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چكيده
خالفت عباسي يكي از مهمترين دستگاههای حكومتي در جهان اسالم بهحساب
مي آيد .بسياری از نهادهای اداری و سياسي تمدن اسالمي در دوره اين خالفت
شكل گرفت كه البته تعداد زيادی از اين نهادها به تأسي از ساختارهای ايران پيش
از اسالم بوده است .نهاد قضا يكي از مهمترين ساختارهای اداری اين خالفت
است كه گرچه پيش از آن نيز نزد دولتها اسالمي وجود داشت؛ اما سرانجام به
دست عباسيان تكامل يافت .ساختارهای نظامي و اجتماعي مختلفي در خدمت
نهاد قضائي خالفت عباسي بودند كه ازجمله مهمترين آنها ميتوان به حسبه،
شرطه و ديوان مظالم اشاره كرد .پژوهش پيش روی در پي بررسي جايگاه
نهادهای نظامي و اجتماعي نامبرده در ساختار قضائي خالفت عباسي است و
سؤال اصلي آن است كه اين مناصب نظامي و ساختارهای اجتماعي از چه
جايگاهي در دستگاه قضائي خالفت عباسي برخوردار بودند؟ كه در پاسخ بايد
گفت يافتههای پژوهش حكايت از آن دارد كه اين مناصب بخش مهمي از ساختار
قضائي آن دوره را در برميگرفتند .نهاد حِسْبَه ،ناظر بر امور اقتصادی ،اجتماعي،
مذهبي بود و اين تشكيالت در ارتباط مستقيم با امر به معروف و نهي از منكر
عمل ميكرد؛ شرطهها مأمور اجرای احكام قضائي بودند و بازوی اجرائي دستگاه
قضا بهحساب ميآمدند و ديوان مظالم نيز كه بخش مهمي از دستگاه قضائي
خالفت عباسي بود نقش مهمي در دسترسي مستقيم مردم به خلفا در رسيدگي به
شكايات مردم از عمال دولت و ديواني داشت و مسئول رسيدگي به اعمال ظالمانة
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حكام ،امرا و رجال بزرگ دولت به مردم بود كه شخص خليفه مستقيماً مسئوليت
آن را بر عهده داشت.
کلیدواژهها :خالفت عباسي ،نهاد قضا ،مناصب نظامي ،شرطه ،حسبه ،ديوان
مظالم.

مقدمه
نظام قضايي بهعنوان يكي از ساختارهای حكومتي از پايههای اساسي يک نظام سياسي
بهحساب مي آيد .اهميت اين نظام در دوره ميانه اسالمي برگرفته از منابع شرعي و
عرفي جوامع اسالمي بود كه تالش داشتند تا «دين و ملک» را همزمان باهم حفظ كنند
و ايجاد نظام قضايي عدالتگستر از اولين پايههای حفظ اين پيوند دوگانه بود .ازاينرو
از همان ابتدای تشكيل دولت ـ شهر مدينه توسط حضرت رسول(ص) ايجاد يک نظام
عادل قضايي موردتوجه بود و از همان زمان نيز ساختاری نظامي برای خدمت به اين
نهاد شكل گرفت .با گسترش قلمرو اسالمي در دوره خلفای اوليه و بعدها اموی ،وجود
يک نظام قضايي و نيروهای تابع آن از ملزومات خالفت اسالمي به حساب آمد .در
دوره عباسيان و با شكلگيری مكاتب مختلف فقهي و ايجاد چارچوب نظاممند فقهي،
استقرار نظام قضايي كه در رأس آن يک قاضيالقضات باشد را ايجاب ميكرد.
پژوهش حاضر با موضوع بررسي نظام قضايي در دوره خالفت عباسي و مناصب
نظامي در خدمت نهاد قضا تالش ميكند تا با رويكردی تاريخي به ساختار و تشكيالت
و عملكرد نهادهای نظامي در خدمت دستگاه قضائي در دوره مذكور بپردازد .كاركرد
اصلي نهاد قضايي در جامعه اسالمي برپايي و پاسداشت عدالت و دادرسي و جلوگيری
از هرجومرج و قانونشكني و حفاظت از حوزه اخالقيات عمومي بوده است و قطعاً
برای انجام چنين كاری نيازمند يک ساختار نظامي قدرتمندی جهت انجام آن بوده
است .نهاد قضايي ،نهادی ويژه در جوامع اسالمي به شمار ميرفت كه پاسدار و مجری
عدالت در جامعه بود و نظم و قانون در جامعه را برقرار ميساخت و در واقع
نشاندهنده نحوه نظارت نظام ديني و عرفي بهوسيله نهادهای نظامي در اختيار آن بر
امور زندگي عامه بود.
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 .1شرطه
نيروهای نظامي داخل شهری حكومتهای عربي را كه مسئول برقراری نظم و امنيت
بودند را شرطه ميخواندند  .بررسي تاريخ مناصب قضايي در اسالم در دوره امويان و
عباسيان نشان ميدهد كه از لحاظ مقام و رتبه سه نوع شرطه قابلتشخيص است.
«شرطه الصغری» برای عموم مردم« ،شرطه الوسطي» برای طبقات ميانه از صاحبان
مشاغل بلندپايه و «شرطه الكبری» برای خواص و اعيان (حسن .)283 /3 :1964 ،از
لحاظ تاريخي شرطه در اسالم با عمر بن خطاب شروع شد زيرا او نخستين حاكمي بود
كه شبها پيوسته بهعنوان عسس در مدينه گشت ميزد (شلبي1975 ،م .)231 :اين
وظيفه در ايام امام علي (ع) انتظام خاصي پيدا كرد .علت آن نيز تجاوزهای مكرّر
خوارج بود كه ساكنين شهر كوفه را تهديد ميكردند .خلفای اموی نيز اهتمام خاصي به
شرطه نشان ميدادند و در مواردی آن را به قاضي واگذار ميكردند و گاهي نيز خلفا
شخصاً آن را بر عهده ميگرفتند .در دوره عباسيان نيز ،شرطه نقش مهمي را ايفا ميكرد
(همان) .در دوره ميانه اسالمي ،برخي امور قضايي به شرطه محول شد كه از آن جمله
نظارت و مراقبت در جرائم و بزهها و اجرای حدود شرعي بود.
وظايف اصلي شرطه اجرای احكام قضا بود و تابعي از تشكيالت قضايي بود؛ اما در
دوره ميانه وظايف جديدی به منصب شرطه محول شد .مهمترين تحول در اين منصب،
واگذاری رسيدگي به جرائم به شرطه و گرفتن آن از قضات بود (انوری.)218 :1355 ،
در دوره ميانه اسالمي ،اصطالحات ديگری در خصوص شرطه به كار ميرفت« .امير
حرس» (نظام الملک طوسي« ،)181 :1347 ،شحنه» (انوری« ،)223 :1355 ،خليفه،
خليفت» (همان« ،)222 :شرط سياست»« ،معاون»« ،والي»« ،صاحب الشرطه» و «معونه»
(ساكت« ،)361 :1365 ،اصحاب االرباع» (همان« ،)362 :حرس» (انوری،)221 :1355 ،
«امر الجسر يا امر الجسرين» (ساكت )362 :1365 ،و ...عناوين رايج بود.
