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چكيده 
ي در نهاد دادرسي و نظام قضايي تاريخ ايران اسالمي مبرهن حضور و نمود محاكم شرع

در پژوهش حاضر سعي بر آن بوده تا مبتني بر روش تحقيق در تاريخ . و غيرقابل انكار است
 حاكميت ة محاكم مزبور در دورة كاركرد و كارنامةاي كيفيت، نحوو مطالعات كتابخانه

ةهاي تحقيق داللت بر آن دارد كه در دورافتهي. قاجاريه مورد توصيف و تبيين قرار گيرد
 امور دادرسي و قضايي مقامات ديني ـ در كنار محاكم و مقامات ة در فيصل،مورد بحث

ت عمومي و امور م خالف عفّيعرفي ـ در ابعاد مختلف حقوق مدني و خصوصي، جرا
اليت و كمابيش فع،االسالم، قاضي، قاضي عسكر و صدري با عناوين مجتهد، شيخيجزا

 مقامات مورد اشاره ـ به استثناي مجتهدان ـ برگزيده و منصوب حكومت ؛انداشتغال داشته
 وظايف هر يك از آنان در ارتباط با يكديگر و نيز گاه با مقامات ةگستره و محدود. بودند

اركرد گردانندگان محاكم شرعيه در  كةمجموع. عرفي به دقت مشخّص و قانونمند نبود
. همراه و توأمان با تحسين و انتقاد ارزيابي شده است نقد ةبوت
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مقدمه -1
 جغرافيايي ايران همراه با ة قاجاريه در گسترةكاركرد و فعاليت محاكم شرع در دور

قل و نيمه مستقل، در راستاي بررسي و حل و فصل امور مرتبط با هويت و جايگاهي مست
د ضرورت وجو.  موضوعي غيرقابل ترديد است،شرع در ابعاد مختلف قضايي و دادرسي

گرديد؛ لذا  ايراني مسلمان به وضوح احساس ميةچنين محاكمي از سوي آحاد جامع
ناپذير عمومي، مرتفعنابحاكميت قاجار نيز در جهت پاسخگويي به خواست و تمايل اجت

 ليكن به ؛گذاشت حكومتي بر اين ضرورت صحه مية تحقق وظيف وساختن نيازهاي مردمي
كوشيد تا از استقالل قضايي تشكيالت ياد شده در حد امكان بكاهد و هاي مختلف ميشيوه

. آن را در جهت منويات خود هدايت نمايد
،هاي تاريخي و تاريخ محورر اسناد و داده هدف آن است تا مبتني ب،در نوشتار حاضر

مقامات قضايي و چگونگي وظايف و :  همانند،محاكم شرعي و موضوعات مرتبط با آنها
ة، محدوده و حيط ـ شدگان حكومت و يا مقامت مستقلكاركرد آنان ـ اعم از منصوب

چگونگي مباني قضاوت و صدور رأي، ها و اختيارات در ابعاد مختلف قضايي، مسئوليت
ري و مواجب و نيز نقد كارنامه و عملكرد محاكم برخورد و تعامل با محاكم عرف، مقرّ

هاي قابل طرح در هر يك از  تبيين قرار گيرد و به پرسش توصيف ومزبور مورد بررسي،
عناوين و موضوعات باال در چارچوب اطالعات موجود و در دسترس تا پيروزي انقالب 

.مشروطه پاسخ داده شود
مقامات. 2

االسالمشيخ) الف
ترين مقام روحاني مورد تأييد و منصوب حكومت االسالمي عاليمقام و منصب شيخ

 آنان در .)194، ص1370؛ دروويل ، 151،ص 1363ويشارد ، (گرديد محسوب مي
. شهرهاي مختلف ايران ـ حتي شهرهاي كوچك ـ حضور فعال و هميشگي داشتند

االسالمان شهرها توسط شاه و با توجه به اظهار  شيخ.)314، ص1، ج1363اعتمادالسلطنه ، (
االسالم مركز اي و محلي و گاه با مشورت شيخهمكاري با نظام حاكم، محبوبيت منطقه

 در گزينش آنان عالوه بر وجاهت محلّي ـ كه .)69، ص1356الگار ، . (شدندانتخاب مي
ديني و تحصيالت حوزوي، فضل و ساده زيستي هايي همانند سواد بدان اشاره شد ـ شاخصه
هاي الزم را دارا االسالم متوفّي ويژگيه فرزند يا برادر شيخكچنان. كمابيش مطمح نظر بود

گرديد؛ تا آنجا كه در برخي شهرها، وراثت منصب مي  سمت مذكور به او منتقل ،بود
، 2، ج1367ي فسايي ، حسين(يافت االسالمي در چندين نسل يك خانواده استمرار ميشيخ
 گرچه آنان به عنوان منصوب شدگان حكومت مقرّري قابل توجهي دريافت .)1442ص
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االمكان در ظاهر و عمل سعي بر حفظ  حتي،كردند؛ ليكن به منظور حفظ جايگاه مردميمي
.)272- 273-362 ص،1353اورسل،. (استقالل خود از حكومت داشتند

ز حرمت و موقعيت خوبي برخوردار بودند و حتي االسالمان در منظر حكومت اشيخ
.)312-313، ص1373نادر ميرزا ، . (گرفتندبرخي از آنها مورد تفقّد ويژة شاه نيز قرار مي

بزرگواري و مردم پسندانه از كوشيدند تا سلوك و رفتاري همراه با خوشنامي، آنان مي
هايي همانند  از نسبت، وجود اين اما با.)265، ص1366شيباني ،. (خود به اثبات برسانند
اديب (ماندند  بند و بست و نوكر دولت مصون نميةسواد، واسطبيمالّك، دالّل مظلمه، 

.)23-24، ص1، ج1342پيرزاده، ؛ 47، ص1349الممالك، 
از عملكرد برخي مقامات مزبور در ابعاد سياسي، حكومتي و همكاري با شاه به مواردي 

شاه ـ همانند مأموريت سفر به عثماني جهت در عصر فتحعليهم اندك و معدود ـ آن
 آن كشور و نيز مأموريت دلجويي از بستگان و منسوبان شاه سلطانتبريك آغاز سلطنت 

االسالمان در هاي قضايي و دادرسي شيخعد وظايف و مسئوليتمنابع در ب. اشاره رفته است
يي محاكم شرعي، مراجع امور شرعيه، بياني كلي از عناويني همانند باالترين مقام قضا

. انداد كردهه ي مشاجرات و دعاوي شرعيةمتصدي افتاء و قضا، مسئول و فيصله دهند
- 24، ص1، ج1342پيرزاده ، ؛ 213-214، ص1373نادر ميرزا،؛ 140،ص1363خورموجي،(

.)922-1409، ص2، ج1367حسيني فسايي ،؛ 23
،االسالمان در بعد قضايي و دادرسي منابعلي شيخ كارنامه و كاركرد عيني و عمةدر زمين

از موارد گزارش شده، به صدور فتواي قتل دو . انداطّالع كافي و تأمل برانگيز ارائه نكرده
نفر از عوامل گراني نان در شيراز ـ كه هرگز به اجرا درنيامد ـ صدور حكم قتل باب توسط 

 يك فرد متجاوز و ةشهر ـ ارجاع محاكم ديگر آن ياالسالم تبريز ـ به اتفاق علماشيخ
روزنامه (توان اشاره داشت دار ميغارتگر توسط شاه به نفي بلد و تبعيد يك سارق سابقه

