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  ي ي فرهنگ ایرانی درمدرسه هاي توسعهنشانه

      )انقراختاییان کرم(ترکان خاتون وقفی

  1خوییتقی امامی                         دکتر محمد                                                              

  2فاطمه تقوایی                                                                                               

  چکیده

آنجا که ازو استی فرهنگيهانشانهویکردها توجه به رویخ، تارلی وتحلی بررسيهاراه ازیکی

 نیبنابراد، اهمیت دارنتولید و توزیع فرهنگ، که در تغییر شکل دادن آن بسیارنهادها، نه تنها در باز

 ی فرهنگي سازهی نهاد وقف به عنوان نوعقیطر ازها آنریتفس ويرییگ پی، فرهنگاشکال آثار ویبررس

اگرچه در. گردد قلمداداند، شدهدی که تولي دال بر فرهنگ عصری مدرکتواندی مغول، ميدر دوره

معرض انهدام قرار  ایران درشاخصه هاي فرهنگیعناصر وهاي نخستین هجوم مغوالن، بسیاري از سال

پوشش نهادهاي بزرگ که درازجمله مراکزي بودحکومت قراختایی کرمان تردیدگرفتند، ولی بی

 حاضر ي  مقالهدر.کرد فراهم میپژوهشگران رادانشمندان ومعنوي ازوقفی اسباب حمایت مادي و

ي حاکمیت  هاي فرهنگی ایران در دورهنشانهها و افزون ارزشي فرهنگی، گسترش روز منظور از توسعه

هاي  مطالعه، بین شاخصي مورد دورهنگارنده درصدد است در. ایجاد نهاد وقف استقراختائیان در

نی بنابرا.تولیدات علمی گوناگون تعادل برقرارکندهایی مانند هنر وحیطهي فرهنگ ایرانی و توسعه

. میان موقوفات کرمان استي فرهنگ ایرانی در هاي توسعهتحقیق حاضر، یافتن نشانهي اساسی در مسئله

. استاي به خود اختصاص داده اي که ترکان خاتون بنا نمود، جایگاه ویژه ي موقوفه این میان مدرسهدر

اطالعات موجود  منابع وی، به بررسیلیتحل ویفیکرد توصیرو با یخینگارنده با استفاده از روش تار

                                                
رانی،اي،شهرریاسالمآزاددانشگاه،)ره(ینیخمامامیادگارواحدخ،یتارگروه.1

یاسالمآزاددانشگاه،قاتیوتحقواحدعلوم،خیتارگروه،یاسالمرانیاخیتاريدکتريدانشجو.2

com.yahoo@taghvaei_fateme                                                 
27/9/92: رشیپذخیتار        1/7/92: افتیدرخیتار

   مسکویهيفصلنامه

  1392 بهار 24ي شماره8سال 
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8  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

 ی صورت گرفته را با منابع اصليها و پژوهشیقیاست منابع تحق نمودهیکان سع االمیحتپرداخته و

هاي این پژوهش مشخص یافته. ها بپردازد نقد آن ویصورت وجود اختالف، به بررسدرسه کند ویمقا

آداب معنوي خویش، فرهنگ،هاي مالی و نماید که واقف ثروتمند مدرسه مورد پژوهش با حمایتمی

به که منجررواج داددانش رایج در ایران عصر مغول را هنر وهاي بارزي از علم وشانهنرسوم وو

حاکمیت نیز زمینه را براي در این میان تعامل بین مردم و. ادبی بسیاري شدهنري وتولید آثار علمی و

  . شکوفایی فرهنگ ایرانی ایجاد کردرشد و

   نهاد وقف، قراختاییانترکان خاتون، فرهنگ ایرانی،: واژگان کلیدي

  

  

  علت توجه قراختاییان کرمان به موقوفات    

ها شکل گرفت و زنانی که از آنان به دولت قراختاییان کرمان با اتکاي به مغول

: 1362منشی کرمانی، (فرمانروایی رسیدند، اساساً محتاج و متکی به حمایت مغوالن بودند

وعیت و مقبولیت براي این دولت مشکلی ؛ لذا کسب مشر)289: 1338؛ وصاف، 31-28

تعدادي از فرمانروایان این سلسله مانند براق حاجب و ترکان . آمداساسی به شمار می

ي مسلمانان منطبق نشده خاتون از مسلمانانی بودند که هنوز به طور کامل با شرایط جامعه

و مقبره و گماردن برپایی مدرسه . کردندبودند؛ هرچند براي نیل بدین منظور تالش می

اي بر آن، انجام دادن امور دینی در آنجا و نیز همراهی با مدرسان و فقها و تجلیل و عده

توانست در کسب تکریم از مشایخ صوفیه و اختصاص اوقافی براي این گونه امور می

وقف به عنوان اقدامی دینی که خیرخواهی و . مقبولیت براي آن دولت بسیار مفید باشد

ستی در آن تبلور کامل دارد، محبوبیت خاصی براي ترکان خاتون که بیشترین نوع دو

گاه فرمانرواي بالمنازع هیچاما او.موقوفات قراختاییان را به وجود آورد، موجب شد

بلکه همواره شریک فرزند خود حجاج سلطان بود، یا از جانب اوگه خاتون، . کرمان نشد

منشی کرمانی،(رو بودبا رقابت و مخالفت روبهجاري خویش، و فرزندش سلیمان شاه، 

مقبولیتی که براي او از رهگذر اقدامات ). 183-184: 2535شاهی، تاریخ؛38: همان
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٩

این درحالی است که مؤلف . وقفی به دست آمد، در موفقیت وي نقش مهمی داشت

هاي است کسب نام نیک را عامل اصلی وقف قراختاییان سعی کردهتاریخ شاهیکتاب 

 پس اهم مهمات ": خوانیم این باره چنین میدر. شمار قتلغ ترکان خاتون قلمداد کند بی

  . آن است که مردم در کسب ذکر سایر و نام باقى سعى جمیل و جد بلیغ بنمایند

به کسب نام نکو کوش و ذکر باقى جوى
  

که از مکاسب گیتى جز این نخواهد ماند

  "ز  باد حادثه  تاج و نگین  نخواهد ماند  واهد رفتبه سیل واقعه ملک و سپه بخـ

)229-230: 2535، تاریخ شاهی (

در همان حال، دولت قراختاییان نیک دریافته بود که اقدامات وقفی تا چه درجه در      

ي کرمان، این خطه همواره پس از روزگار سالجقه.رونق و آبادي قلمروشان تأثیر دارد

در نتیجه، براي سالیان دراز نه تنها قدمی براي عمران . ابسامانی بوددستخوش ناآرامی و ن

