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 قضائي  ساختار  خدمت  در  اجتماعي   و   نظامي  نهادهای  بررسي
 عباسي   خالفت

1بیگی  حسن محمد 

 * 

 چكيده 
از مهم بهترين دستگاهخالفت عباسي يكي  حساب  های حكومتي در جهان اسالم 

اين خالفت  مي در دوره  اسالمي  تمدن  اداری و سياسي  نهادهای  از  بسياری  آيد. 
ي از ساختارهای ايران پيش تأسشكل گرفت كه البته تعداد زيادی از اين نهادها به  

از   يكي  قضا  نهاد  است.  بوده  اسالم  اين خالفت    نيترمهماز  اداری  ساختارهای 
ها اسالمي وجود داشت؛ اما سرانجام به است كه گرچه پيش از آن نيز نزد دولت 

خدمت   در  مختلفي  اجتماعي  و  نظامي  ساختارهای  يافت.  تكامل  عباسيان  دست 
مهم ازجمله  كه  بودند  عباسي  خالفت  قضائي  آننهاد  ميترين  حسبه،  ها  به  توان 

اشا مظالم  ديوان  و  جايگاه  شرطه  بررسي  پي  در  روی  پيش  پژوهش  كرد.  ره 
و   است  عباسي  خالفت  قضائي  ساختار  در  نامبرده  اجتماعي  و  نظامي  نهادهای 
چه   از  اجتماعي  ساختارهای  و  نظامي  مناصب  اين  كه  است  آن  اصلي  سؤال 
بايد   پاسخ  در  كه  بودند؟  برخوردار  عباسي  قضائي خالفت  دستگاه  در  جايگاهي 

حكايت از آن دارد كه اين مناصب بخش مهمي از ساختار    های پژوهشگفت يافته
ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعي،    ،حِسْبَهگرفتند. نهاد  قضائي آن دوره را در برمي

با  بود و  مذهبي   ارتباط مستقيم  به معروفاين تشكيالت در  از منكرو   امر     نهي 
تگاه  اجرای احكام قضائي بودند و بازوی اجرائي دس  مأمور  هاشرطه؛  كرديمعمل  
قضائي    آمدنديم  حساببهقضا   دستگاه  از  مهمي  بخش  كه  نيز  مظالم  ديوان  و 

رسيدگي به در    خالفت عباسي بود نقش مهمي در دسترسي مستقيم مردم به خلفا
مسئول رسيدگي به اعمال ظالمانة   داشت وديواني  و    از عمال دولت   شكايات مردم
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مسئوليت    ماًيمستق  خليفهص  شخ  به مردم بود كه  حكام، امرا و رجال بزرگ دولت 
 شت. آن را بر عهده دا

ديوان    ها:کلیدواژه  حسبه،  شرطه،  نظامي،  مناصب  قضا،  نهاد  عباسي،  خالفت 
 مظالم. 

 مقدمه

های اساسي يک نظام سياسي  يكي از ساختارهای حكومتي از پايه  عنوانبهنظام قضايي  
و مي  حساببه شرعي  منابع  از  برگرفته  اسالمي  ميانه  دوره  در  نظام  اين  اهميت  آيد. 

حفظ كنند    باهم  زمانهمعرفي جوامع اسالمي بود كه تالش داشتند تا »دين و ملک« را  
 رو نيازاهای حفظ اين پيوند دوگانه بود.  از اولين پايه  گسترعدالتو ايجاد نظام قضايي  

مدينه توسط حضرت رسول)ص( ايجاد يک نظام    شهرـ  از همان ابتدای تشكيل دولت  
بود و از همان زمان نيز ساختاری نظامي برای خدمت به اين    موردتوجهعادل قضايي  

نهاد شكل گرفت. با گسترش قلمرو اسالمي در دوره خلفای اوليه و بعدها اموی، وجود 
آمد به حساب  اسالمي  ملزومات خالفت  از  آن  تابع  نيروهای  و  قضايي  نظام  در يک   .

مند فقهي،  مكاتب مختلف فقهي و ايجاد چارچوب نظام   گيری شكلدوره عباسيان و با  
 كرد.باشد را ايجاب مي القضاتيقاضاستقرار نظام قضايي كه در رأس آن يک 

نظام قضايي در دوره خالفت عباسي و مناصب   بررسي  با موضوع  پژوهش حاضر 
يكردی تاريخي به ساختار و تشكيالت  كند تا با رونظامي در خدمت نهاد قضا تالش مي

بپردازد.   نظامي در خدمت دستگاه قضائي در دوره مذكور  نهادهای    كاركردو عملكرد 
اصلي نهاد قضايي در جامعه اسالمي برپايي و پاسداشت عدالت و دادرسي و جلوگيری  

و    يشكنقانونو    ومرجهرجاز   بوده است  اخالقيات عمومي  از حوزه    قطعاً و حفاظت 
بوده بر آن  انجام  جهت  قدرتمندی  نظامي  ساختار  يک  نيازمند  كاری  چنين  انجام  ای 

رفت كه پاسدار و مجری  نهاد قضايي، نهادی ويژه در جوامع اسالمي به شمار مي   .است
مي برقرار  را  جامعه  در  قانون  و  نظم  و  بود  جامعه  در  واقع  عدالت  در  و  ساخت 

و عرفي    دهندهنشان ديني  نظام  نظارت  بر    لهي وسهبنحوه  آن  اختيار  در  نظامي  نهادهای 
 امور زندگي عامه بود.
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 شرطه  .1

نظامي   برقراری نظم  كه  را    عربي  هایحكومتداخل شهری  نيروهای  امنمسئول    ت يو 
تاريخ مناصب قضايي در اسالم در دوره امويان و  خواندندميشرطه    بودند را  . بررسي 

مي نشان  شرطه  عباسيان  نوع  سه  رتبه  و  مقام  لحاظ  از  كه  است.    ص يتشخقابلدهد 
الوسطي« »شرطه  مردم،  عموم  برای  الصغری«  صاحبان    »شرطه  از  ميانه  طبقات  برای 

و   برای خواص  الكبری«  »شرطه  و  بلندپايه  از  283/  3:  1964حسن،  )  انياعمشاغل   .)
نخستين حاكمي بود لحاظ تاريخي شرطه در اسالم با عمر بن خطاب شروع شد زيرا او  

شب  پيوسته  كه  مي  عنوانبهها  گشت  مدينه  در  )شلبي،  عسس  اين  231م:  1975زد   .)
مكرّر   تجاوزهای  نيز  آن  علت  كرد.  پيدا  خاصي  انتظام  )ع(  علي  امام  ايام  در  وظيفه 

كردند. خلفای اموی نيز اهتمام خاصي به  خوارج بود كه ساكنين شهر كوفه را تهديد مي 
به قاضي واگذار    ادندديم شرطه نشان   و گاهي نيز خلفا    كردنديم و در مواردی آن را 

 كرديم. در دوره عباسيان نيز، شرطه نقش مهمي را ايفا  گرفتنديمآن را بر عهده    شخصاً
  برخي امور قضايي به شرطه محول شد كه از آن جمله)همان(. در دوره ميانه اسالمي،  

 . بود اجرای حدود شرعيها و و بزه جرائمنظارت و مراقبت در 
اما در    ؛وظايف اصلي شرطه اجرای احكام قضا بود و تابعي از تشكيالت قضايي بود

تحول در اين منصب،    ترينمهممحول شد.    منصب شرطه وظايف جديدی به    ميانهدوره  
  (.218:  1355)انوری،    واگذاری رسيدگي به جرائم به شرطه و گرفتن آن از قضات بود

دوره   ادر  ميسالميميانه  كار  به  در خصوص شرطه  ديگری  اصطالحات  امير  »رفت.  ، 
طوسي  «سحر الملک  »خليفه،  ،  (223:  1355)انوری،    »شحنه«  ،(181:  1347،  )نظام 

  »معونه«و    »والي«، »صاحب الشرطه«  ،«معاون»  ،«»شرط سياست  ،(222  )همان:  خليفت«
،  (221:  1355نوری،  )ا   ، »حرس«(362)همان:    »اصحاب االرباع«(،  361:  1365)ساكت،  

