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چکیده
دوام هشتاد سالة قراختايیان در كرمان( ،بین سالهای  191تا  340ه.ق) با دراي و كاردانی
س طین و ملکههايی همچون بُراق حا ب ،سلطان ركنالدّين ،عصمةالدّنیا و الدّين قتلغتركان
(تركانخاتون) و صفوةالدّنیا و الدّين پادشاهخاتون ،زمینههای اقتدار سیاسی ،رونق اقتصادی و
اعت ی فرهنگی اين سرزمین را فراهم ساخ  .اين اقتدار سیاسی و رونق اقتصادی ،رامش و امنیّ
را در سرتاسر قلمرو قراختايیان كرمان ،حکفرما ساخته و مو بات سفر بسیاری از علما ،ادبا و شعرا
به دربار حکّام قراختايی را فراهم نمود .امری كه نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی-
تحلیلی به دنبال اثبات ن اس  .يافتههای پژوهش بر اين نکته تأكید دارند كه ت ش حکمرانان و
شاهزادگان كاردانِ قراختايی ه برقراری امنیّ  ،رامش و رفاه مردمان قلمرو خود از يکسو و
عشق و ع قهمندی نان به زبان فارسی و حتی سروده شدن اشعاری به قند پارسی توسّط برخی از
اين افر اد ،از سوی ديگر ،نقشی چشمگیر و غیر قابل انکار در اعت ی ايگاه زبان و شعر فارسی در
دربار و قلمرو دول مذكور داش  .تا به حدّی كه پای شاعرانی همچون امامی هروی ،عماد لر و
مجد همگر را از زادگاهشان به قلمرو و دربار قراختايیان كرمان كشانید.
واژههای کلیدی :كرمان ،قراختايیان ،شعر فارسی ،شاعران ،مدّاحان.
*تاريخ ارسال مقاله 9911/41/41 :
 -1استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان (نويسندة مسئول)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9911/49/41 :
-E-mail: jamshidroosta@uk.ac.ir
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 -1مقدّمه
با تشکیل حکوم
تثبی

قراختايیان 9در سـال  191ه.ق ،موقعیّـ

سیاسـی و اقتصـادی كرمـان

شد چرا كه براق حا ب ،مؤسّس قراختايیان كرمان ،از همان ابتدا نسـب

اظهار اطاع

بـه مغـوالن،

كرده و كرمان را از حملة نان نجات داد .حال نکه بسیاری ديگر از ايـاالت

ايران و به ويژه خراسانِ بزرگ ،در اين ايلغار ،ويران شدند .در واقع حملة مغـوالن بـه ايـران
كه در غاز قرن هفتم هجری صـورت گرفـ  ،نخسـتین تـأثیر خـود را بـر اوضـاع سیاسـی،
اقتصادی و فرهنگی بخش شرقی ايران و از ن ملـه ايالـ
ايال هايی مانند فارس و كرمان كه با دراي

وسـیعِ خراسـان گذاشـ ؛ امّـا

حکّـام خـود از حمـ ت نخسـتین مغـوالن در

امان مانده بودند ،به عنوان مناطق پسكرانه ای خلیج فارس به حیـات اقتصـادی خـود ادامـه
داده و مو بات اعت ی فرهنگی خود را فراهم وردند .توضیح نکه اگرچه هجوم ويرانگر
مغول به سرزمین ايران بسیاری از مسا د ،مدارس و كتابخانهها را با خا

يکسـان سـاخ ؛

كتاب ها را به تش كشید و اهل علم ،فض  ،شعرا ،ادبـا و عرفـا را در خـون خـود غوطـهور
ساخ ؛ امّا در اين میان ،برخی از اياالت ،همچون فارس و كرمان ،به ملجأ و مأمنی مناسـب
بــرای اهــالی علــم و ادب و شــعر و شــاعری ،مبــدّل گرديدنــد .از همــین رو بســیاری از
انديشمندان ،ه

حضور در قلمرو حاكمان علم دوس

و ادب پروری همچون قراختايیان

كرمان و سلغوريان فارس ،راه هجرت در پیش گرفته ،وطن مألوف را

گفتند.

 -1-1بیان مسئله
حاكمان قراختايی كرمان ،بـه ويـژه تركـان خـاتون ،از يـو طـرف بـا ايجـاد حکـومتی
قدرتمند و برقراری ثبات سیاسی در ه
ديگر ،اين ايال

را به مکانی مناسب برای حضور اهل علم و ادب ،مبدّل ساختند .ايـن مهـم

تا حدود زيادی به كفاي
شدن حکوم

رونق تجـارتی كرمـان گـام برداشـته و از طرفـی

ملکـة مـذكور و تصـمیمات سیاسـی وی بـازمیگشـ  .مصـادف

او با تشکیل حکوم

ايلخانی در ايران  ،و نوع مناسبات سیاسی وی با حکّام

ايلخانی ،بستری مناسب را برای ارتباطی دوستانه میـان قراختايیـان و ايلخانـان مغـول ،فـراهم
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ورد .ع وه بر اقدامات و تدابیر تركان خاتون در امر سیاس

و فرهنگ ،بايد به نقش وزيـر

تركان خاتون يعنی فخرالملو شمسالدّين اشاره كـرد .چراكـه در نتیجـة تـدابیر او ،امنیّـ
الزم در كرمان به و ود مد و كـار ديـوان كـه نقـش مـوثری در اوضـاع فرهنگـی كرمـان
رونق گرف  .بر همین اساس ،مسئلة اصلی نوشتار حاضر ن اس

داش

تا از منیر فرهنگی

و ادبی به دربار و قلمرو قراختايیان كرمان نگريسته و ضمن بیان چرايی و چگونگی حضـور
شــاعران و م ـدّاحان در ســرزمین كرمــان ،برخــی از اشــعاری را كــه نــان در مــدح و ثنــای
حکمرانان و بزرگان دربار قراختايی سرودهاند ،ارائه نمايد.
 -2-1پیشینة تحقیق
مو بات خرسندی اس

كه طیّ سالهای اخیـر ،تـونگـاریهـايی را ـع بـه برخـی از

شاعرانِ سدة هفتم هجری ،به انجام رسیده و از ن میان مـیتـوان بـه مـواردی همچـون-9 :
«محمود بکرانی (ابهری /كرمانی) شاعر سدة هفتم هجری» ،اثر بهروز ايمانی ،منتشر شده در
شمارة  9و  0مجلّة گزارش میراث ،دورة دوم ،سال هشتم ،مـرداد و بـان 9919؛ و دو مقالـة
مشتر

توسّط روح اهلل خادمی و محمّد حسین كرمی با نامهای « ستجو در احوال و اشعار

مجد الدّين همگـر» ،ينـة میـراث ،9919 ،شـمارة  11و «بررسـی سـبو شـعر مجـد همگـر
شیرازی از ديدگاه ادبی» ،فصلنامة تخصّصی سبو شناسی نیم و نثر فارسی ،سال پنجم ،ش
 ، 9پائیز  9919اشاره كرد .بدون ترديد از خ ل مطالب ايـن مقـاالت ،مـیتـوان بـه مطـالبی
را ع به وضع ّی

ادبی و فرهنگـی قلمـرو قراختايیـان كرمـان ،دسـ

يافـ  .عـ وه بـر ايـن

مقاالت ،ثار ديگری همچون كتاب «ايران در اوايل عهـد ايلخانـان (رنسـانس ايرانـی)» اثـر
ورج لین ،و كتاب « تاريخ مغول» ،اثر عباس اقبال شتیانی نیز ضمن پرداختن بـه وضـعیّ
سیاسی كرمان همزمان با حاكمیّ
نیز داشتهاند .امّا در خصو

قراختايیان ،اشاراتی كوتاه بـه وضـعیّ

ادبـی و فرهنگـی

موضوع مورد نیر يعنـی چرايـی و چگـونگی ورود شـاعران و

ادبا به قلمرو قراختايیان كرمان و حتی پیشینه و نام اين شاعران و مدّاحان ،تـاكنون هـیچ اثـر
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مستقلّی به رشتة تحرير درنیامده و ايـن مهـم ،از چشـم تیـزبین محقّقـان و انديشـمندان ،دور
مانده اس  .امری ضروری كه نوشتار حاضر بر ن اس

تا در حدّ توان بدين مهم بپردازد.

