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Abstract
Reflecting on the Qara-Khitai Dynasty in
Kerman (between 619 to 704 AH), we can see
that coincides with the rule of the dynasty,
some women, with the power to enter the
political arena and can even be the King of
Kerman. Despite the increasingly influential
role in the prosperity of the kings of the
political, social and economic part of Iranian
territory over the centuries, in today's
research, not paying enough attention to the
position of these ruling women and their
political, cultural and economic role have
been neglected. Therefore, the present study
uses an analytical method to introduce these
female leaders in their direct and indirect
activities in the development of Kerman's land
policy and economy. Therefore, the present
study uses an analytical method to introduce
these female leaders in their direct and
indirect activities in the development of
Kerman's land policy and economy. The
results show some female leaders at the head
of the Kerman government and with political
stability and expansion, Kerman provide the
foundation for economic prosperity.
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چکیده
-807( با تأملی در تاریخ حکومت محلی قراختائیان کرمان
،ق) میتوان دریافت که همزمان با حاکمیت این سلسله916
 وارد عرصههای، با کاردانی و لیاقت،برخی از بانوان قراختائی
سیاسی شده و حتی میتوانند بر تخت حکومت قراختائیان
 به رغم نقش بسیار تأثیرگذار این زنان. تکیه بزنند،کرمان
 اجتماعی و به ویژه اقتصادی بخشی،حاکمه در رونق سیاسی
 در تحقیقات و،از سرزمین ایران طی قرون گذشته
 توجّه و عنایت کافی به جایگاه این زنان،پژوهشهای امروزی
 فرهنگی و اقتصادی، مبذول نشده و خدمات سیاسی،حاکمه
 از همین رو پژوهش حاضر با کاربرد.آنان مغفول مانده است
،روش تحلیلی بر آن است تا ضمن معرفی این زمامداران زن
فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم آنان در توسعة سیاست و
 یافتههای.اقتصاد سرزمین کرمان را مورد واکاوی قرار دهد
پژوهش حاکی از آن است که برخی از زنان این حکومت
همچون ترکان خاتون و پادشاه خاتون توانستند بر صدر
حکومت کرمان دست یافته و با ایجاد ثبات سیاسی و گسترش
 زمینه را برای رونق اقتصادی کرمان فراهم آورند،قلمرو
. اقتصاد، سیاست، قراختاییان، کرمان، زنان حاکمه:کلیدواژهها

* نویسندة مسئول
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 .1مقدمه

عرصههای مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی

با تأملی در تاریخ سرزمین ایران طی قرن هفتم

قلمرو این دولت است .این در حالی است که با

هجری میتوان دریافت که این سرزمین با حمالت

تأملی در ادوار مختلف تاریخ ایران میتوان دریافت

سهمگین قوم مغول مواجه شده و ایاالت مختلف آن

که حضور سیاسی زنان در امور کالن مملکت ،و

وضعیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تازهای را

بهویژه دستیابی آنان به تاج و تخت ،بسیار معدود

تجربه مینمایند .در این میان ایالت کرمان که از زمان

و انگشتشمار است (بیانی :1972 ،مقدمه) .از جمله

آمدن غزها تا انحطاط خوارزمشاهیان ،روی آسایش

اهدافی که پژوهش حاضر درصدد پیگیری و دستیابی

به خود ندیده بود (صرفی )129 :1960 ،با هجوم

به آنهاست میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.1 :

مغوالن در مسیری جدید قرار گرفت .در این میان

بررسی و تبیین شیوة زمامداری و عملکرد سیاسی

شخصی به نام براق حاجب که در آغاز از بزرگان

زنان حاکمة قراختایی؛  .2واکاوی فعالیتهای

دربار قراختایی بوده و سمت حاجبی گورخان را

مستقیم و غیرمستقیم زنان حاکمة قراختایی در حوزة

داشت (همت کرمانی )88 :1977 ،توانست به عنوان

اقتصاد سرزمین کرمان.

ایلچی در دستگاه سلطان عالءالدین تکش و سپس

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر از آن روست

سلطان محمد خوارزمشاه وارد شود (منشی کرمانی،

که به رغم نزدیک به یک سده حاکمیت حکّام

 .)22 :1927بعد از مرگ سلطان محمد ،در حدود سال

قراختایی در ایالت کرمان و خدمات فراوان سیاسی و

918ق ،براق توانست در سلک یاران غیاثالدین

اقتصادی حکّام دولت مذکور ،بهویژه زنان حاکمة

پیرشاه ـ پسر سلطان محمدخوارزمشاه ـ درآید؛ وی

آن ،این دولت کمتر مورد عنایت اندیشمندان و

پس از مشاهدةء انحطاط خوارزمشاهیان ،عرصه را

محققان ایرانی و غیرایرانی واقع شده و هنوز بسیاری

برای بهره برداری از شرایط موجود ،مناسب دید و

از جنبههای تاریخی آن مغفول مانده است .نوشتار

سرانجام در درگیری با شجاعالدین ابوالقاسم زوزنی

حاضر بر آن است تا ضمن بیان تاریخ سیاسی

که از جانب غیاثالدین پیرشاه ،والی کرمان بود

حاکمیت زنان حاکمه بر کرمان ،خدمات اقتصادی

توانست بر شجاعالدین ،غالب شده و حکومتی به نام

آنان به مردمان این ایالت را یادآور گردد.

قراختاییان ـ که قتلغ خانیه هم خوانده میشود ـ
ایجاد کند (اقبال )619 :1977 ،وی با اظهار اطاعت

 .2پیشینة پژوهش

نسبت به خان مغول ،زمینة حکومت خود و

با تأملی دقیق در تحقیقات جدید انجام گرفته بر

خاندانش را بر کرمان فراهم ساخت .چنانکه نُه تن

حکومت قراختاییان کرمان ،میتوان دریافت که در

از افراد این خاندان توانستند بر تخت حکومت

باب تاریخ سیاسی این حکومت و نحوة شکلگیری

کرمان تکیه زده (مستوفی )728 :1992 ،و فصلی جدید

آن ،در خالل آثار اندیشمندان گرانسنگی همچون

در تاریخ کرمان به وجود آورند.

جورج لین ،در کتاب ایران در اوایل عهد ایلخانان

بدون تردید یکی از ویژگیهای اصلی حاکمیت

(رنسانس ایرانی) و عباس اقبال آشتیانی در کتاب

قراختاییان کرمان ،حضور چشمگیر زنان در

تاریخ مغول ،مطالبی به میان آمده است و یا در

جمشید روستا ،سحر پورمهدیزاده :تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان 050

مقاالتی همچون« :تحلیلی بر چگونگی شکلگیری

تحلیلی است .برای تأمین این منظور ،دادهها و

دولت قراختایی» و «ایلچیان قراختایی در دربار

اطالعات مورد نیاز ،از میان منابع و پژوهشهای

خوارزمشاهیان؛ زمینههای تأسیس سلسلة قراختاییان

صورت گرفتة قبلی ،استخراج گردیده و تا حصول

کرمان» نوشتة جمشید روستا (که به ترتیب در شمارة 79

نتایج علمی ،مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته

مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ()1978

است .به عبارت بهتر ،این نوشتار به روش کتابخانه-

منتشر شده)؛

ای و با فیشبرداری از نسخ خطی ،منابع اصلی (به

«قراختاییان کرمان» از عباس ضیائی ،منتشر شده در

دو زبان فارسی و عربی) و نیز تحقیقات جدید انجام

مجلة مطالعات ایرانی (شماره  ،7پاییز  )1976نیز به

پذیرفته است .در انتخاب این روش آنچه بیش از

تاریخ سیاسیِ قراختاییان کرمان ،پرداخته شده است؛

همه اهمیت داشته بهرهبرداری از نسخ خطی و منابع

اما با کمال تأسف ،تاکنون نقش و جایگاه زمامدارانِ

اصیل تاریخی و ادبی بوده و همة مطالب برگرفته از

زنِ قراختایی در اوضاع اقتصادی قلمرو قراختاییان

این آثار ،براساس نوع موضوع و توالی زمانی ،تنظیم

کرمان ،کمتر مورد عنایت محقّقان و اندیشمندان قرار

گردیده است .الزم به ذکر است که به این ترتیب

گرفته و از چشم تیزبین آنان دور مانده است .البته

میتوان صحت و سقم مطالب را بر اساس ترجیح به

موجب خرسندی است که پروین ترکمنیآذر ()1976

اسناد یا موثق بودن راوی ،سنجید .در آخر نیز می-

در مقالهای تحت عنوان «نقش هوشمندی و تدبیر

توان با استفاده از قاعدة ترجیح عقلی ،به نقد نظرات

سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعة

مورّخان و ادبا پرداخته ،و ضمن ارائة نظرات

جامعه (مطالعه موردی حکومت ترکان خاتون

خویش ،به تحریر مطالب اقدام کرد.

و شمارة  80 /7مجلة تاریخ ایران ()1961

قراختایی در کرمان)» (فصلنامة جستارهای تاریخی،
دورة اول ،ش  ،)1از اقدامات سیاسی و امنیتی ترکان

 .4زمامدددداری ترکدددان خددداتون قراختدددایی و

خاتون قراختایی ،سخن به میان آورده است ،اما باز

رویکرد وی نسبت به اوضاع اقتصادی کرمان

آنچه مغفول مانده اقدامات اقتصادی این حاکمان زن،

حکومت محلی و کمتر شناخته شدة قراختاییان

راههای تجاری کرمان و کاروانسراهای این ایالت و

کرمان ،در حدود سال 916ق1229 /م و توسط فردی

محصوالت تجاری همزمان با حاکمیت آنهاست.

به نام بُراق حاجب ،بنیان نهاده شد .حکومتی که پس

مواردی بسیار مهم که نوشتار حاضر بر آن است تا

از وی نیز در میان فرزندان و نوادگانش ادامه یافته و

در حد توان بدانها بپردازد.

مدت زمانی بیش از  70سال (806-916ق-1229 /

1907م) بر نواحی کرمان و اطراف آن ،اقتدار داشت.
اگرچه براق ،مؤسس قراختاییان کرمان بود؛ اما در
 .3روش پژوهش

واقع با بر تخت نشستن ملکهای با نام قتلغ ترکان

پژوهش حاضر بر اساس هدف ،از نوع تحقیقات

(ترکان خاتون) در سال 977ق بود که اوضاع کرمان

بنیادی و بر اساس ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات

در جنبههای مختلف ،رو به بهبود نهاد .این ملکة
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قراختایی با قدرت تمام ،توانست به حکومت کرمان

لذا همزمانی ترکان خاتون با این دو ایلخان زمینه

دست یافته و با شیوة خاص حکومتداری خود،

را برای گسترش تجارت در کرمان فراهم ساخت .در

همچون مدارا با مغوالن و ایلخانان ،واگذاری مالیات

دوران فرمانروای او ،تجارت کرمان روز به روز

مشخص به ایلخانان و ارائة خدمات نظامی و

رونق بیشتری یافت .عبدالرسول خیراندیش این امر

ازدواجهای سیاسی با آنان ،عالوه بر بقای حکومت

را ناشی از انتقال مرکز تجارت خلیج فارس از کیش

خود و کنار زدن رقبای سیاسی ،قدرت خود را به

به هرموز میداند (ر .ک :خیراندیش .)27 :1986 ،هرموز

مناطق اطراف کرمان نیز گسترش دهد .بدین ترتیب

که از زمان قدرتگیری سلجوقیان ،بهعنوان بندر

وی با کاردانی و درایت خود و بزرگان دربارش

تجاری ،سهم بهسزایی در تجارت دریایی و زمینی

توانست عصر زرّین حکومت قراختایی در کرمان را

ایران ایفا میکرد ،پس از یک دوره رکود ،مجدداً در

رقم بزند.

