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چکیده
شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونق نسبی برخوردار بودند که گرفتار هجوو
ویرانگر مغولها شدند .رویارویی مرد شهری با بیابانگردان مغول ،ایو رشود و رونوق را
در مُحاق فرو برد .جز تاراج و از میان رفت نیروی اقتصادی شهرهای بزرگ ،روابط حیوا
شهری در عصر ایلخانان دستخوش دگرگونیهای ژرف شد؛ بهویژه ایلخانان در عهدی از
حکومتشان بر ایران ،دینوی متفواو بوا دیو رعایوای خوود داشوتند .بنوابرای  ،نهادهوا و
سازِکارهای اجتماعی که کارکردها و وظایف مذهبی داشتند ،بسیار آسیب دیدنود؛ ننانکوه
سازمان «حِسبه»؛ یعنی ضام اجرای شریعت در جامعه و مُجری قاعده معوروف اسوممی
«امر به معروف و نهی از منکر» تا روی کار آمدن ایلخوانی مسولمان ،دورهای از فتور را
سپری کرد .ای فتر  694هجری قمری (زمان اسم آوردن غازانخان) به پایان رسوید.
غازان و وزیرش خواجه رشیدالدی فضلاهلل در پی ای بودند کوه بواری دیگور قانونهوای
اسممی اجرا شود و جامعه هیئت و حالت گذشته خود را بازیابَد .از ای رو ،بر پایه سنتهای
ایرانی و آموزههای اسممی به اصمحا فراگیری دست زدند و قانونهای توازهای را اجورا
کردند .آنان اجرای ای وظایف را بر عهده «نهاد حِسبه» گذاشتند .بر پایوه یافتوههای ایو
پژوهش ،بهرغم پشتیبانیهای نشومگیر حکوموت از نهواد حِسوبه بوهویژه پو از صودور
فرمانها و قانونهای جدید غازانی ،ای دستگاه (دیوان احتسوا)) در اجورای آن قانونهوا
بهویژه در وظایف مذهبی و شرعیاش ،نندان کا یا) نبود.
کلیدواژگان
حسبه ،نهاد حسبه ،مُحتسب ،ایلخانان ،اصمحا غازان.
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ساختار اداری و اجرایی شهرها پدید آورد .جایگاه و نقش نهاد «حِسبت»؛ یعنـی ضـام
اجرای شریعت در جامعه ،دستکم تا عهد مسلمانیِ ایلخانان در وضع نامشخصی قـرار
داشت و دوره فترت را سپری میکرد؛ از زمان اسالم آوردن غازانخان ( 694 - 703ق)
کار مسلمانی باال گرفت و حکومت شیوه اسالمی پیشه کرد و بر ایـ اسـا

نهادهـا و

مناصب اسالمی دوباره زنده شدند و رشد یافتند« .مُحتسب» که مـمموری خـرد در کنـار
صاحبمنصبان مغولی همچون شاهزادگان و امیران و فرماندهان تومان و هزاره و صـده
و باسقاقان و شحنگان و قورچیان و قوشچیان به شمار میرفت ،بـه کـار خـود سـرگرم
شد .ای صاحبمنصب افزون بر مسئولیت اجرای امـر بـه معـرو

و نهـی از منکـر و

پا داشت هنجارهای اخالقی و مناسک دینی در جوامع اسـالمی ،وییفـه سـنگینی در
عرصه اقتصادی شهرها بر عهده داشت؛ یعنی رسیدگی به بازارهـا و نظـارت بـر آنهـا و
خرید و فروشها و اصنا  .پس از ایـ دوران ،سـختگیری مقامـات شـرعی دربـاره
پرداخت مردم به مَنهیات و منکَرات ،ناگزیر مینمود تـا بـار دیگـر قانونهـای اسـالمی
برقرار شود و جامعه به هیئت گذشتهاش را بازیابد.
ایلخان و وزیرش رشیدالدی فضلاهلل ( 645 - 718ق) در اندیشه اصـالحات بودنـد
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

تا بر پایه آنها جامعه را به وضع اسالمپسند خود باز گردانند« .نهـاد حِسـبه» ،سـازِکاری
برای تحقق چنی هدفی بود که زنـده شـد و ویـایف «نظـارت بـر احکـام شـرعی» و
«نظارت بر اخالق عمومی و بازار» ،دوباره بر عهده محتسب افتاد .ای مقالـه میکوشـد
که به ای پرسشها پاسخ دهد « :نهاد حسبه در عهد ایلخانی بهویژه از دوره غازانخـان
به بعد ،چه وضعی داشت و چگونه دگرگون شد؟ چه ویایف و مسئولیتهایی بر عهده
ایـ نهــاد گذاشــتند؟ چــه کســی و بــا چــه شــروای در رم

ایـ نظــام اداری جــز

قرار میگرفت؟
دالیل و چگونگی تحوالت نهاد حسبه در عهد ایلخانی در خور بررسی است؛ زیرا تا
کنون هیچ پژوهش مستقل و حتی مجمَلی ای نهاد را برنرسیده اسـت کـه ایـ غفلـت
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خود از کمبود ااالعات تاریخی در ای باره سرچشمه میگیرد و ای کمبود خود معلول
رویدادها و تحوالت سیاسی برآمده از حضور مغـوالن در کشـورهای اسـالمی اسـت.
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هجوم ویرانگر مغول در آغاز قرن هفـتم هجـری و فـت ایـران ،دگرگونیهـایی در

نهادهای اسالمی فراهم کردند .ای پژوهش برای پاسخگویی به پرسـشهای پیشگفتـه،

از کتابهای حسبه بهویژه معالم القربة فی احکاا

السبا ة

کمک گرفته که همزمان با دوره حکومت ایلخانی نوشته شده است.
پیآمدهای یورش مغوالن

شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونقی نسـبی برخـوردار بودنـد کـه بـه
یورش ویرانگر مغوالن دچار شدند .رویارویی مردم شهری با بیابـانگردان مغـول ،ایـ
رشد و رونق را در مُحاق فرو برد .حمله مغوالن به انـدازهای ویرانـی و انحطـا بـرای
ایرانیان به بار آورد که آنها را با ویرانیهـای برآمـده از تاخـت و تـاز اغزهـا نمیتـوان
سنجید؛ چنانکه اب اثیر درباره یورش تاتارها به شهرهای ایران نوشته است:
شاید تا انقـرا