همچنين ،در دوره سلجوقيان اصطالح «رئيس» در خصوص كسي كه مسئول سامان
امور يک شهر بود ،كاربرد داشت .مشخص است كه رئيس بر مناصب عامل و شحنه
نظارت داشت و در كنار آن ،وظايف مناصب ديني نيز به او سپرده ميشد (يوسفيفر و
آزاده .)123 :1390 ،نحوه رابطه رئيس و شحنه در دوره سلجوقيان ،به شكل همكاری و
نظارت منصب رئيس بر فعاليت منصب شحنه بود .رئيس بايد با شحنه همكاری ميكرد
و موجبات احترام وی نزد مردم و تأمين مواجب مقرر او را طبق دستور فراهم ميآورد.
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همچنين تعداد مشخصي افراد نظامي از سوار و پياده در اختيار شحنه بگذارد .رئيس بر
ديوان شحنه نظارت ميكرد و به همراه شحنه به امور رعايا رسيدگي ميكرد .رئيس بايد
ازآنچه در ديوان شحنگي اتفاق ميافتاد هميشه باخبر ميبود تا هيچكس بدون جرم
مشخص مورد مؤاخذه قرار نگيرد .الزمه اين كار تعيين «معتمد و كارگذاری هوشيار»
برای نظارت بر شحنگي بود و شحنه بايد در خدمت او ميبود و نقيب و عسس را به
صالحديد وی تعيين ميكرد و بدون اتفاقنظر او كاری انجام نميداد؛ بنابراين ،رئيس
باالتر از شحنه و شرطه مسئول برقراری امنيت بود .امنيت راهها ،جلوگيری از دزدان و
راهزنان و اجرای حكم سياست و شريعت بر آنان بنا بر رأی قضات ،ائمه و اعيان
برعهده وی بود (همان).
مهمترين وظايف شرطه عبارت بود از :دستگيری مجرمان ،ياریرساندن به قاضي در
اثبات تهمتها ،اجرای حكم قاضي در خصوص مجرمين و در مواردی شرطه متولّي
برخي امور قضايي نيز بود و حتي احكامي نيز صادر ميكرد .خلفای عباسي چارچوب
خاصي برای شرطه تعيين كردند كه تا مدتها ادامه داشت (شلبي1975 ،م.)231 :
محدوده وظايف شرطه در دوره عباسيان ،امويان اندلس و فاطميان ،نظارت و
مراقبت در جرائم و بزهها و اجرای حدود شرعي بود« .اين منصب در اين دولتها يكي
از وظايف ديني و تكاليف شرعي به شمار ميرفت و دايره نظارت در آن از احكام
قضاوت اندكي وسيعتر بود چنانكه در حكم تهمت مجالي قائل ميشدند و پيش از
ثبوت بزه درباره متهم مجازاتهای بازدارنده اجرا ميكردند و حدهای شرعي مسلم را
در محل آنها اجرا مينمودند و درباره قصاص و ديه نيز حكم صادر ميكردند و كساني
را كه عملشان به بزهكاری منتهي نميشد تعزير و تأديب مينمودند» (ابن خلدون،
1391هـ.ق.)592 /1 :
همچنين ،شرطه ،قاضي را در اثبات جرم مرتكبين كمک ميكرد و مجری حكمي
بود كه قاضي برعليه اين دسته از مجرمين صادر مينمود .اين اجرای حكم بهويژه در
خصوص حدود صورت ميگرفت؛ اما بهتدريج ،با تطور و گذشت زمان ،صاحب شرطه
شخصاً به بررسي و رسيدگي جرائم و اجرای حدود ميپرداخت (شلبي1975 ،م-30 :
 .)229ازآنجاكه بيشتر جرائمي كه در حوزه كاری صاحب شرطه قرار ميگرفت ،در
شب واقع ميشد ،صاحب شرطه را «صاحب الليل» يا «صاحب المدينه» نيز ميخواندند
(شلبي1975 ،م.)230 :
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افزون بر اين وظايف كه در منابع بهصورت مشخص انجامشده ،شرطه و آنچه در
دوره عباسيان و سلجوقيان با عناوين مختلف از قبيل شحنه ،عسس ،امير حرس نامبرده
ميشد ،ميتوان به :اجرای احكام صادره از طرف قاضي در صورت نياز به قوهی قهريه،
حفظ نظم منطقه ،رسيدگي به شكايات عليه مستخدمان دولت ،نظارت بر جمعآوری
ماليات ،اجرای احكام مجازات بزهكار ،جلوگيری از سد معبر و شلوغي ،حفظ نظم
عمومي و ،...اشاره كرد (عظيمزاده طهراني و پوررمضان.)135 :1389 ،
ابن خلدون معتقد است كه چگونگي وظايف شرطه تا پيش از سقوط خالفتهای
سهگانه (امويان اندلس (138-407هـ.ق) ،فاطميان مصر و عباسيان) بدينصورت بوده،
اما «با سقوط آنها كيفيت اين دو پايگاه در دولتهايي كه امر خالفت دچار اضمحالل
گرديد ،بهكلي فراموش شد و منصب شرطه به دو قسمت تقسيم شد :نخست -وظيفه
رسيدگي به اتهامات مربوط به جرائم و اجرای حدود آنها و مجازات سارقان و امر
قصاص آنجا كه از طرف قاضي تعيين ميشد؛ در دولتهای مزبور برای اين سمت
حاكمي برگزيدند كه بهمقتضای سياست بدون مراجعه كردن به احكام شرعي
فرمانروايي ميكرد و اين حاكم را گاهي «والي» و زماني «شرطه» ميناميدند .دوم-
قسمت تعزيرها و اجرای حدود شرعي را در جرائمي كه از لحاظ شرع به اثبات
ميرسيد به قاضي واگذار كردند؛ او اين وظايف را برعهده داشت و قسمت اخير از
توابع وظيفه قاضي به شمار ميرفت» (ابن خلدون1391 ،هـ.ق.)593-4 /1 :
 .2حسبه
واژه حسبه به كسر حاء و سكون سين كه از آن احتساب گرفته شده ،در قرآن نيامده
است .حسبه در لغت به معاني زير آمده است :الف -عدد و حساب و شمارش (ساكت،
 ،)296 :1365ب -طلب پاداش از سوی خداوند (عثمان ،بيتا ،)61 :ج -كفايت ،د-
انكار ،هـ  -تدبير در امور (همان.)61-63 :
از لحاظ فقهي نيز حسبه از آيات ( 104و  /110آل عمران) گرفته شده است .از نظر
اصطالحي حسبه عبارت است از امر به معروف آن هنگام كه وانهادنش چيرگي يابد و
نهي از منكر آن هنگام كه انجامش هويدا گردد (ماوردی .)477 :1383 ،تعريف ديگری
كه متضمن همين اشاره به امر به معروف و نهي از منكر است از سوی ابن خلدون ارائه
شده است (ابن خلدون1391 ،ق.)600 /1 :
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حضرت رسول(ص) در ايام حيات خود و پس از تشكيل دولت اسالمي در مدينه،
عمر بن خطاب را مسئول مراقبت از بازار مدينه نمود .همچنين پس از فتح مكه سعيد
بن عاص را بر بازار مكه گماشت (ابن عبد البر ،بيتا .)621/2 :اين رويه رسيدگي به
بازار در ايام خلفای اوليه نيز ادامه يافت .در دوره اموی نيز گزارشي از منصب احتساب
