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اريسپاسگز

ــھ  ــان نام ــن پای ــدوین ای ــاعدتدر ت از مس
بزرگواراني چند برخوردار بـوده ام. بــدون شـك 
انجام این مھم بدون كمك و مساعدت این عزیـزان 

و محبت نھایت لطفكھ در تمام مراحل این پژوھش 
. در خویش را شامل حال من كردند میسر نمـي شـد

ر خود الزم مي دانم كـھ از تـك تـك ـا بـجـنـای
این بزرگواران نھایت تقدیر و تشـكر را داشـتھ 

.اشمب
جنـاب آقــاي دكتـر اللھیـار از استاد محترم

خلعتبري كھ بھ عنوان استاد راھنمـاي بنـده از 
بذل ھیچ تـوجھي دریـغ نفرمورنـد و ھمچنـین از 
استاد ارجمند مشاور، سركار خانم دكتر الھامـھ 
مفتاح كھ با راھنمائیھاي سـودمند و یـاد آوري 
ھاي نكات ضروري در بـاب ایـن رسـالھ و تصـحیح 

ھ ت آن، راه را بــراي ارائــھ یــك رســالاشــكاال
.تحقیقي باز نموده اند

شھرام یوسفي از استاد محترم جناب آقاي دكتر
فر كھ با وجود مشغلھ ھاي فراوان در ھمكاري با 

سـپاس فـراوان دانشجویان تالش بسیار مي نمایند
دارم.

ــان  ــا دارد از كاركن ــین ج ــا ھمچن در اینج
ران(رســول كتابخانــھ تخصصــي تــاریخ اســالم و ای

علوم انسـاني و و كتابخانھ پژوھشگاه جعفریان)
تشكرم نمایم.مطالعات فرھنگي 

در پایان از ھمكاري و ھمراھي تمام دوسـتاني 
از كمـك ھـا و راھنمـایي كھ در تكمیل این مھم 

نھایـت سپاسـگزاري را امبھـره گرفتـھ یشان ھا
سـید از دوستان عزیزم آقایي حسن افچنگي، دارم



صــمیمانھ و علــي یعقــوبي محمــد حســین محمــدي
گزاري مي نمایم.سپاس



چكیده
حملھ مغول را بھ حق باید بالي آسماني نامیـد و 
مي باشـد،  آغاز قرن ھفتم كھ شروع ایـن حملـھ 
دوراني مملوه از اندوه و مصیبت و بال را بـراي 
ین قـوم،  سرزمین ما بھ وجود آورد. با ھجـوم ا

یادي از شھرھا، قـراء و قصـبات تقریبًا تعداد ز
در آتش سوختند و ساكنان آنھا بھ قتل رسـیدند، 
از لحاظ سیاسي، اقتصادي و اجتماعي شھرھاي كـھ 
در مسیر ایـن ھجـوم قـرار داشـتند بـھ مرحلـھ 
نابودي و انحطاط رسیدند. امـا در ھمـین زمـان 
والیات جنوبي ایران كھ از خط سیر حمالت بركنـار 

ز ممالـك شـمالي، مركـزي و مانده بودند كمتر ا
غربي خسارت دیدند. و در این میان والیت كرمان، 
بھ واسطة تصمیم عاقالنھ و بھ موقع حاكمانش كـھ 
در آن زمان قراختائیان(قتلغ خانیھ) بودند، در 
پیوستن بـھ مغـول، وضـعیت متمـایزتر از دیگـر 
مناطق داشت. اوضاع اقتصادي و اجتمـاعي كرمـان 

نابسامانیھاي كـھ در پـي در این دوره با وجود
حملھ مغول بھ ایران بھ وجود آمـده بود،رشـد و 
شكوفایي قابل توجھي نسبت بـھ دورة قبـل دارد. 
تحقیق حاضر بھ بررسي تاثیر سیاسـتھاي حاكمـان 
قراختائیان بر رشد و شكوفایي اوضاع اقتصادي و 
اجتمــاعي كرمــان در ایــن دوره از تــاریخ مــي 

پردازد.
، مغــوالن، تائیــانقراخ:كلیــد واژگــان

اقتصاد، كرمان، ایلخانان.
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مقدمھ
قراختائیان كرمان، بھ حاكمان سلسلھ اي محلي 

. ق بـھ وسـیلھ ھـ ٦١٩اطالق مي شود كھ در سال 
براق حاجب در كرمان تشكیل شد. براق كھ در حال 
عبور از كرمان بھ سمت ھندوستان بود بـا دیـدن 

آنجـا پرداخـت و اضاع آشفتھ كرمـان بـھ تصـرف 
نجــا قتلغ خانیــھ) را در آسلســلھ قراختائیــان(

ھشتاد سال در كرمان حكومـت تشكیل داد كھ حدود
كردند. بررسي اوضاع سیاسي، اقتصادي و اجتماعي 

ـــان در دوران حك ـــان(قتلغ كرم ـــت قراختائی وم
، ھـ . ق) موضوع رسالھ حاضر است٧٠٣-٦١٩خانیھ)(

، البتھ براي روشنتر شدن ھرچھ بھتر این موضـوع
ت جغرافیـاي و جغرافیـايموقعیـابتدا بھ بیان

، كـھ چگونـھ پرداختـھ مـي شـودكرمـان يتاریخ
موقعیت جغرافیایي كرمـان و قـرار گـرفتن ایـن 

بھ ي ایران جنوببنادر منطقھ بر سر راه تجاري 
مناطق شمالي و بھ عنوان پیوند دھنده دو جـاده 

