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 چکیده
، به حکامو تمامی  رودمیشمارها بهاداری حکومت نظامهمواره یکی از وجوه مهم  تشکیالت قضایی

را اقامه  عدل و داد ،دودن عوامل فساد به آنها یاری رساندهنیازمندند که بتوانند در زی قضاتدیوان قضا و 

حاضر آن هدف پژوهش  ،روهمینبوده و ازمستثنی ن ند. حکومت قراختاییان کرمان نیز از این مهمّکن

نحوۀ  نزد قراختاییان کرمان، قضاتو کارکردهای  قضاوت و جایگاه منصب اهمیّتاست تا ضمن بررسی 

که  را کرمان قضاتترین مشهورو در پایان نیز  کندحکومت مذکور را واکاوی کار دیوان قضا در دوران 

اصلی  پرسشدر همین راستا  د.کنمعرفی اند، به قضاوت مشغول بودهختاییان زمان با حکومت قراهم

رین همتم قراختاییان چگونه بوده و عصرِ تشکیالت قضایی کرمانِعبارت است از اینکه  نوشتار حاضر

تحلیلی و  -توصیفی تحقیقات نوع از ،اهیتم براساس حاضر نوشتار اند؟بوده کسانی چه قراختایی عصر قضات

عهد  قضاتهای پژوهش داللت بر آن دارد که ای است. یافتهنیز کتابخانه آن تکنیک گردآوری اطالعات

 اند. دیگر آنکهو متفاوت دیگری نیز داشته ای مهمّهفعالیت ،عالوه بر وظیفۀ دادرسی کرمان قراختاییِ

در حکم نهایی عالوه بر وجود داشته و دیوان یارغو و دیوان مظالم  ،زمان با عهد قراختایی در کرمانهم

اثرگذار  ،زمان با قراختاییانهم ن مغولِنارأی حاکم قراختایی و حتی در مواردی دستور ایلخا ،قضاتنظر 

 بوده است.
 

 .، کرمانقراختاییان، قضاتدیوان قضا، تشکیالت قضایی،  کلیدي: هايواژه

                                                           
 jamshidroosta@uk.ac.ir                                                        مسئول:           یانامۀ نویسندۀ. را*
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 مقدمه. 1

بنیان  بُراق حاجبتِ و به همق 619که در حدود  حکومت قراختاییان کرمان زمان باهم

پرداختن به کار قضاوت ، ادامه یافتق( 704تا  619)از سال  80بیش از ی نهاده شد و مدت

برای قضا و داوری همواره به امر این حکومت  حکامو بود حکومت  وظایف مهمّ جزء

زمان با عهد قراختاییان در همدر تواریخ محلی  تأملی. با کردندمیه اجرای عدالت توجّ

ضمن  قراختاییان تاریخ شاهیکه در کتاب چنانبرد؛ پی اهمیّتتوان بدین می ،کرمان

، (174: 1390) ،اس استجمله کارهای بزرگ و حسّوت ازاشاره به این موضوع که قضا

امل ظلم شوند: توانند عرا در زمرۀ اهل قلمی برشمرده است که با قلمشان می قضات

ست و ظلم ا که ظلم قلم نهاناز آن ؛ستا مهیب شمشیرِ تر از ظلمِقوی ،ضعیف قلمِ ظلمِ»

« تر باشد که تدارک امور مخفیظاهر به سهولت نزدیک شمشیر آشکارا و تدارک شرورِ

 ،قاضیهای رین ویژگیهمتمیکی از  ،ناشناس کتاب مذکور ۀاز منظر نویسند. (171 )همان:

باید که و عمال و گماشتگان پادشاه می قضات: »نگاردکه می؛ آنجاستوداری اصفت دین

که اموال مسلمانان در ایشان به حقیقت معلوم شده؛ از آنبا ورع و دیانت باشند و حال 

. از سوی دیگر و از دید منابع عصر قراختاییان، (230-229)همان:« ستا دست حکم ایشان

کس را مجال طعن و اعتراض بر اقوال »ای باشد که هگونی منصب قضاوت باید بهمتصدّ

ستاندن و از رشوه ،(52: 1362)منشی کرمانی،« و حکم و قلم او نباشد احکامو افعال و 

 ،اگر خیانتی از ایشان صادر شود»که ؛ چرا(1/344: 1340)خوافی، محترز و مجتنب  باشد

گوید که عادل نباشد پادشاهی می تبعۀ آن در دین و دنیا به پادشاه عاید بود و انوشیروان

تاریخ )« که قاضیان او ظالم باشند و مصلح نباشد پادشاهی که عامالن او مفسد باشند

 . (230: 1390 ،شاهی

بودن و حساس بودن کار قضاوت در نزد قراختاییان خطیر خوبیهمۀ این مطالب به

اطالعات ارزشمندی  که بعمنا برخالف و اهمیّت این رغمبه اامّ ،دکنمی مشخّص را کرمان

رو همیناز ؛اندنپرداخته جدید تاکنون بدین مهمّتحقیقات ، اندارائه کردهقضاوت  بارۀرا در

نزد  قضات وظایفنوشتار حاضر بر آن است تا عالوه بر واکاوی  ،هااساس این نشانهو بر

 اسامی در دوران حکومت مذکور بررسی و را قراختاییان کرمان، نحوۀ کار دیوان قضا

های لذا پرسش؛ دکنکرمان آن عصر را از درون منابع استخراج  قضاتمشهورترین 

است؟ بوده  چگونه قراختاییان عصر کرمان قضایی تشکیالت .1 از: نداعبارت حاضر پژوهش

  عصر قراختایی چه کسانی بودند؟ قضاترین همتچه بوده و م قضات وظایف .2
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 قراختاییانِ کرمان تاریخ سیاسی حکومتت که پژوهش حاضر باید گف ۀپیشین ۀدربار

تاریخ برتولد اشپولر در کتابِ  همچونیری آن، در خالل آثار محققانی گو نحوۀ شکل
 )رنسانس ایرانی(ایران در اوایل عهد ایلخانان جورج لین در کتاب  ،(1374) مغول در ایران

آمده است و میانطالبی به، م(1379) تاریخ مغولو عباس اقبال آشتیانی در کتاب  (1389)

های تأسیس ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمینه» یا در مقاالتی همچون

 مجلۀ 5/70شمارۀ  درنوشتۀ جمشید روستا که ، (1391)« سلسلۀ قراختاییان کرمان
شده چاپ از عباس ضیائی، ( 1384)پاییز «قراختاییان کرمان»و  منتشر شده تاریخ ایران

قراختاییان کرمان پرداخته شده  ، نیز به تاریخ سیاسیمجلۀ مطالعات ایرانی 8شمارۀ در 

پژوهشگران و اندیشمندان  ، موردتوجّهتشکیالت قضایی این حکومتا تاکنون امّ ،است

ای قضاوت و آیین دادرسی نیز اشاره ۀها و مقاالت حوزطرفی در کتابازگرفته است. نقرار

وجه هیچاین حکومت به قضاتان عصر قراختایی نشده و در کرم قضات اقداماتِبه 

تداوم و تحوّل کتابِ  ،ای مختصر بدین موضوع داشتهتنها اثری که اشارهاند. معرفی نشده
اثر آن لمبتون است که در بخشِ حقوق و تشکیالت آن  (1372) ایران ءدر تاریخ میانه

دود از قراختاییان مح اختردید علّت اصلی این موضوع، شنبدون تارائه شده است. 

