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 چکيده 

در این دوران می باشد. لذا این تحقیق از  سلجوقیان    قضاهدف از این پژوهش بررسی دیوان  

طریق بررسی ساختار دیوان قضایی دوره سلجوقیان، از جمله نحوه انتصاب، میزان اختیارات،  

ست یابد. با وجود  حوزه نفوذ و غیره تالش می کند تا به شناخت دقیق تحوالت قضایی آنان د

ساالری ایران در عهد حاکمیت  -این، یافته های پژوهش حاکی از آن است که تشکیالت دیوان

و   میان تسلط سلجوقیان  این  قابل توجهی گردید. در  سلجوقیان دستخوش دگرگونی های 

قضایی   تشکیالت  در  جدیدی  عناصر  و  ها  سنت  ورود  به  منجر  سلجوقی  سلسله  تأسیس 

پژوهش حاضر  سلجوقیان شد که   بود. روش  اقتباس شده  ماوردی  و  غزالی  اندیشه های  از 

 .تحلیلی می باشد که از منابع تاریخی دست اول بهره برده شده است  -توصیفی

 دیوان قضا، سلجوقیان، تحوالت قضایی. واژه:   ديکل 
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 مقدمه 
 ران یاز اسالم از امور مهم مورد توجه شاهان و زمامداران بوده، در ا  شیپ   رانی خلق همانطور که در ا  انیم  یامر قضا و داور

از جمله    یعمده خالفت است. متفکران اسالم ی ها  گاه یآمده است. در اسالم قضا از پا   ی از اهم امور حکومت به شمار م  ز ین  یاسالم

است که  یاله یکه آن همچون ترازو رایخد از همه کارها برتر است. ز شگاهیدر پ  یقضا و داور گاه یاباورند که پ نیابن خلدون ب ا

حق   یبه سبب اجرا  گردد و  یاستوار م  نیو کار د  دیگرا  یبه اصالح م  تیواسطه روزگار رع   نیسازد و به ا  یاعمال مردم را برابر م

کار    تیاهم  یاسالم  تیاسیو س   عتی( در شر618/ص  1بابند)ابن خلدون،ج    یم  انیخود جر  یدر مجار  عیو عدالت سنت ها و شرا

 خود بدان بپردازد.  د یدانسه اند که پادشاه و فرمانروا با یفیاست که آن را از جمله وظا هیقضا تا بدان پا 

  یراتییقضا و قضاوت با تغ  وانیکرد و د   رییآنان تغ  یساالر  وانیدر د  یرانیا  یرو وزرا  انیکار آمدن سلجوق   یروند با رو  نیا

 باشد.  ی قضا م وانیبر د هیبا تک یسلجوق یساالر وانید یپژوهش بدنبال بررس نیاساس ا نی. برا اافتی رونق دوباره  یاساس

 

 قضا وانیو د ی غزال
را فراگرفت    ینیآمد، در مدارس طوس مقدمات صرف و نحو و علوم د  ا یه.ق در طوس بدن  450در سال    یامام محمد غزال

خود را دنبال کرد؛ سپس به طوس بازگشت و به مدت سه سال    التیعصر تحص  ی که از علما  یلیسپس در گرگان نزد ابونصر اسماع 

بود تا در    ینیجو  یابوالمعال  نیهسپار شد و نزد امام االحرمخراسان ر  تختیپا   شابوریآنچه را خوانده بود، مرور کرد. سپس به ن

 کرد.  فی استاد شد و شروع به تال ثیمنطق، کالم، فقه و اصول و حد ات،یادب

علوم    سیبه تدر  هیچهار سال در نظام  یشد. غزال  هیق استاد نظام  489به بغداد رفت و در    یو هشت سالگ   ستیدر ب  یغزال

  ی طلبه از محضرش اسفاده م  صدیحکما پرداخت. در حدود س  دیدر عقا  قیمطالعه فلسفه و تحق نیو وعظ و خطابه و همچن  ینید