 عناوين رايج بود.و...  (362:  1365)ساكت،   »امر الجسر يا امر الجسرين«
« در خصوص كسي كه مسئول سامان سي رئاصطالح »  ، در دوره سلجوقيانهمچنين

كه   بود، كاربرد داشت. مشخص است  بر مناصب عامل و شحنه    رئيسامور يک شهر 
فر و )يوسفي  شدنظارت داشت و در كنار آن، وظايف مناصب ديني نيز به او سپرده مي 

و شحنه در دوره سلجوقيان، به شكل همكاری و   رئيسنحوه رابطه    (.123:  1390آزاده،  
كرد  بايد با شحنه همكاری مي  رئيسبر فعاليت منصب شحنه بود.    رئيسنصب  نظارت م

. آوردميمين مواجب مقرر او را طبق دستور فراهم  أو موجبات احترام وی نزد مردم و ت 
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بر    رئيسهمچنين تعداد مشخصي افراد نظامي از سوار و پياده در اختيار شحنه بگذارد.  
بايد    رئيس .  كردميشحنه به امور رعايا رسيدگي    كرد و به همراهديوان شحنه نظارت مي 

مي  ازآنچه اتفاق  شحنگي  ديوان  ميدر  باخبر  هميشه  تا  افتاد  جرم    كسچيهبود  بدون 
»معتمد و كارگذاری ه تعيين  اين كار  نگيرد. الزمه  شيار«  و مشخص مورد مؤاخذه قرار 

و عسس را به  بود و نقيب  برای نظارت بر شحنگي بود و شحنه بايد در خدمت او مي
تعيين مي   رئيس بنابراين،    ؛داداو كاری انجام نمي  نظر اتفاقكرد و بدون  صالحديد وی 

ها، جلوگيری از دزدان و باالتر از شحنه و شرطه مسئول برقراری امنيت بود. امنيت راه
اعيان   و  ائمه  قضات،  رأی  بر  بنا  آنان  بر  شريعت  و  سياست  حكم  اجرای  و  راهزنان 

 )همان(. برعهده وی بود
دن به قاضي در  رسانياریوظايف شرطه عبارت بود از: دستگيری مجرمان،    ترينمهم
متولّي  هاتهمتاثبات   مواردی شرطه  در  و  مجرمين  در خصوص  قاضي  اجرای حكم   ،

كرد. خلفای عباسي چارچوب  برخي امور قضايي نيز بود و حتي احكامي نيز صادر مي
 (.231م:  1975ها ادامه داشت )شلبي، مدت  خاصي برای شرطه تعيين كردند كه تا

و   نظارت  فاطميان،  و  اندلس  امويان  عباسيان،  دوره  در  شرطه  وظايف  محدوده 
يكي   هادولت»اين منصب در اين    .و اجرای حدود شرعي بود  هابزه و    جرائممراقبت در  

شمار   به  شرعي  تكاليف  و  ديني  وظايف  احكام    رفت يماز  از  آن  در  نظارت  دايره  و 
اندكي   قائل    تروسيعقضاوت  مجالي  تهمت  حكم  در  چنانكه  از    شدندميبود  پيش  و 

ند و حدهای شرعي مسلم را  كردميهای بازدارنده اجرا  ثبوت بزه درباره متهم مجازات 
كردند و كساني  رباره قصاص و ديه نيز حكم صادر مي نمودند و داجرا مي  هاآندر محل 

منتهي   بزهكاری  به  عملشان  كه  مي  شدينمرا  تأديب  و  خلدون،  تعزير  )ابن  نمودند« 
 (.592/ 1هـ.ق: 1391

مرتكبين كمک   اثبات جرم  در  را  قاضي  و مجری حكمي    كردميهمچنين، شرطه، 
در    ژهيوبه. اين اجرای حكم  نموديماين دسته از مجرمين صادر    هي برعلبود كه قاضي  

، با تطور و گذشت زمان، صاحب شرطه  جي تدربهاما ؛ گرفتخصوص حدود صورت مي
-30م:  1975پرداخت )شلبي،  شخصاً به بررسي و رسيدگي جرائم و اجرای حدود مي

مي  ازآنجاكه(.  229 قرار  شرطه  صاحب  كاری  حوزه  در  كه  جرائمي  در بيشتر  گرفت، 
خواندند  نيز مي  «شرطه را »صاحب الليل« يا »صاحب المدينه  شد، صاحبشب واقع مي 

 . (230م: 1975)شلبي، 
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اين وظايف كه در منابع   بر  ، شرطه و آنچه در  شدهانجاممشخص    صورتبهافزون 
  سلجوقيان با عناوين مختلف از قبيل شحنه، عسس، امير حرس نامبردهعباسيان و  دوره  

ی قهريه،  صادره از طرف قاضي در صورت نياز به قوهتوان به: اجرای احكام  ، ميشدمي
بر   نظارت  دولت،  مستخدمان  عليه  شكايات  به  رسيدگي  منطقه،  نظم    آوریجمعحفظ 

نظم  حفظ  شلوغي،  و  معبر  سد  از  جلوگيری  بزهكار،  مجازات  احكام  اجرای  ماليات، 
 .(135: 1389هراني و پوررمضان،  طزاده )عظيم عمومي و...، اشاره كرد

های  خلدون معتقد است كه چگونگي وظايف شرطه تا پيش از سقوط خالفتابن  
بوده،    صورتنيبدهـ.ق(، فاطميان مصر و عباسيان(  138-407اندلس ))امويان    گانه سه

دچار اضمحالل    هايي كه امر خالفتيفيت اين دو پايگاه در دولتك  هاآناما »با سقوط  
  هوظيف  -نخستو قسمت تقسيم شد:  فراموش شد و منصب شرطه به د  كلي بهگرديد،  

به   به    اتهاماترسيدگي  اجرای حدود    جرائممربوط  امر    هاآنو  و  سارقان  مجازات  و 
مي تعيين  قاضي  طرف  از  كه  آنجا  اين  مزبور    هایدولتدر    ؛شدقصاص  سمت  برای 

كه  ي  حاكم احكام    دونب  سياست  یمقتضابهبرگزيدند  به  كردن    شرعي مراجعه 
مي فرمانرواي  مي ي  »شرطه«  زماني  و  »والي«  گاهي  را  حاكم  اين  و    -دوم  ناميدند.كرد 

در   را  شرعي  حدود  اجرای  و  تعزيرها  شرع    يجرائمقسمت  لحاظ  از  اثباتكه    به 
كردند  دي رسيم واگذار  قاضي  از  ا  ؛به  اخير  قسمت  و  داشت  برعهده  را  وظايف  اين  و 

 (. 593-4/ 1: هـ.ق 1391)ابن خلدون، « رفتيمبه شمار   ه قاضيتوابع وظيف

 حسبه  .2
كه از آن احتساب گرفته شده، در قرآن نيامده    واژه حسبه به كسر حاء و سكون سين

ساكت،  شمارش )عدد و حساب و    -است. حسبه در لغت به معاني زير آمده است: الف
از سوی    -(، ب296:  1365 پاداش  )طلب  بيخداوند  د  -(، ج61تا:  عثمان،    -كفايت، 

 (.61-63همان: امور )تدبير در   -انكار، هـ 
/ آل عمران( گرفته شده است. از نظر  110و    104از لحاظ فقهي نيز حسبه از آيات )

اصطالحي حسبه عبارت است از امر به معروف آن هنگام كه وانهادنش چيرگي يابد و  
(. تعريف ديگری  477:  1383ردی،  نهي از منكر آن هنگام كه انجامش هويدا گردد )ماو

كه متضمن همين اشاره به امر به معروف و نهي از منكر است از سوی ابن خلدون ارائه  
 (.600/ 1ق: 1391شده است )ابن خلدون، 
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حضرت رسول)ص( در ايام حيات خود و پس از تشكيل دولت اسالمي در مدينه،  
همچنين پس از فتح مكه سعيد    عمر بن خطاب را مسئول مراقبت از بازار مدينه نمود.