زمان قراختاییان رو به رشد نهاد (رضوی)906 :1960 ،؛

بدون شک عمدة اقدامات تجاری قراختاییان به

در واقع

زمان حکومت ترکان خاتون باز میگردد؛ بدین

از آنجاکه در قرن هفتم هجری تهاجمات مغوالن

ترتیب که ترکان خاتون از یک طرف با ایجاد

صفحات شمالی آسیا از چین تا ایران و شام را در

حکومتی قدرتمند و برقراری ثبات سیاسی در جهت

نوردید و نیز جدالهای طوالنی میان جانشینان

رونق تجارتی کرمان گام برداشت و از طرفی دیگر،
مصادف شدن حکومت او با تشکیل حکومت
ایلخانی در ایران ،و نوع مناسبات سیاسی وی با
حکام ایلخانی ،بستری مناسب را برای رونق تجارت،
فراهم ساخت .توضیح آنکه مغوالن از دیرباز به نقش

چنگیز خان در آسیای مرکزی ،قفقاز و شمال چین
رخ داد تجارت جهانی از طریق اقیانوس هند و
خلیج فارس گسترش بیش از اندازهای یافت .برای
تجارت در خلیج فارس دو ایالت فارس و کرمان
سخت در رقابت بودند و برای یک دوره که ترکان
خاتون فرمانروایی کرمان را برعهده داشت آن ایالت

تجارت در رفع نیازها و فروش محصوالت خود پی

برتری خاصی در امر تجارت به دست آورد و

برده بودند و عقیده داشتند که تجارت مانند خون در

کرمان از یک سو با یزد و اصفهان تجارت میکرد و

پیکر کشور ،اهمیتی حیاتی دارد چنانکه چنگیزخان

از سوی دیگر با خراسان و هند ،و اینها همگی با

امنیت و شرایط مناسبی برای تجار به وجود آورد .لذا

تجارت دریایی کرمان مرتبط بودند (خیراندیش،

سیاست تجاری چنگیزخان و جانشینانش توسط

)27 :1986

ایلخانان در ایران ادامه یافت .در ادوار اولیة حکومت

عــالوه بــر تجــارت دریــایی ،نبایــد اهمیــت

ایلخانان ،رفتار هوالکو با تجار بغداد نشان دهندة این

راههــای تجــاری خشــکی منتهــی بــه کرمــان را

جهتگیری بود ،بعد از او اباقاخان روند توسعة

نادیـــده گرفـــت .ارتبـــاط تجـــاری و صـــادرات

تجارت را دنبال کرد و در نوامبر 1286م با صدور

کاالهــای کرمــان بــه فــارس ،خراســان و شوشــتر

فرمانی ،امنیت عبور و مرور را تضمین نمود؛ در

وآمـــد و رفـــت بازرگانـــان خراســـان ،سیســـتان،

نتیجه توجه به تجارت بیشتر شد (ر.ک :کریمی؛ رضایی،

قهستان ،مـاورالنهر و عـراق بـه کرمـان و نیـز رفـت

.)79 :1962

و آمــد کــاروانهــای تجــاری از راه ســیرجان بــه

جمشید روستا ،سحر پورمهدیزاده :تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان 051

مکران تـأثیر زیـادی بـر رونـق اقتصـادی و تجـاری

مســافران خــدمت کنــد و امــام مســجد آن ربــاط

کرمــان گذاشــت (ر .ک :ترکمنــی آذر )11 :1976 ،امــا

باشد و اعـالم کـرد در مقابـل ایـن کـار وی سـاالنه

آنچــه کــه ســبب ایــن تجــارت گســترده شــده بــود

دو هزار مـن گنـدم و دوازده دینـار زر رکنـی بـه او

امنیتــی بــود کــه ترکــان خــاتون در نتیجــة ثبــات

دهنـــد و همچنـــین دســـتور داد کـــه شخصـــی از

سیاســی در کرمــان بــهوجــود آورد .او از همــان

صــلحا بــه مــؤذنی مســجد قیــام کنــد و بــه وی هــر

ابتــدای حکومــت خــود دســت بــه اقــداماتی زد کــه

ســال پانصــد مــن غلــه بدهنــد و جهــت عمــران و

ســبب شــد تجــار مختلــف بــه کرمــان روی آورنــد

آبــادی ربــاط ،مســتخدمی را کــه موظــف بــه پــاک

«در تعمیـر والیـت و ترفیــه رعیـت و تمهیـد بســاط

کــردن پشــتبــام از بــرف و بســتن و گشــادن درب

عــدل و احســان و تشــیید قواعــد اتنــان ســعی تمــام

و آگاهی از خـراب و آبـادی ربـاط بـه کـار گمـارد

فرمود» (خواندمیر.)297 /9 :1979 ،

و همچنــین شخصــی بــرای ادارة حمــامی ،کــه در

لذا در اولـین اقـدام ،بـه احـداث ربـاطهـا 1روی

آن روستا برای رفـاه حـال مسـافران بنـا شـده بـود،

آورد و امالکــی بــر آنهــا وقــف نمــود .در آن زمــان

اســتخدام کــرد و مقــرر کــرد ســاالنه پانصــد مــن

رباط ها که نقـش کاروانسـرا 2داشـتند ،نقـش مهمـی

گندم از محـل موقوفـه بـه صـورت نصـف بـه آنهـا

در تسهیل ارتباطـات تجـاری ایفـا مـیکردنـد (ر .ک:

پرداخت شـود (ر .ک .تـاریخ شـاهی قراخطاییـان کرمـان،

خیرانـــدیش )27 :1986 ،از جملـــه ربـــاطهـــایی کـــه

 .)966 :1960ایجــاد ایــن ربــاط در مســیر فــارس

ترکان خاتون ایجـاد کـرد ،در فهـرج بـاغین بـود ــ

ســبب بهبــود راههــای تجــاری کرمــان بــه فــارس

ایــن روســتا در مســیر فــارس قــرار داشــت ـ ـ وی

گردیــد .راههــایی کــه کرمــان را بــه فــارس مــرتبط

تمامی درآمد ایـن روسـتا را وقـف ایـن ربـاط کـرد

مــیســاخت .1 :راهــی بــود کــه از طریــق شــبانکاره

و همچنــین پــنج دانــم و نــیم ســهم از درآمــد

بــه فــارس مــیرســید .ایــن راه از دو طریــق بــه

روسـتای کاثویـه ــ از قـرای رودان ــ و سـی سـهم

فارس مربوط مـی شـد ،یکـی از راه شـهر بابـک بـه

از قریــة رقابــاد ،کــه آن هــم از قــرای رودان بــود،

بخشــی از شــبانکاره و ســپس بــه فــارس مــیرســید

بــدان وقــف نمــود .بــرای ادارة ایــن ربــاط ،امــام

(ر .ک :رضــوی)279 :1960 ،؛ دیگــر راهــی کــه بــه

ضــیاءالدین حســن را کــه بــه صــال و عفــاف

فارس مربـوط مـی شـد راهـی بـود کـه از سـیرجان

معــروف بــود ،در فهــرج ســاکن گردانیــد تــا بــه

بــه اصــطهبانات در شــبانکاره مــیآمــد و آنگــاه از
طریــق سروســتان بــه شــیراز مــیرفــت( .ر .ک:

 .1رباط منحصراً به ساختمانهای کنار راه و بهویژه بیرون از شهر و
آبادی اطالق میشود و از روزگاری بسیار کهن به زبان تازی راه یافته
(پیرنیا؛ افسر.)129 :1970 ،

رضـوی .)979 :1960 ،الزم بــه یــادآوری اســت کــه دو
راهــی کــه از طریــق شــهر بابــک و ســیرجان بــه
شیراز راه پیدا مـی کردنـد کوتـاه تـرین راههـا بودنـد

 .2نام کاروانسرا ترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی جمعی

و طــوالنیتــرین راه ،راه کرمــان بــه شــیراز بــود کــه

مسافر که گروهی سفر میکنند و سرای به معنی خانه و مکان .هردو

صــد و یــک فرســنم طــول داشــت (ر .ک :عباســی؛

کلمه مأخوذ از پهلوی ساسانی است (کیانی؛ کالیس.)1 :1989 ،

امیــری .)906 :1960 ،لســترنج راه ارتبــاطی فــارس و
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کرمان را اینطور بیان میکند:

و دیگــر خدمــة آنجــا شــود و «از صــادر و وارد و

راههــایی کــه از فــارس بــه کرمــان مــیآمــد در

ابنــای ســبیل پــذیرایی گــردد» (خیرانــدیش:1986 ،

بیمند چهـار فرسـخی بـاختر سـیرجان بـه هـم

.)26

مــیرســید .بــدینگونــه کــه از شــمال خــاوری

خبــیص کــه ظــاهراً از منــاطق مهــم تجــارتی

راهــی بــود کــه از انــاس و ناحیــة روذان بــه

کرمان محسـوب مـیشـده ،از سـوی ترکـان خـاتون

بیمند مـیآمـد . . .از صـاهک بـزرگ تـا بیمنـد

بســیار مــورد توجــه بــوده اســت؛ چــرا کــه دروازة

(و ســیرجان) دو راه بــود کــه مســافت آنهــا بــا

ارتبـاط کرمـان بــا سیسـتان و خراســان بـوده اســت.

