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Abstract 
Today, increasing students' sense of responsibility is one of the significant factors of educational systems 
around the world. Obviously, without having responsible citizens, a society cannot achieve the desired civic 
development. One of the ways to make students interested in volunteer activities such as endowment is to use 
historical events and explain the role of historical benefactors. The proper position of women in the structure of 
the Mongol government and their commitment to philanthropic activities as a manifestation of spirituality and, 
of course, the power demonstration, created the conditions that women in the local royal court took advantage. 
In this regard, Muslim Khatoons in the Salghurian and Qara Khitaian courts, regarding to the foresight of the 
Ilkhans and general strategy of the Iranian intellectuals, for confront the non-Muslim Mongols and control their 
uncivil behaviors, they devoted themselves to the tradition of waqf and charitable activities and left an effective 
experience and provided an efficient experience. The present article, with a descriptive-analytical approach, 
claims that: Despite the non-Muslim beliefs of Mongol rulers, the devotion of Muslim women in the Islamic 
courts to the Fars and Kerman to Waqf and their charitable activities led to the superiority of civil life over tribal 
life. It also caused revival and continuation of Iranian-Islamic traditions, Confrontation with the domination of 
non-Muslim Mongols and creating fundamentals of believing Islam for Mongol rulers. Therefore, by 
investigating the theoretical and historical fields of the subject, it examines how, why, and the consequences of 
this approach. Therefore, defining the position of female benefactors and the consequences of endowment 
during the Ilkhans era in the history training can increase the motivation of learners to participate in volunteer 
activities. Also, dealing with such issues enhances the attractiveness and practicality of history education.  
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  نامسلمانی ایلخانان ۀدر دور زنان ی موقوفات و آبادگریتوسعه

 «منبعی برای مطالعه و آموزش تاریخ»
 سید محمد رضا هاشمینیا1*، زهرا مباشر امینی5 

 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. 1

 دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 2
 (1041خرداد 15تاریخ پذیرش:     ؛1041اردیبهشت 52)تاریخ دریافت:

 چکیده

های آموزشی در سراسر دنیا است. بدیهی است بدون های سیستمآموزان یکی از دغدغهری دانشپذیامروزه افزایش حس مسئولیت
مند سازی های عالقهی مدنی مطلوب دست پیدا کند. یکی از راهکارتواند به توسعهداشتن شهروندانی خیر، یک جامعه نمی

ه از رویدادهای تاریخی و تبیین نقش خیرین تاریخی در های داوطلبانه نظیر وقف، استفادآموزان و دانشجویان به فعالیتدانش
موقعیت مناسب زنان در ساختار حکومت مغوالن واهتمام ایشان به فعالیتهای نیکوکارانه بعنوان نمود آبادگری سرزمین خود است. 

ار گرفت. در این جهت معنویت و البته نمایش قدرت، شرایطی پدید آورد که مورد استفاده مطلوب زنان خاندان حاکمه محلی قر
گیری از مالحظات مورد نظر ایلخانان و همنوا با راهبرد کلی فرهیختگان ایرانی خواتین مسلمان دربارهای سلغری و قراختایی با بهره

ان، به سنت مألوف وقف و معموری والیات پرداختند و تجربه آنبرای مواجهه با مغوالن نامسلمان و مهار رفتارهای غیر مدنی 
تحلیلی بر این مدعاست که: نظر به نامسلمانی حاکمان مغولی،  -حاضر با رویکرد توصیفیپژوهش آمدی برجای نهادند. کار

های آبادگرانه، موجبات برتری حیات مدنی در مقابل مبادرت زنان مسلمان دربارهای اسالمی فارس و کرمان به وقف و فعالیت
ها را فراهم آورد. پذیری آنی، هماوردی با سلطه مغوالن نامسلمان و غیرمستقیم اسالماسالم -حیات ایلی، احیا و تداوم سنن ایرانی

-های نظری و تاریخی موضوع، چگونگی، چرایی و پیامدهای رویکرد مذکور را مورد بررسی قرار میاز این رو، با اهتمام به زمینه

ی فراگیران برای شرکت در تواند انگیزهخانان در آموزش تاریخ، میی ایللذا، تبیین جایگاه واقفین زن و پیامدهای وقف در دوره دهد.
-های داوطلبانه مدنی را افزایش دهد. همچنین پرداختن به این قبیل مسائل بر جذابیت و کاربردی بودن آموزش تاریخ میفعالیت

 افزاید. 

 .تاریخ، آموزش وقف ، کرمان، فارس،مسلمان نیاتو، ایلخانان، خنمغوال واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

به نگاری فارسی در عهد ایلخانان و مقتضیات تاریخی این عهد، موجبات اهتمام بیشتر مورخان اگرچه رونق تاریخ   
کارآمدی بیشتر آنها  تردیدی نیست که جایگاه اثرگذار زنان در ساختار حیات ایلی،اما زنان را فراهم آورد،  جایگاه و کارکرد

در جامعه مغولی و تأثیرگذاری ایشان در سیاست و اقتصاد مغول، در این اهتمام نقش موثر داشت. در حالی که 
خوارزمشاهیان، سالجقه و غزنویان نیز پایگاه ایلی داشتند و حسب ساختار های پیش از مغول در ایران اعم از حکومت

اقتصاد و  آفرینی زنان در سیاست،نگارانه کمتری از نقشدادند، بازتاب تاریختر حیات ایلی به زنان اهمیت میطبیعی
نام تعداد زیادی از زنان شود. این در حالی است که از زمان چنگیز به بعد فرهنگ قلمرو حکمرانی ایشان مشاهده می

است. زنان پر نگاری آمده و گستره کارکرد برخی به تفصیل بیان شدهها در منابع تاریخخاندان حاکم مغولی و یا بستگان آن
- غایمش، ارغنه خاتون، موکاتو خاتون، براقچین خاتون، اغول بورته فوجین، سرقوقتی بیگم، توراکینا»نفوذی از قبیل 

خاتون، اولجای خاتون،  چون دوقوزخاتون، فاطمه خاتون پیش از دوران ایلخانان و خواتین تأثیرگذاری هم خاتون، الغ
شوند. در این زمان نکته مهمی که با مسأله از این جمله قلمداد می «یسونجین خاتون، مریم خاتون، ایرنجین خاتون و...

ست، اثرگذاری زنان مسلمان در قلمرو حکومت های محلی تحت مربوط ا «وقف و کارکرد آبادگرایانه زنان»این نوشتار: 
حاکمیت ایلخانان نامسلمان است. هر چند این زنان هم از خاندان حاکم بودند، اما از این جهت که همنوا با شرایط عصر 

اند، فرهنگی پرداخته ها به وقف، به آبادگری و رونق بناهای فکری وگیری از مدارای اعتقادی و نگاه مثبت آنایلخانی و بهره
تحلیلی و طرح این مدعا که:  -دهد. در همین جهت، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفیهای مذکور مهم نشان میکارکرد

که مبادرت خواتین مسلمان دربارهای فارس و کرمان به وقف و اقدام به آبادگری در عصر نامسلمانی ایلخانان، راهبردی 
الی مغوالن نامسلمان بود و ضمن تداوم بخشیدن به سنن حکومتی ایرانی زمینه را برای اسالم کارآمد جهت مقابله با استی

پردازد. در این جهت، ضمن مروری بر ها و پیامدهای آبادگری ایشان میها هموار کرد، به تبیین و تفسیر زمینهپذیری مغول
ها و علل اهتمام زنان در عصر ایلخانی، زمینه جایگاه وقف ایلخانان و -جایگاه زنان در جامعه و حکومت عهد مغول

 شود.مسلمان دو قلمرو کرمان و فارس به وقف، آبادگری و پیامدهای آن پرداخته می

 ها به وقف، در پژوهش های محققان ایرانی ودرباره جایگاه و کارکرد زنان در عصر ایلخانان و از جمله مبادرت آن    
دین و دولت در » و مباحثی از جلد دوم« 1375زن در عصر مغول، »است. کتاب مستقل ای شدهغیرایرانی، توجه شایسته

( و Nicola,2017اثر برانودی نیکوال) « 1332 -1543زن در ایران عهد مغول، خواتین، »، (1381) بیانی،  «عهد مغول
 ز این جمله برشمرد. مقاالتیتوان ا( را میlane,2007اثر جورج لین)« حکومت مغوالن در قرن سیزدهم تاریخ ایران»

)مطالعه موردی ترکان خاتون  نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعه جامعه: » نظیر
خواتین » ،(07-58 :1372)مهریزی،  «درآمدی بر موقوفات زنان»  ،(54-1 :1372)ترکمنی آذر، « قراختایی در کرمان(

)نمونه ای  اوقاف قراختائیان کرمان» ،(175-121 :1370)جوادی، « ان در تاریخ اسالماجتماعی آن -های سیاسیو نقش
 زنان( نیز در خصوص وقف و یا کارآمدی 35-52 :1382)خیراندیش، « از اقدامات وقفی فرمانروایان زن در تاریخ ایران(
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فوق، مسأله و  تحقیقات و مطالعاتاستفاده از توجه و ضمن  کوشد تامی حاضر پژوهشاست. در این دوره نوشته شده

 های فارس و زنان مطرح مسلمان ایالت کرد کارجایگاه و  ،رویکردی متفاوت را بررسی و با نگرش ساختاری

ای برای آموزش ی تطبیقی و مقایسهرا مورد تبیین و تفسیر قرار دهد و این مفهوم را به عنوان منبعی برای مطالعهکرمان 

 تاریخ معرفی کند.