و افتخارات آن صرف نظر   ازاتیاستعفا  داد و از همه امت  یق از مدس  488. در  گرفتشهرتش تمام عالم اسالم را فرا  عایکردند و سر

و سرگردان و در    ریمتح  یآمده بود. مدت  دیدر احوال او پد  یقی عم  تحول و انقالب  رایکرد و به عنوان حج، بغداد را ترک نمود؛ ز

. او بعد از ده  افتی و سلوک متصوفه و عرفا    ریرا در س  قتیبه حق  دنیمتزلزل و شکاک بود تا باالخره راه رس  شیخو  د یافکار و عقا

کرد.    فیمنقذ من الضالل را تالو ال  اءالعلومیاح  یعرفان و تصوف به طوس بازگشت و کتاب ها  قت،یکشف حق  یسال سفر در پ

 ( 47 ،صیسعادت است.)راوند یما یک یکتاب او به فارس نیمهمتر

 "مدرسه"دولت از نظام آموزش    تیکردند با حما  یم  یبود که آنها سع   نیا  انیعمده سلجوق  یها  یاز نوآور  یکی  انیم  نیا  در

راه در صدد    نیاز ا  یسلجوق  یکه سازمان دهندگان متقدم امپراطور  ستین  ی دیدهند. ترد  وندیپ  یرا با نهاد مذهب  یحکومت مرکز

 ی برا یاومور کشور حیصح یرا با شرکت دادن آن ها در اجرا یطبقات مذهب  ت یو حما برند ب شی تسنن را از پ  یایبودند تا امر اح

الخصوص   یکنند. از آنجا که فقها و عل  زیتجه  یرا در مقابل تجاوز دستگاه لشگر  یوانید  التیراه تشک  نیو از ا  ند، ینما  نیخود تام

پا  ،یغزال   هیکرد نظر  ی م  ی عرضه کردند که سع  یقالب نظر  ی نوع   د، دلواپس بودن  دیجد  یدر امپراطور  فهیخل  گاه ی که نسبت به 

مساله ههم    نیکرد، بر ا  یم  یپافشار  فهیحال که به ضرورت وجود خل  نیدر ع   یدهد. غزال  قی موجود تطب   تیرا با وضع  یاسالم

  ان یجر  نیابرااعمال شود. بن   ی صاحب قدرت واقع   لهیاست که به وس  یروش  فهیداشت که در زمان او، تنها روش انتخاب خل  ی آگاه

سازش را    ی در واقع موع   یلرو غزا  ن یدر دست سلطان قرار داشت. از ا  ییقدرت اجرا  ی بود ول  ی شرع   انیجر  ک ی  ،یقانون گذار

سلطان    لهیبه وس  فهیو انتخاب خل  فهیاو به خل  یسازش اعتبار حکومت سلطان فقط از راه سوگند وفادار  نیکه بر طبق ا  رفت یپذ

 بود. سریم

تمام حکومت    نده یشناخت و خالفت را نما تیبه رسم  یرا به عنوان قانون جامعه اسالم "عتیشر "یبرتر  یغزال بیترت  نیبد

 و علما در چهارچوب دولت برقرار نمود. فهیسلطان، خل نیرا ب تیو مرجع فیموازنه وظا قیطر ن یفرض کرد و بد یاسالم

در حفظ    ی مهم  اریمستقل  کسب کرده بودند، توانستند نقش بس  ی حالت روحان  ینوع  یآنجا که علما در دولت سلجوق  از

بموازنه قدرت از د   یی ا یو دن  ی نیمراجع د  ن ی،  بر جذب طبقات مذهب  یبه خود  ی قاض  وانیابقا کنند. صحبت  در    ی خود مشعر 

 داد.  ی را نشان م ی شدن محکمه قاض یوانیبود و مخصوصا د یوانید التیتشک
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مثل دودمان    نیبودند. عالوه بر ا  میسه  یبا صاحب منصبان کشور  ندگان یانتصاب نما  ازیو امت  ن یقضات در داشتن عناو  اکثر

