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 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٣٨

  مقدمه -۱

آثار وری،  های تاریخی، تاریخ اجتماعی شهرها و زندگی پیشه از منابع ارزشمند در پژوهش

معاصر  ۀسوم تا دور  سدۀاز  گوناگونی از حسبه نویسیهای  نمونه .است حسبهخاص امر 

رش نگا ،در برخی ادوار و مناطق ، گرچه تنهادر سراسر دنیای اسالم به رشته تحریر درآمد

به رویکرد مذهبی و فقهی  این آثار باتوجه. شد می ها با اقبال بیشتری مواجه این نوع کتاب

و  ها شباهت ،شخصی و منابع یها هنویسنده، شرایط اجتماعی و محلی، تجرب

 نظری ۀدست به دو بود یا نه،تصدی امور حسبه اینکه مؤلف مو بسته به  داشتهایی  افتراق

حسبه نویسی بخشی از . ددارنهای خاصی  ویژگی یک هرو شوند  و کاربردی تقسیم می

 سدۀاز  یحاوی اطالعات تاریخی و اجتماعی ارزشمند ،میراث مکتوب تمدن اسالمی

 نشدهبررسی جامع  رسد که تاکنون به صورت می ق است و چنین به نظرسوم تا نهم 

  .است

پژوهشی صورت نگرفته، ولی اهمیت  تقلبه صورت مس ،مقاله اینموضوع در باب 

های ارزشمندی در قالب کتاب، مقاله و  های آن موضوع پژوهش نهاد حسبه و ویژگی

در . شود اشاره می شماریتنها به برای پرهیز از تفصیل، در اینجا است که بوده  نامه پایان

ی مانند به سیر تاریخی نهاد حسبه و مقام محتسب در مناطق ی مربوطها پژوهشبرخی 

نیز مناطق مختلف عالم اسالم این موضوع در منابع و مصادر  ، در ضمن بهمصر و اندلس

ولی بخش اصلی این  ،)٤۹ -۳٤ ؛ حسین و عبدالحلیم،۳۳- ۱۳ابوزید، ( پرداخته اند

گود فروآ نیز آثار مربوط به . حسبه در این دو منطقه اختصاص دارد موضوعها به  کتاب

در . )۷۱٦-۷۱٥/ ۲به نقل از پاکتچی،  ٤٥٦گودفروا، ( ه استکرد را طبقه بندیحسبه 

 ۀکتاب و رساله تا زمان چاپ مقال ۲٥٦شناسی  مشخصات کتاب، »کتابشناسی حسبه«

معرفی کتاب « ۀدر مقال). ۱٥٠-۱۲۸باقری بید هندی، ( شده است به دست داده مذکور 

 کاوسی و رضوی،( ده استآمکتاب این حاکم علوی شرحی از » االحتساب حسن اطروش

/ ۲پاکتچی، ( »ابن اخوه«مانند  ،المعارف بزرگ اسالمی ةدر برخی مداخل دایر ). ۱۳۹٤

 یها صورت مختصر به ویژگی به) ۲٠۷/ ٤رحیم لو، ( »ابن عبدون«و ) ۷۱٦ - ۷۱٥

نیز با » حسبت«در مدخل . توجه شده است در باب حسبه های این دو نویسنده کتاب

/ ۲٠سجادی، ( است گردیدهمعرفی  تقسیم بندی و بع حسبه،منا ،ای ایرادات وجود پاره

ی قابل توجهی ها آگاهی» ثالثه مخطوطات فی الحسبه« ۀهمچنین در مقال). ٤۹۳- ٤۹٠

هالل (است آمده های دنیای اسالم  خطی مربوط به حسبه در کتابخانه ۀچند نسخدربارۀ 
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ها بر  های شغلی آن ن و تقلبورا پژوهشی درباره پیشه« ۀمقالدر ). ۳٠٤-  ۳۹۷السرحان، 

اخالق  مقاله پیداست،که از عنوان  چنان ، مؤلف،»اساس معالم القربه فی احکام الحسبه

بررسی موجود در اثر ابن اخوه  اطالعاتبا استفاده از را ها  های این گروه شغلی و تدلیس

در دست ه های چندی نیز در این زمین نامه پایان. )۱٠٦- ۷۳فرخی و ناصری، (است  کرده

شرق اسالمی از آغاز تا سقوط  های سرزمینحسبه در «دکتری  ۀاز جمله رسال است،

مآخذ شناسی نهاد حسبه در شرق جهان « ۀنام بخش دوم پایان). ۱۳۷٦ بادکوبه،(» بغداد

 یافته است  منبع نوشته شده در شرق جهان اسالم اختصاص ٦نیز به معرفی » اسالم

 ی خاصها باهای کت ویژگیبه شده،  های انجام وجود پژوهش با). ۱٠٦ -۳٥کاوسی، (

و است توجه نشده چنانکه باید های تأثیرگذار بر حسبه نویسی  حسبه، عوامل و مؤلفه

به معرفی نهاد حسبه، کارکردها و وظایف محتسب  ، بیشترگرفته های صورت پژوهش

ها  منابع حسبه، ویژگی عالوه بر معرفی در مقالۀ حاضر کوشش شده است تا. پرداخته اند

نهم با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد  سدۀها در تمدن اسالمی تا  های نگارش آن و زمینه

  :، به این پرسش پاسخ داده شودای بر مطالعات کتابخانه  تکیه تاریخی با

های مؤثر  ها و مؤلفه عوامل، زمینه ، چهتکوین و تداوم حسبه نویسی در تمدن اسالمی

  ؟داشت

شهرها و رونق گسترش های چندی مانند  علل و مؤلفهکه رسد  به نظر میچنین 

ی دینی، آموزش و ها نگرانینتیجه پیچیده شدن روابط اجتماعی در کنار  شهرنشینی و در

رویکرد مذهبی و  ،از سوی دیگر. عامل نگارش چنین آثاری بوده است ،انتقال تجربه

  .آورد می قبیل آثار پدیداین میان هایی  تفاوتفقهی، مسائل محلی و جایگاه نویسندگان 

  

 قنهم  سدۀنگاهی گذرا به سیر تاریخی تکوین و تداوم حسبه نویسی تا  -۲

 ۀتوان بر اساس سیر تاریخی، منطق حسبه را میموضوع مربوط به ی ها هو رسال ها باکت

بررسی آنها بر که رسد  به نظر میچنین ولی  کرد، جغرافیایی و میزان کارایی آنها تقسیم

در شناخت تکوین، تداوم، شکوفایی و افول این دسته از منابع  ،اساس توالی تاریخی

دست نیست،  در اطالعی ییها بانگارش چنین کتآغاز از . کارآیی بهتری داشته باشد

 شکل گیری امر حسبت و نهاد آن، به طور طبیعی تألیف چنین آثاری را ضروری جلوهولی 

عنوان اولین  به» علم االحتساب«اشتباه کتاب  به» حسبت«مدخل در . داده است می

به محمد بن حسن  ،به نقل از حاجی خلیفه) ۲٠/٤۹٠سجادی، (حسبه  در امر کتاب
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علم «از  حاجی خلیفهمنظور باید یادآوری کرد که  ١.شده است داده شیبانی نسبت

). ۱٥/ ۱ی خلیفه، حاج( ها بوده است بندی دانش حسبه در تقسیم جایگاه »االحتساب

احمد بن محمد بن اثر  الحسبه الصغیرو  الحسبه الکبیرالفهرست از دو اثر با عنوان  مؤلف