 یگاه زنان در میان مغوالن و ایلخانان جا
در اداره حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع ایلی، در میان مغوالن  فعالحسب شرایط زیست محیطی و مشارکت زنان     

(. خواه در پرتو مقتضیات حیات ایلی و خواه Nicola, 2017: p.p.243-246نیز موقعیت قابل توجهی داشتند. )
طورتأثیر پذیری از سنن جوامع مدنی تر ایران ای، و همیننوظهور ناشی از ازدواج با زنان مطرح قبیلهضرورت های سیاسی 

آفرینی زنان ای از نقشدست آوردند. ذکر موارد عدیدههو چین، از عصر قدرت گیری چنگیز به بعد زنان موقعیت مطلوبی ب
هوآلون »ها از سوی جده بزرگ چنگیز، مدیریت بحران« آالن قوا»ای در تاریخ سری مغوالن اعم از جایگاه اسطوره

)ر.ک:  حساس از جمله مصادیق این موقعیت مطلوب است مادر تموچین، مشاوره بورته همسر چنگیز در موارد« اوجین
-553، 185-181 :7631، جامع التواریخ؛ رشیدالدین، 112-17، 18-13، 7-1بندهای : 1373، نتاریخ سری مغوال

فعالیت زیادی از خود نشان « ارتاقی» به ویژه کارکرد اقتصادی خواتین مغولی بیشتر شد و در تجارتن میان، در ای(. 558
مفهومی که « خاتون»از این زمان  (.370-388: 1327، شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان )ر.ک: رضوی، دادند

رواج یافته، در حکم مفهوم مصطلحی برای اشاره به زنان  گویا ریشه سغدی داشته و از آن طریق در میان ترک ها و مغولها
برگزیده مغول بکار رفته و خواتین در کنار خوانین و اشرافیت نوظهور و دیگر رعایا یکی از ارکان چهارگانه تاریخ جوامع 

دن سهم مؤثر خواتین چه در هموار کر« قاآن»(. در عصر152)ر.ک: همان، شوندتحت حاکمیت مغوالن قلمداد می
های قدرت و های برگزاری قوریلتای تعیین یا تأیید قاآن، چه برعهده گرفتن نیابت قاآنی؛ چه دخالت در دسته بندیزمینه

، 525 -572/ 1: 1372، ها بسیار محرزبود )ر.ک: جوینیها و چه نفوذ در اداره امور اولوساختالف های میان اولوس
 (.100-137: 1375، درایران عصرمغول ؛ بیانی، زن321-334، 302-303/ 3، 342-347

گیری دیرپای ایلی که از ورود اولین موج مهاجرت ُغزها آغاز و با قدرت یهادر ایران عهد ایلخانان، تأتیرگذاری سنت    
ن رو به گسترش نهاد و خواتین به رک ،بودبود و موجبات نفوذ نسبی زنان را فراهم کردهسالجقه و خوارزمشاهیان تشدید شده

از سنن پیشین ایلی، در عصر ایلخانان، وجه دیگری نیز به  نظرمهمی در هرم اجتماعی این عصر تبدیل شدند. صرف
کارآمدی جایگاه زنان از حیث مسأله مورد نظر در این نوشتار مؤثر بود و آن پیدایش یا دوام حکومت های محلی تابع 

ای در کرمان که خود پیشینه قبیله« قراختائیان»در فارس و« لغریانس»حاکمیت ایلخانان بود. حداقل در دو مورد از آنها 
داشتند، کارنامه درخشانی از حیث کارآمدی زنان در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ از خود برجای گذاشتند. این زنان 

از مدارای اعتقادی  گیری از موقعیت سیاسی خویش، برقراری مناسبات مسالمت آمیز با دربار ایلخانان، استفادهبا بهره
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اقتصادی، در جهت  -از این پدیده اعتقادی ،ها، اهتمام ویژه به خواتین و عدم مخالفت ایشان با سنت وقفمغول

(. 542-543، 177-178: 1385، ی اجتماعی استفاده کردند. )ر.ک: اشپولرمعموری، احیای فرهنگ و تقویت بنیه
پیرو مسیحیت نسطوری بود، به مشایخ و علمای مسلمان توجه داشت و در که « سرقوتی بیگی» مادر هالکو و منگوقاآن،

های آن ای در بخارا کرد و در جهت تأمین هزینههزار بالش سیم هزینه ساخت مدرسه ،دوره زمامداری خاندان یلواج
 3: 1372، )جوینی دهات بسیاری وقف نمود و تولیت مدرسه را به شیخ االسالم سیف الدین باخرزی واگذار کرد

مسیحی شاهدخت بیزانسی و همسر آباقا نیز در جهت تقویت « مریم»همسر عیسوی هوالکو و « دوقوزخاتون(. »308/
جامع  )رشیدالدین، موقعیت مسیحیان، با ساخت کلیساها و حمایت مالی از مراکز مسیحی در این طریق قدم برداشتند

 (.127 :1377 ،بال؛ اق177- 178:1385، ؛ اشپولر804،387 :1338،التواریخ

 وقف در عصر ایلخانان
-عنوان کردار نیک، مورد توجه ایرانیان از ابتدای تکوین زندگی جمعی بودههوقف سنت دیرپایی در تاریخ ایران است و ب    

رسد اما از حیث تاریخی بخشی از اعتقادات به جمشید می« گهنبار»ای ریشه های وقف در مفهوم است. در نگاه اسطوره
 :1303، دیاکونوف )ر.ک:. استدانستنهمزدیسنایی بوده و داد و دهش نسبت به تهیدستان را تأیید، موجب رستگاری می

(. پس از ورود اسالم به ایران، نظر به اهتمام ویژه مبانی دینی و البته مالحظات تاریخی، وقف 382 :1388، ؛ فرای135
 (.32 :1385، ن خاص خود را پیدا کرد )ر.ک: فیضرو به گسترش نهاد و به تدریج تشکیالت و سازما

ای از ایران مختل کرد، بسیاری از موقوفات و چنان که نظم ساختاری و تشکیالتی را در بخش گسترهایلغار مغول، هم   
 طور تشکیالت اوقاف را در محاق فرو برد. اگرچه در ایاالتی که مورد هجوم مغول واقع نشد، نظم مذکور اختاللهمین

اقتصادی حاصل از هجوم  -کمتری پیدا کرد اما نظر به نامسلمانی حکومت ایلخانان، تداوم نابسامانی های سیاسی
های گریز از مرکز اشرافیت نظامی در ها نسبت به آداب و اعتقادات مسلمانی، گرایشتفاوتی مغولآغازین مغوالن، بی

ر اراضی و مراکز وقفی، نوعی یأس و حرمان عمومی حاکم بر سیاست و اقتصاد و به طور طبیعی میل به دخل و تصرف د
ساالران و رجال مسلمان در دستگاه ایلخانان، طبیعی جامعه و نیاز به گذشت زمان برای تثبیت جایگاه و کارآمدی دیوان

 نهادینگي در مغولي هايامارت جایگاه )بنگرید: رضوی، بود که حکومت مرکزی اهتمام الزم به موقوفات نداشته باشد
ها، تعطیلی (. به سبب تخریب مساجد، سوزاندن کتب و تخریب کتابخانه34-58 :1328، ایلخانان حکومتي ساختار