عـالم و پایـان جهـان ،مـردم هماننـد چنـی حادثـه و چنـی قـوم

خونخواری را نبینند  ...ای کاش مادرم مرا نزاده بود یا پیش از بروز ای حادثه ،مرده و
از یاد رفته بودم( 1اب اثیر.)125 /32 ،
جوینی دیگر مورخ معاصر هجوم مغول درباره قتـل عامهـای سـرداران چنگیزخـان،
جنی میگوید ...« :هرکجا صد هزار خلق بود ،بیمبالغت صد کس نماند( »...جوینى/3 ،
 )17و در جای دیگر گزارش میکند که تولـوی در دو سـه مـاه نـواحی بسـیاری را از
بیگمان ،همه شئون زندگی اجتماعی مردم ایران از هجوم مغوالن به کشورشان تـمثیر
پذیرفت .تمثیر ویرانی یورش مغوالن به اندازهای قوی و دیرپای بود کـه مسـتوفی صـد
سال بعد از آن در ای باره چنی نوشت« :حتی اگر تا هزار سال دیگر هیچ حادثهای واقع
نشدی ،هنوز تدارکپذیر نبودی و جهان با آن حال اول نرفتی که پیش از آن واقع بـود»
(مستوفی.)27 ،

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

خراسان چنان ویران کرد که آنها را «چون کف دستی» گرداند (همان.)119 ،

هرچند پذیرش درستی همه ای آمار آسان نیست ،درباره زوال و انحطا اقتصادی و
 .1برای آگاهی بیشتر از قتل و غارت مغوالن در شهرهای ایران ،ر.ک :اب اثیر 124 /32 ،به بعد؛ سـیف
هروی 130 ،ـ 87؛ پطروشفسکی 13 ،ـ 4؛ سلطانزاده 103 ،ـ .98
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مغوالن با ورود خویش بدان سرزمی ها ،زمینه را برای فترت یاد شـده و از میـان رفـت

درباره ای زوال و انحطا ـ پیش از اصـالحات غـازان ـ ایـ توصـیف کـالن را بـه
دست میدهد:
به وقت استخالص والیتها و شهرهاى معظّم ،بسیار خلق والیات با اول و عـر
را چنان قتل کردند که به نادر کسى بماند .ماننـد بلـخ و شـپورغان و االقـان و مـرو و
سرخس و هرات و ترکستان و رِى و همدان و قم و اصفهان و مراغه و اردبیل و بردع و
گنجه و بغداد و موصل و اربیل و اکثر والیاتى که به ایـ مواضـع تعلـق دارد و بعضـى
والیات به واسطه آن که سرحدّ بود و عبور لشگر بسیار به کلّى خلق آنجا کشته شـدند
یا بگریختند و بایر ماند؛ چون والیات ایغورستان و دیگر والیات که میان قـنن و قایـدو
سرحدّ شده و بعضى والیات که میان دربنـد و شروانسـت و بعضـى ایلسـتان دیـاربکر.
مانند حرّان و روحه و سروج و رقّه و شهرهاى بسیار ازی ار

و آن ار

فرات کـه

تمامت بایر و معطّل است و آنچه در میان والیات دیگر خراب گشته ،به واسطه کشـش
چون بایرات بغداد و آذربایجان و غیر آن در ترکستان و ایرانزمـی و روم از شـهرها و
دیههای خراب که خلق مشاهده میکنند ،زیادت از آن است کـه حصـر تـوان کـرد .بـر
جمله اگر از راه نسبت قیا

کنند ،ممالک از ده یکى آبادان نباشد و باقى تمامت خراب

سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

و دری عهدها هرگز کسى دربند آبادان کردن آن نبوده (رشیدالدی فضلاهلل.)350 ،
باری ،یورش مغوالن به همه شهرهای ایران در آنها به یکسان تمثیر نگذارد ،بلکه هر شـهر
ایران بر اثر محیط و ویژگیهایش از ای حادثه تاریخی تمثیر پـذیرفت .جـز تـاراج و از میـان
رفت توان اقتصادی شهرهای بزرگ ،مناسبات زندگی شهری نیـز در عصـر ایلخانـان (- 654
 750ق  1256 - 1335 /م) دستخوش دگرگونیهای فراوان شـد؛ بـهویژه از ایـ روی کـه
ایلخانان در عهدی از حکومتشان بر ایران ،دینی جز دی رعایای خود داشـتند .بـه هـر روی،
ساختار زندگی شهری عصر ایلخانان از دوران قبل و بعد خود متمایز بـود و بـر پایـه همـی
تمایز برای بررسی وضع و ساختار نهاد حِسبه در عصر ایلخانی ،نخست باید ساختار اجرایـی
شهرها را در دوران میانه تاریخ ایران بررسید؛ زیرا دستکم آشنایی اندکی با سـاختار اداری و
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اجرایی آن شهرها ،برای فهم تحوالت نهاد حِسبه در عصر ایلخانی ناگزیر است.
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فرهنگی شهرها و والیات ایران و سرزمی های همسـایهاش شـکی نیسـت .رشـیدالدی