آمده است .بالذری(متوفي 279هـ.ق) در انساب األشراف از انتصاب اياس بن معاويه
بن قره (متوفي 122هـ.ق) به حسبه در شهر واسط توسط عمر بن هبيره گزارش داده
است .بنا به گفته بالذری اياس قاضي درستكار و فقيهي بود كه در ايام عمر بن
عبدالعزيز( 99-101حک) به عنوان قاضي منصوب شد .در ايامي كه عمر بن هبيره
(متوفي 107هـ.ق) از سوی يزيد بن عبدالملک ( 101-105حک) بر عراق گماشته شد،
اياس را واليت قضا داد كه اياس از پذيرش آن خودداری كرد و لذا عمر او را مجبور
كرد تا واليت حسبه را در واسط عهدهدار شود (بالذری ،بيتا.)55 /4 :
اما تشكيل نظام حسبه را بايد در دوره اول خالفت عباسيان جستجو كرد كه برای
نخستين بار واژه محتسب در تاريخ اسالمي در اين مقطع وارد فرهنگ تمدن اسالمي
گرديد .محتسب يعني كسي كه متولي ديوان حسبه ميشد ،بايد امين ،قوی ،عالم به
احكام شريعت باشد .محتسب را همراهاني ياری ميكردند كه محتسبين خوانده
ميشدند كه حقوق آنها از بيتالمال پرداخت ميشد .بدين ترتيب در دوره اول
عباسيان و پسازآن در ساير دولتهای اسالمي ،به عنوان يک ديوان مطرح شد (ابوزيد،
1986م.)62 :
از لحاظ نظری نيز حسبه دو مرحله جدا را به خود ديده است :الف -مرحله تدوين
قواعد حسبه در البالی ابواب فقه؛ ب -مرحله تدوين مستقل از ابواب فقه.
مرحله اول را بايد در كتاب موطأ مالک بن انس ديد كه در ايام حياتش در مغرب
اسالمي نشو و نما پيدا كرد .در اين كتاب ابواب مرتبط با معامالت مردم و بازارها ديده
مي شود .اين تدوين در چارچوب فقهي در مشرق عالم اسالم ،احكام حسبه نام گرفت
و در مغرب اسالمي نيز با عناوين «احكام السوق» و «خطه السوق» معروف شد .اين امر
مي رساند كه «اصطالح حسبه امری مربوط به شرق جهان اسالم بود؛ زيرا در تأليفات
اواخر دوره اسالمي در اندلس نيز خبری از حسبه نيست و همان اصطالحاتي كه اشاره
شد ،به كار ميرفته است»(عثمان ،بيتا .)128 :مرحله دوم كه مرحله استقالل است و با
مرحله تحول علوم اسالمي و شاخهشاخه شدن آن همزمان ميشود .در اين مرحله در
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خصوص حسبه يا احكام السوق كتابهای مستقلي نگاشته شد .چنانكه كتاب احكام
السوق يحيي بن عمر(223-89هـ.ق) اولين تأليفي است كه در مورد حسبه بهصورت
مستقل نوشتهشده است؛ اما بااينوجود تا پايان قرن پنجم هجری در مغرب اسالمي و
پايان قرن ششم هجری در مشرق اسالمي رساله مستقلي در زمينه حسبه نگاشته نشده
است (عثمان ،بيتا .)128 :در اين محدوده زماني است كه سقطي مالقي (قرن ششم
هجری) كتابي در آداب حسبه و ابن عبدون اشبيلي (575-502هـ.ق) رساله في القضاء
و الحسبه را تدوين ميكنند  .در مشرق نيز ماوردی در احكام السلطانيه و ابي يعلي الفراء
(458-380هـ.ق) در اثری با همين نام از آن سخن ميگويند (ماوردی 477 :1383 ،به
بعد؛ عثمان ،بيتا .)128 :نسخهی خطي نيز در كتابخانه فاتح استانبول با عنوان «الرتبه
في طلب الحسبه» موجود است كه نويسنده آن ماوردی است و لذا اين اثر را بايد اولين
نوشته مستقل خارج از فقه در زمينه حسبه دانست كه در مشرق اسالمي نوشته است
(ابوزيد1986 ،م.)26-7 :
مطابق نظريهپردازان حسبه ،در خصوص اين نهاد و آنچه امر به معروف و نهي از
منكر خوانده ميشد دو نوع حسبه قابلشناسايي بود :حسبه رسمي يا حكومتي يا عامه،
حسبه داوطلبي يا خاصه .حسبه رسمي كه تابع دولت اسالمي وقت بوده و آن دولت،
رئيس آن را معين ميكرد .اما نوع دوم احتساب را كساني انجام ميدادند كه بهمنظور
انجام اوامر الهي در امر به معروف و نهي از منكر داوطلبانه عهدهدار آن ميشدند و فقها
داوطلبين اين نوع از حسبه را «المتطوع(داوطلبي)» ميخوانند(همان129-32 :؛ ماوردی،
.)78-477 :1383
از لحاظ درجه و رتبه ،جايگاه حسبه ميان احكام قضا و دادرسي از يک طرف و
احكام مظالم از طرف ديگر قرار داشت .در خصوص حسبه و تفاوت و شباهت آن با
دو نهاد نامبرده مي توان گفت كه ديوان مظالم در جايگاهي فراتر از قاضيان و حسبه در
جايگاهي فروتر از ايشان قرار داشت و برای كسي كه امور مظالم را بر عهده دارد جايز
است فرمانهايي به قاضيان و محتسبان بنويسد .درحاليكه برای قاضي جايز نيست
نوشتهای به والي مظالم بفرستد ،هرچند برای او دادن چنين نامهای به محتسب جايز
باشد ،چنانكه برای محتسب نيز جايز نيست كه به هيچكدام از دو گروه ديگر يعني
واليان مظالم و قاضيان دستوری بنويسد(ماوردی .)482 :1383 ،حسبه ذيل وظايف
قاض ي قرار داشت .قاضي در كنار نظارت بر مساجد وظيفه نظارت بر كار به دستان نهاد
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ديني خصوصاً محتسبان نواحي را بر عهده داشت(بويل .)260 :1387 ،بنابراين ،محتسب
مانند قاضي از طبقات مذهبي بود و در ضمن وجود وی ،راه ديگری برای ارتباط
سلطان و حاكم از طريق وی با رعايای خود بود؛ يعني از طريق اعمال نظارت بر رفاه
مردم عادی شهری(همان.)261 :
وظيفه اصلي نهاد حسبه ،حفظ اخالق عمومي و اجرای فرايض ديني مسلمانان بود
و اين مراقبت از آسايش عمومي باعث شده بود تا با مردم ارتباط نزديكي داشته باشد و
به همين خاطر بسيار موردتوجه نويسندگان متون اجتماعي و اخالقي و حتي شاعران و
نويسندگاني كه طبعي لطيف داشتند ،بود .حضور تركان سلجوقي و موج مهاجرت
گسترده آنان و جزمانديشي مذهبي آنان تركيبي نامتجانس ايجاد كرده بود و سبب شده
بود تا از قرن ششم هجری به بعد ،محتسب به عنوان يک بازوی كارآمدی در حفظ
كنترل و امنيت شهر ايفای نقش كند.