فرسخ معین شـده اسـت .یکـی از شـهر بابـک

در واقــع ،اهمیــت راههــای ارتبــاطی کرمــان بــه

مــیگذشــت . . .و دیگــری از کــویر گذشــته

سیسـتان و خراسـان ترکـان خـاتون را بـرآن داشـت

یکسره به بیمنـد مـی رسـید و آن هـم از دو راه

تــا بــه منــاطقی کــه در مســیر سیســتان و خراســان

کــه اولــی از ده نمــک مــیگذشــت و دومــی از

قرار داشـتند ،توجـه کنـد بـه همـین دلیـل ابتـدا بـا

کاروانســرای پشــت خــم .عــالوه بــر ایــن

ایجاد ربـاط بـر در دروازه منطقـه خبـیص موجبـات

مقدســی راه نیریــز بــه بیمنــد و ســیرجان را

رفــاه حــال مســافران و تجــاری کــه از ایــن منــاطق

(بــا تعیــین منزلگــاههــا) ثبــت کــرده اســت

عبــور مــیکردنــد را فــراهم آورد و در قــدم بعــد بــا

(لسترنج)969 :1998 ،

توجه بـه دو منطقـة تجـاری بسـیار مهـم جیرفـت و

از رباط هـای دیگـری کـه ترکـان خـاتون ایجـاد

بــم ،ســعی کــرد بــا اقــداماتی امنیــت ایــن منــاطق را

کرد ،رباط خضـرآباد کوبنـات بـود کـه وی بـر ایـن

فـــراهم آورد و در وهلـــة اول بـــه اقـــدام علیـــه

ربــاط نیــز موقوفــاتی قــرار داد؛ دیگــری ربــاط

نکوداریــان 2روی نمــود؛ چــرا کــه ایالــت کرمــان

کهنــات بــود و ســهامی از قریــة راور بــر آن وقــف

خصوصـــاً نـــواحی گرمســـیری آن همـــواره در

گردانیــد و مقــرر شــد کــه مســافران ایــن ربــاط از

معرض حمـالت مـداوم نکوداریـان قـرار داشـت و

مزایای آن استفاده نماینـد .تـاریخ ایـن سـه موقوفـه

از آنجــایی کــه اکرــر درآمــد کرمــان از شــاهراه

ســال 990ق آمــده اســت (همــان .)970-966 :عــالوه

هرموز بـه کرمـان بـه دسـت مـی آمـد و جیرفـت و

بــر ایــن ســه ربــاط ،ترکــان خــاتون در ســال 997ق

بــم دو منطقــة مهــم بــر ســر ایــن راه بودنــد ،ایــن

رباطی موسوم بـه کنـار خنـدق کـه در کنـار دروازة

حمالت مـی توانسـت تـأثیرات هرچنـد مقطعـی بـر

خبــیص 1و بــر طریــق محلــة شــاهیجان بــود ایجــاد

تجــارت ایــن حــوزه بگــذارد (ر .ک :عباســی؛ امیــری،

کرد و سـهامی از دیـه جنابـه بـدان وقـف نمـود تـا

 .)916 :1960لــذا ترکــان خــاتون دســتور حراســت از

صرف معیشـت شـیخ سـاکن در آن و امـام و مـؤذن

دو منطقــة جیرفــت و بــم را بــه وســیلة نیروهــای

 .1خبیص معرب هبیج است .این شهر از زمانهای بسیار قدیم و

ترک و تازیک صادر کرد:

حتی دوران ما قبل معمور بوده و موقع مناسبی در سر راههای بزرگ
تاریخی داشته و دروازه ارتباط سیستان و بلوچستان به کرمان و

 .2نکوداریان بنا به گفتة فارسنامة ناصری قبیلهای از مغول بودند

خراسان بوده است (ضیاء شهابی.)106-107 :1971 ،

(حسینی فسائی.)280 /1 :1998 ،

جمشید روستا ،سحر پورمهدیزاده :تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان 055

محافظـت بـم و حراســت آن قلعـة محکـم کــه

و پررونق بوده است:

از معظمات ممالک کرمـان اسـت ــ بـه لشـکر

تمامــت مــردم آن والیــت از نعمــت و رفاهیــت

ترک حوالـت باشـد ــ و سـردار ایشـان سـنگر

ممتلــی و بــر وســادة آســایش و فراغــت متکــی

ملــک و حفــح و حمایــت جیرفــت بــه ســپاه

(همان.)961 :

تازیک و امرا ایشـان مفـوّض ــ و بـه پیشـوای

و در ســیرم مجــدداً حصــاری محکــم و بنــایی

ایشــان ملــک نجــمالــدین پســر شــمسالــدین

معظم ایجـاد کـرد و شـیخ جمـالالـدین ارسـالن در

عمــر و بــه ضــرورت در حفــح و قایــت ایــن

والیت خبق ،کنگـره هـا و حصـارهـایی ایجـاد کـرد

دو ناحیت ـ کـه بـه کمـال فسـحت مشـهورند

و در اشـــتادان بـــه ســـعی جمـــالالدولـــه ابهـــری

و به وفور سـبطت مـذکور ــ بـهوجـود مـردان

حصاری منیع تجدیـد شـد .عـالوه بـر ایـن منـاطق،

نامــدار و دلیــران کــارزار احتیــاج مــیافتــاد ...

در نــواحی بیــق و والیــت پســکوه ـ ـ کــه بــر ســر

(تاریخ شاهی قراخطاییان کرمان.)660 :1960 ،

بیابان سجسـتان و قهسـتان قـرار داشـت ــ عمـارت

امــا اقــدام بعــدی ترکــان خــاتون ،بــرای رانــدن

و حصــارهایی بــه وجــود آوردنــد و ســیزده راه

نکوداریــان ،حصارســازی در برخــی منــاطق بــود .او

دیگر بـه واسـطة ایـن قـالع در امـان ماندنـد (همـان:

در ســال 987ق دســتور داد تــا «در هــر دیهــی و

.)966

نــاحیتی حصــاری اســتوار بســازند و فصــیلهــا

بــا ایــن اقــدامات ،ترکــان خــاتون ســبب رونــق

بکشــند» (همــان )969 :و مقــداری از هزینــة آن را از

راههـــای تجـــاریی کـــه از ایـــن منـــاطق عبـــور

دیـــوان ترتیـــب دادنـــد و وجهـــی را از رعیـــت

میکردند ،شد؛ این راهها عبارت بودند از:

گرفتنــد؛ البتــه در ایــن اقــدام ،برخــی از کــارگزاران

 .1راههای تجداری کرمدان بده خراسدان :چنـد

ترکــان خــاتون نقــش مــوثری داشــتند و در منــاطق

راه کرمــان را بــه خراســان متصــل مــیکــرد امــا راه

مختلف حصارهایی ایجـاد نمودنـد .بـه ایـن منظـور

اصــلی کرمــان بــه خراســان از طریــق راور ،دربنــد،

بــر دی ـه ســیف کــه در راه روســتای خبــیص قــرار

دهــوک ،طــبس ،گنابــاد ،زاوه و ترشــیز بــه نیشــابور

داشــت ،حصــاری محکــم ایجــاد کردنــد و بــر

می رسید یک شـاخه از ایـن راه از دربنـد بـه سـوی

کاروانســرای ترکــان خــاتون ،کنگــره نهادنــد و دری

بیرجنــد و از آنجــا بــه گنابــاد مــیرفــت ،و شــاخة

بر آن آویختند و خبـیص بـه همـت صـاحب اعظـم

دیگــر از ایــن راه در غــرب بــه ســبزوار مــیرســید.

نظــامالدولــه والــدین کــه بــر اثــر حملــة نکوداریــان

راه مهم دیگر از طریق خبـیص بـه بیرجنـد مـیآمـد

آسیب دیده بود ،عمـارت شـد «ایـن زمـان بـه یمـن

و از آنجا به گنابـاد مـی رفـت و پـس از گذشـتن از

همت و فـر دولـت او حصـنی حصـین و حصـاری

قـــائن وگنابـــاد بـــه تربـــت حیدریـــه و نیشـــابور

منیــع اســت» (همانجـا) و نظــام الملــک مجدالملــه در

میپیوسـت .یکـی از شـاهراههـایی کـه از بغـداد بـه

بازســازی قلعــة انــدوهجرد کــه بارهــا مــورد هجــوم

مــاورالنهر منتهــی مــیشــد بــا عبــور از فــارس وارد

اقوام نکوداریان شـده بـود تـالش زیـادی نمـود بنـا

بردســیر مــیشــد و از آنجــا بــه خراســان مــیرفــت.

به نوشتة تـاریخ شـاهی ،ایـن منطقـه از منـاطق آبـاد

عالوه بر راههـایی کـه از سـه شـهر راور ،خبـیص و
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بردســیر مــیگذشــت و کرمــان را بــه شــهرهــای

(مقدســـی )997 :1991 ،لســـترنج دربـــارة موقعیـــت

مختلــف خراســان متصــل مــیکــرد راه دیگــری از

بازرگانی این منطقه مینویسد:

سیرجان به ماهـان و از آنجـا بـاز از طریـق خبـیص

بازرگانـانی از اهـل خراسـان در آن شـهر مقــیم

به خراسان میرفـت .جیرفـت هـم از طریـق گردنـة

بـــوده و بـــا عمـــان داد و ســـتد داشـــته انـــد

دهبکری به بـم ،کرمـان ،شـهداد و خراسـان متصـل

نرماشیر در راه حاجیـان سیسـتان قـرار داشـت

مــیشــد .جیرفــت صــادرات گســتردهای از طریــق

و از ایــن رو بــازاری بــرای کاالهــا و امتعــة

راههــای مواصــالتی بــه خراســان داشــت (ر .ک:

قیمتی هند بود (لسترنج.)297 :1998 ،

عباســی؛ امیــری )908 :1960 ،عــالوه بــر ایــن راههــا،

 .3راه کرمدددان بددده ق سدددتانو نیمدددروز و

راههــایی کــه از کرمــان بــه قهســتان و سیســتان

زاولسددتان ایــن راه مســیرهایی را کــه از هرمــوز و

می آمدند در ادامـه بـه خراسـان پیونـد مـی خوردنـد

کرمــان مــیآمــد و در شــهر گرمســیری بــم بــه هــم

و از دو طریق بـه راههـای ایـن ایالـت مـیپیوسـتند.

مــیپیوســتند ،بــه ســمت ایالــتهــای شــرقی امتــداد

از یک طریق بـه راهـی مـیپیوسـتند کـه از نیشـابور

مــیداد .ایــن ج ـاده از بــم بــه فهــرج و از آنجــا بــه

به قهستان مـی آمـد و در نهایـت بـه ترشـیز ،تـون و

ســمت کــویر مــیرفــت و در نهایــت بــه شــهرهــای

قــائن مــیرســید و از طریــق دیگــر بــه راهــی

مهــم قهســتان هماننــد تــون و قــائن مــیرســید .در

می پیوست کـه از نیشـابور بـه هـرات و از آنجـا بـه

ادامــه هــم بــه ســمت شــهرهــای نیمــروز و از آنجــا

شــهرهای سیســتان مــیرفــت (ر .ک :رضــوی:1960 ،

به طرف زاولسـتان ،هنـد و یـا مـاورالنهر مـیرفـت.

.)277-276

شـاخهای از ایـن راه نیـز بــه سـمت منـاطق جنــوبی

 .2راه کرمددان بدده سیسددتان از کرمــان بــه

بلوچســتان (مکــران) مــیرفــت و بــه بنــدر تجــاری

سیســتان دو راه وجــود داشــت یــک راه بــا گذشــتن

طــیس (تیــز) در ســمت شــمال شــرقی دریــای

از کرمان بـه خبـیص و از طریـق کـویر بـه سیسـتان

عمــان ــ در نزدیکــی چابهــار کنــونی ــ مــیرســید.

می رفت و از آنجـا بـه مـاوراالنهر امتـداد مـییافـت.

