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 چکیده

« قریه»و « مدینه« »قصبه»، «مصر»تعاریف جدیدی از  االقالیم فةاحسن التقاسیم فی معرمقدسی در 

ر واحد را در پیوند با واحد دیگر ها در قبال یکدیگر، حیات ه آورده و با توجه به نقش و کارکرد آن

سواران و  ها به یکدیگر از رابطة موجود بین شاهان، حاجبان، ا دانسته است. وی برای تشریح پیوند آن

ای معنادار و منطقی از یک سو بین واحدهای  ها کمک گرفته است و در قالب این تشبیه، رابطه نظام پیاده

یگر بین فراز و فرود این واحدها با قدرت سیاسی برقرار کرده مختلف جغرافیایی با یکدیگر و از سوی د

توضیح « قریه»و « مدینه»، «قصبه»، «مصر»است. در این مقاله ابتدا دیدگاه مقدسی دربارة واحدهای 

داده شده و آنگاه سعی شده توسعه و تحول دارالملک بردسیر )شهر کرمانی فعلی( در دورة قراختائیان و 

اند تشریح شود. این بررسی نشان رت سیاسی در این توسعه و تحول ایفا کردهنقشی که ارکان قد

کرده است. شناخت این  دهد توسعة بردسیر در دورة قراختائیان از یک الگوی معنادار پیروی می می

های اسالمی یاری  تواند محققان را در تحلیل دیگر شهرهای مرکزی ایران یا سرزمین الگوی بومی می

 نماید.
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 مقدمه

نویسان مشهور قرن چهارم هجری  الدین ابوعبداللّه محمد مقدسی یکی از جغرافی شمس

است. این هـ. ق. نگاشته  375خود را در سال  التقاسیم احسناست که کتاب 

« رأی العین»ها پرداخته به  نویس اکثر مناطق و شهرهایی را که به توصیف آن جغرافی

هایش به نقل از افراد موثق است. لذا مقدسی  ها را ندیده است نوشته دیده است و اگر آن

و دانش « پیمایش»نویسی دانست که علم و دانش او بر اساس  توان جغرافی را می

است. بُعد دیگر کار وی مطالعه و تحقیق در آثار دیگر « پیمایشی» جغرافیایی او دانشی

خردادبه، ابوزید بلخی، ابن مرزبان کرخی و  پیشگامان دانش جغرافیا است. جیهانی، ابن

ابن فقیه همدانی از جمله پیشگامانی هستند که مقدسی به آثارشان توجه داشته است و 

ها  های آن خانه های شاهان بزرگ و کتاب نجینهدر مقدمه از ایشان یاد کرده است. او از گ

نویسد  دلیل نیست که در همان مقدمه می نیز برای نگارش اثرش بهره برده است و بی

ام. لذا وی در نهایت به  های نیرومند نهاده ای استوار و ستون من بنیاد کتابم را بر زمینه

در بسیاری از مواقع بر  رأی در علم جغرافیا تبدیل شده و  پرداز و صاحب یک نظریه

ها و تعاریف جدیدی از شهرها و اقالیم  بندی نویسان پیش از خود تقسیم خالف جغرافی

های اسالمی را به بیست اقلیم  هـ . ق.( سرزمین 346ارائه کرده است. مثالً اصطخری )م. 

لیم های جهان اسالم را چهارده اق (، اما مقدسی اقلیم4ـ3: 1927اصطخری، تقسیم کرده )

مقدسی، دهند ) های عجم تشکیل می اقلیم آن را اقلیم 8اقلیم آن عرب و  6دانسته که  

1385 :13.) 

بنابراین باید نظرات وی را در زمینة جغرافیای شهری مهم تلقی کرد، زیرا الگوی او      

ها باشد و یک  تواند روشنگر بسیاری از مسائل توسعة شهری یا افول آن اکنون نیز می هم

ارچوب مفهومی برای درک ارتباطی که واحدهای جغرافیایی با هم دارند فراهم کند. چ

توان به نقش ارکان قدرت سیاسی در تنظیم این روابط و به  همچنین به این واسطه می

 برد. طور کلی رونق و افول واحدهای جغرافیایی پی 

« شهری مقدسیدیدگاه جغرافیای »طرح کلی مقاله بدین صورت است که ابتدا      

شود تحول مصر بردسیر در دورة قراختائیان  شود و آن گاه سعی میمعرفی و تشریح می

ق.( بر اساس دیدگاه وی تبیین شود. بنابراین دو مسئلة مهم در این  707ـ  619)

گیرد: یکی نقش ارکان قدرت سیاسی در توسعه و تحول  نوشته مورد توجه قرار می
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ه بردسیر از ارتباط با واحدهای جغرافیایی از جمله قصبه، ای ک بردسیر و دیگری بهره

 های کرمان برده است.  مدینه و قریه
 

 . دیدگاه جغرافیای شهری مقدسی1

، «قصبه»، «مصر»ترین بحث نظری مقدسی تعریف و دیدگاه خاص وی نسبت به  مهم

دیگر دارد. ها با یک و نقشی است که ارکان قدرت سیاسی در پیوند آن« قریه»و « مدینه»

ام و  بدانکه من مصرها را چون شاهان انگاشته»نویسد:  مقدسی در این باره چنین می

ها را بجای جند )اسواران( و قریه )دیه( را همچون  ها را همچون حاجبان و مدینه قصبه

(. او ابتدا اختالفات مفهومی روزگار خویش را بر 67: 1385مقدسی، « )ام پیاده نهاده

فقیهان گویند: مصر هر شهر جامع »کند:  اه نظر خود را چنین بیان میشمارد آنگ می

است که حدّ در آن اجرا شود و امیرى در آن جایگزین باشد که هزینة آن را بپردازد و 

ای است که میان دو منطقه  شناسان مصر منطقه روستایش را سرپرستى کند ... نزد لغت

نیز هر شهر بزرگ است چون رى، موصل ... ولى را ببندد، مانند بصره ... مصر نزد عوام 

ها در آنجا باشد و  من مصر به شهرى گویم که سلطان بزرگ در آن نشیند، و دیوان

والیان از آنجا فرستاده شوند و شهرهاى یک اقلیم بدان وابسته باشند، مانند دمشق، 

ت چند مدینه بسا مصر یا قصبه چند ناحیت داشته باشد، و هر ناحیقیروان، شیراز. چه

« واسط، زاب برای افریقیه  )شهر( داشته باشد، مانند طخارستان براى بلخ، بطایح براى

 (. مقدسی مصرهای جهان اسالم را هفده دانسته و آنها را ذکر کرده است.67همو، )

 (1)(.68همو، قصبه برشمرده است ) 77های جهان اسالم رفته و  گاه به سراغ قصبه آن     

ها اطراف قصبه قرار  ها هستند و در حقیقت مدینه ها اعَمّ از مدینه وی قصبه طبق دیدگاه

« هایش را بیاورم پس نخست حاجب = قصبه را یاد کنم و سپس جند = مدینه»دارند. 

