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مبت یبر اصل شهادد شهود ی گواهی ،اعتراف گارفت باا شاک وه ی

ارائاهی اسا اد مکتااو  ،جاارایم افااراد خااا ی ی گ اهکااار را بررساای
میکردن ی درمورد جرم افاراد خاا ی ،براساا یاساا حکام صاادر

مینمودن  .افرادی با ع اوان یاارغو ی در صا ر ایا محکماه قارار
ماایگرفت ا  .یارغو هااان کااه بهشااتر ای امهااران ی شاااهزادگان مغااو ی

انتلا مایشا ن  ،براساا قاوانه مغاو ی کاه ای یاساای گهازی
نشئت میگرفت  ،حکم صادر میکردنا  .شار رساه ن باه م صاب

یارغو ی ،داشت تس ط بر یاسای گهزی بود.

در ای ا نوشااتار ،ب اا بررساای متااون دیرهی ای ل اانی ،بااه تبهااه ای ا

محکماااه ،گاااونگی برگااازاری آن ی شاااهوهی محاکماااه در آن

می پرداییم تا ای ای

ریا  ،پرتاوی هر ا انا

قضایی ایران میان اییم.

بار تااریخ نظاام

واژگااان کلیاادی :یااارغو ،یااارغو ی ،مغااوالن ،یاسااا ،ای لانااان،

محکمه ،قضا.
 .1مقدمه

هووم مغوالن به ایران سرآغای تغههراتی در ین گی ایرانهان باود؛ باه اوری کاه ردپاای ایا
تغههراد در تمامی عرصههای سهاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ی مذهبی دی ه می شاود .حاویهی
نظام قضایی نهز همچون حویههای دیگر ،ای ای حم ه بی تأثهر نمان ی تغههراتی کرد .هر
نظام قضایی مبت یبر شریعت اسالمی در عصر ای لانی به حهاد خود ادامه داد ،نظام قضاایی
مغوالن نهز همگام باا نظاام قضاایی ایرانای اساالمی ریاج یافات ی در بساهاری ای محااکم ی
دعایی ،به ییژه در جایی که یک رف دعوی فردی مغاو ی یاا دساتگاه حاکمهات مغاو ی
ای لانان بود ،محاکم قضایی مغوالن مرجا صا یر حکام ی دادرسای باود .یاارغو یکای ای
س تهای قضایی مغوالن ی نوعی محکمهی قضایی بود که با یرید مغوالن باه خاا
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تا پایان عصر ای لانان ،مرج قضااید ی دادرسای درماورد موضاوعاد ملت ا

باود .ایا

محکمه بایجود مس مان ش ن ای لانان ،ای دیران غایان به بعا تاا پایاان عصار ای لاناان ،باه
حهاد خود ادامه داد ی مرج قضاید ی دایری مهان مغوالن یا مهان مغوالن ی مس مانان بود.
یارغو هان بهع وان قاضهان ای محکمه ،معموالً ایبه افرادی انتلا میش ن که با یاساای
گهزی آش ایی کافی داشته باش ؛ ییرا یاسا قانوننامهی مغوالن ی مرج صا یر حکام در
محکمهی یارغو بود.
پرسش اص ی پژیهش ای است کاه محکماهی یاارغو باه اه شاهوهای ی براساا

اه

اصو ی برگزار میش  .ای رهگذر ایا پرساش اصا ی ،پرساشهاای فرعای ییار نهاز مرار
میشود:
 .1مال

قضاید یارغو هان در محاکم یارغو ه بود؟

 .2یارغو دربا

ه موضاعاتی برگزار میش ؟

 .3یارغو ی که بود ی گونه به ای شغل م صو میش ؟
فرضههی پژیهش ای است که محکمهی یارغو بهشتر هویت نظامی داشت ی یارغو هان
بهشتر ای بقهی نظامهان بودن ی ای محکمه بهشتر دربا مسائل سهاسی ی حکومتی ی گاهی
دربااا مسااائل اجتماااعی ی اقتصااادی برگاازار ماایشا  .در ایا پااژیهش ،ای ریش تحقها
تاریلی ی شهوهی توصهفی -تح ه ی استفاده کردهایم.
 .2پیشینهی تحقیق

گر ه درمورد محکمهی یارغو ،در م اب تاریلی عصر ای لاناان ا العااد ی گازارشهاای

خوبی یافت میشود ی ای پژیهش براسا

ای ا العاد ی دادهها پایهریازی ی نوشاته شا ه

است ،تاک ون در بررسیهای مربو به مرا عاد تاریلی عصار ای لاناان ،پاژیهش مساتق ی
باع وان یارغو انوام نش ه است .بهشتر مرا ب ارائهش ه توسط پژیهشاگران ،کوتااه ی با ین

ارائه ی تح هل است .ایمهان پژیهشگران خارجی ،مبتون در کتا ت ایم ی تحول در تااریخ

مهانهی ایران ،توضهحاد ملتصری درمورد ای محکمه بهان کرده ی با ین ارائاهی تح هال،

ت ها به هست کردن یارغوهای ذکرش ه در م اب عصر ای لانی پرداخته است .برتو اشپو ر،
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محق آ مانی ،در کتاا مغاوالن در ایاران ،در بلاش نظاام قضاایی ی ییار ع اوانی باه ناام

«یارغو» ،مرا ب مفصلتری درمورد ای محکمه ارائه کرده است ی عالیهبر ذکار یارغوهاا،
به ور ملتصر به شهوه ی محاکمه در ای دادگاه ی یارغو هان اشاره کرده است .هر

ای

اشاراد قابل توجه هست  ،برای ریش کاردن ییایاای مابهم ایا محکماهی قضاایی عصار
ای لانان کافی نهست .