البر،   بازار مكه گماشت )ابن عبد  بر  به  (2/621:  تايببن عاص را  . اين رويه رسيدگي 
بازار در ايام خلفای اوليه نيز ادامه يافت. در دوره اموی نيز گزارشي از منصب احتساب  

بالذری)متوفي   انتصاب  279آمده است.  از  األشراف  انساب  در  معااهـ.ق(  بن    هويياس 
)متوفي  بن قر داده 122ه  بن هبيره گزارش  به حسبه در شهر واسط توسط عمر  هـ.ق( 

بن   عمر  ايام  در  كه  بود  فقيهي  و  درستكار  قاضي  اياس  بالذری  گفته  به  بنا  است. 
هبيره   99-101عبدالعزيز) بن  عمر  كه  ايامي  در  شد.  منصوب  قاضي  عنوان  به    حک( 

حک( بر عراق گماشته شد،   101-105ک )هـ.ق( از سوی يزيد بن عبدالمل 107)متوفي  
اياس را واليت قضا داد كه اياس از پذيرش آن خودداری كرد و لذا عمر او را مجبور  

 (.55/ 4تا: دار شود )بالذری، بيكرد تا واليت حسبه را در واسط عهده
اما تشكيل نظام حسبه را بايد در دوره اول خالفت عباسيان جستجو كرد كه برای  

ب اسالمي  نخستين  تمدن  وارد فرهنگ  اين مقطع  در  تاريخ اسالمي  در  ار واژه محتسب 
مي حسبه  ديوان  متولي  كه  كسي  يعني  محتسب  به گرديد.  عالم  قوی،  امين،  بايد  شد، 

ياری   همراهاني  را  محتسب  باشد.  شريعت  خوانده  كردمياحكام  محتسبين  كه  ند 
حقوق  شدمي كه  بشدميپرداخت    المال تيباز    هاآنند  اول .  دوره  در  ترتيب  دين 

اسالمي، به عنوان يک ديوان مطرح شد )ابوزيد،    ی هادولتدر ساير    ازآنپسعباسيان و  
 (.62م: 1986

مرحله تدوين    -از لحاظ نظری نيز حسبه دو مرحله جدا را به خود ديده است: الف
 مرحله تدوين مستقل از ابواب فقه.  -قواعد حسبه در البالی ابواب فقه؛ ب

اول را بايد در كتاب موطأ مالک بن انس ديد كه در ايام حياتش در مغرب    مرحله 
اسالمي نشو و نما پيدا كرد. در اين كتاب ابواب مرتبط با معامالت مردم و بازارها ديده  

شود. اين تدوين در چارچوب فقهي در مشرق عالم اسالم، احكام حسبه نام گرفت  مي
كام السوق« و »خطه السوق« معروف شد. اين امر  و در مغرب اسالمي نيز با عناوين »اح

بودمي به شرق جهان اسالم  مربوط  امری  كه »اصطالح حسبه  تأليفات  ؛  رساند  در  زيرا 
اواخر دوره اسالمي در اندلس نيز خبری از حسبه نيست و همان اصطالحاتي كه اشاره 

(. مرحله دوم كه مرحله استقالل است و با  128تا:  رفته است«)عثمان، بيشد، به كار مي
شود. در اين مرحله در  مي  زمانهمشدن آن    شاخهشاخهمرحله تحول علوم اسالمي و  
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السوق   احكام  يا  احكام    یها كتابخصوص حسبه  كتاب  نگاشته شد. چنانكه  مستقلي 
بن عمر) يحيي  در مورد حسبه  223-89السوق  كه  تأليفي است  اولين    صورت بههـ.ق( 

تا پايان قرن پنجم هجری در مغرب اسالمي و   وجودني باااما  ؛  است  شدهنوشتهمستقل  
پايان قرن ششم هجری در مشرق اسالمي رساله مستقلي در زمينه حسبه نگاشته نشده 

بي  است  مالقي 128تا:  )عثمان،  سقطي  كه  است  زماني  محدوده  اين  در  ششم    (.  )قرن 
هـ.ق( رساله في القضاء  575-502)  عبدون اشبيلي  هجری( كتابي در آداب حسبه و ابن

  . در مشرق نيز ماوردی در احكام السلطانيه و ابي يعلي الفراءكننديمو الحسبه را تدوين  
به    477:  1383)ماوردی،    ند يگويمهـ.ق( در اثری با همين نام از آن سخن  458-380)

با عنوان »الرتبه  نيز در كتابخانه ف   خطي  ینسخه(.  128تا:  بعد؛ عثمان، بي استانبول  اتح 
في طلب الحسبه« موجود است كه نويسنده آن ماوردی است و لذا اين اثر را بايد اولين 
نوشته است كه در مشرق اسالمي  دانست  فقه در زمينه حسبه  از    نوشته مستقل خارج 

 (.26-7م:  1986، ديابوز)
نظريه امر مطابق  اين نهاد و آنچه  به معروف و نهي از    پردازان حسبه، در خصوص 
بود: حسبه رسمي يا حكومتي يا عامه،    ييشناساقابلشد دو نوع حسبه  منكر خوانده مي

تابع دولت اسالمي وقت بوده و آن دولت،   حسبه داوطلبي يا خاصه. حسبه رسمي كه 
را معين    رئيس  انجام  كردميآن  را كساني  احتساب  نوع دوم  اما    منظوربهكه    دادند يم. 

شدند و فقها  دار آن ميمر الهي در امر به معروف و نهي از منكر داوطلبانه عهدهانجام اوا
؛ ماوردی،  129-32خوانند)همان:  داوطلبين اين نوع از حسبه را »المتطوع)داوطلبي(« مي

1383  :78-477 .) 
و   از يک طرف  دادرسي  و  احكام قضا  ميان  رتبه، جايگاه حسبه  و  درجه  لحاظ  از 

طرف ديگر قرار داشت. در خصوص حسبه و تفاوت و شباهت آن با  احكام مظالم از  
توان گفت كه ديوان مظالم در جايگاهي فراتر از قاضيان و حسبه در  دو نهاد نامبرده مي

جايگاهي فروتر از ايشان قرار داشت و برای كسي كه امور مظالم را بر عهده دارد جايز  
فرمان بنويسد.است  محتسبان  و  قاضيان  به  نيست    كهيدرحال  هايي  جايز  قاضي  برای 

بفرستد،  نوشته  مظالم  والي  به  نامه   هرچندای  چنين  دادن  او  جايز  برای  محتسب  به  ای 
به   كه  نيست  جايز  نيز  محتسب  برای  چنانكه  يعني   كدام چيهباشد،  ديگر  گروه  دو  از 
بنويسد)ماوردی،   دستوری  قاضيان  و  مظالم  وظايف    حسبه  (.482:  1383واليان  ذيل 

ي قرار داشت. قاضي در كنار نظارت بر مساجد وظيفه نظارت بر كار به دستان نهاد  قاض
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(. بنابراين، محتسب  260: 1387ديني خصوصاً محتسبان نواحي را بر عهده داشت)بويل، 
ضمن   در  و  بود  مذهبي  طبقات  از  قاضي  راهمانند  وی،  ارتباط ديگری    وجود    برای 

د بود؛ يعني از طريق اعمال نظارت بر رفاه  سلطان و حاكم از طريق وی با رعايای خو
 (.261عادی شهری)همان:   مردم

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  

 وون اجتماعي و اخالقي و حتي شاعران  نويسندگان مت  موردتوجهبه همين خاطر بسيار  
مهاجرت    داشتند،  لطيف  طبعي  كه  نويسندگاني  موج  و  سلجوقي  تركان  حضور  بود. 