(. اگرچه مقدسی تعریف مشخص و نظاممندی از قصبه و مدینه به مانند مصر 69همو، )

به تعریفی دست یافت: یک مکان جغرافیایی توان  الی کتاب وی می نیاورده، در البه

زمانی قصبه است که مدینه داشته باشد و اگر مدینه نداشته باشد، نام قصبه را بر آن 

ای پرمیوه و ...]اما[ من برای آن  شوشتر خوره»آمده: « شوشتر»نهد. در ذیل عنوان  نمی

تا بگویم که این با ام. از همین روی گفتگو دربارة آن را جلو انداختم  شهری نشناخته

روش من ناسازگار است، زیرا هر قصبه باید شهرهایی داشته باشد، چنانچه یک فرمانده 

 (.606همو، « )باید جند داشته باشد
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های قصبه در نگاه مقدسی، عالوه بر داشتن مدینه، قرار داشتن  یکی دیگر از ویژگی     

ن در قصبه دانستن حلب برای توا در آن است. این نکته را می« دیوان»و « سلطان»

اگر کسى بگوید »رغم وجود مکانی به نام قنسرین در این خوره، دید:  خورة قنرسین، به

چرا حلب را قصبة این خوره شمردى، در صورتى که شهرى همنام خود خوره در آنجا 

ها همچون فرماندهانند و شهرها همانند  هست، به او پاسخ داده شود که ما گفتیم قصبه

بازان ایشان باشند. پس نشاید که ما حلب را، با آن همه بزرگى که جایگاه سلطان و سر

ها است، و نیز انطاکیه بدان آبادى و بالس با آن ساختمان را پیرو شهر  مرکز دیوان

 (.219همو، « )کوچک و ویران قنسرین بشناسیم.

هایی  اسالم ویژگینویسان  تر است. جغرافی از این هم آشفته« مدینه»اما تعریف      

اند. یاقوت حموی  همچون داشتن منبر، جامع، بازار و غیره را در تعریف شهر لحاظ کرده

نامند و آن شهری بزرگی است های آذربایجان که آن را میانه می میانج، از ناحیه»نوشته: 

عنی ( ابن فقیه نیز مدینه را به دو م76: 1383یاقوت، « )دارای بازارها و منبرهای بسیار

(. در 257: 1345ابن فقیه، کرسی و دارالملک و به طور کلی شهر و شهرستان گرفته است )

های اصلی  دانان اجماع نظری وجود ندارد، به طوری که برخی از شاخصهتعاریف جغرافی

شد )مسجد، بازار...( در روستاها نیز وجود داشته  یک استقرارگاه که شهر دانسته می

نیز هویداست. گرچه  التقاسیم احسن(. آشفتگی تعاریف شهر در 54: 1390فر،  یوسفیاست )

(، 275: 1385مقدسی، « )بنا بر قانون ما شهر جز با منبر عنوان مدینه نگیرد»نویسد که می

رغم  ها در اثر او هست که به های جغرافیایی و سکونتگاه های فراوانی از مکان اما نمونه

کفرسابا دیهی »ها اطالق شده است:  دیه بر آنداشتن جامع همچنان عنوان قریه و 

(. خود وی نیز به این 248همو، « )بزرگ در کنار جامعة دمشق است و جامعی دارد

دار هاى بزرگ منبر در این خوره]فلسطین[، دیه»آشفتگی واقف بوده و لذا چنین نوشته: 

ت. چون اینها از العرب بزرگتر و آبادتر و نامبردار اسةرهست که از بسیارى شهرهاى جزی

نامه جزو شهرها به شمار نیامده و از یک سو به گمنامى دهات نیستند، یک سو در آئین

بلکه میان این دو درجه در کشاکش هستند، ما ناچاریم در اینجا وضع آنها را مشخص 

و « عمواش»، «یبنا»، «عاقر»، «کفرسابا»، «لد»( در ادامه 248ـ247همو، « )سازیم

 کند. قرار دارند ذکر می« قریه»و « مدینه»که در کشاکش را « کفرسالم»

(: 155: 1411مقدسی، استفاده کرده است )« رسوم القری»از لفظ « قریه»مقدسی دربارة 

تر از بیشتر شهرهاى جزیره هستند، مانند  ها هست که گرانمایه در این سرزمین، دیه»
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بر آنها جاری است و دیه به شمار  قانون دیهداریّا، بیت لهیا، کفر سالم، کفر سابا ولى 

(. از آن 216: 1385مقدسی، « )ایم روند. ما نیز ... بناى کار خویش بر دیدگاه مردم نهاده مى

جایی که داشتن مدینه برای قصبه شدن و جامع و منبر برای مدینه شدن الزم بوده، 

ما با این حال رفت. ا طبق قانون وی اگر مکانی این دو ویژگی را نداشت قریه شمار می

و « ناحیه»، «مدینه»، «قصبه»های آن از  نویسد، همة بخش وقتی که از کورة دمشق می

دمشق خوره است و قصبة آن نیز به همین نام است. »کند:  ها را ذکر می«قریه»

های بقاع  را دارد. ناحیه« عرقه» و « اطرابلس»، «بیروت»، «صیدا»، «بانیاس»های  مدینه

هستند. دمشق همچنین شش « زبدانی»و « کامد عرجموش»، «کبعلب»مدینه نیز 

(. این 154: 1411مقدسی، « )روستا دارد به نام های غوطه، حوران، بثنیّه، جوالن، بقاع، حوله

های یک اقلیم در اکثر موارد رعایت شده است. در اولین بندی که وی  پیوستگی بخش

اقلیم را به یکدیگر به خوبی مشاهده توان پیوستگی تمام  نویسد، می راجع به کرمان می

و از چند راه همانند « فارس»هایش همچون کرمان سرزمینی است که در ویژگی»کرد: 

بصره و در چگونگی نزدیک به خراسان است، زیراکه کرانة دریاست و سردسیر و گرمسیر 

در آنجاست  «جیرفت»را، خرما و گردو را، میوة تازه و قشنگ و شیرة آنها  را با هم دارد. 

که جهانیانش به نمونه یاد کنند، منوقان دارد که مردمان برای دیدارش بار سفر بندند. 

