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 :الممخص
يعد نظام الحسبة ركنا ميما من أركان ادارة الدولة العربية        

االسالمية، لما لو من تأثير ايجابي عمى جوانب عديدة، وبالتالي ينعكس 
 الدولة واستتباب امنيا.عمى حالة 

وعمى الرغم من ان موضوع الحسبة قد تم دراستو من قبل باحثين قبمي 
مختمفة، لكني عولت القيام بيذا العمل العممي  بأشكالحيث تم دراستو 

 لكشف جانب من الجوانب  اليامة في تاريخ الحسبة في بالد المشرق.
بالمظير الالئق  ولكي يبرز الباحث المنصف مثل ىذا الموضوع، ويظير

 بو، فعميو أن يطرق ميدانا زاخرا بالصعوبات والمشكالت ومنيا:
الزمنية التي تناولتيا الدراسة، إذ إن الموضوع ىو )الحسبة في  المدةطول 

م( وىي مدة تاريخية ٕٛ٘ٔ -ٓ٘ٚه/ ٙ٘ٙ -ٕٖٔالعصر العباسي(، )
المدة ىذه من   نقملال  عدة اسباب دعتنا زمنية طويمة، ومع ذلك فينالك 

 :منيا 
السبب األول: ِإنَّ النظم اإلدارية كنظام الحسبة ال تكتمل صورتيا إال 

 بدراستيا من حيث البعد الزماني والبعد المكاني والبعد الحضاري.
والسبب الثاني: ىو توثيق الصمة بالسبب األول؛ إن المادة التاريخية عن 

المصادر التاريخية  الحسبة في العصر العباسي، التي احتوتيا ثنايا 
 والفقيية وغيرىا تتفاوت في مبمغ ما تيسره لنا، من عصر إلى عصر أخر.
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Abstract: 

The Hisbah system is an important pillar of the 

administration of the Arab Islamic state, due to its 

positive impact on many aspects, and thus it is reflected 

on the state's state and its security. 

Although the subject of hisbah has been studied by 

researchers before me and has been studied in various 

forms, I have relied on doing this scientific work to 

uncover an important aspect of the history of hisbah in 

the Levant. 

In order for the fair researcher to highlight such a topic 

and appear with the appearance that befits him, he must 

approach a field full of difficulties and problems, 

including: 

The length of the time period covered by the study, as 

the topic is (the calculation in the Abbasid era), (132 - 

656 AH / 750 - 1258 AD), which is a long historical 

period of time, yet there are two reasons that made me 

not reduce this period anything: 

The first reason: Administrative systems, such as the 

system of calculation, are not complete without studying 

them in terms of temporal, spatial and civilizational 

dimensions. 

The second reason: is the close connection with the first 

reason; The historical material on the calculation in the 

Abbasid era, which was contained in the folds of 

historical, jurisprudential and other sources, varies in the 

amount that is available to us, from one era to another  
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 المقدمــة

نظاما شرعيا عرف منذ ظيور االسالم واستمر بالتطور حتى اصبح  الحسبةيعد نظام 
ركنا اساسيا من اركان ادارة الدولة العربية االسالمية لما لو من تاثير كبير واوضح عمى ادارة 
مؤسسات الدولة بشكل ايجابي ساعد عمى أستباب االمن واالمان واالستقرار السياسي 

لة العربية االسالمية عامة و بالد المشرق خاصة وبعد واالقتصادي واالجتماعي في ربوع الدو 
ان كان نظاما شرعيا يقوم بو من يتطوع ويرغب في الحصول عمى االجر وتحقيق 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر  ﴿من ا سبحانو و تعالى تطبيقا لقولو تعالى   المقربة
( اصبح نظاما سياسيا و ٗٓٔ) سورة ال عمران اية ﴾َيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف وَ 

عن اجيزة  رقابيا يدخل في كافة مفاصل الحياة حتى اصبح في العصر العباسي جيازا مستقال
الدولة لو انظمتو الخاصة وميامو الخاصة و عمى من يتولى العمل فيو وفي انظمتو شروط 

ا في شخص المحتسب ، وقد تعددت ميامو والقابو فمم يقتصر عمى وواجبات البد من توفرى
وانما لعب دورا كبيرا في الجوانب السياسية واالقتصادية   في االسواق  الجانب الرقابي

والخدمية المتنوعة والتي تمس حياة االنسان بصورة مباشرة او غير مباشرة ،  فقد كان 
ل مراقبة ومتابعة الكوادر الطبية والمؤسسات لممحتسب في الجانب الصحي دور فعال من خال

وكذلك المراكز التعميمية التي تقع عمى عاتقيا تدريس العموم الطبية   الصحية كالبيمارستاتات
والتركيز عمى اختيار من يتحمى بالكفاءة والمقدرة عمى ميام ىذه الميمة وكذلك وضحنا دور 

سواق ونظاميا والحفاظ عمى نظافة التاجر المحتسب في االسواق و كيفية محاسبة ومراقبة اال
ومتجره و نظافة المارة في االسواق ومنع الغش والتدليس في التعامل مع الناس والجانب 
الخدمي االخر وىو الحمامات الذي يعد من اىم المؤسسات الخدمية لما لو من أىمية في 

تق المحتسب تقع ميمة وعباداتو االخرى فكان عمى عا  نظافة و طيارة االنسان في صالتو
المراقبة والتدقيق في نظافة الحمامات والعاممين فييا والمرتادين ليا حفاظا عمى المجتمع 

 .والبيئة في بالد المشرق 
 المبحث األول: الحسبة والمحتسب عبر التاريخ
 أواًل: التطور التاريخي لنظام الحسبة والمحتسب

والمحتسب ارتباطًا وثيقًا بنشأة وقيام الدولة العربية االسالمية،  (ٔ)ارتبط نظام الحسبة
وذلك من خالل ما جاء من آيات قرآنية كريمة استدل من خالليا المسممون عمى وجوب 
االبتعاد عن كل ما يسبب الضرر لمناس فقولو تعالى: }َوْيٌل ِلْمُمَطفِِّفيَن الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى 
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َذا َكاُلوُىْم َأْو َوَزُنوُىْم ُيْخِسُروَن{النَّاِس يَ  نُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن (ٕ)ْسَتْوُفوَن َواِ  ، وقولو تعالى: }َوْلَتُكن مِّ
، وقولو تعالى: (ٖ)ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأولََِٰئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{

نِجيِل َيْأُمُرُىم}الَِّذيَن َيتَّ   ِبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوًبا ِعنَدُىْم ِفي التَّْوَراِة َواإْلِ
ُم َعَمْيِيُم اْلَخَباِئَث{  .(ٗ)ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَياُىْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُيُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ

القرآنية ىي أصل من اصول قيام الدولة العربية االسالمية، فاالسالم جاء ىذه القاعدة 
بشريعة سمحاء دعت الى الحفاظ عمى حياة االنسان وارشدت عن كل ما ينظم أمورىم 
االجتماعية وبأدق مفاصل الحياة، ودفعت الناس الى طريق الحق والعدل واألخالق، فكان من 

نواة االولى ليذه الميمة في عيد النبوة حيث كان اول الضروري قيام عمل المحتسب وكانت ال
محتسب في االسالم ىو معمم البشرية وسيد االنام محمد )ص( فعن ابي ىريرة )رض( قال: 
"مر النبي صمى ا عميو وسمم عمى رجل يبيع طعامًا فأعجبو فادخل يده فيو فاذا ىو بطعام 

 .(٘)من غشنا" مبمول، فقال النبي صمى ا عميو وسمم ليس منا
(: "ال تبيعوا الذىب بالذىب اال مثاًل بمثل فال تشفوا صمى ا عميو وسمموقولو )

بعضيا عمى بعض، وال تبيعوا الورق بالورق، إال مثاًل بمثل، وال تشفوا بعضيا ببعض وال 
 .(ٙ)يبيعوا منيا غائبًا بناجز"

نيج سيد األنام بقياميم  ( في السير عمىصمى ا عميو وسممونيج خمفاء رسول ا )
ه/ ٖٕ -ٖٔبمراقبة وتفقد األسواق حيث كان الخميفة عمر بن الخطاب )رضي ا عنو( )

م( يقوم بالتجول في األسواق وحث التجار وأرباب العمل والِحرف عمى عدم ٖٗٙ -ٖٗٙ
 الغش والتالعب في اسعار المواد الغذائية والسمع األخرى.

ان عمر بن الخطاب )رضي ا عنو(، مر عمى  يقول (ٚ)فعن سعيد بن المسيب
حاطب بن أبي بمتعو وىو يبيع الزبيب في السوق فقال لو عمر بن الخطاب: "أما ان تزيد في 

 .(ٛ)السعر واما ان ترفع عن سوقنا"
م( فقد كان ٓٙٙ-٘٘ٙه/ ٓٗ-ٖ٘وعن االمام عمي بن ابي طالب )عميو السالم( )

بنفسو ويحث التجار عمى ان ال يظمموا احدًا من الناس وال  يتفقد احوال الرعية في سوق الكوفة
 .(ٜ)يدلسوا عمييم او يطففوا في األوزان

م( استمرت ميام المحتسب ٓ٘ٚ-ٕٙٙه/ٕٖٔ -ٔٗو في عيد الخالفة األموية )
بشكل أوسع وأطمق عمى من يتولى ىذه الميمة بـ)عامل السوق(، اال انيا اصبحت ذات مدلول 
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الندماجيا مع ميمة أكبر وىي والية المدينة وىي ميمة تجمع بين والية اكبر وأوسع وذلك 
 .(ٓٔ)الشرطة ووالية الحسبة

م( فقد ظير نظام ٕٛ٘ٔ -ٓ٘ٚىت/ ٙ٘ٙ -ٕٖٔوفي عيد الخالفة العباسية )
الحسبة وتطور كنظام رقابي وقضائي لو خصائص وشروط، كما اتسعت واجبات وصالحيات 

الحياة العامة عمى كافة األصعدة ولكافة مدن الخالفة المحتسب، فمن خالل ما طرأ عمى 
العباسية من اتساع الرقعة الجغرافية لمخالفة، وبناء المدن والتوسع العمراني كبناء مدينة 

، ومن ثم بناء بغداد التي اصبحت ِقبمة لمعالم من (ٔٔ)الياشمية وىي اولى عواصم العباسيين
رىم، حيث اصبحت ممرًا لمقوافل التجارية وممتقى العمماء و التجار والصناع والحرفيين وغي

لمطرق البرية، مما حتم عمى الخميفة لحفظ االمن والنظام في المدينة بتعيين من يراقب وينظم 
ويحل مشاكل الناس فييا، فتوسعت وازدادت صالحيات المحتسب آنذاك امثال ابو زكريا 

عمى اسواق بغداد ايام الخميفة ابو  م( الذي كان محتسباً ٗٚٚه/ ٚ٘ٔيحيى بن عبد ا )ت: 
 .(ٕٔ)م(٘ٚٚ-ٗ٘ٚه/ ٛ٘ٔ -ٖٚٔجعفر المنصور )

كما كانت لألسباب السياسية دورىا في تطور نظام الحسبة فظيور حركات 
 .. (٘ٔ)، والمانوية(ٗٔ)، والراوندية(ٖٔ)الزندقة

وغيرىا مما حتم عمى الخمفاء ان يعينوا من يتولى امر مثل ىذه الحركات ويراقبيا 
-ٛ٘ٔيراقب تحركات عناصرىا كما ىو الحال في عيد الخميفة الميدي العباسي )و 

م( الى تعيين محتسب مختص بمراقبة الزنادقة بعد ظيور ىذه الحركة في ٙٛٚ-٘ٚٚه/ٜٙٔ
 .(ٙٔ)عيده، وعرف ىذا المحتسب باسم )صاحب الزنادقة(

رة وكذلك الحال في اسواق المشرق االسالمي حيث حظي المحتسب بأىمية كبي
وصالحيات واسعة من قبل األمراء ورجاالت الدولة مكنتو من ان يمارس واجباتو بكل حزم 
وقوة فعمل عمى فرض سطوتو في االسواق ومراقبتيا ومحاسبة كل اصحاب المين والتجار في 
االسواق والحمامات والطرق واالزقة والرقابة عمى نظافتيا وجودتيا وعدم الغش والتالعب في 

اييميا وكذلك مراقبة المؤسسات الصحية بكوادرىا الطبية وطالبيا وبيمارستاناتيا اوزانيا ومك
والضرب عمى يد كل من يخالف االنظمة والقوانين الموضوعة ليذه المؤسسات، فحققت نتائج 

