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و سپهساالرریرکبیدر دوره امییتحوالت اصالحات قضا

3علیرضا علی صوفی- 2علی بیگدلی-1فردمحمود مرتضایی

2/4/1397: پذیرش- 19/12/1396: دریافت

چکیده
. هستندییدر سازمان قضایاصالحيهابرنامهيو سپهساالر، دارایرکبیرامي،در عهد ناصر

و نحوه دخالت یزانمحاکم عرف و شرع، میی،قضايهاچالشیندو، مهم تریندر زمان ا
دو یندر مقاله حاضر، نسبت ا. نگرش در حوزه قضا استییردر قضاوت و تغیونروحان

یرکبیرات عمده امدهد اصالحیمطالعه، نشان میجهنت. شده استیبررسیی،اصالح نظام قضا
ینینشسنت بستيخانه عدالت، الغایواندیجاداصالح محضر شرع، ا: شاملییدر نظام قضا

اصالحات سپهساالر در نظام يسمت و سویزو کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و ن
يقانون براينگارش تعدادیه،عدلیوانخانهکتابچه دستورالعمل دياعالن و اجراییقضا
هر . مدرن بوده استییساختار قضایجادقدرت حکام و ایدو تحدیتحقوق رعازیتحما
به نظر . الحگر تالش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشندصدو ا

به یرام. ندااصالح داشتهيمتفاوت برایکرددو رودو، عمالًینرسد گذشته از شباهت ایم
. غرب بوده استیرثأتحت تیآن با انجام اصالحاتیککالسيعدالت به معنايدنبال اجرا

جامعه در جهت یگرديقانون، بعنوان موتور محرکه بخشهایجاددارد تا ایاما سپهساالر، سع
..و تجدد استفاده شودیترق

ناصرالدینسپهساالر،خانحسینمیرزاامیرکبیر،قاجار،دورهقضایینظام:کلیديواژگان
شرعمحاکمشاه،
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مقدمه.1
استبشريجامعهالزامینیازهايودستاوردهاازیکیداوري،وقضاوتنحوهوقضایینظام

اجراي. نیستمستثنیامراینازنیزقاجاریهدوراندرناصريعصروداشتهوجوددیربازازکه
بدلیلههمیشنیزانسانیجوامع. استاقتدارداشتننیازمندلزوماًظلمازجلوگیريوعدالت

دراجتماعیقراردادیاودیناسطوره،توجیهباراخوداختیاراتازبخشیآن،مثبتکارکرد
رازوراعمالاجازهقدرت،ازبخشیيداوطلبانهواگذاريباتااند،دادهقراردیگرينهاداختیار
ازکهآنختارساوقضاوت. باشددادهحاکمیتسازمانبهجامعهامنیتحفظونظمایجادجهت
ساسانیان،دورانمدلباهمانوتغییراتیبابود،شدهتکمیلساسانیانزمانتاباستانایراندوران

ماتیگان"همچونساسانیدورانازماندهبجايکتبدر. شداسالمیخالفتدنیايوارد
ذکردامهرکجرائموانسان، معاصیرفتارعقابوثواب"ناشایستشایست،"و"هزاردادستان

). 1382:31امین،(است صفويقضایینظامازتقلیدينیز،قاجاریهدیوانیتشکیالت. استشده
صدر"آن،کناردروبوددارعهدهراقضاییمقامترینعالیاالسالم،شیخصفوي،دورهدر

).1334:74مینورسکی،(داشته است حضورقضاییمحاکمدربیگی،دیوانکناردرنیز"خاصه
ایالتیىحاکم مهمترین مرجع قضانداشتند،معموالً دخالتىشرعىمحاکمکههمجنائىاموردر«

توان گفت که حق محاکمه براى بعضى از دعاوى به تبعیت از منابع معتبر مى. رفتمىشماربه
بودشاهتنهاگویدمىشاردن. بوددربارىقضایىتشکیالتبهتنها منحصرجزائى در تمام مملکت 

دربار یا تشکیالت بیگى،دیوانهرگاه. داردمقررکسىبراىرااعداممجازاتتوانستمىکه
وىورساندندمىشاهعرضبهرامطلبیافتندمىاعداممجازاتمستحقراکسىایاالتیىقضا
). 1349:95برن،(»گرفتمىمقتضىتصمیمجنایتکارزندگىومرگدربارهکهبود

یرزامیکی،: بر سر قدرت آمدندمشابهیدو صدر اعظم متفاوت اما با خط مشي،عهد ناصردر
کهسپهساالرملقب به ینیقزومیرزاحسینیگري،و دیرکبیرملقب به امیخان فراهانیتق

اقدامات آنها، در یمقاله با بررسیندر ا. نمودندحکومتقضایینظاماصالحدرجهتهاییتالش
کهايیلهجمیمساع. یمآن هستیناکام/ یتموفقیلو دوره و دالدینایانکشف نسبت میپ

را یرانایفعلیینظام قضاپیِونشستباربهتریفیتو باکیشتربمشروطه،انقالبوقوعبابعدها
و سپس، یرکبیرقاجار، اصالحات امیینظام قضایکلیتوضعبند،سهطینوشتار یندر ا. ساخت
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از برگیبه مثابه تحلیل. شودمیمطالعهقاجارشاهیندر زمان ناصرالدتحوالت دوره سپهساالر را 
.هستنیزماامروزمسألههمچنانانگیزي،شگفتطرزبهکهایرانئیهحقوق قوه قضایختار

قاجاردورهقضاییهايچالش.2
مختصکهمواردي.شدروبروجدیديهايچالشباقضایینظامقاجار،دورانابتدايدر

-دستهذیالًکهبودنمودهکیفیتبیوکندراخواهیتظلموقضاوتاعمالمجموعاًوبودارقاج

:اندشدهبندي
نگاه. داشتدیوانیاموربرکمتريتمرکزعمالًصفويحکومتبهنسبتقاجاریه-الف

در. بودکردهسلبمرکزيدولتاززیاديحدتاراتمرکزاجازهقاجارهاحکومتشیوهوایلی
درحالی. شدمیمحسوبقاجاریهضعفواصلینقاطازیکیمرکزيدیواننداشتنمیان،این
حاکماندخالتوسوگیريگونههرازبدورویکنواختبصورتآناجرايوقانوناعمالکه
ازقضاییبعددرامابود،الزمشرطکهاقتداري. شودمحسوبمناسبیکنترلیابزارتوانستمی
. شدمیتضعیفسوندچ

اراده«.زدمیراآخرواولحرفجامعه،هايمؤلفهدیگرمانندشاهنیزقضایینظامدر- ب
درگرفتنقرار).1348:207دروویل،(بود »ایرانهايثروتتماممالکشاه«و»قانونبمنزلهشاه

.شدمیتوجیهاعداموزندانتنبیه،مانندحاکمانخودسرانهاقداماتکهبودقدرتهمینطول
وروستاهادرکدخدایاناوازبعدوشهردرحاکمراموجودمشکالتجناییاموردر- پ

اجراوو رأي را صادرکردهبررسیخود،عرفاساسبرایلخانانوکالنترانایاالت،در
توسطنیزشرعمحاکم). 1363:331بنجامین،(نداشت وجودواحديمرکزیتوکردندمی
شدنموروثیامابودشاهمنصوباالسالمشیخکههرچندشد،میادارههااالسالمشیخوتهدینمج
تشخیصمرجعنهایتاً. شودگرفتهمتبحرقضاتپرورشاجازهزیاديمیزانتاکهشدمیباعثآن

دوربهکهخاصیکتابیاثابتقانونومتنوجودعدم. مجتهدین بودندحکم،اجرايگاهیو
جديچالشبامحاکمادارهکهبودشدهموجبباشد،منسوخوناسخونقیضوضداقوالاز

درتوانستمیبود،کردهصادراقوالازیکیاساسبرمحکمهیککهراحکمی. باشدروبرو
بهاعتقاد. گرددصادرحکموبررسیمجدداًوشودنقضدیگر،قولیبنا برودیگرهايمحکمه
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دخالتبهمنجرکهبوداينکته) 1388:16فلور،(دارد کاربردمواردهمهبرايریعتشقانوناینکه
.شدمینیزعرفاحکامدرروحانیون

ازدیگریکیاسناد،جعلامکانودفتردرقبالهصدورورسمیدفاتروجودعدم- ت
نیزالهقبصدورصورتدرکهچرا،)1368:225پوالك،(بود قضایینظاماینعمدهاشکاالت

.     شودنقضقبلیرأيوصادرحکمیمجدداًدیگري،محکمهدرتوانستمی
عصرکهايدوره. هستیمروحانیوناقتدارتقویتشاهدقاجار،فتحعلیشاهسلطنتبا- ث
طریقازمشروعیتکسببهقاجاریهنیاز. شودمیمحسوبمجتهدینوروحانیونطالیی

. کردمیعمیقراشاهباآنهارابطهوافزودهروحانیتقدرتبه"شیعهسلطان"بعنوانروحانیت
ایندرروحانیتسازمانتوسعهوروسوایرانهايجنگدرروحانیتنقشآن،ازگذشته
نیزعصرایندراخباریونبراصولیوننهاییغلبه. بودکردهبیشترراروحانیقشراثرگذاريدوره،

صاحبانعنوانبهمجتهدان) 1382:31امین،(بخشید میريبیشتقدرتفتوااهلروحانیونبه
همحکماجرايدرتاحديشرعیاحکامصدوروقضاوفتوامنصبازگذشتهعامه،والیت
.کردندمیاجرارااحکامخودوبودندالیهمبسوط
در. بودشدهدادهروسیهبهکاپیتوالسیونحقترکمنچاي،معاهده7فصلاساسبر-ج
تعمیمنیزخارجیکشورهايبقیهبهکاپیتوالسیونالوداد،کاملهکشورهايقانوناساسبرادامه
تثبیت. شدمیمحسوبایراندرقانوناعمالتواناییوعرفمحاکمبرايضربهکهشدداده