كرده بود و سبب شده    ايجادمذهبي آنان تركيبي نامتجانس    يشياندجزمگسترده آنان و  
قرن ششم از  تا  بعد  هجری  بود  در حفظ    ،به  كارآمدی  بازوی  يک  عنوان  به  محتسب 

 كنترل و امنيت شهر ايفای نقش كند. 
اين    ميانه اسالمي  وظيفه كلي محتسب امر به معروف و نهي از منكر بود. در دوره

نظريه  طرف  از  غزالي  وظيفه  و  طوسي  الملک  نظام  خواجه  ماوردی،  نظير  پردازاني 
كتابويژه  موردتوجه  گرفت.  قرار  وظايف  ای  شرح  و  حسبه  خصوص  در  نيز  هايي 

است نگاشته شده  هفتم هجری  تا  پنجم  قرون  در  آن  ؛محتسب  »نهايه    از  كتاب  جمله 
  ترينمهم( در چهل باب به  قهـ.590الرتبه في طلب الحسبه« از شيزری شافعي)متوفي  

محتسب   استوظايف  »معالم   ( 6ق:.هـ  1365  )الشيزری،  .پرداخته  كتاب  در  همچنين 
اخوه)متوفي   ابن  از  الحسبه«  باب729القربه في طلب  هفتاد  در  از    ،هـ.ق(  كاملي  شرح 

توجه داشت، همه    ؛(271-300:  1360)ابن اخوه،  است.  آمدهوظايف محتسب   بايد  اما 
مطلب    ازآنپسو    ميانهي شرعي و عرفي در دوره  كساني كه در خصوص نهادهای قضاي

داشته نوشته  ماوردی  اثر  به  نگاهي  همواره  مياند،  بنابراين  كه  اند.  گفت    ترين مهمتوان 
حسبه در اين دوره ماوردی است كه در فصل آخر كتاب احكام السلطانيه به    پردازهينظر

های بعدی تفكيک  نوشته  بيان نهاد حسبه پرداخته است. اهميت نظريه ماوردی برخالف 
به آن اندازه مورد    باشد؛ميدقيق وظايف محتسب   نيز  منابع خاص حسبه  امری كه در 

است.   نگرفته  قرار  نشان    ازنظردقت  را  خود  سطح  دو  در  معروف  به  امر  ماوردی، 
  كه يهنگامبرپايي نماز جمعه    -1شامل:    كه  ؛است  اهللحقمتعلق به    آنچه  (دهد. الفمي

بزننددر سرزميني   باز  آن سر  اجرای  از  افراد    -2  .مسكون  و    كهيهنگامالزام جماعت 
ت  به  را  آگاه أنماز  را  مردم  كه  داشت  وظيفه  محتسب  مورد  اين  در  بيندازند.  خير 
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حقوق    -1كه شامل:    الناسحقامر به معروف در    ((. ب482-86:  1383كند)ماوردی،  
 در، برج و باروی آن خراب شود يا  ستديبازاآب شرب يک آبادی    ازجملهعمومي مردم  

به    راه كمک  از  مردم  و  درآيند  بدان  ورزند.    هاآنماندگان  حقوق   -2خودداری 
افراد   بدهي   ازجملهاختصاصي  پرداخت  در  يا  داشته  روا  درنگ  كسي  ادای حقوق    در 

جأت  شود.  مشترک  (خير  حقوق  ازجملهكه    حقوق  زنان    ،اين  را    همسر يباوليای 
الزام    كهيدرصورت  يا  كند  الزام  همتايانشان  به  آنان  دادن  همسر  به  باشند  متقاضي  خود 

 (. 486-89)همان:  ...زنان پس از جدايي به حفظ دوران عده و
هلل  ا آنچه مشتمل بر حق    ( الف  : دوم نهي از منكر كه آن نيز شامل چند سطح است

شود همچون انجام عبادت به شكل  ط ميآنچه به حوزه عبادات مربو -1است كه شامل: 
تي جز آنچه در شرع مقرر شده يا به تغيير اوصافي كه در آن استحباب است اقدام  أو هي

مي  -2كند.   تعلق  محظورات  به  ميآنچه  ممنوعات  از  نهي  شامل  كه  يعني   ؛شودگيرد 
معامالت  آنچه به    -3باز دارد.    ،جای شک و ترديد و گمان اتهام است  ازآنجاكهمردم را  

  ها آنباطل و آن چيزهايي كه شرع از    یدادوستدهاشود همچون ربا و  منكر مربوط مي
از    الناسحقمنكر در    (های عقد نهي كرده است. بحتي در فرض رضايت طرف  كه 

های  اگر كسي به مرز ملک همسايه يا حريم خانه او تجاوز كند، يا سر چوب  ،اين جمله
ديوارهای خانه او بگذارد، در صورتي محتسب حق    پوشش سقف خانه خود را بر روی

كه   داشت  وگرنه محتسب حق    خانه صاحبدخالت  كند  نظر شكايت  از شخص مورد 
منكر در حقوق مشترک:   ( حقوق خاص افراد است. ج  ازجملهزيرا اين    شتدخالت ندا 

خانه بر  اشراف  از  جلوگيری  آن همانند  نماز  كردن  از طوالني  جلوگيری  ديگران،  های 
اندازه كه ضعيفان از آن ناتوان گردند، الزام بر قاضي كه خود را از قضاوت برحذر دارد  

 (. 489-510)همان: ...شود وزيرا باعث توقف كار داوری مي

 مظالم  دیوان .3
يكي ديگر از نهادهای نظام قضايي و نظامي بود كه در دوره اسالمي پيش    ديوان مظالم

اخير   دوره  در  و  داشت  وجود  سلجوقيان  رسيدن  قدرت  به  قرار    موردتوجه از  زيادی 
و قضات و... را بايد در آن   القضاتيقاضگرفت. اشاره شد كه مناصب حسبه، شرطه،  

به حوزه شرع نامبردار است. در    بخش از نظام قضايي تعريف و شناساند كه اصطالحاً
بخش شامل  كه  عرف  و  حوزه  فرهنگ  قبيل  از  اجتماعي  مناسبات  در  گوناگوني  های 
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مي اداری  و  اقتصادی  و  سياسي  سازوكارهای  معاشرت،  به آداب  نيز  قضا  نظام  شود، 
متناسب با جوامع گوناگون است، دارای بخشي است كه در نظام قضايي    آنچهفراخور  

است. اين نهاد قضايي پيش از اسالم در ميان اعراب    ادشدهيان ديوان مظالم  از آن با عنو
روميان   حتي  و  ايرانيان  قضايي    شدهشناختهو  نهادهای  كه  شرع  حوزه  برخالف  بود. 

جهت   عاملي  خود  مظالم  ديوان  بودند،  گرفته  سنت  و  قرآن  از  را  خود  مشروعيت 
كارگزاران   و  سالطين  و  خلفا  به  بخشيدن  ظلم    هاآنمشروعيت  رفع  و  دادخواهي  در 

عمّال ستمگر از مردم بود. بنابراين برخالف حوزه شرع كه سروكار روزمره مردم با آن  
برگزار مي  ايام خاصي  در  تنها  نهاد قضايي عرفي  اين  به دو روز در بود،  شد و عمدتاً 

 هفته محدود بود.
است ظُلماً(  يَظلَم،  ظلم،  )فعل:  ظُالمه  و  مَظلِمَه  جمع  گم مظالم  معنای  در  ظلم،   .

اندازه و مرز ديگری   از  نهايت ستمكاری است. ستمكار  در  بيراه رفتن و  راه  از  شدن، 
ميمي تجاوز  او  حق  به  و  در  گذرد  است.  بردن  كردن/  شكايت  كسي  از  تظّلم  كند. 

و   ستم  ديگری  از سوی  كسي  به حق  يا  و  رفته  ميان  از  است حقي  »مظالم« مشخص 
ز دادرس مظالم يا همان ديوان مظالم، انتظار دارد تا حق او  شده و شاكي ا  یدرازدست

(. در تعريف ديوان مظالم گفته شده كه »مسئوليت  257:  1365را از متهم بگيرد)ساكت،  
طرف كشاندن  مظالم،  به  رهگذر  رسيدگي  از  يكديگر  با  ورزيدن  انصاف  به  نزاع  های 

ار حقوق همديگر از رهگذر نشان  آنان و نيز بازداشتن آنان از انك هایدل ايجاد ترس در 
(. به همين دليل كسي كه متصدی  163:  1383)ماوردی،   باشد«دادن اقتدار و هيبت مي

اينكه   واسطه  به  باشد)همان(.  پرهيزگار  و  سرآمد  اقتدار  لحاظ  از  بايد  است،  مقام  اين 
كسانِ   يا  حكّام  واليان،  ستم  و  جور  از  مردم  دادخواهي  به  مظالم  و  دادگاه  امرا  خلفا، 

مي بود)ياوری،  قضات  معروف  نيز  عدالت  ديوان  يا  دارالعدل  به  ؛  77:  1355پرداخت، 
 (.85م: 1974خصباک،  

ای يافته بود. در تاريخ ايران پيش از  های اسالمي جايگاه ويژهديوان مظالم در دولت
ايفا   اجتماعي  عدالت  برقراری  در  مهمي  نقش  ديوان  اين  نيز  تشكنمودمياسالم  يل  . 