 كبيرة في تحقيق نشر الوعي الصحي والخدمي واالقتصادي في بالد المشرق.
 ثانيًا: المحتسب لغة واصطالحاً 
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 سب لغًة:المحت
 لتعريف المحتسب لغًة: ىو طالب األجر من ا. (ٚٔ)جاء في جامع األصول

 المحتسب اصطالحًا:
بقولو: "من نّصبو اإلمام، او نائبو لمنظر  (ٛٔ)جاء تعريف المحتسب عند ابن االخوة

 في احوال الرعية، والكشف عن امورىم، ومصالحيم".
بالمعروف وينيى عن المنكر احتسابًا اال وجاء تعريف المحتسب بأنو "ىو من يأمر 

ان الفقياء خصصوا ىذا االسم بمن يعينو ولي األمر لمقيام باالحتساب، وسموا غير المعين 
 .(ٜٔ)بالمتطوع، وفرقوا بين المحتسب والمتطوع بفروق"

 ثالثًا: الشروط الواجب توفرها في المحتسب:
ددت الشروط الواجب توفرىا في عممت الدولة العباسية عمى تنظيم ميمة الحسبة، وح

 -الشخص الذي يتولى ميمة المحتسب، فقد قسمت ىذه الشروط الى نوعين وىما:
 -* الشروط الفقهية أو الشرعية لممحتسب:

تعد ميمة المحتسب من الميام الضرورية التي تدخل في صميم التعامل المباشر مع 
رعت الدولة ان تتوفر بالمحتسب عدد الناس وعمى كافة اشكاليم واخالقيم ومبادئيم، ولذلك 

 من الشروط الفقيية وىي:
 اإلسالم:  -8

يجب ان يكون الشخص المتولي لميمة الحسبة )المحتسب( مسممًا مستندين الى قولو 
، وألن الغاية من الحسبة ىي لنصرة (ٕٓ)تعالى: }ولن يجعل ا لمكافرين عمى المؤمنين سبياًل{

عمى المسمم ال في القضاء وال في الحسبة، ألن الكافر ممنوع من  الدين فال يجوز تولية الكافر
 .(ٕٔ)قير المسمم
 العدالة: -0

العدالة بأنيا: "عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع  (ٕٕ)ويرى ابن األثير الجزري
حامميا الى ىيئة راسخة في النفس، تحمل عمى مالزمة التقوى والمروءة جميعًا، حتى تحصل 

نفوس بصدقو، وال تشترط العصمة من جميع المعاصي، وال يكفي اجتناب الكبائر، بل الثقة لم
 من الصغائر ما ترد بو الشيادة والرواية".

 الحرية: -3
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وىي صفة ميمة من صفات المحتسب فال يجوز ان تكون والية الحسبة لعبد 
 .(ٕٗ){ َضَرَب المَُّو َمَثاًل َعْبًدا َمْمُموًكا اَل َيْقِدُر َعَمى َشْيءٍ   وذلك لقولو تعالى: } (ٖٕ)ممموك

 التكميف: -4
اي ان عمى المحتسب ان يكون انسانًا بالغًا عاقاًل لتصح واليتو، الن ال والية لصبي 
صغير وال لبالٍغ من غير عقل، ألنيما غير مكمفين شرعًا فال يجوز توليتيم عمى المكمفين 

 .(ٕ٘)ين والعاقمينوالبالغ
 أما الشروط العممية في المحتسب:

البد من توفر عدد من الشروط العممية المكممة لمشروط الفقيية فتوفر الشروط الفقيية 
 وحدىا ال يكفي لمن يتصدر لمثل ىذه الميمة وىي:

العمم: وىو ان يكون عارفًا ومممًا بما يقول ويفعل وبما ىو مباح ومحرم، لكي ال  -ٔ
 .(ٕٙ)ا أحل وال يحل ما حرميحرم م

 (ٕٚ)القدرة: وىي قدرتو عمى القيام بميامو وان يكون اىاًل ليذه الميمة الصعبة -ٕ
 .(ٕٛ)مستندين الى قولو تعالى: }ال ُيكمف ا نفسًا اال وسعيا{

 رابعًا: واجبات المحتسب وصالحياته:
الشريعة  من يتأمل الفقو االسالمي يجد فيو لممحتسب مكانة عظيمة، فقد وضعت

االسالمية العديد من الميام والمسؤولية عمى عاتقو ألىمية ميمتو في حفظ النظام الداخمي 
لمدولة، فقد كانت ليذه الميمة الحق في التدخل ومراقبة ومحاسبة ومعاقبة كل ما يمكنو 

 اإلخالل باألمن واالستقرار والضرر بحياة الناس وامور دينيم ودنياىم.
 الواجبات المناطة عمى عاتق المحتسب ىي:ومن بين اىم 

 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر: -ٔ
يعد األمر بالمعروف في مقدمة واجبات المحتسب وينقسم الى قسمين: األمر 

 (ٜٕ)بالمعروف في حقوق ا سبحانو وتعالى ويشمل التذكير بالصالة كإقامة صالة الجمعة
 .(ٖٓ)لحفاظ عمييا وعدم تضييعياوىي من اىم الشعائر الدينية الواجب ا

اما فيما يخص حقوق األدميين فيي تختص بالصالح العام كإصالح مسجد او بناء 
ما تيدم من قنوات المياه واصالحيا، اما فيما يخص الديون والنفقات فال يأمر اال فيما ليس 

 .(ٖٔ)فيو حكم، ألن ما كان فيو احكام فعمييم الرجوع الى القضاء
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نيي عن المنكر فيو ينقسم الى قسمين ايضًا: وىي ما يتعمق بحقوق اما ما يخص ال
ا سبحانو وتعالى مثل محاربة الِشرك با والدجل والشعوذة والسحر والسحرة، اما فيما يخص 
حقوق االدميين كالمشاجرات والمعامالت المحرمة في األسواق بما يشمل نوعية السمع المباعة 

 وغيرىا. ...(ٕٖ)من الجودة والرداءة
يقع عمى المحتسب ميمة اتخاذ عدد من النواب في بعض األمصار الكبيرة  -ٕ

 .(ٖٖ)لمساعدتو في اداء ميامو
كما يقع عمى عاتقو ميمة اختياره لمجموعة اخرى يعرفون بـ)العرفاء( وكان يقع  -ٖ

ىي ان ، وىذه الميمة (ٖٗ)عمييم االختيار من األمناء اي من الوزير او القاضي ألىمية عمميم
يكون لكل صنعة )عريفًا( من صالح اىميا وخيرًا في صنعتو ليكشف من يغش في عممو 

، عمى ان يكون ىؤالء العرفاء ممن يتمتعون بسمعة طيبة، ومعروفين بالنزاىة (ٖ٘)ويتالعب فيو
واالمانة والصدق والشرف، حيث كانت وظيفتيم ىو جمب اخبار السوق وما يدخل اليو من 

 .(ٖٙ)وما يقوم بو التجار من التالعب في االسعار.. وغير ذلكالسمع والبضائع 
يتخذ المحتسب مجموعة من االشخاص يدعون بـ)الغممان او الرسل( الذين  -ٗ

يعدون بمثابة عيون المحتسب في البمد عامة واالسواق خاصة وذلك ألنيم يقومون بدخول 
اليد الضاربة لممحتسب في السوق االسواق في اي وقت لمراقبة المخالفين، وكان ىؤالء بمثابة 

حيث كانت وظيفتيم احضار من يخالف ويسيرون معو اذا ركب، وينفذون األوامر التي يأمر 
 .(ٖٚ)بيا المحتسب، كما كانت ليم ولقوتيم رىبة في قموب الناس

 صالحيات المحتسب:
ولممحتسب صالحيات واسعة لسعة وتشعب ميمتو واىميتيا في حفظ األمن 

 في الدولة وفي اىم مفاصميا لذلك فقد اتسعت صالحياتو وتعددت ومنيا:واالستقرار 
اقامة الحدود: كان من صالحيات المحتسب ىو اقامة الحدود بعد ثبوتيا امام  -ٔ

 .. وغيرىا.(ٖٛ)القضاء كجمد شارب الخمر، ورجم الزناة
النفي: كان من صالحيتو نفي شارب الخمر وكذلك نفي من اشتير غشو  -ٕ

 .(ٜٖ)خارج السوق
الغرامة: وىي ان يدفع المذنب اموااًل لتعويض الضرر الذي تسبب بو لمناس  -ٖ

 .(ٓٗ)عمى اثر غشو ليم في بيعة بضاعتو او اخذه مااًل ظممًا من صاحبو
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التشيير: ويقصد بيا اعالن غش التاجر لمناس كإشيار غش العطارين او  -ٗ
 .(ٔٗ)الصيادلة وغيرىم، كي يتجنب الناس التعامل معيم

التيديد: وىو طمب من قام بعمل يضر بو اآلخرين بالحضور الى االستدعاء و  -٘
 .(ٕٗ)مجمس المحتسب كمن يغش في صنعتو او يغش في ميزانو

الضرب: ويعد ىذا النوع من العقاب يمجأ اليو المحتسب في حالة اصرار  -ٙ
المخالف عمى غشو ومخالفتو لألوامر الشرعية، كإصراره عمى ىتك الحرمات، او أفشاء البدع 

 .(ٖٗ)الناس وغيرىا بين
المبحث الثاني:  الدور الرقابي لممحتسب عمى المؤسسات الخدمية في بالد 

 المشرق 
 أواًل: الدور الرقابي لممحتسب عمى المؤسسات الصحية في بالد المشرق

حظي عمم الطب بمكانة سامية وشأن رفيع في تاريخ الفكر االسالمي والحضارة 
العموم العقمية األخرى، كما حظي من امتين بو عمى درجة العربية االسالمية عمى غيره من 

عالية من اإلجالل واالحترام والتقدير من قبل الخمفاء واألمراء ورجاالت الدولة، فقد كان 
الخمفاء يعتبرون األطباء من اقرب الناس الييم حتى ذكر ان الخميفة المتوكل عمى ا 

ه/ ٕٙ٘بن جبرائيل )ت:  (ٗٗ)وعم( قال في طبيبو بختيشٔٙٛ-ٚٗٛه/ ٕٚٗ -ٕٖٕ)
، ولعل ذلك يعود الى ان األطباء ىم اكثر (٘ٗ)م(: "ان محمو منا محل ارواحنا من أبداننا"ٜٙٛ

 من يطمع عمى اسرار الخمفاء ورجاالتيم.
ونتيجة لمرعاية واالىتمام الكبيرين بالجانب الصحي في الدولة العربية االسالمية عامة 

فقد شيد المشرق تطورًا كبيرًا وممحوظًا في ىذا الجانب، فبعد  وبالد المشرق االسالمي خاصة
في مدينة  (ٙٗ)ان كان ىذا العمم يدرس عن طريق حمقات الدرس في المساجد كمسجد ماخ

حيث كانت تعقد فيو المجالس العممية الطبية وعمى يد كبار المشايخ والعمماء من  (ٚٗ)بخارى
دت مساجد بالد ما وراء النير األخرى مثل جامع ، كما شي(ٛٗ)ذوي الكفاءة والمقدرة العممية

حمقات لتدريس الطب عمى الطمبة وممن تولى مينة التدريس عمى سبيل المثال ال  (ٜٗ)بيكند
 .(ٓ٘)الحصر اسماعيل الجوبياري

م( حيث ٖٚٓٔه/ ٕٛٗ)ت:  (ٔ٘)أو في بيوت بعض العمماء كبيت الطبيب ابن اسينا
 ن او طرق الشفاء، وغيرىا.كان يجتمع الطالب لقراءة كتاب القانو 
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ثم أصبحت لو مدارس خاصة كمدرسة )جندنيسابور( الطبية وتعد من أقدم المدارس 
، اال انيا تطورت في العصر العباسي وأخذت بتدريس الطب لمطمبة (ٕ٘)في بالد فارس

، وبيمارستانات (٘٘)ايضاً  (ٗ٘)وبالد ما وراء النير (ٖ٘)الواردين الييا من بالد فارس وخراسان
، حيث كان يدرس فيو الطب عمى الطمبة الواردين الييا من (ٙ٘)امثال بيمارستان زرنج

الذي كان يعالج فيو المرضى  (ٜ٘)، وبيمارستان اصفيان(ٛ٘)، وبالد ما وراء النير(ٚ٘)سجستان
، وكان من أىم وابرز األطباء الذين يعممون (ٓٙ)ويستخدم ايضًا لتدريس الطب لطالب المدينة

 .(ٔٙ)بن مندريو االصبيانيفيو ىو الطبيب ا
وقد استمرت اىمية ىذه المراكز الصحية منذ )القرن الثالث اليجري/ التاسع الميالدي 

 .(ٕٙ)حتى القرن السابع اليجري/ الثالث عشر الميالدي(
وألىمية ىذه المينة فقد كان لمزاولتيا في بالد المشرق شروط وواجبات وضوابط 

والة األمر، وكبار األطباء امثال الطبيب ابن سينا )ت: عممية يشرف عمييا وعمى تنفيذىا 
م( وغيرىم، الى جانب دور المحتسب ٕٜ٘ه/ ٖٖٔ)ت:  (ٖٙ)م(، والرازيٖٚٓٔه/ ٕٛٗ

الذي كان يقع عمى عاتقو الثقل األكبر في مراقبة األطباء وطالب صناعة الطب منذ بدء 
ى الطالب الى تعمم الطب دراستيم ليا، حيث تبدأ رحمة المحتسب لمراقبتيم منذ ان يسع

ومزاولتو فيكون من صالحيات المحتسب اإلشراف عمى امتحان الطمبة الجدد وال يسمح 
ألحدىم مزاولة مينة الطب اال بعد ان يتأكد من توفر الشروط العممية والنظرية الميمة فيو 

لشريعة بقولو: "الطب عمم نظري وعممي، أباحت ا (٘ٙ)، كما ورد عن الشيزري(ٗٙ)واتقانو ليا
 عممو وعممو لما فيو من حفظ الصحة ودفع العمل واألمراض عن ىذه البيئة الشريفة".