نظربامخالفتاجازهبود،یافتهجامعهعامهباتنگاتنگیارتباطکهروحانیتنقشوقدرت
دولتوشاهطرف،یکازکهچراداد،نمیشاهحتیوااعظمصدربهبه راحتیراروحانیت

توانستمیکهنهاديتنهاعنوانبه–سیاستدرآنانبیشتردخالتوروحانیتبیشترقدرتنگران
بهخوداهدافپیشرويبرايامورازبرخیدرطرفی،ازوبودند،-شودمحسوبقدرتورقیب

- میهایشدخالتهموبوددولتمددکارویارهمکهايدوگانهنقشاشتند،دنیازروحانیت

هايبنديدستهومالیهاياستفادهسوءروحانیت،داخلیهايرقابت. شودسازدردتوانست
وایرانهايجنگدرمثالً. بگذاردتأثیرجامعهسیاسیحتیوقضاییروندبرتوانستمیداخلی
برنظريترویجمشغولکه»باب«در فتنه یاودین،ازحراستوالماسبیضهحفظجهتروس

اندیشهباطرفیازامیر. بود، فتحعلیشاه نیازمند حمایت روحانیت بودمسلمینعمومعقیدهخالف
آنهاقدرتونفوذبهتوانستمیروحانیونتوسطبابحذفدیگر،سويازونبودموافقباب
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روحانیتمیلخالفبرقضاییجدیدتشکیالتاصالحکهدانستمییزنسوییازامیر. بیفزاید
).1340:265واتسن، (بود نخواهدعملی
جامعهحقوقیودینیمنبعمهمترینازتوانستنمیقانوننگارشونامهآیینهرگونه-ح
نیزمذکورشرایطرعایتعدمصورتدر. باشددوربهشیعهائمهوپیامبرسنتوقرآنیعنی

ازبعدسپهساالردورهدراینکهکما. کندفراهمراآنازناشیکیفروبدعتموجباتتوانستیم
اینکهخاطربهوکردورودمسألهبهشخصاًشاهقانون،نوشتنبهاشارهوعدلیهوقایعمجلهنشر

استرخاطهمینبه. کردجلوگیريآنانتشارازنشود،تبلیغوفرضبدعتمعنیبهقانوننگارش
شریعتوعلماحضورازقضاییاصالحاتانجامضمنسپهساالرهموامیرکبیرهمکه

ازسیاست،دینجداییوقضاییمحاکمشدنعرفیبرايروشنفکرانتالش. کردندبرداريبهره
حضوراسالم،دینمفسربعنوانروحانیتحضوربهجامعهنیازناخواه،خواه. نبودعملیچندان

اسالمفقهدر"کهکندمیتأکیدمستشارالدوله. کردمینیزتررنگپرعرصهایندرراروحانیت
وبنویسندفرموده،معینراشریعیتقوانینشدهمتفقعلماتااستنیازوداردوجودضعیفاقوال
آنرويازونمودهضبطخزانهدرکردهمهرنیزملتوکاليودولتاولیايوکنندمهرهمه
بهقادروشریعت استبرمردمعامهعملبنايکهبدانندحکامتماموکردهطبععددمتنسخ

).26:تامستشارالدوله، بی(بود نخواهدشریعتقانونخالفحکماجراي
عهدهبرعرفمحاکمواالسالمشیخدراختیارشرعمحاکمفتحعلیشاه،دوراندر-خ
،ج1348مستوفی،(نامیدند می»دیوانصدر«رهدوایندررادیوانخانهرئیس. خانه بوددیوان
ايدیوانخانهوداشتدقتشرعمحاکمانتخاببرتبریزدرولیعهدبعنواننیزمیرزاعباس). 1:92

فرستاد مینمایندهنیزآذربایجانشهرهايسایربهکهبودکردهتأسیستبریزدرنیزجدید
. نشستمیمظالمدیوانبهروزیکماهیذشتگانگشیوهبهحتیمیرزاعباس). 1388:33فلور،(

یکومذهبیغیرعضوسهشاملکهکرداندازيراهمرکزيدیوانیک1246سالدرفتحعلیشاه
این. داشتوجودوضعیتاینبهشبیهچیزيصفويمحاکمدرنیزقبالً. بودروحانیمذهبیعضو

بود،اداريدستگاهودرباريمتنفذعضايامنافعبرخالفچونظاهراًفتحعلیشاهاولیهاصالح
درفراگیرتحوالتایجاددرنیزقبالًکهمقامقائمتوسطشاهمحمدزماندر. شدمتوقف

ایجادقضاییوضعیتوشکلدرجدیديتحوالتداشت،همکاريمیرزاعباسباآذربایجان
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. داشتبعهدهدیوانخانهمیراراآنریاستکهکردتأسیسرا»عدالتدیوان«مقامقائم. گردید
:بودندزیرقراربهدیوانخانهاعضاي

.علمانمایندهبعنوان: دیوانصدر-1
. کندرسیدگینسوانبهمربوطاموربهکهحرمباشیخواجهبعنوان: دیوانامین-2
. قاجارخانوادهنمایندهبعنوان: نجباامین-3
. نظامیقدرتنمایندهبعنوان: لشکرامیر-4
. داشتنظارتمالیاموربهکه: واندیمستوفی-5
. دادستانعدالت،ناظم-6
).1:148ج،1366فلور،(دیوان منشی- 7

یکدیوان. شدمیتهیهمحررهاوهامنشیتوسطکردمیرسیدگیآنهابهدیوانکهمرافعاتی
فعاتمراباکهغالمنایبوتهرانبهمربوطمرافعاتبهکهفراشنایب. داشتهماجراییشاخه

اگرحتی. بودشاهبهدیوانگزارشابالغمسئولخلوتنایب.داشتندکاروسرایاالتبهمربوط
سالپنجدردیوانظاهراً. دهدانجامراخودابالغکهداشتاجازهنیزبود،رفتهخلوتبهشاه

ازپس. کردپاودستآبروییعدالت،اجرايوتظلماترفعدراشتازگیسبببهنخستین
.گراییدکاهشبهدیواننفوذآغاسی،میرزاصدارتزماندرتدریجبهاماابتداییدوره

عمدهاصالحاتابعادقضاییواکاويمحاکمدرامیرکبیرقضاییاصالحاتنقد.3
قضایینظامدرامیرکبیر

و یبخشعموماًر،یرکبیقبل از امییقضانظامساختاروشکلدرصورت گرفته اصالحات
در ر،یرکبیدر دوره امیول. بوددهیگردواگذارعلمابهشرعمحاکموبوددر محاکم عرف رشتیب

يزیربرنامهآن،يبراويتوجه جدزینییقضانظامبه ،يادیو بنيتحوالت ساختارگریکنار د
مشخص، مقام دستورالعملوواحدنامهنییآایقانونوجودعدمازگذشتهن،یاز اقبلتا. شد
صورتهمقوا کیو هنوز تفک) 1393:309،تیآدم(نبودبرخوردارزیناز استقالل ییقضا

را با هم برعهده قضاوتاجرا و تیمسئولعمالًشاهندهینمابعنوانحاکماالت،یادر. بودنگرفته
حکم انجام کیکه در صدور یبعد از اشتباهیولنشست،یمقضاوتبهخودریامابتدادر. داشت

از نفوذ يریدر کنار جلوگریامگر،یديسواز). 1392:142اقبال،(از قضاوت کناره گرفت،داد
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از ریامشرع،بخشدر. نمودیمجادیاییقضانظامدررادولتینظارتنقشستیبایحاکمان م
به خصوص،نیادروکردیمتیحمابودتیروحاندسترکه دییاستقالل دستگاه قضا

استفادهءسویمذهبقدرتزبود که ایونیروحانباریاممشکلعمده. اشتدنانیاطمتیروحان
يدر راستاونیبا روحانریبرخورد اماستیسل،یدلنیمبه ه.)1393:309،تیآدم(کردندیم

و مقابله با سنت یاسیدر کار سونیاز دخالت روحانيریجهت جلوگدراشویعرفاستیاصالت س
و از شناختیخوب مراتییو مقابله آنها را در برابر تغتیروحانتیوضعریام. بودآنهایپرست
دیکأتضمنشاه، نیناصرالددورانفیتوصهنگامکرزن. و اتفاقات آن مطلع بودیعثمانتیوضع

میرزااومقتدراعظمصدر"اثراتازرا "تازهترتیبورسماین "اودورهدرتیروحانفیتضعبر
اویینماقدرتو"بسترامسجدش "و"بازداشتراتبریزاالسالمشیخ"کهداندیم"خانتقى

در ریاماصالحات ).590: 1،ج1380کرزن،(داشت"منافاتسختشرعىمحاکمنفوذتفوق "با
وانیديبنا-2. شرعمحضراصالح-1: نموديبنددستهریزصورتبهتوانیمرایینظام قضا

تیاقلیدادخواهدیجدوهیش-4. دولتهیعلمردميهایواهدادخبهیدگیرس- 3.خانه عدالت
.میینمایمیبررسجداگانهراکیهرکهاعمال رسم شکنجه تیممنوع-5.یمذهب

اصالح محضر شرع.4
بدلیلشاید. بودشدهانجامعرفمحاکمخصوصدرقضاییاصالحاتبیشترامیر،ازقبلتا

خودبهرابدعتهزینهنبود،حاضرکسیآنهاصیتخصحوزهبهورودوروحانیونمخالفت
اصلیمسألهچندبایستمیموجودوضعازدقیقشناختباامیرشرع،محضرخصوصدر. بخرد

. شدمیمربوطشرعمحاکموضعیتساختاربههمومحتوابههممشکالتاین. نمودمیحلرا
داشت،وجوداالسالمیشیخیامجتهدآنها،رأسدرکهشرعمحاکممتعددوزیادتعدادوجود
درمجدددعويطرححتییاشادوضعیفاقوالاساسبرمتناقضاحکامصدورامکان

شهادت مالیى،شخص ": شدهگفتهچنانکه. بودشرعمحاکمجديمشکالتازدیگرايمحکمه
ر بطالن همان د،ناحق در حق مدعى داده و رشوت گرفته بود، و بعد از آن در حق مدعى علیه هم

