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Abstract:

Purpose: Answers the question whether the reform in the justice system changed the 
relation between the two types of courts, or changed the overall judiciary system.
Method and Research Design: Data for this study was gathered from two collections 
of archival documents belong to the Adliyee Azam (circa. 1904).
Findings and Conclusion: Reform implemented by the state restricted the power 89of 
the Shari'a courts, nevertheless, their structure and privileges remained intact until the 
1907 Constitutional Revolution.
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را دگرگون کرد یا تأثیر آن بیشتر در حوزۀ حقوق عمومی کشور باقی ماند.
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استخراج شده است.

ازسوی  آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده  تغییرات در  به علت بعضی  نتیجه گیری:  و  یافته ها 

حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات 

این محاکم تا آستانۀ مشروطیت پابرجا ماند.
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1. مقدمه
تا پیش از مشروطه بیشتر امور زندگی روزمرۀ مردم ایران براساس مقررات و هنجارهای 
عرفی تنظیم و قاعده مند می شد )کنفینو، 1394، ص171، جوادی، 1390، صص 34-35(؛ 
ولی شماری دیگر از امور، بنابه اهمیت و تأثیرات درازمدتشان در زندگی فردی و اجتماعی، 
در قالب های حقوقی تنظیم و ثبت می شدند. نقش نظام حقوقی و قضایی در برقراری امنیت 
و نظم در جامعه )امنیت روانی فردی و اجتماعی، کاهش چالش های اجتماعی، حل وفصل 
منازعات، امنیت سرمایه و حقوق مالکیت، برقراری عدالت و نظم اجتماعی( قابل ارزیابی 
است. تاریخ اجتماعی نهادهای حقوقی و قضایی، درکی عمیق تر از زندگی روزانه به دست 

می دهد؛ البته کمبود داده و نبود مطالعات کافی دو مانع جدی در این مسیر است.
امور حقوقی و قضایی همواره در تاریخ ایران در الگوی دوگانۀ عرف و شرع سامان 
یافته است و ازنظر ساختار، کارکردها، قوانین و وظایف و نیز آموزه ها و مفاهیم، تغییرات 
زیادی را ازسر گذرانده است. یکی از دشوارترین دوره های تغییر در حوزۀ قضایی مربوط 
به هنگام رویارویی این حوزه با نظام حقوقی سرمایه داری و پیامدهای اجتناب ناپذیر ماهیت 

هژمونیک آن بود.
موقعیت و سرگذشت تاریخی ساختار حقوقی و قضایی ایران در دورۀ قاجار، از دو منظر 
قابل طرح و بحث است: 1. ازمنظر تاریخ حقوق: تأثیر تفاوت های بنیادین دو نظام در تداوم و 
تحول آموزه های حقوقی و نظام دادرسی؛ 2. ازمنظر تاریخ دیوان ساالری و بروکراسی: مطالعۀ 

تکاپوهای اصالح گرایانه در تشکیالت حکومت با هدف ارتقای کارآمدی آن.
مقالۀ حاضر پژوهشی سندی دربارۀ گردش امور اداری بین محاکم عرف و شرع در 

آستانۀ مشروطیت در ایران است.

2. طرح موضوع 
بررسی تحوالت تاریخی تشکیالت دادرسی عرف و شرع و روابط این دو در دورۀ قاجار، 
زمینه های مؤثری را برای فهم تحوالت جامعۀ ایران به دست می دهد. در اندک آثار موجود 
)ساکت، 1365، امین، 1382، طیبی، 1388، زندیه، 1392( الگو و جزئیات روابط محاکم 
عرف و شرع )موضوع پژوهش حاضر( طرح و بحث نشده است. در نظر کنشگران سیاسی 
و اجتماعی، در فرایند اصالحات دورۀ قاجار برنامۀ نوسازی اندیشه های حقوقی و تشکیالت 
قضایی )عدلیه( پیشتاز بوده است و چون دیوان عدلیه یکی از مفاصل اصلی ارتباط حکومت 
و نمایندگان عالمان دین بوده است، نوسازی آن بر رابطۀ محاکم عرف و شرع مؤثر بوده است.
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3. پرسش پژوهش
 آیا فرایندهای نوسازی حقوقی و قضایی فقط به دیوان عرف منحصر بوده یا تشکیالت و 

روندهای محکمۀ شرع را نیز دربر گرفته است؟
دراین باره دو فرض مطرح می شود:

1. ازمنظر حکمرانی، راهبردهای اصالحی باید فرایندهای حقوقی و قضایِی عرفی و 
شرعی را به طور متوازن دربر می گرفت.

2. اصالحات مزبور فقط معدودی از صالحیت های حقوقی و قضایی )مانند رسیدگی 
به امور اقلیت ها، اتباع خارجه، برخی امور بازرگانی( یا الزامات و حقوق اداری جدید )مانند 
ثبت اسناد، و الصاق تمبر( را شامل می شد و تأثیراتی اساسی و پایدار در روند گردش کار این 

بخش نداشت.
با وجود این که شماری اثر ارزشمند در تاریخ حقوق ایران در دست است، اما به دلیل آن 
که تا کنون داده های کافی در باب موضوع این مقاله در دسترس نبوده است، غور الزم در این 
موضوع صورت نگرفته است1، اطالعات موجود در دو کتابچۀ نویافته )سوابق بایگانی عدلیۀ 

اعظم( امکان بررسی وجوهی از روابط دو تشکیالت مزبور را بدست می دهد.

4. مستندات پژوهش
 بایگانی دیوان عدالت )عدلیۀ اعظم( بنابه روال های معموِل نگاهداری سوابق دیوانی، به 
دو دستۀ اوراق قابل نگاهداری و اوراق غیرضروری دسته بندی می شود. از وضعیت سابقۀ 
بایگانی های دیوان مزبور، اطالعی نداریم؛ البته با جست وجوهای دقیق و روشمند می توان 
بخشی درخور از بازمانده های سوابق مزبور را از آرشیو ملی، مراکز اسناد دولتی، خصوصی و 
نیز سایر مدارک، شناسایی و بازسازی کرد. آن چه اکنون در دست است شامل »کتابچۀ ثبت 
قبالجات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 شهر محرم الحرام« )56 
برگ( و »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 
شهر محرم الحرام« )27 برگ( است که در یک مجلد صحافی شده و با شمارۀ 8317 در 
کتاب خانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی در قم ثبت شده است. این دو کتابچه در حکم نوعی جدید 
از منابع تاریخ حقوق و قضا است و حاوی داده هایی بسیار ارزشمند برای مطالعات تاریخ 

اجتماعی ایران است.
پژوهـش حاضـر با روش اسنـادی و آرشیـوی انجـام شده است؛ به این شـکل که 
ابتدا موضوع پژوهش با تکیه بر مطالعۀ تاریخی و براساس اسناد آرشیوی موجود از مقطع 
زمانی مدنظر، پیشینه کاوی و تحلیل شد. در گام بعد گردش کار اداری بین دو نهاد دادرسی 

1. ازجمله فریدون آدمیت )1362 و 1385(، 

حسن زندیه )1392(، محمد طیبی )1388(، 

.)2017( kondo و )حسن امین )1382

گردش کار اداری بین 
محاکم عرف و رشع در...
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مدنظر )دیوان عدالت و محکمۀ شرع( براساس نظام اسناد تولیدشده در این دو بخش و با 
تکیه بر دانش آرشیوی بازسازی شد. به دلیِل فقدان مطالعات قبلی، و نیز تکیه بر دو کتابچۀ 
بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم، موضوع کاماًل جنبۀ اکتشافی و مطالعۀ کیفی پیدا کرده است. در 
ادامه ابتدا موقعیت تاریخی دو نهاد دادرسِی دیوان عدالت و محکمۀ شرع تشریح می شود و 
سپس الگوی روابط این دو نهاد بازسازی می شود تا بتوان پاسخی برای پرسش های تحقیق 

عرضه کرد.

5. محاکم حقوقی و قضایی در ایران: رشع و عرف
نظام اجتماعی ایران، همواره بر دو رکن شرع )مبتنی بر ساختارهای دینی( و عرف )تجربۀ 
زیست شدۀ آدمیان( استوار بود. حوزۀ شرع ساحت دین، قوانین، مقررات و نحوۀ کاربست آن 
را در جامعه دربر می گرفت و حوزۀ عرف امور گوناگون زندگی روزمره را.1 آمیختگی های این 
دو حوزه مانع از تمییز آن ها از یکدیگر در ادوار تاریخی می شود. دخالت در امور حوزۀ شرع2 
در صالحیت عالمان دین بود که از آن جمله، دانش حقوق شرعی، تولید ادبیات حقوقی و 
بررسی های مربوط، و فرایند دادرسی شرعی در ساختاری با عنوان »محکمۀ شرع« متمرکز بود.

حاکم شرع در محکمه )محضر( شرع، وفق ضوابط و مقررات دینی و مذهبی به امور 
مربوط رسیدگی و دربارۀ آن ها تصمیم گیری می کرد. حاکم شرع با ویژگی های )مجتهد 
جامع الشرایط، متبحر در فروع فقهی، اشتهار به عدالت، و مقبولیت نزد عامه( )مهدوی دامغانی، 
1383، ص88(، به دعاوی مدنی )ازدواج، طالق، نسب(، برخی جرائم )امور جنحه و جزایی 
مانند ضرب وجرح(، فصل خصومت، تعیین برخی امور جزایی )میزان دیه و ارش3(، امور 
حسبی )تعیین وّراث، تحریر ترکه، تنظیم و تنفیذ وصیت، تعیین قیم و دیگر موضوعات( 
)مهدوی دامغانی، 1383، صص 88-89( و (kondo, 2017, pp 38-44)، رسیدگی و احکام 

ضروری )مستوفی، 1388، ج1، ص100( را صادر می کرد.
در محکمۀ عرف به شماری دیگر از امور حقوقی و قضایی که عمدتاً دعاوی کیفری، 
دعاوی مردم بر دولت و دعاوی مدنی بود رسیدگی و حکم صادر می شد )مهدوی دامغانی، 
1383، ص89(. صالحیت اصلی این محکمه رسیدگی به اَحداث4 اربعه )قتل، ازالۀ بکارت، 
کورکردن چشم، و شکستن دندان( و تحرکات علیه امنیت عمومی و موارد دیگر بود )مهدوی 
دامغانی، 1383، صص 88-89(؛ (kondo, 2017, pp 22-23). البته چون حدود صالحیت های 
دو محکمۀ عرف و شرع به دقت روشن نبود، تداخل محضر شرع و دیوان خانه پرهیزناپذیر 
بود )آدمیت، 1362، ص307؛ مستوفی، 1388، ج1، ص100؛ امین، 1382، صص 404-
408(. صالحیت های قضایی و شرعی قاضی1 در سده های میانه تا دورۀ قاجار یکسان بود.