وظيفه كلي محتسب امر به معروف و نهي از منكر بود .در دوره ميانه اسالمي اين
وظيفه از طرف نظريهپردازاني نظير ماوردی ،خواجه نظام الملک طوسي و غزالي
موردتوجه ويژهای قرار گرفت .كتابهايي نيز در خصوص حسبه و شرح وظايف
محتسب در قرون پنجم تا هفتم هجری نگاشته شده است؛ از آن جمله كتاب «نهايه
الرتبه في طلب الحسبه» از شيزری شافعي(متوفي 590هـ.ق) در چهل باب به مهمترين
وظايف محتسب پرداخته است( .الشيزری 1365 ،هـ.ق )6:همچنين در كتاب «معالم
القربه في طلب الحسبه» از ابن اخوه(متوفي 729هـ.ق) در هفتاد باب ،شرح كاملي از
وظايف محتسب آمده است( .ابن اخوه)271-300 :1360،؛ اما بايد توجه داشت ،همه
كساني كه در خصوص نهادهای قضايي شرعي و عرفي در دوره ميانه و پسازآن مطلب
نوشتهاند ،همواره نگاهي به اثر ماوردی داشتهاند .بنابراين ميتوان گفت كه مهمترين
نظريهپرداز حسبه در اين دوره ماوردی است كه در فصل آخر كتاب احكام السلطانيه به
بيان نهاد حسبه پرداخته است .اهميت نظريه ماوردی برخالف نوشتههای بعدی تفكيک
دقيق وظايف محتسب ميباشد؛ امری كه در منابع خاص حسبه نيز به آن اندازه مورد
دقت قرار نگرفته است .ازنظر ماوردی ،امر به معروف در دو سطح خود را نشان
ميدهد .الف) آنچه متعلق به حقاهلل است؛ كه شامل -1 :برپايي نماز جمعه هنگاميكه
در سرزميني مسكون از اجرای آن سر باز بزنند -2 .الزام جماعت و افراد هنگاميكه
نماز را به تأخير بيندازند .در اين مورد محتسب وظيفه داشت كه مردم را آگاه
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كند(ماوردی .)482-86 :1383 ،ب) امر به معروف در حقالناس كه شامل -1 :حقوق
عمومي مردم ازجمله آب شرب يک آبادی بازايستد ،برج و باروی آن خراب شود يا در
راه ماندگان بدان درآيند و مردم از كمک به آنها خودداری ورزند -2 .حقوق
اختصاصي افراد ازجمله در ادای حقوق كسي درنگ روا داشته يا در پرداخت بدهي
تأخير شود .ج) حقوق مشترک كه ازجمله اين حقوق ،اوليای زنان بيهمسر را
درصورتيكه خود متقاضي باشند به همسر دادن آنان به همتايانشان الزام كند يا الزام
زنان پس از جدايي به حفظ دوران عده و( ...همان.)486-89 :
دوم نهي از منكر كه آن نيز شامل چند سطح است :الف) آنچه مشتمل بر حق اهلل
است كه شامل -1 :آنچه به حوزه عبادات مربوط ميشود همچون انجام عبادت به شكل
و هيأ تي جز آنچه در شرع مقرر شده يا به تغيير اوصافي كه در آن استحباب است اقدام
كند -2 .آنچه به محظورات تعلق ميگيرد كه شامل نهي از ممنوعات ميشود؛ يعني
مردم را ازآنجاكه جای شک و ترديد و گمان اتهام است ،باز دارد -3 .آنچه به معامالت
منكر مربوط ميشود همچون ربا و دادوستدهای باطل و آن چيزهايي كه شرع از آنها
حتي در فرض رضايت طرفهای عقد نهي كرده است .ب) منكر در حقالناس كه از
اين جمله ،اگر كسي به مرز ملک همسايه يا حريم خانه او تجاوز كند ،يا سر چوبهای
پوشش سقف خانه خود را بر روی ديوارهای خانه او بگذارد ،در صورتي محتسب حق
دخالت داشت كه صاحبخانه از شخص مورد نظر شكايت كند وگرنه محتسب حق
دخالت نداشت زيرا اين ازجمله حقوق خاص افراد است .ج) منكر در حقوق مشترک:
همانند جلوگيری از اشراف بر خانههای ديگران ،جلوگيری از طوالني كردن نماز آن
اندازه كه ضعيفان از آن ناتوان گردند ،الزام بر قاضي كه خود را از قضاوت برحذر دارد
زيرا باعث توقف كار داوری ميشود و(...همان.)489-510 :
 .3دیوان مظالم
ديوان مظالم يكي ديگر از نهادهای نظام قضايي و نظامي بود كه در دوره اسالمي پيش
از به قدرت رسيدن سلجوقيان وجود داشت و در دوره اخير موردتوجه زيادی قرار
گرفت .اشاره شد كه مناصب حسبه ،شرطه ،قاضيالقضات و قضات و ...را بايد در آن
بخش از نظام قضايي تعريف و شناساند كه اصطالحاً به حوزه شرع نامبردار است .در
حوزه عرف كه شامل بخشهای گوناگوني در مناسبات اجتماعي از قبيل فرهنگ و
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آداب معاشرت ،سازوكارهای سياسي و اقتصادی و اداری ميشود ،نظام قضا نيز به
فراخور آنچه متناسب با جوامع گوناگون است ،دارای بخشي است كه در نظام قضايي
از آن با عنوان ديوان مظالم يادشده است .اين نهاد قضايي پيش از اسالم در ميان اعراب
و ايرانيان و حتي روميان شناختهشده بود .برخالف حوزه شرع كه نهادهای قضايي
مشروعيت خود را از قرآن و سنت گرفته بودند ،ديوان مظالم خود عاملي جهت
مشروعيت بخشيدن به خلفا و سالطين و كارگزاران آنها در دادخواهي و رفع ظلم
عمّال ستمگر از مردم بود .بنابراين برخالف حوزه شرع كه سروكار روزمره مردم با آن
بود ،اين نهاد قضايي عرفي تنها در ايام خاصي برگزار ميشد و عمدتاً به دو روز در
هفته محدود بود.
