
 
 
 
 
 
 

  غزنويان برمبناي تاريخ بيهقي قضا و داوري درعصر
  دكتر مهوش واحددوست

  استاديار دگروه ادبيات دانشگاه اروميه 
  فاضله آشنا 

  كارشناسي ارشد دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه
ارزش زبان فارسي به شمار مي رود كه فرهنگ و تمدن ايران در دوران سلطنت  تاريخ بيهقي  از متون  پر

غزنويان را به تصوير كشيده است.ابوالفضل بيهقي، اين دبير ارجمند آن گونه كه در كتابش گفته با پديد 
 آوردن اين اثر داد تاريخ را بداده و حقّ آن بگذارده.دربار غزنويان همچون ديگر حكو مت ها تشكيالت

گسترده اي داشته است.چنين تشكيالت براي حكومت هايي چون غزنويان كه قلمروي پهناور داشتند الزم و 
ضروري مي نمود.از جمله اين تشكيالت درباري كه نقش بسزايي داشت ديوان  قضا بود كه وجود چنين 

ت دربار غزنويان به سيستمي براي پادشاه اهميت بسيار داشت.اين مقاله سعي دارد به اين بخش از تشكيال
ويژه در زمان مسعود شاه غزنوي  بپردازد و درباره ديوان قضا و مسأله داوري و قاضيان معروف اين دوره 

 براساس گفته هاي بيهقي  به بحث و بررسي بپردازد.

 ديوان قضا، داوري، قاضي، تاريخ بيهقيكليد واژه:  

  
كه نام لشكريان و سپاهيان و اهل عطيه در آن نگهداري  ديوان: به معني دفتر محاسبات دولتي است .دفتري  

مي شد و دفاتري از اين قبيل كه در دستگاههاي حكومتي به كار مي رفت و نيز به معني آنچه امروزه اداره 
  )5-4:ص1373دولتي و وزارت و وزارتخانه گفته مي شود به كار مي رفته است . (انوري،

جره يا دكان ها يا هر ديوان مجموعه اي از چند حجره در داخل قصر ديوان ها در دوره غزنوي به صورت ح
  )7:ص1373شاهي بوده است . (انوري،
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رياست اين ديوان با كسي بود كه از كليه امور شرع و قوانين و حقوق اطالعات كافي داشت   ديوان مظالم :

مي شد و متصديان آنها را رئيس ديوان مظالم به سه شعبه ي ديوان قضا و ديوان حسبه و ديوان شرطه تقسيم 
قضات و صاحب الحسبه و صاحب الشرطه مي ناميدند. رياست عاليه ديوان مظالم را پادشاهان داشتند و خود 
به مظالم مي نشستند ولي در احكام از رئيس رسمي معيت مي جستند. ديوان قضا مأمور حل و فصل دعاوي 

لم به امور مجلس قضا ، مظالم ، قصه ، مزكي ، معدل و قاضي ). در ديوان قضا و مظا53:ص1384بود (قدياني،
  )7ص1374القضات پرداخته مي شد. (محقق،يادنامه بيهقي،

ديوان قضا :قاضي در اصطالح فقه كسي است كه ميان مردم حكومت كند و در مورد اختالف و نزاع فصل 
زاده و ضابط باشد (يعني نيروي خصومت نمايد. قاضي بايد مكلف و مؤمن و عادل و عالم ومرد و حالل 

) در دوره غزنوي و سلجوقي قضات از طرف 200:ص1373حافظه داشته باشد و فراموشكار نباشد).(انوري،
پادشاه و امير تعيين مي شدند و مشاهره داشتند (مشاهره مبلغي بود كه هر ماه به عنوان مواجب داده مي شد) 

مام بوصادق را نگاه داشتند و بنواخت و مشاهره فرمود .]( )[و امير فرمود تا اين ا109:ص1373(انوري،
  .)21، س  256:ص 1387خطيب رهبر،

منصب و شغل قاضي را اغلب قضا مي گفتند . [(امير به قاضي بو طاهر) : ... با نواخت و خلعت سوي 
، س  257، ص 1نيشابور بروي و آنجا مقام كني بر شغل قضا و نائبانت در طوس و نسا ...](خطيب رهبر،ج

  ) 195:ص1373) و حكومت در كار قاضيان نظارت داشته است .(انوري،11-12
غزنويان و سلجوقيان ديوان قضا و تشكيالت قضايي در خارج از محدوده عمارات درگاهي و در روزگار 

). و در 194:ص1373ديواني بوده است و چنين محلي در كنار ديوان هاي ديگر موجود نبوده است (انوري،
)و يا اقضي 256،ص1رأس قضات كشور فردي به نام قاضي القضات يا قاضي قضات (خطيب رهبر،ج

  بر امور آنان القضات
) و 256،ص 1) منصب قاضي القضات را قاضي القضاتي (خطيب رهبر،ج1:ص1384نظارت ميكرده .(يزداني،

منصب اقضي القضات را اقضي القضاتي مي ناميدند و احتماالً منصب قاضي القضات باالتر از اقضي القضات 
  )94:ص1373بوده است . (انوري،

)و به دليل اهميت مقام 11س257:ص1387ده مي شد (خطيب رهبر،براي قاضيان از سوي امير ، خلعت دا
آنان ، اين خلعت خاص ، زرين بوده است : [(امير مسعود به طاهر) : بگوي تا قاضي و رئيس و خطيب و 
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نقيب علويان و ساالر غازيان را خلعت ها راست كنند هم اكنون از آن رئيس و نقيب علويان و قاضي زر، و 
  ندود . ]از آن ديگران زرا
  ) 22س  19ص 1:ج1387(خطيب رهبر،

) 371:ص1387قاضي بدون اجازه و فرمان شاه نمي توانسته حوزه ي قضا را ترك كند.(خطيب رهبر،
[(حسنك وزير به امير محمود) : بو طاهر قضا طوس و نساء دارد و ممكن نبود او را بي فرمان عالي 

  . ) 255: ص 1387آوردن](خطيب رهبر،
  قاضي القضات بوده است : اين امور با

امور مناكحات و تركات و وصايا و نائب فرستادن به شهرهاي اطراف و آگاهي از كار آنها و رسيدگي به 
درستي كار عدول و اصل تزكيت و نظارت بر نواب تا در شنيدن شهادات احتياط كنند . عالوه بر استماع 

اء ممالك و نظارت بر امور نواب و گماشتگان دعاوي و فصل خصومات و امضاي حكومات و نظارت بر قض
). ديوان اوقاف :اصطالح فقهي است. در 198:ص1373، امر اوقات نيز با قاضي القضات بوده است (انوري،

دوره غزنوي امور اوقاف را قضات سرپرستي ميكرده اند در مواردي هم جز قضات افرادي را به تصدي و 
  )232:ص1373نوري،توليت اوقاف معين ميكرده اند . (ا

اوقاف: ج وقف ،اصطالحي فقهي است كه در ديوان هم به همان معني فقهي به كار مي رفته در اصطالح فقه 
عبارت است از نگهداري (تحبيس) مال و روان و جاري ساختن (اطالق) ثمره آن است براي مقاصدي كه 

ريد و فروش و ديگر معامالت متوقف معين مي شود بدين معني اصل مال را با قرار و شرايط مخصوص از خ
مي كنند تا از منافع آن براي مصالح يا طبقه مخصوصي بهره برداري شود . در ادوار بعد از سامانيان امالك 
وقفي پيوسته مورد توجه و نظر حكومت ها بود و امور اوقاف را قضات سرپرستي مي كرده اند 

طالح به كار رفته است . [آنگه (سلطان مسعود) اشاره كرد ) در تاريخ بيهقي نيز اين اص232:ص1373،(انوري،
  به قاضي مختار بوسعد كه اوقاف كه از آن ميكائيليان است به جمله از دست متغلّبان بيرون كند .]

