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 نظام قضايى در ايران پس از اسالم

  )1(دكتر سیدحسن امین

  10 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

يكى از انگیزه ھاى مھم . نظام حقوقى اسالمى به تدريج جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد, با سقوط ساسانیان

, پرداختدر مدينه خود به قضاوت مى ) ص(پیامبر اكرم. تإكید دين اسالم بر عدل و داد بود, رويكرد ايرانیان به اسالم

قوه قضائیه از , در عصر خلفاى راشدين. اما براى نقاط دور دست يكى از ياران خويش را براى قضاوت مى فرستاد

نظام قضايى در قلمرو ايشان از جمله ايران شیوه اى , از عصر اموى تا اوائل خالفت عباسى. تفكیك شد, قوه مجريه

به شیوه اى متمركز روى آرود و , تحت تإثیر تمدن ايرانى, ضايىپس از استقرار عباسیان نظام ق. غیر متمركز داشت

منصب قاضى القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسانى بود براى اشراف و نظارت بر كار قضات در 

اين نظام كه از جھت ماھوى و شكلى براساس فقه اھل سنت استوار . تمام قلمرو خالفت عباسى تإسیس شد

  .عباسیان به دست ھالكو ادامه يافتبود تا سقوط 

  . فقه, قاضى القضات, اسالم, ايران, ساسانیان, قضاوت, نظام حقوقى: واژه ھاى كلیدى

  در آمد

میالدى دين اسالم و احكام قضايى آن به تدريج در ھمه زمینه ھا  640پس از سقوط امپراتورى ساسانى در 

شعار حق طلبى و , ه گرايش ايرانیان به دين مبین اسالميكى از علل عمد. جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد

چنان كه قرآن مجید مكرر مسلمانان را به حق گذارى و , لزوم رعايت عدل و داد و دعوت مردم به برادرى و برابرى بود

  :از جمله مى فرمايد, رعايت عدل و قسط فرمان مى دھد

, ما ترا در زمین خلیفه قرار داديم, يعنى اى داود) 2)(اس بالحقيا داود انا جعلناك خلیفه فى االرض فاحكم بین الن(ـ 

  .پس میان مردم بر اساس حق داورى كن

میان , يعنى اگر دو گروه از مومنان كارزار كردند) 3)(فاصلحوا بینھما بالعدل و اقسطوا ان هللا يحب المقسطین(...ـ 

با آن يك كه ستم مى كند نبرد كنید تا به فرمان خدا ايشان آشتى افكنید و اگر يكى از آن دو بر ديگرى ستم كرد 

  .خداوند دادگران را دوست دارد, بازگردد و اگر باز گشت میان آنان به عدل آشتى افكنید و دادگرى كنید

يعنى ) 4)(و ان حكمت فاحكم بینھم بالقسط ان هللا يحب المقسطین... فان جآءوك فإحكم بینھم إو إعرض عنھم(ـ 

اگر داورى ... نزد تو براى داورى آمدند اگر خواھى میان آنان داورى كن و اگر خواھى داورى مكن] ناننامسلما[ اگر

  .خداوند دادگران را دوست دارد, كردى به داد داورى كن

 يعنى ھمانا پیامبران خود را با) 5)(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(ـ 

  .ادله روشن فرستاديم و كتاب و وسیله اندازه گیرى ھمراه ايشان نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى گرايند

  .يعنى ھمانا خداوند به دادگرى و نیكوكارى فرمان مى دھد) 6)(ان هللا يإمر بالعدل و االحسان(ـ 

ه نه تنھا ھمه افراد جامعه از صدر تا است ك) احكام دينى(شريعت الھى , در اسالم مبناى حقوق و نظام قضايى

و ) عدلیه(, به ويژه شیعیان از نظر اعتقادى, ذيل ملزم به رعايت آن ھستند بلكه حكومت ھم بايد از آن اطاعت كند
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به ) معاد, امامت, نبوت, عدل, توحید(يعنى در تشیع عدل از اصول پنجگانه دين , به اصطالح معتقد به حقوق فطرىاند

  )7.(شمار مى رود

به , مستقل از احكام شرع) حقوق فطرى(بنابراين اوال از جھت اعتقادى در مكتب تشیع بر اساس مستقالت عقلى 

ثانیا خدا عادل است و چه در نظام تكوين و چه تشريع به , عدل زيبا و ظلم زشت است, قاعده حسن و قبح عقلى

ثالثا علت غايى از , فساد واقعى اشیإ است يعنى فرمان شارع تابع حسن و قبح و صالح و, عدل عمل مى كند

به ھمین دلیل پیامبر اسالم از آغاز بعثت تا زمان رحلت شخصا بنابر . بعثت انبیا اقامه عدل و قسط و میزان است

بنابراين منصب قضاوت توإم با ; در بین مسلمانان و غیر مسلمانان به داورى مى پرداخت) 8(منطوق آيات متعدد قرآن

  .به شخص آن حضرت اختصاص داشت) ص(بالغ احكام الھى در حیات پیامبرمإموريت ا

پیامبر بعضى از اصحاب مورد اعتماد خود را براى حكومت توإم با حق دادرسى و رسیدگى , پس از گسترش اسالم

, دنخستین قاضى منصوب پیامبر بو) ع(امام على. به شكايات مردم به حوزه ھاى قضايى بیرون از حجاز مى فرستاد

مرا به يمن فرستاد تا قاضى ) ص(رسول(از آن حضرت كه خود را جوان و كم تجربه مى دانست روايت است كه 

در ) 9)(من غالب نیستم به احكام قضا, يا رسول هللا: گفتم. باشم و میان اھل يمن به موجب شريعت حكم كنم

رآيند تا سخن ھر دو را نشنوى داورى چون دو طرف دعوى نزد تو به دادرسى د(پاسخ پیامبر به آن حضرت گفت 

  )10).(مكن و به سخنان ھر دو با بى طرفى گوش فرا ده

به يمن رفت و مإموريت قضايى خود را به بھترين وجھى انجام داد و در احقاق حقوق اھالى يمن به ) ع(امام على

إموريت داشتند از آن حضرت اندازه اى عادالنه عمل كرد كه بعضى از ھمراھان او كه چشم داشت مالى از اين م

به پیامبر شكوه كردند و ) ع(آزرده شدند و چون از يمن براى گزاردن حجه الوداع به پیامبر پیوستند از حضرت على

نیز روايت است ) 11.(را در امر قضاوت شايسته تر از ديگر اصحاب دانست) ع(پیامبر در بازگشت از حج حضرت على

