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حدیــث،  فقــه،  قرآن  شناســی، 
اجتماعــی،  و  سیاســی  یــِخ  تار
یخــی و انســانی،  جغرافیــای تار
اســامی  فرقه هــای  و  اســام 
َاعــم از ِفــرِقِ مذهبــی و مکاتــب 
کامــی، فلســفه و عرفان، زبان و 
ادبّیات ســرزمین های اسامی، 
یاضــی و طبیعی،  یــخ علوم ر تار
هنر و معماری، مردم شناســی و 
نیــز جنبه هــای فرهنــگ بومــی و 
محلــی اقواِم مســلمان در شــرِق 
میانه را در بر می گیرد. همچنین 
برخی از مدخل ها و موضوعات 
کــه  اســت  بــار  اولیــن  بــرای 

تحقیــق شــده اند. مرکــز دایرة المعــارف بزرگ اســامی ســازمانی فرهنگی 
کــه بــرای تدویــن و انتشــار دایرة المعــارف اســامی،  -- پژوهشــی اســت 
عمومــی، تخّصصی و دیگر مراجع علمی در اســفند مــاه 1362 در تهران 
تأســیس شــده اســت. نخســتین اثر تحقیقاتــی ایــن مرکــز دایرة المعارف 

1جدیدتریــن مجلد دایرة المعارف بزرگ اســامی جلد نوزدهم آن اســت. 

ایــن مجلــد ماننــد مجلد هــای قبل یکــی از آثــار گرانبهــای تحقیقی مرکز 
کاظم  پژوهشــهای اســامی و ایرانی با سرویراســتاری استاد ســیدمحمد 
موســوی بجنــوردی اســت. ایــن مجموعــه مشــتمل بــر  225 مدخــل از 
)جوینــی، ابوالمظفــر- حافــظ( در775 صفحــۀ دو ســتونی، بــه ضمیمۀ 
بلندتریــن  جملــۀ  از  اســت.  مربــوط  فهرســت های  و  نمایه هــا  مقدمــه، 
کتــاب حافــظ، جهنــم، چــاپ، چشم پزشــکی و چــوگان  مقــاالت ایــن 
گونی پیش بینی  گونا اســت. در دائرة المعارف بزرگ اسامی مدخل های 
کــه زمینه هــای مختلــف فرهنــگ و تمــدن اســامی ماننــد  شــده اســت 

1.  بــر خــود الزم می دانم از اســتاد حمیــد احمدزاده، اســتاد محمدرضا انصاری محالتــی، دکتر بهرام 
گرامی، ابراهیم قشم زاده و مسلم عبدالهی حیدرباغی تشکر و قدردانی نمایم.

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل 
جهانشـاه قرا  قویونلو، در دایرة  المعارف 

بزرگ اسالمی )ج 19(
با نگاهی به سیمای تاریخی و شخصّیت ادبِی جهانشـاه قره  قویونلو، نخستین فرمانروای 

شیعی در شرِق میانه

نقد و برریس کتاب

چکیده: جدیدترین مجالت دایره المعارف بزرگ اسالمی، جلد نوزدهم 
آن است. یکی از مدخل های درج شده در این مجلد، مدخل: »جهانشاه 
قراقویونلو« بوده که توســط »روزبه زرین کوب« نوشــته شــده است. 
نویسنده نوشــتار حاضر را با هدف مورد بازبینی و بازنویسی قرار دادن 
و تکمیل این مدخل در دایره المعارف به رشــته تحریر درآورده است. 
از این رو، ابتدا نگاهی به ســیمای تاریخی و شــخصیت ادبی جهانشاه 
قراقویونلو دارد. وی با واکاوی اشعار تورکی جهانشاه و ارائه نمونه ای از 
اشعار وی، نوشــتار را ادامه می دهد. در انتها، نسخه های خطی دیوان 
جهانشاه را بررسی و نامه منظوم وی به پسرش و نیز پایان کار جهانشاه 
را بیان می دارد.                                                                                

کلیدواژه: جهانشــاه قراقویونلو، جلد 19 دایره المعارف بزرگ اسالمی، 
سیمای تاریخی، شخصیت ادبی، فرمانروای شیعی، شرق میانه.              

مهدى اللهیارى تبریزى1
دانش پژوه تاریخ و فرهنِگ ایران و اسالم

دایرة المعارف بزرگ اسالمی )ج19(، شامل: مدخل هایی از )جوینی، 
ابوالمظفر ــ حافظ(؛ زیرنظر: سید محمدکاظم موسوی  بجنوردی؛ تهران: 

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، چ 1، ج 19، 1390، 778 ص. 
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یخــی و شــخصّیت سیاســی و ادبــی،  بــا رِد پایــی تار
پیشــرو سلســلۀ صفوّیــه و ادامه دهندۀ مکتِب شــیعه 
که قریب  و حتی سلســلۀ شــیعۀ قطب شــاهیان هند 
بــر قســمت بزرگــی از شــبه قاره هنــد  یســت ســال  دو
حکومت کردند بوده  اســت. چگونه با چنین صفات 
و شــرح  حالی از این فرمانروا، فقط 5 ســتون به اضافۀ 
نیم ســتون منابــع در چنیــن کتاِب وزیــن و قویمی که 
کشور  باعث افتخار، بالندگی، رشد، اعتاء و افتخار 

عزیزمان ایران اسامی است چاپ شده است. 

اشــعار ُترکــی3 و فارســی جهانشــاه قره قویونلو درســت 
در زمان سســتی و َفترت روبه زواِل زبان فارسی سروده 
که حتی برخی از پژوهشگران مانند  شــده و چنان اشعار ُپرمایه ای  است 
ی را رومــِی ثانــی لقــب داده اند. او با استنســاخ  مینورســکی و دیگــران، و
چندیــن نســخه از دیــوان اشــعار خــود در قرن ُنهــم هجری، دیــوان اش را 
بــه تمــام شــعرای ممالک اســامی از جملــه: عبدالرحمن جامی )شــاعر 
شــهیر( ارسال داشته اســت. جامی هم ضمن پاسخگویی با مطلع )مهر 
 شــاه جان، جهانشاهســت(، از دیوان جهانشــاه تقدیر و همراه با قصیده  
ی ارســال داشــته اســت. جامی  و نســخه اى از دیوان اشــعار خود براى و
در ایــن نامۀ منظوم اشــعار جهانشــاه را بســیار ارزشــمند ارجــدار و ُپرمایه 
یابــی نمــوده و دیــوان او را خزانــه و جهانشــاه را پادشــاِه »دانش مــآب و  ارز
عرفان پناه«، »ســلطان العارفین«، »افتخار الساطین« و »زبدة العادلین« 

و... خوانده است. 

□  □  □

جهانــش-اه  ادبــی  شــخصیت  و  تاریخــی،  ســیمای  بــه  نگاهــی 
قره  قویونلو، نخستین فرمانروای شیعی در شرِق میانه

حکومت ترکان شــیعۀ آذربایجانِی قره قویونلو با حکمرانی »امیر قره یوسف 
بن قره محمد« در سال 810 هـ / 1407م شروع و با فرمانروایی سی وپنج سالۀ 
»ابوالمظفر جهانشــاه بــن قره یوســف«4 ادامه یافت، با حکومت یک ســالۀ 

3. صورت نوشتاری این واژه بر اساس اصول قیاسی »تؤرکی« است. 
یونلو و  رۀ صفوی، و همچنین موّرخان هم عصــِر ترکاِن قره قو یخ نــگاران  دو 4. بر اســاس  نوشــته های  تار
یونلو  رترین  فرمانروای  قره قو یونلو، ابوالمظفر جهانشــاه  بن  قره یوسف  نام آو یونلو، جهانشــاه  قراقو آق قو
زی( و به روایتی در شــهر خوِی   در ســال )802 هــــ / 1399م( در ماردیــِن رومّیــه )ترکیۀ امرو

ً
احتمــاال

ینی ، ص  356؛ خورشاه   ینی ، ص  71؛ قزو آذربایجان به  دنیا آمده  است . )ر.ک به: بوداق  منشی  قزو
یخ   بــن  قبــاد، گ  504؛ مجدی ، ص  966؛ والۀ  اصفهانی ، ص  715(. ســخاوی  )ج 3، ص  80( تار
غری َبــردی  )1988، ج  5، ص  26( بــه ســال )810 هــــ /  ــد او را اوایــل  ســده  ُنهــم  دانســته  و ابن َتَ

ّ
تول

1407 م( یــا بعــد از آن  را احتمــال  داده  اســت . امیــر قره یوســف، )پدر جهانشــاه ( پس  از درگذشــت  
تیمــور گورکانــی  )متوفــی  807 هــــ / 1404م( و آزادی  از زنــدان ممالیــک مصــر ، بــرای  باز پس  گیــرِی  
ســرزمین های  آبــاء و اجــدادی خود )آذربایجــان ، و همچنین شــرق  و غرب آناطولــی(  حرکت  خود 
را از شــامات و مصر  آغاز می کند و در بین راه مهمانِ  »مجدالدین  عیســی بن  َارُتق »، حکمران  شــهر 
ماردیــن  می شــود. از طرفی  می دانیم  که جهانشــاه  در همین  ایام  به  دنیا آمــد ) د. ا. تؤرک، ج 3، ص  
SÜMER, Faruk, “Kara-Koyunlular”, İslam Ansiklopedisi, İslam Âlemi Tar-”173(. نیز

.”ih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati, C 6, İstanbul, 1993  و بنا بر  قول  بیشتِر 

بزرگ اســامی اســت که به ســه زبان فارســی، عربی و 
انگلیسی منتشر می شود.2

نوزدهــم  در  مجلــد  درج شــده  مدخل هــای  از  یکــی 
از دایرة المعــارف بــزرگ اســامی مدخــل »جهانشــاه 
-36 ص  از  ســتون  پنــج  در  کــه  اســت  قرا قویونلــو« 

38، بــه اضافــۀ یــک نیم ســتون از منابع توســط آقای 
»روزبه زرین کوب« نوشــته شــده اســت. این در حالی 
کــه بــرای مدخل هایــی ماننــد جهنــم، چاپ،  اســت 
چشم پزشــکی، چــوگان و ... ده هــا صفحــه یا بیشــتر 
از آن اختصــاص یافتــه اســت. بــه نظــر می رســد ایــن 
کمــی دور از انصــاف و انتظــاِر  مدخــل بــا تعجیــل و 

ادب دوستان و محققان و به دور از هرگونه مطالعات میدانی، تخصصی 
یشه یابی و استفاده از منابع اولیه منتشر شده است.  و بدون جستجو، ر

کــه سرویراســتار گرامی،   راقــم ایــن ســطور امیــدوار اســت که همان طــور 
اســتاد ســیدمحمدکاظم موســوی  بجنــوردی قــول ویــراش و چــاپ دوم 
آن را داده انــد، ایــن مدخــل و دیگــر مدخل های اینچنینــی مانند مدخل 
کــه در مجلــد 14 دایرة المعــارف بــزرگ اســامی درج شــده  ترجمــۀ قــرآن 
گفتنــی اســت آن مدخــل هــم مــورد بازبینــی و نقــد ایــن  بازبینــی شــود. 
گرفته و نوشــتار نقد و بررســی آن در شــمارۀ 114 نشــریۀ وزین  جانب قرار 
آینــۀ پژوهش درشــماره بهمن و اســفند 1387 از ص 57 تــا 63 با عنوان 
نگاهــی بــه دایرة المعارف بزرگ اســامی )جلد 15، مدخــل ترجمۀ قرآن( 
یت  که این مقاله به رؤ به چاپ رســیده اســت. ذکر این نکته الزم اســت 
سرویراســتار محترم دایرة المعارف بزرگ اســامی نیز رســیده و ایشــان در 
نامــه ای، قــول بازبینــی در مدخــل ترجمــۀ قــرآن را بــرای اینجانــب مرقــوم 
کــه این مدخل نیــز مانند  داشــته اند. نویســندۀ ایــن ســطور امیــد آن دارد 
برخــی از مداخــل، در ویراســت و چــاپ دوم مــورد بازبینــی، بازنویســی و 

گیرد.  تکمیل قرار 

□  □  □

در  شــیعه مذهب  پادشــاه  بزرگ تریــن  و  اولیــن  قره قویونلــو  جهانشــاه 
کــه از شــامات تــا ســند و هندوســتان )نزدیــک به 35  شــرِق میانه اســت 
کرده اســت؛ یعنی 66 ســال  ســال( با شــوکت و قــدرت تمــام فرمانروایی 
قبل از اعان رسمی مذهب شیعه توسط »شاه اسماعیل صفوی«. حال 
یخــی و ادبی که  بــرای چنین شــخصّیت مهِم سیاســی با آن ســیمای تار
آثــار ادبــی و ابنیه های مذهبی شــیعِی فراوانی از خود به یادگار گذاشــته، 
شایســته اســت که فقط در پنج ستون و به صورت تیتروار و روزنامه ای در 
دایرة المعارف بزرگ اســامی مدخلی نوشــته شود؟! جهانشاه قره قویونلو 

یســنده:  2.. وب ســایت رســمِی دایرة المعارف بزرگ اســامی، مرکز پژوهشــهای اســالمی و ایرانی، نو
سعیده خان احمدی. )با تغییر و تصحیح مجّدد(.

و  اولین  قره قویونلو  جهانشاه 
بزرگ ترین پادشاه شیعه مذهب 
از  که  است  شرقِ میانه  در 
هندوستان  و  سند  تا  شامات 
)نزدیک به 35 سال( با شوکت 
و قدرت تمام فرمانروایی کرده 
از  قبل  سال   66 یعنی  است؛ 
شیعه  مذهب  رسمی  اعالن 
توسط »شاه اسماعیل صفوی«.

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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ص به »حقیقی«15 
ّ
)حکومــت:841-872 هـــ/1437-1467م(،14 متخل

/ حقیقت معروف ترین پادشــاه از سلسلۀ قره قویونلوهاست.16 جهانشاه 
کــه توانســت در  اولیــن فرمانــروای شــیعی مذهب در شــرِق  میانــه اســت 
آذربایجــان، خراســان، فــارس، عراقیــن، گرجســتان، قســمتی از آســیاى 
یــاى ُعّمــان و حتــی تــا مرز ســند و هند با شــوکت و  صغیــر، شــامات و در

کند.17  عظمت تمام حکومت 

سلســلۀ  تســمیۀ  وجــه  دربــارۀ 
قره قویونلو برخی از پژوهشــگران 
نشــان  بــا  را  آن  مورخــان  و 
شــکل  بــه  کــه  بیرقهایشــان 
مرتبــط  بــوده  قــوِچ  ســیاه رنگ 

دانسته اند.18

یخــی بــه  در برخــی از منابــع تار
گرایشــات شــیعی پادشــاهان قره قویونلو اشــاره شــده19 و چنین می نماید 
کــه آنهــا قبــل از موفق شــدن به تشــکیل حکومــت، پیوســته با امیــر تیمور 
گورکانــی در مبارزه بوده انــد،20 اما برخاف رقیب دیرینۀ ایشــان، خاندان 
ى می  کرده و حتی در  »آق قویونلــو« از مذهِب اهل ُســّنت و جماعت پیــرو

کــه با »دال« آغاز می شــدند بــه »تا / طا« ابــدال کرده و از اصول مســتند  بســیاری از کلمــات ُترکــی 
»نوشــتار قیاســی« عدول کرده اند. برای مثال کلماتی مانند »دوغول، طغرول«، »دوغ آی، طغای«، 

»دوالن آی، طوالن آی / توالن آی«، »دومرول، تمرول« و ... .  
کارنگ، آثار باستانی آذربایجان، ص 79. 14. عبدالعلی 

یعة الی تصانیف الشــیعة، ج 9، 1187 و اســماعیل پاشــا بغدادى، هدیة  15. آغابزرگ طهرانی، الذر
العارفین، ج1، ص 258.

کوشش محمود دبیرسیاقی، ج 3، ص 482-478. 16. خواندمیر[خان دمیر]، حبیب الّسیر، به 
17. دائرة المعارف تشــیع، ج 5، ص 544؛ سیدمحســن امین، أعیان الشیعة، ج 3، ص301-300، 

ج 4، ص 249 و ج 17، ص249.
18. Faruk, Sümer, “Kara-Koyunlular”, İslam Ansiklopedisi, İ�slam Âlemi Tarih, 

Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati, C 6, İ�stanbul, 1993; Vladimir Fedor-

ovick Minorsky, (b. 1877, d. 1966), “Jihan-Shah Qara-Qoyunlu and His Poetry”, 

Turkmenica, 9, Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of Lon-

don, Vol. 16, No. 2 (1954), p 271-297.

19. نــوراهّلل  شوشــترى، مجالــس المؤمنیــن؛ خواندمیر[خان دمیــر]، حبیــب الّســیر، ج 4، صفحــات 
یحانة  األدب، ج2، ص558. 408-414؛ مّدرِس تبریزى، ر

20. ســید محســن امین، أعیان الشــیعة، ج 3، ص300-301، ج 4، ص 249 و ج 17، ص 249. به 
نقل از تذکرۀ سمرقندى، طبع لیدن، ص547.