 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
ضرورت و اهمیّ
حاكمیّ
دول

پـژوهش حاضـر از ن روسـ

قراختايیان در ايال

كـه بـه رغـم نزديـو بـه يـو سـده

كرمان و خدمات فراوان سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی حکّـام

مذكور به ويژه زنان حاكمة ن ،اين دول كمتر مورد عناي

انديشمندان و محقّقـان

ايرانی و غیر ايرانی واقع شده و هنوز بسیاری از نبههای تاريخی و ادبی ن ،مغفـول مانـده
اس  .امید نکه نوشتار حاضر بتواند  -با بیان چرايی و چگونگی ورود شاعران و مدّاحان به
قلمرو و دربار قراختايی و همچنین نوع برخورد حکمرانان با نان -اندكی از غبار نشسته بـر
وضعیّ

ادبی و فرهنگی حکوم

مذكور را بزدايد.

 -2بحث
بدون ترديد ،يکی از ويژگیهای اصـلی حاكمیّـ

قراختايیـان در كرمـان ،ايجـاد ثبـات

سیاسی و حف مرزهای اين سرزمین از هجوم ويرانگر مغول بود .كـاردانی بُـراق حا ـب و
برخی از انشینان وی ،نه تنها ثبات سیاسی را در كرمان حکمفرما سـاخ  ،بلکـه مو بـات
رونق اقتصادی و اعت ی فرهنگی كرمان را نیز فراهم نمـود .يکـی از اصـلیتـرين نمودهـای
فرهنگی كرمان طی دوران حاكم ّی

قراختايیـان ،تعـالی شـعر فارسـی و افـزايش تو ّـه بـه

شاعران فارسی زبان اس  .امری كه مو بـات هجـرت بسـیاری از شـاعران و مـدّاحان را بـه
قلمرو و دربار قراختايیان كرمان فراهم ورد .در ادامة مطالب و در گام نخسـ
حکمرانان قراختـايی ،هـ

تثبیـ

از اقـدامات

اقتـدار سیاسـی و بـه تبـع ن اعـت ی فرهنگـی – ادبـی

كرمان ،سخن به میان مده و در گام دوم ،بـه طـور مفصّـل بـه چگـونگی ورود شـاعران بـه
قلمرو قراختايیان ،نوع برخـورد دولتمـردان بـا نـان و اشـعار ايـن شـعرا در مـدح و وصـف
حکمرانان قراختايی ،پرداخته شده اس .
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 -1-2اقدامات حکّا قراختایی ههات تثبیات اقتادار سیاسای و اعاتالی
فرهنگی کرمان
از همان ابتدای تشکیل حکوم

قراختايیان در كرمان ،مؤسّـس ايـن سلسـله يعنـی بُـراق

حا ب (حکوم 191-191 :ه.ق ) ،با زيركی تمام ،سعی نمود كه روابـط دوسـتانة خـود بـا
مغــوالن را حفـ كنــد .از ايــن رو از در مطاوعـ

و ايلــی (تســلیم) در مــد( .ر : .منشــی

كرمــانی )11 : 9911 ،ايــن اظهــار ايلــی بــه صــورت هــای مختلفــی در زمــان او بــروز كــرد.
مطاوع

و تسلیم او را میتوان در التزام او به مال گذاری ،از میان برداشـتن رقبـای سیاسـی

چنگیزخانِ مغول ،انجام خدمات نیامی و حتی ازدواجهای سیاسی با مغوالن ،ستجو نمود:
«او را چهار دختر بودند؛ بزرگتر ،سونج تركان ،نامزد اردوی پادشاه غتـایخـان گرديـد»...
(منشی كرمانی .)11 : 9911 ،روابط براق حا ب با مغـوالن ،تنهـا بـه همـین موضـوع ،خـتم
نگرديد بلکه به هنگام عزم امرای اوكتای قا ن و از ن مله طاير بهادر ،برای فتح سیسـتان،
براق در واب سفیر مغول – كه برای استمداد از قراختايیـان بـه كرمـان مـده بـود -چنـین
گف « :من با لشکر خود ،كارِ سیستان را كفاي كنم ( »...وصّاف الحضرهء شیرازی:9999 ،
.)193-199 /9
در مقابل ايـن خـدمات ،چنگیزخـان نیـز او را مـورد لطـف خـود قـرار داده و حکومـ
كرمان را مستق ً بـه او واگـذار كـرد و او را بـه لقـب قتلـغ خـان ،مشـرّف گردانیـد( .ر: .
مستوفی قزوينی  )111 : 9993 ،بعد از وی پسرش ركنالدّين خوا ه ق (حکومـ -114 :
 199ه.ق) ،به تخ

حکوم

قراختايیان در كرمان نشس  .صاحبِ كتاب «سمط العلی» ،بـر

ن اس كه وی نیز در مدت پانزده سال حکوم

بـر كرمـان ،در امـن خـاطر بـه حکومـ

پرداخته و بخشی از مداخل ،مقرّريّات و اموال اين ايال را به درباريان میبخشید و هر ساله
بخشی از خراج كرمان را نیز با تنسوقات اليق به قراقروم(مركز حکومتی مغوالن) به خدم
قا ن میفرستاد (منشی كرمانی .)19-94 :9911 ،اين سخن ،حُسن اطاع ركن الـدّين را بـه
خانان مغول ،نشان می دهد .بدين ترتیب « مدت سلطنتش ،متمادی گش

و دسـ

پريشـانی

از اذيال دولتش به كلی منقطع ماند» (همان .)94 ،اين امر در زمان سلطان بعد ،يعنـی سـلطان
قطب الدّين محمّد (حکوم 114-111:ه.ق) ،نیز رعاي

میشد و حتـی بـا حکومـ

قطـب
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الدّين برای بار دوم ،و با مدن شحنگان و باسقاقان مغولی به كرمان ،تعهّدات مالی و نیـامی
قراختايیان صورت مشخّصتری به خود گرف ( .ر : .اللّهیاری )99 :9999 ،
با به حکوم

رسیدن تركان خاتون(حکومـ 111 -199:ه.ق) ،ايـن ارائـة خـدمات ،بـه

ايلخان ان صورت گرف

چرا كـه حکومـ

تركـان خـاتون ،مصـادف بـا تشـکیل حکومـ

ايلخانان در ايران و قطع ارتباط ايلخانان با مغوالن در مغولستان بود .لذا حکومتی كه تركـان
خاتون به دس

ورده بود با تو ه به اوضاع مالی و وضعیّ

مديريتی چند انبه داش
مشروعی

(ر : .تركمنی ذر )1 : 9991 ،و بر اين اساس ،نیازمند درياف

سیاسی از انب دربار ايلخانان بـود تـا از قِبـل ن ،هـم بـیم ناشـی از تهديـدهای

خار ی از انـب حکومـ
فعّالیّ

مکانی و شکل خاصش نیاز بـه

مركـزی و همسـايگان را كـاهش دهـد و هـم شـرايط را بـرای

های فرهنگی و اقتصادی در كرمان فراهم ورد (همان )9:لذا تركان خاتون در ابتـدا

به منیور اطاع

و انقیاد از هوالكوخان  ،بدون ا ازة وی بر تخ

نکه هوالكوخان او را به نیاب

سلطن

از فرزندان قطبالدّين سـلطان بـه حکومـ

لوس نکـرد تـا
كرمـان نشـاند.