ایمهان پژیهشگران ایرانی ،محم حسه ساکت در کتا نهاد دادرسی در اسالم ،درح

سرر ،ت ها به مع ای غاوی یاههی یاارغو ی موضاوعاد ماورد بررسای در ایا محکماه

اشاره کرده است .یی دربا یارغو ،ت ها به ذکر ای نکته بس ه کرده اسات کاه در آن ،باه
بزههای سهاسی ی بزههایی که کارم ان ه گاام خا مت مرتکاب مایشا ن  ،براساا

یاساا

رسه گی میکردن (ساکت.)125 :1365 ،

هاشم رجبیاده در کتا آیه کشورداری در عه خواجه رشه ا ی فضلاهلل ،درحا

یک صفحه ،دیوان یارغو را معرفی ی به موضوعاد ماورد بررسای در ایا محکماه باه اور
کوتاه اشاره کرده است که تکرار مرا ب ساکت هست (رجبیاده .)244 -243 :2535 ،باا
توجه به ای که در تحقهقاد ج ی  ،یارغو هان ،پایگاه ی خاستگاه آنهاا ی شاهوهی قضااید
در محکمه بررسی نش ه اسات ،در ایا مقا اه ،باا اسات اد باه م ااب دسات ایل ،موضاوعاد
یادش ه را تح هل میک هم.
 .3یارغو :ریشهی لغوی

یارغو ،یاههای ترکی مغو ی ی اصرالحی تااریلی اسات کاه در فره ا

غاتهاا ی کتاب

تاریلی ،بهمع ای مؤاخذه ،پرسش گ اه ی تفتهش آم ه است (عمها 1990 :1364 ،؛ دهلا ا،
 .)67 -66 :1325ت فظ آن بهصورد  yaryuاست (م بری .)608 :1376 ،افعال مرکب ایا
یاهه (بهیارغو رفت  ،یارغو داشت ) که در م اب تاریلی ی ادبی نهز بهکاار رفتاهانا  ،باهمع ای
برپا داشت مو س محاکمه ،اسات راق ی باایجویی هسات (خااتمی .)193 :1380 ،ه یشااه
نلوااوانی یااارغو ی قواع ا آن را ای ملترعاااد دی اات گهااز ی سااال ه مغااول ماایدان ا
(نلووانی.)30 /1 :1976 ،
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یارغوهای اشارهشا ه در م ااب تااریلی عصار ای لاناان ،باه دساتور پادشااه یاا مقامااد
ب پایه ،ون یییران ی فرمان هان مغو ی ی بهشاتر در اردیهاای نظاامی تشاکهل مایشا ن ؛
ب ابرای  ،یارغو یک محکمهی قضایی برای رسه گی به موارد خاص ی ملتص مغاوالن باود
ی بهن رد در مهان ایرانهان ی عوام مس مان ریاج داشات (سااکت125 :1365 ،؛ رجابیاده،
.)244 -243 :2535
با ای تفاسهر ،ای محکمه در م اب ادبی که بهناوعی بایتاا ذها ی یباان ماردم در هار
عصری است ،کاربرد

انی ن اشته است .با ای که در دیرهی ای لانی ،ک اار نظاام قضاایی

مغوالن ی محاکم قضایی خاص آنها ،نظام قضایی مبت یبر شریعت اساالمی ریاج داشات ی
حلیفصل دعایی به عوام بهیسه ه ی ای محاکم اسالمی صاورد مایگرفات ،یاارغو کاه
یک محکمه ی خاص مغوالن بود ،به عوام ایرانی جایگاهی ن اشت .ا بتاه ،ایا محکماهی
قضایی ای نظر شاعرانی ون سع ی ی حافظ دیر نمان ه اسات .ساع ی کاه یماان کوتااهی
بع ای یرید مغوالن به ایران ،آثار خاود را نگاشاته اسات ،مفهاوم یاارغو را در اشاعار خاود
ه نقل میک :
گر بییفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی

کان کافر اع ا میکش ای س گ ل ج ا را
(سع ی)456 : 1340،

سع ی دگربار ای ی

عزم سفر کردی را

ای دست آن تر

خرا یرغو به قاآن بردمی
(همان)345 :

سع ی در هردی بهت ،یرغو را بهمع ی محکمه ی شاکایت باهکاار مایبارد ی مرجا ایا
شکایت را قاآن میدان  .قاآن ک مهای مغو ی ،باهمع ای شاه شااه ی دریاقا قاب پادشااهان
مغول است .ای ای ای

ری  ،مغو ی بودن ای محکمه را تأیها مایک ا  .حاافظ در یکای ای

غزلهایش ه میسرای :
عاش ای قاضی نترس می بهار
ب که ای یرغوی دیوان نهز هم
(حافظ)355 :1362 ،
حافظ نهز ای یاهه را بهمع ی محکمه بهکار برده است.
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 .4موضوعات مورد بررسی در یارغو

پرسش نلست دربارهی محکمهی یارغو ایا اسات کاه درماورد اه موضاوعاتی تشاکهل

میش ی آیا عالیهبر مسائل سهاسی ،صالحهت رسه گی به جارایم اقتصاادی ی اجتمااعی را
نهز داشت .با ای که در نگاه نلست ،برگزاری یارغو برای رسه گی به جرایم سهاسی اسات،
گسترهی موضوعاد مورد بررسی در آن ت ها به جرایم سهاسای ،یع ای فت اههاا ی شاورشهاا
ع هه پادشاه ی دستگاه حاکمهت ای لانی ،مح ید نمیش ی ماوارد دیگاری ،ایجم اه مساائل
اقتصادی ی اجتماعی را نهز دربر مایگرفات .گر اه نگارنا ه موضاوعاد ماورد بررسای در
یارغو را دستهب ی کرده است ،بهنظر میرس کاه در یاساای مغاو ی ،حهراهی موضاوعاد
مورد بررسی در یارغو مشلص نشا ه باود ی فرماان تشاکهل یاارغو در اختهاار ای لاان باود.
گاهی ایقاد ،یییر نهز میتوانست یارغو تشاکهل دها ؛ انکاه تااجا ا ی ارغاوداق را باه
فرمان یییران سع ا ی ی رشه ا ی  ،به یارغو کشه ن (ا قاشانی.)50 -49 :1348 ،
 .4-1مسائل سیاسی

