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 چکیده
بنیان نهاده شد. بُراق حاجب ت م. و به هم1223ّ/ .ق.ـه 619در حدود سال قراختاییان کرمان حکومت 

)از  سال 80زمانی بیش از مدتادامه یافته و  شنیز در میان فرزندان و نوادگانوی  حکومتی که پس از

 اقتدار داشت. حکمرانان این دولتآن  و اطراف کرمانحی نوابر م.( 1305تا  1223 / .ق.ـه 704تا  619

تنها قلمرو تحت استیالی خود را از نه ایران در قرن هفتم هجری ـ سامان به اوضاع نارغم  به ـ تأسیس هتاز

و نواحی اطراف آن را نیز  های رونق تجاری و فرهنگی کرمانزمینهبلکه  ،تهاجمات مغول حفظ کردند

میان حکّام سیاسی نوع روابط  ،پژوهش حاضر با کاربرد روش تحلیلی ،همین راستادر . ندساخت فراهم

ران را مورد تبیین مغولِ حاضر در مغولستان و همچنین ایلخانان مغولِ حاکم بر ایهای با قاآن این دولت

قراختایی بین حکمرانان روابط سیاسی  کهاست  پرسش اصلی این نوشتار ایندهد. میو واکاوی قرار

نخستین های پژوهش حاکی از آن است که  یافته؟ ه استچگونه بودهای مغول و ایلخانان با قاآن رمانک

را با دربار قراقورم و سپس دربار ایلخانان  یآمیزروابط مسالمتحکام قراختایی با درایت و کاردانی تمام، 

 ۀبه ادارن مغول را جلب کرده و های سیاسی توانستند نظر بزرگاویژه با ازدواج مغول در پیش گرفتند و به

این روند در اواخر عهد قراختاییان تغییر یافته و در نتیجه، موجبات زوال این اما  بپردازند؛قلمرو خود 

 دولت را فراهم ساخت.
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 مقدمه -1
ها  عام شدن انسانها و قتل باب فنا شدن حکومت ها و مقاالت بسیاری در شک کتاببی

تحریر درآمده و نگارش این آثار امری الزم و طبیعی  ۀمغول به رشت هجوم سهمگینطی 
رق و آن فتنه و فساد و قتل و هدم و ح»بوده است؛ چراکه به قول صاحب مرصادالعباد 

نداده کس نشان  ،در هیچ عصر و در دیار کفر و اسالم ،ظاهر گشت اشر که از مالعین
 آنچه کمتر مورد عنایت اندیشمندان واما  ؛(45 ص)رازی،  ...«است و در هیچ تاریخ نیامده

زمان  همهایی است که  وارِ حکومتزایش ققنوس ،گرفتهزمین قرارمحققان دانشمند ایران

ن تردید اند. بدوبرآورده سر هامانده از آتش ویرانی برجای خاکسترِاز  ،ایلغار عظیمبا این 
نوشتار حاضر بر آن است تا با بیان نوع هاست.  قراختاییان کرمان، یکی از این حکومت

های مغول  های مغول در مغولستان و ایلخانمیان حکومت مذکور با قاآنسیاسی روابط 
 قراختاییان در کرمان را مورد تبیین قرار دهد.  ۀحاکم بر ایران، علل دوام هشتادسال

ترکستان در عهد هجوم » های در دو اثر خویش با نام ،بارتولد واسیلی والدیمیر

ایران در اوایل عهد »، جورج لین در کتاب «های آسیای میانه تاریخ ترک»و « مغول
 از قوم قراختایی« تاریخ مغول»ال آشتیانی در کتاب و عباس اقب« )رنسانس ایرانی( ایلخانان

ان در ایالت کرمان، گیری حکومت قراختاییسخن به میان آورده و بعضاً از چگونگی شکل
 حکومت ۀطور ویژه دربار اند. مقاالتی نیز در باب قوم قراختایی و بهی را بیان داشتهمطالب

موارد ذیل  توان بهمی از آن جمله که استقراختاییان کرمان به رشته تحریر درآمده 

 ۀهای تأسیس سلسلنهایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمی: »اشاره کرد
بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای »جمشید روستا و  ۀنوشت« قراختاییان کرمان

 ۀنوشت(« .ق.ـه 619-656)مغول در ایران  تاییان کرمان در دوران فترت اولیۀسیاسی قراخ
 . فریدون الهیاری

اختاییان چگونگی روابط سیاسی میان قر ،ه محققان قرار گرفتهتوجر مورد آنچه کمت

های پژوهش حاضر از  دادهرو،  این ازحکومت ایلخانی است. ویژه  بهکرمان با مغوالن و 
 تحلیل و تجزیه مورد علمی، نتایج حصول تاای فراهم آمده و طریق مطالعات کتابخانه

 .گرفته است قرار کیفی

 قراختاییان کرمان با دربار قراقورم سیاسی روابط  -2

براق حاجب و چیرگی او بر کرمان و نواحی اطراف این ایالت روزهای آغازین حکومت 

)ر.ک:  نها با شاهزادگان خوارزمشاهی بودتازهای مغوالن و درگیری آو زمان با تاخت هم
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از بالفاصله پس  ـشناس بود که حاکمی کاردان و موقعیت ـبراق  .(102-90روستا، صص 

فارس و  با ملوک اطراف همچون خوردهای فراوان و گرفتن حکومت کرمان و زددستبه

رسوالنی را به دربار اوکتای قاآن استراتژیک هرمز،  ۀبر جزیر شبانکاره و یزد و استیال

دانست که روزگار، روزگار چنگیزخان مغول فرستاده و اظهار ایلی کرد. وی به خوبی می

زود خیلی بلکه ،تنها از کشمکش با آنان اجتناب کردرو نههمین و فرزندان اوست. از

به قتل رسانده و سر وی را در راستای تحکیم نیز الدین خوارزمشاهی را شاهزاده غیاث

و پیغام داد:  فرستاد ،قورمارادت خود به خان بزرگ مغول و به نشان ایلی، به دربار قرا

« الدین و من سر یکی را به بندگی فرستادمالدین و غیاثجالل :است شمنشما را دو د»

نیز  کتاب سمط العلی للحضره العلیا ۀکه نویسند ایواقعه .(468 ، ص1جهمدانی،  اهلل)فضل

 آن را تأیید کرده است: 
گزارى را  دارى کرد و مال رسل بر بندگى حضرت اوگتاى قاآن فرستاد و اظهار ایلى و طاعت»

ک الدین را طراز حلۀ مساعى جمیل خود دانست و بر ملوالتزام نمود و کشتن سلطان غیاث
 .(25 ص )منشی کرمانی، «. اطراف و سالطین اشراف بدین نیکو بندگى سرافرازى جست...

بلکه به هنگام عزم امرای  ؛دشتنها به همین موضوع ختم ن این اظهار ایلی و مطاوعت 

   اوکتای قاآن و از آن جمله طایر بهادر، برای فتح سیستان، براق در جواب سفیر مغول 

  چنین گفت: ـ قراختاییان به کرمان آمده بود که برای استمداد از ـ

و  جهانگیر نباشد مِشَحَ 1تا زحمت تجشّمخود کار سیستان را کفایت کنم من با لشکر »
قاآن[ ضعف بُنیت و امتداد سن، حاصل است... پسر خود را به بندگی قاآن عادل ]اوگتایچون 

  (.288-287 ، صص3ج  الحضره شیرازی،)وصاف «.فرستم...می

به عهد خود وفا کرد و تنها پسر خود،  توان دریافت که براقمی با تأملی در منابع

براق  (.26 ص )منشی کرمانی، قاآن فرستاد الدین خواجه جوق، را به بندگی اوکتایرکن

بردن دشمنان خان و همچنین بینهای نظامی و تالش برای ازهمکاری عالوه بر

برای ازدواج با مغوالن به ترکان را نیز خترش سونج پسر خود به بندگی وی، دفرستادن 

 او را چهار دختر بودند: بزرگتر سونج ترکان، نامزد اردوى پادشاه: »فرستاد اردوی جغتای

