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چکیده
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که بهصورت سـاده و ابتـدایی و در قالـب
داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که بهصورت نظامی پیچیـده
درآمده است؛ متناسب با درجة تمدن ،نوع حکومت و مقتضیات و مالحظـات
سیاســـی ،اجتمـــاعی و مـــعه ی جوامـ ـ دگرگـــون شـــده و در هـــر دورهای
ویژگیهای خاصی داشته است .یکی از این دورهها ،عصر حاکمیت تیموریان
بر مناطق مختلف ازجمله ایران و ماوراءالنهر است.
در این دوره مانند دورههای ق ل از آن در ایران ،قضاوت م تنـیبـر قـوانین
منسجم و یکنواختی ن ود و قاضیان براساس قوانین شـرعی ،عـرو و احکـام و
دستورهای شاهان به قضاوت میپرداختند .یاسای چنگیـزی نیـز از م ـانی مهـم
قضاوت عرفی در این دولت بهشمار میآمـد .ایـن سـه اصـل در حکـم قـانون
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بودند و هرگونه عملی که برخالو این موازین صورت میگرفت ،جرم تلقـی
میشد و برای هر جرمی نیز مجازات خاصی درنظر گرفته میشد.
قضاوت در این دوره از مهمترین امور حکومتی بود؛ بهگونـهای کـه خـود
سلطان بهعنوان باالترین مقام حکومتی ،در رأس امـور قضـایی قـرار داشـت و
حکم او در تعیین ،ت ـدیل و تخفیـف مجـازات مجرمـان نقـ

مهمـی داشـت.

اهمیت هرکدام از م انی سهگانة قضاوت در طول حکومـت هریـ

از شـاهان

تیموری متفاوت بود و هر حاکم شیوة خاصی در قضاوت و مجـازان مجرمـان
داشت.
مسئلة اصلی این پژوه  ،آشنایی بـا شـیوههـای محاکمـه ،نحـوة عملکـرد
قاضیان و آیین دادرسی در دورة تیموریان است.
واژههای کلیدی :تیموریان ،قضاوت ،جرم ،مجازات.
 .مقدمه
قضاوت و رسیدگی به دعاوی و مرافعات ،همواره از مسائل مهم در طـول تـاریخ بشـر بـوده اسـت.
بــهتناســب اوضــاع و احــوال اجتمـاعی ،سیاســی و مــعه ی کشــورها و شــکلگیــری حکومــتهــای
گوناگون در آنها؛ تشکیالت قضایی ،قوانین و مقررات و شیوههای دادرسی آنها تغییر یافته است.
در ایران نیز که اولین نشانههای قضـاوت و دادرسـی را مـیتـوان در نخسـتین دورههـای تـاریخ آن
مشاهده کرد ،روند تحول و ویژگیهای نظام قضایی و آیین دادرسی در هر دورهای نس ت مسـتقیم
و گستردهای با نوع حکومت ،دین رایج و وضـعیت سیاسـی و اجتمـاعی آن دوره داشـته اسـت .در
ایران از دیرباز ،قضاوت همواره از مهمترین امور حکومتی بوده و اهمیت کار قضاوت تا بـدان پایـه
بوده است که خود پادشاه و فرمانروا بهعنوان باالترین مقام در کشور به این کار میپرداخته اسـت.
ال ته ،در دوران حاکمیـت حکومـتهـای مطلقـه در ایـران ماننـد دورة تیموریـان ،نقـ

سـلطان در

قضاوت پررنگتر میشد؛ بهگونهای که او آزادانه و بدون هیچ قید و بندی میتوانست بـه قضـاوت
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بپردازد و هیچکس و هیچچیز نمیتوانست برای او در این زمینه محـدودیت ایجـاد کنـد .عـالوهبـر
این ،در محاکم قضایی حکم او در تعیین ،ت دیل و تخفیف مجازاتها نق

مهمی داشت.

دین رایج در هر جامعهای یکی دیگر از عوامل تأثیرگـعار بـر شـیوههـا و آیـین دادرسـی در آن
جامعه است؛ بهگونهای که یکی از مهمترین مناب دادرسـی در جوامـ دینـی ،آمـوزههـای دینـی و
دستورات معه ی است .تیموریان خاندانی مسلمان بودنـد و در محـی اسـالمی پـرور

یافتـه و بـر

جامعهای مسلمان حکم میراندند؛ بنابراین شریعت اسالمی یکی از م ـانی مهـم قضـاوت را تشـکیل
میداد و این قوانین در محاکم شرعی و توس قاضی شرع مورد استفاده و استناد قرار میگرفت.
عرو و آداب و رسوم حاکم از دیگر عوامل مؤثر بر شیوة دادرسی در سراسر تاریخ ایـران و از
م انی مهم قضاوت بهشمار میآمده است .تیموریان بهدلیل احترام به خاندان چنگیـزخـان و از آنجـا
کـه مــیخواسـتند حکومــت خـود را دن الــة حکومـت چنگیزخــان قلمـداد کننــد ،یاسـای چنگیــزی
(مجموعه قواعد و رسوم مغولی) را م نای قضاوت عرفی خـود قـرار داده بودنـد .ال تـه ،بـا توجـه بـه
پای ند بودن یا ن ودن هری

از پادشاهان تیمـوری بـه شـریعت اسـالمی ،میـزان اهمیـت و اسـتناد بـه

قوانین مغولی در دورههای مختلف ،متفاوت بود.
مقالة حاضر آیین دادرسی در دورة تیموریان را با استناد به م انی قضاوت در این دوره ،جـرمهـا
و مجازاتها ،نحوة رسیدگی به شکایتها و جرمها و عملکرد قاضیان در این عصر بررسی میکند.

 .مبانی قضاوت در دورة تیموریان
در هر جامعهای ،قاضیان یا دستاندرکاران امور قضایی برم نای پارهای اصول و قواعد بـه قضـاوت
می پردازند .در جامعة دورة تیموریان ،قضاوت بر سـه م نـا صـورت مـیگرفـت :شـریعت اسـالمی،
عرو ،فرمانهای شاه .اگر بافت جامعة تیموری را بهمثابه دیگر جوام به ق ایل و ایالت و روسـتایی
و شــهری تقســیم کنـیم ،م ــانی قضــاوت یادشــده برحســب گــروههــای موجــود در هریـ

از ایــن

تقسیمات ،حالت خاصی دارد .برای روشن شدن موضوع باید گفت در بین ایالت و عشایر و ق ایـل
این دوره -که بیشتر از نواحی توران و ماوراءالنهر بوده و با فرهنگ مغولی انس داشـته و در جامعـة
تیموری بیشتر نق

نظامی و لشکری داشتند -ط یعتـا قـوانین مغـولی و یاسـا کـاربرد بیشـتری داشـته
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است؛ اما در بین جمعیت یکجانشین و بهویژه شهری بهدلیل غل ة فرهنـگ ایرانـی و اسـالمی کـه در
قالب طریقتهای گوناگون حروفیه ،نقش ندیه ،نعمتاللهیه و صفویه و نهادهای مدنی و مکـانهـای
معه ی شاهد آن هستیم ،بنابه قاعده کاربرد شریعت اسالمی در قضاوت نمایانتر اسـت و هرچـه بـه
اواخر دورة تیموری نزدی

مـیشـویم ،کـاربرد شـریعت اسـالمی نسـ ت بـه یاسـا بیشـتر گسـتر

مییابد.
  .شریعت اسالمییکی از مهمترین مناب دادرسی در جوام دینی ،آموزههای دینی و دستورات معه ی است و غالـب
مقررات و قواعد حقوق خصوصی ،بهویـژه حقـوق خـانواده و احـوال شخصـی برگرفتـه از مـعهب
است .ادیان مختلف دربارة تنظیم رواب حقوقی افراد و نظم بخشـیدن بـه زنـدگی اجتمـاعی آنـان،
بخشی از آموزهها و فرمانهای خود را به حقوق و تکالیف افـراد و قضـاوت و نحـوة رفـ اخـتالو
اختصاص دادهاند ،تا جایی که میتوان گفت هری

