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ساختار اداری محاكم قضايي در عصر ايلخانان برمبنای دستور الکاتب في
تعیین المراتب اثر هندوشاه نخجواني
چکیده
دستورالکاتب فی تعیین المراتب تالیف محمدبن هندوشاه نخجوانی یکیی از آایار منح یر ب یرد
نامه نگاری و آداب کتابت در قرن هشتم ه میباشد .این کتیاب الگیویی بیرای کات یان اداری

یر

ایلخانان بود .در میان نمونه نامههای اداری ،بخشی از نامهها مربوط به دییوان قضیا ،شیرح وظیایف
قضات ،وکال و سایرکارکنان دیوان میشود .ترسیم ساختاردیوان قضا با کمک این احکام و نامههیا و
تط یق آن با دیگر منابع این

ر ،هدف اصلی این پژوهش میباشد.

كلید واژهها :دوره ایلخانان ،دستور الکاتب فی تعیین مراتب ،نخجوانی ،دیوان قضا.
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مقدمه
شیوه زندگی کوچ نشینی ق ایل مغولی ،نداشیتن تجربیه ملیی و اصیولی در زمینیه سیاسیی و
دیوانی ،بر نظام قضایی کهن ایران تاایری مخرب داشت .درمیدت سیلطه مغیول در سراسیر اییران،
قانون یاسای که براساس حقوق رفی مغول و فرامین چنگیز خان تنظیم ومدون شده بود بر تظیام
حقوقی ایران که برپایه احکام اسالمی طراحی شده بود تحمیل شد .به این ترتیب میتوان ایین دوره
را م دا تحوالت حقوقی مده در ایران دانست که به دن ال آن سیستم حقوقی ایران اسالمی ،که بیر
اساس اجرای احکام شریعت طراحی شده بود ،دستخوش تغییرات بنیادین گردید که در آن نه دیوانی
وجود داشت و نه قاضی القضات و وکیل و کارمندی .خان در راس نظام قضایی قیرار گرفیت و کیار
رسیدگی به د اوی مردم بدست امرای مغول افتاد.
از اواسط دوره ایلخانی به بعد نظام قضایی مجددا ترمیم و محاکم شر ی با ریاست لما تشکیل
شد و قاضی القضات در راس دیوان قضا جای گرفت .برای آگیاهی از سیاختار نظیام حقیوقی

یر

ایلخانان منابع تاریخی چندان کمکی نمیتواند بکند ،اما منشات این دوره مرجیع بسییار مهیم بیرای
بررسی امور اداری و دیوانی میباشند.
دستورالکاتب فی تعیین المراتب تالیف محمد بن هندوشاه نخجوانی یکی از آایار قابیل ا تنیا در
لم انشاء میباشد .این کتاب الگویی بینظیر برای کات ان اداری

ر ایلخانان بود .ازآنجا که سلسله

مراتب ،مناصب ،شرح وظایف و انتظارات شغلی در هر یک از این نامهها ر اییت شیده و احکیام بیر
قا ده و اصول سامان دهی شده می توان نظام دیوانساالری ایران را از زوایای گونیاگون بیاز سیازی
کرد .در مقاله حاضر تالش شده با بهره گیری از نامهها و احکیام تن یی قضیایی موجیود در کتیاب،
ساختاردیوان قضا ،شرح وظایف قضات ،وکال و سایرکارکنان را ترسیم نماییم.
وضعیت قضاوت در دوره ايلخانان
نابسامانی در امر قضاوت تا ق ل از اصالحات غازانی معلول وامل گوناگون بوده است از جملیه،
حضور افراد فرصت طلب و سودجو و غیر متخ ص در مسیند قضیا 1 .انت یاب مناصیب قضیایی از
طریق رشوه به درباریان ویا خدمت به امرای مغول ،کناره گییری لمیای بیزر از مسیند قضیاوت،
تغییر در وضعیت زندگی و معیشت لشکریان مغولی از نظامیگری به زمین داری و اختالفات ملکی با
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صاح ان اصلی زمین ،صدور اسناد جعلی ،رشوه خواری قضات ،گواهان مزور و شهود جعلی.
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2

اهتمام غازان به اصالحات در زمینه قضایی تحوالتی در رصه حقوقی را پدید آورد که برخی از
این اصالحات تا پایان این دوره نیز ادامه یافت 3 .ایلخانیان توجیه بیه اجیرای احکیام شیریعت را در
سرلوحه شرح وظایف دیوان قضا قرار دادند و قضات ملزم به ر ایت کامل قوانین بر اساس شیر در
حوزه فرمانروایی مغول شدند زیرا دریافتند که شریعت مایه استحکام قیدرت سیاسیی آنهیا اسیت 4و
م انی سلطنت بی د ایم شر مستقیم استحکام نیابد.
ملک بی دین حق ت اه بود