حکومت براق  ،هاخدمتی این خوش ۀدر مقابل هم (.25ص )همان،  «خان گردانید...جغتاى

سال حکومت، ک به پانزدهطور مستقل در دست داشت و در طول نزدی کرمان را به

حکم »به طوری که از طرف اوکتای قاآن  ؛خود جلب نمایده توانست نظر قاآن مغول را ب

سیورغامیشى فراوان و توشامیشى و تفویض ممالک ه مقرون ب 2یرلیغ و تشریف و پایزه

ى لک کرمان را مصفّکرمان و تشریف لقب قتلغ سلطانى درباره او نافذ و صادر شد و مُ
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نهایت استفاده را  براق از این فرصت )همانجا(. «سال در قبضه تصرف گرفت...پانزده مدت

وجبات بلکه م ،تنها توانست کرمان و توابع آن را از تاراج مغوالن در امان داردکرد و نه

 ویژه اقتصادی آن را فراهم نمود.  اعتالی سیاسی، فرهنگی و به

الدین خواجه چندی پیش رکنن سبب که ، بدا..قـه 632سلطان براق در سال قتلغ

چون وفات خود را نزدیک  ه بندگی اوکتای قاآن فرستاده بود،جوق، تنها پسر خود را ب

رو با فوت براق برگزید. از همینرا به ولیعهدی  الدین ابوالفتحاش قطببرادرزاده ،دیدمی

الدین رف دیگر، رکناز ط بر تخت قراختاییان کرمان تکیه زد. الدین  قطبدر این سال، 

در »لذا قاآن  ؛به محض وصول به دربار اوکتای قاآن، خبر وفات پدر را شنیدخواجه جوق 

 ،حق او انواع عاطفت و سیورغامیشی ارزانی فرمود و به حکم آنکه به خدمت شتافته بود

 ،اهلل همدانی)فضل «موسوم فرموده، یرلیغ داد که حاکم کرمان باشد سلطانتلغاو را به ق

الدین خواجه جوق به همراه برخی از امرای مغول و  رکن گونهبدین (.468 ، ص1ج

 راهی صوب کرمان گردید ،هاى سر شیر همچنین با تشریف یرلیغ سلطنت کرمان و پایزه

ابوالفتح نیز به محض شنیدن این خبر راهی  الدین  اگرچه قطب (.28 ص )منشی کرمانی،

ها  ی موفق به جلب حمایت قاآن مغول نشد و تا مدتبه دالئلاما  ،دربار قراقورم شد

این دالیل یکی آن بود که میل قلبی  به حکومت کرمان بازگردد. از جملۀ نتوانست

قدرتمند و بانفوذی  حامیان الدینالدین بود و از طرف دیگر رکناوکتای قاآن با رکن

 ار اوکتای داشتاز امرای درب )چینقای( و امیر جینغایهمچون خواهرش سونج ترکان 
  (.12 ص ؛ الهیاری، 28 ص )منشی کرمانی،

ماه پس از مرگ پدرش، تخت کرمان را از هشتجوق توانست  الدین خواجهرکن

 جوق خواجه الدینرکن سلطان قتلغ حکومت دورانیرد. گابوالفتح بازپس  الدین  قطب

او در مدت  .یوک بودو آغاز حکومت گ قاآناوگتای ایلخانی با همزمان ،(.ق.ـه 648-633)

آورد.  جای میمغول به هایاطاعت و سرسپردگی را نسبت به قاآن مراتب ،حکومتش

در امن  بر کرمانحکومت سال مدت پانزده بر آن است که وی در صاحب سمط العلی

را به درباریان  این ایالتبه حکومت پرداخته و بخشی از مداخل، مقرریات و اموال خاطر 

با تنسوقات الیق به قراقروم به خدمت نیز خراج کرمان را  اله بخشی ازسبخشید و هرمی

را به  الدین رکنحسن اطاعت  ،این سخن .(30-28صص  )منشی کرمانی، فرستاد قاآن می

متمادی گشت و دست  ش،مدت سلطنت»ترتیب . بدیندهد خانان مغول نشان می

  (.30ص)همان،  «پریشانی از اذیال دولتش به کلی منقطع ماند
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اظهار  ،اول :معلول سه عامل بوده است ،الدیناین طوالنی بودن دوران حکومت رکن 

؛ از جمله پرداخت خراج کرد مختلف بروز می های که به صورت اطاعت و فرمانبرداری

 ۀرابط ،دوم .(568 ، ص1ج اهلل همدانی،)فضل حضور در قوریلتای انتخاب خان مغول معهود و

 خواهر ،که قبال هم اشاره شد سونج ترکانگونه همان ؛مغول خانوادگی او با خانان

توانسته  الدین از طریق خواهر خود می لذا رکن .شاهزاده جغتای بود ۀمنکوح ،الدین رکن

نفوذ با فرد ،چینقای امیر حمایت ،سوم و باشد داشته مغول خانان روی بر است نفوذ کافی

حکومت  (.قـه 648-657)آمدن منگوقاآن کاراما با روی الدین. رکن دربار مغوالن از

بار محمود یلواج با نفوذ بر روی که اینچرا اساسی شد؛دستخوش تغییراتی  الدین رکن

 الدین برگرداند قطبنام به سالخان جدید توانست منشور حکومت را بعد از شانزده
 (. 32 ص )منشی کرمانی،

به  نیز ت کرمان از خان جدیدگیری حکوم الدین برای بازپس رکن های فراوانتالش

ی نرسید. در توضیح این موضوع باید گفت که بعد از آنکه منگوقاآن زمام امور را در یجا

 ،الدین را برای سلطنت کرمان به منگوقاآندست گرفت، محمود یلواج شایستگی قطب

الع به محض اط ،الدین رکنوی نفاذ افتاد.  ۀمتذکر شد و به این ترتیب حکم یرلیغ دربار

دانست پذیرش وی  بغداد که می ۀاما مستعصم خلیف ،از این موضوع به طرف بغداد رفت

به ناچار متوجه  الدین رکن باز زد و از پذیرش وی سر ،منافات دارد مغول با رأی خان

 ،به کرمان رسید .ق.ـه 650الدین در سال  قطب . از طرف دیگر،اردوی منگوقاآن شد

 الدین  بقط. را صادر کرد الدین رکناموال  ۀه فرمان مصادرو بالفاصل دشسلطانی مستقل 

در  ،دانست خطر می ومت خود پررا برای حک الدین رکنکه به این اقدامات اکتفا نکرد. وی 

الدین خواجه تمایل رکن ،به دربار منگوقاآن رفت و با مستنداتی .ق.ـه 651شعبان سال 

خواجه جوق را به  عاقبت . منگوقاآنتمخالفان قاآن عرضه داشهمراهی با ق را به وج

 . (116-115صص  )ضیائی، او را کشت الدین  الدین تحویل داد و قطب قطب

ق یک پسر و سه دختر داشت که یکی از دختران او نامزد وخواجه ج الدین رکن

 شدهن اردوی هوالکوخان گردید که پس از آن زن منگوتیمور شد و در شهر تبریز متوطّ

 .(727 ص )میرخواند، در قید حیات بود .ق.ـه 715و تا سال 

 قراختاییان کرمان با ایلخانان مغول سیاسی روابط  -3

مصادف با حکومت منگوقاآن  (.ق.ـه 650-655)الدین محمد دوم حکومت قطب ۀدور

الدین شد قطب که ذکر چنان .به ایران بود ،هوالکوبرادرش، و لشکرکشی  (.ق.ـه 657-648)
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به دست آورد. و منشور حکومت کرمان را به گرفتهف منگوقاآن قرارتوانست مورد لط

منگوقاآن اعتماد امرای موردیکی از  ،بارتینبرای نخس الدین به کرمانقطب هنگام اعزام

)منشی . شحنگی کرمان اعزام شد به همراه وی بهنیز  )قورجی( نام قویدوغای قورچه به

  (32 ص کرمانی،
 استقاللالدین بر کرمان، غازین روزهای حکومت مجدد قطباز همان آ با این شیوه،

بر  و نفوذ دربار مرکزی مغول شدهنسبی حکومت محلی قراختاییان دستخوش تهدید 

تنهایی حکومت را واقع تا این زمان امرای قراختایی به در .افزایش یافت این سرزمین ۀادار