وكان من صالحيات المحتسب ايضًا ىو ايقاف من يثبت تقصيره في عممو عن 
مزاولة مينة الطب لحين اثبات جدارتو فييا وان يجتاز االمتحان الجديد لو بمراقبة واطالع 

 .(ٙٙ)المحتسب
لرئيسي في ايجاد فكرة امتحان األطباء يرجع الى ما حدث في عيد ولعل السبب ا

م( حينما عمم بأن احد األطباء قد ٜٗٓٔ -ٗٚٓٔه/ ٚٛٗ-ٚٙٗالخميفة المقتدر العباسي )
أخطأ وكاد ان يودي بحياة احد المرضى فأمر الخميفة المحتسب ابو ابراىيم بن ابي بطيحة 

لطب إال بعد اجراءه االمتحان من قبل الطبيب بأن يمنع سائر المطببين من مزاولة مينة ا
 .(ٛٙ)المعروف بعمميتو وذكاءه (ٚٙ)سنان بن قرة
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وبما أن مينة الطب مينة متشعبة ومتنوعة بتنوع اعضاء جسم االنسان وتشعبيا 
فظير فييا الكثير من االختصاصات الطبية، فكان لكل اختصاص اىميتو العممية واىمية 

، حيث ال يجوز ان (ٜٙ)الواجبة في الطبيب، فنرى منيم الفصادينمراعاة توفر الشروط 
اال من اشتير بمعرفتو بتشريح االعضاء والعروق  (ٓٚ)يتصدى لمفصد كما اوضح الشيزري

والعضل والشرايين واحاط بمعرفة تركيبيا وكيفيتو، وذلك كي ال يقع عمى المبضع )المشرط( 
 ي الى ىالك المريض.في عرق غير مقصود او في عضمة او شريان فيؤد

وكان عمى المحتسب ايضًا ان يأخذ منيم العيد والميثاق بأن ال يفصدو في عشرة 
، كما يقوم (ٔٚ)أمزجو اال بعد مشاورة األطباء وقد اوضح الشيزري ىذه األمزجة بالتفصيل

المحتسب باحصاء آالت الفصد ويبحث ويراقب مدى جاىزيتيا لمفصد، ونظافتيا واكتمال 
 .(ٕٚ)عددىا

اما فئة الجراحين فكان المحتسب يقوم بامتحانيم بكتاب جالينوس المعروف 
بـ)قاطاجانس(، ويمتحنيم بكتاب )التصريف لمن عجز عن التأليف( لمرىاوي )ت: أوائل ق 

، ويعمل عمى مراقبتيم والتأكيد عمى ضرورة نظافة وتعقيم (ٖٚ)ه( وىو كتاب خاص بالجراحةٗ
، ولكون ىذا النوع من التطبيب (ٗٚ)يا في العمميات الجراحيةواكتمال ادوات الجراحين ألىميت

ميم ويدخل في ادق مفاصل جسم االنسان كان البد من المراقبة المستمرة عمييم فنجد ان 
ألىمية ىذا الدور اخذ عمى عاتقو القيام بو كمحتسب اضافة الى دوره كطبيب ىو الطبيب 

، والذي عرف بشيخ (٘ٚ)م(٘ٔٓٔه/ٙٓٗ: )ابي يعمى حمزة بن عبد العزيز النيسابوري( )ت
األطباء في مدينة بخارى، حيث كان يعمل عمى مراقبة ومحاسبة األطباء واالىتمام بسير 

 .(ٙٚ)العمل في المؤسسات الطبية في المدينة
وفئة الكحالين )اطباء العيون( فيم ايضًا كانوا يخضعون المتحان بكتاب )محنة 

محتسب فمن وجد فيو معرفة والمام بطبقات العين الطبيب( لحنين بن اسحاق من قبل ال
 .(ٚٚ)وامراضيا وتفاصيميا اذن لو بمزاولة مينتو ومداواة أعين الناس

وفئة المجبرين، فقد كانوا يخضعون ايضًا المتحان من قبل المحتسب بكتاب )بولص 
في الجبر( ومحاسبتيم كغيرىم من األطباء عمى نظافة وحدة واكتمال ادواتيم المستخدمة 

 .(ٛٚ)عمميم
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ولممحتسب دور ميم في مراقبة االطباء وكيفية تعامميم مع مرضاىم فكان يأمرىم 
بتسجيل حالة المريض منذ دخولو الى البيمارستان وتسجيل ما يقول ويشعر بو وما يقوم 
الطبيب باعطاء ادوية كميا يتم تسجيميا بشكل يومي ويعطى منيا نسخة الى ذوي المريض، 

ض اعطيو الطبيب اجره، وان لم يشفى او توفي تعرض ىذه النسخ من حالة فاذا شفي المري
 .(ٜٚ)المريض الطبية عمى رئيس األطباء ليتبين ليم اسباب الفشل

ومن واجبات المحتسب ايضًا ىو مراقبة األطباء في تحضيرىم لألدوية والعقاقير 
مًا، وال يضعوا التمائم عند الطبية، وأكدوا عمييم بأن ال يعطوا دواء يضر بيم وال يركبوا لو س

احد من العامة، وال يذكروا لمنساء دواء ُيسقط األجنة، وال لمرجل الذي يقطع النسل، وليغضوا 
.. (ٓٛ)ابصارىم عن المحارم عند دخوليم عمى المرضى، وال يفشوا األسرار، وال ييتكوا األستار

طبيب ومراقبتيا من قبل وغيرىا الكثير من األمور الواجب توفرىا ومراعاتيا من قبل ال
 المحتسب والمحاسبة عمييا والعقاب في من يخالف قوانينيا.

ومن واجبات المحتسب ايضًا ىو مراعاة ومراقبة المؤسسات الطبية واالىتمام بنظافتيا 
 والعمل عمى توفير كافة المستمزمات الطبية الكافية ليا.
وممحوظًا في المجال الطبي وذلك من فقد شيدت بالد المشرق االسالمي تطورًا كبيرًا 

خالل االىتمام بانشاء الكثير من المدارس الطبية والبيمارستانات المنتشرة في ارجاء المشرق 
والتي عممت عمى توفير العناية الطبية ألىالي البالد حيث شجع الخمفاء واالمراء عمى انشاء 

ال بيمارستان زرنج الذي انشأه مثل ىذه البيمارستانات لنشر الوعي الصحي بين الناس امث
، وعمل عمى تجييزه بكافة المستمزمات (ٔٛ)م(ٜٓٓه/ ٚٛٔعمر بن الميث الصفار )ت: 

الطبية وتكميف المحتسب لالشراف والمراقبة عميو، وتوفير المستمزمات المطموبة ومحاسبة 
العاممين في  ومراقبة المخالفين في اداء واجباتيم لخدمة الناس سواء كان ذلك من االطباء او

ىذه المؤسسة، ويقوم المحتسب برفع تقارير عن اداء االطباء والعاممين الى الجيات 
، ولذلك نرى تسابق ىذه المؤسسات في الحفاظ عمى مركزىا واىميتيا، فنرى (ٕٛ)المختصة
يشير الى ذلك بقولو: "يوجد في شيراز بيمارستان لو وقف جميل وبو آالت حسنة  (ٖٛ)المقدسي
 .(ٗٛ)ذاق"، ويضيف قائاًل: "البيمارستانات في أصفيان اعمر من مدينة شيراز"واطباء ح

وقد كان من صالحيات المحتسب ان يأمر األطباء والكفاءات الطبية بالقيام بتدريب 
طمبة الطب اضافة الى دورىم كأطباء في البيمارستان كما ىو الحال في بيمارستان ابي سعد 
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حيث عمل المحتسب وبموجب  (ٙٛ)في مدينة نيسابورم( ٘ٔٓٔه/ ٙٓٗ)ت:  (٘ٛ)الخركوشي
الصالحيات المناطة لو من قبل السمطات عمى امر االطباء والكفاءات الطبية من اقصى 
نيسابور لتدريب طمبة الطب فيو، ولما امتازت مدينة نيسابور بما تمتمكو من كفاءات عممية 

استعان المحتسب بأطباءىم لتعميم وطبية رفيعة ولما عرفوا من تنظيم في عمل البيمارستانات 
 .(ٚٛ)وتدريب الطمبة في انحاء مختمفة من بالد المشرق

وىذا ان دل عمى شيء فإنما يدل عمى حرص الدولة في نشر الوعي الصحي في 
 بالد المشرق.

*ثانيا: الدور الرقابي لممحتسب عمى المؤسسات االقتصادية ومنها األسواق في 
 بالد المشرق االسالمي:

االسواق مركزًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسياسيًا، وثقافيًا ميمًا لممجتمع بشكل عام تعد 
والمشرق بشكل خاص، فيي دليل واضح عمى مدى تحظر وازدىار الحياة االقتصادية في 

 .(ٛٛ)المدن، وكما ىو معروف فان المدن تتفاضل باألسواق وكثرة األرزاق
دمة الناس ولسد احتياجاتيم األساسية منيا وبما ان األسواق ُتعد مركزًا تجاريًا لخ

والكمالية فكان البد من االىتمام واالعتناء بيذه المراكز الحيوية التي تدخل بشكل مباشر 
 وغير مباشر بحياة االنسان.

فمذلك عمدت الدولة العربية االسالمية عمى االىتمام بيذه الجوانب الميمة وحرصت 
، (ٜٛ)فة وبوسط المدن وبالقرب من المسجد الجامع لممدينةعمى ان تكون األسواق بأماكن معرو 

فمذلك نرى ان اسواق المشرق تمتاز بيذه الميزة الميمة كما ىو الحال بأسواق مدينة بمخ 
 .(ٜٓ)ومدينة ىراة التي تقع بالقرب من مساجدىا الجامعة

فاستدعى ثم سرعان ما تطورت وازدىرت الحياة المينية واالقتصادية لبالد المشرق 
ذلك ان يقسم السوق الى تخصصات مينية وحرفية وتجارية، فكان لحرص الوالة عمى ان 
يجتمع اصحاب الحرفة الواحدة في مكان واحد ليسيل عممية التبضع من جية ولتسييل عممية 

، وسوق (ٜٔ)االشراف والمتابعة عمى ىذه االسواق من جية اخرى، كسوق الخياطين
 .(ٖٜ)ين الذي وضع في آخر السوق لخطرىم عمى الناسوسوق القصاب (ٕٜ)الخبازين

ولذلك نرى ظيور االسواق التخصصية في بالد المشرق بشكل واضح فقد عرفت عمى 
سبيل المثال مدينة جرجان بأسواقيا المقسمة عمى صفوف صغيرة وعمى وفق اختصاص 
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و وصف في . (ٜٗ)الحرف والصناعات فييا ومن ذلك سوق الغزالين، وسوق الدباغين وغيرىا
 .(ٜ٘)مدينة نيسابور سوقًا لمصاغة وآخر لمصفارين وآخر لمجمالين وسوقًا لألساكفة

وكذلك الحال في اسواق بالد ما وراء النير كسوق البقالين والفستقيين في مدينة 
بخارى، وسوق الكرايس )القطانين( في مدينة اسبيجاب وغيرىا من االسواق التي حظيت بشيرة 

 .(ٜٙ)ير من والة األمر آنذاكواسعة واىتمام كب
وظيرت اسواق خاصة لمساعدة المين التجارية في عممية البيع والشراء، حيث تقدم 
خدمات ميمة في بيع ووزن العمالت النقدية المعدنية من الذىب والفضة كما ىو الحال في 

لمينة اسواق الصيرفة في مدينة الري حيث عرفت بالكثير من الصيارفة الذين يمتينون ىذه ا
وىي التوسط بين الناس، والتسميف واإلقراض، وكذلك قبول الودائع، وصرف النقود وعرف من 
يمتين ىذه المينة بالصيرفي كما ىو الحال بالنسبة الى بكر بن حمدان الرازي الصيرفي )ت: 

م( ونتيجة ألىمية ىذه المينة اقيم سوق خاص بيا عرف بسوق الصيارفة في ٕٔٔٔه/ ٘ٔ٘
 .(ٜٚ)مدينة الري

ونتيجة ليذا التطور االقتصادي والحضاري في بالد المشرق بكافة مدنو دعت الحاجة 
الى االىتمام واإلشراف والمتابعة عمى عمل ىذه األسواق ومدى نظافتيا ودقة تعامميا مع 

 الناس وعدم الغش او التدليس او االحتكار والتطفيف بأرزاقيم.
كما ىو الحال في المين األخرى، فقد ولذلك حظيت مينة المحتسب بأىمية بالغة 

كان لممحتسب دور كبير في الحفاظ عمى األسواق وعمى متابعة الباعة والتجار فييا وادق 
 تفاصيل األمور ألنيا تدخل ضمن حياة االنسان.

