
                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام حقوق كيفري ايران در عصر مغول
 

   1رجان نگهيدكتر م

 
  

  10/4/1397تاريخ پذيرش:        12/6/1395تاريخ دريافت:  

  
  چكيده

ثر از نظـام سياسـي،   أمت امعه با پديده جرم؛هاي كيفري مقابله جروش ةنظام حقوق كيفري، به منزله مجموع
باورها، عقايد، دين و اخالق  حاكم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ايران، نظام حقوقي اين كشـور بـا   

قـوانين    هايي رو به رو شد. نظام برگرفته از احكام شريعت اسـالمي و فقـه متزلـزل شـد و احكـام و     دگرگوني
از ياسـاي چنگيـزي و سـپس     ،ن براي نظم بخشيدن به جامعه به ترتيب اولويـت مغوال جديدي وضع گرديد.

مباني جرم انگاري بيشتر برگرفتـه از باورهـاي   در اين دوران، يرليغ غازاني و تزوك تيموري بهره مي گرفتند. 
ل و جـرايم را بـه جـرايم عليـه امـوا     مي توان با اغماض از نظر دسته بندي جرايم، خرافي مغوالن بوده است. 

جرايم عليه امنيت و اخالق عمومي و جرايم نظامي تقسيم كـرد. دادگـاه هـاي      مالكيت، جرايم عليه اشخاص،
  .دعاوي اقرار و شهادت شهود بوده است اثبات كنندهادله و  شده استمغوالن به سه دسته تقسيم مي

  

  هاجرايم و مجازات، تزوك تيموري ،يرليغ غازاني ،ياساي چنگيري ،نظام حقوقي  واژگان كليدي:
  
 marjannegahi@gmail.com تهراندانشگاه پيام نوراستاديار گروه حقوق. 1

 

 

ی وق  نا    ژپو
مسال  ماره ھ ل،  ١تان ھار و  ، او ٣٩ ٧  

  ١٧ماره ایپپی 
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  مقدمه
در صحراي مغولستان امپراطوري خـود   مغول و تاتار ةتموچين با غلبه و متحد ساختن قبايل پراكند

و در سال ا در ايران بود.آغاز فرمانروايي او مقارن با حكومت سلطان محمد خوارزمشاه  د.ارا بنيان نه
، فرمـانرواي جهـان، ملقـب گرديـد.     »چنگيز خان«ميالدي توسط مجمع بزرگ قوريلتاي به  1206

ق) امپراطـور چـين    600-615چنگيز خان به توسعه قلمرو مغوالن پرداخت و در مدت پانزده سال(
بـا حملـه   ). 127: 1364، راونـدي ( شمالي، كوچلك خان، را مغلوب كرد و همسايه كشور ايران شـد 

هاي لرزان حكومت خوارزمشاهيان فرو ريخت. مهاجمان مرتكب جنايات فجيـع و  مغول به ايران پايه
مدرسان و طالبان علوم به قتل رسيدند.  قضات، اي شدند. بسياري از ايرانيان  از جمله فقها،گسترده

رديد. با آغاز حكومـت مغـوالن   ها به جايگاه نگهداري چارپايان بدل گها و دارالقضامدرسه مسجدها، 
در ايران نظام حقوقي ايران با دگرگـوني  رو بـه رو شـد. نظـام شـرع كنـار گذاشـته شـد و ياسـاي          
چنگيزي  و سپس يرليغ غازاني و تزوك تيموري جانشين آن گرديد. ياسـا، بـا احكـام خشـن خـود      

ي بـه پيشـرفت چنگيـز    اقوام و قبايل مغول را تحت حكومت فرمانرواي واحد درآورد و كمك شـايان 
). ياسا نزد مغوالن بسيار مقدس و شايسته احتـرام بـود و   99: 1365اقبال،  ( خان و حفظ نظام كرد

 حتي در دوره تيمور و جانشينان او تا زمان  سلطان بابر نيـز جايگـاه و ا قتـدار خـود را حفـظ كـرد      
  ). 175: 1383و صالح،  300: 1382 امين، (

  
  هالنظام حقوق كيفري مغو .1

 اسـت.  نيمع كشور در و نيمع زمان در االجرا الزم مقررات و نيقوان مجموعه فهومم به يحقوق نظام
هايي از جمله قانون اساسي، قـانون مجـازات،   پرداختن به نظام حقوق كيفري مستلزم بررسي مؤلفه
عصـر  قي در كه منابع حقوتوجه به اينبا هاست.قانون آيين دادرسي كيفري  و چگونگي پيدايش آن

اي از زمان يرليغ غازاني و تـزوك تيمـوري بـوده اسـت،      منحصر به ياساي چنگيزي و در برههمغول 
  .بررسي چگونگي پيدايش اين قوانين و مفاد آن ضروري است

  
   پيشينه. 1.1

بررسي نظام حقوق كيفري مغوالن نيازمند پرداختن به موضوعاتي چـون چگـونگي پيـدايش ياسـا،     
  :يرليغ غازاني و تزوك تيموري است  نگيزي،تشريح ياساي چ

  
  چگونگي پيدايش ياسا. 1.1.1

گيري حقوق نانوشته بر هاي اين نظام، شكلاند. از ويژگياي بودهمغوالن، داراي نظام اجتماعي قبيله
صورت مـدون  است. به تدريج با هدف ايجاد همبستگي ميان قبابل، حقوق بهمبناي مذهب و باورها 
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دليـل  مغوالن پيش از به قدرت رسيدن چنگيز خان داراي حقوق عرفي بودند كـه بـه   .گردآوري شد
صورت نوشته و مدون گردآوري نشده بـود. چنگيـز خـان پـس از     ها با خط و نگارش بهناآشنايي آن

بنيان نهادن حكومتي وسيع و قدرتمند، بيشتر حقوق عرفي را پذيرفت و احكام و قواعد جديـد نيـز   
رسميت بخشيد و براي مكتوب كـردن آن فرمـان داد كودكـان مغـول خـط ايغـوري        به آن افزود و

چنگيز خـان ... بـر   « كند:بياموزند. تاريخ جهانگشاي جويني چگونگي تدوين ياسا را چنين بيان مي
وفق و اقتضاي راي خود، هر كاري را قانوني و هر مصلحتي را دستوري نهاد و هـر گنـاهي را حـدي    

اساها و احكام بر طوامير ثبت گرديد و آن را ياسانامه بزرگ خواندند... رسوم ذميمه آن ي پديد آورد...
از  رفع كرد و آنچه را از راه عقل محمـود باشـد،    كه معهود آن طوايف بود و در ميان ايشان متعارف، 

 559در آغـاز خـروج در سـال    «). چنگيزخـان  717و25: 1382امـين،  ( عادات پسنديده وضع نهـاد 
: 1346  آيتي، (» دروغ و نفاق را برانداخت ..  هاي نكوهيده چون ظلم، سرقت،يكو نهاد و رسمياساي ن

ياساق) بر اساس حقـوق عرفـي مغـوالن و فـرامين      (» ياسا«). به اين ترتيب كتاب بزرگ قانون 267
 مشـتمل بـر مقرراتـي از     چنگيزو با همكاري پسران وي، اوكتاي و جغتاي، به نگارش درآمـد. ياسـا،  

ارث و روابـط   ماليـات،   بنـدي سـپاهيان،  جمله جنگ، چگونگي روابط با كشـورهاي بيگانـه، تقسـيم   
عنوان آخرين منبـع حقـوقي مـورد    ). ياسا در قوريلتاي به78: 1365 (اقبال آشتياني، خانوادگي بود

  ). 375: 1375 اشپولر، ( گرفتاستناد قرار مي
نگيز بود. كاتباني همواره در اطـراف او بودنـد و   مقررات ياسا متناسب با شرايط حاكم بر عصر چ

ها پس از پس از مرگ خان جمع آوري شدند و و به عنـوان  هاي او را مي نگاشتند. اين فرمانفرمان
  ). 79:1365 (آشتياني، شدنگهداري مي »بليك«يا  »بلك«« تكمله كتاب قانون،

چنگيز خان بـر   دانستند.امي ميمغوالن اطاعت مطلق از مقررات ياسا را موجب سعادت و شادك
اگر يوسون و ياساق نگهدارند و دگرگون نكنند، هم از آسمان مـدد دولـت ايشـان    «اين باور بود كه 

). بنـابر فرمـان و   372-371: 1378(بنـاكتي،  » بيايد و پيوسته در عيش و جيـر غاميشـي باشـند...   
رهايي با جلد حرير و جواهر نشان حك هاي آهني و دفتياسا به زبان مغولي و بر تيغه  وصيت چنگيز،

). عالوه بر اين، به فرمان خـان  3346تا: بي  (مصاحب، شدو ثبت شده و در خزانه دولت نگهداري مي
حـك  د، هاي بزرگ جاده هايي  كه بيشتر مسير حركت سـپاهيان بـو  بزرگ مقررات ياسا روي سنگ

اين ماده  است.فالت پامير ثبت شده شد. ماده يك ياسا كه با خط درشت برصخره سنگي بزرگي در 
 دربرگيرنده مجازات متعرضان ياسا و قدرت مطلق و فرمانروايي چنگيز خان بر آسمان و زمين است.

هر كس از ياسـا سـرپيچي كنـد سـرش را بـه بـاد       « رسد:با اين عبارات آغاز و به پايان مياين ماده 
زمين نيز بـيش از يـك خـدا نـدارد و آن       د،هم چنان كه آسمان بيش از يك خدا ندار خواهد داد!...