قوت دین زملک شاه بود

5

با وحود این در اواخر دوره ایلخانی دیوان بواسطه وضعیت بد سیاسی ،قدرت یابی امراء و وزراء و
ت رف و ض ط امالک توسط امیران مغولی ،اختالف میان وزراء هرج و مرج دستگاه قضایی کشور را
فرا گرفت نخجوانی در شرح این وضعیت چنین مینویسد:
« به استما رسیده برخی از مالزمان محاکم شریعت به ات اق برخی از ا ییان مملکیت
حجتهای مزور می نویسند که فالن متمول از تاریخ بیست یا سی سال ییا کمتیر ییا بیشیتر
چندین هزاردینار ب الن شخص میباید داد و از حجتهای کهنه که دردکان هیای طیاران
است شقه گواهی شهود باز میشکافند و به آخر حجت مزور الحاق میکننید و آن شیخص
متمول را به حکام و متغل ان تهدید و تخویف مییدهنید تیا مجمیو میال حجیت بتزوییر
میستانند و دیناری چند از آن متمول مظلوم مییگیرنید و آن میزوران ظیالم بیر یکیدیگر
قسمت میکنند و جهت امالک نیز حجتهای قدیم و گواهان قدیم مینویسیند و چنید میرد
پیر را که ایشان نیز از مزوران قدیم میباشند به محاکم قضاة میبرند و گواهی میدهنید .و
قاضی را بالضروره ب حت آن دَین و حقیقت آن ملک حکم میباید کرد و اموال و امیالک
مستحقان منغص میشود».

6

ديوان قضا
وظی ه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شیکایات ،حیل و ف یل د یاوی و رفیع و
قضایای مومی مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و همچنین نظیارت بیر موقوفیات و

نگهداری از بیت المال به هدة دیوان قضا بود ،که خود دارای ارکان و تشکیالت خاصی بود.
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محاکم این دروه را میتوان به دو بخش الف -محیاکم میومی ییا محیاکم شیر ب-محیاکم
اخت اصی تقسیم کرد.
تشکیالت اداری محاكم عمومي
محاکم شر ی یا محاکم مومی ،الی ترین مرجع قضایی کشور و مرجیع تمیام امیور حقیوقی،
ملکی و قضایی بودند .در این دادگاهها اختالفات ود اوی تمام ر ایای ممالیک محروسیه از مغیول،
ترک ،تازیک مطرح میشد و قضات موظف بودند براساس احکام شیر ی بیه رفیع مناز یات و دفیع
مخاصمات میان مردم بپردازند.
-1قضات
مهمترین من ب در دیوان قضایی بود که از بین افراد آگاه به لم قضا انتخاب میشدند .قضیات
به منظور رسیدگی بهتر به د اوی و امورات مردم ،در تمامی حوزه فرمانروایی مغوالن ا م از شیهرها،
والیات ودهات ،قضاتی از طرف دیوان انتخاب شده بود تا کار دادرسی در هر محل انجام گیرد.
الف -قاضي القضات ممالک:
در رأس دیوان قضا ،قاضی القضات ممالک قرارداشت که اجل مناصب م ه ی بود .ایین من یب
غال اً در اختیار المان دینی قرار می گرفت و مستقیماً از سوی ایلخان به این سمت انتخاب میشدند.
قاضی القضاة الوه برمن ب خویش حکومت اوقاف را نییز بر هیده داشیت .شیرح وظیایف قاضیی
القضات ،بر اساس حکم تن ی وی به شرح زیر بود:
 استما مرافعات و مخاصمات تعیین نواب و کتّاب ومورخان دارالقضا نظارت بر موقوفات خاص و ام تقسیم مواریث وترکات محافظت از بیت المال واموال ایتام ،و غای ان و س ها و ضاله -زل و ن ب م اشران و متولیان مناصب دینی.
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بر ط ق دستور ایلخان ،امرای الوس و وزراء وامرای تومانات و حکام ،سیادات ،قضیا ،مت یرفان،
نظار .. .. .،تا موم مردم می بایست دست قاضی را در ت رف و تدبیر امیور دینیی ومهمیات شیر ی
مطلق شناسند .و در امور قضا دخالت نکنند و از مخال ت با وی احتراز و اجتناب ورزند.
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ب-نايب قاضي القضاه ممالک:
اشتغال رئیس دیوان ،به مالزمت و بندگی ایلخان ،س ب میشید کیه وی فرصیت کیافی بیرای
رسیدگی به امور ومهمات دینی کلیه بالد و بقا را نداشته باشد .از ایین رو بیه منظیور جلیوگیری از
اختالل در امور ،نای ی را از سوی خود ،انتخاب وطی حکمیی کیه از دییوان قضیا صیادر مییشید بیا
واگ اری کلیه اختیارات ،وی به نوان جانشین خود معرفی واداره بخشی از حیوزه اداری را در اختییار
وی قرار میداد.
نایب ،همچنین کلیه اختیارات و وظایف قاضی ممالیک در امیور دینیی و وق یی تمیام ممالیک
محروسه از ق یل حق است اده ازنشان و توقیع و زل و ن ب م اشران دینی را بر هده داشت.
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ج -قضات اياالت:
وظی ه رسیدگی به امور شر ی و حقوقی و حل اختالفات میان مردم شهرها را به هیده قضیات
ایاالت و شهرها بود .زل و ن ب این قضات زیر نظر دیوان مرکزی قرار داشت .گیاهی در یزل و
ن ب این قضات امرای بزر نیز ا مال قدرت کیرده و بیا توجیه بیه اختیاراتشیان قضیات را یزل
میکردند .اما ظاهرا این کار بدون مشورت با بزرگان ،ا یان وقضات ایاالت صیورت نمییگرفیت .در
صورتی که نماینده پیشنهادی امیر مورد تایید بزرگان و قضات دیگرقرار نمیگرفت ودر اجما اکیابر
والیت ،ا ضای جلسه نیز به یک رأی مشترک نمیرسیدند ،دو کاندید توامان به امور قضیا من یوب
میشدند .اما از میان این دو ن ر ،یک ن ر مقدم تر بود ،ورای نهایی را ،قاضی القضات مورد نظر امییر
صادرمی کرد.
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د -قاضي معسکر:
طرز زندگی طوایف صحرا نشینان سلجوقی ،س ب تشکیل شیوه تیازهای از قضیاوت بیا نیوان
قاضی لشکر شد که مامور رسیدگی به امورات سربازان و طوایف ترکمن بود .وظی ه ایین قاضیی تیا
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دوره تسلط مغول برقرار بود ،11اما در هد ایلخانان محیاکم ییارغو جیایگزین ایین مناصیب شیدند و
وظایف آنها را یارغوچیان هده دار شدند .با این حال ،این من یب از بیین نرفیت 12امیا در وظیایف
محوله به این من ب تغییراتی ایجادشد .و این گروه از قضات از سوی قاضی والیات ،مأمور رسیدگی
به د اوی طوایف و ر ایای دهات شدند .سندی که لم تون در مورد د اوی ملکی ،بین خواجه غیاث

