
 نظام قضايى در ايران پس از اسالم
 )1(دكتر سیدحسن امین

قى زرتشـتى شـد, با سقوط ساسانیان . نظام حقوقى اسالمى به تدريج جايگزين نظام حقو
بود, يكى از انگیزه ھاى مھم رويكرد ايرانیان به اسالم بر . تإكید دين اسالم بر عدل و داد  پیام

اما براى نقاط دور دست يكى از ياران خويش , در مدينه خود به قضاوت مى پرداخت) ص(اكرم
شد, قوه قضائیه از قوه مجريه, در عصر خلفاى راشدين. را براى قضاوت مى فرستاد . تفكیـك 

نظام قضايى در قلمرو ايشان از جمله ايـران شـیوه اى , از عصر اموى تا اوائل خالفت عباسى
به شــیوه , تحت تإثیر تمدن ايرانى, پس از استقرار عباسیان نظام قضايى. غیر متمركز داشت

اى متمركز روى آرود و منصب قاضى القضات كه مشابه مقام موبدان موبد در عصر ساسـانى 
ظام . بود براى اشراف و نظارت بر كار قضات در تمام قلمرو خالفت عباسى تإسیس شد اين ن

بود تـا سـقوط عباسـیان بـه  ستوار  كه از جھت ماھوى و شكلى براساس فقه اھـل سـنت ا
 .دست ھالكو ادامه يافت

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

 در آمد

میالدى دين اسالم و احكام قضايى آن به تدريج در  640پس از سقوط امپراتورى ساسانى در 
يكـى از علـل عمـده گـرايش ايرانیـان بـه . ھمه زمینه ھا جايگزين نظام حقوقى زرتشتى شد

لزوم رعايـت عـدل و داد و دعـوت مـردم بـه بـرادرى و , دين مبین اسالم شـعار حـق طلــبى و 
گذارى و رعايـت عـدل و قسـط , برابرى بود كرر مسـلمانان را بـه حـق  چنان كه قرآن مجیـد م

 :از جمله مى فرمايد, فرمان مى دھد
عنى اى داود) 2)(يا داود انا جعلناك خلیفه فى االرض فاحكم بین الناس بالحق(ـ  ما تـرا در , ي

 .پس میان مردم بر اساس حق داورى كن, زمین خلیفه قرار داديم
يعــنى اگـر دو گـروه از ) 3)(فاصــلحوا بینھمـا بالعــدل و اقســطوا ان هللا يحـب المقسـطین(...ــ 

میان ايشان آشتى افكنید و اگر يكى از آن دو بر ديگرى سـتم كـرد بـا آن ,  مومنان كارزار كردند
شت میـان آنـان بـه عــدل  يك كه ستم مى كند نبرد كنید تا به فرمان خدا بازگردد و اگـر بـاز گ

 .خداوند دادگران را دوست دارد, آشتى افكنید و دادگرى كنید
سط ان هللا يحـب ... فان جآءوك فإحكم بینھم إو إعرض عنھم(ـ  و ان حكمت فاحكم بینھم بالق

نزد تو براى داورى آمدند اگر خواھى میان آنان داورى ] نامسلمانان[ يعنى اگر) 4)(المقسطین
خداوند دادگران را دوسـت , اگر داورى كردى به داد داورى كن... كن و اگر خواھى داورى مكن

 .دارد
يعنـى ) 5)(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معھم الكتاب و المیزان لیقوم النــاس بالقسـط(ـ 

شان  سیله انـدازه گـیرى ھمـراه اي تاب و و ھمانا پیامبران خود را با ادله روشن فرستاديم و ك
 .نازل كرديم تا مردم به عدالت و راستى گرايند

يعنى ھمانا خداوند بـه دادگـرى و نیكوكـارى فرمـان مــى ) 6)(ان هللا يإمر بالعدل و االحسان(ـ 
 .دھد

مه ) احكام دينى(شريعت الھى , در اسالم مبناى حقوق و نظام قضايى كه نـه تنھـا ھ است 
, افراد جامعه از صدر تا ذيل ملزم به رعايت آن ھستند بلكه حكومت ھم بايد از آن اطاعت كند

يعـنى در , و بـه اصـطالح معتقـد بـه حقـوق فطرىانـد) عدلیه(, به ويژه شیعیان از نظر اعتقادى
 )7.(به شمار مى رود) معاد, امامت, نبوت, عدل, توحید(تشیع عدل از اصول پنجگانه دين 

بر اسـاس مسـتقالت عقلـى  ) حقـوق فطـرى(بنابراين اوال از جھت اعتقادى در مكتب تشـیع 
ثانیا خدا , عدل زيبا و ظلم زشت است, به قاعده حسن و قبح عقلى, مستقل از احكام شرع

يعنى فرمان شارع تابـع , عادل است و چه در نظام تكوين و چه تشريع به عدل عمل مى كند
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ثت انبیــا اقامـه عـدل و , حسن و قبح و صالح و فساد واقعى اشیإ است ثالثا علت غايى از بع
لت شخصــا بنابـر . قسط و میزان است مان رح به ھمین دلیل پیامبر اسالم از آغاز بعثــت تـا ز

; در بیـن مسـلمانان و غــیر مسـلمانان بـه داورى مـى پرداخـت) 8(منطـوق آيـات متعـدد قـرآن
یات پیـامبر بـه شـخص آن ) ص(بنابراين منصب قضاوت توإم با مإموريت ابالغ احكام الھى در ح

 .حضرت اختصاص داشت
پیامبر بعضى از اصحاب مورد اعتماد خود را براى حكومت توإم با حـق , پس از گسترش اسالم

امام . دادرسى و رسیدگى به شكايات مردم به حوزه ھاى قضايى بیرون از حجاز مى فرستاد
كم تجربـه مـى , نخستین قاضى منصوب پیامبر بود) ع(على از آن حضرت كه خـود را جـوان و 

مرا به يمن فرستاد تا قاضى باشم و میان اھل يمـن بـه ) ص(رسول(دانست روايت است كه 
ضا, يا رسول هللا: گفتم. موجب شريعت حكم كنم در پاسـخ )  9)(من غالب نیستم به احكام ق
چون دو طرف دعوى نزد تو به دادرسـى درآينـد تـا سـخن ھـر دو را (پیامبر به آن حضرت گفت 

 )10).(نشنوى داورى مكن و به سخنان ھر دو با بى طرفى گوش فرا ده
به يمن رفت و مإموريت قضايى خود را به بھترين وجھى انجـام داد و در احقـاق ) ع(امام على

حقوق اھالى يمن به اندازه اى عادالنه عمل كرد كه بعضى از ھمراھان او كه چشـم داشـت 
مالى از ايـن مإموريـت داشـتند از آن حضـرت آزرده شـدند و چـون از يمـن بـراى گـزاردن حجـه 

به پیامبر شكوه كردند و پیامبر در بازگشت از حـج ) ع(الوداع به پیامبر پیوستند از حضرت على
صحاب دانسـت) ع(حضرت على نـیز روايـت اسـت ) 11.(را در امر قضاوت شايسته تر از ديگر ا

قرآن و سـنت , پیامبر معاذبن جبل را به يمن مإمور فرمود و طى صحبت با او بر حسب اھمیت
 )12.(پیامبر و رإى و استنباط قاضى را منابع حكم شرعى دانست

 عصر خالفت

ھده ) م623/ ق  13وفات در سال (ابوبكر  صا بـر ع بر خالف پیامبر كه قضاوت را در مدينه شخ
مور  تق و فتـق ا داشت در داخل مدينه به انتصاب قاضـى پرداخـت يعـنى درحـالى كـه خـود ر
ضاوت در مدينـه را بـه عمـربن الخطـاب  یامبر را بـه عھـده داشـت امـر ق خالفت و جانشینى پ

