Journal of Historical Researches,Vol 9,No 33,Spring2017

.

Investigating the Shaping Process of Mongols Administration Formation in Iran
with Emphasis on ChinTemur Period
Y. Farrokhi*
H. Khosrobeigi**

Abstract
Studying different aspects of the impact of Mongols in Iran attracted the attention of many
researchers. Management and administration system has an important impact on Mongols’
government in Iran. Evidently, the Mongols in their early days of entering Iran implemented
their new territories and their own administrative practices. On the other hand, Iran has a long
background in management and administration system, so by employing the elements of the
administrative system of Iran, Mongols in Iran that the affair was inevitable, the friction and the
inconsistency between these elements and created some paradoxes. This factor led to the
complexity of the integration Mongol and Iranian administrative organization early time of
Mongol domination in Persia. Presumably, Mongol historian reported the administrative
evolution which inspired by Iranian idea and this caused some obscurity in the interpretation of
administration events. The aim of this article is revisit and review historian reports in order to
compare the Mongol and Iranian administrative formation and articulating the shaping process
and evolution of that during the early Mongol’s domination in Iran.
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بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دوره چینتمور
یزدان فرخی * -هوشنگ خسروبیگی

**

چکیده
تاثیرات غلبه و حکمرانی مغولها در ایران ،از جنبههای مختلف درخور بررسیی اسی ا از جملیه اییث تیاثیرات ن یو
مدیری

خیود را داشیتند و

و شیو راهبرد بخشهای اداری اس ا مغولها در هنگام ورود به ایران ،روش اداری خیا

به طبع ،در تشکیالت موجود در ایران دگرگونیهایی ایجاد کردندا در نتیجه با حکمرانی مغولها ،تشکیالت کهیث اداری
ایرانی اسالمی دگرگیون شیدا در برابیر اییث تشیکیالت و ناییر جدیید ،سین هیای کهیث اداری ایرانییاسیالمی هیه
دگرگونیهایی پیدا کرد؟ هنیث به نظر میرسد که با وجود بهکارگیری کاربدستان ایرانی در نظام اداری مغولها در اییران
که امری ناگزیر بود ،ایطکاک و تناقض و تبایث میان ایث نایر م تمل بیودا اییث امیل موجی

شید کیه در روزگیار

نخستیث سلطه مغول ،بر پیچیدگی رویدادهای دیوانی و ن و تلفیق تشکیالت اداری مغولها با تشکیالت ایرانی اسیالمی
افزود شودا گزارش ایث ت ول به قلم دیوانساالران ایرانی که بیتردید ،ذهنی
ابهامات موجود افزون خواهد شدا ازایث رو ،ایث مقالیه درییدد اسی

ایرانی را در میتث وارد کیرد انید نییز بیه

تیا بیا بیازخوانی ویکگیی تشیکیالت مغیولهیا و

تشکیالت اداری ایرانیاسالمی از یک سو و بررسی گزارش مورخان ایرانی از روییدادهای اداری و سیاسیی در روزگیار
نخستیثِ ایجاد تشکیالت مغولها در ایران از سوی دیگر ،روند ت یوالت و دگرگیونیهیایی را کیه در تشیکیالت اداری
ایران در مواجه با مغولها به وجود آمد ،تبییث کندا
واژههای کلیدی :تشکیالت اداری ،نایر ایرانی ،نایر مغولیختایی ،هینتمور ،روندها ،ت والتا
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فتح سرزمیثهای غربی و نیز ذهنی

مقدمه

و تجربه اداری کیه

حمله مغول از رویدادهای مهم و اثرگیذاری بیود کیه

همرا بیا خیود از سیرزمیثهیای شیرقی ،یعنیی ختیا و

در سد هفتم قمری ،ممالیک اسیالمی از سیر گذرانیدا

ایغورسییتان ،آورد بودنیید دریییدد ایجییاد تشییکیالت

پیامدهای آنی ایث حمله ویرانی بسیاری از منابع انسانی

ویک ای در ایران برآمدندا

و زیرساخ های شهری و روسیتایی بیودا بیا هیرگیی

اما باایثحال ،ایث خواستهها و اهداا مغولها باید در

خوارزمشاهیان ،ساختار اداری

سرزمینی پیاد میشد که پیش از اییث تشیکیالت اداری

سیلطان

دیرپا و بسیار ریض و طویلی داش ا بنابرایث مغولها

تیا بیا وجیود جیاللالیدیث و

باید با مالحظه ویکگیهای آن ،بیه اسیتقرار نظیام خیود

خوارزمشاهیان احیا و بازسیازی

می پرداختندا به هرحال ،مغول هیا درییدد برآمدنید کیه

شییودا امییا رونیید رویییدادها نشییان داد کییه اقییدامات و

نایر دیوانی و نیروهای بومی توانمنید در تشیکیالت

نظامی مغول بر حکوم

آنان نیز دستخوش فروپاشی شدا پس از میر
م مد ،انتظیار مییرفی
اقدامات وی ،حکوم

اداری پیشیث را گیرد آورنید تیا بیا همکیاری ایشیان و

تیالشهیای جیاللالییدیث بیرای زنید کیردن حکومی
خوارزمشاهیان بسند نبود اس

و پیس از حیدود ییک

ماموران و نایر مطمئث خود ،نظیم تیاز ای را برقیرار

دهییه ،از سییال 168تییا128ق6226/تییا6236م ،بییا مییر

کنند که از یک سو اهداا اضطراری و نظامی مغولهیا

جالل الدیث خوارزمشاهیان حضور موثر و رسمی خیود

را تامیث کرد و از دیگر سیو ،بیا بخیشهیای مختلیف
امپراتوری تاز تاسیس مغول به نوان جزئی هماهنی

را به حاکمان و نمایندگان مغول واگذار کردندا
از ایث زمان تا ورود هالکوخیان بیه اییران و تاسییس

و

همسو مل میکردا

در تیاریخ اییران آغیاز

دربیییار ویکگییییهیییای تشیییکیالت اداری و رونییید

سیاسیی و اداریا نظیم سیاسیی و

شکل گیری تشکیالت سیاسی و اداری استقرار مغولهیا

خوارزمشیاهیان برقیرار

در قلمرو سابق خوارزمشاهیان و سرزمیثهای اسیالمی،

کرد بود ،برهم خوردا نیروهیای اداری و دیوانسیاالران

پکوهش هایی انجام گرفته و نظریه هایی بیان شد اسی ا

و

هر یک از پکوهشگران به شییو هیای مختلیف درییدد

سلسله ایلخانی ،دور ای خیا
شد ،به ویک از جه

اداری که پیش از ایث حکومی

پراکند شدند ،روندهای منظم اداری از دسی

رفی

در مجموع ،آنچه در تشیکیالت اداری تیا پییش از اییث
مقبول و معتبر بود ،ا تبار خود را از دس
مغول ها برای تثبی

دادا

ت لیل و توضیح ایث روند برآمد اندا
پیشییینه تیقی ی  :گذشییته از بارتولیید ( ،)6302اقبییال

قدرت خود و بهر گیری از منابع

( ،)6381بوییییل ( ،)6333اشیییپولر ( )6332و دیویییید

م لی در خراسان و دیگر مناطق ،نیازمند برقراری روند

مورگان ( )6336که در خالل مطال

آثار خیود دربیار

و نظمییی نسییبی بودنییدا بنییابرایث ایییث پرسییش مطییر

تییاریخ مغییول ،نگییاهی اجمییالی بییه حکومی

مغییول و

میشود که با برهمخیوردن نظیم پیشییث در تشیکیالت

اشار هایی هم دربار استقرار حکوم

اداری خوارزمشاهیان ،هه روندی برقرار شد؟ ایث نظیم

داشتهاند ،برخی از پکوهشیگران نییز بیهطیور مفصیل و

و سرهشیمه هیه

جزئی تر بیه موضیوع اییلی اییث مقالیه ،یعنیی برپیایی

ت والتی در ایران شید؟ هنییث بیه نظیر مییرسید کیه

تشکیالت اولیه مغولها در ایران ،پرداختهانیدا از جملیه

تیاثیر دو امیل ،یعنیی اهیداا نظیامی و

آنها پل بوئل اس ا وی به تاثیر ویکگیهای تشیکیالت

اضطرار تامیث پشیتوانه اقتصیادی و اداری بیرای تیداوم

مغول پرداخته

و تشکیالت هه ویکگی هایی داشی
مغولها ت

دیوانی و اداری هینی ختایی در حکوم

مغیول در اییران

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور640/

و با شر تاثیرپذیری مغول ها از ایث ساختار ،دربیار
نظییام اداری اولیییه مغییول هییا در بخییارا ،پایتخیی