تیــز مهــمتــرین مرکــز بازرگــانی مکــران در کنــار

اقــدامات زمــان ســلجوقیان نقــش مهمــی در رونــق

خلیج فارس بـود در قـرن ششـم هجـری ایـن بنـدر

ایــن راه تجــاری داشــت و از آن زمــان بخشــی از

بر تجـارت هرمـوز ،کـه بـه علـت نـاامنی و ضـعف

مناســبات تجــاری کرمــان بــا منــاطق شــرقی از ایــن

ســلجوقیان رو بــه خرابــی رفتــه بــود ،تفــوق و

مسیر انجام مـیشـد .قطـبالـدین محمـد قراختـایی

اســـتیال پیـــدا کـــرد (ر .ک :لســـترنج )972 :1998 ،در

بــرای گــرفتن تاییــد حکومــت کرمــان از اوکتــای

زمـــان قراختاییـــان و ایلخانـــان همچنـــان رونـــق

قاآن در سـال 999ق از همـین مسـیر بـه مـاوراالنهر

ویژهای داشت (ر .ک :رضوی)28 :1977 ،

و سپس به مغولستان رفته است (همانجا).

از دیگــر اقــداماتی کــه ترکــان خــاتون انجــام داد

راه دیگـــری کـــه از کرمـــان بـــه سیســـتان

و در رونـــق تجـــارت کرمـــان مـــؤثر بـــود ،فـــتح

مــیگذشــت از نرماشــیر عبــور مــیکــرد بــه گفتــة

سـیرجان بـود .در توضـیح ایــن مطلـب بایـد چنــین

مقدســـی «راه حاجیـــان سیســـتان از اینجاســـت»

بیان داشـت کـه ایـن منطقـه از زمـان فتـرت کرمـان

جمشید روستا ،سحر پورمهدیزاده :تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان 051

بــه تصــرف شــبانکاره درآمــده بــود و بــا وجــود

موقوفــاتی بــرای تــأمین راههــا برقــرار نمــود؛ بــدین

تـالش حکـام نخسـتین قراختــایی ــ بـراق حاجــب

معنی که تمامی دیـه کرمانشـاهان بـر راه کرمـان بـه

(حــک992-916 :ق) ،رکــنالــدین ســلطان (حــک:

یــزد و قســمتی از ســهام دیــه کــاتوک رودان و نیــز

970-999ق) و قطـــبالـــدین ســـلطان (حـــک-970 :

دیه صـوفیان از همـان ناحیـه را وقـف بـهکـارگیری

977ق) ــ باز پسگیـری ایـن منطقـه میسـر نشـد؛ تـا

یـک نفــر ســپاهی بــا ســی نفــر زیــر دســت ،جهــت

اینکه ترکان خـاتون توانسـت آنجـا را تصـرف کنـد

تأمین راه قافلهها کرد .در وقـفنامـهای کـه بـه ایـن

و این حرکت ،عـالوه بـر اینکـه بـرای وی پیـروزی

منظور تنظـیم شـد ،مقـرر گردیـد کـه تولیـت آن بـا

در امــور سیاســی بــهشــمار مــیرفــت ،بــه لحــا

پادشــاه کرمــان باشــد و ســرکردة ســی نفــر ســپاهی

اقتصــادی هــم مــوفقیتی بــرای ترکــان بــود زیــرا

ســاالنه پــنج هــزار مــن غلــه بــهعنــوان مواجــب

ســیرجان از منــاطق درآمــدزای کرمــان بــوده اســت:

دریافت کند و بـه هریـک از مسـتحفظان سـیگانـه،

«ســیرجان و مضــافات گــنج عمــارت دارد و از آن

دو هــزار مــن گنــدم داده شــود (ر .ک .تــاریخ شــاهی

والیــات انــواع منــاالت حاصــل تــوان ک ـرد» (تــاریخ

قراخطاییــان کرمــان629 :1960 ،؛ خیرانــدیش.)26 :1986 ،

شـــاهی قراخطاییـــان کرمـــان )997 :1960 ،و چنـــانکـــه

بــا ایــن اقــدام ،راه تجــاری کرمــان بــه یــزد و

پیشتر هم اشـاره شـد ،برخـی کـاروانهـای تجـاری

همچنین راههـای منتهـی بـه فـارس ،عـراق عجـم و

از راه ســیرجان بــه مکــران راه پیــدا مــیکردنــد کــه

شبانکاره بهبـود بخشـیده شـد؛ در واقـع راه تجـاری

ایـن امـر خــود تـأثیر زیـادی بــر رونـق اقتصــادی و

کرمان به یـزد بـه ایـن صـورت بـود کـه ایـن راه از

تجــاری کرمــان مــیگذاشــت و همچنــین بخشــی از

شــهرهای شــمالی کرمــان ـــ کــه جــزء منــاطق

راه کرمــان بــه شــیراز ،از منطقــة ســیرجان عبــور

سردسیر کرمان محسـوب مـیشـدند ــ مـیگذشـت

مــیکــرد .علــی اکبــر وثــوقی دربــارة ســیرجان

و از طریق بافق بـه یـزد راه مـییافـت .در ادامـه بـه

مینویسد:

راه ارتبــاطی شــیراز ـــ اصــفهان مــیپیوســت و از

از قــدیم االیــام راههــای ارتبــاطی زیــادی از

آنجا به عراق عجـم مربـوط مـیشـد .خانـدان پولـو

ســیرجان بــه شــیراز ،بنــدرعباس ،جیرفــت،

از همــین راه بــه کرمــان و از آن طریــق بــه هرمــوز

کرمـــان ،یـــزد ،اصـــفهان و تهـــران متصـــل

رفتنــــد (ر .ک :رضــــوی .)277 :1960 ،مــــارکوپولو

مــیشــدند ،و ایــن شــهر محــل عبــور و مــرور

دربارة راه یزد به کرمان میگوید:

کــاروانهــایی بــود کــه کاالهــای خــود را از

اگر کسی بخواهد از ایـن سـرزمین هـا حرکـت

طریـــق ســـیرجان بـــه بنـــدرعباس حمـــل

کـــرده جلـــوتر بـــرود ،بایـــد هفـــت روز

می کردنـد تـا اینکـه از آنجـا بـه وسـیله کشـتی

سـواریکنـان در صـحرایی پـیش رود کـه تنهـا

به خارج صادر نمایند (وثوقی.)19 :1970 ،

در ســه نقطــة آن مــیتــوان بــرای اســتراحت

از دیگــر اقــدامات ترکــان خــاتون کــه در زمینــة

توقف کرد (میلیونه.)69 :1996 ،

تجــارت مــیتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،اقــداماتی در

عــالوه بــر ایــن ،ترکــان خــاتون در ســال 986ق

جهت تـأمین امنیـت راه هـا بـود .او در سـال 989ق

نگهبانــانی در مرزهــا قــرار داد و امــر کــرد بــه ازای
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هر صددینار ،یـک دینـار از ملـوک و اربـاب گرفتـه

هنــد از دو طریــق صــورت مــیگرفــت یــک مســیر

شود و

آن از طریــق عبــور از بــم و بیابــان گــدورزیا در

آن قســمت صــد یــک نــام کردنــد و محصــول

مکــران بــه دهانــة ســند و شــمال هنــد متصــل

آن در وجــه معــاش و ارزاق حفظــة ثغــور و

مــیگردیــد و مســیر دیگــر از طریــق جیرفــت بــه

اســب و ســال ایشــان نهادنــد (تــاریخ شــاهی

هرمـــوز و از راه ســـاحلی و دریـــایی بـــه تیـــز و

قراخطاییان کرمان.)667 :1960 ،

ســواحل شــرقی هنــد مــیرســید (ر .ک :هــادیزاده

اقـدام دیگــر ترکــان خــاتون در زمینــة تجــارت

کاخکی.)17 :1976 ،

وقــف آســیاب بهرامجــرد بــود .ترکــان خــاتون ایــن

یکــی دیگــر از نشــانههــای رونــق اقتصــادی

آســـیاب و آب آن را از صـــاحبانش خریـــد تـــا

کرمــان در زمــان ترکــان خــاتون ،حضــور تجــار و

درآمــد آن بــرای امــام جماعــت ،مــوذن ،مســافران و

متموالن ممالـک دیگـر در کرمـان بـود .ناصـرالدین

میهمانــان بــه صــورت موقوفــه وقــف شــود( .ر .ک:

منشی در اینباره مینویسد:

خیرانـــدیش )26 :1986 ،عـــالوه بـــر ایـــن اقـــدامات،

اکرر تجـار و متمـوالن شـرق و غـرب و غربـاء

ترکــان خــاتون بــه مســالة آبیــاری منطقــة تحــت

امصــار بــر و بحــر تــوطن و اقامــت کرمــان را

فرمــانروایی خــود توجــه داشــت و بــه دســتور او

جهــت صــفاء هــوا و عــذوبت آب ،وســعت

قنات ها زیـادی بـه وجـود آمـد کـه قطعـ ًا در رونـق

منــزل و خصــب عـــیش و شــمول عـــدل و

کشاورزی منطقـه تـأثیر زیـادی داشـته اسـت (ر .ک:

کمال امـن اختیـار کردنـد . . .و ترکـان خـاتون

گابریــل .)228 :1971 ،لهــذا بــا ایــن اقــدامات ،رونــق

بـــه حـــال همـــه مـــیرســـید و از کـــار و

اقتصــادی کرمــان بــه آنجــا رســید کــه ثروتمنــدان

روزگارشان مـی پرسـید و مـی نواخـت و نیکـو

کرمــان هـــر چـــه در خانـــه داشـــتند ،وارد بـــازار

میداشت (منشی کرمانی.)61 :1992 ،

تجارت کردند:

عــالوه بــر اقــدامات و تــدابیر ترکــان خــاتون

هــر زر دوختــه کــه اخــالف محتشــمان قــدیم و

در امــر تجــارت ،بایــد بــه نقــش وزیــر ترکــان

ربــات بیوتــات دیرینــه از گنجینــه افاضــات آفتــاب

خــاتون ،یعنــی فخرالملــک شــمسالــدین ،1اشــاره

بــه میــراث یافتــه بودنــد و از بــیم غــارت مــریخ و

کرد:

اســتعارات زهــره ،قــرنهــای فــراوان در نهانخانــة

پادشــاه هرچنــد در غایــت دانــایی و کمــال و

دور قمــر پنهــان داشــته بودنــد ،دریــن وقــت بــه

کیاســـت باشـــد او را از وزیـــری مرشـــد و

بــازار عطــارد آوردنــد (تــاریخ شــاهی قراخطاییــان

پیشــکاری ناصــح چــاره نباشــد (تــاریخ شــاهی

کرمان.)962 :1960 ،

قراخطاییان کرمان.)219 :1960 ،

از نشانه های ایـن رونـق اقتصـادی مـیتـوان بـه
درآمــد قنادخانــة کرمــان اشــاره کــرد کــه شــکر

 .1بعد از مرگ فخرالملک شمسالدین ،وزارت دیوان اعلی ترکان

وارداتــی هنــد را بــه حلــوا تب ـدیل مــیکــرد (ر .ک:

خاتون به ترتیب بر خواجه قوامالملک فخرالدین یحیی و خواجه

رو االمینــی .)89 :1976 ،در واقــع ارتبــاط کرمــان بــا

نظامالدین ابوالکفات قرار گرفت (ر .ک :منشی کرمانی-66 :1992 ،
.)71
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وزیر ترکان خاتون فخرالملک،

بود:

در اســتحکام و تربیــت موقعیــت او نقــش مهــم

صاحب ظهیرالملـک بـه وفـور کفایـت و فـرط

داشــت .او آنجــا کــه ترکــان خــاتون بــه خطــا

درایت و رای ثاقـب و تـدبیر صـایب از تـوفیر

مــیرفــت ،در صــدد تــرمیم اوضــاع بــر مــیآمــد و

والیــت و تکرــر رعیــت مــالهــای وافــر و

حتی گاه بـرای جبـران رفتـار مناقشـه آمیـز خـاتون
از مــال خــود دریــغ نمــیکــرد (ترکمنــی آذر:1976 ،

.)10
در نتیجــة تــدابیر او ،امنیــت الزم در کرمــان بــه
وجــود آمــد و کــار دیــوان ،کــه نقــش مــوثری در
اوضاع اقتصادی کرمان داشت ،رونق گرفت:
به یمن آن وزیـر دیـن دار ،کـار دواویـن ،رواج
و رونقــی تمــام گرفتــه بــود و نظــام و نســقی
به کمال یافتـه ،دسـت تطـاول و تعـدی عمـال
قـــوی از ریـــش و گریبـــان رعایـــا ضـــعیف
منقطــع ،و چنگــال تصــلب و تحکــم محصــالن
بی محابا از سـرِ مـال و عیـال ضـعفا مسـلمانان
مندفع .والیـات بـه سـعی معمـار عـدل آبـاد و
رعایـا در پنـاه جــاه و امـن و خصـب مســتظهر
و دلشــاد ،مــالک امــالک از حســن حــال و
فرط منال چون شـجر بـارور بـا بـرگ و نـوا و
اهــل ســال از وفــور امــن و ســالمت چــون
تیــغ در قــراب و تیــر در تــرکش آســوده و
برجا ،گردون بـه زبـان گـردش ،نـدا در فضـاء
زمـــین و زمـــان و عناصـــر و ارکـــان مـــیداد
(تاریخ شاهی قراخطاییان کرمان.)961 :1960 ،
ترکــان خــاتون ،عــالوه بــر بهــرهگیــری از

مــالهــای متکــاثر در خزانــه و دیــوان حاصــل
گرداند( . . .همان.)992-991 :
در مجموع همـة ایـن عوامـل سـبب شـدند کـه
کرمان عصـر ترکـان خـاتون عصـر طالیـی خـود را
در زمینة تجـارت خشـکی و آبـی بـا سـایر نـواحی
داخلــی و خــارجی ایــران طــی نمایــد (ر .ک :عباســی؛

امیــــری .)906 :1960 ،بعــــد از ترکــــان خــــاتون،
حکومــت کرمــان بــر جــاللالــدین ســیورغتمش
(حـــک960-971 :ق) قـــرار گرفـــت .در بـــاب
اوضـــاع تجـــاری کرمـــان در زمـــان او اطالعـــی
چنــدانی در دســت نیســت جــز آنکــه ،او حــاکم
مکران را که در زمـان او دسـت بـه تمـرد مـیزنـد،
بــه اطاعــت واداشــت« :گــردن تمــرد ملــوک مکــران
را بــه قرعــة صــالبت و بــأس شهنشــاهانه ،نــرم
گردانیــد» (منشــی کرمــانی .)77 :1992 ،مکــران یکــی از
مراکز بازرگانی مهم به شمار میرفت:
مهــمتــرین در آمــد مکــران از نیشــکر و نــوعی
شکر سفید ،موسوم بـه پانیـذ ،بـود کـه معـرب
آن فانیــذ اســت و از آنجــا بــه بــالد مجــاور
صادر میگردید (لسترنج.)972 :1988 ،
عالوه بـر ایـن منطقـه ،سـلطان جـالل الـدین در

وزرای کـــاردانی چـــون فخرالملـــک ،از وجـــود
مستوفیان 1قـابلی چـون ظهیرالملـک ،نیـز بهـره منـد

 )191مستوفیان ترکان خاتون به ترتیب نظامالملک ظافرالدین،
صاحب معظم صفیالملک ظهیرالدین ـ ظهیرالملک ـ (ر .ک:
ناشناس ،)999-960 :1960 ،خواجه یمینالملک ظهیرالدین بن

 .1مستوفی کسی بوده که اداره جمع اموال دیوانی و دخل و خرج و

فخرالدینالدین نظامالملک احمد بن تاجالدوله بودهاند (ر .ک :منشی

ضبط محاسبات را به عهده داشته است (ر .ک :مرسلپور:1978 ،

کرمانی.)92 :1992 ،
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کار ملوک هرمـوز دخالـت مـی کـرد و حـاکم آنجـا
تابع او بود (ر .ک :منشی کرمانی.)99 :1992 ،

بودند .در باب کیش آوردهاند:
کــیش از لحــا حاصــلخیزی یکــی از بهتــرین
جزایــر خلـــیج اســت و از قـــدیم باغـــات و

 .5رویکددرد پادشدداه خدداتون نسددبت بدده اوضدداع

نخلستان هـا و تاکسـتانهـای آن معـروف بـوده

اقتصادی کرمان

مــابین ایــن جزیــره و ســاحل شــیبکوه مغــاص

بعــد از ســلطان جــاللالــدین ،حکومــت کرمــان بــر

مرواریــد اســت و کــیش از خیلــی پــیش مرکــز

پادشــاه خــاتون (حــک966-960 :ق) مقــرر گردیــد.

داد و ســتد مرواریــد نیــز شــهرت داشــته. . .

وی چــون بــر ســریر مملکــت کرمــان نشســت ،بــا

(اقبال.)8 :1927 ،

اقــداماتی کــه انجــام داد ،مجــدداً تجــارت کرمــان را

و در باب بحرین آمده است:

رونق بخشـید .در قـدم اول ،پادشـاه خـاتون بعـد از

نخیــل و مرکبــات و انــار و انجیــر و لــوز و

آنکــه اوضــاع سیاســی را ثبــات بخشــید ،بــه منــاطق

مــوز فــراوان و زیــاد آنجــا هســت . . .غالــب

اطــراف تاخــت و تــاز کــرده و بــر وســعت حــوزة

ســـکنه و اهـــالی آنجـــا غـــواص و مرواریـــد

حکومت خـود افـزود .او بـا درخواسـت از ایلخـان

فروشند .مرواریـد آن جزیـره ممتـاز و مشـهور

گیخــاتو ـــ همســر خــود ـــ بــر حکومــت یــزد و

است (سدیدالسلطنه.)290-226 :1980 ،

شبانکاره دسـت یافـت (همـان)87 :؛ لـذا بایـد گفـت

عالوه بر این ،پادشـاه خـاتون بـر منطقـة مهـم و

اگرچـــه ترکـــان خـــاتون تســـهیالتی بـــه منظـــور

تجــارتی هرمــوز ،کــه از اوایــل عهــد مغــول از

افزایش ارتبـاط تجـاری کرمـان بـا یـزد و شـبانکاره

دارالتجــارههــای معتبــر دنیــا و بزرگتــرین مرکــز

بــه وجــود آورد و اوضــاع تجــاری کرمــان بــا ایــن

تجـــارت بـــین ســـواحل ایـــران و عربســـتان و

مناطق را بهبـود بخشـید ،امـا دختـر وی بـا تصـرف

هندوســتان بــود ،نیــز مســلط بــود (اقبــال.)7 :1927 ،

ایــن منــاطق مــوانعی را کــه بــر ســر تجــارت ایــن

وی در کــار ملــوک هرمــوز دخالــت مــیکــرد؛

مناطق بود ،بهطـور کامـل برداشـت و بـیش از پـیش

چنــانکــه او رکــنالــدین مســعود را از حکومــت

سبب رونق تجارت کرمـان گردیـد .عـالوه بـر ایـن

هرمــوز برکنــار و بهــاءالــدین ایــاز را بــه جــای او

دو منطقــه ،وی توانســـت دو ناحیـــة مهـــم قـــیس

حــاکم هرمــوز کــرد (ر .ک :منشــی کرمــانی)87 :1992 ،

(کــــیش) و بحــــرین را تصــــرف کنــــد (ر .ک:

و بهــاءالــدین ایــاز تــا ســال 966ق کــه دارالحکومــة

شـــبانکارهای .)202 :1992 ،ایـــن دو منطقـــه کـــه از

خــود را بــه جزیــرة جــرون تغییــر داد از ملــوک

منــاطق مهــم تجــارتی محســوب میشــدند ،نقــش

قراختــایی کرمــان اطاعــت مــیکــرد (ر .ک :وثــوقی،

بــهســزایی در رونــق تجــارتی دوران حکومــت وی

.)179 -176 :1976

ایفا کردند .در باب ایـن دو منطقـه بایـد بیـان نمـود

در واقــع ملــوک هرمــوز بــا اتخــاذ سیاســت

کــه هــم کــیش و هــم بحــرین ،عــالوه بــر اینکــه از

مدارا در عهـد حکومـتهـای مقتـدر از درگیـر

صـادرکنندگان عمـدة مرواریــد بـهشــمار مـیرفتنــد،

شدن بـا آنـان در امـان مـیماندنـد و بـا اعـالم

به لحـا کشـاورزی نیـز از منـاطق پررونـق و آبـاد

اســتقالل در دوران ضــعف و هــرج و مــرج
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در فـــارس و کرمـــان از درگیـــر شـــدن در

خلــیج فــارس جــز صــدف (مرواریــد) هرگــز

مناقشات محلـی و منطقـه ای خـود را بـر کنـار

محصولی نداشـت کـه اهمیـت تجـارتی داشـته

مـــیکردنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب رونـــق و

باشـــد ،بلکـــه موضـــوع ارتبـــاط بـــود کـــه

شــکوفایی مــداوم را بــرای مملکــت خــود بــه

محصــوالت هنــد و چــین و ســواحل شــرقی

ارمغان میآوردند (رحیمی؛ جاوید ،بیتا.)116 :

آفریقــا را بــه ســیراف و کنــم و جــرون و

مـــارکوپولو کـــه در حـــدود ســـال 960ق در

هرمز مـی آورد و از راه هـای خشـکی و اصـلی

هرمـــوز بـــوده ،آن را از مراکـــز تجـــاری بزرگـــی

ایران و عرمـانی تـا کنـارههـای دریـای سـیاه و

می داند کـه بازرگانـان مختلـف بـه ویـژه هنـدیهـا

آدریاتیــک و ســایر ســواحل دریــای مدیترانــه

در آن به داد و ستد میپرداختهاند:

میرسانید (طباطبائی.)711 :1997 ،

اینجــا بنــدری اســت کــه تجــار هنــدی بــا

لــذا مهــمتــرین راه ارتبــاطی کــه کرمــان را بــه

کشــتیهایشــان کــه پــر از ادویــه ،ســنمهــای

خلــیج فــارس متصــل مــیکــرد ،راهــی بــود کــه از

قیمتــی ،مرواریــد ،پارچــههــای زربفــت ،عــاج

بنــدر هرمــوز آغــاز مــیشــد و پــس از عبــور از

فیــل و بســیاری کاالهــای دیگــر مــیباشــد ،بــه

منــاطق گرمســیر کرمــان چــون جغــین و منوجــان،

آنجا می آینـد و در آن شـهر بـه تجـار دیگـری

بــه ســمت جیرفــت و از جیرفــت بــه شــهر کرمــان

که آنها را به تمـام دنیـا مـیبرنـد مـیفروشـند.