1. »انجام مکرر و مستمر یک کار یا ترک 

مکرر و مستمر آن به گونه ای که مردم بدون 

هیچ قرارداد یا الزام قانونی خود را به انجام 

یا ترک آن ملزم بدانند« )ر.ک: دانش پژوه، 

 ،1388 بنانی،  و  فلور  ص154؛   ،1389

حاشیه، صص 5-6(. این تعریف رایج، در 

نزد حقوق دانان که »عرف عملی« را مدنظر 

دارند دقت بسیاری دارد؛ ولی درهم پیچیدگی 

حوزۀ رشع و عرف در تاریخ ایران را به خوبی 

توضیح منی دهد.

2. صورت بندی رشع در این قضیه چنین 

است: خداوند به عنوان حاکم جهان قوانین 

می کند.  ابالغ  پیامربان  ازطریق  و  را صادر 

اساس  الهی  قوانین  و  احکام  زیسنت طبق 

دین است. واژۀ رشع غالباً به معنی عام دین 

وحیانی به کار می رود. حوزۀ رشع به تدریج 

چنان وسیع و گسرتده شده است که امروزه 

به سختی فهم و دریافت می شود؛ ازجمله: 

و  معامالت،  خوردنی ها،  عبادات،  حوزۀ 

کرون،  )ر.ک:  اخالقی  حوزه های  برخی 

سیاسی  اندیشۀ  تاریخ   .)1389( پاتریشیا. 

در اسالم. )مسعود جعفری، مرتجم(. تهران: 

سخن. صص 43-42(.

3. مقدار مالی که به عنوان جربان خسارت 

مالی یا بدنی، که در رشیعت برای آن 

اندازه ای مشخص نشده به خسارت دیده 

پرداخت می شود.

4. جمع َحَدث
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6. گردش کار در محکمۀ رشع: تولید اوراق، بایگانی و آرشیو
چون بیشتر اسناد دو کتابچۀ بررسی شده به حوزۀ محاکم شرع مربوط است، ابتدا فرایند 
تولید، بایگانی و آرشیو اسناد در محاکم شرع تشریح می شود. در بین مسلمانان مکتوب کردن 
قرارها2 همواره موردتأکید بوده است. نظام استنادی محاکم شرع با تکیه بر اسناد کتبی و 
شهادت شهود بسیار تکامل یافته بود )شاخت، 1388، صص 112-113(. مدیریت ایجاد 
اسناد در محکمۀ شرع تا دورۀ قاجار چنین بود: دستیاران حاکم شرع )قاضی( ازجمله 
کاتْب وظیفۀ ایجاد اسناد و مدارک مرتبط با گردش کار امور حقوقی و قضایی را انجام 
می دادند.3 دانش مدیریت اسناد در کتب »الشروط و الصکوک« )در علوم معامالت، عقد 
و احکام( )غفرانی، 1387، صص 254-255( بحث می شد.4 بخشی از سوابق بایگانی 
محکمه ها »محضرها«، صورت جلسۀ دادرسی بود که چهار بخش داشت: 1. نام و عنوان 
دعوی، نام خواهان، نام خوانده؛ 2. پاسخ خوانـده )اقرار و انکار خوانده(؛ 3. گواهی گواه یا 
گواهـان؛ 4. تاریخ )سال و ماه و روز( دادرسی و گواهی دادن گواهان. چون5 حکم قاضی بر  
بخش های چهارگانۀ محضر افزوده می شد سجل، سجالت )دفتر یا کتاب قاضی، دادنامه( 
)ساکت، 1365، صص 189-190( نامیده می شد. سجل شش بخش داشت: 1. سرآغاز، 
)گواهی قاضی بر مطالب مندرج در سجل(؛ 2. بخش های چهارگانۀ محضر؛ 3. مهلت 
قاضی که برای اقامۀ دلیل و سند به خوانده برای دفاع از خود می  دهد.؛ 4. دادرسی به سود 
کسی که گواهی به سود او بود و حکم برضد کسی که گواهی به زیان او بود و واداشتن 
خوانده به اجرای حکم؛ 5. گواهی دادن قاضی به آنچه خود دادرسی کرده بود؛ 6. تاریخ 
دادرسی و زمان اجرای حکم. نسخه ای از دادنامه )سجل( به خواهان یا برندۀ دعوی داده 

می شد و نسخه ای دیگر در محکمه بایگانی می شد )ساکت، 1365، ص190(.
نگارش صورت جلسۀ دادرسی، اظهارات طرفین دعوی و گواهی گواهان، وظیفۀ دبیر 
)کاتب القاضی، کاتب الحکم، منشی دادگاه( بود که باید دارای ویژگی های زیر می بود: عدل، 
عقل، اسالم و ازنظر برخی هم دارابودن شرط فقاهت تا بر جریان دادرسی، درک محتوای 
مباحث و درنهایت ثبت دقیق ماوقع )نخجوانی، 1395، ج2، صص 610-611؛ ساکت، 
1365، صص 190-191( توانا باشد.6 این تشکیالت در کلیات خود تا دورۀ قاجار تداوم 

داشت.
سابقۀ دادرسی، در بایگانی محکمۀ شرع ضبط می شد. به طور معمول چون اسناد 
خصوصی درست حفظ نمی شد و عوامل آسیب رسان محیطی و انسانی موجب تخریب 
آن ها می شد، ناگزیر به تجدید و تأیید اسناد صادره در محکمۀ شرع نیاز بود و این کار با رجوع 

قاضی،  صالحیت های  از  آگاهی  برای   .1

ر.ک: ماوردی، 1383، صص 149، 150-151؛ 

ابن خلدون، 1362، ج1، صص 426-425.

2. »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا َتَدایْنُتْم ِبَدیٍن إَِلی 

ی َفاکُتُبوُه وَْلیکُتْب َبیَنکْم کاِتٌب  أََجٍل ُمَسمًّ

ِباْلَعْدِل َوَل یأَْب کاِتٌب أَْن یکُتَب کَم َعلََّمُه اللَُّه 

َفْلیکُتْب...« )قرآن کریم، بقره، 282(.

محکمه،  اعضای  وظایف  مالحظه  برای   .3

ر.ک: شاخت، 1388، ص246.

4. با تأسیس دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم در سال 

ثبت  به  مربوط  دستورالعمل های  1279ق 

»ادارۀ  استقرار  و  ابالغ شد  مدارک  و  اسناد 

دفرتخانۀ عمومی« در آن وزارت، این روال ها 

را تکامل داد.

5. نوشته ای به نام محرض بود که قاضی بر آن 

حکمش را  می  افزود.

کارکنان  دیگر  وظایف  از  آگاهی  برای    .6

محکمه ها، مانند بخشگر، خازن دیوان الحکم 

)بایگان(، امین الحکم یا امین القاضی، مدیر 

ترکه )وصی قاضی(، اصحاب املسائل، عدول، 

 ،1365 ساکت،  )ر.ک:  )دربان(  حاجب  و 

صص 191-199؛ نخجوانی، 1395، ج2، صص 

581-593، 610-612؛ مصاحب، 1356، ج2، 

ص1998(.
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به بایگانی محکمه انجام می شد.
چون بایگانی محاکم معموالً در منزل حاکم شرع بوده اند و به ندرت این بایگانی ها 
به جز شمار بسیار اندک،1 بیشتر  در مساجد و اماکن پایدار نگاه داری می شده اند، تقریباً 
این بایگانی ها ازبین رفته اند. این اندک قباله ها و اسناد باقی مانده از محاکم شرع هم که در 
مراکز آرشیوی نگاهداری می شوند، اسنادی اند که در پایان دادرسی به طرفین دعوی تسلیم 
می شده اند؛ درحالی که بایگانی های محاکم شرع، گستره ای بسیار متنوع از اسناد و مدارک 

حقوقی و قضایی را دربر داشته اند.
مراجعه به محکمۀ شرع بخشی مهم از زندگی اجتماعی بود؛ ازجمله: کارهای مربوط 
به ازدواج وطالق، کسب وکار، معامالت، عبادات، قرض و اجاره، اجرای حدود شرعی، 
جرائم و قتل، قّسامه، فوت و ارث و وصیت، اوقاف و… . موضوعات ثبت شده در بایگانی 
محکمۀ شرع، بازتاب مناسبات زندگی روزمره است. این گونه مجموعه های اسنادی در 
بررسی ساختار و عملکرد دستگاه قضا در انتهای دورۀ سنت و آغاز مدرن سازی این 
بهار-تابستان  )آل داوود،  ساختار«  و  قوانین  بین  تعارض  و  »دوگانگی  -وضعیت  نهاد 
1383، ص89( ناشی از تداخل نظام کهن حقوقی و قضایی و رسوخ روش ها و نظریات 
حقوقی جدید )آبادیان، زمستان 1389، صص 12-13(- بسیار ارزشمند است. این دیدگاه 
دربارۀ تاریخ عدلیه برای بسیاری از بحث های بنیادین امروزی راهگشاست. کتابچۀ ثبت 
قبالجات، حاوی اسناد محکمۀ شرع است که طبق روال تشریح شدۀ فوق ایجاد شده اند و 

برای طی مراحل بعدی دادرسی به دیوان عدلیۀ اعظم ارجاع شده اند.

7. محکمۀ عدلیه؛ از دیوان عدالت تا دیوان عدلیۀ اعظم
برای درک نظام گردش امور بین دیوان عرف و محکمۀ شرع تصویری اجمالی از موقعیت 
تاریخی دیوان عدلیۀ دورۀ قاجار به دست می دهیم. سوابق اداری دیوان عدلیه بسیار ناقص است 
)آدمیت، 1385، ص173(. مدیریت حوزۀ قضایی عرفی تا دورۀ قاجار در اختیار حکومت و 
مقاماتی چون دیوان بیگی2 بود. در دورۀ فتح علی شاه اقداماتی برای سامان دهی »دیوان عدالت« 
آغاز شد؛ اقداماتی که به نام »تأسیس« تعبیر می شود. در 1246ق/1830م دیوان مرکزی )محکمۀ 
عدالت( با چهار عضو تشکیل شد که یکی از آن ها روحانی بود؛ ولی دیری نپایید )فلور و 
بنانی، 1388، صص 33-34؛ طیبی، 1388، صص 364-365(. در دورۀ محمدشاه قاجار 
)1250-1264ق/1834-1848م( اعضای دیوان عدالت عبارت بودند از: صدر دیوان، امیر دیوان، 
امیر نجبا، امیر لشکر، مستوفی دیوان، ناظم عدالت، و منشی باشی )فلور و بنانی، 1388، ص34(.
در دورۀ میرزاتقی خان امیرکبیر فرایند دادرسی در محاکم شرع و عرف، با افزایش نظارت 

1. ز آن میان دو مجموعه مربوط به محاکم 

شهر تهران در قالب طرح پژوهشی، بررسی و 

تحلیل شده است: )یوسفی فر، شهرام. »بازتاب 

تاریخ اجتمعی شهر تهران در اسناد محکمۀ 

رشع سیدمحمد طباطبایی«. پژوهشگاه علوم 

پایان  تاریخ  فرهنگی.  مطالعات  و  انسانی 

طرح 1394(، نیز )یوسفی فر، شهرام. »بازتاب 

تاریخ اجتمعی شهر تهران در اسناد محکمۀ 

رشع سیدصادق طباطبایی«. پژوهشگاه علوم 

پایان  تاریخ  فرهنگی.  مطالعات  و  انسانی 

طرح 1390(.