، ابریشمي آن زمان یعني جاده ادویھ و مھم تجار
بر تاریخ سیاسي، اقتصادي و اجتماعي این منطقھ 

طول تاریخ تاثیر گذار بوده اسـت. زیـرا در در 
طول تاریخ ھمیشھ قدرتھاي برتر حاكم بر ایـران 
و ھمچنین حكومتھایي محلـي ھمسـایھ كرمـان بـھ 

كـھ ي و بازرگــانيخاطر ھمین موقعیت ویژه تجار
چشـم قعیت جغرافیایي طبیعي آن بود،ناشي از مو
اوضاع ن منطقھ داشتند، و این امر برطمع بر ای

، اقتصادي و اجتماعي كرمان در تمام دوره سیاسي
تاثیرات مثبت و منفي زیادي گذاشتھ ھاي تاریخي 

است. تشكیل حكومت محلي قراختائیان و توانـایي 
در حاكمان این سلسلھ در حفظ استقالل نسبي خـود

ایلخانـان مغـول بـر بیشـتر منـاطق دوراني كھ
ناشي از ھمـین موقعیـت ،ایران حكومت مي كردند
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زیـرا بـا .خاص منطقھ كرمـان بـودیایيجغراف
وجود اھمیتي كھ مغوالن بھ تجارت و بازرگاني مي 

و در این دوره بیشـتر راھھـایي تجـاري ،دادند
ن ـــنااممغـول گاني ایران بھ واسطھ حملھبازر

كرمان جزء محدود :و مي توان گفتود، ـده بـــش
تي كـھ بـھ واسـطھ بھ خاطر امنیمناطقي بود كھ

و آمـده بـود تجـارتبوجـوداختائیانحكومت قر
ھمچنـین در .گرفتدوباره رونق منطقھ بازرگاني 

محققـین،این تحقیق براي آگاھي ھر چـھ بیشـتر 
ابقھ حكومـت درباره  اصل و نسب قراختائیان و س

ــاوراءالنھر ــان در م ــا آن ــا ب ــھ آنھ و رابط
مطالبي آورده شده است.خوارزمشاھیان 

ت نگارنده و مجال رسالھ ي حاضر در حد بضاع
با  و حوصلھ ي یك پایان نامھ دانشگاھي است كھ 
توجھ بھ فرصت و امكانات موجود فـراھم گردیـده 
است و مي توانـد مقدمـھ اي بـراي نشـر كتـابي 
كاملتر و مفصل تر در باب كرمان در مراحل بعدي 

باشد.  
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كـلـیـات تحـقـیـق
طرح مسئلھ 

٥٨١-٤٤٢([قاوردیان]نسـلجوقیاكرمان در عصر
رونق اقتصـادي و اجتمـاعي قابـل شاھدھـ . ق)
بـویژه و ایـن دورهدر اواخر بود، لیكنتوجھي 

اوضاع سیاسي، اقتصـادي و ،غزھابھ ھنگام تسلط 
آشفتگي مي گرفتار و دستخوش اجتماعي این منطقھ 

ھــ . ق بـراق حاجـب ٦١٩شود تا اینكھ در سال 
رمان تاسیس مي كنـد، در كسلسلھ قراختائیان را

سالھاي آغـازین ھجـوم مصادف است بااین سالھا
در ایـن ھنگامـھ ي حمـالت و ن بـھ ایـران.مغوال

كھ در مسیر ویراني ھا، بسیاري از مناطق ایران
بھ نابودي كشانده شدند حمالت مغول قرار داشتند 

و در این میان با روي كار آمدن قراختائیـان و 
ل مغوالن در پیش گرفتنـد سیاست خاصي كھ در مقاب

سبب گردید كھ كرمان از ھجـوم و ویرانـي نجـات 
، بـھ قراختائیاناین امر، قدرتمندي. پیدا كند

رشد و شكوفایي اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي این 
منطقھ در این مقطع از تاریخ كھ قسمت اعظمي از 
سرزمین ایران و دنیاي اسالم مـورد ھجـوم قـومي 

قرار گرفتھ بود و از لحاظ ویرانگر ھمچون مغول 
اجتماعي و اقتصادي و فرھنگي در مسیر انحطاط و 

در نابودي قرار داشت، كمك شایان تـوجھي كـرد. 
ــان  ــان كرم ــن زم ــاھيای ــأمن و پناھگ ــراي م ب

فرار كـرده شد كھ از مقابل مغوالنيدانشمندان
از لحاظ تجـاري، بـھ رغـم اھمیتـي كـھ.بودند
در ،قایل بودنـدني تجارت و بازرگارايبنمغوال

راھھاي مناطق دیگر ایران بـھ خـاطر این زمان 
بـھ كرمـان لـیكنبـود،شـده حمالت مغول ناامن 

دوباره واسطھ حكومت قراختائیان و امنیت موجود 
توانست موقعیت ویژه اقتصادي قبلي خـود را بـھ 

كاال از بنادر جنوبي و انتقال دست آورده و محل 
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ھ منـاطق شـمالي و كشورھھاي ھمچون ھندوستان بـ
راه ابریشم شود.

بـھ آن مـي تحقیق كھ این موضوعمھمترین لذا 
بررسي تاثیر سیاستھاي قراختائیان بـر پردازد، 

ن وضعیت اجتماعي و اقتصادي كرمارشد یا انحطاط 
كـھ ایـران زیـر سـلطھ ،در این مقطع از تاریخ

. مـي باشـدحكومت ایلخانان مغـول قـرار دارد، 
ھـ ٧٠٣-٦١٩(موضوع این تحقیق محدوده زماني این 

از حكومت ایلخانان مقارن با بخش عمده اي. ق) 
در ایران مي باشد.