پیشینه تشکیالت ایرانیاسالمی
پییش از ورود مغیولهییا بیه سییرزمیثهیای اسییالمی،

(Buell,1979: 121-

خوارزمشیییاهیان (فرمیییانروایی از سیییال  431تیییا128

الهیام بخیش و راهگشیای

ق6133/تا6236م) موفق شد بودند تا مناطق وسیعی از

پکوهش های بیشتری اس ا اما مولف به طیور مید ،

جهان اسالم را به تصرا درآورندا ایث سلسیله هماننید

به ت لیل رویدادهای دیوانی و اداری در همان شیهر

حکوم هایی هون سیلجوقیان بیزر

(فرمیانروایی از

بخییارا و منطقییه مییاورا النهر م ییدود مانیید و بییه

423تییا002ق6138/تییا6603م) ،در قلمرویییی بییه نییام

روییییدادهای منیییاطق غیییرو رود جی یییون توجیییه

داراالسالم به قدرت رسیید بودنید کیه در آن هیه بیه

نکرد اس ا

ل اظ سیاسی و هه از نظر اداری ،میراثدار سن هیای

خوارزمشاهیان ،ب ث کرد اس
) 151ا ایث مقاله پراهمیی

همچنیث باید به مقاله اُستروسکی اشار کرد که بیا

ایرانی اسالمی بودندا خوارزمشاهیان به ل یاظ سیاسیی

دنبال کردن همان د یدگا بوئل و پرداختث به موضیوع

تابع خالف

بغداد بودند و از ل یاظ

تمّیا ،بیه نظیام دوگانیه مغیول هیا توجیه کیرد اسی

پیروی از نایر اداری ایرانی ،به وییک از هید تکیش،

( ) Ostrowski,1998: 262-277ا اییث مقالیه نییز در

به طور تقریبی همان شییو و نظیام اداری سیلجوقیان را

حیطه اییطال شناسیی اداری و تیاثیر وام وا هیای

اقتباس کرد و دنبال کردند (خسروبیگی 608 :6388 ،و

هینییی و ختییایی در امپراتییوری مغییول بییه پییکوهش

)236ا نمونییه مشییهور در ایییث اقتبییاس ،لقیی

وزرای

پرداخته اس ا اما بیه هیر روی ،بیه تشیکیالت اولییه

حکومیی

کییه اغلیی

مغول ها در ایران توجه ویک ای نکرد اس ا همچنییث

نظییامالملییک داشییتند و ایییث لق ی

اشییار بییه خواجییه

باید به مقاله اگل اشار کرد که به ییورت اجمیالی و

نظامالملیک طوسیی ،وزییر بیزر

سیلجوقیان ،داشی

گذرا ،در دور ایلخانی یا دور اخیر حکوم

مغیول

باسی و مرکزی

خوارزمشییاهیان اسیی

لقیی

(منشی کرمانی)30 :6314 ،ا

()Aigle,2008: 65-77ا

ایث موضوع نشان می دهد کیه وزرای خوارزمشیاهی،

همو با تاثیرپذیرفتث از دیدگا بوئل ،در مقاله اخیر و

دس کم از جنبه نظیری ،تیالش مییکردنید تیا مقیام و

نیز در کتابی که به تازگی منتشیر کیرد نییز بیه نظیام

موقعی

و اختیارات خواجه نظام الملک ،وزیر سلجوقی

دوگانه در تشکیالت اداری ایلخانان اشار کرد اس

را به دس

()Aigle,2015: 8ا

نیز موفق بودند (لمبتیون 08 :6332 ،و )03ا گذشیته از

در ایران تمرکیز کیرد اسی

آوردند و در را احیای ایث قدرت ،تاحیدی

هدف تیقی  :هدا مقاله حاضر بازسیازی و بییان

مقیییام وزارت کیییه در راس پیکیییر دیوانسیییاالری

شکل گیری تشکیالت اولیه دیوانی مغول ها در ایران،

خوارزمشاهی قرار داش

،

پییس از سییقوا خوارزمشییاهیان اس ی ا ازایییث رو بییا

انشا ،اشراا و مجمو ه ای از دبیران و منشیان مسلط به

بررسی دور نخستیث حاکم مغیول ،یعنیی هینتمیور،

زبان فارسی و ربی ،به طور تقریبی با همیان جایگیا و

تالش می شود تا به موضوع پیدایی تشیکیالت اولییه

کارکردهای هد سلجوقیان ،در روزگار خوارزمشیاهیان

م لی ایران ،به نوان جزئی از امپراتوری مغول و نیز

ادامه حیات دادند (خسروبیگی688 :6388 ،و)261ا ایث

سرهشمه های شکل دهند ایث تشیکیالت پرداختیه و

میراث اداری همان قابلیتی بود که مغولها پس از سلطه

سرانجام ویکگی های ایث تشکیالت واکاوی شودا

بر خوارزمشاهیان به فکیر اسیتفاد و بهیر منیدی از آن

دییوان هیای اسیتیفا ،یر
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افتادند و کمی پیس از سیقوا خوارزمشیاهیان ،تیالش

پس بهطور دقیق هه ویکگیی بیر ماهیی

کردند تا ایث میراث و نیروهای متعهد و مرتبط بیا آن را

افزود شد و هه ماهیتی داشتند؟

اییث مقیامهیا

در تشکیالت خود به کیار گیرنیدا امیا از سیوی دیگیر،

بسیاری از پکوهشگران ،از جمله متیرجم جهانگشیای

آنها پیش از ورود به سیرزمیثهیای اسیالمی برنامیه و

جوینی بیه زبیان انگلیسیی ( ،)Boyle,1958: 44معتقید

سازمان خایی برای خیود داشیتندا ازاییثرو ضیروری

بودند که در کتاو جهانگشای جوینی وا های ش نه و

تا ویکگیهای ایث سازمان و نایر تشکیلدهنید

باسییقاق و داروغچییی بییه یییک معنییا و مفهییوم بییه کییار

آن معرفی شودا همچنیث باید به ایث نکته توجه کرد که

رفته اس

نمایند خان را در شهرها و منیاطق

ایث ناییر مغیولی و ایرانیی اسیالمی هگونیه بیا هیم

متصرفی نشان دهدا اما در پکوهشهایی کیه بیهتیازگی

شدند و نتایج آن در ت یوالت دییوانی و اداری

یورت گرفته ،تفیاوت هیای اساسیی هیر ییک از اییث

روزگار نخستیث غلبیه مغیولهیا در اییران هیه بیود و

وا ها مشخص شد اس

و نشان میدهد سیاختاری را

سرانجام ،انعکاس آن در متون ایث روزگار هگونه بود؟

که مغول ها در ایث دور به کار گرفتنید ،از نظیام اداری

اس

ترکی

بهطبع مغول ها در اوایل سیلطه و اسیتقرار در قلمیرو

تا ماهی

دوگانه هینی متاثر بود اس ا

خوارزمشاهیان ،ا تمیادی بیه کاربدسیتان اداری ایرانیی
نداشتندا افیزونبرآنکیه بسییاری از اییث کاربدسیتان ییا
گریخته یا کشته شد بودندا به همیث ل  ،مهیمتیریث
اقدام مغولها برای سازماندهی متصرفات خود ایث بیود
که پس از تصرا هیر شیهر ،میاموران و نماینیدگانی را
برای ادار امور تعییث می کردنیدا اییث میاموران وهیفیه
داشتند که بیا شیناخ

امکانیات م لیی و سیازماندهی

نیروها ،ساختار اداری و امنیتی و منافع اقتصادی شهر و
منییاطق اطییراا را بییه خییدم

درآورنییدا در متییون

تاریخ نگاری فارسی هد مغول ،از جمله در جهانگشای
جوینی ،نماینیدگان و میامورانی کیه مغیولهیا بیه ادار
شهرها میگماشیتند بیا نیوان شی نه (جیوینی:6382 ،
 )32/6و باسیییقاق (جیییوینی ،)82/6 :6382 ،معرفیییی
شد اندا اما مسئله ایث اس

که ایث وا گیان در سیاختار

پیشیث حکوم های م لی ایران و ماورا النهر رایج بود
و در ایل ،ش نه وا ای ربیی و مربیوا بیه سیاختار
دیوانساالری ایرانی اسالمی اس ا بنابرایث آیا مغیولهیا
همان نایر را به کیار گرفتنید ییا تنهیا از نیوانهیای
م لی استفاد کردند؟ اگر بیارت دوم یی یح اسی ،

پیشینه تشکیالت اداری مغولها
هنگیزخییان پیییش از دسیی یییافتث بییر امپراتییوری
خوارزمشاهیان ،بخش درخور توجهی از امپراتوری کیث یا
ختا را بیه تصیرا درآورد بیود و در آن روزگیار ،هییث
برای الگوگرفتث و بهیر گییری از

مهمتریث شکل حکوم

تشکیالت اداری بودا هنگیزخان حتیی پییش از درگییری
نظامی با حکومی

ختیایی ،بیا دیوانسیاالران اییث سلسیله

ارتباا نزدیکی پییدا کیرد و در مییان آنهیا مت یدانی بیه
دس

آورد بودا مشهورتریث آنها یه لو آ-هیای و بیرادر

کوهکتر وی ،یه-لو تیائو-هیوا ،بیودا ییه لیو آ-هیای در
جریان یکی از سفارتهای خود که طی سالهای  6631تا
6211م 081/تا 031ق ،از سوی سلسله هییث (فرمیانروایی
 6620تا 6234م 063/تا 136ق) نزد طغریل یا اون خان،6
شییاهزاد کرائییی  ،رفیی
هنگیزخییان دریییدد جلیی

بییا هنگیزخییان آشیینا شیید و
نظییر و حماییی

او برآمییدا

سرانجام در لشکرکشی هنگیزخان به شیمال هییث ،آنهیا
راهنمییایی و هییدای

نیروهییای مغییول را بر هیید گرفتنیید

()Buell, 1979: 125-126ا

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور643/

در سال 6260م166/ق هون -تو ،پایتخ
دس

هیث ،بیه

مغولها سقوا کرد و پس از آن به ییه لیو تیائو-

هوا قدرت فراوانی تفویض شدا وی لقی
را گرفی

-تیائی-فیو،

و مقیامی در مییان

به معنی سرپرس

بیزر

لشکریان به دس

آوردا برادر دیگر او بیه نیام آ-هیای

نیز ،مقام تائی-شییه» (حیاکم غیرنظیامی) را بیه دسی
آوردا آ-هییای کمییی بعیید فرمییان یاف ی

ادامه یاف

و در امپراتوری مغول نیز به میراث گرفتیه شید

()Ostrowski, 1998: 270ا
هنگامی کیه هنگیزخیان بیه منیاطق غربیی و بیه جنی
حکوم

خوارزمشا رف  ،یه لو آ-های همرا وی بیود و

او را در ادار امییور منییاطق متصییرفی راهنمییایی میییکییردا
هنگیزخان حتی او را به مقام تائی شو یا حیاکم غیرنظیامی

تییا بییه همییرا

بخارا منصوو کرد که در تیاریخ جهانگشیای جیوینی بیه

هنگیزخییان ،در لشکرکشییی بییه منییاطق غربییی ممالییک

(جییوینی83/6 :6382 ،و)84ا ایییث

اسالمی شرک

کند ()Buell, 1979: 126ا

سییرانجام باییید گفیی

«توشییا» مشییهور اس ی

نوان نشان میدهد که نمایندگان مغیول در میاورا النهر و

کییه مطییابق نظییر بسیییاری از

پکوهشگران ،مغیولهیا در امپراتیوری خیود بیشیتر از هیر
گروهی به خبرگی و راهنمایی ختاییان تکیه کرد و بیشیتر

سپس در ایران ،الگویی هینیختایی را در نظر داشتندا
مهمتریث منبع بیرای شیناخ

اییث سیاختار دوگانیه در

ایران ،کتیاو جهانگشیای جیوینی اسی ا اییث اثیر شیر

خیود را از

جزئیات تصرا شهرها و مناطق و اسیتقرار سیاختار اداری

آنها اخذ کردندا گویا مغولها از طریق کسانی همچون یه

مغولها را گیزارش مییکنیدا هرهنید در هیاهر و نیوان

لو آ-های ،سن های دوگانه هینی را اخذ کردنید ( Buell,

مقامها به جای آوردن نوان دقیق هینی یا ختایی و حتیی

1979: 124ا) Ostrowski, 1998: 276ا

مغولی ،تالش میکند تا از وا گان م لیی و اسیالمی بهیر

مفاهیم ،وا گان ،نهادها و تشیکیالت حکومی

سن های هینی در امپراتوری مغول و نییز در اییران
به کار گرفته شد اس ا بنابرایث توجیه بیه پیشیینه اییث
سن ها گریزناپذیر اس ا سلسله ختایی شمال هیث کیه