قرآن و سنت پیامبر و رإى و , مإمور فرمود و طى صحبت با او بر حسب اھمیتپیامبر معاذبن جبل را به يمن 

  )12.(استنباط قاضى را منابع حكم شرعى دانست

  عصر خالفت

بر خالف پیامبر كه قضاوت را در مدينه شخصا بر عھده داشت در داخل مدينه ) م623/ ق  13وفات در سال (ابوبكر 

ه خود رتق و فتق امور خالفت و جانشینى پیامبر را به عھده داشت امر به انتصاب قاضى پرداخت يعنى درحالى ك

چنان كه دخیل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه , قضاوت در مدينه را به عمربن الخطاب واگذاشت

يعنى ثابت است كه ابوبكر پس از رسیدگى به شكايت حضرت فاطمه حكمى , در كتب تاريخ و حديث مسلم است

  )13.(ه نفع آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسید به آن حكم اعتراض كرد و آن را پاره كردب

, عمر كه در دوره خالفت ابوبكر قاضى مدينه بود پس از رسیدن به خالفت در آغاز شخصا به قضاوت مى پرداخت

شكايت او از . دگى كندروزى شخصى نزد عمربن الخطاب آمد و از خلیفه خواست به شكايت او رسی(براى نمونه 

به , يا اباالحسن: عمر متوجه امام شد و عرض كرد. بود كه در آن جلسه حضور داشت) ع(امام على بن ابى طالب

از جاى برخاست و متوجه آن شخص گرديد و در ) ع(امام. به او پاسخ گوى, اين مرد از شما شكايت دارد, پاخیز

ھم ) ع(امام. د از شكايت خويش منصرف گرديد و در جايش قرار گرفتآن مر. خصوص شكايت با او به گفتگو پرداخت

. عمر احساس كرد امام از اين جريان ناراحت گرديده و رنگ چھره امام دگرگون شده بود. به جاى خويش نشست

حضور در حالى كه مرا در , چرا ناراحت نباشم: امام فرمود. آيا از اين موضوع ناراحت گشتى, يا اباالحسن: عرض كرد

  )14). (شاكى باكنیه مخاطب ساختى و شاكى را با نام صدا كردى

شريح را در بصره و ابوموسى اشعرى , عمر پس از چندى قوه قضائیه را از قوه مجريه جدا كرد و ابودردإ را در مدينه

فرمان فرمانى كه عمر براى ابوموسى نوشت از جھت محتوا و مضمون به ) 15.(را در كوفه به قضاوت برگماشت
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  :عمر در اين فرمان مى گويد. براى مالك اشتر بسیار نزديك است) ع(امام على

بین مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس به مساوات و برابرى عمل ... قضاوت فريضه اى محكم و سنتى متبع است(

ل تو محروم و مإيوس كن تا آن كه قدرتمندى آرزوى ستم و بى عدالتى از تو نداشته باشد و ضعیفى خود را از عد

مگر آن كه , صلح میان مسلمانان رواست. اقامه ادله دعوى بر عھده مدعى است و منكر را سوگند بايد داد. نپندارد

  )16).(به حالل شدن حرامى يا حرام شدن حاللى منجر شود

ه خصوص در موارد عمر و ھمچنین عثمان در قضاوت ھاى مشكل به رايزنى با ديگر اصحاب پیامبر مى پرداختند و ب

كمك مى ) 17(كه پیامبر در غدير خم وى را در قضاوت از ديگران برتر شمرد) ع(متعدد از دانش قضايى امام على

بخش ھفتم كتاب مناقب ) قمرى وفات يافته 568يكى از علماى اھل سنت كه در (خطیب خوارزمى ) 18.(جستند

عمربن خطاب را از , )ع(از مواردى ياد كرده كه امام علىدر امر قضا اختصاص داده و ) ع(خود را به برترى على

ھم بعضى از علماى شیعه كتابى ويژه با عنوان قضاوت ھاى محیر العقول ) 19.(اشتباه در قضاوت رھانیده است

ھنگامى كه مالك اشتر را به فرماندھى مصر برگزيد در ) ع(امام على. نوشته اند) ع(راجع به قضاوت ھاى امام على

  :داب دادرسى به او چنین فرمان دادباب آ

كسى كه داراى استقالل رإى و شخصیت باشد و از عھده ھر , براى داورى میان مردم بھترين كس را اختیار كن(

با اين ھمه , برآيد تا اصحاب دعوى نتوانند میل خود را بر او به ھنگام دادن رإى تحمیل كنند) ولو سخت(حكمى 

در شكوك و , طمع كار نباشد, اگر خطايى كرد ھمین كه از آن آگاه شد از آن باز گردد قاضى بايد خود رإى نباشد و

در كشف حقیقت شكیبا و در صدور رإى قاطع , حجت و دلیل آن را بیش از ھمه فراگیرد, شبھات درنگ روا دارد

انى كه به چنین عده كس. فريب تملق گويان را نخورد و به جانب يكى از طرفین دعوى تمايل پیدا نكند, باشد

آن قدر به . از احكام و اعمال دادرسان آگاه شو. پس بايد در طلب ايشان بكوشى, اوصافى آراسته باشند كم است

او را نزد خويش بزرگ و گرامى دار تا ديگرى از . قاضى ببخش تا زندگى اش فراخ باشد و نیازش به مردم كم شود

  )20).(نزديكان تو در او طمع نكند

ھمچنین به شريح قاضى كه از سوى خلیفه دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود توصیه ) ع(امام على

بلكه براى قضاوت به مسجد بنشیند و در چنین , كرد محل دادرسى و دادخواھى را در منزل شخصى خود قرار ندھد

جلست مجلسا اليجلسه اال , حيا شري: به عالوه امام به شريح فرمود) 21. (جايگاه ھمگانى به دادرسى بپردازد

  )22.(نبى او وصى او شقى

به روايت ابن خلكان آن حضرت , نه تنھا به لفظ كه با عمل نیز آداب قضا را به مسلمانان مىآموخت) ع(امام على

وقتى براى بازپس گرفتن زره خويش كه در نزد شخصى يھودى بود براى دادخواھى به شريح قاضى مراجعه كرد 

با اشاره به اين مطلب كه قاضى نبايد كمترين فرقى بین ) ع(امام. احترام آن حضرت به پاى خاستشريح از باب 

مھم تر آن كه شريح قاضى در اين دادرسى ) 23.(اين اول جور تو است, اى شريح: طرفین دعوى بگذارد به او فرمود