الدین محمد و یکی از ر ایای کهن هرزن آذربایجان آورده است ،از قاضی معسکری به اسم شیهاب
لی نام برده است که مأمور بررسی د وی وحل آن میشود.
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ه -قضات واليات تابعه
قضات توابع و والیات کوچک تر از سوی قاضی القضاه والیات مرکزی انتخاب میشیدند و بیه
نوان نماینده قاضی القضات مرکز و با تعهد به دول نکیردن از راه شیریعت و راسیتی بیه والییت
کوچک تر ا زام میشدند .این قضات تحت نظارت قاضی القضات وظایف خود را انجام میدادنید.
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قضات ایاالت در برابر افرادی که به نوان قاضی به مناطق اطراف میفرسیتاد ،مسیوول بودنید بیه
همین دلیل موظف بودند که ماهی یک بار ،امور قضیایی والییات کیوچکتر را بازرسیی کیرده ،تیا از
صحت و درستی کار قضاوت آنان اطمینیان حاصیل کنید .ایین افیراد حیق رسییدگی بیه د یاوی و
اختالفات را نداشتند و وظایف آنها محدود به نوشتن ق االت وارسال ماهانه تمیامی ق یاالت مکتیوب
شده به مرکز بود .15قضات والیات کامالً مورد حمایت دیوان بودند و کلیه خیواص و یوام والییات،
موظف بودند که به حکم وی احترام بگ ارند و از آن دول نکنند.
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و -قاضي دهات:
حل مسائل حقوقی ر ایای دهات و ق ایل و شایر ،توسط نمایندگان قاضیی والییات بیود .ایین
قضات نیز همانند قضات والیات کوچک اختیارات چندانی نداشیتند .خط یه خوانیدن ،نوشیتن اسیناد
قروض و صداق نامهها و رفع د اوی ساده ،از جمله وظایف آنها بود .رسیدگی به مسیائل و د یاوی
بزر  ،نوشتن سجالت امالک و صادر کردن حکم ،از اختیار وی خارج بود و برای حل و ف یل هیر
کدام از این موارد ،آنها مرجو ین را به محاکم شهرها ارجا مییدادنید تیا در آنجیا قضیایای آنیان
بررسی شود.
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ز-حکم الممالک
برخی از قضایا و مشکالت میان حاکم و ر ایا تنها براساس قوانین شر ی و رفی حل نمی شد،
زیرا بسیاری ازمردم بواسطه احکام جازم و محکم قوانین شر ی و یارغو از شیرکت و حضیور درایین
محکمهها خود داری میکردند .این گروه ازمردم ترجیح میدادند مسائل خود را در حضور یک حکیم
مطرح کنند و با توجه به ا تمادی که به داوری وی داشتند مشکلشان را حل کنند.
حکم الممالک تالش میکرد با استناد به قوانین شیر و یرف مییان شیاکیان داوری و رضیایت
طرفین را جلب و مشکل آنان را فی له بخشد .حقوق وی مرسومی بود که ازمال و متوجهات دیوانی
به وی پرداخت میشد و الوه بر این حقوق اابت ،هریک از طرفین د وی نییز ملیزم بیه پرداخیت
م لغی به وی بودند.
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 -2نواب قاضي:
نواب ،افراد آگاه به مسایل حقوقی و قضایی بودند که توسط قضات و به نوان دسیتیار انتخیاب
میشدند .این کارمندان به نمایندگی از طرف قاضی ،اموال غای ان را مهرو موم میکیرد و در اختییار
معتمدان قضا قرار میداد.
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-3امین دار القضا:
نگهداری اموال مهر و موم شده ایتام ،غای ان وس ها بر هده امین دارالقضا بود 20 .وی این اختیار
را داشت که این اموال را به نوان قرض ،به متقاضیان دریافت وام ،واگ ار نماید .وی میبایست بیر
نحوه وصول و پرداخت آن کامالً نظارت کند تا اموال امانی از بین نرود.
حقوق وی از سوی دیوان قضای والیت ،بر ط ق مرسومی که از ق ل به نوان «امانة الحکیم »
تعیین شده بود ،پرداخت

میشد21

-4امین الحکم:
ح اظت ونگه داری مکتوبات و سجالت و اسناد امالکی که ملکییت قیانونی آنهیا اابیت نشیده
وقضایای آن حل نشده بود ،بر هده امین الحکم دیوان بود .این مکتوبات توسط قضیات ،بیه رسیم
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ودیعه ،نزد امین الحکم سپرده میشد تا وقتی که مشکل حقوقی امالک حل شیود و ایین اسیناد بیه
صاح ان شان برگردانده میشد.