دولت در  مظالم  باستان،  ديوان  ايران  است)ساكت،    شدهگزارشساسانيان    ژهيوبههای 
درباره »اندر مظالم نشستن و سيرت نيكو ورزيدن« آمده:    نامهاستيس(. در  259:  1365

»و چنان خواندم در كتب پيشينيان كه بيشتر از ملكان عجم دوكاني بلند بساختندی و بر 
بايستا آنجا  بر  اسب  آن  پشت  در  كه  متظلّمان  تا  را    صحراگرددندی  همه  بودند،  شده 
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(. در اين دوره قوه عاليه قضايي به  18:  1347بديدندی و داد هر يک بدادندی« )طوسي،  
داشت...   اختصاص  عام    هاآنشاهنشاه  بار  مهرگان  و  نوروز  اعياد  در  بار  دو  سالي 

اي مي و  بپردازند  ستم  و  ظلم  رفع  و  دادخواهي  به  تا  خسرو    ژهيوبهن  دادند  ايام  در 
سن،   )كريستن  است  مذكور  از    اگرچه(.  217:  1382انوشيروان  دقيقي  اطالعات 

و   مظالم  ديوان  برپايي  نحوه  مي  مراتبسلسلهچگونگي  ولي  است  نشده  ذكر  توان  آن 
ها برعهده شخص شاه بوده و او شخصاً  دريافت كه رياست ديوان مظالم مطابق نوشته

 الم بوده است.متولّي رسيدگي به مظ
اما جدای از سابقه تاريخي فوق، برخي پيشينه ديوان مظالم را در بيزانس و نيز در  

قبيله رهبران  دانسته ميان  اسالم  از  پيش  عرب  )ای  چنانكه، Nielsen, 1991: 933اند   .)
دهد و  جرجي زيدان به تبعيت از ماوردی نيز ديوان مظالم را به پيش از اسالم نسبت مي

»حلف مي  حتي  مظالم  رويّه  نوعي  را  مظلومان  الفضول«  حق  احقاق  به  كه  دانند 
(. با وجود اينكه پيمان اخير  191:  1369؛ زيدان،  166-69:  1383پرداخت )ماوردی،  مي

ويژگي برخي  رسيدگي  از  به  كه  برتری  و  عالي  »قدرت  ولي  است،  خالي  مظالم  های 
شود. همچنين  روهي نمودار ميجمعي و گ  صورتبهدهد در اين پيمان  مظالم ادامه مي

دادرسي   يک  الفضول  شمار    العادهفوقحلف  به  دادرسي  آيين  و  تشريفات  از  دور  و 
است«  مي داشته  را  مظالم  سرشت  بيشتر  پيمان  اين  كه  است  آن  نشانگر  اين  و  رود 

)ايران باستان، بيزانس و عرب پيش  الذكرفوق(. سه سابقه تاريخي  265:  1365)ساكت،  
از اسالم( هر كدام به نحوی با تشكيل ديوان مظالم مرتبط هستند. اما مشخص است كه  

رسيدگي به مظالم را بايد در ايران دوره ساسانيان دانست كه از   منظوربهتشكيل دادرسي 
  كننده نيتضمه و قدرت برتر شاه  شدميسوی شاه مكاني برای به مظالم نشستن تعيين  

 اوامر صادره آن بود.
شده   اشاراتي  مدينه  در  رسول)ص(  حضرت  ايام  در  ديوان  اين  خصوص  در 

ماوردی،  58هـ.ق:  1409است)الحميضي،   نظر  مطابق  در  » (.  رسول)ص(  حضرت 
آبياری   سر  بر  پيامبر)ص(،  عموی  پسر  عوام،  بن  زبير  با  انصار  از  يكي  ميان  اختالفي 

به شيوه مظ  به رسيدگي  واقع  164:  1383)ماوردی،  «الم پرداخته استزمين خود  (. در 
و   اجرای    العادهفوق»سادگي  و  از    درنگيببودن  بودن  »رها  و  مورد  اين  در  حكم« 

)ساكت،  است«  داده  آن  به  مظالم  همتای  سيمايي،  و  دادرسي، چهره  پيچيده  تشريفات 
به مظالم نشستن  (. در دوره خلفای اوليه تنها در اواخر اين دوره گزارشي از  266:  1365
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به هم درآميخت، حضرت   ناسره  و  اين دوره كه ميان مردم سره  اواخر  در  شده است. 
تری نشان داد و رسيدگي به مظالم را در علي)ع( در سياست كردن مردم قاطعيت افزون

به   داد. حضرت علي)ع( رسيدگي  قرار  كار خود  آن   گونهنيادستور  قاضي  به  را  امور 
خوالن ادريس  ابو  )متوفي  وقت  خلدون،  80ي  )ابن  كرد  واگذار  /  1هـ.ق:  1391هـ.ق( 

بنيادی  591 اكتفا كرد و آن را بدان پايه نرساند كه  (. حضرت علي)ع( به همين اندازه 
 (. 99:  1366؛ مدرسي طباطبايي،  164: 1383ويژه برای ديوان مظالم پديد آورد)ماوردی، 

های عملي از به مظالم  ونه بنابراين، در دوره حضرت رسول)ص( و خلفای اوليه نم
قضاوت نحوه  يا  و  عصر خالفت حضرت    ي نيچننياهای  نشستن  در  است.  دست  در 

علي)ع( به واسطه تغييرات اجتماعي گسترده كه صورت گرفته بود، رسيدگي به مظالم و  
و آن مقدمه امری شد كه بعدها ديوان مظالم    نمودميوجود چنين ساختاری را ايجاب  

از وجود ساختار مشخصي در رابطه با ديوان مظالم همانند    توانينمهنوز  نام گرفت. اما  
ايران   در  اسالم  از  پيش  مظالم  ادكردي دوره  ديوان  به  اختصاص  تنها  امر  اين  واقع  در   .

نداشت، حتي ساختار نظام قضا نيز هنوز شكل مشخصي به خود نگرفته بود و در حال  
 مرحله نظام بود.گذراندن دوره گذار خود از مرحله نهضت به 

نهادهای   تشكيل  آغاز  بايد  را  دمشق  در  خالفت  تشكيل  و  امويان  آمدن  كار  روی 
نيز،   از لحاظ تشكيل ديوان مظالم  ، آشفتگي  هاآنبا خالفت    زمان همحكومتي دانست. 

اوضاع و ستم و زورگويي مردم به يكديگر، ديگر اندرز و توصيه برای بازداشتن آنان از  
انكار يا  و  نمي  كشمكش  بسنده  يكديگر  بازداشتن  حقوق  برای  حكمرانان  و  كرد 

زورگويان از كار خود و نيز دفاع از حقوق ستمديدگان، نيازمند آن شدند كه به مظالم 
حک( برای   65-86عبدالملک بن مروان )  روازاين(. 165:  1383رسيدگي كنند)ماوردی، 

داد   به مظالم اختصاص  برای رسيدگي  را  بار روزی  به  نخستين  اين روز شخصاً  در  و 
دانست به و آنچه را نيازمند حكم قضايي مي  داديممردم گوش    یهامظلمهمشكالت و  

فرستاد. كاری كه عبدالملک در تعيين روزی  نزد قاضي خود ابوادريس اودی)ازدی( مي
برای مظالم صورت داد در اسالم سابقه نداشت. پس از او، سليمان بن عبدالملک نيز به  

ميمظالم   ويژهرسيدگي  اهتمام  اين خصوص  در  و  دادكرد  خرج  به  جوزی،   ای  )ابن 
عبدالعزيز،  333/  2هـ.ق:  1358 بن  عمر  جانشيني  و  سليمان  درگذشت  از  پس   .)