  )24.(شھادت قنبر غالم امام و امام حسن را كه به سن بلوغ نرسیده بود رد كرد

بزرگ ترين پرونده قضايى عصر خلفاى راشدين قضیه معروف دادخواھى حضرت فاطمه بود كه ملك خالصه فدك را به 

ھر چند اين قضیه در پرده اى از اغراض سیاسى پنھان ) 25.(خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وى گرفتند

از نظر ابوبكر و عمر قريه بزرگ و سرسبز فدك ـ كه در ظاھر قضیه از منظر حقوقى به اين نكته ختم مى شد كه , بود

تحت تصرف حضرت فاطمه بود ـ نمى توانست ارثیه پیامبر براى فاطمه باشد بلكه بايد جزئى از ) ص(حیات پیامبر

. اما حضرت فاطمه فدك را ھبه شخص پیامبر به خود مى دانست و نه ارثیه پیامبر, بیت المال محسوب مى شد

ولى عمر كه قاضى مدينه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك , ابر استدالل حضرت فاطمه مجاب شدابوبكر در بر

لذا حضرت فاطمه در مقام دادخواھى نطق مفصلى در مسجد در حضور مھاجران و انصار ايراد كرد و . محق ندانست

) ع(و حسنین) ع(ن رد كرد و امام علىاستدالل ابوبكر و عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پیامبران با استناد به آيات قرآ
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اما سرانجام ابوبكر و عمر استدالل ھاى آن حضرت را نپذيرفتند و فدك ) 26. (وام ايمن را برھبه بودن فدك گواه آورد

نیز كه مجسمه عدالت و ايثار بود پس از رسیدن ) ع(نكته مھم آن است كه امام على. را به آن حضرت برنگرداندند

  )27.(ك فدك تصرف نفرمودبه خالفت در مل

قمرى شروع  35در پى قتل عثمان و بیعت آزادانه مردم با آن حضرت در اواخر سال ) ع(خالفت ظاھرى امام على

اصل عدالت اقتصادى و اجتماعى و قضايى يعنى تقسیم بیت المال . شد و نزديك به چھار سال و نه ماه ادامه يافت

ه حكومت انقالبى امام بود موجب شد گروھى از بزرگان و متنفذان قريش و اصرار به اجراى احكام شرع كه سرلوح

اينان به رھبرى ام المومنین عايشه و طلحه و . كه منافع ايشان به خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخیزند

يش بود و معاويه ھم چون مدينه مركز نفوذ قر. زبیر با ديگر مخالفان ھمداستان شدند و فتنه جمل را به وجود آوردند

براى خون خواھى خلیفه سوم جنگ صفین را به پا كرده بود امام پايتخت خالفت را از مدينه به شھر نوساز كوفه 

كه در جوار شھرھاى باستانى حیره و ابله تإسیس شده بود انتقال داد و بدين گونه با نزديك تر كردن مركز ثقل 

نى برابر نھادن عرب با عجم محبت ايرانیان را به خود جلب كرد و در عین اسالم به ايران و اجراى عدالت مطلق يع

حال بسیارى از اعراب را كه عدالت او را بر نمى تابیدند از خود آزرده ساخت و سرانجام نیز جان شريف خود را بر 

ل آن چنان كه يك نويسنده مسیحى لبنانى كه شرح حا, سر عدالت گسترى و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت

قتل على فى محراب (حضرت را در كتابى با عنوان صوت العداله االنسانیه نوشته چنین نتیجه گرفته است كه 

از كثرت عدالت در محراب عبادت به شھادت رسید و ھمین سخت گیرى ) ع(يعنى امام على) عبادته لشده عدالته

وقتى تقاضاى مستمرى بیشترى از , معاويه روكندبه دربار ) برادر امام(در امر عدالت بود كه باعث شد حتى عقیل 

  . بیت المال كرد و حضرت خواسته اش را نپذيرفت

ھمچنین درباره زمین ھاى متعلق به بیت المال كه خلیفه سوم آن ھا را در اختیار اشخاص متنفذ و ) ع(امام على

متعلق به عامه مسلمانان را از دست به خدا سوگند كه زمین ھاى : بعضى از خويشاوندان خود قرار داده بود فرمود

اگر چه چند دست گشته باشد و مردم آن ھا را مھر ھمسران خود قرار داده باشند يا , متصرفان پس خواھم گرفت

  )28.(از وجه آن ھا كنیزكانى خريده باشند

اصل ; ام شرعاصل تفوق نظ; اصل عدالت قضايى: بنابراين اصول بنیادين حقوق دادرسى در مكتب علوى عبارتنداز

اصل لزوم اثبات دعوى از سوى مدعى و ; اصل علنى بودن دادرسى; بى طرفى قاضى و تساوى طرفین دعوى

. در مرافعه با مرد يھودى در بصره به شريح قاضى مراجعه كرد) ع(امام على, براى مثال, كفايت سوگند براى منكر

تو اليق منصب : امام پس از ختم دادرسى به او گفتشريح امام را با عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و 

براى اين كه میان طرفین دعوى به تساوى عمل نكردى و مرا با كنیه كه نشانه احترام است و خصم , قضا نیستى

  )29.(مرا با نام معمولى اش خطاب كردى

نھادھاى دراز آھنگ ساسانى زير برابر ) فتح الفتوح(نظام دادرسى و سازمان قضايى ايران كه تا قبل از جنگ نھاوند 

نظر موبدان موبد متمركز بود با شكست نھايى ايرانیان به كلى متشنج شد اما وقتى تحت نظر والیان و قاضیان 

قرار گرفت چندى برنیامد كه با گرويدن ) از جمله سلمان فارسى والى مداين(منصوب از سوى خلفاى راشدين 

آن و سنت پیامبر و اجتھاد قضات مسلمان جانشین احكام حقوقى كیش تدريجى ايرانیان به اسالم احكام قر

  .زرتشتى شد و امر قضا سر و سامانى يافت

  عصر امويان

و برخورد ) ع(معاويه كه از سوى عثمان به فرمانروايى در شام منصوب شده بود پس از به خالفت رسیدن امام على

د خود را در خطر جدى ديد و از بیعت با آن حضرت سرباز زد و امام با كسانى كه اموال عمومى را تصاحب كرده بودن

  .در حجاز و عراق آغاز كرد) ع(حكومت مستقل اموى را در شام در برابر خالفت امام على
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و معاويه بود كه عمروبن عاص ) ع(داستان حكمیت يا داورى بین امام على, مھم ترين قضیه دادرسى در اين عصر

براى حل اختالف بزرگ سیاسى ـ ) ع(ابوموسى اشعرى به نمايندگى از سپاه امام على به نمايندگى از معاويه و

