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زندگی و تحصیل ،رابطه با قدرت و گرایشهای اعتقادی وی مورد بحث قرار میگیرد و در پایان آثار وی
بررسی و نسخهشناسی میشود.
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 .1مقدمه
سرزمین ایران در طول تاریخ چندهزارسالۀ خود دانشمندان بیشماری به خود دیده است
که متأسفانه بعضی از ایشان به فراموشی سپرده شدهاند یا در تاریکی تاریخ کمتر دیده
شدهاند .پژوهش پیرامون حیات و آثار این عالمان اهمیت بسیاری دارد ،چراکه حلقههای
گمشدۀ تاریخ و سیر تکاملی علوم در ایران را برای ما روشنتر میسازد .این مسأله بهویژه
در دوران حملۀ مغول اهمیت خود را نشان میدهد؛ دورانی که در آن مدارس و
کتابخانههای ما را سوزاندند و دانشمندانمان را آواره کردند و موجب کساد بازار علم شدند.
بنابراین ،شناخت هرچه تمامتر علمای این دوره ،که در آن اوضاع آشفته میراثدار نیاکان
بودند و برای روشن نگهداشتن چراغ دانش میکوشیدند ،اهمیت دوچندان دارد.
شیخفضلاهللا تورانپشتی نیز از جمله عالمانی است که در این دورۀ پرآشوب زندگی
میکرده است.
در مورد پیشینۀ این تحقیق باید گفت که عالمه قزوینی در تعلیقات شداالزار،
عبدالحمید هنداوی در مقدمۀ تصحیح المیسر ،لیلی کریمیان در دانشنامه جهان اسالم و
اسماعیل شموشکی در مقدمه پایاننامۀ خود (تصحیح المعتمد) شرح حالی از تورانپشتی
ارائه کردهاند که ما از آنها استفاده کردهایم و عالوه بر آن با استفاده از دیگر منابع فارسی
و عربی کوشیدهایم تصویری جامعتر و اطالعاتی جدیدتر از زندگانی او به دست دهیم.
 .2زندگینامه
شیخ شهابالدین ابوعبداهللا فضلاهللا بن ابوسعد ،حسن بن حسین بن یوسف تورانپشتی
فقیه ،محدث و از علمای بزرگ اهل سنت در قرن هفتم هجری است .او منسوب به
روستای تورانپشت است که در استان یزد و در  54کیلومتری جنوب غربی شهر تفت قرار
دارد (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان یزد .)50 :2/1381 ،تورانپشت ،که در تلفظ عامه آن را
تورونپشت میخوانند ،از آبادیهای بسیار کهن و معتبر شهر یزد است که بر روی تپهها و
پادامن کوه سنگی قرار گرفته است 2.نسبت او در منابع عربی بیشتر به صورت التوربشتی و
گاهی نیز التربشتی و الترابشتی آمده است.
متأسفانه از سال تولد تورانپشتی گزارشی در تاریخ نیافتیم و دوران ابتدایی زندگیش
زیاد روشن نیست .او مراحل تحصیل را ابتدا نزد پدرش سپری کرد ،چراکه وی نیز از
1
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عالمان دینی بود و تورانپشتی در کتابش از او روایت نقل میکند
او سپس در بغداد به فراگیری علوم پرداخت .در مشیخۀ قزویني آمده است که وی از شیخ
رشیدالدین أبيعبداهللا محمد بن أبيالقاسم المقرئ ،که از مدرسان بغداد بود ،اجازۀ روایت
گرفت (ابوحفص عمر القزوینی.)554 : 1426 ،
تورانپشتی ،که از معاصران سعدی بود ،ابتدا در شیراز و در سایۀ اتابک ابوبکر بن سعد
بن زنگی ( 658-623ق) میزیست ،چراکه اتابکان فارس در دورۀ آشوب مغول با
سیاستهای خود شیراز را در امان نگاه داشته بودند و از دانشمندان و فاضالن عصر به
گرمی استقبال مینمودند .اما در سال  656هجری به دعوت ترکان خاتون ( 681-655ه .
ق) ،از فرمانروایان سلسلۀ قراختائیان کرمان 3،شیراز را به قصد کرمان ترک کرد و به
تدریس در مدرسۀ ترکانی ،که ترکان خاتون آن را در همان سال بنا نهاده بود مشغول شد.
در مجمل فصیحی ،ذیل حوادث سنۀ ست و خمسین و ستمائة ( )656آمده است« :طلب
داشتن قتلغ ترکان شیخالمحدثین شهاب الملة و الدین فضلاهللا [بن حسن] التورانپشتی
جهت تدریس مدرسۀ ترکانی از شیراز به کرمان» (خوافی .)810: 1386 ،در سمطالعلی در رابطه
با همین مسأله آمده است:
(توران پشتی.)112 :1429 ،