  .)72و  71: 1346 (باركهاوزن،» چنگيز خان خدا من هستم:
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  ياساي چنگيزي. 2.1.1
سياسي و نظامي بـود.   ديواني، مالي،   ياساي چنگيزي مجموعه قوانيني مشتمل بر امور مهم قضايي،

 "ياسـاق "، "ياسه"، »ياسا«ربي كه اصل مغولي آن دزاساك و در كتاب هاي فارسي و ع »ياسا«واژه 
 "حكم و فرمان پـاد شـاه  "نگاشته شده است، به زبان ايغوري به معناي حكم و فرمان و يا "يسق"و 
ي بـزرگ  ياسـا نامـه  ") اسـت.  20949 ) و رسم و قاعده و قانون (دهخـدا: 300و299: 1382امين،  (

به معناي احتياط كـردن  ) 300 :1382 امين، ( "تونجين"يا  "ي چنگيزخانيياسانامه"يا  "چنگيزي
 "توره چنگيزخـاني "يا  "توره چنگيزي" است. عبارت تركي آن،) 78: 1365 اقبال، ( و يقين دانستن

مـدني و اداري بـوده     اي از قـوانين جزايـي،  مجموعه)، 3346تا: (مصاحب، بي به معني حكم و قانون
 داب قـومي و دسـتور اجـدادي اسـت    به زبان مغولي بـه معنـي آ   "توره"). 300: 1382 امين، ( است

بـه معنـاي روش،    "يوسون"هاي تاريخ مغول در كنار واژِه ياسا عبارت ). در كتاب78: 1365 (اقبال،
). به دليل 78: 1365(اقبال آشتياني،  خوردبه مجازات رسانيدن به چشم مي رسم، تنبيه، سياست و

بـه ياسـا   "مرگ پيدا كرد و افعـالي چـون   به تدريج اين عبارت معناي  كثرت مجازات مرگ در ياسا، 
در ميان مورخين تاريخ مغول  بـه معنـاي كشـتن، مـورد      "به ياسا ملحق گردانيدن "يا  "رسانيدن

  ).78 (همان: استفاده قرار گرفت
  

  يرليغ غازاني 3.1.1
 هجري قمري در ايران به فرمـانروايي  694غازان خان يكي از مقتدرترين پادشاهان ايلخاني در سال 

عهد و پيمان خود با  خان بزرگ را شكسـت و اقـدام بـه صـدور      او با گرويدن به دين اسالم، رسيد. 
. اولين يرليغ در آيدمي شماربه مغوالن عصر در حقوق منابع  ديگر از غازاني يرليغ چند يرليغ نمود.

امرا از ظلم به زمينه وجوب پذيرش دين اسالم بر مغول و اجراي مراسم ديني ، رعايت عدالت و منع 
-توان به انجام برخي اصالحات قضايي  و صدور يرليغاز اقدامات او مي .)259(همان،  زيردستان بود

 امـين،  تعليمات غازاخان به قاضي مفصـل اسـت (   گانه اشاره نمود. يرليغ، به معناي فرمان،هاي پنج
1382 :304(.   

  
  تزوك تيموري. 4.1.1

 اي از ، مجموعـه »تـزوك «توان به تزوك تيموري اشـاره كـرد.   مي  ،از ديگر منابع حقوق در اين عصر
امـور   ةاين مجموعـه شـامل فصـولي در زمينـ     تيمور است.فرمانروايي  روزگار اكم دراصول قانوني ح
تيمور به شريعت و طريقت است كه به ياسـاي چنگيـزي افـزوده     ةكشورداري و عالق  مالي، لشكري،

 دوره براي احكام فقه شيعه احترام قايل بـود. در ي، به مذهب حنف تيمور با وجود گرايش شده است.
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). 1316  پـازوكي، ( آمـد مـي  در اجـرا  بـه  شـرعي  محـاكم  حكومت او احكام شريعت و فقه شيعه در
 بنيان، تعليم و تربيت، سـازمان و آرايـش اسـت     سيس،أت به زبان تركي جغتايي به مفهوم  "تزوك"
 اصول قانوني در دوره تيمور و انتصاب بـه او را مـورد ترديـد اسـت.    وجود اين  ).194: 1383 صالح، (

هاي موجـود در ايـن دوره   اين احتمال وجود تزوك تيموري زاييده خيال نويسندگان و روايات كتاب
شـرق شـناس شـهير      بـراون،  باشد. همچنين ؛وجود نسخه تركي و فارسي تزوك  مورد ترديد است.

بر وجود نسخه تركـي  تـزوك موجـود نيسـت و نسـخه موجـود       انگليسي، معتقد است مدركي دال 
فارسي به احتمال زياد به تقليد از شرح زندگاني بابر و با استناد به منابع تاريخي عصر تيمور تدوين 

). تزوك برگرفته از تخيالت ابوطالب حسيني تربتـي و تلفيـق آن بـا    195و 194شده است. (همان، 
(حسـيني   استنظام الدين شامي و ظفرنامه شرف الدين علي يزدي هايي مانند ظفرنامه اخبار كتاب

   ).4: 1342، تربتي
  

  هااصول حاكم بر مجازات. 2.1
اي هرگونه منابع تاريخي حاكي از سير تحوالت حقوق كيفري در گذر ساليان است. در زندگي قبيله

ن عكـس العمـل در   شـد. ايـ  العمل پاسخ داده مـي نقض ارزش و باورهاي قومي  با شديدترين عكس
اي و انتقام از مجرم و هاي قبيلهها با هدف دفاع از ارزشهاي خونين بود. مجازاتبيشتر مواقع جنگ

 شـود. گرفت. اثري از وجود اصل تناسب جرم با مجازات ديده نمـي ترضيه خاطر بزه ديده صورت مي
نقـض شـده و يـا حـق      ارزش ها بر اساس ميزان خطر ايجاد شده، نظم مختـل شـده،  ميزان مجازات

باشد. به عنوان نمونه براي جرم قتل در مقايسه با جرم شركت در منازعه، مجـازات  تضييع شده نمي
كيفري ناشناخته بـوده   مسئوليتها و اصل شخصي بودن مجازات تري پيش بيني شده است.خفيف
يوستن قبايل به يكديگر به تدريج با پ اند.شدهافرادي غير از فرد مجرم نيز متحمل مجازات مي است.

در همـين دوره غرامـت    و تشكيل جوامع منظم، اصل مجازات به اندازه جرم يا قصاص مطـرح شـد.  
معيارهـاي از پـيش   گرديـد.  شخصي به غرامت قانوني تبديل شدكه توسط نظام حـاكم تعيـين مـي   

جـراي مجـازات   احراز گناهكاري و تقصير و ا تعيين شده و ثابتي براي اثبات مجرميت وجود نداشت.
: 1392، (صـفاري  گرفـت اغلب توسط بزه ديده يا قبيله او و با معيارهاي كامال شخصي صـورت مـي  

شخصي اصل با توجه به منابع تاريخي موجود در اين دوره اصل تناسب ميان جرم و مجازات و ). 39
ا بـوده و در  جنايتي چون قتل در بيشتر موارد مجازاتش خون به ها حاكم نبوده است.بودن مجازات

) و يـا  198-195لم:  ادرار كردن در آب يا خاكستر (  حاليكه مجازات جرمي چون شركت در منازعه،
-ها از اصل شخصي بودن نيز پيروي نمـي ذبح حيوانات به روش مسلمانان اعدام بوده است. مجازات

انـد. بسـياري از بـه    دهرسيكرده است و عالوه بر مجرم افراد خانواده و نزديكان او نيز به مجازات مي



ی         220 ی / سال   جان ن وق  نا  ماره ھمژپو تان،اول،   )١٧، (ایپپی  ١٣٩٧ ھار و 
 

). در بسـياري از مـوارد فرزنـد فـرد     3 (معدن كـن،  اندياسا رسيدگان از بستگان مجرم يا متهم بوده
شده و يا به عنوان وسيله اي براي جبران خسارت و يا غرامت به محكـوم  مجرم بجاي او مجازات مي

  .)295-291رشيدوو:  شده است (له بخشيده مي
تـوان  بيني شده است؛ اما نمييرليغ و تزوك پيش  ارهاي مجرمانه در ياسا،اگرچه بسياري از رفت

به موجب اين اصل هيچ رفتار و عملي جـرم   ها بود.مدعي اجراي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
هـيچ   نيست مگر آنكه پيش از آن توسط قانونگدار در دايره جرايم قـرار گرفتـه باشـد. هـم چنـين،      

ت مگر اينكه توسط مقنن براي آن جرم پيش بيني شده باشد. اين اصـل قابـل   مجازاتي ممكن نيس
 باشـد.   تسري به رسيدگي به جرايم در مراجع داراي صالحيت و رعايت تشريفات مقر قانوني نيز مـي 

اي اند نه متهم بودند و نه مجرم و اتهام انتسابي بـه آنـان بهانـه   بسياري از افرادي كه به ياسا رسيده
فرزند امير چوپان، است كه  يكي از اين افراد دمشق خواجه، جيه قانوني قتل شان بوده است.براي تو

. )2 (معدن كن: رسدبدليل اقتدار و حشمت فراوان به اتهام تجاوز به حرم پدرش به ياساي مرگ مي
-بيقانوني افراد از حمايتهاي برابر چتر حمايت قانون براي تمام افراد گسترده نبوده و عالوه بر اين، 

در بسياري از موارد مليت و دين بزهكار و بزه ديده نقـش سرنوشـت سـازي در نـوع و      اند.بهره بوده
كه مقتول مغـول باشـد يـا     توجه به اينبه عنوان نمونه در جرم قتل با ها داشته است.ميزان مجازات

صل كرامـت انسـاني،   ا بيني شده است.هاي متفاوتي پيش؛ مجازاتيك مسلمان و يا يك فرد چيني
غير انساني بوده و شكنجه براي گرفتن اقـرار از مـتهم     ها ظالمانه،شناخته شده نبوده است. مجازات

