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سنایآمریکا درتعقیب«اسپارتاکوس»!

تاریخ جهان
نبردی که جغرافیای سیاسی اروپا را رقم زد

صدسال جنگ
یجان!
به خاطر ارثیه دای 

جنگهای صدساله میان بریتانیا و فرانسه ،یکی از
طوالنیترینومخربترینسلسلهجنگهایتاریخ
است .نبردهایی که دو سه نسل طول کشید و باعث
ویرانیزیرساختهایفرانسهشد.البتهمدتدقیق
اینجنگهاکهبینسالهای1337م716/شتا
1453م832/شاتفاقافتاد 116،سالاستکه
مورخانبااغماض،آنراصدسالهنامیدهاند.ماجرابا
مرگشارلچهارم،پادشاهفرانسهازخاندان«کاپه»
آغازشد؛آقایشارلهیچجانشینمذکریدرمیان
وابستگان درجه یک خاندان سلطنتی نداشت .به
همیندلیل،اشراففرانسهتصمیمگرفتند،فیلیپ،
پسرشارلوالواونوهدختریفیلیپششم،شاهقبلی
فرانسه را به عنوان شاه جدید معرفی کنند؛ غافل از
اینکه در آن سوی دریای مانش ،در شمال فرانسه،
یکی هست که سخت به ارثیه داییجانش عالقه
دارد؛ ادوارد ســوم ،پادشاه انگلیس ،خواهرزاده
شارل چهارم بود و ادعا کرد که تاج و تخت فرانسه به
اومیرسد.بهاینترتیب،انگلیسیهاازدریاگذشتند
و جنگ در فرانسه آغاز شد .هرچند فرانسویها در
ابتدایکار،شکستهایسنگینیرامتحملشدند،
اما بهتدریج دست و پای خود را جمع کردند و با ورود
ژاندارک،قهرمانملیفرانسهبهماجرایجنگ،ورق
بهنفعفرانسویهابرگشتودرنهایت،انگلیسیهارا
ازکشورشانبیرونکردند.اماجنگهایصدساله،
فقط از باب درگیری دو ملت بر سر ارثیه خانوادگی
اهمیت نـــدارد .بــه اعتقاد مــورخــان ،ایــن جنگ
سرنوشتمرزهایغربیاروپاراتاحدودزیادیتعیین
کرد.افزونبراین،براینخستینباردراینجنگهااز
توپاستفادهشدوهمینرویکرد،ازنقششوالیهها
بهعنوانجنگاورانقدرتمندیکهنیرویهرکداماز
آنها با 10سرباز برابری میکرد ،بهشدت کاست و
بهتدریج،شوالیهدرقالبیکعنوانتشریفاتی،بروز
وظهورپیداکرد؛اینمسئلهبهویژهبعدازبهکارگیری
تفنگدراواخرجنگهایصدساله،وضعیتراکام ً
ال
تغییر داد و از آن به بعد ،اروپا شاهد نبردهایی بود که
درآنها،سالحگرم،طرفپیروزراتعیینمیکرد.

تاریخ بهداشت

ماالریا؛مهمترینبیماریهمهگیر
درعصرقاجار

نقششاهزادگانقاجار
درگسترشفرقهبابی

پیداکردکهعلیهتبعیضنژادیمبارزهمیکردند؛
رویکردی که چندسال بعد به شکلگیری جنبش
«قدرت سیاه»( )Black Powerانجامید؛ یک موج
اعتراضیکهخواهانرعایتحقوقآفریقاییتبارها
در ایاالتمتحده بــود .گزارشهای متعددی از
سراسر آمریکا به دست اف.بــی.آی میرسید که
نشانمیدادسیاهپوستاندرراهپیماییهایخود،
شعار«مناسپارتاکوسهستم!»سرمیدهند.یک
سابقهتاریخیدیگرنیز،دولتآمریکارانگرانکرده
بود؛کریسمککویمینویسد«:شعاررهاشدناز
زنجیر و نام اسپارتاکوس ،پیش از این برای هیتلر
هم دردســر درست کردهبود .نازیها که مدعی
سوسیالیسم خاص خود بودند ،در دهه  1930با
جریانی سوسیالیست و نوظهور روبهرو شدند که
نام خودش را حزب اسپارتاکوس گذاشته بود.
البتهآنهاپسازرسیدنبهقدرت،درسرکوباین
حزبتردیدیبهخودراهندادند.آیادولتآیزنهاور
هم چنین رویکردی داشــت ،یعنی میخواست
مانند هیتلر ،طرفداران اسپارتاکوس را از میدان
بهدرکند؟!»