توان  گوید، می سخن می« منوجان»یا وقتی از « مرد را بی تاب کند.« خبیص»خرمای 

(. توصیف 689: 1385مقدسی، پیوند شهرهای اقلیم را به دیگر به بهترین وجه مشاهده کرد )

شود.  اقتصادی قصبة نرماشیر نیز در پیوند با اقلیم کرمان مطرح میوی از وضع 

ای مهم، بزرگ و آباد، بارانداز و پناهگاه و در این سرزمین ]کرمان[ زبانزد نرماشیر قصبه»

آید، خرمای کرمان در است. انباری است گرانمایه و خواستنی ...کاالی عمان به اینجا می

 (. 684همو، « )شود اینجا گردآوری می

اما دربارة بخش دوم دیدگاه مقدسی، یعنی نقش ارکان قدرت سیاسی، باید در نظر       

وار بررسی نکرده است. بنابراین، نقشِ  گرفته شود که وی این مسئله را چندان نظام

آورد حاصل  قدرت سیاسی در توسعة شهرها را باید از کلیت کتاب و مصادیقی که می

انّا جعلنا »ی توضیح نقش و رابطة واحدهای جغرافیایی از عبارت: کرد. اول این که او برا

استفاده کرده « و القصبات کالحجّاب و المدن کالجند و القرى کالرجّاله  األمصار کالملوک

ای  کنندة این است که وی قائل به رابطه(. این تشبیه تداعی47: 1411مقدسی، است )

سیاسی است. دوم اینکه از نظر مقدسی، اقلیم معنادار بین واحدهای جغرافیایی و قدرت 



 توسعه و تحول بردسیر در دورۀ قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی /88

ترین سرزمین است و بیش از  خاوران، یعنی خراسان، سگستان و ماوراءالنهر، مهم

اند و روستاهایی معتبر و  رای هرجایی دانشمند دارد. مردمانش ثروتمند و صاحب 

کرده است. جای کتاب از خاوران تعریف  (. در جای380ـ378: 1385مقدسی، گرانمایه دارد )

هاست که  منظور وی از خاوران کشور سامانیان است. خراسان از آن رو بهترین سرزمین

ها در کارهای  کنند. سوم این که اقدامات شاهان و نقش آن سامانیان بر آن حکومت می

هایی که از خوره و  بندی عمرانی و امنیتی در نگاه مقدسی برجسته است. حتی تقسیم

بندیی است که پادشاهی انجام داده است. برای نمونه،  کند تقسیم میبعضی واحدها ارائه 

چون عضدالدوله دیلمی خوزستان را هفت خوره گرفته است، او نیز همان را اصل 

گیرد و بالفاصله اقدامات او در زمینة نهرکشی و کارهای عمرانی در این خوره بر  می

الیاس در کرمان و رونق  اقدامات ابن (. توجه مقدسی به 607-605: 1385مقدسی، شمارد ) می

آن دلیل دیگری است بر اهمیت قدرت سیاسی و نقشی که در توسعه و رشد شهرها 

 (.684-682همو، دارد )

 2کند و به آن نگاهی کارکردی ، به شهر نگاه می1شناسی پس مقدسی، فارغ از ریخت     

گوید که مصر  شود و می میدارد. او برای بیان دیدگاه نظری خود به یک تشبیه متوسل 

همچون پادشاه است، قصبات نیز به معنای حاجبان این پادشاه خواهند بود و شهرها به 

توان برداشت کرد  پادشاه. از این تعبیر می  نظامها به مانند پیاده نظام و قریه مانند سواره

یعنی وقتی دانسته است،  ها می که او توسعه و رشد شهرها را نتیجة کارکرد سیاسی آن

مکانی مرکز حکومت و مقر سلطان قرار گیرد، مسلماً این امر در رشد و توسعه شهر تأثیر 

 بسزایی خواهد داشت. 

ها در آنجا  داند که سلطان بزرگ در آن بنشیند، دیوان را شهری می« مصر»مقدسی      

تر شهرهاى  همباشند و والیان از آنجا به شهرها و مناطق دیگر فرستاده شوند و از این م

یک اقلیم بدان وابسته باشند. مسلماً جایی که سلطان بزرگ در آن قرار گیرد، حرمسرای 

سلطان، شاهزادگان، علما و بزرگان نیز آنجا خواهند بود و هستة اصلی سپاه نیز در آنجا 

مستقر خواهد شد. حضور حاکم و استقرار نظامیان در شهر به معنی برقراری امنیت 

زی و تجارت توسعه پیدا خواهد کرد و کسب و کار رونق خواهد گرفت. این است. کشاور

مسائل خود به جذب و توسعة جمعیت منجر خواهد شد. توسعة جمعیت و رونق کسب 

سازد.   المنفعه( را ضروری می های عام کار در نهایت نیاز به توسعة مادی )ایجاد ساختمان
                                                           

1. morphology 
2. functional 



 89/  1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7های ایرانشناسی، سال پژوهش

مثالً در ساخت قلعه، رباط، مسجد،  لحاظ ساختمانی،توسعه و پیشرفت شهر چه به

حمام، مدرسه و دارالشفا، باشد و چه به لحاظ تجاری، اقتصادی و رفاهی، در دیگری 

تأثیر خواهد گذاشت و این دو عامل به عنوان دو ستون اصلی توسعه و شکوفایی شهر 

 عمل خواهند کرد.  

له را، یعنی پیوستگی حال سعی ما در این مقاله این است تا رابطة این دو مسئ     

با هم و نقشی که ارکان « قریه»و « مدینه»، «قصبه»، «مصر»واحدهای جغرافیایی 

قدرت سیاسی، یعنی سلجوقیان کرمان، در رشد و توسعه و همچنین افول این واحدها 

 اند، تشریح کند.  در ایالت کرمان داشته
 

 سی. ایالت کرمان در دورۀ قراختائیان بر اساس دیدگاه مقد2

داند و برای آن پنج خورة بردسیر، نرماشیر، سیرجان، بم  مقدسی کرمان را یک اقلیم می

برد.  های هر خوره را نام می ( و در ادامه مدینه681: 1385مقدسی، کند ) و جیرفت را ذکر می

توان  های مذکور را می شود. لذا خوره در تعریف مقدسی گاهی قصبه و خوره یکی می

کرمان نام برد که خود چندین مدینه دارند. برای مثال در مورد خورة های اقلیم  قصبه

قصبة خوره نیز به همین نام است. از شهرهایش ماهان،کوغن، زرند، »بردسیر نوشته: 

(. سه قرن 681همو، « )چترود، کوه بیان، قواف، اوناس، زاور، خوناب، غُبیر، کارشتان است.

ای است که  لیم کرمان همچنان همان محدودهبعد، یعنی در قرن هفتم هـجری نیز، اق

توان دیدگاه نظری وی را برای  در دورة مقدسی)قرن چهارم( بوده. بنابراین، به خوبی می

تحلیل شهرهای کرمان در دورة حکومت قراختائیان نیز به کار گرفت. در دورة 

ا هرمز  و عمان شده و ت قراختائیان، کرمان از ناحیة کنونی انار و بافق در شمال شروع می

نشین ایگ و در  شده؛ در غرب به حدود شهر بابک و قلمرو حاکم در جنوب کشیده می

: 1326الدین کرمانی،  افضلشده است ) شرق به کرک و فهرج تا حد بمپور بلوچستان ختم می

های  ترین قصبه در دورة قراختائیان نیز مهم التقاسیم احسنهای مذکور در  (. قصبه9

اند. تنها تفاوت برجسته این است که در زمان مقدسی، سیرجان مصر اقلیم بوده  کرمان

دارالملک و مصر کرمان شده بوده است. « بردسیر»کرمان بوده، اما در دورة قراختائیان 

توان این  ه.( تبدیل به دارالملک شد. می 357ـ317بردسیر از زمان حکومت آل الیاس )