مظالم جمع مَظلِمَه و ظُالمه (فعل :ظلم ،يَظلَم ،ظُلماً) است .ظلم ،در معنای گم
شدن ،از راه بيراه رفتن و در نهايت ستمكاری است .ستمكار از اندازه و مرز ديگری
ميگذرد و به حق او تجاوز ميكند .تظّلم از كسي شكايت كردن /بردن است .در
«مظالم» مشخص است حقي از ميان رفته و يا به حق كسي از سوی ديگری ستم و
دستدرازی شده و شاكي ا ز دادرس مظالم يا همان ديوان مظالم ،انتظار دارد تا حق او
را از متهم بگيرد(ساكت .)257 :1365 ،در تعريف ديوان مظالم گفته شده كه «مسئوليت
رسيدگي به مظالم ،كشاندن طرفهای نزاع به انصاف ورزيدن با يكديگر از رهگذر
ايجاد ترس در دلهای آنان و نيز بازداشتن آنان از انكار حقوق همديگر از رهگذر نشان
دادن اقتدار و هيبت ميباشد» (ماوردی .)163 :1383 ،به همين دليل كسي كه متصدی
اين مقام است ،بايد از لحاظ اقتدار سرآمد و پرهيزگار باشد(همان) .به واسطه اينكه
دادگاه مظالم به دادخواهي مردم از جور و ستم واليان ،حكّام يا كسانِ خلفا ،امرا و
قضات ميپرداخت ،به دارالعدل يا ديوان عدالت نيز معروف بود(ياوری77 :1355 ،؛
خصباک1974 ،م.)85 :
ديوان مظالم در دولتهای اسالمي جايگاه ويژهای يافته بود .در تاريخ ايران پيش از
اسالم نيز اين ديوان نقش مهمي در برقراری عدالت اجتماعي ايفا مينمود .تشكيل
ديوان مظالم در دولتهای ايران باستان ،بهويژه ساسانيان گزارششده است(ساكت،
 .)259 :1365در سياستنامه درباره «اندر مظالم نشستن و سيرت نيكو ورزيدن» آمده:
«و چنان خواندم در كتب پيشينيان كه بيشتر از ملكان عجم دوكاني بلند بساختندی و بر
پشت اسب بر آنجا بايستادندی تا متظلّمان كه در آن صحراگرد شده بودند ،همه را
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بديدندی و داد هر يک بدادندی» (طوسي .)18 :1347 ،در اين دوره قوه عاليه قضايي به
شاهنشاه اختصاص داشت ...آنها سالي دو بار در اعياد نوروز و مهرگان بار عام
ميدادند تا به دادخواهي و رفع ظلم و ستم بپردازند و اين بهويژه در ايام خسرو
انوشيروان مذكور است (كريستن سن .)217 :1382 ،اگرچه اطالعات دقيقي از
چگونگي نحوه برپايي ديوان مظالم و سلسلهمراتب آن ذكر نشده است ولي ميتوان
دريافت كه رياست ديوان مظالم مطابق نوشتهها برعهده شخص شاه بوده و او شخصاً
متولّي رسيدگي به مظالم بوده است.
اما جدای از سابقه تاريخي فوق ،برخي پيشينه ديوان مظالم را در بيزانس و نيز در
ميان رهبران قبيلهای عرب پيش از اسالم دانستهاند ( .)Nielsen, 1991: 933چنانكه،
جرجي زيدان به تبعيت از ماوردی نيز ديوان مظالم را به پيش از اسالم نسبت ميدهد و
حتي «حلف الفضول» را نوعي رويّه مظالم ميدانند كه به احقاق حق مظلومان
ميپرداخت (ماوردی166-69 :1383 ،؛ زيدان .)191 :1369 ،با وجود اينكه پيمان اخير
از برخي ويژگيهای مظالم خالي است ،ولي «قدرت عالي و برتری كه به رسيدگي
مظالم ادامه ميدهد در اين پيمان بهصورت جمعي و گروهي نمودار ميشود .همچنين
حلف الفضول يک دادرسي فوقالعاده و دور از تشريفات و آيين دادرسي به شمار
مي رود و اين نشانگر آن است كه اين پيمان بيشتر سرشت مظالم را داشته است»
(ساكت .)265 :1365 ،سه سابقه تاريخي فوقالذكر(ايران باستان ،بيزانس و عرب پيش
از اسالم) هر كدام به نحوی با تشكيل ديوان مظالم مرتبط هستند .اما مشخص است كه
تشكيل دادرسي بهمنظور رسيدگي به مظالم را بايد در ايران دوره ساسانيان دانست كه از
سوی شاه مكاني برای به مظالم نشستن تعيين ميشده و قدرت برتر شاه تضمينكننده
اوامر صادره آن بود.
در خصوص اين ديوان در ايام حضرت رسول(ص) در مدينه اشاراتي شده
است(الحميضي1409 ،هـ.ق .)58 :مطابق نظر ماوردی« ،حضرت رسول(ص) در
اختالفي ميان يكي از انصار با زبير بن عوام ،پسر عموی پيامبر(ص) ،بر سر آبياری
زمين خود به رسيدگي به شيوه مظالم پرداخته است»(ماوردی .)164 :1383 ،در واقع
«سادگي و فوقالعاده بودن و اجرای بيدرنگ حكم» در اين مورد و «رها بودن از
تشريفات پيچيده دادرسي ،چهره و سيمايي ،همتای مظالم به آن داده است» (ساكت،
 .) 266 :1365در دوره خلفای اوليه تنها در اواخر اين دوره گزارشي از به مظالم نشستن
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شده است .در اواخر اين دوره كه ميان مردم سره و ناسره به هم درآميخت ،حضرت
علي(ع) در سياست كردن مردم قاطعيت افزونتری نشان داد و رسيدگي به مظالم را در
دستور كار خود قرار داد .حضرت علي(ع) رسيدگي به اينگونه امور را به قاضي آن
وقت ابو ادريس خوالني (متوفي 80هـ.ق) واگذار كرد (ابن خلدون1391 ،هـ.ق/1 :
 .) 591حضرت علي(ع) به همين اندازه اكتفا كرد و آن را بدان پايه نرساند كه بنيادی
ويژه برای ديوان مظالم پديد آورد(ماوردی164 :1383 ،؛ مدرسي طباطبايي.)99 :1366 ،
بنابراين ،در دوره حضرت رسول(ص) و خلفای اوليه نمونههای عملي از به مظالم
نشستن و يا نحوه قضاوتهای اينچنيني در دست است .در عصر خالفت حضرت
علي(ع) به واسطه تغييرات اجتماعي گسترده كه صورت گرفته بود ،رسيدگي به مظالم و
وجود چنين ساختاری را ايجاب مينمود و آن مقدمه امری شد كه بعدها ديوان مظالم
نام گرفت .اما هنوز نميتوان از وجود ساختار مشخصي در رابطه با ديوان مظالم همانند
دوره پيش از اسالم در ايران يادكرد .در واقع اين امر تنها اختصاص به ديوان مظالم
نداشت ،حتي ساختار نظام قضا نيز هنوز شكل مشخصي به خود نگرفته بود و در حال
گذراندن دوره گذار خود از مرحله نهضت به مرحله نظام بود.