▪چالشفیلمنامه«اسپارتاکوس»

«اسپارتاکوس» در سال 1960م1339/ش
روی پ ــرده نــقــرهای سینما ظــاهــر شــد؛ دوران
ریاستجمهوری آیزنهاور در آمریکا و عصری که
آن را با انتشار شایعه گسترش شبح کمونیسم در
آمریکا و واکنشهای عجیب و غریب سرمایهداران
یانکیبهآن،میشناسند.فیلمبراساسداستانی
از «هــاوارد فاست» و البته با نیمنگاهی به روایتی
مستند و تاریخی ساخته شــد .امــا چــیــزی که
حساسیتسرمایهدارانآمریکاییودرپیآندولت
ایاالتمتحده را برانگیخت ،این بود که فیلمنامه
اثر کوبریک را« ،دالتون ترامبو» به رشته تحریر
درآوردهاســـت« .کریس مککوی» ستوننویس
سینماییوشناختهشدهاهلآمریکاکهدرمجالت
و سایتهایی مانند «ممفیس فالیر» قلم میزند،
در یادداشت طوالنی خود درباره «اسپارتاکوس»
که آن را در سال 2016م1395/ش نوشت،
آوردهاســت« :بــرای خیلیها تصور اینکه ترامبو
اعتقادات خود را به خورد فیلمنامه نداده باشد،
غیرممکنبود.اص ً
الزیباییسکانسهایمختلف
فیلم ،با همین اعتقادات پیوند داشت؛ مث ً
ال رفتار
برده سیاه با اسپارتاکوس و
نکشتن وی در صحنه
نــبــرد و در عــوض،
پرتابکردننیزهبه
سمت رومیهای
نژادپرست .همه
اینها با خالقیت
کرک

الس
داگ

ریخ
ب تا
قا

بیماریهای همهگیر یا اپیدمیک ،نقش مهمی در
مرگ ومیر انسانها ،طی تاریخ داشتهاند .با این
حال،واکنشهرجامعهبههمهگیرییکبیماری،
متفاوتبودهاست.درایران،گزارشهایفراوانی
دربــاره شیوع بیماریهای همهگیر ،طی 500
سال گذشته وجود دارد؛ شیوع طاعون ،حصبه،
وبا و بیماریهایی از این دست ،گاه جان صدها یا
حتی هزاران ایرانی را میگرفت .این بیماریها
زمانی که با قحطی و جنگ همراه میشد ،فاجعه
یآورد.ویلمفلور،پژوهشگرهلندی
بزرگیبهبارم 
و نامآشنای تاریخ ایــران که آثــار متعددی را از
جمله «سالمت مردم در ایران قاجار» ،به رشته
تحریر درآوردهاست ،برخالف باور عمومی مردم
کشورمان ،طاعون ،وبا ،حصبه و مانند اینها را
مهمترین بیماریهای همهگیر در ایــران عصر
قاجار نمیداند؛ او معتقد است که در این میدان،
ماالریا بیش از دیگر بیماریها ،گوی سبقت را
در عرصه همهگیری و کشتار ربــودهبــود .فلور
مینویسد« :ماالريا مهمترين بيماری اپيدميک
ايران دوره قاجار بود .هرچند فالت مركزی
در
ِ
خشک و باير بود ،ولی ماالريا همچنان در آنجا
نيز شــيــوع داشـــت؛ زي ــرا شــيــوههــای آبــيــاری و
روشهای نگهداشت آب و پيوستگی مردابها با
رودخانهها ،به گسترش ماالريا كمک میكرد .از
اين رو ،مناطقی بودند كه بروز ماالريا در آنجاها
تقريب ًا مشابه سواحل دريای خزر بود .در مناطق
حاصلخيز شهريار و خار ،نزديک تهران ،شرايط
چنان بــد بــود كــه مــردم در حــوالــی ۱۹۲۰م/
1299ش ،از حكومت مركزی برای اين بحران،
راه برونرفت را طلب كردند .البته نتيجه اين
اعتراض ،فقط مقداری پند و اندرز بود!»