 (46شد.) کلوزنر/ص  یم  ده ید  یموروث شیگرا  یمقام نوع  نیکه در ا یوجود داشت به طور زیدودمان قضات ن انیوانید

در   وانیدربار و د نینشده بود. لذا رابطه ب م یتنظ قا یدق انیدر ادوار مختلف حکومت سلجوق  ی مرکز وانیدرگاه و د نیب رابطه

 کرد:  میتوان به دو دوره تقس یم  انیعهد سلجوق

 و نظام الملک است و درواقع دوران قدرت وزرا است.  دالملکیعهد ملکشاه که زمان وزارت عم  ان یاول از عهد طغرل تا پا  دوره

 . ابد ی  یمادامه  انیعهد سلجوق انیدوم، دوره افول قدرت وزرا است که پس از کشته شدن خواجه نظام الملک تا پا  دوره

و نظام    گیطغرل ب  ریوز  یکندر  دالملکیبود. عم  ریخود وز  وانیدرگاه و د  نیرابطه ب  یدوره قدرت وزرا حافظ و عامل برقرا  در

دربار سلطان و دربار    نیرابطه ب  یعامل برقرار  ریاول وز  یدر دوره    نیداشتند. همچن  یبه سلطان دسترس  مایالملک، هردو  مستق

 فهیو خل  یروابط سلطان را با حکام خارج  ،یدربار  کیاعال را بر عهده دارد به مثابه    وانید  استیحال که ر  نیاست و درع   فهیخل

  فه ینسبت به خل  یسلطان در دارالخالفه حاضر شده و سوگند وفادار ابتیبه ن ریوز د،یجد ی فهی تحت نظر دارد. هنگام جلوس خل

ساختار    زیدوره ن  ن یآنها قرار گرفته بود. در ا  نیب  ل یحا  یا  ازهحاجب تا اند  ریام  ایگو  یبعد  نی در زمان سلالط  ی کرد. ول  ی م  ادی

 ر کنار نماند. ب رییتغ نیاز ا زیکه منصب قضاوت ن یبه طور افت، ی یادیتحول ز یسلجوق یساالر وانید

 

 قضاوت 
و نظام   یا لهیبر اساس سنن قب ی سلجوق، از جهت نیحق قضاوت بود. سالط انیحقوق سلطان در عهد سلجوق ن یاز عمده تر

دانسته   یخود را شرع   تیچون حاکم  ییدانستند، و از سو  یرا از آن خود م  یمانده از اعصار گذشته، حق داور یبه جا   یپدرساالر

حق را به   نیدانسند، حق قضاوت را از خود دانسته و ا  ی االمر م  یو اول   امبریپ   نیرا جانش  فهیو خل  فهیو خود را منصوب از طرف خل

 کردند:  ی دو صورت اعمال م

 محکمه مظالم لیتشک قیاز طر •

 مردم  یحقوق یبه دعاو ی دگیرس یانتصاب قضاوت برا قیاز طر •

 

 محکمه نظام 
آن    یمحاکم  شرع   گری خود را به مجمع سلطان برساند و تفاوت آن با د  اتی شکا  ای بود که رعا  یا  لهیمظالم همواره وسمحکمه  

 بود. ییقدرت اجرا یمظالم خود دارا وانید سیبود که رئ

  ی محکمه به قضاوت م  نیشخصا در ا  کیطغرل ب  ا یشد و گو  یم  لیمحکمه تشک  نیادوار ا  ریمانند سا  زین  ان،یزمان سلجوق  در

به    االتیو در ا  ی قاض  ای  ریمحکمه مظالم به وز  لیخود را در باب تشک  فهیاالمکان وظ  یحت  یسلجوق   نیاکثر سالط  ینشست ول

خود را در باب   اتیکردند شکا یکه به محکمه مظالم مراجعه م ی . اغلب کساندندکر یواگذار م  ی سلجوق یبزرگ و ملک ها یامرا