دالیل انتخاب موضوع و اھداف آن
یكي از موضـوعات حكومتھاي محليبررسي تاریخ

با اھمیت تحقیقات تاریخي است و توجھ و تمایـل 
بھ آگاھي از محیط پیرامون و حب وطن ھمواره از 

ده كـھ بسـیاري از نویسـندگان را بـھ دالیلي بو
بررســي و خلــق تــواریخ محلــي وا داشــتھ اســت. 
امروزه نیز در محافل دانشـگاھي در رشـتھ ھـاي 
مختلف تاریخ ، مـردم شناسـي و علـوم اجتمـاعي 

در مـورد تـاریخ محلـي از اھمیــت خاصـي پژوھش
اما مھمترین ھدف از  پژوھش برخوردار شده است.

از حیات تـاریخي مـردم حاضر، روشن نمودن بخشي 
حدود ھشـتاد سـال ایران و منطقھ كرمان در طول 

ان بھ عنوان گوشھ محلي قراختائیي حاكمیت سلسھ 
فراز و نشیب كشورمان است، ایـن اي از تاریخ پر

و روع تھاجمات ویرانگر مغول،دوره ھمزمان با ش
ي ازبخشـدوران حاكمیت ایلخانان بــر ایـران و 

، شن نمودن موقعیت سیاسيي باشد. روجھان اسالم م
اقتصادي و اجتمـاعي كرمـان در ایـن دوران كـھ 

از ،مغـولناطق ایران بـھ واسـطھ ھجـوماكثر م
لحاظ اقتصادي و اجتمـاعي در مرحلـھ انحطـاط و 
نابودي قرار داشـتند از مھمتـرین اھـداف ایـن 

پژوھش است.
تحقیق در موضوعپیشینھ 

تا آنجا كـھ نگارنـده اطـالع دارد در مـورد 
قراختائیان كرمان، تاكنون كتابي تحقیقي جـامع 
و مستقلي تألیف نشده است. اگـر چـھ دربـاره ي 
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وضعیت سیاسي، اقتصادي و اجتماعي ایـن دوره در 
منابع محلي و تواریخ عمومي مطالبي وجود دارد، 
اما باید توجھ داشت كھ مطالب موجود در منـابع 
مختلــف دربــاره ي جنبــھ ھــاي گونــاگون حیــات، 

ادي و اجتماعي قراختائیـان كرمـان چنـدان اقتص
بھ طور مثال در كتاب تاریخ كرمـان زیاد نیست. 

احمد علي خان وزیـري بخشــي بـھ عنـوان حكومـت 
قراختائیان در كرمـان آمـده اسـت امـا بیشـتر 
مطالب این كتـاب در مـورد تـاریخ سیاسـي ایـن 
سلسلھ مي باشـد و در مـورد اوضـاع اقتصـادي و 

وجود ندارد. البتھ دكتـر اجتماعي مطالب زیادي
باستاني پاریزي در كتاب وادي ھفتواد و مقدمـھ 
كتاب تـاریخ شـاھي مطالـب ارزشـمندي در مـورد 
اوضاع سیاسي، اجتماعي و اقتصادي كرمـان آورده 

تاریخ كرمـان ،اما چون كتاب وادي ھفتواد،است
،بیـان كـرده اسـترا از ابتدا تا عصـر حاضـر 

یان ـكومت قراختائــــحمربوط بھ دوره يمطالب 
روسھ ـــــنـھ گرم مي باشد. ـھ و كـلي خالصـیـخ

در بارتولـدو در كتاب امپراطوري صحرا نوردان
تركسـتان و تاریخ تركھاي آسیاي میانھكتابھاي

تاریخ دولت در كتابابراھیم قفس اوغليونامھ
مطالب مھمي در مورد قراختائیـان خوارزمشاھیان

بــھ قراختائیــان بیــان كــرده انــد كــھ بیشــتر 
ــھ ر(ماوراءالنھ ــد ن ــھ ان ــان) پرداخت گورخان

امـا مطلبـي .قراختائیان كرمان[ قتلغ خانیھ]
،كھ در اینجا باید بیان شود این است كھاساسي 

با توجھ بھ اینكھ مورخان عمومًا، آنطور كھ بـھ 
اسي رغبـت داشـتند، بـھ نوشـتن سیوقایعتألیف 
ده اند و اجتماعي و اقتصادي توجھ نمي كروقایع 

این موضوع یكي از موانـع دسترسـي بـھ اطالعـات 
جامع در مورد اوضاع اقتصادي و اجتماعي كرمـان 

در این دوره مي باشد.
پرسش ھاي تحقیق

یا وضعیت اجتماعي و اقتصـادي كرمــان در آ-١
تـري رشـد یافتـھ شرایطدوره ي قراختائیان از 

نسبت بھ دوران  قبل برخوردار شده بود یا نھ؟  
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در رشـد و ،حكومـت قراختائیـانسیاستھاي -٢
شكوفایي موقعیت اجتماعي و اقتصـادي كرمـان در

؟ تاثیري داشتچھدوره مغول
فرضیـات تحقیق

حكومــت قراختائیــان تــا كرمــان در دوران -١
دوران حدودي توانست موقعیت اجتماعي، اقتصـادي 
امـا قبل از ھجوم مغول بھ ایران را حفظ كنــد

دوران حكومـت سـلجوقیان شكوفايیت ھرگز بھ وضع
در كرمان نرسید.