پس با ایناما از ،دادند ارائه میدر دست داشتند و تنها خدمات الزم را به خانات مغول 

 بین استقالل حاکمان قراختایی تا حدود زیادی از ،در کرمان حضور شحنگان مغولی

الدین سلطان پس از انتظام امور کرمان متوجه اردوی قطب (.14 ص )الهیاری، رفت

چون خبر آمدن  ویکه چنین بیان داشت در توضیح این موضوع باید  .دشهوالکوخان 

االول سال در جمادی ،الموت و استخالص بغداد را شنید کوخان برای فتح قهستان وهوال

 رسیدن وی به دیاراردوی شاهزاده مغولی گردید.   با لشکری نامدار متوجه .ق.ـه 654

سپاه  ۀفرماند ،قهستان مقارن فتح قالع آنجا بود و این امر سبب شد که کیتوبوقا نویان

 :ترتیبوی را به اردوی هالکوخان ببرد. بدینو  گرفتهیک مقدم او را به فال ن ،مغول
بوس حضرت اعلى مستسعد گشت و فنون عنایات و شرف خاکه در طوس بالدین[ قطب]» 

 روزگار او فایض شد و سوغونجاق نوئین بزرگ و ارکاى نوئین و صاحبه عواطف پادشاهانه ب
مت چند روزه اجازت مراجعت و رخصت او را مربى گشتند و بعد از مالز ]بیتکچی[ الدینسیف

قریب با لشکر بهم معاودت نماید و در  مشروط بر آنکه عن ؛انصرافش باز کرمان حاصل آمد
 (.35 ص )منشی کرمانی، «مصاحبت عساکر منصور متوجه بغداد شود

عازم خدمت  دادن سپاه و سالحالدین پس از بازگشت به کرمان با ترتیبقطب

کرمان در جریان اقدامات قراختاییان حکومت محلی  ،در واقع (.)همانجا هالکوخان شد

ناگزیر به همکاری  ،سرکوب اسماعیلیه و خالفت عباسیویژه برای مهم نظامی مغول به

 نارادای و ،سواتو ،آرغوتای ،امرای بزرگ جارغوتای (.14 ص )الهیاری، با مغوالن بودند

راه باسقاقی هوالکوخان بازگشت، در  الدین از بندگیِهنگامی که سلطان قطبقرابوقا 

توان دریافت که اگرچه گونه میبدین (.37 ص )منشی کرمانی، همراه او به کرمان آمدند

مراتب سرسپردگی را نسبت به  هالکوخان به ایران ا قبل از ورودکرمان ت قراختایی حکام

بار ی نخستینبرا الدین  دوم حکومت قطب ۀدوراز اما  ،ندآورد جای میخان مغول به

معنای افزایش پیدا کردند و این به شحنگان و باسقاقان دربار مغول در کرمان حضور
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شد قراختاییان تعهدات  سبب می . امری کهدربار مغول بر فرمانروایان کرمان بود ۀسلط

  (.13 ص )الهیاری، تری نسبت به دربار مغول داشته باشند مالی و نظامی روشن

 هایدو پسر به نام . از ویدرگذشت .ق.ـه 655سلطان در سال الدین سرانجام قطب

خاتون نامزد پاشاه ،هاکه از بین آن جای ماندبر حجاج سلطان و سیورغتمش و چهار دختر

و به علت الدین سلطان دنبال وفات قطب به (.37 ص )منشی کرمانی، دشاردوی اباقاخان 

ترکان خاتون  به همسر وی، ومتحک پادشاهی وتجربگی فرزندان وی،  صغر سن و کم

از طرف هالکوخان  .ی موافقت کردندأشحنگان مغول نیز با این ر مقرر شد و )قتلغ ترکان(

دامادش امیر عضدالدین  عهده داشته ووالیت و رعیت را بر ،خاتون نیز حکم آمد که

 از آنجایی که امیر عضدالدین (.36 ص )همان، حاجی لشکر را در اختیار داشته باشد

خاتون به بندگی  حاجی مرد ظالمی بود تعدادی از معتبران کرمان به اتفاق ترکان

رعیت در  چون لشکر و جزئیات حکومت و هوالکو دستور داد تا کلیات و هوالکو رفتند

ترکان  ،ترتیباینبه (.108 ص ،تاریخ شاهی قراختاییان) قدرت ترکان خاتون باشد ۀقبض

این عهده گرفت. در اینجا ذکر  ش حجاج سلطان را برنت فرزند شوهرخاتون نیابت سلط

خان وزیری در نماید که حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده و احمدعلینکته مهم می

 دانند؛میدریافت نیابت سلطنت ترکان خاتون را از جانب منگوقاآن  ،تاریخ کرمان

 کتاب ۀانی نویسندقراختاییان و منشی کرم تاریخ شاهی مؤلف ناشناسِ کتاب که حالی در

قول  رسداند. به نظر میبه هوالکوخان نسبت داده امر رااین  للحضره العلیا، سمط العلی

ان هوالکوخان از در این زم تر باشد؛ چراکه صحیح العلی سمط تاریخ شاهی و مؤلف

با تشکیل حکومت ایلخانان توسط ور تکمیل فتوحات ایران بوده و مجانب منگوقاآن مأ

و از  شدهقطع طور کلی بهط فرمانروایان قراختایی با دربار مغول در مغولستان ، ارتباوی

است. لذا دوران حکومت حجاج  برقرار ارتباط قراختائیان با دربار ایلخانان بعد صرفاًاین به

 و (.ق.ـه 656-663) نیابت قتلغ ترکان همزمان با دوران حکومت هوالکوخان سلطان و

-106صص  ؛ مؤلف ناشناس،531 ص )ر.ک: مستوفى قزوینى، بوده است (..قـه 663-680) خاناباقا

  (.38 ص ؛ منشی کرمانی،108
مغول رعایت  ایلخانانجانب اطاعت را نسبت به  طی حکومت خویشدر قتلغ ترکان 

توان در این حسن اطاعت را میو بر آن بود تا خدمات الزم را به آنان ارائه دهد.  کردمی

که هنگامی .ق.ـه 658که در سال  چنان ؛نمودای قراختایی مشاهده خدمات این فرمانرو

برای گرفتن ایلی  خانهزار مغول از جانب هوالکو با دو ،نانوی جیناسردار بزرگ مغول، 

  :مدت سه روز در کرمان بودو  از ملوک شبانکاره به جانب کرمان آمد
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ها ترتیب داد و امیران ایشان را  وفهآورد و عل دخداوند ترکان ایشان را به اعزار و اکرام فرو»
جامه فرمود و ساختگى ایشان چنانچه الیق  نید و کهان ایشان را برحسب مراتبتشریف پوشا

چنانچه هیچ زحمت از ایشان به والیت و  و ایشان را به خوشدلى روانه کرد؛ جاى آورد بود به
  (.169 ص ،تاریخ شاهی قراختاییان) «رعیت نرسید

 ۀشاهزاد ،براق اغول میان اباقاخان و .ق.ـه 668سال  نبردی که دریا اینکه در 

حجاج و از جمله  ختایی اعزامی از سوی ترکان خاتوننیروهای قرا ،جغتایی روی داد

در نبرد زخمی حتی حجاج سلطان  و ندبسیار کرد هایسلطان جالدت و جانسپاری

اهلل همدانی نیز فضل ینخواجه رشیدالد .(290-287صص ر.ک: همان،) سرش آمد سخت بر

آقا به همراه حجاج سلطان در ری ارغونمیان آورده و بر آن است که سخن به مهم این از

  (.756، ص2ج ک: فضل اهلل همدانی،)ر. مورد عنایات قرار گرفتند به خدمت اباقاخان رسیدند و

نتش کار سلط بود که براق با بعد از بازگشت از جنگ سلطان حجاجرسد مینظربه

کردن نسبت به ترکان اعتراض توهین و دم از استقالل و استبداد زد و رونق گرفت و

این توانست نمیترکان خاتون هم که  (.47 ص منشی کرمانی،) خاتون را آغاز نمود

 در این بین ازوی  ه خدمت اباقا رفت.تحمل کند به طرف آذربایجان ب را هااحترامی بی

دوباره توانست  ـ که به ازدواج اباقاخان درآمده بود ـخاتون  پادشاه ،طریق نفوذ دخترش

م چون مرایر این وصلت مبرّ»: نویسدکه ناصرالدین منشی می چنان به قدرت بازگردد.