  ) 16-15/س 33: ص 1387(خطيب رهبر،
ابتدا وظيفه دستگاه شرطه : متصدي ديوان شرطه يعني صاحب الشرطه به جاي رئيس نظميه امروز بود . در 

اصلي اين دستگاه اجراي احكام قضا بوده و در واقع به اصطالح امروز اين دستگاه از توابع تشكيالت قضايي 
بوده است. شرطه در اين دوره موظف بود كساني را كه از مقررات سر باز مي زدند تا حدودي كيفر دهد و 

بسياري از حدود اسالمي مثل حد زدن پيش از اثبات جرم براي بررسي قضيه اقداماتي به عمل آورد 
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شرابخوار به وسيله اين فرد انجام مي شد و قاضي حكم آن را صادر مي كرد. كم كم رسيدگي به جرائم از 

  )53:ص1384قضات گرفته شد و به شرطه واگذار گرديد . (قدياني،
آمد تا تقويم ها حاكم:[هر كس باور ندارد (حرف من كه بيهقي هستم) به مجلس قضاي خرد حاضر بايد 

) .در 11- 10/س 886: ص 1387پيش حاكم آيند و گواهي دهند و ايشان را مشكل حل گردد](خطيب رهبر،
اصطالح فقه انكه اهليت فتوي وقضاوت بين اشخاص داردو در دوره غزنويان مترادف قاضي ياقاضي القضات 

اله نوشته بودند همه اسباب و ضياع ورييس قاضيان است، چنانچه بيهقي در واقعه حسنك وزير گويد [دو قب
حسنك را به جمله از جهت سلطان و يك يك ضياع بر وي خواندند و وي اقرار كرد بفروختن آن بطوع و 
رغبت و ... و آن كسان گواهي نوشتند و حاكم سجل كرد در مجلس و ديگر قضات نيز علي الرسم في امثالها 

ن دوره و دوره هاي بعد به معني فرمانروا نيزبه كار مي ) و در همي17/س  232: ص 1387.](خطيب رهبر،
  )198:ص1373رفته است .(انوري،

لشكر سلطان نيز داراي حاكمي بوده كه حاكم لشكر ناميده مي شد همان كه امروز به عنوان قاضي عسگر 
وظيفه  انجام وظيفه مي كند. حاكم لشكر در مواقع ضروري براساس امور شرعي و فقهي در لشكريان انجام

) در تاريخ بيهقي آنجا كه خوارزم شاه در جنگ مجروح مي شود و به مرگ 198:ص1373مي كرد . (انوري،
مي پيوندد طبيب و حاكم لشكر را امر مي كنند كه به مراسم مذهبي مرده اقدام كنند. اين خود نشان دهنده آن 

) [و خبر مرگ خوارزم شاه 199:ص1373است كه حاكم لشكر به اين قبيل امور مي پرداخته است .(انوري،
گوشاگوش افتاد و احمد و شكر خادم تني از چند خواص و طبيب و حاكم لشكر را بخواندند و گفتند شما 

). و در داستان حسنك و  23/ س  489: ص 1387بشستن و تابوت ساختن مشغول شويد .](خطيب رهبر،
ت ويژه اي در نزد شاه برخوردار بود امير ، حاكم بردار كردن وي مي بينيم كه حاكم لشكر از مقام و اهمي

) : [خواجه به طارم 7:ص1361لشكر را به نيابت ، به جلسه محاكمه و مصادره اموال حسنك فرستاد(موسوي،
هر چند معزول  –رفت و جمله ي خواجه شماران و اعيان و صاحب ديوان رسالت و خواجه ابوالقاسم كثير 

مدند و امير دانشمند و حاكم لشكر را ، نصر خلف ، آنجا فرستاد .](خطيب و بو سهل حمدوي آنجا آ -بود
  ) 5و  4/ س  231: ص 1387رهبر،

[(امير به خواجه  احمدحسن:) به طارم بايد نشست كه حسنك را آنجا خواهند آورد با قضات و مزكيان تا 
ويشتن ... و امير دانشمند نبيه و آنچه خريده آمده است جمله به نام ما قباله نوشته شود و گواه گيرد بر خ
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حاكم لشكر را آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشرف و علما و فقها و معدالن و مزكيان كساني كه نامدار و 
  ) . 7 – 4// س  231: ص1387فراروي  بودند همه آنجا حاضر بودند و بنشسته .](خطيب رهبر،

ماع بودند كه امين و مورد اعتماد سلطان محسوب مي پس قضات و حاكمان از ميان طبقه متنفذ و آبرومند اجت
  ) 7:ص1361شدند .(موسوي،

مزكي و معدل : اين دو اصطالح در داستان (افشين و بودلف) و نيز در داستان (بردار كردن حسنك وزير) 
)اين دو عنوان،حرفه ي دو گروه از اصحاب دارالقضا بوده 6س224وص231:ص1387آمده ،(خطيب رهبر،

  است.
ي ، مسئول تزكيه شهود بوده و معدل وظيفه تعديل (اثبات عدالت گواهان) را بر عهده داشته است در مزك

متون عربي گاه از مزكي به زكي و از معدل به عدل تعبير شده است .علي التحقيق هر دو واژه مزكي و معدل 
مي اصحاب مجلس قضا به صيغه اسم فاعل بايد خوانده شود . مناصب مزكي و معدل معرف همه مشاغل رس

)[و 1374بوده است و استفاده از صيغه اسم مفعول براي ارباب مناصب بي سابقه است . (محقق،يادنامه بيهقي،
قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدالن و مزكيان و ... آنجا حاضر بودند .](خطيب 

جاخواهنداوردباقضات ومزكيان ) [اميرخواجه راگفت:بطارم بايدنشست كه حسنك راان7س231:ص1387رهبر،
تاانچه خريده امده است ،جمله به نام ما قباله نوشته شودوگواه گيردبرخويشتن](خطيب 

  )1س231:ص1387رهبر،
لغت مزكيان نشان ميدهدكه كه:اوالجمع مزكي(به صيغه اسم فاعل)يعني  ترجمه ي (مزكون و معدلون) عربي  

در متون عربي عيناً به كار رفته است . دوم سياق عبارت نشان مي  است كه كارمندان دفتري دادگاه بوده اند و
دهد معدالن و مزكيان صنفي معين و دسته اي مشخص از صاحبان مشاغل اند كه بطور رسمي و دائمي و 

)سجل : به معني نوشتن و 1374كارشناسانه همه وقت ديگران را تعديل و تزكيه مي كرده اند .(يادنامه بيهقي،
) در تاريخ بيهقي آمده است [و آن كسان 200:ص1373ه و تصديق آنها استعمال داشته است(انوري،ثبت قبال

گواهي نوشتند و حاكم سجل كرد در مجلس و ديگر قضات نيز علي الرسم في امثالها](خطيب 
  ) 17س  232ص  1:ج1387رهبر،

الي رسانند سجل قاضي ، محضر : چك ، حجت و سند كه براي اثبات دعوي به مهر و گواهي اهالي و مو
) در تاريخ بيهقي چند بار استفاده شده است 2س102ص1:ج1387صورت مجلس ، شهادتنامه/(خطيب رهبر،
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. [و قاضي مكران را با رئيس و چند تن از صلحا و اعيان رعيت بدرگاه فرستاد با نامه ها و محضر ها كه 

  ). 19و  18/ س  288 ص 1:ج1387.](خطيب رهبر،...» ولي عهد پدر وي است ،  « :
و [در وي حسد كردند و محضرها ساختند و در اعتقاد وي سخن گفتند و وي را به غزنين آوردند در روزگار 

  ).  21/ س 21ص 1:ج1387سلطان محمود به قلعت باز داشتند .]( خطيب رهبر،
به كار رفته است و تصديق آنها) » سند –خط شرعي «پس در تاريخ بيهقي به معني (نوشتن و ثبت قباله 

  ) 200:ص1373.(انوري،
)، در دوره 353ص  1:ج1387والي حرس : حاكم و فرمانده پاسبانان يا رئيس كشيك خانه(خطيب رهبر،

غزنوي و سلجوقي از سازمانهاي انتظامي به عنوان شحنه ، خليفه و حرس و امير حرس نام برده مي شده كه 
) روز بعد از بازگشت 219:ص1373مرتبط هستند. (انوري،  ، به گونه اي با ديوان قضا و قضاوت آن زمان

رسوالن از تركستان و خلوت كردن ابوالقاسم نديم با سلطان ، [و ديگر روز يوم االثنين لثمان بقين من شوال] 
: ص 1387، مرتبه داران و والي حرس و رسولدار باجنيبتان برفتند و رسوالن خان را بياوردند.](خطيب رهبر،

 13. س  231.ص 1:ج1387(خطيب رهبر،  )و [و حسنك پيدا آمد بي بند ... و والي حرس با وي ...]2. ج651
(  
  

داروغه نامي است كه بر دسته اي از سواران كه از ياران سلطانند و براي حفظ -ضابط شهر-شحنه : شهربان
به كار رفته است  شهر مي كوشند اطالق مي شود در آثار دوره غزنويان و سلجوقيان به معاني مختلف