»حسنعلی میرزا بن جهانشاه« در سال 873 هـ / 1468م پایان می یابد.5 

پس از مرگ امیر تیمور گورکانی، امیر قره یوسف مؤّسِس سلسلۀ قره قویونلو 
)پدر جهانشــاه( به آذربایجان حمله می برد و میرانشــاه6 )پسر تیمور( را در 
نزدیکــی تبریــز )ســرَدری( شکســت داده و »ســلطان احمــد جایــرى« را 
کــرده و در تبریز مســتقر می شــود. پــس از مّدتی قره یوســف به  نیزمغلــوب 
که در روستاى »سید  گورکانی می رفت  مقابله با شــاهرخ پســر دیگر تیمور 

آوا« در نزدیکی تبریز فوت می کند.7 

پس از آن یکی دیگر از پســران امیر قره یوســف به نام اسکندر زمام امور را در 
آذربایجان و دیگر مناطق تحِت امر به دست می گیرد، ولی طولی نمی کشد 
کــه اســکندر، در قلعۀ »النجــق« نزدیکی »صوفیان«، »چله خانــه« و »َمَرند« 
امروز به دســت پسرش قباد ُکشته می شود. در نتیجه حکومت آذربایجان 
و قســمت هایی از شــمال غربــی و مرکــزی ایران بــه »جهانشــاه قره قویونلو« 
می رســد. رفته رفتــه کار جهانشــاه باال گرفته و در ســال 844 هـــ / 1438م 
بر همۀ گرجســتان اســتیا یافته و در ســال 856   هـ / 1450م عراِق عجم را 
به حکومت خود اضافه و شــهر »اصفهان« را تصرف  می کند و در روز نیمۀ 
شــعبان و مصــادف با والدت حضــرت مهدی»عج« )862 هـــ / 1457م( در 

شهر هرات، مرکز اقتدار و عظمت تیموریان به تخت می نشیند.9-8 

□  □  □
جهانشـاه قره  قویونلو10

نویان11-12 ابوالمظفر جهانشاه بن قرایوسف بن تورموش خان13 بایرام خوجا 

د او را در )808 هــ / 1405( در مدرسه ایی در شهر ماردین ُترکیه ذکر شده  است. )ر.ک به: 
ّ
منابع تول

یخ  قزلباشان ،  یدی ، ص  557؛ تار ینی ، 1343 ش ، ص 250؛ نو طهرانی ، ج  1، ص  57؛ غفاری  قزو
یســندۀ صحائف األخبار، )نسخۀ خطی ُترکی( ، ج   ص  33؛ احمد َدَده لطف اهّلل منجم باشــی، نو
1، گ  346 ب  بــه  صــواب  نزدیک تر اســت . به نقــل از رضا رضازادۀ لنگرودی، بــا تغییر، تصحیح و 

اضافاِت مجدد(. 
کاهن و والدیمیر مینورســکی، ترکان  کلود  رث، فاروق ســومر،  کلیفورد ادموند، بازو 5. برتولد اشــپولر، 

در ایران.
کتاب های خود، »میرانشاه« را »مارانشاه« خطاب می کردند. 6. حروفّیه در نوشته ها و 

کتابت )823 هـ( / )1420م( یخ  کتابت شد به تار 7. وفات میریوسف شاه تبریز 
کوشش: نجاتی لوغال، فاروق سومر، ص 125. 8. ابوبکر طهرانی، دیاربکریه، به 

9.The clan of the Qara-qoyunlu rulers, in F, Koprulu Armagani, 1953, p 391-5.

10. جهانشاه بن قره یوسف بن قره محمد بن بیرام خواجه الترکمانی قتل سنة 872 و عمره 70 سنة. 
ینلو کانــت لها دولة ظهرت ایام اســتیالء تیمــور لنک علی  هــو مــن طائفــة ترکمانیه تســمی قره قوقو
بیجان، والعراق العربی زهاء 66 سنة  قســم من شــمال ایران والعراق سنة 872 فاســتولت علی آذر
یونلو معنــاه قبیلة  یونلو. فــی دایرة المعــارف االســامیة آق قو ک طائفــة اخــری ترکمانیــة آق قو وهنــا
یونلو  یونلو معناه قبیلة القطیع األســود وفی الدائرة أیضا ان طائفة آق قو القطیع األبیض. وعلیه قره قو
یونلو بما  یونلو. واســتدل صاحب مجالس المؤمنین علی تشــّیع طائفة قره قو حارب امراؤها القره قو
کان منقوشــا علــی خواتیــم آرایــش بیکم و ارداق ســلطان ابنتی اســکندر بن قرا یوســف و بوداغ ابن 
المترجم واســفند بن قرا یوســف عن تذکرة السمرقندی، ص 457 طبع برلین. سیدمحسن امین، 

أعیان الشیعة، ج 3، ص300-301، ج 4، ص 249 و ج 17، ص 294. 249،17.
یان« به معنی شــاهزاده اســت. براى اطالع بیشــتر ر.ک به: دیوان لغات الُترک، [ 11. در زبان ُترکی »نو

کاشغری، ترجمۀ محمود دبیرسیاقی. تؤرک] محمود [بن حسین] 
.12 Maḥmūt, b. Ḥusayn Kāshgharī, Divānü Lûgat-it-Türk Tercümesi, tr. Besim Atalay, 

Ankara, 1985-1986.

رموش خان« اســت، ولی برخــی از  کاتبان در زمان استنســاِخ  13. اصــل دست نوشــتۀ ایــن کلمــه »دو

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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نقد و برریسکتاب

قاضــی نوراهلل شوشــتری در مجالــس المؤمنین دربارۀ تشــّیع قره قویونلوها 
می نویســد: »مخفــی نمانــد که جمیع ســاطین ایــن طایفه علیــه و بلکه 
سایر مخدرات ایشان شیعۀ با اخاص خاندان بوده اند« و در ادامه برای 
اثبات تشّیع آنها از نقوِش نگین انگشتری دختران اسکندر )برادرزادگان 
ردوک  سلطان [َاردیک سولطان] )شاه  سارای( 

ُ
جهانشــاه(، آرایش بیگوم، َا

و پیر بوداق28 شاهد مثال می آورد: 

محشــر معرکــۀ  در  دنیــا  مشــغلۀ   در 
اســکندر »آرایــِش«  گویــد  آل علــی  از 

□  □  □

آل حیــدر محــّبِ  جــان  از   بــود 
َشــه  اســکندر بنــِت  »اردوک  ســلطان«29 

□  □  □

حیــدرم داِغ  بــا  بنــدۀ  »بــوداق«   نامــم 
هر جا شهی ست در همه عالم، غام ماست30  

□  □  □

مامحمدامیــن حشــری تبریــزی در روضــة األطهــار دربــارۀ درج عبــارت 
را ذکــر  کــرده و  »علــی ولــی اهلل« در »عمــارت مظفریــه« مطلــب جالبــی 
که به جهانشــاه خبر آوردند شاه  حسین  ولی از شیوخ  می نویســد: »زمانی 
و عرفــای نامــی و شــیعۀ تبریز در مناظره بــا علمای اهِل ُســّنت حقانیت 
والیت علی)ع( را اثبات و آنها را قانع نموده، جهانشاه دستور می دهد تا 
بــه دلیــل تیّمن، تّبرک و پیروزی در این مناظــره عبارت: »علی ولی اهلل« را 

کنند«.31  هب 
ّ

در »دارالضیافۀ عمارت مظفریه« با خط زر ُمذ

کــه امیــر  یکــی دیگــر از دالیــل تشــّیِع خانــدان قره قویونلــو نامــه ای اســت 
قره یوسف )پدر جهانشاه( به شاهرخ تیموری می نویسد و در آن مکتوب، 

1955, P 271-297.

28. ابوالفتــح میــرزا )ذیقعدۀ 870 / ژوئن 1466( مقلب به عضدالدولة والدین پســر ارشــد جهانشــاه 
یخی که  کمیت فارس و بغداد را به صورت مســتقل اداره می کرد. اولین تار در زمــان حیــات پدر حا
کرد ســال 852 هـ / 1448م   یخی دنبال  رود وی به عرصۀ سیاســت در نوشــته های تار می توان از و

که از سوی پدرش به حکومت بغداد می رسد. ر.ک به: غیاثی، ج 5، صص 288 و 305. است 
29. صورت قیاسِی این عبارت [َاردیک سولطان] است.

30. نوراهّلل  شوشترى، مجالس المؤمنین، ج2، صص 370 و 582.
31. مال محمدامین حشری تبریزی، روضة األطهار، ص 61.

یورش هاى تیموری نیز آنها را یارى می داده اند.21 

دربارۀ تشــّیع قره قویونلوها می توان به این مطلب اشــاره کرد که جهانشــاه 
در ســال )861 هـــ / 1457م( شــهر »هــرات« مرکــز قدرت و نمــاد عظمت 
یاِن اهل ُســّنت را می گشــاید، ولی زمان به تخت نشســتِن رسمی را  تیمور
چندیــن مــاه به تعویق می انــدازد و تا روز والدت حضــرت مهدی،»عج« در 
پانزدهــم شــعبان 862 هـــ / 1458م صبــر می نمایــد و ایــن روز را به دلیل 
احترام، تعلِق خاطر و تیّمن و تّبرک یوم السعد انتخاب می  کند. ُپرواضح 
اســت که روز نیمۀ شــعبان تنها در بین شیعیان روز خوش ُیمن و متّبرکی 
ی از این فــراز می توان به تشــّیع قره قویونلوها پــی ُبرد. نیز  اســت. بــه هــر رو
از دو ســکۀ ضرب شــدۀ این دوران بــا عنوان »علی ولــی اهلل« در بغداد هم 
کــه قره قویونلوها پیــرو مکتب اهــل بیــت)ع( بوده اند.22  یافــت  می تــوان در
نیــز ابیــات بســیاری مانند بیت زیر از اشــعار جهانشــاه قره قویونلو اســت 

نشان دهندۀ تشیع اوست: 

 پروانه شــد »حقیقی«23 بی شــمِع جناب شــاه
غیــر از جناب شــاه [علی )ع(] نباشــد پناه ما24 

بــه نظــر می رســد تنهــا با همیــن یک بیت از اشــعار جهانشــاه می تــوان به 
تشــّیع قره قویونلوهــا پــی ُبــرد. از این گونــه اشــعار ُترکی و فارســی در دیوان 
جهانشــاه به وفور می توان یافت.25 یکی دیگر از دالیل تشــّیع قره قویونلوها 
پاشــی این سلســله و مرگ  کــه حــدود پنچاه ســال پــس از فرو ایــن اســت 
ی به نام ســلطان قلی / قطب شاه، توانست  جهانشــاه، یکی از نوادگان و
اولین حکومت رســمی شــیعی را در منطقۀ حیدرآباِد َدَکن هندوســتان با 
که حدود دو قرن در مناطق وسیعی از  کند  نام »قطب شاهیان« پایه ریزی 

کردند.27-26  هند حکومت 

کوشش نجاتی لوغال، فاروق سومر، ص 229. 21. ابوبکر طهرانی، دیاربکریه، به 
یخ النقود العراقیة، ص80. 22. احمد غازی السامرائی، تار

یخ ادبیات ُترکی و فارســی با تخلص »حقیقی« / »حقیقت« شناخته  یونلو در تار 23. جهانشــاه قره قو
می شود.

.24 Vladimir Fedorovick Minorsky, “The Qara-Qoyunlu And The Qutb-Shahs”, Bul-

letin of School of Oriental and AfricanStudies (BSOAS), volum 17, p 70, Londan, 

1955, p 271-297.

یس کتابخانــۀ مرکزى  25. دیــوان میــرزا جهانشــاه حقیقــی فارســی ــــ ُترکی، بر اســاس نســخۀ دســتنو
زان؛ دیوان تورکی جهانشــاه حقیقی،  دانشــگاه تهران، )شــعر ُترکی و فارســی، قرن 9 هـ( تهران: فیرو

کرج 1389؛ کریمی، محمدرضا، انتشارات پینار،  ین و تصحیح  تدو
 HÜSEYNZADӘ, Lətif, Hәqiqi Şe’rlәr, Kitabın tәrtibi vә şәrhlәri filoloji elmlәr nam-

izәdi, Hayastan nəşriyyatı, Yerevan, 1966; RӘHIMOV, Әbülfəz, HÜSEYNZADӘ, 

Lətif, ӘLIYEV, Mail, Cahanşah Hәqiqi, seçilmiş әsәrlәri, Tərtib, müqədimə və 

lüğətin müəllifləri, Yazıçı, Bakı, 1986; MACİT, Muhsin, Karakoyunlu Hükümdarı 

Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri, Ankara, 2002; DEMİRCİ, Jale, Cihânşâh Hakîkî Divânı, 

İnceleme-Metin-Dizin, Köksav Yay, Ankara, 2001; DEĞİRMENÇAY, Veyis, Kara-

koyunlu Hükümdarı Cihânşâh ve Farsça Şiirleri (Divân-ı Hakîkî), Erzurum, 2004; 

Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh, Farsça Şiirleri (Divân-ı Hakîkî), çev: Veyis 

Değirmençay, Erzurum, 2004.

یخ فرشته، )گلشن ابراهیمی(، ص 85. 26. محمدقاسم هندوشاه استرآبادی، تار
27. Vladimir Fedorovick Minorsky, “The Qara-Qoyunlu And The Qutb-Shahs”, Bul-

letin of School of Oriental and AfricanStudies (BSOAS), volum 17, p 70, Londan, 
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پیروانــش روزبــه روز در میــان مردمان بیشــتر می شــد، 
را  و جماعــت  ُســّنت  اهــل  بــزرگان  تنّفــر  و  دشــمنی 
ى همیــن اصــل اســت  ى برانگیختــه بــود. رو علیــه و
کــه ابوبکر طهرانــی، مؤلف دیار بکریــه38 و احمد َدَده 
لطف اهلل منجم باشــی نویســندۀ صحائــف األخبار39 
)نســخۀ خطی ُترکی( به زعم خودشان او را پادشاهی 
کفــر  بدســیرت، ســتمگر، خوشــگذران و متمایــل بــه 
کــه احــکام شــریعت »اهل ُســّنت و  و رفــض و الحــاد 

جماعت« را مراعات نمی کرد یاد می کنند! 

اســت.  داورى موّرخــان دربــارۀ جهانشــاه مختلــف 
یخ ایــران از دوران  از آن جملــه بــه نظر نویســندگان تار
باســتان تا پایان ســدۀ هجدهم، جهانشاه فرمانروایی 
قدرتمنــد، تحصیل کــرده و مهربــان و حامــی ادب و 
گفتۀ ناســِخ دیوان جهانشاه،  هنر یاد می نمایند.40 به 
قنبرعلــی بــن خســرو  اصفهانی، جهانشــاه »ســلطان العارفیــن«، »افتخار 
الســاطین« و »زبدة العادلین« اســت. همچنین دولتشــاه سمرقندی نیز 
در خصــوص اعتقــاد جهانشــاه، به زعم خودش نوشــته اســت: »فضا بر 
آنند که در روزگار اسام، بد اعتقادتر از او پادشاهی ظاهر نشده است«.41 
نیــز ابوبکــر طهرانــی در مــورد پیربــوداق می نویســد: »جمعــی از ماحــده 

]شیعیان![ به مصاحبت او افتاده، طعن بر شرع و دین می زنند«.42 

حافــظ ابــرو هــم در زبــدة التواریــخ بایســنقری و فضــل اهلل روزبهــان ُخنجی 
در تاریــخ عالــم آرای امینــی دربــارۀ قره قویونلوهــا نظــرات مشــابهی ارائــه 
کــرده و می نویســند: »رســوم محــّدث و اختراعــاِت غیرمشــروع کــه در زمان 
امیرقره یوسف احداث کرده بودند ...«،43 »قره قویونلوها با بدعت خود، آتش 
جهنم را به جان خریدند«.44 نیز ابن َتغری َبردی از موّرخان عرب و هم عصر 
قره قویونلوها در کتاب المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی جهانشاه را به 

کفِر مایل به رفض و بی اعتنا به احکام الهی متهم نموده است. 45 

کوشش: نجاتی لوغال، فاروق سومر، ص253. 38. ابوبکر طهرانی، دیاربکریه، به 
39. احمد َدَده لطف اهّلل منّجم باشی، صحائف األخبار، )نسخۀ خطی ُترکی(.

یخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم، ص 128.  40. پیگو لوسکایا و دیگران، تار
یونلوهــا«، ســید مســعود  41. دولتشــاه ســمرقندی، تذکــرة الشــعرا، ص 97: بــه نقــل از »تشــّیع قراقو

یخی، ص 57. شاهمرادی، اصغر منتظرالقائم، پژوهش های تار
کوشش نجاتی لوغال، فاروق سومر، ص 371. 42. ابوبکر طهرانی، دیاربکریه، به 

یخ بایسنقری، ص 739. 43. حافظ  ابرو، زبدة التوار
یونلوها«، سیدمسعود  بهان ُخنجی، عالم آرای امینی، ص 21: به نقل از »تشّیع قراقو ز 44. فضل اهّلل رو

یخی، ص57. شاهمرادی، اصغر منتظرالقائم، پژوهش های تار
45. یوســف بــن َتغری َبــردی، المنهــل الصافــی والمســتوفی بعــد الوافــی، مــاّدۀ »جهانشــاه«؛ همــو، 
پر، برکلی  و لوس  آنجلس،   یلیام  پو منتخبات  من  حوادث  الدهور فی  مدی  االیام  و الشهور، چاپ  و
1930-1942؛ همــو، النجــوم  الزاهــره  فــی  ملــوک  مصــر و القاهــره ، قاهره، 1383هـــ ؛ بــوداق  منشــی  
یونلو تا )ســال   984هـ، چاپ  محســن  بهرام نژاد،  یخ  ایران  از قراقو ینــی ، جواهراألخبــار: بخش  تار قزو
یخ  قزلباشــان ، چاپ  میرهاشــم  محدث ، تهران : بهنام ، 1361 ش ؛ احمدبن   تهران،  1378 ش ؛ تار
یخ  هزار ســاله  اســام ، چاپ  غالمرضا طباطبائی مجد،  یخ  الفی : تار نصراهّلل  تتوی  و همکاران ، تار
کمال  حاج  سیدجوادی ،  یخ ، چاپ   تهران،  1382 ش ؛ عبداهّلل  بن  لطف اهّلل  حافظ  ابرو، زبدة التوار

یــارت امــام رضــا)ع( را آرزو  کــرده و می نــگارد: »مرقد  ز
مقــّدس معّطــر آن راهنمــای دولــت و پیشــوای اّمت، 
ک آن تربِت عالیــه  ُرتبت، که غالیۀ ُطرۀ طهارت،  خــا

و ُمشِک نافۀ عصمت است و ...«.32 

همچنیــن فــاروق ســومر بــه نقــل از عبــداهلل الــودود بن 
یــخ ُترکمانیه  عبــداهلل محمــود نیشــابوری نویســندۀ تار
همــۀ منتســباِن خانــدان قره قویونلــو را شــیعه مذهــب 
ذکــر می کند33  و نیــز صاحب الضوء الامع الهل القرن 
التاســع، پیربوداق پســر جهانشــاه را یک مؤمــن واقعی 

شیعه معرفی می کند.34 

می تــوان  خانــدان،  ایــن  تشــّیع  نشــانه های  دیگــر  از 
بــرادر دیگــر جهانشــاه،  بــه اقدمــات »اســپند میــرزا« 
فرمانــروای عــراِق عــرب، بین النهریــن و بغداد اشــاره 

کرد که شــیعۀ اثنی عشــری را مذهب رســمی بین النهرین و عراِق عرب تا 
شامات قرار داد و خطبه را به نام امامان و سّکه به نام ائمۀ معصومین)ع( 
کــرد.35 همچنیــن بنــا بــه نوشــتۀ دیگــر مورخــان از جملــه خوانــد  ضــرب 
پادشــاهی  جهانشــاه  حبیــب  الّســیر،  چهــارم  جلــد  در  میر[خان دمیــر] 
کــه میــل بســیارى بــه  شــیعی مذهب و از حامیــان او بــه شــمار مــی رود 
که از جمله آنها عمارت  ی ابنیۀ بســیار عالی ساخت  آبادانی داشــت. و
المظفریه ]گوی مچید[36 تبریز است که قسمت هایی از آن تا کنون باقی 

مانده است.37 

ى جهانشــاه از مذهب اهل بیت)ع( که  همچنین گفتنی اســت که پیرو

یخی ایران از تیمور تا شــاه اســماعیل، ص 169. به  32. عبدالحســین نوایی، اســناد و مکاتبات تار
یخی،  یونلوها«، ســید مسعود شاهمرادی و اصغر منتظرالقائم، پژوهش های تار نقل از »تشــّیع قراقو

ص 58. 
33. فاروق سومر، قراقویونلوها، ترجمۀ وهاب ولی، ص 12-13.

34. شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی، الضوء الامع الهل القرن التاسع، ص 2.
35. نــوراهّلل  شوشــترى، مجالــس المؤمنیــن، ج1، 80، ج 2، ص 370؛ میــرزا محمد باقر خوانســاری، 
روضــات الجنــات فــی احــوال العلمــاء والســادات، ج1، ص73؛ شــمس العلماء، عبدالوهــاب 
ینی، ابوالفضل ســاوجی و حســن طالقانی، نامۀ دانشوران، ج1، ص 375-374؛ محمد علی  قزو
یخ النقود  یحانــة  األدب، ج 8، ص 146 و احمد غازی الســامرائی، تار مــّدرِس خیابانــی تبریــزی، ر

العراقیة، ص80. 
کتابت قیاسی است.  36. صورت نوشتاری این واژه بر اساس اصول 

37. خواند میر[خان دمیر]، حبیب الّسیر، جلد چهارم، صفحۀ 424-423.

قره قویونلوها  تشّیع  دربارۀ 
می توان به این مطلب اشاره کرد 
ـ /  که جهانشاه در سال )861 ه
مرکز  »هرات«  شهر  1457م( 
قدرت و نماد عظمت تیموریاِن 
ولی  می گشاید،  را  ُسّنت  اهل 
زمان به تخت نشستِن رسمی را 
چندین ماه به تعویق می اندازد و تا 
روز والدت حضرت مهدی،»عج« 
 / ـ  پانزدهم شعبان 862 ه در 

1458م صبر می نماید.
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در آخریــن صفحــۀ ایــن فرمــان، عبارت: »من عــدل ملک - جهانشــاه - 
من ظلم هلک«، به عنوان ســجع و تمغای جهانشــاه مختوم شده است. 

[867 هـ / 1463م[.

همچنین عبدالّرزاق سمرقندى در کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین 
می نویســند: »جهانشــاه مــردى شــاعر، هنردوســت و در شــعر »حقیقــی« 
گرفــت. او بناهاى  ــص می کــرد. در زمان او شــهر تبریــز رونقی به خود 

ّ
تخل

که یکی از آنها »عمارت مظفریه« است«.49 اعایی در این شهر بنا نمود 

حافظ حسین کربایی تبریزی نویسندۀ روضات الجنان وجنات الجنان 
دربارۀ »جهانشاه قره قویونلو« و عمارِت »مدرسه و مسجد مظفریه« چنین 
می گویــد: »یکــی از مآثــِر ابوالمظّفــر جهانشــاه، پادشــاه بــن قــارا یوســف، 
ى، )همســِر  عمــارت المظفریــه در شــهر تبریــز، به ســعی و اهتمــام َحرِم و

جهانشاه( »خاتون جهان  بیگوم« - انار اهلل برهانها - بنا شده است«.50

یخ ذکر شــدۀ این اولین مســجد بناشده در منطقه  که تا تار گفتنی اســت 
که در دیواره ها، شبستان و رواق های آن نام امام علی)ع( به صورت  است 
»علــی ولــی اهلل« و حســنین)ع( بــا اشــکال مختلف آمــده و هنــگام ورود از 
درِب اصلــی مســجد، اســامی خلفا با خط ثلث تزیینی ســاخته شــده و 

ینت یافته است.51  ز

ر ایران«، وحید، ش 20، مرداد 1344ص41- شــهاب، »ســجع مهر سالطین و شــاهزادگان و صدو
49. )الزم به توضیح اســت که انتشــار اولیۀ این توقیع در مقاله، ترجمه و کتاب های یادشدۀ فوق، 
بــا اغــالط، خلط هــا و ســقط هایی استنســاخ و به طبع رســیده اســت. بــرای مثــال در صفحۀ اول 
ز« به خطا »جادر« و »ُســوومز« که به معنای ســالله و نســل اســت،  کلمات: »بهاُدر« به معنای »پیرو
اشــتباهًا در همــۀ نوشــتجات بــه صورت »ُســوزمیز« به معنای »حرِف ما« ضبط شــده اســت و ... 
(. گفتنــی اســت که اصل دست نوشــتۀ این توقیع، متعلق به خاندان جهانشــاهی )محمد شــفیع 
کشور است. برای اطالع بیشتر ر.ک به: »سفرنامۀ قم«، افضل  جهانشاهی( از قضات سابق دیوان 
الملک،150-152، چاپ انتشــارات وحید، تهران: فرهنگ ایران زمین، 19، ص 119-122؛ ادوارد 
بــراون،  از ســعدی تــا جامــی، ص 569-568، چ دوم؛ عبدالحســین نوایــی، اســناد و مکاتبــات 
یخــی، ص 479؛ سیدحســین مدّرســی طباطبایــی،  قم در قرن نهم هجــری، ص 272-270،  تار
یخ مذهبی قم. اسماعیلیان، 1350ش، ص 180؛ ک. پ.  حکمت، 1350؛ علی اصغر فقیهی، تار
یخ )853 هـ /1449م  کوستیکیان، فرامین فارسی ماتناداران، ج 1، [شامل بیست وسه فرمان از تار

تا 1003هـ /1594م(]، ص 248-249، ایروان، 1956م.
49. عبدالّرزاق سمرقندى، مطلع سعدین و مجمع بحرین، به کوشش: عبدالحسین نوایی، ج دوم، 

جزء سّوم، صفحۀ 132.
جعفــر  کوشــش:  بــه  جنات الجنــان،  و  روضات الجنــان  کربالیی تبریــزى،  حســین  حافــظ    .50

سلطان القرایی، ج 1، ص 254.
یخ و جغرافی  یخچــه و وضع کنونی این مســجد. ر.ک به: نادر میــرزا، تار 51. بــراى اطــالع بیشــتر از تار
دارالســلطنۀ تبریــز، مقالــۀ مرحوم حاج حســین نخجوانی در نشــریۀ دانشــکدۀ ادبیــات تبریز؛ حاج 
حســین نخجوانی، چهل مقاله، به کوشــش: یوســف خادم هاشمی نســب؛ نقشــها و نگاشته هاى 
یخی آذربایجان شــرقی، اســماعیل  کبود، ســیدجمال ترابــی طباطبایی؛ راهنماى آثار تار مســجد 

مســتندترین مــدرک موجــود و از نشــانه های غیرقابــِل انکار اثبات تشــّیع 
خاندان قره قویونلو، فرمانی است که توسط جهانشاه برای نقیب السادات 
قــم، ســید نظام الدیــن احمــد، از بــزرگان ســادات رضــوی، متولی باشــی 
موقوفــۀ آســتان مقــدس حضرت معصومــه)س( و تولیت و امامت مســجد 
امــام حســن عســکری)ع( نوشــته و ارســال شــده اســت. مطلــع و متن این 
یِة 

َ
َحّد

َ
ــِة أال

َ
فرمــان 42 ســطری این چنین آغــاز می شــود: »]ِبالُقــدرة الکاِمل

حَمَدیــة ابوالمَظَفُر َجهانَشــاه َبهادر ُســوومز]46 بر مقتضی 
َ
ة أال

َ
َوالُقــوة الَشــاِمل

کام ربانــی و تنزیــل ســبحانی عزوجــل حیــث قال قــل ال اســئلکم علیه 
اجــرًا اال المــودة فــی القربی وفحوی حدیث ســید الرســل وهادی الســبل 
کرام و توقیــر و احترام  کتــاب اهلل وعترتی تعظیــم و ا ترکــت فیکــم الثقلین 
ک اند موجب  ک و نور حدیقۀ وما ارسلنا که نور حدقۀ لوال ســادات عظام 
فوز و نجاة دارین و سبب رفع درجات منزلت تواند بود خاصه نسبت به 
کنــاف بل من القاف  که صیت طهارت نســب ایشــان در اقطار و ا طائفه 
الی القاف چون نور خورشــید عالم گیر و در بســیط غبرا ورد زبان صغیر و 
کبیر اســت و صحت انتســاب ســادات رضویه با حضرت ســید کونین و 
خواجۀ ثقلین محمد االمی العربی الهاشــمی االبطحی علیه من الصلوة 
کملها ... ســابع عشــرین جمادی االولی سنة سبع  افضلها و من التحیة ا

وستین وثمانمأئه«. )بندۀ درگاه قاسم پروانجی(48-47 

یخ  ایلچی  نظام شــاه ، نســخۀ  خطی   تهــران،  1380ش ؛ خواندمیر[خان دمیــر]؛ خورشــاه بن  قباد، تار
کتابخانــه  مرکــزی  دانشــگاه  تهران ، ش  4323؛ دولتشــاه  ســمرقندی ، کتاب  تذکره الشــعراء، چاپ  
یخ ،  عبدالحسین  نوائی ، تهران،   ادوارد براون ، لیدن،  1318ش/1901م؛ حســن  روملو، أحســن  التوار

1384 ش .
کــه از کلمۀ )»بالقــدرة« تا کلمۀ »ُســوومز«( ختم می شــود، به خط زر  46. در صفحــۀ نخســت فرمــان 

که رونوشت آن در سطور باال درج شده است.  مذّهب شده 
47. K. P. Kostikyan, Persian Documents Of The Matenadaran, National Academy Of 

Sciences Republic Of Armenia Institute Of Oriental Studies, Decrees, vol, 1, (1449-

1594), Yerevan, 1956; Heribert Busse, Untersuchungen Zum Islamischen Kanzleiwe-

sen, “Deutschen Archaologischen Instituts kairo”, Islamische Reihe, Band 7) Kairo, 

1959, p. 149-150; Jean Aubin, “Note sur puelpues documents ApـــQounlu”, Archives 

Persanes Commentees, 1, Melanges Louis Massignon Danas, 1965, Vol, 1, 11; ibid, 

“Un soyrrghal QaraـــQoyunlu”, Concernant le Buluk De Bawanat-Harat Marwast, 

Archives Persanes Commentees, 3, Document, from, Islamic Chanceries, Oxford, 

1965, pp. 159-170, 236-245l; Tovma Metsopetsi's, (b. 1378, d. 1446) History of Ta-

merlane and His Successors. in: The Armenian Weekly, Armenian Medieval Histori-

ans in print, “Three Centuries of Scholarship across across Three Continents”, DR. 

ARA SANJIAN, UNIVERSITY Of MICHIGAN-DEARBORN, September, 1,2012; 

ibid, History, In 1420, Shah Rukh marched toward Vaspurakan. The chief of the Black 

Sheep; ibid, History of Lank-Timur and His Successors (in Arm), edition, S. Shahnaz-

arean (Paris,1860), partial French trans, F. Nève, “Exposé des guerres de Tamerlane 

et de Schah-Rokh” dans l'Asie occidentale d'après la chronique arménienne inédite 

de; I. P. Petrusěvskij, “Vnutrenjaja Politika Ahmeda Ak Koijunlu”; Izv. Azerb. FAN, 

“Sbornik Statei Po istoril Azerbaïdjana”, 1942/2; G. V. Abgaryan, Matenadaran, Ha-

yastani Bedakan Heradarakchootiun, Yerevan 1969, P. 31.

یونلو«، رکن الدین همایون فرخ، بررســی های  48.  بــرای اطــالع بیشــتر ر.ک به: »فرمان جهانشــاه قره قو
یخــی، شــمارۀ 3، ســال پنجــم. بــه نقــل از: فرهنــگ ایــران زمیــن، ج 18؛ »نکاتــی دربارۀ اســناد  تار
یخی، شــمارۀ ســوم،  بــن، ترجمۀ ســرهنگ یحیی شــهیدی، بررســی های تار یونلوهــا«، ژان او آق قو
مرداد و شــهریور، 1354، ص197-242؛ سیدحســین مدرســی طباطبایی، »هفــت فرمان دیگر از 
یخی، شمارۀ 63، خرداد و تیر 1355ش؛ سیدمحمد طاهری  پادشــاهان ترکمان«، بررســی های تار

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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ت-اِوْرنیــه )1014-1100 هـــ / 1605- 1689م( جهانگرد و بازرگان معروف 
فرانســوی که در )ســال 1056 هـ / 1646م( به آذربایجان ســفر کرده، شرح 
ِگره های زیباى آن  کاشی هاى رنگارنگ و  مفّصلی از مسجد جهانشاه و 

ی در قسمتی از سفرنامۀ خود چنین می  نویسد: آمده است. و

در خارج شــهر، ســر راه اصفهان مســجدی اســت با بنــای عالی 
که کرســی آن هشــت پلــه از کف زمیــِن معبر بلندتر بــوده و در دو 
طرِف نماِی رو به شمال دو مناره مانند برج استوانه شکِل کم قطر 
پوشــیده و از کاشــی ســاخته شــده و گنبــد بــزرگ این مســجد از 
طــرف داخــل روی دوازده مجــردی بنا شــده که شــانزده مجردی 
گنبد و دیوارها با  هم از خارج تکیه گاه آن اســت. ســطح داخلی 
کتیبه هایی از  کاشــی های الوان مزین گشته که حاوی  یباترین  ز
زه ای و الجوردی و  آیــات قــرآن و گل و بوته ها از کاشــی های فیــرو
زرد و غیره اســت. از این گنبد، داخــل گنبد کوچکتری می توان 
کــه خیلــی قشــنگ تر از اولی اســت و ســطح داخلــی آن با  رفــت 
کاشــی های معــرق الجــوردی پوشــیده شــده اســت. در اطــراف 
یــر ایــن گنبــد، ســنگ های مرمر بــزرگ به دیــوار نصب  محوطــۀ ز
شده که مایۀ تعجب و حیرت است. سطح خارجِی گنبِد اول با 
گلهای سفیِد زمینۀ سبز و سطح گنبد دوم با ستاره های سفید، 

روی زمینۀ سیاه رنگ پوشیده شده است.56 

چنیــن بــه نظر می رســد که ســاخت و اجرای بنــاِی »عمــارت مظفریه«، به 
مثابــۀ یادمانی از پیروزی های جهانشــاه در میادین جنــگ و نیز در رقابت 
و قیاس با ابنیه های شــهر هرات، عمارت و ســاخته شده باشد، به طوری 
که هنگام ورود به مســجد و مقابل دیدگان، ســورۀ مبارکۀ »فتح« به صورت 

ى، به کوشــش: حمید شــیرانی، ص 67-  رنیــه، ســفرنامه، ترجمــۀ ابو تراب نور 56. ژان باتیســت تاو
یخــی آذربایجــان، مســجد کبــود«، مجلــۀ وحیــد، شــمارۀ  68؛ جــواد سلماســی زاده، »بناهــای تار

رۀ دهم، بهمن 1351، شمارۀ پیاپی 110. یازدهم ـ دو

کتیبه اصلی این مســجد به عرض شــصت ســانتی متر است که قسمتی 
یخته، اما آنچه باقی مانده به حدى عالی اســت  از آن بــه مــرور زمان فرو ر
کتابشناســان و ابنیه پژوهان شــهیر  که مرحوم حاج حســین نخجوانی ،از 
کتاب هــای خطی، ســنگی و چاپی  کــه هزاران نســخه از  تبریــز در ایــران 
ی تبریز اهداء نموده اســت، در مقالۀ چاپ شــدۀ 

ّ
خــود را بــه کتابخانــۀ مل

کتیبــه  خــود در نشــریۀ دانشــکدۀ ادبیــات تبریــز می نویســد: »بــه هــزاران 
کتیبه بدین صورت درج شده است:  ... السلطان االعظم  می ارزد. متن 
المطاع الخاقان االعلم الازم )االتباع( ابوالمظفر )سلطان جهانشاه( بن 
شــاه یوســف نویان رفع اهلل  العلــی االعلی بدوام خافته لــواء الدین )...( 

االفاضة مبراته مبانی الملک و دعائم قباب الحق المبین آمین«.52 

مــادام ژان دیوالفوا به همراه همســرش مارســل اوگوســت دیوالفوا )1220- 
1298ش / 1258- 1338هـــ / 1843-1920م( از جهانگردان فرانســوی 
مســجد  و  عمــارت  ایــن  زیبایــی  و  اهّمیــت  دربــارۀ  خــود  ســفرنامۀ  در 
می نویســد: »بهتریــن نمونــۀ ابنیــۀ قدیمی تبریــز عمارت »مظفریه« اســت 
کــه از قــرن پانزدهــم میــادى در زمــان جهانشــاه از سلســلۀ قراقویونلوهــا 
ســاخته شــده اســت ... . ســنگ فــرش مقــّدِس معبــد، داراى اهمّیت و 
کــه با زیبایی و تزیینات درخشــاِن قســمِت  عظمــت مخصوصی اســت 
ــی دارد و ضمن الهام، ســکون و آرامش قلبی، انســان را 