بهشتر موضوعاد مورد بررسی در یارغوها ،مساائل سهاسای بودنا  .ایا موضاوعاد گااهی

درارتبا با مصر ی گاهی درارتبا با محاکمهی عاامالن فت اههاا ی شاورشهاا ع هاه دی ات
ای لانی بودن  .ارتباا باا مصار یاک مسائ هی مهام ام هتای باود؛ ییارا ساریمه هاای مصار
بزرگتاری ی مهامتاری دشام دی ات ای لاانی بودنا ی ارتباا دشام ان داخ ای باا ایا
سریمه ها کهان دی ت ای لانی را بهخرر میان اخت ی گ اهی نابلشودنی بهشمار میرفات.
در م اب دیرهی ای لانی ،با موارد متع دی ای ای یارغوها مواجه مایشاویم .امهار ناوریی ی
برادرش به جرم ارتبا با مصریان به یارغو کشه ه ش ن ی فرمان قت شان صادر شا (یازدی،
 .)189 /1 :1387شها ا ی سهریردی در سال  708ه.ق ،باه اتهاام ارتباا باا مصاریان باه
یااارغو کشااه ه ش ا ی م اورد محاکمااه قاارار گرفاات (ا قاشااانی .)76 :1348 ،جمااالا ا ی
دستوردانی به جرم ارتبا با مما هک مصر ی همکاری با امهر ناوریی در مسائ هی ارتباا باا
مصریان ،به یارغو کشه ه ش (رشه ا ی .)1008 /2 :1338 ،
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حکام مح ی ی فرمان هانی که ع هه حاکم ای لانی تو ئه یا شورش میکردن ی یا رعهت
ای آنها به دربار ای لان شکایت مینمودن نهاز باه یاارغو کشاه ه مایشا ن  .آباش خااتون
حاکم س غوریان فار  ،شاه جهان حاکم کرمان که ع هه غایان شورش ی محصاالن ما هااتی
غایان را دستگهر ی ین انی کرده بود (ا قاشانی ،)43 :1348 ،اتابک تک ه حااکم اتابکاان ار
بزرگ بهد هل فرار ای اردیی هالکو ی تو ئه ی ملفهانه ع هه ای لان (نر زی ،)43 :1336 ،دی
ت ای فرمان هان نظامی به نامهای ایس تهمور ی قورمهشی (برادر باریال) بهد هل همکاری در
تو ئااهی سااوکا ع هااه غااایان (رشااه ا ی  ،)99 :1338 ،سااه ا اا ی بتهکچاای (یییاار
هالکوخااان) ،خواجااه عزیااز گرجاای ی خواجااه مو ا ا ی تبریاازی بااه تحریااک ایقاقااان
(رشه ا ی  )720 /2 :1338 ،ی رک ا ی ابوا مظفر حاکم قراختایهان کرمان بهد هل تمایال
به ملا فان ایکتای قاآن (م شی کرمانی )35 :1362 ،به یارغو کشه ه ش ن .
گاهی ایقااد ،یاارغو ج باهی مشاریعهتبلشای باه اقا اماد پادشااه داشات .در متاون
تاریلی عصر ای لانی ،یارغوهایی یجود دارن که بهدنبال ج و

خاان بار تلات ای لاانی،

تشکهل مایشا ن  .در ایا یارغوهاا ،ما عهان سا ر ت ی رفا اران ای لاان قب ای محاکماه
میش ن  .ای یارغوها نوعی تسویهحسا سهاسی با معارضاان ی دشام ان باا قوه ی شاهوهای
برای محکم کردن پایههای ق رد بود .کهو

بهمحا

ج او

بار تلات سا ر ت ،افاراد

خررناکی ون فا مه خاتون را به یارغو کشان (جوی ی )426 /1 :1387 ،ی م گوقااآن بعا
که ه وی بارای حاکمهات ای

ای ج و

بر تلت س ر ت ،با برگزاری یارغو ،با پسران کهو

خررنا

بودن ی س ر ت را ح خود میدانست  ،تساویهحساا کارد (مهرخوانا :1373 ،

873؛ جوی ی .)350 /1 :1387 ،بهنظر میرس که برگازاری ایا گوناه یارغوهاا ای حاکماان
ای ههی مغو ی به ای لانان رسه ه است .یکی ای یارغوهایی که در عصر ای لانان به ای شکل
برگزار میش ن  ،یارغوی بع ای ج او

گهلااتو اسات کاه خواجاه رشاه ا ا ی فضالاهلل

دربارهی آن مینویس  ]...[« :ریی یکش به بهستی هاارم رجاب سا هی تساعه ی ساتمائاه،
مواف بهستیپ وم ا ت هج آی تو ی یهل ،درح ید اخاال شاهزاده گهلااتو را باهمباارکی ی
ا سع بر تلت پادشاهی نشان هان  .بع ای آنکه ای وی ی عشارد فاارش شا ن  ،در ایل
شعبان تمامت امرا را گرفت ی آغاای یاارغو کردنا [( »]...رشاه ا ا ی هما انی/2 :1338 ،
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 .)831 -830نکتهی جا ب ای اسات کاه ایا یاارغو بااع وان تفتاهش ای حادثاهی بارادرش
ارغون خان ی قتل امارا ی ییرا صاورد گرفات .غاایان خاان نهاز بعا ای ج او

بار تلات

س ر ت ،برای امرای مورم بای ی محکمهی یارغو تشکهل داد .در ایا یاارغو ،امهار ناوریی،
نوری ی فت غشاه دربا امرای بای ی تفحص کردن (هم انی .)950 /2 :1368 ،هام گهلااتو
ی هم غایان با ای اق ام خود ،امرا ی فرمان هانی را کاه قا رد باا قوه ی خررناا

داشات ،

محاکمه ی تصفهه کردن  .در م اب عصر ای لانی ،با یارغوهایی مواجه مایشاویم کاه بعا ای
پایان ج