یادداشت تاریخی

چراکنگرهوکاخسفید،فیلمنامهنویسوبازیگراصلیفیلم«استنلیکوبریک»راازادامهکارمحرومکردند؟
ترجمه و تدوین  :جواد نوائیان رودسری – طی
یکی دو سال اخیر و در صفحه تاریخ ،بارها به دوره
مـککــارتــیــســم(1947-1970م) ،عصری که
دولت آمریکا ،به دلیل ترس از شیوع کمونیسم
در جامعه خــود ،محدودیتهای فــراوانــی برای
هنرمندان و بهویژه دستاندرکاران عرصه سینما
به وجود میآورد ،اشاره کردیم .گفتیم که افرادی
مانند چارلی چاپلین و آنتونی کوئین ،در ردیف
قربانیان ایــن رویکرد تاریخی قــرار گرفتند .در
همین دوران بود که فهرستی با عنوان فهرست
سیاه در دادگستری و نهادهای امنیتی آمریکا
شکل گرفت که تا مدتها ،بر اســاس آن اقــدام
میشد و دردسرهای فراوانی را برای عوامل فعال
در سینمای ایاالتمتحده به وجود میآورد .با این
همه،شایدتابهحالنشنیدهباشیدکهفیلممشهور
«اسپارتاکوس» ،با هنرمندی «کرک داگالس» در
نقشقهرمانفیلموکارگردانیبینقص«استنلی
کوبریک» هــم ،گرفتار ایــن واکــنــش و مخمصه
شدهاست.

ذهنیترامبوشکلگرفتهبودنههاواردفاست».اما
ترامبوکهبود؟
▪دالتونترامبووگروه 10هالیوودی

جیمز دالتون ترامبو ،فیلمنامهنویس و نویسنده
مشهورآمریکایی،یکیازاعضایفهرستیمحسوب
میشد که در آمریکا با عنوان « 10هالیوودی»
مشهور بــودنــد .طبق گـــزارش دایــرةالــمــعــارف
بریتانیکا ،آنه ــا « 10نفر از تهیهکنندگان،
کارگردانان و فیلمنامهنویسان آمریکایی بودند که
دراکتبرسال1947مپسازحاضرشدندرکمیته
فعالیتهای ضدآمریکایی کنگره آمریکا [که با
پیشنهادسناتورمککارتیشکلگرفتهبود]،
به دلیل رفتار تحقیرآمیز مقامات آمریکایی،
از پاسخدادن به سواالت درباره وابستگی
احتمالی بهتفکراتکمونیستی خودداری
کردند و به همین دلیل ،مدتی را در زندان
گذراندندوبعدازآننیز،تامدتیکمترتوسط
کمپانیهای هالیوودی به کار گرفته شدند
و در فهرست سیاه آنها قرار گرفتند؛ این افراد
عبارت بودند از :الوا بسی ،هربرت بیبرمن ،لستر
کول،ادوارددمیتریک،رینگالردنر،جانهوارد

سبازی»
«خر 
سیرک خیابانی در ایران 80سال قبل!

تا پیش از آمدن اسباب سرگرمی امروزی به
منازل،روشهایمختلفیبرایسرگرمکردن
مردم وجود داشت .معرکهگیری ،ماربازی،
انجام عملیات پهلوانی و البته خرسبازی ،از
گونههای مختلف تفریحاتی بود که معمو ًال
مــردم کوچه و بــازار را سرگرم میکرد .در
تصویر قاب تاریخ امــروز که متعلق به حدود
 80ســال قبل اس ــت ،م ــردی را میبینید
که با یک خــرس ُکشتی میگیرد .نمایش
خرسبازییکیازسرگرمیهایموردعالقه
عوام بود .معمو ًال خرس را وقتی کوچک بود،
به دام میانداختند و بعد از رامکردن ،مانند
سیرکهای امروزی ،به انجام برخی حرکات
وامیداشتند .با این حال بسیار پیش میآمد
که خرس از کوره دربرود و به جان صاحبش
بیفتد.ولیخب،اینهمیکروشبرایامرار
معاش در آن دوران بودهاست .برنامههای
مربوطبهخرسبازی،گاهیاسبابتفریحدر
مجالس عروسی و دیگر جشنها هم میشد؛

اما طبقات تحصیلکرده و عالم ،نظر خوشی
بهاینکارنداشتند.خرسبازهایدورهگردتا
همین 50-60سالقبل،هنوزهمدربرخی
نقاطروستاییحضورفعالداشتند؛اماامروزه
بهویژهبعدازاهتمامجامعهبهحقوقحیوانات،
اثریازآنهانیست.