موالنا شیخ الشیوخ ،محیی مراسم سنت و جماعت ،ماحی صور هوی و بدعت ،استاد و پیشوای اهل حدیث
و تفسیر ،و مقتدی و سردفتر اصحاب وعظ و تذکیر ،قطباالولیاء فی زمانه ،الفایق علی صنادید الدهر
بعظمة شأنه و علوّ مکانه
ز تاب نور ضمیرش نفوس شیطانی
شهاب چرخ شریعت که هست خاکستر
شهاب الدین فضلاهللا التورانبشتی را ،قدس اهللا نفسه و روح رمسه ،خود [منظور ترکان خاتون است]
استطالب فرمود و به حضور مبارکش تبرک و تیمن نمود و مراسم حسن ارادت و فرایض اظهار صفاء
عقیدت و نوافل تقدیم لوازم مبرات و خدمت ،مقدم متبرک آن صاحب برید ملک والیت و شهبیت قصیدۀ
ارباب کرامت را تقدیم کرد( .ناصرالدین منشی کرمانی)42-41 :1328 ،

همچنین در تاریخ شاهی قراختائیان آمده است:
چون کار مدرسۀ مقدسه به اتمام کشیده بود و محصالن متفقه را از خوان احسان او [منظور ترکان خاتون
است] وجه بلعت به فم معده رسیده و مدرسان را در مدرسۀ مقدسه اجالس فرموده ،صفهای [که] در گنبد
مرقد خود بر موالنا عز الملة و الدین مقرر بود -صفهای خسروانی -که باغچه در پیشان آن است به
موالنا امام بارع تاج الملة و الدین السدیدی الزوزنی حواله فرمود و صفۀ جنوبی که کتابخانه در پیشان آن
است به امام عالم ،ملکالمناظرین ،نجم الدین عمرالکرمانی داد ،که کرمانیان او را نجم طحّان میگفتند،
و در این وقت امام ربانی و شیخ روحانی شیخالشیوخ االسالم شهابالملة والدین فضلاهللا التورهپشتی ،که
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خلیفۀ بحق شیخ مطلق شهاب الحق و الدین السهروردی بود با جماعت فرزندان مقام و موطن باز کرمان

آورده بود و بر منبر مدرسۀ مقدسه تذکارهاء فضلآمیز و وعظهاء وجدانگیز میفرمود (تاریخ شاهی.)177 :
اگرچه با وجود چنین شواهد واضح است که تورانپشتی برای تدریس و به دعوت
ترکان خاتون شیراز را ترک کرده و به کرمان رفته ،اما شاید او برای ترک شیراز دلیل
دیگری نیز داشته است و آن خشم ابوبکر زنگی بوده باشد از وی ،چنان که در تاریخ
وصّاف میخوانیم:
و امام عالم شهابالدین تودهپشتی 4و موالنا عزالدین ابراهیم قیسی که قیسیّالحلم و قسیّالعلم بود و در
افانین علوم وحید عصر و فرید دهر و عالمۀ روزگار و اعجوبۀ ادوار هم بدین مقدمات با صد تهدید تبعید فرمود
و باعث او بر انکار این طایفه اشفاق او بود بر مال و ملک که مبادا به قوّت رویّت و درایت یکی را بر اسرار آن
وقوف افتد و خللی سرایت کند و چون باری تعالی مُلک او را عنقریب زوال مقدّر کرده بود ،آن همه عزم و