چگونگی ساختار اجرایی شـهرهای عهـد ایلخـانی را در چـارچوب امـور اداری ـ
سیاسی ،امور اجتماعی و اقتصادی و امور انتظامی و حقوقی میتوان بررسی کـرد .ایـ
امور را در هر شهری کسانی از ممموران محلی و دولتی میگرداندند و هر یک ویـایف
و تکالیف ویژهای داشت .ای ویایف شهری و ساختاری شهر را میتوان به چهار گروه
تقسیم کرد:
 .1کارهای اداری ـ سیاسی و امنیتی که بیشتر بر عهده حاکم یا نایب او بود؛
 .2کارهای انتظامی که شحنه و داروغه به آنها رسیدگی میکردند؛
 .3کارهای اجتماعی ـ اقتصادی و شهرداری که باسقاقان ،محتسـبان ،کدخـدایان و،...
بدانها میپرداختند؛
 .4کارهای قضایی که قاضیان بدانها میرسیدند .تشکیالت اداری شـهرها و شـمار و
مسئولیتهای هر یک از صاحبمنصبان در همه دورانهـا یکسـان نبـود ،بلکـه گـاهی
اختیارها و مسئولیتهای هر یک از آنان در دورهای و در نواحی گوناگون ،با یـکدیگر
متفاوت بودند.
ایاالت و شهرهای والیات در ای روزگار ،در ای ویژگی با یکدیگر متفاوت بودنـد
که یا حکومتهای محلی آنها را اداره میکردند یا منصوبان حکومت ایلخانی مستقیم بر
انها حکم میراندند .برای نمونه ،در منااقی که حکومتهای محلی سابق ایلی مغـول را
مرکزی در کنار «حکام» حاضر بودند .اینـان بـهویژه مُـدافع منـافع اقتصـادی حکومـت
ایلخانی در ایاالت به شمار میرفتند (آیتى .)152 ،حاکمـان محلـی در کارهـای ایـاالت
خود اختیارات فراوانی داشتند و حاکمان شهرهای گوناگون ایاالت را تعیی میکردنـد.
حُکام شهری در ای منااق همچون پیش ،دارای اختیارات بسیار و تنها در برابـر حـاکم

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

پذیرفته بودند ،بیشتر «شحنگان» و «باسقاقان» مغولی در جایگـاه نماینـدگان حکومـت

ایالتی پاسخگو بودند .منااقی که حکومت ایلخانی مستقیم بر آنها فرمان میراند ،وضـع
دیگری داشتند؛ یعنی گاهی برای شهری والی یا حاکم تعیی میکردند و گاهی افزون بر
حکام ،شحنگان و باسقاقان را میگماردند (آیتى.)30 ،
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ساختار اداری و اجرایی شهر در عصر ایلخانی

حاکم والیت و دیگـر مـمموران عالیرتبـه دولتـی نیمـه اول سـده هفـتم هجـری در
شهرهای بزرگ و بیشتر شهرهای متوسط ،حاضر بودند و مستقیم زیـر نظـر حکومـت
مرکزی به اجرای وییفه میپرداختند« .امیر» یا «حـاکم» ،والیـت اختیـارات گسـتردهای
داشت و بر همه سازمانها و نهادهای اداری و قضایی حـوزه ممموریـت خـود ،نظـارت
میکرد .ای صاحب منصب اختیارات گستردهای در نظـارت بـر کـار مقامـات اداری و
قضایی داشت .انتخاب ،نصب و عزل مسئوالن دیوان مظالم ،کارکنان دفتر ثبت اسـناد و
رسیدگی به قَبالههای امالک ،و نظارت بر کار عَسَسان ،مُحتسب و نرخ بازار بر عهدۀ او
بود .همچنی کارهای عمرانی با نظارت او صورت میگرفت و مراقبت از وضع بـاروی
شهر ،پُلها و بناهای عمومی نیز بر او بود (سلطانزاده ،208 - 209 ،بـه نقـل از محمـد
ب مبارکشاه .)37 - 41 ،به باور اشپولر ،حاکمان یا والیان شهرها اواخر همی قرن افزون
بر رسیدگی به کارهای کشوری ،عهدهدار امور نظـامی بـهویژه در منـااق آسـیبپذیر و
مرزی نیز بودند (اشپولر.)336 - 337 ،
ب) نایب حاکم

حاکمــان ایــاالت و شــهرها تــا  694قمــری ،قــا م مقــامی داشــتند کــه او را «نا ـب»
میخواندند .با توجه به گزینش نُواب از میان افراد خانوادههـای ایرانـی کـه در دسـتگاه
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

دولت به کار سرگرم بودند ،چنی میتوان ادعا کرد که آنان بیشتر به ویایف کشـوری
میپرداختهاند .مانند رسیدگی به امور مالیاتی و حفظ نظم و آرامـش عمـومی شـهرها و
ایاالت .همچنی قا م مقام حاکم گاهگاه مویف بوده است که به نمایندگیِ حاکم ،همـه
کارها را به دست بگیرد .برای نمونه ،هنگامی کـه حـاکم متصـدی چنـد ایالـت بـود و
خودش در یکی از آنها مستقر میشد ،اختیارات او به نا بش داده میشـد (اشـپولر340 ،
 .)339ج) شحنه

جایگاه «شحنگان» در شهرهای عهد ایلخانی دقیق روش نیست .گمان مـیرود آنـان
کارهای نظامی و انتظامی را همزمان سامان میداده باشند .بر پایه گزارش جوینی ،پـیش
138

از دوران مغوالن نیز شحنگان بودند .او از انتصـاب شـحنهای بـه فرمـان قراختا یـان در
قلمرو «اویغورها» یاد میکند که حافظ منافع آنان بـوده اسـت (جـوینی .)32 /1 ،گمـان
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الف) حاکم

داشته باشند (آیتى 31 ،و .)152
د) باسقاق

باسقاقان مممور جمعآوری مالیات بودنـد .امیـران سـپاه گـاهی بـه باسـقاقی گمـارده
میشدند (اشپولر ،ص  .)279جایگاه و ویایف اینان کامل معی نشده بود ،امـا میتـوان
ادعا کرد که ای منصب پیش از عصر غازان بهویژه در منطقه فـار  ،جایگـاه ممتـاز و
برجستهتری در سنجش با دوره پیش از ای داشـت؛ چنانکـه باسـقاقان فـار

از 660

قمری ،بهواقع به جای ممموران اداره امور دولت و صـاحبان قـدرت بـه اجـرای وییفـه
میپرداختند( 1زرکوب شیرازی.)158 ،
هـ) داروغه
2

واژه داروغه از لغت «درو » مغولی به معنای «فشار دادن و مهر کـردن» گرفتـه شـده
است .ای واژه در سلسله مراتب دیوانی مغوالن بر منصب مهمی داللت میکند .به گفته
ساندز« ،داروغه» پیش از دوره صفویه بیشتر درباره حاکم شهر به کار میرفت (ساندز،
 .)7ویایف داروغچی چنی بود :آمارسنجی ساکنان ،گمـاردن قشـون محلـی ،برقـراری
وسایل ارتباای (پُستی) ،گردآوری مالیات و ارسال مالیات به دربـار .اصصـالد داروغـه
نخستی بار در روزگار ایلخانان مغول به تاریخ ایران درآمد و آرامآرام به جای «شـحنه»
و همه نهادهای مشابه آن نشست ،اما تا زمان تیموریان ،بهفراوانی از داروغه یـاد نشـده
شهردار امرزی همانند بوده است .او از دید اهمیت ،زیردست حاکم به شمار میرفت و
مسا ل جز ی دادگستری و وضع مالیـات نیـز در برخـی از والیـات ،بـر عهـده او بـود
(لمبتون.)153 ،
ساختار اداری ـ اجرایی شهرها در عصر ایلخانی بهروشـنی گـزارش نشـده و رونـد