ملک زوزن که از جانب . نشد، که حتی بر ویرانی آن افزوده شدآن برداشته

خوارزمشاهیان در اوایل قرن هفتم کرمان را متصرف شد، حتی امالك وقفی را نیز 

 که روزگاري قدرتی به هم اما با تأسیس دولت قراختاییان). 292: همان(تصاحب کرد 

. رسانید، فرصت الزم براي آبادي و عمران فراهم آمد

هاي تجاري و رونق کشاورزي که در پی امنیت و آرامش حاصل شد، گسترش فعالیت     

ها و تسهیل ي امنیت راهصنعتی را به دنبال داشت، لذا موقوفاتی که بتوانند به توسعه

در همان حال، افزایش ثروت کرمان . نظر قرار گرفتحرکت کاروانیان کمک کنند، مد

در چنین شرایطی، اقدامات وقفی نقش . موجب رواج معامالت مربوط به اراضی شد

  ها ایفا کردمهمی در حفظ رونق اقتصادي و جلوگیري از دست به دست شدن زمین

خانان نیز ي کرمان با دولت مرکزي ایلاین مسئله در رابطه). 244: 2535، تاریخ شاهی(

در فارس، ایالت مجاور کرمان، که آن هم طریق اطاعت از مغوالن را در . شوددیده می
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پیش گرفته بود، امالك به تدریج به تصرف مغوالن درآمد و سرانجام به عنوان امالك 

 آل اینجو جاي حکمرانان اي به نام اینجو به تملک ایلخانان درآمد، تا جایی که سلسله

اما ترکان خاتون با زیرکی تمام از تبدیل شدن امالك کرمان به . ا گرفتندسلغري فارس ر

او نیک دریافته بود که دولت مغوالن . اینجو، با این گونه اقدامات وقفی جلوگیري کرد

در حالی که هنوز اسالم را نپذیرفته بود، در برابر نهاد وقف اقدام به دست ) ایلخانان(ایران 

 هجري قمري به دستور 656زیرا از همان سال . ددرازي و تصرف نخواهد کر

ي ایلخانی، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور سر و سامان دادن هوالکوخان مؤسس سلسله

این امر در حفظ مدارس و مساجد و درس و ). 542/2: 1371بیانی، (  به امور موقوفات شد

اي  نقش بسیار ارزندهنماز و دیگر امور عبادي و اجتماعی ایران در عصر هولناك مغوالن

  . این امر مورد توجه و تقلید ترکان خاتون نیز قرار گرفت. ایفا کرد

داد، و از سوي دیگر رابطه با مغوالن بدین ترتیب، او از یک سو اقدامی دینی انجام می     

توان از دیدگاه تحلیلی ناگفته نماند، اقدامات وقفی قراختاییان کرمان را می.کردرا حفظ 

ترین ادوار و اقدامات مربوط به موقوفات به شمار آورد، زیرا این اقدامات کی از پیچیدهی

گرفت که حکمرانان دولت مرکزي نه تنها مسلمان نبودند، بلکه با در زمانی صورت می

مسلمانی سر ستیز داشتند و حکمرانان دولت قراختاییان نیز خود نو مسلمان محسوب 

ي همین دولت، اما در همین دوره و به وسیله). 29شماره/31: 1379خیراندیش،(شدندمی

  .وقف توانست نقش خود را در صیانت و تداوم فرهنگ ایرانی ایفا کند

ي ساخت مدرسه، خانقاه، دارالشفا وتوجه حاکمان  شماري که در زمینه اوقاف بی     

در . استگرفت، شاهدي براین مدع قراختایی به وضعیت علما و دانشمندان صورت می

مـورد وضع علـم و مدرسه در کرمان کافی است بدانیـم که بر اسـاس گزارش منابع 

 و خـود نیز در همیـن مختلف، اکثر قریب بـه اتفاق شاهـان قراختـایی بانی مدرسه بوده

گونه که پیش ازاین ذکر گردید، از نکـات جالـب و قابل  همان. انـدمدارس دفـن گردیده

از جمله، این . ین دوره، نقش فعال زنان در مسائل سیاسی و فرهنگی استتوجه دیگر در ا
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١١

دار حکومت توان که هرکدام مدتی عهده ترکان ودخترش پادشاه خاتون میزنان، قتلغ

ي ساخت مدارس و رسیدگی به احـوال  ها خدمات فراوانی در زمینه آن. بودند را نام برد

  .علما و ادبا انجام دادند

  ترکان خاتون

هاي فتوحات ترکان خاتون در اصل اسیري از مردمان قراختایی بود که در سال

). 94:  2535، تاریخ شاهی(خوارزمشاهیان در ترکستان، به دست تاجري اصفهانی افتاد

 قراختاییان کرمان که کتاب خود را براي ثبت و ضبط تاریخ شاهیمؤلف ناشناس 

هاي ، مدعی است که از همان سال)92: همان(موقوفات ترکان خاتون تألیف کرده

زیرا قراختاییان اصالً . آیداست که درست به نظر نمیاسارت نام وي حالل خاتون بوده

به هر . توانستند زن مسلمانی را برده سازنداند و نیز خوارزمشاهیان مسلمان نمیبودایی بوده

الدین یاثحال، این زن که از جمال و کمال بهره داشت، سرانجام به همسري غ

الدین به دست براق حاجب کشته شد، براق که در همان خوارزمشاه درآمد و چون غیاث

ي ي خود ساخته بود، با این ادعا که طبق یاساي مغول همهحال اطاعت از مغوالن را پیشه

زندگی . رسد، ترکان خاتون را هم تصاحب کردالدین به او میدارایی و میراث غیاث

 هجري 632رکان خاتون دیري نپایید و پس از مرگ براق در سال مشترك براق با ت

انگیز با ترکان الدین که حکومت کرمان را به دست گرفته بود، به نحوي ابهامقمري قطب

  .خاتون ازدواج کرد

که  اي را آغاز کرد تا ضمن آني موقوفهالدین احداث مدرسهدر این مرحله، قطب     

 باشد، مطابق رسم آن زمان، از آن به عنوان مقبره نیز استفاده محلی براي تعلیم و تربیت

 ه ق 655الدین در سال بناي این مدرسه هنوز به پایان نرسیده بود که قطب. شود

الدین، هالکوخان حکومت کرمان به دلیل کم سن و سال بودن فرزندان قطب. درگذشت

 سی سال بعد، این زن در از آن پس تا حدود. را به همسرش ترکان خاتون تفویض کرد

 ونام وي به عنوان یکی تاریخ کرمان و برپایی موقوفات قراختاییان نقش اصلی را داشت
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موقوفات بسیاري برجاي نهاد، همچون وترین واقفان این دوره که ابواب البر بزرگاز

ا وي در طول حکومت خویش موقوفات بسیاري بن.درخشد اي درتاریخ کرمان میستاره

ها در کرمان انجام شده و مورخان رفتار او را کما بیش زمان او بعضى آبادانىدر. کرد

اى بود مبارك سایه بلند پایه ملکه": نویسدکه ناصرالدین منشی مى ن اند؛ چناستوده

 دولت او همت واالنهمتعالى. عادل سیرت ستوده خصال. عصمت شعار عفت دثار

وزگارى بود مستقیم، در ایوان سلطنت و مملکت قیدافه دولتى بود قویم و روزگارش ر

  "وار آمداسالم و بلقیس ایام گشت و در خدر عصمت و طهارت رابعه کردار و زبیده

  ). 40: منشی کرمانی، همان(

 محرابى، تذکره االولیاءي شروع و مبناى عملیات خیر و آبادانى این زن در  درباره     

ترکان خاتون در بدو حال که ... "است، بدین صورت که دهداستان خواب جالبى ذکر ش

اى عجیب دیده چنانکه تقریر آن به رکاکت هنوز حکومت و قوت نداشته واقعه

و از تعبیر این مدتى ! گذرنداى دیده که مجموع خلق بر او مىظاهرًا در واقعه. کشیدهمى

رسید، یا ) از صوفیان آن زمان استمقصود بابا لواف (عاجز و متحیر بوده و این خبر به بابا 