(ر : .منشی كرمانی )99 :9911 ،
تركان خاتون ،پس از تثبی

اوضـاع سیاسـی قلمـرو خـود ،كـار سـاخ

امـاكن و ابنیـه

فرهنگی و مذهبی را نیز شروع نمود .چنانکه مؤلّف سمط العلی در اين بـاره مـینويسـد« :از
نجا كه كمال احسان گستری تركان و شفقتی كه رأی عطوفش را در تمهید قواعد خیرات
و تأكید معاقد قربات بود به نشر صحايف مبرّات و صنايع و رفع معالم حسـنات و عـوارف ،
قیام فرمود» (منشی كرمانی .)91 :9911،او در اوّلین قدم اقدام به تکمیل مدرسهای نمود كـه
سنگ بنای ن در زمان براق حا ب گذاشته شده بود (ر : .هاشمی نژاد )99 :9991،البتـه
به گفتة عبدالرّسول خیرانديش ،احداث اين مدرسه از زمان قطب الدّين سـلطان غـاز شـده
بود و تركان خاتون ن را تکمیل نمود( .ر : .خیرانديش )11 :9931،او در سال  111ه.ق،
عملیّــات تکمیــل مدرســه را غــاز كــرد( .ر : .خــوافی ) 910/9 :9904،همّـ

كــار او بــر

عمارت مدرسه ،چنان بود كه در هفته ،سه روز بـه عمـارت سـر مـیزد و از «حـال عمـارت
تفحّص به دّ میفرمود» (ناشناس )019 :9914،تا اينکه ساختمان مدرسـه در سـال  111ه.ق
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به پايان رسید( .ر : .خوافی ) 911 /9 :9904 ،مدرّسان مدرسة تركان خاتون ،از فاض ن و
دانشمندان ن عصر كرمان و ديگر شهرهای ايـران بودنـد كـه بـرای تـدريس دعـوت شـده
بودند و يا خـود بـرای تـدريس بـه كرمـان مـده بودنـد( .ر : .تركمنـی ذر)91 :9991 ،
« عیماء علما و اصفیاء و ائمه دانشور و افاضل هنر گستر بـا وازة صـی
انواع مبرّت و اشاع
عراق بل از تمام

توالی مکرم

معـدل

و افاضـ

تركـانی از اقاصـی ديـار مـاوراءالنهر و تخـوم فـارس و

كور فاق ،احرام كعبة بارگاه عصـم

پنـاه و نـاب سـعادت مـ ب ن

پادشاه بستند» (منشی كرمانی.)09 :9911 ،
پادشاه خاتون (حکوم .114 -110:ق) ،نیز همچون مادرش تركان خاتون به تعمیر
مـدارس و احــداث عمــارات  ،راغــب بــود (ر : .صــفا )119/9 :9901 ،وی ،نــه تنهــا زنــی
صاحب قـدرت و شـوك

بلکـه ملکـهای فرهنـگ دوسـ

و ادب پـرور نیـز بـود .چنانکـه

ناصرالدّين منشی دربارهء وی میگويد« :خاتونی بود عادلـه ،عاقلـه ،فاضـلهء كريمـه متفضّـلة
محسنة بلند نهم  ...انواع فضايل و كماالت نفسانی را كه مردانِ نامدار و شهرياران دولتیـار
را تحلی بدان دس

ندهد احراز نموده و مصاحف و كتب كه به خط مباركش در كرمـان و

ديگر واليات مو ود اس
اس

بر فرط فضل پروری و وفور كمال و دانشوری او دلیلـی واضـح

( »...منشی كرمانی.)34 :9911،
اين ملکه ،از طبع شعری نیز برخوردار بوده و در باب شاعر بـودن وی عـ وه بـر كتـاب

سمط العلی -كه اندكی بعد از انقراض قراختايیان كرمان نوشته شده اسـ

– تمـامی كتبـی

كه در باب قراختايیان كرمان سـخنی بـه میـان ورده انـد ،اظهـار نیـر كـردهانـد .از ملـه :
منتخبالتّواريخ معینـی (نطنـزی ،)13 :9991،تـاريخ كرمـان (وزيـری ،)011/9 :9931،زنـان
فرمــانروا (ثواقــب ،)99-90 :9991،مجمــع الفصــحا (هــداي  ،)39 :9911 ،تــذكرة شــاعران
كرمان (بهزادی اندوهجردی .) 944-941 :9999،بنـا بـه گفتـة برخـی از ايـن منـابع ،پادشـاه
خاتون ،در اشعار خود« ،عفّتی» تخلّص میكرده و به قول بعضی ديگر ،ديوانش ،دارای پـنج
هزار بی

بوده اس ( .ر : .مؤلّف ناشناس :9914 ،مقدّمه11-14/؛ وزيری 011 /9 :9931؛

بهزادی اندوهجردی )944 :9999 ،امّا با مطالعة دقیق منابع ادبی و تاريخی ،میتوان دريافـ
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كه« :اشعاری كه در كتابها و تذكرهها به نام پادشاه خاتون يا الله خاتون نقـل شـده اسـ ،
خیلی زياد نیس

و از يو قطعه و چند رباعی تجاوز نمیكند و اگـر واقعـاً ايـن اشـعار از او

باشد ،معلوم میشود بی استعداد نبوده و شايد مثـل بسـیاری از شـعرا ،اشـعار ديگـری داشـته
اس

كه ضمن حوادث از بین رفته اس » (صرفی؛ ضیائی .)911 :9914،معروف ترين شـعر

پادشاه خاتون ،قطعه ای اس

كه به مقنعه ،معروف شده اس :

«من ن زنم كه همه كار من نکوكاريس
درون پردة عصم

كه تکیهگاه منس

نه هر زنی به دو گز مقنعه اس

كدبانو

بزير مقنعة من بسی كُله داريس
مسافران صبا را گذر به دشواريس
نه هر سری بِه كُ هی سزای سرداريس

به هر كه مقنعه [ای] بَخشَم از سَرم گويد

چه ای مقنعه ،تاج هزار ديناريس

من ن شهم ز نژاد شهان الغ سلطان

ز ما برند اگر در هان هان داريس »
(منشی كرمانی)34-39 :9911،

به غیر از اين قطعه ،چند رباعی نیز از وی نقل شده اس  .از مله:
«هر چند كه فرزند الغ سلطانم
میخندم از اقبال و سعادت ،لیکن

يا میوة بستان دل تَركانم
میگريم ازين غرب

بی پايانم»
(همان)

به نیر میرسد رباعی فوق را الله خـاتون در بـ دِ روم ،را ـع بـه رنـج دوری و غربـ
سروده اس ( .ر : .شبانکاره ای)149 :9919 ،
 -2-2شاعران و مدّاحانِ دربار قراختایی کرمان
 -1-2-2عماد لُر :بدون ترديد ،يکی از نخستین شـعرا و مـدّاحان اُمـرا و شـاهزادگان
قراختايی كرمان ،شاعری اس كه در منابع تاريخی و ادبی از وی با نام عمـاد لـر ،يـاد شـده
اس  .ذبیح اهلل صفا دربارة او میگويد « :امیر حکیم الدّين عماد الدّين يوسف لـر ،معـروف
به عماد لر و م تخلّص بـه عمـاد از شـاعران قـرن هفـتم هجـری اسـ كـه از وی در كتـب و
تواريخ به ندرت سخن رفته اس » (صفا .)119-110 /9 :9901 ،غیـاثالـدّين خوانـدمیر نیـز
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در باب وی چنین بیان میدارد كه« :از ن مله ديگری ،عماد الدّين فضولی اسـ

مشـهور

بــه عمــاد لــر و وی در ســلو م ـدّاحان و مصــاحبان صــاحب ديــوان انتیــام داشــته اس ـ »
(خوانــدمیر .)993 /9 :9911 ،در كتــب ديگــری همچــون تشــکدهء ذر (ر : .بیگــدلی
شاملو )94 /9 :9991،و تـذكرهء روز روشـن (ر : .صـبا )111 :9909،همـین اطّ عـات بـه
می يد.