تضعیف , با آن كه خود مى دانست قصد معاويه از تشبث به حكمیت) ع(امام على. نظامى عصر به داورى پرداختند

مان طور كه خالفت بر حق آن حضرت است به خواسته اكثر سپاھیان خويش تن در داد و نتیجه داورى نیز ـ ھ

  )30.(حضرت پیش بینى كرده بود ـ بر اثر نیرنگ و توطئه عمروبن عاص به نتیجه اى موثر و عادالنه منجر نشد

كه امام را در قبول حكمیت و پذيرفتن خواست مردم گناھكار مى دانستند از آن ) خوارج(اما جمعى از زاھد نمايان 

  .حضرت خواستند توبه كند

در حالى كه بعضى از مصوبه اھل سنت ھمچون ابن . بین ايشان و امام جنگ شد, ارى كردچون امام از توبه خودد

نھاده و او را مجتھدى گرفته كه در اجتھاد خود مرتكب اشتباه شده است و او ) ع(معاويه را برابر امام على, خلدون

  )31.(را معذور بلكه مإجور دانسته اند

اما در قضاياى عادى و , ر چه نصب قضات از اختیارات دولت اموى بوداگ, پس از استقرار حكومت در خاندان اموى

غیر سیاسى قضات مستقل از حكومت عمل مى كردند و حتى شخص خلیفه و اعضاى خاندان او نیز در احكام 

ـ كه نھاد عدالت اسالمى است ـ ) ع(ھمچنان كه امام على. شرعى مثل بقیه مردم به حكم قضات محكوم بودند

خلفاى جور ھم در دعاوى عادى كه جنبه , ق حق خود ھمچون فردى عادى به نزد شريح قاضى رفتبراى احقا

  :براى مثال, سیاسى نداشت به دادرسى عمومى محكوم بودند

خلیفه حاجب خود را نزد , نزد قاضى طرح دعوى كرد) خلیفه اموى(وقتى محمدبن طلحه علیه ھشام بن عبدالملك 

یفه بايد در وھله اول خودش به دارالقضإ بیايد و اگر به عذرى موجه نمىآيد تو كه به خل: قاضى گفت. قاضى فرستاد

عاقبت . ادعاى وكالت از سوى خلیفه به دارالقضإ آمده اى براى اثبات سمت خود بايد دو شاھد عادل اقامه كنى

محكوم له . وم كردخلیفه به نزد قاضى آمد و قاضى پس از استماع شكايت مدعى و سخنان شھود خلیفه را محك

خلیفه كه خشمگین شده بود تھديد كرد . خدا را شكر كه ستمكارى و زورگويى تو بر ھمه ثابت شد: به خلیفه گفت

زدن پیرمردى مثل من از سوى تو دلیلى ديگر : محكوم له گفت. وى را چندان خواھد زد كه استخوان ھايش بشكند

لیفه ناچار با پرداخت يكصدھزار درھم از طرف خود خواست كه خ. بر ظلم تو و موجب رسوايى بیشترت خواھد شد

  )32.(رضايت بدھد و ديگر در اين باب سخنى به زبان نیاورد

والیان عرب در ايران ـ كه بخشى از اراضى مفتوحه و تحت سلطه بود ـ براى حفظ ظاھر ضمن ايراد , در اين دوره

لیغ دينى و پیشوايى در مراسم نیايش و نماز به كار خطبه و خطابه براى اعالن خط مشى سیاسى توإم با تب

يعنى در حوزه حقوق عمومى به , اما حوزه حقوق عمومى از حقوق خصوصى جدا بود, دادرسى ھم مى پرداختند

علت ناآشنايى و بى تجربگى اعراب در مسائل ديوانى و ادارى اكثر دھگانان بومى متعھد جمعآورى خراج و جزيه 

ائل و دفترھاى مالیاتى ھمه به رسم ساسانیان به خط و زبان پھلوى نوشته مى شد تا آن كه در بودند و ديوان رس

از پھلوى به ) دبیر ايرانى حجاج(اواخر عصر اموى دواوين عراق به امر حجاج به دست صالح بن عبدهللا سیستانى 

ه دين خود باقى مانده بودند اما در حوزه حقوق خصوصى براى كسانى كه با پرداخت جزيه ب) 33(,عربى نقل شد

امويان و مروانیان در طول حكومت خود با , با اين ھمه. ھمان حقوق بومى دينى در احوال شخصیه اجرا مى شد

تإسیس دولت عربى محض بساط اسالم را كه بر عدالت و مساوات استوار بود برچیدند و قوانین دين را زير پا 

ان اوضاع اجتماعى و سیاسى ايران بى ثبات و قیام و نھضت بر ضد عرب گذاشتند و در نتیجه در طول حكومت ايش

  )34.(شايع و در نتیجه شیوه ھاى دادرسى نارسا بود

يكى از تحوالت اساسى در آيین دادرسى در عصر امويان برقرارى ديوان مظالم در عھد عبدالملك مروان براى 

ان مظالم ـ به تقلید از بار عام پادشاھان ساسانى ـ آن آيین دادرسى در ديو. رسیدگى به شكايات عامه مردم بود

بود كه خلیفه خود يك روز در ھفته بار عام مى داد و ھر كس از ھر طبقه كه شكايتى داشت شخصا براى 
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دادخواھى به حضور خلیفه مى رسید و خلیفه پس از شنیدن شكايت دادخواھان به نحو مقتضى براى رفع ظلم از 

و اگر موضوع پیچیده و حكم شرعى مبھم بود از فقھا و علماى مجلس خود استمداد مى او دستورى مى داد 

  )35.(كرد

به حدى كه بسیارى از , خلیفه اى دادگر بود) ق101ـ  99خالفت از (تنھا عمربن عبدالعزيز , در میان خلفاى اموى

بحق عمربن عبدالعزيز آن بود كه  نمونه اى از قضاوت. اھل سنت او را خلیفه پنجم از خلفاى راشدين خوانده اند

دستور داد قريه فدك را كه به حضرت فاطمه تعلق داشت و از زمان خلیفه اول به نفع بیت المال مصادره شده بود 

بوستان ) عدل و تدبیر(سعدى نیز داستان زير را در باب اول ) 36.(در آورند) فرزند امام حسن(به تصرف حسن مثنى 

  :ل كرده استاز عمربن عبدالعزيز نق

  

  يكى از بزرگان اھل تمیز

  حكايت كند ز ابن عبدالعزيز

  كه بودش نگینى در انگشترى

  ...فرومانده در قیمتش مشترى

  بفرمود بفروختندش به سیم

  كه رحم آمدش بر فقیر و يتیم

  به يك ھفته نقدش به تاراج داد

  )37(به درويش و مسكین و محتاج داد

  