واتسم المحتسب بالصالحيات الواسعة في بالد المشرق فقد كان يقع عمى عاتقو ان 
الموجودة لبناء المحالت والدكاكين حيث كان يحرص ان ال يراعي ويحافظ عمى القوانين 

يتعدى عمى حقوق المارة، فكانت ىناك قياسات معينة لمبناء ال يمكن ألي شخص ان يتعداىا 
ومن تعدى ذلك فمن صالحيات المحتسب ان يقوم بيدم البناء حتى لو كان ذلك مسجدًا، ألن 

 .(ٜٛ)ذلك مخصص لممارة وليس لمبناء
صالحياتو ايضًا ان يمنع التجار من وضع بضاعتيم في الطرقات وقد كان من 

والتضييق عمى الناس، فقد كان لكل تاجر مساحة معينة لوضع بضاعتو او عرضيا محددة 
عمى متجره او محمو ال يجوز ان يتعدى ذلك ومن تعدى حدوده فان من صالحياتو ازالة كل 
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الطرقات حتى لو كانت شجرة او ما يعترض الطريق ويحرم الناس حقيم في السير في 
. ولعل صالحيات المحتسب تؤخذ من قول رسول ا )ص(: (ٜٜ)مصطبة أو دكة يتكئ عمييا

فقد كان عمل المحتسب ىو ان ال يسبب ضررًا ال لمتاجر وال لممارة  (ٓٓٔ)"ال ضرر وال ِضرار"
 وذلك حفاظًا عمى سالمة الجميع وتحقيق العدل في الحقوق لمجميع.

ذلك كان عمى المحتسب ان يمنع ان يتجاوز التجار سوق غير االسواق اضف الى 
 .(ٔٓٔ)المخصصة ليم او لمينتيم ألن ذلك أيسر عمى التجار وأنفق لمبضائع وأسيل لممشترين

وكان عميو مراقبة ومنع عرض البضائع المحرمة شرعًا كبيع الخمور، حيث كان 
 .(ٕٓٔ)مخول بمعاقبة من يتاجر بيا ويبيعيا

ايضًا مسؤولية مراقبة نظافة المحالت واالسواق والدكاكين والزام اصحابيا وعميو 
الحفاظ عمى نظافة المحالت ونظافة األسواق فكان عمى اصحاب ىذه االسواق القيام بكنس 
وتنظيف محالتيم واسواقيم، ومعاقبة من يقوم برمي االوساخ والنفايات في الطرقات من الباعة 

ن من الحفاظ عمى اسواق المدن بشكميا البيي ألنيا تعتبر واجية ، وبذلك تمك(ٖٓٔ)والمشترين
 المدينة الحضارية واالقتصادية.

كما كان عميو ان يقوم بمراقبة ومنع دخول تجار التبن والغصون واشجار الشوك 
وجامعي الرماد الى االسواق كي ال يضر بالمارة ولكي ال يؤذي احد من الناس ولممحافظة 

 .(ٗٓٔ)ق، وقد كان ليذه المواد اسواق خاصة بيا تباع فيياعمى نظافة االسوا
كما كان ىناك بعض المين التجارية التي تحتاج الى نظافة من يجاورىا فعمى سبيل 
المثال يمنع المحتسب ان يجاور أصحاب المين او الِحرف التي تسبب الى ما يموث الجو 

خين او الحدادين من ان يجاور البقال والبيئة من الدخان كما ىو الحال عند الخبازين او الطبا
 .(٘ٓٔ)او البزاز او العطار ألن في ذلك ضرر كبير من مجاورتيما

اضف الى ذلك مسؤوليتو في الحفاظ عمى الصحة العامة من خالل مراقبة الخبازين 
، الذي كان (ٙٓٔ)من حيث فتحات الدخان كما عمل المحتسب في سمرقند ابراىيم بن بطحا

زين لمراقبتيم لما ليا من تأثير مباشر عمى حياة االنسان، باالضافة الى يتفقد محالت الخبا
كونو كان محاسبًا ليم وضاربًا عمى ايدييم لكل من يخالف شروط السالمة العامة او شروط 
النظافة الشخصية من حيث لبس الكمامات عمى األنف اثناء العجن او نظافة اليدين.. 

 .(ٚٓٔ)وغيرىا
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م لمنعيم من غش الناس باستخدام الشعير بداًل من القمح وقد كما يعمل عمى مراقبتي
كان محتسب مدينة سجستان يعمل عمى مراقبة الخبازين ولديو االعوان والمساعدين لمراقبة 
ومتابعة ذلك، كما لديو سجالت خاصة لكل صنف ولكل متجر لتسيل عميو عممية المراقبة 

 .(ٛٓٔ)واالحضار
لشخصية لمتجار والباعة في االسواق، وكذلك نظافة اضف الى ذلك مراقبتو النظافة ا

متاجرىم وحوانيتيم ومكاييميم ومغارفيم وموازينيم لما لو من أثر عمى حياة االنسان بشكل 
. كما كان يقوم بمحاسبة القصابين عمى نظافة محالتيم ومالبسيم حيث منع ذبح (ٜٓٔ)مباشر

ح وتموث لمشارع بالدم والروث ولما لو من الذبائح عمى ابواب الحوانيت لما يسببو ذلك من روائ
، وعمد المحتسب الى مراقبتيم في ذبح ذبائحيم المريضة (ٓٔٔ)نجاسة عمى المارة بتموث ثيابيم

وغش الناس، وان ذبحت فال يجتمع لحوميا مع البقية وتباع لوحدىا وبحضور المحتسب او 
 .(ٔٔٔ)احد معاونيو

الحثيثة من قبل الخمفاء واألمراء ورجاالت ونتيجة لذلك االىتمام والرعاية والمراقبة 
الدولة واعطائيم الصالحيات الواسعة لممحتسبين واعوانيم فقد غدت اسواق المشرق من اشير 
االسواق لما عرفو عنيا من النظافة واالىتمام بالخدمات التي تقدميا لمناس كافة فيي واجية 

ية وكما عرفت بجودة خدماتيا من حضارية تمثل المجتمع المشرقي بكافة طبقاتو االجتماع
 حيث األطعمة واالشربة وتقديم الخدمات لمناس.

وكان عمى المحتسب ايضًا ميمة كبيرة اال وىي ميمة مراقبة المكاييل والموازين 
المحددة وعدم الغش والتطفيف فييا، حيث يعمل عمى تفقدىا بين الحين واآلخر وبشكل 

وكذلك التأكد من المكاييل واألوزان المستخدمة في الوزن، مفاجئ، لمتأكد من جودتيا وتوازنيا، 
 .(ٕٔٔ)وقد ألزم التجار باتخاذ االرطال من الحديد والمعادن بعد ان يثبت عمييا ختم المحتسب

ومن واجباتو ايضًا منع االحتكار الذي رفضتو الشريعة االسالمية لما لو من ضرر 
، فقد (ٖٔٔ)قال "ال يحتكر اال خاطئ" عمى حال الناس ومنعيم قوت يوميم فعن النبي )ص(

كانت ىذه المظاىر تمقي مراقبة واىتمام من قبل المحتسبين حتى كان من يقوم بيا شخص لو 
وزنو وموقعو في الدولة فعمى سبيل المثال ال الحصر ما قام بو الوزير ابو ايوب سميمان بن 

غذائية من االسواق فما ان عمم مخمد المورياني وزير الخميفة المنصور من احتكاره لمواد 
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المنصور بذلك حتى عزلو عن الوزارة، فكان ذلك خير مثال لمراقبة ومحاسبة من يتياون 
 .(ٗٔٔ)بأقوات الناس

كما كان عميو ايضًا معرفة الغش ونوعو فكان عميو لزامًا اتخاذ اعوان وعرفاء لو من 
رسول ا )ص(: "استعينوا عمى  اىل المينة لمعرفة سبل وطرق الغش المستخدم، تطبيقًا لقول

 .(٘ٔٔ)كل صنعة بصالح اىميا"
ونتيجة لذلك كمو ولميام المحتسب الجسيمة والحثيثة لخدمة المجتمع االسالمي بشكل 
عام ومجتمع بالد المشرق بشكل خاص، فقد عمد امراء االمارة السامانية باختيار المحتسبين 

ل العمم والفضل بين الناس فعمى سبيل المثال فقد لبالدىم وألسواقيا من العمماء األكفاء من اى
ميمة الحسبة في بالد ما وراء النير  (ٙٔٔ)عين ابو عبد ا محمد بن الحسن بن األشعث

من اىل  (ٚٔٔ)وتحديدًا في مدينة بخارى، وكذلك المحتسب ابو حفص احمد بن احيد األبرحيني
 بخارى ايضًا.

والدراية في عمل القضاء والفصل في كما كان يختار ليذا المنصب من لو الخبرة 
األمور والجنايات التي تستدعي الفصل فييا والنظر فييا بسرعة، ففي كثير من األحيان كانت 
تسند ميمة الحسبة الى من يتولى القضاء كما ىو الحال في تقمد القاضي ابو نصر الحربي 

االحتساب في  ميمة (ٜٔٔ)م( الذي كان عمى قضاء فرغانةٜٜٔه/ ٖٔٛ)ت:  (ٛٔٔ)البخاري
 مدينة بخارى.

* ثالثًا: الدور الرقابي لممحتسب عمى المؤسسات الخدمية كالحمامات في بالد 
 المشرق

تعد الحمامات من المنشآت الدينية واالجتماعية والصحية الميمة التي بدأت تأخذ 
ار مجااًل واسعًا واىمية بالغة في حياة الناس بشكل عام والمسممين بشكل خاص، عمى اعتب
ِإنَّ  انيا تتصل اتصااًل مباشرًا بنظافة وطيارة االنسان المسمم، وذلك استنادًا الى قولو تعالى: }

 .(ٕٓٔ){ المََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرينَ 
ومنذ ذلك بدأ االىتمام بشكل واضح بنظافة وطيارة االثواب واالماكن واالبدان، عمى 

االنسان طاىرًا في صالتو وعبادتو وعند لقاءه بربو، حيث لم يكن العرب اعتبار ان يكون 
يعرفون الحمامات بشكميا ومفيوميا المعروف اال بعد الفتوحات العربية االسالمية لبالد 

 .(ٕٔٔ)الروم
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وبدأ االىتمام بيا عمى اعتبارىا احد المنشآت العمرانية الدينية والصحية واالجتماعية 
والوضوء والغسل وغيرىا فمذلك بدأ االعتناء بيا من حيث طرز البناء  الرتباطيا بالعبادة

 والتخطيط ليا وتزيينيا وزخرفتيا بما يميق بمكانتيا واىميتيا.
اما عن حمامات بالد المشرق فقد كانت في بدايتيا عبارة عن اماكن بسيطة في 

تتكون من غرفتين  بأنيا (ٕٕٔ)بناءىا وشكميا اليندسي وسعتيا، فيي كما يصفيا ابن الجوزي
 احداىما لمرجال واألخرى لمنساء، باالضافة الى غرفة الموقد لتزويد الغرفتين بالمياه الساخنة.