آخوند مزبور را تنبیه ،این گزارش را معلوم کرده،امناى دیوانخانه مبارك. ادعا شهادت داده بود
سلکدرامیننمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و کاله بر سرش گذاشتند که شخص غیر

).1377: 2ج،1385ی، و روحیهاتحاد(نباشد منسلکدینامناى
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-میصورتعرفدادگاهمتولییاحاکمتوسطشرعمحاکماحکامزمان، اجرايآندر

نیاز،صورتدرکهبودندلوطیوطرفدارنوکر،دارايکهمجتهدانیوروحانیونبودنداماگرفت
بهنسبترامحکمهیکعرف،محکمهتعداديمیانازامیر. نمودندمیحکماجرايشخصاً

سپرد بروجرديعبدالرحیمبنامزماننامداریهانفقازیکیبهراآنودادبرتريدیگران
ندادخرجبهصداقتامیر،نزدیکانبهمربوطحکمیدرایشاناینکهازبعدو) 1392:168اقبال،(
تهرانیعبدالحسینشیخاو،جايبهوافتادامیرچشمازرفت،منسوخوناسخپیدرمجدداًو

او،هموشدترعمیقامیر،باآشناییشبعدهاکهفردي. شدجایگزینالعرافینشیخبهمعروف
برخاصايمحکمهبرتري)1388:36روشنی،واصفهانیان(گشتامیروصیتاجرايمسئول
ازجلوگیريوثابتشیوهایجادبرايبودمناسبیفرصتقضایی،ریاستنوعیودیگرمحاکم
بهمراجعهاینکهاهمیتحائزنکته. باشدداشتهوجودتوانستمیشرعمحاکمدرکهآراتشتت
کهدعاويکلیهوشدمیانجامعدالتدیوانتوسطاینکاروگرفتنمیصورتمستقیماًشرع
عمالًلذا. دادمیارجاعشرعمحکمهبهراآندیوانوشدهرجوعدیوانخانهبهداشتشرعیجنبه

گرفتهقرارداشت،عرفیجنبهکهاندیوبهنسبتدومرتبهدراداريسازماننظرازشرعمحکمه
).1393:310آدمیت،(بود 

شاهیبزرگخانهدیوانیاعدالتخانهدیوان.5
اینرئیس. افزودآنقدرتبرودادتوسعهداشتوجودقبلازکهراعدالتدیوانخانهامیر

بهرافراهانیانخرضامحمدپسرمحمدخانمیرزاامیر. نامیدندمیدیوانخانهوکیلرادیوانخانه
صورتدردیوانخانهوشدندمیارجاععدالتدیوانخانهبهبایدابتدادعاوي. گماردآنوکالت

بیشتر). 1388:36فلور،(داد میارجاعشرعمحکمهبهراآنشکایت،بودنشرعیتشخیص
متیحکومامورانتوسطکهبودقرآنازمجتهدینمتفاوتبرداشتواستنباطشرعی،احکام

درروحانیوناختیاراتوصالحیتامربهکه«بودمجبورحکومتوشدمیاجرادیوانخانهیعنی
). 1368:117شیل،(»باشدداشتهنظارتپیوستهآنها،نفوذوقضاییامر

قطعیعدالت،دیوانخانهتأییدصورتدرشرعمحکمهحکمدیوانخانه،جدیداصالحاتدر
بوددادهسامانیسروراشرعاحکامآشفتهوضعیتهمامیر،اینجاتاترتیببدین. شدمیمحسوب

ایجادبرايشدمیمحسوبدولت،سازمانازبخشیحقیقتدرکهراعدالتمحکمههم،و
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همبهراقضاییسازماندوهرالگو،اینبابودتوانستهامیر. بوددادهسازماننظم،ورویهوحدت
. داشتپیدرمخالفانیحتماًکاراینالبته. نمایدزیادآنبراردولتتسلطوکردهنزدیک

وسیاسینقشازتوانستمیجدیدشیوهاینکهقضاییوسیاسیموقعیتدارايمخالفانی،
تغییراتی،باامیراما. گیردشکلمجدداًبودتوانستهعدالتدیوانخانهاینجاتا. بکاهدآنهاقضایی

مردم،عرفیوجزائیدعاويبررسیبرعالوهعدالتدیوانخانه. کردترکاملنیزراآنمحتواي
داشت،وجودهمقبالًهاشکایتاینگونهامکان. نمودمیرسیدگیافرادودولتمیانمرافعاتبه
نتیجهبهمنتهیانجامصورتدریاوگرفتنمیانجامعموماًمناسببرخوردعدمبدلیلاما

واتفاقیهوقایعروزنامهاستفادهمانندمناسبرسانیاطالعبخصوصودیتجباامیراما. شدنمی
ودولتیمنصبانصاحبتعديوظلماعالمروزنامه،دردولتومردممیاندعاويبرخیدرج
).8شمارهاتفاقیه،وقایع(گرداند بر میجامعهبهرامنابر،اطمیناندراعالمحتی 

مذهبیهاياقلیتدادخواهیاصالح.6
آنهابهکهتعديوظلمخاطربهمذهبی،هاياقلیتخصوصدریادشدهعدالتدیوانخانه

توسطصرفاًمذهبیهاياقلیتوهاجدیداالسالمبهمربوطدعاويکلیهبودکردهمقررشد،می
ایندرمداخلهوالیاتوعرفشرعحکامازاحدي"وشودبررسیمرکزيعدالتدیوانخانه

فیمابینروزهرشدمذکورکهقرارياز«).2:1074،ج1367اعتمادالسلطنه،("نکنندکار
ومشاجرهومباحثهارثهبابدرایران،دولترعایاياصفهاندارالسلطنهیهوديوجدیداالسالم

یهوديوجدیداالسالمفیمابینامريچنیناینازبعدهرگاهکهشودمیقلمیلهذا. گفتگوست
بیفتد،آناتفاقمشاجرهومباحثهارثه،بابدرایرانعلیهدولترعایايناصفهادارالسلطنه

کهپادشاهیبزرگدیوانخانهبهمایقالرفعبرايراعلیهمدعیومدعیهمراه،دوستیعالیجاه
مبارکهدیوانخانهازحکمآنچهغوررسی،وتحقیقازبعدکهنمایدروانهاست،خالفتمقردر
] آن[البته. دارندمعمولقرارآنازشودصادرباشد،انورشرعحکاميامضابهمقرونکه

قتلازبعدروزچند). 1393:311آدمیت،("»ننمایندتخلفداشتهمعمولنوشتهقرارازعالیجاه
بودشدهگزارشحقوقیاصولبابدریهوديوارمنیاالسالمجدیدچندمیانايمرافعهامیر،

شمارهوقایعروزنامهدراياطالعیهضمنوکندمیرسیدگیآنبهشاهیبزرگدیوانخانهکه
.گردیددرجنیز43
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شکنجهلغوتثبیت.7
بهمربوطفقطاینوشدمیمحسوبعاديامريمجرمینومتهمینشکنجهامیر،ازقبلتا

انزمدر. شدندمیفلکوچوبنیزبردگانودستانزیربلکهنبود،صادرهاحکامومحاکم
شکنجهمنعفرمانصدورجهتپافشاريانگلیس،وروسدولتدرخواستبهشاه،محمد

1.کردصادرشکنجهوزجربابدرفرمانی1262سالدرآقاسیمیرزاحاجیکهگرفتصورت

بهولینمود،میاستفادهشکنجهشیوهازنیزخودامیرجامعه،آرامشوصدارتتثبیتازقبلتا
ازبعدبودند،محمدشاهدستوراجرايخواهانکهانگلیسوروسنمایندگانمجدددرخواست

وآرامشایجادازبعدامیرنهایتاًگرفت،صورتسفیرانوامیرمیانکهمکاتباتیومحاجات
نمود اعالمراشکنجهلغووصادرحکام،ازیکهربنامرامنشوري1266در، فضابودنمناسب

افتاد،همایونسمعمقروعکهشکایاتیقرارازوقت،ایندر«): 32تفاقیه،شمارهاالوقایعروزنامه(
محضخواهوشوندمیمتهمکهتقصیرياقرارجهتبهخواهراخدابندگانمکرروالیت،حکام

احکامومروتمنافیحرکت،چنین. اندگذاردهمیشکنجهبهبوده،پنهاناموالشانکهجاییابراز
رامتهمینبهانههیچبهکهفرمائیممیقدغنلهذا. استشهریارياقدسرأيخالفوشرع

گرفتارتقصیرشان،اندازهبهگردید،محققوثابتمتهمین،تقصیرآنکهازپس. نگذارندشکنجه
اذیتشکنجهبهراکسیوجهبهیچمزبوروالیاتحکام. گردندعرفیوشرعیسزايهمان

خواهدسیاستومؤاخذهموردگرددعملچنینمرتکباحدياگرکهباشندمراقبونرسانند
.»شد

دات شـود، بـه همـان اسـنا    اي آدمهـا داده مـی  مقرر شده است که گویا حکام والیات در باب اسناد تقصیراتی که بـه پـاره  « . 1
بی آنکه در باب آن اسنادها و ادعا تحقیق کامل از طرف حاکم بعمـل  . رودمدعی و عرضچی آنها پیش حکام به شکایت می

آید، تقصیر و عدم تقصیر آن شخص و صدق و کذب حرف مدعی به صحت و صراحت برسد، حکم به زجـر و شـکنجۀ آن   
مراتب مزبور خـالف رأي بیضاضـیاي   . به مردم می رسانندکنند و به خالف شرع و مقتضاي عدل و انصاف، اذیت شخص می

اند که قدغن بفرمائیم کسی از حاکم و مباشر او بی تحقیق و تدقیق،جرأت بـه اذیـت بنـدگان خـدا     اقدس گشته، مقرر فرموده
به عالم شرع امـین  هاي شنیعه و قبیحه باشد، هرکدام از ادعا که از قبیل قتل نفس و دزدي مال معتدبه، و ارتکاب عمل. ننمایند