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

است .گمان میرود که ای اصطالد درباره ممموری به کار میرفته باشد که کمابیش بـه

 .1برای آگاهی از مقام «شحنه» و «باسقاق» و ویایف و مسئولیتهای ایـ مقامـات در عصـر ایلخـانی،
ر.ک :نخجوانى 35 /2 ،به بعد؛ اشپولر.279 ،
2 . Darv.
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میرود آنان شحنگان فرمانده لشکری شهرها بوده و گاه حکومت شهرها را نیز برعهـده

دستخوش تغییر و تحوالت فراوان شد؛ چنانکه عرضه الگلویی فراگیر درباره سراسـر
ای دوره امکانپـذیر نیسـت .حتـی شـهرهای ایلخانـان در جغرافیاهـا و حکومتهـای
گوناگون ،از دید ساختار اداری با یکدیگر متفاوت بودند .همی آشفتگی در تکـالیف و
ویایف ای ممموران خرد نیز تمثیر میگذارد؛ چنانکه بیشتر ویایف آنان نامشخص یـا
با یکدیگر متداخل بود.
«مُحتسب» ر یس تشکیالت حسبه از دیگر صاحبمنصـبان شـهری همـی دوره بـه
شمار میرفت .تشکیالت حسبه با ورود مغول به ایران به تحوالت فراوانی دچار شـد و
وضع و ویایف ر یس ایـ تشـکیالت بـهویژه پـیش از اصـالحات غـازان ،سرنوشـت
نامعلومی داشت .گمان میرود کارکرد ای نهاد اسالمی زمانی از میان رفته و ویـایف و
اختیاراتش ،از آنِ دیگر مقامات شهری مانند شحنه ،باسقاق و داروغه شده باشـد .بـرای
روش شدن تحوالت نهاد حسبه در عصر ایلخانی ناگزیر بـه نقـش ،عمـلکرد و وضـع
دیوان احتساب (نهـاد حسـبه) در قـرون نخسـتی اسـالمی بایـد پرداخـت و پیشـینه و
تاریخچه آن را بررسید تا زمینه فهم درستتر تحوالت دیوان احتساب پـس از حضـور
مغول در ایـران و تحـوالت محتمَـل ایـ نهـاد یـا دیـوان پـس از اصـالحات غـازانی
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

فراهم شود.
درآمدی بر بحث حسبه در عصر ایلخانی
الف) معنای لغوی و اصطالحی حِسبه

«حِسبه» از کلمه «حسب» و از مصدر احتساب و اسم حِسبه (به کسر) ،به معنای اجر
و پاداش است (اب منظور .)315 /1 ،فقها و مورخان قدیم و معاصر ،ای اصـطالد غیـر
قرآنی ،تعاریفی عرضه کردهاند که آنها را به دو دیدگاه میتوان تقسیم کرد:
 .1بررسی «حِسبه» از دید فقهی

کسانی حِسبه را منصب یا سازمانی میدانند که برای اجرای قاعده اسـالمی «امـر بـه
140

معرو

و نهی از منکر» در زمینه اخالق و قانون پدید آمده است.
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مشخص و یکنواختی در ای باره نبوده اسـت .تشـکیالت اداری شـهرها در ایـ دوره

کسانی حِسبه را با توجه به کارکردهای آن در جامعه تعریف کردهانـد .بـر پایـه ایـ
نگاه ،حِسبه از حد وییفه شرعی فراتر میرود و بیشتر ویژگی عرفـی و اجتمـاعی دارد
و در معنای نایر و بازر

بازار به کار میرود.

بر پایـه دیـدگاه نخسـت ،ر ـیس و صـاحب اختیـار نهـاد حسـبه کسـی اسـت کـه
مرتکبان رفتار ناپسند و خال

شرع را به حدود و مقررات ،تمدیب میکند و مردم را به

حفظ مصال عمومی شهر وامیدارد (شیخلی .)117 ،احکاا

الباانا یه

نوشته ابوالحسـ علـی مـاوردی (پـیش از  450ق) ،از مهمتـری منـابع دربـاره ارکـان
حکومــت و دســتگاه حســبه و مــوازی احتســاب بــه شــمار مــیرود .ایـ تعریــف ،از
برجستهتری و رایجتری تعریفهای حِسبه در همی کتاب است« :حسبه امر به کـردار
نیک است؛ چون ترکش آشکار گردد و نهی از کار بد است؛ چـون عمـل بـدان آشـکار
گــــــــــــــــــــــــــــــــــردد( »1مــــــــــــــــــــــــــــــــــاوردی،
ص  .)284غزالی (م  505ق) نیز ای تعریف ماوردی را بـا انـدک اختالفـی پذیرفتـه و
حسبه و فریضه «امر به معرو

و نهی از منکر» را به هـیچ روی بـا یـکدیگر متفـاوت

ندانسته اسـت( 2غزّالـی)676 ،؛ یعنـی امـر بـه معـرو

و نهـی از منکـر و پا داشـت

هنجارهای اخالقی و شعا ر دینی در جوامع اسالمی ،از ویایف بنیادی ای نهاد اسالمی
به شمار میرود.