ها تشکهل میش ن  .پادشاه با برگازاری ایا یارغوهاا ،مقصاران ج ا

میکرد ی بهناوعی مسائو هت شکسات ج ا
انکه غایان بع ای ج

را ت بهاه

یاا هرگوناه اهماال را ای خاود دیر مایکارد؛

با مصریان ی شکست خوردن ای آنها ،برای موایاد مسببان ای

شکست یارغو تشکهل داد (هم انی150 -149 :1368 ،؛ خوافی .)4 :1340 ،ا وایتو نهاز بعا
ای پایان ج

با گهالنیها ،برای فرمانا هانی کاه در ج ا

کوتااهی کارده بودنا  ،یاارغو

تشااکهل داد ی آنهااا را محاکمااه کاارد (حااافظ ابااری76 :1350 ،؛ قاشااانی .)72 :1348 ،امهاار
وپان ،فرمان هی سپاه س ران ابوسعه  ،بع ای پایان ج ا

باا ا او

جغتاای ،بارای امهاران

فراری یارغو تشکهل داد ی آنها را موایاد کرد (یزدی.)546 /1 :1387 ،
 .4-2مسائل مالی

گاهی ایقاد ،برای محاکمهی متهمان اختال های ما ی یاا مساائل ما هااتی نهاز یاارغو برپاا

میشا  .یکای ای یارغوهاای تشاکهلشا ه درباا مساائل ماا ی ،یاارغویی اسات کاه بارای
رسه گی به اتهام اختال

ما ی عرام ک جوی ی ،حاکم بغ اد در عصر هالکو ،برگزار شا

(جوی ی .)901 -900 :1387،سع ا ی ی رشه ا ی  ،یییران ا وایتو نهز به جرم اختال

به

یارغو کشان ه ش ن  .ای اتهام ایسوی شلصی به نام تاجا ی گورسرخی به ایا دی یییار
یارد شاا (یصاااف شااهرایی .)256 -255 :1372 ،عزا اا ی مظفاار ،مسااتوفی فااار  ،بااه
شهخا سالم جمالا ی ه ابراههمب محم ا رهبی م اکاالساالم ی یکای ای تواار متماول کاه
اقراع ییادی در فار

داشت ،اتهام اختال

ما ی ید ی در یارغو به ای مسئ ه رسه گی ش

(یصاف شهرایی.)90 : 1372 ،
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 .4-3مسائل اجتماعی

گاهی ایقاد ،مسائل اجتماعی ی دعاوی درباا ایا اماور نهاز ای ریا محکماهی یاارغو

حلیفصل میش  .برگزاری یارغو برای مسائل اجتماعی ،خه ی کمتر ای تشکهل یارغو بارای
جرم های ما ی ی سهاسی بود .بهنظر میرس در دیران حاکمهات ای لاناان در ایاران ،یاساا ی
قوانه اجتماعی مغوالن دیگر در عرصه ی اجتماعی کاربردی ن اشت ی تاح یدی کام کام
به فراموشی سپرده ش ن ؛ ییارا ایا قاوانه کاه در ساریمه ای هاه ی آنهاا بارای مقاب اه باا
بینظمیها ی اغتشاشاد اجتماعی ی هرجیمرجها بهکار میرفت ا  ،در ایا دیران تاحا یدی
کارکرد خود را ایدست داده بودن  .هالکو ی جانشه انش ان یشاه ی م کا اری را جاایگزی
ان یشه ی جهانگشایی ی فتوحاد کرده بودن ی با تثبهت حکومت ای لاانی ی برقاراری یاک
ام هت نسبی ،تاح یدی ای آشو ها ی هرجیمرجها کاسته بودن ؛ ب ابرای  ،ضریرتی مب یبار
یجود یاسای گهزی احسا

نمیشا ی یاارغو کاه محکماهی خااص مغاو ی ی براساا

قوانه یاسا باود ،بساهار کام درباا مساائل اجتمااعی برگازار مایشا (برفریخات:1391 ،
.)58 -51
مسائل اجتماعی بهشتر ای ری یاسا حلیفصل میش ی موایادهای اجتمااعی در یاساا
ذکر ش ه است؛ به همه د هل دربا مسائل اجتماعی بهن رد یارغو برگزار مایشا  .یکای
ای یارغوهای برگزارش ه دربا ای مسائل که در م اب تاریلی ای دیره به آن اشاره ش ه،
یارغوی سحر ی جادی است .مغوالن به نقش شها ه ی اریا ی سحر ی جادی اعتقااد ییاادی
داشت ی ون بسهار ای سحر ی جادی میترسه ن  ،متهم به ای کار ب «یاساانامه» مواایاد
سلتی میش  .فا ماه خااتون ،ن یماه ی توراکه اا خااتون (همسار ایکتاای قااآن) ،باه جارم
سااحری در یاارغو بااه جاادیگری ماتهم شا ی ای را در آ خفاه کردنا (جااوی ی:1387 ،
 .)201 -200 /1مو ا م ک یزدی ،یییر ی رقهب جوی ی نهز در عصر احم تکودار به اتهاام
جادیگری به یارغو کشه ه ش (هما انی .)787 /2 :1338 ،رشاه ا ا ی فضالاهلل در تااریخ
غایانی ،ای یارغوی شرا اسم میبرد ی مینویس که ب ابر دستور غایان خان ،کسانی را کاه
شرا میخوردن ی در موام ی خهابانها عرب هکشی میکردنا ی افارادی را کاه باهد هال
ایهمگسهلتگی اییان ی نام ظم بودن آنها تق ب میکردن  ،بهیارغو میکشاه ن (هما انی،
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 .)336 -326 :1368یک مورد دیگر دربا موضوعاد اجتماعی ،یارغوی یمه ی در کرمان
بااود .در ایا یااارغو ،درمااورد مساائ هی ما کهاات سااریمه سااهرجان بااه مااردم شاابانکاره ی
قراختایهان ،تحقه ی تفحص انوام ش  .ای یارغو که در دیران هالکو آغای شا  ،در دیران
اباقا به نتهوه رسه (تاریخ شاهی89 :1355 ،؛ مبتون.)95 -94 :1372 ،
 .5یارغوچی

