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چکیده
یکی از پرتنشترین و ناپایدارترین ادوار تاریخ میانه ایران ،حکومت ترکمانان در قرن نهم هجرر
می باشد .عصر حاکمیت ترکمانان در ایران به لحاظ منزلت ،احترام و موقعیت زنان بویژه زنان خانردان
حاکمه قابل تأمل و مورد توجه است .عرصههرا وونراوون سیاسری ،اجتمراعی و فرهنکری حکومرت
ترکمانان نه تنها از حضور زنان خالی نیست بلکه در هریک از این عرصهها شاهد فعالیت زنان بویژه از
طبقات حاکمه در جامعه آن زمان هستیم که یکی از خواتین شاخص در این زمان ،جان بیکم خراتون،
همسر جهانشاه قراقویونلوست که در عرصهها مختلف ،حضور چشمکیر داشته است.
جان بیکم خات ون شیعی مذهب عالوه بر حضور در عرصه هرا سیاسری ،در امرور فرهنکری نیرز
فعالیتها چشمکیر داشته و نامی ماندوار از خود در تاریخ ایران برر جرا وذاشرته اسرت .لرذا ایرن
پژوهش تاریخی به شیوه توصیفی -تحلیلی و به روش کتابخانها حضور و فعالیتهرا ایرن خراتون
ترکمان را در دستکاه فرمانروایی جهانشاه قراقویونلو مورد بررسی قرار میدهد.
کلید واژه ها :ترکمانان ،قراقویونلوها ،جهانشاه ،جان بیکم خاتون.
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مقدمه
از آنجا که زنان نیمی از پیکره جامعه بشر را تشکیل میدهند ،بالطبع نمیتوان حضور آنهرا
را در جامعه و در عرصهها مختلف اجتماعی و سیاسی نادیده پنداشت .زنان در تاریخ همیشه حضرور
داشتهاند ،اما حضور آنها اکثراً به صورت پنهان بوده است .اورچه زنان به محیط خانه یا حرمسرا محدود
بودهاند ،لیکن در جامعه همیشه حضور داشتهاند .بی شک وضع اجتماعی زن ،در هیچ دوره تراریخی
از وضع عمومی آن جامعه مجزا نیست .زنان عموماً تحت تأثیر شرایط خاص حاکم بر جامعره ،عقایرد،
آداب و سنن عمومی و نیازها و عالیق ویژه خود در هر زمان از سیما اجتماعی متنرو و متفراوتی
برخوردار بودهاند.
در دورهها مختلف تاریخ ایران بعد از اسالم ،زنان بهصورت رسمی و مسرتقیم در امرور سیاسرت
دخالت نداشته اند مکر در موارد استثنایی که زنان پادشاه یا حراکم بروده یرا لیاقرت و شرهامت خاصری
داشتهاند .اهمیت زن در جامعه ایلیاتی ترکمان ،با وسترش یافتن محدوده ایل بره سرلطنت ابعراد
وسیعتر یافت و تدبیر و نظرات خاتونان ترکمان در اداره قلمرو مورد توجه قرار ورفت.
نقش سیاسی و موقعیت خاتونان دربار بهعنوان عناصر تأثیروذار در سیاستها خرد وکالن ایران
دوره ترکمانان ،بسیار مهم و قابل تأمل است .خاتونان دربار و سوولیها سلطان ،از حوزه مسائل
اجتماعی و اقتصاد فراتر رفته و فعالیتها خود را به مسائل سیاسی و دیپلماتیک وسرترش دادنرد.
آنان ،برخالف بسیار از زنان حرمسرا به ایفا نقش ،بهعنوان عناصر پشت پرده اکتفا نکرده و نقرش
آفرینی خود را به مسائل سیاسی ،بهصورت علنی ،سوق دادند .عملکررد سیاسری خاتونران ترکمران ،از
میانجیور در اختالفات سیاسی بین شاهزادوان و فرمانروایران ورفتره ترا اعرزام سرفارت بره دربرار
حکومتها همسایه ،در افزایش بود .رفتار سیاسی و موفقیتهایی که آنان در مأموریتها سیاسری،
کسب میکردند ،سبب میشد فرمانروایان ،در استفاده از آنان بهعنروان یرک نیررو اجتمراعی فعرال،
تردی د به خود راه ندهند و آنها را در امور مختلف مشارکت دهند .البتره آنران در کنرار فعالیرتهرا
سیاسی علنی ،از ایفا نقشها پشت پرده و دسیسهچینی و توطئهور  ،برا رسیدن بره پرارها از
منویات خود غافل نمیشدند و در بسیار از شورشها شاهزادوان و ستیزهها داخلی و قترلهرا
مرموز برخی از فرمانروایان نقش داشتند .یکی از مهمترین عرصهها فعالیت زنان ترکمران ،برهویرژه
زنان دربار و صاحب نفوذ ،عرصه سیاسی بوده است .با توجه به روابط خانوادوی و نقش کارسراز و
فعالی که عنصر زن در جامعه ایلی داشته ،زنان این عصر توانستند در تاریخ سیاسری نیرز نقشآفرینری
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کنند .زنران در قبیلره جایکراه مهمری داشرته و در اداره حکومرت نیرز نقرش داشرتهانرد و حتری در
لشکرکشیها و جنگها مورد مشورت قرار میورفتند .خواتین در داخل ارکران حکرومتی ،دارا نفروذ
فوقالعادها بوده و نقش تعیینکنندها در تصمیمات مهم ایفا میکردند .نقرش سیاسری و فرهنکری
اینکونه خواتین در زنانی همچون جان بیکم خاتون بسیار شاخص است که در متن مقاله به نقرش و
در عرصهها مختلف پرداخته میشود.
حکومت ترکمانان
حمالت مغول به ایران و متعاقب آن ،فتح بغداد در سرال  191هرر.ق ضرربه مهلکری برر پیکرر
فرسوده خالفت عباسی وارد ساخت .هرچند نمود خالفت عباسی در روند تحروتت سیاسری جامعره
اسالمی چیز بیش از پوسته ظاهر نبود ،معنی و مفهوم صرف سرقو خالفرت ،خرود مقدمره
تحوتت جدید تاریخی در عالم اسالم شد ،البته تأثیروذار مغوتن بر روند دوروونیها و سراختارها
جامعه اسالمی مسبوق به سابقه بود و آن مهاجرتها و تهاجم قبایل ترکنژاد از قرن چهارم هجر به
بعد بود ،اما هجوم مغوتن به روند کند آن سرعت بخشید .ترکان و مغوتن در خرالل قررن هفرتم ترا
نهم هجر زمینهساز تحوتتی شدند که تأثیر آنها تا قرن پانزدهم هجر ادامه یافت .مهاجرت اولین
دسته از ترکمانان قبایل بیست وچهاروانه اوغوز(غزها) تحت رهبر خاندان سلجوقی مسیر ورود به
غرب را برا دیکرر قبایرل تررک نرژاد هموارسراخت .وسرتردوی امپراطرور سرلجوقی از خروارزم و
ماوراءالنهر تا دریا مدیترانه و آناطولی مرکز  ،آن را در معرض تجزیه از درون قررار داد و حکومرت
سالجقه روم از بدنه اصلی امپراطرور سرلجوقی جردا شرد .حکومرت سرالجقه روم ،همچرون
سالجقه ایران ،پس از طی روند تکاملی حکومت خود ،دچرار تجزیره و انحطرا شرد و از بطرن آن
حکومت ،خاندانها قدرتمند که منتظر فرصت بودند ،به تشکیل دولتهرا کوچرک برا قلمررو
محدود ،اقدام کردند .با زوال ایلخانان در سال291هر.ق و آغاز منازعات خانکی بین شاهزادوان مغرول
و حامیان ترک آنها ،ایران و آسیا صغیر با بی ثباتی سیاسی روبرهرو شرد .از ایرن دوره ترا حاکمیرت
قطعی عثمانیها بر آسیا صغیر ،حکومتهایی با ساختار قبیلها به حاکمیت پرداختند .حردود بیسرت
حکومت محلی در غرب ایران و سرتاسر آسیا صغیر در طول قرن هشتم و نهم هجر قمرر رو
کارآمدند که به رغم وسست سیاسی بین آنها ،پیوستکی فرهنکی و ادار بسیار زیاد بین آنان وجود
داشت و آن تأثیرپذیر از فرهنگ ایرانی بوده است .از جمله این امیرنشینها که در آناطولی شرکل
ورفته و توانستند دامنه فتوحات خود را بر ایران ،بهجز خراسان بکسترانند ،حکومتها قراقویونلو و
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آققویونلو هستند 6این دو قبیله ترکمان در اواخر قرن سیزدهم از ترکستان به آذربایجران مهراجرت
کردند .تیمور نیز ،ایالت ترک را در آذربایجان اسکان داد و با رونقورفتن کار امررا تررک ،آنهرا بره
شهرها رو آوردند و زبان خود را در بالد آذربایجان رواج دادنرد 7.قراقویونلوهرا در نرواحی ارزنجران و
سیواس مقیم شدند و آققویونلوها ،ناحیه دیاربکر را متصررف وردیدنرد 9.ترکمرانرران قراقویونلررو و
آققویونلو که از سال 229تا  392هر.ق در ایران سلطنت کردند ،جمع کثیر از طوایف ترکمان را کره
به دست سلجوقیان از ایران به طرف ارمنستان و شمال عراق و آنراطولی رانرده شرده بودنرد و در آن
نواحی به موضع ایلیاتی زندوی میکردند ،مجدداً به ایران بازوردانیدند و این امر ،باعث انباشرته شردن
بیشتر آذربایجان و دیکر نواحی ایران به عناصر ترکمان