از ادیان نظام قضـایی خـاص خـود را دارنـد و

بعضی ادیان مانند اسالم ،نظام حقوقی پیچیدهای م تنیبر احکام و مقررات شرعی ایجـاد کـردهانـد.
در ایران در سراسر دورة اسالمی ،قضاوت اغلب بر محور شریعت اسـالمی بـود و قاضـیان مسـلمان
برم نای احکام و مقررات شرعی داوری میکردند (زرنگ.)34 /1 :1931 ،
این وضعیت در دوران حاکمیت تیموریان نیز ادامه داشت .با توجه به اینکـه تیموریـان خانـدانی
مسلمان بودند و در محی اسالمی تربیت یافته و بر جامعهای مسلمان فرمانروایی میکردند ،ط یعی
بود که یکی از م انی قضاوت در این دوره را شریعت اسالمی تشکیل دهد .ایـن قـوانین در محـاکم
شرعی و توس قاضی شرع مورد استفاده و استناد قرار میگرفت (حسینی تربتی.)050 :1940 ،
اگرچه اکثر شاهان و شاهزادگان تیموری سعی میکردند خود را مسلمان متعصب نشان دهنـد و
به سادات و فقها و علمای اسالمی احترام میگزاردند ،بسیاری از آنان آشکارا به برخی از م ـادی و
م انی دینی عمل نمیکردند؛ ازجمله نوشیدن شراب که در اسالم من شده بود ،در مجالس بزم آنان
رواج داشت (کالویخو .)191 :1944 ،بنابراین ،در چنین جامعهای نمـیتـوان انتظـار داشـت قـوانین
اسالمی بهطور کامل و بیچون و چرا به اجرا درآید.
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در تاریخ میانة ایران ،یکی از رو هایی که در آن قوانین شرعی بهکار گرفته میشد ،رو

فتیا

یا افتاء (عمل صدور فتوا) بود (لم تن .)39: 1930 ،در دورة تیموریان هم مفتیـان یـا صـادرکنندگان
فتوا جایگاه خاصی در جامعه داشتند .بهنظر میرسد تیمور هنگام لشکرکشیها گروهی از این فقهـا
و مفتیان را همراه خود میبرد و دربارة برخی قضایا به فتوای آنها عمل میکرد (میرخوانـد:1993 ،
.)455-454 /1
  .عرفدر ایران بهموازات قضاوت شرعی ،قضـاوت عرفـی نیـز در طـول دورة اسـالمی بـا اقتـدار بـهچشـم
از دولتهای حاکم مشخصات ویژة خـود را داشـته اسـت .قضـاوت عرفـی

میخورده و در هری

م تنیبر دستورات قضایی حاکمان و زمامداران و آداب و رسوم حاکم بـود و در بسـیاری از مـوارد
با مقررات و موازین شرعی تعارض داشت .این وضعیت در سراسر دورة اسـالمی وجـود داشـت .از
هنگامی که حکومتهای مستقل ایرانی تشـکیل شـدند ،شـاهان ایرانـی بـه مظـالم مـینشسـتند و در
قضاوتهای خوی

کمتر از اصول و ضواب اسالمی پیروی میکردند .این رفتار قضایی سـالطین،

نخستین رودررویی قضاوت شرعی بـا قضـاوت عرفـی بـود .ایـن وضـعیت در دورة مغـوالن چهـرة
دیگری به خود گرفت و با سلطة یاسای چنگیزی این رودررویی شدّت گرفت و در دورة تیموریان
نیز تا مدتی ادامه یافت.
در این دوره ،عالوهبر دستور حاکمان ،یاسای چنگیزی یکی از مهم ترین م انی قضـاوت عرفـی
بهشمار میرفت (ناصری داوودی 195 :1933 ،و  .)191درواق  ،تیمور نظر به احترامیکه به خاندان
چنگیزخان داشت و از آنجا که میخواست حکومت خـود را دن الـة حکومـت چنگیزخـان قلمـداد
کند؛ قسمتی از یاسای چنگیزی را پعیرفت و آن را با اصول اسالمی درآمیخت و قواعدی را که بـه
تزوکات تیموری معروو است ،ترتیب داد (میرجعفری 11 :1933 ،؛یارشاطر.)4 :1994 ،
در دورة تیموری ،قواعد و رسوم مغولی بیشتر در امور لشکری و نظامی اعت ـار داشـت (نطنـزی،
 933 :1911؛ یزدی)31 /0 :1991 ،؛ زیرا لشکریان شـاهان تیمـوری بـهویـژه تیمـور اغلـب از افـراد
ساکن ترکستان و ماوراءالنهر بهویژه از افراد ایـل جغتـایی بودنـد (کالویخـو )133 -133 :1911 ،و
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خاندان چنگیز و قوانین مغولی نزد آنان محترم بود .بدین ترتیب ،پادشاهان تیموری بـا بـهکـارگیری
این قوانین افراد ایل جغتایی را با خود همراه کردند و از نیروی جنگی آنها بهره میبردنـد .بـا ایـن
حال ،این امر بهمعنای عدم کاربرد این قوانین در سایر امور کشور ن ود و در محاکم عرفی براسـاس
این قوانین به جرمها و دعاوی رسیدگی میشد .در مواردی این امکان وجـود داشـت کـه قـوانین و
رسوم مغولی با عرو منطقهای بهویژه مردم ایـران -کـه مسـلمان و متمـدن بودنـد و قـوانین ابتـدایی
مغولی نمیتوانست جوابگوی فرهنگ پیشرفتة آنان باشد -سازگار ن اشد؛ ولی افرادی که برای حل
و فصل خصومتها و مرافعات خود به این محاکم مراجعه میکردند ،مج ور بودنـد از ایـن قـوانینی
که قاضی براساس آنها حکم صادر میکرد ،اطاعـت کننـد؛ زیـرا شـاهان تیمـوری بـهویـژه تیمـور
مقتدر و خودکامه بودند و براساس میل و دستور آنان این قوانین در محاکم عرفی مورد استناد قـرار
میگرفت .بنابراین ،هرگونه سرپیچی از این قوانین مجازات سختی درپی داشت.
شواهد چندی وجود دارد که نشان میدهد پس از مغوالن ،در دورة تیموریان یاسـا هنـوز مـورد
استفاده و استناد قرار میگرفته است .ازجمله بنابه گزار

مناب  ،شاهرخ در سال 315ق یاسـا را لغـو

کرد (راوندی911 /0 :1954 ،؛ نوایی194 :1941 ،؛ حجتی کرمـانی .)35 :1913 ،بنـابراین ،تـا سـال
315ق و در دورة تیمور یاسا همچنان در ایـن دولـت مـورد اسـتفاده و اسـتناد بـوده اسـت .از دیگـر
شواهد ،تداوم برخـی قواعـد و رسـوم مغـولی در دورة تیمـور اسـت؛ ازجملـة ایـن رسـوم ،تشـکیل
قوریلتای 1بود .تیمور برای گرفتن تصمیمهای مهم دربارة امور نظامی ازجمله لشکرکشی بـه منـاطق
مختلف قوریلتایی متشکل از شـاهزادگان ،امـرای بـزر

و بزرگـان سـپاه تشـکیل مـیداد (یـزدی،

 130 /0 :1991و 130؛ نطنزی.)030-031 :1991 ،

 .1شورایی بزر

متشکل از عموم شاهزادگان و ارکان مملکت (معین)0345 /0 :1914 ،
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از دیگر رسوم مغولی که در این دوره تداوم یافت ،برپایی محـاکم یـارغو 1بـود (شـامی:1919 ،
 .)13در این محاکم براساس قوانین مغولی به جرمهای مختلف بهویژه جـرمهـای نظـامی رسـیدگی
میشد .یارغوچی بهعنوان قاضی نظامی در رأس این محکمه حضور داشت و در اکثر لشکرکشیها
نیز شرک میکرد .از این یارغوچیها میتوان به اق ـال شـاه یـارغوچی کـه در ن ـرد علیـه قرااحمـد
ترکمان در دورة تیمور شرکت داشت و همچنین شیخ ارسالن یارغوچی کـه در محاصـرة تکریـت
در سال 331ق حضور یافت ،اشاره کرد (یزدی410 /1 :1991 ،؛ منز.)041 :1933 ،
از دیگر شواهد تداوم رسوم مغولی در این دوره ،اعطای نشان ترخانی 0بهوسیلة شاهان تیمـوری
به افرادی بود که درجنگها از خود رشادت نشان میدادند .بهموجب این نشان ،افراد مـیتوانسـتند
تا نه بار بدون مجازات مرتکب جـرم شـوند و بـدون هـیچ مـانعی بـه حضـور سـلطان راه مـییافتنـد
(شامی.)109 :1919 ،
برخی مجازاتهایی که در این دوره اعمال میشد ،همان مجازاتهایی بود کـه در دورة مغـول
هم رواج داشت؛ مانند دو شاخه در گـردن زنـدانیان انـداختن و چـوب یاسـا زدن (خـوافی:1993 ،
 .)143درمجموع ،در این دوره باوجود تأثیر زیاد آیین اسالم ،حضور یاسا تا پایان سلسـلة تیموریـان
ادامه داشت و این قوانین و آداب و رسوم بعدها با تیموریان به هند رفت (میرجعفری.)005 :1933 ،
 .3فرمان شاهدر دورة تیموریان ،در رأس حکومت ،شخص شاه قرار داشـت .تیمـور بـهمقتضـای حاکمیـتهـای
است دادی ،بدون هیچ حد و مرزی ،بهطور مطلق بر جان و مال و همة شئون زندگی مردم مسل بـود
و قدرت و اختیارات امیران ،وزیران ،حاکمان ،قاضیان و مأموران والیتها در محدودة قدرت شـاه
مفهوم مییافت .چنانچه سلطان حکمی را صادر میکرد ،باید آن حکم اجرا میشـد؛ حتـی اگـر در
 .1مجلس استنطاق که در دورة مغول وجود داشت و همة مغوالن تاب آن بودند .این مجلس بهوسیلة امرای یارغو برپا میشد و
خان بزر