گیرد و البته اییث موضیوع هنیانکیه اشیار شید موجی
بدفهمی برخی پکوهشگران ،از جمله بویل ،شد اس ا
مطابق گزارش جیوینی ،لشیکر مغیول پیس از تصیرا

برادران یه لو در آنجا نمو یافته بودند ،مییراثدار سین

شهرهایی که با مقاوم

اداری بودند که طی سلسله باستانی کییث (هییث) و بیا

تعییث میکردند و در شهرهایی کیه بیا میذاکر و از طرییق

تیی

یلح تسلیم میشدند ،ش نه تعییث میکردندا بیرای نمونیه

حکمرانی از  226تا  261ق م) و وزیرا ظم او لی سیی

جوینی در ذکر گزارش فرار سلطان م مید خوارزمشیا و

(لی سو) پایه گذاری شد بودا در ایث ایالحات ،در هر

وی توسط فرماندهان مغول اشار میکند که آنهیا

ایالحات امپراتور شیی هوانگیدی (شییه هوانی

ایال

حاکمی برای امور غیرنظامی (تای شو) و حاکمی

تعقی

ت

در هر شهری که از در اطا

سلطه درمیآمدنید ،باسیقاق

بییرون مییآمید ،شی نهای

نظیییامی (دو وی تیییو ویی) تعیییییث مییییشییید و

میگماشتند «و هر کجا ایلى قبول مىکردند ش نه با التمغیا

یاح منصبان ایث مقامها تیا حیدودی بیهطیور مکیرر

بنشان مىدادند و میىرفی » (جیوینی)663/6 :6382 ،ا در

تغییر میکردندا به گونهای کیه هییی ییک از آنهیا پاییه

میکردنید،

قدرتمند و دیرپایی به دس

نمیآوردندا اییث در حیالی

مقابل در شهرهایی که در برابر مغولها مقاوم

حضور باسقاق ضیروری بیودا هنیانکیه جیوینی دربیار

بود که اییول دوگانیه دیوانسیاالری در اسیاس حفی

اوضاع خراسیان و مازنیدران در اواییل اییام فرمیانروایی

می شدا ایث روند کمابیش تا تصرا ختا توسط مغولها

اوگتای قاآن میینویسید« :جورمیاغون کیار خراسیان را

 /648پکوهشهای تاریخی ،سال پنجا و سوم ،دور جدید ،سال نهم ،شمار یکم (پیاپی ،)33بهار 6331

مضییطرو بگذاشییته بییود بعضییى را گرفتییه و باسییقاق

هنگیزخییان ،هنییوز دغدغییه حضییور جییاللالییدیث

نشاند » (جوینی)263/2 :6382 ،ا

خوارزمشا برای مغول ها وجود داش  ،تنهیا را هیار

همانطورکه مالحظه میی شیود شی نه و باسیقاق بیه

به شمار میرف ا

ترتی  ،معادلهای اسالمی برای ساختار دوگانه تای شو
و دو وی اسی ا گویییا ایییث دو نییوان ،معییادل مغییولی
داروغچی و تمّاهی اس

ایجاد تشکیالت اداری اولیه در ایران

که البته در متون تاریخنگاری

اما کشتهشدن جاللالیدیث بیه معنیای شیروع دور ای

فارسی و اسالمی با وا های بومی ش نه و باسیقاق بیه

جدییید بییرای مغییولهییا در ایییران بییودا دور ای کییه

()Ostrowski, 1998: 276-277ا از قیرار

تصیرا مسیتقیم

کار رفتهاس

حکوم های م لیی و منیاطق ت ی

معلوم ،بهتدریج حیطه اختیارات و قدرت اییث دو مقیام

مغییول باییید خییوا نییاخوا و دیییر یییا زود خییود را بییا

و در مقابیل هیم درآمید و بیا تغیییر

میی دادنیدا

به شکلی متعار
وضعی

هر شهر از حال

یلح به حالی

جنی

و ییا

خواسته ها و ساختار اداری مغیول مطابقی
افییزونبییرایث ،حکوم ی

مغییول در پییی آن برآمیید کییه

ایجاد آرامش و ثبات ،هر یک از آنها ییاح

قیدرت

نماینییدگانی از شیی نههییا و باسییقاقهییای پیشیییث ،بییا

بیشییتری میییشییدندا بییهطییوریکییه در حال ی

نظییامی

اختیاراتی بیشتر ،در مناطق غربی یا ایران منصوو کندا

باسقاقها و در حال

یلح و ثبات ش نهها از قدرت و

اختیارات بیشتری برخوردار میشدندا

با رویکارآمدن اوکتای قاآن ،در سیاس های اداری و
تشکیالتی امپراتوری مغول دگرگیونی درخیور تیوجهی

پیش از کشتهشدن سلطان جاللالدیث و نییز پییش از

حایل شدا مشیهور اسی

کیه سیاسی

اوکتیای قیاآن

به قدرترسیدن نخستیث حاکم مغول در ایران ،مقامیات

دربردارند یلح و رفا برای ر ایا بود (بارتولد:6302 ،

دوگانه نامبرد تالش می کردند تا در هر شهری وهایفی

)310/2ا میتوان گفی

کیه اییث سیخنان نشیاندهنید

همچون انجام سرشماری ،به استخدامدرآوردن سیربازان

کاستهشدن ت وتاو توسیعه امپراتیوری در اییث مقطیع

از میان بومیان منطقه ،برپاداشتث یام ،گردآوری مالیات و

زمانی از حکوم

مغول اس ا از سوی دیگیر ،اییث بیه

فرسییتادن خییرا بییه دربییار امپراتییوری را انجییام دهنیید

معنی آن بود که خان مغیول درییدد اسی

()Barthold, 1968: 401ا

بیشتری به نایر بومی مناطق مختلیف روا دارد و نییز

از سویی نیز ایث دو مقام و ساختار مجزا و متعیار

اختیارات شاهزادگان و امیرای مغیول را افیزایش دهیدا

از آغاز حضور در ایران و ماورا النهر ،هر یک زیر نظیر

بارتولد معتقد اس

دو تشییکیالت مجییزا در مرکییز امپراتییوری مغییول قییرار

الوی هو تسای ،سیاس

داش ا نظام اداری غیرنظامی در برابر هون

شیو شیث

تیا تسیامح

که وزیر هینی اوکتای قیاآن ،یعنیی
واگذاری حق گیرفتث مالییات

به شاهزادگان را بدون واسطه قاآن نامناس

میی دیید و

( :Chungshu shenشییورای اداری) پاسییخگو بییود و

در پی آن برآمید تیا قیاآن را وادار کنید کیه دسی کیم

امیر و نظیارت شیورای

نمایندگان و مامورانی از سوی خود ،به مناطق مختلیف

نظام نظارتی لشیکر نییز ت ی

نظییامی بییه نییام شییومی یییوان ( )Shumi yuanبییود

گسیل کند (بارتولد310/2 :6302 ،و)311ا

()Ostrowski, 1998: 276ا گویا بیرای دور گسیترش

هنگامی که اوکتای قاآن در سیال 121ق/مییالدی؟ بیه

تصرفات ،ایث تشیکیالت اداری روییه اداری کارآمیدی

تخ

خانی نشس  ،هنیوز مشیکل جیاللالیدیث بیرای

م سوو می شد و در ایران کیه تیا هنید سیال پیس از

مغول ها حل نشد بود و بیه اییث منظیور ،خیان مغیول

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور643/

لشکری را به رهبری جرمیاغون ،بیرای سیرکوو وی و

هینتمور را در راس تشکیالتی قرار می دهند که نمایند

توسعه تصرفات فرسیتاد (رشییدالدیث فضیلاهلل:6333 ،

یا امیری از سوی هیر ییک از ههیار فرزنید هنگییز ییا

)138/6ا اوکتای قاآن یاسایی ییادر کیرد کیه حاکمیان

خاندان هر یک از آنها در تشکیالت هینتمیور حضیور

نظامی (باسقاقها) منیاطق مختلیف «از هیر طرفیی» بیه

داشتند (جیوینی268/2 :6382 ،ا رشییدالدیث فضیل اهلل،

شخصه ،در ایث ماموری
حکوم

که شیامل سیرکوو مخالفیان

مغول در خراسیان و مازنیدران بیود ،شیرک

)111/6 :6333ا
به دنبال آن ،جرماغون نیز اشخایی را در تشیکیالت

کنند و به ایطال «معاون جرماغون» باشیند (جیوینی،

هینتمییور قییرار داد :اللییبالت را از سییوی اوکتییای قییاآن،

268/2 :6382ا رشیدالدیث فضلاهلل)111/6 :6333 ،ا

نوسییال را از سییوی باتوخییان ،قییزل بوقییا را از سییوی

اییییث فراخیییوان در حیییدود سیییالهیییای 121تی یا

جغتایخان و ییگه را از سوی سرقوقیتی« 4بیا هینتمیور

128ق6223/تا6236م که سال کشتهشیدن جیاللالیدیث

نصی

کیرد» (جیوینی28/2 :6382 ،و263ا رشیییدالدیث

اسیی  ،یییادر شییدا در میییان باسییقاقهییایی کییه بییه

فضلاهلل)111/6 :6333 ،ا

معاون 2جرماغون برخاستند ،هینتمور باسقاق خیوارزم

دربار اییث گیزارش ،هنید نکتیه ذکرکردنیی اسی :