22

 -5مورخ حجج وقباالت:
این کارمندان ،با نظر قاضی و ازمیان افراد معتمد و متدین انتخیاب مییشیدند 23 .آنیان وظی یه
داشتند که تمام اسناد ،ق االت ،دیون ،معامالت ،مناحکات وسایر قضایای والیات را به طور روزانه در
دفاترمجزا نوشته و تاریخ بزنند .این کارکنان موظف بودند بر روی جلد هر دفتر نام والییت و اسیامی
شهرهای آن والیت ا ت کنند ،تا هرزمان به آنها احتیاج پیدا شد ،به راحتی قابل دسترسی و بازبینی
باشند 24 .این کار تا حدودی مشکل خرید و فروش امالک را حل میکرد ،زیرا اگیر کسیی ملکیی را
میفروخت و یا به رهن میگ اشت ،توسط مورخ در دفاتر آن ناحیه ا ت میشد و از فروش ییا رهین
مجدد امالک به خریداران دیگر جلوگیری میشد.

25

 -6كتابت دار القضا:
پس از آن که از دوره غازان ،ا ت و ض ط مدارک و اسناد ،حکم ضرورت پیدا کرد .وظی ه کات ین
ا ت اسناد و مدارک مطال ات دیون ،خرید و فروش امالک ،ق االت معامالت در دفیاتر جداگانیه ،بیه
طور روزانه بود 26 .کار آنان تقری اً ش یه مورخان دارالقضا بود ،با این ت اوت کیه کات یان وظی یه ا یت
محتوای سند را نیز بر هده داشتند ودر ازای این کار با توجه به ارزش سند ،م لغ معین و مشخ یی
از متقاضیان ا ت سند به نوان حق التحریر أخ میکردند.

27

-7وكالء:
گزینش وکالیی که از رشوه و تزویر دوری کنند ،از وظایف قضات بود .28این وکیال در دارالقضیا
حضور داشتند و وکالت طرفین د وی واا ات حقانیت شاکیان را بر هده داشتند .وکالء توسط طرفین
د وی تعیین میشدند 29و هر وکیل ،موظف بود تنها وکالت یک طرف د وی را بر هده گییرد ،اگیر
وکیلی از دوطرف د وی حق الوکاله میگرفت ،برط یق قیانون مییبایسیت « او راتعزییر ورییش او
بتراشند و از وکالت معزول کنند.

»30
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 -8گواهان عدل:
با توسعه دادگستری ،افرادی به نام گواهان دل ،به دیوان قضا راه پییدا کردنید کیه در هنگیام
انجام معامالت خرید و فروش ،و در مواردی که فروشنده ،سند جنس مورد معامله را دردست نداشت،
این گواهان در دادگاه حاضر میشدند و با شهادت به ن یع مید ی ،ملکییت او را اا یات مییکردنید.
گواهان در مجلس قضا ،گواهی می دادند که ملک از آن فروشنده اسیت و تحیت ت یرف او ،و هیی
کس دیگر تا به حال در مورد این ملک اد ایی نکرده وآنان د وی شر ی در این مورد نشینیده انید.
پس از شهادت گواهان ،گواهی نامهای در این باب نوشته ،به قاضی میدادند و قاضی آن را مسیجل
میگرداند.

31

درحکم ت ویض قضا که در تح ه جاللیه آمده به قضات تأکید شده که نس ت به شیهادت شیهود
دقت الزم را داشته باشند تا با شهادت نادرست ،حق ،باطل و باطل حیق نکننید 32 .گواهیان دربرابیر
شهادت و گواهی خویش مسوول بودند وگواهان متخلف به سختی مجازات میشدند .خواجه رشییدالدین
مینویسد «:اگر شخ ی درباب م ایعه یا رهنی گواهی دهد یا بنویسد و آن گواه وقتی دیگر د وی بیدان

مشتری یا مرهون کند ،نشنوند وریش اوبتراشند و بر دراز گوش نشانده گرد شهر بگردانند» 33 .
-9 .مدير:
وظی ه مدیر نیز تا حدود زیادی ش یه به گیواه بیود ،وی شینیدن د یاوی وق یول شیهادت حجی را
بر هده میگرفت ،34مقرری وی ،م لغی مشخص بود که خود از شاکیان أخ میکرد ،به هر حجتیی کیه
تمام گواهی میکرد نیم دینار ،واگر همان د وی ،مجدد تکرار میشد ،به همان مقدار قنا ت

میکرد35 ..

 -10مزكّیان:
افرادی بودند که تزکیه شهود را بررسی میکردند و با معرفیی آنیان بیه قاضیی ،وی را از درجیه
ا ت ار آنان مطلع میساختند36در فرامین غازان ،به قضات س ارش شده که درهنگام بررسیی قضیایا،
نس ت به پ یرش سخنان مزکیان ،بسیار با احتیاط برخورد کنند« .چون بیشیتر خللهیا کیه در قضیایا
می افتد از تزکیه مزکیان واقع شود که بن س خویش مزکی نمی باشند[ ،پیس احتییاط در آن قسیم
زیادت باید کرد.