دس

طبق نوشتة كتاب تاريخ شاهی ،عمـاد لـر ،در زمـان حکومـ

قطـب الـدّين سـلطان ،بـر

كرمان (حکوم  114-111 :ه .ق) به ايـن خطّـه مـده و از سـلطان قراختـايی موا ـب نیـز
درياف

كرده اس  « :در اوّل عهد سلطان معیّم قطب الدّنیا و الدّين ،اناراهلل برهانه – مـردی

از لور به كرمان مده بود او را عماد لـور مـیگفتنـد؛ شـعر فارسـی گفتـی و پـاره ای نجـوم
دانستی صاحبِ مغفور ،فخرالملو شمس الدوله و الدّين گف
به وی بايد داد .سؤال كردم چه مقدار فرمان اس

 :سلطان فرمود كـه مـوا بی

كه بدهند؟ مرا در خاطر بود كمـابیش ده

هزار من غلّه بفرمايد -فرمود كه چهل هزار من گنـدم بگـوی كـه بنويسـند .مـرا ايـن گـران
مینمود خداوند عالم به فراس

درياف  ،فرمود كه پادشاهان را چیزها بر قدر و همّـ

بايـد

كرد» (مؤلّف ناشناس .)941-941 :9914،
از ايـن نوشــته ،دو نکتـه قابــل تشــخیص اسـ  :اوّل نکــه عمـاد لــر در ابتــدای دور دوم
حکوم

قطب الدّين سلطانی يعنی سال ( 114-111ه .ق) به كرمـان مـده اسـ  ،زيـرا در

دورة دوم حکوم

قطب الدّين سلطان ،منصب وزارت بر عهدة فخرالملـو شـمس الـدّين

محمّد شاه زوزنی بود .دوم نکه مدتی در كرمان بوده و موا ب درياف

میكـرده اسـ ؛

هر چند كه با كمال تأسف از اشـعار وی در مـدح قراختايیـان كرمـان ،چیـزی بـاقی نمانـده
اس ( .ر : .منشی كرمانی)99 :9911،
 -2-2-2شرف الدّین مقبل :وی منشی درگاه و دربار قطب الدّين سـلطان بـود .از
احوالش چیزی در دس

نیس

ز نکه مؤلّف سمط العلی مینويسـد« :منشـی بارگـاهش،

علّامة صدور و افضل مهور اكابر كرمان شرف الـدّين مقبـل گشـ

و در صـنع

انشـاء و
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نیم دلکـش رايـق و نثـر ـزل بلیـغ ،متبحّـر مـد .بـرای نمونـه ،ايـن غـزل از كارگـاه طبـع
گهرافشان وی بیرون مده اس

و ظاهراً در مدح قطب الدّين سلطان ،سروده شده اس :

« هان نیرنگ گیسوي
درس

ندارد

فريب چشم ادوي
ولیکن سکة روي

مهر اگرچه با عیارس

اگرچه مشو اذفر خوش نسیمس
مقامی سخ

دلخواهس

قمر از روی تابان

ندارد

دم انبخش چون موي

فردوس

ندارد

ولیکن رونق كوي

ندارد

ولی طغرای ابروي

ندارد

شکوه زلف هندوي

ندارد»

مثالیس

شب ديجور اگرچه زنگی ساس

ندارد

(منشی كرمانی)91-93 :9911،
در ايی ديگر دربارة شرف الدّين مده اس « :و در كرمان به شیوه انشاء در نیم و نثر،
منشئی چون شرف الدّين مقبل برنخاس ( ».مؤلّف ناشناس )91 :9914،از اشعار ديگر شرف
الدّين مقبل ،قطعة ذيل اس :
«منم ن مفلسی كه همّ

من

ز نکه در چشم من ،حقیر بود

برتر اس

از رواق اخضر چرخ

درج مینای پر زگوهر چرخ

مسرع فکرتم به پای خِرَد

زير پی كرد هف

در هان رضا وطن كردم

فارغ از سعد و نحس اختر چرخ

لیکن از كژ روی دورانش

منیر چرخ

خاكسارم كه خا

بر سر چرخ»

(منشی كرمانی)93 :9911،
 -3-2-2شهاب الدّین ابوسعید کرمانی :او از اديبان و مورخان بزرگ قرن هفـتم
هجری اس ( .ر : .بهـزادی انـدوهجردی )111 :9999 ،خوا ـه شـهاب الـدّين در مـرگ
قطب الدّين سلطان ،قطعهای دارد؛ وی مینويسد« :مـدت سـلطان اعیـم در سـال ششصـد و
پنجاه و پنج – منتصف  1رمضان – در مرحله چارو  9تمام شد و بندة نويسـنده را در ذكـر
سال وفات او قطعه ايس

– به الژورد بر ديوار گنبد مرقد نوشته:

« زهی بنای معیّم ،زهی اساس مُمهّد
بهشتی از ره نزه بدين بساط مزيّن

كه باد قاعده ات چون اساس چرخ مؤبّد
سپهری از ره رفع

بدين اساس ممهّد
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بهشتی نو از اين روی گشته اس محقّق

كه هس

سپهری تو ازين و ه گشته اس مصوّر

كه قطب دينی و دين در تو ساكن اس

پناه ملّ

اس م و كهف دودة دم

شهی كه از ره حشم

شاه هان را بساط و صحن تو مرقد
مخلّد

خدايگان س طین شرق و غرب ،محمّد

نهاد تخ به كیوان

شهی كه از ره رفع كشید تاج به فرقد

به سال ششصد و پنجاه و پنج بود ز هجرت

و مسند

مشید قصر معالی فراز باش همیشه

كه شد يتیم از اين پادشاه ،ملک

كه هس غرفة غفران او به خلد مشیّد»

(مؤلّف ناشناس)111-113 :9914 ،
شهاب الدّين ابوسعید ،بی

شعری نیز دربارة وفات ناصـرالدّين دبیـر دارد ،ايـن شـخص

دبیر و از اركان دستگاه حکومتی تركان خاتون(حکومـ  111-199:ه .ق ) بـوده اسـ
احوال ناصرالدّين ،اط عی در دس
نموده اس

و ن بی

تابوت او برف

نیس

 .از

ـز نکـه وی در تـاريخ  10شـوال  139وفـات

اين اس :
ز یرف

چون سقر

بر شهپرِ م يکه راه نان گرف
(همان)911 :

 -0-2-2رفیع الدّین بکرانی (ابهری /کرمانی) :از اين شخص در منابع تـاريخی
به صورتهای مختلفی ياد شده اس

 :خواندمیر ،از وی به نام رفیع الدّين بکرانی ،ياد كرده

و دربــارة وی مـــیگويــد « :در اصـــل از ابهــر بـــود امّــا در كرمـــان اقامــ

مـــینمـــود»

(خواندمیر .)919 /9 :9919،تقی الدّين محمّد اوحدی ،از وی به عنوان رفیع الدّين كرمـانی
نام برده و در باب وی مـینويسـد « :ارفـع رفیـع مرتبگـان در ـات سـخندانی  ،رفیـع الـدّين
كرمانی  ،از بزرگان دريافته  ،عنان از دس

برتافته به عالم هم

شتافته  ،كان خاطر كافتـه ،

واهر حقايق يافته اس » (اوحدی دقاقی بلیانی .)9099 :9999،ناصرالدّين منشی نیـز وی را
با نام رفیع الدّين ابهری معرفی میكند و دربارة وی میگويد« :موالنا قدوه العلما المتبحّـرين
رفیع الملّه و الدّين االبهری ،پیشاهنگ قوافل علوم و داب و ينبوع حکـم و فضـايل ومتبـوع
ائمه و افاضل را حجّاج سلطان ،به مزيد اكرام شرف امتیاز و رقم اختصا
صی

ارزانـی داشـ ،

دانشوری و تبحّر ن يگانه كه چون نسايم صبا و شمال به مشام هانیان رسـیده اسـ
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و اشعار عذب و نیم و نثر دالويزش كه به استماع ن مرده زنده شـود در فـاق گیتـی و در
زمــان هنــروران گشــته از اغــراق در مــدح و ثنــا و ســتايش و اطــرا ،مســتغنی اسـ » (منشــی
كرمــانی .)01 :9911،امــین احمــد رازی از وی تنهــا بــا عنــوان رفیــع الـدّين يــاد مــیكنــد و
مینويسد« :در سلو اعاظم علما انتیام داشته و همـواره نقـش تـألیف و افـاده بـر صـحايف
روزگار مینگاشته( »...رازی .)9911 /1 :9939،خود رفیعالـدّين نیـز در سـرودهاش بـه نـام،
نسب و تخلّصش اشاره كرده اس