هـاي فـردي،   ها كه به مفهوم مجازات متناسب با ويژگياصل فردي كردن مجازات رواج داشته است.
مجني عليه صورت ميگيـرد؛ و  رواني و اجتماعي مجرم كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا ويژگي 

كمينه بودن حقوق جزا به مفهوم توسل به حقـوق جـزا بـه عنـوان آخـرين راهكـار       ضرورت و اصل 
هاي خصوصي مورد توجه نبوده و توجهي به اتخاذ تدبيري كـه كمتـرين   آزادي .ناشناخته بوده است

  هاي خصوصي  افراد وارد كند نمي شده است. صدمه را به منافع و آزادي
  

  مباني جرم انگاري. 3.1
مرز  مشخصي ميان اخالق و مقـررات حقـوق    ،تا پيش از قرن هيجدهم و پيدايش مكتب فردگرايي

كيفري وجود نداشت. مقررات حقوق كيفري زير مجموعه اصول اخالقـي بودنـد. بـه تـدريج حقـوق      
اخالقي باقي ماند. كيفري از اخالقيات فاصله گرفت و تنها برخي از جرايم در مجموعه رفتارهاي غير 

هـاي مـورد قبـول جامعـه و حكومـت را از طريـق ايجـاد ضـمانت         گذار همواره برخي از ارزشقانون
اين فرايند حمايتي جـرم انگـاري ناميـده     دهد.ها، مورد حمايت قرار مياجراهايي در قبال نقض آن

هـاي كيفـري   شده و به مفهوم جرم شناختن رفتارهاي فردي و اجتماعي اشخاص و وضـع ضـمانت  
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توان مباني جرم انگاري را در سه اصل: ضرر، پدرساالري طور كلي ميهب). 221: 1386 (ايماني، است
به كارگيري اجبار و حقـوق كيفـري در    بندي كرد. بر مبناي اصل ضرر، و اخالق گرايي قانوني طبقه

ه بـه ديگـري اسـت.    قبال رفتار افراد تنها زماني جايز است كه آن عمل موجب ايراد آسيب و صـدم 
پدرساالري حقوقي يا قانوني به اين مفهوم اسـت كـه دولـت بـا هـدف حمايـت از مـردم در مقابـل         

كند تا افراد به خود آسيب نرسـانند. در اخـالق گرايـي قـانوني،     خودشان، رفتاري را جرم انگاري مي
ق حاكم بـر جامعـه را   هاي اخالقي وارد عمل شده و اعمال مغاير با اخالحقوق براي حمايت از ارزش 

  ). 156-152:  1392 (نجفي توانا، كندجرم انگاري مي
ها داشته است. آنو رسوم مبناي جرم انگاري مغوالن ريشه در اخالق، باورها و اعتقادات خرافي 

اي از مسـايل  اعتقادات مغوالن برگرفته از زندگي صحرانشـيني و اقتصـاد شـباني بـوده اسـت. پـاره      
دروغ نگفتن و مشاركت ديگران در خـوراك و غـذا مـورد     رام به كهنساالن و فقرا، اخالقي مانند احت

حمايت ياسا قرار گرفته است. مغوالن از صاعقه و رعد و برق هراس بسيار داشتند زيـرا آن را نشـانه   
شد خانواده و قبيله او را از اردو خارج دانستند. اگر شخصي دچار صاعقه زدگي ميخشم خداوند مي

دند و تنها با گذشت سه سال از حادثه  مجاز به بازگشت بودند. به همين دليل، مغول شستن كرمي
دست در جوي آب، نشستن در آب در روز و افكندن لباس شسته در صحرا در فصل بهار و تابسـتان  

 كردنـد (اقبـال:  را منجر به وقوع  صاعقه دانسته و مرتكبين اين اعمال به مجازات مرگ محكوم مـي 
البته برخي مبناي اين جرم انگاري را قداست آب و گنـاه دانسـتن آلـوده كـردن  آب در نـزد       ) 87

دانند. به همين دليل است كه  چنگيز خان مغـوالن را از فروكـردن دسـت در آب  منـع     مغوالن مي
آنهـا  ). 128: 1370(بيـاني،   كرده و استفاده از ظرف براي برداشتن آب را اجباري اعالم كرده اسـت 

كردند. بايد سينه حيوان شكافته شود و قلب حيـوان  ي كشتن حيوانات از رسم خاصي پيروي ميبرا
از آن خارج گردد. مبناي جرم انگاري ذبح حيوان به شيوه مسلمانان اجراي اين رسم بـوده اسـت. از   

). احتمال دارد بـه همـين دليـل    180مقدس شمردن عدد نه است (اشپولر: ن، اعتقادات مغوال ديگر
  .هاي سرقت بازگرداندن نه برابر شي مسروقه بوده استي از مجازاتيك

  
   قوانين ماهوي. 4.1
 قوانين را به دو دسته ماهوي و شكلي تقسيم نمود.قانون مـاهوي دربرگيرنـده   ،توان از يك منظرمي

وليت ئتخفيـف و تشـديد آن و مسـ     هـا و مجـازات  تعريـف جـرايم،   ماهيت جرم، موضوعاتي از جمله
 پـردازد يمـ  موضـوعات  احكـام  ايـ  موضـوعات  انيب به كه است يقانونبه عبارت ديگر است. كيفري 

بـه  با مراجعه به منابع موجود، به شرح ذيـل   شود.قانون ماهوي ناميده مي) 548: 1390 ،يلنگرود(
  .شوددر عصر مغول پرداخته ميكيفري و عفو  مسئوليت ،هاموضوع جرايم و مجازات
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  جرايم . 1.4.1
اصـل   ه اسـت. بـود  ينظـام  و ياسـ يس  ،يمـال  ،يوانيد  ،ييقضا موضوعات بر مشتمل يزيچنگ ياساي

 شـكل  بـه  توانيم را اساي در مندرج ميجرامجموعه ياسا و حتي ترجمه چيني آن در دست نيست. 
 هيـ عل ميجـرا  و ينظـام  ميجـرا  ت،يامن هيعل ميجرا ت،يمالك و اموال اشخاص، هيعل ميجرا به ييابتدا

برخي از منابع مشتمل بر بيست و دو ماده و برخي ديگر بـه   .كرد يبندطبقه يعموم فتو ع اخالق
بيست و دو ماده از آن در كتاب هرولـد لـم بـه زبـان انگليسـي       اند.سي وشش ماده از ياسا پرداخته

سـقوط بغـداد و حكمرانـي     «). اسد اهللا آزاد در ترجمـه كتـاب   175: 1383صالح،  ( آورده شده است
  .)295-291: 1368 (رشيدوو، سي و شش ماده از ياسا را آورده است »عراق مغول در

  
  جرايم عليه اشخاص .1.1.4.1

بيني جرايم عليه اشخاص به مفهوم موسع، شـامل جـرايم   مراجعه به منابع تاريخي بيانگر عدم پيش
ماميت ظاهرا  در دسته جرايم عليه تعليه جسم و جان و جرايم عليه شرف و حيثيت اشخاص است.

جسماني قتل و شركت در منازعه جرم انگاري شده است.بسياري از جرايم عليه تماميـت جسـماني   
) اشـاره  292) و منازعـه (رشـيدوو،   378: 1374(اشـپولر،   قتل به جرم مغفول مانده است و تنها به

  .شده است
 شيپـ  فعـل  تـرك  و بـوده  مثبت فعل ،يجسمان تيتمام هيعل ميجرا در شده يانگار جرم رفتار

 و جـرم  تحقق در اثرگذاره، منازع در شركت و قتل جرم در مجرمانه جهينت حصول .است نشده ينيب
 يخـارج  مـانع  وجـود  ليدل به جرم به شروع مرحله در مجرم كهيصورت در.است بوده مجرم مجازات
 را يـي رااج اتيعمل كهيصورت در اي و نبوده يياجرا اتيعمل رساندن انيپا به قادر و ماندهيم متوقف

 تـوان يم. است نشده يانگار جرم شدهينم حاصل مجرمانه جهينت يليدال بنابر اما رساندهيم انتها به
جرايم عليـه   .است نشده يانگار جرم ناشناخته بوده و ،جرم به شروع مانند محال و ميعق جرم گفت

جرايم ارتكـابي در   ها رعايت نشده و برايدر برخي از جرايم، اصل تساوي مجازاتتماميت جسماني 
شرايط مشابه مجازات هاي متفاوتي اجرا مي شده است. مليـت و تحـت الحمـايگي مجنـي عليـه از      

 ريغ و عمد قتل انيم  مغوالن احتماالعوامل تاثير گذار بر تعيين نوع و ميزان مجازات ها بوده است. 
 عـالوه . است شدهيم حكومم يكساني مجازات به مورد دو هر در قاتل و شدندينم ليقا يتفاوت عمد
 خون زانيم و كودكان قتل درباره. خورد ينم چشم به مرد و زن يبها خون زانيم در يتفاوت نيا بر
 دهيـ د ياژهيو مقرره رديگ يم صورت كودك توسط قتل جرم كه يموارد در نيچن هم و آنان يبها
ن مجني عليـه متفـاوت بـوده    مسلمان و يا چيني بود  مجازات جرم قتل با توجه به مغول، .شودينم

شـده كـه مقتـول    اين مجازات زماني اجرا مي مرگ  بوده است. است. شديدترين مجازات جرم قتل،
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مغول باشد. قتل يك مسلمان موجب پرداخت چهل بالش  جريمه و خون بهاي يك فرد چيني يك 
ودنـد تنبيـه   ). مجازات قتل اشخاصي كه تحت حمايت خاص حكومت نب178االغ بوده است (صالح: 

   .)380(اشپولر:  بدني بوده است
شركت در منازعه مجـازات   يكي ديگر از جرايم مورد توجه در ياسا جرم شركت در منازعه است.