حاضر آن  رنوشتا ۀبرجست ، ویژگیبه عبارت بهترمحلّی است.  کرمان و منابع این دودمان

 کرمان را با استناد به منابع دستتشکیالت قضایی قراختاییان  باراست که برای نخستین

استخراج ی کرمان دوره با این حکومت را از درون تواریخ محلهم قضات و نامل واکاوی اوّ

 است.کرده 
 

 . معرفي قراختايیان کرمان2

که در آغاز از بزرگان دربار قراختایی بود و سمت حاجبی گورخان را داشت  براق حاجب

عنوان ایلچی در دستگاه سلطان عالءالدین تکش و توانست به ،(77: 1378کرمانی،  همت)

. بعد از مرگ سلطان (22: 1362)منشی کرمانی، سپس سلطان محمد خوارزمشاه وارد شود 

پسر سلطان  ،الدین پیرشاه، براق توانست در سلک یاران غیاثق617در حدود  محمد

برداری از انحطاط خوارزمشاهیان، عرصه را برای بهره ۀپس از مشاهد براق .درآیدمحمد 

که  الدین ابوالقاسم زوزنیشرایط موجود مناسب دید و سرانجام در درگیری با شجاع

و حکومتی  ودش غالب الدینشجاع بر توانست ،بود کرمان والی پیرشاه، الدیناثغی جانباز

. (403: 1379 ،آشتیانی )اقبال کندبرپا ،شودمی خوانده هم «خانیهقتلغ» که قراختاییان نام به

حکومت خود و خاندانش را بر کرمان استمرار وی با اظهار اطاعت به خان مغول، زمینۀ 
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توانستند بر تخت حکومت کرمان تکیه  او نُه تن از افراد خاندان کهچنان ؛فراهم ساخت

 .رقم زنندو فصلی جدید در تاریخ کرمان  (527: 1362، قزوینی )مستوفی

اش نخست برادرزاده ،بود کرمان حاکم ق632تا  619 هایسال بین که براق بعد از

حکومت کرمان  تخت بر (ق633 شعبان 28 تا 632 الحجهیذ از) کوتاهی مدت ،محمد الدینقطب

 کشید.به زیر تخت از را وی ،قجُ خواجه الدینرکن نام با براق پسر بعد اندکی اامّ نشست،

 هم امور مذهبی در ،دکر حفظ عباسی خلیفۀ با را خود ارتباط اینکه عالوه بر الدین،رکن

  اسباب در» نویسد:می وی دربارۀ کرمانی منشی گرفت.پیشدر آمیزیمسالمت روش

 داخل در اینکه ضمن .(30 :1362) «بودی مساهل و تساهل معاش مصالح نظم و داریجهان

    حاصل که را اموالی» کرد؛ ازجملهمی توجّه نیز مذهبی علمای به خود حکومتی حوزۀ

در  ینالدرکنقتل . بعد از (29)همان: « داشتمی موزّع مشایخ، و ائمه و علما بر ،گردانیدمی

     گرامی را دین ۀائم نیز اوبه تخت حکومت نشست.  مبار دوبرای  یندال، قطبق650

 . (36)همان: « رجوع به فتاوای ائمۀ دین اقدام ننمودیبی ...» کهچنان ؛داشتمی

او نیز  .رکان خاتون به حکومت نشستتَ ق، همسرش655در  الدینبعد از مرگ قطب

 ؛داشتند نفوذ امور در همچنان وی زمان در آنان و داشتمی گرامی را مذهبی علمای

 زوزنی سپرد الدینشهاب موالنا به را قضا منصب آنها نظر بهتوجّهبا خاتون ترکان کهچنان

؛ (186: 1390 )رضوی، بود مراتبیسلسله دارای دینی مناصب زمان این در ظاهراً .(42)همان: 

 )خوافی،« ین فرموده بودکس از ائمه را مکانی معهر»که آمده است ترکان خاتون طوریبه

 ترتیببه ه.ق(681-655) ترکان خاتون قراختایی مدتحکومت طوالنیاز  پس. (255: 1340

 هایبین سال جهانشاه و محمدشاه خاتون،پادشاه ش،تمِیورغَسُ الدینجالل همچون افرادی

 ها بهبا حکومت آن زمانهم اگرچه و زدند تکیه کرمان قراختاییان تخت بر ق704 تا 681

ازپیشِ ایلخانان های بیشوتختِ کرمان و دخالتهای داخلی بر سر تاججهت کشمکش

شتند تا سیاست نیز سعی بر آن دا حکامامّا این  ،قراختاییان کاسته شد مغول، از اقتدار

مذهبی مانند ساخت مسجد، خانقاه یا انجام  کارهایو به  تساهل مذهبی را ادامه دهند

 ؛دندکررا حفظ می قضاتویژه بهاحترام ارباب عمائم و  نیز حکاماین  .ندبپردازامور وقفی 

، بدون سمط العلیکتاب  صاحبسیورغتمش که بنا به قول  الدینسلطان جاللازجمله 

 پادشاه ،سیورغتمش از بعد .(54 :1362 کرمانی، منشی) زدنمی کاری به دست دین ائمۀ فتوای

خاتون طبقات مردم کرمان را غریق پادشاه» ؛شتدا نروحانیا به خاصی توجّه هم خاتون
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 گرامند اصطناعاتِ و  گران التِارباب عمائم را به صِ ،انعام و ایادی گردانید و به تخصیص

 .(73)همان: « .فرمود مخصوص
 

 يارغو و قضاي مظالم در دوران قراختايیان کرمان ديوان. 3

   فعالیت  «قضای مظالم»و  «رغویا دیوان»در این دوره دیوان قضا تحت عنوان دو بخش 

صورت که در مسائل مربوط به حکومت و خاندان حکومتی، دیوان یارغو  بدین ؛کردمی

مردم عادی و رسیدگی به آنها  و شکایاتمسائل  بارۀصالحیت رسیدگی را داشت و در

 دیوان مظالم صالحیت بررسی را داشت. 
 