یرجان در قرن چهارم و جایگزیی بردسیر و البته تغییر عمده، یعنی کنار رفتن مصرِ س

های بعد را در ارتباط مستقیم با استقرار سلطان بزرگ در بردسیر  تداوم آن در دوره

دانست. در دورة قراختائیان شهرهای کرمان بیش از آن که به سیرجان یا شهر دیگری 
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در پی سلطه بر کرمان  اند. هر سلطان و حاکمی کهبوده  وابسته باشند به بردسیر وابسته

کرده قدرت و  دانسته و پس از آن سعی می بوده اولین هدف خود را سلطه بر بردسیر می

هایی دو حاکم  های کرمان اعمال کند. با آنکه در دوره نفوذ خود را بر دیگر بخش

کرده، تمام اختالفات داخلی آنها  قراختائی از طرف خان بزرگ در کرمان حکومت می

 (.91ـ  69: 1378حافظ ابرو، بر بردسیر بوده است )برای سلطه 

 

 
 (298: 1390:  ایالت کرمان و فارس ) لسترنج، 1نقشة 

 

هـ، که براق  619مورخان آغاز حکومت سلسلة قراختائیان کرمان را معموالً از سال      

 دانند و پایان آن راالدّین، حاکم کرمان، را شکست دهد، میحاجب توانست ملک شجاع

هـ. که ناصرالدین محمد بن برهان از طرف ایلخان مغول به حکومت کرمان  707سال 

حافظ ابرو، اند )سال بر ایالت کرمان حکومت کرده 88منصوب شد. بنابراین، اینان حدود 

سال طول  150(. حکومت قراختائیانِ کرمان، بعد از سلجوقیان که حدود 95: 1378

ک خاندان بر کرمان است. در این دوره، کرمان ترین دورة حکومت ی کشید، طوالنی

مدتی روی امنیت و رفاه به خود دید و دورة جدیدی در تاریخ شهرنشینی در کرمان 

شروع شد. شهرهای کرمان، در فاصلة سلجوقیان تا به قدرت رسیدن قراختیائیان چنان 

ابق خود را آسیب دیده بودند که برخی از آنها دیگر نتوانستند آن اعتبار و اهمیت س

بازیابند. ناصرالدین منشی بخشی از  تاریخ کرمان را چنین خالصه کرده است: سرزمین 

کرمان از روزگار سلجوقیان تا یورش مغوالن و جانشینان چنگیزخان مغول در ترس و 

منشی پریشانی بود و چونان زنی روسپی شبی در دست این بود و شبی در دست آن )



 91/  1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7های ایرانشناسی، سال پژوهش

براین، به قدرت رسیدن قراختائیان نعمت بزرگی برای امنیت و (. بنا163: 1394کرمانی، 

ثبات سیاسی شهرهای کرمان در مقایسه با قبل بود. براق حاجب پس از به قدرت 

رسیدن، همچون گذشته مقر حکومت خویش را بردسیر قرار دارد و از این شهر دیگر 

 کرد. شهرهای ایالت کرمان را اداره می
 

 ر در دورۀ قراختائیان. توسعه و تحول بردسی3

پیش از ورود به مبحث تحول مصر بردسیر )شهر کرمان( در دورة قراختائیان الزم است 

ای  هایش رابطه ها و قریه ها، مدینه تأکید شود که مقدسی معتقد است رابطة مصر با قصبه

 دوسویه است. این رابطه در دورة سلجوقیان کرمان برقرار بود. هم دارالملک بردسیر از

ها از  ها و قریه این رابطه بهره برد و توسعة ظاهری و انسانی بسیاری یافت و هم مدینه

این رابطه بهره بردند و به رفاه و توسعة بیشتری دست یافتند. اما در دورة قراختائیان، 

های کرمان به نفع مصر بردسیر جریان  ها و مدینه جز در دورة ترکان خاتون، رابطة قصبه

سو  به نفع بردسیر تأثیر خود را در توسعة سریع بردسیر و رشد بطة یکداشت. این را

سویه در چگونگی کوشیم که تأثیر این رابطة یکنامتوازن شهرنشینی در کرمان نهاد. می

 رشد و توسعه بردسیر را بررسی نماییم.

سم در چندین اثر تاریخی و جغرافیایی از چهار شهر بزرگ در کرمان در قرن هفتم ا     

 تاریخ شاهیها جای دارد. در  برده شده که بردسیر با نام گواشیر در همة این فهرست

از چهار شهر کرمان، یکی سیرجان است و دیگر »هـ( آمده:  690)نوشتة  قراختائیان

 الدّهر بةنخ (. در465: 1390، تاریخ شاهی قراختائیان« )گواشیر و یکی نرماشیر و یکی قمادیر

شهر بردسیر که »اند:  هشتم(، چهار شهر کرمان چنین معرفی شده دمشقی )اوایل قرن

شود. شهر اشیر که بر کنارة کویر است و رودى تندآب دارد. این  گواشیر نیز خوانده مى

شهرها که تا کنون نام بردیم به تمامى در اقلیم سومند. شهر بم که در آن سه مسجد 

است. شهر سیرجان که آخرین شهر  جامع است و بر کنارة کویر بین کرمان و سیستان

قزوینی  البالد آثار(. غیر از این دو، در  277: 1382دمشقی، « )آید بزرگ کرمان به شمار مى

هـ.( نیز  به چند شهر کرمان پرداخته شده است که دو شهر آن جیرفت و  674)نوشتة 

بدون شک (. گرچه اطالعات ما اندک است، اما 262ـ236: 1373قزوینی، سیرجان است )

ترین شهرهای کرمان در  ترین و مهم بردسیر، سیرجان، جیرفت، بم و نرماشیر از اصلی

ترین شهر و دارالملک  ترین و مهم اند. در این میان، بردسیر اصلی دورة قراختائیان بوده

 کرمان بوده است.
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 . بردسیر در راه احیا3-1

شصت ساله، دوباره در مسیر رونق بردسیر در دورة قراختائیان، بعد از یک وقفة پنجاه و 

ای که شاید بتوان ادعا کرد که بردسیرِ دورة قراختائیان،  و شکوفایی قرار گرفت، به اندازه

ویژه در زمان زمامداری ترکان خاتون، از بردسیر دورة سلجوقیان و زمامداری ارسالن به

ت، بلکه در طی یک باره صورت نگرفتر بود. توسعة بردسیر یک تر و مرفه شاه بسی بزرگ

دورة طوالنی و در نتیجة برقرای امنیت مداوم و انجام کارهای عمرانی حاکمان کرمانی 

ثباتی بخشی از  بردسیرنشین صورت گرفت. با به قدرت رسیدن براق حاجب ناامنی و بی

ویژه بردسیر، رفع شد. براق حاجب با زیرکی سیاسی توانست ابتدا کرمان، به

ز پیش خود بردارد و در قدم بعدی، توجه خلفای بغداد و مغوالن را خوارزمشاهیان را ا

نیز به دست بیاورد و از هر دو طرف منشور و لوا، یعنی مشروعیت سیاسی حکومت بر 

الدین ةرتشریف و عهد فرستادند و لقبش نص از دارالخالفه او را»کرمان، حاصل کند. 