:

«محمود بن محمّد بکرانیام كه چرخ
در باغ فضل نیس

چون من بارور نهال

پر كرده از واهر تحقیق دامنم
ای دس حادثات فلو ،خیره مشکنم»
(ايمانی)10 :9919،

بهروز ايمانی معتقد اس
همان محمود بکرانی اس

كه « :اين رفیع ابهری يا كرمانی كه در تذكرههـا معرّفـی شـده
زيرا او به لقب شناخته شده بود و نه نام و تخلّص؛ به همین دلیـل

 ،از او با عنوان «محمود بکرانی» يا «محمود ابهری» يـا «محمـود كرمـانی» يـاد نشـده اسـ »
(همان .)11 :رفیع الدّين بکرانی در سرودههای خـود ،سـه تـن از بزرگـان كرمـان را سـتوده
اس  :يکی ملکه عصـم

الـدّين تركـان خـاتون كـه بیشـترين مـدايح محمـود بکرانـی ،در

وصف وی اس ( .ر : .ايمانی)10 :9919 :
ديگری ع ءالدوله ركن الدّين ،از پادشاهان قراختايی ،كه در  19شـعبان سـال  199ه.ق
به حکوم

كرمان نشس (خواندمیر« .)113 :9919 ،ابن نصرت الدّنیا و الـدّين قتلـغ سـلطان

براق حا ب بن كلدور معین امیرالمومنین سلطانی بود نیکوكار پرهیزگـار عفیـف كـم زار
بخشندة بخشاينده ،تازندة نازنـده  ،پسـنديده سـیرت  ،پـا

سـیرت  ،بـا امانـ

ـوارح »...

(منشی كرمانی.)19 :9911 ،
وی مدت پانزده سال بر كرمان حکوم كرد چون منگوقا ن بـر سـرير خانیّـ
حکوم

كرمان را به رقیب ركن الدّين يعنی قطـب الـدّين سـلطان داد .باسـتانی پـاريزی در

اين باره مینويسد« :ركنالدّين از تأيید دربار مغول مأيوس بود و ظاهراً اين به ن عل
اس

نشسـ
بوده

كه خرا ی قابل بـه ن حـدود نمـی فرسـتاد» (باسـتانی پـاريزی .)31 :1191،سـرانجام
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قطـب الـدّين محمّـد بـه قتـل رسـید.

(خوافی .)919 :9904،
سومین شخصی كه محمود بکرانی به مدح وی پرداخته «شـمس الـدّين محمّـد شـاه بـن
حا ی زوزنی» ملقّب به فخرالملو اس  .فخرالملـو ،در ابتـدا وزارت قطـب الـدّين را بـر
عهده داش

امّا بعد از مرگ قطب الدّين سلطان ،وزارت ديوان عالیِ تركان خاتون را عهده

دار گرديــد (مؤلّــف ناشــناس 909 :9914 ،و  .)993صــاحب ســمط العلــی در وصــف وی
مینويسد« :خوا هء كريم نهاد ،فخر الملو شمس الدّين محمّد شاه ،بر عرصة بزرگی ،شـاه
و بر فلو بزرگواری ،ماه بـود» (منشـی كرمـانی .)01 :9911 ،فخرالملـو در زمـان تركـان
خاتون ،منشأ خیرهای زيادی بود چنانکه «بـه يمـن همّـ
رونقی تمام گرفته بود ،دس

ن وزيـر ،كـار دواويـن ،رواج و

تطاول و تعدّی عمّـال قـویدسـ

از ريـش و گريبـان رعايـاء

ضعیف ،منقطع؛ و چنگال تصلّب و تحکّم محصـ ن بـی محابـا از سـر مـال و عیـال ضـعفاء
مسلمانان مندفع  ،واليات به سعی معمار عـدل ،بـاد و رعايـا در پنـاه ـاه و امـن و خصـب
مستیهر و دلشاد( »...مؤلّف ناشناس .)909 :9914 ،مرگ اين وزير دانشمند و نیو خواه در
چهــارم ذی الحجــه ســال  111ه .ق اتفــاق افتــاد (همــان .)199 :محمــود بکرانــی ،عـ وه بــر
قصايدی كه در مدح و ستايش ايـن وزيـر گفتـه ،در سـوگ او نیـز مرثیـه ای سـروده اسـ
(ايمانی.)10 :9919 ،
از اشعار اين شاعر :
« با روی تو ار مه ندهد نور رواس

با بوی توگر الف زند مشو خطاس

گلبرگ و رخ تو اين ورق باز فکن

شمشاد و قد تو اين سخن نايد راس »

(منشی كرمانی)01 :9911،
رباعی :
«با چرخ ستیزه ،با فلو نگ مکن
در خا

زر و در ب دريا گوهر

وز زخم زمانه ناله چون چنگ مکن
ضايع نگذارند ،تو دل تنگ مکن»

( هداي 911 :9900،؛ بیگدلی شاملو)114 :9991 ،
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موالنا رفیع الدّين ابهری در ذيقعده سال  131ه.ق به وار حـق پیوسـ

(خـوافی/1 :9904،

.)909
 -9-2-2امامی هروی :يکی ديگر از شاعران دربار قراختايیـان كرمـان ،عبـداهلل بـن
محمّد بن ابی بکر بن عثمان ،مشتهر به امامی هروی اس

(امامی هـروی .)1 :9909،مؤلّـف

كتاب مونس االحرار فی دقايق االشعار ،نام وی را به صورت ملو الشـعرا و ملـو الحکمـا
امامی هروی ورده اسـ

( ـا رمی .)14 /9 :9993،ذبـیح اهلل صـفا نیـز نـام وی را «ملـو

الشعرا رضی الدّين ابو عبداهلل محمّد بن ابی بکر بن عثمان ،متخلص به امـامی» ورده اسـ
(صفا .)101 /9 :9901،خواندمیر نیـز در كتـاب حبیـب السـیر (خوانـدمیر )999 /9 :9919،از
وی با همین نام ياد كـرده اسـ  .اگرچـه از تـاريخ تولّـد ،دوران كـودكی و همچنـین دورة
وانی وی در منابع ادبی و تاريخی ،ذكری نشده ولی نچه مسلّم اسـ

كـه وی

ايـن اسـ

در هرات به دنیا مده و ابتدا در نجا به شـغل قاضـی القضـاتی مشـغول بـوده اسـ ؛ سـپس
راهی كرمان و فارس و اصفهان شده و بیشتر عمرش را در خـدم
كرمان و گاهی در نزد اتابکان سلغری طی نموده اس
در زبان و ادبیّات عرب مهارت بسیار داش

ل كـرت و قراختايیـان

(امامی هروی .)9 :9909،امامی چون

در زمان خويش بسـیار معـروف شـده اسـ  .او

در قصیده سرايی به سبو عراقی ،مهارت داش

و ديوان وی نزديو به دو هزار بی

اسـ

(نفیسی  .)919 :9900،هر چند كه رضا قلیخان هداي  ،ديوان او را متجاوز از دو هزار بی
می داند (هداي .)111 :9911،
امامی هروی ،در اشعارش ،قتلغ تركان و فخرالملو شمس الدّين ،وزيـر قتلـغ تركـان –
دربارة هردو پیشتر ذكری به میان مد – را ستوده اس  .بیشـتر اشـعار امـامی در مـدح ايـن
وزير اس
ياف

كه «امامی را در كنف حماي

خويش پروده و كمتر قصیدهای از امامی میتوان

كه نامی از فخرالملو در ن نباشد» (امامی هروی  .)99 :9909،از اشعار امامی هروی

در مدح قتلغ تركان و ساختن مسجد امع به امر وی:
« زين عمارت ،مُلو هم در رفع
مصرِ امع گش