قراختایییان بیود

اینکه انتصاو نمایندگانی از سوی ههار فرزنید

بودا وی از کاربدستان پیشیث حکوم
که به خدم

مغول درآمیدا در زمیان تصیرا

هنگیزخان در کنیار هینتمیور در اییث م یدود اداری،

خوارزم ،توشی (جوهی) او را به نوان باسقاق (حاکمی

یعنی خراسان و مازندران ،بیه معنیای سیهیمبیودن اییث

(جیوینی:6382 ،

خاندان ها در منافع حاییل از آن بیود و اییث بیهنوبیه

268/2ا رشیدالدیث فضل اهلل )111/6 :6333 ،تیا مطیابق

خییود ،بییه معنییای سیاسیی

اوکتییای قییاآن در تقسیییم

وهایف مشخص باسقاق ها برای احیا و حفی نظیم در

امپراتوری و به رسمی شناختث حقوق شاهزادگان بیودا

شهر ،گردآوری مالیات ،سازماندهی اسییران ،گیردآوری

دوم اینکه نشان می دهد که اد اهیای جیوهی و فرزنید

نیروی حشیر و بازسیازی تشیکیالت اداری مطیابق بیا

تعلیق

با ماهیی

حکوم

نخس

نظیامی) در شیهر گماشی

نیازها و ضرورتهای حکوم

مغول اقدام کندا

وی باتو برای مالکی

در ایث منطقه نیز ،به حال

درآمدا سوم اینکه در اییث ترکیی  ،اوکتیای قیاآن ییک

از قرار معلوم ،انتخاو هینتمیور بیه طیور مسیتقیم از

ضییو بیشییتر داشی ا هراکییه ییالو بییر هینتمییور کییه

سوی اوکتای قیاآن نبیود و گوییا بیا اختییاراتی کیه بیه

منصووشد او بود ،کلبالت را نیز در تشیکیالت اداری

جرماغون واگذار شد بود و به احتمال بسیار ،به لی

ایران برای خود داش ا

توانایی و ا تبار و مقبولی

هینتمور نزد امرا و حاکمیان

مناطق مختلف و سرانجام کهول

سث و تجربه3بیه اییث

کار گمارد شدا دس کم جوینی و رشییدالدیث دربیار
ل

انتخیاو وی ،بیهییراح

از مسیئلهای مشیخص

تشکیالت اداری دوگانه
طر تشکیالت اخیر متکی به گزارش جوینی اس
به نظر میرسد که تا حدودی ،ذهنیی

و

جیوینی در اییث

سخث به میان نمی آورندا با ایث همه ،به نظر میرسد که

طر تشکیالتی اداری وارد شد اس ا جیوینی هماننید

وی نمایند اوکتای قیاآن بیود و ازاییثرو ،بیه قیاآن و

دیوانساالران ایرانی ،همیوار در راس تشیکیالت اداری

تشییکیالت اداری مرکییزی واقییع در مرکییز امپراتییوری

مقامی ارشد با نوان وزیر دید و در اینجیا نییز تیالش

پاسخگو بودا جوینی و به تبع او رشییدالدیث فضیلاهلل،

تا نقش هینتمور را در راس ایث تشکیالت و

کرد اس
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به نوان وزیر ،توییف کندا درحالیکه اگر توجه شیود،

تشکیالت هینتمیور در خراسیان ،در خیوارزم حضیور

سییاختار اداری اوکتییای قییاآن همچنییان براسییاس طییر

داشته و به احتمال ایث حضور به معنیای داشیتث مقیامی

دیوانساالری ختایی هینی بود اس ا بنیابرایث میی تیوان

نظامی بیود اسی « :بیا جنتمیور امییری کلبیات1نیام از

گف

که کلبالت در کنیار هینتمیور هیر دو نماینیدگان

قاآن بود اند و کلبالت حاکم نظامی و هینتمیور حیاکم
دیوانی یا غیرنظامی بود اس ا

خوارزم آمد بود» (هروی)623 :6383 ،ا
به هر روی مهم تریث ماموری
زمینه امنی

ایث تشکیالت ایجاد

بیشتر ،به ویک سرکوو شورش هایی بیود

شاهد مهم ایث قضیه تفاوت متث جهانگشای جیوینی

که با آواز نام سلطان جالل الدیث و فرمانیدهان وی،

و جامع التواریخ اس ا جوینی مطابق همان طر ذهنیی

یعنی قراجه و یغان سنقور ،برپا می شدا گذشته از ایث

خود گفتیهاسی « :باسیقاقان را کیه جورمیاغون در هیر

ماموری  ،مطیع کردن حاکم نواحی دوردس

و برخی

طرا گذاشته بود قراجه و ترکان او بکشتند و هر کیس

قالع نواحی نیز وهیفه ایث تشکیالت شدا کلبالت که

را که با مغوالن دم ایلى مى زد مى گرفتنید بیدیث سیب

وهیفه نظامی ای ث تشکیالت را بر هد داش  ،در ایث

جنتمور ،کلبالت را با لشکر به دفیع قراجیه بیه حیدود

را به شکس

نشابور فرسیتاد» (جیوینی)221/2 :6382 ،ا درحیالیکیه

یکی از قالع طوس را وادار به تسلیم کردا اُسرایی که

جوینی از فرستاد شدن کلبالت توسط هینتمیور سیخث

آمد شیامل برخیی دیوانسیاالران

گفته و ایثگونه تلقیث کرد اس

که کلبالت ت ی

امیر

و فراری دادن قراجه موفق شد و سپس

از ایث فتح به دس

ایرانی و کاربدستان حکوم

خوارزمشاهی از جملیه

و دستور هینتمور بود ،رشیدالدیث0دربار همیث موضوع

بها الییدیث جییوینی ،پییدر مولییف کتییاو جهانگشییای

نوشته اس « :هرماغون ،هینتمیور و کلیبالت را جهی

جوینی ،بود که در آشوو حمله مغول بیه اییث قلعیه

دفییع قراهییه بییه حییدود نیشییابور و طییوس فرسییتاد»

پنا برد بودندا کلبالت با آن ها رفتاری از روی لطف

(رشیدالدیث فضل اهلل)111/6 :6333 ،ا هنانکه مالحظیه

و بیدیث ترتیی  ،نخسیتیث

می شود ،رشیدالدیث مقامی تا حدودی برابیر بیرای هیر
دوی آنها در نظر گرفتهاس ا
دلیل دیگیر اییث اسی

وم ب

در پیش گرفی

نایر بومی وارد تشکیالت هینتمور شدند (جوینی،
)221/2 :6382ا بییه خییوبی پیداسیی

کیه نماینیدگان خانیدانهیای

کییه در ایییث

تشکیالت ،آن ها باید خود را تطبیق میدادندا

هنگیزی که از آنها نام بیرد شید ،بیه انیداز کلیبالت

مهییمتییریث و حسییاستییریث رویییداد دور تصییدی و

جیوینی بسییار

هینتمور و کلیبالت در خراسیان و مازنیدران،

قدرتمند نبودندا دسی کیم در روایی

بااهمی تر توییف شد اندا ازایثرو نمیتوان گف

حاکمی

کیه

حضور لشیکر مغیول بیه رهبیری طایربهیادر از سیوی

کلبالت با امرای نمایند خاندانهای دیگر ،مقامی برابیر

اوکتییای قییاآن و بییه منظییور سییرکوو قراجییه ،فرمانیید

داشتهاس ا سرانجام اینکه هیر دوی آنهیا را مغیولهیا

جالل الدیث خوارزمشا  ،بیودا گوییا قیاآن از شایسیتگی

پیش از اییث در خیوارزم منصیوو کیرد بودنید و بیه

هینتمور و کلبالت در سرکوو ناآرامی های فرمانیدهان

مقام باسقاقی (حاکم نظامی) داد میشد

جالل الدیث خوارزمشا ناامید شید و بیه احتمیال خبیر

و در اثر جوینی ،نامی از کلیبالت و مقیام وی در آنجیا

موفقی های نسبی کلبالت به وی نرسید بودا به همیث

دید نمیشودا اما در تاریخنامه هرات ،از وی بیه نیوان

منظور ،لشکری را به فرماندهی طایربهیادر بیه خراسیان

کیه پییش از

فرستادا کلبالت موفق شد بود تا قراجیه را از خراسیان

هینتمور نسب

فرماند ای کاردان سخث به میان آمد اس

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور606/

بییه سیسییتان برانییدا بییاایث حییال طایربهییادر دریییدد

درآورد و نییزد او فرسییتاد بودنییدا وی همچنیییث

سرکوو نهایی قراجه برآمد و طی لشکرکشی کیه دو

بییه نییام او

سال 3به طیول انجامیید ،موفیق شید قراجیه را بیرای
همیشه از میان بردارد (جوینی)226 :6382 ،ا
طایربهادر با سرکوو قراجه یاح

« امییارت خراسییان و مازنییدران بایییال

هینتمور و به احتمال کلبالت به یورت توامانی مقرر
گردانید» (جوینی)222/2 :6382 ،ا

اد اهایی برای

در برخورد اوکتای قاآن با تشکیالت هینتمور هند

نفوذ بیشتر در قلمرو هینتمور و کلیبالت شیدا البتیه

نکته حائز اهمی

اینکیه اوکتیای بیه

اد اهای وی نیز هندان بی اساس نبود و مطابق نوشته

تشکیالت هینتمور و کلبالت استقالل بیشتری ا طیا

جوینی ،وی فرمانی از اوکتای قیاآن بیرای حکومی

کرد و ازایث رو ،آن ها اختیارات بیشتری پییدا کردنیدا

خراسان در دس

داش

اسی  :نخسی

« از سیستان ایلچیى نزدییک

دوم اینکه با واگذاری حکم به هینتمیور و کلیبالت،

کیار خراسیان قیاآن بیه

جرماغون و نفوذ او در ایث مناطق کمتر شد (جوینی،

تصیرفا از

) 222/2 :6382ا در واقییع بییا ت وجییه بییه گییرایش و

آن کوتا نماید» (جوینی 226/2 :6382 ،ا رشییدالدیث

تمایالت اوگتای قاآن به تشیریفات و تفیاخر ،اقیدام

فضل اهلل)116/6 :6333 ،ا هینتمو رحاضر بیه پیذیرش

هینتمور و کلبالت تالش بسیار آگاهانه ای بودا3سوم

سلطه یا واگذاری قدرت نشید و نیاگزیر بیه اوکتیای

اینکه در هنگام به تخ نشستث اوکتیای قیاآن ،خزانیه

قیییاآن پنیییا بیییردا ازآنجیییایی کیییه جرمیییاغون در

وی خییالی بییود و هینتمییور و کلییبالت توانسییتند بییا

روی کییارآوردن هینتمییور و کلییبالت نقییش مهمییی

فرستادن هدایایی از سوی خود و نیز پیشکش هایی از

داشیی  ،از منییاطق ملیییاتی مغییول هییا در غییرو و

سوی ملوک خ راسان و مازندران ،توجیه قیاآن را بیه

جنتمور فرستاد که مصل
حکم یرلیغ 8بمث مفوّ

کرد اس

دس

شمال غرو ایران پیام فرستاد و جانی
گرف

طایربهیادر را

ایث درآمد مستمر جل

و با فرستادن ایلچیانی ،خواسیتار آن شید کیه

قدرت به طایربهادر واگذار شودا

که در حکم حکوم

و کلبالت ،جوینی به ییراح

هینتمور و کلیبالت بیا طیر برنامیه دیپلوماتییک،
دریدد برآمدند تیا رضیای

در نتیجه باید گف

کندا

اوکتیای قیاآن را جلی

کننییدا آن هییا بعضییی از ملییوک خراسییان و بییه ویییک

هینتمور

ذکیر کیرد اسی

کیه

کلییبالت در امییر حکمرانییی و ادار امییور شییریک
هینتمیییور باشییید (جیییوینی223/2 :6382 ،ا و نییییز
رشیدالدیث فضل اهلل)112/6 :6333 ،ا ایث امر تاکیدی