وردید6.

عبارات ترکی قراقویونلوها و آققویونلوهرا بره معنری"سریاهووسرفندان" و "سفیدووسرفندان" یرا
دارندوان ووسفندان سیاه و دارندوان ووسفندان سفید است .درباره منشأ این نام ،جا تردید وجرود
دارد و معلوم نیست که آیا به پرورش ووسف ندان سیاه یا سفید مربو می شود یا آنکه به نروعی تروتم
دتلت دارد .در وجه تسمیه ایشان ،برخی وفتهاند که چون بر پرچمها قراقویونلوها ،نقش ووسرفند
سیاه و پرچمها آققویونلوها ،نقش ووسفند سفید بوده ،از این جهت ،آنان را قراقویونلو و آققویونلرو
خواندهاند .لی کن تاحال ،تصویر ووسفند سیاه یا سفید از آنان ،بر رو سنگ قبر یا در اثر از آن زمان
مشاهده نشده است .محقق معروف ،پروفسور مینورسکی مینویسد :سادهتر این است که بکوییم وجره
تسمیه این دو قبیله ،بر حسب نژاد احشام آنها بوده است .نظر مینورسکی بیشتر قابل قبول بره نظرر
میرسد ،با این توضیح که شاید بیشتر ووسفندان قراقویونلرروها به رنگ سریاه و اکثررر ووسفنررردان
آققویونلوها به رنگ سفید بوده است .محقق ترک ،پروفسور ،فاروق سومر که در این زمینه ،تحقیقرات
ارزندها دارد با عقیده مینورسکی موافق بوده و نظر مورخان غربی را در خصروص وجره تسرمیه
این دو طایفه و ارتبا آن با رنگ پرچمها آنها مردود شناخته است .عرالوه برر نظریرات برات ،نظرر
دیکر وجود دارد و آن اینکه «قرا» در ترکی به معنی سیاه است ،اما در زبان آذر یعنی زبان مرردم
قدیم آذربایجان به معنی بزرگ بوده و خود ،تغییر یافته واژه «کالن» اسرت کره در فارسری هرم
هنوز به کار میرود .شاید قراقویونلوها صاحب احشام فراوانی بودند و لذا به صاحبان ووسفندانکرالن،
شهرت یافتهاند و به احتمال زیاد ،کلمه قرا که در اول اسامی فرمانروایان این طایفره برهکرار رفتره
است ،مانند قرامحمد ،قرایوسف ،قرا اسکندر و همچنین در مورد قراعثمان ،فرمرانروا آققویونلرو نیرز
بهکار رفته است ،همان معنی بزرگ را میدهد و شاید کلمه «آق» نیز ،ابتدا «آقا» و به معنی برزرگ
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بوده و رفتهرفته الف از آخر آن ،حذف شده است 9.قراقویونلوها به یکی از بیست وچهار تیره از ترکران
غز(اغوز) یا در اصطالح منابع اسالمی ترکمانان منسوب هستند که در زمان ارغون ایلخانی ،از ناحیه
ترکستان به طرف غرب کوچ کردند و در آذربایجان و بعد ارزنجان و سیواس ساکن شدهاند .راجرع بره
حیات سیاسی و اجتماعی قراقویونلوها قبل از حمله مغول ،اطالعات چندانی وجود ندارد 1.آواهیهرا
ما از مراحل تشکیل اولیه و آغازین قراقویونلوها بسیار کمتر از آققویونلوهاست 2.ایرن طایفره از نسرل
سبکتکیناند و بارانی لقب داشتهاند 2.و به مدت شصت و سه سال حکومت کردند.
نویان ابوالمظفر جهانشاه بن قرایوسف برن ترورمش خران بیررام خواجره ،از پادشراهان سلسرله
قراقویونلوها است .و  ،سومین پادشاه شیعیمذهب قراقویونلوها بوده است .او توانست در آذربایجران،
خراسان ،فارس ،عراقین ،ورجستان ،قسمتی از آسیا صغیر ،شامات و دریا عمان حتی تا مرز سرند،
باشکوه و عظمت تمام حکومت کند 3.جهانشاه در سال269هر.ق ،به موجب یرلیغ شراهر وورکرانی و
به حمایت ووهرشادآغا ،به حکومت آذربایجان نائل آمد69 .و بعد ازمرگ شاهر (299هرر.ق) ،بخرش
اعظم قلمرو او را به زیر فرمان خود ،در آورد .او خود را خلف واقعری فرمانروایران سرابق ایلخرررانی
میدانست و درصدد بود ،قلمرو حکام ایلخانی را بهطور کامرل تحرت فرمران خرویش درآورد ،بردان
جهت لقب«ایلخان» به خود داد 66.جهانشاه مدتی کوتاه ،هرات ،پایتخت تیموریان را تصرف کرد اما در
نهایت بین او و ابوسعید پادشاه تیمور  ،صلح برقرار شد و جهانشاه به آذربایجان مراجعت نمود .قیام و
عصیان دو تن از فرزندان جهانشاه به نامها حسنعلی و پیربوداقمیرزا ،مانع از این شد که و بتوانرد
محدوده فرمانروایی خود را توسعه دهد 67.اوزون حسن سرلطان نیرومنرد آققوینلرو در سرال227بره
آسانی بر جهانشاه قراقویونلو دست یافت و سال بعد ابوسعید تیمور را شکست داد و بدین سان تمرام
قلمرو قراقویونلوها و بخش مهمی از سرزمین تیموریان به دست اوزون حسرن افتراد 69.پرس از مررگ
جهانشاه ،فرزندش حسنعلی ،دورانی کوتاه سلطنت کرد و سرانجام به دست اغورلو محمرد پسرر اوزون
حسن به قتل رسید .برادر او ،ابویوسفمیرزا نیز ،توسط اغورلومحمد به قترل رسرید .برا قترل فرزنردان
جهانشاه آخرین مقاومت قراقویونلوها درهم ،شکسته شد و آذربایجان به دسرت اوزونحسرن