 در حال حاضرکرده است که  در بغداد یادتألیف شده ) ق ۲۸٦( مردان بن طیب سرخسی

یحیی بن ( ٣احکام السوقکتاب  ق از در قرن سوم). ٤۷۳ ابن ندیم،( ٢در دست نیست

 االحتسابکتاب  ، ازشمالی ایران مناطقدر  سدهاواخر این در در اندلس و ) تا عمر، بی

  ).۷٤- ۳۸ االطروش،( اطالع داریمزیدی  پیشوایان، از )ق ۳٠٤ - ۲۳٠(ناصر کبیر

این روند در بغداد  و الوالیات الدینیه ٤السلطانیه االحکامبا نگارش  ق در قرن چهار

تا است اشتهار ماوردی سبب شده ). ۲٠٠٠؛ ابی یعلی، ۲٠٠٦ماوردی، ( ادامه یافت

 اشتباه وی را آغازگر حسبه نویسی در شرق عالم اسالمی بدانند برخی پژوهشگران به

به این موضوع اهتمام نسبت  نیز شماریپیش از وی  مالحظه شد کهولی  ،)۲٥ابوزید، (

ماوردی، (یافته  ن دو اثر به حسبه اختصاصبه اینکه بخش کوتاهی از ای  توجه با. اند داشته

نوعی افول حتی  ،، در مقایسه با آثار مستقل گذشته)۳٠۸ - ۲۸٥؛ ابی یعلی، ۳۷۳ - ۳٤۹

اثر دیگری با عنوان فی آداب  ق یا اوایل قرن ششم سدهدر اواخر همین . شود میدیده 

 ۀدای دور همچنین در ابت. در اندلس به رشته تحریر در آمد) ۱۹۳۱سقطی، (الحسبه 

                                                                                                                                            
و نصاب االحتساب ) ۲۳۱/ ۱٤، ابن جوزی(برخی آثار قرون اولیه مانند مختصر الحسبه اثر ابن معروف . ١

از تنوخی و اثری از حسن بن احمد بن عیسی اصطخری که مـاوردی از آن در کتـابش اسـتفاده و از وی 

-٤۸۸/ ۲٠، سـجادی: ک.جهت اطالع بیشتر ر؛ ۳٦٥، ۳٥٥، ماوردی( رفته است یانازمکرده  قول نقل

٥۲٠.( 
، االمر بـالمعروف )۷٦٦-٦٦۱/ ۲غزالی، (آثار دیگری نیز مانند احیاء علوم الدین  ذکرشدهغیر از منابع . ٢

 ،)۹۲ -۹۱ابن جماعـه، (تحریر االحکام فی تدبیر اهل االسالم  ،)۸٠-۱ابن تیمیه، (و النهی عن المنکر 

، تحفه الناظر و عنیه الذاکر فی حفـظ الشـعائر )۲۳۹الکتانی، (االت و الصناعات التراتیب االداریه و العم

، )۱۳۲ی، هنـد یـدببـاقری ) (ق ۸۷۱م (و تغییر المناکر از عبدالله محمد بن احمد بن قاسم تلمسـانی 

، الحسـبه فـی األمـراض )۱۹۹٦ابن داود حنبلـی، (الکنز األکبر فی االمر بالمعروف و النهی عن المنکر 

دمشـقی، (ته عبدالملک بن حبیب السلمی، االشاره الی محاسن التجاره و غشوش المدلسین فیها نوش

گیرنـد  یمدر این حوزه جـای ) ۱٥٥-۷جوبری، (و هتک االستار  االسرار کشف، المختارات فی )۸۹ -۱۳

 .اجتناب شده است ها آنولی از ذکر 
 .محتسب استدر منابع مربوط به اندلس منظور از صاحب السوق همان . ٣
الحسـبه بخشی از کتاب االحکام السـلطانیه کـه در مـورد حسـبه اسـت تحـت عنـوان الرتبـه فـی طلـب  .٤

 ).۲٠٠۲، ماوردی(است مجزا چاپ شده  صورت به



  ١٤١   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

در اواخر ). ۲٠٠۳الشیزری، ( تألیف گردید نهایه الرتبه فی طلب الحسبهکتاب  ،ایوبی

 رساله ابن عبدونو ) ۱۹۸٦السنامی، ( نصاب االحتساب ق ششم سدۀهمین قرن یا اوایل 

  .شد  در اندلس نوشته) ۱۹٥٥ابن عبدون، (

ابن ( و المحتسب فی آداب الحسبههای  دو رساله به نامق، ششم و هفتم  سدۀدر 

تحریر در  ۀدر اندلس به رشت) ۱۹٥٥الجرسیفی، ( فی آداب الحسبهو ) ۱۹٥٥عبدالرئوف، 

 ابن عوض ۀنوشت نصاب االحتساب علی مذهب االئمه الحنفیه ق، از آثار قرن هفتم. آمد

در . توان نام برد را می) تا ابن تیمیه، بی( رساله الحسبه فی االسالمو ) ٥۲/ ٥زرکلی، (

 کتاب الرتبه فی الحسبه )ق۷۱٠-٦٤٥(ابن رفعه  ق، هشتم سدۀر قرن هفتم و اوایل اواخ

شخصی، زمینه را برای  یها هها در کنار تجرب این فعالیت). ٤۹۲/ ۲٠سجادی، (را نوشت 

معالم القربه فی احکام ترین آثار حسبه یعنی  ترین و مهم شده نگارش یکی از شناخته

الدین یوسف معروف به ابن  جمال ق، نهم سدۀدر ). ۱۳٦٠ ابن اخوه،( فراهم آورد الحسبه

/ ۲٠سجادی، (نوشت مختصر به نام کتاب الحسبه ای رساله  )ق ۹٠۹(مبرد دمشقی 

 ۀبه رشت) ۲٠٠۲ابن دیبع، ( کتاب بغیه االربه فی معرفه أحکام الحسبههمچنین،   و) ٤۹۲

صر تکوین حسبه نویسی اقع شده، در و  به موارد مطرح  توجه باسدۀ سوم ق . تحریر درآمد

در این دوره  رخی از کتب و رساالتکه ب این سبببه را  قهفتم و هشتم  سدۀو است 

  .روند حسبه نویسی در تمدن اسالمی به شمار می یاز ادوار شکوفایتوان  می نوشته شد،

  

  ترین عوامل تأثیرگذار بر حسبه نویسی مهم-۳

برخی به نظر . شناسایی است های چندی قابل علل و انگیزه ،تکوین حسبه نویسیدر 

های اجتماعی  توانست مصداق توجه به حساسیت وظایف امر حسبه که می«پژوهشگران 

ای داشته باشد، علما و فقهای مسلمان را در قرون نخستین بر آن داشت تا به  عدیده

وجود شرایط مناسب و ). ۷۷فرخی و ناصری، ( »هایی در این زمینه بپردازند تألیف کتاب

تأثیر های چندی در قالب عوامل مذهبی، اداری و انتقال تجارب در این روند  انگیزه

  .ترین آنها پرداخته خواهد شد که در ادامه به مهمداشته است 

ظر را از این امر در نحسبه  مؤلفان آثار تعریف باید می بررسی علل حسبه نویسی برای

به تا حدودی  توان می از این طریق ولی است،شبیه  ا کمابیشآنه تعاریفو گرچه  گرفت

حسبه امر به معرف است زمانی که « برخیاز دید . سبب تألیف در این زمینه نزدیک شد

؛ ابی یعلی، ۳٤۹ ماوردی،( »شده است که آشکار منکر هنگامی از  وانهاده شده و نهی
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؛ ابن ٥۳؛ ابن دیبع، ۲۹۲ ن بسام،اب(اصالح روابط مردم  ،آن بر  برخی نیز عالوه). ۲۸٤