در آن قضاوت میکرد (اشپولر.)939-931 :1915 ،

 .0ترخانها ط قهای از بزرگان مغوالن بودند که از تمام خدمات عمومی و پرداخت مالیات معاو بودند و بدون هیچ مانعی به
حضور سلطان راه مییافتند (راوندی.)130 :1913 ،
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آن حکم ضررهایی متصور بود ،کسی یارای مخالفت با فرمان او را نداشت (حسینی تربتـی:1940 ،
 .)000برای مثال در دورة تیمور ،قاضیانی که در سفرهای جنگی همراه او بودند و وظیفة رسـیدگی
به شکایتها و جـرمهـا را داشـتند ،ق ـل از اجـرای حکـم آرای مکتـوب خـود را بـه اطـالع تیمـور
میرساندند و پس از مهر و امضای او ،آن حکم را اجرا میکردند (کالویخو.)031 :1911 ،
 .3جرمها در دورة تیموریان
در هر جامعهای و در هر دورهای ،اعمـالی ازنظـر حقـوقی جـرم تلقـی مـیشـوند؛ یعنـی آن اعمـال
برخالو قانون آن جامعه وآن دوره هستند و اگر فـرد یـا افـرادی مرتکـب آنهـا شـوند ،بـهشـدت
مجازات میشوند .پس جرم و مجازات در کنار هم معنا پیدا میکنند .بـه ع ـارت دیگـر ،تـا جرمـی
صورت نگیرد ،مجازاتی نیز اعمال نمیشـود .در دورة تیموریـان هـم انجـام اعمـالی جـرم بـهشـمار
می رفت و برای آن اعمال ،مجازاتهـایی درنظـر گرفتـه شـده بـود کـه در زیـر بـه آنهـا پرداختـه
میشود .در دورة تیموریان ،جرمها برحسب ماهیتشان به چند دسته تقسیم میشود:
 . -3جرمهای سیاسی
در این دوره هرگونه اقدامی علیه شاه و در مخالفت با او جرم سیاسی بود و مجازات سختی داشـت.
جرمهای سیاسی قلمرو دقیق و روشنی نداشت و بسته به نظر شاه ممکن بود کوچ

ترین خـالو و

یا سرپیچی از دستورات او ،جرم سیاسی تلقی شود .برخی از این جرمها ع ارتانداز:
 توطئه و عصیان علیه شاه؛ همراهی با افراد عصیانگر و حمایت از آنان؛ سوءقصد به جان شاه؛ -تحری

افراد به شور

و طغیان علیه شاه؛

 خیانت به شاه یا شاهزادگان؛کشـــتن یـــا بنـــد کـــردن ایلچـــی (میرخوانـــد 531 ،955 ،030 ،033 ،33 ،31 /1 :1993 ،و 143؛سمرقندی993 :1930 ،؛ خوافی.)134 :1993 ،
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 . -3جرمهای نظامی
در امور نظامی این دوره نیز هرگونه کوتاهی و سرپیچی از دستورات جرم تلقی مـیشـد و نظامیـان
متخلّف بهشدّت مجازات میشدند .نمونههایی از جرمهای سیاسی ع ارتاند از:
 فرار از جنگ؛ سستی و کاهلی سرداران و سپاهیان در انجام وظایف به ویژه در مواق ن رد؛ -ساز

با دشمن بهطور پنهانی؛

 انجام کارهای خودسرانه توس سپاهیان و امرا :چنانچه امرا و سـپاهیان هنگـام لشکرکشـی و ن ـردبدون دریافت فرمانی از جانب سلطان به اقداماتی ازق یل صـل بـا دشـمن و غـارت و چپـاول مـردم
ی

ناحیه دسـت مـیزدنـد ،بـهشـدّت مجـازات مـیشـدند (میرخوانـد33 ،040 ،093 /1 :1993 ،؛

حسینی تربتی900 :1940 ،؛ نطنزی033 -033 :1991 ،؛ ابنعربشاه.)113-111 :1951 ،
 .3-3جرمهای مالی و اداری
منظور از این جرمها ،سوء استفادههـای مـالی و اعمـال خالفـی اسـت کـه در سـازمانهـای اداری و
دیوانهای این دوره صورت میگرفت .برخی از این جرمها ع ارتاند از:
 رشوهخواری :از جرمهایی بود که در سازمانهای اداری این دوره بسیار رواج داشت ،بـهگونـهایکه حتی برخی از افراد با پرداخت رشوه ،موفق به کسب مقام و منص ی شده بودنـد (نـوایی:1919 ،
000؛ زمجی اسفزاری)010 /0 :1993 ،؛
 تصرو در اموال و وجوه دولتی و دیوانی :از تخلّفـاتی بـود کـه در بـین وزیـران ایـن دوره بسـیاررواج داشت ،بهگونهای که بسیاری از وزیران این دوره بهدلیل ارتکـاب ایـن جـرم از منصـب خـود
برکنار شدند .چون ارتکاب این جرم از سوی وزیران به عزل آنان از منصب وزارت منجر مـیشـد،
برخی از وزیران این دوره برای از میدان به در کردن رقی ان خود ،با دسیسهچینی آنان را به تصـرو
در اموال و وجوه دولتـی مـتهم مـیکردنـد (خوانـدمیر 933 ،931 ،931 ،930 ،951-945 :1955 ،و
)933؛
 -جعل مهر و امضاء؛
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 رباخواری؛ اخــا ی از مــردم (واصــفی931 -939 /0 :1950 ،؛ میرخوانــد453 /4 :1993،؛ کالویخــو:1911 ،.)050
 .4-3جرمهای عمومی
منظور از این جرمها ،تجاوز به جان و مال و ناموس مردم است که برخی از آنها ع ارتاند از:
 دزدی و راهزنی؛ زنا؛ قتل؛ -ضرب و جرح مانند دندان شکستن ،چشم کور کردن و گو

و بینـی بریـدن (یـزدی/0 :1991 ،

 011 ،93 ،93و 013؛ زمجی اسفزاری153 /0 :1993 ،؛ حسینی تربتی.)050 :1940 ،
 .5-3جرم ازدیدگاه مذهب
بخشی از قوانین در هر جامعهای ،برگرفته از آموزههای دینی آن جامعـه اسـت .در جوامـ اسـالمی
هم بخ

اعظم قوانین برگرفته از شریعت اسالمی است .بنابراین ،آن دسـته از اعمـالی کـه ازلحـا

شریعت اسالمی جرم بهشمار میآیند ،در جوام اسالمی هم جرم تلقی میشوند و با مرتک ان آنهـا
بهشدت برخورد میشود .در دورة تیموریان نیز که شریعت اسالمی یکی از م ـانی مهـم قضـاوت را
تشکیل میداد ،چنانچه فردی مرتکب آن جرمها میشد ،مطابق با قوانین جزایی اسالمی محاکمـه و
مجازات میشد .این جرمها ع ارتاند از :جرمهای حـدود ماننـد زنـا ،سـرقت ،محاربـه؛ جـرمهـای
قصاص و دیه مانند قتل عمد ،ایجاد نقص عضو بهصورت عمد ،قتل شـ هعمـد؛ جـرمهـای تعزیـری
مانند ربا ،خیانت در امانت و. ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 031 /

 .4مجازاتها در دورة تیموریان
در این دوره برای هر جرمی مجازاتی تعیین شده بود .بخشی از این مجازاتها همان مجـازاتهـایی
بودند که در حقوق جزای اسالمی برای جرمها درنظر گرفته شده بود .این مجازاتها ع ارتاند از:
حدود ،قصاص ،دیه و تعزیرات.
در این دوره ،دستهای دیگر از مجازاتها را شاه تعیین میکرد .حتی در برخـی مـوارد ،شـاه در
ت دیل و تخفیف مجازاتها نق