روی كار آمدن امويان و تشكيل خالفت در دمشق را بايد آغاز تشكيل نهادهای
حكومتي دانست .از لحاظ تشكيل ديوان مظالم نيز ،همزمان با خالفت آنها ،آشفتگي
اوضاع و ستم و زورگويي مردم به يكديگر ،ديگر اندرز و توصيه برای بازداشتن آنان از
كشمكش و يا انكار حقوق يكديگر بسنده نميكرد و حكمرانان برای بازداشتن
زورگويان از كار خود و نيز دفاع از حقوق ستمديدگان ،نيازمند آن شدند كه به مظالم
رسيدگي كنند(ماوردی .)165 :1383 ،ازاينرو عبدالملک بن مروان ( 65-86حک) برای
نخستين بار روزی را برای رسيدگي به مظالم اختصاص داد و در اين روز شخصاً به
مشكالت و مظلمههای مردم گوش ميداد و آنچه را نيازمند حكم قضايي ميدانست به
نزد قاضي خود ابوادريس اودی(ازدی) ميفرستاد .كاری كه عبدالملک در تعيين روزی
برای مظالم صورت داد در اسالم سابقه نداشت .پس از او ،سليمان بن عبدالملک نيز به
مظالم رسيدگي ميكرد و در اين خصوص اهتمام ويژهای به خرج داد (ابن جوزی،
1358هـ.ق .) 333 /2 :پس از درگذشت سليمان و جانشيني عمر بن عبدالعزيز،
درنتيجهی افزايش ستمِ كارگزاران و بيدادِ ستمگران ،خليفه شخصاً در ديوان مظالم مي-
نشست و به دادخواهي متظلمين ميپرداخت (ماوردی166 :1383 ،؛ ساكت:1365 ،
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 .) 266اين روش دادپروری و رسيدگي به مظالم توسط عمر بن عبدالعزيز سبب شد تا
خوارج از جنگ با وی خودداری كنند (ابن جوزی1358 ،هـ.ق .)341 /2 :با درگذشت
عمر بن عبدالعزيز ،شيوه رسيدگي به مظالم از سوی خلفا و كارگزاران اموی دنبال نشد.
درنتيجهی بيعدالتي آنها ،يكي از شعارهای رهبران جنبشهای شيعي و در رأس آنها
زيد بن علي (ع) «ردّ مظالم» عنوان شد (همان.)404 /2 ،
مشخص است كه در دور ه امويان ،ديوان مظالم نسبت به دوره صدر اسالم ،رشد
افزونتری داشته است .در اين دوره از خلفا انتظار ميرفت كه به مظالم رسيدگي كنند و
يكي از وظايف خلفا نيز نشستن آنها بر مسند ديوان مظالم عنوان شده است .با زوال
تدريجي خالفت اموی و دور شدن آنها از رسيدگي به مظالم جنبشهايي كه عليه آنها
شكل گرفت ،در دعوت خود« ،ردّ مظالم» را به عنوان شعار مبارزاتي انتخاب ميكردند.
اما درباره ساختار اين ديوان و اينكه كارگزاران آن چگونه بود ،منابع تاريخي اطالعات
دقيقي ارائه نميدهند؛ اما ميتوان حدس زد كه در ايام تشكيل ديوان مظالم توسط
عبدالملک بن مروان ،او برای رسيدگي به مظالم ،نايبي از طرف خود تعيين ميكرد .در
دوره عمر بن عبدالعزيز ،خليفه شخصاً به ديوان مظالم مينشست .پس از او اين روند
متروک شد.
با روی كار آمدن عباسيان (132-656هـ.ق) ساختار قدرت تمركز يافت .اين
تمركزگرايي بهويژه در نظام قضايي با برآمدن قاضيالقضات كامالً مشهود بود .در
خصوص ديوان مظالم نيز خلفا تالش داشتند تا شخصاً به آن اقدام كنند .اولين خليفه
عباسي كه به اين كار اقدام كرد ،مهدی(158-169هـ.ق) بود .اين خليفه ،محبوب خاص
و عام بود زيرا خالفت خود را با رسيدگي به مظالم و دادرسي مظلوم آغاز كرد
(مسعودی .)318 /2 :1382 ،مهدی برخالف پدرش ،حتي نسبت به رقيبان سياسي خود
از شيعيان علوی ،تسامح و رفتاری نيكو در پيش گرفت .هرچند در ايام خالفت منصور
(158-136هـ.ق) برپايي ديوان مظالم و دريافت نوشتههای تظلم مردم و پاسخ به آنها
مرسوم بوده است ،ولي مهدی در اين كار از پدر پيشي گرفت و رسيدگي به مظالم يكي
از دلمشغوليهای اصلي اين خليفه بود (مدرسي طباطبايي .)99 :1366 ،او برای
رسيدگي به مظالم ابن ثوبان را متصدی اين ديوان نمود (ابن جوزی1358 ،هـ.ق/2 :
.)455
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پس از مهدی اين كار بهصورت سنت مستمر دستگاه خالفت درآمد و خلفای پس
از وی ،هادی ،هارون و مأمون معمو ًال هرچند وقت يکبار برای رسيدگي به تظلمات
مردم جلوس عام داشتند (همان؛ ماوردی .)166 :1383 ،هادی (169-170هـ.ق) در ابتدا
از رسيدگي به مظالم خودداری كرد .اين امر در جنبشهای اعتراضي شيعيان اين دوره
نيز آشكار بود .ولي سپس به توصيه اطرافيان خود به رسيدگي به مظالم پرداخت(ابن
اثير )84 /3 :1371 ،تا از حدّت و شدّت اعتراضها بكاهد.