امنی و عدم ثبات سیاسی، وقف دچار گسست شد. هرچند تا زمان  و نا مدارس، کشتار و مهاجرت علما و اندیشمندان
ه وقف حاصل نشد اما صرف نظر از اوقافی که دچار ویرانی پذیری غازان، زمینه رسمی برای اهتمام حکومت باسالم

(، مدارای مغول و احترام  و بخشش به اندیشمندان و 132: 1385،نشدند و لذا وضع سابق خود را حفظ کردند )لمبتون
 :7631،یخجامع التوار)رشیدالدین،  بودندها را از کشتار و پرداخت مالیات معاف کردهپیران طریقت که از همان آغاز آن

گرفت و عملکردهای (، احسانی که توسط خواتین ذی نفوذ مغولی در جهت باورهای اعتقادی و سیاسی انجام می814
تر با روالمندی ساختار حکومت ایلخانان و کرد. مهمگسترده وقفی حکام مسلمان محلی، توقف کامل وقف ممانعت می

ر به جامعه و رجال ایرانی در این مسیر، همنوایی سنن شمنی، های نوظهور آن، ضرورت اعتنا و اعتماد بیشتضرورت
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های رسمی اهتمام مسیحی و بودایی مورد اعتقاد سران مغولی و از جمله خواتین؛ از همان آغاز حکومت ایلخانان، زمینه

انجام گرفت که با  طوسیبه اوقاف در دستگاه ایلخانان هموار شد. در این جهت نخستین اقدام مؤثر او توسط نصیرالدین 
ها، تولیت اوقاف را بر عهده گرفت و ایلخان را متقاعد کرد که ده درصد از درآمد اوقاف را برای امور جلب توجه مغول

 :1324، ؛ طوسیminorsky, p.p.61-68: 1230: فرهنگی و از جمله ساخت رصد خانه مراغه اختصاص دهد. )ر.ک
که در کنار رجال اجرایی ایرانی بخصوص خاندان جوینی به  طوسینصیر خواجه  (. 13 :1332، ؛ مدرسی زنجانی30

نصیرالدین »)ر.ک: رضوی، داری ایرانی داشتها برای اهتمام به سنن حکومتتنهایی سهم مؤثری در جلب نظر مغول
مین جهت تردید تولیت اوقاف را نیز در ه(، بی143-23 :1325، «طوسی و گفتمان مهار در عهد نامسلمانی ایلخانان

بخشی بدان موفق بوده است. چراکه بعد از وی منصب مذکور به پسرانش رسید و توان حدس زد که در نظاممی. پذیرفت
که در « تاج الدین نسایی»اثر« کارنامه اوقاف(. »518 :1278، تا زمان غازان این منصب را داشتند )ر.ک: ابن فوطی

روده شده و از سهم مؤثر خاندان فریومدی در برقراری نظم نسبی در بر اوقاف س طوسیهمین زمان تولیت نصیرالدین 
کند. با توجه به مناسبات نزدیک خاندان فریومدی با یاد می کند، از برقراری انضباط در اوقاف منطقه یاد می« خواف»

، کارنامه اوقافنسایی، ) توان نظم نسبی موجود را به سراسر ایران تعمیم داد.خاندان جوینی و دربار مرکزی ایلخانان، می
1332: 3-54.) 

در پی اسالم پذیری ایلخانان، تشکیالت اوقاف سامانی دوباره یافت و کارکردهای پیشین خود را بازیافت. نظم مذذکور     
نذیم رسذد. تنهذا آنقدر اثرگذار بود که وقفیات عهد مسلمانی ایلخانان به مراتب بیشتر و وسیع تر از ادوار قبلی بذه نظذر می

نگاهی به اوقاف بی شمار دو شهرک رشیدیه و غازانیه و گستره وقفیات فرمانروایان، وزرا و سایر دولتمردان اعذم از خانقذاه 
ها، دارالسیاده ها، مساجد، مدارس، بازارها، کاروانسراها و... مؤیدی بر این نقطه نظراست. )ر.ک: رشذیدالدین، وقفنامذه 

لذا این فرضذیه  .(20-23:1372، ؛ کاشانی21،30،17 :1202،کاتبات رشیدی؛همو، م124-22 :1323، ربع رشیدی
است. برای ایجاد روحیه کنجکاوی، پرسشگری و یافتن علل و نتایج  مهم )وقف( در ایرانیان بصورت نهادینه وجود داشته

درک کند و اهمیذت ایذن گونذه ی دانش آموزان، آنان باید روح حاکم بر کل تاریخ را تاریخی در در زندگی حال و آینده آثار
 ها برای آنان بیش از پیش تبیین شود.پدیده

 حاکم در فارس و کرمان خاندان های کارآمدی زنان زمینه
ها در پرتو اقدامات اتابک هجوم مغول به ایران مقارن با دوره حکومت اتابکان سلغری در فارس و از قضا عصر اقتدار آن    

گیری های وصاف از دقت و سخته ق( بود. گزارش322-350) بن سعد ویژه اتابک ابوبکره ق( و به 353-222) سعد
(. 5/128شمارد )وصاف،میکند و وی را قیم دین، حاکمی رئوف و گل سر سبد خاندان سلغری بر او در اداره امور یاد می

ها و تدریج زمینه را برای نفوذ مغولآغازگر فترتی سیاسی در تاریخ فارس شد که ب 322با این همه مرگ ابوبکر در سال 
که در تحقق داشت. طنز روزگار اینداری و گسست در حیات اقتصادی بر و بحر فارس در پیدورانی از آشوب در حکومت

همسر اتابک سعد )دوم( و تا اندازه کمتری  «ترکان خاتون»یا حداقل تشدید شرایط اخیر زنان خاندان سلغری و خاصه 
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(. با این حال همین دو زن و در Lane, 2017: pp.146-144, 133-129دختر وی بی تأثیر نبودند. )« ابش خاتون»

نوه اتابک و عروس دربار حکومتی کرمان از حیث اهتمام به شعایر اسالمی و مبادرت به وقف و « کردوجین»کنار آنها 
 اند.اودانه ای از خود به جای گذاشتهآبادگری نام ج

-312از آن سوی، ایالت کرمان، مقارن با ایلغار مغول، در پرتو عملکرد قراختائیان و با آمریت سیاسی براق حاجب )   
گیری از تبار استیپی جدیدی از ثبات سیاسی، رونق اقتصادی و فرهنگی را آغاز کرد. براق حاجب با بهره یه .ق( دوره333
گیری از مناسبات خانوادگی و ازدواج دخترانش با پذیری، بهرهش و آشنایی با سنن ایلی، تشخیص مزایای اسالمخوی

خوانین مغولی و حکام ایالتی و زبردستی در سیاست، هم با دربار مرکزی مغول وهم دستگاه خالفت عباسی ارتباط برقرار 
با ترکان خاتون نیز در تأسیس سلسله حکومتی با دوامی در ایالت  کرد و از هر دو سو مورد تأیید قرار گرفت. ازدواج وی

( با 04-52؛ ناصرالدین منشی، 577-578/ 3؛ وصاف، 235-231/ 5 :1372، کرمان کمک بسیار کرد )ر.ک: جوینی
ست و این همه اوج اقتدار سلسله جدید قتلغ خانیه در کرمان در دوران زمامداری ترکان خاتون رقم خورد که به مدت بی

نظر از ترکان خاتون، دوره فرمانروایی قراختائیان شش در راس قدرت بود و عصری زرین را در تاریخ کرمان رقم زد. صرف
ند و از حیث انجام اقدامات عام المنفعه و مبادرت به وقف اعصر فعالیت زنانی است که تمامی از منتسبین ترکان خاتون

 اند.خود برجای نهادهنام بلندی در تاریخ کرمان و فارس از 

نفوذ قابل اعتنای زنان در امور سیاسی و اقتصادی دو ایالت کرمان و فارس که ریشه در سنن دیرپای ایلی و مالحظات    
مربوط به زندگی در محیط استپ داشت، نظر به اعتبار بیشتر خواتین در نزد مغول، با آمدن مغولها و سلطه ایلخانان بر 

های سیاسی و برخورداری از عالوه بدان سبب که زنان مذکور پایگاه درباری داشتند و در پرتو ازدواجهایران تقویت شد. ب
 های قدرت در ایاالت، خألهای خاندانی و همین طور مالحظات تاریخی ناشی از دسته بندیموقعیت قدرت و پشتوانه