حزم و رای جزم فایدهای نداد (فضل اهللا شیرازی.)159 :
و ظاهراً همزمان شدن تهدید ابوبکر زنگی و احساس خطر تورانپشتی با دعوت ترکان
خاتون از وی جهت تدریس در مدرسۀ ترکانیه موجب استقبال وی از آن دعوت شد.
تورانپشتی گویا سفری نیز به مکه داشته است ،چراکه در کتاب تاریخ مکة المشرفة به
آن اشاره شده است ،اما معلوم نیست در چه دورهای از زندگیش:
«قَالَ التوربشتي فِي شرح المصابیح  :وَلَقَد شاهدت من کَرَامَة الْبَیْت الْمُبَارك أَیَّام مجاورتي
بِمَکَّة أَن الطیر کَانَ لَا یمر فَوْقه...
توربشتی در شرح المصابیح میگوید :از کرامات خانه مبارک در ایام مجاورتم در مکه دیدم
که پرندهای بر آن نمیپرد( ...ابن ضیاء.)167 :1424 ،
ما این نکته را در نسخۀ چاپی المیسر فی شرح المصابیح نیافتیم ،اما نکتهای یافتیم که
سفر او به مدینه را تایید میکند .او در شرح حدیثی از پیامبر (ص) در مذمت سوگند دروغ
مینویسد« :وَ قد وَجَدتُ القاضِی بالمدینة -عظّم اهللا حرمَها وَ علی ساکنها الصالة والسالم-
یحکم عِندَ المنبرِ ،فذکر فی الحدیثِ علی ما کان (...تورانپشتی.)869 : 3/1429 ،
او گویا سفری نیز به همدان داشته است و در آنجا حدیث شنیده است... « :وَ سمعتُ بعض
اصحاب الحدیثِ بهمدان» یقول(... :تورانپشتی.)1269 : 4 /1429،
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 .4فرزندان شیخ
تورانپشتی سه پسر داشت به نامهای تاجالدین عبداهللا ،که از مالزمان سلطان جاللالدین
سیورغتمش بود که «بعد از شرف منادمت ،طبیب فرخدم و قدم پیشگاه سلطنت شد».
(منشی کرمانی .)65 : 1328 ،دیگری مجدالدین عبدالرحمن که فصیح خوافی او را متوفی 731
در کرمان میداند (خوافی )909 : 2/1368 ،وی از بزرگان زمان خویش بود و ناصرالدین منشی
کرمانی ،نویسندۀ سمطالعلی دربارۀ او میسراید:
مرکب زهد ورا خیل ملک پیش رکاب
آسمانست علوّ سخنش را مسکن

خاتم فضل ورا ملک سخن زیر نگین
و آفتابست زکات هنرش را مسکین (سمطالعطی)65 :1328 ،

و دیگر صدرالدین عبدالعزیز .تورانپشتی دختری نیز داشت که با شهابالدین عبدالعزیز
پسر محمود بن محمد زوزنی (م  666ه  .ق) ازدواج کرد .جدول زیر ،که عباس اقبال در
تعلیقات سمطالعلی (منشی کرمانی )121 :1328 ،آورده است ،اوالد و نوادگان تورانپشتی را
نشان میدهد:

 .5مذهب فقهی
در مورد مذهب فقهی او اختالفاتی در منابع دیده میشود .سبکی نام او را در طبقات
الشافعیة ( )349 : 8/1413میآورد ،اما در مشیخۀ قزوینی (ابوحفص قزوینی،)554 : 1426،
کشفالظنون (حاجی خلیفه ،)1698 : 2/1941 ،االعالم زرکلی (زرکلی )152: 5/2002 ،و معجم
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المؤلفین کحاله (کحاله )73: 8 ،نام او به عنوان فقیهی حنفی آمده است .تورانپشتی در
جاهایی از کتاب المیسر ( )916-915 :1429از ابوحنیفه و نحوۀ استدالل او و اصحابش سخن
میگوید و حتی آن را نقد میکند .به نظر عبدالحمید هنداوی (تورانپشتی ) 26 : 1429 ،ممکن
است او در دورهای از حیات خویش حنفی و در دورهای دیگر شافعی بوده است ،یعنی با
توجه به اینکه المیسر به ظاهر آخرین کتاب اوست ،ابتدا حنفی بوده ،سپس مذهب شافعی
را اختیار کردهاست.
 .6گرایش به تصوف
از بررسی منابع چنین برمیآید که تورانپشتی با وجود اینکه فقیه بوده و اهل حدیث،
گرایش به زهد و تصوف نیز داشته ،تصوفی در چارچوب سنت ،چنانکه در کتابش ،در شرح
حدیثی از پیامبر(ص) با بزرگی از صوفیان یاد میکند:
و هذا تأویل سلکت فیه مسلک علمائنا من الصوفیه قدّس اهللا أرواحهم :و این تأویلی است مطابق شیوۀ
علمای صوفی ما که خداوند ارواحشان را پاک و مبارک گرداند (تورانپشتی.)1235 :4/1429 ،

شایان ذکر است که در بین آثار شیخ کتابی نیز به نام تحفة السالکین در تصوف وجود دارد
که ذکر آن خواهد آمد.
همچنین گویا وی چندی نیز در حلقۀ مریدان شیخ شهابالدین ابوحفص عمر بن
محمد سهروردی ( 632-539ق) ،عارف مشهور ،بوده است .چنان که دیدیم مؤلف تاریخ
شاهی در حق وی میگوید:
امام ربانی و شیخ روحانی ،شیخالشیوخ االسالم ،شهاب الملة و الدین فضلاهللا التورهپشتی که خلیفۀ بهحق
شیخ مطلق شهاب الحق والدین السهروردی بود.)177 :2535( ...