افتراد66.

جان بیکم خاتون از خواتین صاحب نام سلسله قراقویونلوها بوده اسرت ،و همسرر جهانشراه مطررح
ترین پادشاه این سلسله به شمار میرود .جان بیکم خاتون دارا سوابق سیاسری بسریار اسرت ورچره
نقش فرهنکی او کمتر از نقش سیاسی و ادار ایشان نبوده است .ابتردا امرور جران بریکم خراتون در
عرصه سیاسی شرح داده میشود:
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جان بیگم خاتون در عرصه سیاست
 وساطت و میانجیگری:در دوره ترکمانان زنانی حضور داشتند که وجودشان موجب مصالحه دو زمامدار و فرمرانروا در
جهت تحکیم مودت و رابطه حسنه سیاسی میشده است .زنان ،با نفوذ و درایت کافی این قردرت
را داشتند که اختالفات بین دو طایفه را حلوفصل کنند و به عنوان واسطه ،به اختالفات پایران دهنرد.
نمونها از این زنان ،تاتارخاتون است که وفته شده ،اولین زنی است کره در دوره ترکمانران ،نقرش
سیاسی مهمی ایفا کرده است .تاتارخاتون خواهر قرامحمد قراقویونلو ،به هنکام اسارت برادرش ،توسط
قرایولوکعثمانبیگ ،زمینه برقرار صلح دو اتحادیه و آزاد بررادرش را فرراهم کررد 69.و کرار
بزروی انجام داد و صلح را میان دو طایفه قراقویونلو و آققویونلو برقرار کرد.
نقش زنان به خصوص در امر وحدتبخشی میان فرزندان ،رفع اختالفات و منازعات میران آنهرا و
تربیت و آماده نمودنشان برا حکومت و فرمانروایی در این عصر ،قابل مالحظه است .در ایرن عصرر،
زنانی توانا و بانفوذ ،حضور داشتند که کدورتها و اختالفات بین فرزندانشان ،همچنین اختالفرات برین
پسر و پدر را حلوفصل نموده و نقش مؤثر بهعنوان واسطه داشتهاند و از آنجاییکه ترکمانان برا
مادر احترام و ارزش خاصی قائل بودند ،درمقابل از سخنان و نظرراتش پیررو کررده و خرالف آن را
انجام نمیدادند .در زمان قراقویونلوها ،قیام و عصیان دو تن از فرزندان جهانشاه قراقویونلو ،با نامهرا
حسنعلیمیرزا و پیربوداقمیرزا ،مانع از این شد که و بتواند محدوده فرمانروایی خرود را برهصرورت
یک قلمرو سلطنتی توسعه دهد .جانبیکمخاتون ،همسر دتور و صاحب نام جهانشاه با داشرتن روحیره
اقتدار سیاسی ،با ایفا نقش واسطه و میانجیور  ،اختالفات داخلی حکومت جهانشاه را با درایت بره
مصالحه میکشانید .او در زندوی سیاسری همسررش جهانشراه و پسررش پیربروداق و حتری فرزنردان
همسرش از جمله حسنعلی میرزا نقش مؤثر داشت و حتی پس از مرگ همسرش جهانشراه ،نیرز در
سرنوشت سیاسی این خاندان و تعیین جانشین برا اداره حکومت قراقویونلوها مداخله مینمود .این
زن باسیاست ،در جریانات سیاسی حکومت دخالت داشته و وویا جهانشاه تا حد زیراد تحرت نفروذ و
اختیار او بوده است 61.نقش بارز جانبیکمخاتون ،در حلوفصل شرورش حسرنعلیمیررزا علیره پردرش
جهانشاه نمود عینی یافت و فرو نشاندن شورش حسنعلیمیرزا ،از نقرا قروت سیاسری و محسروب
میشود 62.شورش حسنعلی میرزا پسر جهانشاه در تبریز ،موقعیت فرمانروا قراقویونلوها را در خراسران
به شدت متزلزل ساخت .این شورش سبب تعجیل بازوشرت جهانشراه از خراسران و مصرالحه برر سرر
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مرزها شرقی با تیموریان شد و در واقع ،این شورش ،انفجار کینرههرا مترراکم شرده عردها از
امرا جهانشاهی و حسنعلیمیرزا که به مدت پانزدهسال در زندان قهقهه در ماکو به سر بررده بودنرد،
محسوب میشد .خاستکاه اشرافی و شاهزادوی این شورش ،بیانکر نارضایتی در میان عناصر ترکمن از
سیاستها جهانشاه بوده است 62.حسنعلی با وساطت جانبیکمخاتون مرورد عفرو قررار ورفرت و بره
والیکر عراق عرب ،که در تصرف پیربوداق ،شورشی و عصیانکر دیکر جهانشاه بود ،منصروب