آفرینی بیشتری به گرفت امکان نقشها قرار میاختیار آنهای بیشتری در های شخصیتی زمینهسیاسی موجود و البته ویژگی
های فارس و کرمان؛ تفاوت عمده در کارکرد زنان درباری ایالت ،های قابل توجهدست آوردند. در این میان ضمن مشابهت

بیشتر وضع متفاوت شرایط و میزان ثبات سیاسی بود که در فارس مدام رو به گسست و در کرمان رو به ثبات و رونق 
 .داشت

اموزان به مطالعه تاریخ و غور در تاریخ  است که با توجه ترین اهداف، آموزش تاریخ عالقمند کردن دانشیکی از مهم   
عمل اینکه دختران ما نیاز دارند که بدانند در تاریخ چه زنان توانمند و مقتدری داشتم و تحلیل متفاوتی از وقایع تاریخی به

، این وجود آوریمو احساس مسئولیت نسبت به میراث فرهنگی را در آنان بههویت تاریخی خود افتخار کنند  به آورند و
 های تاریخی عنوان شود.نمونه
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 وقف و کارکردهای آبادگرانه در کرمان و فارس

 های نظری و تاریخیزمینه -الف
ضروری است. نخست مبادرت به وقف و اقدام به امور درباره کارکرد زنان حاکمه سلغری و قراختایی ذکر چند نکته     

دوم  شد.سابقه بود که محدود به این عصر و یا این قسمت از سرزمین ایران نمیالمنفعه از سوی زنان عملی مسبوق بهعام
های ز زمینهکه آمد با برخورداری ات حاکمه بود و چنانئنقش آفرینی زنان در این دوره و این مناطق هم محدود به زنان هی

پرداختند. خواه به سبب عدم برخورداری دیگر زنان جامعه از سیاسی کافی به این قسم اقدامات اقتصادی و اجتماعی می
های خود ساخته شرعی که زنان اقشار خواه به علت تابوهای اجتماعی و محدودیتو تمکن مالی و موقعیت سیاسی الزم، 
نگاری و مشی گزیده کرد و خواه به سبب ماهیت سنتی تاریخنی ها محروم میآفریمیانی و فرودست را از برخی نقش

های تاریخی اندکی بر داده ،گرایانه آن که تنها به بزرگان سیاسی و مذهبی توجه داشت، درباره عملکرد زنان پایین دستی
چنین اقداماتی در عصر نامسلمانی نکته سوم درباره کارکردهای عمرانی زنان در کرمان و فارس، انجام  است.جای مانده

-تفاوتی و بعضًا شدت عمل نسبت به مسلمانی و سنتها است. این عصر، با همه مدارای اعتقادی مغول، نوعی بیمغول

امور، وقف و تشکیالت وقفی نیز دچار وقفه شد و دیگر از مانند بسیاری ه ،که آمدهای شرعی آن در خود داشت. چنان
بخشی آن و خاندان جوینی مصروف احیا و توان طوسیرجال ایرانی و در رأس آن نصیرالدین  هایبخشی از فعالیت

 -. از این رو، هر گونه اقدامی در جهت وقف و رویکرد آبادگرایانه در حکم تالش برای استمرار هویت ایرانیگشت
 شد. اسالمی و نوعی مقابله با سلطه بیگانگان نامسلمان قلمداد می

محیطی، شرایط اقلیمی جغرافیایی، نوع معماری و مصالحی که در  گر این است که بنا به مقتضیات زیستنکته دی     
های وقفی نهاد، ممکن است کمیت فعالیترفت و در نتیجه عوامل غیرمترقبه طبیعی رو به ویرانی میساخت ابنیه بکار می

ی از موقوفات فاقد وقفنامه بوده و در تاریخ پرتحرک و خصوص اینکه بسیارهبیشتر از میزان بر جای مانده تلقی شود. ب
است، مطلب مذکور مصداق بیشتری دارد. این مطلبی سرشار از فراز و فرود سیاسی ایران، مورد دخل و تصرف واقع شده 

 است که ممکن است درباره فارس و کرمان عصر نامسلمانی ایلخانان نیز صادق باشد. 

نان درباری فارس و کرمان، جهت همنوایی با سیاست دربار ایلخانی و اثبات کفایت خویش به نکته آخر این است که ز    
پرداختند. نظر به بیگانگی مغولها در جامعه ایرانی و مالحظاتی که برای ایشان مطرح بود، به نظر می رسد این امور می

ها عمل کنند و به رونق قلمرو خویش که جزئی از آمادگی داشتند تا فرمانروایان محلی را مادام که همنوا با منویات آن
(. این Lane,2017: pp.121-122 :ر.کدر این باره ). حاکمیت ایلخانان بود مبادرت ورزند مورد حمایت قرار دهند

گاهانه بردند و در پرتو امنیت، ای بود که هم ایلخانان، هم حکام محلی و هم مردم ایاالت از آن سود میرویکرد، سیاست آ
 کردند.ثبات نسبی، رونق والیات شرایط بهتری را تجربه می

عدم جذابیت تاریخ برای دانش یکی از دالیل تاریخ نقش بسیار مهمی در مطالعه و سیر تحوالت جامعه مدنی دارد،    
شود؛ در سه حیطه کلی مطرح می های صرف سنتی است، حال اینکه، اهمیت و ضرورت اموزش تاریخ آموزان روش
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راستا، تبیین موضوعاتی مانند نقش زنان واقف در  ، تاریخ و هویت ملی، تاریخ و عبرت آموزی است. در اینت بخشیهوی

 تواند مفید واقع شود. طول تاریخ می

 موقعیت، موقوفات و کارکرد آبادگرانه زنان حاکمه قراختایی -ب 
ای برای عنوان شیوهههای سیاسی و مناسبات خانوادگی بازدواجگیری از جایگاه زنان و نشینی قراختائیان و بهرهتبار استپ   

گیرد و از رهگذر این لوف نیز بهرهأتحکیم جایگاه سیاسی، از همان آغاز براق حاجب را بر آن داشت که از این سنت م
بایی و کاردانی های کارآمدی زنان درباری نیز هموار شود. در این جهت، با شناخت قبلی از زیدیپلماسی کارآمد زمینه

براق حاجب، چهار و بر . باشدترکان خاتون، تالش نمود تا وی را تصاحب کرده و مشاوری با درایت را در کنار خود داشته
/ 3 :1372، داد )ر.ک: جوینی« جغتای»را به عروسی اولوس « ِسوینچ ترکان»اساس برخی گزارش ها پنج دختر داشت. 

دست آوردن ترکان خاتون به اتابک محی الدین سام داد صالحه با اتابک یزد و بهرا جهت م« مریم ترکان» (،235-233
را به برادرزاده و « خان ترکان» و را به عالء الدوله محمودشاه اتابک یزد داد« یاقوت ترکان»، (180: 1380، اوچوک)ر.ک: 

الدین خوارزمشاه تا از ورود او به ( و دختر دیگرش را به جالل 53-52کرمانی، )منشی جانشین خود قطب الدین محمد
(. رکن الدین خواجه جوق پسر براق حاجب هم سه دختر داشت که یکی را 234/ 3 :1372، کرمان ممانعت کند )جوینی

، تحت زعامت ترکان خاتون به اردوی «بی بی شاه اکاجی»به اتابک یزد و دیگری را به اتابک لرستان دادند. دختر سوم 
 (.34، هموتیمور پسر هوالکو در آمد ) شد و به ازدواج موقت منگوایلخانان فرستاده 

دختر ترکان خاتون بود که « پادشاه خاتون»بانوی بانفوذ دیگر و شاید متنفذترین بانوی سیاسی کرمان در دستگاه ایلخانی    
طریق ازدواج سیاسی به دربار  در کنار بانوی مذکور سه بانوی دیگر نیز از .در کنار مادر نام بلندی از خود برجای گذارد

دختر امیر ارغون معروف که نخست  باید با قطب الدین محمد ازدواج کند، به سبب « بگای خاتون»قراختائیان راه یافتند. 
جهان (. »173-171 :5232، مرگ وی با مظفرالدین حجاج پسر ازدواج ترکان خاتون ازدواج کرد )ر.ک: تاریخ شاهی

دختر اتابک ابوبکر شیراز به زوجگی رکن الدین خواجه جوق درآمد اما پیوند آنها به درازا نکشید و ظاهرًا به سبب « خاتون
حاصل ازدواج آبش خاتون، و منگوتیمور « کوردوچین(. »34 :1357، )منشی کرمانی عدم زیبایی به شیراز برگردانده شد

/ 3 :1357، )ر.ک: وصاف وهر مدت کوتاهی در کرمان و بعدها به حکومت فارس رسیدپسر هوالکو، پس از قتل ش
520-522 ،2 /353-353.) 