هاي  گزارشةق؛ وقايع اتفاقيه، مجموع. هـ 1277؛ سال 478ه ايران، شماره دولت علي
.)59-60نويسان انگليس، صخفيه

پيوست، مجتهد سالم و افراد ديگر به وقوع ميااله مرافعه و نزاعي ميان شيخكچنان
نمونه و . كرد آن شهر موضوع را مورد بررسي قرار داده و حكم الزم را صادر ميةبرجست

االسالم اصفهان و شخصي به نام آقا محمد مصداق آن بروز اختالف و دعوا ميان شيخ
روزنامه ( داده شد اسماعيل اصفهاني بودكه جهت فيصله به حاجي اسداهللا مجتهد ارجاع

1279، سال 533ه ايران، شماره دولت علي(.
قاضي ) ب

 تاريخي مورد بحث از منصب قضا و حضور قضات شرع در شهرهاي ايران و ةدر دور
 صاحب ة روحاني و در زمرةآنان برخاسته از جامع. حتي دهات بزرگ ياد شده است
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ا كه حتي در تغيير و تحوالت تا آنج. شدندمنصبان و افراد شاخص هر شهر محسوب مي
منابع از اسامي . بودندسطح باالي حكومت و مراسم مرتبط با آن مطمح نظر و مورد توجه 

برخي از آنان همانند ميرزا جبار قاضي تبريز، ميرزا حسين و فرزندش ميرزا احمد در جهرم، 
اند كردهضي عبدالصمد و قاضي حسين در اصطهبانات ياد امالّ احمد در نيشابور، ق

، 1373زماني ،؛ 1409- 1359، ص2، ج1367حسيني فسايي ،؛ 197، ص1، ج1353سپهر،(
.)24-60ص

هشد ـ در مقايسقضات روستاهاي كوچك و بزرگ ـ كه به آنان عنوان مالّ نيز اطالق مي
اوليويه، . (تري برخوردار بودندبا قضات شهر از سطح دانش و آگاهي قضايي و فقهي پايين

 آنان در .)54- 55 ص،1362شيرازي ،؛ 588-589، ص1، ج1349كرزن ،؛ 169ص،1371
ل مستحدثه به يبسياري موارد در چگونگي حل و فصل امور، اختالفات، منازعات و مسا

. دادندهاي الزم را كسب و يا پرونده را به آنان ارجاع ميييمجتهدان مراجعه و راهنما
.)137-138، ص1، ج1366فلور ،(

 اطالعات و و دادستاني قضات در ابعاد قضايي، دادرسي ةكاركرد و كارنامدر ارتباط با 
توان بر آن تكيه تنها سندي كه در كيفيت ارزيابي مي. اسناد وارده بسيار اندك است

با درستكاري، .... قضات ايراني«: نويسداو مي.  گزارش كوتاه گاسپار دروويل است،داشت
ها رسيدگي و با مهارت و  به اختالف،نها جمع استبيني جبلّي كه در آطرفي، روشنبي

.)183- 184 ص،1370دروويل،(» .كننددقّت داوري مي
االسالمان در بعد دادرسي و قضايي به وضوح در منابع مرز ميان وظايف قضات و شيخ

بايست تحت نظر ليكن در بعد سلسله مراتب كاري و اداري قضات مي. بيان نشده است
 به ويژه در هماهنگي ميان آنان و مقامات محاكم عرفي ـ انجام وظيفه االسالمان ـشيخ

توان  به صراحت نمي،يافتهدر اينكه نظارت و تبعيت متقابل تا چه ميزان تحقق مي. نمايند
. اظهارنظر كرد

قاضي عسكر ) پ
از . منصب و عنوان قاضي عسكر در عصر قاجار كمابيش حيات سنتي خود را حفظ كرد

مالّ محمد : توان بهمي، اندهايي كه در سمت مزبور از آنها نام بردهخصيتمعدود ش
ةقاضي عسكر دور(و حاجي مالّ شفيع )شاهفتحعليعسكر زمانقاضي(چهارمحالي

.)79، ص1356الگار ،؛ 66، ص1، ج1363اعتمادالسلطنه، (اشاره داشت ) ناصرالدين شاه
اطالعات كافي در  مقام ياد شده اسناد و وظايف و يا كيفيت عملكرديدر باب اعطا

قاضي عسكر حق دخالت در تمامي : دارد كهتنها يكي از منابع بيان مي. اختيار نيست
.)92-93، ص1380كاشاني ، (تخلّفات نظاميان نداشته است 
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 عصر قاجار از ةهاي وارددرگزارشنظامي پيرامون محاكمه و تنبيه متخلّفان 
تشكيالتي همانند حكّام و عمال حكومت، فرماندهان نظامي ها و مقامات، شخصيت

اد شده ه ي،اعضاي مصلحت خانه و مجلس محاكمات عسكري)باشي، سرتيپآجودان(
گرفت، چنانچه شورش و تخلّفي از سوي نظاميان صورت مي: نويسدفريزر مي. است

ة روزنام.)369-370، ص1364فريزر،. (كردفرمانده خود به مجازات متخلّفان اقدام مي
ه در گزارشي به محكوميت و تنبيه سربازان متهم به شرابخواري توسط آجودان وقايع اتّفاقي

 ويلز از مجازات جمعي .)1362، سال 42ةروزنامه وقايع اتّفاقيه، شمار(باشي اشاره دارد 
. ه استسرباز ـ كه چند نفر يهودي را مورد اخّاذي قرار داده بودند ـ توسط حاكم ياد كرد

 هينريش بروگش در گزارشي به تشكيل دادگاه نظامي با .)192- 193ص،1368ويلز،(
 مسئوالن و فرماندهاني كه باعث شكست ةجهت محاكم1خانه مصلحتيحضور اعضا

 و  مزبوراو در ارتباط با جريان. پردازد مي، قواي ايران در خراسان شده بودندةمفتضخان
: دهد چنين توضيح مي، ياد شدهةآمدهاي تشكيل محكمپي

 ولي هرچه از آنها ،در مصلحت خانه گناه و جرمشان كامالً ثابت شده بود2اين دو نفر... «
اين در ....  ولي خدا نخواست،شنيدند؛ جز آنكه ما خواستيم جوابي نمي،پرسيدندمي

 خود را مقصر ،هاست كه در هر كار بدي كه كردند يك نوع تفكر ايراني،حقيقت
 اعضاي ،در هر حال.  است كه اينطور شده استهگويند خواست خدا بودسند و ميشنانمي

 شبيه به آنها داشتند، سر خود را به عالمت تصديق و بله بله يدادگاه هم كه طرز تفكر
 مجازات خيلي خفيف و ،گويان تكان دادند و منطق و عذر آنها را پذيرفتند؛ در نتيجه

.  معني كه آنها را از كلية عناوين و مقامات خلع كردندبدين. ل شدنديسبكي براي آنها قا
اين كار را مثالً خودشان كرده بودند و تا مدت سه سال از خدمات دولتي محروم گشتند و 

.)586، ص2، ج1368، بروگش (»... .آخر محكوم به پرداخت جريمه ديگر شدند
 مجلس هوان محكماي تحت عندر زمان ناصرالدين شاه در وزارت جنگ دايره و شعبه