شرد63.

همچنین ،پیربوداق که یکی از شجا ترین فرزندان جهانشاه بود ،پس از بازوشرت از لشکرکشریهرا
خراسان و استقرار در شیراز و تصرف منطقه وسیعی از حدود بغداد تا ناحیه کرمان ،در شیراز ،بنا
طغیان علیه پدر را وذاشت و برا شهرها زیر سلطه خود ،مالیرات سرنکینی وضرع کررد و قلمررو
خارج از سلطه خود را به باد غارت داد و رفتار کامالً مغایر و متضاد با دوره حکمرانی خود ،پیش
از فتح هرات با اقوام شهر و روستایی زیر نفوذ خرود ،نشران داد 79.و قربالً پردر را در هررات مردد
رسانده بود ،اما از صلح او با ابوسعید خشنود نشد و این عمل را دلیل ضعف پدر قلمداد کرد .برههمرین
دلیل ،چون از خراسان به شیراز بازوشت ،اعالم استقالل کررد 76.شرورش پیربروداق نیرز در ایرن دوره
خاستکاه شاهزادوی داشته و ناشی از جنبهها روانی و بیاعتماد و رقابت بین پسران جهانشاه بروده
است .سرانجام این شورش نیز ،توسط والده پیربوداق ،حرم میرزاجهانشاه(جانبیکمخاتون) فرونشسرت.
بعد از آمدوشد بسیار ،قرار بدان شد که پیربوداقمیرزا دست از شیراز باز دارد و با اتبا و اشربا و اوتد
به جانب داراتسالم بغداد رفت .جهانشاه برا خالصی از مشکالت داخلی ناشری از قیرام پسرران ،برا
دادن حکومت بغداد به حسنعلیمیرزا ،دو برادر را در مقابل هم قرار داد .جانبیکمخاتون مادر پیربوداق،
مأمور شد حسنعلیمیرزا را تا بغداد همراهی نماید .مأموریت دیکر این خاتون آن بود که بهکار پیربوداق
نیز رسیدوی نماید و قرار برآن شد که پیربوداق رخت اقامت بره داراتسرالم بغرداد کشریده ،دسرت از
مواصلت مملکت فارس بردارد و اینچنین بود که پسر زیاده سر ،از راه دلجوئی مادر بره جانرب بغرداد
سفر کرد 77.جانبیکمخاتون همسر جهانشاه پنجاه هزار چادر(خانوار) از ترکمنها تابع پیربوداق را که
در عراق بهسر میبردند و قرا الوس نامیده میشدند و نیز عدها از طوایف ترک را به آذربایجان کروچ
داد79.
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 شفاعت: نجات حسنعلیمیرزا از مرگ توسط شفاعت جان بیگم:زنان ،به واسطه تواناییها ذهنی و روانی ،ظرافتها روحی ،دوراندیشی ،اعتقاد به روشها
انسانی و دور از خشونت و بهرهویر از ظرفیتها زبانی و نفوذ و موقعیتهرا اجتمراعی خراص
خود ،در میانجیور و شفاعت از مظلومان و محکومان ،نقش بهسزایی داشتند.
حسنعلیمیرزا پسر جهانشاه قراقویونلو نیز با شفاعت نامادریش(جانبریکمخراتون) از مررگ نجرات
یافت «.اوزونحسن ،نشانی برا حسنعلی میرزا فرستاد و مضمون آنکه اور امیر و وزیر خود را که خمیر
مایه فتنه بودند به قتل آور و رؤس ایشان را به درواه ارسال نمایی ما او را امان دهیم و ذیل عفرو
بر جرایم او پوشانیم» .بنابر آن حسنعلی بر مقتضا فرموده پدر خود ،بعضی از مخصوصران خرود را
وردن زده ،سرها ایشان را به درواه پدر فرستاد و التماس کرد که خرواهرم بیایرد .جهانشراه یکری از
خواهران او را فرستاد تا او را به ییالق سهند آورند .امرا بره اسرتقبال او شرتافته بره اردو همرایونش
داخل نمودند بعد از چند روز جهانشاه دستور داد که امرا به عزم شکار سوار شروند و حسرنعلی را اسریر
دام بال وردانند .حسنعلی خود را به حرم پدر انداخت و خاتونجانبیکم کره مرادر سرایر فرزنردان برود
دستمالی در وردن آن بی دولت انداخته ،وناه او را درخواست کررد و بره شرفاعت نامرادریش از مررگ
نجات یافت .جهانشاه نیز فرمان به اخراج قلمرو را صادر کرد و او را به بریکمخراتون سرپرد کره از راه
بغداد او را به حدود شام برساند .بنابراین ،بیکم نیرز ،حسرنعلی را از حروالی بغرداد وذرانیرده بره شرام
فرستاد 76.ا ما همین پسر قدرناشناس ،نامادر خود را که روز او را از مرگ نجات داده و به او حیاتی
دوباره بخشیده بود ،به قتل رسانید .حسنعلی ،برادرش ابوالقاسم را که حاکم کرمان بود ،از ترس اینکره
مبادا مورد توجه امرا و سپاهیانش قرار ویرد ،کشت و بیکم ،زن پدرش را که باعث حیات او بود هالک
کرد و برادران او ،قاسم و حمزه را به تیغ وذرانید 79.و اینچنین بود که از طریق شفاعت زنان ،در نقش
مادر و همسر از قتلها زیاد جلوویر به عمل آورد.
 مشورت:از عوامل و زمینههایی که به دامنه حضور سیاسی و اعمرال نفروذ زنران ایرن زمران مریافرزود،
مسأله مشورت بوده است .زنان خاندان حاکمه ،نفوذ ویرژه و فروق العرادها برر همسرران خرود یرا
فرزندانشان داشتند .عقاید و نظرات و مسلک سالطین در سیاستهایی که در پیش میورفتنرد ،ناشری
از تأثیرپذیر آنها از خواتینشان بود .نکتهسنجیها و باریک بینیها زنان برا تردبیر و برا نفروذ ،وراه
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بهترین یاور مردان بوده است و از طریق مشورت با آنها واه ،بهترین نتایج به دسرت مریآمرده اسرت.
ورچه از قدیم مشورت با زنان در امور مهم منع شده ،لیکن زنانی که عقل و ذکاوت خرود را برهاثبرات
میرسانیدند ،در انجام امور مهم مملکتی طرف مشورت مردان قرار می ورفتند 71.زنرانی کره در طرول
زندوی ،فضل و عقل و علم خود را به اثبات رسانیده بودند ،بهترین مشاوران مردان بروده و مرردان در
انجام امور مهم مملکتی بدون نظرخواهی و مشورت با آنها ،کار صورت نمیدادهاند .علیرغم اینکه
برخی افراد ،سعی داشتهاند که با نوعی طنز با این مسأله برخورد کرده و برهخصروص بررا تحقیرر و
تخفیف بیشتر شاهان ،آنها را متهم به مشورت با زنان کنند .مشورت امرا و ارکران دولرت برا خرواتین
نشان دهنده نفوذ و صاحب نظربودن آنها و اهمیت عقایدشان در اجرا سیاستها بوده است ،ورچه
همیشه نتایج مثبت نداشته و واه منجر به فتنههایی نیز میشده است.
در زمان جهانشاه قراقویونلو ،همسرش جانبیکمخاتون ،از درایت اجتماعی_سیاسی ایام خرود ،بره
خوبی برخوردار بود و از این جهت مورد عالقه شاه بوده و بهعنوان مشاور جهانشاه ،نقش برهسرزایی
در موفقیتها سلطان ،ایفا میکرده است که همواره مورد مصلحت و در رتقوفتق امور کشوردار
بوده است و جهانشاه در بسیار از امور مملکتی او را دخالت داده و از تردبیرها او کمرال اسرتفاده را
میبرده است .و به لحاظ جنکی و نظامی نیز دارا تجربیاتی بوده است .ترکمنریآذر از جرانبریکم
خاتون به عنوان زن شیعه مذهب عرصه سیاست و فرهنگ یاد میکند 72.و عالوه بر مشرورتهرا
مملکتدار با سلطان ،اغلب در مسائل مملکتی به کمک پسر بزروش پیربوداق نیز میشتافته است.
جهانشاه و پسرش پیربوداق ،در بسیار از امور سیاسی با او مشورت مریکردنرد و ایرن مطلرب از
مشورتها پیربوداق با مادرش آشکار میوردد«.پیربوداقمیرزا ،به استخالص کرمان متوجه شده ،برا
فرار شیخ جاللالدین ،پیربوداقمیرزا ،کرمان را فتح نموده و مدت دو مراه در آنحردود توقرف نمرود و
والدهاش نیز از معسکر جهانشاه پادشاه به یزد رفته ،پیربوداقمیرزا را طلب داشرت ،چرون بره دیردار او
پیوست و مواجب شکر بار تعالی را به ادا رسانید .به اشاره والده ،کرمان را به برادرش ابویوسرفمیررزا
ارزانی داشت و خود به شیراز توجه نمود 72 ».و به یار تدبیرات جانبیکمخاتون ،به شریراز رفرت و در
اواخر سال  292هر.ق با سنجر تیمور جنکید که به پیروز پیربروداق و تسرخیر شریراز