وزیری، خانی را نیز از دربار مغول دریافت کرد )(. لقب قتلغ196:  1381/2ای،  شبانکاره« )دادند

گزار خویش کرد، با  در راستای برقراری امنیت، وی ملوک هرمز را خراج (2)(.434: 1393

ملوک شبانکاره جنگید، و گرچه نتوانست سیرجان را ضمیمة قلمرو کرمان کند، توانست 

(. با 53: 1378ابرو،  حافظ ملوک شبانکاره را ملزم به پرداخت مقرری به او کنند )

هایی که براق حاجب در اطراف کرمان انجام داد، توانست در درجة اول امنیت  لشکرکشی

و ثبات بردسیر را تضمین کند. بعد از رفع ناامنی مداوم کرمان، حاکمان کرمانی 

بردسیرنشین از همان ابتدا دست به انجام شماری از کارهای عمرانی زدند که چهرة 

یکی دو دهة بعد کامالً تغییر داد. اولین اقدامات عمرانی بردسیر، به دست  بردسیر را در

همین سرسلسلة قراختائیان، براق حاجب صورت گرفت. او بر ظاهر شهر کرمان 

(. غیر از 54: 1378ابرو،  حافظ ای بنا کرد که بعد از مرگش در همان محل دفن شد ) مدرسه

یز ساخته، اما از آنها اسمی باقی نمانده است. اما المنفعة دیگری ن این مدرسه، بناهای عام

در منابع تاریخی، براق حاجب به برگرداندن آبادانی به کرمان و رونق کسب و کار مردم 

 (.و شعری که در آنجا در مدح او و کارهای او آمده است 363: 1388مستوفی،  رک.معروف است )

الدین خواجه جق صورت گرفت.  دورة رکن دومین مرحله در راه احیای بردسیر در     

سال به طور مستقل بر کرمان حکومت کرد و آبادانی بسیار در  16الدین حدود  رکن

(. به نوشتة و شعری که در آنجا در مدح او و کارهای او آمده است 369رک. همو، کرمان کرد )

آورد در بردسیر و  الدین از والیت کرمان به دست می ای بیشتر اموالی که رکن شبانکاره
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(. اینکه چه مقدار از اموال صرف مردم 197: 1381/2ای،  شبانکارهکرد ) بارگاه هزینه می

شده معلوم نیست، اما آنچه مشخص است این اموال در دارالملک بردسیر و بارگاه  می

شده است. مورخان دیگر، از جمله وزیری، نیز از کارهای عمرانی وی  قراختائی صرف می

(. یکی از کارهای عمدة وی در بردسیر 440: 1393وزیری، اند )ان و بردسیر یاد کردهدر کرم

الدین ساخت قبة سبز را که در  تکمیل بنایی بود که براق حاجب شروع کرده بود. رکن

 هجری تکمیل کرد.  640زمان پدرش شروع شده بود در 

درزادة براق حاجب، الدین، برا سومین مرحلة رشد بردسیر در دورة سلطان قطب     

الدین دوبار به حکومت کرمان رسید، بار اول بعد از مرگ براق  صورت گرفت. قطب

الدین در کرمان، دفعة دوم بعد از بعد از به تخت نشستن  حاجب و در غیبت رکن

منگوقاآن بر سریر قدرت مغوالن؛ او توانست با حمایت محمد یلواج حکومت کرمان را به 

کرمان شود. در دورة اول حکومتش توانسته بود یورش شورشیان  دست بیاورد و عازم

خوارزمشاهی را، که به کمک اتابک ابوبکر زنگی به گرمسیرات کرمان )جیرفت و رودبار( 

 تاریخ؛ 54: 1378ابرو،  حافظ حمله کرده بودند، در هم بشکند و امنیت بردسیر را حفظ کند )

در دورة دوم حکومتش، از آن جایی که وضعیت  (.38؛ منشی کرمانی، 56، قراختائیان شاهی

تر شده بود، به کمک همسرش ترکان خاتون توانست در عمران و آبادنی  کرمان مناسب

ویژه بردسیر بکوشد. مدرسة قطبیه، که بعدها به مدرسة عصمتیه معروف شد، کرمان و به

بعد از ترکان  الدین در کرمان ساخت آن را شروع کرد. از بناهایی است که سلطان قطب

الدین تنها کسی است که منابع از آبادانی و کارهای عمرانی وی بسیار  خاتون، قطب

الدین متصدی کار کرمان گشت و کرمان را  قطب»ای نوشته:  اند. شبانکاره سخن گفته

الدین ملکى نامدار بود و آثار و مناقب او مشهور و مصر جامع ساخت ... و ملک قطب

« سالطین کرمان از نسل اویند و خیلى کرامات و اثرهاى خیر دارد بسیار است و جملة

(. حمد مستوفی از دیگر مورخانی است که از کارهای عمرانی وی 198: 1381/2ای،  شبانکاره)

 (.  372: 1388مستوفی، یاد کرده است )
 

 . بردسیر در اوج شکوفایی3-2

شده بود، اما در زمان ترکان  الدین شروع رونق و شکوفایی بردسیر از زمان حکومت قطب

خاتون به اوج خود رسید. عوامل بسیاری به کمک ترکان خاتون آمدند تا وی توانست 

المنفعه کند و مردم بسیاری را از اطراف و  ثروت هنگفتی را در بردسیر وقف کارهای عام

اکناف کرمان و همسایگان به این شهر بکشاند. اولین عامل این بود که هنگامی که 
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ترکان خاتون به قدرت رسید، همسایگان کرمان حکومت قراختائیان را عمالً به رسمیت 

کردند. درحقیقت، ترکان خاتون وارثِ  شناخته بودند و تعرضی به قلمرو کرمان نمی

-الدین و به شده بود. عامل دوم اینکه حاکمان پیشین )براق حاجب، رکنحکومتی تثبیت

ا برای ترکان خاتون باقی گذاشته بودند. ترکان خاتون، الدین( ثروت بسیاری ر ویژه قطب

الدین پیر شاه،  گرچه از ناحیة پدر میراثی به او نرسیده بود، از طرف شوهرانش، غیاث

الدین، سرمایة عظیمی به نامِ صداق به دست آورده بود.  براق حاجب و سلطان قطب

وی در دربار مغوالن بود.  عامل سوم و موثر در ثروت و قدرت ترکان خاتون نفوذ بسیار

های مغول بود. او دخترش پادشاه  یکی از ترفندهای وی برای اعمال نفوذ وصلت با خان

خاتون را به دربار قاآن فرستاد تا با ایلخان آباقا ازدواج کند. این ازدواج برای قدرت 

مت ترکان در کرمان بسیار حائز اهمیت بود. مورخان به اهمیت این ازدواج برای حکو

رسید، پادشاه خاتون را   چون نوبت سلطنت به آباقا خان»اند:  ترکان خاتون واقف بوده

خواستار شد و هدایا و تحف روان داشت. ترکان پادشاه خاتون را در زینتى هرچه تمامتر 

روانة درگاه کرد. پس از عقد ازدواج آباقا خان را به او عالقة خاص پدید آمد و بر دیگر 

ش داد و این مواصلت سبب بقاى سلطنت کرمان شد، چنانکه ترکان سى و خاتونان برتری

یکی از پیامدهای اصلی ازدواج  شاهی تاریخ( 165: 1383آیتی، « )اند سال پادشاهى کرد.