و متدین رجوع کرده ، از قرار فتواي شرع عمل نمایند و هر کدام که از قبیل جزئیات است باز به تحقیق کامل، بطـور عـدالت   
و انصاف بگذرانند و به متظلمین رضا مندي بدهند و بهیچ وجه من الوجوه، در صدد اذیـت مـردم بـر نیاینـد کـه خـالف رأي       

.»و تنبیه خواهد بوداقدس اعلی و موجب سیاست
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نشینیبستالغاي.8
باید.استینیرسم بست نشيروبرو بود، الغاییهاالبته با چالشرکهیاقدامات امگریداز
انجاماستینافبدونوالمجلسفیقضاوت"واندكقضاییحمایتکهنظامیدرکهشوددانسته

اقساموانواعبهمنجرتوانستمیقانونخالءدرنفسهفیاتهام«و) 1348:207ل،درووی("شدمی
ایراندراینکهچه. شدمیمحسوبحمایتیهايشیوهمعدودازنشینیبستشیوهشود،شکنجه

مملکتمردمبود،فراگرفتهراجاهمهحکومتی،تشکیالتفسادوضعیفقانون،قدرتکه
همحکومتیضوابطوقوانینتابعضمن،دروباشدضعیفحامیکهدبودندیگريروشمحتاج
چه،. بودمفیديابزارمذهبی،بقاعحریمدرتحصنوگرفتنپناهجهت،همینبهونباشد

خوشیدلوجههیچبهمسألهاینازکشورافرادتمامبرخودقدرتگسترشبخاطرحکومتها
بینهمیشهدلیل،همینبهوشمرندینفوذ خود الزم محفظيهم آن را براونیروحانو نداشتند

ومسجدهاومذهبیومتبرکهبقاعدرمردمپناهندگیوجودسربرروحانیونوهاحکومت
ابزارهايازیکیلذا). 1368:111شیل، (»داشتوجودکشمکشهامکاناینگونهازپاسداري

مجتهدین،خانهمانندفضاهاییدرمتهمینومجرمین. بودنشینیبستروحانیون،اجتماعیقدرت
شاهمسجددراصفهانمردمنشینیبستازبعدظاهراً. نشستندمیبستهاخانهسفارتوهاامامزاده
شده،چاپاالتفاقیهوقایعروزنامهدرکهاياعالمیهطیکبیرامیرجمعه،اماممنزلخانوجلوي

امام جمعه ر،یاز مخالفان سر سخت امیکی). 76:1367ه،السلطناحتشام(کرد ممنوعرارسماین
فوجسربازانهجومزماندرجمعهامامظاهرا . نقش بودصاحبتهران بود که در عرصه قدرت، 

وبودسربازانمحركسوییاز: کردمیبازيمعرکهدرراايدوگانهنقشامیر،خانهبهقهرمانیه
مخالفامیر.)1340:255واتسن، (دهدفیصلهراغائلههدخوامیکهدادمینشاندیگر،سوياز

امیر. نوشتمیحمایتشدراينامهکردمیمراجعهاوبهکسهرکهچرابود،جمعهامامشدید
بهحتیوساختمختصرشاهمسجدنمازپیشهمانبهراکارشوکردمحدودرااوقدرت

1392اقبال،(کنم میبلدتاخراجبنویسیگريدیچیزاگربگواوبهگفتجمعهامامفرستاده
وکردامضاراحاجیانازتنیکورشکستگیسندمجدداًونیامدکوتاهجمعهامام). 173:

کمکباابتداامیرطلبکاران،شکایتازبعد. نمودمحرومخودحقازرااوطلبکارانبدینوسیله
ازنشاننوشتجاتدفترتفتیش. کندمیبررسیراافالسمدعیشخصدفاترتجار،ازتنچند

حکماساسبرامیر. شودمیجمعهامامسرشکستگیباعثوکندمیسندجعلوسندسازي
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منپیشگویدمیجمعهامام. فرستندمیجمعهامامبرايرااسنادودادهحاجیقتلبهامرعرف،
لیاقتنمود،کارياشتباهدبشوکهمحضريدرکندمیاضافهامیرونمودهکارياشتباه،به

حقبعدمنسلطانی،مسجددرجماعتنمازبجزکهکندمیتأکیدوداشتنخواهدمحاکمه
دعواىیکدرکهراجمعهامامسپس".داشتنخواهندفصلومحاکماتدرمداخلههیچگونه

رااوفتردوتبا قدرت تام از داشتن محضر شرعى برحذر داشبود،دادهرأىتحقیقبدونمهم
).1:8،ج1385ی، و روحیهاتحاد(کرد تعطیل

علماحقوقومواجبکاهش.9
کشاکش. دهدکاهشنصفبهراعلماحقوقومواجبکهشدمجبورصدارتبدودرامیر

تهرانجمعهامامبهمحدودفقطمرکزي،دولتقدرتبسطجهتدرروحانیوندیگروامیرمیان
بهبودند،دادهقراربستراخودخانهکهابوالقاسممیرزاپسرشوبریزتبزرگاالسالم،شیخ. نبود

دنبالبهروحانیت). 1392:175اقبال،(ماندند تهراندراجباراًامیر،زمانتاوشدندتبعیدتهران
. شددرستعوامبلوايکهزدندبهمراشهرچنانتبریز،مقدساماکنازیکیگاوبستیقضیه
واتسن، (رسید پایانبهحکومتنفعبههمماجراایناالسالم،شیخشکستوامیرداراقتبانهایتاً

1340:265(.
شرعیاتبعددرمنحصراًراآنهاحضوراو. نداشتبرخورداینگونهروحانیتکلیتباامیرالبته

هجامعپیشرفتروندشدنکندباعثکهاقدامهرگونهباودانستمیشرعمحاکموشریعتو
استمصمماینکهبرمبنیامیرهايحرفبهتبریزدرانگلیسسرکنسول. داشتمخالفتشود،

باآنهامواجهنحوهوتحوالتباعثمانیرابطه. کندمیاشارهبگیردراروحانیتنفوذجلوي
. ودبحزمرويازروحانیت،باامیربرخوردنهایتاًاما. بودایرانیمصلحانبرايالگوییروحانیت،

. کردمیحفظراآنهاحرمتومنزلتوشأنهموکردمیاستفادهآنهاازقضایینظامدرهم
دولتازاستقاللسمتبهقضاامرکهچندهر. شدسامانبهقضاییامورامیر،دورهدرنهایتاً

ودشکمترآندرحکمراناننقشوگرفتفاصلهاجراییدستگاهاززیاديمیزانتاولینرفت،
اثراتکاهشورویهوحدتبهحديتاتوانستمیخاصمحکمهیکبرتريدیگر،سوياز

بوداياولیهگامها،اقلیتقضاییوضعیتبررسی. کندکمکثابت،حقوقیمتنیکوجودعدم
راهپایتخت،درصرفاًآنهامرافعاتبررسی. باشدمؤثرآنهاحقوقازحمایتبرايتوانستمیکه
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آنجمعیارتباطوسایلبهباتوجهمناسب،رسانیاطالع. بستمیآنهابررااحجافوتعدي
اطالعروزنامه،ازاستفاده. کندآشناحقوقشانبارامردمتوانستمیمردمسوادمیزانوعصر

مردمکردنآشنادرزیاديحدودتاجارچیان،توسطعمومیاعالمومساجدطریقازرسانی
صدورازجلوگیريوشرعمحاکمکنترلوروحانیتبهوروداجازهعدم.داشتمؤثرنقش

اعالمحتیوشکنجهرسمممنوعیتاعالم. بودمؤثرقضاییامنیتایجادبرنقیضاحکام
هایینشانهتوانستمیاستمرارصورتدرکهداردتحوالتیازنشانجملگیداري،بردهممنوعیت

درعموماًکهعنصريبعنوانعدالت. باشدداشتههمراهبهترقیهمقدمبعنوانراانسانیتحولاز
زماندرشد،میتأکیدآنهابرنوروشنگرانهحتی متونوهانامهسیاستها،الملوكنصیحتتمامی

نهادینهحاکمیتسازماندرونکهآنازبیشترتحوالتاینالبته. بودگیريشکلحالدرامیر
:نویسدمیصدرالتواریخ. نشدتبدیلثابتروندوروالبهطبیعتاًوبودمیراشخصیتازمتأثرشود،

عزم ثابت و اصالت رأى داشته است از براى حکم و کالم خود نادر،مانندهم،خانتقیمیرزا «
نداشت ناسخاوحکمهیچ وجهبهآورد،مىبجاىگفتمیهرچه. دادندناسخ قرار نمی

اوعادالنههايشیوهواودربارهامیر،ازبعدکهنیستخودبی). 1357:219،اعتمادالسلطنه(
جامعهعمقتااواصالحاتتأثیرازنشانوعوامپرداختهوساختهبیشترکهشدنقلهاییحکایت

1.»داردپایینطبقاتو

. هاى تبریز در خیال مسـافرت بـوطن خـویش بـود    یکى از آقازاده«: به عنوان نمونه از این دست حکایات به ظاهر غیرواقعی. 1
آنچه کـردم  . رفتم تبریز. بعد از مدتى که دیدم پول را نفرستاد. پول براى مخارج سفر نداشت و پول معتد به از من قرض کرد

عدلیه و محکمـه و  . جمعه که نمیشود طرف شدبا امام. آخرش به انکار کشید. گذرانیدبمسامحه و مماطله می. پول وصول نشد
گفـت  . مطلـب را بـاو گفتـه، از او اسـتمداد خواسـتم     . دوستى داشـتم رفـتم نـزد او   . حاکمى که به او اظهار و تظلم کنم نیست

امیر در طهـران و  . گفتم این امریست محال. ى امیرکبیر بفریاد من برسمیروى در فالن مکان و سه مرتبه به آواز بلند میگوئى ا
دوستم گفـت جـز   . وآنگهى طرف شدن من غریب با کسی که امروز رئیس این شهر است، خارج از عقل است. من در تبریز