ّ
کل بــاال اختــاف 

کــه بی اختیــار در مقابــل عظمــِت این شــاهکاِر بزرگ، ســِر  وادار می کنــد 
تعظیــم فــرود آورد«.53 اولیــاء چلبــی در ســیاحت نامه54 و حاجی خلیفــه 
که  معروف به »کاتب چلبی« در جهان نما،55 از جهانگردان معروف ُترک 
کرده اند، مســجد جهانشــاه را یکی  در ســدۀ یازدهم هجری به تبریز ســفر 
از شــاهکارهاى معمــارى می دانند. همچنین در ســفرنامۀ ژان باتیســت 

کارنگ.  دیباج؛ آثار باستانی آذربایجان، عبدالعلی 
رود از ضلــع شــمالی مســجد )درب اصلــی( در باالی شبســتان  مطلــب آخــر )نــام خلفــا( را هنــگام و
کوچــک و بــا راهنمایــی و مشــایعت آقــای مصلحی، از مســئوالن »گــوی مچید«، در مهر ماه ســال 

92 دیدم.
52. مقالۀ مرحوم حاج حسین نخجوانی در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، 1328ش. متن این کتبیه 
از نوشــتۀ مرتضی  میرزا ص 81 و نیز از نوشــتۀ مرحوم نخجوانی از ص 5 استنســاخ شــده اســت. به 

کارنگ، آثار باستانی آذربایجان، ص297. نقل از: عبدالعلی 
53. با تلخیص و تغییر چند عبارت از سفرنامۀ مادام دیوالفوا، ترجمۀ: علی محمد فره وشی، ص52-

55، طهران: 1332 ش و به نقل از: عبدالعلی کارنگ، آثار باستانی آذربایجان، ص 295.
کوشش احمد جودت، ج 2، ص 248-247. 54. اولیاء چلبی، سیاحت نامه، به 

کــه خود مؤلف  55. جهان نمــا )نســخۀٔ اول( کتابــی اســت به زبــان ُترکی در هیئــت و جغرافیا چنان 
یاها و صور آنها و جزایر و دیگری  ید: این کتاب دو قســمت اســت: یکی در در کشــف الظنون می گو
خشــکی ها، َاعــم از شــهرها، نهرهــا، کوه هــا، مســالک و ممالــک آن. ایــن کتاب بــه ترتیب حروف 
یخ تألیف جهان نما )سال  هجا و شــامل اکتشــافات جغرافیائی بعد از سدهٔ نهم هجری است. تار
رده  1058هـ / 1658م( اســت و »حاجی خلیفه« آن را به نام »ســلطان محمد رابع« به نگارش درآو
است. گفتنی است که این کتاب از سوی »مرکز تحقیقات تمدنها« در دانشگاه »باغچه شهیر« در 
تینی  یرایش و حروفنگاری ال کشور ُترکیه و پس از گذشت )279 سال( مجددًا در سال )2010م( با و

)ُترکی استانبولی( به چاپ دوم رسیده است.

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...



149و50150

نقد و برریسکتاب

شعر فارسی به خط ثلِث زیبا و بدین مضمون نوشته 
شده است.60

مگــرد گفتــار  گــرِد  و  بیــار   کــردار 
کــرد کــه  کار بگوینــد  کــرده شــود  چــون 

گنبد این مسجد یکی از بزرگ ترین ابنیه های ساخته 
کتبر 1467م(  شده تا این دوران )872 هـ / دوازدهم ا
ی پایه های  است، به طوری که تقسیم وزِن گنبد بر رو
معمــاری  نمونــۀ  ظریف تریــن  از  یکــی  آن،  متعــدد 
که  کرده اســت. هــر چند  اســامی -- ایرانــی را خلق 
ســقف آرامــگاه و گنبدخانــۀ اصلــی مســجد در زلزلۀ 
سال 1193 هـ / 1779م تبریز تا حدودی از بین رفت و 
یخته  تا سال 1319ش / 1940م همچنان شکسته و ر
ک مدفون شــده بود، امــا در همین ســال به  و زیــر خــا
همــت مرحوم محمدعلــی خان تربیت و بلدیۀ شــهر 
ک بیرون آورده شــد و بــا دقِت تمام در  تبریــز از زیر خا
کنــار دیوارهــا نصب و نگاهــداری گردید. با همۀ این 
کــه از مدت ها  احــوال ایــن بخش های تخریب شــده 
قبــل در همــۀ ابعاد ادامه داشــت، به همت مرحوم اســتاد رضــا معماران 
کار همچنان  در ســال1352ش / 1973م بازســازی و مرّمت شــد و این 
با حفظ صورت اولیۀ ساخت عمارت در حال انجام و پیگیری است. 

از دیگــر آثــار برجاى مانــده از دورۀ ایــن حکمــران ادیــب و هنــرور، بنــاى 
یخی »درب امام« شهر اصفهان است. در این بنا دو امامزاده  مشهور و تار
بــه نام هــاى ابراهیم طباطبایی از نبیره هاى حســن مثّنی و دیگرى ســید 
علــی، ملّقــب بــه زین العابدیــن از اوالد علــی بــن جعفــر ُعَریضــی دفــن 
شــده اند. کتیبــۀ ســر در اصلــی این بنــا به نام امیرزاده جهانشــاه اســت و 
یــخ )857 هـــ / 1453م( جهانشــاه را امیــِر عــراِق عجــم و عــرب  در تار
یخــی و نفیس دوران ترکان  نشــان می دهد. این عمــارت در زمرۀ ابنیۀ تار

قره قویونلو در قرن نهم هجرى است.61 

یعة الی تصانیف الشــیعة، ج 9، ق 1، ص 295، 1566: دیوان »حقیقی«  60. آغا بزرگ طهرانی، الذر
للســلطان أبــی المظفــر المیرزا جهانشــاه خان بــن قرا یوســف خان، الجالس علی ســریر الملک فی 
یة  تبریــز، خمــس و ثالثیــن ســنة 35[ ســال حکومــت] الــی أن قتل فــی )872 هـــ( و دفن فــی الزاو
یــة. التــی أســس بنیانهــا فــی حیاته المعروفة )گؤگ مســجد( [گــؤی مچیــد] او ... . وقد فرغ  المظفر
یة، بعین تلک السنة کما صرح فی آخره ترجمه فی )دجا،  کل فی تلک الزاو الدوانی، من شرح الهیا
ص120( وذکر أنه ارســل الحقیقی دیوانه ألــی المولی العارف عبدالرحمن الجامی، فقر ظه الجامی 
بقطعة آخرها. )به صورت  پرســتان کوى حجاز / ز شــاه حقیقی نشــان داده باز( وســمی الخمســة 
یخ تبریز«  یخ گوگ مســجد، المعروفة فــی »تار رد تار مــن ولــد جهان شــاه احدهم حســن علی. وقد أو
 »لحقیقــی« و فرمانًا له فی ترجمة أدبیــات براون )ج3، 

ً
رد غزال لنــادر میــرزا، المطبــوع بطهــران، و أو

ص441(.
یخ اصفهان، تصحیح و تعلیق جمشــید مظاهرى،  ى، تار 61. حــاج  میرزا حســن  خان جابــرى انصار
ص 124؛ »درب امــام«: امامــزاده اى کــه جــّدِ ســادات امامــی اصفهان اســت. در جلو ایــن امامزاده 
ى مزین اســت و از کتیبۀ آن چنان معلوم می شــود که آنجا قبر  مقبره ای اســت که از گچبرى ممتاز
یونلوها مزّین اســت.  کاشــی کاري هاى نفیس زمان قراقو یونلو اســت و به  مادر امیر جهانشــاه قره قو

کامل و به شکل برجسته زینت بخش دور تا دور باالی 
شبســتان بزرگ شده اســت و نام »جهانشاه« در کتیبۀ 
باالی دِر ورودی نقش بســته که پیش تر روکشــی از طا 
داشته است. در متن کتیبۀ برجستۀ سر درِب با شکوه 
و ُپرنقــش و نــگار »عمــارت مظفریــه« بــا خوشنویســی 
هنرمنــد آذربایجانــی »نعمــة اهلل بــن محمــد البــواب« 

خّطاط و طراح نقش ها مّزین شده است. 

ایــن عمــارت ماننــد فیــروزه ای الَجوردی رنــگ در بین 
ابنیه هــای جهــان اســام جلوه گری می نمایــد. این بنا 
حاصــل تــاش همزمــان هنرمنــدان آذربایجانی مانند 
عّزالدیــن بن ملک، نعمة اهلل بــن البواب، خواجه علی 
بــن عثمــان و میــر شــمس الدین تبریــزی و بــا هّمــت 
وســرکارِی »خاتــون جهان بیگــوم« )همســر جهانشــاه( 
که تا امروز به این صورت  ســاخته و زینت یافته است 
باقــی و پابرجاســت. همچنیــن هنــگام ورود از طــرف 
جبهــۀ شــرقی دِر ورودی، عبارتــی بــا کاشــیکاری »... 
المبارکــة المظفریــه فی اربع ربیع االول ســنة ســبعین و 

ثمانمائــة. ]870 هـ / 1466م[ اقل العباد نعمةاهلل بن محمد البواب ...«57  
دیــده می شــود. همچنیــن جهانشــاه و خاتــون جهان بیگــوم موقوفه هــای 

بسیاری را برای ادارۀ این عمارت وقف نمودند.58 

جال الدیــن دوانــی دربــارۀ یکــی از وســایل روشــنایی مســجد و عمارت 
کل چنین می نویســد: »ُدرســت در جنوب مســجد،  مظفریه در شــرح هیا
کــه نــور  تخته ســنگی خیلــی بــزرگ، ســفید رنــگ و شــفاف وجــود دارد 
خورشــید از آن می گــذرد، و نــور را بــرای مدتــی در خــود ذخیــره می کنــد، 
که بعد  وقتــی آفتــاب بــه آن می تابد بــه رنگ ُســرخ در می یاید، به طــوری 
ب با روشــنایی و تالؤ 

ّ
یکی شــب، برای مدتی، ُطا از غــروِب آفتاب و تار

گفتنی  کتابــت نمایند«.59   کتابهــا را قرائت، مطالعه و  آن، می توانســتند 
کــه اصــل نســخۀ دست نوشــتۀ در کتابخانــۀ تاشــکند ازبکســتان  اســت 
موجود اســت. نیز در ضلع پشــت دِر ورودی به شبســتان بزرگ یک بیت 

57. نقش ها و نگاشته هاى مسجد کبود، سید جمال ترابی  طباطبایی: به نقل از هندسه و تناسبات 
یونلو، مجتبی انصاری و احد نژادابراهیمی، کتاب ماه علوم و فنون،  رۀ ترکمانــان قو در معمــاری دو
ر از ذهن و کاماًل اشتباه است.  یونلو« عبارتی نوســاخته و دو شــهریور 1389. [عبارت »ترکمانان قو
یونلو /  بهتر اســت در نوشــتن این گونه اســامی خاص از عبارت هایی مانند ترکان / ترکمانان قره قو

کنیم]. مؤلف. یونلو استفاده  آق قو
ز در کتابخانۀ ســلیمانیۀ اســتانبول مضبوط  58. نمونه هایی از دست نوشــت های این وقف نامه امرو

است. ر.ک به: 
SÜMER, Faruk, “Kara-Koyunlular”, İslam Ansiklopedisi, İslam Âlemi Tarih, Coğrafya, 

Etnografya ve Biyografya Lugati, C 6, İstanbul, 1993; Ibid “Karakoyunlular”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 26, İstanbul, 2001.

یعة الی تصانیف الشــیعة، ج 9، 1187؛ نســخۀ خطی کتابخانۀ تاشــکند  59. آغا بزرگ طهرانی، الذر
یحانة  األدب، ج2، ص 33؛ کتابخانۀ مراد  )ازبکســتان(، ش 13862؛ مدّرِس خیابانی تبریزی، ر

ُماّل، ش1936.

مســـتندترین مـــدرک موجـــود 
و از نشـــانه های غیرقابـــِل 
انـــکار اثبـــات تشـــّیع خانـــدان 
ـــت  ـــی اس ـــو، فرمان قره قویونل
ـــرای  ـــاه ب ـــط جهانش ـــه توس ک
نقیب الســـادات قـــم، ســـید 
از  احمـــد،  نظام الدیـــن 
ــوی،  ــادات رضـ ــزرگان سـ بـ
موقوفـــۀ  متولی باشـــی 
ــرت  ــدس حضـ ــتان مقـ آسـ
معصومـــه)س( و تولیـــت 
و امامـــت مســـجد امـــام 
ـــته  ـــکری)ع( نوش ـــن عس حس

اســـت.

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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نقد و برریسکتاب

/ بیســت و ششــم آبــان 1303 ش / نوزدهــم ربیع الثانی 1343هـــ-( که در 
مجلــۀ تایمز لندن به چاپ رســیده بــود، از وجود دیوان جهانشــاه حقیقی 
گاه می شــود. مینورســکی بــا ســعی و کوشــش فــراوان نســخه اى از دیوان  آ
جهانشــاه را بــه دســت آورده و بــر همین اســاس مقالۀ بســیار دقیــق خود را 
با عنوان »جهانشــاه قره قویونلو و اشــعارش«، در بولتن دانشکدۀ مطالعات 
شــرقی و آفریقایی دانشــگاه لندن، ج 86، ش 2، 1954م، ص279-271 
یــخ پیدایــش و حکومت  منتشــر می کنــد. 68 در مقالــۀ مینورســکی، بــه تار
قره قویونلوها، همراه با منابع و مآخذ و نیز بررســی دیوان اشــعار جهانشاه با 
درج چندین غزل و رباعی از زبان اصلی )ُترکی و فارسی( همراه با تجزیه و 

تحلیل آن و با ترجمۀ انگلیسی اشاره شده  است.69 

بــه  رباعیاتــی  و  مثنــوى  غزلیــات،  داراى  قره قویونلــو  جهانشــاه  دیــوان 
زبان هــاى ُترکی و فارســی اســت. از تلمیحــات و ابیات عربــی موجود در 
ى بــه زبان عربــی نیز مســلط بوده  کــه و دیــوان جهانشــاه معلــوم می شــود 
که قطعاتی از اشــعار عربی جهانشــاه را پژوهشــگر  گفتنی اســت  اســت. 
کر علــی در مقالــۀ »العــراق والغــزو القره قویونلو فی  عراقــی، دکتــر علی شــا

68. ترجمــۀ ُترکــی اســتانبولی این مقالــه را خانم دکتر مینا ارول با درج 6 غزل و 11 رباعی ُترکی منتشــر 
کرده است.

69. Ibid; Vladimir Fedorovick Minorsky, (b.1877, d.1966) “Cihansah Qaraqoyunlu 

Vəonun şe'rlri”, Bulletin of School of Oriental and African Studies (BSOAS), Lon-

dan, 1954, p 271-297.

کاشــان  یکــی دیگــر از بناهــاى مهــم این دوران، »مســجد عمادى« شــهر 
کــه همــواره محــل اقامــت نمــاز جمعــه و جماعــت بــوده اســت و  اســت 
آن را در زمــان جهانشــاه قره قویونلــو بــراى خواجه  عمادالدیــن محمود در 
کماِل امتیاز و  کاشــی ُمَعرق در  گچ و  کاشــان با ســنگ و  میداِن عمادی 
اســتحکام بنا نموده اند. این مســجد در )ســال 1310ش / 1934م( جزء 

آثار ملی به ثبت رسیده است.62

جهانشاه قره قویونلو، پادشاهی شاعر 
جهانشــاه قره قویونلو اســتادانه به زبان های ُترکی و فارســی شــعر می سرود 
ص می کرد.63 جهانشــاه از ُامرای شــاعر دو/ 

ّ
و »حقیقــی / حقیقــت« تخل

ســه زبانــۀ قرن نهــم هجرى اســت. او نیــز مانند ســلطان حســین بای قرا، 
امیرعلیشــیر نوایــی، ســلطان  احمــد جایــرى و شاه اســماعیل صفــوی [

ختایــی] از حکمرانــان و ُامــراى ادیــب و شــاعر محســوب می شــود. پــدر 
جهانشــاه قره یوســف و پســرش آق  میــرزا، متخلــص بــه »بــوداق«64 نیــز از 
گفته می شــود به دســتور امیــر  قره یوســف، )پدر  ادیبــان بونــد. همچنیــن 
جهانشاه( براى نخستین بار قرآن مجید به زبان ُترکی آذربایجانی ترجمه 
شــده و خــود او ایــن ترجمــه را همــراه بــا متن عربــی قرآن بــا لحنی خوش 

می خوانده است.65

کامــران شــاه  صّدیــق،   یوســِف 
روان66 ُترکــِی  بــه   را  قــرآن  خوانــد 

برخاف سیماى تاریخی - سیاسی جهانشاه قره قویونلو، شخصیت ادبی 
او تا همین اواخر چندان شناخته شــده نبود تا اینکه در )ســال 1333ش/ 
1954م( خاورپــژوه مشــهور، پروفســور والدیمیــر مینورســکی، بــا مقاله اى از 
ِا - ادواردز بــا عنــوان »اثر ســلطان عبدالحمید«،67 )هفدهــم نوامبر 1924م 

کتیبــه بــه خط َنســخ و به اســم »جهانشــاه  خان« ضبط شــده اســت. همچنیــن ر.ک بــه:  گاهنامه 
ســیدجال طهرانی، ســال 1312ش: به نقل از  لغت نامۀ دهخدا، مدخل اصفهان. )گفتنی است 
ک های تشــّیع افراد، تدفین در عتبات مقّدســه و در کنار قبور امامان)ع( یا امامزادگان  که یکی از مال

است(.
یخ کاشــان، به کوشــش ایرج افشــار، ص507؛  62. عبدالرحیــم کالنتــر ضرابی، ســهیل کاشــانی، تار
حســین شهشــهانی، مقالۀ »خالصۀ وقف نامۀ مســجد میرعماد کاشــان و فرمان هاى سالطین که 

در آن باقی مانده است«، فرهنگ ایران زمین، 1339ش، ج 5، ص 50-22.
یخ ادبیات در ایران، ج 4، ص134-133. 63. ذبیح  اهّلل صفا، تار

64. همان، ص464.
زال، اولیــن ترجمۀ ُترکی  65. بــه نظــر اســتاد و مترجم قرآن مجید، دکتر میرزه رســول اســماعیل زادۀ دو
یونلو و در قرن ُنهم هجرى انجام گرفته اســت. این ترجمه  زون  حســن آق قو آذربایجانی به دســتور او
ى می شــود.  در بخــش نســخه هاى خّطــی کتابخانــه آســتان قدس رضوى در شــهر مشــهد نگهدار
براى اطالع بیشــتر ر.ک به: نشــریۀ تخصصی مرکز ترجمۀ قرآن مجید به زبانهاى خارجی »مؤسســۀ 
فرهنگــی ترجمــان وحــی«، ترجمــان وحــی، ســال اول، شــمارۀ یــک، ص61، مقالــۀ: »نگاهــی بــه 
یــم«، رســول اســماعیل زاده. نیز ر.ک به: همان، ســال شــانزدهم،  کر ترجمه هــاى آذربایجانــی قــرآن 
یخ ترجمه و تفسیرهای ُترکِی قرآن مجید«، مهدی  شــمارۀ ســی و یکم، ص27، مقالۀ »گذری بر تار

اللهیاری تبریزی.
66. Vladimir Fedorovick Minorsky, “Jihan-Shah Qara-Qoyunlu and His Poetry”, Turk-

menica, 9,Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of London, 

Vol. 16, No. 2 (1954), p. 277.