چنان كه دخیل بودن عمر در مصادره خالصه فدك از حضرت فاطمه در كتب تـاريخ و , واگذاشت
مه , حديث مسلم است ضرت فاط يعنى ثابت است كه ابوبكر پس از رسیدگى به شـكايت ح

حكمى به نفع آن حضرت نوشت و چون عمر از راه رسید به آن حكم اعتراض كرد و آن را پـاره 
 )13.(كرد

صا بـه  غاز شخ فت در آ عمر كه در دوره خالفت ابوبكر قاضى مدينه بود پس از رسیدن به خال
روزى شخصى نزد عمربن الخطاب آمد و از خلیفه خواسـت (براى نمونه , قضاوت مى پرداخت

سه )  ع(شكايت او از امام على بن ابى طالـب. به شكايت او رسیدگى كند كه در آن جل بـود 
مرد از شـما , بـه پـاخیز, يـا اباالحسـن: عمر متوجه امام شد و عرض كـرد. حضور داشت ايـن 
گوى, شكايت دارد يد و در ) ع(امـام. به او پاسـخ  از جـاى برخاســت و متوجـه آن شـخص گرد

صرف گرديـد و در جايـش . خصوص شكايت با او به گفتگو پرداخت آن مرد از شكايت خويش من
مام از ايـن جريـان . ھـم بـه جـاى خـويش نشسـت) ع(امام. قرار گرفت عمـر احسـاس كـرد ا

آيا از اين موضـوع , يا اباالحسن: عرض كرد. ناراحت گرديده و رنگ چھره امام دگرگون شده بود
در حـالى كـه مــرا در حضـور شـاكى باكنیـه , چرا ناراحت نباشـم: امام فرمود. ناراحت گشتى

 )14). (مخاطب ساختى و شاكى را با نام صدا كردى
شريح را در بصره , عمر پس از چندى قوه قضائیه را از قوه مجريه جدا كرد و ابودردإ را در مدينه

سى ) 15.(و ابوموسى اشعرى را در كوفه به قضاوت برگماشت مر بـراى ابومو فرمـانى كـه ع
ست) ع(نوشت از جھت محتوا و مضمون به فرمان امام على . براى مالك اشتر بسیار نزديك ا

 :عمر در اين فرمان مى گويد
بین مردم به گفتار و نگـاه و طـرز جلـوس بـه ... قضاوت فريضه اى محكم و سنتى متبع است(

مساوات و برابرى عمل كن تا آن كه قدرتمندى آرزوى ستم و بى عدالتى از تو نداشته باشـد 
اقامه ادله دعوى بر عھده مـدعى اسـت . و ضعیفى خود را از عدل تو محروم و مإيوس نپندارد

مگر آن كه به حالل شدن حرامى يـا , صلح میان مسلمانان رواست. و منكر را سوگند بايد داد
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 )16).(حرام شدن حاللى منجر شود
ند  مى پرداخت عمر و ھمچنین عثمان در قضاوت ھاى مشكل به رايزنى با ديگر اصحاب پیامبر 

لى كـه پیـامبر در غـدير خـم وى را در ) ع(و به خصوص در موارد متعدد از دانش قضايى امام ع
ماى (خطیـب خوارزمـى ) 18.(كمك مى جسـتند) 17(قضاوت از ديگران برتر شمرد يكـى از عل

) ع(بخش ھفتم كتاب مناقب خود را به برتـرى علـى) قمرى وفات يافته 568اھل سنت كه در 
عمـربن خطـاب را از اشـتباه , )ع(در امر قضا اختصاص داده و از مواردى ياد كرده كه امام على

ھم بعضى از علماى شیعه كتابى ويژه با عنــوان قضـاوت ھــاى ) 19.(در قضاوت رھانیده است
ھنگامى كـه مالـك ) ع(امام على. نوشته اند) ع(محیر العقول راجع به قضاوت ھاى امام على

 :اشتر را به فرماندھى مصر برگزيد در باب آداب دادرسى به او چنین فرمان داد
كسى كه داراى استقالل رإى و شخصـیت , براى داورى میان مردم بھترين كس را اختیار كن(

یل خــود را بـر او بـه ) ولو سخت(باشد و از عھده ھر حكمى  ند م برآيد تا اصحاب دعـوى نتوان
كرد , ھنگام دادن رإى تحمیل كنند شد و اگـر خطـايى  مه قاضـى بايـد خـود رإى نبا بـا ايـن ھ

, در شـكوك و شـبھات درنـگ روا دارد, طمع كار نباشد, ھمین كه از آن آگاه شد از آن باز گردد
در كشــف حقیقــت شـكیبا و در صـدور رإى قاطــع , حجــت و دلیــل آن را بیــش از ھمــه فراگـیرد

ند, باشد يل پیـدا نك كى از طـرفین دعـوى تما عـده . فريب تملق گويان را نخورد و بـه جانـب ي
از . پس بايد در طلـب ايشـان بكوشـى, كسانى كه به چنین اوصافى آراسته باشند كم است

یازش . احكام و اعمال دادرسان آگاه شو آن قدر به قاضى ببخش تا زندگى اش فراخ باشد و ن
).او را نزد خويش بزرگ و گرامى دار تا ديگرى از نزديكان تو در او طمع نكند. به مردم كم شود

)20( 
فه دوم بـه منصـب قضـاوت در بصـره ) ع(امام على ھمچنین به شريح قاضى كه از سوى خلی

, منصوب شده بود توصیه كرد محل دادرسى و دادخواھى را در منزل شخصى خود قرار ندھـد
به ) 21. (بلكه براى قضاوت به مسجد بنشیند و در چنین جايگاه ھمگانى به دادرسى بپردازد

.(جلست مجلسا اليجلسه اال نـبى او وصـى او شـقى, يا شريح:  عالوه امام به شريح فرمود
22( 

به روايت ابن , نه تنھا به لفظ كه با عمل نیز آداب قضا را به مسلمانان مىآموخت) ع(امام على
خلكان آن حضرت وقتى براى بازپس گرفتن زره خويش كه در نـزد شخصـى يھـودى بـود بـراى 

امـام. دادخواھى به شريح قاضى مراجعه كرد شريح از باب احترام آن حضرت به پاى خاسـت
گذارد بـه او ) ع( عوى ب ین طـرفین د با اشاره به اين مطلب كه قاضــى نبايـد كمـترين فرقـى ب

تر آن كـه شـريح قاضـى در ايـن دادرسـى ) 23.(اين اول جور تو است, اى شريح: فرمود مھم 
 )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 
ھر چند ايـن ) 25.(ملك خالصه فدك را به خشونت در زمان ابوبكر به دستور عمر از وى گرفتند

ظاھر قضیه از منظر حقوقى به اين نكته ختم , قضیه در پرده اى از اغراض سیاسى پنھان بود
یامبر فدك ــ كـه در حیـات پ سبز  تحـت ) ص(مى شد كه از نظر ابوبكر و عمر قريه بزرگ و سر

ئى از  شد بلكـه بايـد جز مه با تصرف حضرت فاطمه بود ـ نمى توانست ارثیه پیامبر بـراى فاط
مه فــدك را ھبــه شـخص پیـامبر بـه خـود مـى , بیت المال محسوب مى شد امـا حضـرت فاط

شد. دانست و نه ارثیه پیامبر ولـى عمـر كـه , ابوبكر در برابر استدالل حضـرت فاطمـه مجـاب 
مه در مقـام . قاضى مدينه بود حضرت فاطمه را در تصرف فدك محق ندانست لذا حضـرت فاط

كرد و اسـتدالل ابوبكـر و  صار ايـراد  دادخواھى نطق مفصلى در مسجد در حضور مھاجران و ان
و حسنین) ع(عمر را دائر بر ارث نگذاشتن پیامبران با استناد به آيات قرآن رد كرد و امام على