این روند  تاریخی  بررسی  برای مالحظۀ   .2

ر.ک:

 Ando and savory, 1995, pp 439-440;

.floor, 2000, pp 11-12

شهرام یوسفی فر
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حکومت و تقویت اختیارات »دیوان خانۀ بزرگ«، تحت نظارت مؤثر حکومت قرار گرفت. 
اقدامات امیرکبیر در برنامۀ »قانون و عدالت« چنین بود: اصالح برخی از روال ها در گردش 
امور محکمۀ شرع؛ سامان دهی امور دیوان خانۀ عدالت؛ توجه به دادخواهی مردم علیه دولت؛ 
آیین جدید دادخواهی اقلیت های مذهبی؛ و منع شکنجۀ متهم و مجرم )آدمیت، 1362، صص 
308-316(. در این دوره صالحیت »دیوان خانۀ عدالت« رسیدگی به این امور بود: دعاوی 
عرفی بین افراد؛ مرافعه بین افراد و دولت )مانند اختالفات مالیاتی(؛ دعاوی بین اتباع بیگانۀ 
در خدمت دولت و دعاوی آنان با ایرانیان )آدمیت، 1362، صص 310-311(؛ و رسیدگی 
به جرائم کیفری )فلور و بنانی، 1388، ص37(. به نظر می رسد که برخی از این صالحیت ها 
)مانند دعاوی اقلیت ها( از محکمۀ شرع منفک شده اند و به دیوان خانۀ عرف الحاق شده اند.1 
گردش کار دعاوی چنین بود: تمام دعاوی می توانست در »دیوان خانۀ عدالت« )آدمیت، 
1362، صص 307-311( طرح شود؛ ولی اگر ماهیت شرعی داشت به محکمۀ شرع ارجاع 
می شد. تجربۀ تفوق و نظارت یک محکمه )مثل محکمۀ شیخ عبدالرحیم بروجردی، و 
محکمۀ شیخ عبدالحسین تهرانی( بر سایر محاکم شرع )آدمیت، 1385، صص 308-310؛ 
فلور، 1388، صص 35-36( نیز در این دوره آزموده شد. پس از این دوره ساختار و رویه های 
بناشده تداوم یافت و شماری پیشنهاد هم برای اصالحات حقوقی و قضایی عرضه شد که 

به دالیل متفاوت )فلور و بنانی، 1388، صص 37-39( به مرحلۀ اجرا نرسید.
فرمان ناصرالدین شاه برای تأسیس پنج وزارت خانه و ازجمله وزارت عدلیه )دیوان عدلیۀ 
اعظم( در سال 1275ق/1858م مرحله ای جدید در نوسازی ساختار و عملکرد این دیوان بود. 
با ابالغ کتابچۀ »دستورالعمل تعیین وظایف و گردش کار« )روزنامۀ وقایع اتفاقیه، ش407، 
11ربیع الثانی1275ق، صص 3-4( طرز عمل محکمۀ عرف و روابط آن با محکمۀ شرع 
تعریف شد.2 دیوان بیگی در هر ایالت ناظر بر عملکرد محاکم عرف و شرع بود و گزارش 
منظم ساالنه، شامل »صورت احکام یک سالۀ شرعیه و عرفیه و مرافعات و فتاوی حکام شرع« 
در جریده ای ثبت و برای وزیر عدلیه ارسال می شد )الگار، 1356، صص 222-223(. تأکید 
بر حضور نماینده ای از دیوان در تمام جلسات محاکم شرع در حکم گسترش قلمرو عرف 
دربرابر شرع بود )الگار، 1356، ص223( و ازاین رو با مخالفت عالمان بانفوذ و حکام محلی 
روبه رو شد؛ و این مخالفت موجب تضعیف دستورالعمل )فلور و بنانی، 1388، ص39( شد. 
در ادامه شماری فرمان در رجب 1278ق و 1279ق برای تقویت نقش دیوان عدالت صادر 
شد؛ ازجمله فرمان تشکیل مجدد دیوان عدالت و تهدید به مجازات کم توجهی به احکام دیوان 
عدلیه )فلور و بنانی، 1388، ص40(. در فرمان دیگری هم در 26جمادی الثانی1279ق/1862م 
دستورالعمل دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم، برای انتظام بیشتر گردش امور »دیوان خانۀ عدالت« و 

1. بـرای مالحظـۀ بررسـی فرمـان 1268ق 

دامغانـی،  مهـدوی  ر.ک:  دراین بـاره  شـاه 

ص90.  ،1383

وظایـف  دسـتورالعمل  ایـن  در   .2

دیوان بیگیـان، مناینـدگان امیـن عدلیـه، و 

حـکام و امنـای رشع در ولیـاْت تدویـن 

ایـن  ایـن دسـتورالعمل  در  ابـالغ شـد.  و 

نـکات تنظیم شـده بـود: نحوۀ ارجـاع امور 

عرفـی و رشعـی در محاکـم مربـوط؛ نحوۀ 

ارجـاع امـور رشعـی بـه محکمـۀ رشع و 

اخـذ التـزام از طرفیـن بـرای پذیـرش نتیجۀ 

دادرسـی در محکمـۀ رشع؛ تعییـن دفاتـر 

معتـرب در دیوان خانـه بـرای ثبـت هـرروزۀ 

ثبـت  ارسـال  صـادره؛  احـکام  و  دعـاوی 

کل سـالنه بـه دیوان خانـۀ عدلیـۀ اعظـم؛ 

نحـوۀ تأییـد مسـتندات در محکمـۀ رشع 

جزئـی  مـوارد  و  دیوان خانـه؛  در  ثبـت  و 

ش407،  اتفاقیـه،  وقایـع  )روزنامـۀ  دیگـر 

.)4-3 صـص  11ربیع الثانـی1275ق، 

گردش کار اداری بین 
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صالحیت های آن، در دو فصل: کتابچۀ تکلیف وزارت خانه ها با دیوان عدلیه )فصل اول( و 
تکالیف دیوان عدلیه با حکام ممالک )طهران و حکام والیات( )فصل دوم( ابالغ شد.1 بااین که 
شاه گزارش های منظمی از دیوان دریافت می کرد )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، ص1427(، 
بازهم عملکرد دیوان -به ویژه در ایاالت- رضایت بخش نبود و الزم بود پیوسته تأکید شود که 
احکام دیوان باید در کشور اجرا شود؛ ازجمله تأکید شد که هر مدرک صادره در معامالت، 
باید در دیوان عدلیه ثبت شود )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، صص 1427-1428(؛ نیز دعاوی 

باید در دفتری در دیوان ثبت شود تا مانع از تکرار آن ها شود.
با انتصاب میرزاحسین خان )29رمضان1287ق( به »وزارت عدلیۀ اعظم کل ممالک 
ایران« )اعتمادالسلطنه، 1367، ج2، ص1641( سامان دهی عدلیه برای انطباق بیشتر با ساختار، 
آموزه ها و عملکرد نهادهای مشابه در ملل مترقی )آدمیت، 1385، صص 127-158(2 انجام 
شد. اقدام اساسی، ابالِغ »تشکیالت عدلیه« )1288ق/1871م( با شش مجلس بود که ابتدا 
چهار مجلس بود و سپس دو مجلس دیگر به آن افزوده شد: مجلس تحقیِق ]دعاوی[؛ 
مجلِس ]تنظیِم[ قوانین؛ مجلس جنایات؛ مجلس اجرا]ی احکام[ )وقایع عدلیه، نمرۀ 1، سلخ 
ذی حجۀ 1287ق، صص 2-3(؛ مجلس تجارت و مجلس امالک )وقایع عدلیه، نمرۀ 2، 

س2، محرم الحرام 1288ق، ص1(.3
در دستورنامۀ »تکالیف مشترکۀ مجالس وزارت عدلیۀ اعظم« )وقایع عدلیه، نمرۀ 2، 
محرم الحرام 1288ق، ص1( گردش کار محاکم شش گانه تعیین شد و در آن بر حقوق 
متهمان، منع دخالت حکام در روند دادرسی، و انحصار رسیدگی ها در وزارت عدلیه تأکید 
شد. نکات مهم برای بحث حاضر در تکالیف مشترک مجالس وزارت عدلیه )29 تکلیف( 
عبارت اند از: بند سوم: »عرایْض ضبط مجلس ]می شود[ و پس از رفع مخاصمه، مانند فهرست 
ثبت دفتر مجلس مخصوص، همان عرض می شود«؛ بند ششم: »استشهادنامه بی حضور 
شهود در این مجالس معتبر نیست، مگر آن که مهر و خط شهود را اجزای مجلس بشناسند 
یا آن که ازجانب علمای عظام زاداهلل امثالهم حکم شرعی برطبق آن، صادر شده باشد«؛ بند 7: 
»سواد هیچ حکمی در این مجالس معتبر نیست«؛ بند 8: »احکام شرعیۀ شریفه که ازجانب 
مجتهدین عظام به این مجلس می رسد پس از اجرا صورت آن ها ثبت دفتر خواهد شد« )وقایع 
عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام1288ق، ص1(. این مقررات حاکم بر روال تدوین کتابچۀ 
ثبت قبالجات است؛ بند 10: »اجزاء مجالس در محاکم مأذون به الزام مصالحه نیستند و اگر 
پیش از عرض به وزارت عدلیۀ اعظم نزد حکام شرع انور مصالحه واقع شده باشد، در این 
صورت آن کار را تمام شده منظور خواهند داشت«. در تکالیف خاص مجلس جنایات در ربط 
با محاکم شرع هم این چند بند وجود دارد: بند 14: »اجزاء مجلس پس از تفریق حق از باطل 

1. منت کتابچه در روزنامۀ دولت علیۀ ایران، 

ش535، 17رجب1279ق، صص 3-6 و بازنرش 

در اعتمدالسلطنه: 1367، ج3، صص 1423-

1427؛ محمود فرهاد، 1325، صص 43-38.

2. برای مالحظۀ مرور آراء مختلف در این 

موضوع، ر.ک: جوادی یگانه و جوادی، 1392، 

اصلی  رئوس  بررسی  و  253-259؛  صص 

اقدامات او: جوادی یگانه و جوادی، 1392، 

صص 262-263.