-افزايش ستمِ كارگزاران و بيدادِ ستمگران، خليفه شخصاً در ديوان مظالم مي  یدرنتيجه
مي  متظلمين  دادخواهي  به  و  ساكت،  166:  1383)ماوردی،   پرداخت نشست  : 1365؛ 
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(. اين روش دادپروری و رسيدگي به مظالم توسط عمر بن عبدالعزيز سبب شد تا  266
(. با درگذشت  341/  2هـ.ق:  1358)ابن جوزی،   خوارج از جنگ با وی خودداری كنند

عمر بن عبدالعزيز، شيوه رسيدگي به مظالم از سوی خلفا و كارگزاران اموی دنبال نشد.  
  هاآنهای شيعي و در رأس  ، يكي از شعارهای رهبران جنبش هاآن  ي عدالتيب  ی جهيدرنت

 (. 404/ 2)ع( »ردّ مظالم« عنوان شد )همان،  زيد بن علي
دور در  كه  اسالم، رشد  مشخص است  دوره صدر  به  نسبت  مظالم  ديوان  امويان،  ه 

رفت كه به مظالم رسيدگي كنند و تری داشته است. در اين دوره از خلفا انتظار ميافزون
بر مسند ديوان مظالم عنوان شده است. با زوال    هاآنيكي از وظايف خلفا نيز نشستن  

  ها آنهايي كه عليه  ظالم جنبشاز رسيدگي به م  هاآنتدريجي خالفت اموی و دور شدن  
كردند.  شكل گرفت، در دعوت خود، »ردّ مظالم« را به عنوان شعار مبارزاتي انتخاب مي

و اينكه كارگزاران آن چگونه بود، منابع تاريخي اطالعات    اما درباره ساختار اين ديوان 
نمي ارائه  مي؛  دهنددقيقي  مظالاما  ديوان  تشكيل  ايام  در  كه  زد  حدس  توسط  توان  م 

. در  كردميعبدالملک بن مروان، او برای رسيدگي به مظالم، نايبي از طرف خود تعيين  
نشست. پس از او اين روند  دوره عمر بن عبدالعزيز، خليفه شخصاً به ديوان مظالم مي

 متروک شد. 
( عباسيان  آمدن  كار  روی  اين  132-656با  يافت.  تمركز  قدرت  ساختار  هـ.ق( 

برآمدن    ژهيوبهتمركزگرايي   با  قضايي  نظام  در   القضاتيقاضدر  بود.  مشهود  كامالً 
تا شخصاً به آن اقدام كنند. اولين خليفه   خصوص ديوان مظالم نيز خلفا تالش داشتند 

بود. اين خليفه، محبوب خاص    هـ.ق(158-169) عباسي كه به اين كار اقدام كرد، مهدی
مظالم به  رسيدگي  با  را  خود  خالفت  زيرا  بود  عام  كرد   و  آغاز  مظلوم  دادرسي  و 

(. مهدی برخالف پدرش، حتي نسبت به رقيبان سياسي خود 318/  2:  1382)مسعودی،  
در پيش گرفت. هرچند در ايام خالفت منصور    تسامح و رفتاری نيكواز شيعيان علوی،  

  هاآنهای تظلم مردم و پاسخ به  برپايي ديوان مظالم و دريافت نوشتههـ.ق(  158-136)
مرسوم بوده است، ولي مهدی در اين كار از پدر پيشي گرفت و رسيدگي به مظالم يكي  

طباطبايي،    یهايمشغولدل از   )مدرسي  بود  خليفه  اين  برای  99:  1366اصلي  او   .)
)ابن جوزی،   نمود  ديوان  اين  متصدی  را  ثوبان  ابن  مظالم  به  /  2هـ.ق:  1358رسيدگي 

455.) 
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و خلفای پس    درآمد سنت مستمر دستگاه خالفت    صورتبهپس از مهدی اين كار  
به تظلمات    بارکيوقت    هرچند  معمواًلاز وی، هادی، هارون و مأمون   برای رسيدگي 

در ابتدا  هـ.ق( 169-170)(. هادی  166: 1383مردم جلوس عام داشتند )همان؛ ماوردی،  
های اعتراضي شيعيان اين دوره ر در جنبشاز رسيدگي به مظالم خودداری كرد. اين ام

پرداخت)ابن  به مظالم  به رسيدگي  اطرافيان خود  توصيه  به  بود. ولي سپس  نيز آشكار 
 بكاهد. هااعتراض( تا از حدّت و شدّت  84/  3: 1371اثير، 

ادامه يافت. منابع     هرچند رويه رسيدگي به مظالم و به ديوان نشستن پس از هادی 
اند و در مقايسه ميان او و مأمون »رد  را به لهو و لعب متهم كرده(  حک  193-198)امين  

كرده ذكر  مأمون  درخشان  كارهای  از  يكي  را  جوزی،  مظالم«  )ابن  /  3هـ.ق:  1358اند 
(، اما عليرغم اين اقبال نسبت به مأمون، در دوره امين نيز ديوان مظالم برپا بود و او  196

گماشت. مهم  اين  به  را  سالم  بن  )ابن   احمد  بود  امين  دوره  المظالم«  »صاحب  وی 
از به خالفت رسيدن و در دوران    شي( پهـ.ق198-218مأمون نيز )(.  138/  3:  1371اثير،

خالفت، به رد مظالم اهتمام داشت و روز يكشنبه هر هفته را به اين كار اختصاص داده 
ل هفته برگزار  اين رويه به مظالم نشستن در ايام حضور مأمون در خراسان در طو  بود.
شد »و او هر روز اندر مسجد جامع مرو آمدی و آنجا مظالم كردی و سخن مردمان  مي

پس از مأمون و چيرگي  (.  296:  1363های ايشان بدادی« )گرديزی،  بشنيدی و انصاف
امر   اين  و  شد  بيشتر  عادی  مردم  بر  تركان  ستم  و  ظلم  خالفت،  دستگاه  بر  تركان 

طلبيد. بنابراين برپايي ديوان  مي  شي ازپشيبديوان مظالم را    رسيدگي به مظالم و برپايي
خود را   القضاتيقاضبود و او  دي تأكهـ.ق( بسيار مورد  232-247مظالم در دوره متوكل)

گماشت.   منصب  اين  بن    كهچنانبه  يحيي  قضاوت،  از  داوود  ابو  عزل  از  پس  متوكل 
منصوب نمود و رسيدگي به مظالم را    القضاتيقاضهـ.ق( را به عنوان  243اكثم)متوفي  

به وی واگذار كرد. برای مدتي نيز محمد بن يعقوب معروف به ابن ربيع متولّي مظالم  
 (. 386/ 3: هـ.ق1358؛ ابن جوزی، 227-29/ 3: 1371شد)ابن اثير، 

مهتدی) ايام  تا  مظالم  به  ادامه داشت. وی آخرين خليفه  حک  255-256رسيدگي   )
نشست. مهتدی برای اين منظور، عمارتي  برای رسيدگي به مظالم  عباسي بود كه شخصاً  

حضور  به  آنجا  در  را  همه  خليفه  خواند.  المظالم«  »قبه  را  آن  و  كرد  بنا  چهاردر 
به شكايات گوش ميمي اثر ميپذيرفت و  ترتيب  ؛  584/  2:  1382داد)مسعودی،  داد و 

 (.166: 1383ماوردی، 
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به مظالم نشستن شخص خ از مهتدی  اينكه  پس  تا اندازه زيادی كاستي گرفت.  لفا 
كردند؟ ارتباط مستقيم  چرا از اين زمان به بعد خلفا ديگر شخصاً به مظالم رسيدگي نمي