می رسید و از طرق مختلـف بـه تمـامی ایالـتهـای

این جا شهری است پـر رفـت و آمـد و بسـیار

ایــران راه مــییافــت و خطــوط عمــدة ایــن راه

شــلوک کــه بــر ادارة بســیاری از شــهرهــا و

شــهرهــای عــراق عجــم و آذربایجــان بــود و در

روســتاهــای دیگــر نظــارت دارد (میلیونــه:1996 ،

ادامــه بــه روم و ارمنســتان و بنــادر تجــاری دریــای

.)68

سیاه و مدیترانه ختم میشد (رضوی.)277 :1960 ،

در واقـــع بایـــد گفـــت کـــه هرمـــوز نقـــش

عــالوه بــر ایــن ،کرمــان از راهــی کــه از خلــیج

واســطهای مهمــی را بــرای کرمــان ایفــا مــیکــرده

فارس عبور میکـرد ،بـه راه ادویـه متصـل مـیشـد؛

اســت چنــانکــه کرمــان را بــه خلــیج فــارس و در

چنــانکــه گفتــه شــد کرمــان از طریــق جیرفــت بــه

نهایت به بنـادر تجـاری دریـای سـیاه و مدیترانـه و

هرمـــوز و از راه ســـاحلی و دریـــایی بـــه تیـــز و

سواحل شرقی هند ارتباط میداده است.

سواحل شـرقی هنـد مـیرسـیده اسـت (ر .ک :هـادی

خلیج فـارس محـور ارتبـاط بـین اروپـا ،آفریقـا،
آســیای جنــوبی و جنــوب شــرقی اســت و از نظــر

زاده کـــاخکی .)17 :1976 ،مســـافت راه از جیرفـــت
به هرموز به این صورت بود:

اســتراتژیک بــه عنــوان مهــمتــرین مرکــز ارتبــاطی

نخســت از جیرفــت بــه والشــگرد رود و از

میان سـه قـاره محسـوب مـی شـود و از ایـن منظـر

آنجا به دسـت چـب بـازگردد تـا کـومین یـک

همــواره مــورد توجــه حکــومتگران و بازرگانــان

مرحلــه و از آنجــا تــا منوجــان یــک مرحلــه و

منــاطق مختلــف بــوده اســت (ر .ک :حــافح نیــا:1977 ،

از منوجــان تــا هرمــوز تــا شــهر و کنــار دریــا

)20؛ چرا که

یــک مرحلــه و از شــهر تــار و بســت ســه
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مرحلــه و از آنجــا تــا تــارم ســه مرحلــه (پیرنیــا؛

افسر.)106 :1970 ،

میگذشت (همان .)271 :
با توجه بـه موقعیـت تبریـز ،کاالهـای زیـادی از

بنـــدر هرمـــوز در زمـــان مغـــوالن گســـترش

هنــد و بغــداد و خلــیج فــارس بــه ایــن شــهر وارد

فـوقالعـادهای یافـت و یکـی از مراکـز بـزرگ داد و

مــیشــدند و بســیاری از تــاجران التــین ،بــهویــژه

ســتد بــا خــاور دور و ماالبــار و ســیالن و هنــد و

جنوایی ها را بـرای خریـد کـاال جـذب خـود کـرده

جاوه و سـواحل و جزایـر شـرقی آفریقـا و نـواحی

بــود .در جنــوبیتــرین مرکــز تجــاری راه تبریــز

دیگر بود (ر .ک :آذری.)76 :1998 ،

منــاطق کــیش ،هرمــوز و قشــم قــرار داشــتند (ر .ک:

از عوامل دیگـری کـه بـر رونـق تجـاری کرمـان

فضــلینــژاد .)16 :1966 ،از راههــایی کــه کرمــان را بــه

اثر گذاشـت همزمـانی حکومـت پادشـاه خـاتون بـا

تبریــز وصــل مــیکــرد راهــی بــود کــه در ادامــة راه

ایلخــانی گیخــاتو و تأثیرپــذیری ایــن منطقــه ،از

هرموز به کرمـان قـرار مـیگرفـت .راه هرمـوز پـس

تجارت کلی ایران بود:

از رســیدن بــه کرمــان در امتــداد راههــایی کــه بــه

در دورة ارغــون و گیخــاتو ،تبریــز از رونــق

فارس و عـراق عجـم مـیرفـت ،ادامـه مـییافـت و

بســیاری برخــوردار شــد و تجــار اروپــایی

پس از تالقی بـا شـاهراهی کـه از شـیراز بـه عـراق

به ویـژه جنـوایی ،بـه انتقـال کاالهـای مختلـف

عجم میرفـت ،بـه طـرف آذربایجـان راه مـیپیمـود

به ویـژه ابریشـم ،از طریـق رود دن و ولگـا بـه

(ر .ک :رضــوی .)99 :1977 ،در هــر حــال ،راهــی کــه

اروپا پرداختند (کریمی؛ رضائی.)78 :1962 ،

ایــن دو منطقــه را بــه هــم وصــل مــیکــرد اهمیــت

ایــن رونــق تجــاری تنهــا بــه شــهرهــای بــزرگ

به سزایی داشـت و محـل آمـد و شـد کـاروانهـا از

محــدود نبــود و منــاطق وســیع فــارس ،کرمــان،

اقصــی نقــاط بــود .جیرفــت و شــهرهای دیگــر کــه

عــراق عجــم ،ارمنســتان ،عــراق عــرب و روم نیــز

در مســیر ایــن راه قــرار داشــتند ،جــدا از ســود

نقــش مهمــی در حیــات تجــاری ایــن عهــد داشــتند

حاصــل از فــروش کاالهــای خــود ،ســود زیــادی را

(ر .ک :رضــوی .)616 :1960 ،عــالوه بــر ایــن ،کرمــان

از حــق عبــور کــاال بــه دســت مــیآوردنــد (ر .ک:

زمان پادشاه خـاتون یکـی از مراکـز نشـر چـاو بـود

عباسی؛ امیری.)910 :1960 ،

و این خـود از رونـق تجـاری ایـن منطقـه حکایـت
میکند:

از اقــدامات دیگــر پادشــاه خــاتون در زمینــة
تجــارت ،امــور عــام المنفعــة او بــود؛ چــرا کــه وی

عـراق عـرب ،عـراق عجــم ،دیـار بکـر و دیــار

بــه منظــور حفــح و ایجــاد امنیــت راههــا کــه رکــن

ربیعه ،موصـل ،میافـارقین ،آذربایجـان ،شـیراز،

مهم اقتصـادی بـه شـمار مـی رفتنـد ،وقفیـاتی انجـام

کرمــان ،خراســان از جملــه منــاطقی بــود کــه

داد .او دســتور داد افــرادی در مســیر کــاروانهــا

اســباب و لــوازم تأســیس چاوخانــه و تولیــد

قــرار گیرنــد تاکاروانیــان را بدرقــه کننــد و بــرای

چــاو بــه آنهــا ارســال شــدند .منــاطق اخیــر

مواجــب آنهــا امــر کــرد تــا بــه هریــک از ایــن

تمامی محل عبور کـاروانهـای تجـاری بودنـد

مأمورین ،سالیانه دو هزار من غله بدهند:

و راههــــای معــــروف تجــــاری از آنهــــا

پادشــاه خــاتون ده مخصــوص وقــف مــیکــرد
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تــا ســی مــرد را هریــک ســالیانه دو هــزار مــن

عباسی؛ امیری.)910 :1960 ،

غلــه از آن ده بدهنــد کــه اینــان کاروانیــان را
بدرقـــه کننـــد در واقـــع ایـــن راههـــا رکـــن

 .6محصدددوتج تجددداری کرمدددان در زمدددان

اقتصادی والیـت بـوده اسـت» (باسـتانی پـاریزی،

حاکمیت زنان حاکمة قراختایی

.)180 :1998

کرمــان بــه ســبب داشــتن موقعیــت اقلیمــی خــاص،

عالوه بـر ایـن ،پادشـاه خـاتون بـه منظـور رفـاه

از تنـــوع محصـــوالت گرمســـیری و سردســـیری

حــال و آســایش مســافران و تجــار ،ربــاطی ایجــاد

برخوردار بـوده اسـت .محصـول اصـلی کشـاورزی

کــرد و عمادالــدین عبداالســالم ــ از نوادگــان شــیخ

کرمــان ،ماننــد بســیاری از جاهــای دیگــر ،گنــدم و

فضــلاهلل تــوران پشــتی ــ را بــه عنــوان ریاســت آن

جو بوده است و بـه دلیـل کـم آبـی ارزن زیـادی در

ربــاط برگزیــد (ر .ک :خــوافی .)991/1 :1960 ،مولــف

ایــن منطقــه کاشــته مــیشــده اســت (ر .ک :مرســلپور،

مجمــل فصــیحی محــل ایــن ربــاط را مشــخص

 .)162 :1978مؤلـــف حـــدود العـــالم محصـــوالت

نمیکند ولی آنچه کـه مؤیـد اسـت ،ایـن اسـت کـه

کرمان را زیره ،خرمـا ،نیـل ،نیشـکر و پانیـذ معرفـی

پادشــاه خــاتون بــه احــوال همــة گ ـروههــای مــردم

مـــیکنـــد (ر .ک :حـــدودالعالم .)129 :1991 ،زیـــره و

رسـیدگی مـیکـرده و آنهــا را مـورد توجـه و اکــرام

نیشـــکر از محصـــوالت منطقـــة ســـیرجان اســـت

خـــود قـــرار مـــیداده کـــه قاعـــدتاً در ر س ایـــن

چنانکه زکریا قزوینی دربارة سیرجان میگوید:

گروهها تجار قرار داشتند:

قصبة والیت کرمـان بـوده ،آبـادان و معمـور و

پادشاه خـاتون طبقـات مـردم کرمـان را غریـق

پـــر آب . . .نخـــل بســـیار و نیشـــکر در آن

انعام و ایـادی گردانیـد و بـه تخصـیص اربـاب

والیــت بــه هــم رســد . . .و زیــره کــه مشــهور

عمــائم را بــه صــالت گــران و اصــطناعات

اســت از آن والیــت بــه عــالم برنــد (قزوینــی،

گرامنــد مخصــوص فرمــود بــه فن ـون احســان

.)292 :1989

نــوع انســان را بنــده کــردن در ذات مبــارکش

یــاقوت حمــوی کــه در قــرن هفــتم در کرمــان

خــود کرمــی جبلــی و ســخائی غریــزی بــود

بــوده ،خرمــای کرمــان را از خرمــای بصــره ،برتــر

(منشی کرمانی.)89 :1992 ،

دانســته اســت (ر .ک :یــاقوت حمــوی.)117 /2 :1970 ،

با قتـل پادشـاه خـاتون در سـال 966ق ،اوضـاع

مقدســـی دربـــاره خرمـــا و نیـــل کرمـــان گویـــد:

کرمان بسیار آشـفته مـی شـود؛ چـرا کـه ناکارآمـدی

«خرمـــای خراســـان و نیـــل فـــارس از اینجـــا برنـــد»

پادشــاهان ایــن دوره زمینــة دخالــت بــیش از پــیش

(مقدســی .)969 /2 :1991 ،از منــاطق کرمــان کــه در

ایلخانــان مغــول را در کرمــان فــراهم کــرد و ایــن

آن محصــول خرمــا بــه دســت مــیآمــده ،جیرفــت

امر سبب نابه سـامانی هـای اقتصـادی شـد چنـان کـه

بـــوده اســـت .جیرفـــت تجارتخانـــة خراســـان و

در زمـــان قطـــبالـــدین شـــاه جهـــان  -آخـــرین

سیســــتان بــــود و ســــرزمینی بــــود کــــه در آن

حکمــران قراختــایی ـ ـ (حــک806-801 :ق) اکرــر

محصــوالت سردســیری و گرمســیری بــه عمــل

راههــا بســته شــدند و تــردد تجــار برافتــاد (ر .ک:

011

پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال ششم ،شماره دوم ،پیاپی 01

میآمد و مهـمتـرین صـادراتش نیـل و هـل و شـکر

بــود توتیــای کرمــان را از مرغــوبتــرین توتیاهــا

و دوشـــــاب بـــــود (ر .ک :لســـــترنج.)998 :1998 ،

معرفی مـیکنـد« :توتیـای کرمـان از مرغوبیـت خاصـی

جیرفـــت از اقلـــیم ســـوم اســـت (ر .ک :حمـــداهلل

برخوردار بود» (گابریل.)902 :1971 ،

مستوفی.)160 :1992 ،

محصــول دیگــر کرمــان ابریشــم بــوده اســت

در زمــان مغــول کشــت میــوهجــات پایگــاه

چنانکه یکی از درآمـدها و سـودهـای زمـان ترکـان

برجســتهای در اقتصــاد ایــران شــد .در ایــن زمینــه

خـاتون نیـز ابریشـم بـوده اسـت (ر .ک :تـاریخ شــاهی

منــاطق مختلــف ایــران بــه کشــت میــوهجــات

قراخطاییــان کرمــان .)969-962 :1960 ،در میــان منــاطق

می پرداختند .یکـی از ایـن نـواحی کرمـان بـود و از

کرمــان ،نرماشــیر بــم از منــاطق ابریشــمخیــز بــوده

جملــه میــوههــایی کــه در ایــن زمــان در کرمــان بــه

است:

عمـل مــیآمـد ،انجیــر بـود (ر .ک :پطروشفســکی؛ یــان؛

بر شـرقی شـهر بـم نرماشـیر اسـت والیتـی نـزه و

اســمیت .)27 :1999 ،عــالوه بــر انجیــر ،از میــوههــای

بقعـــه فســـیح رقعـــه ،در وی فواکـــه بردســـیر و

دیگــری کــه در ایــن زمــان دارای مرغوبیــت بــود،

گرمســیر و ابریشــم بســیار و دخلهــاء متــواتر. . .

هندوانــه اســت کــه بــه گفتــة باســتانی پــاریزی بــه

(افضلالدین کرمانی.)126 :2799 ،

هندوانة خانمی معـروف بـوده اسـت .ایـن هندوانـه

از دیگــر محصــوالت کرمــان مــیتــوان بــه پنبــه

بسیار شیرین و بـا تخمـههـای بسـیار ریـز بـود کـه

اشاره کرد .این کـاال یکـی از صـادرات مهـم کرمـان

به مناطق دیگر صادر مـیشـد .او معتقـد اسـت ایـن

بــوده اســت (ر .ک :گــالبزاده .)22 :1972 ،پنبــه یکــی

نسبت مربوط به ترکان خاتون است:

از مهــمتــرین مــواد صــنعتی بــوده کــه در تولیــد

در کرمان یـک نسـبت هندوانـة خـانمی داریـم

پارچههـای کرباسـی اسـتفاده مـیشـده اسـت (ر .ک:

و آن هندوانـــه ایســـت بـــس شـــیرین و بـــا

رضــوی .)966 :1960 ،از منــاطق پنبــهخیــز کرمــان

تخمــههــای بســیار ریــز و کوچــک اگــر غلــط

ناحیة بهـرام آبـاد رفسـنجان بـوده کـه پنبـة آنجـا بـه

نکــنم ایــن نســبت شــاید مربــوط بــه ترکــان

هندوســتان صــادر مــیشــده اســت (ر .ک :گــالبزاده،

خــاتون حــاکم مقتــدر و زیبــای قراختــایی

.)299 :1972

کرمـــان بـــوده باشـــد (باســـتانی پـــاریزی:1998 ،

.)709

از محصــوالت صــنعتی دیگــر کــه مــیتــوان نــام
بــرد ،پارچــههــای پنبــهای بــم بودنــد کــه بــه

از محصــوالت دیگــر کرمــان توتیــا بــود کــه در

ســرزمینهــا و شــهرهای دور فرســتاده مــیشــدند.

این میان توتیـای کوهبنـان و بهابـاد معـروف بـود و

عــالوه بــر ایــن ،طلیســانهــا و جامــههــای بــم از

بــه تمــام ممالــک صــادر مــیشــد (ر .ک :لســترنج،

محصـــوالت صـــنعتی بودنـــد کـــه در خراســـان و

« )991 :1998از نــواحی بردســیر کوبنانســت کــه از

عراق و مصر بـه فـروش مـیرسـیدند .هـمزمـان بـا

آنجــا توتیــا خیــزد و بــه همــة جهــان از آنجــا نقــل

دورة ایلخانــان ،صــنعت نســاجی رونــق زیــادی

کننــد» (افضــلالــدین کرمــانی .)191 :2799 ،مــارکوپولو

یافــت و بســیاری از شــهرها ،از جملــه کرمــان ،در

که همزمان بـا حکومـت قراختاییـان بـه ایـران آمـده

ایـن زمینــه فعــال بــود (ر .ک :رضــوی .)972 :1960 ،در

جمشید روستا ،سحر پورمهدیزاده :تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان 015

این زمـان اسـت کـه مـارکوپولو از انـواع پـردههـای

مــیشــدند (ر .ک :لســترنج .)969 :1998 ،خــود منطقــة

رنگارنــم و رو متکــایی و مالفــه و نــاز بــالشهــای

هرموز کـه بنـدرگاه و مرکـز تجـارت و محـل داد و

حریــر در کرمــان ســخن مــیگویــد (ر .ک :میلیونــه،

ســتد کرمــان محســوب مــیشــد (ر .ک :ابــنحوقــل،

.)66 :1996

 ،)89 :1999دارای محصـــوالتی از جملـــه گنـــدم و

نیــل یکــی دیگــر از محصــوالتی بــود کــه در
کرمان تولید میشد:

میــوه بــوده اســت (ر .ک :میلیونــه .)66-67 :1996 ،امــا
عمــده درآمــد اقتصــادی ایــن منطقــه از تجــارت بــا

نیل که رنم آبـی از آن بـه دسـت مـیآورنـد  ...از

هندوسـتان بـوده اســت (ر .ک :رحیمـی؛ جاویــد ،بـیتــا:

قرن ششم در ایـران کشـت مـیشـد ولـی فقـط در

 ،)118صادرات اسـب بـه منطقـة معبـر 1هندوسـتان،

کرمان به عمل مـیآمـد (پطروشـفکی؛ یـان؛ اسـمیت،

یکـــی از درآمـــدهای منطقـــة هرمـــوز بـــهشـــمار

.)28 :1999

مـــیرفـــت (ر .ک :میلیونـــه166-169 :1996 ،؛ آیتـــی،

مــارکوپولو همچنــین از وجــود معــادن آهــن و

.)189 :1982

فـــوالد در کرمـــان ســـخن مـــیگویـــد و یـــادآور

در مجمــوع بایــد گفــت کــه سیاســت اقتصــادی

مــیشــود در کرمــان بهتــرین زیــن و یــراق ،دهنــه و

و عملکــرد پادشــاهان قراختــایی بــهویــژه ترکــان

لگــام اســب ،شمشــیر و کمــان و تیــردان هــر نــوع

خــاتون و دختــرش پادشــاه خــاتون ســبب شــد کــه

اســلحه ســاخته مــیشــود (همــانجــا) .وجــود معــادن

کرمــان زمــان ایلخانــان از رشــد و رونــق اقتصــادی

مختلــف در کرمــان یکــی دیگــر از منــابع درآمــد

قابلتوجهی برخوردار شود.

بــهشــمار مــیرفــت .زکریــای قزوینــی مــیگویــد:
«درآنجــا معــدن طــال و نقــره و آهــن و مــس و توتیــا

باشـــد» (زکریـــا قزوینـــی .)266 :1989 ،کوهبنـــان از
جمله مناطقی بـوده کـه مقـدار زیـادی آهـن ،فـوالد
و ســرمه اســتخراج مــیکــرده اســت (ر .ک :میلیونــه،

 )70 :1996و مؤلـــف عـــرایس الجـــواهر ،کـــه در
حدود سال 800ق در کرمـان بـوده ،مـی نویسـد کـه
در کــوههــای جنــوبی کرمــان دو ســه معــدن طــال
دیــده اســت (ر .ک :کاشــانی .)219 :1967 ،بــه گفتــة
همــین مؤلــف ،ترکــان خــاتون ،الماســی بــه وزن
ســیزده مرقــال پیشــکش اباقاخــان نمــوده اســت
(همان.)71 :
عمــدة ایــن محصــوالت بــرای صــادرات بــه

 .7نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر آن بود تا ضمن ارائة مطالبی
دربارة اوضاع سیاسی کرمان ،همزمان با حاکمیت
زنان حاکمة قراختایی ،نقش آنان در توسعة اقتصادی
کرمان را مورد واکاوی قرار دهد .نتایج حاصل از
پژوهش ،عبارتند از:
 .1زنان حاکمة این دودمان ـ ترکان خاتون و
پادشاه خاتون ـ با قدرت تدبیر ،توانستند آسایش را
در این منطقه ایجاد کنند تا از قِبل آن زمینه را برای
ثبات سیاسی و رونق اوضاع اقتصادی بهوجود آورند.
 .2در کنار ثبات سیاسی ،اوضاع اقتصادی نیز در

منــاطق دیگــر ،بــه هرمــوز راه مــییافتنــد و از آنجــا

 .1معبر ( )maabarکروماندل امروزی در هندوستان است (میلیونه،

بــه وســیلة کشــتی بــه ممالــک مختلــف ارســال

.)267 :1996
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کرمان مسیر ترقی را پیش گرفت و در این رونق،
اقدامات این زنان شامل ایجاد رباط ،کاروانسرا،
تعمیر برج و باروی شهرها و ایجاد امنیت در مسیر
راهها قابل توجه است ،بهطوریکه در زمان آنان
کرمان ،عالوه بر تجارت با مناطق داخلی و همجوار،
نقش مهمی در تجارت امپراطوری ایلخانان در
مسیرهای مختلف ایفا میکرد و عالوه بر سود
حاصل از فروش محصوالت مناطق خود ،سود
زیادی از حقالعبور کاال به دست میآورد.
 .9البته در کنار حسن تدبیر این بانوان و نقش فعال
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،نباید از نقش وزرا،
مستوفیان و کارداران آنها نیز غافل شد .در واقع وجود

جعفر شعار ،چاپ دوم ،تهران  :امیرکبیر.