3.  در سال 1300ق این ترتیب چنین بود: 

اجزای  و  عدلیه  وزیر  مخصوص  مجلس 

ملکی  )امور  دیوان خانه  صدر  مجلس  آن؛ 

ُنقود؛  و رشعی(؛ مجلس تحقیق و دعاوی 

مجلس تحقیقات؛ مجلس جنایات و تجارت؛ 

مجلس تحقیق؛ مجلس اجرا )روزنامۀ ایران، 

17جمدی الول1300،  سه شنبه   ،512 منرۀ 

صص 3-2(.

شهرام یوسفی فر



159
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

خالصۀ مطلب را نوشته خدمت وزیر عدلیه انفاذ خواهند نمود«. بند 17: »تعیین دیه برطبق 
احکام مجتهدین عظام و مطالبۀ آن از جنایت رساننده از روی مدلول همان احکام خواهد شد« 

)وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 1288، ص1(.1
در بخش تکالیف مشترکه »مواردی درباب گردش امور دیوان با عملکرد محاکم شرع« 
وجود داشت )بند 3، 6، 7، 8، 10(. در بخش تکالیف مخصوصۀ مجلس جنایات بند 17 و در 
بخش »شروط گزارش نامه که از مجالس خدمت وزیر عدلیۀ اعظم انفاذ می شود« دستورالعمل 
تدوین کتابچۀ ثبت قبالجات درج شده بود )وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 
1288ق، ص1(. در این دستورالعمل »تکالیف مشترک مجالس وزارت عدلیۀ اعظم«، تکالیف 
مخصوصۀ مجالس جنایات، تکالیف طرفین دعوی، تکالیف کسانی که برای شهادت دادن یا 
تحقیق امری به مجلس احضار می شدند، شروط تصدیق نامه، و شروط گزارش نامۀ مجالس 
که خدمت وزیر اعظم انفاذ می شد )وقایع عدلیۀ اعظم، نمرۀ 2، محرم الحرام 1288ق، ص2( 
تعیین شد و برای چند دهه الگوی گردش امور اداری، اجرایی و قضایِی محاکم را تعیین کرد.
داشت  ماده   119 عدلیه(  وظایف  دستورالعمل  )کتابچۀ  قانون  اجرایی  آیین نامۀ 
)ربیع الثانی1288ق/1871م( و »کامل ترین قانون عدلیۀ ایران پیش از دورۀ مشروطیت« )آدمیت، 

1385، ص176( بود. فرازهای مهم این آیین نامه چنین بود:
تبیین بیشتر قواعد حاکم بر روند قضاوت؛ منع دخالت دستگاه مجریه در امر قضا؛ 
یکسان کردن اصول محاکمات و ترکیب محاکم در والیات؛ حصر رسیدگی به امور جزایی 
در عدلیه؛ سازمان دهی ساختار و تشکیالت اداری کارآمد برای دیوان عدلیه ازطریق ایجاد 
مجالس شش گانه؛ ترغیب مراجعۀ اصحاب دعوی در طرح امور حقوقی )غیرجزایی( در 
دیوان عدلیه، با هدف تمییز بیشتر روابط محاکم شرع و دیوان عدلیه )آدمیت، 1385، صص 

.)178-177
در سال های بعد نیز شماری فرمان برای تأکید بر اصول مستقر در تنظیمات حقوقی و 
قضایی )فرهاد، 1325، صص 43-44؛ طیبی، 1388، صص 418-419(، زدودن آسیب های 
ساختاری و عملکردی عدلیه، و تنظیمات دقیق تر بین محاکم شرع و عدلیه صادر شد؛ ولی 
تغییرات سیاسی و اداری این گونه تالش ها را محدود کرد. تحلیل حوزۀ حقوقی و قضایی 
در اشاره به علل مخالفت با سپه ساالر معموالً مغفول است2 و تنها حامد الگار به درگیری او 

با عالمان دین )الگار، 1356، صص 238-239( اشاره کرده است.
در مواد 29 و 30 »کتابچۀ مجلس تنظیمات حسنه« )ابالغ در 1291ق( تکالیِف مرافعات 
شرعیه درج شده و تصریح شده است که همۀ اختالفات شرعی و عرفی و امالک به مجلس 

تنظیمات ارجاع داده شود )دامغانی، 1357، ص151(.

1. نسخۀ متفاوت تری از آیین نامۀ »ترتیب 

مجالس وزارت عدالت عظمی« در 4 مجلس، 

ایران موجود است )ساکم،  در آرشیو ملی 

.)296004426

2. ر.ک: جوادی یگانه و جوادی، 1392، صص 

.311-271
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سرگذشت عدلیه در آستانۀ مشروطیت با خواست مردم معترض به حکومت قاجارها 
برای تأسیس عدالت خانه، گره خورد. اگرچه در سال های متمادی اقداماتی در وضع و رعایت 
اصول، روندهای قضایی و حقوقی و سامان دهی بهتر امور محاکم عرفی و شرعی انجام شد؛ 
ازجمله: تشکیل مجمع تدوین »قانون جدید مطابق قواعد شریعت« )در 1294ق( )فلور و 
بنانی، 1388، ص46(؛ تثبیت رویۀ مستندسازی اسناد رسمی با الصاق تمبر و ثبت دولتی 
)طیبی، 1388، ص421(؛ و…1 . در دورۀ وزارت عدلیۀ میرزاعلی خان امین الدوله، اقدامات و 
طرح های اصالحی )امین، 1382، صص 435 به بعد؛ طیبی، 1388، صص 420-421( پی گیری 
شد. تالش ها برای اصالح و توانمندسازی تشکیالت عدلیه هم درنهایت نتوانست این نهاد را 
دربرابر مطالبات عدالت اجتماعی و حقوقی توانا و روزآمد و پاسخگو کند )کسروی، 1363، 
ناآرامی های فزاینده در سال 1323-1324ق/1905-1906م، و طرح  َدرپِی  ج1، ص73(. 
»مقاصد آقایان« که »… برای رسیدگی به عرایض کلیۀ رعایا و مظلومین… ترتیبی در امر 
عدالت خانۀ دولتی داده شود که رفع ظلم از مظلوْم حقاً و عدالً به عمل آید و در اجرای عدالت 
مالحظۀ احدی نشود« )کسروی، 1363، ج1، ص71(، فرمان تأسیس »عدالت خانه« به منظور 
»اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت… اجرای… قانون معدلت اسالمیه که عبارت 
از تعیین حدود و احکام شریعت مطهره… در تمام ممالک محروسۀ ایران…« )کسروی، 
1363، ج1، صص 71-72( صادر و نظامنامه ای برای آن تدوین شد )جمادی االول1324ق/
ژوئیۀ1906م( )طیبی، 1388، ص433(.2 مسیر رخدادهای بعدی نشان داد که این تالش ها 
دربرابر خواست اجتماعِی تحقق عدل و قانوِن مبتنی بر آموزه های حقوقی و فلسفه های جدید 

اجتماعی، قانع کننده نیست.
بررسی فشردۀ تأسیس، تحول ساختار و عملکرد »دیوان خانۀ عدالت« و »دیوان عدلیۀ 
اعظم« )تشکیالت متولی تولید اسناد موجود در دو کتابچۀ موردمطالعه در این پژوهش( امکان 

فهم گسترده و روشمند اسناد موردبحث را فراهم می کند.3

8. گردش امور حقوقی و قضایی بین دیوان عدلیه و محاکم رشع تهران
اساس بررسی روابِط محاکم عرف و شرع در آستانۀ مشروطیت، دو مجموعه بایگانی 
تشکیالت عدلیه است: »کتابچۀ ثبت قبالجات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه 
لوی ئیل 1322 قمری« )که ازاین پس در این مقاله کتابچۀ ثبت قبالجات نامیده می شود( 
و »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322« )که 
ازاین پس در این مقاله کتابچۀ ثبت التزامات نامیده می شود(. این دو کتابچه بخشی از 
بایگانی مجالس دیوان عدلیۀ اعظم است و ازبین بایگانی اداری آن تشکیالت، فقط همین 

و  )فلور  ر.ک:  موارد،  دیگر  بررسی  برای   .1

 ،1382 امین،  46-47؛  صص   ،1388 بنانی، 

صص 430 به بعد(.

متفاوت  برداشت های  مالحظۀ  برای   .2

توانی،  )مالیی  ن.ک:  عدالت خانه،  درباب 

بهار-تابستان 1391، صص 113-130؛ آبادیان، 

زمستان 1389، صص 18-17(.

3. برای بررسی مفصل تاریخ تحولت نظام 

حقوقی و قضایی ایران در دورۀ قاجار، ر.ک: 

محمد طیبی )1388( و برای دورۀ رضاشاه 

ر.ک: اثر ارزندۀ دکرت حسن زندیه )1392(. در 

مراتب بعدی هم اثر دکرت حسن امین )1382( 

تاریخ حقوق ایران قابل توجه است.
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مقدار باقی مانده است. چون هرکدام از این دو کتابچۀ مزبور، به یک مجلس عدلیه تعلق 
دارد، به طور جداگانه بررسی می شود.

8 .1. بایگانی های مجالس دیوان عدلیه
8 .1 .1. کتابچۀ ثبت قبالجات در دیوان عدلیۀ اعظم

کتابچۀ ثبت قباله جات شامل 110 خالصه )در 108 برگ(، از اصل اسنادی است که 
به عنوان مستندات دعاوی در دیوان عدلیه و مجالس مختلف آن طرح شده است. این 
کتابچه دربردارندۀ سوابق گردش یک سال امور در ادارۀ )مجلس( مربوط )از 19محرم1322 
الی 22ذی حجۀ1322ق( است و شامل اطالعاتی منسجم دربارۀ شمار مراجعات، ماهیت 
حقوقی دعاوی طرح شده در دیوان عدلیه و نیز فرایند گردش امور اسنادی و قضایی در 
تشکیالت عدلیه است. دربارۀ ارزش تاریخی این مجموعه باید اشاره کرد که زمان تولید 
این اسناد مقارن است با تحوالت دهۀ 1320ق و وقوع نهضت مشروطیت؛ زمانی که نهاد 
حقوقی و قضایی کشور دستخوش دگرگونی های اساسی1 شد. این مجموعه اسناد شناخت 
نظام کهن قضایی پیش از مشروطه و دگرگونی های ساختاری و عملکردی دوران گذار در 

آن را آسان می کند.