در پیش گـرفتن ومت قراختائیان بھ دلیل حك-٢
از جانـب اطاعت و گـرفتن فرمـان حكومـتسیاست

دربار مغول توانسـت باعـث پیشـرفت اقتصـادي و 
اما در اواخر دوران حكومت شود،اجتماعي كرمان 

بدسـت با تشدید رقابت و اخـتالف بـر سـر ،آنھا
دوبـار خانـدان قراختـائي در میان تن قدرتگرف

اوضاع اقتصادي و اجتماعي كرمان آشقتھ شد.
فصول تحقیق

تحقیق حاضر بھ بررسـي با توجھ بھ مطالب فوق
تاثیر سیاستھاي قراختائیان بر رشد و شـكوفایي 
وضعیت اجتماعي و اقتصادي كرمان در ایــن مقطـع 

چـھ از تاریخ مي پردازد و ھمچنین بھ شناخت ھر 
بیشتر نوع رابطھ ایلخانان با سلسلھ ھاي نیمـھ 
مســتقل محلــي ماننــد قراختائیــان و سیاســتھاي 
متقابل این حكومتھا در رابطھ با ایلخانان كمك 

. بھ ھمنین منظور مطالب ایـن تحقیـق در مي كند
در پایـان ھـر بخشـي نتیجـھ تنظیم شد،دو بخش
شـامل و ھـر بخشـي ھمان بخش ذكر گردیـده گیري 
است كھ بھ اجمال ذكر مي گردد.فصولي

بخش اول، اشـاره اي كوتـاه بـھ جغرافیـایي 
تاریخي و تاریخ سیاسي كرمان تا روي كار آمـدن 

دارد. این بخــش در دو فصـل تنظـیم قراختائیان
و شده است. در فصل اول بـھ جغرافیـایي طبیعـي

فصل دوم این بخـش تاریخي كرمان پرداختھ شده، 
از ابتــداي حكومــت بــھ تــاریخ سیاســي كرمــان

ــلجوقیان  ــتس ــدن حكوم ــار آم ــان روي ك ــا زم ت
است. در این بخش قراختائیان در كرمان پرداختھ
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، موقعیـت داده شـودسعي بر آن بوده كـھ نشـان 
ویژه جغرافیایي این منطقـھ چگونـھ بـر اوضـاع 
سیاسي، اجتماعي و اقتصادي كرمان در طول تاریخ 

روي كـار و بھ ویژه در طول حكومت سلجوقیان تا 
است. آمدن قراختائیان تاثیر گذار بوده

بخــش دوم ایــن تحقیــق، بــھ اوضــاع سیاســي، 
ــت  ــان در دوران حكوم ــاعي كرم ــادي و اجتم اقتص

بخـش در سـھ فصـل . ایـندقراختائیان مي پرداز
بھ اوضاع سیاسي كرمان تنظیم شده است. فصل اول

ابتداي. طول حكومت قراختائیان اختصاص دارددر
خت ھر چھ بیشتر قراختائیان مختصري در براي شنا

و سـابقھ حكومـت باره اصل و نسـب قراختائیـان 
ــان ــط آن ــاوراءالنھر و رواب ــان در م ــا ایش ب
ھ ـــخوارزمشاھیان  مطالبي بیان شده و در ادام

ن فصل بھ زمینھ ھاي موجود در كرمان بـراي ــای
تشكیل حكومت قراختائیـان توسـط بـراق حاجـب و 

مت قراختائیان و در طول حكواوضاع سیاسي كرمان
. ن با ایلخانان  پرداختھ شدهاھمچنین روابط آن

با قدرت و جانشینان وي روابط سیاسي براق حاجب 
كھ منجر بھ حفظ بخصوص مغوالن ھاي برتر آن زمان 
در طول حدود ھشتاد سال با ناو تثبیت حكومت آن

از مھمترین مطالب این ،وجود دولت ایلخانان شد
فصل دوم این بخش شامل مطالبي در اشد.فصل مي ب

مــورد اوضــاع اقتصــادي كرمــان در طــول حكومــت 
. در این فصـل سـعي بـر آن قراختائیان مي باشد

بود كھ با توصیف اوضاع اقتصـادي كرمـان در آن 
زمان، بھ میزان تاثیر سیاستھاي قراختائیان در 
رشد و گسترش تجـارت و بازرگـاني و بھتـر شـدن 

رمــان نســبت بــھ دوران قبــل اوضــاع اقتصــادي ك
سـوم و پایـاني ایـن تحقیـق پرداختھ شود. فصل 

اوضاع اجتمـاعي كرمـان در ایـن دوره مـي شامل 
در ایــن فصـل بـھ تـاثیر تشـكیل حكومـت . باشد

در سـایھ تشـكیل ایـن قراختائیان و امنیتي كھ 
و محلي براي بھ وجود آمدحكومت در این منطقھ 

د طق ایــران شـسایر مناتجمع علما و دانمشندان
و رده بودنـدبدر كھ از حملھ مغوالن جان سالم ب

ھمچنین در مورد مدرسھ اي تركان خاتون و توجـھ 
حاكمان این سلسلھ محلي بھ تعلیم و تربیـت كـھ 
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منجر بھ بھتر شدن وضعیت اجتماعي مـردم كرمـان 
شده است.پرداختھ در آن زمان شده 

روش تحقیق
یخي، تــارروش تحقیــق در ایــن پایــان نامــھ 

و بـراي ایـن منظـور، تحلیلـي بـودهو توصیفي 
در مورد موضوع داده شـده و اطالعات كافي ابتدا 