محيط . (م و تخلّفات نظاميان تأسيس يافتيمحاكمات عسكريه جهت رسيدگي به جرا
 مزبور در ةسين خان سپهر پيرامون رياست محكم عبدالح.)70-73، ص1374طباطبايي،

ق رياست مجلس .  هـ 1315در ماه مبارك رمضان «: نويسد مظفرالدين شاه ميةدور
ه نام ميرزا محمدعلي خان مصدق الدوله نايب پيشخدمت ه به فردي بمحاكمات عسكري

باشي همايون غفاري كاشي مرحمت شد؛ مصدق الدوله قريب سي سال در آذربايجان 
» .دار بودحضرت همايوني كرده و محاكمات عسكرية آنجا را عهدهخدمت به اعلي

.)46-47، ص1368سپهر،(
، مورد بحثةطاكار و فراري در دور سربازان خ چگونگي مجازاتةمادام دياالفوا دربار

هرگاه سرباز خطاكار باشد و يا از اردو فرار كند، تنها خودش «: دارداين گونه بيان مي



)                                                                   تا انقالب مشروطه( محاكم شرع در دورة قاجاريه/  186

كدخدا بنابر دستوري . شود، بلكه نزديكان و اقوام او هم بايد مجازات شوندمجازات نمي
ون از اوضاع  چ،كند و اگر هم فرار كردرا حبس ميكه دارد، زن و بچه و كسان او 

هاي سختي شود، و تحمل مجازات دوباره به فوج داخل مي،شودخانوادگي خود باخبر مي
.)91 ص،1361مادام دياالفوا،(» .كند و حبس را مي3سرگاوچون

 قاجار از عنوان ةگرچه در دور: توان اظهار داشت كه مي،هبا توجه به موارد طرح شد
ي نيز به عنوان متصديان آن ياد شده است؛ اما از قاضي عسكر ياد گرديده و از افراد

 وظايف، كيفيت كاركرد، محاكمات، و صدور احكام قضايي آنان در برخورد با ةمحدود
بلكه منابع به مقامات عرفي و حكومتي همانند . نظاميان متخلّف اطالع كافي موجود نيست

كه نظاميان  انداره نمودهحكام و عمال دولت، فرماندهان و يا اعضاي مصلحت خانه اش
 با تشكيل وزارت جنگ ،اند و سرانجامكردهمتخلّف را محاكمه و احكام الزم را صادر مي

ه مسئوليت محاكمه و برخورد با نظاميان اي در آن به نام محاكمات عسكريدايره و شعبه
سكر در توان استنباط و برداشت كرد كه قاضي علذا مي. متخلّف را بر عهده گرفته است

 شرعي سپاهيان تل و سئوااليهم در توضيح، بيان و پاسخگويي مسااي خاص آنمحدوده
ه در صورت ارجاع مقامات نظامي و نظاميان و يا مشكالت و اختالفات مرتبط با امور شرعي

.  استداشته شرعي مبادرت ةبه انجام وظيف
مجتهد) ت

صوليون ـ كه مدعي حقّانيت  كامل مشرب اةو سيطربا نضج گرفتن علم اصول فقه 
ةوظايف مجتهدان بودند ـ بر اخباريون، توضيح بيشتر وظايف و تكاليف مجتهدان در نتيج

 شيعه در داخل ايران، آنان به عنوان مرجع انحصاري ةهاي علمياين غلبه و فعال شدن حوزه
ـ و مستقل از حاكميت ) ع(واليت عامه ـ در غيبت امام معصوم

 امور شرعي در ابعاد ةهاي خود، توضيح و فيصل انديشهةمختلف به عرضدر شهرهاي 
اقبال ؛ 48-57، ص1356الگار،. (كتبي مبادرت كردندو هاي شفاهي مختلف و در قالب

.)388، ص1382امين ،؛ 28-29، ص1356آشتياني ،
 تأليفات، تبحر در علوم فقهي، اشتهار به ة عرضةبرخي از علما و مجتهدان در نتيج

گذاري سالطين به دالت، كثرت شاگردان و مريدان، حسن برخورد با مردم و حرمتع
 قاجار ة دورةهدان جامع الشرايط از نفوذ و شهرت بسيار وااليي در جامعمجتعنوان 

در تمامي شهرهاي ايران «: نويسدليدي شيل مي). 63، ص1356الگار،. (برخوردار شدند
ود دارند كه در راستي و درستكاري آنها هيچ عدة كثيري مجتهد و مالّي دانشمند وج

 مردم قرار دارند و همگي با جان و دل ةشكي نيست و اغلب مورد پشتيباني و احترام عام
 هانري رنه دالماني به رغم .)117 ص،1368ليدي شيل،(» .نهنددستوراتشان را گردن مي

او در . دانديل ميليدي شيل تعداد مجتهدان واجد الشرايط و متشخّص را در شهرها قل
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در ميان طبقة روحاني اشخاص عاليمقامي هستند كه از حيث «: كندباره چنين بيان مياين
توانند مانند دكترهاي متبحر به تفسير قوانين مذهبي معلومات بر سايرين برتري دارند و مي

رنه (» .ة آنها بسيار قليل استدو عگويندخاص بزرگ را مجتهد ميبپردازند؛ اين اش
ة اورسل در خصوص موقعيت و جايگاه مجتهدان در جامع.)32- 33، ص1355دالماني،

در اين زمان جامعة روحانيت تحت نفوذ و هدايت «: دهدعصر قاجاريه چنين توضيح مي
وجه رسميت آنچناني ندارند، ولي به علّت شهرت در هايي قرار دارد كه به هيچشخصيت

شان مورد احترام بيش از اندازة ديگران هستند؛ اين تقوي و پرهيزگاري و اعلميت
شوند و به آنها مجتهد هاي روحاني كه از نظر افكار عمومي مقدس شناخته ميشخصيت

.)272-273 ص،1353اورسل،(» ...گويند از قدرت و نفوذ كم نظيري برخوردارندمي
 مسئوليت خود ةز مجتهدان امور دادگستري و قضا را در حيطه و حو،از ديدگاه كلي

اما برخي از آنان به لحاظ پرهيزگاري؛ احتياط و وسواس از پذيرش مسئوليت . پنداشتندمي
ليدي . (عدالتي شوندكردند، تا مبادا از اين بابت مرتكب قصور و بيشده شانه خالي ميياد 

 شرعي به دعاوي و ةليكن بعضي از مجتهدان بنابر احساس وظيف). 117 ص،1368شيل،
كردند و از فعات ارجاعي مردم و يا حكومت رسيدگي و ديدگاه شرعي خود را بيان ميمرا

 رأي صادره از روي ،پذيرفتآنجا كه مراجعه به مجتهد مبتني بر تراضي طرفين صورت مي
). 17- 18، ص1366ويلسن،. (شداعتماد مقبول واقع مي

ت، گرچه مخالفتي هم شاه در انتصاب بسياري از مجتهدان به منصب قضا دخالتي نداش
اي يا شهري را به آنها واگذار كرد؛ البته گاه به خواهش مسئوليت قضايي حوزهابراز نمي

ةها را به آنها ارجاع داده و يا درباردر مواردي نيز شاه و يا حكّام برخي پرونده. كردمي
طلبيدند ري ميها و دعاوي استفتاء نموده و يا به عنوان مستشار كمك و هميابعضي پرونده