8 .2. شیوۀ تولید اسناد دیوانی در عدلیه
براساس اطالعات کتابچه ها، فرایند گردش امور اداری مکاتبات دیوانی را چنین می توان 

بازسازی کرد:
الف. با طرح دعوی در دیوان، مستندات مدعیات به دیوان عدلیه برای تعیین اصالت و 
تهیۀ خالصه ای از آن ارائه می شد؛ ازجمله این که طبق روال مورداشاره در بحث قبل، اصل 

قبالجات صادره در محکمۀ شرع باید برای ثبت ارائه می شد.
ب. سپس اصالت قباله، دست خط و مهر حکام شرع، بررسی و تأیید می شد. کشف 
جعل و دست کاری اسناد در این مرحله انجام می شد. نحوۀ فرایند کارشناسی اسناد را محرر 
عدلیه به شکل خارج نویسی »مهر« و نام افراد، در دو کتابچۀ مدنظر منعکس کرده است. در 

کتابچه ها خالصۀ قباله ها به دقت تحریر شده است.
ج. مرحلۀ بعد ثبت خالصۀ قبالجات و مستندات در »کتابچه« بود؛ به این شکل که ارکان 
چندگانۀ قباله،2  استخراج و ثبت می شد. بااین که قواعدی مشخص در استخراج ارکان سند و 
ثبت آن وجود داشته است، به دالیل مختلف ثبت مستندات در کتابچه متنوع است؛ گاه حتی 
متن کامل قباله هم درج شده است )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 3(. به طور معمول پس از تأیید 

1. برای مالحظۀ این تغییرات، ر.ک: )زندیه، 
1392، صص 88 به بعد؛ شهیدی و دیگران. 

زمستان 1396. صص 89-66(.
2. برای منونه این ارکان در اسناد حقوقی و 
قضایی تعیین شده اند: 1- رسآغاز؛ 2- نام و 
عنــوان دعـــــوی و نام خواهــان و خوانــده؛

 3- پاســــخ خوانــده؛  4- گــــواهـی گواهـان؛          
5- مهلت های داده شدۀ قاضی بـه خوانده، 
حکم،  اجرای  به  خوانده  واداشنت  نحوۀ 
گواهی قاضی به ماوقع، تاریخ روز دادرسی 
در   .)190-189 صص   ،1365 )ساکت، 
چکیده نویسی سایر اسناد صادره از محاکم 
رشع نیز اسلوب های مشابهی رعایت شده 
قابل مالحظه  حارض  کتابچۀ  اسناد  در  که 
است. یادآوری می شود که ارکان مدنظر در 
چکیده نویسی اسناد رشعی براساس موضوع 

سند تفاوت هایی دارد.
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خط حکام شرع، سجع مهر، اسامی و عنوان و لقب شهود و جملۀ ادای شهادت بر وقوع امر، 
بازنویسی می شد. برای افراد درگذشته، دعاهای مرسوم برای آمرزش به کار می رفت و برای 
ِظلُّه، دام بقائه و... به کار می رفت. آرزوی بقای افراد عبارت های روحی فداه، َسلَّمهُ اهللُ تعالی، ُمدَّ
به نظر می رسد که به علت پیروی از رویه های ثبت مستندات در کتابچه های سوابق امور 
در طول زمان های متمادی تا هنگام تدوین این کتابچه از عنوان »سواد« برای نشان دادن ماهیت 
اسناد مدنظر استفاده نمی شده و به ندرت این اصطالح روی اسناد درج می شده است )کتابچۀ 
ثبت قبالجات، نمرۀ 11(. کاربرد »سواد« برای اسناد مهم همراه قبالۀ اصلی، که رونوشت 
)سواد( آن باید در »کتابچه« درج می شد، کاربرد داشته است تا سند ُملصق به قباله را از متن 
قبالۀ اصلی در »کتابچه« قابل تشخیص کند. نحوۀ نگارش متن و حاشیه های مربوط در کتابچه، 
به صورتی است که تشخیص اجزاء مهم و ضروری را برای پی گیری و مراجعات بعدی 
به سادگی ممکن کند؛ ازاین رو، الگوی درج مطالب در یک صفحه از »کتابچه« گاه بدون نظم 
و ترتیب و بیشتر با رعایت جدانویسی آشکار و به ویژه برجسته بودن »نظریه یا رأی« دیوان 

عدالت عظمی است.
د( نحوۀ بررسی، ارزیابی و تأیید مستندات و قبالجات در دیوان، براساس ساختار 

کتابچه ها و اطالعات قابل استخراج از کتابچۀ ثبت قبالجات، چنین بود:
براساس روال مشروح فوق، قباله ها ارزیابی می شد و به ترتیب ورود به ادارۀ ]مجلس[ 
ذی ربط، در دیوان خانه در »کتابچۀ ثبت قبالجات« ثبت می شد. کتابچۀ ثبت قبالجات از 
»نمرۀ 1« شروع شده و تا »نمرۀ 20« به طور منظم شماره گذاری شده و پس ازآن شماره گذاری 
متوقف شده است. باآنکه در باالی برخی از صفحات عنواِن »نمره« درج شده است، ولی 
شمارۀ ترتیِب ثبت درج نشده است. به نظر می رسد که کاربرد شماره گذاری مستندات در 
کتابچه برای بازیابی سوابق، زیاد اهمیت نداشته است، زیرا ترتیب ورود مستندات و قبالجات 

از روی ترتیب زمانی درج آن ها در کتابچه به دست می آمده است.
آخرین عملیات در کتابچۀ ثبت قبالجات تأیید مراتب توسط »وزیر دیوان عدلیه« بود؛ به 
این شکل: »جمالت مسطوره متناً و هامشاً صحیح است و در دیوان وزارت جلیلۀ عدلیۀ اعظم 

ثبت شد. 22محرم1322 محل مهر مبارک حضرت اشرف آقای نظام الملک، روحی فداه«.
پس از این فرایند »رأی« یا »نظر« عدلیه دربارۀ موضوع دعوی درج می شد. ازجمله چنین 
آمده است: »به طوری که جناب مستطاب شریعتمدار آقای سلطان العلماء سلمه اهلل تعالی مرقوم 
فرموده اند صحیح ]است[ و از همین قرار باید معمول و مجری شود. 25 شهر محرم الحرام 
1322، مهر وزارت عدلیۀ اعظم« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 4(. یا »مراتب مسطورۀ متن 
به استحضار دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم گذشته است. چنانچه مشهدی عباس در رسانیدن قسط 
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مزبور تأخیر نماید، برعهدۀ یوزباشی ابوالقاسم مستخدم دارالطباعه است که مهم سازی نماید. 
22 شهر محرم 1322« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 5(.

در مواردی روی قباله ها »اقرار و اعتراف« فرد ثبت می شد: »بر التزام و مراتب مسطوره در 
هامْش کربالیی قربان در وزارت عدلیه اقرار و اعتراف نمود. محل مهر مبارک بندگان حضرت 
مستطاب آقا، روحی فداه« )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 6(. گاه لزوم اخذ »قرار و اعتراف« از 
فرد در عدلیه در کتابچه درج می شد )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 19(. در این موارد فرد به 
»صحت معاملۀ متن« اقرار و تعهد می کرد: »از قرار التزام جداگانه ملتزم گردید از حاِل تحریر 
لغایت 45 روز دیگر تتمۀ وجه ملزمی خود را به میرزاغالم علی عاید دارد…« )کتابچۀ ثبت 

قبالجات، نمرۀ 19(.
برخی از مدارک، مستندات آراء و احکام و قباله هایی بود که از محضر عالمان دین 
برای اطالع یا اجرا به دیوان عدلیۀ اعظم ارجاع می شد. در این موارد موضوع در دیوان خانۀ 
عدلیۀ اعظم بررسی و تصمیم گیری می شد و گاه ختم یا قرار ختم کار صادر می شد و 
پس از یادداشت وزیر مانند »مراتب مسطورۀ متن صحیح است. همین طور که در متن نوشته 
شده است در دیوان عدالت کبری ختم شد. 23 شهر صفرالمظفر 1322« در کتابچه ثبت می شد 
)کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 40(. برخی موضوعاْت مربوط به ختم دعوی و مصالحۀ قبلی 
بود که موعد مقرر آن سررسید شده بود. در این موارد فرد/ افراد ذی نفع در مجلس مربوط در 
دیوان خانه حاضر می شدند و قرار و التزام اجرای تعهدات یا ختم عمل و دریافت حق وحقوق 

خود را می گذاشتند )کتابچۀ ثبت قبالجات، نمرۀ 41(.
دیگر موارد ثبت، مربوط به امور مراجعه شده به دیوان خانه عدلیه بود که پس از رسیدگی 
و صدور رأی و ختم موضوع، گزارش آن در کتابچۀ ثبت قبالجات ثبت می شد: دعاوی مالی؛ 
اختالفات بر سر قراردادها؛ مراجعه نکردن به محضر شرع تعیین شده؛ تنظیم مجدد قرارهایی 
که اسنادشان ازبین رفته بود؛ رسیدگی به اختالفات ناشی از رسیدگی به موضوع در محاکم 
شرع و موارد مشابه. در این موارد گاه چنین تأیید می شد: »به طوری که جناب جاللت مآب 
معتمدالملک و اجزای دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم رسیدگی نموده و تصدیق داده اند، صحیح است. 
باید به موقع اجرا گذاشته شود. ربیع االول 1322. محل مهر، حضرت مستطاب اجل امجد 
اکرم افخم اعظم آقای نظام الملک وزیر عدلیۀ اعظم دامت شوکته« )کتابچۀ ثبت قبالجات، 

نمرۀ 42(.
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8 .3. کتابچۀ ثبت التزاماِت افراد در دیوان عدلیه
کتابچۀ دوم این مجموعه »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم، ازبابت هذه السنه 
لوی ئیل 1322، شهر محرم الحرام« است که 57 برگ شامل 136 خالصۀ »التزام نامه« دارد. 
ترتیب و نظم ثبت دفتری این کتابچه از کتابچۀ ثبت قبالجات سامان یافته تر است و تا 
آخرین مورد، نمره گذاری دارد. در حاشیۀ خالصۀ التزامات، معموالً یادداشتی اضافه و 
خارج از متن وجود ندارد و مواردی معدود مربوط به آن هایی است که بعداز ثبت التزام نامه 

قراری گذاشته شده و الزم بوده است تا در کتابچه هم ثبت شود.
الگوی گردش کار اداری بین مجالس عدلیه در سال 1322ق، براساس اطالعات موجود 
در گزارش دعاوی مطرح در دیوان عدالت چنین بود که به دلیل ماهیت موضوع دعوی یا 
سوابق قبلی آن، باید طبق مقررات به محکمۀ شرع ارجاع می شد تا وفق قواعد شرع بررسی 
به عمل می آمد. روش انتخاب محکمه متنوع بود. راه اول چنین بود: اگر طرفین دعوی دربارۀ 
مراجعه به یک محکمه توافق داشتند، از طرفین التزام گرفته می شد تا به محضر مزبور مراجعه 
و طرح دعوی کنند و »به هر نحو حکم شرعی قطعی حضوری از محضر محترم جناب 
مستطاب معظم له بر حقانیت اَحدی الطرفین صادر آید، طرفین تخلف نورزند« )کتابچۀ 
ثبت التزامات، نمرۀ 1(. حکم محکمۀ شرع باید »مدلول آن در وزارت عدلیه به موقع اجری 
گذاشته شده، طرفین تخلف نورزند« )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 2(. چنانچه طرفین بر سر 
انتخاب حاکم شرع توافق نمی کردند، به ناگزیر انتخاب آن به قرعه ارجاع می شد )کتابچۀ 

ثبت التزامات، نمرۀ 4(.
گاه در التزام نامه موضوع بررسی در محضر شرع ذکر می شد )مثال طرح قسم(. گاه از 
فرد تعهد گرفته می شد که اگر در محضر تعیین شده حضور نیابد یا در محضر دیگری طرح 
مرافعه کند، تمام »مدعی به« او ساقط است. یا اگر فرد از ایراد قسم یا رد قسم اجتناب کرد، 
بدون عذر از عهدۀ تمام »مدعی به« شخص مقابل برآید )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 125(.