نضاوت پذیرفت و  مبانی عظمت ترکانی محکم آمد و ریاض حالش مزید طراوت و ،شد

و پایه سالطین کرمان و لوای دولتش به طراز مزید رونق و جاللت مطرز آمد و جاه 

  (.48 ص همان،) «حکام این دودمان یکی هزار گشت

عدم دخالت حجاج سلطان در کار  ترکان خاتون توانست حکمی مبنی بر ،بنابراین

نسبت به ایلخان از در  خاتون کرمان بگیرد. از طرف دیگر حجاج سلطان در غیبت ترکان

هایی از عدم تمکین و  بار نشانه ای نخستینمد. لذا در این زمان برنافرمانی و عصیان درآ

در شرح  .شودعصیان از سوی فرمانروای قراختایی نسبت به ایلخان مغول مشاهده می

مخالفت  از درِ خاتونترکان حجاج سلطان در نبودِباید چنین بیان داشت که  این جریان

از آنان علیه و  هخان فرستادجغتای ۀ، نبیربه نزد عبداهلل اغولرا رسوالنی  درآمده و

 .(49ص )همان،  ترکان خاتون و حامی وی، ایلخان اباقاخان، یاری طلبید

از این موضوع آگاهی پیدا کرد و حجاج  ،به کرمان بازگشت خاتونکه ترکانهنگامی

سیستان  ماهه درسلطان از ترس اباقاخان ابتدا به سیستان فرار کرد و بعد از اقامت شش

 )ر.ک: همانجا(. از آنجا متوجه دهلی شد ،ن را به بادغیس شنیدچون خبر هجوم اباقاخا
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الدین ابوالمظفر خلج بود و با کمک او جاللسال در دهلی در نزد سلطان پانزدهمدت  یو

تاریخ شاهی ) فوت کرد .ق.ـه 690سال  اما در بین راه در ،متوجه تصرف کرمان شد

 (.124 ص ؛ منشی کرمانی،56 -55 ، صصمقدمه ،قراختاییان
عالوه بر ارتباط سیاسی دو دولت قراختاییان و ایلخانان  در عهد اقتدار ترکان خاتون

پذیرفت. از صورت  های مذکورنیز میان بزرگان حکومتسیاسی  یهایازدواجمغول، 

، بزرگ حجاج سلطان با دختر ارغوان آقامظفرالدین  ها یکی ازدواجاین وصلت ۀجمل

برخی ترکان خاتون برای انجام این مهم  (.184-183 صص انی،منشی کرم) اویرات بود ۀقبیل

مَلک و صاحب مجدالملک را به حضرت سوتو باسقاق و ایناق»از بزرگان دربار از جمله 

هوالکوخان فرستاد و بر سبیل استجازت این حال به موقف عرض رسانند. هوالکوخان 

ازدواج دیگری  .(183 ص مان،)ه «آن را پسندیده داشت و تشریف اجازت بدان اقتران داد

شناس مؤلف نا . (228-227صص )همان، خاتون با ایلخان اباقا بود ترکان خاتون دخترپادشاه

اما آنچه  ،آورده میان سخن به به تفصیل از این ازدواج کتاب تاریخ شاهی قراختاییان

 ترکان برای مذکور نیز این ازدواج سیاسی ۀنماید این است که از دید نویسندجالب می

خاتون ترکان ؛ چراکه با این ازدواجبسیار حائز اهمیت بوده است خاتون و قراختاییان

خارج قلمرو خود در امان باشد:  توانست از شرّ بسیاری از دشمنان و معاندان داخل ومی

 آسیابِ آبِ شد و مجارى شکسته مى ،اضداد که در سر گرفته بودند باد انتفاخ طایفۀ»

 )همانجا( «.گشت بودند، بسته مى  اى که در سرچشمه مراد گشاده رهزم حشمتِ

 ؛نتایج این ازدواج سیاسی اوالً دوام و بهبود کار قراختاییان بود از جمله شکبی 

  :آمده نیز که در تاریخ وصاف چنان
 حاصل شد و او را بر دیگر خواتین کلفتاباقاخان را با وی )پادشاه خاتون(، مزید اُلفت بی»

مرجّح داشتی و این مشابکت، مستبقیِ سلطنت کرمان و مستدعی مفاخرت بر دیگر سالطین 
]خاتون[ سی و اند سال رایت پادشاهی را به فرّ الهی در خفض عیش، رفع  جهان آمد و ترکان

 (291، ص3ج الحضره شیرازی،وصاف) «.کرد

باقا و ثالثاً افزایش نفوذ ثانیاً افزایش وفاداری فرمانروایان قراختایی نسبت به ایلخان ا 

پروراندند. ی که در سر میفرمانروایان قراختایی بر روی ایلخان برای دستیابی به مقاصد

ترکان خاتون به  درگیری میان حجاج سلطان و این موضوع درمشاهده شد که  چنان

ن با خاتون که زواقع ترکان خاتون با استفاده از نفوذ دختر خود پادشاه اثبات رسید و در

در باب جایگاه  ت را برای خود بگیرد.متوانست فرمان حکو ،نفوذی در درگاه اباقاخان بود

   اهلل:ه قول خواجه رشیدالدین فضلهمین بس که ب خاتون نزد مغوالنو پایگاه پادشاه
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خان کرمان  محمد الدین  خاتون را بستد دختر سلطان قطبپادشاه اباقاخان[]ایلخان »... 

از این سخن  (.729، ص2ج اهلل همدانی،فضل) «خاتون بنشاندادر خود یسونجینجای مو به

خاتون را دریافت که توانسته است مقام و منصب مادر توان میزان نفوذ پادشاه می

که اشاره شد موجب دوام و باالگرفتن کار  اباقاخان را قبضه کند. لذا این ازدواج چنان

 ون گردید.خاتخاتون یعنی ترکانمادر پادشاه

سال حاکم کرمان شد و دوازده در غیبت حجاج سلطان به استقالل خاتونترکان

 663-680)با دوران ایلخانی اباقا  ویدوران حکومت  (.531 ص مستوفی،) دیگر سلطنت کرد

خاتون ترکاناگرچه بود. مصادف  (.ق.ـه 680-683) و ابتدای ایلخانی احمد تکودار (.ق.ـه

چنان در  دربار مغول هم»اما  بود، وفادار دولت ایلخانیومت خود به در تمام دوران حک

ود که همیشه درآمد ]خاتون[ بود؛ چه این رقابت ب فکر ایجاد رقیبى براى حکومت ترکان

    نفس، این رقیب تازه (56 ص ،تاریخ شاهی قراختاییان) «.کردبرابر میدیوانى را چند

هایی میان او درگیری خاتونترکانر اواخر عمر درو همینالدین سیورغتمش بود. ازجالل

ایلخانی  به دربارنیز  دیگر بار یی کهها ؛ نزاعکرد بروز ،شوهرش پسر ،و سیورغتمش

 670در سال  خاتونترکانباید چنین بیان داشت که  در شرح این جریانکشیده شد. 

به جانب اردوی  الدین سیورغتمش راجالل ـ که اباقاخان به خراسان آمده بود ـ .ق.ـه

و حکومت جایگاه و پایگاهی پیدا کرده  در اردوی خانالدین اباقاخان فرستاد و جالل

امیر شکار و امارت بعضی لشکرها به مناصبی همچون  اینجوی برادرش حجاج سلطان و

الدین جاللد شسبب  دریافت این مقامات (.50ص منشی کرمانی،) او تفویض شد

بدون  ،از اردوی اباقا با اینکه حکمی در باب سلطانی نداشتسیورغتمش بعد از بازگشت 

تا در خطبه نام او را در ردیف نام ترکان بیاورند و  دهدخاتون دستور اطالع از ترکان

شال ملک، تغماس ملک، قورچ ملک و  ،اعیان کرمان چون معزالدین ملکشاهتعدادی از 

تاریخ شاهی ) گردیدندالدین اللشدند و تابع ج جدا خاتونتوکان ملک از خدمت ترکان

  (.56 مقدمه، ص ،قراختاییان
خاتون فرستاد و امیرتوالک را به نزد پادشاه ،که اوضاع را چنین دید خاتونترکان

این مرتبه نیز جواب داد و  خاتوناقتدار پادشاه .کارهای سیورغتمش را به او اطالع داد

 د: را سبب شکرمان  رغتمش در امورسیو الدینجاللحکم عدم مداخلت  صدورسرانجام 
بندگى ایفاد کرد و رسالت ه پسر پوالد ملک را سه اسبه ب  امیر توالک]ترکان خاتون[ »
خاتون ابالغ گردانید و حکم یرلیغ نفاذ پادشاهه الدنیا و الدین سیورغتمش بآمیز از جالل شکوه

اینجوى حجاجى و امیر شکارى الدنیا و الدین در کرمان مداخلت ننماید و در یافت که جالل
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یاسا ه همه را ب ،اند برگشته پیش او رفته ]خاتون[ نیز شروع نکند و آن طایفه را که از ترکان
  (.51ص )منشی کرمانی، «رساند.