کردند، و احکام توسط   ی مطرح م  یدولت  نینحوه عمل مامور  ا یو    ی اتیمال  نیمحصل  یو تعد  اتی نحوه وصول مال  ، یات یمسائل مال

 آمد.  یبه مرحله اجرا در م انیبا نظام یو نیشحنه و مامور

  تیوص  یشد. محکمه در درجه اول به مرافه ها، اجرا  ی برپا م  گرید   نیمع  یمحل ها  ا یو    یقاض   گاه یمحکمه در مسجد، جا  نیا

نداشتند و انتخاب امناء    ی که قانونا استطاع   ییها و آن ها  وهیو ب   تامیضبط اموال، انتقال امالک، اداره امور ا  ،ی نامه ها و مسائل ارث

از آن    ی تحت قضاوت و  هیناح  نیکه اکثر ساکن  یرا طبق اعتقادات فرقه ا  عتیمعموال شر  ی کرد. قاض  یم   ی دگیمنظور رس  نیا  یبرا

 کرد.   یکردند عرضه م  یم یرویپ 

  ":د یگو  ی مورد م  نیدر ا  ینماند که سنت مظالم نشستن سخت مورد توجه خواجه نظام الملک قرار داشته است و  ناگفته

 یبشنود ب تیبستاند و انصاف بدهد و سخن رع  دادگریو داد از ب ندینباشد پادشاه را از آنکه در هفته دو روز به مظالم بنش یچاره ا

 ( 90ص  ی)طوس"واسطه...
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 انتصاب قضات 
محکمه مظالم    ارتیدر مورد اعمال حق قضاوت، نصب قضاوت به حکم سلطان بود. هرچند که اخت  اریاخت  ضیوجه تفو  نیدوم

  ، یسلجوق  یدر دوران امپراطور  ی حال قاض  ن یداد، در ع   ی محکمه قضات را تحت الشاع خود قرار م  اراتیاخت  ان، یدر زمان سلجوق

 و در واقع سلطان و مردم بود.  ی اسیو س ینهاد مذهب نیب یرابط عکرد، چرا که در واق  یم  فایا ی مهم ارینقش بس

بود    یسن  ریغ   دیاز عقا  ی ری از طرف سلطان خصوصا جلوگ  ینظارت بر نهاد ممذهب  انیدر روزگار سلجوق  یعمده قاض  فهیوظ

شد به    ی که قلمرو قضاوت او محسوب م  یا  هیمحتسب در ناح  رینظ  ی نهاد مذهب  نیبوده است. معموال نظارت بر مساجد و مامور

 یداد. ائمه جمعه شهرها  یقرار م   ریانتصاب ائمه جمعه و خطبا را تحت تاث  وقاتا  یشد. نظارت او بر مساجد، بعض  ی سپرده م  ی قاض

  یگاه ، و  کرد  یفتوا صادر م  ، ی و شرع   ی در مسائل فقه  یبه عنوان مفت  یکرد.  در اغلب موارد قاض   یبزرگ توسط سلطان منصوب م

جمله    ی) قاض  یالقضات امپراطور  یقاض  کی  یالب ارسالن دارا   ا یشد. گو  ی م  ضیمحکمه مظالم از جانب سلطان به او تفو  استیر

 (81بوده است.)همان ص   زیممالک( ن

 

 قضات 
کرد.    ی م  ضیتفو  یاش را در مقام داور به قاض  فهیوظ  ا یحمالش در مجلس مظالم اعمال نظر    قیاز طر  میسلطان به طور مستق

را به   عتیو مقررات شر  نیمعموال مطابق قوان  ی. قاض دی گرد  یمعتقد م   یگریمحل مناسب  د  ای  ، یمحاکم در مسجد اقامتگاه قاض 