و هم در صفا

از اين امع ،سواد بردسیر

گر تفاخر میكند وق

اس

بر اوج سماء

مکه كو تا كعبة ديگر ببیند در صفا
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می كند هردم به خا

در پناه ساح

خطّة كرمان سپهر

صورت عقل اس و در معنی صفای صحن او
ششصد و شص

دين پرور او اقتداء

زان خ يق را به خیر محض باشد رهنما
عصم حق رونق اس م از اين عالی بنا»

و سه از هجرت گذشته تازه كرد

(همان )11-13 :
اين شعر 19 ،بی

مسجد امع درب نـو از بناهـای تركـان خـاتون،

دارد و در ن به ساخ

اشاره شده اس .
امامی هروی شعر ديگری نیز در مدح ملکه قتلغ تركان دارد كه شامل  19بی
«ماه من تا ا ن و گوهر در شکر دارد نهان
ب و تش دارم از ياد رخ او در ضمیر

تُر

اس :

من تا ز ب و تش بر قمر دارد نشان

ان و گوهر دارم از وصف لب او بر زبان

...
عصم

خاصه اندر صدر و با هريو سپاهی بی كران

يزدان و سلطان س طین با ملو

بر كف هريو چو تركیبی ز ياقوت روان

ساقیا قصد روانها كرده ،از ياقوت می
...

حکم را همیشه سیر هف

اختر عنان

پای قدرت را همیشه فرق نه گردون ركاب

دس

تا فلو پايد چو دانش ،در سرافرازی بپای

تا هان ماند چو دول  ،در هانداری بمان»

(همان)903-911 :
اشعار امامی هروی در مدح فخرالملو شمس الدّوله و الدّين:
« در سلو نیم گوهر نیم خدايگان
گوئی نشانه ايس

لطف حیات دارد و خاصیّ

سخنگوی انور

روان

هر لف بر حروفش و هر نکته در میان

...
فخر سخن به مدح پناه هانیان

فخر هانیانِ سخن ،زان بود كه هس
گر نکه ز سمان سخن ورد ،برئیل

من بردمش به مدح

صاحب بر سمان

...
زينسان كه هس
گرسر بپیچ

نبش خورشید ملکرا

از قلم

تیر چرخ باد

در اوج معدل

بود و اه توأمان

سطح مقوّس فلکش خانة امان»

(همان)900-901 :
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و بـاقی عمـر خـود را در نجـا

سپری كرد .وفات او در هفدهم ماه محرم سال  191ه .ق در شهر النجـان 0اتفـاق افتـاد .بـدر
ا رمی در تاريخ وفات رضی الدّين امامی مینويسد:
« افسوس كه در هفدهم ماه محرّم

در ششصد و هشتاد و شش نذاتِ مکرّم

قانون هنر ،زبدة ارباب حقايق

بگزيده امامی به سخن كامل و عالم

در شهر النجان ز هان رف و بپوشید
با ترب

او باد قرين رحم

ايزد

از رفتن او شخص هنر امة ماتم
وز روح پیمبر مددش باد دمادم»

( ا رمی)991 -993 /1 :9914،
 -6-2-2مجد همگر :خوا ه مجـد الـدّين ،هبـ
شیرازی از شاعران پر وازة قرن هفتم هجری اس

اهلل بـن احمـد (يـا محمّـد) همگـر

(كرمـی؛ خـادمی .)111 :9919 ،والدت

مجد همگر در اواسط سال  143اتفاق افتاد (صفا 111 /9 :9901،؛ برون.)911/ 9 :1193،
دربارة محل والدت او اخت ف اس

برخی محل محل تولد او را يزد و برخـی شـیراز و

فارس دانسته اند (خادمی؛ كرمی .)919 :9919 ،اين از ن روس

كه وی اص ً از مردم يزد

بوده ولی بخش اعیمی از زندگی خود را در شـیراز گذرانـده اسـ ( .همگـر.)94 :9931 ،
ذبیح اهلل صفا نیز به اين امر تصريح میكند كـه او «بعـد از كسـب كمـاالت شـعر و انشـاء و
خوشنويسی و سر مد شدن در نها  ،از يزد به شـیراز رفـ
تقرب ياف

و در خـدم

سـ طین سـلغری

و در شمار بزرگان و خوا گـان در مـد» (صـفا .)111 /9 :9901،وی در دربـار

اتابکـان ســلغری سـم

ملــو الشـعرايی اتابــو میفـر الـدّين ابـوبکر بــن سـعد بــن زنگــی

(حکوم  119-119:ه  .ق) داش

وی ع وه بر اينکه از مدّاحان اتابو ابوبکر بن سعد بـود

از مدّاحان سعد بن ابوبکر (متوفی  119ه.ق) – پسر اتابو ابوبکر بـن سـعد -و محمّـد پسـر
خردسال سعد  -كه در سال  119ه .ق به حکوم
نپائید -بود .بعد از محمّد حکوم

فارس رسید و حکومتش بیش از دو سال

سلغريان فارس برافتاد و اين امر ماية تأسف بسـیار مجـد

الدّين شد و مجد الدّين از توقّف در شـیراز و اسـتیهار بـه نیـروی مغـولی امتنـاع كـرد و راه
كرمان در پیش گرف

تا در پنـاه پادشـاه قراختـايی كرمـان در يـد (صـفا-111 /9 :9901 ،
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 .)111سفر وی بـه كرمـان بـین سـالهای  113تـا  111ه .ق صـورت گرفتـه اسـ

(خـادمی؛

كرمی.)999 :9919 ،
مجد همگر در طیّ توقّف خود در كرمان در خـدم
 111ه.ق) – كه در اين زمان به نیاب

تركـان خـاتون (حکومـ -199:

از حجّاج بن قطب الدّين محمّد حکومـ

مـیكـرد-

بود و اشعاری را در مدح وی سروده اس  .از اشعار مجد همگر در مدح قتلـغ تركـان يکـی
قصیدهای اس

كه  99بی

در  99بی .

دارد و ديگری غزلی اس

قصیده:
«زمین امن شد راسته زمان به امان
خ صة حركات سپهر عصم

به يمن دول

دين

فرمانده زمین و زمان

نقادة ملکات هان الغ تركان

خدايگان زمین و زمان كه گر خواهد

كه از زمین و زمان دور گردد امن و امان

از اضطراب شود چون زمان زمین ساكن

وز اضطرار شود چون زمین زمان گردان

عجیب نبود اگر شتی كنند اضداد

غريب نبود اگر متفق شوند اركان

با اين ابیات قصیده اش را به پايان میبرد:
سزای سیرت خوب

مديح چون خوانم

چنین كه بحر مديح تو هس

كه سیرت تو يکايو تو راس

بی پاياب

هزار شهر بگیرد و هزار گنج ببخش

مدح

خوان

همیشه عرصة اده تو باد بی پايان
هزار خصم بمال و هزار سال بمان»
(همگر)919-911 :9931،

غزل:
« ای به اصل پا

و گوهر بر شهان

سروری

كی نشستی ديو وارون چون نگین بر تخ
باش تا عهد همايون

وی به رفع

زر

نمايد ملو را

هر زمان ملکی شود گردون صف زير و زبر

ستان

سمان مشتری

گر نوشتی نام تو مشید بر انگشتری
صورت نوشیروان و عادت اسکندری

ثاب

مد دولت چون قطب و چرخ و مشتری...