اما سرانجام ابوبكر و عمر اسـتدالل ھـاى آن ) 26. (وام ايمن را برھبه بودن فدك گواه آورد) ع(
مام علــى. حضرت را نپذيرفتند و فدك را به آن حضرت برنگرداندند ) ع(نكته مھم آن است كـه ا

 )27.(نیز كه مجسمه عدالت و ايثار بود پس از رسیدن به خالفت در ملك فدك تصرف نفرمود
مردم بـا آن حضـرت در اواخـر ) ع(خالفت ظاھرى امام على نه  در پى قتل عثمان و بیعت آزادا

صادى . قمرى شروع شد و نزديك به چھار سال و نه ماه ادامه يافت 35سال  اصل عـدالت اقت
و اجتماعى و قضايى يعنى تقسیم بیت المال و اصــرار بـه اجـراى احكـام شـرع كـه سـرلوحه 
حكومت انقالبى امام بود موجب شد گروھى از بزرگان و متنفذان قريش كه منافع ايشـان بـه 
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اينان به رھبرى ام المومنین عايشه و طلحه . خطر افتاده بود با آن حضرت به مخالفت برخیزند
چـون مدينــه مركـز . و زبیر با ديگر مخالفان ھمداستان شدند و فتنه جمـل را بـه وجـود آوردنـد

كرده بـود  صفین را بـه پـا  نفوذ قريش بود و معاويه ھم براى خون خواھى خلیفه سوم جنـگ 
امام پايتخت خالفت را از مدينه به شھر نوساز كوفه كه در جـوار شـھرھاى باسـتانى حـیره و 
يران و  كز ثقـل اسـالم بـه ا ابله تإسیس شده بود انتقال داد و بدين گونه با نزديك تر كردن مر
لب كـرد و در  اجراى عدالت مطلق يعنى برابر نھادن عرب با عجم محبت ايرانیان را بـه خـود ج
عین حال بسیارى از اعراب را كه عدالت او را بر نمى تابیدند از خود آزرده ساخت و سـرانجام 

يك , نیز جان شريف خود را بر سر عدالت گسترى و مبارزه با ظلم و ستم گذاشت كه  نان  چ
نويســنده مســیحى لبنــانى كــه شــرح حــال آن حضــرت را در كتــابى بــا عنــوان صــوت العدالــه 

ته لشـده عدالتــه(االنسانیه نوشته چنین نتیجه گرفته است كه  ) قتل على فى محـراب عباد
گیرى ) ع(يعنى امام على از كثرت عدالت در محراب عبادت به شھادت رسید و ھمین سخت 

وقتى تقاضــاى , به دربار معاويه روكند) برادر امام(در امر عدالت بود كه باعث شد حتى عقیل 
 . مستمرى بیشترى از بیت المال كرد و حضرت خواسته اش را نپذيرفت

ھا را در )  ع(امام على ھمچنین درباره زمین ھاى متعلق به بیـت المـال كـه خلیفـه سـوم آن 
بـه خــدا سـوگند كـه : اختیار اشخاص متنفذ و بعضى از خويشاوندان خود قرار داده بود فرمـود

فت اگـر چـه چنـد , زمین ھاى متعلق به عامه مسلمانان را از دست متصرفان پس خـواھم گر
مردم آن ھـا را مھـر ھمسـران خـود قــرار داده باشـند يـا از وجـه آن ھـا  دست گشته باشد و 

 )28.(كنیزكانى خريده باشند
اصـل ; اصـل عــدالت قضـايى: بنابراين اصول بنیادين حقوق دادرسى در مكتب علوى عبارتنداز

اصــل علــنى بــودن ; اصــل بــى طرفــى قاضــى و تســاوى طــرفین دعــوى; تفــوق نظــام شــرع
كر; دادرسى سوگند بـراى من مدعى و كفايـت  , بـراى مثـال, اصل لزوم اثبات دعوى از سوى 

شريح امام را بـا . در مرافعه با مرد يھودى در بصره به شريح قاضى مراجعه كرد) ع(امام على
تـو اليـق : عنوان محترمانه ابوالحسن مخاطب ساخت و امام پس از ختم دادرسى به او گفت

براى اين كه میان طرفین دعوى به تساوى عمل نكردى و مرا با كنیه كه , منصب قضا نیستى
 )29.(نشانه احترام است و خصم مرا با نام معمولى اش خطاب كردى
توح(نظام دادرسى و سازمان قضايى ايران كه تا قبل از جنگ نھاوند  ھاى ) فتـح الف برابـر نھاد

ھايى ايرانیـان بـه كلـى  با شكسـت ن بود  دراز آھنگ ساسانى زير نظر موبدان موبـد متمركـز 
شدين  از جملـه (متشنج شد اما وقتى تحت نظر والیان و قاضیان منصوب از سـوى خلفـاى را

مد كـه بـا گرويـدن تـدريجى ايرانیـان بـه ) سلمان فارسى والى مداين قرار گرفـت چنـدى برنیا
اسالم احكام قرآن و سنت پیامبر و اجتھــاد قضـات مسـلمان جانشـین احكـام حقوقـى كیـش 

 .زرتشتى شد و امر قضا سر و سامانى يافت

 عصر امويان

سیدن  معاويه كه از سوى عثمان به فرمانروايى در شام منصوب شده بود پس از به خالفت ر
كرده بودنـد خـود را در ) ع(امام على مى را تصـاحب  و برخورد امام با كسانى كـه امـوال عمو

خطر جدى ديد و از بیعت با آن حضرت سرباز زد و حكومت مسـتقل امـوى را در شـام در برابـر 
 .در حجاز و عراق آغاز كرد) ع(خالفت امام على

لى, مھم ترين قضیه دادرسى در اين عصر يه ) ع(داستان حكمیت يا داورى بین امام ع و معاو
مام  بود كه عمروبن عاص به نمايندگى از معاويه و ابوموسى اشعرى به نماينــدگى از سـپاه ا

بـا ) ع(امام علـى. براى حل اختالف بزرگ سیاسى ـ نظامى عصر به داورى پرداختند) ع(على
تضعیف خالفت بـر حـق آن حضـرت , آن كه خود مى دانست قصد معاويه از تشبث به حكمیت

كه حضـرت  است به خواسته اكثر سپاھیان خويش تن در داد و نتیجه داورى نیز ـ ھمان طـور 
پیش بینى كرده بود ـ بر اثر نیرنگ و توطئه عمروبن عاص بـه نتیجـه اى موثـر و عادالنـه منجـر 

 )30.(نشد
يان  ھد نما عى از زا مردم ) خوارج(اما جم یت و پـذيرفتن خواسـت  كـه امــام را در قبـول حكم

 .گناھكار مى دانستند از آن حضرت خواستند توبه كند
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كه بعضـى از مصـوبه . بین ايشان و امام جنگ شـد, چون امام از توبه خوددارى كرد در حـالى 
كه ) ع(معاويه را برابر امام على, اھل سنت ھمچون ابن خلدون ته  نھاده و او را مجتھدى گرف

 )31.(در اجتھاد خود مرتكب اشتباه شده است و او را معذور بلكه مإجور دانسته اند
امـا , اگر چه نصب قضات از اختیارات دولت اموى بـود, پس از استقرار حكومت در خاندان اموى

در قضاياى عادى و غیر سیاسى قضات مستقل از حكومت عمل مى كردنـد و حـتى شـخص 
. خلیفه و اعضاى خاندان او نیز در احكام شرعى مثل بقیه مردم به حكم قضات محكوم بودنـد

حق خـود ھمچـون ) ع(ھمچنان كه امام على ـ كه نھاد عدالت اسالمى است ـ براى احقـاق 
به سیاسـى , فردى عادى به نزد شريح قاضى رفت خلفاى جور ھم در دعاوى عـادى كـه جن