تحلیل این اطالعات پرداختـھ شـده اسـت، بھسپس 
منـابع متقـدم براي جمع آوري اطالعات ما ابتدا

یا دست اول كھ در دوره ي حاكمیت سلسلھ ي مورد 
اند، بحث، یا سالھاي نزدیك بھ آن نگارش یافتھ 

مراجعھ شده است و بـھ تـدریج بـھ منـابعي كـھ 
فاصلھ ي زمـاني نگـارش آنھـا از وقـوع حـوادث 
بیشتر بوده و در نھایت بھ تحقیقات و مطالعـات 
متأخر و معاصر كھ حاوي مطالبي در باره موضـوع 

مورد بحث بوده اند مراجعھ شده است.
معرفي برخي منابع پژوھش 

نوشـتن یـك یكي از كارھاي عمده ھر محقـق در
پژوھش، معرفي منابع است. این موضوع از آن جھت 
اھمیت دارد كھ محقق نشـان مـي دھـد چگونـھ از 

منابع در دسترس خود استفاده كرده است. 
تاریخ كرمان خوشبختانھ از جھت منـابع اصـیل 
تا حدودي غنـي اسـت، و كتـب مفصـلي خصوصـًا از 
روزگار سلجوقیان كرمان بھ بعد موجود اسـت. در 

وران حكومــت قراختائیــان منــابع بــھ شــكلھاي د
تاریخ ھاي عمومي، محلي، جغرافیایي و سـفرنامھ 

، شده اسـتھا وجود دارد، كھ در این پژوھش سعي 
مختلـف اسـتفاده كنـیم. منابع حداكثر ممكن از 

بیشترین و مھمترین منابع مورد استفاد در ایـن 
و جغرافیـایيپژوھش منـابع دودمـاني و عمـومي

بھ معرفي بعضي از آنھا مي پردازیم.ھستند كھ
العلیاسمط العلي للحضر

ؤلف این كتاب ناصر الـّدین منشـي كرمـاني ــم
است كھ اصالً یزدي بوده، پدرش منتجب الّدین عمدة

الملك یزدي بود كھ قبل از رسیدن بخدمت سـالطین 
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كانـابــــتگاه اتــقراختائي كرمان، در در دس
ھ است. پـس از مھـاجرت سمت منشي گري داشتزدـی

بھ كرمان، منتجب الّدین در ایـام سـلطنت قتلـغ 
تركان و پسرش حجاج سلطان قراختائي سمت مشاورت

داشتھ است.آن حكمرانان را
ھــ . ق) ھجـري ٦٩٣ناصر الّدین منشي در سال (

پادشاه خاتون قراختائي بھ ریاست از طرف
ردیـد و در دیوان رسایل و انشاء كرمان منصوب گ

ھـ. ق)، بعد از رسیدن محمـد شـاه بـھ ٦٩٥سال (
سلطنت و آمدن قاضي فخرالّدین بـھ وزارت كرمـان 

د ھا در ـــعـد و بــار شـنـر كــاز این سمت ب
ان ملك ناصر الّدین محمد برھـان و پسـر او ــزم

قطب الّدین نیكروز دوبـاره مـورد عنایـت قـرار 
. ق ـ ھــ٧١٥ت.ناصــر الــّدین منشــي در ســال گرف

بخدمت امیر بزرگ ایسن قتلـغ نویـان از امـراي 
الجایتو و ابوسعید پیوستھ و سمط العلـي را در 
اواخر ھمین سال بنام او شروع كرده و در اوایل 

ھـ . ق بھ انجام رسانید. ٧١٦سال 
ان شــد، در ـــمطالب سمط العلي، چنان كــھ بی

كتاب را نویسنده .تاریخ قراختائیان كرمان است
ري درباره پیامبر اسالم و خلفا و سلسلھ با مختص

صل را بـھ  ھاي ایراني آغاز كرده و سـپس یـك ف
تاریخ كرمـان تـا پـیش از حكومـت قراختائیـان 
اختصاص داده ودر فصل دیگري بـھ تفصـیل وقـایع 
حكومت قتلغ سلطان براق حاجب و نحوه بـھ قـدرت 
رسیدن او در كرمان، و ھمچنین در مـورد رابطـھ 

شـاھیان و مغـوالن اطالعـات دسـت براق با خوارزم
اولي را بھ ما مي دھد. در ادامھ  كتـاب مؤلـف 
درباره حكومت كرمان در زمان قطب الّدین محمد و 
ركن الّدین خواجـھ جـق و قتلـغ تركـان (تركـان 
خــاتون) و ســلطان حجــاج و ســیورغتمش ســلطان و 
صفوةالّدین پادشـاه خـاتون و محمـد شـاه مظفـر 

گونگي رابطھ ایـن حكـام الّدین و شاه جھان، و چ
با حكومت ایلخانان را توضـیح مـي دھــد. ناصـر 

ھجري پس از مراجعـت بـھ ٧٢٠الّدین منشي در سال 
ــرالّدین  ــر ناص ــت امی ــان، در دوران حكوم كرم
نیكروز، فصلي تحت عنوان تتمھ التاریخ بر سـمط 
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العلي اضافھ كرده است كھ این تتمھ مطلب مھمـي 
ھ محدوده زمـاني لیكن چون مربوط ب،دارددر بر 