همچنین در الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ذیل معرفی عبدالرحیم بن عبدالکریم
شیرازی ،سخن از خرقهپوشی وی رفته است و مؤلف کتاب خرقۀ عبدالرحیم شیرازی را با
ذکر سند به سهروردی میرساند .در این سند نام فضلاهللا تورانپشتی و پسرش مجدالدین
نیز وجود دارد:
لبسهَا من النُّور مُحَمَّد بن عبداهللا الْکرْمَانِي عَن الْمجد بن الشهَاب فضلاهللا التوربشتي عَن والِده عَن
السهروردي (شمسالدین السخاوی) 181: 4 /

همچنین در تذکرةاالولیاء محرابی کرمانی یا مزارات کرمان آمده است که شهابالدین
سهروردی چهل مرید با نام شیخ شهابالدین داشته است:
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که حضرت شیخ شهابالدین 5یکی از مریدان حضرت عمدة االقطاب و االولیاء المحققین ،شیخ شهاب
السهروردی رحمة اهللا علیه ،بودهاند و کار ایشان این بوده که شیری به ایشان داده بودند که همیشه جهة
مطبخ شیخ از آن میکشیدهاند (؟) و آن حضرت را چهل نفر شیخ شهابالدین نام مرید بودهاند که
مجموع صاحب کمال بودهاند ،سوای دیگر مریدان متفرقه( ...محرابی کرمانی.)102:

با این اسناد تقریباً میتوان مطمئن شد که شهابالدین تورانپشتی در سلک تصوف
درآمده و از مریدان و شاگردان شیخ شهاب سهروردی صاحب عوارفالمعارف بوده است،
اما معلوم نیست که این گرایش جدی وی به تصوف در چه دورهای از زندگی وی روی
داده است.
 .7وفات شیخ
از سال فوت او اخباری به دست آمده که در آن اندک اختالفاتی هست .سبکی در طبقات
الشافعیة میگوید« :و أظن هَذَا الشَّیْخ [فضلاهللا التوربشتی] مَاتَ فِي حُدُود السِّتین
والستمائة» (سبکی  .)349 : 8 /1413 ،دیگر منبع قدیمی مجمل فصیحی است که ذیل حوادث
سنۀ احدی و ستین و ستمائة ( 661ه .ق) میآورد« :وفات شیخالحفاظ ،افتخارالمحدثین
شیخ شهاب الملة و الدین فضلاهللا [بن حسن] التورانپشتی ،شارح کتاب المصابیح و
مصنف المعتمد فیالمعتقد و غیرذلک به کرمان( » ...فصیح خوافی .)815 :2 ،1386 ،حاجی خلیفه
در کشفالظنون (373 -366 :1/1941؛  )1733 ،1719 ،1698 :2ذیل هر کدام از کتابهای
تورانپشتی سالهای 661،600و 685ه .ق را برای وفات او میآورد و غزی در دیوان
االسالم ( )19 :2/1411سال وفات شیخ را  661هجری میداند .بنابراین ،با توجه به اینکه
سبکی سال 660هجری را با گمان و تردید بیان کرده و اتفاق نظر در سایر منابع بیشتر بر
سال  661است ،بایستی سال وفات تورانپشتی را همین  661بدانیم.
 .8شاگردان شیخ
نام دو تن از شاگردان توران پشتی در شدّ االزار آمده است ،یکی «الشیخ صدرالدین
ابوالمعالی المظفر بن محمد بن المظفر بن روزبهان بن طاهر العمری العدوی» (م 688ه.
ق) که نزد شیخ به فراگیری فقه و حدیث پرداخت و دیگری «االمیر اصیلالدین عبداهللا بن
علی بن ابیالمحاسن بن سعد بن مهدی العلوی المحمدی» (م  685ه .ق) ،صاحب کتاب
مفاتیح الهدی (جنید شیرازی.) 328-190 :1328 ،
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 .9آثار شیخ شهابالدین تورانپشتی
 1-9المیسر فی شرح المصابیح السنة