 يارغو . ديوان3-1

توان دریافت که می ،اندهگفتو اصول حقوقی آنان سخن  مغوالنکه از ی با تأمّل در منابع

وجود داشت که به اختالفات میان بزرگان  1«یارغو» دادگاهى با نام ،مغول دربار خاندر 

 دکرصورت لزوم محاکمه مىمنصبان غیرمغولى را نیز درصاحب کرد ومغول رسیدگى مى

که از جانب  گى به موضوعاتى بوداه مسئول رسیداین دادگ. (94-93: 1372)لمبتون، 

 ،یاساى چنگیزى اساسبر شد.مى لمحوّ آن به ،قضائى مقام ترینبرجسته عنوانبه ،فرمانروا

 خاننشانده که علیه ممکن بود شاهان دست ،منصبان دولتگذشته از بزرگان و صاحب

 اهزادگانش کمه کشانده شوند.همین محبه  نیز ،قیام کرده بودند بزرگ و یا ایلخانان

در  ،اینبرعالوهشدند. مى محاکمه دولتى ۀمحکم همین در نیز سلطنت خاندان عضو

وضع کشورهاى همسایه و دشمنان مغول کسب  ۀیارغو از سفراى خارجى دربار ۀمحکم

 شدنداغلب از میان امیران و شاهزادگان مغول انتخاب مىیارغو  . بزرگانشداطالعات مى

خود  ،خان مغول در شرایط معمولى .آمدنددر محلى گرد مىو در هنگام تشکیل محکمه 

 .(382-381: 1386)اشپولر،  ترین منصب قضائى بودداراى برجسته

عنوان ابزاری به شیوۀ مغوالن و ایلخانان از محکمۀ یارغو بهنیز قراختاییان کرمان 

ن جستند و ایسود میظاهر مشروع با روشی بهحذف رقیبان و دشمنان خود  برای

ن با مغوالن و ایلخانان باشد. نژادی قراختاییان کرماهم ی برمسئله خود شاید تأیید

بودند  شده کرمان در مغوالن اداری تشکیالت وارث که کرمان قراختاییان ،صورتدرهر

 کهکردند در مسائل مربوط به حکومت از این محکمه استفاده می ،(226: 1381 )گابریل،

سیاسی،  جمله مسائل حادّ، در مواردی ازالبته ؛داشتی قرارآن، حاکم قراختایدر رأس 

ی به محکمۀ مسائل چنینحاکم قراختایی صالحیت برپایی این محکمه را نداشت و 
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و  2شدایران ارجاع داده می قورم و یا محکمۀ یارغوی ایلخانانمغول در قرا یارغوی خان

در درگیری میان  ،ی مثالبرا ؛کرده استخان یا ایلخان حکم نهایی را صادر میلذا 

محکمۀ الدین سلطان بر سر حکومت کرمان، این موضوع به الدین سلطان و قطبرکن

الدین ثابت جرم بر رکن ،کردیده شد و در یارغویی که خان برپاکشمغول  ارغوی خانی

 «الدین دادند تا او را هالک گردانیدالدین را بعد از ثبوت گناه به دست قطبرکن» :شد

اختالف قراختاییان و مسئلۀ سیرجان بود که مورد . نمونۀ دیگر (2/860: 1373 انی،)همد

شبانکارگان بود. این موضوع به یارغوی ایلخانان کشیده و حکم نهایی با نظر آنها داده 

 .(484-486: 1390،یان کرماناریخ شاهی قراختایت) شد

قراختایی  حکاملطان، ضد شخص ستوطئه بر، مانند ائل داخلی حکومتمس رۀباا درامّ

ه این است که توجّا نکتۀ قابلامّ ،دندکرو افراد خاطی را مجازات می برگزارخود یارغو 

وسیلۀ حاکمان وسیلۀ مغوالن و ایلخانان و چه بهچه به، محاکم یارغو پیش از برگزاری

معلوم  موضوع نادرستی یا درستی و شدمی انجام الزم تحقیقات بایستمی ،کرمان قراختایی

که در چناند؛ پرداختنمی متهمان ءمحاکمه به مستندات ارائۀ با ،بهتر عبارت به یا شدمی

 الدین علیه براق حاجب کشف شد و اینزمان امیر براق، هنگامی که توطئۀ سلطان غیاث

تحقیق معلوم شد  از پس ؛داد مثال اقربا احضار به الحال فی او» ،رسید وی اطالع به موضوع

مطابق واقع بوده، فوراً حکم قطع آنها را نمود و تمام عضوهای آنان از  ،انده گفتهکه آنچ

ای عهدۀ عدهبر تفحّصمسئولیت  ،. طبق این نوشته(1/433: 1375 )وزیری،« هم جدا کرد

 بارۀه که باید دراعتماد شخص سلطان بوده است. نکتۀ قابل توجّافراد مورداز اقربا و 

است که اثبات دعوی یا جرم  های مختلفشیوه ،اره کردبه آن اش تفحّصتحقیق و 

اسناد مکتوب  ارائۀ .1 کردند:می اثبات فرد بر را جرم شیوه سه به ،تحقیق پایان در معموالً

 مانند)دادن برای اثبات جرم شهادت .2؛ که دربارۀ مسئله سیرجان اسناد الزم ارائه شد()چنان

گرفتن؛ اعتراف .3 ؛کند(استفاده می قضاتالدین از شهادت بقط که الدینالدین و قطبدرگیری رکن

گران اعتراف توطئه از تفحّصکه در جریان توطئه علیه سیورغتمش مسئولین چنان

ی قراختای حکام لذا ؛(54-53: 1362 کرمانی، )منشی کردند اعتراف خود گناه به آنها و گرفتند

که از آنها تحت  قضاتبه رأی  هتوجّسا و پس از ارائۀ مستندات کافی و براساس قوانین یا

در جریان  کهطورهمان 3؛پرداختندمی محکومان مجازات به ،شدمی یاد نیز دین ائمۀ عنوان

و پس از انجام مراحل  (1/353: 1340)خوافی،ق 682ای توطئه علیه سیورغتمش در افش

به صحرای  5نواصیو 4با علما و اعیان و اذناب»الزم برای برپایی محکمه، سیورغتمش 
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سرریگ رفت و مجرمان را احضار کرد و به فتوای بعضی از ائمۀ عصر و حکم یاساق 

به  قراختایی حکام یتأسّ واقع در .(54 :1362 کرمانی، )منشی «گذرانید قهر تغییر به تمامت را

ۀ که نویسندچنان ؛دهند جلوه شرعی را خود عمل که است دهبو دلیل این به قضات حکم

در  ناحق و حقبه هایخون اراقت از» دارد:می بیان چنین العلیا للحضره العلی سمطکتاب 

« ننمودی اقدام دین ائمۀ فتاوی به رجوعبی دما سفک بر و بودی اجتناب و نهایت احتراز

 .(36 )همان:
 

 . ديوانِ مظالم3-2

و بود؛ دم رسیدگی به دعاوی مرکردند، قاضیان آن را اداره میکه  دیوان مظالموظیفۀ 

. (426: 1362 ،خلدون)ابن« ای بود مرکب از قدرت سلطنت و عدالت و انصافوظیفه»آن 

 صورت بدین ؛بود قراختایی حاکمان ویییارغ محکمۀ شبیه یحدّتا نیز مظالم دیوان کار شیوۀ

کردند؛ با این و بررسی صادر می تحقیق دستور ،مجازات حکم صدور از پیش قاضیان که

را انجام  کار این سلطان شخص اعتمادمورد افراد همان یا اقربا ،یارغو محکمۀ رد که تفاوت

که در چنان ؛اعیان دولت بوده استر دیوان مظالم این وظیفه در دست ا دامّ ،دادندمی

جوی آن وبه جست»خاتون آمده است که رکانالدین زوزنی به تَزدن شهابجریان تهمت

« واجب دانستند انذار قتلش و سیاست به و شد ثابت وی بر و نمودند قیام دولت اعیان ،قضیه

نظر کدام دیوان کار تحقیق اینکه اعیان چه کسانی بودند و زیر. (43: 1362 )منشی کرمانی،

 ،های مختلفبه کارکرد دیوانهتوجّ، ولی باطور قطع مشخص نیستبه دادند،انجام میرا 

که همواره چرا است؛ شدهمی انجام اشراف اندیو نظرزیر کار این که زد حدس بتوان شاید

که در تعریف این دیوان چنان ؛یکی از وظایف این دیوان اطالعات و خبرگیری بوده است

شدن امری به باال آمدن و از باال به زیر نگریستن، واقف ؛)به کسر اول(اشراف : »آمده است