مهمی داشت .در چنین مـواردی ،مجـازات یـ

جـرم مشـخص،

بنابر نظر شاه تغییر میکرد .برای مثال ،مجازات سرکشی و عصیان علیه شاه گاه مر

بود ،گاه قط

دست و گاه میل کشیدن به چشم (میرخواند333 /1 :1993 ،؛ حافظ ابرو .)50 /1 :1930 ،در ادامـه،
نمونههایی از این مجازاتها بیان میشود:
 . -4میل کشیدن چشمها
این مجازات بیشتر درمورد افراد فتنهجو و آشـوبگر و افـرادی کـه علیـه شـاه عصـیان کـرده بودنـد،
اعمال میشد .در سال 313ق به فرمان شاهرخ ،چشمان اسکندربن عمر شیخ را که در فارس دعـوی
استقالل کرده بود ،میل کشیدند (سمرقندی.)931 :1930 ،
 . -4قطع کردن دست
یکی از مجازاتها در این دوره قط کردن دست مجرمان بود .این مجازات بیشتر برای تن یه دزدان،
اخ ارنویسانی که اخ ار دروغ بـرای شـاه مـینوشـتند و گـاه بـرای تن یـه سـرداران عصـیانگر بـهکـار
میرفت (شامی043 :1919 ،؛ حسینی تربتی950 :1940 ،؛ میرخواند.)333 /1 :1993 ،
 .3-4سوراخ کردن پای مجرم و سرنگون آویختن او
این مجازات بیشتر در دوران تیمور رواج داشت و تن یهی بود برای حاکمان و داروغـههـایی کـه بـه
مردم ستم کرده بودند و مردم از رفتار و عملکرد آنها شاکی و ناراضی بودند .برای نمونه ،در سال
303ق زمانیکه تیمور از لشکرکشـیهـای خـود بـه منـاطق مختلـف فـارغ شـده بـود و بـه سـمرقند
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بازمیگشت ،چون به کنار آب مرغاب رسید ،مردم آنجا از داروغة خود نزد تیمور شکایت کردند.
تیمور دستور داد پای داروغه را سوراخ کنند و او را سرنگون بیاویزند (خواندمیر.)501 /9 :1959 ،
 .4-4بریدن گوش
از اسـالم در ایـران بسـیار معمـول بـود و درمـورد افـرادی بـهکـار

این نوع مجازات در دوران پی

میرفت که به شاه خیانت کرده بودند (خلیلـی .)13-11 /1 :1953 ،در دورة تیموریـان هـم گـو
افرادی را که به شاه یا شاهزادهای خیانت کرده بودند ،میبریدند سپس به قتل میرساندند (خـوافی،
.)134 :1993
 .5-4گردن زدن
در دورة تیموریان ،افرادی را کـه بـه سرکشـی و طغیـان علیـه شـاه ،سـرپیچی از دسـتورات او و یـا
تحری

افراد به سرکشی و طغیـان علیـه شـاه مـتهم شـده بودنـد ،بـه دسـتور شـاه گـردن مـیزدنـد

(خواندمیر440 /9 :1959 ،؛کالویخو.)139 :1911 ،
 .6-4دار زدن
این نوع مجازات بیشتر برای جرمهاییازق یل طغیان علیه شاه ،راهزنـی و اخـا ی انجـام مـیشـد .دار
زدن افراد به چند شکل انجام میشد :گاه فرد مجرم را زنده به دار میآویختند؛ گاه سر مجـرم را از
بدن جدا میکردند و جسد
می زدند و تیربـاران

را به دار میآویختنـد؛ در پـارهای مـوارد هـم مجـرم را برهنـه بـه دار

مـیکردنـد (یـزدی 934 ،013 /0 :1991 ،و 413؛ خوانـدمیـر49 /4 :1959 ،؛

واصفی.)935 /0 :1950 ،
 .7-4پوست بدن را کندن
این مجازات به دو شکل انجام میشد :یا فرد را زندهزنده پوست میکندند ،یا مجرم را میکشـتند و
سپس پوست بدن

را میکندند .در هر دو رو  ،بعد از اینکـه پوسـت بـدن مجـرم را مـیکندنـد،
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پوست را پر از کاه میکردند و بر دروازة شهر مـیآویختنـد.ایـن نـوع مجـازات بیشـتر بـرای مـورد
ع رت قرار دادن مجرمان و یا بیگناهان بوده است (میرخوانـد349 /1 :1993 ،؛ واصـفی/0 :1950 ،
.)993
 .8-4فرد را زنده در دیگ آب جوشان انداختن
این نوع مجازات فق ی

مورد و آنهم در دوران سلطان ابوسـعید گـزار

شـده اسـت .در سـال

311ق به دستور سلطان ابوسعید ،خواجه معزالدین وزیر را که مـتهم بـه تصـرو در وجـوه و امـوال
دولتی شده بود ،زنده در دیگ آب جوشان انداختند (خواندمیر.)31 /4 :1959 ،
 .9-4عزل از منصب
در دورة تیموریان ،این نوع مجازات بیشتر برای جرمهای مقامات بـاالی کشـوری و لشـکری ماننـد
وزیران و امیران اعمال میشد .در این دوره ،وزیرانی را که به تصرو در امـوال دیـوانی و کوتـاهی
در انجام وظایف متهم میشدند ،از منصب وزارت عـزل مـیکردنـد .بـرای نمونـه در دورة سـلطان
ابوسعید ،سه تن از وزیران او به نامهای خواجـه نعمـتاهلل ،خواجـه قطـبالـدین طـاووس و خواجـه
اسماعیل خوجانی بهدلیل تصرو در اموال دیوانی از منصب وزارت عزل شدند (خواندمیـر:1955 ،
 .)933 -931امیران نیز چنانچه در انجام وظایف خود و امور سپاهیگـری سسـتی و کوتـاهی نشـان
میدادند ،از منصب امارت برکنار میشدند (حسینی تربتی.)044 :1940 ،
 . 1-4به دُم ستوران بستن
یکی دیگر از مجازاتهای این دوره ،بستن دست و پای مجرمان به دم سـتوران بـود .ایـن مجـازات
چنان بود که دست و پای متهم را به دم اسب یا قاطر چمو

مـیبسـتند و آنگـاه حیـوان را شـالق

میزدند و رها میکردند .بدین ترتیب ،متهم یا مجرم بر اثر کشیده شدن روی سنگ و خـاک و یـا
خار بیابان کشته و بدن

قطعـهقطعـه مـیشـد (خلیلـی .)113 /1 :1953 ،در دورة تیمـور ،ایـن نـوع

مجازات بیشتر برای سپاهیانی اعمال میشـد کـه در مواقـ ن ـرد و لشکرکشـیهـا از خـود اهمـال و

 / 011آیین محاکمه و مجازات در دورة تیموریان

سستی نشان میدادند و یا از دستورات تیمـور سـرپیچی مـیکردنـد (شـامی11 :1919 ،؛ میرخوانـد،
.)33 /1 :1993
 . -4ریش مجرم را تراشیدن و او را بر گرد شهر گرداندن
یکی از مجازاتها در دورة تیموریان این بود که ری

فرد مجـرم را مـیتراشـیدند و او را بـر گـرد

شهر میگرداندند تا مورد مسخرة مردم قرار گیرد و شرمساری نصی

شود .ایـن مجـازات درواقـ

موجب شکنجة روحی فرد متهم میشد .در دورة تیمور ،سپاهیانی را که در جنگها از خـود تـرس
و بزدلی نشان میدادند و از میدان ن رد میگریختند؛ دستگیر میکردند ،ری
و صورت آنان را آرای

آنها را میتراشـیدند

زنانه میکردند ،سپس چادری بـر سرشـان کـرده ،آنـان را بـر گـرد شـهر

میگرداندند (یزدی900 /1 :1991 ،؛ واله اصفهانی .)155 :1933 ،همچنـین در ایـن دوره ،قاضـیانی
را که از آنان کار خالفی سر میزد ،اینگونه مجازات میکردند (خواندمیر93 /4 :1959 ،؛ غفـاری
کاشانی.)941 :1940 ،
 . -4پارهپاره کردن بدن و سوزاندن جسد مجرمان
یکی از مجازاتهای دورة تیمور این بود که ابتدا بدن فرد مجرم را پارهپاره میکردند ،سپس جسـد
او را میسوزاندند و خاکستر

را بر باد میدادند .میرزا شاه غریب ،از فرزندان سلطانحسین بایقرا،

دستور داد فردی به نام موالنا آگهی را -که متهم به جعل مهر و امضای یکی از صـدور شـده بـود-
پارهپاره کنند ،سپس بدن پارهپارة او را بسوزانند و خاکستر