کس کس با او باشد و نفع اوعام باشد و بهمهبر او کشف شده و فرموده که بازگشت همه

  "اندو همچنان بوده که تعبیر کرده... برسد و هیچکس از نفع و خیر او محروم نماند 

  ).70: ، همانتاریخ شاهی(

علل توجه حاکمان قراختایی به وقف ذکر ها وي با انگیزه باتوجه به آنچه درباره     

 نمودند؛ ازجمله براق گردید، تقریبًا تمام حاکمان این سلسله  اقدام به تأسیس موقوفات

. ي قـراختایی کـرمان، مدرسه اي به نام ترك آباد احداث نمود حاجب بنیانگذار سلسله

ق همچنین گنبدي عالی برا. آباد بود به نام تركییمحل آن در بیرون شهر کرمان و در جا

 هجري قمري، او را 634براي مدفن خود در مدرسه ساخت که پس از مرگش در سال 

چنانچه گزارش وزیري کرمانی را که ). 26:منشی کرمانی، همان(در آن دفن کردند

شهرت » ي سبز قبه«مربوط به چند قرن بعد است بپذیریم، این بنا همچنان معمور بوده و به 
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١٣

استاد باستانی پاریزي بناي آرامگاه و مدرسه را مربوط به ).345: همان(داشته است

کاري سردر و تکمیل مدرسه را به زمان ترکان داند و کاشیي براق حاجب میدوره

  ) 69: ، همانتاریخ شاهی(  .دهدخاتون نسبت می

معتقداست که سمط العلی، و تاریخ شاهیاما نگارنده به استناد متون معتبرتري، مانند      

یکی : استي ساختمانی در این دوران در شهر کرمان ساخته شده مجموعهاحتماًال دو

ي  پایهبر. الدین وهمسرش ترکان خاتوندیگري به سلطان قطبمتعلق به براق حاجب، و

اي که خود درمدرسه، براق حاجب پس ازمرگ درسمط العلیهاي کتاب داده

الدین، به ه بود، دفن شد، اما پادشاه بعدي، یعنی قطبکرمان ساختشهر) بیرون(ظاهر

اي که درحال ساخت ، درمدرسهسمط العلی و تاریخ شاهیکتاب دوي مؤلفان هر گفته

؛ 39 و 26:  منشی کرمانی، همان(  استشهر کرمان بوده، دفن شده) داخل(ي  آن در سره

بنایی که وزیري کرمانی : دگونه تصورکر بنابراین باید این). 107: ، همانتاریخ شاهی

الدین شروع به ساخت آن نمود اي است که قطبي سبز یادنموده، مجموعه ازآن به قبه

 .استي سبز مشهور به قبهتکمیل کرد و امروزه نیزوهمسرش ترکان خاتون آن را

نابسامانی در ملک و دولت قراختاییان در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري 

جب اختالل در کار مدرسه شد و بعدها زلزله و تصرف این و آن موجب قمري، مو

است  خرابی کامل مدرسه و مقبره گردید و اکنون جز اندکی از آن باقی نمانده

  ). 74-75:همان(

  )قطبیه(ي عصمتیه  مدرسه

ي عالى همت، اول کارى که کرد، تکمیل بناى مدرسه بود؛ بدین  ترکان خاتون، این ملکه

الدین را تعمیر کردند و در جوارش دستور داد مرقد شوهرش سلطان قطبمعنى که 

). 70: ، همانتاریخ شاهی(مدرسه را توسعه داد و اموال و امالك فراوان بر آن وقف کرد

الدین شد و آن را او براي تأمین مالی این اقدام وقفی، مدعی ده هزار دینار از میراث قطب

ي ساختمان و دان دست یافت، این پول را صرف ادامهي خود عنوان کرد و چون بمهریه
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 صداق بر ده هزار دینار رکنى معین "الدین ساخت وي قطبي موقوفهتکمیل مدرسه

که روزگار سلطان االعظم انار اللّه گشت، و مصداق این مقال آن است که بعد از آن

ن، در مجلس قضاه بود، وکیل مهد اعظم در روى وکالء فرزندان سلطابرهانه تمام شده

ممالک، به ده هزار دینار صداق دعوى کرد، و شهود عدل بر مصداق آن گواهى دادند و 

نقّاب مقومان، حصص و اشقاصى چند که معین . حکم و تسجیل قضاه بدان پیوست

"دکردند به قیمت وقت در عوض صداق، و او آن در وجه اوقاف مدرسه و گنبد مرقد نها

 وجوه دیگري نیز براي ساخت تاریخ شاهیبجز، این در ). 191: 1390؛ لین، 100همان،(

وجوه آمد که اکثرقنادخانه حاصل می و چندان توفیر از"است؛ ازجملهمدرسه ذکر شده

  ).176: ، همانتاریخ شاهی(  "شد آن ساخته میدارالشفا ازعمارت مدرسه و

و هم در اول وهلت ": نویسد میي اولین اقدام وقفی وي چنین  ناصرالدین منشی درباره     

که مفتتح دولت و مطلع صبح مملکت از آنجا که کمال احسان گسترى ترکان و شفقتى 

که راى عطوفش را در تمهید قواعد خیرات و تأکید معاقد قربات بود بنشر صحایف 

مبرات و صنایع و رفع معالم حسنات و عوارف قیام فرمود و معمار همت بلند پروازش 

و از امهات قرى و معظمات دساکر الدین را در سره کرمانان ماضى قطبمرقد سلط

حومه و غیرها اشقاص و ضیاع و اسباب مرتفع از خالص ذات الید خود خرید و بر آن 

مدرسه و سایر بقاع خیر از رباطات و مساجد و دارالشفا و قناطیر و خانقاهات و سایر 

منشی (  "ء و احداث فرموده وقف کردابواب البر که در شهر و نواحى مملکت انشا

  ).39: 1362کرمانی، 

نویسد که چگونه ترکان خاتون در اتمام بناي این مدرسه شاهی میمؤلف تاریخ     

آمد و از حال عمارت در هفته سه روز به زیارت مدرسه می"که  کوشیده است؛ چنان

این کار تعجیل کرد که و حتی تا آن درجه در ) 108: همان(  "فرمودتفحص به جهد می

سپس امر به خراب شد وتزیینات مدرسه را با گچ به انجام رسانید که پس از مدتی

. کاري آن کردکاشی
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 از جهت صداق "سرانجام آنچه را کهاي که براي این مدرسه نوشته شد ونامهدر وقف     