) [نوشتگين نوبتي را آزاد كرد  ...و پس از آن او را به بست فرستاد و با لشكري 225-223:ص1373.(انوري،
 – 8/ س  976قوي از سوار و پياده تا آنجا شحنه باشد و حل و عقد آن نواحي همه در گردن او كرد.]( ص 

11 (.  
ان شده آنجا كه اعيان وي به واسطه خطيب شهر به سلطان پيام و در جايي ديگر وظيفه اي ديگر از اين مقام بي

دادند و در ضمن آن اظهار كردند كه [و تا اين غايت ... اينجا در شهر و نواحي ما حاجبي بود شحنه با 
سواري دويست و كسي را از بقاياي مفسدان زهره نبود كه بجنبيدي كه اگر كسي قصد فسادي كردي و اينجا 

هزار يا دو هزار يا كمتر و بيشتر بودي .. البته جوانان و دليران ما سالح بر داشتندي و به آمدي و شوكتش 
ناچار اينجا شحنه   )و [(امير) گفت :5س19شحنه خداوندي پيوستندي تا شر آن مفسدان كفايت كردي ] (ص

) در  15/ س  16( ص اي بايد گماشت ، ...و حسن سليمان را اينجا خواهم ماند با سواري پانصد دل انگيز .]
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اين جا شحنه به معني حاكم نظامي به كار رفته است . كسي كه پادشاه او را براي ضبط كارها و سياست مردم 
و مجازات متخلفان و گنهكاران در شهرها نصب ميكرده است . و به اين ترتيب هر شهري شحنه اي داشته 

ناظر به همين معني ان است  است در تاريخ بيهقي از شحنه ي شهرها سخن رفته است و
  )226:ص1373.(انوري،

محتسب : بين حسبت و مظالم از يك سو شباهتي و از سوي ديگر فرقي است . وجه اشتراك از لحاظ ترس 
مبتني بر سلطه و قاطعيت است كه موضوع هر دوي آن ها بدان استوار است دوم جواز آشنايي به راههاي 

ز آشكار است . و فرق آنها اين است كه رسيدگي به مظالم موضوع است صالح و اطالع درباره نهي از تجاو
بدانچه قاضيان از آن نا توان اند و حسبت موضوع است بدانچه قاضيان از آن دورند . حسبت واسطه بين 

) صاحب حسبه يا محتسب متصدي ديوان حسبه است 227:ص1373احكام قضا و احكام مظالم است(انوري،
) مامور حسبه را سلطه اي است كه به موجب آن بر نگهبانان در آنچه مربوط به 36:ص1384.(قدياني،

منكرات باشد نظارت دارد و قاضي را اين سلطه نيست زيرا حسبت بر پايه ترس نهاده شده و استفاده 
محتسب از سلطه و درشتي تعدي و تجاوز از منصب نيست . موردي كه خارج از كار حسبت و به قضا 

نيدن دعوي هايي است كه بيرون از ظواهر منكرات است مانند عقد و قرض و نفع و ... مربوط است ش
  )227:ص1373(انوري،

).در عتبه 252:ص1373رئيس : هر شهري رئيسي داشته در رديف صاحب بريد و عامل و قاضي (انوري،
د [بر احترام و توقير و الكتبه يكي از وظايف او اينگونه بيان شده است كه قضات را بسيار احترام و توقيركن

تعظيم سادات و ائمه و قضات و علما و اهل سالح متوفر باشد]. رئيس با محتسب در مواردي اشتراك وظيفه 
دارد و شايد به اين خاطر كه رئيس ناظر اعمال عمال بوده كه يكي از آنها محتسب بوده 

  ). 253:ص1373است.(انوري،
)اين اصطالح ، مكرر در تاريخ بيهقي آمده است ودر 220:ص1373(انوري،0امير حرس : فرمانده نگهبانان

: 1387ماجراي فرو گرفتن ارياق : [ومحتاج ،اميرحرس رابخواندوباوي پوشيده سخني بگفت...](خطيب رهبر،
  ).22س273ص

در دوره غزنوي به معني پاسبانان درگاه شاهي و به معني محبس نيز بكار مي  -نگهبانان-حرس : حارسان
) ود ر تاريخ بيهقي  به معني نگهبانان و پاسبانان جمع حارس و نيز به معني 221:ص1373ست.(انوري،رفته ا

كشيك خانه و محبس به كار رفته است.[وديگرروزمرتبه داران ووالي حرس ورسولدارباجنيبتان 
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رس )از اين عبارات معلوم مي شود كه ح3س651:ص1387برفتندورسوالن خان رابياوردند] (خطيب رهبر،

جايي خارج از عمارات ديواني و درگاهي بوده است. متصدي حرس را والي حرس در (در تاريخ بيهقي)و 
امير حرس مي گفته اند [ايشان(بوبكر حصيري و پسرش)  را بحرس فرستاده آمده است تا لختي بيدارتر 

)و در 221:ص1373)/ و به معني كشيك خانه است (انوري،18س218: ص 1387شوند] (خطيب رهبر،
ماجراي حسنك وزير ، حسنك را به حرس بردند : [و حسنك پيدا آمد بي بند... و والي حرس با وي و علي 
رايض ..وي را به طارم بردند. پس بيرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وي قضات و فقها بيرون 

  .)231ص  13: س 1387آمدند](خطيب رهبر،
آمده : و در شهر خليفه شهر را فرمود داري زدن بر كران مصالي بلخ : خليفه شهر : در تاريخ بيهقي 
)از اين عبارت به نظر مي رسد يكي از وظايف خليفه 23س  233:ص 1387فرودشارستان..] (خطيب رهبر،

  شهر آماده كردن دار مجازات متخلفان بوده است.
  )18س1113:ص1387ب رهبر،مجلس مظالم : (مظالم گاه) ديوان دادرسي و رسيدگي به شكايات(خطي

[ و ديگر روز ، چهارشنبه هفتم صفر خواجه به درگاه آمدو امير مظالم كرد و روزي سخت بزرگ بود با نام و 
 207:ص 1387حشمت تمام. وي بار بگسست ، خواجه به ديوان آمد و شغل پيش گرفت.] (خطيب رهبر،

  .)21-19س
ا ديده بودند ، كسي درآمدي از طاهر نامه مظالمي يا عنايتي يا [مگر گاه از گاه از آن كسان كه به عراق طاهر ر

  )12-10/س 194:ص 1387جوازي خواستي و او بفرمودي تا بنبشتندي و سخن گفتندي.](خطيب رهبر،
/ )و در حكايت جعفر 1/س 979: ص 1387[و ديگر روز چهارشنبه امير بار دادو مظالم كرد](خطيب رهبر،

در تاريخ بيهقي آمده است : [يك روز به مجلس مظالم نشسته بود و قصه ها مي ابن عيسي ابن خالد برمكي 
خواند و جواب مي بنشست كه رسم چنين بود ، قريب هزار قصه بود كه هم توقيع كرد ...](خطيب 

). از اين عبارت معلوم مي شود كه ، قصه ها و شكايتها و عرض حالها را  22و  21/س 988: ص 1387رهبر،
ظالم مي خوانده اند و به آنها پاسخ مي داده اند و پاسخ در پشت قصه نوشته مي شد و اينكار را در مجلس م

منصبي خاص بر عهده داشته است و رسم چنين بود ه و در ادامه چنين آمده است [و چون جعفر برخاست 
](خطيب آن قصه ها به مجلس قضا و وزارت و احكام و اوقاف و نذر و خراج بردند و تامل كردند .

  . ) 2و1/ س  989: ص 1387رهبر،
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پس قصه هايي كه پاسخ داده و امضا مي شد (توقيع) ، دوباره به مجلس قضا و ... مي بردند و بازبيني مي 
  كردند . 