را بـر بـاد دهنـد (واصـفی/0 :1950 ،

.)931-939
 . 3-4شالق زدن
شالق زدن مجرمان یکی از مجازاتهای بسـیار رایـج دورة تیموریـان بـود .در ایـن دوره نیـز ماننـد
دورة ایلخانان به این عمل در اصطالح چوب یاسا زدن نیـز مـیگفتنـد (معـدنکـن .)3 :1935 ،ایـن
مجازات بیشتر برای جرمهایی ازق یل فرار از جنگ ،تقلب و کاله رداری و ایجاد فتنه و آشـوب در
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شهر بـهکـار مـیرفـت و گـاه بـا مجـازاتهـای دیگـری ماننـد حـ س و جریمـة نقـدی همـراه بـود
(سمرقندی419 :1930 ،؛ میرخواند.)040-093 /1 :1993 ،
 . 4-4زندانی کردن
یکی دیگر از مجازاتهای بسیار رایج در دورة تیموریان ،زندانی کردن مجرمان بود .ایـن مجـازات
بیشتر برای تن یه شاهزادگانی بهکار میرفت که به عصیان و طغیان علیه شاه برمیخاسـتند .در برخـی
موارد نیز افرادی را که در مناطق مختلف دست به شور

زده بودند و صـاحبمنصـ انی را کـه بـه

مردم ستم روا داشته بودند ،زندانی میکردنـد (میرخوانـد 143 ،930/1 :1993 ،و 333؛ خوانـدمیـر،
 410 ،933 ،933 :1955و  .)491زندانیان را در قلعههایی مح وس میکردند و برای مراق ت از آنـان
و جلوگیری از فرارشان ،نگه انانی را بر در زندانهـا مـیگماشـتند .ابـنعربشـاه نگه انـان و مراق ـان
زندانها در دورة تیمور را افرادی «تندخو و ترشروی» توصیف کرده است (ابنعربشاه.)03 :1951 ،
برای بستن زندانیان و جلوگیری از فرارشان ،گاه زاوالنه 1به پـای آنـان مـیبسـتند و گـاه دو شـاخه

0

برگردن آنان قرار میدادند (مرعشی013 :1945 ،؛ خوافی.)143 :1993 ،
از دیگر مجازاتها در این دوره ع ارتاند از :جریمه کردن ،سوراخ کردن بینی ،زنده بـه گـور
کردن ،ت عید و روغن گداختـه بـر فـرق سـر ریخـتن (کالویخـو 135 ،144 :1911 ،و 090؛ یـزدی،
111 /0 :1991؛هدایت.)003 :1944 ،
در این دوره ،گاه بین عمل ارتکابی و مجازات آن تناس ی وجـود نداشـت؛ ماننـد مجـازاتی کـه
سلطان ابوسعید درمورد خواجه معزالدین وزیر اعمال کرد .همچنین ،در این دوره گـاه در مجـازات
مجرمان ،شدیدترین مجازاتها که غیرشرعی هم بود بهکا میرفت؛ مانند پارهپاره کردن بدن مجرم
و سوزاندن جسد .

 .1بندی آهنین که بر دست و پای مجرمان یا زندانیان میبستند (معین.)1314 /0 :1914 ،
 .0یکی از آالت شکنجه و چوبی دارای دو شع ه که آن را بر گردن مجرمان میگعاشتند (همان.)1533 ،
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 .5نحوة رسیدگی به شکایتها و جرمها
در دورة تیموریان سه نوع محکمه وجود داشت :محاکم عرفی ،محـاکم شـرعی و محکمـة مظـالم.
هنگامیکه شکایتی از شخصی صورت میگرفت یا فردی به اتهام جرمی دستگیر میشـد ،موضـوع
متناسب با مضمون شکایت یا اتهام ،برای رسـیدگی بـه یکـی از ایـن محـاکم ارجـاع داده مـیشـد.
آنگاه برای رسیدگی به موضوع ،دادگاهی با حضور قاضی ،منشیان ،شاکی ،شهود ،متهم یـا فـردی
که از او شکایت شده بود ،تشکیل میشد .ال ته ،در محکمة مظالم شاه یا نمایندة او نیز حضـور پیـدا
میکرد .در شکایتها ،شاکی شکایت و ادعای خود را در دادگاه مطرح میکرد و دالیـل خـود را
برای اث ات ادعای

بیان میکرد .شاکی گاه با سوگند خوردن ادعای خود را اث ات میکـرد و گـاه

شاهدانی را در محکمه میآورد تا به نفـ او شـهادت دهنـد (می ـدی151 :1931 ،؛ واعـظ کاشـفی،
 .)553 /0 :1951اما در اتهامات ،از متهم یا متهمان در محاکم بازجویی بهعمل میآمد .گاه در حین
بازجویی فرد به خطا و جرم خود اقرار میکرد؛ ولی در بیشتر موارد ،متهم یا مجرم را وادار به اقـرار
میکردند .در ایـنگونـه مـوارد بـه دو رو

از فـرد اقـرار مـیگرفتنـد :یـا او را بـه شـکنجه تهدیـد

میکردند و با این کار سعی داشتند فرد را وادار به اعتراو به گناه یـا جـرم کننـد ،یـا فـرد را مـورد
شکنجه و آزار قرار میدادند و از او اعتـراو مـیگرفتنـد (صـفی131 :1910 ،؛ خوانـدمیـر:1955 ،
 413-400و .)444
پس از ثابت شدن ادعای شاکی از طریق شواهد و مدارکی که ارائه کـرده بـود و پـس از ثابـت
شدن اتهام فرد متهم ،نوبت به صدور حکـم قاضـی مـیرسـید .در ایـن مرحلـه ،قاضـی ط ـق قـانون
(شرعی ،عرفی و فرمان شاه) حکم مقتضی را صادر میکرد .در محکمـة مظـالم ،در مرحلـة صـدور
حکم ،شاه در بیشتر موارد ط ق نظر و خواست خود حکمی را صادر میکرد؛ ولی در برخی مـوارد،
تعدادی از قاضیان و عالمان را به حضور میطل ید و دربارة موضوع با آنها مشورت میکرد ،سپس
حکم میداد (میرخواند.)5 /3 :1993 ،
منشیانی که در دادگاه حضور داشتند ،صورت دعاوی و شکایتها ،دالیـل مطـرحشـده توسـ
طرفین دعوی و احکام صادرشده توس قاضی را در دفترهای مخصوصی ث ـت مـیکردنـد .مرحلـة
بعد ،اجرای احکامی بود که توس قاضی یا شاه برای جریمه یا مجازات مجرمان و رفـ خصـومات
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صادر شده بود .در این مرحله ،گاه یکی از افراد بزر  ،معتمـد و مـورد احتـرام شـاه شـفاعت فـرد
خطاکار و مجرم را نزد شاه میکرد و از او میخواست تا از سر تقصیرات و گناهان آن فرد بگـعرد.
اگر شاه شفاعت آن فرد را میپعیرفت ،فرد خطاکار بخشیده میشد (خواندمیـر955-945 :1955 ،؛
میرخواند 103 103 /1 :1993 ،و 143؛ خوافی.)010 :1993 ،
اجرای احکام قضایی برعهدة نیروهای انتظامی این دوره مانند شـحنه ،داروغـه ،عسـس و دیگـر
قوای انتظامی بود .این نیروها درواق ضابطان دادگستری این دوره بودنـد .برخـی از وظـایف آنهـا
ع ارتاند از :کشف جرمهـا ،دسـتگیری مجرمـان و متهمـان و جلـوگیری از فـرار و اختفـای آنـان،
پیشگیری از وقوع جرمها ،انجـام تحقیقـات و تجسـسهـای الزم پـس از وقـوع جـرم بـرای کسـب
شواهد و سرنخهای بیشتر و پی بردن به محل اختفای مجرمان ،و اجرا و ابالغ احکام قضایی (نوایی،
143 -141 :1941؛ کاتب014 :1945 ،؛ خواندمیر.)490 -491 :1955 ،
در دورة تیموریان ،افرادی بهنـام یاسـاقیان (یسـاقچیان) بودنـد کـه آنهـا را مـیتـوان در شـمار
ضابطان قضایی این دوره بهشمار آورد .یاساقیان مأموران اجرای احکام و فرمـانهـای صادرشـده از
جانب سلطان بودند .آنان هنگام لشکرکشیها در میان لشکریان شاهان حضور داشـتند و دسـتورات
آنان را کـه بخشـی از آن فرمـانهـای مربـوط بـه امـور جزایـی بـود انجـام مـیدادنـد .بـرای مثـال،
هنگامیکه تیمور پس از فت قلعة ماهانهسر -در والیت آمل -وارد مازندان شد ،دستور قتل عـدهای
از افراد غیرسادات را صادر کرد .یاساقیان بنا به دستور تیمور «قریب به ی

لحظه هزارآدمـی را بـه

قتل درآوردند!» (مرعشی099 :1945 ،؛ یزدی.)914 /1991:1 ،
ناگفته نماند که گاهی در رسیدگی به جرمها ،هیچی

از مراحل کرشده طی نمیشـد؛ یعنـی

دادگاهی تشکیل نمیشد تا مجرم یا متهم در آن حاضر شود و از او دربارة جـرمهـاییکـه مرتکـب
شده بود ،بازجویی بهعمل آید و سپس قاضی متناسب با جرم صورتگرفته حکـم صـادر کنـد .بلکـه
مجرم بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر و مجازات میشد .ایـن امـر بیشـتر در جـرمهـای سیاسـی
مانند سوء قصد به جان شاه صورت میگرفت (زمجی اسفزاری.)31 -35 /0 :1993 ،
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 .6ارزیابی عملکرد قاضیان در جامعة عصر تیموری
عملکرد قاضیان در جامعة عصر تیموری را میتوان با توجه به چند عامـل ارزیـابی کـرد :شخصـیت
قاضیان و اهداو آنان از تصدی منصب قضاوت ،نحوه گزین

قاضیان و نظارت حکومت مرکـزی

بر عملکرد قاضیان.