 . (2/326: 2536 ،پور)انصاف« گفتندمعنی دارد؛ رئیس این دیوان را مشرف می

را این است که همواره حکم نهایی  ،نکتۀ دیگر دربارۀ دیوان مظالم دورۀ قراختایی

ه بلکه حاکم قراختایی این حق را نیز داشته است ک ،ده استکرشخص قاضی صادر نمی

به قتل وی  قضات ،الدین زوزنیکه دربارۀ شهابچنان؛ نظر کنددر رأی قاضی تجدید

بخشای عفوبخشِ زلتدربارۀ او رأی » :ا ترکان خاتون وی را بخشیدامّ ،بودندداده  رأی

« استیناف تربیت فرمود و مسند تدریس صفۀ کتابخانۀ مدرسۀ قطبیه بدو ارزانی داشت

بر مسند  ، خود. یا مواردی وجود داشته است که حاکم قراختایی(43: 1362 )منشی کرمانی،

که خود ترکان خاتون چنان ؛ده استکرمی نشسته و به دعاوی رسیدگیدیوان مظالم می
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. در واقع (98-95: 1390 ،تاریخ شاهی قراختاییان کرمان) کردبه شکایت یک صراف رسیدگی 

 ؛تواند گویای دو مطلب باشدیعنی مراجعۀ یک صراف به شخص سلطان می ،این موضوع

اینکه  دیگرند و نشستیکی اینکه حاکمان قراختایی در هفته یا ماه چند روز به مظالم می

این حق را داشتند که به  ،رسیدنداز طریق دیوان مظالم به نتیجه نمیافراد که صورتیدر

 ،صورتنها رسیدگی شود. درهرکنند تا از این طریق به شکایت آ شخص سلطان مراجعه

 زیرا ؛ده استکرشحنه اجرا می راشده ، این است که حکم قضایی صادرم استآنچه مسلّ

ضابط دیوان قضا یا دارالقضا نیز بوده  ،ای که در حفظ ناحیه داشتظ وظیفهلحااو به

ویژه دوران های تاریخ ایران و بهدر سایر دوره ،البته ؛(80: 1394 نجفی، و )رحمتیاست 

 ،راندندای از آنها قبل از قراختاییان بر کرمان حکومت میکه شاخهنیز سلجوقیان 

منصبانِ ، همکاری دیگر صاحبقضات ره ازطرفنت اجرایی احکام قضاییِ صادضما

 (80: 1372)لمبتون، حکومتی مانند شحنه، محتسب و داروغه بود 
 

 قضات هايفعالیتجايگاه و قراختايي و  حکاممحاکم شرع با  ةنوع رابط. 4

قام در م ،داشتندخود که کار دادرسی را برعهده این دوره عالوه بر وظیفۀ اصلی قضات

 العلیسمطکه در متن کتاب چنان ؛دندبوقراختایی  حکام کارمددا همواره مشاور و راهنم

مظالم  ءتنی را به منصب قضاالمفاخر خُابی ،که براق حاجبآمده است که بعد از این

، ضمیمۀ آن ات مملکتمات مهمّمنصب مالزمت حضرت و مشاورت در معظّ» 6،برگزید

های این کارکرد باید به هنگامی اشاره مونهاز ن .(24: 1362 منشی کرمانی،) «منصب گردانید

آمده از وجوداندیشی برای رهایی از مشکل بهدر چاره قراختایی خاتونپادشاهکه کرد 

آورد. طبق پیشنهاد الدین روی موالنا تاج ،به مشاوره با قاضی خود 7،جانب کردوجین

خاتون به نزد ز جانب پادشاهالدین اپسر تاج ،الدین قرار بود که موالنا صدرالدینقاضی تاج

این اندیشۀ او از مکمن  ،ضعف طالع»اگرچه از  ؛(3/81: 1378 )حافظ ابرو،رود بخان غازان

به شرایط آن زمان اگر پیشنهاد هتوجّولی با ،(1/464: 1375 وزیری،)« قوه به حیّز فعل نیامد

انست تخت توخاتون چند صباحی بیشتر میممکن بود پادشاه ،شدقاضی انجام می

 حکومت کرمان را در دست داشته باشد.

ن یب رفع نزاع و خصومت میان دو خصم و دادرسی ،قضات اقدامترین ین و مهمّنخست

بلکه  ه،تنها مختص به دوران حکومت قراختاییان کرمان نبود فعالیتبوده است. این  آنها

در تعریف  کهچنان ست؛ا رفتهمیشماربه قضات ۀوظیف رینهمتم و لیناوّ هادوران همۀ در

قضا اعمال والیت »ت: همین موضوع اس ،شودین چیزی که اشاره میقضاوت به نخست
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دادن بین آنان جهت حکم بین مردم هنگام وقوع نزاع و خصومت و فیصلهشرعی است در

. (39تا: بی گیالنی، )محمدی «است مقرره شروط با عمومی مصالح در نمودنحکم همچنین و

باید به زمانی اشاره کرد  ،در زمان قراختاییان کرمان قضات اقدامِه نمونۀ این در اشاره ب

و عالءالدین محمود، اتابک یزد، بر سر  )مؤسس قراختاییان کرمان(که میان براق حاجب 

اختالف ایجاد شده بود و چون نزدیک بود بین دو طرف جنگ آغاز  خاتونتصاحب تَرکان

کار از حدّ » الدین، این موضوع فیصله داده شد:رکن تقضاالمیانجیگری قاضی ، بهشود

« الدین، شفیع شد.القضات رکنقاضیرسالت به حدّ حدید و جِدّ جدید، خواست افتاد... 

قرار بر این شد که  قضاتالطبق حکم قاضیبرو  (3/287: 1338الحضره شیرازی، وصاف)

م دختری از آن خود به عالءالدوله، خاتون را به براق حاجب دهد و او هعالءالدوله، تَرکان

 .(163: 1372 آیتی،و  287: همان)د. شوتا این قرابت موجب دوستی آنها 

 اهمیّت کرد،توان از درون منابع عصر قراختایی استخراج میاز کارکردهای دیگر که 

 حکامعنوان شاهدان برتر در مسائل سیاسی و حتی اجتماعی است. در واقع به قضات

و یا را متقاعد کنند های مخالف طرفداشتند سعی  قضاتبا التجا به شهادت قراختایی 

میان سلطان  درگیری در کهچنان ؛بنشانندکرسیبه شرعی و قانونی طریق به را خود ادعای

کد به ؤمکتوبات م»الدین سلطان از طریق الدین بر سر حکومت، قطبالدین و قطبرکن

« الدین سلطانرکن حال تقبیح بر مشتمل ،قضات خطوط به موشح ثقات و عدول شهادت

فان ایلخان گرایش الدین سلطان به مخالثابت کرد که رکن (35: 1362 )منشی کرمانی،

 الدین با کشتنالدین سپردند و قطبالدین را به قطبرکن ،اساساینداشته است و بر

موضوع طالق در یا  .()همان توانست بار دیگر حکومت کرمان را در دست گیردالدین رکن

که طالق صورت ، مبنی بر اینحاجیو عضدالدین امیرحاجی و دعوی امیر 8رکانتَبیبی

رو همینه این مسئله را محرز کنند و ازخواست ک قضاتخاتون از رکاننگرفته است، تَ

و سرانجام به  ؛(494: 1390،تاریخ شاهی قراختاییان کرمان) کردو ائمۀ مذاهب را حاضر  قضات