در نظر داشته اند تعزیرات را  مسألۀو ) ۳ابن عبدون، ( در راستای خیر و نیکی )۹اخوه، 

منکر از دیگر عوامل این  از  معروف و نهی  به سازی و ترویج امر فرهنگ). ۲٠٥السنامی، (

 آن به صورتنهی  ۀولی جنب ،)۳؛ ابن عبدون، ۱۸ابن اخوه، ( رود مهم به شمار می

  .رسد به نظر می یتر نمایان

 چنانکه ها مفاسد و دگرگونی در سنت و نگرانی علما و فقها از گسترش برخی انحرافات

در این زمان « :کرده از دیگر عوامل این اقدام بوده است نویسنده معالم القربه اشاره

های آن از بین رفته  ازمنکر ترک شده و درستی و نشانه معروف و نهی آگاهی و عمل به امربه

و مداهنه و ریاکاری بر قلوب مردم استیال یافته و توجه به خداوند به فراموشی سپرده شده 

مردم مانند چارپایان به پیروی از هوای نفس و شهوات تن داده و مؤمن راستین که . است

). ٦٠- ٥۹؛ ابن عبدون، ۱۸ابن اخوه، ( »شود راه خدا از سرزنش نترسد اندک پیدا می در

های دینی و اخالقی  گرایی ناشی از توصیه حاصل تقابل میان کمال ،واقع منابع حسبه در

خصلت خود به بایدها و  سببفقه به . و نوع عمل اجتماعی عینی در سطح جامعه است

تعارض و  ،اساس  این بر .کند ها و انحرافات را نیز منعکس می روی کج و پردازد نبایدها می

، استبا آنچه از منظر اعتقادی مطلوب و پسندیده  ،جامعه جریان دارد تضاد بین آنچه در

بلکه از آن و بوده ها تحت تأثیر فقه  برخی از این کتابگرچه . بر این روند مؤثر تواند بود

بتوان و شاید  است تا حدودی متفاوت از کتب فقهیمنابع حسبه ولی  ،مایه گرفته است

گسترش شهرها و رونق . محسوب داشتستقالل از فقه ا آنها را به گونه ای، کوشش برای

تأثیر  شهرنشینی و پیچیدگی مناسبات اجتماعی و لزوم ایجاد نظم نیز در این روند بی

عامل دیگری در نگارش این  ،ها و منکرات ظلم و ستم و سکوت در برابر بدعت. نبوده است

   ).۱۸۹-۱۸۸؛ سنامی، ٦٠ - ٥۹ابن عبدون، ( آثار بوده استگونه 

اطروش، (اندکی با روند اجرای آن آشنایی داشتند  بود و شمارحسبه امری تخصصی 

بتوان آموزش و انتقال تجارب را نیز بر حسبه نویسی مؤثر که رسد  نظر می و چنین به )۳۸

دست به کار بخشی و آموزش  هدف آگاهی بابرخی از مؤلفان  ،اساس  این بر. دانست

عنوان مقام و مسئول نهاد حسبه  روی سخن با محتسب به ،ها کتابدر این . اند تألیف زده 

و اقدامات وی در بهبود شرایط است محتسب ضابط قانون  ،نظر این نویسندگان از. است

بر اساس مبادی فقهی و گاه عرف محل وظایف  کوشیدند می مؤلفان. تأثیر دارداجتماعی 

نامه عملی برای  توان این منابع را نوعی آیین می لذا و اختیارات وی را تبیین نمایند؛



  ١٤٣   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

حسبت را ذیل ) ۱٥/ ۱( حاجی خلیفه). ۷۷فرخی و ناصری، ( محتسبان به شمار آورد

ویژه  مؤلفان این منابع به. علوم قرار داده و این موضوع تا حدی مؤید این نظر است

و در کنار استفاده  هبه دست آوردهایی  از راه ممارست و تجربه آگاهی ،شاغالن این منصب

 اند هدف انتقال تجربه به این مهم اقدام کرده از فروعات فقهی و تطبیق تجارب با آن، با

های عملیه  در حکم رساله توان می را همچنین بخشی از این منابع). ٤- ۳ابن اخوه، (

 . محسوب داشتآموزش احکام  برای
  

  محتوای منابع حسبه -٤

این موضوعات شامل آنها حاکی از آن است که محتوای  بهآثار موجود در باب حسبررسی 

منکر، لزوم انتصاب و شرایط محتسب، رعایت مظاهر دینی،  از  معروف و نهی  به امر: است

واجبات، محرمات و منکرات همچون شرب خمر و زنا، اذان و مؤذن، نماز و مسائل مربوط 

قدس مانند مساجد، احکام و به آن مانند جماعت، جمعه و عید، نصاب شرعی، اماکن م

فروش و مسائل مربوط به آن، اهل ذمه، بهداشت شهری،  و قوانین مربوط به بانوان، خرید

مسائل به اهمیت   توجه با .، منازعات، اختالفات فردی و بسیاری موارد دیگرءقضاامر 

بخش  ،کنندگان حفظ حقوق مصرفو در جهت و لزوم نظارت بر فعالیت اهل بازار  مالی

به نظارت  بر آنها غالب است، ١عملی ۀجنب آن دسته کهویژه  بهای از شماری منابع، عمده 

در این  و اختصاص داردفروش کاالها و خدمات و در کل زندگی شهری  و بر جریان خرید

های نادرست ایشان سخن به میان آمده  صد شغل و پیشه و شیوه گاه از بیش از یک ،بخش

وضعیت اجتماعی و اقتصادی  بررسیاین فصول در ). ابن بسان و ابن اخوه: نک( است

منابع حسبه حاوی جزئیات، مطالب . است شهرها در تمدن اسالمی حائز اهمیت بسیار

و در کل اند رسوم  و  شهر، اوضاع اجتماعی، آدابدربارۀ اطالعات انبوهی کمیاب و نادر، 

این که گاه از  ، چندان کهروند ی به شمار میمنبع سودمندی در مطالعات تاریخ اجتماع

  .یابند تر می مراتب فزون نگاری اهمیتی به منابع تاریخجهت از 

تألیف ندرت اشعار  آیات، روایات، منابع ادوار گذشته و بهتوجه به با  حسبه، منابع عربی

                                                                                                                                            
شـماری از ایـن منـابع کـه . انـد برخی پژوهشگران این منابع را به دو دستۀ نظری و عملـی تقسـیم کرده. ١

گیرند و آثـاری کـه  می یست، در زمرۀ آثار تئوری و نظری قرارنانی مؤلف مبتنی بر مشاهدات عینی و مید

شوند، در شمار منـابع عملـی  می حاصل مشاهدات عینی و نوعی دستورالعمل برای محتسبان محسوب

 ).۷۱۹/ ۲پاکتچی، ( اند و کاربردی جای دارند و برای امور روزانه به رشتۀ تحریر درآمده