مازنییدران را از جملییه ایییفهبد کبودجامییه ،بییرای

اس

نشان دادن توانایی خود در ایل کردن ملوک خراسان و

اشار شدا افزون برایث ،اوکتای قاآن در کنیار احکیام

اوکتیای بردنیدا سرپرسیتی اییث

یادرشیید  ،ایییفهبدان را نیییز در ادار خراسییان و

را کلییبالت بر هیید گرفیی

کییه بییه گمییان

مازندران منظور کرد و « مَلِکی از سرحد کبودجامه تا

رشییییدالدیث فضیییل اهلل «از خیییوا

قیییاآن بیییود»

بیرون تمیشه و استرآباد» و نیز ملکی خراسان شیامل

(رشییییدالدیث فضیییل اهلل) 116/6 :6333 ،ا اقیییدامات

اسفرای ث ،جویث ،جیاجرم و جوربید و ارغییان را بیه

دیپلوماتیک نتیجه بخش بیود و قیاآن اقیدام آن هیا را

ملییک بها الییدیث یییعلوک و بییرادرش واگییذار کییرد

ت سیییث کییردا بییه ویییک از اینکییه ملییوک خراسییان و

(جوینی)223/2 :6382 ،ا

مازندران به خدم
هیئیی

ما زندران ،یعنی بالد غربی را به اطا

و ایلی قیاآن

بر همان نظام دوگانه ای که پیش از اییث بیه آن
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)112/6 :6333ا هنگیییامیکیییه مقیییامی دیگیییر ،یعنیییی

وزیر ،الغبیتکچی و صاحب دیوان
گرفتث حکم از سیوی اوکتیای قیاآن بیرای تشیکیالت

ییاح دییوان ،در تشیکیالت هینتمیور دیید مییشییود،

هینتمور و کلبالت ،به معنای آغاز مرحلهای تیاز در امیر

وضییعی

کمییی پیچییید تییر نیییز میییشییودا در تشییکیالت

حکمرانی بودا از گزارش جوینی هنیث استنباا میشیود

هینتمییور ایییث مقییام بییه بها الییدیث جییوینی ،پییدر مولییف

که هینتمور بهمنظور توسعه بخش دیوانی و بیهکیارگیری

جهانگشای جیوینی ،واگیذار شید و مشیخص اسی

کیه

نیروهای بومی و غیربیومی در کنیار هیم ،مناییبی را در

یاح دیوان مقامی فروتر از شراالدیث ییا دارنید مقیام

سازمان اداری خیود تعرییف کیرد و نیروهیایی را بیر آن

وزارت بودا اما با مطر شیدن هنییث مقیامی ،در موضیوع

گماشیی ا در راس تشییکیالت وی مقییام وزارت قییرار

تفکیک وهایف یاح دیوان و الغبیتکیچی ،یا همان وزیر

داش

که به شراالدیث خوارزمی واگذار شید (جیوینی،

که جوینی از آن نام میبرد ،تردید و ابهام به میان میآیدا

)223/2 :6382ا کاربرد وزیر و وزارت بیه نیوان ناییر

به بارت دیگر ،اگر شیراالیدیث در مقیام وزارت بیه

دیوانساالری ایرانی اسالمی در ایث برهه زمیانی و نییز در

معنای الیتریث مقام دیوانی بود ،آنگا یاح دیوان نیز

اثر جوینی بسیار ب ثبرانگییز اسی ا جیوینی در بخیش

میتوانس

به معنای همان باشید و اگیر ییاح دییوان

دیگییری از اثییر خییود ،از ایییث مقییامی کییه هینتمییور بییه

بهراستی و همانگونهکه از معنای آن برمیآید61،ییاح

شراالدیث خوارزمی واگذار کرد ،با نیوان الیغبیتکچیی

و رئیس دیوان بود ،شراالدیث به نوان وزیر بیه غییر از

(جیوینی)213/2 :6382 ،ا اییث موضیوع

دیوان یا دیوانها هه تشکیالتی را سرپرستی میکرد؟ آییا

نشان می دهد که جوینی وا گان جاری تشکیالت دیوانی

در اینجییا ،در تصییدی مقییامهییای مشییابه در کییار ،نییو ی

به کار نبرد اس ا یا اینکیه دیوانسیاالران

دوگانگی اس ؟ اگر ایث دوگانگی وجیود دارد ،تفکییک

یاد کیرد اسی
جدید را بهدق

و ا ضای سازمان اداری نیز درک مشیخص و اختییارات
معینی از مقامی که به شراالدیث خوارزمی واگذار شید،

وهایف به هه یورت اس ؟
هنیث مینماید که بررسیی زنیدگی و شیناخ

بیشیتر

نداشییتندا در ایییل در ایییث روزگییار ،سییاختار حکومی

دربیار شیراالیدیث ،الییغبیتکچیی و بها الیدیث جییوینی

پیشیث دیوانی در خراسان و مازندران فروپاشید و مرکیز

یاح دیوان ،تا حدی موضوع را روشث کنیدا براسیاس

و معیار سنجش مقامها و اختیارات آنها نه حکوم های

گزارش جوینی ،در زمانیکه هینتمور بیه فرمیان اوکتیای

ایرانی و اسالمی ،بلکه تشکیالتی در قراقروم و زییر نظیر

برای همراهیی جرمیاغون و ایجیاد تشیکیالت نخسیتیث

قاآن مغول بودا

مغول در خراسان وارد شد ،شیراالیدیث خیوارزمی بیه

به هر روی ،دس کم معلوم اسی

کیه بیرای جیوینی

خدم

حکومی

مغیول درآمیدا گوییا هینتمیور مجیال

مقام الغبیتکچی یا اختیاراتی که به شراالدیث خیوارزمی

انتخاو بیشتری ،به غییر از شیراالیدیث ،نداشیتهاسی ا

تدا یکنند اختیارات وزییر

جوینی نوشتهاسی « :جنتمیور نویسیند خواسی  ،هییی

باشدا اینکه رشیدالدیث فضلاهلل هم وا وزارت را بیرای

معروفی رغب

از خیوارزم بیه

شراالدیث به کار میبیرد ،مییتوانید گیواهی دهید کیه

خراسانی ننمودا از دو وجه یکی آنک قصد تخری

واگذار شد بود ،میتوانس

آن سیفر یعنیی زیمی

بالد

یا دسی کیم بییث

اسال م بود و دوم آنیک ا تمیاد کلیی نبیود کیه آخیر

کاربرد وا وزارت با آنچه به شراالیدیث واگیذار شید

هگونه خواهد نشس »ا اما به هرحیال ،شیرا الیدیث

و تباینی نمیدید اس (رشیدالدیث فضلاهلل،

آماد شد تا به نویسندگی (بیتکچی) هینتمور درآیید

رشیدالدیث نیز هنیث درکی داشتهاس
بود ،مخالف

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور603/

و بیه اییث

فراهم ک رد تا الو بر نوشتث و خواندن به ایث زبان،

و پس از مدت اندکی ،زبان ترکی آموخ

کییرد (جییوینی:6382 ،

با تشکیالت هینتمور ارتباا نزدیک تری برقرار کند و

) 218/2ا سییرانجام در دور ای کییه هنتمییور سییایه

گویا به همیث جه

بود که باتو ،فرزند جوهی ،وی

جرما غون را از سر خود کنار زد ،شرا الدیث به مقام

را از طرا خود در تشکیالت هینتمور منصوو کردا

جهیی

در کییارش پیشییرف

الغ بیتکچی دس

(جوینی)213/2 :6382 ،ا

یاف

نکته ای که جوینی دربار ویکگی و هنر شرا الدیث
در سیر پیشرف

وی مطر کرد  ،ایث اسی

کیه وی

دانش زبان ترکی را یعنیی زبیان معییار مغیول هیا در

ایطال الغ بیتکچی نیز جای تفسییر

معنای ترکی
داردا بخش نخس

اییث ترکیی

از وا ترکیی اُلُیغ،

مترادا با بیوک در ترکی رایج معایر در ایران و بیه
معنی بزر  ،ارشد ،ظیم ،سالمندتریث ،پییر و غییر
() Doerfer, 1965: 117-118ا کلمه بیتکچی نیز