   که ادعای امیرحاجی  (493)همان:  مشخص شد قضاتادت شاهدان و با پیگیری شه

  و معارف  قضاتالدین تازیکو با حضور ترکان و شمسبیلذا ازدواج بی ؛اساس استبی

مبنی بر  ،خاتونادعای ترکان دربارۀنمونۀ دیگر این موضوع  .(495 همان:)انجام رسید به

خاتون چون قصد تکمیل که ترکان؛ توضیح آنود بودخ ۀگرفتن ده هزار دینار مهری

به  قضاتو لذا  شدمدعی مهریه خود  ،الدین را داشتساختمان مدرسۀ موقوفۀ قطب
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و صحت ادعای ترکان را به شهادت خود تصدیق  برخاستندتسجیل و وثایق مکتوبات آن 

  .(27: 1379 خیراندیش، و 421: همان) دندکر

به  های مهمّموریتأسپردن م ،در زمان قراختاییان کرمان قضاتدیگر  هایفعالیتاز 

امالک قلعۀ  مأموریت داد تا قضاتاز  تعدادیبه خاتون ترکان برای مثال، ؛بود آنها

مستندات و قباالت  ۀبا ارائنیز آنها  لذا و گیرندبازپس از دست شبانکارگان را سیرجان

الدین الدین سیرجان و پسران تاجامام قاضی»: توانستند این مأموریت را به انجام رسانند

قاضی عمادالدین مقبل را فرمان شد تا بحث و  ،سلمان و عزالدین حامد و برادر او

 .میان افکندند و هر قوم حجت و قباالت خود به موقف عرض آوردند یارغوی امالک در

اساحت  بعد از مباحثات و مطالعۀ قباالت بعضی طایفات که حاجب یعقوب و اتباع او در

بر شبانکارگان مسلم داشتند و باقی کرمانیان را، و والیت سیرجان و  ،آن نموده بودند

 .(485-484: 1390 ،تاریخ شاهی قراختاییان کرمان)« دشت بر خداوند ترکان را مسلم داشتند

دو منطقۀ یزد  خاتون، وی برای انضمامدوران حکومت پادشاهاین بود که در  ،نمونۀ دیگر

از  الدین را که بنا به گفتۀ ناصرالدین منشیقاضی موالنا تاج ،ره به قلمرو خودو شبانکا

ق به نزد ایلخان 693، در (75: 1362)« اکابر عالم و کارساز خواقین و سالطین امم بود»

و  9صفحۀ آن مقترح» با تالش قاضی ،سرانجامکه  (1/368: 1340)خوافی،گیخاتو فرستاد 

  .(75: 1362 )منشی کرمانی،« پذیرفت 11فو اسعا 10رقم ایجاب ،مراد

 .ادارۀ امور وقف بوده است ،انددر زمان قراختاییان داشته قضاتدیگری که  اقداماتِاز 

وظایف قاضی  بنا به نوشتۀ بارتولد طبق منشورها، از قرن ششم هجری امور وقف جزء

تداوم و تحول در تاریخ آن لمبتون نیز در کتاب  .(1/498 تا:)بیشده است قلمداد می
بر این موضوع  ،آن اختصاص داده است و در بخشی که به حقوق و تشکیالت ایران ءمیانه

قاضی ارجاع می شد، به غیر  ءاکثر مواردی که به محکمه»تأکید کرده و بر آن است که 

« ه، امالک وقفی بوداز مسائل و حقوق شخصی، در ارتباط با اختالف مالکیت خاصّ

به اینکه در زمان قراختاییان کرمان موقوفات زیادی وجود داشته و هتوجّلذا با ؛(87: 1372)

)ترکمنی کرده است تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می امکان ،از طرفی هم رواج وقف

 ،دست متولیان عدالت اجتماعی دریقین ادارۀ این موقوفات نیز بهقطع، (13: 1389 آذر،

، امور اوقاف که قاضی فخرالدین عالوه بر منصب قضاوتچنان ؛بوده است قضاتیعنی 

  .(131: 1362 )منشی کرمانی،داشت عهدهکرمان را نیز بر
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 حکاماعتماد  طرف همواره قاضیان ،کرمان قراختاییان حکومت دوران تمام در واقع در

 که هنگامی ،مثال برای ؛کندمی تأیید را موضوع این مختلفی هاینمونه و بودند قراختایی

شخص معتمدی بسپارد تا  به را 12خاتونترکان داشت قصد خوارزمشاه الدینغیاث سلطان

از الدین وقت که سلطان غیاث در آن: »سپرد ساعد الدینرکن وی را به ،کندعزم سفر 

تَرکان را که در سلک سرای خاص انتظام داشت و به  ،مصمم فرمود مانصفاهان عزم کر

تا آن  الدین ساعد فرستادرکن ةالقضاصاص، نزدیک قاضیتعلّق خاطر شاهنشاهی اخت

 شیرازی، الحضرهوصاف) «نگاهدارد درج در گوهر و برج در کوکب چون را مالحت عقد ۀواسط

 ،خاتون فرار کردسلطان سیورغتمش از زندان پادشاه وقتی اینکه دیگر مورد .(3/287 :1338

باید  ها،این نمونهبه هتوجّ. با(1/462: 1375 )وزیری،به خانۀ قاضی شیخ صدرالدین پناه برد 

واگذار  قضاتهای خطیر و تاثیرگذار به گاه مسئولیتهیچ ،گفت که اگر این اعتماد نبود

  شد.نمی
 

 مشهور دورة قراختايیان کرمان قضات .5

 دار منصب قضاوت دیوان مظالم شد،اولین کسی که در تاریخ قراختاییان کرمان عهده

 ،جانب براق حاجب. انتصاب وی به این منصب ازبود المفاخر ختنيبن ابي لدينموالنا فخرا

 مطرح جااین در پرسشی کها امّ ،(1/295: 1340) است بوده ق621 در خوافی نوشتۀ طبق

دو سال آغازین حکومت زمان با یکیو همق 621پیش از  کسی چه که این است ،است

 انتخاب از پیش کرده است؟ ظاهراً تای میبه امور قضایی کرمان رسیدگقراختاییان، 

طرف یکاز که وینشسته؛ چرامی مظالم به حاجب براق شخص خود ختنی، فخرالدین

چون اورنگ » :که دربارۀ وی آمده است کهچنان ؛داشته است را سابقۀ انجام چنین کاری

 منصب تفویض به براق را اوالً ،خوارزمشاهی به وجود سلطان محمد زیب و زینت یافت

 «داشت مفوض بدو پرسیدن مظالم را و یرغو پرسیدن امر ثانیاً ؛ساخت مخصوص حجابت

ق 621چون حکومت خود را در  حاجب براق ،دیگر سوی از و ؛(3/266 :1353 )خواندمیر،

 قضای منصب» ،میانایناز سپرد و نظر خودموردمناصب مختلف را به افراد  ،م دیدمسلّ

 رمنوّ ختنی المفاخرابی بن موالنا فخرالدین به مفاخر و آثار و واضلف و فضایل انوار به مظالم

در فهرست اعالم خود کنیۀ فخرالدین ختنی  اقبال عباس .(24 :1362 کرمانی، منشی) «فرمود