سنگيني به همراه داشته است. مشخص نشده است اين مجازات سنگين براي كدام دسته از منازعـه  
ه است. بـا توجـه بـه اينكـه مـواد در      قطع يا نقص عضو پيش بيني شد ،ضرب و جرح ،منجر به قتل

دسترس ياسا از ميان جرايم عليه تماميت جسماني تنها به جرم قتل اشاره كرده است و ساير اقسام 
توان نتيجه گرفت كه جرم منازعه تنها محدود به منازعه منجـر  اين جرم مورد توجه نبوده است مي

بـر اسـاس مـاده سـه هـر كـس در        باشد.ميبه قتل بوده و ساير اقسام آن از شمول اين جرم خارج 
منازعه ميان دو دسته مداخله كند و به كمك يك دسته عليه دسته ديگر اقدامي به عمـل آورد بـه   

رسد جرم منازعه از جرايم گروهي بوده ). به نظر مي291(رشيدوو، مجازات مرگ محكوم خواهد شد
  . اندو سه نفر يا بيشتر در آن شركت داشته

  
  رايم عليه اموالج .2.1.4.1

گيري جوامع داشته و حمايت از آن پيدايش و پذيرش مفهوم  مال و مالكيت جايگاه مهمي در شكل
ها بوده است. جرايم عليه امـوال عمـدتا جرايمـي هسـتند كـه عليـه حقـوق        يكي از اهداف حكومت

مالكيت شخصي  حرمت ،گونه جرايمكه خسارتي به مال واردآيد.اينگيرد بدون آنمالكانه صورت مي
سـرقت  ). 200: 1386، (ايماني آوردرا نقض كرده و در مال يا دارايي متعلق به ديگري خلل وارد مي

 1توان يافـت ترين جرايم شناخته شده است. رد پاي اين جرم را در قانون نامه حمورابي مياز قديمي
ه جـرايم عليـه امـوال در    دامنـ  ياسا نيز سرقت را جرم انگاري كرده اسـت. ). 109: 1392، (بادامچي

جـرايم عليـه مالكيـت فـردي و      مقايسه با جرايم عليه اشخاص از گسترة بيشتري برخـوردار اسـت.  
 بيني كرده و درمالكيت ديواني مورد توجه قرار گرفته است. ياسا مجازات سنگيني براي سرقت پپش

ارد مـرتكبين سـرقت بـا    مرگ است.در سـاير مـو   ،اي موارد مجازات جرم سرقت مانند جرم قتلپاره
جزاي نقدي معادل نـه برابـر ارزش    فتوجه به موضوع جرم و ارزش آن به هفت تا هفتاد ضربه شالق

 بـودن  ينسـب  توجـه،  قابـل  موضـوع  شـده انـد.  عنوان تاوان محكوم ميمال مسروقه و دادن فرزند به
 شـده يم نييتع دهش ربوده مال ارزش براساس سارق مجازات زانيم. است بوده سرقت جرم مجازات

آمدند. در ياسا تصريح نشده كه يك فرزنـد معـادل   فرزندان به عنوان اموال پدر به حساب مي .است
در اين عهد يك راهب ارمني در اردوي هوالكوخـان را كـه دسـت بـه      يك اسب بها دارد يا نه اسب.

                                                            
  24-21مواد  .1
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قه اسب، گاو نـر و يـا   در صورتيكه مال مسرو ).215: 1351 اشپولر، ( دزدي زده بود به قتل رساندند
اشيايي معادل قيمت اين دو حيوان باشد مجازات سارق، مرگ بوده و جسد او دوپاره مي شده است. 
در مواردي كه بهاي مال مسروقه كمتر از ميزان نام برده باشد، بـه تناسـب مـال مسـروقه مجـازات      

 بـه  تبديل قابل  چوب مجازات البته. است بوده چوب ضربه هفتصد يا و هفت و بيست هفده، ،ٰهفت
). بايـد توجـه داشـت كـه بـر      178 (صالح: بهاي مال مسروقه بوده است برابر نه معادل نقدي جزاي

اساس ماده بيست و نه اگر شخصي اسبي را بربايد، به عنوان مجازات بايد اسب مسروقه را به همـراه  
انجام اين كار نباشد بايد به جاي كه قادر به نه اسب از همان نوع به مال باخته بازگرداند. در صورتي

 (رشـيدوو:  فرزندان خود را تاوان دهد و اگر فرزندي نداشته باشـد مجـازات او مـرگ اسـت      ها،اسب
293(.  

 امـوال  تصـاحب  و گانـه يب بـرده  دادن يفـرار  ايـ  پنـاه  به توانيم از ديگر جرايم رايج عليه اموال
داري را نسـبت بـه اقـوام    مغوالن نظام برده ).5:كن معدن و 378: 1374 اشپولر،( كردي اشاره وانيد

اند و هر عملي كه مالـك را از ايـن حـق    بردگان مملوك صاحب خود بوده غير مغول پديرفته بودند.
اين جرم يكي از مواردي است كه رفتار مجرمانه به صورت فعـل و  محروم كند مستوجب كيفر است.

كمـك بـه فـراري دادن از طريـق دادن غـذا و       ترك فعل جرم انگاري شده است.فراري دادن برده و
ي فراري را ببيننـد ملـزم بـه بازگردانـدن او نـزد      سرپناه مجرمانه اعالم شده است.  افرادي كه برده

مجازات اين جرم  شدند.مالك بوده و در صورت ترك اين وظيفه متحمل مجازات بسيار سنگيني مي
به موجب ماده شانزده گرفته باشد مشابه است.  كه رفتار مجرمانه از طريق فعل يا ترك فعل صورت

دادن غذا و پناه به بردگان بيگانه با هدف فراري دادن آنها ممنوع و مسـتوجب كيفـر مـرگ اسـت.     
فـراري دادن   .)179(پاشـا صـالح:    كسي كه برده فراري را ببيند و او را نزد صاحبش نبـرد همچنين 

  .همراه داشته استبرده يا كمك به فرار او مجازات شديدي را به 
توان به جرم تصرف اموال ديواني اشـاره  گرفته مياز جرايمي كه عليه مالكيت ديواني صورت مي

كرد. جرم تصرف اموال ديواني قابل ارتكاب توسط هر فردي نبوده است و مجرم خصوصيتي داشـته  
و افـراد ذي   ساخته است. اين جرم توسط صـاحب منصـبان حكـومتي   كه او را متمايز از ديگران مي

دارد.  قـرار  دهايسـف  قـه ي ميجـرا  دسـته  در يشناسـ  جرم اصطالح درگرفته است و نفوذ صورت مي
تصاحب اموال ديواني يكي از جرايمي است كه تعدادي از بزرگان اين دوره را بـه تيـغ ياسـا سـپرده     

ي نقـدي  در بيشتر موارد مجرم محكوم به جمع مجازاتها شده و پيش از به قتل رسـيدن جـزا   است.
شده براي پرداخت جزاي نقدي كليه امـوال  پرداخته است. مجرم حتي مجبور ميبسيار سنگيني مي

   .)9 (معدن كن: مجازات اين جرم جريمه نقدي سنگين و مرگ بوده استخود را به فروش رساند. 
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ايـن  انجام معامله معارض از ديگر جرايم پيش بيني شده عليه حقوق مالكانه در اين دوره است. 
در نظام حقوقي دست به  ،بيني نشده است. غازان خان پس از رسيدن به حكومتجرم در ياسا پيش

 جرم معامله معارض اسـت.  ،اصالحاتي زد. از جمله اين اصالحات كه در يرليغ غازاني گردآوري شده
اني ثبت غازان خان مقرر كرد تاريخ انجام معامالت و قباله ها بصورت مكتوب توسط فرد مورد اطمين

اگر فردي قبال مالي را به فروش رسانده و يا به رهن گذاشته و اقدام به معامله معارض  و ضبط شود.
نكتـه حـايز اهميـت مجـازات      شود.محكوم به تشهير مي، نمايد عالوه بر ابطال معامله توسط دادگاه

كه با ديگـري   ثبت كننده يا ضبط كننده سند معارضي است ،بيني شده براي نويسندهسنگين پيش
-در اين صورت تاريخ نگار به مجازات مرگ محكوم مي براي انجام معامله معارض تباني كرده باشد.