عبدالعزيز گرفتن سمرقند از دست فاتحان عرب و باز پس دادن آن به مردم آن بزرگ ترين نشانه عدالت عمربن 

ناحیه بود كه چون والى خراسان سمرقند را به نیرنگ تسخیر و اموال و امالك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به 

ز بررسى ھمه قاضى پس ا. خلیفه شكايت كردند و خلیفه قاضى خراسان را مإمور رسیدگى به اين دادخواھى كرد

جانبه حكم كرد در تصرف سمرقند رعايت احكام شرع در زمینه جھاد نشده كه مردم به قبول اسالم يا تسلیم 

خلیفه ھم دستور داد سپاه عرب بايد از سمرقند بروند و امالك مردم را . بالشرط توإم با پرداخت جزيه مخیر باشند

از بى نظرى و عدالت گسترى را شاھد شدند به دلخواه خود  مردم سمرقند ھم كه اين درجه. به ايشان واگذارند

خالفت عمربن عبدالعزيز استثنايى بر اصل بود و روى ھم رفته در طول , اما به حقیقت) 38. (به اسالم گرويدند

خالفت امويان مردم ايران دچار ستم و بى عدالتى شديدى بودند كه ھمین نارضايتى ھا به قیام ھاى متعدد 

  .عاقبت سقوط امويان انجامیدنظامى و 

  عصر عباسیان

حكومت ظالمانه و نژادپرستانه اموى پس از يكصدسال بر اثر فداكارى ايرانیان عدالت خواه به رھبرى ابومسلم 

كه به دعوت خاندان پیامبر بر ضد امويان قیام كرده بودند برافتاد و خالفت از ) ق137مقتول در سال (خراسانى 

بدين گونه نفوذ ايرانیان و . قمرى ادامه يافت 656تا  132خالفت عباسیان از . منتقل گرديد امويان به عباسیان

فرھنگ ايرانى در حوزه ھاى مختلف نظامى و سیاسى و اجتماعى و فرھنگى و قضايى ھرچه بیشتر شد و عنصر 

ترش علمى و عملى فرھنگى و ذھنى ايرانى به خصوص ايرانیانى كه در فقه اسالمى تبحر داشتند در نحوه گس

شواھد اين تإثیر گذارى را مى توان در چند ; حقوق و نھادينه شدن سازمان قضايى در عصر عباسى تإثیر گذار بود

  :موضوع ديد

ـ پس از خالفت عباسى مكتب فقھى مدينه ـ كه خلفاى راشدين و ائمه شیعه در آن جا سكونت داشتند 1
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و پس از ايشان مالك بن انس ) ع(و امام صادق) ع(عباسیان امام باقرمخصوصا ھمزمان با جنگ قدرت بین امويان و 

به نشر حديث و تدريس فقه مشغول بودند ـ از رونق افتاد و در عوض مكتب فقھى كوفه و بصره در دستگاه قضايى 

 خالفت عباسى موثر واقع شد كه گرايش عقالنى اعمال قیاس و استحسان تا حد زيادى متإثر از فرھنگ ايرانى

  .بود

ـ خلفاى عباسى مركز خالفت را از دمشق در سوريه به شھرك انبار ـ از شھرھاى مشھور ايران در دوره ساسانى 2

واقع در شمال غربى تیسفون و مركز آذوقه ساسانیان ـ منتقل كردند و به فاصله كوتاھى شھرھاى بزرگ بغداد و 

بود بنا نھادند و پايتخت خويش ) اشكانى و ساسانىپايتخت ھاى (سامرا را كه نزديك شھرھاى مدائن و تیسفون 

مجاورت پايتخت عباسیان با شھرھاى كھن ايرانى خواه ناخواه در ھمه زمینه ھا ـ از جمله سازمان ھا و . كردند

در ) 142ـ  106(براى مثال ابن مقفع , نھادھاى قضايى ـ به تإثیر نظام ھاى ايرانى در نظام خالفت عباسى انجامید

الصحابه كه براى منصور عباسى تإلیف كرد به خلیفه توصیه كرد امر دادرسى عمومى و نصب قضات را رساله 

ابن مقفع در اين رساله به خلیفه توصیه مى كند رويه . چگونه در كنار سیاست عمومى و مالیاتى كشور اصالح كند

و استنباطھاى متعدد است گرد آورد ھاى قضايى و احكام قضايى مختلف در قلمرو خالفت را كه بر اساس تفسیرھا 

و از میان آن ھا مجموعه قانونى واحدى تدوين كند و به ھمه قضات ابالغ نمايد تا ھمه قضات در تمام حوزه ھاى 

نظامى متمركز , قضايى برابر آن دستور العمل ھا عمل كنند و بدين گونه سازمان قضايى در سرتاسر قلمرو عباسى

  )39.(پیدا كند

قضات جزيره العرب و سرزمین ھاى مفتوحه مستقیما از سوى خلیفه منصوب مى , ن خلفاى راشدينـ در زما3

چه اوال اعراب تشخیص دادند بدون كمك و ھمكارى , اما در عصر امويان انتصاب قضات در انحصار خلیفه نبود, شدند

والیان استان , بعضى مناطقبزرگان محلى و بومى قادر به برقرارى نظم سیاسى و قضايى نیستند و ثانیا در 

بنابراين مناطق مختلف ; درقلمرو حكومت خود مى توانستند كه ھر كس را مصلحت بدانند به منصب قضاوت بگمارند

ھمچون خراسان و آذربايجان و اران و شروان و جرجان و توس و ايالت جبال و خوزستان و فارس و كرمان و , ايران

  .و ماورإ النھر ھر كدام از جھت قضايى از نوعى استقالل برخوردار بودندسیستان و قھستان و خوارزم و سند 

تحت تإثیر توصیه ھاى ايرانیانى ھمچون ابن مقفع در رساله الصحابه امر انتصاب , با به قدرت رسیدن عباسیان

نى نبود ـ قضات متمركز شد و خلیفه يك تن را با عنوان قاضى القضات ـ كه بى شباھت به موبدان موبد عصر ساسا

  .در بغداد منصوب مى كرد و قضات واليات ديگر را با مشورت وى برمى گزيد

نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه , ـ منصب قاضى القضاتى از سوى منصور دوانیقى نخست به فقیه ايرانى تبار4

بلكه از موالى , نه از عرب من مردىام: (پیشنھاد شد و ابو حنیفه از نھايت پارسايى عذر آورد و گفت) ق 150وفات (