 :براى مثال, نداشت به دادرسى عمومى محكوم بودند
كرد) خلیفه اموى(وقتى محمدبن طلحه علیه ھشام بن عبدالملك  عوى  طرح د ضى  , نزد قا

ضى گفـت. خلیفه حاجب خود را نزد قاضى فرستاد خلیفـه بايـد در وھلــه اول خـودش بـه : قا
دارالقضإ بیايد و اگر به عذرى موجه نمىآيد تو كه به ادعاى وكالت از سوى خلیفه بـه دارالقضــإ 

عاقبت خلیفه بـه نـزد قاضـى . آمده اى براى اثبات سمت خود بايد دو شاھد عادل اقامه كنى
محكوم له . آمد و قاضى پس از استماع شكايت مدعى و سخنان شھود خلیفه را محكوم كرد

تو بـر ھمــه ثابـت شـد: به خلیفه گفت كه سـتمكارى و زورگويـى  خلیفـه كـه . خـدا را شـكر 
ھايش بشـكند محكـوم . خشمگین شده بود تھديد كرد وى را چندان خواھد زد كه اسـتخوان 

زدن پیرمردى مثل من از سوى تو دلیلى ديگر بر ظلم تو و موجب رسوايى بیشـترت : له گفت
خلیفه ناچار با پرداخت يكصدھزار درھم از طرف خود خواست كه رضايت بدھـد و . خواھد شد

 )32.(ديگر در اين باب سخنى به زبان نیاورد
براى , در اين دوره ـ  سلطه بـود  حت  حه و ت والیان عرب در ايران ـ كه بخشى از اراضى مفتو

یغ ديـنى و  حفظ ظاھر ضمن ايراد خطبه و خطابه براى اعالن خط مشى سیاسى توإم بـا تبل
ھم مـى پرداختنـد امـا حـوزه حقـوق , پیشـوايى در مراسـم نیــايش و نمــاز بـه كـار دادرسـى 

شنايى و بـى , عمومى از حقوق خصوصى جدا بود لت ناآ يعنى در حوزه حقوق عمومى به ع
خراج و جزيـه  تجربگى اعراب در مسائل ديوانى و ادارى اكثر دھگانان بومى متعھد جمعـآورى 
خط و زبـان پھلـوى  سم ساسـانیان بـه  بودند و ديوان رسائل و دفترھـاى مالیـاتى ھمــه بـه ر
نوشته مى شد تا آن كه در اواخر عصر اموى دواوين عراق به امر حجاج بـه دسـت صـالح بـن 

امـا در حـوزه حقـوق ) 33(,از پھلوى به عربى نقل شد) دبیر ايرانى حجاج(عبدهللا سیستانى 
خصوصى براى كسانى كه با پرداخت جزيه به دين خود باقى مانده بودند ھمان حقوق بومى 

امويان و مروانیان در طول حكومت خود بـا , با اين ھمه. دينى در احوال شخصیه اجرا مى شد
تإسیس دولت عربى محض بساط اسالم را كه بـر عـدالت و مسـاوات اسـتوار بـود برچیدنـد و 
قوانین دين را زير پا گذاشتند و در نتیجه در طول حكومت ايشان اوضاع اجتمـاعى و سیاسـى 

بود .(ايران بى ثبات و قیام و نھضت بر ضد عرب شايع و در نتیجه شیوه ھاى دادرسى نارسا 
34( 

ھد  ظالم در ع يكـى از تحـوالت اساسـى در آيیـن دادرسـى در عصـر امويـان برقــرارى ديـوان م
ظالم ـ . عبدالملك مروان براى رسیدگى به شكايات عامه مردم بود آيین دادرسـى در ديـوان م

عام مــى  به تقلید از بار عام پادشاھان ساسانى ـ آن بود كه خلیفه خود يك روز در ھفته بـار 
داد و ھر كس از ھر طبقه كه شكايتى داشت شخصا براى دادخواھى به حضـور خلیفـه مــى 
رســید و خلیفــه پــس از شــنیدن شــكايت دادخواھــان بــه نحــو مقتضــى بــراى رفــع ظلــم از او 
دستورى مى داد و اگر موضوع پیچیده و حكم شرعى مبھم بود از فقھا و علماى مجلس خود 

 )35.(استمداد مى كرد
بـه , خلیفه اى دادگر بـود) ق101ـ  99خالفت از (تنھا عمربن عبدالعزيز , در میان خلفاى اموى

نده انـد نه اى از . حدى كه بسیارى از اھل سنت او را خلیفه پنجم از خلفاى راشدين خوا نمو
قضاوت بحق عمربن عبدالعزيز آن بود كه دستور داد قريه فدك را كه بـه حضـرت فاطمـه تعلـق 

ند (داشت و از زمان خلیفه اول به نفع بیت المال مصادره شده بود به تصرف حسن مثنى  فرز
باب اول ) 36.(در آورند) امام حسن ير را در  تدبیر(سـعدى نـیز داسـتان ز بوسـتان از ) عدل و 

 :عمربن عبدالعزيز نقل كرده است
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 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
 

عرب و بـاز پـس  بزرگ ترين نشانه عدالت عمربن عبدالعزيز گرفتن سمرقند از دسـت فاتحـان 
موال و  سخیر و ا دادن آن به مردم آن ناحیه بود كه چون والى خراسان سمرقند را به نیرنـگ ت
سان را  امالك مردم را به ناحق تصرف كرد مردم به خلیفه شكايت كردند و خلیفـه قاضـى خرا

قاضى پس از بررسى ھمه جانبه حكم كرد در تصـرف . مإمور رسیدگى به اين دادخواھى كرد
سمرقند رعايت احكام شرع در زمینه جھاد نشده كه مردم به قبول اسالم يا تسلیم بالشـرط 

عرب بايـد از سـمرقند برونـد و . توإم با پرداخت جزيه مخیر باشند خلیفه ھم دستور داد سپاه 
بى نظـرى و عدالـت . امالك مردم را به ايشان واگذارند جه از  ين در ھم كـه ا سمرقند  مردم 

خود بـه اسـالم گرويدنـد ما بـه حقیقـت) 38. (گسترى را شاھد شدند بـه دلخـواه  خالفـت , ا
يران  فت امويـان مــردم ا ته در طـول خال عمربن عبدالعزيز استثنايى بر اصل بود و روى ھـم رف
دچار ستم و بى عدالتى شديدى بودند كه ھمین نارضايتى ھا به قیام ھاى متعدد نظـامى و 

 .عاقبت سقوط امويان انجامید

 عصر عباسیان

حكومت ظالمانه و نژادپرستانه اموى پس از يكصدسال بر اثر فداكارى ايرانیان عدالت خواه بـه 
كه به دعوت خاندان پیامبر بر ضد امويـان ) ق137مقتول در سال (رھبرى ابومسلم خراسانى 

سیان از . قیام كرده بودند برافتاد و خالفت از امويان به عباسیان منتقل گرديد  132خالفت عبا
ھاى مختلـف . قمرى ادامه يافت 656تا  نى در حـوزه  نگ ايرا بـدين گونـه نفـوذ ايرانیــان و فرھ

گى و  شد و عنصـر فرھن نظامى و سیاسى و اجتماعى و فرھنگى و قضـايى ھرچـه بیشـتر 
ذھنى ايرانى به خصوص ايرانیانى كه در فقه اسالمى تبحر داشتند در نحوه گسترش علمى 

بود شـواھد ايـن ; و عملى حقوق و نھادينه شدن سازمان قضايى در عصر عباسى تإثیر گذار 
 :تإثیر گذارى را مى توان در چند موضوع ديد