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٤٤

 استشهاد کردهابیات  از دیگران به سقطی بیشتر ،در میان حسبه نویسان. شده است 

آن دسته از ). ٥٤، ٥۳، ۸، ۷، ٦؛ سقطی، ۳٦٤، ۳٦۳ ؛ ماوردی،۳٠- ۲۹ابن اخوه، ( است

های  ویژگی ،در مقایسه با سایر منابع مؤلف است،شخصی  یها همنابع که حاصل تجرب

در برخی موارد و موضوعات  ،ها شباهتای  وجود پاره منابع حسبه با. دارند خاصی

قابل توجه است ماوردی، ابو یعلی، شیزری و سنامی  ثارشباهت میان آ :رندداهایی  تفاوت

نظر  شده، از پاسخ نوشته و  نهایه الرتبه فی طلب الحسبه که بر اساس پرسش ،ر مقابلو د

  .استمتفاوت سایر منابع  باشیوه 

دسته  ۳به محتوا و حجم، بتوان این منابع را به   توجه با که رسد میچنین به نظر 

نسبت به ها  و نویسندگان آناست رساالت کوتاه یا فصلی از کتاب  ،اول ۀدست :کردتقسیم 

 حالتی تئوری دارندرعایت 
ً
/ ۲پاکتچی، ( ضوابط فنی فقها و محدثان مقید بوده و عمدتا

توان در این  حکام السلطانیه و نیز تحریر االحکام فی تدبیر اهل االسالم را میاال ). ۷۱٥

اول  ۀوضوعات بیشتری را نسبت به منابع دستمسائل و م ،دوم ۀدست. گروه قرار داد

کتاب احکام السوق،  ؛ ماننداند فراتر رفته نظری ۀو تا حدودی از جنبدهند  می پوشش

از سوم  ۀدست .رساله ابن عبدالرئوف و الحسبه فی االسالم أو وظیفه الحکومه االسالمیه

در فصول  نظریسائل و در کنار توجه به م دارندتفصیل و جزئیات بیشتری منابع حسبه، 

موضوعاتی  ، در آنها برو در بخش مربوط به مسائل اجتماعی شهرها اندکاربردی  اولیه،

 تمرکز شده است؛  بیشتر مانند اینهاوران و  مانند معابر، بهداشت و درمان، اصناف و پیشه

ایسه در مق وشوند  نامه یا قانون اداری شهر محسوب می نوعی آیین این قبیل آثار در واقع

کمتر به دام دارند و  تفصیل بیشتریابواب و  شمارنظر نظم، حجم،  از ،اول ۀدست با دو

 یها مسائل عملی در عرصهدر آنها به  نظری،مسائل  ردر عین تأکید بتکرار افتاده اند و 

مؤلف شرحی از ، منابعدر این ). ۷۱٥/ ۲پاکتچی، ( توجه شده است اجتماعی بیشتر

در این . است به دست دادههای مختلف زندگی شهری  های انسانی در عرصه فعالیت

حسبه بر  :که در سایر منابع حسبه وجود ندارداست شده  ها گاه مسائلی مطرح کتاب

 - ٦۳ ابن اخوه،(، اوزان و مقادیر )۲٦٦-۲٦٤، ۹۳سنامی، (کاغذ و کاغذ فروشان، بنگ 

توان  ابن اخوه، سنامی، سقطی و ابن دیبع را میار آث .ف و بازارَر های اهل ِح  تدلیس) ٦٦

  .بندی کرد در ذیل این دسته تقسیم

  

  ترین عوامل تأثیرگذار بر متن مهم-٥

توان منابع  اساس می  براین. افتد های چندی اتفاق می تکوین یک اثر تحت تأثیر مؤلفه



  ١٤٥   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

ای از جهان اسالم در  های منطقه مسائل و ویژگی ۀدهند هر دوره را تا حدودی نشان

؛ اند بودهمؤثر در نوع نگارش آثار حسبه ی های علل و مؤلفه. ای خاص از تاریخ دانست برهه

استفاده از منابع چگونگی جایگاه نویسندگان، مسائل محلی، مذهبی و  منزلت و مانند

  .ها اشاره خواهد شدصورت مستقیم و غیرمستقیم که در ادامه به برخی از آن به

  

  جایگاه نویسندگان- ٥-۱

نقش داشته اند،  در تکوین منابع حسبه نویسندگانی با جایگاه علمی و اجتماعی متفاوت

 یها دیدگاه جایگاه نویسندگان و .مانند فقها، محدثان، محتسبان و قضات و حتی حکام

متن تأثیرگذار بوده سوی نگارش و  و  در نوع و سمت ،هرکدام یها هدر کنار تجرب ایشان

  .است

 .بوده استحسبه  آثار مربوط به دینی و رویکرد مذهبی عامل مهمی در نوشتن ۀانگیز  

این  است، طبقۀ فقها و محدثان، مؤلفان غالبمنابع حسبه از فروعات فقهی از آنجا که 

. اندجمله آن  یعلی، ابن رفعه، السنامی و ابن جماعه ازوماوردی، اب :بوده اندآثار قبیل 

اطروش عالوه ناصر  و )٦/ ٤زرکلی، (پرداخت  حدود و تعزیرات می ۀابن تیمیه خود به اقام

  .شتبر آنکه فقیه بوده، در شمار حکام نیز قرار دا

 ءاز فقها که منصب قضا شماری. قاضیان بوده اندحسبه نویسی  از مؤلفانگروه دوم 

رای مثال ماوردی، ابن رفعه، سنامی و ب. اند کرده می یتفعالنیز در این زمینه  داشته اند،

ی ها زمینه درکه هایی  آگاهیبا توجه به اند و  اشتغال داشته ءقضاامر ابن جماعه مدتی به 

این دسته با  آثار ۀمقایس. آثاری در این موضوع پدید آوردند، کسب کرده بودنداجتماعی 

  ..غلبه داشته استی این گروه، نظریه ها بر نوشتهمحتسبان حاکی است که تألیفات 

 ۀو مدتی ادار  داشته اندجایگاه دیوانی  ،حسبهآثار مربوط به دسته سوم از نویسندگان 

 که مطرح چنان ،ایشان ۀانگیز . اند دار بوده یکی از شهرهای مهم عهده را در نهاد حسبه

ه های موجود در میان اهل بازار به همگنان بود ویژه تدلیس ود بهی خها هشد، انتقال تجرب

 بهرهمبادی معرفتی و دانش دینی از عنوان فقیه یا محدث،  ایشان عالوه بر آنکه به. است

های  آگاهی ۀبر پایو بنا داشتند، خود متصدی امور حسبه و در شمار محتسبان بودند

این تا سبب شده  مسألههمین . اند بر منابع دینی به این امر اقدام کرده  تکیه با یشغل

ابن بسام، ابن رفعه و ابن اخوه . دناداری و عملی بیشتری داشته باش ۀدسته از منابع جنب

  .توان در شمار این گروه قرار داد را می



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٤٦

  تأثیر مسائل محلی- ٥-۲

به گستردگی دنیای اسالم از سند و ماوراءالنهر در شرق تا اندلس در مغرب،   توجه با

بوده مؤثر می، بر این منابع اسالهای رسوم در کنار دستور  و  فرهنگ و مسائل محلی، آداب