آنکه دارای  ،قدرت بهای میان اعضای خاندان قراختایی برای کسدر رقابت ،بنابراین

که ترکان  چنان. توانست پیروز میدان شودیم ،تری داشتنفوذ بیشتری بود و حامی قوی

ت را مخاتون از طریق پادشاه خاتون نفوذ بیشتری بر روی اباقاخان داشت و توانست حکو

ات کرد و احمد تکودار به ایلخانی فکه اباقاخان وهنگامی اما ؛نگه دارد خود ۀدر قبض

 :زیرا ؛الدین طلوع کردآفتاب اقبال سلطان جالل ،رسید
لدین سیورغتمش را با احمد در زمان اباقاخان مصافاتى دلى و مواالتى حقیقى اجالل» 

دست داده بود، چون پادشاه گشت آن حقوق را رعایت فرمود و نیز امیر سوغونجاق نویین که 
تفویض سلطنت ه مربى و معینى شدند و حکم یرلیغ ب ،مادر احمد ،قاین او بود و قوتى خاتون
 (52 ص )همان،« .نافذ گشت ]خاتون[ النفراد مشتمل بر عزل ترکاناجملگى ممالک کرمان على

 قوتی نویان و )سقنجاق( امیرسوغونجاقتکودار،  با حمایت ایلخان احمد ،ترتیببدین

به  کم سلطنت کرمانح الدین سیورغتمش، از جاللمادر سلطان احمد ،خاتون )قوتوی(

اطالع پس از  خاتونترکان. )همانجا( عزل شد تمَاز این سِ خاتونوی صادر و ترکاننام 

محمد  الدین  شمسنظر نمود. آمده و تقاضای تجدیداحمد  ایلخاننزد  از این جریان

نیز از وی حمایت کرد. اگرچه ایلخان احمد حکمی صادر کرد مبنی بر  صاحب دیوان

قوتی خاتون و اما  ،طور مشترک تقسیم شوددو بهاینکه حکومت کرمان میان این

به سلطان احمد  روهمین. ازتصمیم گرفتند این حکم را باطل کنند نویان نجاقوسوغ

و به  شده ممکن است سیورغتمش از او منفور ،درا انجام ده نوشتند که اگر این کار

صالح  .بپوندد )رقیب احمد تکودار برای رسیدن به ایلخانی(بن اباقا  خراسان به خدمت ارغون

 ،خاتون در اینجا بماند و چون اوضاع درست شدرکاندر این است که زمستان را ت

 ص )همان، کار کرمان مشخص شود ،سیورغتمش نیز به اینجا بیاید و در حضور هر دو

خاتون زمستان آنجا بماند و تابستان به طرف تبریز رفت و در ترکان ،به همین دلیل .(54

ای خود که رامگاه سلسلهخاتون را در آترکان .)همانجا( چرنداب از فرط غصه فوت کرد

  (.227 ص گابریل،) به خاک سپردند ،شدقبه سبز نامیده می

دربار  ،ایلخانی نفوذ دربارصاحب اشخاص منافعاین است که اصلی بحث  ۀنکت

با تقویت  نفوذ دربار ایلخانید بااز افرا و هریک دادهشعاع قرار ال قراختاییان کرمان را تحت

از طرف دیگر اوضاع  .داشتند آن نامزدرساندن حکومتبه نظر خود سعی درنامزد مورد

    و تکودار احمد ورزی میان سلطانرقابت درگیری و علتایلخانی به دربار ۀآشفت

یک  هر زیرا شده بود.ها ورزیشدن قراختاییان در این بازار رقابتسبب وارد ،خانارغون
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ممکن  ،نظر خودرگاه ایلخان موردرت ناامیدی از ددر صو ،قراختاییتخت  و تاجاز مدعیان 

  (.56-54 صص منشی کرمانی،)ر.ک:  شود متوسلبود به رقیب وی 

زمان با ایلخانی سلطان  هم (.ق.ـه 681-691) الدین سیورغتمشدوران حکومت جالل

-694)گیخاتو ایلخان و ( .ق.ـه 683-690)خان ارغونایلخان  ،(.ق.ـه 681-683) احمد تکودار

الدین سیورغتمش که فرمان حکومت را از سلطان احمد سلطان جالل د.بو( .ق.ـه 690

احدى و ثمانین و ستمائه به  ۀر شهور سند»حرکت کرده و  به طرف کرمان ،گرفته بود

با  (.269، ص3ج خواندمیر،) «مانعى و منازعى بر سریر حکومت تکیه زد کرمان رسیده، بى

توان دریافت که می لدین سیورغتمشاحکومت سلطان جالل ۀسالتأملی در دوران ده

حاکمیت وی کامالً به شرایط سیاسی دربار ایلخانان وابسته بوده است. برای نمونه وی 

چراکه میان تکودار و  ؛روانه شدتکودار به جانب اردوی سلطان احمد  ..قـه 683در سال 

دین سیورغتمش المیان سلطان جاللایندر .بود شده ایجاد نزاع و کشمکش ارغون شاهزاده

به هواداری وی لذا  ؛د بود چه کند که ناگهان خبر پیروزی سلطان احمد به او رسیدمردّ

ارغون را که شاهزاده  آغاپس از بازگشت به کرمان، شیرین و ه از سلطان احمد برخاست

ان سایر شاهزادگ ،از طرف دیگر (.55 ص منشی کرمانی،) بیرون کرد ،به کرمان فرستاده بود

الدین سیورغتمش را جالل با مخالف سیاستی کرمان تخت و تاج به دستیابی برای ییقراختا

الدین یولکشاه پسر   نصرت پرداختند. برای مثال گرفته و به حمایت از ارغونپیشرد

ی بر . وبه حمایت از ارغون برخاست های قراختایی بود که ، از جمله شاهزادهبی ترکان بی

  )همانجا(. تخت کرمان را صاحب شود و جوسیله تاآن بود تا بدین

میان  دیگر شورش برای کسب قدرت در بار .ق.ـه 683با مرگ احمد تکودار در سال 

شخصی به نام بایدو  ،افراد خاندان قراختایی آغاز شد. چون ارغون به مقام ایلخانی رسید

الدین ورود او سبب رعب و وحشت سلطان جالل .برای تحصیل مال کرمان فرستاده شد

گرفته  ارغون جانب سلطان احمد را زیرا او که در درگیری میان سلطان احمد و گردید؛

الدین یولکشاه که طرفدار ارغون خان مضطرب به اوضاع شد و از طرفی هم نصرت ،بود

بی ترکان و برادرش  شد و به همراه مادر خود بیبا دریافت این خبر بسیار خوشحال  ،بود

هراس  باالدین نیز به ناچار و  . جاللخان شدنده متوجه بندگی ارغونالدین سیوکشا غیاث

خواست از در آنجا یارغوچیان در مقام بازگرفت. پیشخان را در، راه اردوی ارغونتمام

الدین به تقویت جالل ـ الوس اقالیم ایران بود که امیر ـسانگ گاما بوقا چین ،وی برآمدند

اما  ؛خاتون تقسیم شودو پادشاه الدین جالل ومت میانآن شد که حک بر پرداخت و قرار
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درآورده و با فرستادن این به عقد شاهزاده گیخاتو را خاتون پادشاه ،بوقا چینگسانگ