 که مستفادی از بیت زیر است: (325: 1394)منشی کرمانی،را ابولیث آورده است 
 

 یــویــدی تاب آهـــرزه را نبــران شــشی        ن       ـــرین دیـــز مهابت او در عــواللیث کـب

 (24: 1362 منشی کرمانی،)                                                                      
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دار این اینکه در دوران حکومت براق حاجب عهدهبر  موالنا فخرالدین ختنی عالوه

الدین سلطان نیز این منصب را یعنی رکن ،براق در دوران حکومت فرزند ،منصب بود

الدین سلطان پس از ، رکنسمط العلیکتاب  ۀچراکه به قول نویسند؛ داشتعهدهبر

موالنا فخرالدین ختنی را مالک زمام همگی اشغال » ،جلوس بر تخت حکومت کرمان

مامت امور ه مرجع تکچنان ؛دین و دولت و قائد عنان جملگی مصالح مُلکِ مِلت گردانید

آمدن کارا با رویامّ ،(29 )همان:« گشت و ملجأ اکابر صدور و کارساز طبقات جمهور شد

 که چرا ی مظالم برکنار شد. اینالدین سلطان، فخرالدین ختنی از منصب قضاقطب

احتماالً به این دلیل بود که وی در ، برکنار کرد او را از این سمت ،الدین سلطانقطب

و از هوادارن گرایش داشت الدین رکن، به جانب الدینرکنو الدین قطبدرگیری میان 

به حکومت الدین قطبکند که چون ناصرالدین منشی اشاره می ؛ زیراحکومت وی بود

پنجۀ ا در عقابین مصادره کشید و به سرمتصدیان اشغال و متصرفان اعمال ر» ،نشست

ا به نقود مختوم و عقود منظوم گشت و خزائن رلبت اوصال بسیار ایشان از هم فرومطا

مشحون کرد و موالنا فخرالدین ختنی را در قید اسار و حبس و اضطرار گرفتار گردانید و 

در مقام خطاب و عتاب و موقف مباحثه و مناظره بداشت و عثرات و زالت او را 

  .(33-32 همان:)« فراشمردن گرفت

 اندق آورده650در کرمان  ءضااز منصب قرا عزل فخرالدین ختنی برخی از مورخان، 

تخت، ودوری از تاج سال شانزده از پس سلطان الدینکه قطب است سالی همان درست که

  1/320: 1340 )خوافی، گیردمیدستقراختاییان را در حکومت و گرددمیکرمان باز دوباره به

 .(3/61: 1378 حافظ ابرو،و 

 ،ق650 در کرمان قضای منصب از ختنی فخرالدین موالنا عزل از پس سلطان الدینقطب

از  .(320: 1340 خوافی،) برگزید کرمان قضای به را الحسینيسلیمان ابوهاشم صدرالدينسید

از بزرگان اشراف و  کهدربارۀ وی آمده  تنها ؛اطالعات زیادی در دست نیست این قاضی

و  ةلملاسعید شهید صدر ،منصب قضا و خطابت بر مرتضای اعظم» :سادات بوده است

الحسینی که به وفور میامن و سعادات مخدوم اشراف و سادات الدین ابوهاشم سلیمان

در تاب گیسوی تابدارش مشک بزرگواری نهفته و از عقد عمامه با مقدارش  ،روزگار بود

ظاهراً وی در تمام دوران  .(36: 1362 منشی کرمانی،)« عهد سرداری بهاء و رونق یافته

یعنی  ،و دو سال ابتدایی حکومت ترکان خاتون (ق650-655)دین القطبحکومت سلطان 

  دار این منصب بوده است.الدین سدید زوزنی عهدهتا آمدن تاج
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الدین ابوالمفاخر محمد سدیدی تاج ،قراختایی خاتونرکانق بنا به حکم ت657َدر 

 ان شدمظالم کرم ءدار منصب قضاعهده (122 )همان:از فقهای مشهور حنیفه  ،زوزنی

از مدرسان  ،داشتعهدهبر را کرمان در مظالم ءقضا کهاین بر عالوه وی .(1/327 :1340 خوافی،)

 دادهانجام میهم  را نیز بوده و ظاهراً وظیفۀ آموزش علوم دینی 13مشهور مدرسۀ قطبیه

 ؛تبحر او در علوم مشروع و منقول و فروع و اصول از شرح و وصف مستغنی است» ؛است

الدین تاج .(42: 1362 کرمانی، )منشی «عرب لغات جهابذۀ از و بود ادب و فقه و فن بجدۀابن

در واقع باید  .(122 همان:) است ملتقی البحارلف کتابی در فروع به نام ؤم ،زوزنی یسدید

 عهدهمظالم را در کرمان بر ءکه تولیت مسند قضاینالدین زوزنی عالوه بر اگفت که تاج

الدین شهاب ،فرزندش وی از بعد کهچنان داد؛می انجام نیز را ضاتق تربیت وظیفۀ ،داشت

بعد از وفاتش » :شودعنوان قاضی انتخاب میبه، پروردگان خود وی بودکه ظاهراً از دست

رکان او را مقام پدر بزرگوارش آمد و تَقائم ،الدین که سوادالعین آن یگانه بودموالنا شهاب

ازش اعظام از ائمۀ ایام و علما اسالم شرف امتیاز داشت و در به مزید تربیت و اکرام و نو

    فصیح خوافی وفات  .(42 )همان:« اوادنی بحار کارگیر و دارالملک و ملت شروع داد

  .(1/337: 1340)ق آورده است 666الدین زوزنی را در ذیل حوادث تاج

  سديدي زوزنيبدالعزيز عالدين شهابفرزند وی با نام  الدین سدیدی زوزنی،تاج با فوت

از مدتی  بعد اامّ ،(122: 1362 کرمانی، )منشی شد پدر مناصب دارعهده خاتونرکانتَ طرف از

خاتون او ترکان نهایتاً د.شاز کار قضاوت برکنار  ،زدخاتون تهمت رکانعلت اینکه به تَبه

الدین مجدداً ابشه .(43همان: ) بخشیدرا بخشید و مسند تدریس صفه کتابخانه را به او 

، خاتوندختر ترکان ،خاتونپادشاه لذاو  شدخاتون باعث دردسرهایی رکانپس از مرگ تَ

 .(29: 1379 خیراندیش،) دکراز مقام مدرسی مدرسه هم عزل  او را

عنوان خاتون بهرکانق از جانب ت673َ دربود که  قضاتیکی دیگر از  الدينموالنا امام

اطالعات زیادی در دست دربارۀ وی  .(1/344: 1340 خوافی،) قاضی کرمان انتخاب شد

کرمان  قضاتالدین از پسر موالنا محی ،منشی وی ،که به تصریح ناصرالدیننیست، جز آن

الدین که محی موالنا پسر ،الدینامام موالنا بر ماضی برقرار کرمان مملکت قضای» :است بوده

قدر آن کسوت را بر باالی شایستگی ود آن منصب میراث داشت و خیاط قضااباً عن ج

ی که در زمان قضاوت اتفاق مهمّ .(51: 1362 )منشی کرمانی،« تفویض فرمود ،ایشان دوخته

موالنا عنوان قاضی کرمان، به اوزمان با انتخاب خاتون هماین بود که ترکان ،وی افتاد

این درحالی  .(1/344: 1340 خوافی،)را نیز در کار قضا با او شریک کرد  الدين صديقياشرف
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ظاهراً در این زمان از آن، کار قضاوت کرمان تنها در دست یک نفر بود.  بود که تا پیش