[وآغازيد(هارون) مثالهاي عبدالجبار را خوار داشتن و ... و در مجلس مظالم سخن از وي در ربودن ، تا كار 
 – 13/ س  113: ص 1387بدانجا رسيد كه يك روز در مجلس مظالم بانگ بر عبدالجبار زد ...](خطيب رهبر،

15 .(  
گفت بستان و بخوان . بستدم و [قصه  (عرض حال مانك علي ميمون ) پيش داشت (ميكائيل ) . امير 

  .) 4و  3/س  180:ص 1387بخواندم ...] (خطيب رهبر،
وقتي سلطان مسعود مدتي پس از نشستن بر تخت سلطنت وارد شهر نيشابور شد به نيشابوريان چنين گفت : 
 [و در هفته دوبار مظالم خواهد بود مجلس مظالم و در سراي گشاده است ، هر كسي را كه مظلمتي است
ببايد آمد و بي حشمت سخن خويش گفت تا انصاف تمام داده آيد و بيرون مظالم آنكه حاجب غازي سپه 
ساالر [بر] در گاهست و ديگر معتمدان نيز هستند نزديك ايشان نيز مي بايد آمد بدرگاه و ديوان و سخن مي 

  .) 25 – 20س  / 32ص 1: ج1387بايد گفت تا آنچه بايد كرد ، ايشان مي كنند .](خطيب رهبر،
  

  قاضي صاعد :
مشهورترين فرد خاندان آن صاعد يا صاعديان است كه خانداني از عالمان ديني و محدثان و قاضيان حنفي 
مذهب بودند. وي معاصر غزنويان و اوايل  سلجوقيان مي زيست و نامش بارها در تاريخ بيهقي آمده و با كنيه 

نيشابور بود ،در دوره غزنويان و دو كتاب (االعتقاد) و (مختصر  اش ابوالعال از او ياد شده است .او قاضي
)كه دومي را بوالفضل بيهقي در  DANESHNAMEH.ROSHD.IRصاعدي) را به وي نسبت داده اند(
)طبق تاريخ بيهقي ، او نفوذ سياسي و ديني فراوان 8س 245ص 1:ج1387دست داشته است .(خطيب رهبر،
قضايي و علمي مهمي نيز بود . و نيزوي پيشواي حنفيان نيشابور بوده است.  داشت و نيز داراي مقام فقهي و

)LOGHATNAAMEH.COM در تاريخ بيهقي اولين بار كه از او ياد مي شود به عنوان استاد (دوران(
) هنگاميكه امير وارد نيشابور شده بود 9س 245ص  1:ج1387كودكي)امير مسعودومحمد است.(خطيب رهبر،

ت استقبال يا نظاره آمده بودند  ، [امير رضي اهللا عنه هر كس را از اعيان نيكويي ها مي گفت و همه به خدم
)و بيهقي دوباره خاطر 24/س31ص1:ج1387خاصه قاضي امام صاعد را كه استادش بود.] (خطيب رهبر،

ي كرد ، بر نشان مي كند كه :[و آن اقبال كه بر قاضي صاعد و بو محمد علوي و بوبكر اسحاق محمشاد كرام
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) گفتني است قاضي در زمان محمود غزنوي پس از  11/ س  32ص 1:ج1387كس نكرد .] (خطيب رهبر،

اينكه محمود كراميان را سركوب كرده توسط پيشواي كراميان محمشاد به معتزلي بودن متهم شده بود چون 
ا پس از اتهام ، به واسطه امير هميشه با كراميان كشمكش داشت و نزد خليفه هم از آنان شكايت برده بود ام

نصر بن سبكتكين كه حنفي بود ، و اقرار محمشاد مبني بر اينكه اختالف او و قاضي از روي جاه طلبي و 
رياست خواهي است ، حكم به برائت او داده شد و قاضي با احترام به كار خود برگشته بود 

در همه امور سياسي آن شهر و حتي  ). قاضي در دوران قضاوت در نيشابور190ص1:ج1385(باسورث،
دانشنامه رشد) . DANESHNAMEH.ROSHD.IRبرخي ديگر از شهرهاي خراسان دخالت مي كرد(

در همان زمان كه مسعود اقدام به تغييراتي در وضع سياسي شهر نيشابور كرد (در اولين ورود) و فرمود تا در 
را  بردارند و رسم هاي گذشته جايگزين شود و  مواضعه و امور زندان ها و جز آن ، رسم هاي حسنكي نو

)در اينجا قاضي صاعد از نفوذ  19س32: ص 1387آن رسوم را زشت و ناپسند عنوان كرد،(خطيب رهبر،
خود در جهت شفاعت خاندان ميكالي (محمد ميكالي با حسنك وزير) كه قبال مورد غضب سلطان محمود 

د ، استفاده كرد و توانست مال غضب شده آنان را بديشان واقع شده بودند و اموالشان مصادره شده بو
برگرداند [گفت : ملك داند كه خاندان ميكائيليان خانداني قديم است و ايشان در اين شهر مخصوص اند و 
آثار ايشان پيداست و من كه صاعدم پس از فضل و خواست ايزد ، عز ذكره ، و پس از بركت علم از خاندان 

دم و حق ايشان در گردن من الزم است و بر ايشان كه مانده اند ستم هاي بزرگ است از ميكائيليان بر آم
حسنك و ديگران كه امالك ايشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ايشان هم از پرگار افتاده و طرق 

سزد ...](خطيب  و سبل آن بگرديده . اگر امير بيند ، در اين باب فرماني دهد چنانچه از ديانت و همت او
  ). 12 – 6/  33ص  1:ج1387رهبر،

و امير موافقت كرد و نيز مردم نيشابور از قاضي خواستند تا از امير در خواهد كه اجازه دهد نيشابوريان به 
مناسبت ورود امير به آن شهر و نيز آمدن رسوالن از بغداد و به جبران شادي هايي كه به خاطر درگذشت 

شادي و تكلف كنند و (قاضي) به امير گفت و دستوري يافت و نيز سلطان هنگام محمود نكرده بودند 
  ).19س -40: ص 1387بازگشت به عده اي از بزرگان از جمله قاضي صاعد خلعت داد (خطيب رهبر،

ق وقتي سلطان بار ديگر به نيشابور آمد ، به  426دوران قضاوت صاعد در نيشابور به درازاكشيد و در شعبان 
اضي ، ابو عثمان صابوني را به خطابت آن شهر منصوب كرد{وروزادينه  دهم اين ماه خطابت نيشابور جاي ق

راا مير فرمود تا مفوض كردند با ستاد ابو عثمان اسماعيل عبدالرحمن صابوني ، رحمه اهللا ، ...] (خطيب 
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اين مرد در همه  )و او به گفته بيهقي شايستگي اخذ اين منصب را داشت [و3-2س706ص2:ج1387رهبر،
انواع هنر يگانه روزگار بود خصوصا در مجلس ذكر و فصاحت و مشاهدت او بر اين جمله ديدند كه همه 

/ س  706ص  2:ج1387فصحا پيش او سپر بيفكندند و اولين روز خطبه اي كرد سخت نيكو](خطيب رهبر،
3- 6 . (  

پيغام داد كه اين كار درستي نبود [ و قاضي ولي اين كار باعث رنجيدگي قاضي صاعد شد و به امير مسعود 
ابوالعالء صاعد ، تغمده اهللا برحمته ، از اين حديث بيازرد و پيغام ها داد كه قانون نهاده بگردانيدن نا ستوده 

).  8-6/ س  706ص  2:ج1387باشد جواب رفت كه چنين روي داشت تا دل بد داشته نيايد] .(خطيب رهبر،
ه تركمانان سلجوقي در برخي جاي ها غارت كرده بودند حاجب سباشي كه از طرف و سه سال بعد هنگاميك

امير مامور به جنگ بود با مخالفت عده اي از بزرگان از جمله پيران نيشابور و قاضي صاعد مواجه شد و به 
د دليل موقعيت آن بزرگان و ترس از مالمت ،به محضر اميرپيغامي فرستاد و درخواست جواب قاطعانه كر

)و بعدا وقتي ابراهيم ينال به مردم شهر نيشابور پيغام داد كه بدون جنگ و  759ص 2: ج1387.(خطيب رهبر،
خونريزي تسليم لشكريان او شوند بزرگان شهر به خانه قاضي آمدند و نظر وي را جويا شدند . [و همه اعيان 

پيغام چه گويي كه رسيده است ؟ ]  به خانه قاضي صاعد آمدند و گفتند : امام و مقدم ماتويي ، در اين
) و قاضي كه هنوز به علت بركناري اش از سلطان رنجش به دل 22/ س  881ص 2:ج1387(خطيب رهبر،

داشت . و عالوه بر آن نيروي رويارويي با لشكر بزرگ تركان سلجوقي را در مردم آن جا نمي ديد ، از آنها 
د كه [اگر سلطان را واليت بكار است بطلب آيد يا ) و اظهار كر3-1س882خواست تا تسليم شوند (ص 
)در نتيجه ابراهيم ينال وارد نيشابور شد  24و 23/ س  882ص  2:ج1387كسي را فرستد .](خطيب رهبر،

) . و پس از چند روز طغرل نيز وارد شهر شد و قاضي 883وليكن قاضي صاعد به استقبال او نرفت( ص 
) اما فرداي آن روز، به استقبال رفت  13/ س  884ص 2:ج1387يب رهبر،صاعد به استقبال او نيز نرفت (خط