تحقیق حاضر نیست از آن كمتر استفاده شده است.
در این كتاب اطالعات بسیاري مفیـدي دربـاره 
باني كرمان و تـاریخ كرمـان قبـل از روي كـار 
آمدن قراختائیان و ھمچنین درباره قبیلھ كفوج، 
اصل و نسب بـراق و دربـاره چگـونگي بـھ قـدرت 

ین دربـاره رسیدن ركن الّدین خواجھ جوق و ھمچنـ
رابطھ تركان خاتون با ایلخانان و رقابـت بـین 
تركان خاتون و جـالل الـّدین سـیورغتمش و آمـدن 
لشكر نیكودریان بھ كرمان در زمان حكومـت جـالل 
الّدین سیورغتمش و مطالب دیگري دربـاره اوضـاع 
كرمان در طول حاكمیت قراختائیان و آشـفتگیھاي 

یان دارد. اوضاع كرمان در اوخر حكومت قراختائ
تاریخ شاھي قراختائیان

تاریخ شاھي یكي از چند كتـب معـدود تـاریخي 
است كھ اختصاصًا جزء منـابع تـاریخ كرمـان بـھ 
ــت  ــھ دوره حكوم ــوط ب ــھ مرب ــد ك ــي آی ــاب م حس
قراختائیان در كرمان مـي باشـد. بـا وجـود در 
دسترس بودن صفحات اول كتاب متأسفانھ نام كتاب 

. چنین بـھ نظـر مـي و نام مؤلف آن معلوم نیست
ھـ. ق بھ پایـان ٦٩٠رسد كھ تألیف كتاب، حوالي 

رسیده باشد. این كتاب را آقاي باستاني پاریزي 
از روي نسخھ منحصر بفرد كتابخانھ ملـي ایـران 

تصحیح و بھ چاپ رسانده است.
مؤلف از آثار افضل كرماني بھ تفصیل استفاده 
ــدایع  ــتر اســتفاده او از ب ــت و بیش ــوده اس نم

زمان بوده و كمي ھـم از عقـدالعلي اسـتفاده اال
كرده است. در فصـل مكـارم ملـوك، خصوصـًا عقـد 

اده ـــفــالعلي مورد توجھ بوده، پس از آن است
، و خواجـھ نصـیر ھـاز آثار سنائي خصوصًا حدیقـ

الّدین طوسي و آثار سـعدي كـھ گـاھي عبـارات و 
داستانھا  عینًا نقل مي شود مانند داستان ملـك 

).٩٧-٥٥-٢٠-١٩صفحات (زوزن در
اما محتواي كتاب كھ از دو بخـش تشـكیل شـده 
است. بخش اول كھ سیاست مدن است، كـھ در مـورد 
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ــالق  ــورد اخ ــت داري و در م ــوم مملك آداب و رس
ي مانند وزیر و دبیـر ئبھاصلزوم منپادشاھان و

و قضات و... براي اداره ھر چھ بھتر كشور بیان 
رمان ـــخ كـتاریشده است. بخش دوم كتاب كھ بھ

در دوران تركان خاتون و حـوادث و اتفاقـات آن 
دوره پرداختھ است و ھمچنین خصایل اخالقي و عدل 
و احسان این ملكھ قراختائي را نیز مورد توجـھ 

ادشاه ـورد ازدواج پــــقرار داده است، و در م
خاتون با اباقا و رفتن وي بـھ اردوي اباقـا و 

ن كـرده اسـت و در حوادث بعد از آن را نیز بیا
ت بھ جنگ براق خــان از اردوي جغتـایي ــھایــن

با اباقا پرداختھ است.
بخش دوم ایـن كتـاب، اطالعـات بسـیار مفیـدي 
درباره حكومت كرمان در دوران تركـان خـاتون و 
ھمچنین درباره ازدواج سیاسي پادشاه خاتون بـا 

و مطالــب اباقــا بــھ صــالحدید تركــان خــاتون، 
اوضاع اقتصادي كرمان در دوره فراواني در مورد

در تركان خـاتون و اوقـاف متعـدد ایـن خــاتون 
ا قرار مي دھد.ـــار مــاختی

نيسیرت جالل الّدین مینكبر
سیرت جـالل الـّدین مینكبرینـي، نوشـتھ شـھاب 
الّدین محمد خرندزي َزیدري َنسَـوي، منشـي معـروف 
سلطان جـالل الـّدین خوارزمشـاه اسـت. نویسـنده 

ھــ. ق در شـام ٦٣٩كتاب را بھ سال تألیف این
سال پس از قتل جالل الـّدین بـھ پایـان ١٠حدود 
برد.

ھجـوم ّدین از منابع مھم در بارهسیرت جالل ال
مغول و اوضاع ایـران و مــاوراءالنھر و آسـیاي 
ــاده  ــراي اع ــّدین ب ــالل ال ــھاي ج ــغیر و كوشش ص

ان است. شھاب الّدین كھ ـفرمانروایي خوارزمشاھی
ي از سفرھا و جنگھاي جالل الّدین مـالزم در بسیار

او بود، كتاب حاضر را در شرح اخبار این سالھا 
بھ زبان عربي نگاشـت و در عصـر خـود او توسـط 
مترجم ناشناختھ اي بھ فارسي ترجمھ شـد. كتـاب 
با ذكر ظھور چنگیز و آغاز كار چنگیزیان شـروع 
مي شود و با اشاره اي بھ احوال عالءالّدین محمد 