جا 1 مه شـیعه در آن  ـ پس از خالفت عباسى مكتب فقھى مدينه ـ كه خلفـاى راشـدين و ائ
مام بـاقر و امـام ) ع(سكونت داشتند مخصوصا ھمزمان با جنگ قدرت بین امويان و عباسیان ا

و پس از ايشان مالك بن انس به نشر حديث و تدريس فقه مشغول بودند ـ از رونق ) ع(صادق
افتاد و در عوض مكتب فقھى كوفه و بصره در دستگاه قضايى خالفت عباسى موثر واقع شـد 

 .كه گرايش عقالنى اعمال قیاس و استحسان تا حد زيادى متإثر از فرھنگ ايرانى بود
شھور 2 ـ خلفاى عباسى مركز خالفت را از دمشق در سوريه به شھرك انبار ـ از شـھرھاى م

ايران در دوره ساسانى واقع در شمال غربى تیسفون و مركز آذوقه ساسانیان ـ منتقل كردند 
مدائن و تیسـفون  شھرھاى  و به فاصله كوتاھى شھرھاى بزرگ بغداد و سامرا را كه نزديـك 

خويش كردنـد) پايتخت ھاى اشكانى و ساسانى( جاورت پايتخـت . بود بنا نھادند و پايتخت  م
له سـازمان ھـا و  عباسیان با شھرھاى كھن ايرانى خـواه نـاخواه در ھمـه زمینـه ھـا ــ از جم

براى مثـال ابـن , نھادھاى قضايى ـ به تإثیر نظام ھاى ايرانى در نظام خالفت عباسى انجامید
در رساله الصحابه كه براى منصور عباسى تإلیف كرد به خلیفه توصیه كرد ) 142ـ  106(مقفع 

یاتى كشـور  مى و مال نار سیاسـت عمو نه در ك ضات را چگو امر دادرسى عمومى و نصـب ق
ضايى و احكـام . اصالح كند يه ھـاى ق ابن مقفع در اين رساله بـه خلیفـه توصـیه مــى كنـد رو

ست گـرد  قضايى مختلف در قلمرو خالفت را كه بر اساس تفسـیرھا و اسـتنباطھاى متعـدد ا
آورد و از میان آن ھا مجموعه قانونى واحدى تدوين كند و به ھمه قضات ابالغ نمايـد تـا ھمـه 
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قضات در تمام حوزه ھاى قضايى برابر آن دستور العمل ھا عمـل كننــد و بـدين گونـه سـازمان 
 )39.(نظامى متمركز پیدا كند, قضايى در سرتاسر قلمرو عباسى

قضات جزيره العرب و سرزمین ھـاى مفتوحـه مسـتقیما از سـوى , ـ در زمان خلفاى راشدين3
چـه اوال , اما در عصر امويان انتصاب قضـات در انحصـار خلیفـه نبـود, خلیفه منصوب مى شدند

ظم  مى قـادر بـه برقـرارى ن اعراب تشخیص دادند بدون كمـك و ھمكـارى بزرگـان محلـى و بو
مى , سیاسى و قضايى نیستند و ثانیا در بعضى مناطق والیان استان درقلمرو حكومت خـود 

نابراين منـاطق مختلـف ; توانستند كه ھر كس را مصلحت بدانند به منصـب قضـاوت بگمارنـد ب
ھمچون خراسان و آذربايجان و اران و شروان و جرجان و توس و ايالت جبال و خوزستان , ايران

مان و سیسـتان و قھســتان و خــوارزم و ســند و مـاورإ النھــر ھــر كــدام از جھـت  و فـارس و كر
 .قضايى از نوعى استقالل برخوردار بودند

فع در رسـاله , با به قدرت رسیدن عباسیان تحت تإثیر توصیه ھاى ايرانیــانى ھمچـون ابـن مق
ـ كـه بـى  نوان قاضـى القضـات  الصحابه امر انتصاب قضات متمركز شد و خلیفه يك تن را با ع
شباھت به موبدان موبد عصر ساسانى نبود ـ در بغداد منصوب مى كرد و قضات واليـات ديگـر 

 .را با مشورت وى برمى گزيد
بار4 ست بـه فقیـه ايرانـى ت مان بـن , ـ منصب قاضى القضاتى از سوى منصور دوانیقى نخ نع

عذر ) ق 150وفات (ثابت معروف به ابوحنیفه  پیشنھاد شـد و ابـو حنیفـه از نھايـت پارسـايى 
كم مـن راضـى . بلكه از موالى ايشان, من مردىام نه از عرب: (آورد و گفت سادات عرب بـه ح

يد, اين كار به نسب تعلق ندارد: خلیفه گفت.  نشوند من ايـن كـار را : گفـت... ايـن را علـم با
تم كـه  نشايم و اندرين قول كه گفتم كه نشايم از دو بیرون نباشد اگـر راسـت گـويم خـود گف

.(ايـن بگفـت و نجـات يـافتى... قضاى مسلمانان را نشايد, نشايم و اگر دروغ گويم دروغ گوى
40( 

با عنـوان اولیـن ) ق182وفات در سال (سرانجام ابويوسف  ھارون  طرف  شـاگرد ابوحنیفـه از 
قاضــى القضــات بــه پشــتوانه وحیـانى بــودن . قاضــى القضــات خالفــت عباســى برگزيــده شــد

ھى نـزد ابويوسـف , شريعت اسالم از خلیفه مستقل بود چنان كه وقتى ھــارون بـراى دادخوا
فت. رفت ابويوسف از خلیفه شاھد خواست یع ــ را شـاھد گر . خلیفه وزير خود ـ فضل بـن رب

پذيرم: قاضى ابويوسف گفت ھمچنیـن . من شھادت كسى را كه از تو دستور مى گیرد نمى 
يس شـافعى یل ھـارون , محمدبن حسن شیبانى و نیز محمــدبن ادر در مـواردى بـه خـالف م

چنان كه بـه قـول , ھارون نیز به احكام شرعى ملتزم بود, بنا به بعضى اخبار) 41.(حكم كردند
. كه فالن سرھنگ زاده مرا دشنام داد, پیش پدر آمد خشمناك(سعدى يكى از پسران ھارون 

گرى . جزاى چنان كس چه باشد: ھارون اركان دولت را گفت كرد و دي يكى اشارت به كشتن 
فو كنـى , اى پسر: ھارون گفت. به زبان بريدن و ديگرى به مصادره و نفى كرم آن است كه ع

حد در گـذرد كـه آن گـاه ظلـم از , و اگر نتوانى تو نیز او را دشنام ده اما نه چندان كه انتقام از 
 )42).(طرف تو باشد

قاضى القضات خالفت عباسى با منصبى شـبیه موبـدان موبـد در نظـام ساسـانى , ابويوسف
بود مدبن حسـن . مسئول انتخاب قضات تمام شھرھا در قلمرو عباسیان  مرگ او مح پـس از 

ضاوت  به ق شده و از سـوى ابويوسـف در كوفـه  شھر رى متولـد  يتى در  شیبانى ـ كه به روا
خالف نظـر . منصوب شده بود ـ به سمت قاضى القضاتى رسید شیبانى در چنـدين مـورد بـه 

مان نامـه اى كـه بـراى , خلیفه وقت حكم كرد خالف محتـواى ا به  از جمله وقتى كه ھـارون 
شیبانى در برابر خلیفـه ايسـتاد , يحیى علوى فرستاده بود در صدد ابطال امان و قتل او برآمد

 )43.(و از نقض عھد او جلوگیرى كرد
ـ كـه در  بل را  قاضى القضات دوره مإمون ابن ابى دواد معتزلى بود كه به حكم او احمدبن حن

قاضى معروف ديگر عصر عباسى . قضیه خلق قرآن تفكر معتزلى را نپذيرفت ـ به چوب بستند
مى باشـد ثل  ضرب الم ند , قاضى اياس است كه داستان ھاى قضايى او  مى گوي له  از جم