، 9 ج،1369 الصفا،ة؛ تاريخ روض255، ص1، ج1353سپهر،؛همانجا، همان صفحات(
.)713ص

ت و مردم به عنوان عد دادرسي از تودهدر بهاي ستمديده، آنان در مواردي ميان حاكمي
كردند؛ تا آنجا كه شكايت به شاه از طريق يك مجتهد و يا توسل به او غالباً واسطه عمل مي

كردند؛ اما هايي هم ميگرچه در اين راستا برخي رندان سوء استفاده. گرديدثر واقع ميمؤ
مظلومين واقعي نيز كمابيش در احقاق حق و تمسك به آنان با يأس و نوميدي هميشگي 

گاه ). 290، ص1363ويشارد،، 272-273 ص،1353ارنست اورسل،. (شدندمواجه نمي
اني مردم اني مستقل از حكومت با همياري و پشتيب نارضايتي همگةمجتهدي با مشاهد

، تنكابني ،بي تا. (كرد قدرت پايين آورده، و از شهر اخراج ميةحاكمي ستمگر را از اريك
).101ص
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صدر ) ث
در زمان آغاز .  نيز ياد شده است@صدرA مقامات روحاني عصر قاجار ازةدر زمر
 عامه وجوهات و مصارف شرعيه گري و نظارتمحمدخان مسئوليت، متولّيحكومت 

.)169 ص،1371اوليويه،. ( او قرار داشتةجزيه بر عهد
از نواب ميرزا محمد جعفر به عنوان صدرالممالك ساكن شاه  حاكميت فتحعليةدر دور

به دنبال درگيري كه ميان جمعي از اهالي يزد و طرفداران شاه . در شهر يزد ياد شده است
به وقوع پيوست، مضروبين به )  ساكن در ايرانةاسماعيليةرئيس فرق(اهللا ليلخ

اهللا را صادر نمود، اما آنان او فرمان احضار مالزمان شاه خليل. صدرالممالك شكايت بردند
 صدرالممالك به نام ملّاحسين يزدي به تهييج مردم مريدان لذا يكي از ؛تمكين نكردند

 صدرالممالك و ،حكومت. شد شاه خليل كشته ،مبادرت كرد و در حين درگيري
 اما ؛مالحسين به زندان افتاده و به سختي شكنجه شد. مالّحسين را به تهران احضار كرد

. د بازگشته يزصدرالممالك به سبب شأن و جايگاه مذهبي و منصبي بدون تفقّد شاه ب
پس از اين : مؤلف ناسخ التواريخ مدعي است كه). 467- 468، ص1، ج1380شيرازي،(

.)290-291، ص1، ج1353سپهر،.( ميرزا محمدجعفر را از مقام خود عزل كرد،ا شاهماجر
رضا قليخان . از عنوان منصب مزبور در زمان محمدشاه نيز سخن به ميان آمده است

ي چون فضل كافي، ذوق وافي و طبع يهاهدايت از شخصي به نام ميرزا نصراهللا ـ با ويژگي
شاه او را «: افزايد كهاو بدون توضيح كافي مي. نمايدميصافي ـ به عنوان صدرالممالك ياد 

، 1369هدايت ،(» .به مجلس اعلي و اعطاي وظايف عظمي داللت و وكالت كرده است
 ناصرالدين شاه از فردي به نام ميرزا محمدعلي به عنوان ةدر دور). 254، ص10ج

 ميرزا شفيع صدر ،باني شي به قول ميرزا ابراهيم،صدرالممالك ياد شده و با درگذشت او
صدرالممالك ملقّب و سربلند گرديده  عدليه توسط وزير عدليه به لقب نبيل ةديوانخان

سل مبني بر لغو  ادعاي اور،لذا با عطف به موارد ياد شده). 381، ص1366شيباني،. (است
-273 ص،1353اورسل،. (رسدتوسط فتحعلي شاه صحيح به نظر نميمنصب صدرالممالك 

272.(
اي تحت عنوان ديوانخانه جهت حلّ و فصل تشكيالت و محكمهر دورة محمدشاه د

داراي ) مسئول ديوانخانه(ديوانخانه عالوه بر امير . امور قضايي و دادرسي شكل گرفت
 ديوانخانه نماينده و  انتخابي با عنوان صدرةيكي از افراد هفتگان. هفت عضو و كارگزار بود

لذا از اين پس در ). 146-147، ص1، ج1366ويلسن،(د ش علما قلمداد ميةبرگزيد
به خوبي )  عدليهةصدر ديوانخان(نصب صدر ديوانخانه تشكيالت قضايي عصر قاجار م

در زمان سلطنت ناصرالدين شاه فردي به نام ميرزا محمدحسين عضدالملك . مشهود است
ن سفير مخصوص او يك بار به عنوا. قزويني مقام صدر ديوانخانه را بر عهده داشت
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، 1363خورموجي،؛ 70، ص4، ج1353سپهر ،. (ناصرالدين شاه به روسيه نيز مسافرت كرد
 عدليه در شيراز از فردي به نام ة ناصري پيرامون تشكيل ادارةنام مؤلف فارس.)100- 126ص

، 1367حسيني فسايي،. (برد آن شهر نام مية عدليةا ابوطالب به عنوان صدر ديوانخانميرز
اند  خفيه نويسان انگليس نيز به مقام قضايي صدر در شهر شيراز اشاره كرده.)918، ص2ج
 اين مقام ،بدون ترديد). 47هاي خفيه نويسان انگليس، صوقايع اتفاقيه، مجموعه گزارش(

 نيز جهت اظهارنظر و ي ساير واليات مهماهو مورد تأييد حاكميت در ديوانخانهانتخابي 
. شرع به انجام وظيفه مشغول بوده است دعاوي مرتبط با ةفيصل

صدر ( مورد بحث عنوان و منصب صدر ة در دور،با توجه به مطالب طرح شده
د را به عنوان شخصيتي روحاني، داراي فضل، كمال، منصوب شده و مؤي) الممالك

گرچه با گذر زمان اين نمود، حضور و جايگاه به . توان ناديده انگاشتحكومت نمي
 در باب وظايف محول شده به او در اوان حاكميت قاجارها .ل گراييده استضعف و افو

 وجوهات و مصارف ةت بر عامبه مسئوليت و نظار) شاهدوران آغا محمدخان و فتحعلي(
 ارجاعي ة يك منازعةبررسي چگونگي و فيصلاقدام در جهت  جزيه و يك مورد ةشرعي
ةريزي ديوانخانبا پايه. نشده است اشاره اي در شهر يزد به مصداق و مطلب ديگريفرقه

عدليه در زمان محمدشاه از يك مقام روحاني تحت عنوان صدر در تشكيالت آن ياد 
 وظايف قضايي و ،از اين زمان به بعد مقام مزبور هم در مركز و هم در واليات. اندكرده

هاي سياسي وريتدادرسي در امور شرعيه را بر عهده داشت و حتي گاه از سوي شاه مأم
. گرديدنيز به او محول مي

 وظايفة محدوده و گستر-3
 محاكم شرع را در اموري همانند ة وظايف تبلور يافتةحيطه و محدود، با عطف به منابع 

توان ي به شرح زير مييت عمومي و امور جزام خالف عفّيحقوق مدني و خصوصي، جرا
:مورد بررسي و معرّفي قرار داد