وقد تطورت ىذه المنشآت الحيوية والميمة في بالد المشرق بتطور الحياة االجتماعية 
خضع والحضرية في تمك البالد، وبدأت حمامات المشرق تأخذ شكاًل ىندسيًا منظمًا، وت

دامتيا ، وقد (ٖٕٔ)لمجموعة من األسس والقوانين االدارية التي تساعد عمى تنظيم العمل فييا وا 
كان ىذا األمر يقع عمى عاتق المحتسب، الذي يعمل عمى اإلشراف المباشر بتفقده ليذه 

 .(ٕٗٔ)المنشآت الصحية مرارًا في اليوم الواحد
مامات وكنسيا وتنظيفيا بالماء حيث يقوم المحتسب بالتفتيش والمراقبة عمى غسل الح

الطاىر وليس بماء الغسالة وألكثر من مرة في اليوم الواحد، ويأمر بإشعال البخور فييا لمرتين 
 .(ٕ٘ٔ)في اليوم لتطيب رائحة المكان

كما يأمرىم بدلك بالط الحمامات وتنظيفيا باألشياء الخشنة، كي ال يتعمق بيا شيء 
 .(ٕٙٔ)لى انزالق المرتادين الى الحماممن ماء الغسالة والصابون فيؤدي ا

كما كان المحتسب عين عمى تنظيف وادامة الخزانة من األوساخ التي تجتمع في 
مجارييا، وتنظيف االوساخ والعكر الراكد في اسفميا في كل شير مرة واحدة عمى األقل، ألنيا 

 .(ٕٚٔ)ان تركت تؤدي الى تعكر الماء وتغيير رائحتو وطعمو
الى مراقبة الحمامات ويمنع من صبغ الجمود فييا ألن في ذلك ويسعى المحتسب 

ضرر عمى من يرتاد الحمامات من رائحة الجمود والدباغة. كما يأمر بفتح الحمامات في 
 .(ٕٛٔ)اوقات متأخرة لمساعدة الناس عمى التطير والنظافة

ويحاسبيم ويأمر العاممين في الحمام ويراقبيم عمى اداء وظيفتيم ومياميم اثناء عمميم 
عمى نظافة ابدانيم ومالبسيم لممحافظة عمى من يرتاد الحمامات من االصابة بأمراض 

. ويعمل عمى محاسبة العاممين ايضًا ومراقبة ادواتيم التي يستعممونيا كالمزين يمنع (ٜٕٔ)معدية
من اكل البصل والثوم كي ال يسبب برائحتو ضررًا لمناس، وان تكون ادواتو نظيفة ومعقمة، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٕٕ٘ ) 
 

، وكذلك الحال بالنسبة لممدلك حيث يجب عميو ان يدلك يده (ٖٓٔ)ن يكون حديده رطبًا قاطعاً وا
 .(ٖٔٔ)بقشور الرمان كي تكون خشنة لتساعد عمى خروج االوساخ من جسم المرتاد

كما يعمل ويحث عمى ارشاد المرتادين الى الحمامات الى عدم الزحام واالبتعاد عن 
 .(ٕٖٔ)ين عمى معاممة المرتادين معاممة طيبة ولطيفةالتدافع فيما بينيم، وحث العامم

أما من أىم الحمامات التي كانت قائمة في بالد المشرق االسالمي ىو "الحمام 
الشرقي" الذي يقع في مدينة نيسابور حيث كان من اىم الحمامات فييا، لما كان عميو من 

 .(ٖٖٔ)حسن التنظيم والبناء واالدارة والنظافة
عمي خان" الذي يقع في مدينة سجستان و"حمام مجاوز" الذي يقع وكذلك حمام "كنج 

 .(ٖٗٔ)في خراسان ويعد من اىم حماماتيا
ومن خالل تتبعنا لما ورد عند البمدانيين في حديثيم عن حمامات المشرق وجدنا ان 
الكثير من ىذه الحمامات كانت جيدة ونظيفة وفييا كل مستمزمات واحتياجات الواردين الييا 

بالنظافة ويضيف عن الري قائاًل:  (ٖٚٔ)وجيرفت (ٖٙٔ)حمامات السوس (ٖ٘ٔ)المقدسيفيذكر 
الى ان حمامات الري تحتوي  (ٜٖٔ)، ويشير ابو دلف(ٖٛٔ)"الري بمد جميل.. طيب الحمامات"

فيذكر الري  (ٓٗٔ)عمى المياه الساخنة لمعالجة االشخاص المصابين بالجرب"، أما القزويني
بقولو: "مياه ىذه المدينة جارية في نفس المدينة من أقذر المياه ألنيم يغسمون فييا جميع 

 النجاسات، وتمشى الييا مياه الحمامات..".
أم كانت ىناك اسباب لضعف السمطة في البالد وانشغال السمطة في الحروب وتدبير 

 خمية وضعف البنى التحتية فييا؟.السياسة الخارجية مما ادى الى تدىور االوضاع الدا
وعجبًا اين ىو دور المحتسب في بالد الري، ألم تكن ىناك رقابة من قبل الدولة 
والسمطة الحكمة عمى البالد؟!. أم كان لمطبيعة الجغرافية والبيئية لممدينة دور في ذلك؟! كما 

م ويدخمون الى ىو الحال في مدينة خوارزم حيث كان اىميا يمشون عمى فضالتيم بأقدامي
مساجدىم وحماماتيم وبيوتيم بيذه القاذورات )أجمكم ا(، ولعل السبب في ذلك ىو طبيعة 
األرض في ىذه المدينة ألنيم اذا حفروا قرابة الذراع نبع الماء منيا ولذلك نجد أرضيا 

و بأن (ٕٗٔ)، وبمدىم كما يصفو الحموي(ٔٗٔ)وسطوحيا ودروبيا مميئة بيذه القاذورات والفضالت
 "ذو رائحة كريية ومنتنة".
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بأن ىنالك الكثير من الحمامات في بالد المشرق رديئة تفتقر  (ٖٗٔ)ويصف المقدسي
الى ابسط الشروط الصحية الواجب توفرىا او األخذ بيا بنظر االعتبار، ومن ذلك حمامات 

 ، وطوس، وبخارى.(ٗٗٔ)الدامغان
 النتائج

عبر المراحل   لو دورا حضاريا ميما  نظام الحسبة  اظيرت الدراسات ان  
حيث كان لمتطور التاريخي ليذا النظام دوره الميم في بسط   التاريخية لمحضارة اإلسالمية ،
حيث بدأت ىذه الوظيفة تشكل دورا   ، اإلسالمية العربية الدولةاالمن وين االمان في مدن 
 ٘ٚٚىـ /ٜٙٔ – ٛ٘ٔ عصر العباسي في عيد الخميفة الميدي )سياسيا ميما وخاصة في ال

لمزنادقة فأصبحت ىذه الميمة اضافة الى دورىا االقتصادي   أثناء مطاردتو  م(، ٙٛٚ –
 أمن واستقرار البالد.  والرقابي ميمة سياسية تتعقب كل ما يؤدي إلى زعزعة

أمور تدخل  ميمو شرعية لكونيا تنظر في الحسبةاضف الى ذلك فان ميمة  
فيي تعمل عمى الحفاظ عمى المجتمع من انيياره   بشكل مباشر ، الشرعيةالقضايا   فيو

فيي تدخل كجية رقابية   الناس ، بأرواحوسقوطو في الفساد االداري او المالي او العبث 
عميو وعمى اعضائو من ارتكاب   تعمل عمى رفع المستوى الحضاري والفني لممجتمع بالحفاظ

 التدليس والفساد بشتى انواعو واشكالو.الغش و 
يعمل ضمن منظومة قضائية دينية شرعية رقابية شرطية   كنظام الحسبةفقد ساىمت 

في حفظ حياة اإلنسان في المجتمع اإلسالمي بشكل خاص ألنيا طبقت شريعة ا عمى 
….. المنكرأمة يأمرون بالمعروف وينيون عن   من قولو تعالى )) ولتكن منكم  عباده متخذة

 قاعده اساسيو لمقيام بميمتيا.  ((
  االحاالت

 

                                                 

الحسبة: يقول الماوردي ىي: "أمر بـالمعروف اذا ظيـر تركـو ونيـي عـن المنكـر اذا ظيـر فعمـو فعمـو"، ابـو  (ٔ)
م(، األحكـام السـمطانية والواليـات الدينيـة، ٛ٘ٓٔه/ ٓ٘ٗالحسن عمي بن محمد بن حبيب البصـري )ت: 

يــا: "وظيفــة ، ويــرى ابــن خمــدون بأنٕٓٚ، صٔم(، جٜ٘ٛٔطبعــة، دار الكتــب العمميــة، )بيــروت،  –بــال 
دينية مـن بـاب األمـر بـالمعروف والنيـي عـن المنكـر الـذي فـرض عمـى القـائم بـأمور المسـممين يعـين لـذلك 

ـــو فيتعـــين فرضـــو عميـــو". عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خمـــدون )ت:  م(، ٕٗٓٔه/ ٛٓٛمـــن يـــراه اىـــاًل ل
 .ٕٕ٘، صٔم(، جٜٗٛٔالمقدمة، الطبعة الرابعة، دار القمم، )بيروت، 
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 .٘ٚعمران، آية  سورة آل (ٕ)
 .ٗٓٔسورة آل عمران، آية  (ٖ)
 .ٚ٘ٔسورة األعراف، آية  (ٗ)
م( المســــتدرك عمــــى ٗٔٓٔه/ ٘ٓٗالحــــاكم النيســــابوري: ابــــو عبــــد ا محمــــد بــــن عبــــد ا الحــــافظ )ت:  (٘)

م(، ٜٜٜٔالصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة االولى، دار الكتب العممية، )بيـروت، 
 .ٓٔص -ٕج

م(، الموطـأ، تعميـق: محمـد عبـد ٜ٘ٚه/ ٜٚٔابن مالك: ابو حمزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي )ت:  (ٙ)
 .ٜٔٗ، صٖم(، جٜٜٚٔالباقي، الطبعة الثالثة، دار الحديث، )القاىرة، 

ه/ ٜٗسعيد بن المسيب: ابو محمد ابن حزن بن ابـي وىـب بـن عمـرو بـن عائـذ القرشـي المخزومـي )ت:  (ٚ)
م( عـــالم اىـــل المدينـــة وســـيد التـــابعين واحـــد الفقيـــاء الســـبعة فـــي المدينـــة فـــي زمانـــو. لممزيـــد ينظـــر: ٖٔٚ

بالء، م(، ســير اعــالم النـــٖٚٗٔه/ ٛٗٚالــذىبي: شــمس الــدين ابــو عبــد ا بـــن احمــد بــن عثمــان )ت: 
، ٗم(، جٖٜٜٔتحقيق: بشار عواد، ومحيي ىـالل سـرحان، الطبعـة التاسـعة، مؤسسـة الرسـالة، )بيـروت، 

 .ٕٛٔص
 .٘ٓ٘، صٖابن مالك، الموطأ، ج (ٛ)
طبعـة،  –م(، أخبار القضاة، تحقيق: عبد العزيز المراغي، بال ٜٛٔه/ ٖٙٓوكيع: محمد بن خمف )ت:  (ٜ)

 .ٜٙٔ، صٕ، جم(ٜٚٗٔمطبعة االستقامة، )القاىرة، 
ه/ ٜٛ٘؛ الشـــــيزري: عبـــــد الـــــرحمن بـــــن نصـــــر )ت: ٖٚٔينظـــــر: المـــــاوردي، االحكـــــام الســـــمطانية، ص (ٓٔ)

م(، نيايــة الرتبــة فــي طمــب الحســبة، تحقيــق: الســيد العريبــي، اشــراف: محمــد مصــطفى زيــادة، بــال ٕٓٓٔ
 .ٖ-ٕم(، صٜٙٗٔطبعة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، )القاىرة، 

و عبارة عن القصر الذي بناه ابن ىبيرة في عيد الخميفة األموي محمد بن مروان، وقـد بناىـا والياشمية ى (ٔٔ)
ه/ ٖٙٔ -ٗٓٔعمى الشاطئ بين مدينتي الكوت واالنبار ونزل فيو الخميفة العباسي ابو العباس السفاح )

ر واتــم م(، فــزاد فــي اعمــاره وجعــل منــو مدينــة عرفــت بالياشــمية ثــم نزليــا ابــو جعفــر المنصــو ٗٗٚ-ٕٔٚ
م(، فكرىيـا النـاس وكرىـوا السـكن فييـا. ٜ٘ٚه/ ٔٗٔبناءىا ومسالكيا ووقعت فييا موقعة الراوندية سنة )