(. 227: 2535، شاهی تاریخپادشاه خاتون با آباقا خان را سرکوب مخالفان دانسته است )

ای  تون حکومتداری هوشمندانة وی بود. عدهچهارمین عامل در قدرت و ثروت ترکان خا

دانند. وزیری  الدین را مدیون سیاست همسرس ترکان خاتون می حتی موفقیت قطب

هر اقبالی که در سفر و حضر او را استقبال نمود به یمن رای و رویّه و کفایت »نوشته: 

ترکان خاتون (. این همه به 443: 1393وزیری، « )اش ترکان خاتون بنت براق بود منکوحه

اجازه داد که دست به توسعة ظاهری و انسانی شهر بردسیر بزند، به طوری که در همین 

 دوره بردسیر به شهری چندقومیتی تبدیل شد.
 

 . بردسیر، شهری چندقومیتی3-3

ای را که او شروع کرده  الدین مدرسه و مجموعه ترکان خاتون بعد از فوت سلطان قطب

الدین ساخت مدرسة قطبیه را شروع کرده  ش از این سلطان قطببود به اتمام رساند. پی

بود. ترکان خاتون بعد از مرگ او به تکمیل مدرسة قطبیه یا مقدسه پرداخت. از آن 

الدین لقب داشت، بعدها مدرسه به اسم او به مدرسة عصمتیه  مةعصجایی که وی 

ای از  ه در هر صفهمعروف شد. این مدرسه یکی از مدارس بزرگ و مجهز کرمان بود ک
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خواست که هرچند  خداوند ترکان مى»آن استادی به تدریس مشغول بود. آمده است: 

زودتر مدرّسان را در مدرسه اجالس کند تا ایمة تالمیذ بر تحصیل مواظبت و مثابرت 

گل اندایش  ها را فرمود به کاه نمایند و به تضییع و تعطیل روزگار نگذرانند، اندرون صفه

 (.  273، تاریخ شاهی قراختائیان« ). و به خطوط الجورد و زر آرایش دادنکردن ..

ساخت و تکمیل این مدرسة بزرگ، که به تمام امکانات آموزشی و رفاهی مجهز       

بود، اندیشمندان، مدرسان و طالبان علم بسیاری را به این شهر کشاند. گفتیم که در هر 

و الدین زوزنی، ملک  لةالمبود. موالنا تاج ای از آن عالمی مشغول به تدریس  صفه

پشتی از جمله کسانی بودند که از  الدین عمر کرمانی، شیخ الشیوخ توران المناظرین نجم

اقصای نقاط ایران آن روز با زن و فرزند به کرمان آمده بودند، در این مدرسه تدریس و 

آنها، عالمان معروف دیگری از  (. غیر از177، شاهی تاریخکردند ) دادند و وعظ می تعلیم می

النهر، خراسان، تبریز، یزد و شیراز به کرمان آمدند، مدتی طوالنی در بردسیر ساکن  ماورا

ترین عالمانی  مدار بهره بردند. برخی از معروف شدند و از خوان کرم این خاتون سیاست

خرزی، حافظ الدین حسن بلغاری، سعید با که روی به کرمان آوردند عبارتند از: صالح

الدین الدین ابهری، شمسهـ(، ابوالحسن علی یزدی، رفیع 675و الدین نسفی ) لةالم

الدین بن الخلیل کرمانی،  الدین برهانشاه، برهان محمد شاه جعفر، عزالدین کیشی، برهان

 (3)(.64ـ  58: 1394منشی کرمانی، و الدین الحویزی، ظهیرالدین حنفی و غیرهم ) لةالم برهان 

ای هر یک از مدرسان مدرسة عصمتیه، ترکان خاتون درآمدی از اموال خویش را وقف بر

کرده بود که آنها بتوانند با کمال آسایش و فراغت به کار تعلیم و تعلم بپردازند. البته 

بردند، بلکه امامان مساجد،  فقط مدرسان نبودند که از اموال اوقاف ترکان خاتون بهره می

 بردند. کارگران مدرسه و مجموعة قبة سبز از اوقاف وی سود میها، پزشکان و  موذن

غیر از مدرسه، ترکان خاتون در بردسیر، بیمارستان )دارالشفاء(، مساجد، مدارس،      

ها و کاروانسراهای بسیاری نیز بنا کرد و برای هر کدام از آنها موقوفاتی معین  خانقاه، باغ

دیگر »ان خاتون بعد از پایان کار مدرسه، آمده است که ترک شاهی تاریخکرد. در 

اهتمامى تمام در ترتیب دارالشفاء و ساختگى آن از ادویه و اشربه و معاجین و دیگر 

، شاهی تاریخ« )مرکبات داشت، در سال ششصد پنجاه نه از عمارت آن فراغى روى نمود

مختلفی را وقف  های ها و نخلستان ها، آبادی هجری، قریه 660(. در محرم سال 177: 2535

نامه  در وقف»آن نمود و حتی دستمزد کارکنان در آن بیمارستان را نیز مشخص کرد. 

و معالجت امراض  و اسقام درین  ةاده است که طبیبى حاذق که به مداوچنان شرط فرمو
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جاى آورد ... و مشرفى که به محافظت   دارالشفاء مبارک قیام نماید و شرایط مالزمت به

قیام نماید ... یک نفر استاد عطار داروشناس که هر ادویه که طبیب را در دخل و خرج 

کار آید و طلب دارد بخرد و به دارالشفاء رساند، و اگر دارویى یافت  عالج بیماران به 

نشود بدل آن به دست آورد، ... و سه نفر خادم که مقیم دارالشفاء باشند و به انواع 

 (.179ـ178، شاهی تاریخ...« )ند خدمات درین موضع ایستادگى نمای

افزایش امکانات عمومی و مناسبات دقیقی که برای ادارة آنها تنظیم شده بود      

بردسیر را به مقصد مهاجران بسیاری تبدیل کرد. مردمان بسیاری از هر قشری روی به 

مان و سوی بردسیر و دربار ترکان خاتون آوردند. علما، شاعران، نویسندگان، تاجران، غال

هایی بودند که منابع از  ( از جمله گروه424، تاریخ شاهی قراختائیانکنیزان از هر نژاد )