برای . کردمالحظه الی آنها  های مناطق مختلف را تا حدودی در البه توان ویژگی و می

، موسیقی، قسوم  سدۀرسوم ایرانیان در  و  ها و آداب در کتاب االحتساب به آیین ،مثال

شده و گاهی واژگان فارسی همچون   تراشیدن ریش و مسائل مربوط به زرتشتیان اشاره

یعلی وماوردی و اب). ۷۳، ۷۱، ٦۷، ٤٦، ٤۱اطروش، (رفته است  کار  بهدر آن » مارماهی«

در اثر سنامی که کتاب . شته انددر آثار خود بیشتر تحت تأثیر مسائل عراق و بغداد قرار دا

سترش خرافات پس از حمله مغول و صدمات وارده به شرق اسالمی و گ ۀخود را در دور 

). ٦۱سنامی، ( است مالحظه آن تا حدودی قابلآثار قاره هند و  مسائل شبه نوشته،

هند  ۀقار   بر شبهرا همچنین استفاده از جمالت و واژگان فارسی تأثیر فرهنگی ایران 

  ).۱۸۸، ۱٥٥، ۱۲۷ همان،( دهد خوبی نشان می به

فی طلب الحسبه در مصر کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه و نهایه الرتبه 

ابن (برای مثال نهی از فقاع به دستور الحاکم . بوده اندمتأثر  جاشده و از مسائل آن نوشته

از  ،های خود نیل و فرات را فرود آورده ، یا اعتقاد به اینکه جبرئیل با بال)۳۲۳بسام، 

توان در  را میدیگر این تأثیر  ۀنمون). ابن اخوه، سیزده( ١محلی استفضای های  نمونه

 مالحظه کردهای آهنگران و تبعید ایشان در صورت ادامه اعمال خالف  بخش تدلیس

این بسیار  احتمال حکم تبعید را مشخص نکرده، ولی بهسبب نویسنده ). ۱٥۱ ابن اخوه،(

عنوان کاالیی استراتژیک در مصر و منع خروج آن بوده است  له ناشی از کمبود آهن بهأمس

 کامل از میزان و کمیت واحدهای اندازه). ۳۷لومبارد، (
ً
گیری در مصر  توضیحات نسبتا

نویسنده بغیه االربعه فی معرفه همچنین ). ۱۸ابن اخوه، ( نیز مؤید چنین تأثیراتی است

 .استیالی ممالیک منعکس کرده است ۀمسائل منطقه یمن را در دور  ،احکام الحسبه
 :توان مالحظه کرد می رامسائل محلی تأثیر در منابع مربوط به مغرب و اندلس نیز 

 و )۷۱یحیی بن عمر،( شد تحت تأثیر مسائل مغرب و اندلس نوشتهکه کتاب احکام السوق 

ابن ( توجه کرده است مسائل این شهر بیشتر ، بهابن عبدون چون اهل اشبیلیه بود

س« ۀلأمس). ۲۸-۱عبدون، 
ٌ
بطون و مرا ۀلأیعنی داللی در اندلس، همچنین مس» ُجال

                                                                                                                                            
در دو متن عربی در دسـترس . شده استاشاره حذف و تنها در مقدمه بدان  در متن فارسی این مطالب .١

 .نیز این مطلب وجود نداشت



  ١٤٧   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

بربر در پوشاند و عادت قبایل  می و قسمتی از صورت را که دهان» لثام«سوءاستفاده از 

مسائل محلی بر منابع حسبه در تأثیر های  کرد، از نمونه می و مشکالتی ایجادبود اندلس 

به ویژگی اجتماعی و ترکیب جمعیتی و دینی این  باتوجه). ٤۲، ۲٦همان، (است  اندلس 

مربوط به اهل ذمه مانند وضعیت زنان، شراب و نگهداری از خوک و منطقه مسائل 

 دست در آثار مربوط به اندلس بیش از سایر مناطق انعکاس یافته است  این مسائلی از

  ).۲۲الجرسیفی، (

  

  تأثیر رویکرد مذهبی- ٥-۳

 ۀفقها و پیروان مذاهب اربعغالبا از طبقۀ منابع حسبه مؤلفان  ،که اشاره شد چنان

ایشان در این تأثیر مذهب و رویکرد فقهی ایشان در آثار  ،اساس  این بر. بوده اندسنت  اهل

 مشهود استزمینه 
ً
 بیشتردر قرون اولیه مذهب حنفی  ،سنت در میان مذاهب اهل. کامال

حسبه نویسی  ،که اشاره خواهد شد گسترش داشت، ولی چناناز دیگران مذاهب 

و فقهای شافعی، حنبلی و مالکی در  نیافترواج ن چنداصورت مستقل در میان ایشان  به

  .دکردن می فعالیتبیشتر  این زمینه

در را ای  حکام السلطانیه روش مقایسهاال ر است که دجمله فقهای شافعی ماوردی  از

، ۳٥۱ماوردی، ( است بر فقه شافعی بودهاو اصلی  ۀولی تکی ،گرفته مذاهب اربعه در پیش

معالم القربه نیز در فروع پیرو فقه شافعی و در اصول گرایش نویسنده ). ۳٦٥، ۳٦٤، ۳٥٥

در کنار اشاره به نظر سایر مذاهب در  ، بنابر این،)۳ ابن اخوه،(شت اشعری دا

 ،۹۱، ۱۹، ۱٦ابن اخوه، (داده است گیری اساس کار خود را بر فقه شافعی قرار  نتیجه

ی و صدور حکم برخی گیر وی در زمان نتیجه). ۲٠۱، ۱۹٦، ۱۹٤، ۱٦۸ ،۱٥۲، ۱٥۲

کتاب بغیه  مؤلف). ۲٤٠همان، ( کند یعنی شافعی استفاده می» در مذهب ما«مسائل از 

رفته  پیشبر همان اساس االربه فی معرفه أحکام الحسبه نیز پیرو مذهب شافعی بوده و 

  ).٦۲ابن دیبع، (است 

در آثار  اند و تهمانند ابویعلی و ابن تیمیه نوش ١فقهای حنبلیرا  بخشی از منابع حسبه

ابویعلی بیشتر بر روایات . های احمد بن حنبل انعکاس بیشتری یافته است ایشان اندیشه

وی گاهی نظرات سایر مذاهب . باشداز رویکرد حنابله متأثر رسد  تکیه دارد که به نظر می

                                                                                                                                            
فهرست ابن نـدیم، حنابلـه هنـوز در شـمار مـذاهب  به  باتوجهالبته باید متذکر شد که در سدۀ چهارم ق . ١

 .)٤۱۷-٤۱۸ابن ندیم، ( اند فقهی قرار نداشته



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٤٨

 ،۲۸۸ابویعلی، ( کند بیان می» قال احمد«را با  را مطرح و در ادامه نظر احمد بن حنبل

توان در  میرا های تأثیر رویکرد مذهبی بر کتاب وی  از نمونه). ۳٠۸، ۳٠۷، ۳٠٦، ۲۹٤

هایی را مساوی  اوالد چنین ازدواج» متعه«ابویعلی در موضوع  :ه کردمالحظنکاح  مسألۀ

ابن  توان از می ،از دیگر نویسندگان حنبلی). ۲۹۷ابویعلی، ( زنازاده قلمداد کرده است

ابتدا دیدگاه مذاهب اربعه را ذکر و  ،تیمیه نام برد که در اثر خود مانند سایر نویسندگان