رزمشاه و رفتن او بھ بغداد و داستان اتابك خوا
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ازبك و حوادث مـاوراءالنھر ادامـھ مـي یابـد. 
شھاب الّدین پس از آن بھ ذكر قتل رسوالن چنگیـز 
و بي تدبیري سلطان محمد در برابر ھجوم مغـول، 
احوال تركان خـاتون و اسـتیالي مغـول پرداختـھ 
است. احوال جالل الّدین از اینجا آغاز مي شود و 
نویسنده پس از اشاره بھ جنگ و گریزھـاي او در 
خراسان و كرمان و عزیمت بھ ھند و بازگشـت بـھ 
كرمان و خوزستان و جنگ در گرجستان، بھ احـوال 
او در ممالك ارمنستان و آسیاي صغیر و جنگ بـا 
سالجقھ روم سر انجام قتل او پرداختھ است. مـتن 
ي ترجمھ فارسي كھن آن نیز بھ كوشش مجتبي مینـو

ش در تھران منتشر شده است. ١٣٤٤بھ سال 

این كتاب اطالعات بسیار مفیدي درباره اصـل و 
ــت  ــیس حكوم ــونگي تاس ــب، و چگ ــراق حاج ــب ب نس

ــان ت ـــوسـقراختائی ـــ ـــراق در كرمـط ب ان، و ـ
لطان جـالل الـّدین ـدن ســـن درباره آمـیـنـھمچ

خوارزمشاه از ھند بـھ كرمـان ودربـاره رابطـھ 
ا درش غیاث الّدین در اختیار مبراق با وي و برا

بـاره شـروع قرار داده اسـت. نسـوي ھمچنـین در
رابطھ براق با مغوالن نیـز اطالعـات دســت اولـي 

بیان مي كند.

الكامل في التاریخ  
ـــزالــع ـــوالــّدین ابــ ـــحسن عـ ــن ــ لي ب
ھ ابن اثیر ــروف بــي الكرم الشیباني معـــاب
تـاریخ یـا ھـ. ق) كتاب الكامل فـي ال٦٣٠-٥٥٠(

تــاریخ كامــل را بــھ زبــان عربــي و بــھ نــام 
بدرالدین لولو، صاحب موصل تألیف كرد. الكامل، 
تاریخ عمومي است كھ وقایع عالم را از ابتـداي 

ھـ. ق در بر دارد. این كتـاب ٦٢٨خلقت تا سال 
از منابع مھم دوره ي مغول است، زیرا نویسنده، 

اولـین معاصر با استیالي قوم مغول بوده، ضـمناً 
ــد  ــر عھ ــوادث را از اواخ ــھ ح ــت ك ــورخي اس م
قراختائیان (تركستان شرقي) تـا اواخـر دوره ي 
سلطان جالل الّدین خوارزمشاه بھ دقت ضـبط كـرده 

است.
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ابن اثیر، عالوه بر اطالعات مھمي كھ دربـاره 
اصل و نسب و چگـونگي اسـتقرار قراختائیـان در 
ماوراءالنھر و روابـط آنھـا بـا سـلطان سـنجر 
سلجوقي و جنگ قطوان در اختیـار مـا قـرار مـي 
دھد، اطالعات بسیار مفیدي نیـز دربـاره روابـط 
خوازمشاھیان با قراختائیان و جنگھـاي ایـن دو 
رقیب  وھمچنین اطالعاتي جالب و مشروحي دربـاره 

حكومت قراختائیان كرمان ارائھ داده است. 
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جامع التواریخ
جامع  التواریخ توسط خواجھ رشیدا

ر ایلخانـان صـھمداني، وزیر و سیاست مـــدار ع
. ق) نوشـتھ شـده اسـت. ایـن ھـ٧١٨مقتول در (

كتاب یكي از بزرگترین تواریخ فارسي و مھمترین 
ترین اثر درباره مغوالن و قبایل تـرك و و جامع

مغول است. این كتاب بـھ دسـتور سـلطان محمـود 
ام آن، غازان غازان نگاشتھ شده اما پیش از اتم

ھـ. ق درگذشت و خواجـھ نیـز آن ٧٠٣خان در سال 
را بھ سلطان محمد خدابنده عرضھ كرد.

جامع التواریخ اصــالً در ســــھ مجلد تـألیف 
شده اما جلد سوم و قسمتي از جلد دوم این اثـر 

یـل بادر دست نیست. جلد اول درباره قدر اكنون 
دگي داد چنگیـــز و زنـترك و مغول ، تاریخ اجـ

خــود او، تــاریخ فرزنــدان او و ایلخانــان تــا 
مبارك غازاني نامبردار غازان خان كھ بھ تاریخ

است. جلد دوم شامل تاریخ پیامبران از آدم تـا 
پیامبر اسالم (ص)، تاریخ ایران پـیش از اسـالم، 
تاریخ عصر پیامبر و تاریخ خلفا، تاریخ ایـران 

مي تــا عصــر مغــول، و نیــز اطالعــاتيدوره اســال
رانبھــا دربــاره اغوزھــا، ھنــدیان، چینیــان، گ

فرنگان، و دیگر اقوام و تاریخ عصر سلطان محمد 
خدابنده تازمان نگارش كتاب است.