که به سبب قتل پدر، در زمان ایلخانی بایدو از « بایدو»دختر سیورغتمش و همسر ایلخان « عالم شاه»اشاره به نام     
(. چهارده بانوی مذکور، به سبب برخورداری از 522/ 3 پادشاه خاتون انتقام گرفت نیز خالی از فایده نیست )همان،

ند اما آنچه که با مسأله این نوشتار همخوانی دارد، غیر از کردوچین که اقدامات آبادگرانه او در اجایگاه سیاسی قابل اهمیت
مان و مریم خاتون در یزد فارس به انجام رسید، اقدامات ترکان خاتون و در ادامه راه او پادشاه خاتون و بی بی ترکان در کر

 اشاره به هویت زنان مقتدر و دانا در تاریخ ایران دارد. بود.



 03                                                                    «منبعی برای مطالعه و آموزش تاریخ»نامسلمانی ایلخانان  ۀی موقوفات و آبادگری زنان در دورتوسعه

 

 
 ترکان خاتون نماد آبادگری زن مسلمان

نظر از وقفیات سابقه بود و صرفمبادرت به وقف و بهره گیری از این اقدام بشردوستانه جهت آبادانی در کرمان مسبوق به   
قراختایی نیز سخت بدان توجه داشتند  ی( مردان سلسله55 :1353، )ر.ک: افضل کرمانیبرخی از زنان سلجوقی کرمان 

)ر.ک:  استهایی آمدهو از وقفیات سالطینی چون رکن الدین، قطب الدین محمد، حجاج و سیورغتمش گزارش
(. در این میان سهم ترکان خاتون نه تنها در کرمان، حداقل در سراسر تاریخ ایران 27-53، 52 :1357، ناصرالدین منشی

در کنار  و شوندقراختائیان دولتی نومسلمان قلمداد می است. تری قبل از صفوی، بیشتر و کارنامه وی درخشانمیانه
اید به تالش برای کسب مقبولیت مردمی نیز یاد کرد. به ب ،های اهتمام ایشان به وقف یاد شدعنوان زمینههباز آن عواملی که 

اگر  .هر علتی، وقفیات مذکور در رونق حیات اقتصادی، فرهنگی و اهتمام به امنیت و رفاه جمعی سهم اثرگذاری داشت
 نقش مؤثر توان ازجامعه مسلمان ایرانی در مواجهه با مغول قلمداد شود، بهتر می ها، اقدامات حساب شدهاین دسته تالش

بدیل ترکان خاتون در این مسیر سخن گفت. موقوفات ترکان خاتون، گستره و تنوع شرایط حاکم بر کرمان و مدیریت بی
زیادی داشت، اما تمامی ماهیت فرهنگی، اجتماعی و پیامدهای اقتصادی و سیاسی در خور توجهی داشت. از آنجا که 

ها و پیامدهای بلکه تحلیل زمینه؛ استها مورد توجه قرار گرفتهقصد اصلی نه شرح موقوفات که در دیگر پژوهش
شود. عمده وار بدین موقوفات اشاره میآبادگرایانه این اقدامات در عصر حساس نامسلمانی ایلخانان است، تنها فهرست

اریز، احداث قنات و ک موقوفات وی معطوف به ساخت مدرسه، مسجد، کاروانسراها و رباط ها، آرامگاه، بازار، حفر
آسیاب، بذل و بخشش به علمای و متصوفه، دارالشفا و حمایت از طبیبان، کتابخانه، احداث باغ و بستان، تأمین امنیت 

ها و تسهیل تجارت، احداث حمام، اهتمام به فقرا و اقشار میانه حال و خاصه زنان بیوه و افراد یتیم، توجه به معلمان و راه
داشت. اقدامات ن بود. این اقدامات در نفس خود تقویت اقتصاد شهری و کشاورزی را در پیدرس آموزان و قاریان قرآ

آمده، در جای خود اعجاب « تاریخ شاهی قراختائیان»مذکور که مرهون شخصیت یکتای ترکان خاتون بود و به تفصیل در 
 :5232، برای آن )تاریخ شاهی شمارالدین محمد و اختصاص وقفیات بیبرانگیز است. ساخت و تکمیل مدرسه قطب

( با تشکیالت خاص خود و عناوین مدرسه قطبیه، مدرسه عصمتیه و 111: 1327؛ مباشر امینی، 522-500، 147-144
ای که مسند تدریس ویژه ( و کتابخانه174-182عنوان مدفن سالطین قراختایی همراه با دارالشفاء )همان، ه، ب«قبه سبز»

(؛ دارالشفایی با موقوفات ویژه خود و تشکیالتی ویژه در کرمان و دارالشفا دیگری 03-05 :1357، کرمانیداشت )منشی
(؛ مساجدی چون مسجد جامع درب نو، مسجد جمعه دروازه جدید بردسیر، 187-183 :5232، در زرند )تاریخ شاهی

(؛ ساخت ابنیه هموارکننده 533- 532، 174است )همان، مسجد دیه فهرج که وقفیات هریک به طور دقیق در منابع آمده
تجارت از جمله رباط فهرج همراه با مسجد و دارالشفا و حمام و وقفیات مخصوص، رباط خبیص و رباط خضرآباد 

(؛ وقف روستای صوفیان در رودان و استقرار سپاهیانی برای برقراری امنیت مسافران با نظم 174-182کوبنات)همان، 
وقف  شدوقف بر غالمان و کنیزان که گستره آن وسیع و روستاهای زیادی را شامل می (؛532پرداختی مشخص )همان، 

-530، 553؛ وقف برای مشایخ بزرگ صوفیه )همان، (550، 552، 508)همان،  بر زنان بیوه، ایتام و مدرسان قرآن
قدامات آبادگرانه ترکان خاتون (، برخی از این ا558 :1371گابریل آلفونس) (؛ اهتمام به آبیاری و حفرقنوات و کاریز532
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و در این مدت که »کند: در همین جهت، نویسنده تاریخ شاهی دوره زمامداری ترکان خاتون را چنین توصیف میت. اس

جشن معدلت و دوره نصفت مهد اعظم، خداوند ترکان انارالله برهانها بوده پیوسته مائده خصب در مهمان سرای ممالک 
 (.505، 5232، )تاریخ شاهی« ده امن بر مسافران ّبرو بحر گشاده بودنهاده بود و همواره جا

تر هر دو در اردوی بی خاتون که هر دو تحت زعامت و تربیت ترکان خاتون قرار داشتند و مهمپادشاه خاتون و بی   
خود را در حفظ و تداوم  های سیاسی از نفوذ الزم برخوردار بودند، نقش اصلیبردند و در پرتو ازدواجایلخانان به سر می

ثباتی حاکم بر کرمان در پی موقوفات ترکان خاتون و جلوگیری از تعدیات نامرسوم در لفافه شرع، ایفا نمودند. نظر به بی
و حمایت درباریان « سیورغتمش»وی:  های ناپسریمرگ ایلخان آباقا و افول موقعیت ترکان خاتون در نتیجه دسیسه

-324زودرس ترکان خاتون، قتل سیورغتمش به سعایت پادشاه خاتون در زمان ایلخانی گیخاتو) و، مرگااحمدتکودار از 
ه.ق( و قتل پادشاه خاتون، اوضاع کرمان چنان دچار 320-323) ه.ق( و آنگاه تالفی این دسیسه در زمان بایدو323

 قراختایی از کرمان جمع شد. آشوب شد که گویی همه چیز با درگذشت ترکان خاتون وجه دیگری یافت و بساط حکومت
ای، وقف مزار سالطین قراختایی شده بود نیز قابل ای که همراه با وقفنامهترکان، قرآن سی پارهبی شاهدر این میان موقوفه بی

(. مریم خاتون دختر براق حاجب و عروس اتابک یزد نیز روستای 133-133، 1308، های قزوینیذکر است )یاداشت
تا  (01 :1370، )ر.ک:جعفری یزدی بواب البر آنجا از قبیل دروازه و بازار و مسجد جامع مریاباد را بنا نهادو ا« مریاباد»