دور ساخت.  رمانتخت کو، وی را از دستیابی به تاجروم شاهزاده خانم قراختایی به دیار

به ازدواج سلطان نیز و را بن هوالک دختر منگوتیمور ،کردوجینبوقا چینگسانگ، 

 الدین  جاللرا بر بار دیگر حکومت کرمان  ،با این حسن تدبیر و آوردالدین در  جالل

  (.56 ص همان،) داشتسیورغتمش مقرر 

مراتب خدمتگذاری را بعد به کرمان بازگشت و از این زمان بهالدین سلطان جالل

 موقع به اردوی ایلخانن را بهرماه و مالیات کنسبت به ایلخان ارغون مبذول داشت

پس از دریافت درخواست کمک سلطان  ایلخان ارغون دیگر، از طرففرستاد.  می

که به آنها  ـرا  یهای مغولای از چریک عدهکرمان،  سرحداتاز حفاظت برای  الدین  جالل

اگرچه در ظاهر  (.87 ص همت کرمانی،) فرستادبه کرمان  ـشد گفته می ناوغان و جرما

تمامی  های قراختایی علیه یکدیگراهزادهچینی شتوطئه اما ،آرام شده بود اوضاع کرمان

 و فرزندش ترکانبی  بی. در توضیح این امر باید چنین بیان داشت که بار دیگر نداشت

بی ترکان،  . بیمذمت کردندرا الدین و کردار او به نزد ارغون آمدند و جالل الدین  نصرت

ه این وعده تحریک کرد که چنانچه فرمان حکومت کرمان به پسرش خان مغول را بایل

 خواهد فرستادمالیات به اردوی سلطان  ،الدینبیش از جاللوی  ،داده شود الدین  نصرت

الدین مطالبه د تا مالیات سه سال را از جاللکرمور ای را مأارغون هم عده .(85 ص ،همان)

نمایند و به اردوگاه  و وزرای او را دستگیر خود او ،نمایند و چنانچه مسامحه نماید

بار نیز با این ،خارج شود الدینسلطان جاللحکومت از دست ک بود یاگرچه نزد .بیاورند

  (.همانجا) رهایی یافت شاهزادگان قراختایی ۀوساطت کردوجین، وی از توطئ

را برای  شرایط ،سر حکومت کرمانمیان اعضای خاندان قراختایی بر درگیری ،واقع در

ساخت. میحکومت ایلخانی و سلب استقالل حاکمان قراختایی کرمان فراهم  نفوذ بیشتر

ارغون خواستار ایلخان از  ،هآمد روم به تبریزبالد خاتون از پادشاه .ق.ـه 668در سال 

 ،سیورغتمش اساس آن به دستور ارغون، انتزاع سیرجان از تصرف سیورغتمش شد و بر

خود  ۀخاتون برادرزادپادشاه به امیر قهنام از ملوک همدان داد وسیرجان و قلعه را 

تصرف امالک خاص خود به کرمان  پسر حجاج سلطان را با احکام مشتمل بر ،شاهطغی

  (.128 ص ضیائی،) روانه گردانید و خود به روم رفت

 با  .سریر قدرت نشست ارغون خان مرد و گیخاتو بر .ق.ـه 690االول سال در ربیع

 آورد.روی ،او بود ۀخاتون که زوجشانس و اقبال به پادشاه ،نشستن گیخاتوتختهب
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گرفت و در همین سال با ورود حکم حکومت کرمان را  ،نظر گیخاتوجلببا  خاتونپادشاه

و خود بر تخت قراختاییان  الدین سیورغتمش را زندانی کردبرادر خود جالل به کرمان

اگرچه سیورغتمش از زندان فرار کرد و  (.70-63 صص کرمانی،ر.ک: منشی ) تکیه زد کرمان

خاتون وی را به کرمان بازگرداند و مقدمات قتل سرانجام پادشاه ،مدتی از کرمان دور بود

 در شب بیست و هفتم ماه رمضان سنۀ»خاتون برادر را فراهم نمود. به دستور پادشاه

خنقش آسیب هالک رسانیدند و آن  ثالث و تسعین و ستمائه به وقت افطار، به خبه و

خاتون با پادشاه شکلبدین .(73 ص همان،) ...«بن بر کندو سهى چمن سلطنت را از سر

  (.533ص  )مستوفی، حکومت خود را تثبیت نمود کردن سیورغتمشخفه

محمد و قتلغ ترکان با فرمانی که از  الدین  دختر قطب (.ق.ـه 691 -694) خاتونپادشاه

زنده  گیخاتو، شوهرش و تا هبر تخت سلطنت کرمان جلوس کرد ،نمود یافتگیخاتو در

حتی توانست فرمان  وی (.419 ص اقبال آشتیانی،) راند مبود در کرمان به استقالل حک

را نیز استوار گرفته و اقتدار خود بر این مناطق حکومت یزد و شبانکاره را از شوهر خود 

علیه بایدو بن طرغای بن هوالکو در بغداد  با خروجا ام (.75 ص منشی کرمانی،)ر.ک:  سازد

، اضطراب و تشویش در دولت امرا و اعیان مغول با او گیخاتو و همراهی بسیاری از

 چراکه ؛جا بودهاین اضطراب ب (.465-464 صص )وزیری کرمانی، خاتون راه یافتپادشاه

 .(131 ص ضیائی،) ه شدهنگام فرار کشتشکست خورده و به  در کشمکش با بایدوگیخاتو 

اصلی خود برای حکومت بر کرمان را از دست خاتون حامی پادشاهبا قتل گیخاتو، 

 ؛، بسیار بهتر بودالدین سیورغتمشهمسر سلطان جالل داد و حال آنکه وضع کردوجین،

 72 صص ؛ منشی کرمانی،534 ص مستوفی،) بایدو بود ۀخانم منکوحعالم دخترش شاهچراکه 

 شاه ،برد و به کمک دخترشکردوجین از این ارتباط نهایت استفاده را  ،نابراینب(. 76و 

دستور داد تا از شیراز و  بایدو ایلخانخانم، به تحریک بایدو پرداخت. سرانجام عالم

دستگیر و به نزد او  ،زدخاتون را که دم از تمرد میو پادشاه آمدهشبانکاره سپاهی گرد 

بود که از درگیری میان بایدو و  دپادشاه خاتون درصدآن طرف،  از (.76 ص همان،) ببرند

تصمیم گرفت موالنا صدرالدین قاضی  ،روهمین. ازغازان به نفع خود سود جویدشاهزاده 

کردن این تصمیم وقتی برای عملیاما  ؛فرستاده و از او کمک بخواهدخان را به نزد غازان

در باب چرایی عمل نشدن این تصمیم صاحب  (.465-464 )وزیری کرمانی، صص پیدا نکرد

 :به تفصیل سخن رانده است کتاب سمط العلی
ۀ رععظمى با اعیان دولت قُ پادشاه خاتون در این داهیۀ دهیاء و طامۀ کبرى و حادثۀ... » 

، موالنا تاج الحق و الدین قاضى خواف راى زد که راه خراسان گرفته مشاورت انداختن گرفت.
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تدبیر و ماه ملک  نظران بى غازان اغول شویم. جماعت کوتاه ،جهان زادۀ ادشاهمتوجه بندگى پ
قلعه و شهر اختیار کردند و بعد از آن مقرر ه ن بخاتون مانع امضاء این پیشنهاد آمدند و تحصّ

زاده غازان  بندگى پادشاهه الدین را بگردانیدند که موالنا صدرالحق و الدین پسر موالنا تاج
 (76 ص )منشی کرمانی، «. ...فعل نرسیده اندیشه نیز از قوت ب فرستیم و آن

کسی به فکر انتقام از دیگری بود و آتش انتقام هم آشفته هردر این اوضاع  ،بنابراین

اعضای خاندان قراختایی در زبانه کشیده بود.  در میان قراختاییاندر میان مغوالن و هم 

برداری به نفع خود  سعی در بهره ،ن ایلخانانمیااختالفات به ورود بازار با این آشفته

برد و سرانجام کرمان به خاتون در این منازعات نتوانست کاری از پیش ند. پادشاهداشت

 ،روز به درازا کشیداگرچه این محاصره نزدیک به هفدهسپاهیان بایدو درآمد.  ۀمحاصر

 ستاد و گفت:هاى شهر پیش شهزاده فر خاتون مفاتیح دروازهپادشاه» سرانجام

  تسلیم شدم نهم قضا را گردن   تا چند به بیم جان مدارا کردن
خاتون را به قلعه و کوشک برآمدند و وزرا و امراء پادشاه ،و لشکر به شهر توجه نموده»

مقیّد گردانیدند و روز دیگر موکب شهزاده کردوجین به آئین و ابهت و  گرفته به بندهاى گران

صور اوهام و افهام نباشد و طبل و کوس و رایات و اعالم به شهر خرامید عظمتى که باالى آن مت

  )همانجا( «.و در بارگاه جالل بر تخت مملکت نشست

. خاتون را اعالم کرداسارت پادشاه کردوجین کسی را به نزد بایدو فرستاد و خبر

به  ادشاه خاتونخانم، پشاه عالم وکردوجین سرانجام به دستور بایدو و صد البته با اصرار 