67. E. Edwards, “The books of Sultan Abdul-Hamid”, The Times, 17 November 1924, 

p. 17, col. 5.
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جهانشــاه بــراى خلــق آثــار علمــی، فرهنگــی و هنرى 
اهمیــت ویژه اى قائل بود. او به مفاخر و دانشــمندان 
عصــر خــود احتــرام و توجــه خاصــی نشــان مــی داد و 
ى بــا  چنانچــه در برخــی از منابــع و تذکره هــا آمــده، و
شــاعر نامــِی قــرن ُنهــم هجــری، عبدالرحمــن جامــی 
مراوده و مکاتبه داشــته و در شــعِر فارســی او را اســتاد 
خویش می دانسته است. جهانشاه براى نقد و بررسی 
آثــار خود، دیوان اشــعار فارســی اش را براى ماحظه و 
اظهارنظــر بــراى جامــی می فرســتد. جامی هــم پس از 
مطالعــه و در مقــام سپاســگزارى و تحســین، نامه اى 
منظــوم بــا مطلــع: »مهر شــاه جهان، جهانشاهســت« 
را ســروده و همــراه بــا نســخه اى از دیــوان اشــعار خود 
براى جهانشاه می فرستد. جامی در این نامۀ منظوم، 
یابــی  اشــعار جهانشــاه را بســیار ارجــدار و ُپرمایــه ارز
پادشــاه  را  جهانشــاه  و  خزانــه  را  او  دیــوان  و  نمــوده 
»دانش مــآب و عرفان پنــاه« خوانــده اســت.75 پــس از این جهانشــاه براى 
جامــی، دون ُترکمانــی )زیباترین خلعــت و جامۀ اشــرافی( را همراه با دو 
هزار دینار به عنوان هدیه و تحفه ارسال می کند. جامی نیز با سرودن یک 
مثنویِی  بلند و یک رباعی، از خلعت و هزار دینار [دو هزار] جهانشاه و با 

کرده است.76 اشعار زیر بدین صورت تقدیر 

□  □  □

شــاه طبــع  زادۀ  از  کوتــه،   ســخن 
عرفان پنــاه و  اســت  دانش مــآب  کــه 

وقــار کــوه  َشــِه  جــود  کــف  اســت   بحــری 
کنــار بــه  گوهـــر  غیــر  بــه  نفتــد  ی  و کــز 

نثــار کــرده  گهــر  چــون  عــراق  بــه   موجــش 
هر چیده ]دو[ هزار]؟![77 

ُ
جامی به هـرات، از آن گ

□  □  □

 ایــن رســالۀ منظــوِم 87 بیتــی در دیــوان چاپ شــده جامــی، به کوشــش 
شــروع  ابیــات  ایــن  بــا  طهــران  1320ش  چــاپ  حکمــت،  علی اصغــر 

می شود.78

یــان(،  یــخ فرهنگــی و اجتماعــی خراســان در عصــر تیمور 75. مقامــات جامــی )گوشــه هایی از تار
تصحیح نجیب مایل هروی.

کوشش اعالخان  افصح زاد، تهران،  1378 ش. 76. دیوان عبدالرحمن  بن  احمد جامی ، به 
کلیات اشعارش را برای نظرخواهی به نزد  ید: »یک بار جهانشاه  77. صاحب مقامات جامی می گو
جامی فرســتاده بود، همراه با دو هزار دینار[؟!] جامی هم در مثنوی ای او را ســتوده و در رباعی ایی 
از نقدینۀ ارســالی جهانشــاه بدین  گونه تقدیر کرده اســت«. ر.ک به: مقامات جامی )گوشــه هایی از 

یان(، تصحیح نجیب مایل هروی. یخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیمور تار
78. جامی، شرح حال و دیوان، علی اصغر حکمت.

طبــع  بــه  و  آورده  المیــادی«  عشــر  الخامــس  القــرن 
رسانده است.70

افزون بر خود جهانشاه قره قویونلو، فرزندان و منسوبان 
او نیز از شــعر و شــاعرى بی نصیب نبوده اند. پســرش 
و  آرایش بیگــوم  بغــداد(،  و  کــم شــیراز  پیربــوداق )حا
و  )شاه ســاراى(  ســولطان]  [َاردیــک  َاردوک ســلطان 
دختران برادر او )شــاه اسکندر( شاعر بودند. حتی در 
زمان نادرشاه افشار، شاعرى به نام عبدالرزاق تبریزى 
ــص به نشــئه71 - ملک الشــعراِی 

ّ
جهانشــاهی، متخل

که  دولت افشارى - از احفاد جهانشاه قره قویونلو بود 
به فرمان نادر شاه افشار و به مناسبت مذّهب  نمودِن 
بــر ســردِر حــرم در  گنبــد حضــرت علــی)ع( و نصــب 
نجِف اشــرف شــعرى بــه زبان ُترکی ســروده اســت.72 
نســخه هایی از دیوان عبدالّرزاق تبریزى جهانشــاهی 
کتابخانۀ دانشگاه تهران، به شمارۀ 2935 و نیز در  در 

ِی تبریز، به شمارۀ 2626 نگهدارى می شود.73
ّ
کتابخانۀ مل

اشعار ُترکی جهانشاه 
یخ ادبیات ُترکی و فارسی با تخلص »حقیقی«  جهانشاه قره قویونلو در تار
کاســیک  ُترکــِی  اشــعار  عالی تریــن  و  بهتریــن  ی  و می شــود.  شــناخته 
یــخ ادبیــات  کــرده و جایــگاه بســیار ممتــازى در تار آذربایجــان را خلــق 
ُترکــی آذربایجانــی را دارد. جهانشــاه از اعاظــم ادبیات ُترکــی آذربایجانی 
و در ردیــف شــعرایی چــون: نســیمی، فضولــی و شــاه  اســماعیل صفوی 

)ختایی( و دیگر بزرگان ادیب زبان ُترکی است.74

اشعار فارسی جهانشاه 

الخامــس عشــر  القــرن  فــی  یونلــو  القره قو والغــزو  »العــراق  العــدد 28،  العربــی، 1986،  المــورخ   .70
کر علی، ص 44-38. یخ، علی شا کلیة اآلداب، قسم التار المیالدی«، 

71. سخنوران آذربایجان از قطران تا شهریار، سخنوران تبریز، ص690.
زره/  ران / که تخت دولت جمشــیده وارث دئــر جهان اؤ 72. شــه جــم حشــمت دارا درایت، نــادر دو
یا و  بدخشــان لعــل و عمان اینجی ســین وئرمیــش خراجیندا / گونش تــک ُحکمو نافــذ، متصل در
زره/ چکیلمــز کهکشــانین یایــی تــک نّقاش اگر چکســین / مثــال قّوت بــازو اقبالین کمان  کان اؤ
ین  دا ســربلند ائیله ر / مکرر ائیله میش دشــمنلرین باشئن سئنان  زره / بلند اقبال اوالن، اعداالر اؤ
یــان ائدیب، فرمان کمال عّز و  زره / عیــار خالــص کانینی، ائدیبدیر گون کیمی روشــن/ قضا جر اؤ
کین طال ائتمــک / منّور دیر مقام مهر دایم آســمان  زره / کــی الزمدیــر علی نیــن[ع] روضۀ پا شــآن اؤ
زره  َرک َتغرا »بســم  اهّلل« چکســین لر نشــان اؤ

َ
گ کاتب قدرت /  کیم یازاندا  زره / زهی نام همایون،  اؤ

ر! مطاف ِانس  کن دؤ یخ اتمامًا / ادب بیل مهر ســا و ... بیت آخر: جوابئم »نشــئه« اولدو مصرع تار
یخ؟] زره. [ماّده  تار و جان اؤ

73. بــراى اطــالع بیشــتر، ر.ک بــه: تذکــرة الّشــعراى دولتشــاه ســمرقندى، ص 457-462؛ روضــة 
الساطین، ص66-67؛ مأثر رحیمی، ج 1، ص 33-41؛ دانشمندان آذربایجان، ص120-121؛ 
یحانــة األدب، ج 1، ص333؛ فرهنــگ ســخنوران، ص169: بــه نقــل از ســخنوران آذربایجــان از  ر
یعة الی تصانیف  قطــران تا شــهریار؛ تذکرة الّشــعراى آذربایجان، ص 175؛ آغابزرگ طهرانــی، الذر

الشیعة، ج9، ص 1187.
74. حســین فیض اللهی وحیــد، دیوان نســیمی؛ محمدامین صدیقی، دیــوان حکیم فضولی؛ میرزه 

زال، دیوان شاه اسماعیل صفوی )ختایی(. رسول اسماعیل زادۀ دو

ـــعار  ـــه در اش ـــور ک ـــان ط هم
می خوانیـــم،  جهانشـــاه 
ـــت  ـــداری حکوم ـــاه پای جهانش
جهانگشـــایی  در  را  خـــود 
فروانروایـــی  بســـط  و 
طـــوری  بـــه  نمی دانـــد، 
بـــرای  همزمـــان  کـــه 
ــی و  ــات سیاسـ ــۀ حیـ ادامـ
حاکمیـــت خـــود، از ادیبـــان 
ـــود  ـــان خ ـــگان زم و فرهیخت
ــه  ــت متواضعانـ ــز حمایـ نیـ

اســـت.  می کـــرده 

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...



53 149و150

نقد و برریسکتاب

)موالنــا(  رومِی ثانــی  را  او  از صاحب نظــران  برخــی  کــه  اســت  برخــوردار 
نامیده اند.81-80

 همان طور که در اشعار جهانشاه می خوانیم، جهانشاه پایداری حکومت 
خود را در جهانگشــایی و بسط فروانروایی نمی داند، به طوری که همزمان 
کمیت خود، از ادیبان و فرهیختگان زمان  برای ادامۀ حیات سیاسی و حا
خود نیز حمایت متواضعانه می کرده است؛ به طوری که در زمان سلطنت 
»سلطان محمد فاتح« در کشور عثمانی، شاعری به نام احمدپاشا در یکی 

از ابیات خود در مورد جهانشاه قره قویونلو چنین می گوید: 

گیبی  ک ِاده چــون بؤلبؤل  گیبی جامه ســین چا  غنچــا 
ُدرســت. غزلخوانــی  جهانشــاه ُاون  شــعرؤم  ُاوکیــا 

ک کند / جهانشــاه  گر چــا ترجمــه بــه فارســی: جامــه اش را مثــل غنچــه ا
که مانند بلبلی غزلخوان درست می خواند. است 

Gonca gibi câmesin çâk ide çün bülbül gibi 

Okuya şi‘rüm Cihân-şâhun gazel-hânı dürüst 82

دیــوان او بــا نــام خدا آغاز شــده و پــس از ذکر نام حضــرت محمد)ص(، 
انبیــاء ِاعظام، امامان)ع(، نام موالنــا جال الدین رومی )مولوی( را می َبَرد. 
او همچنین بعضی از اشــعار و ســروده های خود را به شــاعران و عارفانی 
چــون: شــمس تبریــزى، شــیخ محمــود شبســترى، عبدالرحمــن جامی، 
عمادالدین نســیمی و ... هدیه نموده است و این نشانگر عاقه، احترام 
ى بــه بــزرگان ادب و اصحــاب اندیشــه اســت. اشــعار  و تعلــِق   خاطــر و
جهانشــاه را در شــعر ُترکی با عمادالدین نســیمی تبریزی83 بســیار شــبیه 
گاهــی اشــعار جهانشــاه حقیقــی را بــا اشــعار  کــه   دانســته اند؛ بــه طــوری 

نسیمی به خطا با هم خلط می کنند.

کتابخانه هاى غنی و  کتابخانۀ جهانشــاه قره قویونلو در تبریز از  همچنین 
یادى به  کتاب هاى ز معروف قرن ُنهم هجرى اســت. مؤلفــان و مصّنفان 
نام او ســاخته و پرداخته اند؛ از جمله جال  الدین دوانی، رســالۀ خواص 
حــروف84 و شــیخ  شــجاع  الدین بن   کمال  الدین، شــرح گلشــن  راِز شــیخ 

ین پور و دیگران. 80. ادبیات فارسی بر مبناى تألیف استورى، ترجمۀ یحیی آر
81. Vladimir Fedorovick Minorsky, “Jihan-Shah Qara-Qoyunlu and His Poetry”, Turk-

menica, 9,Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of London, 

Vol. 16, No. 2 (1954), p. 277.

82. MACİ�T, Muhsin, “Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri”, Bilig, S 113, Bahar, İ�stanbul, 2000.

ِب شــام 
َ
83. عمادالدیــن نســیمی تبریــزی را در اوایــل قــرن ُنهــم )ســال 811 هـ / 1432م( در شــهر َحل

و بــه جــرم تشــّیع و زندقــه! و عدم اطاعــت از مذهب اهل ُســّنت و جماعت، متهم به کفــر، َرَفض، 
خــروج از دیــن و زندیق بــودن می کنند. همچنین با احکام صادرۀ قاضی القضــاة حلب و تأیید آن از 
طرف ســلطان مؤید، به دســت شهاب الدین بن هالل، )دشمن خونی شــیعیان( زنده زنده پوست 
می َکنَدند و جنازه اش را هفت روز تمام در حلب  گردانده و سپس شقه شقه اش می نمایند. گفتنی 
است که سازمان بین المللی یونسکو سال 1973م را به دلیل شجاعت، پایمردی و جانفشانی وی، 
بــه نــام عمادالدین نســیمی تبریــزی نامگذاری کرده اســت. ر.ک به: مقدمۀ فارســی دیوان نســیمی 

»سئچیلمیش اثرلر«، تصحیح و تعلیق حسین فیض اللهی وحید )اولدوز(، تبریز: یاران، 1382.
یحانــة  األدب، ج2،  84. کتابخانــۀ تاشــکند )ازبکســتان(، ش 13862؛ مــدّرس خیابانی تبریزی، ر

نمــاى گیتــی  جــام  آن  ســاقی   بــده 
کــه هســتی  ُربــاى اســت و هســتی فزاى

ده رهاییــم  هســتی  ز  مســتی   بــه 
ده آشــناییم  عشــق،  مســتان  بــه 

نــواز دل  نغمــۀ  آن  ُمطــرب   بــزن 
پرده ســاز بــود  دل  پــردۀ  در  کــه 

گفتگــوی پــردۀ  کــز  شــکرانه،   بــه 
ی رو نمودنــد  معنــی  عروســان 

گلــی آمــد،  فــردوس  گلــزار   بــه 
ب-لبلــی بی نــوا،  نزهت گــه  بــه 

ُدر ِز  ُدرجــی  چــو  کتابــی   همایــون 
ُپــر تحقیــق  هرهــاى 

ُ
گ از  رســید 

مثنــوى هــم  درج،  غــزل  هــم  او   در 
معنــوى  هــم  و  صــورى  َاســرار  ز 

غ-زل هــر  مطلــع  از  طالــع   شــده 
ازل صبــح  تباشــیر79  فــروغ 

مقطعــی هــر  کــه  گویــم  چــه   زمقطــع 
منبعــی بــود  را  ابــد  فیــض  کــه 

مجــاز کــوى  صورت پرســتان   بــه 
بــاز داده  نشــان  »حقیقــی«  زشــاه 

ســخن داِد  داده  مثنــوى  در   چــو 
کهــن رازهــاى  یافتــه  نویــی 

دلگشــای دلکــش  نامــۀ   زهــی 
عطرســای او  از  عّطــار  جــان  شــد  کــه 

مثنــوی آن  لیکــن  مثنــوی   بــود 
مولــوی خاطــر  از  فایــض  شــد  کــه 

شــکفت ی  و در  راز،  از  کــه  گل   زبــس 
گفــت راز  گلشــِن  شــایدش  همــی 

□  □  □

که دیوان جهانشــاه،  از اشــعار جامی در این نامۀ منظوم چنین بر می آید 
کــه امروز در  ی مثنوی نیز بوده اســت  افــزون بــر غزلّیــات و رباعیات حــاو
برخــی از نســخه  های به جامانــدۀ خطــی اثــری از آنها نیســت. جهانشــاه 
در اشــعار فارســی بیشــتر متأثــر از مولوى، حافــظ، عمادالدین نســیمی و 
ی از جهات مضمون از چنان استحکامی  جامی اســت. دیوان فارسی و

یند،  یســند و بــه کنایه هر شــیء ســفید در ادبیــات را تباشــیر گو 79. َاعــراب تباشــیر را طباشــیر می نو
لغت نامۀ دهخدا.
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 محمود شبســترى را با عنوان حدیقة  المعارف85 را بنام جهانشــاه تألیف 
ی اهدا نموده اند. و به و

جهانشــاه نســبت به موالنا جال الدین محمد بلخی ارادت تاّم و تمامی 
داشــت؛ بــه طــوری که همــواره در اشــعار خــود او را مــراد و راهنمای خود 
یاِی  می خواند. جهانشــاه همۀ دانش و خوانش خود را نشــأت گرفته از در
علــِم موالنــا و مثنوی می داند و گاهی چنان از عشــق و وصال موالنا لبریز 
یــارت مرقد موالنا  کــه در مقــام پادشــاهی، مانند گدایــان راهی ز می شــود 
 شــده و در اشــعار خــود او را »قطب الدیــن« و »شــیخ المحققین« خطاب 

می کند و خود را به ایاز و موالنا را به محمود )غزنوی( تشبیه می نماید.