 . -6شخصیت قاضیان و اهداف آنان از تصدی منصب قضاوت
برخی از قاضیان دورة تیموریان افرادی زاهد ،دیندار ،امـین ،شـجاع ،جسـور و دارای اسـتقالل رأی
بودند .اینگونه افراد در امر قضاوت و دادرسی هرگز تسلیم اربـاب قـدرت و هـوای نفـس خـوی
نمیشدند و در محافظت از اموال یتیمان ،سفیهان و مجانین شرط امانـتداری را بـهجـا مـیآوردنـد
(خواندمیر003 :1930 ،؛ بارتولد 133 :1991 ،و 010؛ هروی ،بیتا.)114 :
هدو این قاضیان از تصدی منصب قضاوت ،برقراری حق و عدالت و رهایی مردم از گمراهـی
بود .برخی از آنان در امر دادرسی بهاندازهای دقّت و وسواس به خرج میدادند که اگـر مـیدیدنـد
قضاوت آنها باعث میشود افراد در وادی غی ت گرفتار شوند و یـا خـود آنـان در معـرض تهمـت
قرار بگیرند ،از آن شغل استعفا می کردند .برای مثال ،قاضی نظامالدین -از قاضیان هرات در زمـان
سلطانحسین بایقرا -در ی

مورد از شکایتهایی که برای رسیدگی نزد او آوردند ،به دلیل کـافی

ن ودن ادلّة شاکیان ،حاضر نشد علیه متهم -که از مالزمان سلطان حسین بود -حکم دهـد؛ بـه همـین
دلیل شاکیان به او تهمت زدند که جانب متهم را نگه داشته است .وقتی این خ ر به قاضـی رسـید ،از
شغل خود استعفا کرد .وقتی از او دربارة علت استعفای

پرسیدند ،در پاسخ گفت:

من ارتکاب این شغل از برای آن کرده ام که خالیق را از مضایق ضاللت در غوایب جهالت به
طریق سداد و هدایت آورم ،چون خلق بهواسطة این کار من در وادی غی ت که اشدّ مـن الزنـا
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است می افتاده باشند اولی و انسب بلکه الزم و اوجب آن است که به حکم اتّقوا مواضـ الـتّهم
این کار را ترک کنم (واصفی.)119-110 /0 :1950 ،

گروهی دیگر از قاضیان این دوره افرادی جاهطلب و ضـعیفنفـس بودنـد .ایـنگونـه افـراد در
بسیاری از موارد در امر قضاوت بهراحتی تسلیم ارباب قدرت و هوای نفس خود میشدند و حاضـر
بودند برای خوشایند ارباب قدرت و یا در مقابل دریافـت بهـایی انـدک ،بـرخالو حـق و عـدالت
حکم صادر کنند.
هدو این قاضیان از تصدی منصب قضاوت ،کسب مال و افزودن بر جاه و مقام خودشـان بـود؛
بدین منظور بسیاری از آنان به اقدامات خالفی مانند گرفتن رشـوه از متخاصـمان و طـرفین دعـوی،
تصرو در اوقاو ،و تصرو در اموال یتیمان ،سـفیهان و مجـانین دسـت مـیزدنـد (می ـدی:1931 ،
.)149-140
برخی از شاعران دورة تیموری اشعاری را در وصف این قاضـیان سـرودهانـد و در آن اقـدامات
خالو این قاضیان را نکوه

کردهانـد؛ ازجملـه خواجـه منصـور قرابوقـه طوسـی از شـعرای دورة

شاهرخ ،شعری در معمّت موالنا ع دالوهاب طوسی ،قاضی طوس ،سروده است:

قاضـــــیا بـــــر ســـــر یتیمـــــانی

خونشــــــان میخــــــوری مگــــــر شپشــــــی

گفتــــهای آفتــــاب شــــرع مــــنم

آفتـــــــــابی ،ولـــــــــی یتـــــــــیمکشـــــــــی
(سمرقندی)455 :1930 ،

با توجه به مطالب کرشده می تـوان گفـت در ایـن دوره ،قاضـیانی کـه دارای صـفات اخالقـی
پسندیده و اسـتقالل رأی بودنـد و هدفشـان از تصـدی منصـب قضـاوت ،پـاک و مقـدس بـود ،در
برقراری حـق و عـدالت در جامعـه موفـق بودنـد .بـرعکس ،قاضـیانی کـه دارای ر ایـل اخالقـی و
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ضعیف نفس بودند و هدفشان از برعهده گرفتن قضاوت ،کسب مال و جـاه بـود ،بـهجـای برقـراری
حق و عدالت در جامعه به رواج بیعدالتی ،ظلم و ستم و مفاسد اخالقی میپرداختند.

 . -6نحوة گزینش قاضیان
عامل مهم دیگری که با توجه به آن مـیتـوان عملکـرد قاضـیان ایـن دوره را ارزیـابی کـرد ،نحـوة
گزین

آنان است .مسلم است که در هر شغلی ،افرادی که براسـاس شایسـتگیهـا ،توانمنـدیهـا و

مهارتهایشان گزین

شدهاند ،نس ت به افرادی که خارج از این چـارچوب بـه آن شـغل منصـوب

شدهاند ،عملکرد موفقتر و ثمربخ تری خواهند داشت.
در دورة تیموریان ،گاه قاضیان براساس شایستگیهـا و مهـارتهایشـان بـه ایـن شـغل منصـوب
میشدند و گاهی نیز افراد با پرداخت رشوه موفق به کسـب ایـن منصـب مـیشـدند .بـرای مثـال در
دورة سلطان حسین بایقرا ،قاضی جرجان با دادن خری بهعنوان رشوه به صدر ،به این منصب دسـت
یافت .سید ع د الحق استرآبادی ،از شعرای این دوره ،دربارة این موضوع این قطعه را سروده است:

همیگشـت در شـهر شخصـی ز جرجـان

کـــه قاضـــی شـــود ،صـــدر راضـــی نمـــیشـــد

بــداد خــری رشــوه و گشــت قاضــی

اگــــر خــــر نمــــیبــــود قاضــــی نمــــیشــــد
(نوایی)000 :1919 ،

در دورة تیموریان ،گاه افرادی به منصب قضاوت ی

شهر منصوب میشـدند کـه پـی

از آن

در شهر دیگری به آن امر مشغول بودند؛ ولی بهدلیل داشتن عملکـرد نامناسـب و شـکایت مـردم از
آنها ،از آن منصب عزل شده بودند (نظامیباخزری .)905 :1931 ،این امـر نشـان مـیدهـد در ایـن
دوره گاه نحوة گزین

افراد بهعنوان قاضی ی

سوابق شغلی آنان توجه نمیشده است.

شهر چندان مناسب ن وده و هنگام گزین

افراد به
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با توجه به آنچه گفته شد ،در این دوره افرادی که براسـاس شایسـتگیهـا و مهـارتهایشـان در
قضاوت به آن شغل منصوب میشدند ،نس ت به افرادی که از راههای دیگری مانند پرداخت رشـوه
به آن منصب دست پیدا میکردند ،عملکرد بهتر و موفقتری داشتند؛ زیرا اشخاصی که بـا رشـوه و
بدون توجه به شایستگیها و توانمندیهایشان به این شغل منصوب مـیشـدند ،ممکـن بـود بـهدلیـل
ناآشنایی با این شغل و عدم سازگاری روحیاتشان با آن ،هـم موج ـات نارضـایتی اربـاب رجـوع را
فراهم کنند و هم خودشان از آن شغل خسته و دلزده شوند.