با نبـود شـھود بـه . اما طرف منكر شـد, وقتى كسى ادعاىطلبى از ديگرى كرد قاضـى ايـاس 
يا بوتـه , آيا در محلى كه پول خودت را به اين شخص دادى ھیچ تپه اى: مدعى گفت درختى 

اگر بود برو به آن تپه يا درخت بگو بیايد و به نفع تـو , اى نبود كه شاھد داد و ستد شما باشد
ياس بـه جـد . چرا مرا ريشخند مى كنى: مدعى به قاضى اياس گفت. شھادت دھد قاضـى ا
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تو اين انگشترى خاص مرا بگیر و به آن , حكم شرع بر ھمه موجودات جارى است: به او گفت
كه بـراى شـھادت بـه سـود تـو  محل ببر و به آن درخت يا بوته موجود نشان بده خواھى ديـد 

مدعى اندك نور امیدى در دلش افتاد و از جاى برخاست و به سوى آن محل روان . خواھد آمد
خويش مشـغول شـد. شد ندى , مدعى علیه نزد قاضى ماند و قاضى بـه كـار  پس از چ امـا 

طور . آيا طرف تو تا حاال به محل معھود رسیده است: ناگھان از مدعى علیه پرسید به  طرف 
پـس : قاضى گفـت. تا آن جا فاصله زيادى است و ھنوز بايد منتظر ماند, نه: طبیعى جواب داد

به آن جـا , اقرار مى كنى كه محل را مى دانى اگر انكار تو صحیح بود از كجا خبر داشتى كـه 
 .نرسیده است

ھاى  پس از تإسیس منصب قاضى القضاتى در خالفت عباسى و نیز ھمزمان با تدوين كتـاب 
شروط قاضـى و آداب  ست دادن دسـتور العمـل ھــاى حقوقـى در خصـوص  فقھى براى بـه د
ضات ھـا و  دادرسى تإلیف كتاب ھايى با عنوان ادب القاضى يا آداب القضإ از سوى قاضى الق

نام ادب , ائمه فقه مرسوم شد ھايى كـه بـه  بنابراين جاى شگفتى نیست نخسـتین كتـاب 
گرى محمـدبن حسـن  القضإ در فقه اھل سنت تإلیف شد يكـى تـإلیف قاضـى ابويوسـف و دي

عـالوه . شیبانى است كه ھر دو قاضى القضات خالفت عباسى و از شاگردان ابوحنیفه بودند
نوان , بر اين دسته از كتاب ھا در مذھب حنفى تابى بـا ايـن ع محمدبن ادريس شافعى نیز ك

جع . تإلیف كرده است تإلیف اين گونه منابع ـ كه به حقیقت مجموعه احكام فقه اھل سنت را
ستورالعمل ھــاى قضـايى اسـت ــ در  به سازمان قضايى و آيین دادرسى مدنى و كیفرى و د

 .طول تاريخ اسالمى پیوسته ادامه يافته است
ندك نھادينـه شـد شكیالتى وسـیع ـ ) 44(منصب قاضى القضات در خالفت عباسى اندك ا و ت

, معـدل, مزكـى, عـدول, امیـن,  جلـواز, عـوان, كاتـب, نايـب, معـرف, )دربـان(متشـكل از بـواب 
یدا كـرد, مترجم ضاتى كـه از . مشمع و غیره ـ پ ستگاه ق ین سـازمان ديـنى ــ ادارى در د ھم

مى شـدند و مناطـق  مپراتورى منصـوب  سوى قاضى القضات براى بالد و شھرھاى مختلف ا
ضاى . مختلف ايران را تحت پوشش قرار مى دادند بیش و كم بـه كـار مـى رفـت بر اع عـالوه 

ضى گر , مجلس قا عـده اى از اھـل علـم ھـم علـى الرسـم در محضـر او حضـور داشـتند تـا ا
البته ھـر يـك ) 45(,مسائل پیچیده قضايى مطرح شود قاضى از مشاوره ايشان برخوردار گردد

گاھى معیـن داشـتند ضى جاي , از اين فقیھان بنابر شھرت و اھمیت علمى شان در محضر قا
 :چنان كه در اشعار سعدى ديده مى شود

 
 فقیھى كھن جامه اى تنگدست

 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

 نه ھر كس سزاوار باشد به صدر
 )46(كرامت به فضل است و رتبت به قدر

 
از مزكى ) 47)(سى ـ چھل مرد(نكته جالب تر آن است كه اعضاى مجلس قاضى القضات كه 

چنان كه در داسـتان افشـین تـرك تبـار و , بوده اند ھمه جا ھمراه او مى رفته اند... و معدل و
ضاتى را بـا (احمدبن ابى داود , ابودلف عجلى سمت قاضــى الق كه در عھد معتصم عباسـى 

شتن سـى ــ چھـل مـرد از ) وزارت جمع داشت و سه خلیفت را خدمت كرده بود مراه دا با ھ
را از چنـگ افشـین ) از اعاظم رجال عرب و مقربان درگاه خلیفه(مزكى و معدل ابودلف عجلى 

با ) خلیفـه(روابط قاضى القضات را بـا معتصـم , اين داستان. نجات داد گوى او را  و شـیوه گفت
خلیفه و سرانجام جسارت و شھامت قاضى القضات را در نجـات دادن جـان ابودلـف از دسـت 
افشین و ھمچنین پايگاه قاضى القضات را در عصر خالفت عباسى به خوبـى بـه تصـوير مــى 

قاضى القضات بعد از آن كه متوجه مى شود معتصـم بـه پـاداش برانـداختن بابـك خـرم . كشد
داده اسـت ) سپھسـاالر لشـكر(اجازه قتل ابودلف را به افشـین ) ق221مقتول به سال (دين 
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 :به خلیفه مى گويد
بار , يا امیر المومین كه اين خونى است نا حق,  هللا هللا( ايزد ـ عز ذكره ـ نپسـندد و آيـات و اخ

بنده خداوند است و سوار عرب است و مقرر اسـت كـه وى , بودلف: خواندن گرفتم پس گفتم
در واليت جبال چه كرد و چند اثر بنمود و جانى در خطر نھاد تا قرار گرفت و اگر ايـن مـرد خـود 

شود سیار فتنــه برپـاى  من ... برافتد خويشان و مردم وى خـاموش نباشـند و در جوشـند و ب
چون میان سراى برسیدم يافتم افشین را بر گوشه صدر نشسـته و ... بازگشتم و برنشستم

شیر ... نطعى شم ببسـته آن جـا بنشـانده و سـیاف شم بازكشیده و بودلف به شلوارى و چ
ستم. .. تا سرش بیندازد... برھنه به دست ايستاده ھر, يـا امـیر: گفـت... سخن پیو مـن از ب

نبخشیدم و نبخشم : به خشم و استخفاف گفت...  وى را به من بخشى... آمدم تا] ابودلف[ 
 ... .تا ھر چه خواھم كنم... كه وى را امیر المومنین به من داده است

ین , يا احمد: من با خويشتن گفتم غرب روان اسـت و تـو از چن شرق و  سخن و توقیع تـو در 
يد ببايـد كشـید از بھـر . سگى استخفاف كشى باز دل خوش كردم كه ھر خوارى كــه پیـش آ

كردم... بودلف قرارى  گر كتفـش , سود نداشـت, برخاستم و سرش را ببوسیدم و بى  بـار دي
كه تـا  نگ زانـو دارم  بوسه دادم اجابت نكرد و باز به دستش آمدم و بوسه دادم و بديد كـه آھ

یچ سـود :... ببوسم و از آن پس به خشم مرا گفت بار زمیـن را ببوسـى ھ به خداى اگر ھزار 
چنان كه خوى از مـن بشـد , خشمى و دل تنگى يى سوى من شتافت. ندارد و اجابت نیابى