انجامیرد73.

مسلماً ،جانبیکمخاتون از درایتها و تواناییها مکفی برخوردار بوده که سلطان مقتردر قراقویونلرو و
پسرش ،به همکار با او تمایل نشان میدادند و از نظراتش بهره میورفتند .همچنین از فرامینی کره
جانبیکمخاتون صادر میکرده است ،میتوان به قدرت فراویر او پیبرد .و فرمانی مربو به پیشوائی
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مذهبی ارمنیان وتیت اغوان از ونجهسر و معاف بودن پیشوا و کشیشان مسیحی آنمنطقه از جزیره و
مالیاتها مشابه ،صادرکرد ،که متن کامل آن نیز آمده است(.ر.ک ،پیوست ش)6:
کاتب در کتاب تاریج جدید یزد ،از جان بیکم خاتون چنین یاد کرده است«:مهداعلی ،سلطنتپنراه،
مخدومه جهانیان الشریفة العلیا خاتونجانبیکم ،خلدت ایام

سلطنتها»99

فرمانی از جهانشاه و همسرش جانبیکمخاتون ،در تعدیل نر خوراکیها و ارزاق عمرومی ،صرادر
شده که بدین شرح میباشد« :به تأیید سبحانی ،فرمان عالم مطا  ،سلطان اعظم و خاقان مالک رقاب
اتمم ،ظلاهلل الرحمن ،ابوالمظفر جهانشاه بهادرخان و حکم حضرت عصمت پناه سلطنت شعار عصمت
دثار بیکم ،خلداهلل سلطنت هما و ابد مملکت هما ،نافذ شد که اجناس منال خاصه شریفه و مظفرر و
قاضی نظام و نصرآباد سرپشت که داخل جمع ابواب المال کاشانند از وندم و جو و کلوزه و پنبه و باقال
و ذرت و زیره و واورس و کنجد و نخود و بادام و مویز و دوشاب و خضرویات و غیرذلک ،به رعایرا
کاشان به طرح ندهند .هر چه فروشند از نر روز ،زیاده نفروشرند و بره تسرعیر وقرت ندهنرد و آنچره
حاصل شود سود داخل جمع نمایند و بدین علت ،معارض و مرزاحم رعایرا و متوطنران و سرکان آنجرا
نشوند .فرزندان دولتیار و امرا کامکار و فقهم اهلل لسعادات تغییر این عارفره نکننرد و نیرز از فرمروده
تجاوز ننمایند و خالفکننده در لعنت خدا و رسل و مالئکه

باشد96».