یاههی مغو ی یارغو ی در فره

غتها ،مص اق قاضی است .یارغو ی کسی باود کاه

در دادگاه یارغو قضاید میکرد .متأسفانه درمورد ای م صاب ،یظاای

ی جایگااه آن ،در

م اب تاریلی عصر ای لانان ا العاد دقهقی یجود ن ارد .باهنظار مایرسا کاه یارغو هاان
برخالف قاضهان در جهان اسالم ،پایگااه ماذهبی ن اشات ی مشاریعهت خاود را ای ماذهب
نمیگرفت ؛ ییرا در ههچیک ای م اب تاریلی عصر ای لانان ،شاواه ی مب ایبار ایا مسائ ه
یجود ن ارد .برخالف قاضهان کاه حاویهی کااری ی یظاای
بسهاری ای یظاای

آنهاا بساهار گساترده باود ی

ی حاویههاا همچاون ایقااف ،اجارای یصاهت مردگاان ،حسابه ی  ،...باا

دادرسی ی یظهفه ی قضایی آن ها ارتبا ی ن اشت ی ت ها برحساب عارف باه نظاام قضاایی ی
نهاد دادرسی پهوست شا ه باود ،یارغو هاان فقاط یظهفاهی دایری در محکماهی یاارغو را
برعها ه داشاات (سااکت .)218 -217 :1365 ،بااا ساهری در م اااب تااریلی عصاار ای لانااان
درمییابهم که اشلاص در جامعهی مغو ی ی بع ها ای لانی ،به سه شهوه یارغو ی میش ن .
دستهی نلست ع های بودن که برای یک دیرهی یمانی ،ایسوی ای لاان یاا قااآن باه ایا
شغل م صو میش ن  .ای افراد ممک بود قبال ای انتصاا  ،شاغل دیگاری داشاته باشا .
نمونهی باری انتصا یارغو ی به ای شهوه ،فرماانهاای انتصاا یارغو هاان اسات کاه در
دستورا کاتب نلووانی آم ه است .در فصال هاارم ایا کتاا  ،درباا تفاوی

اماارد

یارغو ،ای امهران نظامی سل بهمهان میآی که برای م د مشلصی به م صب امارد یارغو
اردی م صو ش هان  .در فرمان ایل ،یانتمور که امهاری نظاامی اسات ،باهع اوان یاارغو ی
م صو

ش ه است« :مق مه ی راه امارد یاارغو در اردیى معظام باا یاانتمور بلشا کاه ای

ق مای امرای مغول است» (نلووانی .)33 -30 :1976 ،در فرماان دیم ،بایاان کاه ای امهاران
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نظامی است ،یارغو ی ش ه است« :ی ون امهر بایاان بوفاور کفایات ی کااردان ی درایات
رسوم ی قواع سال ه ی امرای مغول ی دانست یاساقها ی تورهاای ایشاان ای جمها امارای
یمان سرام ست راه امارد یاارغو ی تفحاص قضاایای مغاوالن کاه فرارد ی نشائت ایشاان
برآنست ب ی تفوی

کرده ش » (همان).

دستهی دیم ع های بودن که بهصورد ارثی ی ایفاهای م صاب یاارغو ی داشاتهانا ؛
برای نمونه ،خواجه رشه ا ی فضلاهلل ای خان انی مغو ی خبر میدها کاه بهشاتر افاراد آن
م صب یارغو ی داشتهان :
ی ای سورغان پسری داشته کوکوو نام ی کوکوو را پسران بودهان ی ای آن جم ه یکی بوقاای
یارغوجی ی پسران ای توفتهمور ی ا غو ی ایس بوقا بودن ی پسران دیگر کوکواو جاونوی بااریجی ی
مصرفی بهتکوی نویان در حهاد قاآن یارغو ی بوده ی ق ان پسر ارغتو همو خویش ایشان باوده ی
تودای یارغوجی همچ ه (هم انی.)138 /1 :1338 ،

در تاریخ تحریر یصاف نهاز باه بوقاا ی م صاب ای ،یع ای یاارغو ی ،اشااره شا ه اسات

(یصااف شاهرایی .)268 :1372 ،باهنظار مایرسا کاه ایا افاراد م صاب ی شاغل دیگااری
ن اشتهان ی فقط یارغو ی بودهان ؛ یع ای یاارغو ی شاغل خاانوادگی ی ارثای آنهاا باوده
است.
دسااتهی ساوم افاارادی بودنا کااه ایسااوی قاااآن یااا ای لااان باارای برگاازاری ی تشااکهل
محکمهی یارغو درمورد شلص خاصی که معموالً ای افراد مهام باود ،باهع اوان یاارغو ی
انتلا میش ن  .با پایان یافت محکماهی یاارغو ،ایا م صاب نهاز ای فارد ماوردنظر سا ب
میش ؛ به عبارد دیگر ،م صب یارغو ی در ای مورد بهشتر بهع وان یک مأموریت مرار
بود .بهشتر افرادی که در ای گونه مواق باهع اوان یاارغو ی م صاو مایشا ن  ،ای امارای
نظامی ی شاهزادگان بودن  .ایکتاای قااآن ،م کساار نویاان ،یکای ای شااهزادگان مغاو ی را
بهع وان یارغو ی برای بهیارغو کشه ن فرین ان شورشای کهاو

انتلاا کارد (جاوی ی،

 )300 /1 :1387ی یااارغو ی محکمااهی یااارغوی اری ا بوکااا ،باارادر م کوقاااآن کااه ع هااه
م کوقاآن شورش کرده بود ،جمعی ای شاهزادگان بودنا (جاوی ی .)456 /1 :1387 ،احما
تکودار ،سونواق آقا ی اریق آقا ،ای امرای بزرگ را مأمور کارد کاه یاارغوی موا ا م ک
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یاازدی را برپااا ک ا (هم ا انی .)787 /2 :1338 ،گاااهی یقااتهااا ،خااود پادشاااه در مس ا
یارغو ی حاضر مایشا ی باه تفتاهش ی تفحاص مایپرداخات؛