با قدرت خلفای عباسي داشت. در فاصله خالفت منصور تا مهتدی، خلفای عباسي از  
قدرت   از  نيز  ديواني  چنين  تشكيل  و  بودند  برخوردار  زيادی  ايت  حك  ها آنقدرت 

ناظران  داشت. در دوره و  به سالطين، وزراء  اين وظيفه  ای كه خلفا دچار زوال شدند 
كردند، واگذار شد و اين امر موجب نارضايتي  مظالم كه به عنوان نايب خليفه عمل مي

به  مردم   توجه حاكمان  در صورت عدم  و شيعي  علوی  داعيان  در گذشته  اگر  گرديد. 
كردند،  خود، رسيدگي به مظالم را شعار خود عنوان مي   هایرسيدگي به مظالم در قيام

اين قدرت توان خود را در طرح شعار »رد مظالم« به واسطه تشكيل خالفت    كه اكنون
مردم   نداشت،  دوازدهم  امام  غيبت  سايه  در  اماميه  امام  نبود  و  زيديه  و ضعف  فاطمي 

لذا خليفه    ؛لم بنشيندخواستند كه شخصاً به ديوان مظامعترض از خود خليفه عباسي مي
هـ.ق، در پاسخ به اين اعتراضات و برای جلب  321در سال  حک(    322  –  320)القاهر  

كه   داد  وعده  مردم  مظالم    ايناز پسرضايت  ديوان  به  شخصاً  )مدرسي  نشيندميخود 
چيرگي    تدريجبه  (.99:  1366طباطبايي،   و  ترک  امرای  ضعف  -447)   بويهآل با 

برپ320 بغداد،  بر  احمد  هـ.ق(  ابو  و  گرفت  اختيار  در  دولت  اين  را  مظالم  ديوان  ايي 
موسوی) موسي  بن  مرتضي)304-400حسين  سيّد  پدر  سيّد  355-436هـ.ق(  و  هـ.ق( 

: هـ.ق1358هـ.ق( به مقام رسيدگي به مظالم منصوب شد)ابن جوزی،  359-406رضي)
شد و آن   (. اين اولين بار بود كه يک علوی به عنوان صاحب المظالم منصوب267/  4

شيعي   دولت  چيرگي  خاطر  به  خلفا    بويهآل نيز  قدرت  گرفتن  اختيار  در  و  بر خالفت 
 بود. 

نظری   سامان  ماوردی  ابوالحسن  آراء  تأثير  تحت  مظالم  ديوان  پنجم  قرن  اوايل  در 
ای پيدا كرد. ماوردی احيای قدرت خالفت را در نظر داشت كه در نتيجه ضعف  ويژه

گرفتن كارگزاران قدرتمند اعم از وزرا، سالطين و امرا دچار  خلفا به واسطه در اختيار  
نوعي تشتت شده بود. مخاطب ماوردی و ساير فقهای اين دوره مخدومان شيعه خود، 

رسيدگي به   -1بود. از نظر او قلمرو مسئوليت رسيدگي به مظالم شامل: »  بويهآل يعني  
برابر  در  آنان  از  بازخواست  و  رعيت  به  كارگزاران  آلود،    تعدی  ستم   -2رفتارهای 

رسيدگي به وضع    -3آورند،  رسيدگي به ستم كارگزاران در اموالي كه از مردم گرد مي
  -6بازگرداندن اموال غصب شده،    -5رسيدگي به تظلم رزق بگيران،    -4كاتبان ديوان،  
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  -8اند،  به اجرا گذاردن احكامي كه قاضيان از اجرای آن درمانده  -7نظارت بر اوقاف،  
  -9اند، انجام آن دسته از مصالح عمومي در امور حسبه كه متوليانش از عهده آن برنيامده 

آيين جهاد،  پاسداشت  و  عيدين، حج  و  جمعه  نمازهای  نظير  آشكار  عبادی    -10های 
نزاع به  طرف رسيدگي  ميان  داوری  و  كسان  بود«)ماوردی،  های  كشمكش  :  1383های 

170-76.) 
ده دارد، ای كه م گانهدر وظايف  نظر  ديوان مظالم در  مظالم و  برای صاحب  اوردی 

اينكه چرا   قاضيان قرار داشت.  نيز در حوزه كار  برخي  امور در حوزه حسبه و  برخي 
دهد، حكايت از آشفتگي  ماوردی همه وظايف را يكجا در قلمرو ديوان مظالم قرار مي 

مظا ديوان  متولّي  فائقه  قدرت  تنها  وی  نظر  از  كه  دارد  مي اجتماعي  را  لم  آن  تواند 
در حوزه كار محتسب است و كه  . برای نمونه پاسداشت مناسک ديني  كند  ورجوعرفع

دهد، نشانگر آن است كه نهاد احتساب از  ماوردی اين وظيفه را بر عهده مظالم قرار مي
به ديوان    هامحتسب. در واقع واگذاری وظايف قضات و  ديآيبرنمعهده وظايف خود  

و   كننديمكه متوليان دو نهاد مذكور از انجام وظايف خود كوتاهي    دهديم مظالم نشان  
ندارند. را  احكام صادره  اعمال و اجرای  توانايي  اقتدار    يا  اين واگذاری وظايف سبب 

با ديوان قضا شد، زيرا اكثراً حاكم يا صاحب قدرتي بر   متولي ديوان مظالم در مقايسه 
(. اين امر با روی 166:  1383بود)ماوردی،    نشست و دستورات آن الزاميمسند آن مي

 كارآمدن سلجوقيان بيشتر نيز شد.
دوره عباسيان، دو اصطالح مرتبط با ديوان مظالم شكل گرفت:    در  در همين رابطه،

المظالم،    -1 به    -2صاحب  از طرف خليفه  بود كه  المظالم كسي  المظالم. صاحب  قبه 
/  3:  1371بود)ابن اثير،    خليفهدر اصل نايب    شد وعنوان متولّي ديوان مظالم انتخاب مي

كه مهتدی به جای مسجد درست كرد تا در    شدمي(. قبه المظالم نيز به مكاني گفته  138
 (. 166: 1383؛ ماوردی، 584/ 2: 1382آن به مظالم رسيدگي كند)مسعودی، 

تاخالصه مي   صورتبه يک    صورتبهسقوط خالفت عباسي    توان گفت كه مظالم 
سنت مستمر درآمده بود و خلفا پس از عبدالملک بن مروان تا سقوط خالفت عباسي به  

برجسته بود كه    چنانآنهايي،  نشستند. اين رسيدگي به مظالم در دورهديوان مظالم مي
گرفت، كار خود را در راستای »ردّ مظالم«  نظام حاكم صورت مي  هيبرعلهايي كه  در قيام

كردند. در ايامي كه قدرت خلفای عباسي دچار ضعف گرديد و يو احيای آن عنوان م
ها نيز ديوان مظالم  اين دولتهای متعددی در نقاط مختلف خالفت شكل گرفت،  دولت
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دادند تشكيل  را  خود  به  دولت  ترينمهم.  مخصوص  غزنوياناين  هـ.ق(  351-582)ها، 
مظال به  مسعود،  سلطان  پسرش،  و  محمود  سلطان  ايام  در  اهميت  بودند.  از  نشستن  م 

(. براين اساس، پس از روی كار  614،286،172:  1355شاياني برخوردار گرديد )بيهقي،  
سلجوقيان   خواستههـ.ق(  429-  590)آمدن  از  يكي  مظالم  ،  به  خراسان  مردم  های 

 نشستن سالطين اين خاندان بود. 