وق مدني و خصوصي حق) الف
: توان برشمردوار چنين ميموارد ارجاعي و تحقق يافته در حقوق مدني را فهرست

امور مربوط به نكاح، طالق، اختالفات خانوادگي، زناشويي و تنظيم اسناد در آن . 1
. ارتباط

. تحرير، تنظيم و گواهي قباله جات و اسناد ملكي. 2
.  مالكيتي و حلّ و فصل آنهابررسي دعاوي و اختالفات ملكي،. 3
 يكديگر، تعيين بهرسيدگي به اختالفات معامالتي، مبادالتي، قراردادها، بدهي افراد . 4

ـ البته انجام اين .  وجه از محكومان به پرداخت بدهي طلبكارانةوضعيت مفلسين و مطالب
. شدـ وظيفه در چارچوب مطالبات خصوصي و غيرتجاري محدود مي
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ي همانند تحرير و تقسيم اموال و ماترك متوفّي، تعيين ب امور حسةو فيصلبررسي . 5
وراث منحصر متوفّي، تنفيذ و دستور اجراي وصيت ميت، انتخاب و نصب قيم بر محجوران 

، 1، ج1349كرزن ،. ( و صدور حكم موت فرضي غايب و مفقود االثر،و يتيمان فاقد وصي
؛ 883 ص،1380شام السلطنه،ت؛ خاطرات اح874- 875، صشيرواني ،بي تا؛ 588- 589ص

، 1380كاشاني ،؛ 208، ص1361افضل الممالك كرماني،؛ 247- 248 ص،1353اورسل،
).147-148- 152ص

جرائم خالف عفت عمومي و اخالق حسنه) ب
طرح اين موضوع در چارچوب وظايف محاكم شرع بدان معنا نيست كه محاكم و 

 ليكن بررسي و صدور حكم ؛اندمسئوليت نداشتهمقامات عرفي در اين زمينه دخالت و 
: مقامات شرع نيز متبلور شده استةپيرامون موارد زير در كارنام

.)به طور كلي(برخورد و مبارزه با فسق، فجور و امور نامشروع در ابعاد مختلف . 1
. مبارزه با شرابخواري، بدمستي و ملتزم كردن مستان و شرابخواران. 2
. گري و اعمال مجازات براي روسپيان روسپية پديدبرخورد با. 3
-589، ص1، ج1349كرزن ،؛ 75 ص،1368ويلز،. (تعيين وضعيت حقوقي فرد خنثي. 4
).422 ص،1365؛ فالندن،32- 33، ص1355رنه دالماني ،؛ 87، ص1366ويلسن ،؛ 588

)حقوق جزا(ي يامور جزا) پ
ات محاكم شرع حق دخالت و بررسي ه مقام قاجاريةاند كه در دوربرخي محققان مدعي

محيط  (.اندنداشته) قتل، ضرب و جرح، دزدي و هتك ناموس(در احداث اربعه  
گرچه . باشداين ادعا با توجه به مستندات موجود قابل نقض مي). 73، ص1374طباطبايي،

 وظايف ةهاي ياد شده كامالً در محدود جرمةتوان اظهار داشت كه بررسي و فيصلنمي
كم شرع قرار داشته، ليكن اسنادي چند گوياي آن است كه مقامات محاكم شرع ـ به محا

ي از جمله موضوعات مهم يم جزينفوذ ـ گاه در امور و جراويژه مقامات برجسته و صاحب 
: اند دخالت كرده و به صدور رأي پيرامون موارد زير اقدام كرده،ييو بزرگ جزا

.  مضروب و مجروحدش افراتعيين ميزان و مقدار ديه و ار. 1
.  نفسةم مرتبط با قتل؛ قصاص نفس و تعيين ديبررسي و صدور حك. 2
.  اشرار، راهزنان و قطع دست دزدانةاعمال نظر و صدور حكم شرعي دربار. 3
ين، مدعيان نبوت و مهدويت، تحقير گيري و صدور حكم پيرامون مرتدبررسي، پي. 4

، 1، ج1349كرزن ،؛ 57 صبي تا ،صدراالشراف،. (دعتكنندگان چيزهاي مقدس و اهل ب
؛ 32-33، ص1355رنه دالماني،؛ 73، ص2 ج،1368ل السلطان،ظ؛ 588- 589ص

). 212- 213، ص1366ويلسن،



191/مجله پژوهشهاي اسالمي

: گذاردي به محاكم شرعيه چنين صحه مييمحسن صدراالشرف بر ارجاع دعاوي جزا
ي و چه حقوقي به محاضر ي جزاچه] حكام و مردم[در آن شرايط قانوني نبود و دعاوي را «

110- 111 صبي تا ،صدراالشراف،(» .دادنده ارجاع ميشرعي .(
مبناي قضاوت. 4

سنت از . پايه و مبناي صدور رأي و قضاوت در محاكم شرع بر قرآن و سنت قرار داشت
فقه آل محمد يا ( اماميه ة شيعةو ائم) ص(ديدگاه شيعه بر قول، فعل و تقرير نبي اكرم

البته در ). 235، ص1380كاشاني ،؛ 287، ص1363ويشارد، (دشاطالق مي)  جعفريمذهب
 بزرگ شيعه ـ كه با رعايت اصل ي فتاوي، آراء و تفاسير فقهاةكنار منابع ياد شده مجموع

 كمال رسيده ةاجتهاد در استخراج و استنباط احكام اسالمي ـ شيعي در طول ساليان به مرحل
ي در ارتباط با منابع حكمي در محاكم شرعي بعد از ييط طباطبامح. بود ـ تأثيرگذار بود

ه باز از نظر مباني و روش قضات پس از زوال حكومت صفوي«: نويسدحاكميت صفويان مي
صورت ظاهر بر همان منوال سابق مبتني بود و مبناي صدور احكام و اجراي حدود همانا 

ت دويست سال عملكرد از روي فتاوي د يا مذهب جعفري بود كه در طول مد محملفقه آ
علما و فقهاي شيعه با رعايت اصل اجتهاد در استخراج و استنباط به مرحلة كمال رسيده 

.)73، ص1374محيط طباطبايي،(» .بود
استنباط خود را از مبناي صدور احكام در محاكم شرعي عصر مورد ي سايكس سرپرس

 مذهبي بر پاية قرآن، اقوال و نظريات ائمه و قوانين شرع يا«: داردگونه بيان مياينبحث
اين قانون به چهار قسمت . دانان بزرگ بنا شده استتفاسير فقه شيعه با فتاوي فقها و قانون

شود كه به ترتيب مربوط به حقوق و اعمال و وظايف مذهب، بيع شرعي، اساسي تقسيم مي
، 2، ج1382امين ،(».باشدامور و قضاياي شخصي و مرافعات قضايي مي

). 551-552صص
الشرايط بر آرا و استنباط خود از احكام شرعي منبعث از قرآن مجتهدان برجسته و جامع

 پيروان، مريدان و مقلدان ةسؤال شرعي و حل و فصل دعاوي شرعيو سنت در پاسخ به 
 از . برخي از آنان آثار مكتوب فقهي چندي نيز منتشر كردند،تأكيد داشتند و در اين راستا

ر  اثة شيخ جعفر كاشف الغطاء، جامع الشتاةتوان به كشف الغطاء نوشتآثار ميميان آن 
و مكاسب و القضاء ) صاحب جواهر( شيخ محمدحسن ةميرزاي قمي، جواهر الكالم نوشت