 416سال از انتشار اولین جریده عمومی گذشت

«ریلیشن»؛ نخستین روزنامه تاریخ
روز  26آوریـــل (1605شــشــم
گزارش تاریخی
اردیبهشت  ،)984یعنی دقیق ًا
 416سالقبل،نخستینروزنامه
شناختهشده تاریخ منتشر شد .ناشر این روزنامه،
یک آلمانیتبار ساکن استراسبورگ ،جایی که
امــروزه در غرب فرانسه قــرار دارد ،بــود؛ یوهان
کــارولــوس که روزنــام ـهاش با عنوان «ریلیشن»
توانست مخاطبانی را در سطح منطقه پیدا کند.
روزنامهکارولوس،شباهتیبهروزنامههایامروزی
نداشت .بیشتر شبیه هفتهنامهای بود که عنوان
عجیب و غریب«مجموعهای از اتفاقات عجیب و

نوائیان – فرقه بابیه اواخر دوره سلطنت محمدشاه
قاجارشکلگرفتودردورهناصرالدینشاه،فعالیت
خود را به اوج رساند و طی سالهای متمادی ،تا
1268ق ،دردسرهای فراوانی را برای حکومت
وقــت به وجــود آورد .هرچند که بنیانگذار این
فرقه ،سیدعلیمحمد شیرازی ،مشهور به باب ،در
شعبان سال ،1264با فرمان امیرکبیر اعدام شد و
غائله ظاهر ًا پایان گرفت ،اما دستهای پشت پرده
فراوانی وجود داشت که میخواست از این جریان،
به نفع خود بهرهبرداری کند .صرفنظر از ادعای
ارتباط بابیها با سفارتخانههای خارجی که کام ً
ال
قابلمطالعهوبررسیاست،یکیازمهمترینعواملی
که به جریان فرقه بابیه برای فعالیت بیشتر میدان
داد ،جدال شاهزادگان قاجار برای کسب قدرت
بود.گزارشاعتضادالسلطنهدرکتابمشهور«فتنه
بــاب» نشان میدهد که میان بابیهای شورشی
در تهران و برخی شاهزادگان قاجا ِر تبعیدشده در
بغداد ،ارتباطاتی وجود داشتهاست .طبق روایت
استاد محیط طباطبایی ،در ایــن زمــان مالعلی
ترشیزیزعامتبابیهارابرعهدهداشتوامیرکبیر
در به در به دنبال او میگشت .هماهنگی میان
بابیها و شاهزادگان ناراضی ،بر این اساس بود که
با ساقطکردن ناصرالدینشاه ،طی یک شورش
عمومی ،یکی از آنها را بر تخت بنشانند و در عوض،
بابیه در فعالیتهای خود آزاد باشد .دو طرف ،پس
از هماهنگیهای الزم ،قــراری را برای آغاز زمان
شورش گذاشتند .اما مأموران اطالعاتی امیرکبیر،
بادستیابیبهمکاتباتبابیها،قضیهرامتوجهشدند
وبهویخبردادند.اعتضادالسلطنهکهدراینزمان،
مسئولیت وزارت داخله و نگهبانی از امنیت کشور
را برعهده داشت ،با هشدار امیرکبیر ،از ماجرای
فتنه بابیها مطلع شد .همین منابع اطالعاتی،
مکان اختفای مالعلی ترشیزی را یافتند و به پیوند
خطرناکمیاناووشاهزادگانقاجارخاتمهدادند.

▪دردسرهایپسااکران

بهیادماندنی» را یدک میکشید .مجله به زبان
آلمانیمنتشرمیشد.درآندوره،استراسبورگ،
بخشی از ایالت آلــزاس و قسمتی از امپراتوری
مقدس روم بود که در حیطه قدرت شاهزادگان
آلمانی قرار داشتِ .
خود کارولوس اصالت ًا آلمانی
بود و حتی عنوان نشریه را هم به زبان مادریاش
انتخابکرد.نخستیننشریهشناختهشدهتاریخ،
البته نظم خوبی در انتشار پیدا کرد و حدود 70
ســـال دوام آورد .خـــود کـــارولـــوس در ســال
1634م1013/ش ،حــدود  29ســال بعد از
تأسیس روزنامه درگذشت؛ اما ریلیشن تا سال