مداخله در امر جانشینی:
دخالت در امر جانشینی شاهان و به قدرترسانیدن شاهزادهها و نیرز مشرارکت درامرر سرلطنت ،از
دیکر موارد فعالیت عمده زنان این دوره میباشرد .اوج ایرن دخالرت سیاسری را در چهرره دو ترن از
دختران اسکندر و همسر جهانشاه میتوان یافت.
در زمان قراقویونلوها ،دختران اسکندر و همسر جهانشاه ،جانبیکمخاتون ،پس از مرگ جهانشاه بر سر
حکومت ،به رقابت با یکدیکر پرداختند ،که در این رقابت ،زن قدرتمند و با نفوذ جهانشراه موفرق شرد،
دختران اسکندر را از صحنه نبرد بیرون براند و خود ،پیروز صحنه وردد.
با قتل جهانشاه ،اختالفات خانوادوی قراقویونلوها ،که زیر خاکستر قدرت جهانشاهی پنهران مانرده
بود ،بار دیکر چهره خود را نشان داد .تقسیمبند ها قبایل و طوایف بار دیکرر بره سررعت شرکل
ورفت و هر قبیلها درصدد به تخت نشاندن نرامزد مرورد نظرر خرود ،برود .از خرانواده قرایوسرف،
فرزندان اسکندرمیرزا و جهانشاه مدعیان حکومت بودند و همچنین بعضی از امرا نیز بهطور مستقل ،دم
از خودسر زدند .دختران اسکندر به نامها آرایشبیکم و شاهسرا بریکم ،بره محر
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مرگ جهانشاه ،در تبریز سودا سلطنت و احقاق حقوق پدر را سرلوحه برنامهها خود ،قرار دادند
و با جلب و جذب بعضی از امرا ناراضی به آن شهر ،تسلط یافتند و سپاهیان پراکنده قراقویونلوهرا
را جمع کردند .آنان به منظور حفظ قدرت ،اتکا به یک قدرت خارجی را وجهه همت خود قرار دادند .از
این رو سعی کردند ،نظر و عنایت سلطان ابوسعید را به خود جلب نمایند .آنان با فرستاده تیموریران،
به دربار جهانشاه که از چند پیش در تبریز معطل مانده بود ،به مدارا رفتار کررده ،در خطبره ،دعرا
سالمتی سلطان را ذکر کردند 97.ابوبکر طهرانری ایرن درویرر و نبررد میران دخترران اسرکندر و زن
جهانشاه را اینچنین توصیف میکند« :آرایشبیکم و شاه سرا بیکم را به دخول بعضی از لشکریان به
تبریز داعیه خروج به حرکت آمد و آن وروه پریشان برایشان جمع شدند و سراربانقلری را در پریش
خود چون شتر قربانی پاره پاره ساختند و خزانه که در شهر بود از نقود و اجناس برر سرپاهیان قسرمت
نمودند .آرایش بیکم زیورها زنانه با آتت رزم مبدل ساخت ،معجر مغفر وردانید و سپر را چون نقراب
بر سر کشید و آینه خودبین را که با او برابر میکرد ،شمشریر دو رو سراخت و برر رو دشرمن
کشید و چون عرصه را از شیرمردان خالی دید ،طررح بنیران سرلطنت انرداخت» .و امیرشراهمحمرد
واورود و امیرعالءالدینکججی را به دیوان امارت و وزارت تعیین کرد و بعرد از آن حسرینعلی میررزا
برادر خود را که دائم به مطالعه و قرائت کالم قدیم مشغول بود و وقرتش را بره عزلرت وزینری مری-
وذرانید ،به عنوان فرمانروا بر تخت نشاند و خطبه و سکه به نام او کرد .چند روز بدین منوال وذشت
و خروج ایشان به حرم جان بیکم خاتون همسر جهانشاه میرزا رسید .در این زمران ،حررم برا دخترران
جهانشاه میرزا در خو بودند .چون این اتفاق افتاد ،به جانب مراغه و قلعه جوشن که مخزن خراص
ایشان بود کوچ کردند و برادران حرم شریفه(جان بیکم) حمزهبیگ و قاسم بیرگ در آنجرا برا نروکران
خاصه ،تحصن داشتند ،شتافتند و چون از خروج آرایش بیکم و دیکر فرزندان اسکندر خبر یافتند ،یرک
دختر را با برادر خود حمزه به دارالسلطنه فرستادند .چون قاسم و خواهرزاده متوجه شدند در شرهر آوازه
افتاد که جمعی متوجه شدهاند و وویا حسنعلی است که از دربند قلعه ماکو بیرون جسته و به مطلرب
ملک موروث لشکر بر هم بسته است ،فرزندان اسکندر از این خبر اندیشناک شدند .حمرزه جنرگ را
آغاز نمود .فرزندان اسکندر قادر به مقاومت نشدند و لشکر آنها از هم فرو ریخت و حسینعلی در حوالی
خانه صاحب آباد که دولتخانه جهانشاهی بود کشته شد و خواهرانش اسیر شدند و حمزه در شرهر
دست به غارت زد و آنچه توانست از اموال و اجناس وردآور کرد و با خود برد و به خواهرش ملحرق
شد 99.و این چنین جان بیکمخاتون ،بیوه جهانشاه نقشه رقیبانش را نقش برآب کرد .رویارویی این
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این دو سپاه با پیروز سپاه هوادار حرمسرا جهانشاه و کشته شدن حسینعلی میرزا و اسارت دختران
اسکندر میرزا به پایان رسید ،اما این تفوق و پیروز پایان بخش منازعات داخلری و جنرگ قردرت در
خود خانواده جهانشاه نشد ،زیرا هنوز مدعیان زیاد حضور داشتند .همه ایرن مروارد نشراندهنده ایرن
است که جان بیکم در دستکاه قدرت ،فرد توانا و سیاستکزار بوده اسرت و همسررش جهانشراه نیرز
بخاطر تواناییهایش و را در اکثریت امور مورد مشورت قرار داده و از توانراییهرا او بهرررره منرد
میوشته است.
جانبیگمخاتون در عرصه معماری:
در دوره ترکمانان نیز زنان بهویژه زنان خاندان سلطنتی ،در عرصره سرازندوی و انجرام امرور
خیریه و ایجاد بناها عامالمنفعه مشارکت داشتند و از خود مدرسه ،مسجد بهجا وذاشتهانرد ،کره برا
اختصاص وقفیات بدانها باعث تداوم کار و رونق این اماکن پس از مرگ خود شردهاند .ایرن زنران در
مقایسه با اقشار عاد جامعه از نظر مالی وابسته به دربار و از وضع مالی خروبی برخروردار بودنرد و برا
توجه به برخوردار از موقعیت مناسب و توان اقتصاد بات و باتوجه بره اهمیرت و ارزش ابنیرههرایی
چون مسجد ،مدرسه در جهت حمایت از ساخت و احداث این بناها ،وامهایی برداشتند .سنت وقرف در
میان این اقشار ،از جایکاه مهمتر برخوردار بوده و بیشتر به آن توجره نشران دادهانرد .سرنت زیبرا
وقف ،از اهمیت و جایکاه ویژها در تاریخ ایران برخوردار بوده است و در عصر ترکمانان نیرز پیونرد
عمیق با ساختار دینی جامعه داشته است ،چنانکه یکی از راهها ظهرور زنران در حیرات اجتمراعی،
مشارکت عمیق آنها در امور خیریه و عام المنفعه است .حمایت آنان از فعالیتهرا عمرانری و احرداث
ابنیهها مختلف بهویژه در این زمان به شاخص نمودن وجهه و سریما اجتمراعی و فرهنکری آنران
کمک زیاد نموده است .در خصوص هنرهاى اسالمى ،از میان خواتین این عصر ،جانبریکمخراتون،
همسر جهانشاه قراقویونلو از زنان هنردوست و ادب پرور و بانى اصلى مسجد کبود تبریز ،بسیار مشهور
است .این زن عالوه بر فعالیتها سیاسی،وامها مؤثر در رفع فقر و رسیدوی بره فقررا برا ایجراد
سازمانها خدماتی برداشت و در ساختن مسجد و خانقاه نیز ید طوتنی داشت 96و از جملره خردمات
ارزنده او بنا همین مسجد و خانقاه مظفریه با الهام از لقب جهانشاه قراقویونلو ،ابوالمظفر در تبریرز
میباشد .نام او در کتیبه سردر مسجد میدان کاشان نیز آمده است به ایرن شررح« :اتفرق بنراء هرذا
الجامع تقرباً الی اهلل ،فی ایام دولة السلطان اتعظم الخواتین فری العرالم المنظرور بانظرار عواطرف اهلل
معزالدنیا و الدین ابوالمظفر جهانشاه خلداهلل ملکه و سلطانه و الحرم الشریفة العلیا ابداهلل
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یکی از آثار و ابنیه عالی و با عظمت ایران ،مسجد کبود تبریز اسرت کره از یادوارهرا قررن نهرم
هجر است ونمونه بارز از شاهکارها معمار از صنایع اسرتادان و صرنعتکران مراهر و معمراران
هنرمند ایرانی و کاشیکار به شمار میرود که کاشیها آن از نظرر رنرگآمیرز بریماننرد اسرت.
مسجد کبود یا عمارت مظفریه از آثار برجسته و یادوارها خجسته آن روزوار است کره ذوق صرنعت
دوستی و عشق عمران آباد آن پادشاه و همسرش را حکایت میکند .نام این مسجد به ترکی (وو
مسجد) و به فارسی مسجد کبود است که وجه تسمیة این ناموذار استفاده از کاشیکار فیرروزها
و به علت کاشیکار معرق و تلفیق آجر و کاشی و رنکها بسیار متنو کاشیها لقب فیروزه اسرالم
ورفته است .تأللؤ آبی رنگ کاشیها معرقی که به رنگ کبود و فیروزها چشم نرواز ایرانری ،آذیرن
یافتهاند ،نشانی از عمارتی باشکوه دارد ،همچنین به آن ،مسرجد جهانشراه نیرز مریووینرد .لریکن در
سابق(مسجد و عمارت مظفریه) نام داشت .دلیل واضح بر عمارت مظفریه بودن این بنا ،همانرا کتیبره
طاق درواه میباشد که (العماره المبارکه المظفریه) بر رو آن نوشته شده است کره اکنرون نیرز پیردا
است 91.به نظر عدها این مسجد به اراده صالحه دختر جهانشاه و به نظر برخی بوسیله بیکمخاتون
همسر جهانشاه بنا شده است 92.قاضی حسین میبد در مجموعه منشات خود چنین نقل کرده اسرت.
« اتفق تمهید هذالسقف و ...هذالبیت المطبو فری ایرام السرلطان اتعظرم اتعردل الخاقران اتکررم
اتکمل باسط بسا اتمن علی البریه قاسم سهام الفضل علی السویه ناصب لواء الشریعة البیضاء رافرع
بناء طریقة الزهراء المتوکل علی المهیمن الرحمن ابی المظفر یعقوب بهادرخان ابرداهلل تعرالی ملکره و
اجر فی بحر التوفیق فلکه و ما هی اتحسنة من حسنات المخدومة العظمی المعصرومة  ...الموسرومة
بکمال اتحسان الخاتون صالحه بنت الخاقان المطا الفارسالشرجا المتمیرز عرن اتشریاء السرلطان
جهانشاه» 92بنا مسجد در زمان جهانشاه و به سعی و اهتمام همسر و  ،خاتونجانبریکم کره زنری
صالحه و عفیفه و خیر بود ،آغاز شد و در ربیع اتول سال  229هر  .ق به پایان رسید .براساس وقرف
نامه این مجتمع دارایی اعطا شده79،قطعه زمین در اطراف تبریز 23،روستا  69،قنات 99 ،کاروانسرا،
بازار ر در سوق السکاکین و سرانجام تمام محله رشید را در داخل شهر شامل میشده اسرت .ایرن
مجتمع شامل یک مسجد ،یک مدرسه و یک زیارتکاه بوده است .خراتون ،دو دختررش و اوتد مؤنرث
آنها را به عنوان متولیان این مجموعه وقف قرار