تا نجا كه گويد:
چشم ما روشن به روی تس چون چشم فلو
صد هزاران دور گردون بر سرت گسترده باد

چون به چشم مرحم

بر روی كارم ننگری

ساية تركان كه مد فتاب خاوری
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از وانی و مال و اه و ان بر خور كه

شماره04

چون وانی و مال و اه و انان در خوری

(همان)039-031 :
مجد همگر ،ع وه بر اينکه از ممدوحان تركان خاتون بود از مدّاحان ظهیـر مسـتوفی –
از اركان حکومتی تركان خاتون -نیز بود .ظهیر مستوفی كه نام ن را صاحب سـمط العلـی
«يمین الملو ظهیر الدّين بن فخر الدّين نیام الملو» ورده اسـ

(منشـی كرمـانی:9911،

 .)01صاحب ديوان استیفای تركان خاتون بود .ناصر الـدّين منشـی ،دربـارة وی مـینويسـد:
تـدبیر و صـاحب منصـبی دانـای

س خبیر وبزرگـی صـاحب رای راسـ
« خوا ه معامله شنا ِ

كــافی  ،عــالی خانــدان و كــاملی مو ــه گــوی و داهیــی كــاردان بــود( ».همانجــا) خوا ــه
يمینالملو ظهیرالدّين در زمان حکوم
داش

محمّدشاه نیز سم ِ مستوفی گری ديوان استیفا را

«خوا ه يمین الملو كه ناب اشد دول

و قرم مقدم اعیـان بـود مسـتوفی و صـاحب

رای و مشیر گش » (همان .)30 :مجد همگر در زمان حضور خود در كرمـان در پـی لـب
(خـادمی؛ كرمـی.)999 :9919 ،

نیر ظهیر مستوفی بود و قطعه ای در باب وی سروده اسـ

وی در سرودة خود از ظهیر مستوفی با عنوان كريم كشور كرمان ياد میكند.
«به ستجوی كريمی مشاورت كردم
نشان و همّ

ز روی نسب

گف  ،گفتمش كو گف

و با چرخ و تیر مستوفی

كريم كشور كرمان ظهیر مستوفی»
(همگر)104 :9931،

ظاهراً چون مجد همگر در كرمان مورد قبول اهل ديوان قرار نگرف  ،ظهیـر مسـتوفی را
هجو گفته و از نجا راهی اصفهان شده اسـ ( .ر : .خـادمی؛ كرمـی )990 :9919 ،مجـد
همگر سرانجام به دنبال طاعونی كـه در اصـفهان شـیوع پیـدا كـرده بـود در سـال  191ه .ق
وفات ياف

(شعاع الملو شیرازی ،بیتا .)11 :از مجد همگر ديوانی باقی مانده كـه تعـداد

ابیات ن را از دو هزار بی

تا دوازده هزار بی

متفاوت اعـ م كـرده انـد( .ر : .خـادمی؛

كرمی )909 :9919 ،سبو شـعری وی در قصـیده ،دنبالـة كـار شـاعران بـزرگ خراسـان و
ذربايجان اس

و در غزل نیز ادامه دهندة راهی اس

كه از قرن ششم پیـدا شـده بـود و در

قرن هفتم به كمال میرسد( .ر : .كرمـی؛ خـادمی )111 :9919 ،وی در اشـعارش گـاهی
«رهی» تخلص میكرده اس ( .ر : .رازی)190 :9939،
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 -7-2-2شهاب الدّین فضل اهلل توران پشاتی : 1شـیخ شـهاب الـدّين فضـل اهلل
توربشتی يا توران پشتی از فقهای شـافعیّه و محـدّثین معـروف قـرن هفـتم مـی باشـد (ر: .
شیرازی ) 199 :9910 ،وی ابتدا در شـیراز سـکون

داشـ

امّـا چـون مـورد غضـب اتابـو
تبعید گرديد «اتابو ابـوبکر

ابوبکر بن سعد زنگی (حکوم  119 -119 :ه .ق) قرار گرف

مردی باريـو بـین و بیـدار بـود عمـال و متصـرفان و مکاتبـان خـود را سـخ بازخواسـ
و ايشان را بر ائمه و علمـا و فضـ

میكرد ...اتابو بر زهّاد و متصوّفه اعتقادی راسخ داش

برتری میداد ...ال رم گروهی از ايشان را به گناه نکه به تعلیم حکم

مشـغولند بیـازرد و

از شیراز براند از ن مله امام صدر الدّين محمـود اشـهنی الـواع  ...يکـی نیـز امـام عـ م
شهاب الدّين توره پشتی  ( »...يتی )10-11 :9931 ،سپس در سـال  111ه .ق بنـا بـه دعـوت
تركان خاتون از شیراز برای تدريس در مدرسة تركانی – كه خود ساخته بـود – بـه كرمـان
مد (ر : .منشی كرمانی )919 :9911 ،صاحب سمط العلی دربارة وی مینويسد « :موالنـا
شیخ الشیوخ محیی مراسم سنّ

و ماع  ،ماحی صـور هـوی و بـدع  ،اسـتاد و پیشـوای

اهل حديث و تفسیر و مقتدی و سردفتر اصحاب وع و تذكیر ،قطب االولیـاء فـی زمانـه...
شهاب الدّين التورانبشتی را قدّس اهلل نفسه و روح رمسه خود استط ب فرمـود و بـه حضـور
مباركش تبر

تیمن نمود و مراسم حسن ارادت و فـرايض اظهـار صـفاء عقیـدت و نوافـل

تقديم لوازم مبرات ن صاحب بريد ملو والي

و شه بی

قصیدة ارباب كرام را تقـديم

كرد» (همان .)09 :شیخ شهاب الدّين در شـعر نیـز دسـتی داشـته اسـ و از وی اشـعاری بـه
فارسی و عربی مو ود اس  .وی شعری عربی در مدح سلطان مصر به زبان عربـی دارد كـه
در كتاب سمط العلی به ن اشاره شده اس
«يا ايّها المَلوُ الذی همّاتة
حُوشی

ان تلقی مَعالِمَ ديننا

و اين طور غاز میشود:
ضَرَبَ

قبابَ العِزّ فوق الفَرقد

ايّامَ مُلکِوَ فی الحضیض االَوهد»
(همان)01 :

تر مه:
ای پادشاهی كه ارادههايش

گنبد عزّت و سربلندی را به سمان رساند
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پرهیز كردی از اينکه دين ما را

شماره04

در روزگار پادشاهی

در هستی و فرود ببینی

در كتاب مونس االحرار فی دقايق االشعار نیز چند بیتی از شهاب الدّين توره پشتی نقـل
شده اس

در اين شعر توران پشتی از امامی هروی سؤالی كرده و شاگرد امامی به او واب

داده اس

و ن اين اس :
«صاحب قران عالم معنی رضی الدّين
پیشینگان اهل معانی و لف را

ای متکاء مسند تو ذورة م ل
دس

اس

فیض بنان تو كه ينابیع حکم

ص ء صی تو دادس

گوشمال

يکباره برد ب سخنهای چون زالل

دارد رهی توقّع توضیح نکته ای

ای مع ناقدان همه يکسو ترا عیال

منیور ملو نیم ظهیر سواد نطق

يا خسرو ممالو معنی به حق كمال

ايجاز و اختصار از ن رف

در سخن

انکار بر منصفة فکرت حلقه داد

تا طبع دّر فشان تو نارد از ن م ل
از سر اختفا سراپردة حجال»

شاگرد امامی در واب گفته:
«ای ذروة سپهر فضايل كی كرده ای
اس

او تار

و منزوی تا شعر ازو

معذور دار خاطر او را و بنده را
كیفیّ

و طريق

چون اهل سمان ز خداوند من سؤال
چندان منافق اس

كی از حال تا محال

گر زانو التفاق موالی دهد مجال

هريو بیان كند

با نکه رد شفس كه را ع بود كمال

ز ابداع و خرده كاری وايهام وطرد وعکس

بازيگر تو همش از پردة خیال

سحر حدايق ارچه نمودس
و اين اس

میزنند

در هان سخن گفتة ظهیر

غثّ و سمینش راه تجاوز بر اعتدال
پاكیزه و روان خويش و روشن و زالل

در وصل فضل ار فض را محل قیل

سر فصل وصل اين عقل را مجال قال

دارم امید عفو كی از كودكی مرا

بی دانشی فکند درين معرض مقال»
(ر : .ا رمی)931 /1 :9914 ،
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ادوارد برون معتقد اس

اينگونه سؤال و واب منیوم در اين دوره بسیار معمـول بـوده

اس ( .ر : .برون )911 :1193،شهاب الدّين توران پشتی مدّت  1سـال در كرمـان بـه سـر
برد و سرانجام در همان ا در سال  119ه .ق وفات ياف