رويه رسيدگي به مظالم و به ديوان نشستن پس از هادی ادامه يافت .منابع هرچند
امين ( 193-198حک) را به لهو و لعب متهم كردهاند و در مقايسه ميان او و مأمون «رد
مظالم» را يكي از كارهای درخشان مأمون ذكر كردهاند (ابن جوزی1358 ،هـ.ق/3 :
 ،) 196اما عليرغم اين اقبال نسبت به مأمون ،در دوره امين نيز ديوان مظالم برپا بود و او
احمد بن سالم را به اين مهم گماشت .وی «صاحب المظالم» دوره امين بود (ابن
اثير .)138 /3 :1371،مأمون نيز (198-218هـ.ق) پيش از به خالفت رسيدن و در دوران
خالفت ،به رد مظالم اهتمام داشت و روز يكشنبه هر هفته را به اين كار اختصاص داده
بود .اين رويه به مظالم نشستن در ايام حضور مأمون در خراسان در طول هفته برگزار
مي شد «و او هر روز اندر مسجد جامع مرو آمدی و آنجا مظالم كردی و سخن مردمان
بشنيدی و انصافهای ايشان بدادی» (گرديزی .)296 :1363 ،پس از مأمون و چيرگي
تركان بر دستگاه خالفت ،ظلم و ستم تركان بر مردم عادی بيشتر شد و اين امر
رسيدگي به مظالم و برپايي ديوان مظالم را بيشازپيش ميطلبيد .بنابراين برپايي ديوان
مظالم در دوره متوكل(232-247هـ.ق) بسيار مورد تأكيد بود و او قاضيالقضات خود را
به اين منصب گماشت .چنانكه متوكل پس از عزل ابو داوود از قضاوت ،يحيي بن
اكثم(متوفي 243هـ.ق) را به عنوان قاضيالقضات منصوب نمود و رسيدگي به مظالم را
به وی واگذار كرد .برای مدتي نيز محمد بن يعقوب معروف به ابن ربيع متولّي مظالم
شد(ابن اثير227-29 /3 :1371،؛ ابن جوزی1358 ،هـ.ق.)386 /3 :
رسيدگي به مظالم تا ايام مهتدی( 255-256حک) ادامه داشت .وی آخرين خليفه
عباسي بود كه شخصاً برای رسيدگي به مظالم نشست .مهتدی برای اين منظور ،عمارتي
چهاردر بنا كرد و آن را «قبه المظالم» خواند .خليفه همه را در آنجا به حضور
ميپذيرفت و به شكايات گوش ميداد و ترتيب اثر ميداد(مسعودی584 /2 :1382 ،؛
ماوردی.)166 :1383 ،
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پس از مهتدی به مظالم نشستن شخص خلفا تا اندازه زيادی كاستي گرفت .اينكه
چرا از اين زمان به بعد خلفا ديگر شخصاً به مظالم رسيدگي نميكردند؟ ارتباط مستقيم
با قدرت خلفای عباسي داشت .در فاصله خالفت منصور تا مهتدی ،خلفای عباسي از
قدرت زيادی برخوردار بودند و تشكيل چنين ديواني نيز از قدرت آنها حكايت
داشت .در دوره ای كه خلفا دچار زوال شدند اين وظيفه به سالطين ،وزراء و ناظران
مظالم كه به عنوان نايب خليفه عمل ميكردند ،واگذار شد و اين امر موجب نارضايتي
مردم گرديد .اگر در گذشته داعيان علوی و شيعي در صورت عدم توجه حاكمان به
رسيدگي به مظالم در قيامهای خود ،رسيدگي به مظالم را شعار خود عنوان ميكردند،
اكنونكه اين قدرت توان خود را در طرح شعار «رد مظالم» به واسطه تشكيل خالفت
فاطمي و ضعف زيديه و نبود امام اماميه در سايه غيبت امام دوازدهم نداشت ،مردم
معترض از خود خليفه عباسي ميخواستند كه شخصاً به ديوان مظالم بنشيند؛ لذا خليفه
القاهر ( 322 – 320حک) در سال 321هـ.ق ،در پاسخ به اين اعتراضات و برای جلب
رضايت مردم وعده داد كه پسازاين خود شخصاً به ديوان مظالم مينشيند(مدرسي
طباطبايي .)99 :1366 ،بهتدريج با ضعف امرای ترک و چيرگي آلبويه (-447
320هـ.ق) بر بغداد ،برپايي ديوان مظالم را اين دولت در اختيار گرفت و ابو احمد
حسين بن موسي موسوی(304-400هـ.ق) پدر سيّد مرتضي(355-436هـ.ق) و سيّد
رضي(359-406هـ.ق) به مقام رسيدگي به مظالم منصوب شد(ابن جوزی1358 ،هـ.ق:
 .) 267 /4اين اولين بار بود كه يک علوی به عنوان صاحب المظالم منصوب شد و آن
نيز به خاطر چيرگي دولت شيعي آلبويه بر خالفت و در اختيار گرفتن قدرت خلفا
بود.
در اوايل قرن پنجم ديوان مظالم تحت تأثير آراء ابوالحسن ماوردی سامان نظری
ويژه ای پيدا كرد .ماوردی احيای قدرت خالفت را در نظر داشت كه در نتيجه ضعف
خلفا به واسطه در اختيار گرفتن كارگزاران قدرتمند اعم از وزرا ،سالطين و امرا دچار
نوعي تشتت شده بود .مخاطب ماوردی و ساير فقهای اين دوره مخدومان شيعه خود،
يعني آلبويه بود .از نظر او قلمرو مسئوليت رسيدگي به مظالم شامل -1« :رسيدگي به
تعدی كارگزاران به رعيت و بازخواست از آنان در برابر رفتارهای ستم آلود-2 ،
رسيدگي به ستم كارگزاران در اموالي كه از مردم گرد ميآورند -3 ،رسيدگي به وضع
كاتبان ديوان -4 ،رسيدگي به تظلم رزق بگيران -5 ،بازگرداندن اموال غصب شده-6 ،
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نظارت بر اوقاف -7 ،به اجرا گذاردن احكامي كه قاضيان از اجرای آن درماندهاند-8 ،
انجام آن دسته از مصالح عمومي در امور حسبه كه متوليانش از عهده آن برنيامدهاند-9 ،
پاسداشت آيين های عبادی آشكار نظير نمازهای جمعه و عيدين ،حج و جهاد-10 ،
رسيدگي به نزاعهای كسان و داوری ميان طرفهای كشمكش بود»(ماوردی:1383 ،
.)170-76
در وظايف دهگانهای كه م اوردی برای صاحب مظالم و ديوان مظالم در نظر دارد،
برخي امور در حوزه حسبه و برخي نيز در حوزه كار قاضيان قرار داشت .اينكه چرا
ماوردی همه وظايف را يكجا در قلمرو ديوان مظالم قرار ميدهد ،حكايت از آشفتگي
اجتماعي دارد كه از نظر وی تنها قدرت فائقه متولّي ديوان مظالم ميتواند آن را
رفعورجوع كند .برای نمونه پاسداشت مناسک ديني كه در حوزه كار محتسب است و
ماوردی اين وظيفه را بر عهده مظالم قرار ميدهد ،نشانگر آن است كه نهاد احتساب از
عهده وظايف خود برنميآيد .در واقع واگذاری وظايف قضات و محتسبها به ديوان
مظالم نشان ميدهد كه متوليان دو نهاد مذكور از انجام وظايف خود كوتاهي ميكنند و
يا توانايي اعمال و اجرای احكام صادره را ندارند .اين واگذاری وظايف سبب اقتدار
متولي ديوان مظالم در مقايسه با ديوان قضا شد ،زيرا اكثراً حاكم يا صاحب قدرتي بر
مسند آن مينشست و دستورات آن الزامي بود(ماوردی .)166 :1383 ،اين امر با روی
كارآمدن سلجوقيان بيشتر نيز شد.