انکاه خاود گهلااتو در

یارغویی که بع ای ج وسش برای رسه گی به اتهاماد افاراد خاا ی تشاکهل داد ،باهع اوان
یااارغو ی حاضاار ش ا ی بااه قضاااید پرداخاات (هم ا انی .)567 :1338 ،غااایان خااان در
محکمه ی یارغوی شهخا سالم جمالا ی اه اباراههمبا محما ا رهبای ی م اکاالساالم کاه
ایسوی محم مظفر به اختال

متهم ش ه بودن  ،در مس یاارغو ی باه قضااید پرداخات

(یصاف شهرایی.)306 :1372 ،
بهنظر میرس که محل تشکهل یارغو در اردیهای نظامی بود ی تمام کسانی که مرتکب
تل فی میش ن بای به اردیی نظامی میرفت ی مورد اسات راق ی یاارغو قارار مایگرفت ا .
ه یشاه نلووانی در حکم انتصا ایانتمور به امارد یارغو ماینویسا « :حکاام یالیااد ی
جماعت شکریان مغول ایانتمور بلشی را امهار یاارغو در اردیی معظام دانساته ی جماعات
مغوالن که رف قضایا بر ای ک » (نلووانی .)33 /2 :1976 ،در ایاخار عصار ای لاناان ،ناام
م صب یارغو ی به «امارد یارغو» تغههر یافت .باا ساهری در م ااب تااریلی عصار ای لاانی
درمییابهم که م صب یاارغو ی باه مغاوالن اختصااص داشات؛ باه اوری کاه بعا ای فات
سریمه های همسایه ی متم ن ،همچ ان در اختهاار مغاوالن قارار داشات ی افاراد غهرمغاو ی
نمیتوانست به آن برس  .نلووانی که کتا خود را در ایاخار عصار ای لاانی باه نگاارش
درآیرده است ،م صب امارد یارغو را در ردی

م اصبی ذکر میک که به امرای مغول ی

اتباع آنها اختصاص داشت ؛ ب ابرای  ،نتهوه میگهریم که ای شغل ی م صب تا ایاخر عصار
ای لانان در اختهار مغوالن بود (نلووانی .)1 :1976 ،افراد غهرمغو ی بهد هل آشا ا نباودن باا
یاسای گهزی که اسا

قضاید ی ص یر احکام در دادگاه یارغو بود ،نمیتوانسات ایا

م صب را در اختهار داشته باش .
ای آنوا که یارغو دادگاهی خاص مغاوالن ی ای سا تهاای قضاایی آنهاا باود ،یاساای
گهزی مب ای ص یر حکم ی قضاید یارغو هان باود .حتای اگار محکماهی یاارغو بارای
مس مانان ایرانی برگزار میش  ،در ص یر حکم ی ناوع مواایاد ،یاساای گهازی ماال
قضاید قرار میگرفت؛ برای نمونه ،مو ا م ک یازدی را کاه غهرمغاو ی باود ی در یاارغو
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محکوم ش ه بود ،ب یاسای مغو ی ،به جرم سحر ی جادی قرعهقرعه کردن  .بهنظر میرسا
که اسا

رسه ن به م صب یارغو ی ،تس ط بر یاسا بوده است .ه یشاه نلووانی آشاکارا

به ای موضوع اشاره میک ی مینویس :
همچ ان که اهال اساالم در اخاتالف مهاان وایا

اناام رجاوع باه شاریعت شاریفهی محما ی

میک  ،مرجوع اقوام مغول نهز در قضایا با یارغو بوده است تا غایت بر آن تهاره اساتمرار ی بار آن
قانون استقرار مینمای ی آن قاع هی ایشان را شرعی مؤک ی ریقی مس و

است تا باه یجهای

در قوتاتغوب هک گهز خانی دی ه ی خوان ه ی ای اکابر یارغو هان دی ه به تفتاهش قضاایای
مغول مشغول ش ه» (نلووانی.)30 /2 :1976 ،
 .6شیوهی محاکمه در یارغو

شهوهی محاکمه در دادگاه یارغو برپایهی ارائهی م ر
بای براسا

ارائه ی س ی م ر

ی شواه بود ی جرم شلص مورم

بهشهوههای گوناگون ثابت میش  .ا بته ،گاهی یارغو باه

نتهوه نمیرسه ی جارم ثابات نمایشا ؛ مان ا یاارغوی رفا اختالفااد ادکوتهماور فرینا
ج تمور ی گرکوی (جوی ی )267 -266 /2 :1387 ،ی یارغوی اخاتال

ساع ا ا ی ساایجی

که بایجود ثابت نش ن اتهامش ،به فرمان ا وایتو کشته ش (قاشانی.)128 -124 :1348 ،
ای آنوا که محکمه ی یارغو ابزاری در دست ای لان بود تا با آن رقهبان ی دشام ان خاود
را بهشهوه ی مشریع ایمهان بردارد ،در دیره ی ای لانان مس مان ،بایجود استقرار نظام قضایی
اسالمی ی برقراری محاکم قضایی مبت یبر شرع اسالم ،همچ ان ای محکمه بارای رساه گی
به موارد خاص تشکهل میش  .نکتهی مهم ای است که شهوهی محاکمه ی ریشهای اثباد
جرم در یارغوهای تشکهلش ه در عصر ای لانان مس مان ،باا دیرهی ای لاناان ای هاه تفاایتی
ن اشت ی درکل ای یاسای گهزی پهریی میکردن .
شهوهی محاکمه در یارغو تاح یدی باا شاهوهی محاکماه در محااکم شارعی ی اساالمی
شباهت دارد؛ هر

ای شباهت به ای مع ی نهست که محکمهی یارغو تمامی ای اصول ی

شهوههاای محاکماه را ای محااکم شارعی ی اساالمی گرفتاه اسات .باا مرا عاهی یارغوهاای
تشکهلش ه در سریمه ای ههی مغوالن ی ریشهای محاکمه در ای یارغوها ،درمییابهم که
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شهوهی اعتراف ی شهادد دادن برای اثباد جرم ،ای همان ابت ا ی قبل ای آشا ایی مغاوالن باا
دی اسالم نهز در محاکم یارغو یجود داشت؛ اما شهوهی ارائهی اس اد مکتاو بارای اثبااد
جرم ،بع ای آش ایی مغوالن با محاکم شرع اساالم ی پای باردن باه نقاش اسا اد مکتاو در
اثباد جرم رایج ش  .با ای حال ،قوانه حقوقی اسالمی در اجرای بعضی ای ای شاهوههاا باا
قوانه مغو ی متفاید است؛ برای نمونه ،براسا