 .3-6نظارت حکومت مرکزی بر عملکرد قاضیان
توجه به نظارت یا عدم نظارت حکومت مرکزی بر نحوة عملکرد قاضیان ،ما را در ارزیابی عملکرد
آنان در این دوره یاری میکند .در دورههایی که پادشاهان قدرتمندی بر سر کار بودند و از جانـب
آنان بر چگونگی عملکرد قاضیان و سایر مراجـ مسـئول رسـیدگی بـه احـوال دادخواهـان نظـارت
صورت می گرفت ،بر میزان کارایی مراج قضایی در تأمین نظم و امنیت افزوده میشد .برای مثـال
در دورة تیمور ،در سایة قدرت کمنظیر او و بر اثر نظارت او از طریق جاسوسان
عمال و کارگزاران حکومتی ازجمله قاضیان ،نظم و امنیت و آرام

بر نحوة عملکرد

نس ی در نقاط مختلف قلمـرو،

بهویژه سمرقند بهوجود آمد؛ چنانکه کالویخو در اینباره مینویسد« :در سمرقند ترتیب و نظمی با
نهایت شدت بر قرار است و هیچکس جرئت نزاع با دیگران را ندارد و بـه همسـایة خـود بـه زور و
عنف بیداد نمیکند( ».کالویخو.)031 :1911 ،
در این دوره ها ،چنانچـه قاضـیان یـا سـایر مراجـ قضـایی در انجـام وظـایف خـوی

کوتـاهی

میکردند و یا مرتکب عمل خالو قانون میشدند ،مورد بازخواست قرار میگرفتند و یا بـهشـدت
مجازات میشدند .برای مثال در دورة الغ بی

 ،قاضی قرشی را به اتهام بیدیانتی نـزد وی آوردنـد.
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الغبی

دستور داد ری

قاضی را بتراشند و او را گـرد شـهر بگرداننـد (خوانـدمیـر.)93 /4 :1959 ،

ولی در دورههایی که از جانب حکومت مرکزی نظارتی بر عملکرد قاضیان صـورت نمـیگرفـت،
بهویژه در دورههایی که پس از مر

شاهان بین شاهزادگان بر سر دستیابی به قدرت درگیـری و

نزاع بهوجود میآمد؛ از میزان کارایی قاضـیان در تـأمین عـدالت و امنیـت کاسـته مـیشـد .در ایـن
دورهها بهدلیل عدم توجه و نظارت حکومت مرکزی بر نحوة عملکرد مراج قضایی ،قاضیان فاسـد
و جاهطلب از فرصت استفاده کرده ،باب ظلم و ستم را به روی مردم مـیگشـودند؛ حتـی برخـی از
آنان چنانچه با اعتراض مردم به اعمال خالو خـود روبـهرو مـیشـدند ،آنـان را بـه شـکنجه و آزار
تهدید میکردند (واصفی930-913 /1 :1943 ،؛ میرخواند.)513 /1 :1993 ،
بهطور کلی میتوان گفت اگرچه در سراسر دورة تیمور یـان گـاه بـر اثـر وجـود عـواملی ماننـد
ضعف شخصیت قاضیان و رواج فسـاد در بـین آنـان ،گـزین

نادرسـت قاضـیان از سـوی مقامـات

مسئول و نظارت ضعیف حکومت مرکزی ،عملکرد قاضیان رو به ضعف مینهاد؛ ولی شواهدی در
دست است که نشان میدهـد در اواخـر ایـن دوره ،بـهویـژه از دورة سـلطانحسـین بـایقرا بـه بعـد،
عملکرد قاضیان و سایر مقامات قضایی بی

از پی

رو به ضعف نهاده بود .این شـواهد ع ـارتانـد

از:
 .1قاضی می دی ،از قاضیان معاصر سـلطانحسـین بـایقرا در یـزد ،در منشـتت خـود از قاضـیانی
سخن گفته که در زمان او در بـالد مختلـف بـه مفاسـدی ازق یـل رشـوه گـرفتن از طـرفین درگیـر،
تصرو در اوقاو و اموال یتیمان ،سفیهان و مجـانین مشـغولانـد و هـدو آنـان از تصـدی منصـب
قضاوت ،کسب مال و جاه است (می دی.)144-140 :1931 ،
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 .0جامی ،از شاعران دربار سلطانحسین بـایقرا ،در نامـهای بـه امیرعلیشـیر نـوایی ،وزیـر سـلطان
حسین ،از جرمها و بیدادهایی شکایت کرده اسـت کـه پیوسـته در شـهر هـرات رخ مـیدهـد؛ ولـی
کسی به آنها رسیدگی نمیکند.
 .9مناب تاریخی این دوره نشان میدهد برخـی افـراد شـریف ،فاضـل و صـاحب کمـال در ایـن
دوره از تصدی منصب قضاوت پرهیز میکردند و قاضیان هرات را مـعمّت مـیکردنـد (میرخوانـد،
010 -011 /3 :1993؛ خواندمیر .)994 /4 :1959 ،برای مثال سـیدکاظمی ،از سـادات بـزر

دورة

سلطانحسین بایقرا ،با سرودن قصیدهای ،قاضیان هرات در این دوره را معمّت کرده و خدا را شـکر
کرده که خود

قاضی شهر هرات نیست .مطل آن قصیده چنین است:

شــکر خــدا کــه قاضــی شــهر هــری نــیم

در ســــل

آدمــــیصــــفتانم خــــری نــــیم
(نوایی)011 :1919 ،

 .4در این دوره حتی در بین مقامـات بـاالی قضـایی و مـعه ی ماننـد صـدر نیـز مفاسـدی نظیـر
رشوه گیری و نوشیدن شراب رواج پیدا کرده بود (خواندمیر900 -901 /4 :1959 ،؛ نـوایی:1919 ،
.)000
 .5زین الدین محمود واصفی ،از مورخـان و ادی ـان اوایـل قـرن دهـم هجـری ،در یکـی از آثـار
ارزشمند خود به نام بدای الوقای به آشفتگی اوضاع اجتماعی و فقدان امنیت قضایی در اواخر دورة
تیموریان پرداخته است .از گزار های او در این اثر چنین برمیآید کـه در آن ایـام هـرکس جـرم
بزرگی مرتکب میشد ،پس از وقوو بر گناه ،مردم کوچه و بازار او را مـورد ضـرب و شـتم قـرار
میدادند و در اغلب موارد منتظر رسیدگی و صدور حکـم قاضـی نمـیشـدند (واصـفی/0 :1950 ،
.)090-003
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 .7نتیجهگیری
م انی حقوقی در دورة تیموریان برپایة شریعت اسالمی ،عـرو و فرمـانهـای شـاهان اسـتوار بـود و
قوانین و مقررات این دوره از همین سه من سرچشمه مـیگرفـت .از آنجـا کـه تیموریـان خانـدانی
مسلمان بودند ،در محی اسالمی تربیت یافته بودند و بر جامعهای مسلمان فرمان میراندنـد؛ ط یعـی
بود یکی از م انی قضاوت در این دوره را شریعت اسالمی تشکیل دهد .اما با توجه به اینکه بسـیاری
از سلطانهـا ،شـاهزادگان و حاکمـان تیمـوری آشـکارا بـه بسـیاری از م ـانی و م ـادی دینـی عمـل
نمیکردند ،قوانین اسالمی بهطور کامل در این جامعه اجرا نمیشد.
در این دوره ،نظر به احترامیکه خاندان چنگیزخان داشت و از آنجا که بیشتر شـاهان ایـن دوره
حکومت خود را دن الة حکومت چنگیزخان قلمـداد مـیکردنـد ،یاسـای چنگیـزی م نـایی مهـم در
قضاوتهای عرفی بود .در دورة تیموریان ،در رأس حکوتْ شـخص شـاه قـرار داشـت .او بـهطـور
مطلق بر جان و مال و همة شئون زندگی مردم مسل بود و قدرت و اختیارات سایر مأموران دولتـی
ازجمله قاضیان در محدودة قدرت او مفهوم مییافت .به همین دلیل ،حکم سلطان در همـه حـال در
محاکم قضایی الزماالجرا بود .در بعضی موارد سلطان در محکمة مظالم به قضاوت مـیپرداخـت و
خود ،به احوال دادخواهان رسیدگی میکرد .از آنجا که شاهان تیموری مسلمان بودند ،پای ند بودن
یا ن ودن آنان به شریعت در نحوة قضاوتشان مؤثر بود .در این دوره ،جرمهـا برحسـب ماهیتشـان بـه
چند دسته تقسیم میشدند :جرمهای سیاسی ،جرمهای نظامی ،جـرمهـای مـالی و اداری ،جـرمهـای
عمومی و اعمالی که از لحا شریعت جرم بهشمار میرفتند.
برای هر جرمی نیز مجازاتی درنظر گرفته میشد .اما همیشه بـین عمـل ارتکـابی و مجـازات آن
تناس ی وجود نداشت؛ زیرا در این دوره گاه در مجازات مجرمان ،شـدیدترین مجـازات کـه اغلـب
غیرشرعی بود اعمال میشد؛ نظیر پارهپاره کردن بدن مجرم.
در این دوره ،سه نوع محکمه وجود داشت :محاکم شـرعی ،محـاکم عرفـی و محکمـة مظـالم .
متهمان یا مجرمان متناسب با مضمون اتهام یا جرم ،به یکی از این محاکم ارجاع داده میشـدند .در
محاکم پـس از بـازجویی و اث ـات جـرم یـا اتهـام ،قاضـی بـه صـدور حکـم مـیپرداخـت و حکـم
صادرشده توس ضابطان دادگستری به اجرا درمیآمد .ال ته ،باید توجه داشـت در برخـی جـرمهـا،
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ازق یل جرمهای سیاسی همة مراحل کرشده طی نمیشد؛ بلکه مجرم بالفاصله پـس از وقـوع جـرم
دستگیر و مجازات میشد.
در این دوره ،در مواردی که افـرادی بـااراده ،دارای اسـتقالل رأی و صـفات اخالقـی پسـندیده
مناصب قضایی را در دست داشتند و در گزین