علمای حنبلی را مطرح و تأیید دیگر نهایت نظر احمد بن حنبل و  سپس افتراق آنها و در

های خود را در دفاع از اصول  وی آموخته .)۳۳-۳۱، ۲٥-۲۳ابن تیمیه، ( کرده است

  ).۱۷۸/ ۳زریاب، ( به کار گرفته است حنابله و محدثان

تألیف شده در باب منابع  ،به گسترش مذهب مالکی در شمال افریقا و اندلس  توجه با

ترین  احکام السوق از مهم). ۷٥الفاسی، ( این مناطق متأثر از فقه مالکی استدر حسبه 

بل سایر مذاهب از فقه مالکی در مقا ،آن ۀنویسند ومنابع این بخش از دنیای اسالم است 

بود،  در حال گسترش ق سوم سدۀکه فعالیت داعیان آن در اواخر  ،مانند اسماعیلیه

ای موارد نظر خود را  و در پارهآورده » قال مالک«نظر مالک را با  وی. دکن دفاع میسخت 

 ۀرسال ۳نویسندگان ). ۷٤، ۷۳، ۷۲، ٦٤، ٦٠، ٥۸یحیی بن عمر، ( کرده استمطرح 

  ).۱۲۱ سیفی، جر( اند ندلس نیز تحت تأثیر همین مذهب بودهحسبه مربوط به ا

در ب اکت تألیففقهای حنفی در  ،مذهب یادشده ۳در مقایسه با  ،که اشاره شد چنان

تنها منبع موجود حسبه نویسی مربوط به این . اند حسبه چندان فعال نبودهموضوع 

فقهی ابوحنیفه و  های این کتاب از دیدگاه ۀنویسند. است مذهب، نصاب االحتساب

مطرح » قال ابوحنیفه«علمای حنفی پیش از خود سود برده و نظر ابوحنیفه را با ذکر 

و  تنها منبع موجود ،دورهاین از مذاهب شیعه در ). ۱٤۲، ۱٠٦-۱٠٥سنامی، ( کرده است

و نظر فقهای بود مذهب زیدی مؤلف بر  .استناصر کبیر  تألیفاالحتساب  شناخته شده،

شیعیان امامی تا ). ٥٦، ٥٥، ٥۱، ٤۱، ٤٠االطروش، ( را منعکس کرده استاین مذهب 

صفویه اصطالح حسبه در آثار  ۀنهاد و مقام محتسب نبودند، ولی از دور در پی عهد صفوی 

  ).۲۸صرامی، ( فقهی شیعه رواج یافت

ویژه صدور احکام مختلف  در انتخاب روایات و به، تفاوت مذهبی نویسندگان این آثار

 به بسته به مذهب و گرایش فقهی در مسائلی مانند امر ،برای نمونه ؛استار شده آشک

منکر، مرجع تعیین محتسب، حدود اختیارات و اقدامات تأدیبی مجرمان  از  معروف و نهی 

  .استمالحظه   هایی قابل و نوع آن تفاوت



  ١٤٩   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

  حسبه نویسیمنابع - ٥-٤

شمار آورد که از دو منظر فقهی و  توان از فروعات فقه اسالمی به حسبه نویسی را می

. است مسلمانانهای دینی، اقتصادی و اجتماعی  اخالقی درصدد نظارت بر فعالیت

. گاهی نیز تحت تأثیر عرف بوده است و قوانین دینی ریشه در قرآن، سنت و اجماع دارد

دگان نظم اجتماعی ایجادشده، نویسنبرای به اینکه نهاد حسبه   توجه اساس و با  این بر

 از  معروف و نهی  به ویژه در مقدمه و بخش مربوط به امر این منابع در تأیید دیدگاه فقهی به

از کتاب و سنت و گاه  ،های مختلف نظارت بر فعالیتبرای منکر و لزوم نصب محتسب 

نظری  ۀاین بخش منابع حسبه جنباست تا سبب شده  مسألههمین  .اند دهبهره بر اجماع 

، ۷ابن عبدون، (کریم است آیات قرآن از جمله مهم ترین منابع، . اشندبیشتری داشته ب

، ۸۳، ۷۸، ۷٥، ٦۹؛ ابن عبدالرئوف، ۲۷٤، ۲۷۳، ۲٦۹، ۲۱٥، ۲۱٤، ۲۱۳؛ شیزری، ۸

، ۳۸٤، ۳۸۲، ۲٦۷، ۲۹٤، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۸٤؛ ابن بسام، ۸، ٥، ٤، ۳، ۲؛ سقطی، ۸٤

میزان  که متذکر شد دبای می البته). ۲۱، ۲٠، ۱۹، ۱۷، ۱٤، ۱٠، ۹؛ ابن اخوه، ۳۸٥

در مقایسه با ابویعلی، ماوردی  ،برای مثال ؛متفاوت استحسبه آیات در منابع  استناد به

  .استده قرآن کریم استناد کر آیات موضوعی بیشتر به اثبات برای 

استنادی از دیگر منابع  نخستینخلفای  رأیای موارد  سیره نبوی، احادیث و در پاره 

، ۲۹۲؛ ابن بسام، ۳٠٤، ۳٠۳، ۳٠۲، ۳٠۱، ۲۹٥، ۲۸۸یعلی، واب( ی استدر حسبه نویس

، ٥، ٤، ۳، ۲؛ سقطی، ۳۸۳ ،۳٦۸، ۳٦٥، ۳٦۲، ۳٥٦، ۳٥٦، ۳٤٤، ۳۳۸، ۳٠٥، ۲۹۷

، ٦۲، ٥٦؛ یحیی بن عمر، ۲٤، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲٠، ۱۷، ۱٦، ۱٥، ۱٤، ۱۲؛ ابن اخوه، ٦

، ۲٦۹، ۲٦۲، ۲۲۸ ،۲۲۷، ۲۲٦، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱٦، ۲۱٤، ۲۱۳؛ شیزری، ۷٤، ۷۲، ٦۹

و اثر خود را بر اساس  استناد کردهآیات به  برخی از نویسندگان کمتر). ۲۷۳، ۲۷۱

، ٤۳االطروش، ) (ص(روایات پیامبر  ، مؤلف،االحتسابدر  :اند احادیث و روایات نوشته

، ٥۲، ٤۷، ٤٥، ٤٤، ٤۱همو، ) (ع(، امام علی )٦۹، ٦۸، ٦۲، ٦۱، ٥۳، ٥۱، ٥٠، ٤۷، ٤٦

و حضرت فاطمه ) ٥٥، ٤٦همو، ) (ع(، امام صادق )۷٤، ۷۲، ٦۹، ٦٦ ،٦٤، ٦۳، ٥٤

حکام السلطانیه اال در . داده است مستند قرارتلف خرا در اثبات مسائل م) ٥٠همو، (

بیشتر و در اکثر این منابع د یاداوری کرد که البته بای. استاصلی بر احادیث  ۀیعلی تکیواب