□  □  □

نمونه ای از اشعار فارسی جهانشاه در مدح موالنا و مثنوی
مثنـــوی اســـت  الیـــزال  ذکـــر   شـــرح 
مثنـــوی اســـت  حـــال  عیـــن  معنـــی  جـــان 

اســـت آدم  مقصدنمـــای   مثنـــوی 
اســـت  عالـــم  کمـــال  صاحـــب  معنـــِی 

قریـــن نبـــَود  او  علـــم  گـــرِد  بـــه   َکـــس 
آفریـــن صـــد  او  علـــِم  بـــر  آفریـــن 

نیک خـــو آن  آمدســـت  معنـــی   بحـــر 
جـــو ماننـــد  او  پیـــش  در  دیگـــران 

ماســـت حیـــوان  سرچشـــمۀ  او   عیـــن 
ماســـت جـــان  حیـــات  ی،  و از  قطـــره ای 

هـــوس  دارم  مولـــوی  هـــوای   بـــا 
منقبـــس معنـــی  علـــم  در  شـــوم  تـــا 

او توحیـــد  گفتـــن  در   عاشـــقم 
او تقلیـــد  کنـــم  کـــه  باشـــم  کـــه  مـــن 

همچنین خطاب به حضرت موالنا، نّور قبره
روبـــرو آیـــم  کـــه  آمـــد  آن   وقـــت 
او بحـــر  از  می بـــرم  حیـــوان  آب 

درد صدگونـــه  تـــو  جـــور  از   می ِکشـــم 
ســـرد  آه  آرم  بـــر  گـــر  نگـــردد  غـــم 

طبیـــب ای  اســـت  جـــان  درمـــان  تـــو   درد 
بی نصیـــب دردت  ز  مانـــم  کـــه  حـــاش 

تـــو ُشـــکر  شـــرح  بـــه  دایـــم  کرم   شـــا
تـــو ذکـــر  و  مـــدح  ز  خالـــی  شـــوم  ِکـــی 

کتابخانۀ مراد ُماّل، ش1936. ص33؛ 
گلستان، نسخۀ خطی به شمارۀ 873. کاخ موزۀ   .85

یابنـــده ام تـــو  عشـــق  در   ســـالکم 
بنـــده ام پایـــت  ک  خـــا در  ابـــد  تـــا 

تویـــی محمـــودم  و  خـــاص  و  ایـــاز   مـــن 
تویـــی معبـــودم  راه  رهنمـــون 

□  □  □

کنــم ادا  الهــی  شــرح  کــه   می خواســتم 
کنــم فــدا  صفاتــش  بــه  خویشــتن  جــان  تــا 

مخفیــًا َکنــز  ُکنــُت  اســرار  نکتــۀ  ز  دم   گــر 

کنــم صفــا  اهــل  همــه  را  عشــق  زّهــاد 

 تــا ورد مــن صفــات جمــال و جــال اوســت
کنــم یــا  ر و  زرق  حکایــت  مــن  کــه  حاشــا 

 چــون معتکــف بــه حضرت آن آســتان شــدم
کنــم جــا  تــرِک  گــر  ا نباشــد  ادب  شــرط 

خلــق بــه  را  الملــک  ِلَمــن  می زنــم  فــاش   گــر 
کنــم گــدا  را  جهــان  ملــک  خســروان  بــس 

نمی رســد پایــان  بــه  رســتخیز  روز   تــا 
کنــم ادا  گــر  ی  و حقیقــت  از  شــّمه  یــک   

گــر چــه همــه خصم من شــوند  خلــق جهــان ا
کنــم التجــا  کجــا  دوســت  آســتان  جــز 

حقیقتــا کــن  طلــب  دوســت  درد  ز   درمــان 
کنــم86 دوا  را  دلــم  درد  درون  مــن  تــا   

□  □  □
کــرد نتــوان  فنــا  بــاد  ایــن  بــر  تکیــه   ســاقیا 
کــرد نتــوان  قضــا  تعبیــر  کــه  آر  پیــش  بــاده 

ســاخت نتــوان  فنــا  ســیل  رهگــذر  بــر   خانــه 
کــرد نتــوان  کنهه ســرا  ایــن  در  یــد  جاو فکــر 

ی  بوســه ای می ندهی ای شــه خوبان ز چه رو
کــرد ایــن قــدر [نــاز و جفــا] بهــر خــدا نتــوان 

نشــود تــا  را  دلــم  محــراب  تــو  ی  ابــرو  طــاق 
کــرد ای پــی چهــره بــه اخــاص دعــا نتــوان 

برســد پایــان  بــه  عمــر  را  تــو  چــو  حقیقــی   ای 
کــرد نتــوان  دوا  لقمانــش  حکمــت  همــه  بــا 

□  □  □

86. Vladimir Fedorovick Minorsky, “Jihan-Shah Qara-Qoyunlu and His Poetry”, Turk-

menica, 9,Bulletin of School of Oriental and African Studies, University of London, 

Vol. 16, No. 2 (1954), p. 288.
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نمونه ای اشعار ُترکی جهانشاه قره قویونلو87 
ک-مند - ایی ب-ال Ey sər-i zülf-i to kəmənd-i bəlaائی ســر - ایی زولف - ایی ت-و 

تــا دو  صنــوب-ر  و   - ســرو  ق-دت  ایــی   - Piş-i qədət sərv-ü senübər du taپیــش 

آیــت-ی  یــوزون  والشــمس   ایــی    - Surə-yi vəşşəms yüzün ayətiســوره 

والضــح-ی  خطیــن  هیدایتــده   ی    - Hərf-i hidayətdə xətin vəzzuhaحــرف 

Xizr-i ləb-in çəşmə-yi ab-i həyatخیضــر - ایــی لبیــن  چشــمه - ایــی  آب - ایــی حیــات 

شــفا لعلیــن  دیل خســته یه  ی    - Aşiq-i dilxəstəyə lə’lin şəfaعاشــیق 

اولمــادی ک   خــا ُکویونــا  ایــی   - ســر  کــی   sər-i kuyuna xak olmadıکیــم    ،Kim ki

بی وفــا ُاول   مقصودونــا  İrmədi məqsuduna ol bivəfa ایرمــه دی  

فورقتیــن منــی   یاندیــردی   Ahilə yandırdı məni furqətinآهیلــه  

دوا ایریشــدیر   وصلینــد ن   منــه  ل  
َ
Gəl mənə vəslindən irişdir dəva گ

شــانی-نه ســاچئن  واللیــل   ایــی   - Ayət-i vəlleyl saçın şə’ninəآیــت 

رّبنــا ایــی    - فاتیحــه  خطیــن   و   - Xal-ü xətin fatihə-yi rəbbəna خــال 

شــاه وجه ایلــه   بــو  گــؤردو  َســنی   کــی   səni gördü bu vəchilə şahکیــم    Kim ki,

فــدا رهینــده   ایــی    - ک  خــا ســنین  Oldu sənin xak-i rəhində fəda اولــدو 

ســوجود قئلــدی   ینه   ســرو بویــون   Sidrə boyun sərvinə qıldı sucudســیدره 

جــا دو  ایــی   - بــدر  ینا  روخســار ایــی   - یــض   caعار  Ariz-i ruxsarına bədr-i du

قمــر یوزونــدور  لطافتــده   و   - Hüsn-u lətafətdə yüzündür qəmərحوســن 

بــا ســاچئن دئر  ضالتــد ه  و   - Küfr-ü zəlalətdə saçındır bəlaکوفــر 

گــؤن بــو  حقیقــی   اولــدو  یــار  Vəslinə yar oldu Həqiqi bu günوصلینــه  

عطــا و   - فضــل  اونــا  ایریشــدی   Həqdən irişdi ona fəzl-ü ətaحقــد ن  

صفــا بی  صفــا  هــر  بولمــادی   غمینــده   Yarın qəmində bulmadı hər bisəfa səfaیارئــن  

جفــا چکمه یــه ن   بیلیــر  نــه   وفاســئنی   Yarın vəfasını nə bilir çəkməyən cəfaیارئــن  

حکیــم ِائــی   قئلمــاز  وفــا  و   - عهــد  یــاره  Hər kim ki, yarə əhd-ü vəfa qılmaz ey həkimهرکیــم  کــی  

بی وفــا عهــَده   ک دیــر  اوالیا ِاَد ن   ک    İdrak edən ülaikədir əhdə bivəfaایــدرا

Canım nəcat istəməz əz dam-i zülf-i dustجانئم  نجات  ایسته مه ز از دام  - ایی زؤلف  - ایی دوست

موبتــا اولــدو  تــا  ساســیله   ایــی   - حلقــه  Ol həlqə-yi səlasilə ta oldu mübtəlaُاول 

حیکایتیــن مجنــون   و   - ِلیلــی  ایتیــردی   Әqlim itirdi Leyli-yü Məcnün hikayətinعقلئــم  

فــدا جــان  فرهــاد  چــو  اولــدو  یولونــدا  fədaشــیرین    Şirin yolunda oldu çü Fərhad can

Eynimdə nur-i ləmyəzəl oldu qəm-i ruxunعینیمــده  نــور -  ایــی لــم  َیــَزل  اولــدو غــم - ایــی  روخــون

ک  - ایی آستان - ی  تو َکحل - ایی َبَصر - ایی ما Ey xak-i asitan-i to kəhl-i bəsər-i ma ِائی  خا

بیلمــه دی بیگانــه   ایلــه   غیــر  یــاری   کیــم  کــی  yarı qeyr ilə biganə bilmədiهــر   ،Hər kim ki

آشــینا غیــره   ُاول  اولمــادی   وصالــی   Yarın vüsalı olmadı ol ğeyrə aşina یاریــن  

طوافئنــی وصلیــن   ایــی   - کعبــه   حقیقــی   Qıldı Həqiqi kəbə-yi vəslin təvafınıقئلــدی  

صفــا و    - مــروه   اونــا  اولــدو  مویّســر  Həqdən müyəssər oldu ona Mərvə-vü Səfa َحقــَد ن  

تین و رســم الخِط  یســی آقای ابراهیم قشــم زاده، بــا حروف ال یــر را بــا تصحیــح و دوباره نو 87. اشــعار ز
یســیم( برای اســتفادۀ کســانی که ایــن رســم الخط را نمی دانند، مورد  عربــی )همیــن خط که می نو

استفاده قرار داده ام. 
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صنــم ِائــی   جمالیندئــر  کــی   جهــان   ایــی    - ey sənəmآیینــه   ،camalındır  ،Ayinə-yi cahan ki

ضیــاء نــوردا ن   ُاول   گــؤره ر  هاچــان   بی بصــر  Hər bibəsər haçan görər ol nurdan ziya هــر 

اّم  الکتــاب هــم  اهلل   کمــال  خالیــن   و   - خــط  Ey xət-ü xalın kamal ul-lah həm ümm-ül kitabائــی  

Həsrətindən didə-yi uşşaq olubdur qərq-i abحسرتیندن  دیده - ایی  عوّشاق  اولوبدور غرق  - ایی آب 

Qəmzə-yi çəşmin işarət qıldı əhl-i və’dəyəغمزه - ایی  چشمین  ایشارت  قئلدی  اهل - ایی  وعده  یه

Məst-i eşqin şol cəhətdən qalmadı eynində xab مست - ایی عئشقین  شول  جهتدن  قالمادی  عینینده  خواب 

شــأنینه  زؤلفــؤن   َانــدی   واللیــل   و   - Leylət ül-əsra-vü vəlleyl əndi zülfün şə’ninəلیلة  َاالســرا  

آفتــاب  گؤرونــدؤ  وجهینــدن   والشمســه   ایــی   - Ayət-i Vəşşəmsə vəchindən göründü aftabآیــت 

Ey mənim eynimdə ruxsarın çü nur-i ləmyəzəlِای  منیــم  عینیمــده  روخســارین  چــو نــور - ایــی لــم  یــزل

Vey saçın hər tarəsindən aləm üzrə müşk-i nab وئی  ساچئن  هر تاره سیندن  عالم  اوزره  مؤشک  - ایی ناب 

ابــد تــا  وجهیــن  ایــی   - نــور  مونــّور  قئلــدی   Aləmi qıldı münvvər nur-i vəchin ta əbədعالمــی  

Lövh-i məhfuzunda rövşən oldu həm yövm ül-hesabلــؤوح - ایــی  محفوظوندا رؤشــن  ُاولدو هم  یوم  الحســاب 

نظــر بیــر  قئلســان   تشــریف   گــر  ا اَ م   بیمــار  و   - Zar-ü bimarəm əgər təşrif qılsan bir nəzərزار 

ک - ایی راه  - ایی َمقَدمینده  سپمیش َام  گؤزد ن  گوالب  Xak-i rah-i məqdəmində səpmişəm gözdən gülabخا

□  □  □

رضوانمئــز روضــۀ  وصالیــن   ای 
حیوانمئــز چشــمۀ  دوداغیــن  ی  ِو

جانئمــز َسنَســن  مــده 
َ
عال ایکــی   چــون 

ایمانمئــز ِائــدر  شــرح  زؤلفــؤن   ِ ُکفــر 

□  □  □

آفتــاب چشــمین  عالمــده  ایکــی   ِای 
الکتــاب  ُام  دئــر  وجهینــده  مصحــِف 

تــاب هجرانــه  آتــش  جانــه   دوشــدی 
کبــاب ِائــدی  باغرئمــی  عشــقین  شــوق 

□  □  □

 نسخه های خطی دیوان جهانشاه قره قویونلو 
یــخ 893 هـــ / 1488م در مــوزۀ  1. نســخه لنــدن:88-89 ایــن نســخه بــه تار
 9493-OR شــمارۀ  بــه  لنــدن  میوزیــوم(90  )بریتیــش  بریتانیــا  معــروف 
نگهدارى می شــود.91 این نســخه با خط نســتعلیق توســط »قنبرعلی بن 
یک ســال پس از مرگ جهانشاه (شّوال 893  خســرو  اصفهانی92 بیست و

88 .Handlist of Persian Manuscripts 1895-1966, by G. M. Meredith Owens, Published 

by the rustees of the British Museum, 1968, p.57.

89. احمد منزوی، فهرست نسخه های خطی فارسی، ج 3، ص 2301.
یخ ادبیات در ایران، ج4، ص134-133. 90. ذبیح اهّلل صفا، تار

91. فهرســت نســخه های خطی فارســی، ج 3، ص2301: به نقل از ســخنوران آذربایجان از قطران تا 
شهریار، سخنوران تبریز، عزیز دولت آبادى، ص315.

92. تــّم الکتــاب بعــون المِلک الوّهاب من کالم »ســلطان العارفیــن«، »افتخار الســالطین« فی اوانه 
»زبدة العادلین« فی زمانه »سلطان جهانشاه انار اهّلل برهانه« و بّرد مضجعه علی ید)؟( العبد الفقیر 

کتبر 1488م( و در 85 برگ استنساخ و تذهیب شده است. اندازۀ  هـ / ا
هر صفحه (16×23) و اندازۀ متن آن (11×16) ســانتی متر اســت. و در هر 
صفحه 10 الی 11 بیت از اشــعار مســطور اســت.93 گزیده اى از این نسخه 

حقیقــی  جهانشــاه  عنــوان  بــا 
)غزللــر و رباعیلــر( بــرای دومین 
طــرف  از  1986م  ســال  در  بــار 
مایــل  رحیــم اف،  ابوالفضــل 
علــی اف و لطیــف حســین زاده 
کو  یجــی با توســط انتشــارات یاز
در جمهــوری آذربایجان )اتحاد 
ی ســابق( منتشر  جماهیر شــورو

شده است.94 

نســخه  ایــن  ایــروان:  نســخۀ   .2
1479م،   / هـــ   879 ســال  در 
کنــون  ا و  شــده  استنســاخ 
نســخ  انســتیتو  آرشــیو  در 
ایــروان،  »ماتانــاداران«  خطــی 

گفتنی اســت  شــعبۀ ادبیات شــرق بــه شــمارۀ 965 نگهدارى می شــود. 

اصغــر عبــاد اهّلل واحقر هم »قنبر علی بن خســرو االصفهانی« اصلح اهّلل شــأنه و عفــا اهّلل عنه لوالدیه 
و لصاحبیــه والســتاذیه ولمــن ســعی فیــه برحمتــک یا ارحــم الراحمین. فــی عام ثالث و تســعین و 

قبال. ثمانمائة 893[ هـ] فی شهر شّوال. ختم بالخیر واال
93 . Vladimir Fedorovick Minorsky, (b. 1877, d. 1966), "Cihansah Qaraqoyunlu 

Vәonun şe'rlri, Bulletin of School of Oriental and African Studies (BSOAS), Londan, 

1954, 17-2, s. 293.