الوسون ،آلبرت مالتز ،ساموئل اورنیتس ،آدریان
اسکات و دالتون ترامبو» .حتی بازی زیرپوستی
داگ ــاس هــم نمیتوانست نظر ســرمــایـهداری
آمریکا را نسبت به ترامبو تغییر دهــد .فیلمنامه
«اسپارتاکوس»،بادیالوگهایخاصیکهداشت،
اعتراضبرخینمایندگانکنگرهوحتیمشاوران
رئیسجمهور آیزنهاور را برانگیخت .خود او نیز،
چنان که معروف شد ،نگاه مثبتی به این شاهکار
سینمایینداشت؛بهخصوصبهآنبخشازانتهای
فیلم که همه بردگان یکصدا فریاد میزدند« :من
اسپارتاکوسهستم!»
▪سیاهپوستانیکهاسپارتاکوسشدند

حــاال استنلی کوبریک با یک دردس ــر جدی
روبــهرو بــود؛ نه فقط کوبریک ،بلکه داگالس
هم برای بازی در نقشهای بعدی خود ،دچار
مشکالتی شد؛ نه به دلیل اینکه کنگره او
را واجد اعتقادات مارکسیستی میدانست،
برای آنکه وقتی کسی او را بر پرده نقرهای سینما
مـیدیــد ،فــوری به یــاد شعار «مــن اسپارتاکوس
هستم!»میافتاد.طیماههایبعدازانتشارفیلم،
محتوای آن پیوندی جدی با آمال سیاهپوستانی

جدال بر سر پخش یا عدم پخش فیلم باال گرفت؛
اما به هر حال ،به دلیل فروش خوب آن ،کمپانی
یونیورسال ترجیح داد زیاد به سر و صداهای
سیاسی گوش ندهد؛ مسئوالن کمپانی 12
میلیون دالر خرج ساخت فیلم کرد هبودند و
ظرف یکسال ،سود آ نها از فروش گیشه ،از
مرز  60میلیون دالر گذشت؛ یک سود تقریب ًا
شـشبــرابــری! چیزی کــه هیچ ســرمــایـهداری
نمیتوانست در مقابلش مقاومت کند .با این
حال ،داگالس و ترامبو همچنان گرفتار دردسر
بــودنــد .یکسال بعد ،داگــاس در فیلمی از
«گوتفرید راینهارت» ،کارگردان اتریشیتبار ،با
عنوان «شهر بیترحم» ظاهر شد و پس از آن ،به
مدت دو سال ،تا 1963م ،هیچ کارگردانی به
او روی خوش نشان نداد« .اسپارتاکوس» ،طی
سالهای پایانی دهه 1960م ،نقشی تبلیغاتی
در فعالیتهای ضدتبعیض نـــژادی آمریکا
برعهده گرفت؛ همان چیزی که سرمایهداران و
دولتمردان ایاالتمتحده ،در فضای
سنگین ناشی از جنگ سرد،
به آن برچسب حمایت از
کمونیسم میزدند.

دوشنبه 24 ،جمادیالثانی -*1306
امــــروز خیلی کـــار داشــتــیــم .فـــردا هم
میخواهیم برویم به خــوار ورامین .کار
زیاد شخصی و دولتی داشتیم .تا عصر کار
داشتیم .بعد کمی در باغ گردش کردیم.
غروبی آمدیم دم آبدارخانه ،امینالسلطان
رفته بود خانه وزیرمختار روس ،کار داشت.
آمد و قدری با او حرف زدیــم .گفتیم آدم
بفرستد دنــبــال وزی ــر خــارجــه کــه بیاید
اینجا حاضر باشد .امینالسلطان گفت:
مــن مــیروم و خبرش میکنم .مرخص
شد .آمدیم انــدرون .چون فــردا میرویم
خوار ،تمام زنها جمع شدهبودند .شلوغ
میکردند و چرند میگفتند! با این همه
کار و خستگی ،س ِر ما گیج میرفت .در
ایــن بین عزیزالسلطان هــم پسر میرزا
احمد عکاس را آورده بــود ،پیله میکرد
چراغ نور عکس
که میخواهم شب ،پای
ِ
بــیــنــدازم .بــه او گفتیم نمیشود عکس
گــرفــت .گــفــت :مــیشــود .گفتیم :اگــر
1675م1054/ش منتشر میشد .ساختار
کسب خبر در روزنامه یا بهتر بگوییم هفتهنامه
ریلیشن ،بــا آنچــه امـــروز در مطبوعات فعال
میبینیم ،تفاوت اساسی داشــت .در آن زمان،
اصو ًالحرفهایبهنامخبرنگاریوفنیبهنامتنظیم
خبربهوجودنیامدهبودوبههمیندلیل،کارولوس
از پستچیهای استراسبورگ ،به عنوان وسایل
کسبخبراستفادهمیکرد.بهاینترتیبکهآنها،
اخبار روزانــه را که در حوزه خدمتیشان اتفاق
میافتادیاخبرهاییراکهبرخیازمتموالندوست
داشتنددرروزنامهمنتشرشود،بهاطالعکارولوس
میرساندند.اوبرایچاپروزنامههم،تازمانیکه
زنــدهبــود ،از کسی کمک نگرفت .نسخههای
متعددی از نشریه ریلیشن ،امروزه در موزههای
مطبوعاتی دنیا وجــود دارد .به نظر میرسد،
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شد پنجاه تومان میدهیم! رفتیم پای
چراغ نور نشستیم ،پسر میرزااحمد سیم
منیزی(منیزیم) را در دو طرف آدم روشن
میکند و با آن عکس فــوری میاندازد.
دود عجیبی دارد ،داشتیم خفه میشدیم
به عکاس پدرسوخته گفتیم زودتر عکس
را بیاورد ببینیم .شیشه را آورد؛ خوب
شده بود .معلوم میشود شبها با منیزی
م ـیتــوان عکس انــداخــت .ولــی بــه روی
خودمان نیاوردیم .گفتیم بــرود بیرون.
عزیزالسلطان هم دائم بهانه میگرفت.
خسته شدیم .رفتیم بخوابیم.
عجب روزی بود.
 * 7اسفند1267