. آثار شيخ مرتضي انصاري اشاره داشت
چگونگي برخورد و تعامل با محاكم عرف. 5

 برخورد ميان محاكم شرع و عرف در ابعاد اقتدار و  مورد بحث رويارويي وةدر دور
. ها و شرايط همراه با توازن، تقابل و يا تفوق يكي بر ديگري بودت قضاوت در موقعيةگستر

جايگاه، اعلميت و نفوذ مجتهدان و مقامات محاكم شرع و نيز اقتدار، تمايالت و طبع شاه و 
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به نحوي كه گاه .  جدي و حتمي داشتيا حكّام واليات در اين فراز و نشيب تأثير
ترين و با نفوذترين مجتهد و عالم يك شهر با احساس در نقض اقتدار و يا مخالفت برجسته

گرديد كه از آن جمله به عنوان با اعمال حاكميت به مركز احضار و يا از كشور تبعيد مي
حكم سربريدن چند نفر به علت صدور ) مجتهد اصفهان( نجفي آقاتوان به احضار  مي،مثال

به خارج از كشور، و احضار ميرزا علي ) مجتهد شيراز(اكبر فال اسيري از بابيان، تبعيد علي
؛ 684، ص1374عين السلطنه ،. (و پسرش به پايتخت اشاره داشت) االسالم تبريزشيخ(اصغر 

شرع لرد كرزن در تحليل چگونگي اقتدار محاكم ). 1074، ص2، ج1367اعتمادالسلطنه ،
هاي مختلف دچار تغيير و تبديل هاي شرعي در دورهدادگاه... «: نويسددر عصر قاجار مي

و بنابر . اند و دليل آن هم در هر مورد طبع و اخالق و تمايالت سلطان بوده استشده
ي و حقوقي هر يهاي عرف در موارد جزاتعصب يا افكار اعتدالي او محاكم شرع و دادگاه

ي كامل كه از آغاز پادشاهي محور سياسي ناصرالدين شاه يقدرت نما... ندادو اقدام كرده
، 1، ج1349كرزن ،(» . با تفوق نفوذ محاكم شرعي سخت منافات داشته است،بوده
).569ص

بعضي از مقامات محاكم شرعيه از جمله مجتهدان صاحب نفوذ و برجسته، مستقل از 
ها و حتي برخي توجهيها، كممهري بيحكومت به وظايف خود اقدام كرده و نسبت به

اعتنايي مقابله نموده و مطلقيت قدرت  حكومت با كمال بيةهاي محدوده كننددستورالعمل
). 46-47، ص1368سپهر ،؛ 183، ص1 ج،1368،بروگش. (بردندحاكم را زير سئوال مي

 كامل قدرت استقراري به منظور ي قضايي و تمركزگراةگرايانبا آغاز تكاپوهاي اصالح
در عهد ناصري، استقالل و اقتدار پيشين محاكم شرع در مركز و واليات كمابيش با تحديد 

محدود كردن : توان به مي،در اين راستا به اختصار و به عنوان شاهد مثال. مواجه گرديد
 مورد قبول حاكميت ـ توسط اميركبير ـ ة محكمه يك عمل محاكم شرع متعدد بةحيط

هاي نشينان محاكم شرع، ارجاع دعاوي بين مسلمانان و اقليتمتخلّفان و حاشيهبرخورد با 
 ديوان ـ كه بعداً به وزارت عدليه موسوم ة مركز حكومت، حضور يافتن نمايندديني به

اعي و گرديد ـ در جلسات محاكم شرع، و ارسال صورت احكام يك سالة شكايات ارج
، سال 31ة، شماراتفاقيهروزنامة وقايع . (اره داشت حكومت اشةفتاوي علما به مقامات عالي

). 21، ص1356الگار ،؛ 314- 315، 1371اميرمعزّي ،؛ 99، ص1، ج1377مستوفي ف؛ 1267
مؤثر هاي تمركزگرايانه در خدشه وارد كردن اساسي بر محاكم شرع  اقدامةليكن مجموع

هاي مقامات عرفي تورالعملاالمكان تبعيت از دسبرخي مقامات محاكم ياد شده حتي. نبود
پنداشتند؛ لذا چالش و برخورد ميان مقامات محاكم شرع و مقامات عرف را صحيح نمي

ها براي هر ها و ناكاميها، كاميابيهمچنان تا پايان حكومت قاجارها همراه با فراز و نشيب
. استمرار يافتيك از طرفين 
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مقرري و مواجب. 6
تهاي قضايي به هيچ عنوان پاداشي از اصحاب دعوا قبول برخي مجتهدان در ازاي فعالي

،1349احتشام السلطنه،. (دادندنكرده، و تمامي مرافعات ارجاعي را مجاني فيصله مي
با آنكه در محكمة «: نويسد شيخ هادي نجم آبادي ميةسر آرتور هاردينگ دربار). 130ص

حقوق و م عرف شرعي رسيدگي فعالي داشت، هيچ وقت به عكس قاضيان محاك
آمدند اش ميكرد؛ و مستمندان و ارباب رجوع كه به محكمهالعملي دريافت نميحق

العملي انداخت؛ و اگر هم گاهي حق راه مي راكرد و كارشانرايگان رسيدگي مي
پذيرفت، آن را فقط از آن دسته ارباب رجوع كه مستطيع و توانگر بودند قبول مي
هاي نشين البته محرّرين وكال و حاشيه.)102-103، ص1363هاردينگ ،(» ...كردمي

الزّحمه خود از اصحاب دعوا ـ كه ميزان هاي مجتهدين ياد شده از دريافت حقمحكمه
حامد الگار ضمن مبهم دانستن . كردندپوشي نميمشخّص و معيني نيز نداشت ـ هرگز چشم

هاي قضايي، ض فعاليتودريافت و ميزان دريافت پاداش مادي  از سوي علما در ع
توان دستمزد مطالبه كرد، زيرا اخذ از ديدگاه شرع در ازاي صدور فتوا نمي: افزايد كهمي

بخش دوم ادعاي ). 23، ص1356الگار ،. (شوددستمزد تلويحاً نوعي رشوه تلقي مي
ن نويسنده با توجه به مطالب عرضه شده در همان اثر مبتني بر وجود عقايد گوناگون در اي

اشتغال به امور قضايي و : گزارشات ديگري داللت بر آن دارد كه. باره قابل خدشه است
ةدادرسي نه تنها براي مجتهدان درآمد قابل توجهي نداشته، بلكه متضمن و دربردارند

هايي هم بوده است؛ لذا آنان جز به هنگام ضرورت از پذيرش و انجام آن طفره هزينه
.)48، به نقل از كتاب ايران چنانكه هست، ص20 صهمانجا،. (اندرفتهمي

االسالمان و قضات برگزيده شده از سوي بعضي از مقامات محاكم شرع همانند شيخ
ةميزان مواجب ساالن. كردندحكومت حقوق و مقرري مشخص و قابل توجهي دريافت مي

، 1380 ،سرجان ملكم. (االسالمان ساالنه دو هزار تومان گزارش شده استبرخي شيخ
.)272-273 ص،1353؛ اورسل،758ص

نقد كاركرد. 7
 به نسبت و مقايسه با محاكم عرف اندك بود، ،اخذ رشوه و تعارف در محاكم شرع 