و طلـب مـرا از ایـن آقـا     ناچار به آن محل رفته، سه مرتبه به آواز بلند گفتم اى امیرکبیـر بفریـاد مـن بـرس     . این، راهى ندارى
بعد از مدتى یعنى بقدرى که چاپار تبریز برود بطهران و مراجعت کند، یکـروز آقـا   . اسم آقاى مدیون را هم بردم. وصول کن

. قبـول کـردم  . دهـم دهم و نصف دیگر را شش ماه دیگـر مـی  رفتم و بالتماس گفت نصف پول تو را نقد می. فرستاد عقب من
عرض کـردم  . فرمود آقا سید احمد شما می باشید. سالمى کردم. اى طهران، کوکبه امیر نمودار شدهروزى در یکی از کوچه

خیلـى تعجـب   . دیگر یـأس و حرمـان چـه بـوده    . رسیدمفرمود بعد از آنکه مرا بفریادرسى، طلب کردى البته بفریادت می. بلى
رسـى و رسـیدگى بـه عـرایض و اعانـت مظلـومین       تکلیف من داد. فرمود تعجب و تشکرى ندارد. کردم و اظهار تشکر نمودم

).2:380، ج 1384ناظم االسالم کرمانی،(» بر کسى منّتى ندارم. من بتکلیف خود عمل نمودم. است
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سپهساالرعصرتاقضاییاصالحات
برايمحدودیتایجادهمچنینونآساختاروشکلتغییرقضایی،اصالحاتایجادباامیرکبیر

بههاگذشتهازایرانیاجتماعیسازمان. بودجامعهبرايآرمانینظمایجادبدنبالروحانیون،برخی
هرماینکارکرد. بودکردهتعریفرامشخصیجایگاههرکس،برايکهبودیافتهاستقرارشکلی

ازجلوگیريوعدالتاجرايباداشتالشتامیر. بودجامعهشیرازهحافظکار،تقسیمواجتماعی
خودشسنتچارچوبدرراجامعهبالندگیفرصتآرامش،وامنیتایجادبارعایابهتعرض
دررابنیادینتغییراتبتوانکهنیستاندازهآنتانظامشکلتغییر،اوقضاییتوسعهدر. آوردفراهم

دیوانهادیگرحتیوقضادیوانترمیمواصالح. داشتسابقهاواصالحیهايمدل. کردحسراآن
آنبهراخوددورهنیازهايوابداعاتکلیاصولحفظباسلسلههروبودافتادهاتفاقکراتبه

مرجوهرجازکهشدمیتالشولیداشت،وجودگذشتهمانندشرعمحکمهمثالً. بودکردهتزریق
تقویتراستايدرفقط. استمنوالهمینبهنیزرفعمحکمهشود،نظمواجدوشدهکاستهآندر
سیرحرکتوگیردمیصورتچنداصالحاتیآندربیشتردقتونظراعمالبرايدولتنظارتو

دنیاهم. داردمتفاوترویکرديسپهساالردورهاما. استعرفینظامتقویتواصالحاتجهتدر
ایراننظامبرايغربیهايآموزاساسبرکهمواجهیمیایرانمتفکرانباهموداشتهايعمدهتغییرات

نظمازخارجوبنیاديپیشنهادي،تغییرات. اندکردهنویسینسخهقضاییسازمانوایرانیحاکمیتو
. آیدمیسپهساالرکمکبهعدلیهنایبومباشربعنوانمستشارالدوله. استگذشتهدرونیتغییرو

وکندمیرصدراتغییراتاینناامیدانه،دور،اززادهآخوندحتیورددامکاتبهآنهابانیزملکم
اصولیباعملدراصالحگران،دیگرمانندطبیعتاًوبودعرفیقانونبدنبالسپهساالر. دهدمیزنهار
روبروقضا،دستگاهاستقاللآن،تقدیسعدمبودن،تبعیضازبدور: مانندقانونهايویژگیمثل
اصولیباقضادستگاهدردولتاموردخالتازگذشتهدینی،تئوريحامالنبعنواننیتروحا. بود

شرعازمستنبطکهآنهابخصوصقوانیننداشتنتقدس":آمدندنمیکنارزیراصولمانند
محسوبوحیوبودقرآنیقوانینازبرخیکهچراقوانین،نبودنمنزلوحی"،"است

نداشتهاستقاللقضاییدستگاهوبودهآنبهوابستهودولتازبخشی!عموماًقضاییدستگاه.شدمی
"بودموجودقضایینظامبدیهیفرضکهمسلمغیرومسلمحقوقبرابريعدم"و"است

اصالحاتیباامیرکبیردورهدرکهبودهمانیقضایی،نظاموضعیتسپهساالر،وزارتزماندر
هیچگاهبود،جامعهجدينیازقضایی،اصالحاتچوناما. دبویافتهاستمراروشدهایجادچند
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خطازتقلیدبهایرانیانبرايقانونکتابیکدادپیشنهادنوريآقاخانمیرزاحتی. نشدفراموش
وقضایینظامآن،اساسبرتا)2:14ج،1368فلور،(نمایند تهیهاروپاییقوانینوگلخانهشریف
شاه. نگرفتصورتتحولینوريآقاخانمیرزادورهدرالبته. مایندنمدیریتراجامعهاداري
راهنماییبه1275دروکردپیداعالقهاصالحاتبهمجددنوريآقاخانمیرزاعزلازبعدنهایتاً
دارالشورايیکتأسیسبهاقدامبود،انگلستانکردهتحصیلکهمشیرالدولهخانجعفرمیرزا

عدلیهوزیرنیزاووزرايازیکی. بودوزیرششدارايکهوزیرانهیئتشبیهچیزي. نموددولتی
.داشتقرارجوانشیرمعتمدالدولهخانعباسقلیآن،رأسدرکهبود

عامهتظلماتدیوانایجاد.10
وبودگذشتهمظالمدیوانهمانشبیهکهکردایجادراعامهتظلماتدیوان1277سالدرشاه

گذاشتند"عدلصنادیق"تهرانازخارجبرايدولتیدارالشورايرئیس،الملکامینپیشنهادبه
دستورهايچونظاهراً. رساندمیشاهدستبهراعرایضوآوردمیخودباراآندولتیچاپارکه
تنبیهاتاجرا،عدمصورتدرکهکردامرايبخشنامهطیشاهشد،نمیگرفتهجديزیادنیزآن

کند مداخلهنبایدکسهیچصندوقامردرکردتأکیدالدولهامینبهوکردخواهدجاريراالزم
وملهوفینعرایضبهکاملرسیدگیمحض"1277سالدرشاهناصرالدین،)1382:56امین،(

اموربهشخصاًشاهتاقرار دادند"حضراًسفراً"مظالمدیوانجهترایکشنبهروزهاي"متظلمین
مظلومازظلمرفع"ویژهروزایننمودهمتأکید. نمایدرسیدگی"لتمهروصنفهرعارضین"

). 2:1370ج1367اعتمادالسلطنه،(بکند "تیولومستمريومواجبخواهش"نبایدکسیو"است
خانابراهیممحمدبهدستخطیشاه"عدلیهدیوانخانهامورانتظاممزیدمحض"نیز1278سالدر

اواصالحاتدرکهخواستمعتمدالدولهمرسوماقداماتتأییدنضمشاه: نگاشتدیوانامیر
تابحالواستعدلیهدیوان"مخصوصکهاموراتی"که بودکردهاضافه"نپذیردتبدیلیوتغییر"

).2: 1394، ج 1367،اعتمادالسلطنه(برساند "اتمامبهغیرمداخلهبدون"ماندهناتمام

عدلیهانهدیوانخدستورالعملکتابچهابالغ.11
تقویتخصوصدرامیرطرحبدنبالمجددا1279ًسالدرعدلیهوزارتایجادازبعدشاه

وشدابالغ"اعظمعدلیهدیوانخانهدستورالعملکتابچه"سال،همیندر. رفتمرکزيدیوانخانه
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ردمرکزيدیوانخانه. شددانستهشاهرأيبامخالفتحکمدرآن،آرايازتخطیفرمانیطی
تصرفودخالتاجازهنیزهاخانهوزارتدیگرخصوصدروبودعدلیهوزیرصالحیتحوزه

و"اعظمعدلیهدیوانباهاوزارتخانهتکالیفدر"یکی،. داشتدوفصلکتابچه. داشتراقضایی
میانحقوقیمسائلیکفصل."محروسهممالکبااعظمعدلیهدیوانتکالیفدر"دوفصل

بهوزارتخانههرازراشکایتطرفکهداردحقدیوانخانهاوالً: کردمیبررسیرااهخانهوزارت
باشدنفعذيدیوانخانههايپروندهازیکیدرکهايوزارتخانههرثانیاً. کندامضادیوانخانه

مراجعراگثالثاً. بفرستددیوانخانهبهپروندهآنرسیدگیجریانبرناظربعنواناينمایندهتواندمی
بازرگانانمیاناختالفحلبرايتجارتوزارتدرتجارتمحکمهمانند(وزارتخانهاختصاصی

ايپروندهدرمستقالً) نظامیانتخلفاتبهرسیدگیبرايجنگوزارتدرعسکريمحکمهو
دادگاهبهراشخصیبایددیوانخانهباشد،داشتهراموضوعیبهماهويرسیدگیحقخاص

حاصلاطمینانوزارتخانهآندرقضاییکارگردشصحتازوبفرستدوزارتخانهنآاختصاصی
باشد،مختلفخانهوزارتچندیادومیاناختالفمابهايپروندهموضوعاگررابعاً. کند

بهرسیدگیبرايبایدواستخارجوزارتخانهاختصاصیهايدادگاهصالحیتازآنبهرسیدگی
ادارهدیوانامیرنظرزیرکهتهراندرمرکزيدیوانخانهبرعالوهخامساً. شودارجاعدیوانخانه

دیوانخانهطرفازبیگیدیوانبنامعرفقاضییکبایدمستقلشهرهايازیکهربرايشدمی
وعرفیقضاییمراجعتمامعملکردبرتاشودمنصوبشاهطرفازمخصوصحکمبامرکزي
).3:1429،ج1367،السلطنهاعتماد(کند تنظارخودمدیریتحوزهشرعی