المنکر( »...،سمعانى ،ج  ،12ص .)113
 .2میتوان گفت تعریف فقها درباره حسـبه ،از فرمانهـای صـری قـرآن سرچشـمه گرفتـه اسـت کـه
مسلمانان را به نظارت بر رفتار و کردار دیگر مسلمانان مویف میداند .برای نمونه ،ای آیات چنـی
َُّ
مة یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَمْمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَوْنَ عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ
درونمایهای دارند« :وَ لْتَکُ ْ مِنْکُمْ أ

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

 . 1سمعانی نیز در األنساب چنی تعریفی آورده است ...« :و هو من یممر النا

بالمعرو

و ینهـى عـ

مُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون» (آلعمران ،آیه )104؛ «یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْنخِرِ وَ یَمْمُرُونَ بِالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَـوْنَ
الصـالِحی » (آلعمـران ،آیـه )114؛ «وَ الْمُؤْمِنُـونَ وَ
عَ ِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ مُولئِکَ ِم َ َّ
َّاةَ َ
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ مَوْلِیا ُ بَعْضٍ یَـمْمُرُونَ بِـالْمَعْرُو ِ وَ یَنْهَـوْنَ عَـ ِ الْمُنْکَـرِ وَ یُقیمُـونَ الص
ُْ
ُ
َّكاَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیم» (توبه ،آیه
تون الز
يؤ
.)71
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 .2بررسی کارکردی «حسبه»

جوامع اسالمی ،از شئون مُحتسب و سازِکار احتساب دانستهاند .بر پایه دیدگاه ماوردی،
محتسب کارگزاری بوده کـه وجـدان جامعـه اسـالمی بـه او سـپرده میشـده و حـوزه
شایستگی او ،امور دینی و اجتماعی و تجاری و بهداشتی و ...بوده اسـت .او میبایسـت
بر درستی آداب دینی شهروندان و پرهیزکاری آنان درباره محرمات ،نظارت میکـرد .او
همچنی محتسب حکومتی را با مسلمانی که بدون رخصت حکومت و تنها بنابر وییفه
دینیاش ،به امر به معرو

و نهی از منکر میپردازد (محتسب مُتَطَـوعع) بسـیار متفـاوت

دانسته است (ماوردی .)284 - 285 ،ایـ صـاحب منصـب مسـئولیتهای ویـژهای در
زمینه کشف منکرات و زشتیها داشت و در برابـر اجـرای آن احکـام و مجازاتهـا ،از
شایستگیهای فراوانی برخوردار میشـد .ایـ مسـئولیتها را بیشتـر بـاالتری مرجـع
قدرت در کشورهای اسالمی به محتسب وامیگذارد.
نظام الملک در پایان فصل ششم کتاب خود درباره ویایف ای مممور خرد حکومتی
چنی مینویسد:
به هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخها راست دارد و خرید
و فروختها نگاه دارد تا اندر آن راستی رود و در همه چیزها که از ااـرا
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

آرند و در بازارها فروشند ،احتیا تمام کننـد تـا غشـی و خیـانتی نکننـد و
سنگها راست دارند و امر به معرو

و نهی از منکر به جای آرند و پادشاه

و گماشتگان پادشاه ،باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده مملکـت
و شر عقل ای است و اگر جز ای کنند ،درویشان در رنج افتنـد و مـردم
بازارها ،چنانکه خواهند فروشند و فضلهخور مستولی شوند و فسق آشـکار
شود و کار شریعت بیرونق شـود( ...نظـام الملـک اوسـی 63 - 64 ،و در
سیاستنامه چاپ هیوبرت دارک.)59 ،

بنابرای  ،ویایف دیوان احتساب را به سه دسته کالن میتوان تقسیم کرد .1 :دینی ـ
اخالقی؛  .2اجتماعی ـ اقتصادی؛  .3قضایی ـ انتظامی.
142

امروز شهرداری ،نیروی انتظامی ،دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی به کارهایی
میپردازند که روزگاری رسیدگی به آنها ،بر عهده نهاد حسـبه بـود و اکنـون بخشـی از
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ماوردی و دیگر فقها ،مسئولیت اجرای وییفه «امر به معرو

و نهـی از منکـر» را در

بود و در دورههای گوناگون تاریخ ،به تغییر و تحوالتی دچار شد.
ب) وضع حسبه در نخستین سدههای تاریخ اسالم

اصطالحات غیر قرآنی «حِسبِه» و «محتسب» در آغاز تاریخ اسالم به کار نمیرفت ،بلکه
تنها «عامل السّوق» یا «صاحب السّوق» در منابع ای دوره دیده میشود که گـویی ویـایفی
همچون ویایف محتسب در بازار بر عهده داشته است .برخی از گزارشها از وجود بازر
و نایر در بازار مکه و مدینۀ روزگار پیامبر (ص) خبر میدهنـد .پـس از فـت مکـه ( 8ق)،
سعید ب عاص به فرمان پیامبر (ص) بر بازار مکه (کتانى285 /1 ،؛ خایفة ب خیا  ،ص
61؛ شیخلی )115 ،و به گزارش حلبی ،به فرمان عمر ب خطّاب به سـبب جایگـاه تجـاری
مدینه ،به نظارت بر بازار ای شهرها گماشته شد (حلبی327 /3 ،؛ شیخلی.)115 ،
سرکشی به بازار در عصر خلفای راشدی ( 11 - 41ق) نیز معطّل و مسکوت نماند،
بلکه بنابر گزارشها و اخبار بر جای مانده ،عمر ب خطّاب ( 13 - 23ق) ،خلیفهی دوم،
خود درهای (تازیانه) به دست میگرفت و در کوچهها و مجامع عمومی میگشت و بـه
وضع بازاریان رسیدگی و میـان آنـان داوری میکـرد و بهسـختی بـر اجـرای مقـررات،
نظارت میکرد (ابـرى .)2026 / ،5 ،حـار

ب حکـم از خـانواده معـرو

عـاص در

روزگار خلیفه سوم ،عثمان ب عفان ( 23 - 35ق) ،مسئول بازار مدینه شـناخته میشـد.
وی مویف بود که بر پیمانهها و ترازوها نظـارت کنـد .حـار

در زمـان تصـدی ایـ

(کتانى.)36 /2 ،
با آغاز خالفـت علـی ب ابیاالـب (ع) ( 35 - 40ق) ،بـار دیگـر نظـارت بـر امـور
اقتصادی و اجتماعی در پرتو آموزههای دینی شدت گرفت .امیر مؤمنان والی خود مالک
اشتر را درباره ضرورت مراقبت از بازارها و برخورد با محتکران و گرانفروشان گوشزد