 وثایق مکتوبات آن بود بر گنبد و مرقد وقف فرمود و قضات به تسجیلبه وي منتقل شده

، مقرر گردید سهامی از روستاهاي شاهیجان، نهر ملکی تروره، خانوك، "قیام نمودند

جنانه جم، چترود و چند روستاي دیگر را بدان اختصاص دهند و نیز چهار مدرس، امام و 

  ).108: همان(مؤذن و قیمانی براي مدرسه منصوب شدند 

خاتون اقدامات وقفی جدیدي براي مدرسه و  هجري قمري نیز ترکان 674در سال      

که باغ فیروزي در دشت حرکویه و کاریز دیه فرمتین را بر از جمله آن. مقبره انجام داد

او تمامی درآمد این رقبات را صرف روشنایی و خدمه، مشایخ و . موقوفات آن افزود

و تعدادي از به عالوه، ا). 244-245: همان(ي ساکن در مدرسه و مقبره کردصوفیه

 يدر مدرسه و مقبره ساکن کرد و براي آنان مقررغالمان و کنیزکان خاص خود را

 من گندم و به هریک از کنیزان 720نامه، به غالمان ساالنه طبق این وقف. خاصی قرار داد

 از آن با عنوان تاریخ شاهیاین مدرسه که در کتاب .  من گندم اختصاص داده شد500

ي قطبیه موسوم الدین به مدرسهشده، ابتدا به نام سلطان قطب نام برده»ي مقدسهمدرسه«

ي عصمتیه الدین داشت، به مدرسهبود و سپس به نام ترکان خاتون که لقب عصمت

  . معروف شد

ک اشتباه فاحش، ترکان ی، در»مدارس ایلخانی«اي تحت عنوان جوادعباسی درمقاله     

که ترکان خاتون  طورياست، بهنظر گرفتههم درجدا ازفردقتلغ ترکان را دوخاتون و

کند و در عین حال،  الدین معرفی میقتلغ ترکان را همسر قطبرا دختر براق حاجب، و

ي  ي ترکان خاتون و مدرسه بحث، مدرسهدوران موردضمن برشمردن مدارس کرمان در

  ).85: 1374عباسی،(ت ي جداگانه فرض نموده اس را دو مدرسه) قطبیه(قتلغ ترکان 

هاي  ي زیادي از دانشمندان و علما تحت تأثیر حمایت خاتون کسی بود که عدهترکان     

. تبریز اتفاق افتاد هجري قمري در681مرگ او به سال . بودنداو، روي به کرمان آورده

 فضال و علما "عنایت او در رسیدگی به وضع علم و فرهنگ تا آن حد بود که با مرگش

Archive of SID

www.SID.ir



16  24يشماره/  8سال/  هیمسکو                                                                                                            

 ذلیل و معتبر از انعام او "و) 52: منشی کرمانی، همان(  ".را عمامه تربیت از سر بیفتاد

                                                                                                            ).55: همان(   "اکرام او مهموم گشتندمحروم ماندند و قانع و معتر بى

عالیش در داخل شهر اي که معماران همتمرقد معطر او را به مدرسه"پس از مرگش،     

اند و تا قیامت محّط رجال و فضالي دانشور و مقاصد علماي هر کشور کرمان بنا کرده

ابراین، قول بن). 74: 1326یزدي، ("رحمت الهی سپردندخواهد بود، نقل کرده و در جوار

درکرمان نام بی بی ترکان، دختران او به که معتقد است یکی ازحبیب السیرمؤلف 

، )269/3:  1380خواندمیر،(ي او را به آنجا منتقل نمود  اي به نام اوساخت و جنازهمدرسه

  .   رسد چندان صحیح به نظر نمی

  )عصمتیه(مدرسین مدرسه ترکان خاتون

ان خاتون، مقام مدرسی و تولیت این مدرسه یکی از مسائل ي ترک پس ازاحداث مدرسه

مهم حکومت وقت قراختاییان گردید و به همان اندازه که براي آنان مقبولیت و 

المله والدین به دستور ترکان خاتون، تاج. مشروعیتی پدید آورد، اسباب دردسر نیز شد

. قهاى مشهور حنفیه بود که از في قطبیه به تدریس مشغول شد سدیدي زوزنی در مدرسه

 و موالنا امام اعظم افضل عهد و اکمل عصر تاج المله ": نویسد مىسمط العلىي  نویسنده

 و "و الدین السدیدى الزوزنى را بتدریس مدرسه قطبیه و تولیت قضاء مظالم موسوم فرمود

در تبحر او .، به او اختصاص داد" خسروانى را که باغچه در پیشان آن است1اىصفه"

ابن بجده فن فقه . "علوم مشروع و منقول و فروع و اصول از شرح و وصف مستغنى است

الدین ابوالمفاخر تاج). 177: تاریخ شاهی، همان ("و ادب بود و از جهابذه لغات عرب

طرازي سدیدي بن یوسفحسینبنعلیبنعبداهللا محمدابیبنمحمودالقاسمابیبنمحمد

فقهاي مشهور حنفیه  میالدي  وفات یافته، از1267/ هجري قمري666زوزنی که به سال 

                                                
اما معناي .تختگاه استگاه به معنی سکو و. صفه معانی متعددي داردي  الزم به ذکر است که کلمه، با صفه خصوصدر.1

يدورهدروجامعهي معمار «بلر،الیش(.  ایلخانیان نیز به کار رفته استي متون دورهاکثرمتداول ترصفه،ایوان است، که در

).50ص،1387زییپا،/13،هنرگلستان،یومیمهردادقيترجمه،»لخانانیا
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  ).123: منشی کرمانی، همان ("ملتقی البحارفروع به نام است و او مؤلف کتابی است در

بعد از وفاتش ".الدین، فرزند وي، بر جایش نشستو چون درگذشت، موالنا شهاب     

 قائم مقام پدر بزرگوارش آمد و ترکان او العین آن یگانه بودموالنا شهاب الدین که سواد

را بمزید تربیت و اکرام و نوازش و اعظام از ائمه ایام و علماء اسالم شرف امتیاز ارزانى 

الدین تهمتی که مستوجب تعزیر بود، بر ترکان خاتون زد که موجب  اما شهاب."داشت

درسه مسند تدریس زندانی شدنش در چاه گردید، ولی بعداً بخشیده شد و در همان م

  ).              45: همان (ي کتابخانه به او داده شدصفه

 از علماي بزرگ ماوراءالنهر به کرمان آمد و ترکان یکی هجري قمري 675در سال      

ناصرالدین منشی کرمانی این عالم بزرگ . خاتون مقام مدرسی این مدرسه را به او داد

) 257: ، همانتاریخ شاهی(کند  ان الشریعه معرفی میي قطبیه شد، بره راکه مدرس مدرسه

-علماي دیگري نیز مانند امام نجم. الشریعه تفویض کردو تولیت مدرسه را به امام تاج

آنجا تدریس اهللا التورانپشتی نیز درالدین فضلا امام شهابیالدین عمرکرمانی و

 علما ودانشمندان را از سراسر ترکان خاتون). 391/2: 1371؛ بیانی، 176: همان(کردند  می