»37
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 -11شروطیان:
برای هماهنگی در رسیدگی به د اوی وصادر کردن احکام یکسان در قضایای مشابه ،جمعیی از
قضات و لما به ات اق یکدیگر نمونه هایی از احکام وسوادهای گوناگون در زمینه حج و سیجالت
را هماهنگ نوشته و در مجلدی جمع آوری میکردند ازآن مجلد نسیخه هیایی بیه اطیراف ممالیک
میفرستادند ،تا قضات بعد از رسیدگی مسوله ،مطابق قضیه مورد بررسی ،حکم وسند آن را پیدا کرده
و همان گونه حکم کنند .شروطیان مسوول رونویسی از این حج و صکوک و واایق بودند ،و قاضی
آنها را الزام میکرد که در هر موردی « حرف به حرف از روی آن سند نوشته و از آن تجاوز نکنند.
»38
 -12محتسب:
محتسب من ی دینی بود که از ابتدا در ساختار دولت هیای اسیالمی انجیام وظی یه مییکیرد.
محتس ان توسط قاضی القضات انتخاب میشدند39 .کار اصیلی شیان ،رسییدگی بیه د یاوی خیاص
ومنکرات آشکار همچون کم فروشی ،کم دادن حق کسی ،تأخیر وام در صورت تمکن وامدار بود40 .
حضور زمینداران کوچ نشین مغول در روند زندگی شهری تاایرات من ی گ اشت وبا ث بروز بی
نظمی در بازارها شهرها شد .دم نظارت بر بازارهای والیات ناهماهنگی در مکیال ومیزان و قیمیت
های مشخص و معینی در بازار و اردو بازارها را به دن ال داشت .هر کس به دلیل م لحت ومن عیت
خود ،وزنه هایی از سنگ و کلوخ وآهن میساخت و دراین حالت تنها ر ایا و مردم ادی بودنید کیه
متضرر میشدند.
از دوره غازان ماموران دولتی برای سامان دادن به امور و مهمات بازار برگزیده شدند .که حکیم
ت ویض احتساب آنها از سوی دیوان صادر میگشت 41 .در این دوره وظایف محتس ان شامل میوارد
زیر میشد.
نظارت دقیق برکلیه اوزان و گز و پیمانه ی بازارتمام ممالک نظارت بر اجرای احکام دینی توسط بازاریان و نهی از ا مال نامشرو . -نظارت بر قیمتها و اوزان و مکیال و میزان
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 تادیب و بازخواست کسانی که احکام اسالمی خرید وفروش را ر ایت نکرده و نیز بازاریانی کهقیمتها را به دلخواه خود تعیین میکردند.
 ممانعت از کم فروشی اهل سوق و بازار-تشویق بازاریان م لح.

42

43

-سرکشی ماهانه وبازرسی ترازوها و وزنه های

بازار44

برای نظارت بهتر افرادی با محتس ان همکاری میکردند:
 دوتن از اساتید صنعتگر برای ساخت اوزان ومکیال وگزهای یک شکل و یک وزن دو معتمد در هر والیت -یک امین از سوی قاضی

45

 -یک محتسب در والیت برای سرکشی ماهانه بر ترازوها و وزنه های بازار.

46

با تمام تالشی که در این زمینه انجام گرفت اما در اواخر دوره ایلخانی همچنان نظارت جدی بر بیازار
وجود نداشت و قیمتها روز بروز بیشتر میشد .نحجوانی در ا تیراض بیه بهیای ذغیال کیه بیدلیل وجیود
واسطهها و دالالن ازدودینار تا  20دینار باال رفته بود میگوید ":دو دینار کجاو بیست دینار

کجا!47

از مطالب نخجوانی در دستور الکاتب پیداست که محتس ان در اواخر حکومیت ،بیه وظیایف خیود
مل نمی کنند وناظرین بازار از اصناف مختلف م الغی به نوان رشوه دریافت و بازاریها به پشیتوانه
حمایت محتس ان اجناس خود را با قیمت های گران به مشتریان رضه میکردند.
یقینا نحوه مقرری که برای محتس ین در نظر گرفته میشد در ایجاداین شرایط بی تاایر نمیتواند
باشد .برط ق حکم ت ویض محتس ان بازاریان هر ه ته و هر ماه می بایسیت وجهیی را کیه از طیرف
دیوان مقرر شده بود به محتسب و معتمدان وی پرداخت نمایند.