ماورا النهر ،بیه وییک در تشیکیالت هینتمیور کیه از

اس

اهالی قراختای بود ،آموخ ا تاکید جوینی بر دانستث

از ریشه هینیِ پای تک شیئث ( )Pji(b´ji)tək-tsiənیا

ترکی برای کسیی کیه بیه مقیام الیغ بیتکچیی دسی

پی ته هییث ( ) Pi-te-chenبیه معنیی منشیی و دبییر

یافته اس  ،جای تامل دارد و ضروری میی نمایید کیه

سرمنشییا گ رفتییه و بییه زبییان ترکییی و مغییولی وارد

دربییار ارتبییاا آن هییا ،یعنییی زبییان ترکییی و مقییام

شد اس

( ) Doerfer, 1965: 267ا ایث وا با پسوند

الغ بیتکچیی ،توجیه بیشیتری کیردا آییا الیغ بیتکچیی

ترکی فا لی ساز هیی بیه معنیای کاتی  ،نویسیند و

ریاس

تشکیالتی را بر هد دا ش

که زبان معییار و

معمول آن زبان ترکی بود؟
ایث نظر هنگامی تقوی

مامور م اس

و وییول مالییات معنیی شید اسی

(تعلقیات مصطفی موسوی در :رشییدالدیث فضیل اهلل،
خواهد شد که جیوینی در

) 2328/3 :6333ا نکتیییه هریفیییی کیییه موسیییوی در

انتصییاو شخصییی را بییه مقییام

تعلیقات جامع التواریخ و از سوی دیگیر پکوهنیدگان

الغ بیتکچی در هد ارغون آقا ،آگاهی از زبان مغولی و

ایییطالحات سییاختار اداری ایییران در هیید مغییول،

جییای دیگییر ،ل ی

خط ایغوری توییف کرد اس ا به طوری کیه دربیار

دربار ماهی

تعییث جانشیث فخرالدیث بهشیتی ،الیغ بیتکچیی هید

کییرد  ،ایییث اس ی

ارغون آقا 66،نوشته اس  « :سب
مغولی با خط ایغوری جمع داش

آنک هنر زفان زبانی

وهایف بیتکچی و الغ بیتکچیی مطیر
کییه بیتکچییی معنییای م اس ی

و

حسابرس و الغ بیتکچی معنای بزر تیر و سرپرسی

و در ایث روزگیار

م اسییبان و حسابرسییان دیییوانی را تییدا ی مییی کنیید

اینسیی » (جییوینی:6382 ،

(شریک امیث36 :6303 ،و11ا موسیوی)31 :6384 ،ا

) 211/2ا در ایث بارت ،منظور جوینی از زبان مغولی

ایث پکوهشگران وهیفه م اسبه مالیاتی را که نزدیکی

می تواند همان زبان ترکی باشید و حتیی اگیر بتیوان

بسیییاری بییه مقییام مسییتوفی داشییته اسیی  ،بییرای

تصور کرد که جوینی ترکی و مغ ولی را از هم تمیایز

یاح دیوان و الغ بیتکچی ذکر می کنندا

خییود فضییل و کفاییی

می داد اس  62و منظور وی از زبیان مغیولی بیه طیور

هنان که گفته شد ،بیتکچی از ریشه زبیان هینیی و

دقیق همان زبان مغولی باشد ،باز هم می تیوان گفی

ساختار دیوانساالری هینیی وارد شید اسی

که برای الغ بیتکچی دانستث زبان ترکی یا مغولی ،بیه

نظامهای دوگانه هینی که پیشتر ذکر آن رف  ،ایث نظیر را

غیر از فارسی و ربی ،ضروری بود اسی ا دانسیتث

در اینجا مطر میسازد که الیغبیتکچیی و ییاح دییوان

را برای شرا الیدیث

در تشکیالت هینتمیور باشیدا

زبان ترکی یا مغولی ایث فری

میتواند دو مقام هم ر

و البتیه
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البته با توجه بیه وابسیتگی اییث تشیکیالت بیه قراقیروم و
تسلط زبیان ترکیی در اییث تشیکیالت و نییز تیرکبیودن

فارسیایرانی تشکیالت میپرداختهاس ا
گروهییی از

از سییوی دیگییر ،الییغبیتکچییی سرپرسیی

هینتمور ،الغبیتکچی در مقایسه با ییاح دییوان مسیلمان

بیتکچیان مرتبط با بخش ترکی و مغولی تشیکیالت اداری

ایرانی فارسیزبان مقام بلندپایهتری به شمار میرف ا

بود و البته بخش مهمتر تشیکیالت هینتمیور را بیر هید

اما یاح دیوان ،یعنی بها الدیث جوینی ،هیه پایگیاهی

داش

و در مل ،همه کارها زیرنظر او انجام میپیذیرف ا
وهیایف نییز وجیود داشی ا

داش ؟ وی از دیوانسیاالران ایرانیی هید خوارزمشیاهیان

در یث حال احتمال تعار

بود و همانند کاربدستان دیوانی ایث روزگار ،زبان رسیمی

هراکه در واقع نیو ی دوئیی

و اداری وی فارسی و ربی بیودا گیوا و شیاهد مشیهور

اداری بودا سرانجام باید پرسید که آیا دشیمنی جیوینی بیا

و دوگیانگی در تشیکیالت

برای تسیلط وی بیه زبیان ربیی ،روییارویی جیوینی بیا

شراالدیث و ثب

کلبالت امیر مغول اس ا هنانکه پیشیتر هیم اشیار شید،

او ،مربوا بیه اخیتالا شیراالیدیث بیا پیدر جیوینی در

کلبالت در جریان تصرا قلعهای در طوس ،بیا جیوینی و

دستگا دیوانی و در مقامهای تا حیدودی میوازی بیا هیم

گروهی از دیوانساالران آشنا شد و آنهیا را بیه تشیکیالت

نبییود اس ی ا ایییث موضییوعِ بییه هییاهر متنییاقض ،در ایییث

حاکم

و میتواند آسی شناسیی

هینتمور معرفی کردا پس از رهایی جوینی از دس
قلعه و م ب

تشکیالت نخستیث وجود داش

شیعر ربیی در بییان

آن به شمار رودا اما در آن اوضیاع ،هیار ای دیگیر بیرای

ناگوارشان نزد حاکم قلعیه سیرود کیه در کتیاو

همرا کردن نیروهای بومی و نایر تاز وارد در میان نبودا

(جیوینی:6382 ،

ویکگی دیگیر تشیکیالت جدیید هینتمیور ادامیه رونید

)221/2ا اگر دشیواری پیذیرفتث اینکیه بها الیدیث کیه در

حضور نمایندگان یا به تعبیر دقیقتر ،بیتکچیان خاندانهای

سنیث کهنسالی وارد دستگا اداری هینتمور شید  ،فریی

هنگیزی و الوسهیای آنهیا در اییث تشیکیالت بیودا بیه

وضعی

کلبالت ،وی دو بیی

سخنانی توهیثآمییز دربیار شخصیی

جهانگشا نیز ایث دو بی

ذکر شد اسی

یادگیری ترکی و مغولی را داشتهاس

یا نیه کنیار گذاشیته

شود ،توجه به ایث نکته درخور تامل اس

که نسل بعید از

بارتی دیگر ،تشکیالت هینتمور می بایس

نیازهای مادی

خایی را برای اولوسهای ههارگانه تامیث مییکیرد و در

بها الدیث ،یعنیی طاملیک و مولیف جهانگشیا ،همچنیان

ضمث ،نظارت و حضور نمایندگان آنها را نیز میپذیرف

کسانی را که زبان و خط ایغوری و بهطور کلی زبیانهیای

و البته ایث موضع از استقالل وی نیز میکاهیدا
دیگیری بیا نیام کورکیوز ،در

شرقی را فضل و هنر مییشیمردند و در پیی فراگییری آن

بررسی مقام و شخصیی

بودند ،نکوهش میکردنید و آن را در کنیار فضیلدانسیتث

تشکیالت هینتمور حائز اهمی

«کذو و تزویر» قرار میدادند (جوینی)4/6 :6382 ،ا

وی در تشکیالت هینتمور هنیث نیوان کیرد کیه وی در

اسی ا جیوینی در نقیش

از قییرار معلییوم ،بومیییان ایرانییی کییه پایبنیید بییه سیین

آغاز کار ،در میان کاربدستان هینتمور جیزو خیدم بیود و

ایرانیاسالمی دیوانساالری بودند ،ترجیح میدادند تیا امیور

بهتدریج ،یعنی در دور توسیعه تشیکیالت هینتمیور ،بیه

خود را همچنان به زبان فارسی و ربیی انجیام دهنیدا در

یافتهاس (63جیوینی:6382 ،

مقام و «درجه حجاب » دس

ربی و مربوا به تشیکیالت اداری

تشییکیالت اداری مغییولهییا در ایییران ،ایییث گییرو بخییش

)263/2ا وا حاج

جداگانهای بودند که ادار امور دیوانی را بر هید داشیتندا

حکوم های پیش از حمله مغول اس

به ایث ل  ،میتوان احتمال داد که مقام یاح دییوان در

برای دور مغیول نییز بیه کیار بیرد اسی ا در تشیکیالت

آغاز امر ،بیه کیار سرپرسیتی و ادار اییث گیرو و بخیش

معادل

کیه جیوینی آن را

خلفای باسی و حکوم های م لی ایران ،حاج

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور600/

فارسی دربان ییا دقییقتیر ،پیرد دار بیود و بیه متصیدی و
یاح

مقامی گفته میشد که در دربار سلطان ییا خلیفیه،

وهیفه مدیری
داش

و سرپرستی ادار و نظم دربیار را بر هید

(انوری31 :6333 ،تا)33ا

ابتدایی خود ایجاد کردا اما سرمنشیا دیگیری کیه موجی
شد اسی

تیا پکوهشیگران حاجی

را متیرادا و معیادل

هربییی مغییولی بداننیید ،اههییارنظر بارتولیید در کتییاو

حاجبان بهطور معمول ،از میان غالمیان مقیرو انتخیاو

ترکستاننامه اس ا وی با استناد بیه مطالی

تیاریخ سیری

سامانیان ،مقیام وی میاهیتی

مغولها مینویسد که هنگیزخان پس از پیروزی بیر قبیلیه

(خسیروبیگی613 :6388 ،تیا)661ا بیا اییث

کرائی  ،د مقام در اردوی خیود ایجیاد کیرد و کسیی را

میشدند و از اواسط حکوم
نظامی داشی

هنگیزخان پس از پیروزی بیر اونی خیان ،در تشیکیالت

توضیح ،آیا در تشکیالت هینتمیور قراختیایی و حکومی

«متصدی امور آدمها خدمهی خانه» کردا به ا تقاد بارتولید،
(بارتولد)330/2 :6302 ،ا

مغول هنیث مقامی وجود داشته و اگیر جیوینی آن را ذکیر

ایث مقام معادل حاج

اس

کرد و مقامی با اییث نیوان حضیور داشیته ،معیادل هیه

نکته حائز اهمی

اییث اسی

کیه آییا کورکیوز نییز در

مقامی در تشکیالت حکومتی مغولها بود اس ؟ بسییاری

تشکیالت هینتمیور ،وهیایف یادشید توسیط بارتولید را

از پکوهشگران در توضیح مقام مغولی هِربی ،آن را معیادل

هینتمیور انجیام مییداد  ،یعنیی متصیدی

مقام حاج

در تشکیالت اسالمی میدانند (شریک امییث،

668 :6303ا موسییوی30 :6384 ،ا موسییوی در تعلقیییات
جامعالتواریخ در :رشیدالدیث فضلاهلل)2304/3 :6333 ،ا

به نوان حاج

خدم هینتمور و تشریفات وی بیود اسی ؟ اطال یات در
ایث بار بسیار اندک اس ا اما میتوان به م تیوای روایی
جوینی دربار سرنوش

کورکوز نگیاهی دقییقتیر افکنیدا

بهاحتمال سرمنشا نظر آنها بارتی از قاضی جوزجانی

وی در ایییل از روسییتایی در ایغورسییتان و در نزدیکییی

کیه در آن وا هربیی را

بیشبالیغ بود (جوینی )220/2 :6382 ،و هنانکیه جیوینی

ترجمیه کییرد اسی ا جوزجیانی در توضیییح

و

در کتاو طبقات ناییری اسی
بیهییراح

شییر داد اسیی  ،در خییدم

مغییوالن قییرار گرفیی

هگونگی فتح بخارا توسیط هنگیزخیان بیه فیردی اشیار

بهتدریج ،در زمر بیتکچیان یا به قول جوینی کتبیه درآمید

کرد که در نامش هنیث لقبی داشته و بیه تمرهیی هربیی

و سپس به خدم

هینتمور ،باسقاق خیوارزم ،فرسیتاد

مشهور بود اس ا آنگیا جوزجیانی اییث وا را توضییح

شد (جوینی)223/2 :6382 ،ا جیوینی دربیار پیشیرف

را گوینیید»