ای  قریه جسد وی را در (.77 ص همان،) همان شکلی که برادر را خفه کرده بود، خفه شد

 (.465-464 صص ؛ وزیری،203، ص2ج ای،شبانکاره) خاک سپردندبه نام مسکین یا مشکین به 

او  جسدداد تا  دستور ،بعد از آنکه سلطان مظفرالدین محمدشاه به سلطنت کرمان رسید

  (.77 ص منشی کرمانی،) خاتون دفن کردندمادرش ترکان ۀشهر آوردند و در مدرسرا به 

خان زود حکم سلطنت کرمان را از ایلاقتدار یافت و خیلی کردوجین ،ترتیببدین

جهان گرفت. وی مناصب مختلف حکومتی را نیز الدین شاهقطب ،نام پسر خودبه بایدو

 همان،) را میان آنان تقسیم نمود خاتونل پادشاهد خود داده و اموابه اشخاص مورد اعتما

یون پادشاه جهانگیر رایات هما»زمانی نگذشته بود که اما هنوز اندک (.78-77 صص

و منصور به اردو خرامیده و قران شهنشاه سالطین اسالم، غازان مظفر  جهاندار صاحب

با فرار و سرانجام  (78 ص همان،) «. ...تخت به مستحق رسید و منهزم و گریخته و تاج بایدو

 شاه الدین  خان، بهار اقتدار کردوجین و فرزندش قطبدست ایلخان غازانهقتل بایدو ب

خان به غازانزیرا به مجرد قتل بایدو، امرای مبدّل گردید.  زود به خزانجهان خیلی

و آمدند. در این گیرودار بسیاری از حامیان بایدو  ضبط کرمان و دستگیری بایدویان
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یکی از  هاپس از این جریان (.78-77 صص همان،) کردوجین کشته و یا فراری شدند

  بن  شاه محمد های قراختایی از نسل حجاج سلطان با نام سلطان مظفرالدینشاهزاده

 -534 صص مستوفی،) منصوب شد خان به حکومت قراختاییان کرمانبا حکم غازان حجاج

  (.79 ص شی کرمانی،من ؛203 ، ص2ج ای،؛ شبانکاره535
 (.ق.ـه 694 -702)حجاج  بن مظفرالدین محمدشاهسلطان با تأملی در دوران حکومت 

ان امرا و های داخلی میکشمکشسو ، از یکتوان دریافت که از آغاز حکومت ویمی

 ۀهای دربار ایلخانی در اداردخالت ،مضاعف گردید و از سوی دیگر بزرگان دربار قراختایی

اعیان و بزرگان  اکثر رچه با ورود سلطان جدید به کرمانپیش شد. اگازن بیشامور کرما

 )منشی کرمانی، ساز مخالف زدند برخی نیز از همان روز اول ،به خدمتش شتافتند شهر

 (.80-79 صص
 ترکان ۀ)نو الدین سیوکشاهغیاثتوان دریافت که شاهزادگانی همچون می ،بنابراین

به مخالفت با سلطان جدید  (شاهمظفرالدین محمدسلطان برادر )شاه عالءالدین حسنو  خاتون(

در این بین حتی  (.733 ص میرخواند،) ندبرای خود بساط سلطنت تهیه کردو  پرداخته

نصیرالدین  ،الدین وزیرجمله قوامبسیاری از وزرا و امرای کشوری و لشکری و از آن 

 منشی کرمانی،) بدین مخالفان پیوستندز تیمور بوقا اولدوجی نی ولک مَبهاءالملک، طغرل

ای  گرفتن حکومت کرمان درصدد شد تا عدهدستسیوکشاه برای به الدین  غیاث (.80 ص

مقداری از اموال و هدایا از نقد و جنس  روو از همین از امرای غازان را با خود همراه کند

، ارغون آغا بن نوروز امیر با خود از کرمان برداشته و با ورود به دربار ایلخانی به

 (.همانجا) پیشکش نمود وزیر سمنانیِ دینالو ملک شرف امیراالمرای دربار غازانی

خان بگیرد؛ اما را از غازان فرمان سلطنت کرمانسیوکشاه با این اقدامات باالخره توانست 

با اکثر اعیان کرمان به نزد  طان محمدشاه به محض اطالع از خبراز آن طرف نیز سل

گیری روزافزون  سبب قدرتبه خانغازاننوروز و هشدار به با بدگویی از امیرزان رفت و غا

فرمان سلطنت بر کرمان مجدداً  دست آورده وهخان را باین امیراالمرا، توانست دل غازان

هنوز مدت زمان زیادی از بازگشت محمدشاه به تخت  (.81 ص )همان، را به نام خود بگیرد

با  ،قاضی هرات ،قاضی فخرالدین .ق.ـه 695در سال گذشت که سلطنت کرمان نمی

را به  قراختاییسلطان این به کرمان آمد و وزارت  خانغازان از 2یرلیغ و پایزه دریافت

این زمان سلطان  تا .(85-84 صص منشی کرمانی،؛ 421 ص قبال آشتیانی،ا)ر.ک:  دست گرفت

قاضی فخرالدین درصدد  ،پسایناز .تحکومت درگیری داش سر سیوکشاه بر محمدشاه با

قاضی فخرالدین بر آن شد تا  .ق.ـه 698سال حدود تزلزل سلطان محمدشاه برآمد. در 
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جهان، شاه الدین  نشاندن قطبتخترا فراهم کرده و با بر سلطان محمدشاهمقدمات عزل 

 اریخ وصافتمؤلف  .(84 ص )منشی کرمانی، دست گیردهزمام امور کرمان را ب واقع خوددر

دلیل عزل محمدشاه از سلطنت را عدم توانایی وی در پرداخت مقرری به دربار ایلخانان 

 :دارد دانسته و چنین بیان می
صرفات ت ۀواسط به سلطان حجاج بن مظفرالدین محمدشاه زمان سلطانکرمان در چون در » 

یافت و چون اکثر راه می للک و ما... انواع اختالل به احوال مُشاهزادگان و پیوستگاناز برخی 
به اوساط و حواشی  اندازه روز خرقی تازه و فتقی بی، هرنموداوقات محمدشاه در اردو مالزمت می

موجب، نقصانی مفرط و تفاوتی ... بدینعاطل ماند دولت و عمارت ۀتا حوز نمودسرایت می
و متقاصر، پس  در مال مقرر ظاهر و متظاهر شد و زبان عذر و نطاق تدارک، قاصر موحش

]حکومت  ۀو قرع اعتزال کند... آن شد که محمدشاه از مذهب سلطنت مصلحت وقت مقتضی
وصاف الحضره ) «برآمدمحمد البیاری  بن عبداهلل الدین   فخرالمله و کرمان[ به نام موالنای اعظم

 .(426 ، ص4ج شیرازی،

مت وزارت وجی سِاهلل و خواجه سعدالدین سادر این زمان خواجه رشیدالدین فضل

ورزیدند و نسبت به قاضی فخرالدین ارادت می آنان .خان را برعهده داشتندایلخان غازان

به شام  خانبه تقویت خواجه فخرالدین پرداختند و محمدشاه را به اردو خواسته با غازان

کامل به امور  با استقالل .ق.ـه 699قاضی فخرالدین در سال  ،ترتیباینبه .فرستادند

صاحب سمط العلی نیز این جریان را  (.421 ص قبال آشتیانی،ا)ر.ک:  پرداخت میکرمان 

وزارتِ »دارد: یر در کرمان چنین بیان میتأیید کرده و در باب اقتدار فخرالدین وز

کرمان، وزارتى باالى سلطنت، بر وى مقرر شد و دست قدرتش حمایل گردن مطلوب 

حکومت دهد که خوبی نشان می ین مطالب بهبیان ا (85 ص )منشی کرمانی، .«آمد

دربار ایلخانی بوده  ۀتحت سلط ر عهد محمدشاه قراختایی تا چه حدقراختاییان کرمان د

  بن سلطان محمودشاهیابی قاضی فخرالدین در کرمان،  اندک زمانی پس از قدرتاست. 