94. F. Nève, Exposé des guerres de Tamerlan, etc., Bruxelles, 1840, pp. 144-5; Әbülfəz 

Rəhimov, Lətif Hüseynzadə, Mail Әliyev Cahanşah Hәqiqi, seçilmiş әsәrlәri, Tərtib, 

müqədimə və lüğətin müəllifləri, Yazıçı, Bakı, 1986.
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کنون در کتابخانۀ مرکزى دانشگاه  ســال استنســاخ آن نامعلوم است.  و ا
تهــران بــه شــمارۀ 8198 نگهــدارى می شــود و حجمــی بــه انــدازۀ 133 
بــرگ 12 ســطری در زمینــۀ نوشــتارِی )8×11/5( ســانتی متر دارد و داراى 
84 غــزل، 31 رباعــی، 90 مثنــوى ُترکــی همراه بــا 108 غزل فارســی و یک 
مســتزاد است.98 این نســخه اخیرًا با مشخصات ذیل به کوشش محقق 
کشــورمان دکتر فیــروز رفاهی علمداری و توســط  گزیــده کاِر  کتاب پــژوه  و 
انتشارات فیروزان در تهران چاپ و منتشر شده است. همچنین به گفتۀ 
ی در مقدمۀ دیوان میرزا جهانشاه حقیقی )بر اساس نسخۀ دستنویس  و
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران(، زیبایی خط و شباهت آن به دستخط 
گمــان را ایجاد می کند که شــاید ناســخ هر دو نســخه  نســخۀ لنــدن ایــن 

اواســط  در  باشــند.  نفــر  یــک 
از  اشــعاری  دســتنویس  ایــن 
میرفیضی مرعشــی )چهار غزل 
ص مرعشــی 

ّ
با 27 بیت( با تخل

که بــا توجه  داخــل شــده اســت 
کتابت آن روشــن  به نــوع خط و 
می گــردد بعدهــا توســط دیگران 
وارد این دستنویس شده است. 
در هیــچ جــای دســتنویس چــه 
ابتــدا و چه انتها به نام ناســخ بر 

یم. نمی خور

 دســتنویس از دو بخــش مجــزا 
بخــش  اســت.  شــده  تشــکیل 
کــه  اســت  تذهیــب  دارای  اول 

ک شــده اســت و در آن بــا دو خــط  قســمتی از آن در اثــر عوامــل روزگار پــا
بسیار نامناسب و به دو سیاق کلمۀ »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و با خطی 
دیگــر در زیر آن »دیوان حقیقی« و »بســمه التعالی« نوشــته شــده اســت. 
در بخــش دوم ابتــدا »بســم اهلل الرحمان الرحیم، دیــوان ُترکی حقیقی« به 
خطی بســیار ابتدایی نوشته شــده است. در آغاز غزلیات که صفحه ای 
کنار »بســم اهلل الرحمن الرحیم«،  جداســت با خط نســتعلیق دیگری در 
عبارت »بسیار خوب شعرست« نوشته شده است. در صفحات داخلی 
و در اثــر بی توجهــی، در جای جــاِی آن اظهار نظرهای نابجا و اشــعار غیر 

یة المظفریة.  خمس و ثالثین ســنة )35 ســال حکومت( الی أن قتل فی )872 هـ( و دفن فی الزاو
التــی أســس بنیانهــا فــی حیاتــه المعروفــة گوگ مســجد[گؤی مچیــد] او ... . وقــد فــرغ الدوانی من 
یة بعین تلک الســنة کما صرح فــی آخره ترجمه فــی )دجا، ص120(  کل فــی تلــک الزاو شــرح الهیــا
وذکــر أنــه ارســل الحقیقی دیوانــه ألی المولی العــارف عبدالرحمــن الجامی فقر ظــه الجامی بقطعة 
آخرها. )به صورت پرســتان کوى حجاز / ز شــاه حقیقی نشــان داده باز( وســمی الخمســة من ولد 
یخ  یخ گوگ مســجد، [گؤی مچید] المعروفــة فی »تار رد تار جهان شــاه احدهم حســن علی. وقــد أو
 »لحقیقی« و فرمانــًا له فی ترجمــة أدبیات براون 

ً
رد غــزال تبریــز« لنــادر میــرزا، المطبوع بطهــران، وأو

)ج3، ص441(.
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج 17، ص 51. 98. محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های 

کــه محققــان نســِخ خطــی تــا ســال 1961م ایــن نســخه را مفقــود شــده 
کتابخانــۀ کاخ هاى  می پنداشــتند. ایــن نســخه بــرای مدتــی طوالنــی در 
ساطین عثمانی در استانبول نگهدارى می شد تا اینکه در دورۀ سلطان 
یه مصر پیدا  عبدالحمیــد مفقود شــد و مدتــی بعد در کتابخانۀ اســکندر
شــد. پــس از مّدتــی دوبــاره مفقود شــد و در نهایــت از موزۀ بریتانیا ســر در 
 آورد. در همیــن زمان خاورپژوه مشــهور، پروفســور والدیمیر مینورســکی با 
نســخۀ خطی دیوان جهانشــاه آشــنا می شــود. این نســخه پس از چندی 
کلکســیوِن میلیــاردِر ارمنــی/ آمریکایــی  دیگــر و بــه نحــوى نامعلــوم بــه 
یــان )گولبانگیــان( راه پیــدا می کنــد و بعــد از مــرگ او بنا به  آروتیــون قازار
ق می گیرد. این نســخه در 54 صفحه با 

ّ
وصیتش به دانشــگاه ایروان تعل

ابعــاد )12×20( ســانتی متر، بــدون صحافی، جلد اســت و در هر صفحه 
آن تعداد 10 - 11 بیت از اشــعار درج شــده اســت. در این نسخه 60 غزل، 
16 رباعی ُترکی و 79 / 77 غزل فارســی و در مجموع 985 بیت مســطور 
گزیده اى از این نســخه با تصحیح لطیف حسین زاده در سال  اســت.95 
1966م توســط انتشــارات »هایاســتان نشــریاتی« در شــهر ایــرواِن )اتحــاد 

ی سابق( منتشر شده است.96   جماهیر شورو

3. نســخۀ تهــران:97 ایــن نســخه با خــط نســتعلیق زیبایی تحریر شــده و 

95. Ibid.

96. Lәtif Hüseynzadә, Hәqiqi, Şe’rlәr, Kitabın tәrtibi vә şәrhlәri filoloji elmlәr namizә-

di, Hayastan nәşriyyatı, Yerevan, 1966.

یعة الی تصانیف الشــیعة، ج 9، ق 1، ص 295، 1566: دیوان »حقیقی«  97. آغابزرگ طهرانی، الذر
للسلطان أبی المظفر المیرزا جهانشاه خان بن قرا یوسف خان الجالس علی سریر الملک فی تبریز 
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/ 1465م معــزول و پــس از چنــدى به حکومت بغــداد منصوب می کند. 
پیربــوداق در آنجــا نیــز ســر از فرمــان پــدر بــاز می زنــد. جهانشــاه بــه ناچار 
بغــداد را یک ســال ونیم محاصــره و بــا زیرکــی فــراوان آن را می گشــاید. در 
ایــن بیــن پیربوداق به دســت فرزند دیگر جهانشــاه به نــام محّمدى میرزا 
ُکشــته می شــود. پــس از این جریــان حکومت شــهر بغداد را بــه محّمدى 
کنده از مرگ فرزند، با شوکت  میرزا ســپرده و جهانشــاه با دلی ســوخته و آ
تمام و پیروزمندانه در سال 871 هـ / 1467م به تبریز رهسپار می شود.105 
دولتشــاه ســمرقندى شــرح حال پیربوداق را جانبدارانه در تذکرة الشــعرا 
چنین می نویسد: »او بر پدر ]جهانشاه[ عاصی شد و از شیراز به دارالسام 
بغــداد نهضــت فرمود و جهانشــاه به قصد فرزند عزیمــت به بغداد نمود و 
کرد و در حین محاصره این ابیات را به  یک سال و نیم بغداد را محاصره 

فرزندش پیربوداق نوشت:

متــاب مخالــف  راه  از  خلــف   اى 
آفتــاب106 منــم  کــه  بیفکــن  تیــغ 

یخ جدید یزد الفه  یخ جدید شهر یزد، »احمد بن حسین بن علی الکاتب«، یزد: 1317ش. » تار تار
یخ الجفرى  أحمــد بن الحســین بــن علی الکاتب الیــزدى، وانما وصف بالجدیــد ألنه ألفه بعــد تار
بما یقرب من خمســین ســنة فی حدود )سنة 861 هـ / 1459م( وأدرج فیه دیباجة الجفرى بعینها 
یونلو  کثر مطالبه مأخوذ منه بل بعضها بعین ألفاظه، وقد ألفه باسم میرزا جهان ثالث ملوک قراقو وأ

یعة الی تصانیف الشیعة، ج 26، ص127. کما ذکره«. به نقل از آغا بزرگ طهرانی، الذر
کارنگ، ص 40-39. یخ تبریز، والدیمیر مینورسکی، ترجمۀ عبدالعلی  105. تار

ردنــده و مصحــح دیــوان میــرزا جهانشــاه حقیقی بر اســاس  ز رفاهــی علمــداری گردآو 106. دکتــر فیــرو
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، در مقدمۀ کتاب، ص )19-22(، دربارۀ این ابیات چنین  نسخۀ 
یم. به نظر می رســد مرحوم تربیت [ یســد: در نســخۀ دانشــگاه تهــران به این ابیات بــر نمی خور می نو

رده است. مؤلفین اشعار ُترکی حقیقی  یسندۀ دانشمندان آذربایجان] این اشعار را از تذکره ها آو نو

الزم و کلمــات بی ربــط آورده شــده یــا بــرای برخــی از اشــعار عنوان هایی 
اضافه شــده اســت. زیبایی ابیات و وجود ترکیب های نو فارسی جایگاه 
خاصی را از لحاظ ادبی به اشعار حقیقی می دهد. استفاده از آیات قرآن 

مجید و احادیث، احاطه شاعر را به زبان عربی روشن می کند.99 

نســخۀ اســتانبول: 100 این نســخه 
کتابخانــۀ  گنجینــۀ  بخــش  در 
ســلیمانیۀ اســتانبول به شــمارۀ 
Fatih 3808 مضبوط است.101 

نســخۀ آنکارا: این نسخۀ خطی 
گنجینــۀ  بخــش  در  کنــون  ا
یخ  کتابخانۀ دانشگاه زبان و تار
- جغرافیــای دانشــگاه آنکارا به 
 İsmail Saib No I 2221شــمارۀ

نگهداری می شود.102  

همچنین در برخی از سفینه ها، 
ُجنگ هــا و تذکره هــای فراوانــی 
اشــعاری از جهانشاه قره قویونلو 
ی َمِلک 

ّ
کتابخانۀ مل ضبط شــده اســت. مثًا در ســفینۀ شــمارۀ 3667 

یخ 942هـ که شــامل اشــعار  کاتــب شــیرازی بــه تار و بــه خــط پیرحســین 
شاعران قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری است.103 

نامۀ منظوم جهانشاه برای پسرش، پیربوداق 
جریــان طغیــان پیربــوداق و ســرباززدن از فرمــان پــدر و نامه هــای منظــوم 
یخی قرن ُنهم بســیار  ردوبدل شــده بین ایشــان در تذکره ها و معلومات تار
خواندنی و تأســف بار اســت. در نوشــته های زیر به قسمت هایی از آن به 
نقل از تذکرة الشــعرای ســمرقندی اشاره می شــود: جهانشاه پسر دیگرش 
پیربــوداق والــی فــارس104 را به دلیل ســوء رفتارش با مردم به ســال 869 هـ 

یس کتابخانــۀ مرکزى  ـ ُترکی، بر اســاس نســخۀ دســتنو 99. دیــوان میــرزا جهانشــاه حقیقــی، فارســیـ 
زان، 1380، 333 ص.. دانشگاه تهران، )شعر ُترکی و فارسی، قرن 9 هـ( تهران: فیرو

100. دکتــر ژالــه دمیرجــی در مقاله ای با عنوان »دو نســخه جدید دیوان جهانشــاه حقیقی« با اشــاره به 
نســخۀ موزۀ بریتیش، نســخه های خطی کتابخانۀ سلیمانیۀ به شمارۀ Fatih 3808 در استانبول و 
 İ�smail Saib No یخ ــ جغرافیای دانشــگاه آنکارا به شمارۀ نیز نســخۀ کتابخانۀ دانشــکدۀ زبان و تار
I 2221 را معرفــی و بــا درنظرگرفتن نســخۀ فاتح به عنوان نســخۀ اصلی، پنج غــزل و 15 رباعی ُترکی 

کرده است. میرزا جهانشاه را منتشر 
101. Jale, Demirci, “Cihanşah (Hakikî) Divanı’nın İki Yeni Nüshası”, Ankara Üniver-

sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türko-loji Der-

gisi, C 12, S 1, Ankara, 1997. 

102. Ibid.

103. ایــرج افشــار و محمد تقــی دانش پــژوه، فهرســت کتاب های خطــی کتابخانۀ ملــی ملک، ج 7، 
ص17-16: بــه نقــل از »کتــاب و کتــاب پژوهــی، پابرگ 8«، جواد بشــری، آینۀ پژوهــش، ش 126، 

ص 47.
104. احمــد بن حســین بــن علی الکاتــب، زمانی که پیربــوداق، از طرف پدرش جهانشــاه، حکومت 
ى ســاخته و پرداخته  اســت. ر.ک به:  یخ جدید شــهر یــزد را به نام و فــارس را بــه عهده داشــت، تار

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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جــاى ز  بجنبــم  چــو  بجنبــد   کــوه 
پــاى ز  بخیــزم  چــو  بخیــزد  چــرخ 

فرزانگی ســت ز  جوانیــت   گرچــه 
دیوانگی ســت کــه  نــه،  جوانــی  ز  ایــن 

اســت پــرور  ُهنــر  چنــد،  َار   کودکــی 
اســت پیغمبــر  همــه  گــر  بــود  ُخــرد 

تــو بــه  مــن  مرتبــۀ  ایــن  کــه  رســد   ِکــی 
تــو بــه  مــن  از  مــن،  بــه  مــن  پــدِر  ز 

]جواب پیر بوداق مر پدر را[ 
شــاد تــو  لقــاى  بــه  دولــت  و  دل   اى 
مــراد و  بخــت  و  شــوکت  را  تــو  بــاد 

نخســت دیــدى  کــه  طفــل  آن   نیســتم 
درســت بالــغ  بــه  ُملــک،  و  بالغــم 

خوانــد طفــل  مــرا  نیســت  ادب   شــرط 
نشــاند بزرگــم  جــاى  بــر  چــو  بخــت 

مــن بخــت  و  مــن  جوانیــم  دو   هــر 
مــزن بــر  هــم  بــه  پنجــه  جــوان  دو  بــا 

ُملــک تّنمــاى  بهــر  از  َمَنــت   بــا 
ُملــک ســوداى  ُپختــن  بــود  خــام 

خویــش فرزنــِد  ُرِخ  بــر  َمَکــش   تیــغ 
خویــش دلبنــد  گوهــر  مکــن  رخنــه 

مــزن خامــی  َدِم  ُملکــی،   پختــۀ 
مــن ز  زادى  تــو  نــه  زادم  تــو  ز  مــن 

ُبــَود ُبســتان  علــت  کهــن   شــاخ 
ُبــَود گلســتان  یــب  ز جــوان  نخــل 

کشــورت از  کــم  نیســت  مــن   کشــور 
لشــکرت از  کــم  نیســت  مــن  لشــکر 

تمــام شــد  مــن  بــه  بغــداد   خطــۀ 
خــام ســوداى  بــه  دســت  از  دهــم  ِکــی 

ســریر مــن  از  می کنــی  طلــب  تــو   چــون 
بگیــر توانــی  تــو  گــر  ندهــم،  مــن 

دولتشــاه سمرقندی در ادامۀ مطلب و در تذکرة الشعرا چنین می نویسد: 
کریم بود. جهانشــاه جهان دیــده و مدّبر و مّکار  پیربــوداق جوانــی ُپــردل و 

و فهیم:

دلیــر باشــد  چــه  گــر  جــوان   گــوزن 
پیــر شــیِر  بــا  پنجــه  زدن  نیــارد 

مراســت خافــت  ُملــک  منــم   شــاه 
خطاســت خافــت  تــو  از  فــی 

َ
َخل تــو 

مــا پیشــین  منصــب  مکــن   غصــب 
مــا107 آییــن  در  نیســت  روا  غصــب 

درخــورى َشــهی  بــه  َار  پســر   اى 
ســرورى مکــن  خویــش  پــدر  بــا 

شرمســار نشــوى  تــا  َمِکــش   تیــغ 
شــرم دار خــود  ز  نیســت،  َمَنــت  شــرم 

کشــید رســتم  بــه  ســهراب  کــه   تیــغ 
دیــد چــه  گیتــی  ز  کــه  شــنیدى  هیــچ 

مکــن تیغ فشــانی  منــی  چــو   بــا 
مکــن جوانــی  و  بیــن  مــن  دولــت 

آورد رکاب  بــه  پــا  ســپهم   گــر 
آورد حســاب  بــه  بیابــان  یــگ  ر

نیز به اشعار نصحیت آمیِز میرزا جهانشاه خطاب به پسرس اشاره کرده و مطالبی را نوشته اند. البته 
الزم به ذکر اســت که در نســخۀ دانشگاه تهران چندین مثنوی نصحیت آمیز خطاب به فرزند وجود 
دارد. مانند »فصل در نصحیت« و »نصایح و موعظه«، اما هیچ کدام حاوی ابیات فوق نیســتند و 

کامِل شاعر را در اختیار نداشته است. *  که ناسخ، دیوان  این نشان می دهد 
عشق نور المکانست ای پسر / مظهر کون و مکان است ای پسر / عشق بانک از عرش رحمن می زند 
/ سایبان بر تخت سلطان می زند / خواب غفلت را رهان کن ای پسر / تا نمانی در جهان بی بصر 