 باشد. های آبادگرانه زنان خاندان قراختایی را تکمیل کردهفعالیت

 موقوفات و کارکرد آبادگرانه زنان حاکمه سلغری -ج
نوظهور و تازه مسلمان قراختایی در آنجا حکومت یافت، در فارس این برخالف کرمان پس از هجوم مغول که سلسله     

اسالمی اما اصالتًا  ایام که از رونق و امنیت نسبی برخوردار بود، حکومتی مسلمان و کاماًل آشنا با سنن حکومتی ایرانی
ب رونق موجود و اعتنای کرد. در قلمرو اتابکان، حسدارای ریشه ایلی و لذا غیرمستقیم آشنا با سنن استپ حکومت می

، 72-88 :1322، شیرازی حکومت به آداب اسالمی، وقف و فعالیت های عمرانی مورد توجه خاص بود )ر.ک: زرکوب
(. تفاوت عمده فارس و کرمان در دهه آغازین فرمانروایی 242، 1302، مستوفی ؛127-123/ 5: 1337، ؛ وصاف87

، شرایطی توأم با ثبات و امنیت نسبی «آباقا»و « هالکو»حداقل در دوران ایلخانی ایلخانان، این بود که برخالف کرمان که 
از ثبات مذکور مرهون سلوک ترکان خاتون بود، در فارس این ایام، شرایط به سمت بی ثباتی روزافزون و  یداشت و بخش

فارس، همسر سعد بن « ِن ترکان خاتو»گسست فراوان پیش می رفت. از قضا بخشی از این بی ثباتی مرهون عملکرد 
، 5232، ؛ تاریخ شاهی173-172/ 5: 1337، ابوبکر)سعد دوم( و خواهر عالءالدوله، اتابک در یزد بود )ر.ک: وصاف

صل وی، ( آخرین اتابک مقتدر فارس و سرنوشت شوم جانشینان بالفه ق322-350) بن سعد مرگ ابوبکر (.135-133
بن  ، نخست در نقش نایب السلطنه پسرش محمد و آنگاه در کنار دامادش محمد«نترکان خاتو»فرینی آزمینه را برای نقش

-قدری بیسلغورشاه و سپس سلجوق بن سلغور، که وی را به همسری گرفت، هموار شد. با این حال، این بانوی پرنفوذ به

ل اتابکان را فراهم آورد )ر.ک: کفایت نشان داد که نه تنها جان خود را در این راه نهاد که موجبات از دست رفتن استقال
-در کنار وی بعنوان همسر سعد دوم عنوان ممدوح مصلح الدین سعدی که گلستان به وی تقدیم شده .(121-124همان، 
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الذکر یاد کرد. سلغوم، نخست به ازدواج محمدبن سلغور فوق« ابش خاتون»و « سلغوم»است،  باید از دو دختر وی 
بزرگ یزدی خویش )یاقوت ترکان دختر  از قتل مادر و شورش سلجوق شاه، با حمایت مادردرآمد و در پی تحوالت پس 

بود، به اردوی که از قبل بعنوان نامزد منگو تمور بن هوالکو تعیین شده« ابش خاتون»براق حاجب( به همراه خواهرش 
 (. سلغوم خاتون پس از مدتی به ازدواج اتابک یوسف شاه یزدی درآمد124-172/ 5 :1337، شدند. )وصافایلخان برده

الجای »های مادر شوهر قدرتمندش بش خاتون که در پرتو ازدواج با منگوتمور و حمایتآ. (554:  1380،)اوچوک
ود، تا مقام اتابکی و و گویی حسن توجهی که هوالکو به وی داشت و کابین درخور توجهی برایش در نظر گرفته ب« خاتون

های قدرت در فارس و خود سری بی (. با این حال، در دسته بندی5/553 :1337،)وصاف رفتحکومت بر فارس پیش
هذ.ق( از 324-373) «ارغون»حد و حصر اشرافیت درباری، چندان موفق نبود و در نهایت با فشار مضاعف ایلخان 

، دختر ابوبکر و عروس «جهان ملک»عالوه بر  ه ق در تبریز درگذشت.373حکومت معزول شد و در اوج جوانی به سال 
دختران ابش بودند. از این دومی نام « کردوچین»و « الغانچی»دربار قراختایی که از او یاد شد خواتین قابل ذکر دیگر، 

موقوفات و کارهای درخشان تری در تاریخ مانده و صرف نظر از دو نوبت حکومت کوتاه مدت برکرمان و فارس، از حیث 
قره »نیز مدت کوتاهی به همراه شوهرش« سلطان خاتون»دختر الغانچی موسوم به  و آبادگرانه خوش درخشیده است.

 :1322،زرکوب شیرازیدر بحبوحه شرایط نابسامان فارس در اواخر عهد ایلخانان در شیراز حکومت کرد )ر.ک: « محمد
مادر شاه شیخ ابواسحاق اینجو که وقفیات بسیار داشت و بخصوص در گسترش حرم « تاشی خاتون»(. نام نیک 143

)درباره وی ر.ک: ابن  )ع( و اختصاص وقفیات فراوان برای این حرم، نقش مؤثری داشت حضرت احمدبن موسی
کرد. منتها عملکرد او خارج از بازه زمانی نیز نباید فراموش  (124-107 :1322، زرکوب شیرازی؛ 531/ 1، 1338بطوطه

  .در عصر نامسلمانی ایلخانان است ن پژوهشو به ویژه مسأله ای

شمار اتابکان در سراسر دوره فرمانروایی، نخستین اقدام آبادگرانه زنان خاندان اتابکی، ساخت پرنظر از موقوفات  صرف    
بود که پیکر سعد دوم را در آنجا دفن کردند. مدرسه مذکور  (5/171 :1337،)وصاف مدرسه عضدی توسط ترکان خاتون

را ترکان خاتون به نام عضدالدین محمد احداث کرد. پس از مرگ ابش خاتون در تبریز و دفن این بانوی مسلمان و متشیع 
جنیدی شیرازی د. البته کر، جسد او را به شیراز منتقل و در همین مدرسه عضدیه دفن «کردوچین»به رسم مغولی، دخترش

که خود بنا کرده بود ذکر می کند. بنای مذکور هنوز در شیراز و در نزدیکی های دروازه « رباط ابش»محل دفن او را 
هذ.ق و به فرمان هوالکو به مقام اتابکی فارس رسید و با فراز و فرودهایی 335خانه پابرجاست. آبش خاتون از سال قصاب

(. هرچند حسب 72 :1322،زرکوب شیرازیکشید و نامش در خطبه و سکه ذکر شد )تا آخر عمرمقام اتابکی را یدک 
شرایط موجود، کمی سن و دسته بندی های باز دارنده قدرت نتوانست در اداره مطلوب ایالت کفایت الزم از خود نشان 

خوری شامل یک ششم درآمد  دهد اما از نفوذ فراوانی برخوردار بود. در هنگام نامزدی با منگو تمور، هوالکو جهیزیه در
فارس، ساالنه هشتاد هزاردینار و یک چهارم بستان فیروزی و نوروزی و اسواق خان ملکی را به وی اختصاص داد. ابش 
خاتون بانویی متشرع و نیکوکار بود و به طور قطع به آبادانی و امور خیر سخت عالقمند بود. با این حال، در منابع تاریخی 
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باط ابش در محل مقبره خانوادگی خاندان سلغری، که ظاهرًا پیش از وی عمارتی در آنجا برپا نبود، بعالوه تنها از احداث ر
بافان توسط وی یاد شده و ابواب البر دیگری به وی منتسب نیست )ر.ک: جنیدی ای در کوی طنابساخت مدرسه

هم به سبب عمر کوتاهی که بیشتر آن هم در (. شاید 355/ 0: 1332، ؛ میرخواند518 :1357، شیرازی، حاشیه قزوینی
های سیاسی همراه بود، فرصت الزم برای وقف اردوی ایلخانان گذشت و مدت حضور مستقیم وی در شیراز نیز با ناآرامی

 و فعالیت عمرانی بیشتر به دست نیاورد.