 به امر ۀلأمسمؤلفان در حتسب و شرایط آن، لزوم وجوب م، در باب های اولیه در بخش

این جنبه ها  در سایر بخش ، به آیات قرآن استناد کرده اند، امامنکر از  معروف و نهی 

در حالی . گیرد برای نمونه نوشته سقطی در این گروه قرار می. شود میمالحظه ندرت  به



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٥٠

 ۀاین دو منبع استفاد در آثار برخی نویسندگان مانند ابن عبدون و ابن جماعه ازکه 

  .چندانی نشده است

. وع دیگر استناد مؤلفان به آثار مشابه یا مربوط به موضوع از علمای پیشین استن

ویژه علمای حنفی استفاده کرده  سنامی از کتب معتبر فقهای پیش از خود، به ،برای مثال

برای . است حسبه در آثار مربوط به قابل توجههای  یکی از ویژگی ارجاع به مآخذ،. است

در هم ماوردی از ابوسعید اصطخری که پیشتر محتسب بغداد بوده و گویا کتابی  ،مثال

کتاب شیزری به ابن بسام ). ۳٦٥، ۳٥٥ ماوردی،( ، استفاده کرده استداشتهاین زمینه 

حکام السلطانیه اال سنامی به برخی کتب متقدم مانند  و )۲۸٥ابن بسام، ( ارجاع داده

ابن دیبع ). ۲٤، ۲۳، ۸٠سنامی، ( کرده است ابن درید اشاره ۀیعلی و نوشتوبماوردی و ا

جرسیفی در ). ٤۹ابن دیبع، (های غزالی سود برده است  حکام السلطانیه و نوشتهاال از 

جرسیفی، ( کند حکام السلطانیه، آثار ابن سهل، کتاب ابن یونس یاد میاال رساله خود از 

عرف رایج در مسائل  ،که اشاره شد و سنت، چناندر کنار کتاب ). ۱۲۹، ۱۲٦، ۱۲٥

 است تأثیر داشتهتوجه برخی نویسندگان بوده و بر متن  اجتماعی هر منطقه نیز مورد

 ).۱۱ابن اخوه، (
  

  نتیجه

 قسوم  سدۀبه آثار موجود به   توجه حسبه نویسی، باسابقۀ  ،پژوهش حاضربنابر 

معاصر  ۀهایی را تجربه کرده و تا دور  فراز و نشیب قگردد و این روند تا قرن نهم  بازمی

 در اکثر ادوار تاریخی. یافته است  تداوم
ً
کتب و رساالت چندی در خصوص حسبه  ،تقریبا

 سدۀهفتم و اوایل  سدۀسوم و اواخر  سدۀ ؛ گرچهتحریر درآمد ۀدر عالم اسالمی به رشت

های چندی  در نگارش این آثار انگیزه. حسبه نویسی بوده است یهشتم از ادوار شکوفای

شود  میمالحظه منکر  از  معروف و نهی  به سازی و امر همچون مقابله با انحرافات، فرهنگ

آموزش و انتقال  ،در کنار آن. رود آثار به شمار می ۀ این قبیلمشترک همو این نقطۀ 

کوشش منابع حسبه حاصل . بوده است در این روند قابل توجهنیز عاملی  ها هتجرب

 تعالیم دین راعالمان،  در این آثار،. بوده است خاص در تمدن اسالمیطبقه ای ها و  گروه

های  های الهی و اخالقی و جلوگیری از هنجارشکنی با واقعیت در راستای گسترش ارزش

نویسندگان را  ۀهم ،البته از این نظر. اند داده می جامعه و نیازهای زمان خود پیوند

اجتماع و در ارتباط با اقشار مختلف  ۀدر عرصکسانی که توان در یک سطح قرار داد و  نمی



  ١٥١   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

محتوای . اند دادهامتیاز بیشتری به خود اختصاص  ،نگارش نیز ۀدر عرص تجربه داشتند،

طیف وسیعی از  ورود  نوعی تبلور آن به شمار می ها و به منابع حسبه تحت تأثیر انگیزه

بر قرآن و سنت و گاه عرف   تکیه ها و نبایدهای مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را باباید

رسوم محلی و مسائل  و  در این میان رویکردهای مذهبی، فرهنگ، آداب. شود شامل می

تأثیر داشته اند، گو اینکه  ،در رویکرد نویسنده و در نتیجه متن ،اجتماعی مناطق مختلف

در پی  ،سبه نویسان با شناخت متون دینی و مسائل فقهیح. یکسان نیست میزان تأثیر

وجوه ایجابی مناسب با وجوه سلبی با تدوین قوانین و ایجاد نظارت بر مسائل  یجایگزین

بر این روند عوامل چندی در قالب جایگاه . اند دینی، اجتماعی و اقتصادی بوده

 ،در این میان. است نهادهاد اثر ناست اجتماعی و شغلی نویسندگان، مذهب و منابع مورد

 های این منابع نیز به مراتب بیشتر داشته و تفاوت به یمذهب و تصدی امور حسبه تأثیر

 .های ناشی از آن است له و مؤلفهأنوعی ناشی از این دو مس 
  

 منابع
ام آیین شهرداری ترجمه معالم القربه فی احکابن اخوه، ضیاءالدین محمد بن احمد بن أبی زید قرشی، 

  .۱۳٦٠بنگاه نشر و ترجمه کتاب، : ترجمه جعفر شعار، چ دوم، تهران الحسبه،

، تحقیق طالل کتاب بغیه االربه فی معرفه أحکام الحسبهابن الدیبع، وجیه الدین عبدالرحمن بن علی شیبانی، 

  .۲٠٠۲القری،  جامعه ام: بن جمیل الرفاعی، مکه

، تحقیق کتاب السیاسه أو االشاره فی تدبیر االماره :ه فی طلب الحسبه درابن بسام، محمد بن احمد، نهایه الرتب

  .۲٠٠۳دارالکتب العلمیه، : محمدحسن محمدحسن اسماعیل و احمد فرید المزیدی، بیروت

، چ دومالمنجد،  الدین صالح، تحقیق األمر بالمعروف والنهی عن المنکر، عبدالحلیمابن تیمیه، احمد بن 

 .۱۹۸٤، کتاب الجدیددار ال: بیروت،
دارالکتب العلمیه، : ، بیروتالحسبه فی االسالم أو وظیفه الحکومه االسالمیهابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، 

  .تا بی

محاکم : ، تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد، قطرتحریر االحکام فی تدبیر اهل االسالمابن جماعه، بدرالدین، 

  .۱۹۸٥ه قطر، الشرعیه والشئون الدینیه بدول

، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر المنتظم فی تاریخ االمم و الملوکابن جوزی، ابوالفرج، 

  .۱۹۹۲: عطا، بیروت

، تحقیق مصطفی عثمان کنز االکبر من االمر بالمعروف و النهی عن المنکرابن داود الحنبلی، عبدالرحمن، 

  .۱۹۹٦یه، دارالکتب العلم: جا حمیده، بی

ثالث رسائل اندلسیه فی آداب الحسبه و : ابن عبدالرووف، احمد بن عبدالله، فی آداب الحسبه و المحتسب در

  .۱۹٥٥مطبعه لمعهد العلمی الفرانسی آلثار الشرقیه، : ، به کوشش ای لویی پروونسال، قاهرهالمحتسب



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٥٢

، به رسائل اندلسیه فی آداب الحسبه و المحتسبثالث : ابن عبدون، محمد بن احمد، رساله ابن عبدون در

  .۱۹٥٥مطبعه لمعهد العلمی الفرانسی آلثار الشرقیه، : کوشش ای لویی پروونسال، قاهره

  .۱۳۸۱اساطیر، : ، ترجمه محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست ابن ندیم، محمد بن اسحاق،