[و ديگر روز قاضي صاعد پس از آنكه در شب بسيار با او بگفته بودند ، نزديك طغرل رفت بسالم با فرزندان 
و بستگان و شاگردان و كوكبه اي بزرگ ] طغرل به احترام او به پا خاست. قاضي شروع به پند دادن طغرل 

) 885ص 2:ج1387د و اظهار داشت كه ديگر نخواهد آمد چون مشغول علم خواندن است . (خطيب رهبر،كر
از اين خطبه قاضي معلوم مي شود كه او دوران پيري خود را سپري ميكرده است . و طغرل از قاضي 

ضي و اعيان درخواست كه نصيحتهايش را از او دريغ نكند و امير مسعود وقتي خبر تسليم را شنيد ، به قا
ملطفه ها نوشت كه قصد حركت به خراسان دارد تا كار آنجا را بسامان كند تا به گفته بيهقي [شادمانه شوند و 
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) با اين عمل قاضي (تسليم نيشابور به 24س885ص 3:ج1387دل به تمامي بر آن قوم ننهند] (خطيب رهبر،

ق) به نيشابور رسيد ،اين بار قاضي  431ر سال(تركمانان) ،اين شهر از ويراني نجات يافت . سلطان مسعود د
به سبب پيري ، فرزندان خود را به استقبال او فرستاد [ قضات وعلما و فقها و پسران قاضي صاعد ، بجز 
قاضي صاعد كه نتوانست آمد به سبب ضعف باستقبال آمدند تا قصبه اسوا كه خوجان گويند .. ](خطيب 

و به هنگام اقامت مسعود در نيشابور به مالقات او رفت و پندش داد ).  7- 6/ س  938ص  3:ج1387رهبر،
[و قاضي صاعد امير را درين روزگار يكبار ديده بود ، اما دو پسرش پيوسته به خدمت مي آمدند در اين وقت 
قاضي بيامده بود بوداع و دعا گفت و پندها داد و امير هر دو پسرش را خلعت داد و بعزيزي به خانه باز 

. )اين مطلب كه آخرين ذكر از قاضي صاعد  در  14-11/ س  942ص  3:ج1387ستادند](خطيب رهبر،فر
  تاريخ بيهقي است نشان مي دهدكه قاضي در اواخر عمرش بوده است . 

تبانيان: خاندان منسوب به ابوالعباس تباني هستنداينان سلسله اي ازعلمابودندكه درزمان سامانيان درغزنه مي 
ازلغتنامه دهخدا)وحنفي مذهب بودندبيشترافراداين تبارمعروف به فضل وپرهيزكاري بوده  زيستند(نقل

  )LOGHATNAMEH.COMاند.(
ق ) يكي از شخصيت هاي قضايي برجسته و از اعيان  425بوطاهرتباني:ابو طاهر عبداهللا بن احمد (اواخر 

قدر خان از سوي سلطان مسعود قضات در زمان سلطان مسعود غزنوي بود اين مطلب در نامه اي كه به 
نوشته شده ، ذكر شده است :[(امير): و قاضي بوطاهر تباني را كه از اعيان قضات است به رسولي نامزد كرده 

  ) . 14 – 13/ س  69ص 1:ج1387شد ...] . (خطيب رهبر،
ليل مي آورد اظهار و نيز همزمان امير محمود ، وقتي حسنك بر نياوردن بوطاهر با خود به بلخ و نزد امير ، د

مي كند [بوطاهر قضاء طوس و نسا دارد و ممكن نبود او را بي فرمان عالي آوردن ، بو صادق را آورده ام. 
) از اين جمله معلوم مي شود در زمان محمود وي قضاء طوس  20/ س  259ص  1:ج1387](خطيب رهبر،

د، با اين خاندان هم شهري بوده [اگر حقي به و نسا را بر عهده داشته است . ابوالفضل بيهقي كه به قول خو
باب همشهريان خود هم بگزارم و خانداني بدان بزرگي را پيدا كنم ، بايد كه از من فراستانند.](خطيب 

)، او را يكي ازاكابر تبانيان و يگانه در فضل و علم و ورع و خويشتن  7-5/ س  246ص  1:ج1387رهبر،
قلمي سخت نيكو ياد مي كند .[ كه از اكابرتبانيان بود و يگانه در فضل  داري و صاحب قدو ديداري و خط و

و علم و ورع و خويشتن داري با اين همه قدي و ديداري داشت سخت نيكو و خط و قلمش همچون رويش 
). او در زمان  15/ س  244ص  1:ج1387و كم خطي در خراسان ديدم به نيكويي خط او ].(خطيب رهبر،
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قاضي قضات  نسا و طوس بوده است . هنگاميكه مسعود از ري قصد  نيشابور كرد ، قاضي مسعود هم چنان 
بوطاهر در نيشابور بوده است قاضي نزد امير به وي گفت كه قرار بود ما ترا قاضي قضات ري و آن نواحي  

ضاي نيشابور را هم كنيم ،ولي حاال كه آن شغل به ابوالحسن محول شد با ما بيا تا بعد از قرار گرفتن امور ، ق
بر قاضي قضاتي نساءو طوس بيفزاييم . البته امير اين قول رابه وي (بوطاهر) به شرطي مي دهد كه براي انجام 
شغل بزرگ به تركستان برود . [چون نيشابور رسيدند و قاضي بوطاهر آنجا آمد امير او را گفت : ما تو را به 

ي اكنون آن شغل به بوالحسن داديم تو را با ما بايد آمد تا چون ري خواستيم فرستاد تا آنجا قاضي قضات باش
كارها قرار گيرد قاضي قضاتي نساو طوس تو داري و نائبان تو آنجائند و قضاي نيشابور باان ضم كنيم و تو را 

 – 6/ س  275ص  1:ج1387به شغلي بزرگ با نام به تركستان مي فرستيم عقد و عهد را ] .(خطيب رهبر،
10 . (  

پس از مدت زماني ، امير سفارشات خود را در باب كارهايي كه در تركستان بايد انجام شود در نسخه مشافهه 
بوبكر حصيري ذكر مي كند : در نامه اي به قدر خان مي نويسد شرح وظايف قاضي را نيز بيان مي دارد كه 

[... تا چون نشاط افتد كه عقد و بايد شرايط عقد و عهد را به طور كامل بر مقتضاي شريعت به جاي آورد 
عهد بسته آيد بر نسختي كه با رسول است قاضي شرايط آن را به تمامي به جاي آيد بر مقتضاي شريعت.] 

  ) . 10/ س  258ص 1:ج1387(خطيب رهبر،
در اين نامه امير مسعود ، عالوه بر شرح وظايفي كه بر عهده داشت ، صالحيت هاي پيشين قاضي را بر مي 

د تا معتمد بودن قاضي را به طوراجمالي براي خان تركستان اثبات نمايد .[ و اين قاضي از اعيان علماي شمار
حضرت است شغلها و سفارت هاي با نام كرده و در هر يكي از آن مناصحت و ديانت وي ظاهر گشته] . 

  ).  10/ س   258ص 1:ج1387(خطيب رهبر،
صيري، نديم و بوطاهر بتاني) مامور مي شوند به رسالت نزد قدر خان  پس از فرستادن نامه ها ، آندو (بوبكر ح

به كاشمر بروند و مأموريت آنها اين بود كه خبر جلوس سلطان مسعود را به آگاهي قدر خان برساند و براي 
تازه شدن عهدها ، دختر وي را براي مسعود و براي پسر و ولي عهد مسعود دختربغراتگين را كه وليعهد 

(قدرخان)بود ، خواستگاري كنند.[پس چون امير محمد در بند افتاد و ممكن نگشت آن دختر آوردن و پدرش 
  .) 8-7س 244ص 1:ج1387عقد نكاح تازه بايست كرد به نام امير مسعود] (خطيب رهبر،

رف كه البته قبل ازان عقد ،عهدها بين دو سرزمين تازه مي شد و رسم چنين بود كه اعيان و معتمدان حشم ط
  معاهده و نيز اعيان قضات و علماي هر دو سو ، در مجلس حاضر شوند و پس از آن عهدنامه عرضه شود.
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[و پس درخواهي تا اعيان و معتمدان حشم آن جانب كريم با اعيان قضات و علما به مجلس خان حاضر آيند 

آمده است ، عرضه كني تا  و تو آنجا روي و قاضي بو طاهر را با خود آنجا بري و نسخت عهدنامه كه داده
شرايط مقرر گردد و بگويي كه چون اين عهد كرده آيد و رسوالن آن جانب محروس كه در صحبت شما 