روی همیناست؛ از بودهایجاد اصالحاتی در نظام قضایی کرمان  به دنبالخاتون ترکان

دین الو قاضی اشرف ی کل دیوان مظالم برگزیدقضاتالالدین را به منصب قاضیقاضی امام

منشی )« بزرگی فاضل و ورع متدین و متصون در فن ادب و عربیت بود»الصدیقی که 

الدین قاضی امام .()همانداد الدین قرارنظر امامعنوان قاضی و زیربه ،(53-52: 1362 کرمانی،

 .(1/344: 1340 خوافی،) قاضی کرمان بود ،با وجود خصوم معتبرتا زمان محمدشاه 

معروف سیرجان در زمان  قضاتاز  قاضي عمادالدين مقبل ون الدين سلماقاضي تاج

تر هم اشاره که پیشچنان؛ (484: 1390،تاریخ شاهی قراختاییان کرمان)خاتون بودند ترکان

خاتون مسئول الدین از جانب ترکانامام قضاتالاین دو قاضی به همراه قاضی ،شد

از این دو قاضی اطالع  .(ان)همرسیدگی به تصرف امالک قلعۀ سیرجان شده بودند 

آباد که بنا به تصریح باستانی پاریزی دو آبادی معروف تاج، جز آندیگری در دست نیست

  (.همان) و عمادآباد واقع در سیرجان منسوب به این دو قاضی است

 قضاتیکی دیگر از  ،قاضي شیخ صدرالدين توان دریافت کهبا تأملی در منابع می

وی از  رسدمینظرا بهامّ است، اطالع زیادی از وی در منابع نیامده کرمان بوده که اگرچه

 .(1/462: 1375 وزیری،) ه استبود قراختایی الدین سیورغتمشزمان سلطان جالل قضات

ی قضاتالقاضی منصب ،سلطان محمدشاه زمان تا الدینامام قاضی شد گفته کهاین بههتوجّبا

در خدمت  قاضی مقام در صدرالدین شیخ قاضی رسدینظرمبه لذا داشته،عهدهبر را کرمان

  وی بوده است.

خواف خراسان  اهالی از و خاتونپادشاه زمان قضات از نیز خوافي الدينتاج موالنا قاضي

خان به ت سیورغتمش از طرف شاهزاده غازانبار در زمان حکوم وی که یک .بوده است

رها کرده و به خراسان کرمان را  ایی،قراخت به دلیل رفتار سیورغتمش وکرمان آمده 

رسیدن پادشاه خاتون از حکومتمجدداً بعد از به، (3/75: 1378 حافظ ابرو،) ه بودبازگشت

که از  او .شدخاتون ارکان حکومتی پادشاه ءو جز شاهزاده غازان به کرمان آمدطرف 

از طرفداری  دست همچنان خاتون این شدنکشته از بعد ،بود خاتونپادشاه پروردگاننمک

الدین پس از انقضای دوران حکومت موالنا تاج .(78: 1362 )منشی کرمانی،برنداشت  او

 ق به همراه پسرش موالنا695 خاتون به خدمت محمدشاه سلطان درآمد و درپادشاه

قاعدۀ حکومتی بر  طرف آن در» :یافت دست آن توابع و سیرجان حکومت به صدرالدین

ضرب و دارالنقد ترتیب داد و لگردانید و سپاهی آراسته ساخته و داراوفق و ناموس ممهد 
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ز آن وقت او احداث کرد و کار و بارش  ءهای عالی همتانه انشامدرسۀ رفیع بنا و خانقاه

 .(83-82 همان:)« باز رقم نور بهاء و قوت و استعال گرفت

 بود که دربارۀ از دیگر قضات کرمان عهد قراختاییانقاضي موالنا فخرالدين هروي 

 ،عبداهلل بیاری بن محمد الدینشمس بن عبداهلل ابوالفضل فخرالدین :است آمده وی پیشینۀ

اعالی وی  جدّ .از بزرگان فضال و فصحا بوده است (بین بسطام و سبزوار)از مردم بیار قومس 

 جانب خواجه از ق671 در فخرالدین قاضی است. داشته را هرات یقضاتالقاضی سمت نیز

و  (130همان:)شده به خراسان فرستاده  قضاتالعنوان قاضیالدین صاحب دیوان بهشمس

)بیانی،  دشومیبانی اصالحات قضایی در دربار وی  ،خانسپس بنا به درخواست غازان

 آنمسند وزارت بر  آید ومیه.ق به کرمان 695 خان دربه حکم غازان؛ لذا (219: 1388

و در حکمت و تفسیر و  ،وی که مردی دانشمند .(3/87: 1378 حافظ ابرو،) نشیندمی

 ،(236: 1372 آیتی، و 4/426: 1338الحضره شیرازی، وصاف)حدیث و ادب استادی یگانه بود 

منشی ) دار مناصب دیگر همچون قضا و اوقاف کرمان نیز شدعهده ،عالوه بر کار وزارت

: 1363ای،)شبانکاره «قاً در خود پیچیدکار کرمان مطل»صورت  و به این (131: 1362 کرمانی،

به  ،بود آن شهر قضاتالدین که از ، موالنا تاجبه کرمان وی رفتنزمان با هم .(203

ای استقالل به کارهتا قاضی فخرالدین به (1/375: 1340خوافی، )سیرجان فرستاده شد 

مشخص  است، هچه اصالحاتی در کرمان انجام داد وی کهاصالحی در کرمان بپردازد. این

در اشاعت عدل و احسان و دفع مواد جور و » اواین است که  ،ا آنچه پیداستامّ ،نیست

و همین  (3/272: 1353 خواندمیر،)« .سعی موفور و جهد نامحصور مبذول داشت ،طغیان

؛ (85: 1362 منشی کرمانی،) را برانگیزد اوباش و رنودامر سبب شد که خشم خرابکاران و 

-4/227: 1338الحضره شیرازی، وصاف)شد کشته  هاه.ق به دست آن699هایتاً در که نطوریبه

 .(236: 1372 آیتی، و 426

جانب محمدشاه سلطان بر ا فخرالدین، منصب قضاوت کرمان از شدن موالنبا کشته

: 1378 حافظ ابرو،)خان بود که فرستادۀ غازانقرارگرفت  قاضي موالنا مجدالدين گیليعهدۀ 

 منشی کرمانی،)اند ق ذکر کرده701به منصب قضاء کرمان را اریخ انتصاب وی ت .(3/95

جز آنکه دربارۀ  ،احوال موالنا مجدالدین گیلی اطالعی در دست نیست از .(137: 1362

بین و مناظری تیز کرمان، عمائم ارباب زا گیلی مجدالدین موالنا عالمه امام» است: آمده وی

خلق ای کریممحاورهوشعقل و خطبعی وافرعلم و لطیفنفاضلی متیگوی و بحائی موجه

قضاوت  دوران اامّ ،نداشت نظیر علوم اکثر در که (91 :1362 کرمانی، منشی) «بود. صفتمینو
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استفاده کرد و قاضی جهان از فرصت خان، شاهکه با مرگ غازانبه درازا نکشید؛ چراوی 