اند. کثرت مهاجرین حتی در قیمت آب و زمین نیز  مهاجرت آنها به مصر بردسیر نوشته

ای افزایش یافت که سهم  تأثیر گذاشت. جمعیت بردسیر در دورة ترکان خاتون به اندازه

به قیمت گزاف سیصد چهارصد دینار زر رکنی خرید و « بعلیاباد»و « فرمیتن»آب 

(. از خرید و فروش آب و زمین به قیمت گزاف، 176ـ175، تاریخ شاهیشد ) فروش می

شد و توانایی انجام کارهای عمرانی جدید در بردسیر  حکومت بیش از پیش ثروتمند می

ر کرمان ثروت وجود داشته است و شهرهای اطراف بود. در دورة ترکان خاتون آن قدر د

توانسته از سود  نوشته است، ترکان خاتون می شاهی تاریخکه آن طور که مؤلف گمنام 

و چندان توفیر »های ساخت مدرسه و دارالشفاء را تامین کند.  حاصل از قنادخانه، هزینه

شد،  مى آمد که اکثر وجوه عمارت مدرسه و دارالشفاء از ان ساخته از قنادخانه حاصل مى

گردد تا دیگر امور بر طریق اجمال بدین مقیاس  و این امور جزوى جهت آن مفصل مى

 (. 176، تاریخ شاهی« )تلفیق کنند تطبیق دهند و بدین وضع و اساس

شد. وابستگی بردسیر  ها تأمین می ها و مدینه البته ثروت واقعی بردسیر از دیگر قصبه     

بود: یکی درآمدهای مستقیمی بود که به اسم باج و  به واحدهای دیگر به چندین صورت

کردند، دیگری ثروت  خراج از شهرهایی که حاکمان غیر قراختائی در آن حکومت می

موقوفات بسیاری بود که پادشاهان قراختائی، به ویژه ترکان خاتون و پادشاه خاتون، 

 وقف کرده بودند و در جای جای ایالت کرمان قرار داشتند.

الدین سیورغتمش و پادشاه  الدین، ترکان خاتون، جالل الدین، قطب اق حاجب، رکنبر     

های مهمی چون جیرفت، رودبار،  خاتون همگی توانستند از گرمسیرات کرمان و مدینه

کیج و مکران و هرمز باج و خراج بگیرند و با خود به بردسیر بیاورند و در این شهر خرج 
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ویژه الدین آمده که وی به سراسر کرمان، به رد رکنمحافل علمی و ادبی کنند. درمو

آورد. وی اموالی را که به  کرد و اموال بسیاری را به دست میگرمسیرات، لشکرکشی می

کرد،  آورد به علما، ائمه، مشایخ، سادات و بزرگان کرمان فضل و بخشش می دست می

اه و کارهای بخشی را نیز صرف خرید و فروش و ساخت و ساز کاروانسرا، خانق

بینی است که از  (. کامالً قابل پیش42منشی کرمانی، المنفعه در شهر بردسیر می نمود ) عام

ها چه جمعیتی در سودای رفاه به بردسیر سرازیر شده است. در زمان ترکان  این بخشش

پرداختند و عالوه بر این،  خاتون نیز ملوک هرمز همچنان باج و خراج سالیانة خود را می

ی مال و منالی را به صورت پیشکش به دربار ترکان خاتون به بردسیر ارسال گاه

کردند. خراج هرمز در زمان ترکان خاتون سالیانه مبلغ صد هزار دینار رکنی تعیین  می

الدین  (. جالل401، تاریخ شاهی قراختائیانشده بود که به دارالملک فرستاده شود )

ت و رودبار لشکرکشی کرد. به محض آگاهی از هـ. به گرمسیرا 691سیورغتمش نیز در 

از » الدین قلهانی نیز هرج و مرج سیاسی هرمز بالفاصله به آنجا رفت. مسعود پسر رکن

راه رعب و استشعار اموال فراوان را فداى خود ساخت و مبلغ صد و شصت هزار دینار 

و آللى خوشاب و که درین وقت پانصد هزار دینار رایج بود مشفوع بزواهر جواهر   اسدى

الدین  (. جالل89منشی کرمانی، « )خیار دواب و عالیق نفایس ببارگاه سلطنت فرستاد

خوبی از اوضاع آشفتة هرمز بهره برد و جز خراج ساالنه، خراج معوقه را سیورغتمش به

الدین سیورغتمش،  نیز گرفت و مستقیماً به کاخش در بردسیر منتقل کرد. بعد از جالل

الدین مسعود را از حکومت هرمز عزل و به درگاه فراخواند و به  ون ملک رکنپادشاه خات

الدین  جای آن بهاءالدین ایاز را جانشین وی ساخت. معلوم نیست که بر سر اموال رکن

مسعود چه آورده و چه میزان باج و خراج برای این انتقال قدرت از بهاءالدین ایاز گرفته 

الدین سیورغتمش و  دشاه خاتون دربارة برادرش جاللاست. اما با توجه به خشونت پا

توان گفت که از بهاءالدین ایاز نیز ثروت کالنی  اموال بسیاری که از وی تصاحب کرد، می

هاست که بهاءالدین ایاز برای رهایی از مداخالت و  را به دست آورده است. در همین سال

 ,The Travels of Pedro Teixeira)نفوذ کرمان از هرمز برّی به هرمز بحری مهاجرت کرد 

160 .) 

یکی دیگر از منابع بردسیر باج و خراج سیرجان بود که از ملوک شبانکاره دریافت      

هایی را  ها و مدینه شد. براق حاجب پس از استقرار در بردسیر سعی کرد تمام قصبه می

خود درآورد. یکی از  که در قلمروی ایالت پهناور کرمان قرار داشتند زیر تسلط یا نفوذ
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کردند.  های مهم سیرجان و توابع بود که ملوک شبانکاره بر آن حکومت می این قصبه

هـ. به طارم لشکر کشید و قلعة آن را گرفت و البته خرابی بسیاری در آن  622براق در 

ای راه به جایی نبرد و در  شهرها ایجاد کرد. مبارزة براق حاجب و مبارزالدین شبانکاره

هایت تن به مصالحه دادند، به شرط اینکه والیت سیرجان به حساب کرمان اما در ن

هر سال مبلغ ده هزار دینار به دیوان براق »اختیار ملوک شبانکاره باشد و شبانکارگان 

الدین نیز در زمان حکومت  الدین و قطب . رکن(53: 1378ابرو،  حافظ « )حاجب رسانند

و خراج، سیرجان را از دست ملوک شبانکاره بگیرند که  خویش سعی کردند، فارغ از باج

میسر نشد، تا اینکه نوبت به ترکان خاتون رسید. به هر حال، بردسیر با ثروت 

سرازیرشده از ملوک کیج و مکران، باج و خراج ملوک هرمز و سیرجان و البته موقوفات 

به قبلة شاعران، ادیبان و جای این ایالت پهناور به آن بسیار پادشاهان قراختائی در جای

 های همسایه تبدیل شد.  عالمان کرمان و حتی ایالت

خوشبختانه منابع اسم بسیاری از شهرها و روستاهایی را که وقف ابنیه، مدارس،      

اند. در  اند با ذکر جزئیات بیان کردهمساجد، دارالشفاها و دیگر کارهای عام المنفعه بوده