موضوع دعوی و گردش کار مربوط طی نامه ای به محکمۀ منتخب اعالم می شد و پس از 
طی فرایند دادرسی، رأی حاکم شرع به صورت مکتوب به دیوان اعالم و سپس اجرا می شد. 
مستندات موجود در کتابچۀ ثبت قبالجات تأییدی است بر این که آراء صادره از محکمۀ 
شرع در دیوان عدلیه پذیرفته می شده است؛ چون موردی دال بر تشکیک، رد یا اعادۀ دادرسی 
در آراء مزبور، در دیوان عدلیه مالحظه نشد. این موضوع خالف تصور شایع دربارۀ اختیار 
تجدیدنظر دیوان عدلیه در آراء محاکم شرع است. باتوجه به التزامی که طرفین می دادند، حق 
اعتراض و دادخواهی بعدی از آن ها سلب می شد و حکم صادره قابل فرجام خواهی نبود. 
نوع دیگری از التزام نامه های کتابچۀ ثبت التزامات، به قرارهای طرفین در دیوان عدلیۀ اعظم 

شهرام یوسفی فر



165
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

مربوط می شود و موضوعات متنوعی را دربر دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
ارجاع حل وفصل دعوی بر سر یک گاری به تحقیق محلی مطلعان )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 17 و 20(؛ پرداخت قیمت قالی در موعد مقرر و تعیین جریمۀ دیرکرد به 
دیوان؛ پرداخت مال االجارۀ خانه و تخلیۀ آن )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 28(؛ واگذاری 
آب کشاورزی )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 59(؛ پذیرش نظر استاد معمار )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 60(؛ خارج نشدن از شهر تا هنگام اتمام بررسی شکایات رعایای دماوند از 
فرد )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 62؛ و مورد دیگر، نمرۀ 87(؛ پرداخت بدهی )کتابچۀ ثبت 
التزامات، نمرۀ 90(؛ پذیرش نتیجۀ بررسی کارشناسی موضوع )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 
100(؛ حاضرکردن افراد متهم از روستا در مدت معین وگرنه برآمدن از عهدۀ دعاوی مدعی 
بدون عذر )کتابچۀ ثبت التزامات، نمرۀ 107( و موارد مشابه. البته سند نمرۀ 136 در این 
کتابچه التزام نامه نیست و اطالعی است تا سردار اکرم میرزاجواد، مباشر موقوفات را به مرکز 

راهی کند.
از ارزیابی کلی کتابچۀ ثبت التزامات مشخص می شود که فقط مراحل انجام توافقات 
و قرارهای طرفین دعوی ثبت وضبط می شده است و مراحل بعدی گردش کار که معرفی 
به محکمۀ شرع، روند دادرسی و اعالم رأی به دیوان خانۀ عدالت عظمی و درنهایت نحوۀ 
اجرای احکام مزبور است، با خأل اطالعات مواجه است و با استفاده از اسناد محاکم شرع 

باید آن را روشن کرد.1

9. اهمیت داده های کتابچه ها برای مطالعۀ تاریخ ایران و تاریخ تشکیالت 
قضایی عرف و رشع

افزون بر آنچه از اهمیت داده های دو کتابچۀ مذکور برای مطالعۀ ساختار و گردش کار 
امور در دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم به آن اشاره شد، از اطالعات موجود برای تحلیل وضعیت 
حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادِی سال های مربوط هم می توان استفاده کرد. چند 

محور مشخص در این راستا چنین است:
1. اطالعات منحصربه فرد کتابچه ها دربارۀ طرز کار دیوان عدلیۀ اعظم و به ویژه مجالس 
تخصصی آن تاکنون دردسترس نبوده است تا بتوان جزئیات فرایندهای حقوقی و طرز عمل 

.(kondo, 2017) :دیوان عدلیه را روشن کرد. ازجمله ر.ک
2. اطالعات کتابچه ها دربارۀ روابط دیوان عدلیۀ اعظم با محاکم شرع پایتخت بسیار دقیق 
و شامل جزئیات است. مستندترین اطالعات دربارۀ روابط عالمان دین و بخش دیوانی قاجار 
-به ویژه در آستانۀ انقالب مشروطه- در دو کتابچه قابل دسترس است. اطالعاتی از عالمان 

1. دربارۀ گردش امور قضایی در آن دوره در 

ولیات، تحقیقی مفصل مستند بر »کتابچۀ 

احکام ولیت ثالث« مربوط به سال 1325ق 

نتایج آن در  به زودی  در جریان است که 

عرضه  حارض  پژوهش  دستاورد  با  تطبیق 

خواهد شد.
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حاکم شرِع مورداعتماد عدلیه، مستندات آراء حقوقی و قضایی آنان، مقبولیت اجتماعی آنان، 
رویه های دادرسی و حکمیت در امور و نظایر آن، برای بررسی های مربوط بسیار مغتنم است.
3. داده های اسناد مذکور چشم اندازی از چالش های حقوقی آن دورۀ زمانی را ارائه 
می کند. برخی از دعاوی که در سازوکارهای موجود امکان ختم نداشته تا سطوح عالی 
دادخواهی در دیوان عدلیه و حتی تا سطح شاه پی گیری می شده است. بررسی ماهیت دعاوی 
و گردش کار پرونده ها ازنظر تاریخ حقوقی و قضایی، و نحوۀ تنظیم و ضبط اسناد، مدارک 
و شواهد اهمیت دارد. هم چنین اشاره به آسیب ها و نارسایی هاِی این روند هم در متن اسناد 

وجود دارد.
4. کتابچۀ ثبت قبالجات که درواقع ازنظر گردش کار کتابچۀ دوم این مجلد است، از 
نحوۀ »دادرسی دعاوی« در محاکم شرع تهران اطالعاتی ناب دارد. در مواردی که طرفین 
دعوی به محکمۀ موردتوافق ارجاع می شدند، رأی پس از دادرسی در قباله ها ثبت می شد. 
یک نسخه از قباله به دیوان عدلیۀ اعظم ارسال می شد تا پس از ثبت دفتری، مراحل تسجیل 
و پی گیری اجرائیات موضوع دعوی توسط مقامات دیوان خانه -که درنهایت وزیر عدلیه یا 
»صدر دیوان« بود- انجام شود و سپس قباله در »کتابچۀ ثبت قبالجات« درج شود. درنهایت 
یک نسخه از قبالۀ مزبور به »مجلس اجرا« ارجاع می شد تا وفق التزام قبلی طرفین در پذیرش 
نتیجۀ رسیدگی قضایی، رأی نهایی به کار بسته شود. اطالعات موجود از چگونگی گردش 

کار اداری بین محاکم عرف و شرع بسیار ذی قیمت و از زوایای مختلف قابل کاوش است.
5. افزون بر ماهیت دعاوی، دیگر زمینه های مربوط به موضوع چون سنخ شناسی 
چالش های حقوقی و قضایی، الگوهای رسیدگی به مرافعات در محاکم شرع، آشنایی دقیق با 
رویه های دادرسی در محاکم شرع و نیز آراء مجتهدان بزرگ تهران دربارۀ مسائل و چالش های 
روز، عرصه های فراتری را برای مطالعه فراهم کرده است. برای نمونه ازنظر اسلوب دادرسی 
مجموعۀ آراء حکام شرع در امور کیفری و حقوقی، مجموعه ای غنی از رویۀ حقوقی و 

قضایی در دورۀ مدنظر است.
6. اطالعات کتابچه ها از ساختار عرف و شرع در نظام قضایی دورۀ قاجار بسیار غنی 
است؛ ازجمله این اطالعات: موقعیت دیوان عدلیه نسبت به محاکم شرع؛ محدودیت های 
اعمال شده بر محاکم شرع، و به ویژه ارزیابی پایایی الگوها و رویه های وضع شده در جریان 
اصالحات دستگاه قضا تا پیش از مشروطه؛ نحوۀ پشتیبانی اداری، حقوقی و قضایی دیوان 
عدلیه از محاکم شرع ازجمله تضمین پذیرش احکام محاکم شرع توسط طرفین؛ مدیریت 
چالش ها و مسائل اجتماعی توسط دیوان شرع و عرف و تفوق دیوان عدلیه در حل وفصل 

مسائل در قیاس با محکمۀ شرع؛ تجمیع اجرائیات در دیوان عرف؛ و موارد مشابه.
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7. ارجاع به حکام شرع تهران دو حالت داشت: در حالت اول سابقۀ دعوی نزد یکی 
از حکام شرع وجود داشت، بنابراین موضوع به او ارجاع می شد. در حالت دوم، موضوع به 
روال تعریف شده از دیوان به محکمه ارسال می شد. اشاره به اسامی شماری از عالمان دین 
و حکام شرع در کتابچه ها، به دلیِل مدخلیت آن ها در قبالجات بوده است؛ ولی حکام شرع 
طرف همکاری با دیوان که نامشان در کتابچه درج شده است، دارای صالحیت و موردوثوق 

دیوان خانۀ عدلیه بوده اند و پرونده ها به آن ها ارجاع می شده است.
8. افزون بر آنچه دربارۀ اهمیت داده های موجود در اسناد مدنظر ذکر شد، اطالعات 
بسیار بیشتری در متن کتابچه ها وجود دارد که گزارش اجمالی از وضعیت کیفی داده های 

مربوط با شیوۀ مقوله بندی چنین است:
• داده های مربوط به عناصر کالبدی، امکان و فضاهای شهری و روستایی )نام محالت، 

گذرها، کوچه ها، مشخصات عمارت های مسکونی و تجاری...(؛
• خانواده و مسائل آن، ازدواج، طالق؛

• معامالت و اجارۀ مستغالت شهری و روستایی، ارزش ملک؛
• چالش و مسائل مالکیت؛

• اسامی طوایف و قبایل، خاندان ها؛
• منزلت اجتماعی: القاب و عناوین؛
• اوزان و مقادیر، پول و مسکوکات؛

• مالیات، عوارض، رسوم و چالش های مربوط؛
• آیین دادرسی شرعی و عرفی؛

• محاکم و حکام شرع، ویژگی ها و عملکردها؛
• چالش ها و مسائل حقوقی در جامعه، آراء و رویه های حقوقی و قضایی، شیوه های 

حل دعاوی؛
• اجرای قانون در جامعه، گریز از اجرای تعهدات؛

• ارزیابی اسناد و مدارک حقوقی، جعل و دست کاری اسناد؛
• تولید و گردش مکاتبات، نظام بایگانی در تشکیالت اداری، آسیب ها و نارسایی های 

مربوط و شیوه های حل آن؛
• وصیت، ارث، چالش ها و نزاع های حقوقی و اجتماعی مربوط؛

• وقف، احکام مربوط، آسیب ها، ادارۀ موقوفه ها؛
و شماری از مقوالت دیگر.