: گفت... اين را علم بايد, اين كار به نسب تعلق ندارد: خلیفه گفت. سادات عرب به حكم من راضى نشوند. ايشان

من اين كار را نشايم و اندرين قول كه گفتم كه نشايم از دو بیرون نباشد اگر راست گويم خود گفتم كه نشايم و اگر 

  )40.(اين بگفت و نجات يافتى... ى مسلمانان را نشايدقضا, دروغ گويم دروغ گوى

شاگرد ابوحنیفه از طرف ھارون با عنوان اولین قاضى القضات خالفت ) ق182وفات در سال (سرانجام ابويوسف 

چنان كه , قاضى القضات به پشتوانه وحیانى بودن شريعت اسالم از خلیفه مستقل بود. عباسى برگزيده شد

خلیفه وزير خود ـ فضل بن ربیع . ادخواھى نزد ابويوسف رفت ابويوسف از خلیفه شاھد خواستوقتى ھارون براى د

ھمچنین . من شھادت كسى را كه از تو دستور مى گیرد نمى پذيرم: قاضى ابويوسف گفت. ـ را شاھد گرفت

بنا به ) 41.(در مواردى به خالف میل ھارون حكم كردند, محمدبن حسن شیبانى و نیز محمدبن ادريس شافعى

پیش پدر آمد (چنان كه به قول سعدى يكى از پسران ھارون , ھارون نیز به احكام شرعى ملتزم بود, بعضى اخبار

يكى . جزاى چنان كس چه باشد: ھارون اركان دولت را گفت. كه فالن سرھنگ زاده مرا دشنام داد, خشمناك

كرم آن است كه , اى پسر: ھارون گفت. ادره و نفىاشارت به كشتن كرد و ديگرى به زبان بريدن و ديگرى به مص
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اما نه چندان كه انتقام از حد در گذرد كه آن گاه ظلم از طرف تو , عفو كنى و اگر نتوانى تو نیز او را دشنام ده

  )42).(باشد

قاضى القضات خالفت عباسى با منصبى شبیه موبدان موبد در نظام ساسانى مسئول انتخاب قضات , ابويوسف

پس از مرگ او محمدبن حسن شیبانى ـ كه به روايتى در شھر رى متولد . م شھرھا در قلمرو عباسیان بودتما

شیبانى در . شده و از سوى ابويوسف در كوفه به قضاوت منصوب شده بود ـ به سمت قاضى القضاتى رسید

تواى امان نامه اى كه براى از جمله وقتى كه ھارون به خالف مح, چندين مورد به خالف نظر خلیفه وقت حكم كرد

شیبانى در برابر خلیفه ايستاد و از نقض عھد او , يحیى علوى فرستاده بود در صدد ابطال امان و قتل او برآمد

  )43.(جلوگیرى كرد

قاضى القضات دوره مإمون ابن ابى دواد معتزلى بود كه به حكم او احمدبن حنبل را ـ كه در قضیه خلق قرآن تفكر 

قاضى معروف ديگر عصر عباسى قاضى اياس است كه داستان ھاى قضايى . نپذيرفت ـ به چوب بستندمعتزلى را 

قاضى . اما طرف منكر شد, از جمله مى گويند وقتى كسى ادعاىطلبى از ديگرى كرد, او ضرب المثل مى باشد

درختى يا بوته , تپه اىآيا در محلى كه پول خودت را به اين شخص دادى ھیچ : اياس با نبود شھود به مدعى گفت

مدعى . اگر بود برو به آن تپه يا درخت بگو بیايد و به نفع تو شھادت دھد, اى نبود كه شاھد داد و ستد شما باشد

حكم شرع بر ھمه موجودات : قاضى اياس به جد به او گفت. چرا مرا ريشخند مى كنى: به قاضى اياس گفت

به آن محل ببر و به آن درخت يا بوته موجود نشان بده خواھى ديد  تو اين انگشترى خاص مرا بگیر و, جارى است

مدعى اندك نور امیدى در دلش افتاد و از جاى برخاست و به سوى آن . كه براى شھادت به سود تو خواھد آمد

اما پس از چندى ناگھان از مدعى , مدعى علیه نزد قاضى ماند و قاضى به كار خويش مشغول شد. محل روان شد

تا آن جا فاصله , نه: طرف به طور طبیعى جواب داد. آيا طرف تو تا حاال به محل معھود رسیده است: ه پرسیدعلی

اگر انكار تو صحیح بود , پس اقرار مى كنى كه محل را مى دانى: قاضى گفت. زيادى است و ھنوز بايد منتظر ماند

  .از كجا خبر داشتى كه به آن جا نرسیده است

قاضى القضاتى در خالفت عباسى و نیز ھمزمان با تدوين كتاب ھاى فقھى براى به دست  پس از تإسیس منصب

دادن دستور العمل ھاى حقوقى در خصوص شروط قاضى و آداب دادرسى تإلیف كتاب ھايى با عنوان ادب القاضى 

تین كتاب بنابراين جاى شگفتى نیست نخس, يا آداب القضإ از سوى قاضى القضات ھا و ائمه فقه مرسوم شد

ھايى كه به نام ادب القضإ در فقه اھل سنت تإلیف شد يكى تإلیف قاضى ابويوسف و ديگرى محمدبن حسن 

عالوه بر اين دسته از كتاب . شیبانى است كه ھر دو قاضى القضات خالفت عباسى و از شاگردان ابوحنیفه بودند

تإلیف اين گونه منابع ـ كه . ن تإلیف كرده استمحمدبن ادريس شافعى نیز كتابى با اين عنوا, ھا در مذھب حنفى

به حقیقت مجموعه احكام فقه اھل سنت راجع به سازمان قضايى و آيین دادرسى مدنى و كیفرى و دستورالعمل 

  .ھاى قضايى است ـ در طول تاريخ اسالمى پیوسته ادامه يافته است

, )دربان(و تشكیالتى وسیع ـ متشكل از بواب ) 44(منصب قاضى القضات در خالفت عباسى اندك اندك نھادينه شد

ھمین سازمان دينى . مشمع و غیره ـ پیدا كرد, مترجم, معدل, مزكى, عدول, امین, جلواز, عوان, كاتب, نايب, معرف

ـ ادارى در دستگاه قضاتى كه از سوى قاضى القضات براى بالد و شھرھاى مختلف امپراتورى منصوب مى شدند و 

, عالوه بر اعضاى مجلس قاضى. ان را تحت پوشش قرار مى دادند بیش و كم به كار مى رفتمناطق مختلف اير