احتما ًال نسخههایی از این روزنامه به ایران دوره
صفوی هم رسیده باشد ،هرچند در این زمینه
مدرکوسندینداریم.
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تیمورلنگ که به خاطر
یــور شهــای سهگانه
و زیــــر و رو کـــردن
خــاورمــیــانــه ،معرف
حضور همه دوستان
اســـــت ،در دوران
زندگیاش ،همسران
زیــادی اختیار کــرد و
صـــاحـــب فـــرزنـــدان
متعددیشدکهبرخی
از آنها را ،مانند شاهرخ و میرانشاه ،به حکومت
بخشهایی از قلمرو خود گماشت .میرانشاه
پسر تیمورلنگ ،در سال 769ق746/ش به
دنیا آمد .مادرش «منگلیخاتون جانیقربانی»
بــود .میرانشاه در زمــان حیات تیمور به عنوان
حاکم عراق ،شام و آذربایجان برگزیده شد؛ اما
طولی نکشید که اوضاع عقالنیاش به نقصان
گرایید و پریشا ناحوالی او کــار را به جاهای
باریک رساند؛ میگویند که این وضعیت در او،
به دلیل سقوط از اسب و ضربهخوردن به سرش
اتفاق افتاد .وی دستور داد استخوانهای خواجه
رشیدالدین فضلا...همدانی را از گور درآورند
و در قبرستان یهودیان دفن کنند؛ چون معتقد
بود که خواجه هنگام مرگ یهودی بود هاست!
میرانشاه در دوران امارت ،دمار از روزگار مردم
درآورد و آدمکشی و جنایت را از حد گذراند ،تا
جاییکهخودتیمورلنگمجبورشدباسپاهیانش
به آذربایجان بــرود و پسرش را به کوتا هآمدن
وادارد! میرانشاه شخص ًا به اردوی پدر رفت و عذر
خواست و تیمورلنگ ،پسر وی و نوه خودش را
به جای میرانشاه امیر کرد و به تالفی رفتارهای
نامتوازن میرانشاه ،گروهی از اطرافیان وی را
به قتل رساند؛ چراکه معتقد بود پسرش گناهی
ندارد و هر چه تقصیر هست ،گردن اینهاست! با
مرگ تیمورلنگ در  30بهمن  783خورشیدی،
میرانشاه تن به امــارت بــرادرش شاهرخ نداد و
نبرد و درگیری را در غرب ایران به اوج رساند.
در همین گیر و دار بود که قرایوسف ترکمان،
بنیانگذار دودمان قراقویونلو ،قلمرو میرانشاه
را عرصه تاخت و تاز قرار داد و او هم کوشید تا
قرایوسف را از میان بــردارد؛ اما نتوانست .در
فروردین  787خورشیدی ،نبردی سنگین بین
میرانشاه و قرایوسف درگرفت که به مرگ پسر
روانــی تیمورلنگ انجامید .جالب اینجاست
که فرزندان او ،بعدها توانستند در هندوستان،
سلطنت گورکانیان هند را بنیانگذاری کنند!