الهیئه : جا ، بیالعربی الی نهایت العصر المملوکیالحسبه فی مصر االسالمیه من الفتح ابوزید، سهام مصطفی، 

  .۱۹۸٦المصریه العامه للکتاب، 

: ، تصحیح محمد حامد الفقی، بیروتاالحکام السلطانیهابی یعلی، محمد بن الحسین الفراء الحنبلی، 

  .۲٠٠٠دارالکتب العلمیه، 

مکتبه التراث : احمد جدبان، صعده تحقیق عبدالکریم ،االحتساباالطروش، الناصر للحق الحسن بن علی، 

  .۲٠٠۲االسالمی، 

ی دوره دکتر رساله، »شرق اسالمی از آغاز تا سقوط بغداد های سرزمینحسبه در « احمد، بادکوبه هزاوه،

  .۱۳۷٦ی، تاریخ و تمدن اسالم رشتههران، ت دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

  .۱۳۷۸، سال چهارم، ۱٥٠ - ۱۲۸، صص ۳، ش حکومت اسالمی، »شناسی حسبه کتاب«هندی، ز،  باقری بید

 ة، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران، بنیاد دایر ۲، ج المعارف بزرگ اسالمی ةدایر ، »ابن اخوه«پاکتچی، احمد، 

  .۱۳۷٤، ۷۱٦- ۷۱٥صص  المعارف بزرگ اسالمی،

ثالث رسائل اندلسیه فی آداب : له عمر بن عثمان الجرسیفی درالجرسیفی، عمر بن عثمان بن عباس، رسا

مطبعه لمعهد العلمی الفرانسی آلثار الشرقیه، : ، به کوشش ای لویی پروونسال، قاهرهالحسبه و المحتسب

۱۹٥٥.  

مکتبه : جا ، بیاالسرار و هتک االستار المختار فی کشفالدین عبدالرحیم بن عمر دمشقی،  الجوبری، زین

  .ق ۱۳٠۲ف الیان سرکیس و اوالده، یوس

دارالکتب العلمیه، : ، بیروتکشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونحاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، 

۱۹۹۲.  

الحسبه و المحتسب فی االندلس من الفتح االسالمی الی سقوط بیشی محمد، . حسین، شنینه، عبدالحلیم د

  .۲٠۱۲الجامعه، السنه : جا ، بیمدینه غرناطه

تصحیح محمود  ،هاین فیاإلشارة إلی محاسن التجارة و عشوش المدلس ،ی، أبو الفضل جعفر بن عل یالدمشق

  .۲٠٠۹دار صادر، : األرناؤوط، بیروت

بنیاد  :، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران٤، ج المعارف بزرگ اسالمی ةدایر ، »ابن عبدون«رحیم لو، یوسف، 

  .۱۳۷٠، ۲٠۷- ۲٠٦ بزرگ اسالمی، صصالمعارف ةدایر 

بنیاد  :، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران۳، ج المعارف بزرگ اسالمی ةدایر ، »ابن جماعه«رفیعی، علی، 

  .۱۳۷٤، ۲٥٠- ۲٤٥المعارف بزرگ اسالمی، صص ةدایر 

  .۱۹۸۹دارالعلم للمالیین، ط الثامنه، : زرکلی، خیرالدین، االعالم، بیروت

 ةبنیاد دایر  :، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران۳، ج المعارف بزرگ اسالمی ةدایر ، »ابن تیمیه«زریاب، عباس، 

  .۱۳۷٤، ۱۹۳- ۱۷۱المعارف بزرگ اسالمی، صص 

، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران، بنیاد دایره ۲٠، ج دایره المعارف بزرگ اسالمی، »حسبت«سجادی، صادق، 

  .۱۳۹۳، ٥۲٠ - ٤۸۸صص  المعارف بزرگ اسالمی،



  ١٥٣   ها تا سدۀ نهم ق؛ علل و مؤلفه نویسی در تمدن اسالمی حسبه

مطبعه : ، به کوشش کولن ولیفی بروفنسال، پاریسآداب الحسبهالسقطی، ابوعبدالله محمد بن ابی محمد، 

  .۱۹۳۱ارنست لورو، 

مکتبه الطالب : ، تحقیق مریزن سعید مریزن عسیری، مکهنصاب االحتسابالسنامی، عمر بن محمد بن عوض، 

  .۱۹۸٦الجامعی، 

، کتاب السیاسه أو االشاره فی تدبیر االماره: بدالرحمن بن عبدالله، نهایه الرتبه فی طلب الحسبه درالشیزری، ع

  .۲٠٠۳دارالکتب العلمیه، : تحقیق محمدحسن محمدحسن اسماعیل و احمد فرید المزیدی، بیروت

  .۱۳۷۷دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، : قم ،حسبه یک نهاد حکومتیالله،  صرامی، سیف

چ  ،کوشش حسین خدیوجم به ی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی،غزال

  .۱۳۹٠علمی و فرهنگی، : هفتم، تهران

  .۱۹۸٤دارالثقافه، : المغرب، الدار البیضاء خطه الحسبهالفاسی، عبدالرحمن، 

ها بر اساس معالم القربه فی  های شغلی آن وران و تقلب پژوهشی درباره پیشه«فرخی، یزدان و ناصری، سمانه، 

  .۱۳۹٦، پاییز ۱٠٦ - ۷۳ ، صص۲٦، ش مطالعات تاریخ اسالم، »احکام الحسبه

و المللی فرهنگ  ینب کنگرهدومین » شمعرفی کتاب االحتساب حسن اطرو« کاوسی، مینا و رضوی، ابوالفضل،

 /https://civilica.com/doc/548324.۱۳۹٤اندیشه دینی، 
نامه جهت دریافت درجه کارشناسی  ، پایان»مآخذ شناسی نهاد حسبه در شرق جهان اسالم«کاوسی، مینا، 

  .انسانی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم: ارشد به راهنمایی ابوالفضل رضوی، تهران

چ دوم،  ، المسمی التراتیب االداریه، تحقیق عبدلله الخالدی،نظام الحکومه النبویهالکتانی، محمد عبدالحی، 

  .تا داراالرقم، بی: بیروت

، ترجمه عبدالله ناصری طاهری و جغرافیای تاریخی جهان اسالم در چهار قرن نخستینلومبارد، موریس، 

  .۱۳۹٠ه تاریخ اسالم، پژوهشکد: سمیه سادات طباطبایی، تهران

، به کوشش احمد جابر بدران و علی جمعه، الرتبه فی طلب الحسبهالماوردی، علی بن محمد بن حبیب، 

  .۲٠٠۲دارالرساله، : قاهره

  .۲٠٠٦دارالحدیث، : ، تحقیق احمد جاد، قاهرهاالحکام السلطانیهالماوردی، علی بن محمد، 

، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران، ۳، ج المعارف بزرگ اسالمیةدایر ، »ابن دیبع«مؤذن جامی، محمدهادی، 

  .۱۳۷٤، ٥۲٥ - ٥۲۳المعارف بزرگ اسالمی، صص ةبنیاد دایر 

 .۱۳٥۱، ۳٠٤- ۳۹۷، صص ۳ش  المورد،، »ثالثه مخطوطات فی الحسبه«، هالل السرحان، محیی
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/272797 

نا،  بی: جا ، گردآوری ابوعبدالله بن شبل، به کوشش محمود علی مکی، بیکتاب احکام السوقیحیی بن عمر، 

  .تا بی