48

ب) محاكم اختصاصي
محاکمی بودند که به موارد خاص میپرداختند و با قشر مشخ ی از اجتما سروکار داشتند.
رسیدگی به د اوی و تخل ات شاهزادگان و صاحب من ی ان مغیولی و غیرمغیولی ،و همچنیین
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رسیدگی به اختالفاتی که مد یان سندی برای اا ات حقانیت خود نداشتند در محاکم خیاص دییوان
یارغو ،دیوان مظالم انجام میگرفت.
ديوان يارغو:
قوانین و یاسای چنگیز ،برای تمامی مغوالن ،محترم و الزم االجرا و کلیه امراء لشکر ،میبایست
نس ت به این قوانین ،آشنایی کامل داشته باشند ،به همین جهت برای شنیدن این احکام ،هیر سیال
دو بار در قوریلتایی که به همین منظور در اردوی خیان برپیا مییشید ،حضیور پییدا مییکردنید ،تیا
شایستگی خود را برای امارت و حکومت نشان دهند 49 .بعد از ق ول اسالم ،توسط ایلخانان ،اگر چیه
قوانین مغولی تحت تأایر قوانین اسالم قرار گرفت اما محاکم یارغو ،همچنان جایگاه و ا ت ار خود را
در کنار محاکم شر ی ح ظ کردند.
وظی ه دیوان یارغو ح ظ قوانین مغولی از طریق مکتوب کردن آنها و نظارت بر اجرای آن قوانین
از طریق برپایی محاکم یارغو بود .این محاکم بر اساس یارغو نامههیا کیه تمیامی مسیائل و احکیام
قضایی ،لشکری و اداری را شامل میشد مل میکرد .محاکم یارغودر واقع دادگاههای نظامی مغول
بود که به تخل ات مهم نظامی و کشوری بزرگان مغول و صاحب من ان غیر مغیولی ا یم از وزرا و
قضات 50رسیدگی میکرد .تشکیالت دیوان یارغو اینچنین بود:
الف -يارغوچي بزرگ
رسیدگی به تخل ات شاهزادگان وصاحب من ان بزر لشکری و کشوری در محیاکم ییارغوی
بزر  ،که ریاست و بازپرسی آن را شخص خان بر هده داشت ،انجام میگرفت.
اتهامات سیاسی و توطوه بر لیه ایلخان ،51سر پیچی از مقررات ،جرایم مالی بزرگیان

کشیوری52

فرار از میدان جنگ 53از جمله جرایمی بود که شاه شخ اً به آنها رسیدگی میکرد.
معموال محاکم یارغوی جنگی در حین لشکرکشی و یا بالفاصله بعید از بازگشیت لشیکریان بیه
مرکز ،در حضور ایلخان برپا میشد .ا ضای این محاکم مقامات الی رت ه لشکری و کشوری بودند.
متهمان درحضور شاه و دیگر امرا ،محاکمه و بعد از بررسی گ تههای شهود و متهمیان رای صیادر و
بالفاصله اجرا میشد54 .
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ب -امیريار غو:
پس از سیلطان ،وظی یه رسییدگی بیه مسیائل دشیوار و مهیم قضیایی اردوی شیاهی را بیزر
یارغوچیان بر هده داشت .55وی از میان امرا و اکابری که آگاهی کامل به یاسای چنگیز داشتند و از
سوی ایلخان انتخاب میشد تا قضایا را با لم به احکام یاسا به قطع رسیاند .وی وظی یه داشیت بیه
همراه برخی از امرای منتخب از سوی ایلخان بیرای اا یات جیرم متهمیان بیه ت حیص وتحقییق و
بازپرسی از متهمان پرداخته وبعد از اا ات و یا رد جرم نتای تحقیقات را به سلطان ابالغ تیا در میورد
متهمان ت میم گیری شود 56 .اگرچه صدور رأی نهایی به هده خان بود ،اما نظر امرای ییارغو نییز
در حکم صادره ا مال میشد57 .
ج -امرای الوس:
الوه بر تشکیل یارغوهای بزر در زمان جنگ ،درالوس های چهارگانیه 58نییز محیاکم بیرای
رسیدگی به امور و جرایم ،توسط امیر الوس برپا میشد .امرا مجاز به اجرای قوانین یاسیا و مجیازات
مجرمان ،بر مقتضای قانون و شریعت یاسا بودند.

59

د -كاتبان ديوان يارغو:
رسیدگی به جرایم متهمان و بازپرسی آنان براساس یارغونامههایی بود که در آنها احکام مغولی
ا ت شده بود .ا ت احکام و قوانین مغولی ،بر هده کات ان یارغو بود .که معموالً هر طای یه از یرب،
جم ،ترک و بخشیان ،بیتکچی مخ وص داشتند که وظی هاش ،نوشتن احکام مغولی به زبان همان
طای ه بود ،تا به راحتی مضمون قوانین یارغویی فهمیده شود .احکام و قوانین ق ل از بیاض شدن بیه
صورت مسوداتی تهیه و بعد از تأیید آنها ،توسط امراء و وزراء ،پاکنویس میشد.

60

الوه بر کات انی

که در دیوان یارغو به ا ت احکام قضایی یارغو میپرداختند .کات ان دییوانهیای دیگیر نییز وظی یه
نوشتن احکام یارغویی مربوط به آن دیوان را بر هده داشتند که این احکام پس از تحریر بیه تأییید
وزیر آن دیوان میرسید.

61

ه -سپهساالری ممالک:
این افراد مسوول برقراری نظم و دل در دیوان ییارغو بودنید .حضیور سپهسیاالران ممالیک در
دیوان س ب میشد ،تا احکام و دستوراتی که از سوی قضات دیوان صادر میشود ،من انه باشید .در
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هنگامی که مردم به دیوان رجو میکردند ،سپهساالران بر کلیه مراحل کار آنها نظارت داشتند تیا
قوانین و احکام به درستی صادر و دالت اجرا گردد .نخجوانی در وظی ه این اس هساالران در دییوان
یارغو مینویسد . ..« :چون رجو قضایا با دیوان یارغو کنند او توسط کرده برقانون معدلت و راسیتی
بقطع رساند و نگ ارد که برهی طرف زور و زیادتی رود .و از مداهنت و خیدمت و رشیوت محتیزر و
مجتنب باشد و مجرمان را برقدر گناه باز خواست کرده تشدیدی را که زیادت بر جریمه مجرم باشید
ارتکاب نکند.» . ..