گردد که در ما معلوم میاین اقدام وي زمانی اهمیتش بر. کرد ایران به کرمان دعوت می

 اتابک مظفرالدین "ازجمله حاکم فارس،. کردند بعضی والیات دانشمندان راتبعید می

یل جرات تحصسعدزنگی آنچنان پیرو دین محمدي بود که در زمان او کس رابنابوبکر

 یدند، یکید گردیتبعگرفتار شده وکه به قهر اویجمله کساناز."منطق نبودحکمت و

 بود که دریشیم کیابراهنی موالنا عزالديگرید، ویاهللا تورانپشتن فضلیالدخ شهابیش

اللّه الدین فضلشیخ شهاب".)93-95: 1346آیتی،( روزگار بودي فنون علم اعجوبه

الدین السهروردى بود با جماعت فرزندان یفه به حق وشیخ مطلق شهابکه خلالتورانپشتى

آمیز و وعظهاء مدرسه مقدسه تذکارهاء فضلمنبربربود ومقام و موطن باز کرمان آورده

  ).177: ، همانتاریخ شاهی ("فرمودوجدانگیز مى
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تلغ طلب کردن ق": است هجري قمري آمده656، ضمن وقایع سال مجمل فصیحیدر      

اهللا تورانپشتی جهت تدریس مدرسه ترکان شیخ المحدثین شهاب المله والدین فضل

 661و در وقایع سال ). 326/1: 1341فصیحی خوافی، ("شیراز به کرمان ترکانی از

وفات شیخ الحفاظ افتخارالمحدثین شیخ شهاب المله والدین ": هجري قمري گوید

و غیر ذلک به مصنف المعتمد فی المعتقد  و بیحالمصااهللا التوره پشتی شارح کتاب فضل

- سیم مجد.دوم صدرالدین عبدالعزیز.الدین عبداهللاول تاج. شیخ را سه پسر بودو. کرمان

 بعد ازشرف ":گوید الدین میتاجمورد درسمط العلی). 330همان،  ("الدین عبدالرحمن

ضایل نفسانی و وفور انسانی تقریرکمال ف.منادمت طبیب فرخ دم وقدم پیشگاه سلطنت شد

مورد درو. "حدث البحر والحرج.آن بزرگ بنیان بیان کردن سمت تعذري داشته باشد

  برادرش موالنا عالمه المشایخ الفرد الشامخ": برادرش مجدالدین گوید

  "فلک اختر معنی صدف در یقین               گوهر واسطه ي عقد هنر مجدالدین       

  )95ی کرمانی،منش(

ي عصمتیه نصب  دیگر کسانی که توسط ترکان خاتون به مقام مدرسی مدرسهاز     

الدین فرزند خلیل کرمانی که اهل فضل به دانشمندي وي معترف  برهانتوان از شدند، می

  ).43: همان(بودند و کثیري از طالب در محضرش تربیت شدند، نام برد 

 را که کتابخانه در پیشان یصفه جنوب"ان خاتون محلمدرس دیگري که ظاهرًا ترک     

الدین عمر الکرمانى بود که امام عالم ملک المناظرین نجم" به او داد، "آن است،

این ذکر گردید پیش از). 177: ، همانتاریخ شاهی("گفتندکرمانیان او را نجم طحان مى

اینجا این در. کرد میي کتابخانه تدریس  مسند صفهکه شهاب الدین زوزنی نیز در

ي ترکان خاتون، مانند اکثر مدارس آن  گردد که مدرسه حقیقت تاریخی برما معلوم می

ي ناصرالدین منشی کرمانی را بپذیریم، مبنی بر  اگر گفته. زمان، کتابخانه نیز داشته است

ن علم مؤلفاتش در فنو"که ، چناناستالدین کرمانی بسیار زیاد بودهکه مؤلفات نجم این
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، شاید بتوان تصور کرد )45: منشی کرمانی، همان ("و ادب بر کمال تبحرش دلیلى واضح

این ها دري طلبه کرد، براي استفاده ها را تدریس می هایش که آن کتابکه بخشی از

آید، آن اینجا سودمند بنظر مىآن دري دیگرى که ذکر نکته. شد کتابخانه نگهداري می

ي کتاب از نظر درسى بسیار مورد توجه بود و همین   موضوع تهیهاست که در این عهد

ها و تألیف کتب  ها و نوشتن شرح و حاشیه بر آن شد که تلخیص کتابامر موجب آن مى

مختصر و متوسط و مفصل در علوم مختلف، اعم از شرعى و عقلى و ادبى، بین غالب 

اهللا تورانپشتی شرحی له، فضلاز جم). 236/3: 1378صفا،  (حکما و علما متداول باشد

  . نوشتالمصابیحفارسی برکتاب 

اکابر علما  جري قمري بسیاري از675سال  درتاریخ شاهیي  ي نویسنده بنا به گفته     

الشریعه و آنان، تاجي  ازجمله. اساس درس و فتوا نهادند به کرمان آمدند وماوراء النهر

، و )41-44: منشی کرمانی، همان(گفتندن بخارا میکه خاندان او را شاهاالشریعه، برهان

ابوعبداللّه عمر بن صدرالشریعه، با .توان نام برد ها یاد کردیم، می آناین ازپیش از

 هجري قمري، عازم کرمان گشتند و به دستور قتلغ 673برادرش برهان الشریعه در سال 

خداوند . " منصوب گردیدندترکان به تعلیم و تربیت طالب علوم دینی در مدرسه قطبیه

"ي مقدسه اجالس فرمود و تدریس مدرسه به ایشان حواله کرد ترکان ایشان را در مدرسه

  ).275: ، همانتاریخ شاهی(

گذارند، این است که ترکان خاتون خود مدرسان را  اختیار ما میآنچه منابع در     

مدرسه ر زمان چهار نفر درهي خود شرط نمود که در وي در وقف نامه. کرد انتخاب می

سال مقدار هر"و ) 109-108: همان (مدرسی با ده نفر طلبه کارکندهرتدریس نمایند و

صد و بیست من روغن چراغ جهت روشنایى مدرسه و هر روز بیست من نان و ده من 

گوشت و دانگ و نیم زر جهت بهاء هیمه و حوایج بدهند تا آن را طعام سازند و بر 

و در هر شب آدینه دو دینار زر اضافت . درسه صرف کنند از غریب و بومىساکنان م

و هر سال یک هزار من گندم به شخصى صالح، که .کنند تا در وجه شیرینى صرف کنند
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و اگر چیزى در سر وظایف .ایتام را قرآن آموزد و اجرتى از ایشان طمع ندارد، دهند