  )7-3س-260ص  1:ج1387گسيل كنند به درگاه ما رسند ، ما را ببينند ما نيز عهد كنيم.](خطيب رهبر،
ا وي و اعيان شهادات او ، ابتدا شروط و پس از انجام اين امور قاضي بايد از خان تركستان مي خواست ت

سوگندان مذكور در عهدنامه را بر زبان جاري سازند و اين كار مي بايست در حضور اعيان و قضات و 
علماي حاضر انجام مي شد و طبق سفارش امير احتياط كامل انجام مي شد تا عهد طبق شريعت باشد. پس از 

تندهمانطور كه رسم چنين بود. [و چون كار عهد قرار گيرد قاضي آن ، خطهاي خود را در عهد نامه مي نوش
از خان درخواهد تا آن شرطها و سوگندان را كه در عهدنامه نبشته آمده است به تمامي بر زبان براند به مشهد 
حاضران به احتياطي تمام كرده آيد تا بر مقتضاي شرع عهد درست آيد. پس از آن اعيان شهادات و خطهاي 

)و براي عقد نيز بايد  24-21/س 260ص1:ج1387دان نويسند چنانكه رسم رفته است.] (خطيب رهبر،خود ب
قاضي بوطاهر كار آن را انجام مي داد و اركان و احكامش را آنچه واجب و بايسته بود ، بايد به جاي مي 

ست از احكام و اركان آورد. [و قاضي بوطاهر را با خويشتن بري تا هر دو عقد كرده آيد و وي آنچه واجب ا
)در جريان مذاكرات قدر خان در گذشت و بغراتگين 14-12/س 261ص1:ج1387بجاي آرد.] (خطيب رهبر،
سال) عازم  4ق).قاضي پس از آنكه مأموريتش به اتمام رسيد (پس از نزديك  423بجاي او بر تخت نشست (
) 14س244ص1:ج1387مراد](خطيب رهبر، سال در ديار ترك ماند و باز آمد بر 3غزنه شد. [و آن جوانمرد 

 1:ج1387ق) .(خطيب رهبر، 425ولي وقتي به منطقه پروان در نزديكي غزنه رسيدند در گذشت (اواخر 
) بيهقي ، مرگ او را مشكوك دانسته است و روايتهاي مختلفي درباره آن ذكر مي كنند. [وقصه 15/س 244ص

الي قوي افتاد و بمرد ، گروهي گفتند مرغي چند بريان ها گفته اند به حديث مرگ وي گروهي گفتند اسه
نزديك وي بردند و مسموم بود بخورد از آن مرد ، اليعلم الغيب اال اهللا عز و جل و بسا راز كه آشكار خواهد 

) ودر ادامه ، 14-10/س 650ص 2:ج1387شد روز قيامت يوم ال ينفع مال و ال بنون ...](خطيب رهبر،
كه شخصي به خاطر جاه و مال دنيا ، قصد ريختن خون مسلمانان كند: [و سخت و  حماقت بزرگ مي داند

بزرگ حماقتي دانم كه كسي از بهر جاه و حطام دنيا را خطر ريختن خون مسلمانان كند] (خطيب 
  ).16-14/س 650ص2:ج1387رهبر،



 1983    ات فارسيو ادبي زبانهاي پنجمين همايش پژوهش هايمقاله

ه.ق)[كه امروز عمري 430از بوصادق تباني :از فرزند زادگان ابوالعباس تباني بود و عمري دراز يافت (د:پس
) ابو صادق در رباطي كه مانك علي ميمون از 23/ س 244ص  1:ج1387بسزا يافته است](خطيب رهبر،

كدخدايان غزنين از خود بجا گذاشته بود ، ساكن بوده است [و چون گذشته شد (مانك)، از وي اوقاف و 
/ س 179ص1:ج1387آنجا نشيند.] (خطيب رهبر،چيز بي اندازه ماند و رباطي كه خواجه امام بوصادق تباني 

)و به گفته بيهقي او در همه علوم روزگار امام و سرآمد همه بوده است و هر روزافزون بر صد فتوا را 9-10
جواب مي داده است.[ودر روزي افزون صد فتوا را جواب مي دهد و امام روزگار است در همه 

الح تباني دايي مادر بوصادق بوده است (خطيب ) و بوص2-1س245ص1:ج1387علوم].(خطيب رهبر،
)وي پيش از اقامت در غزنين در نيشابور مي زيست .(خطيب 13/ س 245ص 1:ج1387رهبر،
قمري ،امير،خواجه  ميكائيل  402). در زمان امير محمود در سال 12-11/ س 256ص 1:ج1387رهبر،

وازد و به مرحمت سلطان اميدوار كند و او نيز چنين (حسنك وزير) را مأمور كرد كه به نيشابور رود و او را بن
كرد سلطان گفته بود : [مذهب راست ازان امام بوحنيفه رحمت اهللا ، تبانيان دارند و شاگردان ايشان چنانچه 

قمري  414) ابو صادق تا سال 2-1/س 255ص  1:ج1387در ايشان هيچ طعن نتوانند كرد.](خطيب رهبر،
سد )همچنان در نيشابور بوده است چون در اين سال ، سلطان محمود به حسنك (آنگونه كه به نظر مي ر

وزير كه عازم حج بود دستور داد كه وقتي به نيشابور برسند ، بو صادق و ديگران را بنوازد و حسنك چنين 
وقتي  كرد و وقتي روي به بلخ نهاد، بو صادق را با خود به آنجا برد .امير محمود حال تبانيان را پرسيد و

فهميد بوطاهر را با خود نياورده ، آنچنان كه از گفته بيهقي به نظر مي رسد، ابوصادق را چندان بزرگ نداشت 
و استقبال نكرد. [بو صادق در علم آيتي بود ، بسيار فضل بيرون از علم شرع حاصل كرده ، و به بلخ رسيد. 

س و نساء دارد و ممكن نبود او را بي فرمان امير پرسيد از حسنك حال تبانيان ؛ گفت : بوطاهر قضاء طو
عالي آوردن ... گفت: ((نيك آمد)) و مهمات بسيار داشتند ، بوصادق را باز گردانيدند.](خطيب 

  )22-18/ س  255ص  1:ج1387رهبر،
و حسنك نيز از اين موضوع اندكي رنجيده خاطر شد و به قول بيهقي ( در دل كرد) كه او را ديگر به مجلس 

) و حسنك قبل از آمدن به بلخ در نيشابور به بو صادق 22س255ص1:ج1387ن نبرد (خطيب رهبر،سلطا
وعده داده بود كه او را در مدرسه با شكوهي كه خواهد ساخت براي تدريس مي نشاند. (خطيب 

)آنطور كه بيهقي مي گويد، بر خالف خواسته حسنك كه گويا قصد نداشت 255ص24س 1387رهبر،
لس سلطان رسد ، فضل و برتري بوصادق به زودي آشكار شد. [بوصادق را نشست و بوصادق به مج
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خواست افتاد با قاضي بلخ ابوالعباس و قاضي علي طبقاتي و ديگر علما و مسئلتهاي خالفي رفت سخت 
د مشكل و بو صادق در ميان آمد و گوي از همگان بربود ، چنانكه اقرار دادند اين پيران مقدم كه چنو دانشمن

) وقتي اين مطلب به اطالع محمود رسيد ، پس از 4-1/ س 256ص 1:ج1387نديده اند.](خطيب رهبر،
گفتگوي عملي كه بو صادق انجام داد ، امير او را پسنديد و از او خواست كه با او به ماوراء النهر برود و از 

ز اين سفر منصرف كرد ) ولي حسنك، بو صادق را ا7-5س  256ص 1:ج1387آنجا به غزنين (خطيب رهبر،
به دليل آنكه به گفته او (حسنك)، ممكن بود اتفاقي برايش بيفتدو بوصادق را با خود به غزنين برد تا مقيم 

)امير محمود از راه بازگشت به حسنك نامه داد كه با 256/ص  13-9س 1:ج1387آنجا گردد. (خطيب رهبر،
ص  18س 1:ج1387ما بكار است (خطيب رهبر، بو صادق به خدمت و مجلس ما بياييد كه او در مجلس

) و پس از مدت كمي ، قاضي قضاتي 21)امير محمود بو صادق را نواخت و مشاهره فرمود (همان.س 256
ختالن را به او واگذار كرد كه آنجا بيست و چند مدرسه همراه با اوقاف وجود داشت(خطيب 