 -م(، معجــم البمــدان، بــالٜٕٕٔه/ ٕٙٙلممزيــد ينظــر: يــاقوت الحمــوي، ابــو عبــد ا شــياب الــدين )ت: 
 .ٜٖٛ، ص٘، جٖ٘ٙ، صٗم(، جٜ٘ٚٔطبعة، دار صادر، )بيروت، 

م(، تاريخ الرسل والمموك، تحقيق: محمد ابو الفضل ٖٕٜه/ ٖٓٔ: محمد بن جرير )ت: ينظر: الطبري (ٕٔ)
 .ٖ٘ٙ، صٚابراىيم، الطبعة الرابعة، دار الكتب العممية، )بيروت، بال تاريخ(، ج

الزندقة: ىي حركة دينية سياسية، ابتغى اصحابيا بعـث الـديانات الثنويـة الفارسـية، وكـان اكثـرىم يعتنقـون  (ٖٔ)
ة خاصــة وقــد دبــروا لطمــس العقيــدة االســالمية، ليقوضــوا الدولــة االســالمية ويعيــدو الدولــة الفارســية المانويــ
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الثنوية. لممزيد ينظر: حسـن: حسـن ابـراىيم، تـاريخ االسـالم السياسـي والـديني والثقـافي واالجتمـاعي، بـال  
 .ٜٙ، صٕتاريخ(، ج-طبعة، دار الجبل، )بيروت، بال

ن فرق الخرمية تعود الـى الديانـة المزدكيـة وسـميت بالراونديـة نسـبة الـى راونـد وىـي الراوندية: وىي فرقة م (ٗٔ)
م( وكـانوا مـن اتبـاع ٜ٘ٚه/ ٔٗٔقرية من قـرى اصـبيان ظيـرت فـي عيـد الخميفـة ابـو جعفـر المنصـور )

. ابو مسمم الخراساني آمنوا بعقيدة الحمول والتناسخ ثم اليوا ابو جعفـر فحـاربيم وتمكـن مـن القضـاء عمـييم
م(، الكامـــل فـــي ٕٕٕٔه/ ٖٓٙينظـــر: ابـــن  األثيـــر: ابـــو الحســـن عمـــي بـــن عبـــد الواحـــد الشـــيباني )ت: 

؛ المحمــدي: عمــاش فرحــان، ٜٕٔ، ص٘تــاريخ(، ج -طبعــة، دار صــادر، )بيــروت، بــال  –التــاريخ، بــال 
 -ٕٖٙت، ص -، بــالٙٔالراونديــة فروعيــا واىــدافيا، بحــث منشــور مجمــة كميــة العمــوم االســالمية، العــدد 

 .ٜٕٖص
المانوية: ومؤسس ىذا المعتقد ىو ماني بـن فتـق وىـو مـن اسـرة عريقـة مالكـة ظيـرت فـي فـارس فـي عيـد  (٘ٔ)

الممــك ســابور بــن اردشــير، ادعــى النبــوة وكانــت تعاليمــو قريبــة مــن المجوســية والنصــرانية. لممزيــد ينظــر: 
 -طبعـة، بـال  -راف، بـال م(، التنبيـو واالشـٜٚ٘ه/ ٖٙٗالمسعودي: ابو الحسن عمـي بـن الحسـين )ت: 

 .ٖٛتاريخ(، ص –مكان، بال  -مطبعة، )بال 
طبعـة،  -ابو زيد: سيام، الحسبة في مصر االسالمية من الفتح العربي الى نياية العصر المممـوكي، بـال (ٙٔ)

 .ٔٛم(، صٜٙٛٔمكان،  –الييئة المصرية العامة لمكتاب، )بال 
م(، معجــم جــامع االصــول فــي ٜٗٔٔه/ ٗٗ٘األثيــر )ت: ابــن األثيــر الجــزري: المبــارك بــن محمــد بــن  (ٚٔ)

 .ٖٗٛ، صٜمكان، بال، تاريخ(، ج -طبعة، موسوعة الجامع الكبير، )بال -احاديث الرسول، بال
م(، معــالم القربـة، موســوعة الجــامع ٜٕٙٔه/ ٛٙٙمحمـد بــن محمـد بــن احمــد بـن ابــي زيـد القرشــي )ت:  (ٛٔ)

 .ٕتاريخ(، ص -ان، بالمك -مطبعة، )بال -طبعة، بال -الكبير، بال
منصــور: احمــد، الحســبة دراســة اصــولية تاريخيــة، الطبعــة االولــى، مركــز المحروســة لمنشــر والخــدمات،  (ٜٔ)

 .٘ٗم(، صٜٜ٘ٔمكان،  -)بال
 .ٔٗٔسورة النساء، آية  (ٕٓ)
م(، احيــاء عمــوم الــدين، تحقيــق: عبــد ٔٔٔٔه/ ٘ٓ٘ينظــر: الغزالــي: ا بــو حامــد محمــد بــن محمــد )ت:  (ٕٔ)

؛ عبــد ا: عبــد ٖٗٔ، صٕتــاريخ(، ج -طبعــة، دار الكتــب الثقافيــة، )الكويــت، بــال -الــرحمن بــدوي، بــال
 .ٖٛٔم(، صٜٜٙٔمكان،  -مطبعة، )بال -ا، والية الحسبة في االسالم، الطبعة االولى، بال

 .٘ٚ، صٔجامع االصول، ج (ٕٕ)
 .ٕينظر: ابن االخوة، معالم القربة، ص (ٖٕ)
 .٘ٚسورة النحل، آية  (ٕٗ)
 .ٕٖٔ، صٕالغزالي، احياء عموم الدين، ج (ٕ٘)
 .ٛٔٔ، صٕالشيزري، نياية الرتبة، ج (ٕٙ)
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 .ٕٔٚالماوردي، االحكام السمطانية، ص (ٕٚ)
 .ٕٙٛسورة البقرة، آية  (ٕٛ)
م(، الجـــامع الصــــغير وشـــرحو النــــافع الكبيـــر، الطبعــــة ٖٔٛه/ ٜٛٔبـــن الحســــن )ت: الشـــيباني: محمــــد  (ٜٕ)

 .ٕٔٔ، صٔم(، جٜ٘ٛٔلبنان،  –االولى، عالم الكتب، )بيروت 
 .ٕٙابن االخوة، معالم القربة، ص (ٖٓ)
م(، روضـة الطـالبين وعمـدة ٕٚٚٔه/ ٙٚٙالنووي: ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي )ت:  (ٖٔ)

 .ٕٛٔ، صٓٔم(، جٜٗٛٔالطبعة الثانية، المكتب االسالمي )بيروت، المفتين، 
 .ٕٕٛينظر: الماوردي، األحكام السمطانية، ص (ٕٖ)
م(، األمـر بــالمعروف ٖٖٜه/ ٖٔٔينظـر: الخـالل: ابـو بكــر احمـد بـن محمـد بــن ىـارون البغـدادي )ت:  (ٖٖ)

؛ ابـن مفمـح المقدســي: ٖٚ، صتــاريخ( –مطبعــة، )بيـروت، بـال  –طبعـة، بـال  –والنيـي عـن المنكـر، بــال 
م(، اآلداب الشــــرعية، تحقيــــق: شــــعيب االرنــــاؤوط، ٕٖٙٔه/ ٖٙٚابــــي عبــــد ا محمــــد بــــن مفمــــح )ت: 

 .ٜٕٛ، صٔم(، جٜٜٙٔالطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، )بيروت، 
 .ٓٔينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖٗ)
مد بن احمد بن بسام المحتسـب، نيايـة الرئبـة ؛ ابن بسام: محٛ، صٚينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖ٘)

فـــي طمـــب الحســـبة، تحقيـــق: محمـــد حســـن محمـــد حســـن اســـماعيل، الطبعـــة االولـــى، دار الكتـــب العمميـــة، 
؛ يـونس: سوسـن بيجـت، االسـواق فـي المشـرق االسـالمي )العـراق، ٖٓٔم(، صٖٕٓٓلبنان،  –)بيروت 

 .ٕٚٛم(، صٕ٘ٔٓ، لسنة ٕٗاالسالمية، العدد بالد فارس، بالد ما وراء النير(، مجمة كمية العموم 
 .ٜٕٓابن االخوة، معالم الرتبة، ص (ٖٙ)
 .ٓٔينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖٚ)
 .ٕٓٗابن االخوة، معالم الرتبة، ص (ٖٛ)
م(، مغنـــي المحتـــاج، بـــال طبعـــة، دار الفكـــر، ٜٙ٘ٔه/ ٜٜٚالشـــربيني: محمـــد الخطيـــب الشـــربيني )ت:  (ٜٖ)

 .ٕٜٔ، صٗتاريخ(، ج -)بيروت، بال
 .ٖٖٔ، صٕالغزالي، احياء عموم الدين، ج (ٓٗ)
 .ٙالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٔٗ)

 .ٙالشيزري، نياية الرتبة، ص(ٕٗ) 
م(، فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح ٛٗٗٔه/ ٕ٘ٛحجـــر )ت:  ابـــن حجـــر العســـقالني: احمـــد بـــن عمـــي بـــن (ٖٗ)

، ٕٔتــــاريخ(، ج -طبعــــة، دار المعرفــــة، )بيــــروت، بــــال -البخــــاري، تحقيــــق: محــــب الــــدين الخطيــــب، بــــال
 .ٜٚٔص

بختيشــوع بــن جبرائيــل: ىــو بختيشــوع بــن جبرائيــل بــن بختيشــوع بــن جــرجيس أحــد كبــار االطبــاء فــي عيــد  (ٗٗ)
م(. ٜٙٛه/ ٕٙ٘األصــل مــن جنديســابور فــي االىــواز تــوفي ســنة )المتوكــل، ســميل اســرة طبيــة ســريانية 
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م(، عيون االنباء فـي طبقـات ٜٕٙٔه/ ٛٙٙينظر: ابن ابي اصيبعة: ابي العباس احمد بن القاسم )ت: 
 .ٖٕٓص -ٕٔٓم(، صٜ٘ٙٔطبعة، دار مكتبة الحياة )بيروت،  –االطباء، تحقيق: نزار رضا، بال 

؛ عســـيري، مريـــزن ســـعيد مريـــزن، تعمـــيم الطـــب فـــي المشـــرق ٜٕٓص ابـــن ابـــي اصـــيبعة عيـــون االنبـــاء، (٘ٗ)
طبعـــة، مركـــز بحـــوث الدراســـات  -االســـالمي )نظمـــو ومنيجـــو(، حتـــى نيايـــة القـــرن الســـابع اليجـــري، بـــال

 .ٜه(، صٕٔٗٔاالسالمية، )مكة المكرمة، 
داره مســجد مــاخ: وىــو مســجد يوجــد فــي مدينــة بخــارى يرجــع الــى رجــل مجوســي اســمو مــاخ اســمم وبنــى  (ٙٗ)

 .ٖٖ، ص٘مسجدًا. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
بخـارى: ىــي مـن اعظــم مـدن بــالد مـا وراء النيــر واجمميــا، ليـا قصــور وبسـاتين وليــا سـور وابــواب كثيــرة.  (ٚٗ)

 .ٖٖ٘، صٔينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
م(، تــاريخ بخــارى، عربــو عــن الفارســية تحقيــق: ٜٓٙه/ ٖٛٗالنرشــخي: ابــو بكــر محمــد بــن جعفــر )ت:  (ٛٗ)

 .ٖٛتاريخ(، ص -مكان، بال -طبعة، دار المعارف، )بال –امين عبد الحميد ونصر ا الطرازي، بال 
، ٕالبمـدان، ج جامع بيكند: ويقع في بمدة بيكند بين بخـارى ونيـر جيحـون. ينظـر: يـاقوت الحمـوي، معجـم (ٜٗ)

 .٘٘ص
م(، االنسـاب، تحقيـق وتقـديم: ٚٙٔٔه/ ٕٙ٘ينظر: السـمعاني: عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور )ت:  (ٓ٘)

 .ٓٓٔ، صٖم(، جٜٛٛٔعبد ا عمر البارودي، الطبعة االولى، دار الجنان، )بيروت، 
ف صـاحب كتـاب القـانون فـي ابن سينا: ىو ابو عمي الحسين بن عبد ا بن سينا الشيخ الـرئيس الفيمسـو  (ٔ٘)

الطب اصمو من بمخ وسكن بخارى عمل وزيرًا في البالط الساماني وحظي بمنزلـة رفيعـة فيـو. ينظـر: ابـن 
 .ٖٗٗ، صٖٔ؛ الذىبي، سير اعالم النبالء، جٖٛٓابي اصيبعة، عيون االنباء، ص