برخی ه همراه بـ  آمده بوده به ستو این وزیرکه از تحکم  حجاج )برادر شاه معزول( ـ

 و الدین یولکشاه، خواجه نصیرالدین بهاءالملکتنصر دیگر از بزرگان کرمان و از جمله

 فخرالدینِ به خانه ترکمانانای از عده ای ریخته و با تطمیعنقشه ناصرالدین ضیاءالملک

و  کرده را دستگیر وزیر هجوم آوردند. آنها قاضی فخرالدین و بسیاری دیگر از حامیانش

 «.تمامت را با قبح صورت و اشنع وجه به تیغ قهر مجزا گردانیدند از پنج روز پس»
 (85-84 صص همان،)

داد تا  دستور ویخان، به غازان مان و قتل قاضی فخرالدینآشوب کربا رسیدن خبر 

این آشوب و فارس به دفع  اصفهان و اتابک لرستان و پادشاه شبانکاره و لشکر ۀشحن



 1395ستان تابو  بهار، 1،  شمارۀ 8پژوهشهای علوم تاریخی، دورۀ /  74

 

 ،الدین احمدنصرت به محض وصول این دستور .زم کرمان شوندعا عامالن قتل قاضی

 ۀشحن ،نویانساداق پادشاه شبانکاره و ،شاهالدین حسن پسر طیباتابک لرستان و نظام

در محاصره و شهر را  سرازیر شده کرمانطرف و لشکریان یزد و اصفهان به  ،فارس

تسلیم  ،که در شهر افتاده بود قحطی علت بروزماه مقاومت بهمحمودشاه پس دهگرفتند. 

شاه در بین راه اما محمود  ؛به خواری تمام به اردو فرستاد ،شد و ساداق بیک او را گرفته

 ص ؛ اقبال آشتیانی،535 ص مستوفی،) دمر .ق.ـه 699خورد و در نزدیکی همدان به سال  زهر

به حکومت  دیگر محمدشاه را خان بارغازان محمودشاه، ۀفتنسرکوب بعد از  (.421

در  طعلت افراسالگی به 29در سن  .ق.ـه 702سرانجام در سال وی مور کرد و أکرمان م

ترکان  ۀگنبد مدرسدرگذشت. جسد وی را در زیر بم  حوالی والیت خوارگی در شراب

 نیزشاه حسنبا نام  دیگر محمدشاه برادر .(205 ، ص2ج ای،شبانکاره) کردندخاتون دفن 

با یکبارگی  شاهی و سلطنت تخمۀ تاینگویی به»درگذشت و  ری یرقانبعد از او به بیما

وفات محمدشاه به  چون خبر (.95 ص )منشی کرمانی، «وفات آنها روی به انحطاط نهاد

که  ـ سیورغتمش پسر ،جهانحکم حکومت کرمان به اسم شاه ، ایلخانخان رسیدغازان

دوران حکومت  (.470 ص وزیری،) ددا الدین  سپرد و به او لقب قطب ـ مالزم اردو بود

      اوایل خان و ایلخانی غازاناواخر مصادف با  (.ق.ـه 702-704)جهان الدین شاهقطب

 ،برخالف اسالف خود توجه آنکه ویقابلبود.  (.ق.ـه 703-716)نشستن اولجایتو تختبر

زود سبب نیز خیلیهمینو به مماشات با ایلخانان را در پیش نگرفتمدارا و  ۀشیو

تجربگی و عدم  هم پاشید. صاحب سمط العلی این اعمال را ناشی از بیحکومتش از 

چون از پدر یتیم ماند و به تأدیب و ارشاد ...»آن است که  جهان دانسته و برکاردانی شاه

مشفقان کما ینبغى تهذیبى ندید و تجربت روزگار نیافت و در ریعان شباب و عنفوان 

به تقویم امور مُلک بر وجه حزم و تفکر، قیام نتوانست  ،ان شدزندگانى، متکفل امر سلط

جهان  های شاهخان عصیان و نافرمانیبا درگذشت غازان (96 ص )منشی کرمانی، «. نمود...

، به دستور این ایلخان اولجایتوزمان با حکومت  تا اینکه هم دشنسبت به ایلخانان بیشتر 

خاندان دولت و اوالد و » گونهاینن آوردند و مغوالبسته به اردوی جهان را دست شاه

رض کرمان به وی منق یکبارگی منقضی شد و حکومت دیار الدین بهدودمان سلطان قطب

 (43 ص قاشانی،) «.و خاندان براق حاجب و اوالدش به کلی منقطع شد ...و متمادی گشت
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 نتیجه -4

های قاآناختاییان کرمان با سیاسی میان قرروابط چگونگی  تا آن بود پژوهش حاضر بر

رو و با مغول در مغولستان و ایلخانان حاکم بر ایران را مورد واکاوی قرار دهد. از همین

 دست آمد: هنتایج ذیل ب ،توجه به آنچه در جریان متنِ نوشتار بدان پرداخته شد

ومت حک دوم ۀدور تا حاجب براق خانقتلغ نشستنبرتخت آغاز از ختاییقرا حاکمان (1

 به پرداخت های مغولقاآن کردند ومحمد مستقالً در کرمان حکومت می الدین  قطب

 توجه اینکهقابل .نمودندمی اکتفا قراختایی حاکمان سوی از نظامی خدمات و معهود خراج

  .میزان خراج پرداختی از سوی قراختاییان صورت روشنی نداشت ،این دوراندر حتی 

 ،الدین محمد و ورود شحنگان مغولی به کرمانومت قطبدوم حک ۀبا شروع مرحل (2

رفت و این مغوالن بودند که به میل خود بینتا حدود زیادی از قراختاییان استقالل

نیز که بر اقتدار مغوالن خانی اعضای خاندان قتلغ. کردندسرزمین کرمان را اداره می

کومت خود بر کرمان را حفظ بر آن شدند تا با روش مدارا و مماشات، ح ،واقف بودند

 ،)از سوی حجاج سلطان نسبت به اباقافرمانروایان قراختایی جز چند مورد نافرمانی نمایند. 

های مغول و سپس  قاآن با جهان نسبت به غازان و اولجایتو( شاه خاتون نسبت به بایدو وپادشاه

 مدارا کردند.  ایلخانان

مدار قراختایی و در رأس آنها،  و سیاستحتی برخی از حکام زیرک  ،بینایندر (3

های خانمهای سیاسی و فرستادن شاهزادهازدواج با استفاده از آن شدند تا خاتون برترکان

های باالی حکومتی مغوالن نفوذ کرده ها و ایلخانان مغول، در الیهقراختایی به دربار قاآن

 خاتون در این میان، ترکان .را فراهم سازندبقای دولت خویش  موجباتوسیله و بدین

سامانی به وبلکه با سیاستمداری تمام توانست سر ،تنها اقتدار دولت خود را حفظ کردنه

  وضعیت فرهنگی و اقتصادی کرمان دهد.

تا حدود زیادی در این راه  خاتون و برخی دیگر از شاهان قراختاییترکاناگرچه  (4

بازار ایلغار مغول، بلکه تنها در آشفتهان را نهموفق بوده و توانستند حکومت خود بر کرم

های داخلی اما کشمکشحفظ نمایند؛  خر عهد حاکمیت ایلخانان بر ایرانحتی تا اوا

  تخت کرمان  و ـ که هر یک خود را مستحق تاجمیان افراد مختلف خاندان قراختایی 

ها از دیگر کشمکش از یکسو و زیرکی ایلخانان مغول در استفاده از این ـ نددانستمی

 سوی، مقدمات زوال قراختاییان کرمان را فراهم نمود. 
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 نوشت پی

 (.43زیرنویس ص  : 2535پذیرفتن رنج، رنج کشیدن، به زحمت افتادن )خواندمیر، تجشّم:  -1

ای منقش از طال یا حکمی است که ملوک به کسی دهند تا مردم از او اطاعت کنند. سکه»پایزه،  -2
، زیر نظر سید 1اکبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، ج)علی« دادند.وب، که مغول به حکام مینقره یا چ

ای تحت عنوان قوچانی نیز در مقاله عبداهلل( 553(، ص 1385جعفر شهیدی )تهران: دانشگاه تهران، 
ر مفیدی (، مطالب بسیا17، شماره 1376میراث فرهنگی، )بهار و تابستان  ۀ، منتشر شده در مجل«پایزه»

ابتدا کاربرد این شیء برای کارشناسان مبهم بود »  کرده است. وی بر آن است که: این شیء ارائه ۀدربار
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