تراشيدن ريـش  صورت شود. اين مجازات بهشود و كسي كه اقدام به معامله معارض كرده تشهير مي
  .)305 (امين: استشده انجام ميدور شهر  محكوم و گرداندن

  
  ليه آسايش و امنيت عموميجرايم ع .3.1.4.1

بررسي متن ياسا بيانگراين است كه سه محور اساسي مورد توجه و حمايت خاص خان مغـول بـوده   
ايجاد و حفظ يكپارچگي ميـان اقـوام مغـول و     ،است: اطاعت محض و بي چون و چرا از چنگيزخان

ه جرايم عليه امنيت جرايم داخل در داير ممالك مورد تصرف و مجازات خشن افراد متعرض به ياسا.
اقداماتي كه برخالف اطاعت محـض از   .چرخدو آسايش عمومي بر حول محور اساسي اول و دوم مي

شـدت مجـازات خواهـد شـد.     خان بوده يا يكپارچگي اقوام مغول و متصرفات مغول را تهديد كند به
تزلزل قـرار دهـد بـا    را در معرض  او هاي متعلق به خان و يا پايه هاي حكومتاقداماتي كه سرزمين
ها رو به رو خواهد شد. تعداد زيادي از كارگزاران دولت ايلخاني به اين اتهـام بـه   شديدترين مجازات

اند. رفتار مجرمان در اين جرم عموما فعل مثبت بوده اسـت. ايـن جـرم در اكثـر مـوارد      ياسا رسيده
رايمـي همچـون همكـاري بـا     جگرفته است. شاهزادگان و ساحران انجام مي ،توسط منصوبان حاكم

 رسـد يمـ  نظـر  بـه  گيرنـد. خيانت، ستيز ماموران با دولت و جادوگري در اين دسته قرار مي دشمن،
 تيـ امن هيـ عل ميجـرا  در لخانيا ينابود ليوسا ساختن فراهم و يتبان ،مجرمانه زهيانگ داشتن صرف
 به را مرگ مجازات يماد عالاف در تيذهن تبلور بدون ميجرا نيا از ياريبس.است بوده مجازات قابل

ـ  يمقدمات اتيعمل مرحله به فرد ورود صورت در نيچن هم. است داشته همراه  مرحلـه  بـه  آنكـه  يب
ياسـا اعمـالي از    .بـود  خواهـد  مرگ مجازات  ،عمل از مقدار نيهم يجزا. شود وارد يياجرا اتيعمل

در بسـياري از مـوارد اصـل     .ستقيام عليه حكام و جادوگري را جرم انگاري كرده ا  گري،قبيل ياغي
فرزندان و خويشان او نيز متحمل مجازات  ،شده و عالوه بر مجرمشخصي بودن مجازاتها رعايت نمي

بنـابراين بـراي جـادوگري و     داشـتند  ميب شدت به جادو و سحر از مغول بزرگاناند. شدهسختي مي
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سا  مجازات جادوگري و افسون، . بر اساس ماده سه ياسحر مجازات سنگيني پيش بيني كرده بودند
مرگ بوده است. در دوران حكومت هوالكوخان، شمن دربار را به علت ارتباط بـا جـادوگران و قصـد    

). مجدالملك يزدي يكي ديگر از 153و 152: 1375 (معدن كن، نابود كردن ايلخان به قتل رساندند
ي قطعه قطعـه كـرده، اعضـايش را    بدن او را به جرم ساحري و جادو گر اين به ياسا رسيدگان است.

) خيانت به ولينعمت نيز از جرايمي بود كه مجازات مرگ را 101 (معدن كن: كباب كرده و خوردند
موران دولتي مرتكب رفتـاري مغـاير بـا شـؤن     أكه م). در صورتي4 (معدن كن: به همراه داشته است

پرداختند، به مجازات انفصال از خدمت و به تناسب مملكت شده و يا به مخالفت و ستيز با دولت مي
شدند. مجازات شاهزادگان و امراي ياغي تبعيـد و يـا   نوع جرم؛ به پرداخت جريمه نقدي محكوم مي

تـرين جـرايم در عصـر مغـول، داشـتن      ). عالوه براين يكي از سنگين380(اشپولر:  حبس بوده است
انـد  از جمله افرادي كه به اين اتهام به قتـل رسـيده   رابطه همكاري با ممالك مصر و شام بوده است.

اند. عالوه بر  كشتن فجيع ملك صالح، فرزند سه ساله او نيز به دو نيم ملك صالح و ملك كامل بوده
). به موجب ماده بيست و 4(معدن كن:  آويزندكرده و براي عبرت ديگران در دو سوي رود دجله مي

ي غير از ايلخان ممنوع  و مستوجب كيفر مرگ بوده اسـت. عـالوه   چهار اطاعت كردن اميران از فرد
(رشـيدوو،  بر اين، تغيير مقام و مرتبه بدون اجازه ايلخان نيز همين مجازات را به همراه داشته است 

291-5 .(  
  

  جرايم نظامي .4.1.4.1
توجهي بـه  هر گونه بي ورزيدند.مغوالن به جنگ و محافطت از وسايل و تجهيزات جنگي اهتمام مي

رفتار مجرمانـه در بيشـتر جـرايم نظـامي      شده است.اين موضوع با عكس العمل شديدي مواجه مي
فرد نظامي ملزم به نگهـداري و حفاطـت از سـالح خـود و      بصورت ترك فعل محقق مي شده است.

ديگر افراد قشون و تجهيز به وسايل ضروري است. در صورت ترك اين وظيفه بصورت عمـد و يـا از   
هنگام حمله يا   بر اساس ماده نه ياسا اگر در جنگ،متحمل مجازات سنگيني خواهد شد.  ،وي سهور

بـردارد و بـه    كمان يا بار كسي فروافتد، فرد پشـت سـر او موظـف اسـت آن را     بسته،   عقب نشيني؛
شود. چنگيز خان صاحبش مسترد كند. هر كس از اين دستور تخطي كند به كيفر اعدام محكوم مي

شخصا از واحدهاي قشـون   دهد پيش از عزيمت به جنگ، ماده هيجده به زادگان خود فرمان مي در
ها در نبرد مجهز سـازند و چنانچـه سـربازي    ها آنهاي آنان بازديد كنند و به تمام نيازمنديو سالح

مقـرر   در ماده بيست وهفت نيز ).294 (رشيدوو: ها را مجازات كننداي ضروري باشد، آنفاقد وسيله
دقتي و غفلت مجازات شـوند. شـكارچياني را كـه اجـازه دهنـد در      ي بيشده است سربازان بواسطه

در ماده  ).294 رشيدوو: نخجير بگريزد چوب زنند و در مواردي به قتل رسانند ( خالل شكار جمعي، 
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سـر آسـتان    سي و دو مجازات گذاشتن پا بر روي غذا، اخراج از اردوگاه بوده و براي گذاشتن پـا بـر  
). 178: 1383 چادر فرمانده قشون؛ مجازات مرگ بالفاصله پـيش بينـي شـده اسـت (پاشـا صـالح،      

اطاعت محض از رياست كل از اصول تخطي ناپذير مغول بوده است. غـارت كـردن دشـمن قبـل از     
و  196: 1362لـم،   ( خطايي مستوجب مجـازات اعـدام بـوده اسـت      صدور اجازه از مقام رياست كل،

197(.   
  

  عموميعفت و اخالق جرايم عليه  .5.1.4.1
 "زنـا "با استناد به منابع تاريخي مي توان جرايم عليـه عفـت عمـومي در ايـن دوره را محـدود بـه       

عنـوان  ها از تاريخ جرم انگـاري زنـا بـه   دانست.قرن)292 دوو،يرش( "لواط"و  )378: 1374 اشپولر،(
ه و زناكار محكوم به تحمل مجازات سـنگين  سپري شد ،همبستري زن با مردي كه شوهرش نيست

بيني شده بود. در مـاده نـوزده   ها قبل از ياسا و در قانون نامه حمورابي پيشجرم زنا قرن بوده است.
جرم زنا مستوجب قتل اعالم شده است. در اين ماده جرم زنا به صـورت مطلـق آورده شـده و     ،ياسا

دانست و اين مجازات را قابل تسري به زناي محصـنه   توان اصل را بر اطالقمي قيدي نخورده است.
و غير محصنه دانست. برخي از منابع تاريخي مجازات جرم زنا را در حالت محصـنه و غيـر محصـنه    

تـوان شـامل   مطلق بودن زنـا را مـي   اند.قتل و برخي تنها زناي محصنه را مستوجب قتل بيان كرده
ه پيش از ايـن آمـده اسـت جايگـاه اجتمـاعي يكـي از       زناي به عنف و به تراضي دانست. همانطور ك

عوامل تاثيرگذار بر نوع و ميزان مجازاتها بوده است. مجازات قتل نسبت به زاني كـه از افـراد بـانفوذ    
 ه،يزان و يزان تجرد اي تاهل از نظر صرف زنا جرم دوو،يرش نن يپ تيروا بهشده است. باشد اجرا نمي

 .)178 صـالح، ( اسـت  بـوده  نيطرف يبرا مرگ فريك مستوجب حصنه،م يزنا صالح پاشا تيروا به و
 به نسبت تنها مرگ مجازات و افتاده يم اتفاق مغول مردان و زنان انيم ندرت به محصنه يزنا البته

 ايـ  و نيطرف تيرضا كه رسديم نظر به نيچن). 393: اشپولر ( است بوده اعمال قابل نفوذ يب مردان
  . است نداشته هامجازات زانيم و نوع در يريثأت اكراه و عنف وجود

 جـه ينت تـوان يمـ  ،در ميان اقـوام مغـول    كودكان با لواط زهيبو لواط عملبا توجه به رايج بودن 
 شـده  ملحـق  اسـا ي به و يانگار جرم لواط عمل ،اسالم نيد به مغول لخانانيا دنيگرو از پس گرفت
 بر. است قتل به ملوط و طيال يبرا لواط جرم ازاتمج ،اساي در مندرج ميجرا از ياريبس مانند باشد.
با توجه به  ).1368 :دوويرش( برسد اعدام فريك به ديبا شود لواط مرتكب هركس اساي  2 ماده اساس

تصريح نشده است كه كدام يك از  هر كس مرتكب لواط شود مجازاتش مرگ است. ،2منطوق ماده 
احصان و  ،هستند. همينطور به جايگاه اكراه و رضايتملوط به يا هردو مستوجب اين مجازات  ،اليط

با توجـه بـه گـرايش غـازان خـان بـه        ،عدم احصان فاعل و مفعول پرداخته نشده است. با اين وجود
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-و افزوده شدن اين جرم پس از گرويدن به اسالم به ياسا مي )214:1358، (مرتضوي مذهب تشيع

يا عدم احصان اعدام بوده است. مجـازات فاعـل  در   توان بيان كرد مجازات مفعول در حالت احصان 
صورت اكراه يا احصان اعدام و در غير اينصورت صد ضربه شالق اسـت. اگـر فاعـل غيـر مسـلمان و      

  شود.فاعل اعدام مي ،مفعول مسلمان باشد
توان به ها ريشه عميقي در ميان مغوالن صحرا نشين داشته است. از آن جمله ميباورها و ارزش

اند و به مغوالن رسوم خاصي براي كشتن حيوانات داشته م شمردن خوراك و غذا اشاره داشت.محتر
بريدن گـردن   بر اساس ماده ده ياسا ذبح اسالمي و همين دليل بريدن سر حيوان ممنوع بوده است.