: ، همانتاریخ شاهی ("نانچه  مصلحت باشدمدرسه و گنبد مرقد باید، از اینجا بدهند چ

245-247.(  

دانشمندان و به علت حسن سلوك ي ترکان خاتون ازعلما و گرانها اقدامات حمایتب     

و ". و توجه خاص او در اواخر قرن هفتم هجري قمري، بزرگان روي به کرمان نهادند

گستر بآوازه صیت معدلت و عظماء علما و اصفیاء اولیا و اثمه دانشور و افاضل هنر 

افاضت انواع مبرت و اشاعت توالى مکرمت ترکانى از اقاصى دیار ماوراء النهر و تخوم 

فارس و عراق بل از تمامت کور آفاق احرام کعبه بارگاه عصمت پناه و جناب سعادت 

  ).41: منشی کرمانی، همان ("مآب آن پادشاه بستند

ي وقفی خود از  مایتی که ترکان خاتون در مجموعهترین حاصلیترین وقطعًا عمده     

تعدیات آنان هاي ناشی از ي اول حکومت مغوالن با آسیب نیمهدانشمندانی که درعلما و

ي  حملهآشفته احوال پس ازآن روزگاردر. حمایت مالی بودکرد، مواجه شده بودند می

کافی بود تاتن روشنایی،برطرف شدن حوائج و فراهم ساخمغول، تأمین نان روزانه، و

درترکان خاتون این همه راوتألیف بپردازدبه تدریس وي خاطر عالمی بدون دغدغه

سال سی وشش من روغن چراغ براي که هر بود، چنانبینی کردهي خود پیش نامهوقف

اش رامدرسهبراي گنبد آرامگاه خود که بخشی ازنظر گرفته بود وروشنایی مسجد در

شمع نیم دینار زر تا بر سه شب یک شمع به قیمت هربیست عددوداد، صد ل میتشکی

بیست من روغن چراغ که روشنایی آنجا را تأمین کند در وصدبسوزد ومرقدشمع در

بنابراین، جاي تعجب نیست که ). 247: تاریخ شاهی، همان(بود اش مقرر کردهنامه وقف

محلی براي آرامش خاطر ودنبال نمودن  آمال وي دانشمندان بسیاري کرمان را کعبه

  .عالئق علمی خود یافتند

الدین علی ، شهابیالدین نسف ظهیرالدین حنفی، حافظي این دانشمندان، از جمله     

یزدي و بهاءالدین حویزي از دانشورانی بودند که توسط ترکان خاتون شناسایی شده و 
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٢١

 .دریس به کرمان فراخوانده شدندپس از روشن شدن کماالت علمی و صالحیت ت

اند، در مورد حافظ الدین   نوشته سمط العلیتعلیقاتی که برکتابمرحوم عباس اقبال در

بن محمود نسفى از احمداللّه بنالدین عبدهمان ابو البرکات حافظ":نویسد نسفی می

فات یافته و او  در شهر ایذج و701مشاهیر فقهاى حنفیه است که در ماه ربیع األول از سال 

وي به عنوان فقیهی حنفی، محدث ). 123: همان ("صاحب مؤلفات مشهوره است

، اعتماد االعتقاد، کن زالدقائق، مدارك التنزیل: ازجمله.ومفسرداراي آثاربسیاري است

  . الوافی، منار االنوار، المصفی، المستصفی، کشف االسرار، الکافی، عمده العقائد

این آثار در کرمان تألیف گردیده ولی به عنوان انیم کدام یک ازد به درستی نمی     

سایر منابع کناررا درهاي خود رود کتاب ي ترکان خاتون، انتظار می مدرس مدرسه

ک پزشک به یازیک شاعر و» سمط العلی للحضره العلیا«ي  نویسنده. باشدتدریس کرده

اطباي معروف یـن محمدشاه جعفر که ازالدشمـسابهري و) بکرانی(الدین هاي رفیعنام

الدین بکرانى در اصل از ابهر بود، اما در کرمان رفیع). 45-44: همان(برد  بودند، نیز نام می

  :نمود و این رباعى از اشعار اوستاقامت مى

  وز زخم زمانه ناله چون چنگ مکن      با چرخ ستیز و با فلک جنگ مکن

  ضـایع  نگـذارند  تـو دلتنـک مکن     در خاك زر و در آب  دریا گوهـر

  )191/3: خواندمیر، همان    (

ي شناسایی تمامی این مدرسان کافی نیست واز بسیاري  اگرچه اطالعات ما درباره     

ذکر شده، چیزي بیشتر سمط العلی  و تاریخ شاهیمنبع دوازآنان جز نامی که در

- ر فرهنگی قلمداد کنیم، با همین نمونهدانیم، ولی اگر زبان فارسی را یکی از عناص نمی

قلمرو حکومت ترکان قراختایی، که نمود که درتوان تصور هایی که در اختیار است، می

تشکیل حکومتشان نگذشته بود، فرهنگ ایرانی زنده ورود آنان وچند صباحی ازهنوز

رسی تدریس مدرسان این مدرسه اغلب دانشمندانی بودند که به زبان فا. نگاه داشته شد
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آنان  حکایت از فارسی بسیاري ازنوشتند و اشعار ها می کردند، شرح فارسی بر کتاب می

جمع شدن این همه انسان فاضل و دانشور در علوم عقلی و .رونق فرهنگی این مکان دارد

ي علمیه، به برکت ارج گذاري این بانو به مقام و مرتبت علم و رشد و  نقلی در مدرسه

ي علت توجه ترکان خاتون به عالمان چنین  درباره. یی اندیشه صورت گرفتشکوفا

، تاریخ شاهی ("... بهترین پادشاه آن بود که اورا درمجالس علما ببینند": خوانیم که می

ي اقتصادي و  ، و بدین گونه در عصر قتلغ ترکان خاتون، به موازات توسعه)67: همان

در زمینه هاي گوناگون دانش، افرادي تربیت شدند سیاسی، علوم و فنون گسترش یافت و 

عنایت او به علم و دانش به حدي بود که براي . و منشأ خدمات علمی و فرهنگی گردیدند

تشکیل هرچه زودتر جلسات درس، فرمان داد تا به جاي کاشی موقتًا مدرسه را کاهگل 

  ).122: همان(کنند و بعداً در فرصت مناسب آن را تکمیل نمایند

ها بعد پابرجا بود، همچنان درحمایت ازدانشمندان و ي ترکان خاتون که تا سال مدرسه     

اي که خواجه رشید نامهدر. تحصیل آنان و در نتیجه تولیدات علمی نقش بسزایی داشت

شعرا واصحاب اقالم،احترام به فضال و علما ونوشته وبه پسرش امیرعلی حاکم بغداد

دینار نقد ودانشمندانی که ذکر کرده هزارک ازیبه رسم انعام براي هرتوصیه واطبا را

علماي کرمان دانشمندان وک رأس اسب با زین فرستاده، نام برخی ازیک پوستین وی

شود  میي قطبیه بود  نیز دیده مانند موالنا اسحاق قاضی کرمان که خود مدرس مدرسه

 هجري قمري 850حوالی سالشچی نیز درعالءالدین قو). 56: م1945خواجه رشید، (

هاي ماه و شرحی  هاللياي دربارهرسالهکرمان بوده ودر) فرصت مطالعاتی(یک سال 

آن تحصیل اي که قوشچی درمدرسه.  خواجه نصیرالدین طوسی نگاشته استتجریدبر 

شد با ترکان خاتون بودهيکرده، اگرچه نام آن ذکر نشده، ولی باید همین مدرسه می

این بدان معنا است که محافل علمی کرمان، نه تنها تا اواخر عهد )145: 1385ضیایی، (

ي ترکان خاتون دست کم تا دویست سال پس از ایلخانی پابرجا بود، بلکه مدرسه
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تدریس علوم مختلف آن به تحقیق ودانشمندان درعلما ودایر بوده وبنیانگذاري، آباد و