فارس: اقميم فسيح يقع اول حدوده من جية العـراق ارجـان ومـن جيـة كرمـان السـيرجان ومـن جيـة سـاحل  (ٕ٘)
 .ٜٖٙ، صٗبحر اليند سيداف ومن جية السند مكران. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج

ومـــرو،  خراســـان: ىـــي بـــالد واســـعة تقـــع ضـــمن االقمـــيم الرابـــع اداريـــًا وتقســـم الـــى اربعـــة اربـــاع ىـــي )بمـــخ، (ٖ٘)
 .ٖٓ٘، صٕونيسابور وىراة( ينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج

بــالد مــا وراء النيــر: وىــي المنطقــة الواقعــة عمــى جانــب ىيطــل وىــو الحــد الفاصــل بــين خراســان عــن نيــر  (ٗ٘)
جيحــون ويتكــون مــن ســتة جــزر وىــم: فرغانــة، اســيحاب، الشــاش، اشروســنو وبخــارى والصــغد وتعتبــر مــن 

م(، احسن ٜٜٔه/ ٖٔٛاكثرىا خيرًا وعمارة. المقدسي: ابو عبد ا محمد بن احمد )ت: اخصب البالد و 
 .ٕٓٙم(، صٜٙٓٔالتقاسيم في معرفة األقاليم، )ليدن، بريل، 

؛ عيسـى، احمـد، تـاريخ البيمارسـتانات فـي االسـالم، ٓٚٔ، صٕينظر: ياقوت الحموي، معجم البمـدان، ج (٘٘)
 .ٔٗتاريخ(، ص -بي، )بيروت، بالالطبعة الثالثة، دار الرائد العر 
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زرنـــج: قصـــبة سجســـتان عمييـــا حصـــن وليـــا ربـــط واســـعة كثيـــرة الســـكان. ينظـــر: ابـــن حوقـــل: ابـــو القاســـم  (ٙ٘)
؛ المقدسـي، ٜٖٚم(، صٜٖٜٔم(. صورة األرض، الطبعة الثانيـة، )ليـدن، ٜٚٚه/ ٖٚٙالنصيبي )ت: 

 .ٖٕٛاحسن التقاسيم، ص
كبيرة، قيـل ان اسـم سجسـتان ىـو اسـم لمناحيـة وان مـدينتيا ىـي زرنـج  سجستان: وىي والية واسعة وناحية (ٚ٘)

، ٖوقيل ان ارضيا سبخة ورممة، والرياح فييا ال تسكن. لممزيـد ينظـر: يـاقوت الحمـوي، معجـم البمـدان، ج
 .ٜٓٔص

 .ٖٓٛص -ٜٖٚ؛ ابن حوقل، صورة االرض، صٖٕٛينظر: المقدسي، احسن التقاسيم، ص (ٛ٘)
ة وجميمـة وواسـعة وىـي مـن نـواحي الجبـل. ينظـر: يـاقوت الحمـوي، معجـم البمـدان، اصفيان: مدينـة عظيمـ (ٜ٘)

 .ٚٙٔ، صٔج
 .ٕٚٙ، صٔٚٙابن ابي اصيبعة، عيون االنباء، ص (ٓٙ)
ابن مندويو االصبياني: ابو عمي احمد بـن عبـد الـرحمن بـن مندويـو احـد األطبـاء المعـروفين والمشـيورين  (ٔٙ)

كان مولعًا باالدب. لو الكثير من المؤلفـات منيـا: )كتـاب المـدخل  في اصفيان خدم فييا المموك والرؤساء
في الطـب(، )كتـاب الجـامع المختصـر فـي عمـم الطـب(، وغيرىـا. لممزيـد ينظـر: ابـن ابـي اصـيبعة، عيـون 

 .ٔٙٗص -ٜ٘ٗاالنباء، ص
 .ٜينظر: عسيري، تعميم الطب في المشرق االسالمي، ص (ٕٙ)
االطبــاء المشــاىير بــرع فــي عمــم المنطــق واليندســة والفمســفة، صــنف الــرازي: محمــد بــن زكريــا احــد كبــار  (ٖٙ)

الكثير من كتب الطب اشيرىا كتاب الحاوي في الطـب وكتـاب الشـفاء وغيرىـا. ينظـر: ابـن ابـي اصـيبعة، 
 .ٕٔٗعيون االنباء، ص

وال م(، امتـاع االسـماع بمـا لمنبـي مـن االحـٕٗٗٔه/ ٘ٗٛالمقريزي: أحمد بن عمي بن عبد القادر )ت:  (ٗٙ)
واالمـــوال والحفـــدة والمتـــاع، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الحميـــد، الطبعـــة االولـــى، دار الكتـــب العمميـــة، )بيـــروت، 

 .ٜٖٓ، صٜٖٛ، صٜم(، جٜٜٜٔ
 .ٓٗنياية الرتبة، ص (٘ٙ)
 .ٛ٘، صٓٔينظر: المقريزي، امتاع االسماع، ج (ٙٙ)
سـنان بـن قــرة: ىـو سـنان بــن ثابـت بـن قــرة الحرانـي وىـو مــن األطبـاء االجـاّلء والمعــروفين اشـتير بالطــب  (ٚٙ)

ــو الكثيــر مــن المصــنفات فــي الطــب. ينظــر: ابــن ابــي اصــيبعة، عيــون  وخــدم الخميفــة المقتــدر والقــاىر ول
 .ٕٖٓاالنباء، ص

،  المنـتظم فــي تــاريخ الممــوك م(ٕٓٓٔه/ٜٚ٘ينظـر: ابــن الجــوزي: عبـد الــرحمن بــن عمـي بــن محمــد)ت: (ٛٙ)
؛ ابن كثير: اسماعيل بن عمر بن  ٚٛٔ، صٖٔم(، جٜٜٚٔواالمم، بال طبعة، دار صادر، )بيروت، 

م(، البدايــة والنيايــة، بال طبعــة، مكتبــة المعــارف، )بيــروت، بال تــاريخ(، ٕٖٚٔه/ٗٚٚكثيــر القرشــي)ت:
 .ٕٛٔ، صٔٔج
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شق العرق واخراج الدم الفاسد من احد اجزاء الجسـم عـن  الفصادين: وىم االطباء المختصين بالفصد أي (ٜٙ)
 .ٜٛ-ٔٛطريق احداث شق في الوريد الرئيسي. ينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص

 .ٕ٘ٓص -ٜ٘ٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٜٛ-ٔٛنياية الرتبة، ص (ٓٚ)
 .ٔٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٔٚ)
؛ عســيري، امتحــان االطبــاء ٛٗٗبــن االخــوة، معــالم القربــة، ص؛ آٜينظــر: الشــيزري، نيايــة الرتبــة، ص (ٕٚ)

ــــد الخــــامس  ــــة العصــــور، المجم ، ٔم، جٜٜٓٔفــــي المشــــرق االســــالمي حتــــى نيايــــة القــــرن الســــابع، مجم
 .ٛٗٔص

 .ٜٕ٘ص -ٕٛ٘؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٔٓٔينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص(ٖٚ) 
 .ٜٓينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص(ٗٚ) 
م(: الشــيخ الثقــة العــالم، شــيخ االطبــاء ٘ٔٓٔه/ ٙٓٗابــو يعمــى حمــزة بــن عبــد العزيــز النيســابوري )ت:  (٘ٚ)

صحب المشايخ وطمب الحديث ثم تقدم في معرفـة الطـب وىـو ابـو يعمـى الميمبـي مـن ذريـة اميـر خراسـان 
 .٘ٛٔ، صٖٔالميمب بن ابي صفره االزدي. ينظر: الذىبي، سير اعالم النبالء، ج

 .٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٖٔظر: الذىبي، سير اعالم النبالء، جين (ٙٚ)
؛ القمقشـــــــندي: احمـــــــد بـــــــن عمـــــــي بـــــــن احمـــــــد الغـــــــزاري ٜ٘-ٕٜينظـــــــر: الشـــــــيزري، نيايـــــــة الرتبـــــــة، ص (ٚٚ)

م(، صبح االعشى في صناعة االنشاء، بال طبعة، دار الكتب العممية، )بيروت، بـال ٜٔٗٔه/ٕٔٛ)ت:
 .ٜٜ، صٜٛ، صٔٔتاريخ(، ج

 .ٕٕٓ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٜ٘-ٕٜاية الرتبة، صينظر: الشيزري، ني (ٛٚ)
 .ٖٔٚ؛ ابن ابي اصيبعة، عيون االنباء، صٜ٘ينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص(ٜٚ) 
 .ٕٚٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٖٜالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٓٛ)
عقـــوب بــن الميـــث الصــفار ســـنة عمــر بـــن الميــث الصـــفار: تــولى حكـــم االمــارة الصـــفارية منــذ وفـــاة اخيــو ي (ٔٛ)

م(، وكــان يتميــز بالكفــاءة والممكــة السياســية تــولى تحســين العالقــة الصــفارية مــع الخالفــة ٜٚٛه/ ٕ٘ٙ)
العباســـية وقضـــى عمـــى الكثيـــر مـــن الحركـــات المناوئـــة لحكمـــو فـــي االقمـــيم كحركـــة احمـــد الخجســـتاني فـــي 

، ٚاألثيــر، الكامــل فــي التــاريخ جم(، ينظــر: ابــن ٜٓٓه/ ٕٚٛم(، تــوفي ســنة )ٓٛٛه/ ٕٙٙنيســابور )
 .ٖٖ٘ص

 م(،ٜٚ٘ه/ٖٙٗينظر: االصطخري: ابو اسحاق ابراىيم بن محمد الفارسي) ت: بعد سنة (ٕٛ)
مالــك الممالــك، تحقيــق: محمــد جــابر عبــد العــال، بال طبعــة، مطبعــة وزارة الثقافــة واالرشــاد القــومي، )القــاىرة، 

ليســــترنج، كــــي، بمــــدان الخالفــــة الشــــرقية،  ؛ٖٓٛ، ابــــن حوقــــل، صــــورة االرض، ص ٔ٘م(، ص ٜٔٙٔ
 .ٖ٘ٚم(، صٜٗ٘ٔترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بال طبعة، مطبعة المرابطة، )بغداد، 

 .ٜٖٔاحسن التقاسيم، ص (ٖٛ)
 .ٜٖٔالمقدسي، احسن التقاسيم، ص (ٗٛ)
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أعمـال الخيـر بيمارستان ابي سعد الخركوشي: ىو ابو سعد عبد الممك بن ابي عثمان الخركوشـي عـرف ب (٘ٛ)
وبناءه لممؤسسات الخيرية، مثل البيمارستانات والجسور والقنـاطر وبنـى دار المرضـى فـي نيسـابور وأوقـف 
عميو الكثير من االوقاف وعـرف عنـو بالزىـد والكـرم والتواضـع وكـان قـد اوكـل لعـدد مـن اصـحابو بمعالجـة 

زم ليم. لممزيـد ينظـر: عبـد الغـافر المرضى وكان يسعى الى حمل المرضى الى االطباء وشراء الدواء الال
م( الســياق وىــو ذيــل عمــى ٖٗٔٔه/ ٜٕ٘الفارســي: مجــد الــدين ابــو الحســين عبــد القــادر اســماعيل )ت: 

م مـــع جـــزء مـــن تـــاريخ ٜ٘ٙٔتـــاريخ نيســـابور ألبـــي عبـــد ا الحـــاكم مـــن مخطوطـــة مصـــورة باالوفســـت، 
 .ٚٗ،ٛٗٔنيسابور ومنئخب لسياق ورقة، 

ابرشير، ذات حـدود واسـعة، ورسـاتيق عـامرة وليـا قينـدز وربـض ومسـجد وجامعيـا فـي وتعرف ب نيسابور: (ٙٛ)
ـــتفاصيل ينظــر: ابــن  ـــسنة وال يــدوم مــاؤه. لممزيــد مــن ال ربضــيا ولــيس ليــا مــاء جــار اال نيــر يخــرج فــي ال

 .ٖٕٛ-ٖٕٚ؛ الـمقدسي، احسن الـتقاسيم، صٖٗٗ-ٖٔٗ، صٕحوقل، صورة االرض، ج
 .ٖٓٓ، صالمقدسي، احسن التقاسيم (ٚٛ)
م(، ٜٛٛٔطبعـــة، مطبعــــة الرســــالة، )الكويــــت،  -عثمـــان، محمــــد عبــــد الســـتار، المدينــــة االســــالمية، بــــال (ٛٛ)