مسلمان مستقل و در اصول فقه متبحر باشد. نظام الملک در   ی بود که قاض  نیا ضاوتاحراز پست ق طیبست. از جمله شرا  یکار م

 کند:  ی م انیمورد ب نیا

عالم و زاهد و کوتاه دست تر و کم طمع تر باشد او را    شانیبدانند و هرکه از ا  گانی   گانی مملکت    انیکه احوال قاض  دی با"

)  "وفتدیحاجت ن  یانتیشاهرت اطالق کنند تا او را به خبه اندازه کفاف م  شانیاز ا  ی کیکنند و بدان کار نگاه دارند... و هر  تیترب

 ( 47ص  ،یطوس

 ات یدر ح  یریخط  ارینقش بس   ش یای و سلطان و رعا  یو مذهب  یاس ینهاد س  انیبه مثابه حلقه ارتباط م  ی قاض  ی دوره سلجوق  در

 ( 74و 73ص  ،ینیرا به اجرا در آورند.)جو یقاض یواجب بود که احکام و فتوا یکرد. بر کارگزاران دولت یم فایا یامپراطور

 

 محتسب 
 یی و اداره امور، خبرگرفتن و خبرجو  ریدر تدب  ییکویاز جمله طلب اجراء، ن  یچند  یلغو  یآمده و معنا  "حسب"شهیحسبه از ر

 (314آن ذکر شده است.)ابن منظور،ص  یدر کار زشت برا یریو خرده گ تیکردن، و درنها 

نمود. همانند    یم  فهیانجام وظ  یقاض  یمناصب محتسب که تحت نظارت کل  ریو مقام او حسبه) احتساب( همراه با سا  محتسب

او به نحو  زیشد و سلطان ن  یمحسوب م  ی از اعضاء نهاد مذهب  یاو عضو کرد و اعمال    یبا مردم رابطه برقرار م  گری د  یتوسط 

از   یستیگرفت. مثال او با   یمحتسب قرار م  یتحت نظارت کل  نیمسلم  یمذهب  فیوظا  ی و اجرا  ینمود.اخالق عموم  یم  تیحاکم

 نمود.  یم یریدر مالء عام جلوگ یقیدر ماه رمضان و از نواختن موس یاز روزه خوار زیبود و ن ی که برخالف فرقه قانون یی نمازها

 : دیگو  ینظام الملک در مورد محتسب م خواجه

داند تا اندر آن   یو فروخت ها م   دیدارد و خر  یگماشت تا ترازوها و نرخ ها راست م  دیبا  یمحتسب  یبه هر شهر  نیهمچن  و

 .ردیصورت نگ ی انتیتمام کند تا خ اطیکه از اطراف آرندو در بازار ها فروشند احت  یرود، و هر متاع  یراست

 

 یريگ جهينت
  ن یاز ا  زیقضا ن  وانید  که ینمود، به طور  جاد یدوره ا  نیا  یساالر  وانیدر ساختار د  یمیعظ  یتحول  انیکار آمدن سلجوق  یرو

  ی ها  شهیاند  ان یآنان از مذهب تسنن و ب  ت یو حما  ی و غزال  یچون ماورد   یی ها  تی دوره شاهد حضور شخص  نیتحول به دور نبود. ا

مانده از اعصار گذشته   یبه جا  یو نظام پدرساالر  یا  لهیبر اساس سنن قب  یاز جهت  یلجوقس  نیقضا بود. سالط  وانید  یها  نهیدر زم

را    فهیو خل  فهیدانسته و خود را منصوب از طرف خل  ی خود را شرع   تیچون حاکم  ییدانستند و از سو یرا از آن خود م  یحق داور
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 قیکردند: از طر  یحق را به دو صورت اعمال م  نیو ا  نستهدانستند، حق قضاوت را از آن خود دا  یاالمر م  یو اول  امبریپ   نیجانشن

 مردم.   یحقوق یبه دعاو  یدگیرس یانتصاب قضات برا قیمحکمه مظالم، و از طر لیتشک
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