در هریک از مقوالت ذکرشده داده های بسیار ارزشمندی وجود دارد که ازنظر مطالعات 
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تاریخ  نهادهای حقوقی،  تاریخ تشکیالت و  ایران،  تاریخ اجتماعی  ایران،  تاریخ حقوق 
روحانیون، تاریخ شهر تهران، و موضوعات دیگر مهم است.

10. نتیجه
تکاپوهای نوسازی جامعۀ ایران در سدۀ 13ق/ 19م بر تشکیالت حکمرانی تمرکز داشت. 
در حوزۀ امور حقوقی و قضایی، دیوان عدلیه به عنوان بخشی پیشتاز در این راستا تغییرات 
و نوسازی هایی را ازسر گذراند که به ناگزیر تشکیالت محاکم شرع را هم باوجود تعلق 
آن به حوزۀ دین، درگیر کرد. سیاست گذاری ها و اصالحات حاصله در تشکیالت عرف 
که تحت تأثیر شرایط بین المللی و مقتضیات جامعه روی داد )مانند تعهدات ناشی از 
معاهدات بین المللی، حقوق کنسولی و نوسازی حقوق مدنی، ظهور محاکم اختصاصی 
)تجارت( و راهبردهای تمرکزگرایانه در حکمرانی( عوامل فشار روزافزون بر تشکیالت 
دادرسی شرعی بودند. بررسی داده های موجود نشان داد باوجوداینکه حکومت و دیوان 
عدلیه برای برقراری سیطره بر قلمروهای رقیب در جامعه، به محدودسازی روند دادرسی 
شرعی پرداختند، ولی حوزۀ دادرسی شرعی عمدۀ استقالل عمل دیرینۀ خود را تا آستانۀ 
مشروطیت حفظ کرد و تنها در جریان تصویب قوانین دادرسی و استقرار تشکیالت جدید 
عدلیه در دورۀ انقالب مشروطه و رخدادهای دهۀ بعدی بود که دگرگونی های عمیقی در 

تشکیالت و حدود اختیارات محاکم شرع روی داد.

منابع
سند

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ساکما(: تشکیل مجلس وزارت عدالت عظمی، حدود و اختیارات و 
وظایف دیرینۀ آن، شماره بازیابی 296004426.

نسخۀ خطی

»کتابچۀ ثبت قبالجات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 قمری شهر محرم الحرام« 
)56 برگ( و »کتابچۀ ثبت التزامات دیوان خانۀ عدلیۀ اعظم ازبابت هذه السنه لوی ئیل 1322 قمری 
شهر محرم الحرام« )27 برگ(. قم: کتاب خانۀ عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی. 86 برگ. شماره بازیابی 

.8317

قرآن کریم.

شهرام یوسفی فر



169
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

آدمیت، فریدون. )1362(. امیرکبیر و ایران. )چ7(. تهران: خوارزمی.
آدمیت، فریدون. )1385(. اندیشۀ ترقی و حکومت قانون )عصر سپه ساالر(. تهران: خوارزمی.

ابن خلدون، عبدالرحمن. )1362(. مقدمۀ ابن خلدون. )ج1(. )محمد پروین گنابادی، مترجم(. تهران: مرکز 
انتشارات علمی وفرهنگی.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1367(. مرآت البلدان. )ج 2 و 3(. )عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، 
کوشش گران(. تهران: دانشگاه تهران.

امین، حسن. )1382(. تاریخ حقوق ایران. تهران: دایرۀالمعارف ایران شناسی.
الگار، حامد.)1356(.نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت،دین و دولت در ایران،نقش علما در دوره 

قاجاریه.ترجمه ابوالقاسم سری.تهران.توس.
جوادی، محمداسلم. )1390(. دین و زندگی روزمره. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

جوادی یگانه، محمدرضا و ریحانه جوادی.)1392(. اصالحات سه ساله: بررسی جامعه شناختی شکست 
روندهای اصالحی در عصر ناصری. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

دامغانی، محمدتقی. )1357(. صد سال پیش ازاین. تهران: شبگیر.
دانش پژوه، مصطفی. )1389(. مقدمۀ علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسالم. قم: پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه.
زندیه، حسن. )1392(. تحول نظام قضایی ایران در دورۀ پهلوی اول )عصر وزارت عدلیۀ علی اکبر داور 

1305-1312ش(. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ساکت، محمدحسین. )1365(. نهاد دادرسی در اسالم: پژوهشی در روند و روش دادرسی و سازمان های 

وابسته از آغاز تا سدۀ سیزدهم هجری. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
شاخت، یوزف. )1388(. دیباچه ای بر فقه اسالمی. )اسداهلل نوری، مترجم(. تهران: هرمس.

طیبی، محمد. )1388(. نظام قضایی و آیین دادرسی ایران )از افشاریه تا انقالب مشروطه(. کرمان: دانشگاه 
کرمان.

غفرانی، علی. )1387(. فرهنگ و تمدن اسالمی در ماوراءالنهر از سقوط سامانیان تا برآمدن مغوالن. قم: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

فرهاد، محمود. )1325(. تاریخ سیاسی دورۀ صدارت میرزاحسین خان مشیرالدوله سپه ساالر اعظم. تهران: 
علمی.

فلور، ویلم؛ بنانی، امین. )1388(. نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی. )حسن زندیه، مترجم(. قم: پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه.

کسروی، احمد. )1363(. تاریخ مشروطۀ ایران. )ج1(. )چ16(. تهران: امیرکبیر.
کرون، پاتریشیا. )1389(. تاریخ اندیشۀ سیاسی در اسالم. )مسعود جعفری، مترجم(. تهران: سخن.

گردش کار اداری بین 
محاکم عرف و رشع در...



170
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

کنفینو، الن. )1394(. »تاریخ زندگی روزانه« چاپ شده در کتاب: تاریخ اجتماعی )دانش، روش، آموزش(. 
)ابراهیم موسی پور و محمدابراهیم باسط، گردآورندگان و مترجمان(. تهران: سمت.

ماوردی، ابوالحسن علی ابن محمد ابن حبیب. )1383(. آیین حکمرانی. )حسین صابری، مترجم(. تهران: 
سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

مستوفی، عبداهلل. )1388(. شرح زندگانی من، یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه. )ج1(. )چ6(. تهران: 
زوار.

نخجوانی، محمدبن هندوشاه. )1395(. دستورالکاتب فی تعیین المراتب. )ج2(. )علی اکبر احمدی دارانی، 
مصحح(. تهران: نشر میراث مکتوب.

مقاله

آبادیان، حسین. )زمستان 1389(. »موازنه ی عرف و شرع در نظام حقوقی ایران دورۀ قاجار«. مطالعات تاریخ 
اسالم، س2، ش7، صص 24-7.

آل داوود، سیدعلی. )بهار-تابستان 1383(. »رساله ای کهن در حقوق اساسی و اداری ایران«. مجلۀ کانون 
وکالء، شمارۀ 184-185، صص 122-89.

شهیدی، حمیده؛ وکیلی، هادی؛ سرافرازی، عباس. )زمستان 1396(. »مؤلفه های موردانتظار مردم از عدلیه 
و تکاپوی دستگاه قضا در برآوردن آن طی سال های آغازین مشروطه«. گنجینۀ اسناد، س27، ش4، 

صص 89-66.
مالیی توانی، علی رضا. )بهار 1391(. »مالحظاتی در مفهوم عدالت خانه )1324ھ ق/1906م(«. پژوهش های 

تاریخی، دورۀ جدید، س4، ش1، )پیاپی 13(، صص 130-113.
مهدوی دامغانی، احمد. )دی-بهمن 1383(. »محاکم قضایی در زمان قاجاریه«. ماه نامۀ کانون وکالء، ش54، 

صص 89-88.

روزنامه

روزنامۀ دولت علیۀ »ایران«: ش535، 17رجب1279ق، صص 3-6؛ نمرۀ 512، سه شنبه 17جمادی االول1300ق، 
صص 2-3. )تهران، کتاب خانۀ ملی ایران، 1370(.

روزنامۀ وقایع اتفاقیه: ش407، پنج شنبه 11ربیع الثانی1275ق، صص 4-2.
روزنامۀ وقایع عدلیه اعظم: نمرۀ 1 و 2. چاپ شده در: گلبن، محمد. )زمستان 1373(. »روزنامۀ وقایع عدلیه«. 

رسانه، س5، ش20، صص 91-86.

منابع لتین

شهرام یوسفی فر



171
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

Ando, shiro; savory, Roger m. (1995). “DĪVĀNBEGĪ”. In: Encyclopedia Iranica. (Ehsan 

yarshater, ed). mazda pub, vol. lll, fascicle 4, pp 439-440.

Floor, willem. (2000). “The Secular judicial system in safavid Persia”. Studia Iranica, 

29(1), pp 9-60.

Kondo, nobuaki. (2017). Islamic law and society in iran: A social history 

English Translation of References 

Documents

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Archives 

Organization of Iran): “Taškil-e majles-e vezārat-e ‘edālat-e ozmā, hodud va extiārāt 

va vazāyef-e dirine-ye ān” (The formation of the council of the grand justice ministry, 

its boundaries, options and deep-rooted responsibilities), retrieval number: 296004426. 

[Persian]

Manuscripts

“Ketābče-ye sabt-e qabālejāt-e divān-xāne-ye ‘adlie-ye a’zam az bābat-e hāzeh-es-sanate 

lavi-eel 1322 qamari šahr-e moharram ol-harām” (The booklet of the recorded docu-

ments of the supreme court in the April of the year of the whale, 1904) (56 pages), and 

“Ketābče-ye sabt-e eltezāmāt-e divān-xāne-ye ‘adlie-ye a’zam az bābat-e hāzeh-

es-sanate lavi-eel 1322 qamari šahr-e moharram ol-harām” (The booklet of the re-

corded requirements of the supreme court in the April of the year of the whale, 1904) (27 

pages). Qom: Ketābxāne-ye Omumi-ye Āyat-ollah Mar’aši-ye Najafi (Public Library of 

Ayat Allah Marashi Najafi) (86 pages), retrieval namuber: 8317. [Persian]

Books

Adamiyat, Fereidoon. (1362/1983). “Amir Kabir va  Irān” (Amir Kabir and Iran) (7th ed.). 