قوانه حقوقی اسالمی ،گارفت اعتاراف ی

اقرار ای ری شک وه موای نهست؛ درحا ی که مغوالن در بهشتر مواق  ،برای گرفت اعتراف
ای متهم ،ای را شک وه میکردن .
سه شهوهی اقرار یا اعتراف ،گواهی یا شاهادد ی ارائاهی سا در دادگااه یاارغو ،جازی
ریشهای اثباد جرم در محاکم اسالمی نهز بودن ؛ هر

در محااکم اساالمی ،ریشهاای

دیگری ون سوگ خوردن ،قرائ یا آماره ،کارش اسی ،آگاهی قاضای ی عاان نهاز بارای
اثباد جرم یجود داشت (ساکت.)251 -229 :1365 ،
ص یر حکم در محکمهی یارغو مبت یبر اثباد جرم با ارائاهی سا ی ما ر

باود کاه

معموالً به سه ریش ییر انوام میش :
 .6-1گواهی دادن

اقرار بهع وان یکی ای دالیل اثباد جرم در جهان پذیرفته ش ه است .ای کاار در ریم قا یم
مشهور بود .اقرار ای ه د هل اثباد دعوی یا جرم است؛ انکاه باه ع اوان «م کاه ی دالیال»
تعبهر میشود.گاهی ایقاد ،برای اثباد جرم بای افرادی بهع وان شااه جارم در محکماهی
یارغو حاضر میش ن ی بر جرم فرد متهم شهادد میدادن  .در ای صورد ،جارم شالص
متهم ثابت ی حکم نهایی درمورد ای صادر مایشا  .ایا ریش ای اه ی نلساته راه ممکا
برای اثباد جرم متهم در یارغو بود .اگر ای ای
مثل اعتراف گرفت با ضر

ری جرم ثابت نمیش  ،ریشهای دیگری

و ی ماق بهکار میرفت .یمانیکه خواجه رشه ا ی را

به جرم قتل ا وایتو به یارغو کشه ن  ،توقتای ی د ق ی به اتهام خواجه شاهادد دادنا ی باه
شهادد ای دی نفر برای ص یر رأی (قتل خواجه رشه ا ی ) اسات اد کردنا (حاافظ اباری،
 .)128 :1350در یارغویی که غایان خان برای رساه گی باه مسائ هی تو ئاهی پهار یعقاو
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باغساتانی تشاکهل داده باود ،جاارم آقبوقاا پسار تایتااق ت هااا باا گاواهی ی شاهادد شاااهزاده
آالفرن

ثابت ش (هم انی .)153 -152 :1368 ،تاجا ی گورسرخی کاه اتهاام اخاتال

ما ی را ع هه رشه ا ی ی سع ا ی  ،یییران ا وایتو ،مرر کرده بود ،برای اثبااد ادعاای
خود شاه انی را در محکمه حاضر کرد؛ اما شاه ان ای تاجا ی تبری جست ی تااجا ا ی
به دریش متهم ش ی جانش را ایدست داد (یصاف شهرایی.)257 -256 :1372 ،
 .6-2اعتراف گرفتن

انچه متهم در یارغو شهادد شاه ان را نمیپذیرفت ی یا شلصی برای شهادد دادن په ا

نمیش  ،میکوشه ن به ضر

و ی ماق ای شلص متهم اعتراف بگهرن ی با تکهاه بار

ای اعتراف ،حکام نهاایی را صاادر مایکردنا  .در یاارغوی ایا ی قاود ،تکماهش غاالم
بالبهتکچی را که حاضر باه اعتاراف نباود بره اهی ماادریاد کردنا ی او یدنا تاای کاه
اعتراف کرد (جوی ی .)229 -225 /1 :1387 ،فا مه خاتون که م د ییاادی مشاایر اصا ی
توراکه ا خاتون ،همسر ایکتای قاآن بود ،بع ای مرگ توراکه ا خاتون ماورد خشام پسارش
کهو

قرار گرفت ی به جرم سحر ی جادی بهیارغو کشه ه ش ی به ضر

او ی مااق،

به سحر ی جادی اعتراف کرد (جوی ی .)426 /1 :1387 ،در یارغوی وغاس و خااتون کاه
به سحر ارغون متهم بود ،با ضر

و ی شک وه ای ای اعتاراف گرفت ا (هما انی:1338 ،

 .)824 /2در بعضی مواق که اعتراف حاصل نمیش  ،فرمان شلص پادشاه تعهه ک ه بود؛
انکه بهاءا ی محم جوی ی در یارغو اعتراف نکرد ی به دستور ارغون کشته ش .
 .6-3ارائهی اسناد مکتوب

بهدنبال استقرار مغوالن در کشورهایی کاه در سار بااالیی ای تما ن قارار داشات ی اسا اد
کتبی نقش مهمی در قضایدها ی محاکم آنها داشت ،بهت ریج اس اد کتبی بهجای شهادد
شاه ان یا اعتراف ،مرج قضاید ی ص یر حکم در یارغوها ش ن (اشاپو ر.)383 :1372 ،
رک ا ی ابوا مظفر ،حااکم قراختایهاان کرماان ،باا توجاه باه اسات اداتی محکاوم شا کاه
قربا ی  ،پسرعمو ی رقهبش ،مب یبر تمایل ای به ملا فان ایکتای قاآن در یارغو ارائه کرد
(م شی کرمانی .)35 :1362 ،در یارغویی که برای بارادر امهار ناوریی در غهاا امهار ناوریی
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برگزار ش  ،نامههای امهر نوریی به مصریان را مرج قرار دادن ی با توجه به ای اس اد حکام
صادر کردن (یزدی .)189 /1 :1387 ،در یارغوی شها ا ی سهریردی در ساال  708نهاز
با یافت اس ادی درمورد ارتبا با مصریان ،حکم قتل ای صادر ش (قاشاانی .)84 :1348 ،در
یارغوی مو ا م ک یزدی که به جرم سحر ی جادی تشکهل ش  ،پوست شهری را که درمهان
اقمشهی ای یافت ی هزی به یردی ی سرخی ریی آن نوشاته شا ه باود ،باهع اوان ما ر
سحر ی جادی ت قی کردن ی فرمان قتل ای را صادر کردن (هم انی.)787 /2 :1338 ،
براسااا