هذا احكام مجتهدين قابل مع... «: دهدهانري رنه دالماني در اين باره چنين گزارش مي
 عرف رجوع نمايند، باب ترسند كه اگر به محاكمبحث نيست، زيرا كه طرفين دعوي مي

 به جاي اينكه كارشان اصالح شود، منجر به خرابي ،رشوه و تعارف باز شود و باالخره
.)32-33، ص1355رنه دالماني ،(» .ي آنها از دستشان برودياوضاع مالي آنها گردد و دارا

. اجراي عدالت اسالمي و دوري از هواي نفس در برخي محاكم شرع به خوبي مشهود بود
 سر آرتور هاردينگ پيرامون محكمه و قضاوت).104، ص1، ج1362معلم حبيب آبادي،(
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ة من خود چندين بار شيو«: نويسدهاي شيخ هادي نجم آبادي ـ مجتهد ساكن در تهران ـ مي
،گرفتاش صورت ميكار كردن اين مرد و طريقة اجراي عدالت اسالمي را كه در محكمه

احتشام ). 102- 103، ص1363هاردينگ ،(» .اهد بودمبه چشم خود ديده بودم و خود ش
،)عرف و شرع(اي تطبيقي ميان كارنامه و عملكرد محاكم عصر قاجار السلطنه در مقايسه

حكام محاضر شرع عموماً افرادي بودند كه ... «: نمايدمحاكم شرع را چنين وصف مي
ن باور بودند كه در دعاوي مراحل اجتهاد را پشت سر گذاشته و اكثراً مردمي خداترس و دي

»  ....المقدور براي تميز حق از باطل و صدور حكم به حق ساعي و جاهد بودندمردم حتي
 بحث از عوامل تأثيرگذار منفي در ةگرچه او در ادام). 130 ص،1380احتشام السلطنه،(

طبيعت دعاوي «: كندد ميه ياگون قاجاريه اينةصدور احكام محاكم مورد بحث دور
وقي و مدني مخصوصاً در كشور ما كه اسناد و مدارك ثبت و ضبط درستي ندارد و فقر حق

كه اخذ يياجتماعي و فساد دستگاه دولتي در مباني اخالقي مردم تأثير گذارده، تا جا
اش اين شهادت و تحصيل استشهاد براي هر ادعاي ناحقي به سهولت ميسر است؛ نتيجه

» .كنندم بر دقّت و مراقبت و زهد حكم غلبه ميكااست كه عوامل كاذب مؤثر در ح
.)همانجا، همان صفحه(

ليكن .  قضايي در متون و كتب فقهي متعدد شيعي موجود بودةماصول و احكام مسلّ
 اثبات دعوي به نظر قاضي بستگي داشت؛ لذا صاحبان محاضر شرع ةتشخيص تأثير ادلّ

طلب  اين ميان افراد ماجراجو، فرصتدر. كردنداحكام ناسخ و منسوخ زيادي را صادر مي
و سوء استفاده چي شكايات را از يك محضر به محضر ديگر ـ كه تعداد آنها در برخي 

اين روش و . كردندشهرها متعدد هم بود ـ منتقل نموده و ابطال احكام قبلي را دريافت مي
كام شرعيه، روند موجبات ستيز و مشكالت ميان طرفين دعوي، عدم پيشرفت و اجراي اح

ساز براي رشوه خواري  قضات حقّه، يأس و دلزدگي مردم و زمينهةعدم احقاق حق، تخطئ
؛ 86، ص1380كاشاني ،(ام و مقامات عرفي بود  حكّةو اخّاذي قدرت طلبانه و منفعت طلبان

عالوه بر كيفيت تشخيص تأثير ادلّة اثبات دعوي ـ ). 52-53، ص1، ج1361دولت آبادي ،
كاري شاره كرديم ـ عوامل ديگري همانند عدم ثبت و ضبط رويداد مرافعه، طمعكه بدان ا

كم كه بسياري از آنها صاحب نفوذ هم بودند ـ در صدور اها و محرّرين محبرخي منشي
رنه دالماني ؛ 172- 173، ص1380كاشاني ،. (و منسوخ كمابيش تأثير داشتاحكام ناسخ 

).171، ص1355،
 در خدشه وارد ساختن بر منزلت و محاكم شرعنشينان حاشيهسوء استفاده و اخّاذي 

 ملّا حيدر نامي طلبه نما در شهر كرمان براي دريافت ،به عنوان نمونه. جايگاه آنان مؤثر بود
در اثر . كرديك قران اجرت عقد زن هر كس را براي ديگري منعقد و يا مطلّقه مي

:  شخص ياد شده اينگونه آمده استةگردآوري شده توسط ميرزا سيدحسن كاشاني دربار
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نشسته بودم، شخصي عارض شد كه مالّ ] در شهر كرمان[روزي در مجلس حكومت ... «
اشي به طلب وي فرّ] حاكم[وكيل الملك  مرحوم ؛حيدر زن مرا براي ديگري عقد بست

 عقد ،ظاهر شد كه مالّ حيدر براي يك قران اجرتبعد از تحقيق . فرستاده حاضرش نمودند
وكيل . داردگويا وكالت مطلقه . گويدبندد و طالق ميزن هر كس براي ديگري مي

آخوند اجازة عقد و طالق از علماء داري؟ گفت من اجازه بدهم نه اجازه : الملك گفت
گفتند به چه سبب و استصواب زن شوهردار را براي عقد ديگري عقد بستي؟ جواب . بگيرم

چون . يديعلماء گفتند او را آزاد نما... دانمشما بهتر ميداد كه بنده تكاليف شرعيه را از 
» .طلبه است و حكومت او را مرخص كرد، و شوهر زن را به دارالشرع گسيل داشت

.)171-172همانجا، صص(
خوانين و شهادت تأثيرپذيري برخي صاحبان محاكم شرع از بستگان، ارباب قدرت، 

افضل الملك كرماني كه .  ديگر استةارش شداي و نيرنگ باز از موارد گزگواهان حرفه
سبزوار ةت دو سال سمت پيشكاري و نايب الحكومدر اواخر سلطنت ناصرالدين شاه به مد 

اي بر عهده داشت، ضمن تمجيد و بيان سجايا، تدين، اعلميت، عدالت و نفوذ منطقهرا 
در خصوص يك مجتهد متعين و حاكم شرع آن شهر حاجي ميرزا ابراهيم شريعتمدار 

 او را به تأثيرپذيري و تمايل به حمايت از بستگان درگير در اين پرونده متهم ، ملكيةمرافع
دعواي ملكي ياد شده ). 209 لغايت 205، صفحات 1361افضل الممالك ،. (نمايدمي

ديگر از علما و مجتهدان سبزوار به نام ميرزا حسن مجتهد شهرستاني ارجاع به يكي نخست 
 ليكن منسوبان شريعتمدار ضمن سرپيچي از ؛و طي بررسي رأي خود را اعالم كردگرديد؛ ا

 پرونده ةنظر در حكم و بررسي دوبارپذيرش حكم صادره با مراجعه به او خواهان تجديد
مرحوم شريعتمدار ميل نداشتند كه به امر ناحق «: شود كهافضل الملك يادآور مي. شدند

كردندكه مجريان احكام  به رمز و اشاره خيلي تقويت مي؛ ولي از بستگان خودفتوا دهند
ه مؤلف مزبور در پايان گزارش  البتّ.)209همانجا، ص(» .دولتي و ملتي مجبور به امضا بودند