گزيد و به گفته بيهقي پس از آن رسولي هاي ) و در رباط مانك علي ميمون سكني 23س256:ص1387رهبر،
)/ در زمان سلطان مسعود نيز از سوي وي به 2و1س  257ص 1:ج1387با نام زيادي كرد (خطيب رهبر،

عنوان رسول نزد ارسالن خان بغراتين و بغراخان فرزند قدرخان به كاشمر سفر كرد. مسعود به هنگام اعزام به 
] ابوصادق در 751/ص 18و  17س 2:ج1387داد (خطيب رهبر، وي نويد اعطاي منصب قضاي نيشابور

ص 2:ج1387ق حركت كرد و مدت يك سال و نيم سفرش به درازا كشيد (خطيب رهبر، 428ذيقعده 
در همين مسافت بغراخان درباره وي گفته بود كه :[او همه مناظره و كار بو حنيفه )19/س 751
اند  همه مقر شدند كه مردي بدين راستي و امانت نديده ) و751،ص  21س  2:ج1387آرد].(خطيب رهبر، مي

) و عهدها استوار كرد و همه را به جهت دوستي ملزم نمودو امير مسعود 751ص22:س 1387(خطيب رهبر،
) وليكن او در  1س  752ص  2:ج1387گفت :[ نه بغلط پدر ما اين مرد را نگاه ميداشت.](خطيب رهبر،

گري خود را از مهلكه نجات  دستگير شدو اموالش به سرقت رفت و با چاره بازگشت ، به وسيله حاكم(جرم)
ق به غزنين رسيد سلطان او را نواخت و به او  0430) و در سال3و2/س 752ص 2:ج1387داد (خطيب رهبر،

آن قول داد كه قضاء نيشابور را كه قبالً وعده داده بود ، بدو دهد و هر چه زيان ديده ، جبران گردد و بيش از 
  .)6و  5/ س  752ص 2:ج1387به وي بخشيده شود(خطيب رهبر،

از افراد مشهور  خاندان تباني ابوالعباس تباني ، فقيه نامدار و   -ابوالعباس تباني:  احمد بن هارون بن ابراهيم
حنيفه  و قاضي  جد اين خاندان است. او تحصيالتش را نزد  ابو يوسف يعقوب بن ايوب انصاري شاگرد بو
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هاي خود را با يك واسطه از ابو  الرشيد به انجام رساند. از اين رو وي آموخته ضات بغداد در زمان هارونالق
- 4ص1: ج1385اند.(باسورث ، ايست كه آل تبان همواره بدان مباهات ميكرده حنيفه فرا رفته است و اين نكته

ام ابو حنيفه از مختصر صاعدي قاضي هايشان با ام )بيهقي كه براي اطالع از احوال فقهاي تباني و بستگي6
ص 1:ج1387اند.](خطيب رهبر، گويد :[ابوالعباس را هم از اصحاب ابوحنيفه شمرده صاعد استفاده كرد، مي

  ) 5س  245ص 1:ج1387زيست (خطيب رهبر، ) وي در بغداد مي 8. س  245
س  245ص  1:ج1387هبر،بو يوسف يعقوب بو يوسف انصاري پسر ايوب : استاد ابوالعباس تباني(خطيب ر

5 ،(  
  ) 7س  245ص 1:ج1387الرشيد و شاگرد امام ابوحنيفه بود. (خطيب رهبر، وي قاضي قضات هارون

)، 13/ س  245ص 1:ج1387بو صالح تباني : دايي مادري  يا دايي ابوصادق تباني بوده است(خطيب رهبر،
هنگاميكه سپهساالر سامانيان در خراسان بوده (كه فقيهي از تبانيان بود كه به گفته بيهقي ، سلطان محمود 

پايتخت آن نيشابور بود)، او را براي امامت و پيشوايي اصحاب ابو حنيفه و پيروانش به غزنين فرستاد زيرا از 
ق) و وي در مدرسه بستيان آن شهر ، به تدريس مشغول  385مقام او نزد حنيفيان اطالع داشت (در سال 

  )17-14س245ص1:ج1387شد.(خطيب رهبر،
ص  1:ج1387ابو سليمان داود بن يونس و برادر قاضي زكي محمود از شاگردان بوصالح بودند،(خطيب رهبر،

) وي در سال چهارصد قمري درگذشت وچون فرزندي نداشت و سلطان براي او  19و  17/ ص  245
راسم عزاداري او را به پا دارند. احترام فراواني قائل بود ، به وزيرش ابوالعباس اسفرايني فرمان داد كه م

  ) 24 – 20س  245ص 1:ج1387(خطيب رهبر،
گرفت  قاضي بوالحسن علي: وي پسر قاضي صاعد بود و بدين سبب مورد بزرگداشت سلطان مسعود قرار مي

) در آن وقت كه امير مسعود از ري قصد نيشابور كرده بود ، قاضي 6و  5، س 275:ص 1387. (خطيب رهبر،
بالش شتافته بود و سلطان قاضي قضاتي ري و اطراف آن را به وي بخشيده بودكه خواسته خود قاضي به استق

) با توجه به تاريخ بيهقي وي در زمان امير محمد قاضي  6و  5/ ص  257ص 1:ج1387بود.( خطيب رهبر،
برد. (خطيب  نام مي شيراز بوده است و بدين سبب بيهقي از وي از زبان امير محمود به عنوان (قاضي شيراز )

)از آنجائيكه امير محمود طبق سخن بيهقي بر حسب عادت پادشاهانه  15/ س  416ص  2:ج1387رهبر،
خاص وي گفته بود[ تا كي اين ناز احمد؟ (احمد حسن ميمندي وزير) نه چنان است كه كسان ديگر نداريم 

) و اين 18 - 16/ س 416ص 2:ج1387بكنند اينك يكي قاضي شيراز است...] (خطيب رهبر، كه وزارت ما



    پرنيان سخن     1986

  
ورزي وي  سخن موجب رنجش و آزار وزير عالي رتبه وي احمد حسن را فراهم آورده بودو باعث كينه

ورزي اين بود  ) و از تبعات آن كينه15/ س   416ص 2:ج1387نسبت به اين قاضي شده بود. / (خطيب رهبر،
يد كه با قاضي در ستيزه و جدال افكند و به قول كه احمد حسن خواست تا احمد ينا لتگين را تحريك نما

) در همين راستا احمد حسن 21/ ص 416ص 2:ج1387بيهقي آبرو و حشمت قاضي را ببرد. (خطيب رهبر،
گويد كه شغل ساالري ازقاضي برنمي ايد( گويا قاضي شيراز در آن زمان  ميمندي وزير به احمدينالتگين مي
ها و كارهاي  ده است) او بايد شغل قاضي گري خودش را بكند و تيمار عملجانشين فرمانده سپاه هند نيز بو

ديواني بكشد و ساالري همچون تو (كه احمدينالتگين هستي) الزم است تا به جنگ برود(خطيب 
). و در جايي ديگر نيز به احمد ينا لتگين گفت :{آن مردك شيرازي  13 -11س  417ص  2:ج1387رهبر،

)  13 – 12س   418ص 2:ج1387واهد كه ساالران بر فرمان او باشند.} (خطيب رهبر،بناگوش آكنده چنان خ
از دست قاضي و براي او متصدي شغلي شد و فساد مالي كرد و قاضي را به خشم آورد،  و زمانيكه تنگ هند

ه كرد و قاضي فرمان داد تا او را بازداشت كنند. تنگ از دشمني احمد حسن و اعتبار او با قاضي سوء استفاد
  ) 6- 1س  633ص 2:ج1387به گفته بيهقي قاضي در بزرگ باليي افتاد . (خطيب رهبر،

  قاضي بو نصرصيني:
گويد وي اگر فضل و كمال زيادي نداشت  كند و مي ابوالفضل بيهقي او را از مردان زيرك و كاردان معرفي مي

). و  23س831ص 2:ج1387هبر،عشوه و زرقي هم همراه آن نبود چنان كه فضل فروشان دارند( خطيب ر
پدرش سلطان محمود را در روزگار كودكي آموزگار قرآن بوده است و براي امير سبكتگين هم امام جماعت 

)و به   22س  713ص 2:ج1387بوده است. سپس به قول بيهقي از بد خويي وي خشم گرفته (خطيب رهبر،
فرغانه در ماوراءالنهر بوده)شده و نزد  تركستان نقل مكان كرده است و ساكن وز كند (كه از نواحي

ان تركستان ، مقامي نه چندان بلند يافته است . ق ) پادشاه ايلك خاني403 – 383الدوله نصر بن علي ( شمس
و نيز امير محمود پنهاني او را منهي و مشرف خود گردانيده و از جهت وي (پدرِ صيني ) فوايد زيادي به آن 