این کتاب را شیخ به زبان عربی و در شرح کتاب مصابیح السنة امام بغوی ( 516-433ه.
ق) نوشته است .شیخ تألیف این کتاب را در شیراز و به خواهش دوستانی که در فهم آن
مشکل داشتند آغاز کرد و در روز جمعه ،ششم صفر سال 660هجری در کرمان به پایان
رساند (تورانپشتی.)1364 :4 /1429 ،
در مورد المیسر به جرأت میتوان گفت که تورانپشتی تمام هنر علمی خود را به کار
برده است تا بتواند این کتاب را به نیکویی شرح کند .تورانپشتی در این کتاب به امام
بغوی و محدث بودنش بسنده نکرده و هر جا که حدیثی را بر خالف اجماع یا علم رجال و
درایه دیده ،سعی کرده است تا ضعف حدیث را بیان کند ،هرچند که امام بغوی آن را
صحیح شمرده باشد .این کتاب یکی از مهمترین شروحی است که تاکنون بر کتاب
6
مصابیح السنة نوشته شده است.
یک نسخه ازین کتاب به شمارۀ  1039در کتابخانه آیتاهللا مرعشی وجود دارد (درایتی،
 .)424 :10/1389دیگر نسخههای موجود از این کتاب در کتابخانههای دنیا بدین قرار است:
المکتبة المرکزیة عربستان به شمارۀ 988؛ مکتبة کلیة اآلداب والمخطوطات کویت به
شمارۀ 648؛ کتابخانه آصفیۀ هند به شمارۀ  ،256/3رقم 977-976؛ کتابخانۀ رامبور هند
به شمارۀ  121/1رقم 419؛ مکتبة الجامعالکبیر یمن به شمارۀ 408؛ انستیتوی
شرقشناسی ابوریحان بیرونی ازبکستان به شمارۀ 3278؛ کتابخانۀ چستربیتی ایرلند به
شمارۀ 5039؛ معهد المخطوطات العربیۀ قاهره به شمارۀ  297عن تیموریه  337حدیث؛
کتابخانۀ پرینستون ایاالت متحده به شمارۀ 5724؛ مرکز الملک فیصل للبحوث و
الدراسات االسالمیة ریاض به شمارۀ  -1986ف و شمارۀ ب  5360-5356و شمارۀ ب
7
 A/5364-5361و شمارۀ  -2-2725ف.
 .2-9المعتمد فی المعتقد

تورانپشتی این کتاب را در قالب کالم اشعری و به زبان فارسی و با نثری ساده و استوار
در شیراز نوشته است .وی در مورد هدفش از تألیف این کتاب میگوید:
و صورت حال آن است که چون رغبت بیعلمان در طلب شناختن حق و دانستن معتقد برگزیدگان امت،
که رسول -صلی اهللا علیه و سلم -طریق ایشان را در دینداری سواد اعظم خواند ،فاتر یافت و همت
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علمای زمانه از ارشاد و تنبیه ایشان ،که واجب مسلمانی و حق نصیحت است ،قاصر و فتنههای بیاندازه
از قبل اهل هوا و اصحاب شبهات و داعیان ضاللت به ضعفای امت محیط دید ،در خاطر آمد که معتقدی
ساخته شود به پارسی مشتمل بر بیان آنچه در این زمان طالبان حق را به بیان آن حاجت افتد ،مقرر بر
قانون کتاب و سنت و مؤسس بر قاعدۀ قرن اوّل که عالمان راسخ و سلف امتاند( » ...تورانپشتی،
)4 :1388

این کتاب در سه باب است« :باب اول در ایمان به خدای عزّ و جلّ؛ باب دوم در ایمان
به فرشتگان و کتابها و پیغمبران؛ باب سیوم در دیگر مسایل اعتقادی بر موجب کتاب و
سنت و اجماع امت( ».تورانپشتی)4 :1388 ،
تورانپشتی برای اینکه این کتاب را از طرف سلطنت پشتوانهای باشد و تاثیر آن در دل
عوام بیشتر افتد ،آن را به نام اتابک ابوبکر بن سعد زنگی و پسرش ابوشجاع سعد درآورد.
از این رو ،این اثر «تحفۀ مظفری» و «تحفۀ سلغری» نیز خوانده میشود (نفیسی.)153 :1/1344،
چنانکه خود در دیباچهی کتابش میگوید« :و این تحفۀ مظفری را نام اَلمُعتَمَد فی المعتقد
8
کرده شد( »...تورانپشتی.)6 : 1388 ،
 .3-9تحفة السالکین