فروبردن دست در ). 178: 1383 (پاشا صالح، شوند ممنوع استحيواناتي كه براي خوردن كشته مي
اند و بايـد  نيز جرم انگاري شده است. در ماده چهارده مغوالن از فروبردن دست در آب منع شدهآب 

). بـه موجـب مـاده بيسـت آب تنـي و      294 براي برداشتن آب از يك شي اسـتفاده كنند(رشـيدوو:  
 .)179و 178و 177رختشويي در آب جاري در هنگام رعد و برق ممنوع اعـالم شـده اسـت (صـالح:    

در آب روان و ياروي خاكسـتر در صـورتي كـه بـه صـورتي عمـدي انجـام شـده باشـد          ادرار كردن 
ماده سي و سه مقرر داشته است شادخواري و شرب . )74 (باركهاوزن: مستوجب مجازات مرگ است

خمر و مسكرات و مستي تا سه بار در ماه مجاز و بيش از اين قابل مجازات است. كسي كه به هـيچ  
  ). 295 رشيدوو: ( حترم ترين افراد شناخته شده استوجه ميگساري نكند از م

  
  جرايم عليه عدالت .6.1.4.1

تواند با احراز شـرايطي در دسـته جـرايم    هر عملي كه در راستاي اجراي عدالت خلل ايجاد كند مي
عليه عدالت قرار گيرد.متون تاريخي حاكي از وجود برخي از جرايم عليه عدالت در عصر مغول بـوده  

بموجب يرليغ غازاني جرايم تزوير  ل فريب و اخد رشوه در امر قضا جرم انگاري شده است.عم است.
گرفتن رشوه از متداعيين توسط وكيل يا قاضي مستوجب مجازات تشهير بوده   و حيله در كار قضا و

  ). 30 امين: است (
  

  هامجازات .2.4.1
ظهار داشت مراجعه به ياسـا و ديگـر منـابع    توان اها  ميدر رابطه با انواع و چگونگي اجراي مجازات

-دوره مغول بيانگر اين است كه مجازات مرگ و پس از آن شالق يا چوب ياسا از رايج ترين مجازات

اي كـه  شده و غالبا قاتل را به همـان شـيوه  ها بوده است. قانون قصاص در مجازات مرگ رعايت مي
اي قوشـچي و  . در زمان سلطنت غازان خـان عـده  رساندندمقتول را به قتل رسانده است به ياسا مي

پارسچي به دليل گرفتن وجهي خارج از حد مقـرر از مـردم واليـات بـه هفتادوهفـت ضـربه شـالق        
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محكوم شدند.  در همين دوره يك بقال در همدان به دليل تمرد از فرمـان ايلخـان بـه صدوبيسـت     
جزاي نقدي  بيشتر در مـورد   ).161و  160(معدن كن، ضربه چوب و هزار دينار جريمه محكوم شد

محكوماني اجرا مي شده كه به تصاحب اموال ديواني محكوم مـي شـدند و مجبـور بودنـد پـيش از      
). مجـازات حـبس رواج چنـداني نداشـته اسـت. در      9 (همان: ياساي مرگ مبلغ بسياري را بپردازند

 در زندان تبريز محكوم شد دوران حكومت اولجايتو يك نفر ماوراالنهري به دليل جاسوسي به حبس
  .)165(همان: 

منابع تاريخي بيانگر اجراي مجازات بريدن دست در عصر مغوالن است. به عنوان نمونه در عهـد  
اولجايتو، دستهاي شرف، عم زين الدين علي كيمياچي را بـه دليـل تزويـري كـه در مـاجراي قتـل       

دست يك بتيكچي به دليل نوشتن برات  بريدند. در دوران حكومت غازان خان صدرالدين نوشته بود؛
  .)168 (همان: غيرقانوني بريده شد

هاي مختلف از جمله جدا كردن سر از بدن، دو قطعه كردن بدن محكوم، مجازات اعدام به شيوه
كندن گوشت بدن محكوم و خوراندن آن به خود وي، انداختن محكـوم جلـوي حيوانـات وحشـي و     

قرار دادن محكوم بر فراز آتش رايج بوده اسـت. سـعي بـر      غن داغ وهاي درنده، فرو بردن در روسگ
هايي چـون بسـتن زه   اين بود كه خون محكومين متعلق به خاندان سلطنتي ريخته نشود و از روش

اشـپولر:   ( كردنـد ها  بـراي خفـه كردنشـان اسـتفاده مـي     به دور گردن و يا پيچيدن فرش به دور آن
 ، شكسـتن پشـت   رب چماق كشتن، مصلوب كردن، پرتـاب از كـوه،  زهر خوراندن، به ض ).376و378

افروختن آتش در زير محكوم، شكنجه تـدريجي از جملـه پيچيـدن در دنبـه و افكنـدن در گرمـاي       
). 9و8 (معـدن كـن:   هاي معدوم كردن محكومان به مرگ بوده اسـت سوزان آفتاب نيز از ساير شيوه

ر يرليغ غازاني است. اين مجازات با تراشيدن ريـش  هاي پيش بيني شده ديكي از مجازات "تشهير"
  .)305امين:  محكوم و سوار كردن او بر گاو و گرداندن در شهر انجام مي شده است. (

  
  وليت كيفريئمس .3.4.1

وليت كيفري پلي است ميان ئمس وليت كيفري است.ئهرگونه رفتار مغاير با قوانين جزايي موجد مس
شده و با مرگ نيـز  كيفري افراد با تولد آغاز مي مسئوليتدوران مغول  مجرم و مجازات ظاهرا در در

-هاي شديد مـي يافته است. كودكان در سنين پايين دو و يا سه سالگي متحمل مجازاتخاتمه نمي

كيفري تاثير گذار نبوده اسـت. زنـان ماننـد مـردان      مسئوليتعالوه بر اين جنسيت هم در  اند.شده
-بوده و در صورت ارتكاب جرم مجرم شناخته شده و متحمل مجـازات مـي  كيفري  مسئوليتداراي 

شـد مسـتحق مجـازات مـرگ بـوده و ايـن       اند. زني كه محكوم به جادوگري يا قتل شوهر مـي شده
). ظـاهرا در دوران  397اشـپولر:   ( گرفته استمجازات معموال از طريق غرق كردن در آب صورت مي
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گرفته اند. بااين وجود، شـواهدي  اشته و مورد محاكمه قرار ميكيفري د مسئوليتمغول مردگان نيز 
  .)385مبني بر برگزاي يا عدم برگزاري چنين محاكماتي در ايران در دسترس نمي باشد (همان:

  
  مصونيت از مجازات و عفو .4.4.1

-نهاد عفو از تحمل مجازات در سيستم حقوقي عصر مغول  به صورت كامال ابتدايي بـه چشـم مـي   

. فرمان عفو توسط فرمانروا و در مناسبت هايي از جمله جلوس ايلخان تازه بر تخت سلطنت و خورد
ها تا نه بار در مقابل ارتكـاب جـرايم مصـونيت    »ترخان«شده است. درمان بيماري فرمانروا صادر مي

، كلمه اي تركي و بـه معنـاي آزاده ي مصـون از مجـازات و     "ترخان". )184(صالح:  كيفري داشتند
عنوان باالترين مقام حكومتي  در عصـر مغـول، مـي توانسـت     همعاف از پرداخت ماليات است. خان ب

 هـا، براي خدمات خاص هر گونه پاداشي به غير از مقام خاني به افـراد اعطـا كنـد. بـاالترين پـاداش     
ت هـا نيـز از مصـونيت تحمـل كيفـر و معافيـت از ماليـا       اعطاي مرتبه ترخاني بود. فرزندان ترخـان  

). به عبارت ديگر اعطاي مرتبـه ترخـاني پـاداش خـدمات     41: 1390(خيرانديش،  اندبرخوردار بوده
(قراجو) در جهت خدمت بـه خـان خـويش انجـام      بسيار مهم سياسي يا نظامي بود كه فردي عامي

كيفـري   مسئوليت). جايگاه اجتماعي در ميان مغوالن يكي از موارد معافيت از 47(همان: داده است
برخـي   آمده است. در برخي موارد نيز با شفاعت اميران صاحب نفوذ و يـا بـانوان مغـول،   شمار ميبه

هـاي جمعـي؛ هنرمنـدان و    محكومان مورد عفو قرار گرفتـه انـد. در بسـياري از مـوارد در مجـازات     
  .)6و5(معدن كن:  اندشدهصاحبان حرف از مجازات معاف مي

  
  قوانين شكلي .5.1

ها فصل خصومت و انشا راي يا اخذ تصـميم  نيني هستند كه قضات با توسل به آنقوانين شكلي، قوا
كنند اين قوانين به تشريفات و نحوه تحقيقات مقدماتي و رسيدگي، صالحيت محاكم، ادله اثبات مي

  : شودازد. در اين راستا به شرح موارد ذيل پرداخته ميدپردعوي، مرور زمان و اجراي مجازات مي
  

  حقيقات مقدماتيت. 1.5.1
بـازجويي   در اين دوره يك مرجع، تحقيق مقدماتي، رسيدگي و صدور حكم را به عهده داشته است.