در همين رابطه ،در دوره عباسيان ،دو اصطالح مرتبط با ديوان مظالم شكل گرفت:
 -1صاحب المظالم -2 ،قبه المظالم .صاحب المظالم كسي بود كه از طرف خليفه به
عنوان متولّي ديوان مظالم انتخاب ميشد و در اصل نايب خليفه بود(ابن اثير/3 :1371 ،
 .)138قبه المظالم نيز به مكاني گفته ميشد كه مهتدی به جای مسجد درست كرد تا در
آن به مظالم رسيدگي كند(مسعودی584 /2 :1382 ،؛ ماوردی.)166 :1383 ،
بهصورت خالصه ميتوان گفت كه مظالم تا سقوط خالفت عباسي بهصورت يک
سنت مستمر درآمده بود و خلفا پس از عبدالملک بن مروان تا سقوط خالفت عباسي به
ديوان مظالم مينشستند .اين رسيدگي به مظالم در دورههايي ،آنچنان برجسته بود كه
در قيامهايي كه برعليه نظام حاكم صورت ميگرفت ،كار خود را در راستای «ردّ مظالم»
و احيای آن عنوان ميكردند .در ايامي كه قدرت خلفای عباسي دچار ضعف گرديد و
دولتهای متعددی در نقاط مختلف خالفت شكل گرفت ،اين دولتها نيز ديوان مظالم
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مخصوص به خود را تشكيل دادند .مهمترين اين دولتها ،غزنويان(351-582هـ.ق)
بودند .در ايام سلطان محمود و پسرش ،سلطان مسعود ،به مظالم نشستن از اهميت
شاياني برخوردار گرديد (بيهقي .)614،286،172 :1355 ،براين اساس ،پس از روی كار
آمدن سلجوقيان ( 429- 590هـ.ق) ،يكي از خواستههای مردم خراسان به مظالم
نشستن سالطين اين خاندان بود.
نتيجهگيری
بررسي نهاد قضا در دوره تاريخ خالفت عباسيان و ساختارهای نظامي و اجتماعي در
خدمت آن نشان داد ،كه ايجاد يک ساختار قضايي كه ذيل دستگاه خالفت قرار داشته
باشد از ابداعات آنان در ميان عرب و به تأسي از نزديكي اين خالفت با ميراثهای
غيرعربي در خارج از شبهجزيره بود .عباسيان بهزودی دريافتند كه اجرای عدالت در
جامعه عالوه بر دستگاه قضا و تعيين قاضيالقضات نيازمند مناصب ديگری نيز مانند
شرطه ،حسبه و ديوان مظالم است.
در اين دوره نظام قضايي به دو حوزه شرع و عرف تقسيم ميشد حوزه شرع بيشتر
برگرفته از نظام حقوقي دين اسالم و احكام مذاهب مختلف و حوزه عرفي بيشتر
برآمده از سنتهای مردم مسلمان در مناطق گوناگون بود؛ كه وظيفه هر دو در راستای
حفظ نظم و امنيت اجتماعي و تأكيد بر اهتمام جايگاه خالفت در اجرای شريعت و
امنيت مردم بود .البته بهتدريج كه خليفه از قدرتش كاسته شد و امرا و سالطين از نظر
قدرت نظامي نقشي تعيينكننده در ساختار سياسي ايفا كردند ،بحث تالزم و پيوستگي
سه نهاد خالفت ،سلطنت و وزارت بهمنظور حفظ انسجام جهان تسنن مطرح شد .اين
پيوستگي بهويژه در بحث امنيت اجتماعي و رفع ظلم كامالً آشكار است كه برخي از
تاريخنگاران نيز بدان اشارهكردهاند.
نظام شرطه به عنوان پليس شرعي و داخلي در شهرها وظايف مهمي را در ساختار
قضائي ايفا ميكرد .مهمترين نقش آنها اجرای احكام صادرشده از سوی قضات
دستگاه قضائي بود .نهاد حسبه نيز به كمک دستگاه قضائي خصوصاً در كار امر به
معروف و نهي از منكر جايگاه مهمي در برقراری نظم اجتماعي و اجرای اوامر ديني
داشت .ديوان مظالم هم به عنوان يک نهاد اجتماعي و عرفي در خدمت خالفت
اصليترين ساختاری بود كه سبب ورود مستقيم خلفا و حاكمان به عرصه قضائي
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مي شد .در ديوان مظالم گاهي خود خلفا و گاهي نيز فردی به نيابت مستقيم از خليفه و
حاكم به قضاوت مينشست و نقش مهمي در مشروعيت بخشيدن به حكومت خلفا
داشت.
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آستان قدس رضوی.
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Abstract
The Abbasid Caliphate is considered one of the most important
governing systems in the Islamic world. Many administrative and
political institutions of Islamic civilization were formed during this
caliphate, although many of these institutions were derived from the
structures of pre-Islamic Iran. The institution of the judiciary was one
of the most important administrative structures of this caliphate, that
despite its previous existence in Islamic governments, it eventually
evolved in the hands of the Abbasids. Various military and social
structures served the judiciary of the Abbasid Caliphate, the most
important of which were Hasabeh, Shorteh, and Divan-e-Mazalem (the
Court of Injustice). The present study seeks to examine the position of
the mentioned military and social institutions in the judicial structure
of the Abbasid Caliphate and to illuminate the position of these
military positions and social structures in the judicial system of the
Abbasid Caliphate. The findings of the research indicate that these
positions were an important part of the judicial structure of that
period. Hasabeh was in charge of economic, social, and religious
affairs, and this organization acted in direct connection with "Amr-beMaroof va Nahy-e-Monkar" (enjoining the good and forbidding the
evil). Shortehs (judicial officers) were the executors of judicial rulings
and were considered the executive arm of the judiciary. Finally, the
Court of Injustice, which was an important part of the judiciary of the
Abbasid Caliphate and was directly run by the caliph himself, also
played an important role in people's direct access to the caliphs when
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they dealt with people's complaints about the actions of the governors,
commanders, and notable statesmen.
Keyword: the Abbasid Caliphate, the judiciary, military positions,
Shorteh, Hasabeh, Divan-e-Mazalem (the Court of Injustice).