ارزشي درباره اصل این كتاب اطالعات بسیار با
و نسب قراختائیان(گورخانان)  و ھمچنین درباره 
آمدن قراختائیان بھ تركسـتان شـرقي و دربـاره 

ماوراءالنھر عرضـھ كـرده اسـت.  حكومت آنھا در
درباره اصل و نسب براق حاجب و اقدامات او پـس 
از تشكیل حكومت قراختائیان كرمان، وھمچنین در 
درباره اوضاع سیاسي كرمان و روابـط آنھـا بـا 

ایلخانان اطالعات دست اولي دارد.
تاریخ جھانگشاي جویني
ین عطاملك جویني كـھ در جھانگشاي اثر عالءالدّ 

ھــ . ق تـألیف شـده، از مشـھورترین ٦٥٨د حدو
تواریخ فارسي است كھ از عصر مغول بھ این سـوي 
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نوشتھ شده است. مجالت سھ گانھ كتـاب از تـاریخ 
چنگیز شروع مي شده بـھ ظھـور ھالكـو و انقـراض 
اسماعیلیھ الموت  ختم مي شود. جلـد اول شـامل 
تاریخ شـروع كارچنگیزخـان و یاسـاي چنگیـزي و 

اویغــور و فتوحــات چنگیــز در تــاریخ قــوم 
مـــاوراءالنھر و خراســـان و انقـــراض سلســـلھ 
خوارزمشاھیان و سلطنت اكتاي قاآن و گیوك است. 
جلـــد دوم در تـــاریخ ســـالطین خوارزمشـــاھي و 
قراختائیان و حكام مغولي ایران است. جلد سـوم 
شامل تاریخ منگو قاآن و لشكركشي ھوالكو خان بھ 

سماعیلیھ تـا سـال ایران و شرح تاریخ فرقھ ي ا
. ق مي باشد. این كتـاب اولـین باربـھ ھـ٦٥٥

ــال  ــد در س ــھ جل ــي در س ــد قزوین ــش محم كوش
میالدي در لیدن چاپ شده است.١٩١٦و١٩١٢

این كتاب بھ سبب اطالعات مفصـلي و یگانـھ اي 
كھ درباره خوارزمشاھیان و فراختائیان بھ دسـت 
ي داده بسیار مھم است. جھانگشا عالوه بر اطالعات

كھ درباره حكومت قراختائیان ماوراءالنھر دارد 
اطالعات زیادي نیز درباره اصل و نسب براق حاجب 
و چگونگي آمدن وي نزد سلطان محمـد خوارزمشـاه 
بعد از سقوط حكومت قراختائیـان (گورخانـان) و 

ن باره تشكیل حكومت قراختائیان كرمـاھمچنین در
اطالعات خوبي بھ ما داده است.

ريطبقات ناص
قاضي ابو عمر منھاج الّدین بـن سـراج الـّدین 

. ق متولد شد. نیاكـان ـ ھ٥٨٩جوزجاني در سال 
وي در سیستان و بالد غور صاحب مقامات و مشاغلي 
بوده اند. وي كتاب خود را بھ نام ناصر الـّدین 
محمود شاه تألیف كرد، بـھ ھمـین مناســت كتـاب 

مزبور را طبقات ناصري نامید. 
یـا ٦٥٧كھ تألیف آن در سالھاي طبقات ناصري

ھـ . ق صورت گرفتھ مشـتمل اسـت بـر تـاریخ ٦٥٨
عمومي عالم در بیست و سھ قسمت كھ ھر قسـمت از 
آن اختصاص بھ ذكر طبقھ اي از انبیـاء و شـیوخ 
كر ملـوك  یا خلفا و سالطین دارد. ھر چنـد در ذ
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غور و خوارزمشاھي و سالطین ھند بھ ذكر اسـتیالي 
با این وصف قسـمت بیسـت و سـوم مغول پرداختھ، 

كتاب منحصر بھ ھجوم مغـول از ابتـدا تـا فـتح 
بغداد است.  طبقات ناصري اطالعات با ارزشـي را 
درباره چگونگي تسلط بـراق حاجـب بـر كرمـان و 
روابط وي با خوارزمشاھیان بخصوص، در مورد قتل 
غیاث الّدین و مادرش بھ دست بـراق بـھ مـا مـي 

فــتح سیسـتان بـھ دسـت دھد.  ھمچنـین دربـاره 
اولــین برخــورد و رابطــھ میــان مغــوالن، و

قراختائیان كرمان و مغول كھ در این زمـان بـا 
شده بودند دارد. مسایھ ھ،ھم

تاریخ وّصاف
یكي از معروف ترین منابع عصـر مغـول تـاریخ 

اثر شھاب الّدین یـا وّصاف یا 
عزالّدین فضل

است. این تاریخ بھ زبان فارسي بھ وصاف الحضره
ده و ــــم شـــبصورت ذیل جھانگشاي جویني تنظی

را )ھــ . ق٧٢٨تـا ٦٥٦(ع را از سـال ــوقای
شرح مي دھد.

وصاف در نوشتن این كتـاب از آثـار جـویني و 

دیگر از جملھ اسناد و مدارك دیواني و از گفتھ 
دادھاي تاریخي ــھاي گواھاني كھ شاھد عیني روی

بوده اند استفاده كرده است. كتاب در پنج بخـش 
نوشتھ شده است. بخش نخست آن شامل وقایع حكومت 
خانھاي بزرگ از جملـھ قـوبیالي قـاآن و تـاریخ 

ھــ . ق اسـت. بخـش دوم ٦٨٣ایلخانان تـا سـال 
ربوط بھ تاریخ فارس است از تسخیر آن سـرزمین م

ھــ . ق . بخـش سـوم ٦٩١توسط سلجوقیان تا سال 
دنبالھ ي تاریخ ایلخانان ایران است تا درگذشت 
غازان خان. بخش چھارم وقایع حكومـت اولجـایتو 
را در بر دارد و بخش پنجم مشتمل است بـر شـرح 
وقایع حكومت اولجایتو و حكومت ابوسعید بھـادر 

ن.خا