 .ٖٕ٘ص
الكبيسي: حمدان عبد المجيد، الحياة االقتصادية في عيود االزدىار االسالمية، بحث منشور ضمن ندوة  (ٜٛ)

 .ٛٚ، صٕم(، جٜٛٛٔالمدينة االسالمية، )بغداد، 
؛ الحـــديثي:  قحطـــان، اســـواق المـــدن الخراســـانية، مجمـــة ٕٛٚصـــطخري، مســـالك الممالـــك، صينظـــر: اال (ٜٓ)

 .ٓٔٔ، صٜٚٛٔ، العراق، ٘ٔالمؤرخ العربي، العدد 
 .ٕٓٚ، صٙابن األثير، الكامل، ج (ٜٔ)
 .ٜالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٕٜ)
 .ٖ٘، صٔٔابن كثير، البداية والنياية، ج (ٖٜ)
م(، تـاريخ جرجـان، الطبعـة ٖ٘ٓٔه/ٕٚٗحمـزة بـن يوسـف بـن ابـراىيم )ت: ينظر: السيمي: ابـو القاسـم  (ٜٗ)

 .ٕٗص-ٛٔم(، صٜٚٙٔالثانية، )حيدرآباد الدكن، اليند، 
 .ٛٔٔ؛ الحديثي، اسواق المدن الخراسانية، صٕٛٚينظر: االصطخري، مسالك الممالك، ص  (ٜ٘)
 .ٕٕٚ؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ص٘ٛينظر: النرشخي، تاريخ بخارى، ص (ٜٙ)
ينظــر: الــدوري: عبــد العزيــز، تــاريخ العــراق االقتصــادي فــي القــرن الرابــع اليجــري، الطبعــة االولــى، دار  (ٜٚ)

 -؛ مشـــكور، محمـــد جـــواد، تـــاريخ اقتصـــادي ايـــران، بـــالٚٙٔص-٘ٙٔم(، صٜٗٚٔالشـــرق، )بيـــروت، 
؛ جرفاذقــاني، اعيــان بــزرك ري، انتشــارات معــارف ٕٓٔم(، صٜٛٛٔفي، )تيــران، طبعــة، انتشــارات اشــر 

 .ٜٗم(، صٜ٘ٛٔايران،  -اسالمي، )قم
 .ٜٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٜٕٓينظر: الماوردي، االحكام السمطانية، ص (ٜٛ)
 .ٜٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٓٔ، صٜينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٜٜ)
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م(، سـنن ٙٙٓٔه/ ٛ٘ٗ؛ البييقي، ابو بكـر احمـد بـن الحسـين )ت: ٘ٗٚ، صٕمالك، الموطأ، ج ابن (ٓٓٔ)
 .ٚ٘ٔ، صٙم(، جٜٜٗٔطبعة، مكتبة دار الباز، )مكة المكرمة،  –البييقي، تحقيق: محمد عطا، بال 

 .ٜينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص(ٔٓٔ) 
م(، الـوالة والقضـاة، ىذبـو: رفـن ٜٔٙه/ ٖٓ٘ينظر: الكندي: ابو عمر محمد بن يوسف المصري )ت:  (ٕٓٔ)

 .ٛٙم(، صٜٛٓٔطبعة، مطبعة اآلباء اليسوعيين، )بيروت،  -كست، بال
 .ٜٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٕٔينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖٓٔ)
 .ٖٜينظر: ابن االخوة، معالم القربة، ص (ٗٓٔ)
 .ٜينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (٘ٓٔ)
ابــراىيم بـــن بطحـــا: ىـــو ابـــراىيم بـــن محمـــد بـــن عمــي بـــن بطحـــا، ابـــو اســـحاق المحتســـب التميمـــي، ســـمع  (ٙٓٔ)

الحـــديث مـــن ابـــاه وحمـــاد بـــن الحســـن بـــن عنبســـة وغيـــرىم وروى عنـــو ابـــو الحســـن الـــدار قطنـــي، ويوســـف 
عســــاكر: ابــــي القاســــم عمــــي بــــن الحســــين م( ينظــــر: ابــــن ٜٔٗه/ٕٖٖالقــــواس... وغيــــرىم تــــوفي ســــنة )

طبعـة، دار الكتــب  -م( تـاريخ مدينـة دمشـق، تحقيـق: مصـطفى عبــد القـادر عطـا، بـالٙٚٔٔه/ٔٚ٘)ت:
 .ٜٖٗ، صٕٗتاريخ(، ج -العممية، )بيروت، لبنان، بال

 .ٗٗٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٜٕينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٚٓٔ)
؛ كـرد عمـي: محمـد عبـد الـرزاق بـن محمـد، خطـط الشـام، الطبعـة ٕٚة الرتبـة، صينظر: الشيزري، نيايـ (ٛٓٔ)

 .ٕ٘ٔ، ص٘م(، جٖٜٛٔالثالثة، بال  مطبعة، )دمشق، 
 .ٜٔينظر: ابن االخوة، معالم القربة، ص (ٜٓٔ)
 .ٜٔ؛ ابن االخوة، معالم القربة، صٕٙينظر: الشيزري، نياية الرتبة، ص (ٓٔٔ)
 .ٜٔابن االخوة، معالم القربة، ص (ٔٔٔ)

 .٘ٛابن االخوة، معالم القربة، ص(ٕٔٔ) 
 –م(، الجامع الصحيح )صحيح مسمم(، بـال ٗٚٛه/ ٕٔٙالنيسابوري: مسمم بن الحجاج القشيري )ت:  (ٖٔٔ)

 .ٕٕٔ، صٖم(، جٜ٘٘ٔطبعة، دار احياء التراث )مصر، 
ـــــدون، المقدمـــــة، ج (ٗٔٔ) ـــــن خم ـــــونس: سوســـــن بيٖٗٛص -ٕٗٛ، صٕاب ـــــي المشـــــرق ، ي جـــــت، االســـــواق ف

، )العــراق، ٕٗاالســالمي )العــراق بــالد فــارس بــالد مــا وراء النيــر(، مجمــة كميــة العمــوم االســالمية، العــدد 
 .ٖٙٚم(، صٕ٘ٔٓ

 .ٓٔالشيزري، نياية الرتبة، ص (٘ٔٔ)
و ابو عبد ا محمد بن الحسن بن االشـعث البخـاري وىـو ابـو الحـاكم بـن احمـد الرودانـي جـد الـرئيس ابـ (ٙٔٔ)

 .ٖٖٔ، صٖثابت البخاري. ينظر: السمعاني، االنساب، ج
ابـــو حفـــص احمـــد بـــن احيـــد األبرحينـــي: ىـــو الفقيـــو ابـــو حفـــص احمـــد بـــن احيـــد بـــن حمـــدان األبرحينـــي  (ٚٔٔ)

 .ٖٖٔ، صٖالمحتسب من اىل بخارى. ينظر: السمعاني، االنساب، ج
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بـو نصـر منصـور بـن محمـد م(: ىـو الحـاكم أٜٜه/ ٖٔٛابو نصر منصور بن محمد بن احمـد )ت:  (ٛٔٔ)
بن احمد بن حرب المحتسب، صنف وجمع وكتب ببخارى ومرو وكان محتسـب عمـى بخـارى لمـدة طويمـة 
كتب بالشام والعراق عن مشايخيا وعني بطمب الحديث وكان متقنًا لو روى عن الكثير وحدث عنو الكثير 

 .ٜٗ، صٖم(. ينظر: السمعاني، االنساب، جٜٜٔه/ ٖٔٛتوفي ببخارى سنة )
فرغانو: وىي كورة واسعة تقع لعى ضفاف نير سيحون في بالد ما وراء النير وىي متاخمة لبالد الترك  (ٜٔٔ)

 .ٖٕ٘، صٗكبيرة وكثيرة الخيرات وتعد باب تركستان. لممزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
 .ٕٕٕسورة البقرة، آية  (ٕٓٔ)
طبعة، دار  –م(، بدائع الفوائد، بال ٖٓ٘ٔه/ ٔ٘ٚوب )ت: ابن قيم الجوزية: محمد بن ابي بكر بن اي (ٕٔٔ)

 .ٚٙ، صٖتاريخ(، ج -الكتاب العربي، )بيروت، بال
 .ٙٙٔ، صٙٔابن الجوزي، المنتظم، ج (ٕٕٔ)
 .ٜٕٙ، صٙ؛ جٖٙٛ، صٕابن عساكر: ، ج (ٖٕٔ)
 .ٗٔٔ، صٜ٘ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج (ٕٗٔ)
 .ٜٛ، صٛٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٕ٘ٔ)
م(، معيـد الــنعم ٜٖٙٔه/ ٔٚٚ؛ السـبكي: تــاج الـدين عبـد الوىـاب )ت: ٜٛالشـيزري، نيايـة الرتبـة، ص (ٕٙٔ)

 .ٖٚٔتاريخ(، ص -ومبيد النقم، الطبعة االولى، مؤسسة الكتب الثقافية، )بيروت، بال
 .ٜٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٕٚٔ)
 .ٜٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٕٛٔ)
، ٖم(، جٜٜٗٔطبعــــــة، دار الكتــــــب العمميــــــة، )بيــــــروت،  -النــــــووي، تيــــــذيب االســــــماع والمغــــــات، بــــــال (ٜٕٔ)

 .ٜٛ؛ الشيزري، نياية الرتبة، صٛٗٔص-ٙٗٔص
 .ٜٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖٓٔ)
 .ٜٛالشيزري، نياية الرتبة، ص (ٖٔٔ)
ـــة، ص (ٕٖٔ) ـــة الرتب ـــٜٛالشـــيزري، نياي ـــد ال ـــو الفضـــل عب ـــن الفـــوطي: كمـــال الـــدين اب رزاق الشـــيباني )ت: ؛ اب

م(، مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تحقيق: محمد الكاظم، الطبعة االولى، وزارة الثقافة ٖٕٖٔه/ ٖٕٚ
 .ٖٓٙ، صٙتاريخ(، ج -مكان، بال -واالرشاد االسالمي، )بال

م السمعاني، المنتخـب فـي معجـم شـيوخ السـمعاني، تحقيـق: موفـق بـن عبـد ا، الطبعـة االولـى، دار عـال (ٖٖٔ)
 .ٓٗٗٔم(، صٜٜٙٔالكتب، )الرياض، 

م(، المســالك والممالــك، بال طبعــة، ٖٜٛه/ٕٓٛابــن خرداذبــة: ابــو القاســم عبيــد ا بــن عبــد ا )ت:  (ٖٗٔ)
 .ٜٔ، صٚٔ)بيروت، بال تاريخ(، ص 

 .ٕٜٕاحسن التقاسيم، ص (ٖ٘ٔ)
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قيـل انيـا نسـبت الـى السـوس السوس: بمدة في خورستان، يقال ان بيا قبر النبي دانيال )عميو السالم(، و  (ٖٙٔ)
، ٖبــــن ســــام بــــن نــــوح )عميــــو الســــالم(، وفييــــا نيــــر بأســــميا، ينظــــر، يــــاقوت الحمــــوي، معجــــم البمــــدان، ط

 .ٕٙٓص
جيرفت: وىي مدينة مجمع لمتجار الواصـمين مـن خراسـان وسجسـتان، وىـي مدينـة خصـبة جـدًا ومعروفـة  (ٖٚٔ)

 .٘ٗاالرض، ص بالزراعة وىي من اعظم مدن كرمان. ينظر، ابن حوقل، صورة
 .ٜٕٓالمقدسي، احسن التقاسيم، ص (ٖٛٔ)
 .ٖٖابو دلف، الرسالة الثانية، ص (ٜٖٔ)
م(، اثــار الــبالد واخبــار العبــاد، بال طبعــة، ٕٗٛٔه/ ٕٛٙالقزوينــي: زكريــا بــن محمــد بــن محمــود )ت:  (ٓٗٔ)

 .ٜٖٙ، صٕدار صادر، بيروت، بال تاريخ( ج
 .ٜٖٙ، صٕياقوت الحموي، معجم البمدان، ج (ٔٗٔ)

 .ٖٗ٘، صٔمعجم البمدان، ج(ٕٗٔ) 
 .ٖٕٖاحسن التقاسيم، ص (ٖٗٔ)
الــدامغان: وىــي بمــد كبيــر بــين الــري ونيســابور وىــو قصــبة قــومس وقيــل فييــا انيــا مدينــة كثيــرة الفواكــو.  (ٗٗٔ)

 .ٔ، صٕلممزيد ينظر: ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
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