  .انداشتغال داشته

  ري موقوفات قراختاییان کرمانمعما

. تکمیل نمودالدین بنا نهاده شد وترکان خاتون آن راي عصمتیه توسط قطب مدرسه

ها را کاشیکاري نمایند، اما به دلیل بوده که درون صفهالدین قرارظاهراً در زمان قطب

گیري مدرسان داشته، تصمیم جايبازگشایی مدرسه واي که ترکان خاتون در عجله

گل اندایش کردن و به ها را فرمود به کاهاندرون صفه". کاهگل کندگرفته است آنجا را

چند سال، به دلیل شوره  اما بعد از". و به خطوط الجورد و زر آرایش دادنسفید اعاج

 اندرون را "این باراست که تن به کاشیکاري بدهد وتخریب آن، مجبور شدهزدن گل و

  ).122: ، همانتاریخ شاهی(" و بدیع بنگاشتبه نقوش و اشکال غریب

ي یکى از امراى قراختایى و یک قسمت از مدرسه را که به عصمتیه  این محل مقبره     

در . اى شکلی بودي مزبور ساختمان عجیب استوانه قبه. استداده معروف بوده، تشکیل می

نده را خیره ي آن خاتمکارى و تذهیب قابل و دلفریبى چشمان بین خارج محوطه

هاى داخل محوطه نیز جسته جسته آثار طالکارى و تذهیب  کاريدر گچ. ساخت می

  ).68: همان ("...شد  مالحظه می

، 60 و50هاي دهه  حفاريآوري شده درمیان آثار مدفون گردشایان ذکر است که در     

: 1387الله ،(است هایی از تزیینات گچی داراي رنگ و با طالکاري مشاهده شدهنمونه

- ي سبز آرامگاه هفت تن از پادشاهان قراختایی یعنی براق حاجب، قطب قبه). 17-35

شاه جهان را دربر محمدشاه وپادشاه خاتون،خاتون، سیورغتمش،قتلغ ترکانالدین،

بین سایر بناهاي این هایی است که آن را  در منظر معماري، این بنا داراي ویژگیاز. دارد

حد اي و مرتفع آن، عنصري نشانهيساقهباگنبد دوپوش قبه،. سازد ز میدوره متمای

هاي  مهم شهري  با منارهيدار به عنوان نشانهاین گنبد دوپوش ساقه. استواسط منار

مورفولوژي گنبد مؤید زیبایی شناسی خاصی . مرتفع باالي سر در کارکرد داشته است
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ي آن  ارتفاع دادن به گنبد تاحدي که ساقه.ردسابقه دامعماري ایران کمتراست که در

عالوه بر آن، . گردد ، درهیچ بناي دیگري مشاهده نمی شودايکشیده بلند ويشبیه مناره

معماري  بدیعی دريهاي خاص خود است که گونهجزییات سر دربنا نیز داراي نوآوري

  ).130: ضیایی، همان(رود  ایران به شمار می

دیده، توصیف  هجري قمري ساختمان گنبد مرقد را1298سال که در» کادوارد است«     

همه جلب توجه ي وي، ساختمانی که بیشتر از به گفته. استجالبی ازآن ارائه داده

اي شکل این ساختار استوانهاو. استشده می مایلی دیده40ي سبز بوده که از کرده، قبه می

بوده، اش با کاشی آبی تزیین شدهسطح بیرونیده وکامل برپا بوبنا را که گنبدش به طور

.  پا دانسته30قطرش را  پا و40را استک ارتفاع این گنبد. استعجیب توصیف کرده

هاي لوحهاو از. مقبره نیز پرداخته استي نویسنده به توصیف فضاي داخلی گنبد خانه

اند،  سفید نقاشی شده بودهگیاهی که بر گچ اي و نیز ازنقوش ستارهمزین به کاشیکاري و

زمان او رنگ باخته بودند طالیی سقف، که درهاي آبی ودیوار نگارهازیادکرده و

قطور مقبره که به قول او با مصالح ي استک، دیوارهاي بسیار به گفته. سخن رانده است

هاي بزرگ وخشت ساخته شده بودند، سوراخکم ارزش مثل آجرهاي نیمه پخته و

ي بلندي داشته و مرمري دیده که دیوارهاستک درمیان بنا سنگ قبر.اند ی داشتههایترك

اي که باالي آن نقش بسته بوده؛ کتیبهداشته، بربرنام سازنده را دراي که تاریخ وکتیبه

  ).Stack, 1882: 200-202 (استوي به دلیل ارتفاعش موفق به خواندن آن نشده

براي آیندگان باقی بماند، که از بین نرود و ان خاتون را براي آني ترک نامه ظاهراً وقف     

؛ ولی متاسفانه امروز اثري ازآن )123: ، همانتاریخ شاهی(ي مدرسه نوشته بودند  بر صفه

که قطعه شعرگردد متذکر میتاریخ شاهیي گمنام   در عین حال، نویسنده.باقی نیست

رنگ الجوردي بر روي گنبد آرامگاه پادشاهان وفات سلطان سروده وآن را با زیر را در

  ).106-107: همان(مدرسه بود، نوشته بودند قراختایی که بخشی از
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  ات چـون اسـاس چـرخ مـؤبد کـه باد قاعـده    زهــى بنــاى معظـم زهـى اسـاس ممهـّد"

د سپهــرى از ره رفعـت بدیـن اســا    بهشتــى از ره نزهــت بدیـن بسـاط مزیـن س ممهـ  

   که هست شاه جهان را بساط و صحن تو مرقّد    بهشــتى تو ازین روى گشتـه است محـقـّق

   که قطب دینى و دین در تو ساکن است مخلّد    سپهــرى تـو ازین وجـه گشتـه است مصور

   خـدایـگان سالطـین شـرق و غـرب، محـمد    ي آدم پنــاه  ملـت  اســالم و کـهـف دوده

   شهـى کـه از ره رفعـت کشـید تـاج بـه فرقد      به کیوان که از ره حشمت نهـاد تختشهى

   کـه شـد یتیـم ازین پادشـاه، ملکـت و مسـند    به سال ششصد و پنجاه و پنج بود ز هجرت

  ي غفـران او بـه خلـد مشید  کـه هست غرفـه    مشید قصـر معــالى فــراز بــاش همیــشه

ها از منشاء آنگونه اشعار فارسی بر روي گنبد آرامگاه حاکمانی که اصل و ننوشتن ای

ي روابط خانوادگی و دوستانه ویا سیاسی واداري که ناگزیر با  به واسطهماوراءالنهر بود و