 همان حكم سابق به ضرر ، شخص اوة برخورد منطقي و زيركانةشود كه در نتيجيادآور مي
همانجا، ( حمايت خود منصرف شده است بستگان شريعتمدار به اجرا درآمده و او نيز از

.)209- 210ص
. طلب از موارد ديگر استاخذ افالس نامه از علما توسط برخي افراد رند و فرصت

:دهدهاي اخذ شده چنين توضيح مينامه يكي از افالسةمؤلّف نوادراالمير دربار
 از ،تومانيك حاجي در تهران به لحاظ خودداري از عدم پرداخت وجه سه هزار ... «

اي را به شهادت نامه به مهر گرفت؛ و البته عدهميرزا ابوالقاسم امام جمعة تهران ورقة افالس
وي دستور داد اسناد و مدارك و دفاتر تجاري . ي قرار داديامير نظام او را مورد بازجو. برد

تي جات خساراو را يك كارشناس بررسي كرد و معلوم شد كه در تمام دفاتر و روزنامه
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،حاجي تمام ثروت خود را بروز داد و سپس.  او را تهديد به مرگ نمود،نيست و سرانجام
ي حاجي را به مأموريت يك نفر براي امام جمعه فرستاد و گفت عرض كن يامير نظام دارا

نامه مهر با اين اسناد كه حاجي بروز كرده و يا ثروتي كه داشته است، جنابعالي ورقة افالس
اسباب تضييع سه هزار تومان يا بيشتر از مردم بيچاره ايد كه وده و به او دادهو مسجل فرم

، 1371امير معزّي،(»  ....شود و حقوق كسي به واسطة خط و مهر آقا پايمال گردد
.)317- 318-319صص

در محاكم ياد شده به . ص ديگر محاكم شرع بودي از مشكالت و نقا،عدم استيناف
 رسيدگي نخستين صادر شده ةايت از حكم و قراري كه در مرحلداليل زير استيناف و شك

: امكان نداشت،بود
 خويش را اعال تصور ة محاكم شرع خود را عالي و احكام صادر، قضاتةهم) الف

لذا ارجاع شكايت به محاكم و مقامات باالتر جهت تجديدنظر موضوعي كامالً . كردندمي
. منتفي بود

داد مرافعه از بدو تا ختم محاكمه مرسوم نبود؛ تا بر نگارش و ثبت چگونگي روي) ب
ه محكمه باالتري هم تصور نماييم ـ پرونده به آن ارجاع دادهكمبناي آن ـ چنان

.)86، ص1380كاشاني ،.(شود
 از كيفيت عمل مقامات قضايي اعم از ، تحرير العقال،شيخ هادي نجم آبادي در اثر خود

 در بخشي از ).123- 137-138، ص1312نجم آبادي ، (تناخرسند اسمنتقد و شرع و عرف 
 همي جز هم نفوس خود ديده ة و قضاةحال در اين زمان وال«:انتقادات او چنين آمده است

روند، عاقبت  ميةشوند و در نزد قضابيني در نزد حكام دو نفر آسوده نميلذا مي. شودنمي
روند ند؛ يا از آنجا به جاي ديگر مينماي بعد از خسارت كشيدن مراجعت مي،مأيوس شده

شود كه سلطان در نصب حكام شوند و خسارت ايشان زياد، و گاه ميو باز مأيوس مي
.)138- 139همانجا، ص(» .حاكم است نه آسودگي خلقه ملحوظ نظرش نفع رساندن ب

منطبق بر حقيقت اسالم نيست و در ) شرع و عرف( عمل محاكم ةاو مدعي است كه شيو
شخصي از فرنگيان صحبت «: كند كه اشاره مي،ح اين مطلب به عنوان شاهد مثالتوضي

 ذكر ، بيان طريقه كه در كتب ما نوشته شده است.نمودطريقة قضا و حكومت مي
 و حكام عرف و شرع شما اين رفتار ديده ةتعجب نمود و گفت در مجلس قضا.شد

ه ما نمايد، و حدود  مستقيم باست كه صاحب شرع قويم صراطاز كجاي انصاف . شودنمي
.)124همانجا، ص(» ...دست ما دهد، و ما چنان از صراط منحرف و ناكب باشيمآن را به 

نتيجه -8
ةدر دوره و محدود: توان بدين نتايج دست يافت كهمي،با توجه به آنچه گذشت

شيخ  امور مرتبط با شرع مقامات ديني همانند مجتهد، ةتاريخي مورد بحث در فيصل
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گرچه در بعد . انداالسالم، قاضي، قاضي عسكر و صدر ـ كمابيش اشتغال و فعاليت داشته
عملي و  اجرايي از مصاديق كاركرد قضايي و دادرسي آنان ـ به ويژه قاضي عسكر ـ ، در 

 مسئوليت محاكم شرع بيشتر در اموري ةمحدود. منابع كمتر سخن به ميان آمده است
.  تبلور داشتجزاييت عمومي و نيز امور م خالف عفّيصي، جراهمانند حقوق مدني، خصو

و ائمه اطهار ) ص(نبي اكرم) فعل، قول و تقرير(پايه و مبناي صدور رأي قرآن و سنت 
 شيعي نيز ة فقها برجستي فتاوي و آراةعليهم السالم بود؛ ليكن در كنار منابع مزبور مجموع

 وظايف همراه ةدر ابعاد ابراز اقتدار، گستر ميان محاكم شرع و عرف ةمواجه. تأثير داشت
جايگاه، اعلميت و نفوذ مجتهدان و . با همزيستي، تقابل و يا تفوق يكي بر ديگري بود

مقامات محاكم شرع و نيز اقتدار، تمايالت و طبع شاه در اين فراز و فرود تأثير حتمي و 
از )  و قاضي عسكراالسالم، قاضيشيخ(برخي از مقامات . گذاردجدي به جاي مي

خواهان ،  مجتهدان از اصحاب دعواةاما عمد. كردندري مشخص دريافت ميحكومت مقرّ
نشينان جلسات قضايي مجتهدان از دريافت مزد نبودند؛ گرچه محرّرين، وكال و حاشيه

در چگونگي نقد و كاركرد . پوشي نداشتند چشم،الزّحمه كه ميزان معيني نيز نداشتحق
 مقامات مزبور ـ به ويژه ،برخي منابع. هاي متفاوتي ارائه شده استگزارشمحاكم شرع 

 قضايي ةاند؛ ليكن در كارناممجتهدان ـ را افرادي متقي، عادل و مبرّا از هواي نفس دانسته
نشينان محاكم، تأثيرگذاري خويشاوندان، برخي از آنان به عملكرد منفي عوامل و حاشيه

هاي  اعطاي افالس نامه،اي در صدور احكام و نيزشهود حرفهطلبان و قدرتمندان، فرصت
. اندفاقد حقيقت و عدم استيناف انتقاد وارد كرده

يادداشت ها 
 آن از ي اعضا.ق به دستور ناصرالدين شاه تشكيل شد. هـ 1276مجلس مصلحت خانه در سال -1

.شدندميان رجال دولت و حكومت انتخاب مي
.رزا والي خراسان و وزير او قوام الدوله شاهزاده حمزه مي-2
. عمود و گرزي كه سرش شبيه سر گاو بود-3
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