قضایینظامدرسپهساالراصالحاتسويوسمت.12
کهداخلیفضايازگذشتهرسید،صدارتبهسپسوعدلیهوزارتبهسپهساالرکهزمانیتا
سیاستنظرازشد،میواردمسیراینازکههاییبهانهوجهانیفشارهاییطلبید،میراتغییر

کبريدارالشورايشاه،ناصرالدیندورهدر. کردمیانعطافبهمجبورراشاهوایرانیزنخارجی
بجزنتوانستدورهایندرعدلیهوزارتاما. شدندمنصوبنیزوزیرششتعدادوگرفتشکلنیز
اولین. نمایددیگريکارقانون،تابوددستورالعملواقعاًکه"دیوانخانهدستورالعملکتابچه"
سپهساالردوراندرریخت،ایراندرراعدالتسازمانوبنیانکهمحتواییوساختاريغییراتت

یاوآمدندبرمیمظلومحقاحقاقازدفاعدرآن، اگرازقبلتاکهبوداینتفاوتشوافتاداتفاق
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وسازمانیشکلههرگونفاقدثانیاًوبودلطفسرازاوالًدادند،میراخودازدفاعاجازهمتهمبه
.بودقانونی

مختلفمقرراتاجرايوتحریر.13
نامهآئینوقانوننگارشجهتدرهمتغییراتشاهدبار،اولینبرايسپهساالرعصردر
اجرايوقانونوضع"کهنمایدمیتغییرايگونهبهقضاییساختاروسازمانهم. هستیمقضایی

وسپهساالرکوششبهجدیدعدلیهدستگاه). 35:تاارالدوله، بیمستش("نباشدمخلوطهمبهقانون
پیدانسبیاستقاللقضاوتدستگاهوشدوضعنوقوانین. یافتتأسیسمستشارالدولهیوسفمیرزا
یک"کتابجملهازوچندکتبینگارشباکهمستشارالدوله. شدنوشتهاساسیقانونوکرد

ازنماید،تبییناسالمیهاياندیشهپایهبررافرانسهبشرقوقحقوانینتابودکردهتالش"کلمه
روياینازکارش،دیگراهمیتوداشتمهمینقشدیندارانوروحانیتنظرجلبدرسویی

درحتیواسالمباآنهاضدیتومغایرتعدمدادننشانواسالمباقوانیناینتطابقباکهبود
عمدتاًتاریخاینتااگر. کردرفعرامسلمانانذهنیدغدغهوگرانیناسالم،ازآنهااخذمواردي

قوانین،اینازدینیواسالمیچهرهترسیمبااو. شدمیدادهنمایشاسالمضدغرب،تحوالت
. بخشیدبهبودراقوانیناینازاستفادهفرصتوکردکمترراآنهاهوادارانومخالفانفرصت
باهمکاريبهمشغولعدلیهوزارتمستشاربعنوانوبرگشتپاریسدافريشارژازالدولهمستشار

.شدسپهساالر
اوبهزادهآخوند. پرداختقوانینوضعومعاونتبهعدلیهمستشاربعنوانمستشارالدوله

بوددادهتوضیحنیزراآننحوهونمایدحذفمحاکمازراروحانیتبودکهدادهپیشنهاد
. شدگذاشتهجدیدعدلیهتشکیالتاول،ماههسهدرمستشارکمکبا). 160: 1394آدمیت،(

وزارتازکهماهیچهارسهمدتدرکهدهدمیخبر1288محرم29شمارهدرایرانروزنامه
مستشارنیزرافقراتاینتمامگزارشوکردهرسیدگیدعوافقره1273بهشده،برقرارعدلیه
).35: تامستشارالدوله، بی(است کردهشاهحضورتقدیمخصوص،مکتابچهباهمراهالدوله

مژدهروزنامه،ایندر. برپا گردیدوزارتخانهاینویژهايروزنامهبعنوانعدلیهوقایعروزنامه
بقايبرايازمگر"بودنگاشتهصراحتبههاشمارهازیکیدروشدمیدادهانتقادبحثوآزادي
در»هستظلمرفعوخدابندگانحقوقاجرايجزايوسیلهملت،حبیبتودولتترقیوملک
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-1382:242، 8جراوندي،(آمد میمیانبهنیزملتحقوقومردمیقوانینازسخنروزنامه
آدمیت.نیامدبیرونشمارهسهدوازبیشولییافتانتشار1278درروزنامهاولشماره). 240

متوقفراانتشارشنهد،قانونخواهدمیدولتنگویندکهتوهماینبدلیلدهدمیاحتمال
کهاستالزمچهعدلیه،روزنامهدرقانوننوشتن": استخانملکمنامهآدمیت،شاهد. کردند

واندکردهخیالمابراياستبدعتیچهاینآیابگویندوشودمیمردمپریشانیواضطرابمایه
وپرداختهجدیدساختاربهروزنامه).1392:174،آدمیت("نددارمنظورماآئیندرايرخنهچه
ماده119دراعظمعدلیهوزارتاولاعالن. دهدمیتوضیحراجدیدوضعیتاعالن،ششطی
: شدهتقسیممجلسهفتبهکه

دارد؛میاظهارعدلیهوزیربهرارأيودادهانجامرابررسیکهمجلسی: تحقیقمجلس* 
بامساواتمردمکافهبرايکهکندمیاظهارقانونیواقعههروامرهربراي: ینقوانمجلس* 

ورجوعاند،دیدهصدمهکهکسانیمجلسایندر: جنایاتمجلس* باشد؛االجراجائزونافع
شرعمحکمهبهشریعت،حکمصدورجهتدروکندمیشناساییراتقصیرومقصرمجلس،

. شدندمیارجاع
) 1356:86رسانه،(است عدلیهوزارتشدهصادراحکامتمامیاجرايمسئول:ااجرمجلس

چاپیهاياحضارنامهبهمردمتوجه،»شکایتثبتنحوه«ترتیب، بهنیزششمتادومهايدر اعالن
الزحمهحقپرداختننحوهومیزان«عدلیه،مهربدونعادياوراقبهاعتناییبیومخصوص

).1356:86رسانه،(»امضاومهراخذواحضارنامهابالغنحوه«،»اربعهمجالستکالیف«،»دادگاه
ایرانوزارتخانهاعظمعدلیهوزارتقانونتدوینعدلیه،وزارتخانهسازماناصالحاتکناردر

بهورسیدهمستشارالدولهاسنادازآنچهبنابر. یافتتکوین1288الثانیربیعدرماده119شامل
رسیده، چاپبهدارحقاصغرعلیاهتمامبهاستانبولدر2016/1395دردیگررساله6همراه
مجلس7شاملقانوناین).1395:28حقدار،(است "ایرانممالکعدالتخانهقانون"آنعنوان
: استزیرجدولشرحبهمشخصیاجزايواجدمجلسهرکهاست
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عنوان
مجلس

مجلس
احضار

مجلس
اصالح

مجلس
عاويد

مجلس
تجارت

مجلس
جنایات

مجلس
محاکمات

مجلس
اجرا

رئیس
منشی
محرر

دفتردار

رئیس
نایب

اجزامصلحه
منشی

دفتردار

رئیس
نایب

احکاممنشی
دفتردار

محررمحاسب

رئیس
نایب
منشی

دفتردار
محررمحاسب

رئیس
نایب
طبیب
منشی
محرر

دفتردار

عدلیهامین
منشی

محاسب
دفتردار

محاکمات
داردفتر

احکام

رئیس
نایب
منشی

دفتردار
تحویلدار

بیشترآنهشیاريبهتوانمیداشته،عمدهنقشمستشارالدولهنامه،آئینتدویندرکهآنجااز
نوشته،نویندستاوردهايوعرفیاموربرشریعتتأییدبرايراکلمهیککتابکهکسی. بردپی

نویسدستنسخهکهآدمیتداشته،اموراینبهکافیدقتنامهآئینتهیههنگامحتماً
وضعواقع"درکه"قانونمجلس"واژهخطی،نسخهدرکهداردتأکیدداشتهرامستشارالدوله

دستگاهیعنی. شده استنوشتهعدلیهوزارتمعموالًوشدهکشیدهخطآنرويکهبوده"قانون
بدینشاید. گشته استادغاممجریههقودربلکهنیست،ايمستقل جداگانههیئتقانونگذاري

-حساسیتتوانستمیکهقانوننگارشویژهعرفیوقانونیومشخصمرجعخواستندنمیوسیله

جدیتعدمبهتوجهبا. بودباطلشرعینظرازقانونگذاريکهچرانماید،ایجادراباشدزا
حاکمانکهحديتابودفعرومعمولکهقانونیغیرخودسرانهاقداماتهمچنینووالیات

درصرفاًجزاییمحاکمبودشدهمقررکردند،میاجراوشکنجهوکردهصادرحکمخود
. گیردصورتپایتختمحکمه
حتیوشکنجهعدممحبوسین،شرایطرعایتحقضمانت،حقمتهم،حققانونایندر
نحوهدردقت،حکمابالغنحوه. بودشدهدیدهعدالتخانهمتخلفرؤسايبرايجریمهوزندان
استقاللضمننیز. بودگردیدهمالحظه... ودعويطرفدومیانمساواترعایتابالغ،

محضرازکدامهربهتوانستندمیمردموداشتندوجودشرعمحاکمحقوقیاموردرعدالتخانه
نمازکاربهمشغولامالهکهبودآنبرسپهساالرنظرچندهر. نمایندمراجعهعرفمحکمهیاشرع

بهباید"و شودمحدودشرعیمسائلحلوطالقوصیغهاجرايبهآنهااموروباشندموعظهو
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وروحانیتحذفبهقبالًنیززادهآخوندو"ندادمداخلهراآنهاحکومتیاموراتدرايذرهحد
-مینمایشبهرایگريدچیزجامعه،هايواقعیتاما. بودکردهاشارهآنهاازمحاکمگرفتن