سبب بونصر صيفي موقعيتي محكم و استوار داشت و در اواخر روزگار امير امير رسيده است به همين 
ص 2:ج1387اي قوي نهاد (خطيب رهبر، محمود مشرفي درگاه وي به او محول گرديد و صيني شغل را قاعده

) امير مسعود زمانيكه روي كار آمد صيني را در همان شغل باقي داشت و ليكن به گفته ي بيهقي از 1س  714
هاي او دل بر وي گران كرد و شغل به بو سعيد مشرف داد و به صيني زعامت طالقان و مرو را  يگستاخ

واگذار كرد و صيني پسر خود را به نيابت آنجا فرستاد وخوددرهمه سفرهاسلطان راهمراهي ميكردودست 
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كساني  اخربوسهل زوزني به حكم دشمني بااوموجب حبس وي درقلعه اي در هندوستان ميشوداينگونه كه
رابه دادن گزارشات دروغين درمورداوواداشت .وي درهمان قلعه درگذشت.(خطيب 

)وروايات مختلف درموردعلت مرگ اووجودداشت به گفته بيهقي جزداور دانا، 16س714ص2:ج1387رهبر،
)پس ازشكست سپاه غزنوي 10-6س714ص2:ج1387كس درستي حال اونمي دانست.(خطيب رهبر،

ن ازپيروزي خودباديدن تجهيزات وغنايم فراوان غزنويان درباب صلح نامه اي ازتركمانان وحيرت انا
نوشتندواظهارچاكري كردندقرارشدقاضي برودوسخن تركمانان رابشنودوازنيتشان اگاه شودودرخواهدكه قاعده 

)ازاين بابت صله اي نيكوهم به قاضي 14-11س713ص2:ج1387اي راست گزارده شود(خطيب رهبر،
طاشدوقاضي پيام اميررسانيدوقاصدان قاضي نامه هاي تركمانان مي اوردندومناظراتي انجام ازطرف امير اع

)وقاضي ازنزدسلجوقيان بازگشت ولي 16-11س714ص2:ج1387شدوبه نتيجه رسيدند.(خطيب رهبر،
درخلوت به وزيروصاحب ديوان رسالت گفت كه اين قوم به خيال خام خوددرصددفريب سلطان 

)ودرادامه اظهارداشت كه گوياسلجوقيان ازسوي كساني 24و23س715ص2:ج1387هستند(خطيب رهبر،
تحريك شده اندوبااينكه عهدوپيماني بستندولي شخصابديشان اعتمادندارم...باوجودنگراني قاضي اميرپيام 
ي دادكه ازتركمانان مخالفتي پديدنخواهد امدواگرپديدايد،انچه الزم است درباره انان انجام ميشود وجاي نگران

  )9و8س716ص2:ج1387نيست.(خطيب رهبر،
قاضي بوالحسن بوالني:وي ازعالمان روستاي بوالن (درنزديكترين نقطه ي مقابل لشكرگاه بست) 

وي و پسرش همانطوركه بيهقي بيان ميكنددربرابربخششهاي ZARKA.BLOGFA.COM(ميباشد.(
)اين موضوع مربوط ميشود 735ص2ج:1387مسعودازخودعلوهمت نشان داده وانها رانپذيرفتند.(خطيب رهبر،

به حادثه اي كه براي سلطان رخ داد.مسعودوهمراهانش ،دراين حادثه دراستانه ي غرق شدن 
درهيرمندقرارگرفتند.پاي سلطان زخم برداشت وبه خاطراينكه ازان منجالب جان سالم به دربرده بودتصميم 

ر بي نيازي كردن قاضي بوالني وپسرش گرفت به مستحقان كمك مالي نمايد. بيهقي ،اين ماجراواظها
رااينگونه بيان ميكندكه سلطان دو كيسه پرازهزارمثقال زرپاره رابه خادم دادتانزدبونصرببردوبونصرميدانست كه 

)طبق 23و22س734ص2:ج1387بوالحسن وپسرش به ده درم درمانده اندوسخت محتاجند(خطيب رهبر،
سلطان بديشان رسانيدوليكن بوالني بااظهارتواضع وادب صله سفارش امير، وي، قاضي وپسرش راخواندوپيام 

رابازدادودرمقابل سخن بونصركه اموال فراز امده ي سلطان ازلشكركشيهايش راحالل وروادانست، پاسخ 
دادكه:[برمن پوشيده است كه ان غزوهابرطريق سنت مصطفي هست عليه السالم يانه](خطيب 
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بعيت ازوي ان مال رانپذيرفت وگفت:[انچه دارم ازاندك مايه )پسرقاضي هم به ت8س735ص2:ج1387رهبر،

حطام دنيا حالل است وكفايت است وبه هيچ زيادت حاجتمند نيستم](خطيب 
)بونصر،  ان دو راستايش كردوماجرارابه اميربازگفت .(خطيب 18و17س735ص2:ج1387رهبر،
سيارپسنديدويكبارهم كه صوفي )اميرنيزبلندهمتي وتصوف حقيقي انان راب20-18س735،ص2:ج1387رهبر،

نمايي پالس پوش رامشاهده كردبه بونصر گفت:[چشم بددورازبوالنيان](خطيب 
  ).22س735ص2:ج1387رهبر،

قاضي منصور:عبداهللا بن علي بخاري ملقب به تاج الدين ومشهوربه قاضي منصورازاكابرعلماي حنفي وازمردم 
خصي يادميكندكه درهرات ميزيسته )بيهقي درتاريخش ازشLOGHATNAMEH.COMسجستان بود(

واوراقاضي منصورميخواندندودرزمان كتابت تاريخ بيهقي درقيدحيات نبوده است.اودرفضل وعلم ودبيري 
وشعرورسالت ونامه نگاري وانواع فضيلت هاصاحب مهارتي كامل بودوبه قول بيهقي درطول 

ش بزرگان بود،چنانكه هرمجلس كه عمرش،دادازدنياي فريبنده ستاندوخوش بزيست وخوش بمردوشمامه پي
)وبه حكم تناسب درادب   3 -1س923ص3:ج1387وي انجا نبودي، به هيچ نشمردندي.(خطيب رهبر،

وشاعري رابطه ي دوستانه اي بابوسهل زوزني داشت وچنانچه بيهقي گفته پيوسته باهم بودندوشراب 
انه داشته كه بيهقي ازطريق يكي ) وي بابوسهل مناظرات شاعر4س923ص3:ج1387ميخوردند.(خطيب رهبر،

از خاندان منصوربه نام مسعود ،به همه ي ان اشعار دسترسي يافته است. (خطيب 
)ودران اشعاربزرگي ومنش هاي نيكووبخششهاي يكديگرراميستودند(خطيب 9س923ص3:ج1387رهبر،
  ).925-923.ص3:ج1387رهبر،

عودتقاضاكردتاحقوق پايمال شده ي خاندان قاضي مختاربوسعد:هنگاميكه قاضي صاعددرنيشابورازاميرمس
ميكالي را بديشان بازگرداندواميراجابت كرداميربه قاضي مختارفرمان دادكه اوقاف ميكاليان راازدست متجاوزان 
خارج كندوبه معتمدي سپاردتامواظب ان باشدوارتفاعش حاصل كندوبه سبل وطرقش برساند.(خطيب 

  )18-15/س33ص1:ج1387رهبر،
يثم:ابوالفضل بيهقي نام وي را در كتاب مختصر صاعدي ديده بود كه در اصول مسائل قول او قاضي بواله

ازجمله اقوال معتبر علماي حنفي ذكر شده بود [كه در مختصر صاعدي ...ديدم نبشته در اصول مسائل ، اين 
(خطيب  قول بو حنيفه است و از آن بو يوسف ومحمد وزفر و بوالعباس تباني و قاضي بوالهيثم.]

)و نيزبيهقي ،در سن پانزده سالگي اش،او را در ماتم اسماعيل ديواني ديده 11-9س245ص 1:ج1387رهبر،
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) و از پدرش شنوده بود كه قاضي امام ابوالهيثم به ابوالقاسم رازي  4س 496ص 2:ج1387بود (خطيب رهبر،
و  -ه قاضي بو الهيثم پوشيده گفتبه خاطر كنيزك پروريش ، طعنه زده بود و مزاح كرده [از پدرم شنودم ك

ص  2:ج1387اي بوالقاسم ياد دار ، قوادي به از قاضي گري](خطيب رهبر، -وي مردي فراخ مزاح بود
  ).14-12/س 496
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