اين چنین مردارى و نیم كافرى بر من چنین استخفاف مى كند و چنیـن گـزاف : و با خود گفتم
پـس ... از بھر اين آزاد مرد بودلف را خطرى بكنم ھر چه باد بـاد, مرا چرا بايد كشید, مى گويد

نى , اى امیر: بگفتم مرا از آزاد مردى آنچه آمد گفتم و كردم و تو حرمت من نگاه نداشتى و دا
مرا  ـ  كه خلیفه و ھمه بزرگان حضرت وى ـ چه آنان كـه از تـو بزرگترانـد و چـه از تـو خردترانـد 

من روان اسـت سخن  مى : پیغـام امــیرالمومنین بشـنو... حرمت دارند و به مشرق و مغرب 
صاص كنــم... را مكش] بودلف[ فرمايد كه قاسم عجلى  بدل وى ق و ... و اگر او را بكشى تـرا 

. مزكى و معدل از ھر دسـتى, آواز دادم قوم خويش را كه درآيید مردى سى وچھل اندر آمدند
گواه باشید كه من پیغام امیرالمومنین معتصم مى گزارم برين امیرابوالحسـن : ايشان را گفتم

شند... افشین كه مى گويد بودلف قاسم را مكش پـس . كه اگر وى را بكشى ترا بدل وى بك
ھیـچ : گفتـم. ھستم: تندرست ھستى؟ گفت: گفتم. لبیك: گفت]. بودلف[ اى قاسم: گفتم

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

از مشاھیر فقیھانى كه به منصب قاضى القضاتى منصوب شدند مـى تـوان , در عصر عباسى
كـه از طـرف ) ق384وفـات بـه سـال (قاضـى شـیخ ابوعلـى تنوخـى : از اين اشخاص ياد كـرد

ضى القضـاتى ) ق381وفـات بـه سـال (و طــايع عباسـى ) ق363وفات (المطیع   سـمت قا
داشت كه كتاب الفرج بعد الشده ـ كه بعدھا مكرر به فارسى ترجمه شده است ـ از تإلیفـات 

فات بـه سـال (و قاضى ابويعلـى ) ق450وفات به سال (ابوالحسن ماوردى . اوست ) ق458و
 .كه ھر دو جداگانه كتاب ھايى با نام االحكام السلطانیه تإلیف كرده اند

ھل  تحول مھم عصر عباسى محدود كردن مذاھب فقھى و مكاتب حقوقى به چھـار مـذھب ا
عت بـا خلفـاى . بود) حنبلى,  شافعى, مالكى, حنفى(سنت  خود از بی پیشوايان اين مذاھب 

كه . عباسى تن مى زدند ابوحنیفه شغل قضا را از سوى منصور دوانیقى نپذيرفت و بیعتى را 
منصور دوانیقى دستور داد . خلفاى عباسى به اجبار و اكراه از مردم مى گرفتند باطل دانست

ضار . مالك را چندان شالق زدند كه كتف او شكسته شد شافعى ھنگامى كه ھارون او را اح
فت ) 49).(از تخـت فـرود آى: (كرده بود تا فتواى او را در باب طالق زبیده بشـنود بـه خلیفـه گ

بود(احمد حنبل چون پسرش  كرده  نـان او حلـق مـا را : مى گفـت) يك سال قضاى اصفھان 
 )50.(نشايد

مه  تون فقـه روى آوردنـد و سـرانجام فتـاواى ائ تدوين م فقیھان در عصر عباسى بـه تـإلیف و 
كام . مذاھب اربعه اھل سنت با عنوان متون فقه اسالمى تثبیت شد عالوه بـر اح تون  اين م

شد, ماھوى بادات و معـامالت و سیاسـات تقسـیم مـى  به سـه بخـش مھـم ع , كه معموال 
شامل بخش مھم ديگرى از قواعد شكلى و آيین دادرسى و ادله اثبات دعوى بـا عنـوان آداب 
القضإ يا آداب الحكام و القضات ھستند كه از نظر نشان دادن شیوه دادرسـى و آيیـن قضـاوت 
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از آداب مھـم قضـا يكـى آن اسـت كـه قاضــى . در ايران پس از اسالم حائز اھمیت مى باشند
ھمچنیـن , بايد در سالم گفتن و سخن گفتن و نشستن با ھر دو طرف دعوى برابر رفتــار كنــد

كى از طرفیـن  قاضى نمى تواند براى متداعیین تحصیل دلیل كند يا در حق الناس مانع اقرار ي
 )51.(به نفع ديگرى شود يا به طرفین دعوى يا شھود آن ھا مطلبى را القا كند

مذاھب فقھــى اعــم از مـذاھب اھـل سـنت  حنفـى ـ (كلیات احكام و آداب دادرسى در ھمه 
امـا . يكسـان اسـت) زيديه و اسماعیلیه, امامیه(و مذاھب شیعه ) شافعى ـ مالكى ـ حنبلى

نه آنچـه را كـه . شايد بعضى جزئیات احكام با ھم متفاوت باشد ما در ايـن جـا بـه عنـوان نمو
نوشـته اسـت ) آداب قضـا(محقق حلى از فقیھان بزرگ شیعه در كتاب شرايع االسالم ضمن 

 :مىآوريم
مستحب است قاضى قبل از ورود به حوزه مإموريت درباره افراد صالح و درخور اعتماد ساكن (

در آن كسب اطالع كند و پس از ورود به محل مإموريت خود در مركز شھر سكونت اختیار كند 
تا ھمه اھالى شھر از ھر سوى از جھت فاصله براى آمدن نزد او مساوى باشـند و در صـورت 
بزرگ بودن شھر ورود خود را به وسیله منادى مخصوص به اھالى شھر اعالن كند و در ھمان 
گیرد و  مردم را از قاضـى معـزول تحويـل ب آغاز ورود وديعه ھا و سپرده ھا و اسناد متعلق بـه 
براى دادرسى جايگاه مشخص و بارزى كه آمدن مردم به آن جا آسان باشد انتخاب كند و اگـر 
لس دو ركعـت نمـاز تحیــت مسـجد  گام ورود بـه مج محل دادرسى را در مسجد قرار دھد ھن

سـپس وا . بخواند و سپس پشت به قبله بنشیند تا اطراف دعوى بتوانند رو به قبله بنشـینند
نام ايشـان را  دارد در شھر جار بزنند تا شاكیان زندانیان در وقت معین حاضر شـوند و آن گـاه 
نان را  يكايك بخواند و به شكايت علیه ايشان رسیدگى كند و اگر شاكى نداشته باشند بايد آ

 )52). (آزاد كند
نان كـه , نظام قضايى در بسیارى از مناطق دچار انحطـاط عظیـم شـده بـود, در ھمین اوان چ

لخ ) ابوعبدهللا احمد حنفى(احكام غیر عادالنه قاضى بلخ  كه دارالقضاى او در كوى نوبھـاران ب
 :بود در فرھنگ ايرانى مثل ساير شده است

 گنه كرد در بلخ آھنگرى
 به ششتر زدند گردن مسگرى

 
مى دزديـد بـا  چه  بك دزد آن ين بـود كـه دزدى بـه نـام رج از جمله داورىھاى قاضى بلخ يكى ا

قضا را شبى آن دزد بر ديوار خانـه بازرگـانى برآمـد و چـون ديوارخانـه . قاضى تقسیم مى كرد
قاضى صاحب خانه را احضار . به قاضى شكايت كرد. مرتفع بود از ديوار افتاد و پايش شكست

عارف بـاالتر بـرده اسـت كـه دزد نتوانـد بـه  حد مت كرد و او را محكوم كرد چرا ديـوار خانـه را از 
 )53.(آسانى از ديوار پايین بیايد