ازهوشمندانهجاهمهقانوننگارشدرونیافتادامهعدلیهوقایعنشریهبعداًکههمین. گذاشت
کاهشوروحانیتحریمحفظبرايراطلباناصالحتالششد،پرهیزقانوننگارشووضعلفظ

رامردمحقوقی،مسائلردایرانیخانهعدالتقانونمتنخودحتی. دهدمینشانراآنهاباتزاحم
شاه،ازبعدکهبودحالیدراینونمایندمراجعهعرفیاشرعمحاکمبهکهبودگذاشتهمختار

. بودروحانیتبهمتعلقاجتماعیمنزلتوقدرتبیشترین
وبودماندگاروشدهتعریفموجودوضعیتدرروحانیتسازمانتفکر،اینازگذشته

. کندمحدودیتاعمالوضعیتاینبرايتوانستمیفکريوسیاسیواجتماعیتحولهرگونه
. کردغفلتهست،نیزدینیواجتماعیکنشمحلکهاعتراضفرصتازنبایداینهاکناردر

باليوقحطیدادناحالهگاهیومذهبیهاياقلیتبابرخوردپیشچنديتاکههمانگونه
روحانیتبرخیشهرتوقدرتکسبکرده،درستعامیبلوايتوانستمیایشانبهطبیعی

فرصتبعنوانهموسیاسیهايبنديدستهدرهمکهبودفرصتینیزجدیدتمدنیمظاهر. شود
نامهشرعباآنمخالفتورویترقراردادبامخالفتدرکنیمالعلی. شدمیتوجهبدانگريجلوه

. شدبیشتروبیشترفرنگازبازگشتمهنگاهامخالفتاینو) 125: 1332تیموري، (نگاشت 
ازیافت،میکاهشاصالحگرانتوسطعموماًکهحاکمیتودولتازروحانیتمالیانتظار
باغکناردرسپهساالرتوسطمسجدساختشایدلذا. بودآنهابامخالفتهايبهانهدیگر

استمسلمآنچهاما. )1382:280اورسل،(شود تعبیرروحانیتازدلجوییجهتدرسپهساالر،
روشسبببهودرآمدآبازروحانیتسرسختمخالفاعظمی،صدرسالسهمدتدروي"

راخودملیوجاهتگرفت،پیشهمراهشاهزادگانبهنسبتاروپابهشاهسفردرکهتحقیرآمیزي
).1362:107سرنا، (داد دستاز

نیزامیرکبیرخصوصدرکهاستاوتیقضشبیهزیاديمیزانتاوآشناقضاوت،اینالبته
اختیاردرمطلقهقدرتایرانی،جامعهدرکهاستایناهمیت،حائزنکتهولی. گرفتمیصورت

والیاتواداريزیردستانبهشدمیدادهتشخیصکهمیزانیهربهواوتوسطقدرتاین. بودشاه
درکهبودطبیعی. داشتقرارنیروحاطبقهقدرتتقسیمدرشاهازبعد. گردیدمیواگذار
قدرتازایکهمگرنداشت،وجودراهیجامعهدیگر،هايبخشگرفتنقدرتصورت
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جدادولتازراسلطنتکهشدایجادمدلاینمقام،قائمزماناز. شودکاستهدیگرهايبخش
- میدولتهکصورتیدرجداشدنایناما. نشودسلطنتمقامگیرگریباندولتعیوبتانماید

وسلطنترقیببهاینصورتدروبودبیشترقدرتکسببهناگزیرشود،قويومقتدرخواست
هرکداموبودشدهتعریفعموماًروحانیتباشاهرابطه. شدآنها تبدیل میتوابعوروحانیت

- میاحتراممجتهدینبهودادمیمواجبروحانیتبهشاه. کردندمیحفظرایکدیگرحریم

خانوادهوشاهتوسطمذهبیمراسمونذوراتورفتمیزیارتبرايمقدساماکنبه. گذاشت
پذیرفتهبستمحلبعنوانجماعاتائمهومساجدروحانیون،وعلماموقعیت. گرفتمیانجامشاه

ذهنیبنديصورتودادندمیادامهفقهاساسبرواستقاللباخودکاربهشرعمحاکم. بودشده
. شدمیهدایتروحانیتتوسطجامعهفکريو

قضاییاصالحاتاجرايبهتربعبارتیاوقضاییاصالحاتبرابردرسپهساالردیگرمانع
بهنیاز"ایرانممالکعدالتخانهقانون"اعمالبرايسپهساالر. بودحکامخودسريوتعدي

آناقتداروصدارتنهادکلیربطوودیوانخانهمرکزي،حکومتاقتدارودولتبیشترتوانمندي
عمالًلذا. کرداجرافرمانصدوروبخشنامهبهتوسلبافقطراتغییراتاینتمامشدنمیوداشت

مؤثراقداماتاینونگذاشتنداجرامرحلهبهراآنخود،مسئولیتحوزهدروالیانوحاکمان
امورنظمدستورالعمل. نمایدتکمیلراآندیگرقوانینباتاشدتالشمنظورهمینبراي.نشد

کردمیمشخصرادولتوسلطنترابطهکهشدنگاشته1288شعبان29دردولتیمهامودیوانی
سالهماندردیوانیامورنظمدستورالعملصدورازبعد. بودقضاییاموردربارهآنهفتمبندو

والیانیبیشترومخالفانباآننسخرويوشدهصادرجدیداعظمصدرازسويايتعلیقه1288
تغییراتاینبودنگذراهمچنینوخانوادگینسبتوشاهزادگیدستاویزبابودممکنکهبود

. بودندشدهتهدیدبشدتخودسرحکامشدادوغالظبخشنامهایندر. نباشندهمکاريبهحاضر
ودولتتقسیماتنحوهکهدشنوشته"اعظمدربارتشکیلالیحه"باعنواناساسیقانوندومین

قرارودولتکارگزاراندستورالعمل.بودکردهتعیینرا.. .وجلسهتشکیلها،وزارتخانهکار
حدودوتنظیماتقانون. بودخودقبلیقانونتکمیل1290صفردراعظمدربارمجلسمشاورات

مجلسومحلیتدولشبیهچیزينیزحکومت،شورايمجلستکمیلوقشونرؤسايوحکام
سیاست.شدانجامآزمایشیبصورتنیزوالیتچنددرحتیوکردمیدنبالراوالیتیومحلی
تن"جدیدسبک"اینبهوالیانوحکامکهبودمشخص. بودتمرکزگراییقانون،ایناصلی
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چارچوبدروالیانبرايتکلیفتعیینونگارشضمنحقیقتدرتنظیماتقانون. دادنخواهند
مردممالوجانبهتعرضازوبستمیراشخصنظراعمالواستفادهسوءهرگونهراهقانون،

.نمودمیجلوگیري

عدالتصندوق.14
تحتکرزنبقول- کنندنصب"عدالتصندوق"شهرهادرتاداددستورشاه1291سالدر

صندوقموفقیتعدمدالیلازیکی. بگیردشکلحسنهتنظیماتمجلسو-فرنگاولسفرتأثیر
کهبودصندوقبهعریضهانداختنازجلوگیريبرايمامورگذاشتنوحاکمانممانعتعدالت،

ازبعدنیزشاهو) 1:604ج،1380کرزن،(اندازد نمیچیزيهاصندوقدرکسیبودبردهگمان
همتابردسواینبهراشاهعدالتصندوقضعیفعملکردظاهراً. سپردفراموشیبهراآنمدتی،

عرایضلذا. نمایدتنظیمآنبراياجراییبخشجوابگو،ساختاريبهآنکردنتبدیلبراي
دیگراز. گردیدمیظلمرفعوبررسیحسنهتنظیماتمجلسدروشدمیارجاعشاهبهمستقیماً
.بودفرنگاولسفرازبازگشتازبعدنظمیهایجادشاه،ناصرالدیناقدامات

گیرينتیجه.15
قاجار در برابر اصالحات تیحاکميتوان گفت ساختار استبدادیمیکللیتحلکیدر 

لیتوانست تبدیصدراالعظم م-دوگانه شاه. دادیها مقاومت بخرج مينوآورگریمانند دییقضا
خواست قدرتمند، صاحب یمیشاه مستبد از طرف. حذف صدراالعظم شوددر نتیجهبه بحران و 

سفارت یگهگاه بر اساس ضرورت و البته همراهن،یهميباشد و براشرفتیو پیو ترقارتش 
قدرتمند شدن گر،یدياز سویول. زدیدست به انتصاب صدر اعظم توانمند م،یخارجيهاخانه

به انیمنیاز قدرت فعال شاه در ایشاه شود و بخشيبرایبیبه رقلیتوانست تبدیصدراعظم م
که هم به نفع یتوازنان،یمنیدر ا. شاه، قابل تحمل نبوديبرانیشد و ایها منتقل مهبدنه وزارتخان

کشمکش، شاه بعد از نیخورد و در ایعرصه قدرت وجود داشت، بهم مرگذارانیتاثگریشاه و د
خود را از صدارت تیحمایرونیو بیتحت فشار درونر،یتن دادن به اصالح و قدرتمند شدن وز

تکرار يتا صدر مشروطه در حکومت قاجاریرانیطلبان ااصالحشتریبيالگو برانیا. دکریکم م
عمال اصالحات سپهساالر بعد از او . دیگردتیوضعنیهمیقربانزینییاصالحات قضا. شد

دوران یاصلياز شعارهایکیکه ينکرد و قدرت به روال سابق بازگشت تا حددایاستمرار پ
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ییقضاستمیاز عملکرد نادرست سیگذشته از وجود ظلم، ناشهخانه بود کعدالتجادیمشروطه ا
.بودزین

زمان و فشار اتیو بر اساس مقتضیرانیايوانساالریدر داخل سنت دریکبریاماصالحات
کردیرونیدر ا. گرفتیانجام م) و شکنجهيداربردهوهیشيمانند القا(ییاروپايکشورها