کورکوز در تشکیالت هینتمور ،مطلبی به مقام حجاب

داد اسیی « :و بییهی مغلییى هربییى64حاجیی

(جوزجییانی)613/2 :6313 ،ا گویییا جوزجییانی بییه نییوان

افزود اس

مییورا اسییالمی ،وا گییان جدییید مغییولی و ترکییی را بییا

باشدا جوینی نوشته اس

پیشفر

که می تواند توضیح دهند ماهی

مقام وی

« و مصال ی که بدو مفیو

های اسالمی ایرانی متوجه میشید و در اییل،

می شد به اههار می رسانید تا م ل ا تماد تمیام شید و

کیه وا هیا و وهیایف آنهیا را در

او رسید» (جیوینی:6382 ،

در پی آن نبیود اسی

ساختار جدید توضیح دهدا
اما در جهانگشای جوینی ،لف حاج

به منزل

حجاب

و نیاب

) 228/2ا بررسی اختیارات وی در دور هینتمیور اییث
به نیوان دارنید

نظییر را تایییید مییی کنیید کییه وی مسییئول سییازماندهی

مقامی مشخص به کار نرفته و جوینی در کاربرد آن امتنیاع

تشریفات و دربار بود و فقط وهیفه هربیی را انجیام

داشته و تنها در ذکر لق

یکیی از فرمانیدهان مغیول60،آن

هم به نوان جزئی از نام وی ،به کار بیرد اسی

نمی داد اس ا جوینی مینویسید کیه پیس از گذشی

(جیوینی،

مدتی از حکمرانی هینتمور و همیثکه «کیار دییوان را

)266/2 :6382ا هربییی جییزو نخسییتیث مقامییاتی بییود کییه

نیامزد

رونقی داد و ضبط کرد ،کورکوز را بیه رسیال
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حضرت اوکتایی قاآن کیرد» و بیه همیرا بها الیدیث

به ل اظ اداری و جغرافیایی گسترد و از تاییید قیاآن

جوینی یاح دیوان ،بیه ارائیه گزارشیی از وضیعی

مغول برخوردار شد اس ا گویا ایث روند ،یعنی تاییید

امور قلمرو هینتمور پرداخ

و البتیه سیخنگوی اییث

مقام ها از سوی قراقروم ،موضو ی اس

که دس کیم

جمع کورکوز بود « قاآنااا از کورکوز احیوال والییات

تا اسیتقالل نسیبی تشیکیالت دییوانی در اییران هید

پرسید بر وفق قا د مزا پادشا تقریر کرد ادا سخث

ایلخانان ادامه یافتهاس ا

و تقریییرات او پسییندید داشیی » (جییوینی:6382 ،

سرانجام نکته ای که دربار مقام یاح دییوان بایید

) 223/2ا آیا ایث بارت نشان نمیی دهید کیه کورکیوز

گف

که بها الدیث پیش از انجیام مسیافرت،

مقامی الی تر از حاجبی داشته اس ؟ به ویک اینکه وی

یکی از زیردستان خود را به نام نظام الیدیث ،بیه نیوان

و نمایند هینتمور را در اردوی قیاآن بیر

قائم مقام خود در دیوان تعیییث کیرد (جیوینی:6382 ،

و بارات بعیدی جیوینی نییز نشیان

) 223/2ا ایییث بییه معنییای کثییرت و تعییدد وهییایف

می دهد که ایث مقام و وهیفه به طور دائمی بر هد او

یاح دیوان و نیز اختیارات وی برای تعییث قائم مقام

(جوینی)224/2 :6382 ،ا همیان گونیه کیه از

بیرای انجیام امیور ییاح دییوانی

وهیفه نای

هد داشته اس
بود اس

احواالت وی برمی آید بیشیتر ،تجربیه و مهیارت هیای
تشکیالت دیوانی داشیته اسی
اس

و در نتیجیه ،ضیروری

تا به ا شار جوینی دربیار نیابی

شودا ایث ابهام هیا در موقعیی

و وضیعی

بیشیتر توجیه
مقامیات و

ارکان تشکیالت هینتمور از کجا سرهشمه میگییرد و
آیا جوینی که به گفته خیودش ،از ابتیدای جیوانی در
خییدم

حکومیی

نداشته اس

تا موقعی

دس کم می توان گف

مغییول بییود  ،اطال ییات کییافی
وی را به خیوبی تشیریح کنید؟
واملی همچون تصیور احییا

نظامی اداری اسالمی ایرانی و پیشفیر
همچون جوینی و نییز ماهیی

هیای کسیانی

ابهیام آمییز تشیکیالت

مغییول هییا در ایییث زمییان و نیازهییا و م ییدودی هییای
خراسان و مازندران در ایث منطقه ،به انیداز بسییاری
در پیچیدگی سرش

ایث وضعی

بییه هییر روی ،سییفر هیئ ی

نقش داشتهاس ا
متشییکل از کورکییوز و

بها الدیث جوینی نتیجه دیگر دربرداشی
تایید حکوم

و یالو بیر

هینتمور ،به بها الیدیث ییاح دییوان

پایز و یرلیغ التمغا و نوان یاح دیوان ممالک داد
شد (جوینی) 224/2 :6382 ،ا ایث بارت نشان میدهد
که اختیارات بها الدیث جوینی در مقام یاح دییوان،

ایث اس

و جانشیث موق

اس ا به هرحال ،تعییث جانشییث نییز امیری ضیروری
می نمود اس ا پایان سفارت اییث هیئی
حکوم

هینتمور نیز بود و با بازگش

فرجیام دور
آن ها ،هینتمور

وفییات یافتییه بییودا بییه نوشییته جییوینی ،در ایییث دور
تشکیالت و م ل انجام امور دیوانی در خانه هینتمور
بود (جوینی) 224/2 :6382 ،ا بیه نظیر میی رسید کیه
الو بر کاربدستان دیوانی ،امیرای مغیول نییز در آن
خانه و سرای حضیور داشیتند و تمیام تصیمیم هیای
حکومتی در آنجا گرفته می شدا م ل اقام

و قراگا

هینتمور معلوم نیس ا اما به نظر می رسد که به جای
اردوی امرای ی راگرد و کوهرو ،هینتمور به لی
تعلق خاطر و پایگا یکجانشینی ،به ایجیاد پایگیاهی
ا تقاد داش ا

ثاب
نتیجه

ایث مقاله دریدد بیود تیا ویکگیی هیای تشیکیالت
اداری مغییول هییا و شیییو هییایی کییه آنییان بییرای ادار
سرزمیث های ت

حکوم

خوارزمشاهیان در پیش

گرفتند ،بررسی کندا ایث تشکیالت و شیو اداری آن

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور603/

از جه

ویکگی ،ابعیاد مختلفیی داشی

مغول ها ،به ویک پس از مر

و حکومی

انجام می دادندا در میل نییز نییرو و قیدرت نصیر

جالل الدیث ،ترکیبیی از

مغول هیرگی داش ا بنابرایث الو براینکه در سطح

نایر مختلف را که به طور مد برگرفتیه از شییو

نظییری دو نصییر مغییول و ایرانییی اسییالمی تلفیییق

متاثر از نایر ختایی و هینی بیود ،بیرای ادار اییث

می شدند ،در ریه مل نیز نایر اداری تیاز وارد

مناطق به کار گرف ا مغول ها بر سرزمینی سلطه یافته

مغییول و نایییر بییومی باییید در کنییار هییم امییور را

بودند که خود دارای قدمتی کهث بود و در شیو های

سروسامان می دادند و ایث در مل  ،نیو ی رقابی

و

اداری سابقه ای دیرینه داش ا ازایث رو ،برای ادار آن

ایطکاک ایجاد می کرد که نتیایج آن را میی تیوان در

ناهار از به خدم گرفتث نایری از اییث تشیکیالت

رخدادهای سیاسیی اییث دور و روزگیار پیس از آن

کهث بودا با توجیه بیه گیزارش منیابع و نتیایج اییث

مشاهد کردا

پکوهش هنیث برمی آید که مغیول هیا تجربیه اداری و

مورخانی همچون جوینی و رشیدالدیث فضل اهلل نیز

دیوانی ایرانی ها ر ا در بخشی از تشیکیالت خیود بیه

به نوان نایر بومی ،دریدد بودند تا در قال

یکی

کییار گرفتنییدا در روزگییار اولیییه سییلطه مغییول بییر

از جنییا رقیی  ،در تشییریح ایییث تشییکیالت اداری،

سرزمیث های سابق خوارزمشاهیان ،تشیکیالت اداری

ذهییی

ا یرانیییی و بیییومی خیییود را بیییازگو کننیییدا

مغول دارای ابعاد دوگانه ای بود که می توان یک بعید

ازایث روسی

آن را تشییکیالت ایرانییی و اسییالمی و بعیید دیگییر را

وا های وزییر ،ییاو دییوان ،الیغ بیتکچیی ،شی نه،

تشکیالت وابسته بیه مغیوالن نیام نهیادا اییث شییو

باسقاق و غیر ابهام و تناقض های فراوانیی مالحظیه

دوگانه تشکیالت مغول ها هم به اقتضای وضع آن هیا

می شودا ایث مقاله با توجه به گیزارش هیای م یدود

در میان ایرانیان بیود و هیم برگرفتیه از نظیام اداری

منابع و طبیع

دور شکل گیری و گذار ،بیه بخشیی

دوگانییه هینییی ختییاییا در ایییث تشییکیالت دوگانییه،

بسیار پرابهام از تاریخ مغیول هیا در اییران پرداخی ا

از

بنابرایث با بررسی دور کورکوز و ارغون آقا ،می توان

نایر بومی در کنار هم قرار می گرفتنید و هیر ییک

به روشنی بیشیتری از تیاریخ تشیکیالت اداری اییران

نصری مغولی با مقامی تیا حیدودی هیم یر
مسئولی

دس

بخش هایی از وهیفه ای تا حدودی مشابه را

یاف

کیه در اییث دسیته از آثیار ،در کیاربرد

ا

الوسهای ههارگانه هنگیزی

جرماغون

حاکم دیوانی

حاکم نظامی

تشکیالت

تشکیالت

نظام دوگانه نظامیدیوانی

مرکزی/هینتمور

مرکزی/کلبالت

نمایند خاندان

نمایند خاندان

نمایند خاندان

جوهی/نوسال

جغتای/قزل بوقا

تولوی/ییکه
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3ا به احتمال بسیار ایث نبرد طی سالهای 123و131