/ دولت بیدار جو بیدار شو / دیده بگشا عاشق دیدار شو.
یونلوها. 107. اشاره ای است به غصب خالفت حضرت علی)ع(  و دیگر نشانه های تشّیع قره قو

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...
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دشــمنان خونی و قدیمی جهانشــاه( از شّدت عمل و 
شجاعت پیربوداق چنان هراسان بود که پس از اطاع 
از قتــل وی از خوشــحالی گفته بــود: دو نفر بودند یکی 

ماند، جوانمرد بود، ولی پیر شد.110

مناسبات سیاسی جهانشاه با همسایگان
فتوحــات  در  توفیــق  و  فراســت  دلیــل  بــه  جهانشــاه 
نظامــی - سیاســی، خدمــات فرهنگی و نیــز به دلیل 
اخــاق و منــِش انســانی و شــاعرمآبانه اش، در میــان 
و  توجــه  مــورد  بســیار  خــود  زمــان  ُامــرای  و  مردمــان 
احتــرام بــود. او با ممالیــک مصر و ســاطین عثمانی 
گفته شده  مناســبات دوســتانه ای داشــت. چنان که 
ســلطان محمــد فاتــح در مکاتبــات )بــه قــول خــود 
محبت نامه هــا( او را بــه دلیل بزرگی، شــأن و خصوصیات اخاقی اش با 
ینــی همچــون والد اعظــم، حضرت ابوی، پــدرم، خدایگان خواقین  عناو
العــرب والعجــم، مالــک الرقاب ســاطین الُتــرک و الدیلــم، داراِی قیصر 
خــّدام، فغفــور جمشیدحشــم، مربی اربــاب العلم والقلــم و ... . خطاب 
قــرار مــی داد.111 در یکــی از نامه هــای جهانشــاه، بــه مناســبت بــر تخــت 

نشستن سلطان مراد دوم، پس از تعارفات اولیه نوشته شده است: 

... چــون عالقۀ دوســتی و یگانگی و رابطــۀ محبت و یک جهتی 
ز و در  ر تا باختــر پرتو افــرو فــی مــا بیــن قدیم و ازلی اســت، از خــاو
زی اســت. دیگر نامۀبســیار مهم  ز نــورو حــد اعتــدال از تابــش رو
ران، نامــۀ ســلطان محمد فاتح اســت که پس  یخــی ایــن دو و تار
از فتــح قســطنطنیه در ســال 857 هـــ / 1453م برای جهانشــاه 
کــرده اســت. در قســمتی از این مکتــوب چنین  بــه تبریز ارســال 
می خوانیــم: »مقصــود آنکــه چون حــق ســبحانه و تعالــی در این 
نزدیکی طغرای ســلطنت موروثی را بر صحنــة ناصیة ایام دولت 
زافــزون مــا در کشــیده و تــاج اجتبــا بــه تــارک میمون ما ســزاوار  رو
احصی در شکر نعم مستقصی بودن  دیده، این بنده نیز به زبان ال
بر خود اقدام واجبات و اهّم مفروضات دیده و به عادت معروف 
بــا رغبــت تمــام بهر عــدل و داد غــزوه و جهاد روی بــر فتح قالع و 
اســتخالص بقــاع نهــاد کمر طاعــت خالق برای ترفیــه خالیق بر 

گفته اند. علت اشــتهار وی به این نام هم قامت بلند او ذکر شــده اســت.  یل«  وی را »حســن الطو
یســد: »حســن بأی به ســبب کارهای بزرگــش، خود را  کاترینوزنــو در ســفرنامۀ خــود دربارۀ وی می نو
یافت که وی مردی شــجاع،  ر زندگانی وی می توان در زون حســن خوانــده بــود«. به هر روی با مــرو او
باهوش و بســیار بادرایت بوده و با کیاســتی که از خود نشــان داد، توانست از حوادث سیاسی زمان 
ـ بــه نفــع خــود و خاندانش بهــرۀ الزم را ببرد. او کوچک ترین شــهدخِت آخرین امپراطورِی مســیحِی 
زون حســن در  رد. او طرابــوزان بــه نــام کــورا کاترینا مشــهور بــه »دســپنتاخاتون« را به نکاح خــود در آو
کرده بود به  که خود احداث  گفت و در باغ »نصریۀ تبریز«  )سال 892 هــ / 1452(  زندگانی را وداع 

ر عاقل« نوشته اند. یخ فوتش را به صورت »َشه دین َپرو ک سپرده شد.  ماّده تار خا
یس، شمارۀ 1330، برگ 227. کتابخانۀ ملی پار یخ، ج 1،  110. حیدر رازی، مجمل التوار

یخی ایران، از تیمور تا شاه اسماعیل، ص 169. 111. عبدالحسین نوایی، اسناد و مکاتبات تار

بــا  را  پیربــوداق  زندگــِی  لحظــات  آخریــن  دولتشــاه 
طرفداری در تذکرة الشعراء چنین ادامه می دهد:

 »بعــد مشــرب میــان پدر و پســر واقع بــود و به 
هیــچ صورت اتفاق دســت نداد و جهانشــاه 
ى ســتیزه در فــرط گرمــاى نواحی بغداد  از رو
یردســتان و رعایا و لشــکریان را  مدتی مدید ز
کار بــه جایــی انجامید  معــذب می داشــت. 
گهواره  گرما در  که فرزنداِن طفل لشکریان، از 
یــر زمین  ضایــع می شــدند و مــردم ســردابها ز
کنــده در آنجــا می خزیدنــد و در درون شــهر 
بغــداد نیــز از امتداد محاصره قحط خاســت 
کــوالت و ذخایــر اهــل شــهر و قلعــه تمام  و ما

شــد و پیربــوداق عاجــز و به صلــح راضی شــد و در اثناى صلح، 
کــه ولد جهانشــاه بــود از خالصی پیربــوداق و  محمــدى [میــرزا[ 
که به قتل  رد  تســلط او دیگر باره اندیشــه مند شــد و پدر را بر آن آو
ز سه شــنبه  پیربــوداق بــه خاموشــی رضــا دهد، و نماز پیشــین رو
چهــارم ذى القعــده ســنه احدى و ســبعین وثمانمائــه [871 هـ/ 
شانزدهم ژوئن 1467م[ آن مدّبر، با جمعی از ُامراى جهانشاهی، 
بــه قصــد ُکشــتن بــرادر، بــه شــهر بغــداد درآمدنــد، و بــه وقتی که 
ز، غافــل نشســته بود بــه ســراى او درآمدند و آن  پیربــوداق نیــم رو

معدن احسان و سماحت را به درجۀ شهادت رسانیدند«. 

را فانـــی  جهــان  ســر  بــر  ک   خــا
بی بنیــاد روز  دو  بهــر  ز  کــه 

والــد کنــد  پســر  خــون   قصــد 
دلــش-اد پســر  پــدر  فنــاى  وز 

جانســت قاصــد  کــه  بــرادر   وان 
همــزاد نــه  داَنــش  المــوت  ملــک 

بــدى نیســت  غریــب  قرابــت،   از 
یــاد ز ُپــوِر  حســین  خویــِش  ُبــَود 

کــه نــه در  فریــاد از ایــن پــدران فرزندکــش و داد از ایــن بــرادران برادرســوز 
قلــب غلیــظ این آبــا آزرمی اســت و نــه در دل بی رحم این برادران شــرمی. 
اخوان الصفا رخت به دروازۀ فنا بیرون برده اند و این شهر بند کبود را به ُحقۀ 
برادراِن حسود سپرده. چون پیربوداق رکنی بود از ارکان سلطنت جهانشاه 
و و قصد فرزند نمودن، به تخصیص همچنان فرزند رشید، در دنیا و دین، 
ســبب نقص دولت ســلطان جهانشــاه شــد و بر او آن فعل مبارک نیامد و 
دولــت از او روگــردان شــد.108 نقل اســت که اوزون حســن آق قویونلــو،109 )از 

108. تذکرة الشعراى، دولتشاه سمرقندى، ص462-457.
یخِی عربی  زون حســن«، مکنی به »ابوالنصر« اســت. در نوشته های تار 109. حســن بأی معروف به »او

و  فراست  دلیل  به  جهانشاه 
نظامی  فتوحات  در  توفیق 
-- سیاسی، خدمات فرهنگی 
و نیز به دلیل اخالق و منِش 
در  شاعرمآبانه اش،  و  انسانی 
زمان  ُامرای  و  میان مردمان 
و  توجه  مورد  بسیار  خود 
احترام بود. او با ممالیک مصر 
مناسبات  عثمانی  سالطین  و 

دوستانه ای داشت. 

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل  جهانشاه قراقویونلو...



61 149و150

نقد و برریسکتاب

جهانشــاه و تــن رهاشــدۀ او در همان دّره گشــته و آنهــا را می  یابند. اوزون  
حســن  آق قویونلــو پــس  از آن وارد اردوگاه  جهانشــاه  شــده و خزانــۀ  او را بــه  
دســت  می  آورد.113 سپاهیان جهانشــاه هم پس از این از هم گسیخته، رو 
به فرار نهاده و ُمضمحل می شوند. همچنین پسران جهانشاه، محمدى 
گرفتار  میرزا و میرزا یوســف پس از ســه روز، در نبردى ســخت و ســنگین 
کور  می شــوند. )دوازدهم  ُکشــته یــا  شــده و بــا جمعــی از ُامراى قره قویونلو 
یخ وفات ایشان این »ماّده  ربیع الثانی872 هـ / 19 نوامبر 1467م(. در تار

گفته شده است:  یخ«  تار

ُنویــان بهــادر  جهانشــاه  ی   اردو
بــا آن همــه اســباب و زبردســتی و ُپــش-ت

ربیع الثانــی مــاه  عشــر   ثانــی 
یخ )حســن بیک بُکشــت(114  ویران شــد و تار

و  ممالــک  ُامــرای  دیگــر  و  پادشــاهان  ارعــاب  بــرای  حســن  اوزون 
را  جهانشــاه   ســر  نهــم،  قــرن  فرمانروایــی  بزرگ تریــن  بــر  پیــروزی  اعــان 
و  غیاثــی   امــا  می فرســتد،  هــرات   بــه   گورکانــی   ابوســعید  ســلطان   بــرای  
و  شــد  فرســتاده   قاهــره   بــه   جهانشــاه   ســر  کــه   گفته انــد  ابن َتغری  َبــردی  
کــه  آن  را در 7 جمادی اآلخــر  872 هـــ / دوازدهــم  حتــی  غیاثــی  نوشــته  

113. SÜMER, Faruk, “Kara-Koyunlular”, İslam Ansiklopedisi, İ�slam Âlemi Tarih, 

Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati, C 6, İ�stanbul, 1993. 

کوشش نجاتی لوغال، فاروق سومر. 114. ابوبکر طهرانی، دیاربکریه، به 

کــرده پنجاه و  میــان جــان بســته و جان شــیرین بذل اعــالء دین 
ز بیســتم ماه جمادی االولی  ز محاربه و مجادله رفت رو چهار رو
یــا  ز سه شــنبه بــود، یکبــاره از خشــک و در کــه صبــح صــادق رو
هجوم نموده و نبرد عظیم از هر دو ســو برخاســت کشتکار اعمار 
کرد و دود از دودمانشان بر اوج آسمان پیوست و سر  آدم مالعین 
یر ســمند بغلطانید و یکایک  که تکفور بود ز ر آن مخاذیل  و ســرو
یان دین ... خزاین و دفاین و عروض  زخ سپردند غاز به مالک دو
و اقمشــه و هــر چه هســت، تــاالن کردنــد ... قوانین منســوخ اهل 
طغیان با سوانح شرع اهل ایمان فرومانده و کوس شرع محمدی 
بــر مناره هــای ناقــوس زدنــی آوازه تکبیــر و تهلیــل برداشــته شــعر: 
از ســعی مــا بــه جــای صلیــب و کلیســیا / در دار کفــر مســجد و 
که بود نعره و فریاد مشرکان / اکنون  محراب و منبر است / آنجا 

کبر است ....112  خروش نغمۀ اهّلل ا

کار جهانشاه پایان 
کرمان، فارس،  ُکشته شدن پیربوداق، سراسر عراق عرب و عجم،  پس از 
گرجستان و قسمت هاى اعظم خراسان به تصرف جهانشاه  آذربایجان، 
ى نهادند. در  قره قویونلــو درآمد و همۀ فرمانروایان و امیران ســر بــه فرمان و
ایــن میــان تنها امیر حســن بایندرى معروف به »اوزون  حســن آق قویونلو« 
ِم مخالفت برافراشــت و توانســت قسمت هایی از 

َ
به او تمکین نکرد و َعل

کند. جهانشــاه  مناطق »َارمن« و »ُکردســتان« را از قلمرو جهانشــاه خارج 
پس گیری و در یک هجوم و حملۀ غیرمنتظرانه  پیر و فرتوت در جریان باز
آق قویونلوهــا، در یک زمســتان برفی و حمله بــه چادر فرانروایی و مقامت 
پســرانش یوســف میــرزا و محمــدی میــرزا جهانشــاه پس از بســتن یکی از 
زانوبندهایــش، بــه طرف یکــی از دّره های اطراف اردوگاه فــرار می کند. در 
همین حین یکی از ســربازان اوزون  حســن به نام اســکندر )جوانی قلدر، 
بــا هویتــی مجهول( او را تعقیب می کند و در یک ســتیز نابرابر، جهانشــاه 
که مــن جهانشــاِه پادشــاه ام، اما اســکندر  از تــرس جــان فریــاد برمــی آورد 
گرانبهای  بــدون اعتنــا بــه این گونه ســخنان و بــه طمع جامه هــا و البســۀ 
ک  ی را از پا در  آورده و سِر جهانشاه را از تن جدا کرده و بر فترا فرمانروایی، و
ید و تِن جهانشاه را در برف و خون آبه رها می کند. در  )زین( اسب می آوز
بیــن راه، ســر بریده شــدۀ او  بــه زمیــن  افتــاده در زیر برف مدفون می شــود. 
پــس از ایــن نبرد و پیروزی، اســکندر هم مانند بقیۀ افراد بــه اردوگاه خود 
)آق قویونلوهــای پیــروز( برمی گــردد و بــدون اینکــه چیــزی در این بــاره بــه 
کســی بگوید، برای اســتراحت به چادر خود می رود. امیران و فرماندهان 
اوزون حســن وقتــی جامه هــای ذی قیمتــِی اســکندر را می بیننــد، او را 
حاضر کرده و از او در این رابطه اســتنطاق و بازجویی می کنند. اســکندر 
ی دنباِل سِر  کرده و اعتراف می کند. با حرف ها و اعترافات و هم زبان باز 

112. Matenadaran: Melik Bakhshyan, Ghazar Parbetsie «Hay Meshakooitie Neshanav-

or Gortzichner«, Yerevan: Yerevanie Hamalsaran, 1976), P.87.
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کوشش میرهاشم محدث؛ تهران، 1371ش. 19. ُخلد َبرین؛ محمد یوسف واله؛ به 
خــادم  یوســف  کوشــش  بــه  نخجوانــى؛  حســین  حــاج  مقالــه؛  چهــل   .20

هاشمى نسب؛تبریز، 1343ش. 

الّســیر فــى اخبــار افــراد البشــر؛ غیاث الدیــن بــن همام الدیــن محمــد  21. حبیــب 
کوشش محمود دبيرسیاقى؛ تهران:  الحســینى مشهور به خواندمیر [خان دمیر]؛ به 

خیام ، 1367ش.

22. دائرة المعــارف تشــیع؛ احمــد صدرحاج ســیدجوادى و ديگــران؛ تهــران: بنیــاد 
خیريه و فرهنگى شط، 1373ش.

23. دانشمندان آذربايجان؛ محمد على خان تربيت؛ طهران، 1314ش.
کاظم موســوى بجنــوردى، تهران،  24. دایرة  المعارف بزرگ اســامى؛ زیر نظر ســید 

1385ش.

کاشــغری؛ ترجمۀ محمود  25. دیــوان لغــات الُتــرک [تؤرک]؛ محمــود [بن حســین] 
دبيرسیاقى؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانى، 1372ش.

کوشــش نجاتــى لوغــال، فــاروق ســومر؛ تهران:  26. دياربكريــه؛ ابوبكــر طهرانــى؛ بــه 
طهورى، 1356ش.

27. الذريعــة الــى تصانیــف الشــیعة؛ آغــا بــزرگ طهرانــى؛ تهــران: چاپخانــۀ مجلس،  
1374ق.

28. راهنماى آثار تاريخى آذربايجان شرقى؛ اسماعیل دیباج؛ تبریز، 1334ش.
29. روضــات الجنــات فــى احــوال العلماء والســادات؛ میــرزا محمدباقر خوانســاری؛ 
کتابفروشــى  ترجمه مقدمه و اضافات به قلم محمدباقر ســاعدی خراســانى؛ تهران: 

اسامیه، 1356.

کوشــش  کربایــى  تبریــزى؛ به  30. روضات الجنــان و جنات الجنــان؛ حافظ حســین 
کتاب، 1344-1349ش. جعفر سلطان القرایى؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

کوشــش عزیز دولت آبادی؛  31. روضــة األطهار؛ مامحمد امین حشــری تبریزی؛ به 
تبریز: انتشارات ستوده، 1381.

32. روضــة الســاطین؛ محمــد بــن امیــرى هــروى متخّلــص بــه »فخــرى«؛ تبریــز، 
1345ش.

33. ريحانــة األدب؛ عامــه محمد علــى مــدرس  خیابانــى تبریزى؛ 6 جلــد، طهران، 
1333-1326ش.

34. زبــدة التواریــخ؛ حافــظ  ابــرو؛ تصحیــح ســید کمال حاج ســید جوادی؛ 2 جلــد، 
تهران: نشر نى، 1372.

35. ســخنوران آذربايجان )از قطران تا شــهريار(؛ عزیز دولت آبادى؛ تبریز: انتشــارات 
ستوده، 1383ش.

کوشــش حمیــد  36. ســفرنامۀ ژان باتیســت تاورنیــه؛ ترجمــۀ ابوتــراب نــورى؛ بــه 
شیرانى؛ تهران، 1363ش.
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