داد93.

اهمیت این بنا ،تعلّق آن به شیعیان است .این مسجد نخستین معبد مزین و منقشی است که نامی
از خلفا راشدین در آن نیامده و عبارت علی ولی اهلل و اسامی حسنین به اشکال مختلف زینت بخش
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دیوارها و طاقها آن وردیده است .ناظر این عمارت بزرگ ،مرد به نام عزالدین بن ملک که سمت
حاجبی فرمانروا قراقویونلو را داشته و از مقربان و معتمدان دربار به شمار میرفته است .این مسرجد
قطعاً در سال 229هر.ق یکی از عالی ترین مظاهر هنر معمار و کاشیکار ایران بوده ،متأسرفانه در
دورهها بعد به واسطه وقو زلزلهها پیاپی و بروز جنگها به تدریج رو به ویرانی نهراده ،بنرا
چنین مسجد بزرگ و باشکوهی در قرن نهم هجر دلیل بر رونق و اهمیت و آبادانی شرهر تبریرز در
این عصر

است69.

آنچه از این بنا باقی مانده در نو خود بینظیر است .ابنکربالئی ضمن توصیف آثار

دوره جهانش اه اشاره دارد :عمارتی اسرت در کمرال لطافرت و نکرویی موسروم بره مظفریره از مر ثر
ابوالمظفر جهانشاه است .وویا این عمارت به سعی و اهتمام حرم محترم و خاتونجانبریکم ،انراراهلل
برهانه ،بنا شده ،مشارالیها بسیار بسیار خیر ،عفیفه و صالحه بوده و در همان بقعه مدفون اسرت 66.و
در تأکید بنا ساختمان با نظر و همت جان بیکمخاتون اشاره دیکر دارد با ایرن مضرمون«:حررم
محترم جهانشاهبیکم اناراهلل برهانه ،اراده ساختن عمارت مظفریه نموده و در واقعه دیده که بنا آن
عمارت را شخصی از اولیا آن زمان نهاده جمیع اعزه ،که در آن زمان بودند همره را حاضرر کردنرد،
بیکم در جایی مستور نشسته ،مالحظه ایشان مینمود .چون نظرش به خواجهعلی افتاد ،فرمرود کره
آن شخصی که من در واقعه دیدم ،همین است .بنا برآن ،بنا آن عمارت و نهراد .ووییرا قبرول آن
عمارت اثر فی

آن عالی نهاد است 67».این مسجد از معدود مساجد است که ایوان آن مسقف بوده

و سر درب اصلی آن نمونه ممتاز از مسجد ووهرشاد مشهد را الکو و اصل قرار داده اسرت .آرترور
اوپهام پوپ ،ایرانشناس معروف در کتاب معمار ایران مینویسد :شباهت تزیینات کاشیکار کبرود و
ووهرشاد از مساجد هم عصر خود باتتر هستند و تنها میتوان آن را برا دو مسرجد شرکوهمند دوره
صفو یعنی شیخ لطفاهلل و مسجدشاه اصفهان مقایسه نمود 69.عالوه برکاشیکار ها ،سرر در بسریار
بلندش توجه اکثر سیاحان و باستانشناسان را به خود جلب کرده است و تمامی آنها را وادار بره نوشرتن
چند خطی از زیبایی این بنا نموده است.
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نتیجهگیری:
نقش سیاسی و موقعیت خاتونان دربار بهعنوان عناصر تأثیروذار در سیاستها خرد وکالن ایران
دوره ترکمانان ،بسیار مهم و قابل تأمل است .خاتونان دربار و سوولیها سلطان ،از حوزه مسائل
اجتماعی و اقتصاد فراتر رفته و فعالیتها خود را به مسائل سیاسی و دیپلماتیک وسرترش دادنرد.
آنان ،برخالف بسیار از زنان حرمسرا به ایفا نقش ،بهعنوان عناصر پشت پرده اکتفا نکرده و نقرش
آفرینی خود را به مسائل سیاسی ،بهصورت علنی ،سوق دادند .در دوره ترکمانران ،زنران برهصرورت
پنهان و آشکار در عرصهها مختلف نقش قابل توجره و چشرمکیر داشرتند.زنان مسرلمان و شریعه
مذهب تاریخ ایران با الهام از آموزهها مذهبی و فرهنکی خود ،همواره در عرصه سیاست و حکومرت
تأثیروذار بوده اند .نقش سیاسی و فرهنکی اینکونه بانوان در زنانی همچون جان بریکم خراتون همسرر
جهانشاه قراقویونلو بسیار شاخص است تا آنجا که میتوان و را از زنان حکومتکر و سیاستکزار تاریخ
دوره اسالمی ایران نامید.جان بیکم خاتون عالوه بر حضور در عرصهها سیاسی ،در امور فرهنکی نیز
فعالیتها چشمکیر داشته و نامی ماندوار از خود در تراریخ ایرران برجرا وذاشرته اسرت .در زمران
جهانشاه قراقویونلو ،همسرش جانبیکمخاتون ،از درایت اجتماعی_سیاسی ایام خود ،بهخوبی برخروردار
بوده و از این جهت مورد عالقه شاه بود و بهعنوان مشاور جهانشاه ،نقش بهسزایی در موفقیتهرا
سلطان ،ایفا میکرده است که همواره مورد مصلحت و در رتقوفتق امور کشروردار بروده اسرت و
جهانشاه در بسیار از امور مملکتی او را دخالرت داده و از تردبیرها او کمرال اسرتفاده را مریبررده
است.و عالوهبر مشورتها مملکتدار با سلطان ،اغلب در مسائل مملکتی به کمک پسر بزروش
پیربوداق نیز میشتافته است .جانبیکمخاتون ،با ایفا نقش واسطه و میانجیور  ،اختالفات داخلری
حکومت جهانشاه را با درایت به مصالحه میکشانید .او در زندوی سیاسی همسرش جهانشاه و پسرش
پیربوداق و حتی فرزندان همسرش از جمله حسنعلیمیرزا نقش مؤثر داشرت و حتری پرس از مررگ
همسرش جهانشاه ،نیز در سرنوشت سیاسری ایرن خانردان و تعیرین جانشرین بررا اداره حکومرت
قراقویونلوها مداخله مینمود .و عالوه بر تاثیر سیاسی ،خدمات فرهنکی بسیار نیز انجام داده است.
اودر امور فرهنکی نیز پیشقدم بود و وامها موثر در رفع فقر و رسیدوی به فقرا با ایجاد سازمانها
خدماتی برداشت .و بانویی هوشمند ،ادب دوست و سازنده بود که به ویژه هنر معمار را بسریار ارج
مینهاد و در ساختن مسجد و خانقاه نیز ید طوتنی داشتو از جمله خدمات ارزنرده او بنرا مسرجد
کبود و خانقاه مظفریه در تبریز میباشد.
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