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

منصب ،به سو استفاده از جایگاهش متهم شد ،اما با حمایت عثمان در ای منصب ماند

کرد .او در نامهای خطاب به والی تازه منصوب خویش بر مصر ،بر همی مطلب تمکیـد
کرده و نوشته است:
[...مالک] اگر پس از نهی تو بار دیگر احتکار کردند ،آنان را کیفـری منصـفانه ده تـا
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ویایف همی سازمانهای به شمار میروند .ویایف و مسئولیتهای محتسـب فـراوان

نرخها به انصا

باشد (نهج البالغه ،نامه  ،53ص  335یا .)415

گزارشهای بیشماری از کارهای نظارتی زیاد ب ابیه ،والی معاویه ( 41 - 60ق) بـر
بصره در دوره امویان ( 41 - 132ق) ،رسیده است کـه از مراقـب سرسـختانه والیـان و
کارگزاران اموی بر بازارها حکایت میکنند .زیـاد ب ابیـه بـهانگیزه مراقبـت بیشتـر در
خرید و فروش مواد غذایی« ،دار الرزق» را پدید آورد و به ترتیـب عبـداهلل ب الحـار
ب نوفل و روّاد ب ابیبکرَ را بر آن گمارد و مسئولیت «عامل السّوق» بصره را بر عهده
الجعد ب قیس النصری گذارد .افزون بر ای  ،خودش بـر عمـلکرد عامالنشـان و بهـای
کاالها در بازار نظارت میکرد (بالذرى.)214 /5 ،
حَجاج دیگر کارگزار اموی نیز بازارها را میپایید .عامالنی که وی آنان را بر بازارهـا
گماشت ،عهدهدار مسئولیت نظارت بر ترازوها و پیمانهها ،گـردآوری مالیـات و حـل و
فصل اختال

میان بازاریان بودند (کتانى .)36 /2 ،گزارش ابری از منصوب شدن بالل

ب ابیبرده به احتساب و قضای بصره ( 110ق) در روزگار هشام ب عبدالملک (- 125
 105ق) (ابری ،)4108 /9 ،سبب شده است که کسانی بـا اسـتناد بـه آن گزارشهـای
تاریخی و پارهای از رفتارها و روشها ،زمـان پیـدایی نظـام حسـبه را اوایـل سـده دوم
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

هجری (روزگار حکمرانیِ امویان) بدانند یا فراتر از ای  ،دوره عمـر ب خطّـاب و حتـی
عصر پیامبر (ص) را هنگام تمسیس دستگاه حسبه بخوانند (کتانى ،)284 - 285 /1 ،امـا
چنی گزارشهایی تنها اثبات میکنند که کاربرد حِسبه درباره گونهای از نظـارت اداری
بر بازارها ،در آن دوران رواج داشته و توسعه و گسترش آن مقدمات ،بـه پیـدایی نهـاد
حِسبه در دوره خلفای عباسی انجامیده است.
سرآغاز پیدایی حسبه را در قالب نظام اداریِ نوپا ،آغـاز حکومـت عباسـیان (- 656
 132ق) بهویژه دوره خالفت منصور ( 136 - 158ق) میتوان دانست .منصـور دومـی
خلیفه عباسی ،کار بازارهای بغداد را سامان بخشید و برای بهبود وضع بـازار ،ابوزکریـا
یحیی ب عبداهلل را با عنوان «محتسـب» بـر ایـ شـهر گماشـت ( 146ق) (ابـری/11 ،
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 .)4919نظارت بر اصنا

و بازارهـا در ایـران قـرون نخسـتی اسـالمی نیـز بـر عهـده

محتسب و ساختار احتساب بود .برای نمونه ،منتخبالدی بدیع اتابـک جـوینی ر ـیس
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عبرت دیگران باشند  ...در بازار ،معامالت بـه سـهولت انجـام گیـرد .ترازوهـا میـزان و

 547منشمتی 1با نام عت ة الکت ة تدوی کرده و منشوری را در آن خطاب بـه
اوحد الدّی درباره محتسبیِ مازندران صادر و شرو احتساب را به وی یادآوری کـرده
است[« :به او حکم شد که] ...امر به معرو

و نهی از منکر کند ،در تسـویت و تعـدیل

موازی و مکاییل جهدی بلیغ نماید؛ چنانکه در بیع و شِرا خیـانتی نـرود و مسـلمانان
مغبون و متضرر نگردند( »...منتجبالدی بدیع.)83 ،
وضع حسبه در دوره نخست ایلخانی

سازِکار اداری شهرها در روزگـار هجـوم مغـول ،دسـتخوش دگرگونیهـایی شـد.
نهادها و تشکیالتی شد که کارکردها و ویایف مذهبی داشتند ،بیش از دیگـر نهادهـا از
ای هجوم آسیب پذیرفتند .سازمان حسبه که در ای هنگامه ضام اجـرای شـریعت در
جامعه و مُجری قاعده معرو

اسالمی «امر به معـرو

و نهـی از منکـر» تـا روی کـار

آمدن ایلخان مسلمان ،دوره فترت را سپری کرد؛ فترتی که تا 694؛ یعنی هنگـام اسـالم
آوردن غازانخان ( 694 - 703ق) ماندگار بود.
خواجــه رشـید در شــرد اصــالحات غــازان ،از دو منصــب احتســاب و نظــارت دو
محتسب بر امور مالی و اکیال و اوزان یاد میکند ،امـا سـخ او در ایـ بـاره در عهـد
ایلخانان مسلمان ،صری نیست (رشـیدالدی فضـلاهلل .)288 - 289 ،بـاری ،نخجـوانی
است (نخجوانی 314 /1 ،و  .)225 - 226 /2اینکه نخجوانی از ویایف و ماهیت عمـل
ای منصب دقیق سخ میگوید ،خود از پیشینه ای شغل در دوره مسلمانی ایلخانـان و
فعالیتش در ای دوره حکایت میکند .نخجوانی همچنی از «امیر عسس» یاد میکند که
محافظت شبهنگام از بازار بر عهده او بود .وی مقام او را بـا مقـام محتسـب متفـاوت
میداند (نخجوانی .)157 - 158 /1 ،به هر روی ،امور سیاسی ـ اجرایی و امور انتظـامی