62

ديوان المطالعه

63

در کنار محاکم قضایی والیات ،قضات دیوان المطالعه مامور رسیدگی به د اوی میان دو مغیول،
یا یک مغول و یک مسلمان و همچنین دادرسی به ستمدیدگانی بودندکه ،هی گونیه میدرکی بیرای
اا ات حقانیت خود نداشتند .به همین دلیل صدور حکم براساس دالت کاری مشکل بود 64 .در حیل
این قضایا م نای کار بر ت حص انجام میگرفت و بعید از ا یوت تعیدی نسی ت بیه مید ی ،مجیرم
مجازات 65و احکام به نام مد ی مکتوب ،مهمور و صادر میشد 66 .محل رسیدگی به این د یاوی در
پایتخت ،دیوان مظالم و در شهرها معموال مسجد جامع بود 67 .زمان برپایی محکمه ییک ییا دو روز
در هر ه ته بود .مطابق با برنامه مشخص قضات به همراه وزراء ،امیرای الیوس ،حیاکم ،بتیکچییان،
ائمه و لمای والیات در دیوان مظالم دور یکدیگر جمع مییشیدند و بیه د یاوی میردم از مغیول و
تاجیک رسیدگی میکردند.

68

نتیجهگیری
ر ایت سلسله مراتب مناصب و مشاغل ،شرح وظایف و انتظارات ،نامهها و احکام تن ی قضات و
دیگر کارکنان بخش های اداری دیوان قضا در کتاب دستور الکاتب نحجوانی ،این اجازه را مییدهید
که بتوانیم ت ویری نس تا ش اف از ساختار و تشکیالت دیوان دادگستری ایران در

ر مغول ،که با

داده های تاریخی موجود در منابع همزمان مطابقت دارد ،ترسیم نماییم.
با بررسی ومقایسه نامه های دیوانی دستور الکاتب میتوان به این نتیجه رسید که؛
 دادگاها و محاکم در ین وحدت در اجرای قوانین شریعت اسالمی و رفیی امیا بیه طیور
مستقل و مجزا از یکدیگر دردوبخش مومی و اخت اصی به وظایف خود مل میکردند.
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 تمامی محاکم زیر نظر دیوان قضا اداره میشد.
 در هر دو محکمه سلطان حق دخالت داشت.


تشکیالت اداری دیوان مومی گسترده تر از محاکم اخت اصی بود به ت ع آن مراجعان و

متشاکیان دیوان ،طیف وسیعتری از مردم را در بر میگرفت.
 در رسیدگی به د اوی تمایزی میان امور شیر ی و رفیی وجیود نداشیت ،امیا بیشیترین
د اوی که در دیوان مومی بررسی میشد در باره خرید و فیروش امیالک و اختالفیات مربیوط بیه
زمین و ملک بود به همین دلییل مشیاغل آن متنیو تر و کارمنیدانش در مقایسیه بیا دییوان هیای
اخت اصی بیشتر بود .اما دیوان های اخت اصی شاکیان خ وصی داشت .دیوان یارغو تنها مخیتص
به د اوی بود که دو طرف یا یک طرف د وی مغولی بود .و به تخل یات سیاسیی و میالی پرداختیه
میشد.
 برای جرایم سنگین دیوانی همچون اختالس و یا جرایم سیاسی مانند توطوه ،شخص شیاه
شخ ا ریاست دیوان را بر هده داشت و به جرایم متهمان رسیدگی میکرد.