وی آخرین قاضی کرمان در  .(همان)د بگرفتند و به زاری زار شهید کردنمجدالدین را 

 اند. از قاضی دیگری پس از وی یاد نکردهنیز  عهد قراختایی بود و منابع
 

 نتیجه . 6

ختاییان کرمان ضمن بررسی اقر تشکیالت قضاییبر آن بود تا با غور در  حاضر نوشتار

حوۀ کار نزد قراختاییان کرمان، ن قضات هایفعالیتو جایگاه منصب قضاوت و  اهمیّت

این زمان با کرمان هم قضاتواکاوی و مشهورترین  آناندر دوران حکومت را دیوان قضا 

در بیشتر دوران  .1ند از: انتایج حاصل از این پژوهش عبارت. کندحکومت را معرفی 

کارکردهای  و بودند قراختایی حکام اعتماد طرف قاضیان، کرمان، قراختاییان حکومت

امور موقوفات، در مقام مشاور و  ۀعالوه بر وظیفۀ دادرسی و ادار یعنی ؛مختلفی داشتند

عنوان شاهدان برتر همچنین به قضاتآمدند. از قراختایی می حکامراهنما همواره به مدد 

 .2؛ شدبه آنان سپرده می یهای مهمّدر مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده و ماموریت

دیوان یارغو و قضای مظالم  دو بخشِ درن قضا زمان با عهد قراختاییان کرمان، دیواهم

های مغولی و ایلخانی زیادی ریشه در محکمه؛ دیوان یارغو که تا حدود کردفعالیت می

د و کرفصل میورا رسیدگی و حل مسائل مربوط به حکومت و خاندان حکومتی ،داشت

 قابل داشت.همسائل مردم عادی و رسیدگی به شکایات آنها را برعهددیوان مظالم نیز 

زمان برای اجرای حکم استفاده هم ،یاسای مغولیاسالمی و  -تأمّل آنکه قوانین ایرانی

همواره حکم نهایی  چنین نبوده است کهتشکیالت قضایی دورۀ قراختایی  در .3 شد؛می

است که در رأی این حق را داشته  نیز حاکم قراختاییکند، بلکه شخص قاضی صادر  را

قراختایی  حکام سوی از قضات حکم به تأسّی رسدمینظربه مجموع در کند. نظرتجدید قاضی

تا دیگر آنکه  مهمّ ۀنتیج .4؛ به این دلیل بوده است که عمل خود را شرعی جلوه دهند

 صرفاً از جانب حاکمان قراختایی انتخاب قضات ،قراختایی خاتونپیش از مرگ ترکان

کرمان  قضاتو  شد تغییر دستخوش کرمان ضاییق ضاعاو وی، مرگ از بعد اامّ ،شدندمی

 کهچنان ؛شدندبه کرمان فرستاده می و بعضاً از سایر بالد کردمیمغول انتخاب  ایلخانرا 

اساس به همینبرگیلی  مجدالدین قاضی و هروی فخرالدین قاضی خوافی، الدینتاج قاضی

با حکام قراختایی و  قضاتکشمکش میان  اسبابکرمان آمدند. جالب آنکه این موضوع 

 شد. منجر می قضاتدر اکثر اوقات نیز به قتل  که شدسایر اقشار کرمان 
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 نوشتپي
ها و کتب تاریخی به مغولی و اصطالحی تاریخی است که در فرهنگ لغتای ترکیواژه ،«یارغو» .1

مرکب این است. افعال  «yaryu» تلفظ آن به صورت .معنای مواخذه، پرسش گناه و تفتیش آمده است

در منابع  ،به معنی برپاداشتن مجلس محاکم، استنطاق و بازجویی ،«یارغوداشتن» و« رفتنیارغوبه»واژه 

ولت چنگیز و هندوشاه نخجوانی یارغو و قواعد آن را از مخترعات د. اندرفتهکارتاریخی و ادبی نیز به

  (.143-142: 1393 الهیاری، و کجباف، )نوری سالطین مغول می داند

 کرددیوان یارغو بیشتر به دعاوی میان مغوالن و به جرائمی که جنبۀ سیاسی داشت رسیدگی می .2

 (.80: 1394نجفی، و )رحمتی

های مربوط به العملدادند. در یکی از دستورچیزی است که ایلخانان نیز انجام میدقیقاً همان این  .3

 علویان و ،قضاتسران حکومت،  ،بودنداگر اصحاب دعوی از مغوالن و متنفذان »یارغو آمده است: 

    « آیند و به موضوع رسیدگی کنند و حکمی کتبی صادر نماینددانشمندان در مسجد جامع شهر گرد

 (.92: 1369 حجتی کرمانی،)

 (.اذناب :1377 مردمان حقیر آمده است )دهخدا، و پایهها، مردم کماذناب جمع ذنب به معنی دنبال .4

 (.نواصی: 1377 )دهخدا، است معنی اشراف مردم نواصی جمع ناصیه به .5

رئیس یا وزیر این  .تقریباً در حکم وزارت دادگستری بود ؛کرداین دیوان به دعاوی مردم رسیدگی می  .6

 (.315: 2536 پور،)انصاف نامیدندمی قضاتلادیوان را در مرکز، قاضی

خاتون دختر اتابک سعد مادرش ابشخاتون از شاهزادگان معروف مغول است که  شاهزاده کردوچین» .7

بن ابوبکر بن سعد بن زنگى بود و پدرش منکو تیمور بن هوالکو بن تولى بن چنگیزخان، وى ابتدا در 

ششمین پادشاه سلسله قراختائیان کرمان  ،الدین سیورغتمشسلطان جالل ۀدر حبال 683 ۀحدود سن

معروف  چوپانِکرد که آخرین آنها امیر وهر دیگرچندین ش 693 ۀدرآمد و پس از قتل شوهرش در سن

 .(283: 1364)شیرازی، « بود

از  ،اندکه منابع نگاشتهچنان ؛خاتون بودو ترکان الدینقطبسلطان ترکان، یکی از دختران بیبی .8

پسران حجاج سلطان و سیورغتمش سلطان نام  ؛دو پسر و چهار دختر ماند الدین قراختاییقطب

 قتلقاردوقتلق و تول ،ترکانبىبى ،خاتونپادشاه :اندتران را مورخان چنین نگاشتهاند و اسامى دخداشته

)منشی  در وجود آمده بودند خاتوناز ترکان ترکانبىخاتون و بىپادشاه که از میان این چهار دختر،

 . تصحیح مریم میرشمسی(.431: 1394کرمانی، 

 (.431: 1394)منشی کرمانی،  مقترح: خواسته، درخواست .9

 (. 364: همانایجاب: قبول و پذیرش ) .10

 (.358: همانکردن )ابت، برآوردن و روااسعاف: اج  .11

الدین پیرشاه خاتون ابتدا همسر سلطان غیاثدر توضیح این مطلب باید چنین بیان داشت که ترکان .12

اختاییان تاریخ شاهی قرآورد )براق حاجب وی را به نکاح خود درمی ،مرگ این سلطان از و بعد بود

 (.246-242: 1390 ،کرمان
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عنوان مدرسۀ مقدسه نام برده شده است، ابتدا به نام سلطان این مدرسه که در تاریخ شاهی از آن به .13

به مدرسۀ  ،الدین را داشتخاتون که لقب عصمتالدین به قطبیه موسوم بود و سپس به نام ترکانقطب

 (.27: 1379 معروف شد )خیراندیش، عصمتیه
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