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

آشکارا از محتسبانی سخ میگوید که حقوق و مستمریشان بر عهـده بازاریـان بـوده

شهرها در ای زمان بیشتر به یـکدیگر نزدیـک بودهانـد .امـور انتظـامی و اجرایـی در
 .1ای منشَئات ،مکاتیب و امثله و مناشیر بهویژه مراسالت رسمی و دولتی دیوان انشای سـلطان سـنجر
را در بردارد.
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دیوان رسا ل و منشی سلطان سنجر سلجوقی ( 511 - 552ق) میـان سـالهای  528تـا

واحدی سامان میگرفتند .جایگاه و نقش نهاد «حسبت» نیز دستکم تا عهـد مسـلمانیِ
ایلخانان ،در وضع نامشخصی در چارچوب همی امور جای میگرفته است.
گویی منصب «محتسبی» در دوره نخست ایلخانی جایگاه و اعتبار دیری خـود را از
دست داد و قدرت و اختیارات محتسب در حوزه بازار و در عرصه عمومی جامعـه بـه
دیگر مقامات شهری همچون شحنگان ،باسقاقان ،حاکمـان و نا بـان آنـان و داروغگـان
واگذار شد و آنان به امور بازار و پا داری از نظم و اخالق عمومی جامعه میرسیدند؛
چنانکه اب عمران پس از فت بغداد با عنوان حاکم و علی بهادر با عنـوان شـحنه بغـداد
منصوب شدند (آیتى .)30 ،گمان میرود پیش از مسلمانی ایلخانان« ،شحنگان» به جـای
نقش «محتسبان» به اجرای وییفه میپرداختند؛ زیرا گاهی گزارشهایی در ای باره دیده
میشود که مقامی با عنوان «شحنه بـازار» مسـئول برقـراری نظـم و انتظـام بـوده اسـت

اام
(جـوینی .)292 /3 ،رشــیدالدی نیـز بــر همــی مطلـب تمکیــد میکنـد و در جا
التواريخ چند بـار لفـظ «اوزان» را بـه کـار میبـرد« :و علیبهـادر را بشـحنگی
اورتاقان و اوزان نـامزد کـرد( »1جـامع التـواریخ ،ص  .)306نمونـه دیگـر در ای بـاره،
گزینش علیبک به شحنگی و باسقاقی اهر است (نخجوانی.)37 /2 ،
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بر پایه شواهد ای دوره ،باسـقاقان نیـز در شـمار رقبـای اصـلی و حتـی جانشـینان
محتسبان بودند؛ چنانکه در زمان اباقا خان ( 663 - 680هــ.ق) ،اداره امـور دولـت در
ایالت فار

به باسقاقان واگذار شده بود .اوا ل زمامداری وی ،یرلیغی برای رتق و فتـق

ایالت فار

به نام «سوغونجاق» صادر شد .او بیدرنگ به شیراز رفتـه و باسـقاقی ایـ

ملک را بـه محمّـد بیـک و تونیـاق و بلغـان سـپرد (زرکـوب شـیرازی ،ص  .)158در
سالهای نخست ،پس از مرگ آخری اتابک ،از چنی مممورانی نام برده میشود.2
نمونه دیگر از ای دست ،در قلمرو قراختا یان کرمان بوده اسـت .ناصـرالدی منشـی
« . 1اوران» یا «اوزان» در اصطالد مورخان آن روزگار ،در معنای «عملجات» و صنعتگران و پیشهوران
به کار میرفته است (جامع التواریخ ،ابع کاترمر.)306 ،
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منااقی که مغوالن مستقیم در آنها نفوذ داشتند ،همزمـان و گـاه بـا مسـئولیت مقامـات

تسلیم پادشاه خاتون حکمران قراختا یان کرمان در برابـر بایـدو (از جمـادى االولـى تـا
ذىالقعده  ،)694شهزاده کردوجی نصرت ملک در کرمان حاکم نافذ امر و نهـی شـد و
«سراغای باورجی» به حکم یرلیغ بایـدو ،منصـب باسـقاقی کرمـان یافـت( .ناصـرالدی
منشی کرمانی.)77 ،
بنابرای  ،میتوان ادعا کرد که نهاد حِسـبه در دوره نخسـت ایلخـانی در سـنجش بـا
وضــع پیشــی آن ،قــدرت و اختیــارات نخســت خــود را از دســت داده بــود و دوره
گُمنامیاش را سپری میکرد .اختیارات محتسب ر یس سازمان حسبه ،در ای برهه یا به
مقامات نوپدید با خاستگاه مغولی سپرده یا ـ در وضع بهتری ـ اختیـارات و ویـایفش
میان او و دیگر ممموران خرد کشوری تقسیم شد .چنی فترتی بیشتر از حضور ناگهانی
قوم فاتحی سرچشمه میگرفت که افزون بر ناآشنایی با ساختار و قواعـد اداری و امـور
کشوری قوم مغلوب ،آیی و دینی جز دیـ رعایـای جدیـد خـود داشـت .ایـ عامـل
موجب شد که به تشکیالت اداری و اجرایی شـهرهای ایـران بـهویژه جایگـاه مناصـب
مذهبی همچون «حسبت» بیاعتنا باشد و ساختار اداری و اجرایی تـازهای بـه جـای آن
پدیــد آورَد کــه در آن اداره امــور شــهری بیشتــر بــه امیــران و شــاهزادگان مغــولی
واگذار میشد.
به هر روی ،ای فترت تا  694قمری؛ یعنی سال اسالم آوردن سوی غازانخان (703
اسالمی را در پیشـه کـرد و بـر نهادهـا و مناصـب اسـالمی زنـده شـد و رشـد کـرد و
«محتسـب» در قالـب مـمموری خـدر در کنـار دیگــر صاحبمنصـبان مغـولی همچــون
شاهزادگان و امیـران و فرمانـدهان تومـان و هـزاره و صـده و باسـقاقان و شـحنگان و
قورچیان و قوشچیان ،به کار خود سرگرم شد .از ای رو ،ناگزیر باید از دوره غازانخـان

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

 694 -ق) وجود دشت ،اما پس از ای کـار مسـلمانی بـاال گرفـت و حکومـت شـیوه

بهویژه اصالحات وی در حیات تشکیالت حسبه یاد شود .البته تنها برخی از اصالحات
147
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ُلیا گـزارش میکنـد کـه پـس از
ُای لاسضرَ الو
ِمط الع
کرمانی در س