این کتاب را در تصوف و به زبان فارسی نوشته است ،در سه باب :اعتقادات ،معامالت،
اخالق و آداب (حاجی خلیفه.)366:1/1941 ،
 .4-9تحفة المرشدین

این کتاب به زبان فارسی و خالصۀ تحفة السالکین است (حاجیخلیفه .)373 : 1/194،نسخهای
از این کتاب ،که در سال  968هجری در بخارا کتابت شدهاست ،به شمارۀ  711در
کتابخانۀ ملی تاجیکستان موجود است (بهرامیان و یوسفاف . )18 :1 /1380 ،یک نسخه از آن نیز
به همراه المعتمد به شمارۀ  7222در موزۀ بریتانیا وجود دارد که متعلق به قرن 11/10
هجری است (دانشپژوه.)662 :4 /1344 ،
 .5-9االربعون حدیثا

که در آن چهل حدیث از پیامبر (ص) را در موضوعات مختلف انتخاب کرده و آورده است.
یک نسخه از آن در کتابخانۀ آیتاهللا مرعشی به شمارۀ  4416/2موجود است (درایتی/1389 ،
.) 604 :1
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 . 6-9مطلب الناسک فی علم المناسک

حاجی خلیفه مینویسد که تورانپشتی این کتاب را در چهل باب نوشته است و در آن
مسلکی حدیثی دارد (حاجی خلیفه .)1719 : 2/1941 ،توران پشتی خود نام این کتابش را در
المیسر ( )604 :2 /1429آورده است.
یادداشتها
 .1این نسب را خود تورانپشتی در کتابش المیسر فی شرح المصابیح السنة ( )112 :1429آورده است .همچنین
این نسب در کتاب دیگرش ،المعتمد فی المعتقد ،نیز آمده است ،با این تفاوت که قبل از تورانپشتی نسبت
«خذری» نیز آمده است.
 .2افشار .272 :1348 ،برای اطالعات بیشتر از تورانپشت نگاه کنید به جامع مفیدی  3 /30 :1؛  699-698؛ و
تاریخ جدید یزد ،احمد بن حسین بن علی کاتب44. ،
 .3سلسلهای که از سال  619هجری تا  703هجری تحت اطاعت مغوالن بر سرزمین کرمان حکومت میکردند.
مؤسس این سلسله براق حاجب بود .ترکان خاتون بانویی عادل ،فرهیخته و علمدوست بود .در حبیبالسّیر دربارۀ او
آمده است« :سرانجام کلیات و جزییات مهمات را از پیش خود گرفت و در تعمیر والیت و ترفیه رعیت و تمهید
بساط عدل و احسان و تشیید قواعد و اتنان سعی تمام نمود و در افاضۀ خیرات و اشاعۀ حسنات و انعام علماء و
اکرام فضالء به مرتبهای اهتمام فرمود که تا غایت عشر آن از هیچ پادشاه ذوشوکت به وقوع نپیوسته بود و در ایام
اختیار خود خوانق و مدارس و مساجد بنا کرد( »...خواندمیر.)268:3 /1333 ،
برای کسب اطالعات بیشتر از این سلسله و ترکان خاتون نگاه کنید به مقدمۀ تاریخ شاهی قراختائیان به قلم
باستانی پاریزی و همچنین مقالۀ او در مجلۀ یغما ،سال هفتم ،شمارۀ .142-136 ،3
 .4در بعضی از نسخ به صورت تورهپشتی آمده که همان توران پشتی است.
 .5این شهابالدین با تورانپشتی اشتباه نشود.
 .6کتاب مصابیح السنة را بسیاری از علما شرح کردهاند ،از جمله :تحفة االبرار از قاضی بیضاوی (م  685ه .ق)و
شرح قاسم بن قطلوبغا الحنفی (م  .)875برای اطالعات بیشتر نگاه کنید :کشف الظنون (حاجی خلیفه:2/1941،
.)1698
 .7خزانة التراث ،فهرس مخطوطات ،به دلیل در دسترس نداشتن کتاب از نرم افزار مکتبة الشامله استفاده کردیم.
 .8برای آگاهی بیشتر از سبک نثر این کتاب و نسخ خطی آن نگاه کنید به مقدمۀ اسماعیل شموشکی بر تصحیح
کتاب المعتمد فی المعتقد.

منابع
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