 ی ريگجهينت
تاريخ خالفت عباسيان    بررسي ی نظامي و اجتماعي در  و ساختارهانهاد قضا در دوره 

نشان داد، كه ايجاد يک ساختار قضايي كه ذيل دستگاه خالفت قرار داشته  خدمت آن  
آنان   ابداعات  از  ميان عرب  باشد  به  در  ميراث  يتأس و  با  اين خالفت  نزديكي  های  از 

از    يرعربيغ در  زودبهعباسيان  بود.    رهي جزشبهدر خارج  اجرای عدالت  كه  دريافتند  ی 
تعيين  جامعه عال و  بر دستگاه قضا  مانند    القضات يقاضوه  نيز  ديگری  مناصب  نيازمند 

 شرطه، حسبه و ديوان مظالم است.
شد حوزه شرع بيشتر  در اين دوره نظام قضايي به دو حوزه شرع و عرف تقسيم مي 

بيشتر   عرفي  حوزه  و  مختلف  مذاهب  احكام  و  اسالم  دين  حقوقي  نظام  از  برگرفته 
وظيفه هر دو در راستای    ؛ كه مردم مسلمان در مناطق گوناگون بود  یها سنتبرآمده از  

و   اجتماعي  امنيت  و  نظم  و   ديتأكحفظ  اجرای شريعت  در  جايگاه خالفت  اهتمام  بر 
كه خليفه از قدرتش كاسته شد و امرا و سالطين از نظر    تدريجبهامنيت مردم بود. البته  
ي ايفا كردند، بحث تالزم و پيوستگي  در ساختار سياس   كننده نييتعقدرت نظامي نقشي  

حفظ انسجام جهان تسنن مطرح شد. اين    منظوربهسه نهاد خالفت، سلطنت و وزارت  
عي و رفع ظلم كامالً آشكار است كه برخي از  در بحث امنيت اجتما  ژهيوبهپيوستگي  

 . اندكردهاشارهنيز بدان  نگارانخيتار
وظايف مهمي را در ساختار    شهرهادر  نظام شرطه به عنوان پليس شرعي و داخلي  

مي ايفا  مهمقضائي  آنكرد.  نقش  احكام  ترين  اجرای  قضات    صادرشدهها  سوی  از 
قضائي   دستگاه  كمک  به  نيز  حسبه  نهاد  بود.  قضائي  به   خصوصاًدستگاه  امر  كار  در 

ديني   اوامر  اجرای  و  اجتماعي  نظم  برقراری  در  منكر جايگاه مهمي  از  نهي  و  معروف 
خالفت  داشت.   خدمت  در  عرفي  و  اجتماعي  نهاد  يک  عنوان  به  هم  مظالم  ديوان 

قضائي    نيترياصل عرصه  به  حاكمان  و  خلفا  مستقيم  ورود  سبب  كه  بود  ساختاری 
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و   فه ياز خلشد. در ديوان مظالم گاهي خود خلفا و گاهي نيز فردی به نيابت مستقيم  مي
قضاوت   به  بخش  نشستيمحاكم  مشروعيت  در  مهمي  نقش  خلفا  و  حكومت  به  يدن 

 داشت. 

 :منابع و مآخذفهرست 
(، الكامل في التاريخ: كامل تاريخ بزرگ اسالم و 1371)بن احمد،    ابن اثير، عزالدين علي -

 مؤسسه مطبوعاتي علمي.: تهران ،ايران
(، آيين شهرداری در قرن هفتم هجری، جعفر 1360ابن اخوه، محمد بن محمد قرشي، ) -

 انتشارات علمي و فرهنگي.شعار، تهران، 
و  ق.هـ   1358)  علي،  بن  عبدالرحمنابوالفرج    ،ابن جوزی - الملوک  تاريخ  في  المنتظم   ،)

 مطبعه دايره المعارف. :حيدرآباد هند، االمم،
- ( محمد،  بن  عبدالرحمن  خلدون،  خلدون)المسمي  1971هـ.ق/  1391ابن  ابن  تاريخ  م(، 

ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من بكتاب العبر و ديوان المبتداء و الخبر، في  
 ذوی السلطان االكبر(، بيروت: منشورات مؤسسه االعلمي للمطبوعات.

 هاألصحاب، تحقيق: محمد على البجاوی، نهض  هتا(، اإلستيعاب في معرف)بي،  ابن عبد البر -
 . http://www.shamela.ws، 3.23، نسخه المكتبه الشامله ه:القاهر / همصر/ الفجال

عبدالعظيم؛  - محمد  النصر،  عين 2001)  أبو  العكسری،  و  السياسي  تاريخهم  السالجقه  م(، 
 للدراسات و البحوث االنسانيه و االجتماعيه. 

المذاهب (، تاريخ المذاهب االسالميه في السياسه و العقائد و تاريخ  تاي)ب،  بوزهره، محمدأ -
 دارالفكر العربي. :الفقهيه، مصر، قاهره

داود - داود،  )بي،  أبي  أبي  سنن  الشاملهتا(،  نسخه  المكتبه   ،3.23  ،
http://www.shamela.ws. 

عبدالعزيز - ابراهيم  عبدالرحمن  /  1409)،  الحميضي،  في 1989هـ  نظامه  و  القضاء  م(، 
 ه، المملكه العربيه السعوديه جامعه أم القری.الكتاب و السنّ

  /ق.هـ 1365)  عبداهلل؛  بن   نصر  بن  عبدالرحمن  العدوی  جالل  ابوالنجيب   الشافعي،  الشيزری -
 و  الترجمه  و  التأليف  مطبعه  الناشر  الشريفه،  الحسبه  طلب   في  الظريفه  الرتبه  نهايه  ،(م1946
 .3.23 نسخه الشامله، مكتبه النشر،

 بنياد  ، 21  مجلد  دوم،  و   اول  قسمت   ،اسالمي  دوره  حقوق،  ،(1393)  سيد حسن،  امين، -
 .اسالمي المعارف دايره

http://www.shamela.ws/
http://www.shamela.ws/
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- ( حسن،  سيّد  المعارف 1382امين،  دايره  انتشارات  تهران:  ايران،  حقوق  تاريخ   ،)
 ي. شناس رانيا

حسن - كتابخانه  1355)  ،انوری،  تهران،  سلجوقي،  و  غزنوی  دوره  ديواني  اصطالحات   ،)
 . طهوری

نسخه  )بي  يحيي؛  بن  احمد  بالذری، - الشامله،  المكتبه  األشراف،  أنساب  ،  3.23تا(، 
http://www.shamela.ws. 

آ - جي.  دولت  1387)،  بويل،  فروپاشي  تا  سلجوقيان  آمدن  از  كيمبريج:  ايران  تاريخ   ،)
 يركبير. انتشارات ام :تهران، ايلخانان، حسن انوشه

حسين  ابوالفضل  بيهقي، - بن  عل1355)،  محمد  تصحيح  بيهقي،  تاريخ  به    اكبري(،  فيّاض، 
 انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد: اهتمام محمدجعفر ياحقي،

(، تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي،  م1964)،  ابراهيم حسن،  حسن -
 مكتبه النهضه المصريه.

م(، القضاء في العراق في العهد السلجوقي، مجله التاريخيه،  1974)  ،خصباک، جعفر حسين -
 . 81-111، صص 3العدد 

انتشارات   تهران:  (، تاريخ تمدن اسالم، ترجمه علي جواهر كالم،1369)،  زيدان، جرجي -
 اميركبير. 

رات  مؤسسه چاپ و انتشامشهد:  (، نهاد دادرسي در اسالم،  1365)،  ساكت، محمد حسين -
 آستان قدس رضوی. 

 حقوقي  مجله  ،اسالم  جهان   در  القضاتيقاض  سازمان  ،(تا ي)ب  حسين،  محمد  ساكت، -
 دادگستری. 

النظم القضائيه في اإلسالم مع م1975)  ،شلبي، احمد - التشريع اإلسالمي و تاريخ  (، تاريخ 
 مكتبه النهضه المصريه. :المصدر األول لتشريع، القاهره ،بحوث ضافيه عن القرآن الكريم

حسن - ابوعلي  الملک(،  ،طوسي،  نظام  )س1347)  )خواجه  الملوک  سير  به  نامهاست ي (،   ،)
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب.  :تهران ،اهتمام هيوبرت دارک 

محمد - إدريس  النظام هالحسبتا(،  )بي،  عثمان،  الشرعي في  أصولها  وتطبيقاتها    هاإلسالمي: 
 ماجستير. ه ، رسالهالعملي

  و   قضا  افتراق  و  اشتراک   وجوه   ،(1389)زهره،    پوررمضان،  طاهره،  طهراني،  زاده  عظيم -
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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-be-
Maroof 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). 

 
 