عده اى از اھل علم ھم على الرسم در محضر او حضور داشتند تا اگر مسائل پیچیده قضايى مطرح شود قاضى از 

ى شان در محضر قاضى البته ھر يك از اين فقیھان بنابر شھرت و اھمیت علم) 45(,مشاوره ايشان برخوردار گردد

  :چنان كه در اشعار سعدى ديده مى شود, جايگاھى معین داشتند

  

  فقیھى كھن جامه اى تنگدست



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

9 
 

  در ايوان قاضى به صف برنشست

  نگه كرد قاضى در او تیز تیز

  گرفت آستینش كه خیز) معرف(

  بدانى كه برتر مقام تو نیست

  فروتر نشین يا برو يا بايست

  به صدرنه ھر كس سزاوار باشد 

  )46(كرامت به فضل است و رتبت به قدر

  

بوده اند ... از مزكى و معدل و) 47)(سى ـ چھل مرد(نكته جالب تر آن است كه اعضاى مجلس قاضى القضات كه 

كه در عھد (احمدبن ابى داود , چنان كه در داستان افشین ترك تبار و ابودلف عجلى, ھمه جا ھمراه او مى رفته اند

با ھمراه داشتن ) سمت قاضى القضاتى را با وزارت جمع داشت و سه خلیفت را خدمت كرده بودمعتصم عباسى 

را از چنگ افشین ) از اعاظم رجال عرب و مقربان درگاه خلیفه(سى ـ چھل مرد از مزكى و معدل ابودلف عجلى 

را با خلیفه و سرانجام و شیوه گفتگوى او ) خلیفه(روابط قاضى القضات را با معتصم , اين داستان. نجات داد

جسارت و شھامت قاضى القضات را در نجات دادن جان ابودلف از دست افشین و ھمچنین پايگاه قاضى القضات را 

قاضى القضات بعد از آن كه متوجه مى شود معتصم به . در عصر خالفت عباسى به خوبى به تصوير مى كشد

داده ) سپھساالر لشكر(اجازه قتل ابودلف را به افشین ) ق221مقتول به سال (پاداش برانداختن بابك خرم دين 

  :است به خلیفه مى گويد

ايزد ـ عز ذكره ـ نپسندد و آيات و اخبار خواندن گرفتم پس , يا امیر المومین كه اين خونى است نا حق, هللا هللا(

چه كرد و چند اثر بنمود و بنده خداوند است و سوار عرب است و مقرر است كه وى در واليت جبال , بودلف: گفتم

جانى در خطر نھاد تا قرار گرفت و اگر اين مرد خود برافتد خويشان و مردم وى خاموش نباشند و در جوشند و بسیار 

چون میان سراى برسیدم يافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته و ... من بازگشتم و برنشستم... فتنه برپاى شود

لوارى و چشم ببسته آن جا بنشانده و سیاف شمشیر برھنه به دست بازكشیده و بودلف به ش... نطعى

... وى را به من بخشى... آمدم تا] ابودلف[ من از بھر, يا امیر: گفت... سخن پیوستم. .. تا سرش بیندازد... ايستاده

اھم تا ھر چه خو... نبخشیدم و نبخشم كه وى را امیر المومنین به من داده است: به خشم و استخفاف گفت

  ... .كنم

. سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنین سگى استخفاف كشى, يا احمد: من با خويشتن گفتم

برخاستم و سرش را ببوسیدم و بى ... باز دل خوش كردم كه ھر خوارى كه پیش آيد ببايد كشید از بھر بودلف

نكرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بديد كه  بار ديگر كتفش بوسه دادم اجابت, سود نداشت, قرارى كردم

به خداى اگر ھزار بار زمین را ببوسى ھیچ سود :... آھنگ زانو دارم كه تا ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت

اين : چنان كه خوى از من بشد و با خود گفتم, خشمى و دل تنگى يى سوى من شتافت. ندارد و اجابت نیابى

از بھر اين , مرا چرا بايد كشید, یم كافرى بر من چنین استخفاف مى كند و چنین گزاف مى گويدچنین مردارى و ن

مرا از آزاد مردى آنچه آمد گفتم و كردم و تو , اى امیر: پس بگفتم... آزاد مرد بودلف را خطرى بكنم ھر چه باد باد

نان كه از تو بزرگتراند و چه از تو خردتراند حرمت من نگاه نداشتى و دانى كه خلیفه و ھمه بزرگان حضرت وى ـ چه آ

مى فرمايد كه قاسم : پیغام امیرالمومنین بشنو... ـ مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخن من روان است

و آواز دادم قوم خويش را كه درآيید مردى ... و اگر او را بكشى ترا بدل وى قصاص كنم... را مكش] بودلف[ عجلى 

گواه باشید كه من پیغام امیرالمومنین معتصم : ايشان را گفتم. مزكى و معدل از ھر دستى, مدندسى وچھل اندر آ

كه اگر وى را بكشى ترا بدل وى ... مى گزارم برين امیرابوالحسن افشین كه مى گويد بودلف قاسم را مكش
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ھیچ جراحت : فتمگ. ھستم: تندرست ھستى؟ گفت: گفتم. لبیك: گفت]. بودلف[ اى قاسم: پس گفتم. بكشند

  )48).(گواھیم: گفتند. كس ھاى خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و سالمت است. ندارم: دارى؟ گفت

: از مشاھیر فقیھانى كه به منصب قاضى القضاتى منصوب شدند مى توان از اين اشخاص ياد كرد, در عصر عباسى

وفات به (و طايع عباسى ) ق363وفات (رف المطیع  كه از ط) ق384وفات به سال (قاضى شیخ ابوعلى تنوخى 

سمت قاضى القضاتى داشت كه كتاب الفرج بعد الشده ـ كه بعدھا مكرر به فارسى ترجمه شده ) ق381سال 

كه ھر ) ق458وفات به سال (و قاضى ابويعلى ) ق450وفات به سال (ابوالحسن ماوردى . است ـ از تإلیفات اوست

  .ى با نام االحكام السلطانیه تإلیف كرده انددو جداگانه كتاب ھاي

, مالكى, حنفى(تحول مھم عصر عباسى محدود كردن مذاھب فقھى و مكاتب حقوقى به چھار مذھب اھل سنت 

ابوحنیفه شغل قضا را از . پیشوايان اين مذاھب خود از بیعت با خلفاى عباسى تن مى زدند. بود) حنبلى, شافعى

. فت و بیعتى را كه خلفاى عباسى به اجبار و اكراه از مردم مى گرفتند باطل دانستسوى منصور دوانیقى نپذير