، به لحاظ سیاسی جایگاه رفیع )منگوتمور( پسر چهارم هوالکو و ابش خاتون حاصل ازدواج تاش منگو« کردوچین»     
؛ 170/ 5 :1337،ه.ق به حکومت کرمان رسید)وصاف322به سال « بایدو»کسب کرد و در یک نوبت در زمان ایلخانی

ه ق به حکومت فارس رسید و 812(. در زمان ایلخانان مسلمان و در عصر ابوسعید بهادرخان به سال 27منشی کرمانی، 
(. کردوچین 353-353/ 3 :1337ات، موقوفات و ابواب البر بسیار شد )ر.ک: وصافدر این مرحله بود که موجب مبر

چهار نوبت با افراد شاخصی اعم از حکام و امرا ازدواج کرد و صرف نظر از پایگاه خانوادگی در کرمان و فارس، از نفوذ 
 ،ه.ق812متش بر فارس در سال عمده موقوفات و تالش های نیکوکارانه وی در عصر حکو .این امرا استفاده مطلوب کرد

است. با این حال، نظر به اینکه بخش زیادی از دوره زندگی وی مربوط به عصر در عهد مسلمانی ایلخانان انجام شده
نامسلمانی ایلخانان است و تربیت و تکوین شخصیت او به این دوره  مربوط است، اهمیت اقدامات وی بدین عصر نیز  

عنوان سنتی معهود در خاندان همن اشاره به رعایت حال مردم و آبادانی بالد از سوی وی، بقابل تعمیم است. وصاف ض
المنفعۀ ساخت پدران و خاندان وی، اهمیت اقدامات او را از این سلغری و یاد کرد برخی از این سنت ها و بناهای عام

اوقاف ممالک ایران زمین دستخوش انهدام و  هایی کرد که بیشترداند که در زمانی اقدام به چنین فعالیتجهت مهم می
/ 3: 1337خرابی بود و مدارس و مساجد و دیگر موقوفات به سبب فساد و منفعت طلبی از رونق افتاده بودند )وصاف

کند که (. در ادامه از بناهای احداثی این خاتون از جمله مدرسه شاهی یاد می572 :1357؛ منشی کرمانی، 353-353
ستگی بود و جهت تعیین اوقات شرعی نیز ابزارهای گاهشماری دقیقی داشته است. همین طور از ساخت در نهایت آرا

کند علوم، حافظان قرآن، متصوفه و دیگر نیازمندان یاد می البان، کاریزهای آبرسانی، حمام و تعیین مقرری برای طوستانهاب
 آورد ی از مدرسه شاهی آویز شده بود را میاو این دو بیت سرودۀ خویش در وصف حال کردوچین، که برگوشه

 از مژده سعادت و اقبال کردوچین وصاف گفت طاس فلک می کند طنین
 بادا مسّخر تو کماالت آن و این دنیا و دین مسّخر اهل کمال شد

 

عادت این حسنه را های مفید و رفتار صحیح و المنفعه ایشان، ارزشبا بیان حکومت زنان دراین برهه زمانی و اقدامات عام
، عینی و واقع گرایانه های هدفمندسپاری به سمت یادگیری از طریق موقعیت نهادینه کنیم و از طریق شیوه شفاهی و یاد

مدی تاریخ را درک کنند و تحلیل متفاوتی از آنان فراهم کنیم تا کارآمندی ای برای مطالعه و عالقهو انگیزه حرکت کنیم
 ورند.آ عملوقایع تاریخی به
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 گیرینتیجه

های های دههحاکمیت مغول بر ایران و عصر نامسلمانی ایلخانان، با همه ثبات و امنیت نسبی که در قیاس با نابسامانی     
 یپس از هجوم مغول پدید آورد، تقابل دو گونه ساختار حیات اجتماعی، یکی مبنی بر مقتضیات حیات ایلی و دیگر

نظر به ماهیت محوری و کارکرد گفتمانی دین در جامعه ایرانی، نامسلمانی قوم  ترحیات مدنی را در خود داشت. مهم
غالب، بی اعتنایی نسبت به عقیده و قوانین جاری جامعه را در خود داشت. از این رو، طبیعی بود که عناصر مسلمان 

ی و رویکرد ایرانی به جامعه و اقتصاد همخوانی نداشت از همه توان ایرانی برای مقابله با شرایط حاکم که با سنن سیاس
های مساعد موجود و نیازهای فرمانروایان نامسلمان، در جهت مهار بگیرد. در همین جهت با استفاده از زمینهخود بهره

ه و حکومت ایرانی استفاده پذیری برای همنوایی با جامعرفتارهای غیرمدنی مغول و در نهایت متقاعد کردن ایشان به اسالم
تمایل حکومت ایلخانی در حفظ ثبات و آرامش ایاالت، با هدف تأمین منافع خویش، این  و نیزشرایط مذکور  کنند.

های مقابله با دن زمینهوراختیار حاکمان ایالتی قرار داد تا در پرتو کارآمدی و همنوایی با ایلخانان، در فراهم آرفرصت را د
شرایط تاریخی  یهداری ایرانی مؤثر باشند. این مقتضیات بعالوها با سنن حکومتموجود و آشنا کردن مغولشرایط ناگوار 
هایی ایجاد کرد که داری را در اختیار خواتین مسلمان قرار داد، زمینههای کرمان و فارس که موقعیت حکومتخاص ایالت

نگاه مثبت از آن تر مهم ها به خواتین، رواداری در امور اعتقادی وولگیری از نگاه مساعد مغبا بهره خاندان های حاکمزنان 
ای بپردازند که در حفظ و رونق اقتصاد شهری و کشاورزی و جلب های آبادگرانهف و فعالیتاوقابه وقف و بخشش، به 

 رضایت مردم نقش مؤثری داشت. 

رویکرد حکومتی ایلخانان نیز همخوانی داشت.  پیامد فعالیت عمرانی خواتین مسلمان در عصر نامسلمانی مغول با
که بخشی از این جا از آنداری نیز آشنا کرد. ها را با الگوی موفق حکومتبنابراین، ضمن اثبات کاردانی ایشان، مغول

 طبیعی است که در تقویت راهبرد کلی برتری ،موقوفات متوجه مراکز علمی وآموزشی و حمایت از علما و اندیشمندان بود
-سهم مؤثری داشتهمغوالن اسالمی و از جمله اسالم پذیری  ان به پذیرش سنن ایرانیآندر مواجهه با مغول و متقاعد کردن 

باشد. پیامدهای کارکرد آبادگرانه زنان مسلمان خاندان حاکمه سلغری و قراختایی، بعنوان جزئی از راهبرد کلی جامعه 
 ن برشمرد: ایرانی در مواجهه با مغول را می توان چنی

های ایرانی، حفظ وحدت و هویت جمعی، تقویت مناسبات دین و دولت و انسجام و همگرایی در تداوم سنت .1
 جامعه

 مهار رفتارهای غیرمدنی مغولها و جلب نظر آنها در پذیرش گفتمان مؤثر مسلمانی  .5
های تداوم هموار کردن زمینه پناه دادن به علما و اندیشمندان، ساخت مدارس، مساجد، خانقاهها، کتابخانه ها و .3

 فکری و فرهنگی جامعه
ها، ها، بستانحفظ رونق اقتصاد شهری با آبادانی شهرها و اهتمام به ساخت بازارها، کاروانسراها، رباط .0

 هاگاهها و رونق اقتصاد کشاورزی با اهتمام به حفر کاریزها، قنوات و تأمین امنیت در شوارع و راهتفرج
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های اجتماعی خودجوش و کارآمدی چون تصوف و فتوت که در نوع خود پرورش ایگاه جنبشتثبیت و تقویت پ .2

 ها بوددهنده روح مقاومت جویی ایرانی
توان آن را حاصل برتری رویکرد بزرگان ایرانی در پیروزی گفتمان مهار مغول و اسالم پذیری ایلخانان که می .3

 ت.ها دانسشروع عصر جدیدی در تاریخ فرمانروایی آن

ی آبادگرانه های کارکردپیامد آموزش است.ها همراه بودهحاکمیت مغول در ذهن فراگیران همواره با تصویری از ویرانگری
 تواند دو تاثیر عمده در فراگیران تاریخ داشته باشد:زنان مسلمان می

، خصوص در مواجهه با مغولهای مختلف تاریخی و به ی زنان در دورانتاکید و اهتمام بیشتر بر نقش سازنده .1
 آفرینی بیشتر زنان در دوران معاصربرای نقش سازی زمینهفراهم

فرهنگی جامعه، اثبات وقف به عنوان های داوطلبانه در تغییر ساختار سیاسی و ثیر شگرف فعالیتأنشان دادن ت .5
 ی معاصری مدنی در جامعههای توسعهیکی از راهکار

 و مآخذ منابع
 

بنگذاه : سذفرنامه ابذن بطوطذه، ترجمذه محمذد علذی موحذد، تهذران (،7661) ،ابوعبداللذهابن بطوطذه، شذرف الذدین  -
 ترجمه و نشر کتاب.