پی نوشت
قان ( Ong

ق6232/و6233م انجام گرفته اس ا هراکه جوینی

)qanنوشتهاس ا اما در متون فارسی هد مغول ایث نام

تشکیالت

6ا ایث نام را مولف بهیورت اون
اونکخان

(جوینی:6382،

)21/6

اون خان

و

آغاز

درگیری

میان

طایربهادر

و

هینتمورکلبالت را در سال 131ق می داند (جوینی،

(رشیدالدیث فضل اهلل )6333/6 ،آمد اس ا

)222/2 :6382ا

2ا شاید در اینجا بتوان از وا نوکری به جای معاون

8ا یَرلیغ وا ای ترکی به معنای فرمان خان اس

و مفهوم مغولی اس

استفاد کرد که وا

و همکار زیردس

همان معنای معاون

و تقریباً

یک مغول را

دربردارد (نک )Doerfer,1963: 521-526 :و گویا
جوینی در اینجا تالش کرد اس

تا معادل بومی برای

آن وا بیابدا البته وی باز هم در جای دیگری در اثر
خود ،از ایث وا

استفاد کرد اس (جوینی:6382 ،

3ا وی زمان و هزینه بسیاری برای ایجاد بناهای زیبا
خود را به تفر

در قراروم یرا کرد و بیشتر وق

در اطراا قراروم می گذراند (جوینی:6382 ،
30/2و608ا بارتولد)316/2 :6302 ،ا
61ا المه قزوینی معتقد اس

که یاح دیوان همان

معادل مستوفی الممالک و کار آن ادار کردن امور

)243/2ا

مالیه و ایدات مملک

3ا دربار تولد و سث هینتمور اطال ات دقیقی در

« 22/6یا» تعلقیات) و به دنبا ل ایشان بسیاری از

و مد اطال ات موجود متکی به گزارش

پکوهشگران نیز همان نظر را تکرار کردند (شریک

که در آنجا هم تنها از زمان

امیث613 :6303 ،و 614ا انوری) 616 :6333 ،ا اما از

دس

نیس

جهانگشای جوینی اس
مر

وی سخث گفته شد اس ا اما بههرحال از گزارش

وفات وی در جهانگشای جوینی و جامعالتواریخ هنیث

(جوینی:6382 ،

بود اس

مطالبی که آن ها کرد اند و به ویک قزوینی مطر
می کند ،مشخص نمی شود که حتی در تشکیالت

طبیعی و در اثر کهول

مرکزی حکوم های پیش از مغول ،یاح دیوان

(جوینی224/2 :6382 ،ا

مستوفی الممالک بود ب اشندا هر هند در والیات که

رشیدالدیث فضلاهلل)112/6 :6333 ،ا همچنیث در

یاح دیوان

درک میشود که وی به مر
سث درگذشته اس
خصو

اطال ات اجمالی دربار هینتمور بنگرید به:

(Jackson, 1991: 567ا گلشنی23 :6381 ،و)28ا

دیوان های م دودتری وجود داش

به طور مطلق به کار رفته ،در تشکیالت مرکزی
حکوم ها ،یاح دیوان به شکل مضاا برای

4ا یا سورققتنیبیکی همسر و جانشیث تولویخان

نوان دیوان های دیگر به کار رفته اس ا مثل

کوهکتریث فرزند هنگیزخان که در ایث زمان در قید

» یا «یاح دیوانِ استیفا»ا

«یاح دیوانِ
معلوم نیس

حیات نبود (نک :جوینی6/3 :6382 ،تا)3ا

ر

هگونه امکان داشته اس  ،یاح

دیوان

که رشیدالدیث فضلاهلل دربار

که نوان مومی در میان دیوان های مرکزی اس ،

موضو اتی هون حاکمان مغول در ایران و مسائلی

به کار رودا قزوینی

0ا گفتنی اس

دیگر بسیار به گزارش های جوینی تکیه کرد اس

و

برای دیوان استیفا به طور خا
معتقد اس

که ایث نوان در خانواد جوینی جد اند

بخش ا ظم مطالبش تکرار نوشته های جوینی اس ا

جد موروثی بود اس ا اما کاربرد آن را برای ایث

1ا نام کلبالت در متث منتشرشد به ایث یورت

خاندان براساس مستندات اثبات نمی کندا همچنیث

آمد اس ا

برای تو ضیح اینکه هگونه معادل مستوفی و امور

بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دور هینتمور603/

مالیه بود اس  ،شواهد تاریخی رضه نمی کندا شاید

64ا مص ح طبقات نایری اشار می کند که ایث وا

که

در نسخه هایی به یورت های خرقی و جزبی به کار

تص یح ایشان با قاسم غنی بود اس  ،سرهشمه

رفته اس ا اما شکل ی یح آن هربی اس ا ایث نام

دیوان ما گویی

در تاریخ سری مغول ها در میان جمع شش هربی در

تمام استنباا ایشان از شعری در دیوان حاف
گرفته باشد که می گوید :یاح

نمی داند حساو /کاندیث طغرا نشان حسبه هلل نیس
الو بر

(حاف ) 01 :6321،ا حتی در اینجا هم

حساو که تدا ی کنند وهایف مستوفی اس  ،وا
طغرا نیز به کار رفته که مربوا به دیوان دیگر در
تشکیالت سلجوقی و خوارزمشاهی بود اس
ایث بار

(در

بنگرید :اقبال34 :6338 ،و613و666ا

خسروبیگی633 :6388 ،و)638ا
ممکث اس

که حاف

الو بر ایث ها

در اواخر قرن هشتم قمری،

یعنی حدود یک قرن ونیم بعد ،بعید می دانسته که
یاح دیوان که مقامی ارشد در دستگا دیوانی
از جمله

بود اس  ،به وهایف دیوان های زیردس
دیوان استیفا و دیوان طغرا آشنا نباشدا

66ا آخریث حاکم مغولی پیش از ورود هالکوخان به
ایرانا
62ا با مطالعه کتاو جهانگشای جوینی و حتی از
بررسی و ت لیل بارت اخیرالذکر جوینی دربار
آموختث زبان هایی غیر از فارسی و ربی ،به ویک
زبان های شرقی ،هنیث مالحظه می شود که جوینی از
دید یک زبان ناشناس سخث می گوید و اساساً
آموختث آن را فضل نمی دید اس

تا به آموختث آن

اهتمام ورزدا
63ا رشیدالدیث فضل اهلل دربار کورکوز از وا
حاج

و حجاب

استفاد نمی کند و به احتمال برای

وی در آغاز سد هشتم قمری ،حاج

وا ای

مقام و موقعی

کورکوز

مناس

برای توضیح ماهی

در تشکیالت هینتمور نبود اس
فضل اهلل111/6 :6333 ،تا) 112ا

(رشیدالدیث

بخش هفتم ایث اثر ذکر شد اس ا نک:

The Secret history of the Mongols, 2001:107 .

60ا نام ایث فرماند توالن هربی بود اس

که البته

المه قزوینی از روی ناآگاهی از ایث مقام در
تشکیالت مغول ،ایث وا را به یورت جربی و حتی
جزیی خواند اس ا ایث فرماند مغول مسئولی

فتح

کرمان را داشته اس ا
کتابنامه
الف .کتاب های فارسی

 .اشپولر ،برتولد ،)6332( ،تاریخ مغول در ایران ،ترجمه
م مود میرآفتاو ،تهران :لمی فرهنگیا
ا اقبییال ،بییاس ،)6338( ،وزارت در هیید سییلجوقیان
بزر  ،به کوشش م میدتقی دانیشپیکو  ،تهیران:
دانشگا تهرانا
ا  ،)6381( ،-------تییاریخ مغییول و ایییام تیمییوری،
تهران :نامکا
ا انییوری ،حسییث ،)6333( ،ایییطالحات دیییوانی دور
غزنوی و سلجوقی ،تهران :سخث و طهوریا
ا بارتولیید ،واو ،)6333( ،خلیفییه و سییلطان ،ترجمییه
سیروس ایزدی ،تهران :امیرکبیرا
ا  ،)6302( ،--------ترکسییتاننامییه ،ترجمییه کییریم
کشاورز ،تهران :بنیاد فرهن

ایرانا

ا بویل ،ا ای ،)6333( ،تاریخ ایران پیکوهش دانشیگا
کمبریج ،ترجمه حسث انوشه ،تهران :امیرکبیرا
ا جوزجییانی ،قاضییی منهییا السییرا  ،)6313( ،طبقییات
نایری ،به تص یح بدال ی حبیبی ،تهیران :دنییای
کتاوا
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ا جوینی ،طاملک ،)6382( ،تاریخ جهانگشای جوینی،
به تصی یح المیه م مید قزوینیی ،تهیران :دنییای
کتاوا
ا حاف شیرازی ،خواجه شیمس الیدیث م مید،)6321( ،
دیوان شعر ،به تص یح المه قزوینی و قاسم غنیی،
تهران :زریث و سیمیثا
ا خسیییروبیگی ،هوشییین  ،)6388( ،سیییازمان اداری
خوارزمشاهیان ،تهران :فرهنگستان زبان فارسیا
ا رشیدالدیث فضلاهلل همدانی ،)6333( ،جامعالتیواریخ،
تص یح م مد روشث و مصیطفی موسیوی ،تهیران:
البرزا
ا شریک امیث ،شیمیس ،)6303( ،فرهنی

اییطالحات

دیوانی دوران مغول ،تهران :فرهنگستان ادو و هنیر
ایرانا
ا گلشنی ،بیدالکریم« ،)6381( ،جنتمیور» در دانشینامه
جهان اسیالم ،زیرنظیر غالمعلیی حیداد ادل،66 ،
تهران :بنیاد دایرةالمعارا اسالمیا
ا لمبتون ،ایاکیااس ،)6332( ،تداوم و ت ول در تاریخ
ایران ،ترجمه یعقوو آ ند ،تهران :نیا
ا منشی کرمانی ،نایرالدیث ،)6314( ،نسائماالس ار مث
لطیائماالخبییار در تییاریخ ،تصی یح میییرجاللالییدیث
حسینی ارموی ،تهران :اطال اتا
ا مورگان ،دیوید ،)6336( ،مغولها ،ترجمه باس مخبر،
تهران :مرکزا
ا موسوی ،مصیطفی( ،پیاییز و زمسیتان ،)6384وا گیان
ترکی و مغولی تاریخ جهانگشای جیوینی ،فصیلنامه
آینه میراث ،ش31و،36

03تا83ا

ا نسیییوی ،شیییهاوالیییدیث م مییید ،)6310( ،سییییرت
جالل الدیث مینکبرنی ،بیه تصی یح مجتبیی مینیوی،
تهران :لمی فرهنگیا
ا هروی ،سیف بثم مید ،)6383( ،تیاریخنامیه هیرات،
تص یح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :اساطیرا
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