گرفـت. در برخـي از مـوارد در جـرايم مهـم ماننـد       صـورت مـي   چي  (يارغو) از متهمان توسط يرغو
انـد. در  ادهدهاي سياسي؛ ايلخانـان بـازجويي از مـتهم را انجـام مـي     تقصيرهاي جنگي و يا مخالفت

جلسـات محاكمـه    گرفـت. صورت وجود شاكي خصوصي؛ وظيفه يارغوي متهم را شاكي به عهده مي
ويژه در مورد جرايم سياسي و جنگي. نتيجه بـازجويي و صـورت   هچندين روز به طول مي انجاميد. ب
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از ). گروهـي  7(معـدن كـن:    شـد صورت كتبي نوشته مي شد كه يارغو نامه ناميـده مـي  هها بجلسه
شده اسـت. غـازان   اند كه محاكمات بر اساس همين صورت جلسات انجام ميمورخين گزارش كرده

 ها كتـاب قـانوني تنظـيم نمايـد    كوشيد اين صورت جلسات را  گردآوري و بر اساس آنخان نيز مي
  ). 384 اشپولر: (
  

  صالحيت و انواع محاكم. 2.5.1
دارد و در  نـام  "صالحيت"گي به يك موضوع  در اصطالح حقوقي، شايستگي يك مرجع براي رسيد

شود. ايلخانـان مغـول، عـالي تـرين مرجـع      بندي ميي ذاتي، محلي و شخصي طبقهسه دسته عمده
قضايي و وضع قانون بودند. در عصر مغول، محاكم به دو دسته كلي محـاكم عـرف و محـاكم شـرع     

ام موضـوعه دولتـي بـه دعـاوي     احكـ  تقسيم شده بود. در محاكم عرف بر اساس ياساي چنگيزي  و
هاي عمومي هم وجود داشته كه به دعاوي ميان مسـلمانان و بـر اسـاس    كردند. دادگاهرسيدگي مي

انـد. ايـن دادگـاه بـه دعـاوي      ها مسلمان بـوده شده است. قضات اين دادگاهاحكام شرع رسيدگي مي
م عمـومي و مسـايل   كرده است. رسيدگي به جـرايم مربـوط بـه نظـ    بسيار كم اهميت رسيدگي مي

). محاكم اختصاصي نيـز وجـود   308 سياسي كشور خارج از صالحيت اين دادگاه  بوده است (امين:
كردند كه يكـي  داشته است. اين دادگاه ها بر اساس رسوم و عادات مغوالن و به دعاوي رسيدگي مي

، "يـارغو "سـيم كـرد:   توان اين دادگاه ها را به سـه دسـته اصـلي تق   اند. مياز طرفين آن مغول بوده
ها  اصل صالحيت ذاتي تا حدي مـورد پـذيرش بـوده اسـت.     . در اين دادگاه"قوريلتاي"و  "اولوس"

شده اسـت. بـه جـرايم صـاحب منصـبان و      صالحيت شخصي نيز در اين عصر تا حدودي رعايت مي
احب كردند و محاكمه شاهزادگان عضـو خـانواده سـلطنتي و صـ    شاهاني كه عليه ايلخان شورش مي
شده كه در دربار خان قرار داشته رسيدگي مي "يرغو"يا  "يارغو" منصبان غير مغول در دادگاه ويژه

شـده اسـت.   است. عالوه بر اين، به اختالفات ميان بزرگان مغول  نيز در اين دادگـاه رسـيدگي مـي   
ردوي ايلخـان  نام داشتند. در برخي موارد جلسات دادگاه در خارج از ا "يرغوچي"قضات اين دادگاه 

هجري قمري براي رسـيدگي   679يرغوچي در سال  "تغاچار"عنوان نمونه هشده است. بتشكيل مي
كرده به اتهامات عالالدين جويني به بغداد رفت. برگزاري محاكمات از رويه و شكل واحد پيروي نمي

شده حه ميو گهگاه يكي از صاحب منصبان دولت به سمت يرغوچي مامور رسيدگي به دعاوي مطرو
). راي صادره از يارغو، قطعي و غير قابل تجديد نظر بوده و تنها فرمـانروا  384 :1374اشپولر:  ( است
(اشـپولر:   شـده اسـت  گـري اسـتفاده مـي   توانست آن را تغيير دهد. در يارغو به ندرت از ميانجيمي

ول در جنـگ بـا   ). با توجه به اين كه غازان خان براي محاكمه سـرداران شكسـت خـورده مغـ    383
چنـين    تشـكيل گـردد،   "قوريلتـاي "ه. ق) دسـتور داد تـا    702ذيحجـه   1ذيقعده الي  12 سوريه (
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در  ).382(اشـپولر:  شود كه يارغو در رسيدگي به اين جرايم صالحيت ذاتي نداشته استمستفاد مي
قتـل شورشـيان   محاكمه و  سرداراني كه مامور شكست قيام بودند،  هاي علني،ها و شورشمورد قيام

  .)385همان:  ( را بعهده داشتند
در اوايل دوره سلطه مغوالن بر ايران، طرح دعوي نزد مغوالن مرسوم و فعاليت محاكم رسمي به 
تدريج متوقف شد. مغوالن با سو استفاده از اقتدار خويش، در روند محاكمه و آرا محاكم اعمال نفوذ 

،با افزايش نارضـايتي  "گيخاتو"ظالمانه مغوالن بودند.  كردند. محكومين مجبور به پذيرش احكاممي
، "قاضي القضات "هاي مردم براي ظاهر سازي تصميم به مقابله با اين روند  گرفت و با ايجاد سمت

قطب الدين زنجاني  رابه اين منصب برگزيد. با اين وجود باز هم مردم شهامت شكايت به محـاكم را  
ت رسيدن و گرويدن به دين اسالم تصـميم بـه ايجـاد اصـالحاتي در     نداشتند. غازان خان، با به قدر

سيستم دستگاه قضايي گرفت. به فرمان او در سراسر كشور قضاتي منصوب شـدند و همگـان حتـي    
صاحب منصبان دولتي و ماموران برجسته ديوان، براي طرح دعوي ملزم به مراجعه بـه آنـان بودنـد.    

غـازان   .)386  اشـپولر:  ( گرفـت خت هزينه و رايگان صورت مـي رسيدگي در اين دادگاه ها بدون پردا
خان مقرر كرد براي رسيدگي به دعاوي كه طرفين آن يا يكي از آنها مغول باشد ماهيانـه دو روز در  

 منشـي و كاتـب)،   بتكچـي (   برپا گردد. اين ديـوان متشـكل از حـاكم،    »ديوان مظالم «مسجد جامع
شـد.  حكم صادر مـي  از بررسي دعوي توسط تك تك افراد ديوان، سادات و فقيهان بود. پس  قاضي، 

در مواردي هم كه رسيدگي به دعوي براي قضات دشوار بود ديوان مظـالم بـا تركيـب گفتـه شـده      
). در 306و305 (امـين:  كردنـد شد و به صورت شورايي به دعوي مورد نظر رسيدگي ميتشكيل مي

كرده اسـت. آرا  عمال نقش دادگاه تجديد نظر را ايفا مي رابطه با دعاوي پيچيده  قضايي اين محكمه
  .)3376و375: رسيده است (اشپولرصادره از اين دادگاه قطعي بوده و به ثبت مي

كـرده اسـت. ايـن دادگـاه توسـط      مانند شوراي داوري عمل مي "اولوس"دادگاه ديگر نيز به نام 
داده م و عرف مغول به دعـاوي فيصـله مـي   شده و بر اساس اداب و رسوروساي قبايل مغول اداره مي

  .)308 (امين: است
  
  ادله اثبات دعوي. 3.5.1

اثبات وقوع جرم و انتساب عمل مجرمانه به  متهم نيازمند ارايه دليل است. دليل عبارت است از هر 
رسـد. در  اي كه به موجب آن صحت يا سقم امر و يا وجود يا عدم وجود آن به اثبات ميگونه وسيله

محكوم كردن افراد به ارتكاب جرم كار دشواري بود مگر اين كه در حين ارتكاب جرم  وره مغوالن،د
توانسـت اتهـام وارده بـه مـتهم  را اثبـات كنـد       ). اگر شاكي نمي182 (صالح: مشهود دستگير شوند

ادله  ). مهمترين383اشپولر:  ( آمدمحكوم به مرگ مي شد و در بيشتر موارد اين حكم به اجرا درمي
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اثبات جرم به ترتيب شهادت شهود و اقرار مرتكب به ارتكاب جرم بوده است. درباره شرايط صحت و 
اعتبار شهادت و اقرار اطالعي در دست نيست. آنچه مسلم است شرط اختيار از شرايط صحت اقـرار  

ردن و چـوب زدن مـتهم و برهنـه كـ     ).384 (همان: نبوده و گرفتن اقرار با شكنجه مجاز بوده است
). بـا توجـه بـه    7(معـدن كـن:   ها و محالت براي گرفتن اقرار رواج داشته استگرداندن او دور خانه

مندرجات يرليغ، قاضي با هدف ممانعت از تباني؛ شهود را از يكديگر جدا كرده و تنها زماني به نفـع  
). ارزش 305امـين:   دهد كه راستي و درستي گفتار شهود مورد قبول قاضي باشـد ( مدعي حكم مي

قضايي شهادت و سوگند مردان بيش از شهادت و سوگند زنان بود. شهادت كنيـزان هـم خوابـه بـا     
توانست ادعـاي  كه، ميارباب خويش مسموع نبود. دعاوي برده عليه اربابش غير مسموع بود مگر اين