حذذوادث الجامعذذه و التجذذارب النافعذذه فذذی المائذذه (، 1278)ابذذن فذذوطی، کمذذال الذذدین ابذذی الفضذذل عبذذدالرزاق،  -
 دارالفکر الحدیث. :الثامنه  بیروت

 .انتشارات علمی و فرهنگی :تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران(، 1385)اشپولر، برتولد، -
تاریخ افضل بدایع االزمان فی وقایع کرمان، به اهتمام مهدی  (،1353)الدین کرمانی، ابوحامد احمدبن حامد،_افضل -

 بیانی، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.
 (، تاریخ مغول، تهران: انتشارات امیر کبیر.1377) اقبال آشتیانی، عباس، -
 :تهران مقدمه باستانی پاریزی، فرمانروا در دولتهای اسالمی، ترجمه محمدتقی امامی، زنان (،1380)اوچوک، بحریه، -

 ش.انتشارات کورو
مرکز  :، تهران5حکومت ایلخانیان نبرد میان دو فرهنگ، ج :دین و دولت در ایران عهد مغول (،1381)بیانی، شیرین، -

 نشر دانشگاهی.
 انتشارات دانشگاه تهران. :، تهران5چ، زن در عصر مغول، (، 1375)، -------- -
تذذاریخ شذذاهي قراختاییذذان، بذذه تصذذحیح محمذذد ابذذراهیم باسذذتاني پذذاریزي، (، 5232م )مؤلذذف ناشذذناس(، )نذذابذذی  -

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران :تهران
، متذرجم پلیوپذل، شذیرین بیذانی، «تذاریخ سذّری مغذوالن، یذوان چذالویی شذه» (،1373)مؤلذف ناشذناس(، ) نذامبی -

 تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
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نقذذش هوشذذمندی و تذذدبیر سیاسذذی حکذذومتگران در ایجذذاد امنیذذت و توسذذعه ی جامعذذه »ترکمنذذی آذر، پذذروین،  -

، 1، جسذذذتارهای تذذذاریخی، دوره اول، شذذذماره «)مطالعذذذه مذذذوردی حکومذذذت ترکذذذان خذذذاتون قراختذذذایی در کرمذذذان
 .54-1، صفحه 1372سال

 علمی و فرهنگی.: ، تهران3تاریخ یزد، به کوشش ایرج افشار، چ (،1370)جعفری یزدی، جعفر بن محمد، -
تذذاریخ »در مجلذه: ، «آنذذان در تذاریخ اسذذالماجتمذاعی  -هذای سیاسذذیخذواتین و نقذذش» (،1370)مهذذدی، ،جذوادی -

 .55، ش«اسالم
تذاریخ جهانگشذا، بذه اهتمذام شذاهرو موسذویان، بذر اسذاس تصذحیح (، 1372)جوینی، عالءالذدین عطذا الملذک،  -

 .انتشارات دستان :عالمه محمد قزوینی، تهران
تصذحیح و تحشذیه محمذد المذزار، بذهَشذّداالزار فذی حذّط االوزار عذن ُزوار (، 1357جنیذد شذیرازی، معذین الذدین، ) -

 قزوینی و عباس اقبال ،تهران: چاپخانه مجلس.
اوقاف قراختاییان کرمان )نمونه ای از اقدامات وقفی فرمانروایان زن در تاریخ » (،1382) خیراندیش، عبدالرسول، -

 . 35-52، صفحه  52، سال هشتم شماره «وقف میراث جاویدان»در مجله: ، «ایران
 آباد بوم. :فارسیان در برابر مغوالن، تهران(، 1320)، -------------- -
 بنگاه ترجمه ونشر کتاب. :، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران( 1303)دیاکونوف، م. م. -
انتشذذارات  :، تهذران6جذامع التذذواریخ ، بذه کوشذش بهمذذن کریمذی، چ (،7631)رشذید الذدین، فضذل اللذذه همذدانی، -

 .اقبال
مکاتبات رشیدی ، گردآوری محمد ابر قوهی به اهتمام محمد شفیع ،  (، 1202)، ----------------------- -

 .انتشارات کلیه پنجاب: الهور
 :وقفنامه ربع رشیدی، به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار،تهران(،1323) ،---------------------- -

 انتشارات انجمن آثارملی.
 .انتشارات امیرکبیر :، تهران3شهر، سیاست و اقتصاد در عهد ایلخانان، چ (،1327) رضوی، ابوالفضل، -
 ، پژوهشهاي«ایلخانان حکومتي ساختار نهادینگي در مغولي امارتهاي جایگاه» (،1328)، --------------- -

 .02-52تابستان، صص و بهار ،٢ شماره اسالم، و ایران تاریخي

، «نصذذذیرالدین طوسذذذی و گفتمذذذان مهذذذار در عهذذذد نامسذذذلمانی ایلخانذذذان»(، 1325)، --------------- -
 147-23، صص 13، ش0تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، س

 بنیاد فرهنگ ایران.  :ابوالعباس احمد، شیرازنامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی، تهران (، 1322) زرکوب شیرازی، -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. :میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران (،1388) فرای، ن. ریچارد، -
 . 33تا 33، صفحه 0، میراث جاویدان، شماره «های آنیادگارهای ماندگار: وقف و انگیزه»(، 1385) فیض، علیرضا، -
انتشذذارات : مهذذین همبلذذی، تهذذران تذذاریخ اولجذذایتو، مصذذحح (،1372)،ابوالقاسذذم عبذذد اللذذه بذذن محمذذد، کاشذذانی -

 .علمی و فرهنگی
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 انتشارات اساطیر. :ی پرویز رجبی، تهرانمارکوپولو در ایران، ترجمه (،1371)گابریل آلفونس، -
 نشر نی. :تداوم و تحول در تاریخ میانه ی ایران، ترجمه ی یعقوب آژند، تهران (،1385)لمبتون، آن، -
 :مجلهدر ، مترجم: مجتبی کیانی، «هجری 7تا 3بررسی موقوفات ایران در قرون » (،1370) ، نیوتون، کرک،------- -
 .83-23، صفحه 02، شماره «وقف میراث جاویدان»
 :، متذذرجم، ابوالفضذذل رضذذوی، تهذذران5ایذذران در اوایذذل عهذذد ایلخانذذان رنسذذاس ایرانذذی، چ (،1324)لذذین، جذذورج، -

 انتشارات امیرکبیر.
(، نهذاد وقذف و نقذش آن در گسذترش و تثبیذت باورهذای دینذی در ایذران، اسذتاد راهنمذا 1327) مباشر امینذی، زهذرا، -

 ستار عودی، استاد مشاور محمدسپهری، رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 
(، سرگذشذذت و عقایذد فلسذذفی خواجذذه نصذیرالدین طوسذذی، بذذه انضذمام بعضذذی از رسذذایل 1332مذدرس زنجذذانی،) -

 وی، تهران: نشر دانشگاه تهران.و مکاتبات 
 فروشی اسدی.جلد، تهران: کتاب 3(، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار،1304مستوفی بافقی،محمد،) -
سذذمط العلذذی للحضذذره العلیذذا، زیذذر نظذذر محمذذد قزوینذذی، تصذذحیح عبذذاس (، 1357)منشذذی کرمذذانی، ناصذذرالدین،  -

  شرکت سهامی طبع کتاب. :اقبال آشتیانی، تهران
 .02-58، صص32، وقف میراث جاویدان، شماره«درآمدی بر موقوفات زنان»(، 1372)مهریزی، مهدی،  -
تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفاء، (، 1332)میرخواند، مذحمدبن سید برهان الدین خذاوندشاه،  -
 کتاب فروشي خیام پیروز. :جلد، مقدمه عباس پرویز، تهران3
متعّلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، توسط ایرج  2005سند شماره (، 1332تاج الّدین، کارنامه اوقاف، ) نسایي، -

 . 55تا  2، صفحه «فرهنگ ایران زمین» افشار، مجّله
-رسذذاله اثبذذات واجذذب. تصذذحیح محمذذدتقی دانذذش، ابذذو جعفذذر محمذذد بذذن حسذذن، ( 1324،)طوسذذی نصذذیرالدین -
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