کرد، محاکم شرع و عرف کماکان وجود داشت و ینمیچندانرییتغییسازمان و ساختار قضا
نظم جادیگرفت، ایانجام میعلما و روال عرفیبر اساس استنباط شرعتهقانون مانند گذش

میکه آرا بر اساس آن تنظيمرکزوانیدکیجادیاز صدور احکام ناسخ و منسوخ و ايریجلوگ
یمتنایکتابچه قانون و جادیکه به دنبال اییهاوره با کوششدنیبود، در اریشوند از اصالحات ام

،االجرا دانستابالغ و الزماتیهمه واليحکم کرد و آن را برايکه بتوان بر اساس آن انشا
متعد يهادست عموماً توسط وزرا و صدور قدرتمند در دورهنیاز ایاصالحات. میستیمواجه ن

را وانخانهیکردند تا دیموماً صدور مقتدر و تمرکزگرا تالش مصورت گرفته بود و عرانیاخیتار
و وانیدوره دنیدرا. دولت توانمند کرده و تحت نظارت خود درآوردنديهاشبخهیمانند بقزین
درست است . ستندیاز هم جدا نیینهاد اجرا و نهاد قضا. از دولت استیهنوز بخشهیقوه قضائای

قوا تفاوت کیبا تفکنیایآورد ولیرا فراهم میز مأموران دولتاتیامکان شکاریکبریکه ام
.شده استمیو تنظهیتهیتر و بر اساس حقوق عرفقیدوره سپهساالر عمتاما تحوال. دارد
قائل بودند، ساختار سازمان یزحقوقیننیمتهميمد نظر بوده و براهیاز قضائهیقوه اجرائکیتفک
.رددایعوض شدن گام بر مریو در مسابدییمزیو توسعه نشده ییبناریاصالح زییقضا

خود بدنبال احقاق عدالت بودند، به نظر ییو سپهساالر در اصالحات قضاریامنکهیاز اگذشته
جادیآن و ایسنتيعدالت به معنايدنبال اجراهبریام. متفاوت داشتنديکردهایکه دو رودیآیم

یاو فرصتيعدالت برا. گذشته بوديبر همان مبنایرانیامعه اجياقتصاد،یاسیسستیزطیشرا
هیو مالاتیمالجهیو در نتدی، تولي، بهبود کشاورزتیرشد جامعه و آرامش رعيهانهیکه زمبود

در ابعاد مختلف آن حفظ رانیآورد و استقالل ایارتش توانمندتر به همراه مجادیايبهتر را برا
که از او در يمتعدداتیحکا. دست استنیاز همزینییقضانهیر زماصالحات او د. دیگردیم

ياو افسانهيااسطورهایو مجازات سرکشان نقل شده، گذشته از صحت و سقم و نیقوانياجرا
سخت يهابا استفاده از روشیعدالت حتيدارد که اجراتیواقعنیاز همیهمه نشان1بودن آن،

. هاى تبریز در خیال مسـافرت بـوطن خـویش بـود    یکى از آقازاده«: به عنوان نمونه از این دست حکایات به ظاهر غیرواقعی. 1
آنچه کـردم  . رفتم تبریز. بعد از مدتى که دیدم پول را نفرستاد.  نداشت و پول معتد به از من قرض کردپول براى مخارج سفر
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جادیقانون با اشد مجازات و اياجرا. شده و مجاز استرفتهیپذ،ینانساریغیحتدیو شارانهیگ
و مورد يعادن،یو مجرمنیمتهمیقانون شکنان و عدم وجود حقوق قانونيرعب و ترس برا

البته . وجود ندارددیمخالفت نمانیبا مجرمیانسانریغيکه بتواند با رفتارهاینقانو. استرشیپذ
يهايکاهش آزادهیبر پایرا حتتیامنجادیکنند و عدالت و ایال ماو استقبوهیمردم هم از ش

.رندیپذیمیمدن
يبراتیمحدودجادیانیشکل و ساختار آن و همچنرییتغ،ییاصالحات قضاجادیبا اریرکبیام

ها به از گذشتهیرانیایسازمان اجتماع. جامعه بوديبراینظم آرمانجادیبدنبال اون،یروحانیبرخ
رمهنیکارکرد ا. کرده بودفیرا تعریمشخصگاهیهرکس، جايبود که براافتهیاستقرار یلشک

از يریعدالت و جلوگيتالش داشت با اجراریام. جامعه بودرازهیکار، حافظ شمیو تقسیاجتماع
جامعه را در چارچوب سنت خودش یو آرامش، فرصت بالندگتیامنجادیبا اایتعرض به رعا

را نیادیبنراتییکه بتوان تغستیشکل نظام تا آن اندازه نرییاو، تغییدر توسعه قضا. ردفراهم آو
گریدیقضا و حتوانیدمیاصالح و ترم. او سابقه داشتیاصالحيهامدل. در آن را حس کرد

دوره خود رايازهایابداعات و نیبه کرات اتفاق افتاده بود و هر سلسله با حفظ اصول کلهاوانید
ازشد که یتالش میمثال محکمه شرع مانند گذشته وجود داشت، ول. کرده بودقیبه آن تزر

فقط در . منوال استنیبه همزیهرج و مرج در آن کاسته شده و واجد نظم شود، محکمه عرف ن
چند صورت یدر آن اصالحاتشتریاعمال نظر و دقت بيو نظارت دولت براتیتقويراستا

.استینظام عرفتیدر جهت اصالحات و تقوکترحریو سردیگیم

عدلیـه و  . شـود طـرف شـد   جمعـه کـه نمـی   بـا امـام  . آخرش به انکار کشید. گذرانیدبه مسامحه و مماطله می. پول وصول نشد
. مطلب را بـاو گفتـه، از او اسـتمداد خواسـتم    . تم رفتم نزد اودوستى داش. محکمه و حاکمى که به او اظهار و تظلم کنم نیست

امیـر در  . گفتم این امریست محال. گوئى اى امیرکبیر بفریاد من برسروى در فالن مکان و سه مرتبه به آواز بلند میگفت می
دوسـتم  . قـل اسـت  وانگهى طرف شدن من غریب با کسی که امروز رئیس این شهر اسـت، خـارج از ع  . طهران و من در تبریز

ناچار به آن محل رفته، سه مرتبه به آواز بلند گفتم اى امیرکبیر بفریـاد مـن بـرس و طلـب مـرا از      . گفت جز این، راهى ندارى
بعد از مدتى یعنى بقدرى که چاپـار تبریـز بـرود بطهـران و مراجعـت کنـد،       . اسم آقاى مدیون را هم بردم. این آقا وصول کن

. دهـم دهم و نصـف دیگـر را ششـماه دیگـر مـی     رفتم و بالتماس گفت نصف پول تو را نقد می. منروز آقا فرستاد عقب یک
. باشـید فرمود آقا سید احمد شـما مـی  . سالمى کردم. هاى طهران، کوکبه امیر نمودار شدروزى در یکی از کوچه. قبول کردم

. دیگـر یـأس و حرمـان چـه بـوده     . رسـیدم ادت میفرمود بعد از آنکه مرا بفریادرسى، طلب کردى البته بفری. عرض کردم بلى
تکلیف من دادرسـى و رسـیدگى بعـرایض و اعانـت     . فرمود تعجب و تشکرى ندارد. خیلى تعجب کردم و اظهار تشکر نمودم

).2،380،ج 1384ناظم االسالم کرمانی،(» بر کسى منّتى ندارم. من بتکلیف خود عمل نمودم. مظلومین است
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عمل ياوال آزاد. متفاوت استریبا امهیزاونیاز ادیآیسپهساالر بنظر مکردینگاه و رواما
تر بود و عوامل اثرگذار بر طیبسارینسبت به زمان سپهساالر بسریجامعه در زمان ام. را نداردریام

ز و موتور یتالش داشت، از قانون بعنوان دستاودیآیمسپهساالر به نظر. قدرت او کمتر بودند
يبود برايابزاريدر نهاد قانونگذارراتییتغجادیا. دیجامعه استفاده نماگریديهامحرکه بخش
که اگر در میشویمتوجه مم،یندازیبیاگر به نوشته روشنفکران آن دوره نگاه. ياصالحات بعد

قانون و قانون ازصحبت شتریدوره بنیمنظور نظر ما بود؛ در اشتریغرب بیقدرت نظامر،یدوره ام
از تحوالت و یقانونتیگران از قانون، نظم، انضباط و حمااصالحشتریاست و بیخواه

حیو توضمیترس. ، قانون است"کلمهکی"کتاب سندهیمنظور نو. کنندیدستاوردها صحبت م
ونقانيهامدلگریاصل وجود درشیالگو و پذرییغنشان از تزیمختلف نیاسیسيهاانواع نظام

یعقب ماندگیاند که علت اصلرفتهیآن پذشمندانیدوره، جامعه و اندنیدر ا. حکومت دارد
نیاز همستیبازینیهرگونه اصالحتیوضعنیاست که در ایعیدر قانون دارد و طبشهیررانیا

کردند در صورت نگارش یتصور منانهین، خوشبعصر و بعد از آنیاسندگانینو. نقطه آغاز شود
قانون نکهیو ایقانون خواهریسنیلذا ا. متحول خواهد شدیرانیآن جامعه ايو اجراانونق
و ییبرساند، در زمان سپهساالر بعنوان موتور محرکه در دستگاه قضایتوانند ما را به ترقیم

شکست تاینهایولد،یخود رسيبه حد اعالیدر نگارش قانون اساسزیآغاز شد و بعدا نیتیحما
بعنوان ابزار تحول جامعه مطرح و ،یقانون خواهگریو ماند تا زمان جنبش مشروطه که بار دردخو

رفتارهایکه تماممینیبیو سپهساالر مریامییاصالحات نظام قضاسهیلذا در مقا. دیگردبیتصو
مانند یاصليهاگذشته از سرفصل. کنندیمتیفرمول تبعنیدر بعد ساختار و محتوا از هم

یجهت دهکردیرونیشود، ایمدهیکه در هر دو نظام د.... و یی، استقالل قضاییمرکزگرات
.دینمایرا مشخص مراتییتغیاصل
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