آذری ،عالءالـــدین ( .)1998تـــاریخ روابـــط ایـــران و
چین ،تهران :امیرکبیر.

افضــلالــدین کرمــانی ،ابوحامــد ( .)2799عقــدالعلی
للموقــف اعلــی ،بــه تصــحیح علــی محمــد عــامری،
م  ،2تهران  :روزبهان.

اقبــال ،عبــاس( .)1927مطالعــاتی در بــاب بحــرین و
جزایر خلیج فارس ،تهران :مجلس.
آیتــی ،عبدالمحمــد ( .)1982تحریــر تــاریخ وصــاف،
چــاپ دوم ،تهــران :موسســه مطالعــات و تحقیقــات
فرهنگی پژوهشگاه.

باســتانی پــاریزی ،محمــد ابــراهیم( .)1998از ســیر تــا
پیاز ،بیجا :علمی.

این کارداران باکفایت باز نشان از هوش و درایت این

پطروشفســـکی ،ا .پ؛ یـــان ،کـــارل؛ اســـمیت ،جـــان

بانوان در گزینش کارگزاران کارآمد میباشد .از جمله

ماســـون ( .)1999تـــاریخ اجتمـــاعی  -اقتصـــادی

کارگزارانی که با اقدامات خود سبب رونق اقتصادی

ایران در دورة مغول .تهران :اطالعات.

این منطقه شدند ،میتوان به صاحب اعظم نظامالدوله،
نظامالملک مجدالمله ،شیخ جمالالدین ارسالن،
جمالالدین ابهری ،فخرالملک شمسالدین (وزیر) و
ظهیرالملک (مستوفی) اشاره کرد .برخی از آنها با
ساخت حصارها و فصیلها در مناطق مختلف سبب

پیرنیــا ،محمــدکریم؛ افســر ،کرامــت اهلل ( .)1970راه و
ربــاط ،تهــران  :ســازمان ملــی حفاظــت از آثــار
باستانی ایران.
تــاریخ شــاهی قراخطاییــان کرمــان .مؤلــف ناشــناس.
تهران :علم.1960 .
ترکمنـــیآذر ،پـــروین (« .)1976نقـــش هوشـــمندی و

ایجاد امنیت و رونق و آبادانی شدند و بعضی نیز

تــدبیر سیاســی حکــومتگران در ایجــاد امنیــت و

همچون فخرالملک شمسالدین و ظهیرالملک به

توســعة جامعــه (مطالعــه مــوردی حکومــت ترکــان

اقتضای منصب خود باعث ایجاد امنیت اقتصادی و

خــــاتون قراختــــایی در کرمــــان)» ،جســــتارهای

تکرّر مالهای بسیار در خزانه و دیوان شدند.

تــاریخی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات

اما با مرگ پادشاه خاتون ،اوضاع کرمان در اثر

فرهنگی ،دورة اول ،ش  .1ص .1-20

ناکارآمدی پادشاهان قراختایی ،دچار آشفتگی گشت

حــافحنیــا ،محمدرضــا ( .)1977خلــیج فــارس و نقــش

و در نتیجه با از میان رفتن امنیت ،اوضاع اقتصادی

اســتراتژیک تنگــة هرمــز ،چــاپ پــنجم .تهــران:

نیز در مسیر زوال قرار گرفت.
منابع
ابــنحوقــل ( .)1999صــورة االرض ،ترجمــه و توضــیح

سمت.
حــدود العــالم مــن المشــرق الــی المغــرب .مؤلــف
ناشــناس .بــه کوشــش منــوچهر ســتوده .تهــران:
طهوری.1991 .
حسینی فسائی ،حسـن ( .)1998فارسـنامه ناصـری ،تصـحیح
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و تحشیة منصور رستگار فسایی .تهران :امیرکبیر.
مستوفی ،حمـداهلل ( .)1992نـزهة القلـوب ،بـه سـعی و
اهتمام گای لسترنج ،تهران :امیرکبیر.

کرمــان بــه اســتناد معجــمالبلــدان یــاقوت حمــوی.
کرمان :کرمانشناسی.
عباســی ،جــواد؛ امیــری ،لــیال (« .)1960تجــارت کرمــان

خــوافی ،احمــدبن محمــد ( .)1960مجمــل فصــیحی .بــه

از سده هـای ششـم تـا هشـتم هجـری بـا تأکیـد بـر

تصحیح محمود فرخ ،بخش دوم ج  ،1بیجا :باستان.

جایگـــاه جیرفـــت» ،مجلـــة مطالعـــات ایرانـــی

خوانــدمیر ،غیــاثالــدین بــن همــامالــدین حســینی

دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه بــاهنر

( .)1979حبیــب الســیر ،بــه تصــحیح محمــد دبیــر
سیاقی ،چاپ دوم .تهران :خیام.

کرمان .سال دهم .ش  .16ص.901-920
فضـــلینـــژاد ،احمـــد (« .)1966ایـــران و تجـــارت

خیرانــدیش ،عبدالرســول(« .)1986اوقــاف قراختاییــان

بـــینالمللـــی دریـــای ســـیاه در دوران ایلخانـــان».

کرمــان (نمونــهای از اقــدامات وقفــی فرمانروایــان

چهـــارمین کنفـــرانس الگـــوی اســـالمی ایرانـــی

زن در تــاریخ ایــران» ،وقــف میــراث جاویــدان،

پیشرفت ایران گذشته ،حال ،آینده.

سالِ هشتم ،ش  .26ص.27-92
رحیمی ،سجاد؛ جاوید ،مرضـیه (بـیتـا)« .نقـش هرمـوز
در تبــادالت اقتصــادی خلــیج فــارس و اقیــانوس

هنــد در قــرن هشــتم و نهــم هجــری» ،پــژوهش در
تاریخ .سال سوم .ش  .10ص .110-129
رضــوی ،ابوالفضــل (« .)1977راههــای تجــاری در عهــد
ایلخــانی» ،کتــاب مــاه تــاریخ و جغرافیــا ،ش .198
ص .22-97

رضــوی ،ابوالفضــل ( .)1960شــهر ،سیاســت و اقتصــاد
در عهد ایلخانان ،چاپ دوم .تهران :امیرکبیر.
رو االمینــی ،فاطمــهبــیگم؛ نــادری ،شــهناز؛ صــفا،

قزوینــی ،زکریــابن محمــدبن محمــود ( .)1989آثــار
الـــبالد واخبـــار العبـــاد .ترجمـــة جهـــانگیرمیرزا.
تصحیح میرهاشم محدث .تهران :امیرکبیر.

کاشــانی ،ابوالقاســم عبــداهلل ( .)1967عــرایس الجــواهر
و نفایس االطایب .بـه کوشـش ایـرج افشـار .تهـران:
انجمن آثار ملی.
کریمــی ،علیرضــا؛ رضــائی ،محمــد (« .)1962روابــط
تجــاری ایــران و جنــوا در دورة ایلخــانی» .فصــلنامه

علمـی ــ پژوهشـی تـاریخ اسـالم و ایـران دانشـگاه
الزهــرا .ســال بیســت و ســوم .دورة جدیــد .ش .17
ص .71-97

عزیـــزاهلل ( .)1976گنجینـــه :آمـــوزش و پـــرورش

کیـــانی ،محمدیوســـف؛ کالیـــس ،ولفـــرام (.)1989

شــهر کرمــان در آیینــه تــاریخ .کرمــان :مؤسســه

کاروانســـراهای ایـــران .تهـــران :ســـازمان میـــراث

فرهنگی و هنری آفتاب کرمان.

فرهنگی کشور.

سدیدالســـلطنه ،محمـــدعلی خـــان ( .)1980تـــاریخ

گابریــل ،آلفــونس ( .)1967تحقیقــات جغرافیــایی راجــع

مســقط و عمــان ،بحــرین و قطــر و روابــط آنهــا بــا

به ایـران .ترجمـة فتحعلـی خواجـه نـوری .تکمیـل

ایــران .تصــحیح و تحشــیه و پیوســتهــای احمــد

و تصحیح هومان خواجه نوری .تهران :ابنسینا.

اقتداری .بیجا :دنیای کتاب.
شـــبانکارهای ،محمـــدبن علـــی بـــن محمـــد (.)1992
مجمـــع االنســـاب .تصـــحیح میرهاشـــم محـــدث.
تهران :امیرکبیر.

ضیاءشـــهابی ،شـــهریار ( .)1971اعـــالم جغرافیـــایی

گـــالبزاده ،محمـــدعلی ( .)1972کرمـــان در گـــذر
تاریخ .کرمان :مرکز کرمانشناسی.

لســــترنج ،گــــای ( .)1998جغرافیــــای تـــــاریخی
ســرزمینهــای خالفــت شــرقی .ترجمــة محمــود
عرفان .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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مرســلپور ،محســن ( .)1978تــاریخ ســلجوقیان کرمــان.
کرمان :مرکز کرمانشناسی.

مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــدبن احمــد ( .)1991احســن
التقاســیم فــی معــرفةة االقــالیم .ترجمــة علینقــی
منزوی .بیجا :شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

منشـــی کرمـــانی ،ناصـــرالدین ( .)1992ســـمط العلـــی
للحضــره العلیــا .تصــحیح عبــاس اقبــال .چــاپ دوم.
تهران :اساطیر.
میلیونــه ،ایــل ( .)1996ســفرنامه مــارکوپولو .ترجمــة
منصـــور ســجادی و آنجـــالدی جـــوانی رومـــانو.
تهران :ابوعلی.

هـــادی زاده کـــاخکی ،ســـعید ( .)1976کاروانســـرا در
ایران ،تهران  :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

وثــوقی رهبــری ،علــی اکبــر ( .)1970تــاریخ تمــدن و
فرهنم سیرجان ،کرمان :کرمان شناسی.
وثــوقی ،محمــدباقر ( .)1976تــاریخ خلــیج فــارس و
ممالک همجوار ،تهران  :سمت.
یاقوت حموی ( .)1970معجم البلدان ،ترجمة علینقی
منزوی .تهران :سازمان میراث فرهنگی.