صادر شـده اسـت مــى  كه از قاضــى بلـخ  خاقانى درمقال اشاره به چنین احكام ظالمانه اى 
 :گويد

 
 اين نگر آن حكم باژ گونه بلخ است

 )54(آرى بلخ است روستاى سپاھان
 

فات (به دلیل ھمین مشكالت قضايى درعصر اسالمى بود كه خواجه نظـام الملــك طوسـى  و
ضمن برشمردن وظايف و تكالیف پادشاھان مـى نويسـد شـاه بـراى تعمییـم ) ق485به سال 

. عدالت قضايى و احقاق حق و دادگسترى بايد مردم را بار دھد و خود بر كرسى قضا بنشیند
)55( 

 نتیجه

لى بنیـادين شـد و بـا  پس از سقوط ساسانیان نھاد دادرسى در ايران دستخوش تغییر و تحو
مى حـاكم شـد ظام شـرع بـر ايـن حیطـه عمو يران ن از عصـر . گسترش اسالم در سرتاسـر ا

ئل خالفـت . خلفاى راشدين قوه قضائیه از قوه مجريه تجزيه و تفكیك شد موى تـا اوا از عصر ا
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سى . نظام قضايى شیوه اى غیر متمركز داشت, عباسى كه بـه دادر خلفاى اموى تا آن جـا 
 .ھاى عادى و غیر سیاسى مرتبط مى شد اصل استقالل قوه قضائیه را مراعات مى كردند

صب قاضـى القضـات را كـه , عباسیان پس از رسیدن به خالفـت تحـت تـإثیر تمـدن ايرانـى من
جاد كردنـد تـا قضـاوت در سراسـر  مشابه مقام موبدان موبد در شاھنشاھى ساسانى بود اي

در عین حال تا مدت ھا قضات بزرگ عصر عباسى ـ مثــل . ممالك با مركز خالفت ھمسو شود
به خواسـته  مل مـى كردنـد و نظـام شـرع را  ابويوسف و شیبانى ـ مستقل از خلیفه وقت ع

كار قضا در بخش ھايى از ايران بـه ابتـذال كشـیده شـده , اما در عمل. خلفا تغییر نمى دادند
 .چنان كه بى عدالتى ھاى ديوان بلخ و قاضى آن جا از امثال ساير است, بود

 :پى نوشت ھا

 .سرپرست علمى دائره المعارف ايران*. 
 .26آيه ) 38(ص . 1
 .9آيه ) 49(حجرات . 2
 .42آيه ) 5(مائده . 3
 .25آيه ) 57(حديد . 4
 .90آيه ) 16(نحل . 5
 .به بعد 1ص , 2ج , قوانین االصول, محقق قمى: ك.براى مطالعه مستقالت عقلیه و تالزم عقل و شرع در مذھب تشیع ر. 6
 .48آيه ) 5(و مائده  105و  65آيه ) 4(نسإ : ك.براى نمونه ر. 7
 . 244ص ) 1379, طیب, تھران(, چاپ سیدحسن امین, شواھد النبوه, عبدالرحمن جامى. 8
 .7ص , 3ج , من اليحضره الفقیه, ابن بابويه. 9

 .على اقضاكم. 10
 .3592ص , 7ج , سنن, ابوداود. 11
 .362ص , 3ج , السیره الجلبیه, حلبى. 12
 .94ص , چاپ دوم, ترجمه سیدابوالحسن حقیقى, مناقب, خوارزمى. 13
تاريخ , زكى عبدالمتعال 1;ج ) 1337ـ  1336, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(ترجمه محمدپروين گنابادى , مقدمه, ابن خلدون. 14

 ).1338, ابن سینا, تھران(, ترجمه احمد فرامرزى, قضايى و اقتصادى, تشكیالت سیاسى
 ).چاپ بغداد(طبقات الفقھإ , به نقل از ابواسحق شیرازى, 1ج , )1329, دانشگاه تھران, تھران(ادوار فقه , محمد شھابى. 15
 .الغدير, امینى. 16
 .113و  110ص , ارشاد, شیخ مفید. 17
 .99ـ  93و  88ـ  84ص , ھمان, خوارزمى. 18
 .633ـ  632ص , )1990, موسسه المعارف, بیروت(چاپ محمد عبده , نھج البالغه. 19
 .81ص , 4ج , جواھر الكالم, محمدحسن نجفى 541;ـ  539ص , چاپ محمد عبده, نھج البالغه. 20
 .7ص , 18ج , وسائل الشیعه, شیخ حر عاملى. 21
 .42ص , 7ج , )ق1324, تھران(نامه دانشوران . 22
 .45ص , )1347, وحید, تھران(دادگسترى در ايران از انقراض ساسانى تا ابتداى مشروطیت , سید محمد محیط طباطبايى. 23
 .419ص , مجمع البحرين, فخرالدين طريحى. 24
 .315ص , 1ج , اعیان الشیعه, محسن امین عاملى. 25
 .232ص , تاريخ الخلفإ, سیوطى. 26
 .شرح نھج البالغه, ابن ابى الحديد معتزلى. 27
 .ثبت كرده اند) و نه شريح قاضى(را عمربن الخطاب ) ع(قاضى و طرف خطاب امام على, در بعضى منابع. 28

29.   Anin,s.H. , Gommercial Arbitration in Islamic and Iranian law, Glasgow, Royston, 1988, PP. 51-53 

 .162ص ) دارالفكر, قاھره(مقدمه , ابن خلدون. 30
 .العقد الفريد, ابن عبدهللا. 31
 .442ص ) ش1366, امیركبیر, تھران(ترجمه محمدرضا تجدد , فھرست, ابن نديم. 32
 .2ـ  1ص ) 1363, كتابفروشى صائب, اصفھان(چاپ منوچھر قدسى , شعوبیه, جالل ھمايى. 33
 .18ص , ھمان, محیط طباطبايى. 34
 .858ـ  857ص , 3ج , البلدان, ياقوت 232, ;تاريخ الخلفإ, سیوطى. 35
 .50ـ  49ص , بوستان, سعدى. 36
 .11ص , ھمان, محیط طباطبايى. 37
 .126ـ  125ص ) 1913, قاھره(, چاپ محمدعلى كردعلى, رسائل البلغإ, رساله الصحابه, ابن مقفع. 38
 .114ص ) ش1380, طھورى, تھران(چاپ ھفتم , ژكوفسكى.تصحیح و, كشف المحجوب, على بن عثمان ھجويرى. 39
 .ذيل ترجمه شافعى) ق1308, الھور(تذكره االولیإ , عطار. 40
 .61ص , 37مثل , باب اول, گلستان, سعدى. 41
 .19ـ  18ص , ھمان, محیط طباطبايى. 42
 .به بعد 65, االحكام السلطانیه, ماوردى. 43
 .64ص ) 1975, دمشق(ادب القضإ , ابن ابى الدم. 44
 .188ص , باب چھارم, بوستان, سعدى. 45
 .172ص ) ش1324, تھران(چاپ غنى و فیاض , تاريخ بیھقى, ابوالفضل بیھقى. 46
 .2ج , الفرج بعد الشده, ابوعلى تنوخى 178;ـ  173, تاريخ بیھقى, ابوالفضل بیھقى. 47
 .135ص , ھمان, عطار. 48
 .150ص , ھمان. 49
 .44ص , 6ج ) ق1410, كوشانپور, قم(روضه المتقین فى شرح من اليحضره الفقیه , محمدتقى مجلسى. 50
 .77ـ  72ص , 4ج , چاپ عبدالحسین محمدعلى, شرايع, محقق حلى. 51
 .80ـ76ص , 1358آبان و آذر , 193ش , سال ھفدھم, ھنر و مردم; )ريشه ھاى تاريخى امثال و حكم(مھدى پرتوى آملى . 52
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