شافعى ھنگامى كه ھارون او را . منصور دوانیقى دستور داد مالك را چندان شالق زدند كه كتف او شكسته شد

احمد حنبل چون ) 49.()از تخت فرود آى: (احضار كرده بود تا فتواى او را در باب طالق زبیده بشنود به خلیفه گفت

  )50.(نان او حلق ما را نشايد: مى گفت) يك سال قضاى اصفھان كرده بود(پسرش 

فقیھان در عصر عباسى به تإلیف و تدوين متون فقه روى آوردند و سرانجام فتاواى ائمه مذاھب اربعه اھل سنت با 

كه معموال به سه بخش مھم عبادات و , اين متون عالوه بر احكام ماھوى. عنوان متون فقه اسالمى تثبیت شد

شامل بخش مھم ديگرى از قواعد شكلى و آيین دادرسى و ادله اثبات , معامالت و سیاسات تقسیم مى شد

دعوى با عنوان آداب القضإ يا آداب الحكام و القضات ھستند كه از نظر نشان دادن شیوه دادرسى و آيین قضاوت در 

از آداب مھم قضا يكى آن است كه قاضى بايد در سالم گفتن و سخن . ى باشندايران پس از اسالم حائز اھمیت م

ھمچنین قاضى نمى تواند براى متداعیین تحصیل دلیل كند يا , گفتن و نشستن با ھر دو طرف دعوى برابر رفتار كند

لبى را القا در حق الناس مانع اقرار يكى از طرفین به نفع ديگرى شود يا به طرفین دعوى يا شھود آن ھا مط

  )51.(كند

حنفى ـ شافعى ـ مالكى ـ (كلیات احكام و آداب دادرسى در ھمه مذاھب فقھى اعم از مذاھب اھل سنت 

اما شايد بعضى جزئیات احكام با ھم متفاوت . يكسان است) زيديه و اسماعیلیه, امامیه(و مذاھب شیعه ) حنبلى

قق حلى از فقیھان بزرگ شیعه در كتاب شرايع االسالم ضمن ما در اين جا به عنوان نمونه آنچه را كه مح. باشد

  :نوشته است مىآوريم) آداب قضا(

مستحب است قاضى قبل از ورود به حوزه مإموريت درباره افراد صالح و درخور اعتماد ساكن در آن كسب اطالع (

لى شھر از ھر سوى از جھت كند و پس از ورود به محل مإموريت خود در مركز شھر سكونت اختیار كند تا ھمه اھا

فاصله براى آمدن نزد او مساوى باشند و در صورت بزرگ بودن شھر ورود خود را به وسیله منادى مخصوص به 

اھالى شھر اعالن كند و در ھمان آغاز ورود وديعه ھا و سپرده ھا و اسناد متعلق به مردم را از قاضى معزول تحويل 

و بارزى كه آمدن مردم به آن جا آسان باشد انتخاب كند و اگر محل دادرسى بگیرد و براى دادرسى جايگاه مشخص 

را در مسجد قرار دھد ھنگام ورود به مجلس دو ركعت نماز تحیت مسجد بخواند و سپس پشت به قبله بنشیند تا 

قت معین حاضر سپس وا دارد در شھر جار بزنند تا شاكیان زندانیان در و. اطراف دعوى بتوانند رو به قبله بنشینند

شوند و آن گاه نام ايشان را يكايك بخواند و به شكايت علیه ايشان رسیدگى كند و اگر شاكى نداشته باشند بايد 

  )52). (آنان را آزاد كند

چنان كه احكام غیر عادالنه قاضى , نظام قضايى در بسیارى از مناطق دچار انحطاط عظیم شده بود, در ھمین اوان

  :كه دارالقضاى او در كوى نوبھاران بلخ بود در فرھنگ ايرانى مثل ساير شده است) احمد حنفىابوعبدهللا (بلخ 

  گنه كرد در بلخ آھنگرى
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  به ششتر زدند گردن مسگرى

  

قضا . از جمله داورىھاى قاضى بلخ يكى اين بود كه دزدى به نام رجبك دزد آنچه مى دزديد با قاضى تقسیم مى كرد

به قاضى . خانه بازرگانى برآمد و چون ديوارخانه مرتفع بود از ديوار افتاد و پايش شكست را شبى آن دزد بر ديوار

قاضى صاحب خانه را احضار كرد و او را محكوم كرد چرا ديوار خانه را از حد متعارف باالتر برده است كه . شكايت كرد

  )53.(دزد نتواند به آسانى از ديوار پايین بیايد

  :به چنین احكام ظالمانه اى كه از قاضى بلخ صادر شده است مى گويدخاقانى درمقال اشاره 

  

  اين نگر آن حكم باژ گونه بلخ است

  )54(آرى بلخ است روستاى سپاھان

  

ضمن ) ق485وفات به سال (به دلیل ھمین مشكالت قضايى درعصر اسالمى بود كه خواجه نظام الملك طوسى 

د شاه براى تعمییم عدالت قضايى و احقاق حق و دادگسترى بايد برشمردن وظايف و تكالیف پادشاھان مى نويس

  )55. (مردم را بار دھد و خود بر كرسى قضا بنشیند

  نتیجه

پس از سقوط ساسانیان نھاد دادرسى در ايران دستخوش تغییر و تحولى بنیادين شد و با گسترش اسالم در 

صر خلفاى راشدين قوه قضائیه از قوه مجريه تجزيه و از ع. سرتاسر ايران نظام شرع بر اين حیطه عمومى حاكم شد

خلفاى اموى تا آن جا . نظام قضايى شیوه اى غیر متمركز داشت, از عصر اموى تا اوائل خالفت عباسى. تفكیك شد

  .كه به دادرسى ھاى عادى و غیر سیاسى مرتبط مى شد اصل استقالل قوه قضائیه را مراعات مى كردند

منصب قاضى القضات را كه مشابه مقام موبدان موبد در , به خالفت تحت تإثیر تمدن ايرانى عباسیان پس از رسیدن

در عین حال تا . شاھنشاھى ساسانى بود ايجاد كردند تا قضاوت در سراسر ممالك با مركز خالفت ھمسو شود

دند و نظام شرع مدت ھا قضات بزرگ عصر عباسى ـ مثل ابويوسف و شیبانى ـ مستقل از خلیفه وقت عمل مى كر

چنان , كار قضا در بخش ھايى از ايران به ابتذال كشیده شده بود, اما در عمل. را به خواسته خلفا تغییر نمى دادند

  .كه بى عدالتى ھاى ديوان بلخ و قاضى آن جا از امثال ساير است
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