مقامات قضایی به شایستگیها و مهارتهای افـراد

توجه می شد و از جانـب حکومـت مرکـزی نیـز بـر عملکـرد ایـن مقامـات نظـارت دقیـق صـورت
میگرفت؛ نظام قضایی عملکرد موفق و ثمربخشی داشت؛ در غیر این صورت عملکرد آنها رو بـه
ضعف مینهاد.
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 حجتی کرمانی ،علی ( .)1913سیر قضاوت در ادوار مختلف تاری  .تهران :مشعل دانشجو. حسینی تربتی ،ابوطالب ( )1940تزوکات تیموری .تهران :کتابفروشی اسدی. خلیلی ،مهیار ( .)1953تاری شکنجه در ایران .ج .1تهران :گستره. -خوافی ،ابوالقاسم شهابالدین احمد ( .)1953منشأ االنشاء .بـهکوشـ

رکـنالـدین همـایونفرخ.

ج[ .1بیجا] :دانشگاه ملی ایران.
 خوافی ،فصی احمدبن جاللالـدین محمـد ( .)1993مجمول فصویحی .تصـحی محمـود فـرخ.مشهد :کتابفروشی باستان.
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 خواندمیر ( .)1959حبیب السیر فی اخبار افراد بشر .زیر نظر محمـد دبیرسـیاقی .ج  9و  .4چ.0تهران :کتابفروشی خیام.
 ـــــــــــــ ( .)1955دستورالوزراء .تصحی سعید نفیسی .چ .0تهران :اق ال. ـــــــــــــ ( .)1930مآثرالملوك .تصحی میرهاشم محدّث .تهـران :مؤسسـة خـدمات فرهنگـیرسا.
 راوندی ،مرتضی ( .)1913تاری اجتماعی ایران .ج  0و  .4تهران :امیرک یر. زرنگ ،محمد ( .)1931تحول نظام قضایی ایران از مشروطه تا سقوط رضا شاه .ج .1تهران:مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 زمجی اسفزاری ،معینالدین محمد ( .)1993روضوات الجناوات فوی او واف مدینوة هورات.تصحی سید محمدکاظم امام .ج .0تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 سمرقندی ،دولتشاه ( .)1930تذکره الشعرا .تصحی ادوارد براون .تهران :اساطیر. سمرقندی ،کمالالدین ع ـدالرزاق ( .)1930مطلع السوعدین و مجموع البحورین .چ .0تهـران:مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
 -شامی ،نظامالدین ( .)1919ظفرنامه .بهکوش

پناهی سمنانی .تهران :بامداد.

 صفوی ،ساممیرزا (بیتا) .تذکرة تحفة سامی .تصحی رکنالدین همایونفرخ[ .بیجـا] :شـرکتسهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
 صفی ،فخرالدین علی ( .)1910لطائف الطوائوف .تصـحی احمـد گلچـین معـانی .چ .4تهـران:اق ال.
 عوده ،ع دالقادر ( .)1930حقوق جزای اسالمی .ترجمة ناصر قرباننیـا ،سـعید رهـایی و حسـینجعفری .ج .1تهران :معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
 غفاری کاشانی ،احمدبن محمـد ( .)1940تاری نگارسوتان .تصـحی مرتضـی مـدرس گیالنـی.تهران :کتابفروشی حافظ.
 کاتب ،احمدبن حسین بن علی ( .)1945تاری جدید یزد .تصحی ایرج افشار .تهـران :فرهنـگایرانزمین.
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 کالویخو ،گنزالز ( .)1911سفرنامة کالویخوو .ترجمـة مسـعود رجـبنیـا .چ .0تهـران :علمـی وفرهنگی.
 لم تن ،آن ( .)1930تداوم و تحول در تاری میانة ایران .ترجمة یعقوب آژند .تهران :نشر نی. مرعشی ،ظهیرالدینبن نصیرالدین ( .)1945تاری طبرستان و رویان و مازنودران .بـهکوشـمحمدحسین تس یحی .تهران :مؤسسة مط وعاتی شرق.
 -مســتوفی بــافقی ،محمدمفیــد ( .)1940جووامع مفیوودی .بــهکوش ـ

ایــرج افشــار .ج .1تهــران:

کتابفروشی اسدی.
 معدنکن ،معصومه ( .)1935به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی. منز ،بئاتریس فوربز ( .)1933برآمدن و فرمانروایی تیمور .ترجمة منصور صفتگل .تهران:مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
 می دی ،حسینبن معینالدین ( .)1931منشآت میبدی .تصحی نصرتاهلل فروهـر .تهـران :میـراثمکتوب.
 -میرجعفری ،حسین ( .)1933تاری تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگوی ایوران

در دورة تیموریان و ترکمانان .چ .0اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
 میرخواند ( .)1993روضهالصفا .ج  1و  .3تهران :کتابخانة خیام. ناصــری داوودی ،ع دالمجیــد ( .)1933تشوویع در خراسووان عهوود تیموریووان .مشــهد :بنیــادپژوه های اسالمی آستان قدس رضوی.
 نطنزی ،معینالدین ( .)1991منتخبالتواری معینی .تصحی ژان اوبـن .تهـران :کتـاب فروشـیخیام.
 نظامی باخزری ،ع دالواس ( .)1931مقامات جامی .تصحی نجیب مایل هروی .تهران :نشر نی. نوایی ،ع دالحسین ( .)1941اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (از تیمور تا شاه اسماعیل) .تهـران:علمی و فرهنگی.
 ــــــــــــــــــ ( .)1904رجال کتاب حبیبالسیر (از حملة مغول تا مـرتهران[ :بینا].

شـاه اسـماعیل اول).
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 نوایی ،میرنظامالدین علیشـیر ( .)1919تذکرة مجالس النفوائس .بـهاهتمـام علـیاصـغر حکمـت.تهران :کتابفروشی منوچهری.
 واصفی ،زینالدین محمود ( .)1950 -1943بدایعالوقایع .تصحی الکساندر بلدروو .ج  1و .0چ .0تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 واعظ کاشفی ،فخرالدین علیبن حسین ( .)1951رشوحات عوینالحیوات .تصـحی علـیاصـغرمعینیان .ج 1و  .0تهران :بنیاد نیکوکاری نوریانی.
 واعظ هروی ،اصیلالدین و ع یداهلل بن ابوسعید هروی (بیتـا) .رسالة مزارات هرات .تصـحی وحواشی فکری سلجوقی .حصة اول و دوم[ .بیجا][ :بینا].
 -واله اصفهانی ،محمدیوسف ( .)1933خلد برین .بـهکوشـ

میرهاشـم محـدّث .تهـران :میـراث

مکتوب.
 -هدایت ،رضاقلیخان ( .)1944تذکرة ریاضالعارفین .بـهکوشـ

مهرعلـی گرگـانی[ .بـیجـا]:

کتابفروشی محمودی.
 یارشاطر ،احسان ( .)1994شعر فارسی در عهد شاهرخ .تهران :انتشارات دانشگاه تهران. یزدی ،شروالدین علی ( .)1991ظفرنامه .به تصحی و اهتمـام محمـد ع اسـی .ج  1و  .0تهـران:امیرک یر.