16
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يادداشتها:
 -1فضل اهلل ،رشیدالدین ،جامع التواریخ ،ت حیح محمد روشن ،تهران :نشر ال رز ،1373 ،ج  ،2ص
.1021
 -2همان ،صص .1410-1412
لیزاده ،مسکو :انتشارات
 - 3نخجوانی ،محمد بن هندو شاه ،دستورالکاتب فی تعیین المراتب ،به اهتمام
دانش شع ه خاور ،1976 ،ج  ،2ص .188
 - 4ناموس خواری ،محمد بن لی ،تح ه جاللیه یا جاللیه در لم مکات ه ،نسخه خطی حکمت متعلق به
کتابخانه دانشکده ادبیات تهران به شماره  194و نسخه خطی توبینگن به شماره  ،1191برگه .69
 - 5نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .178
 - 6همان ،ج  ،1ص.209-210
 - 7همان ،ج  ،2ص .177-197
 - 8همان ،ص .184-185
 - 9همان ،ج  ،2ص .196-195
 - 10وصاف الحضره شیرازی ،فضل اهلل بن داهلل ،تجزیه االم ار و تزجیه اال ار ،به اهتمام محمد
مهدی اص هانی ،بم وی ،1269 ،ج  ،2ص .206
 - 11ط اط ایی ،محمد محیط ،دادگستری در ایران ،تهران :بی نا ،1347 ،ص .24
 - 12آقسرایی ،کریم ،مسامره االخ ار و مسایره االخیار ،ت حیحی ثمان توران ،آنقوره :انجمن تاریخ ترک،
 ،1943ص .121
 - 13لم تون ،آن ،مالک و زار  ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1339 ،ص
.182
 - 14فضل اهلل ،رشیدالدین ،سوانح االفکار ،به کوشش محمد تقی دانشپژوه ،تهران :کتابخانه و مرکز اسناد
دانشگاه تهران ،1358 ،ص .38-39
 - 15فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1390
 - 16فضل اهلل ،رشیدالدین ،مکات ات رشیدی ،سعی و ت حیح محمد ش یع ،الهور :مکتوب،1364 ،
ش.11
 - 17فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص 1390؛ نخجوانی ،همان ،ج  ،1ص .374
 - 18نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .114-115
 - 19ناموس خواری ،برگه .69
 - 20همان.
 - 21نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .139
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 - 22فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1405
 - 23همان ،ج  ،2ص .1390
 - 24نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .241
 - 25فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1390
 - 26نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .238
 - 27فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1399
 - 28ناموس خواری ،برگه .69
 - 29لم تون ،همان ،ص .182
 - 30فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1399
 - 31همان ،ص .1397
 - 32ناموس خواری ،برگه .69
 - 33فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1398
 - 34رجب زاده ،هاشم ،آیین کشورداری در هد رشیدالدین فضل اهلل ،تهران :انتشارات توس ،ص .139
 - 35فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1399
 - 36دهخدا ،لی اک ر ،فرهنگ فارسی ،ج  ،13ص .20758
 - 37فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1403
 - 38همان ،ص .1404
 - 39ابن فوطی ،کمال الدین دالرزاق بن احمد شی انی ،الحوادث الجامعه (رویدادهای قرن ه تم) ،ترجمه
دالمحمد آیتی ،تهران :انجمن آاار و م اخر فرهنگی ایران ،1381 ،ص .217
 - 40ابن اخوه ،معالم القربه فی احکام الحس ه ،ترجمه جع ر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران،1347 ،
صص  2و .11
 - 41نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .222
 - 42نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .224
 - 43ناموس خواری ،برگه .74
- 44فضل اهلل،جامع التواریخ ،ت حیح کریمی ،ج ،2ص .1060
 - 45همان ،1373 ،ج  ،2ص .1464-1466
- 46همان ،ج ،2ص.1060
 - 47نخجوانی ،همان ،ج  ،1قسمت  ،1ص .314
 - 48همان ،ج  ،2ص .226
 - 49بناکتی ،ابوسلیمان داود بن ابوال ضل محمد ،روضه اولی ال اب فی معرفته التواریخ و االنساب ،به
کوشش جع ر شعار ،تهران :انجمن آاار و م اخر فرهنگی ایران ،2536 ،ص .372
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 - 50فضل اهلل ،خواجه رشیدالدین ،تاریخ م ارک غازانی ،محقق کارل یان ،است ن اوستین هرت ورد ،ج ،1
ص  106و .135
 - 51میرخواند ،محمد بن خاوند شاه بن محمود ،تاریخ روضه ال ا ،ت حیح جمشید کیان ر ،تهران :اساطیر،
 ،1380ج  ،5ص 3945؛ فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .83
 - 52نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص 11؛ میرخواند ،همان ،ج  ،5ص 3945؛ وصاف الحضره شیرازی،
همان ،ج  ،4ص 329؛ فضل اهلل ،تاریخ م ارک غازانی ،ص 106و .135
 - 53میرخواند ،همان ،ج  ،5ص 4250؛ فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .1315
 - 54وصاف الحضره شیرازی ،همان ،ج  ،4ص 201؛ فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص  843و
.1315
 - 55فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،1ص .70
 - 56وصاف الحضره شیرازی ،همان ،ج  ،4ص .199
 - 57فضل اهلل ،همان ،1373 ،ج  ،2ص .835-836
 - 58ابنفضلاهلل مری جغرافینویس و مورخ برجستة ر مملوکان م ر بر آن است که در ر
ایلخانیان امرای الوس  4تن بودند و بکالری بک (بیگلر بیگی) ،یعنی امیراالمرا مهتر و سرور همه بود .وی
آنگاه قتلو (قتلغ) شاه را بیگلربیگی ند غازان و اولجایتو و امیر چوپان را بیگلر بیگی اولجایتو و ابوسعید
میشناساند .ابن فضل اهلل مری ،احمد بن یحیی ،مسالک ال ار فی ممالک اال ار ،ابوظ ی :مجمع
الثقاقی ،ج  ،3ص .206-207
 - 59نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .11
 - 60نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .41-43
 - 61همان ،ص  103 ، 80و .111
 - 62همان ،ص .155-157
 - 63این دیوان در اواخر دوره ایلخانی و اوایل جالیریان با نام دیوان مظالم همچنان به کار خود را ادامه
میدهد.
 - 64نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص .326
 - 65همان ،ج  ،2ص  325و ج  ،1قسمت  ،2ص .478
 - 66فضل اهلل ،1373 ،ج  ،2ص 1006؛ فضل اهلل ،تاریخ م ارک غازانی ،ص.219
 - 67همان.
 - 68نخجوانی ،همان ،ج  ،2ص 84؛ هروی ،سیف بن محمد ،تاریخ نامه هرات ،به ت حیح پرفسور
زبیرال دیقی ،بی جا :خیام ،1362 ،ص .782
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