یش از بیست ده نام برده شده است که او  برای تأمین موقوفات ترکان خاتون، ب

های مدرسة مقدسیه و دیگر بناهای بردسیر وقف نموده بوده است. بسیاری از این  هزینه

تر و در شهرهای  ها و موقوفات بناهای موجود در بردسیر صدها کیلومتر آن طرف دیه

شد.  می  و در بردسیر هزینهآمد  دیگر کرمان قرار داشتند که درآمد آنها به بردسیر می

های انار، راور، خبیص، زرند، رودان، رودبار و جیرفت و  ها در مدینه این روستاها و قریه

ها در  ها و مدینه (. بنابراین، نه تنها قصبه438ـ 420، تاریخ شاهی قراختائیانغیره قرار داشتند )

کرمان در خدمت جای خدمت مصر بردسیر بودند، بلکه روستاهای بسیاری در جای

ها،  دارالملک بردسیر قرار داشتند. این مسئله تاکیدی بر پیوند و وابستگی مصر به قصبه

به آن پرداخته شده  التقاسیم  احسنهای اقلیم خویش است که در  ها و  قریه مدینه

 است. 

-می در حالی که بردسیر در دورة قراختائیان از ثروت دیگر شهرهای کرمان استفاده      

ویژه شهرهای جنوبی و شد، برخی از شهرهای کرمان، بهمی برد و به شهری بزرگ تبدیل 

ای از ارتباط با دارالملک نبردند. به عبارت دیگر، در دورة  گرمسیرات، چندان استفاده

ها بیش از آنکه به نفع همة شهرها  ها و مدینه قراختائیان، ارتباط مصر بردسیر با قصبه

سویه و به نفع بردسیر بود. بردسیر از ملوک هرمز، ارتباطی یک باشد، تا حد زیادی
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گرفت، اما  ملوک شبانکاره، بلوک اربعه، سیرجان و برخی شهرهای دیگر باج و خراج می

های مداوم  در مقابل برای شهرهایی که زیر سلطة ملوک هرمز، ملوک شبانکاره و غارت

د. منابع تاریخ کرمان مملو است از کرقبایل عرب و نکودریان قرار داشتند کاری نمی

هجوم قبایل نکودریان و قراواناس به گرمسیرات کرمان از خبیص در شرق، هرمز و 

، 382: 1390،تاریخ شاهی قراختائیانرودبار در جنوب و قصبة بزرگ سیرجان و ارزوئیه در غرب )

رمز به جزیرة جرون (. ملوک هرمز از ه Marco Polo’s Travels, 58؛ 165: 1383؛ گابریل، 439

مهاجرت کردند و رابطة آنها بیش از پیش با کرمان گسسته شد. قمادین جیرفت از قرن 

هفتم دیگر نتوانست اهمیت پیشین خود را بازیابد. بلوک اربعه )بم، نرماشیر، نسا و 

تدریج اهمیت اقتصادی و تجاری و ارتباطی خود را در مناسبات داخلی و ریگان( به

از دست داد و برخی از آنها به شهرهایی درجه دو تبدیل شدند. همین  خارجی کرمان

وضع برای خبیص در شرق رخ داد. همة این مسائل به سبب عدم توجه دارالملک 

ها و مأموران مالیاتی بود.  بردسیر به مسائل امنیتی، اعزام سپاه و نظارت درست بر شحنه

ریان و لشکر قراوناس در عذاب بودند یا بنابراین، این شهرها یا از غارت و چپاول نکود

دادند. نتیجة این وضع زوال تدریجی  ها و مأموران مالیاتی باج و خراج می باید به شحنه

 های اطراف کرمان به قیمت رشد و توسعة بردسیر بود. ها و مدینه بسیاری از قصبه
 

 . نتیجه4

ار ایالت درگیر ناامنی، های کرمان در گوشه و کن ها و مدینه در حالی که اکثر قصبه

ها و مالیاتگیران دولتی بودند و همچون دژی نظامی برای حفاظت  ثباتی و ظلم شحنه بی

کردند، مصر یا دارالملک بردسیر به توسعة ظاهری،  از بردسیر نقش خود را ایفا می

داد. اکثر حاکمان قراختائی کرمان برای دور نماندن  اقتصادی و فرهنگی خویش ادامه می

ز محبوبیت شهرسازی، جدا از کاخ و بارگاه خویش، هر کدام دست به ساخت عمارتی ا

المنفعه نیز زدند. وزیران و بزرگان حکومتی نیز در کنار عمارت خویش، کم و بیش عام

سازی زدند. کاروانسراهایی که در زمان ترکان خاتون در بردسیر ساخته  دست به عمارت

های بیرونی شهر بودند. یکی از این  یر و در کنار محلهشد، بیشتر در خارج از شهر گواش

 تاریخکاروانسراها رباط کنار خندق در بیرون شهر گواشیر بر طریق محلة شاهیجان بود )

پانصد و چهل مسجد و منبر دارد »دربارة ایالت کرمان آمده:  الدهر بةنخ(. در 279، شاهی

وان حدس زد که درصد باالیی از این ت (. می277دمشقی، « )خوانند که در آنها خطبه می

مسجدهای دارای منبر در همین شهر بزرگ، درسی و چندقومیتی بردسیر بوده است. 
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هایی از توسعة شهر بردسیر در دورة قراختائیان کرمان است. تمرکز  ها همگی نمونه این

لم امکانات رفاهی و درآمدی جمیعت بسیاری را برای کار، زندگی و پیشرفت در عرصة ع

و فرهنگ به بردسیر کشاند و شهر بیش از پیش توسعه و گسترش یافت و در نهایت 

بردسیر دورة ترکان خاتون و پادشاه خاتون، به شهری بزرگ، چندقومیتی و چندفرهنگی 

 تبدیل شد. 

 

 هانوشتپی

 قصبه اسم برده شده است. 62( تنها از 68. البته در کتاب )ص 1

خانی را خانی را به وی داده، منابع اتفاق نظر ندارند. تاریخ وزیری نوشته لقب قتلغلغ. در اینکه چه کسی لقب قت2

(. باستانی پاریزی در حاشیة 434: 1393سلطانی را از مستنصر باهلل گرفته است )وزیری، از خان مغول و لقب قتلغ

 او داده بوده است.  الدین خوارزمشاه به سلطانی را سلطان جاللهمین منبع نوشته است که لقب قتلغ

اگر »اند نوشته است:  . منشی کرمانی دربارة خیل عظیم دانشمندان و بزرگانی که در این زمان به بردسیر آمده3

گستر که بدان وقت در کرمان مجتمع بودند، از بذکر کبراء علما و عظماء فضال و هنروران نامور و دانشوران فضیلت

)منشی کرمانی، « نجامد و از غرض بازمانم و از سیاقت کتابت دور افتم.غریب و شهرى، مشغول شوم بتطویل ا

1394 :64) 
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