  ). 74: 1346 (باركهاوزن، خويش را ثابت كند مثال مال مسروقه را نشان دهد
  

  مرور زمان .4.5.1
كه شكايت، تعقيب كيفري، صدور حكـم يـا   مرور زمان به مفهوم گذشت زماني است كه در صورتي 

توان مـرور  مي اجراي مجازات صورت نگرفته باشد، هيچ يك از اين اقدامات امكان پذير نخواهد بود.
با مراجعـه   .دزمان را به چهار دسته شكايت، تعقيب كيفري، صدور حكم و اجراي مجازات تقسيم كر

خـورد. امـا در يرليـغ    به متون برجاي مانده از اين دوره، رد پاي مرور زمان در ياسا بـه چشـم نمـي   
هـا  غازاني مرور زمان پيش بيني شده است. به اين ترتيب دعاوي كه بيش از سي سـال از تـاريخ آن  

  . )188 و پاشا: 305 (امين: اندشدهگذشته باشد مشمول مرور زمان مي
  

  اجراي احكام .5.5.1
كـرده  اجراي احكام  و كيفيت مجازات را معموال ايلخان  و نوع مجازات را  خان بـزرگ تعيـين مـي   

گرفته است. ايـن  ها پس از طي تشريفات و برگزاري جلسه محاكمه صورت مياست. اجراي مجازات
ون شـده اسـت. عمومـا مجـازات مجـرمين سياسـي بـد       اصل در مورد مجرمان سياسي رعايت نمـي 

). اجراي احكام بزرگان در بيشـتر  مواقـع توسـط    6معدن كن: شده است. (برگزاري محاكمه اجرا مي
جالدان كارآزموده و گاهي توسط امرا و شاهزادگان و بزرگان دربار با هدف اثبات وفاداري نسبت بـه  

جازات در صورت وجود شاكي خصوصي، محكوم براي اجراي م .)8(همان: شده استايلخان انجام مي
رساند. در مجازات ي دلخواه خود محكوم را به قتل ميشد. شاكي خصوصي به شيوهبه او سپرده مي

اي كه مقتـول را  جرم قتل، قانون قصاص در بيشتر موارد به دقت اجرا شده و قاتل را به همان شيوه
  . )9(همان: كردندكشته بوده قصاص مي

از او التزام نامه اي  شد،حكوم  به پرداخت مال ميدرصورتي كه يكي از از كاركنان خان مغول م
-شد. موچلكاچيان در اين التزام نامه تعهدات محكوم عليه را مكتوب ميگرفته مي "موچلكا" به نام
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كردند تا به اجرا درآيد. سپردن موچلكا از طرف شاهزادگان مغول به خان جديد رايج بوده و يكي مي
  .)93(اقبال:  بوده است هاي اطاعت و سرسپردگياز نشانه

  
  گيرينتيجه

-عنوان مهماي مغوالن بوده است. مفاد ياسا بهثر از ساختار قبيلهأنظام حقوقي ايران در اين دوره مت

ترين اركان آن ترين منبع حقوق بيانگر نظام حقوقي سركوبگر و تنبيهي است و جرم و مجازات مهم
سايه سـاختار تنبيهـي ياسـا ميـان اعضـاي جامعـه        آمده است. چنگيز خان توانست دربه شمار مي

همبستگي مكانيكي و در نتيجه آن حكومتي منسجم و پايدار ايجاد كند. چنگيز خان خود را خداي 
دانست و نيروي الزام آور قانون در آن عصر برگرفته از مقـدس بـودن مـتن ياسـا و منـابع      زمين مي

فهوم قانون و اجراي لفظ به لفظ عبـارات قـانوني   متاخر بود. نتيجه اين تقدس ارجحيت منطوق بر م
  .است. بسياري از جرايم ريشه در اعتقادات و باورهاي مغوالن داشته است

اموال و مالكيت، جـرايم عليـه امنيـت     توان به جرايم عليه اشخاص، جرايم مندرج در ياسا را مي
فين و يا وجود عنـف و اكـراه   كشور، جرايم نظامي و جرايم عليه عدالت طبقه بندي كرد. رضايت طر

مليـت مجنـي    وليت كيفري اثرگذار نبوده است. در برخـي از جـرايم،  ئدر نوع، ميزان مجازات يا مس
-بهاي زن و مرد به چشم نمـي ثير داشته است. تفاوتي در ميزان خونأعليه در تعيين نوع مجازات ت

مـواردي كـه جـرم قتـل توسـط       بهاي آنان و هم چنين درخورد. درباره قتل كودكان و ميزان خون
   .شودكودك صورت مي گيرد مقرره ويژه اي ديده نمي

مقررات ياسا در برخي موارد جنبه اعالمي داشته و تنها به اعالم ممنوعيت برخي اعمـال اشـاره   
ها مجازاتي تعيين نمايد. در اين رابطه مي توان به مـواد چهـار، پـانزده و    كه براي آنكرده، بدون آن

سا اشاره كرد. بر اساس ماده چهار روساي ملـل و طوايـف تابعـه مغـول از داشـتن القـاب و       بيست يا
اند. مـاده پـانزده بـه نـوكري يـا غالمـي گـرفتن مغـوالن  توسـط اتبـاع           عناوين افتخاري منع شده

  امپراطوري را ممنوع اعالم كرده  است.
شـده اسـت.   رعايـت مـي   اصل نسبي بودن مجازات ها در برخي از جرايم از جمله جرم سرقت  

مجازات جرم سرقت با توجه به ارزش مادي مال مسروقه تعيين مي شده است.اصـل قـانوني بـودن    
   ت.ها مورد توجه نبوده اسها و شخصي بودن مجازاتجرايم و مجازات

گرويدن مغوالن به دين اسالم در جرم انگاري مغوالن تاثير گذار بوده است. مانند جـرم انگـاري   
خـورد. جرايمـي   از گرويدن به دين اسالم. در ياسا جرايم بدون بزه ديده نيز به چشـم مـي   لواط بعد

-رسـد مغـوالن، خـوراك و غـدا را محتـرم مـي      مانند جرم فروبردن دست در آب. چنين به نظر مي

شمردند. مقررات ياسا در برخي موارد جنبه اعالمي داشته است. برخي اعمـال ممنـوع اعـالم شـده     
بسـياري از اصـول راهبـردي حقـوق كيفـري       ها مجازاتي معـين شـده باشـد.   راي آنبدون آن كه ب
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ناشناخته بوده است. اصل عدم تناسب ميان جرم و مجازات و اصل شخصي نبودن مجازات ها حاكم 
  ت. بوده اس

وليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مجـرم  ئدر دوران مغول، زنان مانند مردان داراي مس
اند. نهاد عفو از تحمل مجـازات در سيسـتم حقـوقي عصـر     شدهمتحمل مجازات مي شناخته شده و

شـده اسـت.   خورد. فرمان عفو توسط فرمانروا صـادر مـي  مغول  به صورت كامال ابتدايي به چشم مي
آمده اسـت.  كيفري به شمار مي مسئوليتجايگاه اجتماعي در ميان مغوالن يكي از موارد معافيت از 

شـده  وارد در مجازات هاي جمعي ؛ هنرمندان و صاحبان حرف از مجازات معاف مـي در بسياري از م
  .اند

ترين مرجع قضايي وتقنين بودند. در عصر مغول، محاكم به دو دسته كلـي  ايلخانان مغول، عالي
محاكم عرف و محاكم شرع تقسيم شده بود. در محاكم عرف بر اسـاس ياسـاي چنگيـزي  واحكـام     

هـاي شـرع اكثـرا بـه دعـاوي احـوال شخصـيه        اوي رسيدگي مي شد. دادگـاه موضوعه دولتي به دع
هـاي آن  كردند. رسيدگي به دعاوي كه يكي از طـرف مسلمانان و بر اساس احكام شرع رسيدگي مي

گرفته است. اين مغول بوده است در محاكم اختصاصي و بر اساس رسوم و عادات مغوالن صورت مي
شدند. در اين دادگـاه هـا  اصـل    تقسيم مي "قوريلتاي"و  "اولوس" ،"يارغو"دادگاه ها به سه دسته 

صالحيت ذاتي تا حدي مورد پذيرش بوده است. در دوره مغوالن ،محكوم كـردن افـراد بـه ارتكـاب     
-جرم كار دشواري بود. اجراي مجازاتها پس از طي تشريفات و برگزاري جلسه محاكمه صـورت مـي  

شـده اسـت. بـازجويي از متهمـان توسـط      سـي رعايـت نمـي   گرفت. اين اصل در مورد مجرمان سيا
گرفت. شـاكي نقـش فعـالي در اجـراي     صورت مي  شدند،چي ناميده مي (يارغو) بازجوياني كه يرغو

 گرفـت. در صورت وجود شاكي خصوصي؛ وظيفه يارغوي متهم را شاكي به عهده مي مجازات داشت.
شد ونامه بصورت كتبي نوشته و نگهداري ميجلسات محاكمه چندين روز به طول مي انجاميد. يارغ

شد. گرفتن اقرار با شكنجه مجاز بوده است.  شهادت  شهود مهمترين ادلـه  كه يارغو نامه ناميده مي
  .اثبات دعوي بوده است. ارزش قضايي شهادت و سوگند مردان بيش از شهادت و سوگند زنان بود

مجازات جريمه نقدي و بريدن  سا بوده است.هاي رايج به ترتيب مرگ ،شالق يا چوب يامجازات
هـاي  دست نيز وجود داشته است. مجازات حبس رواج اندكي داشته است. مجازات اعدام بـه شـيوه  

  مختلف به اجرا درمي آمده است.
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