گزارشاااد م اااب عصاار ای لااانی ،ای عصاار غااایان بااه بعاا  ،در یارغوهااا

صوردج سهای ت ظهم ی گزارش محاکمه به نام «یارغونامه» نوشته میشا  .در یاارغویی کاه
در عصر غایان خان برای امرای مقصر ی فراری ای مه ان ج

به سریمه های مصر تشکهل

ش  ،صوردج سه ی یارغو تحت ع وان یارغونامه را نزد غاایان خاان بردنا ی ای نکتاههاای
الیم را تذکر داد ی یارغو هان آن نکتاههاا را رعایات مای کردنا (هما انی.)824 :1338 ،
نگارش یارغونامه در پایان محکمهی یارغو ،م رکی دال بر خاتمه یاافت دعاوی باود؛ ییارا
براسا

ای یارغونامه که به رفهای دعوی داده میشا  ،اگار هریاک ای ارفه دیبااره

دعوی میکرد ،براسا

یارغونامه به ای پاسخ میدادن ی دعویاش اعتماد ی اعتباار ن اشات

(نلووانی.)31 /2 :1976 ،
 .7نتیجهگیری

یارغو محکمهای مربو به س تهای قضایی مغوالن بود کاه ای صاحراهای آساهای شارقی،
همگام با هواوم مغاوالن ،باه ایاران یارد شا  .باایجود تغههاراد کاارکردی یاساا در عصار
ای لانان ی کمرن

ش ن نقش یاسا در جامعهی عصر ای لانی ،محکمهی یارغو کاه اساا

قضاید در آن یاسا بود ،بهع وان ابزاری در اختهار حاکمان ای لانی قارار گرفات تاا باا آن،
دشم ان ی رقهبان خود را ای عرصه حذف ک  .با ایا تفاساهر ،ایا سا ت قضاایی همچاون
سایر انگارههای فره گی مغوالن ،در تعارض ی ا ش با فره
ی خه ی یید ی در یمانی ان

ی س ایرانای دیام نهاایرد

بع ای سقو ای لانان ی در عصر تهموریان ،ای نظاام قضاایی

ایران رخت بربست .یافتههای پژیهش نشان میده که ای محکماه بهشاتر درماورد مساائل
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سهاسی ،ما ی ی گاهی اجتماعی ،بسته به نظر ای لان ،یییاران ی فرمانا هان ب پایاه تشاکهل
میش ی در ای محکمه ،افرادی باع وان یارغو ی قضاید میکردن  .یظهفهی یارغو هاان
فقط دایری ی قضاید در محکمهی یاارغو باود .یارغو هاان باه ساه شاهوه باه ایا م صاب
گماشته میش ن ؛ نلست انتصا ایسوی پادشاه برای م تی خاص ،دیم بهصورد موریثی
ی سوم فقط برای دایری در یک محکمهی خاص .ای آنوا که یارغو ناوعی دادگااه نظاامی
بود ،یارغو هاان نهاز در بهشاتر ماوارد ایمهاان امارای نظاامی انتلاا مایشا ن ی پادشااه ی
شاهزادگانی هم که گاهی ایقاد یاارغو ی مایشا ن  ،باهناوعی فرمانا هی نظاامی بودنا .
م صب یارغو ی ملتص قوم مغاول باود ی افاراد غهرمغاو ی نمایتوانسات باه ایا جایگااه
م صو شون  .یارغو هان افرادی بودنا کاه با ین گذرانا ن دیرهی خااص یاا شااگردی
کاردن ی ت هااا براسااا

تسا ط بار یاسااای گهاازی ،بااه یاارغو مااینشساات ی حکاام صااادر

میکردن  .اثباد جرم در محکمهی یارغو براسا

شواه بود کاه باه ساه شاهوهی شاهادد

شهود ،اعتراف ی ارائهی اس اد نوشتاری صورد میگرفت .هر

شهوههای اثباد جارم در

محکمهی یارغو همان شهوهی محاکمه ی اثباد اد اه در محااکم شارعی اساالمی باا انا کی
تفاید در عمل بود ،محکمهی یارغو ای شهوهها را ای محاکم اسالمی نگرفتاه باود .پادشااه
بای حکمهای یارغو هان در یارغوهای مهم (درمورد یییران ،شاهان ی ارتباا باا مصار) را
تأیه میکرد.
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تهذیب ی ت لهص دکتر عبا

یریا خویی .تهران :ع می.

 نلووانی ،محم ب ه یشاه .)1976( .دستورالکاتب فی تعیینالمراتاب .باهکوشاش
عب ا کریم ع یایغ ییاده .ج  .2مسکو :دانش شعبهی ادبهاد خایر.
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 نر زی ،معه ا ی  .)1336( .منتخب التواریخ .تصاحه هان ایبا  .تهاران :کتابفریشای
خهام.

 هم انی ،رشه ا ی فضلاهلل .)1338( .جامعالتواریخ .بهکوشش بهم کریمی .تهاران:
شرکت نسبی حاج محم حسه اقبال ی شرکا.

 .)1368( ._______ تاریخ مبارک غاازانی .باه کوشاش کاارل یاان.

 .2اصافهان:

مهربان.
 یازدی ،شارفا ا ی ع ای .)1387( .ظفرنامااهی یاددی .تصااحه مهرمحما صااادق ی
عب ا حسه نوایی .ج  .1تهران :کتابلانهی مرکز اس اد مو س شورای اسالمی.
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