ي  بودند، ارتباط مستمري را با زادگاه خود حفظ کردند، نشانهحاکمان مغول برقرار کرده

قرن هفتم هجري قمري صورت گرفته ا حفظ فرهنگ ایرانی درتالشی است که در راست

  1.است

  نتیجه گیري

در پایان این بحث، آنچه اهمیت دارد، توجه به این نکته است که وقف کردن، به      

ي آموزش  خصوص با کارکرد آموزشی، باعث ایجاد مدارس دینی و گسترش و توسعه

آموزي شده و در رشد و تعالی و پیشرفت  مآموزان به عل علوم دینی و گرایش بیشتر دانش

                                                
،مدرسهي وروددرسرجزبمتأسفانهخاتونترکانيمدرسهوآرامگاهمحلازنگارندهتوسطآمدهعملهبدیبازددر. 1

این بنا تا « : سدینویمرانیادرسالهشتکتابدرکسیسای سرپرس. نبود،استمعروفسبزيقبهبهکهآنگنبدازي اثر

ا که رو به اضمحالل رفت و در آن تاریخ، زلزله بناى آنربارزتر و مهمتر ابنیه کرمان بشمار می)  ق1314( میالدى 1896سال 

ي روکرماندرکهي دیخورش1361ساليدرزلزله اثر نیز به گفته اهالی محل ي باقیمانده. »نهاده بوده بکلى ویران ساخت

   :بهدیکننگاه،بیتخرازقبل،سبزيقبهریتصودنیدي برا.استختهیرفرو،داده

Sykes, Percy M. 1902, Ten Thousand Miles In Persia or Eight Years In Iran, London, 
,p.264.
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این کارکرد وقف به است درکرمان و تربیت دانشمندانی پرآوازه نقش بسزایی داشتهشهر

منظور برآورده ساختن ي مهمی به عنوان یک منبع مالی مستمر در مراکز علمی پشتوانه

بسیاري از علماء و . است که توانایی مالی نداشتندآموزانی بوده نیازهاي آموزشی دانش

دانشمندان بزرگ، با استفاده از درآمد موقوفات، در این دوره توانستند به مدارج علمی 

در زنده نگاه داشتن فرهنگ بی تردید، نقش حاکم ثروتمندي مانند ترکان خاتون . برسند

 ي اواغلب دانشمندانی بودند که به زبان فارسی مدرسان مدرسه. ایرانی انکار ناپذیر است

آنان  فارسی بسیاري ازاشعار. نوشتند ها می کردند و شرح فارسی بر کتاب تدریس می

هایی ساخت بنایی براي مدرسه که نشانه. حکایت از رونق فرهنگی این مکان است

ایوان آن نیز فارسی بر روي صفه واستفاده ازاشعارازمعماري ایرانی را به همراه داشت و

فرهنگ ایرانی رد که حاکم قراختایی تا چه اندازه متأثر ازآن دادرجاي خود، نشان از

  .گردیده بود

  کتابنامه

  فارسی. الف

. رانیاد فرهنگ ای، تهران، انتشارات بنخ وصافیرتاری تحر،1346. عبدالمحمد،یتیآ.١

ي مهرداد ، ترجمهي ایلخانان معماري وجامعه در دوره، 1387پاییز. بلر، شیال.٢

.گلستان هنرقیومی، 

 تهران، نشر ،2، ج ، دین و دولت در ایران عهد مغول ش1371. نی، شیرینبیا.٣

  .دانشگاهی

  .رانیاد فرهنگ ای، تهران، بنيزی پاریم باستانیابراهح محمدی، تصح2535، یخ شاهیتار.٤

،4چ،3ج،ریالسبیحبخیتار  ،1380. نیالدهمامبننیالداثیغر،یمخواند.۵

.امیختهران،

اقداماتازي انمونه (کرمانانیقراختائاوقاف «،1379بهار. لعبدالرسوش،یراندیخ.۶

  .29ش،دانیجاوراثیموقف،»)رانیاخیدرتارزنانیفرمانروای وقف
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  ھای توسعھ ی فرھنگ ایرانی در مدرسھ ی وقفی ترکان خاتون نشانھ 

  

٢٧

خیتار(االعصارهیتزجواالمصارهیتجزق،1338. عبداهللابناهللافضل،يرازیش.٧

  . يزیتبريوجعفرنایسابنتهران،،)وصاف

.تهران، انتشارات فردوس، 1، بخش3ج،رانیات ایخ ادبیر تا،1378. ح اهللایذب،صفا.٨

يساله750دانشگاهکرمان،انیقراختائی فرهنگراثیم"،1385زییپا. عباسدیس،یائیض.٩

پنجم،سال: کرمانباهنردیشهدانشگاه،یرانیامطالعاتيمجله،"خاتونترکان

  .دهمشماره

وقف  ،»)1 (وقفودانشپیوندایلخانی،عصرمدارس «،1374تابستان. جوادعباسی،.١٠

  .2ش  ،جاویدانمیراث

حیتصحبه،یحیفصمجمل،1341. محمدنیالدجاللبناحمد،یخوافیحیفص.١١

.باستانیکتابفروشتهران،،1جدوم،بخشفرخ،محمود

وتحولدرتوسعهانیقراختائی عمراناقداماتسبزونقشيقبهکرمان،.١٢

سازمانسفارشبهتهران،دانشگاهی قاتیتحقطرحیمقدماتگزارش،شهرکرمان

  .افتهینانتشارکرمان،استاني وگردشگری دستعیصنا،یفرهنگراثیم

  .یشناختباستانی بررس،1387. دیگرانودهیها،الله.١٣

يترجمه،)یرانیارنسانس(لخانانیاعهدلیاوادررانیا،1390. جورجن،یل.١۴

  . ریکبریامتهران،،يرضوابوالفضلدیس

اقبالعباستصحیح،ایالعلللحضرهیالعلسمط،1362. نیناصرالد،یکرمانیمنش.١۵

  .ریاساطتهران،،یانیآشت

نیتکووشیدایپخیدانشگاه،تاروکرمان،1381. نیالدشمس،ینجم.١۶

.کرماندانشگاهانتشاراتکرمان،کرمان،دردانشگاه

ن یرت جالل الدیس، 1384. يدری زين محمد خرندزی، شهاب الدينسو.١٧

  .  فرهنگیی، تهران، علمينوی میح مجتبی، تصحیمنکبرن

  .عیشفمحمدچاپالهور،،يدیرشمکاتباتم،1945. اهللافضلنیدالدیرش،یهمدان.١٨
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دیسعکوششبه،یالهمواهبش،1326. نیالدنیمعمعلّممحمدنیالدجالل،يزدی.١٩

. اقبالتهران،،یسینف

  التین. ب

1.Stack, Edward,Six  Months in Persia,V0l.1, London, 1882
2.Sykes, Percy M.,Ten Thousand Miles In Persia or Eight 

Years In Iran, London, 1902
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