Tehran: Xārazmi. [Persian]

Adamiyat, Fereidoon. (1385/2006). “Andiše-ye taraqqi va hokumat-e qānun: Asr-e sepah 

sālār” (Thought of progress and the rule of law: The generalissimo (Reza Shah) era). 

گردش کار اداری بین 
محاکم عرف و رشع در...



172
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

Tehran: Xārazmi. [Persian]

Ando, shiro & savory, Roger m. (1995). “DĪVĀNBEGĪ”. In Ehsan Yarshater (Ed.) Encyclope-

dia Iranica (pp. 439-440) (vol. lll, fascicle 4). Mazda pub. 

Amin, Hasan. (1382/2003). “Tārix-e hoquq-e Irān” (The law history of Iran). Tehran: Dāyerat 

Al-Ma’āref-e Irān-šenāsi. [Persian]

Confino, Alon. (1394/2015). “Tārix-e zendegi-ye ruzāneh” (The history of everyday life). In 

Ebrahim Musapour & Mohammad Ebrahim Baset (Trans. & Eds.), “Tārix-e ejtemā’ee: 

Dāneš, raves, āmuzeš” (Social history: Knowledge, method, education). Tehran: SAMT. 

[Persian]

Crone, Patricia. (1389/2010). “Tārix-e andiše-ye siāsi dar eslām” (Medieval Islamic political 

thought). Translated by Mas’oud Jafari. Tehran: Soxan. [Persian]

Damghani, Mohammad Taghi. (1357/1978). “Sad sāl piš az in” (One hundred years before 

now). Tehran: Šabgir. [Persian]

Daneshpajooh, Mostafa. (1389/2010). “Moqaddame-ye ‘elm-e hoquq bā ruykard be ho-

quq-e Irān va eslām” (An introduction to law with an approach to Iranian and Islamic 

law). Qom: Pažuhešgāh-e Hozeh va Dānešgāh (Research Institute of Hawzeh and Uni-

versity). [Persian]

Ebn-e Khaldoun, Abd Al-Rahman. (1362/1983). “Moqaddame-ye Ebn-e Xaldun” (Ebn-e 

Khaldoun’s introduction) (vol. 1). Translated by Mohammad Parvin Gonabadi. Tehran: 

Markaz-e Entešārāt-e ‘Elmi va Farhangi (Elmi Farhangi Publishing Co.). [Persian]

E’temad Al-Saltaneh, Mohammad Hasan Khan. (1367/1988). “Mer’āt ol-boldān” (The mir-

ror of cities) (vol. 2 & 3). Edited by Abd Al-Hossein Navayi and Mir Hashem Mohaddes. 

Tehran: Dānešgāh-e Tehrān (Tehran University). [Persian]

Farhad, Mahmoud. (1325/1946). “Tārix-e siāsi-ye dowre-ye sedārat-e Mirzā Hasan Xān 

Mošir-od-Dowleh sepah sālār-e a’zam” (The political history of the prime ministry of 

Mirza Hasan Khan Moshir Al-Dowleh, the grand generalissimo). Tehran: ‘Elmi. [Per-

sian]

Floor, Willem M. & Banani, Amin. (1388/2009). “Nezām-e qazāyi-ye asr-e Qājār va Pahla-

vi” (The judicial system of Qajar and Pahlavi era). Translated by Hasan Zandieh. Qom: 

Pažuhešgāh-e Hozeh va Dānešgāh (Research Institute of Hawzeh and University). [Per-

شهرام یوسفی فر



173
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

sian]

Ghofrani, Ali. (1387/2008). “Farhang va tamaddon-e eslāmi dar māvarā-‘on-nahr az so-

qut-e Sāmāniān tā barāmadan-e Moqolān” (Islamic culture and civilization in Tran-

soxiana from the fall of the Sassanids to the rise of the Mongols). Qom: Pažuhešgāh-e 

Olum va Farhang-e Eslāmi (Islamic Sciences and Culture Academy). [Persian]

Javadi, Mohammad Aslam. (1390/2011). “Din va zendegi-ye ruzmarreh” (Religion and 

everyday life). Tehran: Pažuhešgāh-e Farhang, Honar va Ertebātāt (Research Center for 

Culture, Arts and Communication). [Persian]

Kasravi, Ahmad. (1363/1984). “Tārix-e mašrute-ye Irān” (The constitutional history of Iran) 

(vol. 1) (16th ed.). Tehran: Amir Kabir. [Persian]

Kondo, Nobuaki. (2017). Islamic law and society in Iran: A social history of Qajar Tehran. 

Routledge: London & New York.

Mavardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Mohammad Ibn Habib. (1383/2004). “Āyin-e hokmrāni” 

(How to rule). Tehran: Sāzmān-e Entešārāt va Āmuzeš-e Enqelāb-e Eslāmi (Organization 

of Islamic Revolution Publications and Education). [Persian]

Mosaheb, Gholam Hossein. (1356/1977). “Dā’erat-ol-ma’āref-e Fārsi” (Persian encyclope-

dia) (vol. 2). Tehran: Frānklin. [Persian]

Mostowfi, Hamdullah. (1388/2009). “Šarh-e zendegāni-ye man, yā tārix-e ejtemā’ee va 

edāri-ye dowre-ye Qājārieh” (The story of my life, or the social and ministerial history 

of Qajar era) (vol. 1) (6th ed.). Tehran: Zovvār. [Persian]

Nakhjavani, Mohammad Ibn Hendou Shah. (1395/2016). “Dastur ol-kāteb fi ta’yin el-

marāteb” (The writer’s instructions to determin ranks) (vol. 2). Edited by Ali Akbar Ah-

madi Darani. Tehran: Našr-e Mirās-e Maktub (The Written Heritage Research Centre). 

[Persian]

“Qor’ān-e karim” (The holy Quran).

Saket, Mohammad Hossein. (1365/1986). “Nahād-e dādresi dar eslām: Pažuheši dar ra-

vand va raveš-e dādresi va sāzmān-hā-ye vābaste az āqāz tā sade-ye sizdahom-e 

hejri” (The jurisprudence of Islam: A study on the procedure and method of jurisdiction 

and related organizations from the beginning to the thirteenth century AH/ nineteenth 

and twentieth century AD). Mashhad: Entešārāt-e Āstān-e Qods-e Razavi (Astan Qods 

گردش کار اداری بین 
محاکم عرف و رشع در...



174
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

Razavi Publications). [Persian]

Schacht, Joseph. (1388/2009). “Dibāče-ee bar feqh-e eslāmi” (An introduction to Islamic 

law). Translated by Asad Allah Nouri. Tehran: Hermes. [Persian]

Tayyebi, Mohammad. (1388/2009). “Nezām-e qazāyi va āyin-e dādresi-ye Irān: Az 

Afšārieh tā enqelāb-e mašruteh” (Iranian judicial system and procedure rules: From 

Afsharid era to the constitutional revolution)). Kerman: Dānešgāh-e Kermān (Kerman 

University). [Persian]

Zandieh, Hassan. (1392/2013). “Tahavvol-e nezām-e qazāyi-ye Irān dar dowre-ye Pahlavi-

ye avvsl: Asr-e vezārat-e ‘adlie-ye Ali Akbar-e Dāvar, 1305-1312” (Developments of 

the judiciary in early Pahlavi period: Ali Akbar Davar in the office 1926-1933), Qom: 

Pažuhešgāh-e Hozeh va Dānešgāh (Research Institute of Hawzeh and University). [Per-

sian]

Articles

Abadian, Hossein. (Winter, 1389/2011). “Movāzene-ye ‘orf va šar’ dar nezām-e hoquqi-ye 

Irān dar dowre-ye Qājār” (The balance of Shar’ and ‘Urf in the legal system of Qajar 

period). Motāle’āt-e Tārix-e Eslām (Quarterly Journal of Historical Studies of Islam), 2 

(7), pp. 7-24. [Persian]

Al Davoud, Seyyed Ali. (Spring & Summer, 1383/2004). “Resāle-ee kohan dar hoquq-e 

asāsi va edāri-ye Irān” (An old treatise on the constitutional and administrative law of 

Iran). Majalle-ye Kānun-e Vokalā’, (184 & 185), pp. 89-122. [Persian]

Floor, willem. (2000). “The secular judicial system in Safavid Persia”. Studia Iranica, 29 

(1), pp. 9-60.

Mahdavi Damghani, Ahmad. (Dey-Bahman 1383/January-February 2015). “Mahākem-e 

qazāyi dar zaman-e Qājārieh” (Judicial courts in Qajar era). Māhnāme-ye Kānun-e 

Vokalā’, 54, pp. 88-89. [Persian]

Mollayi Tavani, Alireza. (Spring, 1391/2012). “Molāhezāti dar mafhum-e ‘edālatxāneh 

(1324 hejri qamari)” (An enquiry on the House of Justice concept (Edalatkhane), 1926 

AD). Pažuheš-hā-ye Tārixi (Journal of Historical Researches) (New Series), 4 (1), pp. 

113-130. [Persian]

شهرام یوسفی فر



175
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت دوم، تابستان 1398، شامرۀ پیاپی 114

Shahidi, Hamideh; Vakili, Hadi & Sarafrazi, Abbas. (Winter, 1396/2018). “Mo’allefe-

hā-ye mored-e entezār-e mardom az ‘adlieh va takāpu-ye dastgāh-e qazā dar 

barāvardan-e ān tey-ye sāl-hā-ye āqāzin-e mašruteh” (Community expectations from 

the judiciary in the years immediately after the 1906 Constitutional Revolution in Iran). 

Ganjine-ye Asnād, 27 (4), pp. 66-89. [Persian]

Newspaper

Ruznāme-ye Dowlat Alayhe “Irān” (Government against “Iran” Newspaper): No. 535, 17 Ra-

jab 1279 / 8 January 1863, pp. 3-6; No. 512, Tuesday, 17 Jamadi Al-Avval 1300 / 26 

March 1883, pp. 2-3. (Tehran, Ketābxāne-ye Melli-ye Irān, 1370) (Tehran, The National 

Library of Iran, 1991). [Persian]

Ruznāme-ye Vaqāye’-e Ettefāqieh: No. 407, Thursday, 11 Rabi’ Al-Sāni 1275 / 18 November 

1858, pp. 2-4. [Persian]

Ruznāme-ye Vaqāye’-e ‘Adlieh: No. 1 & 2. Published in: Golbon, Mohammad. (1373/1994). 

“Ruznāme-ye vaqāye’-e ‘adlieh” . Resāneh, 5 (20), pp. 86-91. [Persian]

گردش کار اداری بین 
محاکم عرف و رشع در...