(شیرازی.)199 :9910 ،

 -3نتیجهگیری
نوشتار حاضر ،بر ن بود تا ضمن بیان اقدامات حکّـام قراختـايی ،هـ

تثبیـ

اوضـاع

سیاسی و امنیّتی كرمـان و فـراهم نمـودن مقـدمات اعـت ی فرهنگـی ايـن ايالـ  ،چرايـی و
چگونگی ورود شاعران فارسزبان به قلمرو و دربار اين حکمرانان را مـورد تحلیـل و تبیـین
قرار دهد .بنابراين از نچه بیان گرديد ،نتايج زير حاصل شد:
 -9حکمرانان قراختايی ،بهويژه زنان حاكم قراختايی ،در مدّت زمان حکوم

خـود بـر

كرمان ،توانستند مناسباتی معقول را با ايلخانان مغـول برقـرار سـاخته و در سـاية ايـن روابـط
دوستانه؛ امنیّ  ،رامش ،رفاه ا تماعی و رونق اقتصـادی را بـرای مردمـان قلمـرو خـود بـه
ارمغان وردند .نبايد از خاطر برد كه اين امنیّ

و رامش در برههای به و ود مد كه اكثر

اياالت ايران ،به سبب هجوم مغول ،وضعیتی بسیار بغرنج داشتند.
 -1حاكمان قراختايی كرمان از همان ابتدای حکوم خود كوشیدند خـود را بـا زبـان،
داب ،فرهنگ و سنن مردمان اين مرز و بوم ،همگون ساخته و مقدمات ايجاد دولتی مقتدر
و متعالی – چه در عرصة سیاس
 -9امن ّی

و چه در زمینة فرهنگ – را فراهم سازند.

و رامش كرمان همزمـان بـا حاكمیّـ قراختايیـان از يکسـو و ع قـه منـدی

حکمرانــان قراختــايی بــه زبــان و شــعر فارســی از ســويی ديگــر ،مو بــات هجــرت علمــا،
دانشمندان و ادبا و شاعران فراوانی را به دربار كرمـان فـراهم سـاخ  .شـاعرانی كـه ديـوان
اشعارشان ،سرشار از قصايد و غزلیّاتی در مدح اقـدامات عمرانـی و فرهنگـی ايـن سـ طین
اس  .نوشتار حاضر كوشید ضـمن معرّ فـی دقیـق ايـن شـاعران و مـدّاحان ،برخـی از اشـعار
بر ای مانده از نان در رابطه با حکوم

مذكور را ارائه نمايد.
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یادداشتها
 .1تأمّلی در تاريخ قراختايیان ،میتوان درياف

كه را ع به نژاد اين قوم ،نیرات مختلفی

ارائه گرديده اس  .قاضی منهاج سراج وز انی و فواد عبدالمعطی الصیاد ،اين قوم را
تُر

دانستهاند ( .وز انی )10 :9909 ،اما محققان اروپايی همچون رنه گروسه،

ساندرز ،موريس پرشرون و باسورث ،اين قوم را مغولی میدانند( .باسورث909 :9931 ،؛
پرشرون )931 :9911،گروسه مینويسد[ « :كیتانها يا قراختايیان] به خانوادهء مغولی
تعلق داشتند .زبان نها نیز شاخه و شعبهای از زبان مغولی بود( ».گروسه)111 :9931 ،
 .2نیمه ،میانه.
 .3چارو

«نام باديى اس

نزديو باغین كرمان ،امروز چارين باغین گويند( ».مؤلّف

ناشناس)111 :9914 ،
 .4همان «خان لنجان» يا «خولنجان» يا «لنجان» باشد .بخشى در شش فرسنگى نوب
باخترى اصفهان ،در دو سوى زاينده رود كه تا سدهء هشتم باد بوده اس .
« .5توران پش
شمال تف

يا تورون پش

در  11كیلومتری نوب غربی يزد و  9الی  94كیلومتری

در دامنه شیركوه مو ود اس

(شیرازی)199 :9910 ،

و اين قريه در كنار معدن سنگ واقع اس ».
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تهران :اساطیر .
 .11مؤلّف ناشناس .)9914( .تاریخ شاهی قراختاییان کرمان .به تصحیح باستانی
پاريزی .تهران :علمی.
 .13میرخواند ،محمّد بن خاوندشاه .)9994( .روضة الصفا .به تصحیح كیانفر .تهران :اساطیر .
 .19نطنزی ،معین الدّين .)9911( .منتخب التواریخ معینی .تهران :خیّام .
 .11نفیسی ،سعید .)9900( .تاریخ نظم و نثر ایران در زبان فارسی .بی ا :فروغی .
 .94وزيری ،احمدعلیخان .)9931( .تاریخ کرمان .به تصحیح باستانی پاريزی .تهران:
علمی.
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 .99وصافالحضره شیرازی ،شهابالدّين عبداهلل .)9999( .تاریخ وصّاف (تجزیة االمصار و
تزجیة االعصار) .به اهتمام محمّد مهدوی اصفهانی .بمبئی :بی نا.
 .91ويلتس ،دوراكه .)9919( .سفیران پاپ در دربار خانان مغول .تر مة مسعود
ر ب نیا .تهران :خوارزمی.
 .99هداي  ،رضاقلیخان.)9900(.تذکر ریاض العارفین .به سعی گركانی .بی ا:
محمودی.
 .)9911( . _______ .90مجمع الفصحاء .به كوشش میاهر مُصَفّا .تهران :امیركبیر.
 .91همگر ،مجد .)9931( .دیوان مجد همگر .به تصحیح احمد كرمی .تهران :انتشارات
ما.
ب) مقالهها
 .9اللّهیاری ،فريدون« .)9999( .بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپو های سیاسی قراختايیان
كرمان در دوران فترت اوّلیه مغول در ايران» .پژوهش های تاريخی دانشگاه ادبیّات و
علوم انسانی دانشگاه تهران  .ش  .9صص .9-91
 .1ايمانی ،بهروز« .)9919( .محمود بکرانی (ابهری /كرمانی) شاعر سدة هفتم هجری».
گزارش میراث .دورة دوم سال هشتم .ش 9و  .0صص .10-11
 .9تركمنی ذر ،پروين« .)9991( .نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ايجاد
امنیّ

و توسعة امعه ( مطالعه موردی حکوم

تركان خاتون قراختايی در كرمان )».

ستارهای تاريخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .دورة اوّل .ش  .9صص
.9-14
 .0خادمی ،روح اهلل؛ كرمی ،محمّد حسین « .)9919( .ستجو در احوال و اشعار مجدالدّين
همگر» .ينة میراث .شمارة  .11صص .999-909
 .1خیرانديش ،عبدالرسول « .)9931( .اوقاف قراختايیان كرمان ( نمونهای از اقدامات وقفی
فرمانروايان زن در تاريخ ايران )» .وقف میراث اويدان  .ش  .11صص .11-91
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 .1روستا ،مشید« .)9993( .تحلیلی بر چگونگی شکل گیری دول

شماره04

قراختايی» .مجلّة

دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (ويژة تاريخ) .شمارة  . 19صص -999
.19
« .)9919( . ________ .3ايلچیان قراختايی در دربارخوارزمشاهیان؛ زمینههای تاسیس
سلسله قراختايیان كرمان» .تاريخ ايران .ش .34/1صص .39-941
 .9شیرازی ،شعاع الملو( .بی تا)« .مجد همگر» .مجلّة ارمغان .سال  .90شماره  .1صص
.13-941
 .1كرمی ،محمّد حسین؛ خادمی ،روح اهلل« .)9919( .بررسی سبو شعر مجد همگر
شیرازی از ديدگاه ادبی» .فصلنامة تخصّصی سبو شناسی نیم و نثر فارسی .سال پنجم.
ش  .9صص .111-134
 .94هاشمی نژاد ،علیرضا« .)9991( .ربعة قراختايی» .گلستان هنر  .ش  ،9صص .93-19