وضع حسبه در دوره دوم ایلخانی
الف) اصالحات غازانخان و تـث یر آن در عمـ کرد دسـتااه
حسبه

غازانخان وار

سرزمینی بود که هنوز بسیاری از ویرانیهای نیاکـان و پـدرانش در

آن ،آباد نشده ،خزانه بر اثر جنگهای پیاپی و ولخرجیهای گیخاتو (690 - 694هـ.ق)
و وزیرش صدر جهان (م  697ق) تهی شده ،کار اسالم بـر اثـر کشـمکشها و فـراز و
نشیبهای دوران خانهـای نامسـلمان سسـتی گرفتـه بـود و مـردم ،فقیـر و ناخشـنود
بیبسامان و جنـگزده بودنـد .بنـابرای  ،او میبایسـت کشـوری یکپارچـه و اسـتوار،
خزانهای آباد ،مردمی راضی و دی و فرهنگی قوی و ریشهدار پدید میآورد .از ایـ رو،
بر پایه سـنتهای ایرانـی و آموزههـای اسـالمی بـه اصـالحات فراگیـری دسـت زد و
قانونهای تازهای را اجرا کرد؛ چنانکه فرمان داد همـه قُضـات ،علمـا و مـدیران امـور
شرعی همچون محتسبان ،دعاوی را بر پایه قواعد شرعی و موازی عدل ،حل و فصل و
از تزویر و ستم دوری کنند .ای فرمان در تسهیل کار محاکم و رسیدن حق بـه حـقدار
مؤثر بود (رشیدالدی فضلاهلل .)221 ،رباخواری ،از یلمهایی به شمار میرفت که آن را
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بر مردم روا میداشتند .بنابرای  ،آنان بـه قـر

و گرفتـاری مـالی ،سـنگی بار بودنـد و

همی عامل ،جامعه را به فساد و تباهی کشیده بود .رباخواری از زمان اباقاخـان (- 680
 663ق) بسی رونق گرفت و فرومایگان به همی سبب ،دولتمند و دولتمندان به فقـر
و ناداری دچار شده بودند .بیشتـر ربـاخواران ،از جرگـه اویغـور 2و مغـول بـه شـمار
 .1برای آگاهی از شرد اصالحات غازان و پیآمدهای قواعد و فرمانهـای جدیـد او ،ر.ک :رشـیدالدی
فضلاهلل 161 ،به بعد؛ خواندمیر 190 /3 ،ـ 159؛ پطروشفسکی 25 ،ـ 16؛ سلطانزاده 108 ،ـ .103
 .2قوم اویغور از قبایل تاتارند که نخست در حوضه عُلیاى نهر ارقون از شُعب شط آمـور و دامنـههـاى
جبال قراقروم (یا بلنو ى حالیه) ساک بودند و همچون دیگـر اوایـف مغـول بـه بیابـانگـردى سـر
مىکردند .کلمه «اویغور» از ترکیِ که به معنای «به هم پیوست و کمک کـردن» اسـت .خـان تـرک،
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اوغوزخان نُه پسر داشت که جمع آنها را اویغور گفتهاند .اویغورها از معرو تری ملل ترک به شمار
میروند که فرهنگ و زبانشان پایه دیگر زبانهای ترکی است و از نخستی ملل ترکزبان بودهاند کـه
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او گزارش میشوند که در احیا و کارکرد نهاد حسبه در عصر ایلخانی تمثیر گذارد.1

خود ،به بردگی آنان گرفتار میشدند.
اینکه حکام والیات از پرداخـت عـوار

و مقـرری بـه مرکـز عـاجز میماندنـد و

«گدایان سیاهکار» به رباخوار پول میدادند و حکومت والیات را از آنان میخریدند و به
منصب عالی حکومتی میرسیدند ،از دیگر گرفتاریهای برآمده از رباخواری بـود .ایـ
نودولتان به زور از مردم عوار

و مالیـات میگرفتنـد و از محصـالن مالیـات ،رشـوه

میستاندند و از ای رو ،عوار

مقرر به خزانه نمیرفـت .ربـاخواران در کـار خریـد و

فروش سالد نیز دخیل بودند و از ای راه ،ثروت هنگفت میاندوختند .سـرانجام افـراد
اصیل و آبرودار ،وامدار شدند و فرومایگان ربـاخوار ،البکـار .غـازان ایـ معایـب را
دریافته بود و از ای روی ،فرمانی صادر و رباخواری را یکسره منع کرد .بـر پایـه ایـ
فرمان ،بسیاری از ثروتمندان رباخوار آسیب دیدند ،اما جامعه بیمار رو به بهبود گذارد

1

(رشیدالدی فضلاهلل.)318 - 322 ،
شُرب مُسکِرات بسی رواج یافته بود که ای خود از گرفتاریها و بدبختیهای مـردم
و نبود مانع حکومتی در ای زمینه ،سرچشمه میگرفت؛ چنانکه بدمستی و عربدهکشـی
در بازارها و مجامع عمومی رواج داشت و به دنبالش ،دعوا و زد و خورد پیش میآمـد
که گاهی به قتل میانجامید .بر پایه شرع اسالم شـرب مسـکر حـرام اسـت و غـازان از
کنند و بر درختی ببندند تا عبرت رهگذاران شود .پس از صدور ای فرمان که به سراسر
والیات فرستاده شد ،دیگر کسی زهره داشت که مسـتانه در مجمـع عـام نمایـان شـود
(رشیدالدی فضلاهلل.)326 ،
برخی از روستاها ،بر اثـر ویرانیهـای جنگهـا و اختاللهـا و ناآبادانیهـا ،حمـام و
مسجد نداشتند و مردمانشان از ای دید روزگار سـختی را میگذراندنـد .شـاید ویرانـی

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

همی روی ،فرمانی صادر کرد تا بر پایه آن ،مستهای کوی و برزن را بگیرند و برهنـه

به اسالم گرویدند .برای آگاهی بیشتر درباره اویغورها ،ر.ک :مستوفى 563 ،به بعـد؛ اقبـال آشـتیانى،
ص .16
 .1برای آگاهی از پدیده «رباخواری» در عصر ایلخانی ،ر.ک :آیتى.191 ،
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میرفتند و بسا مردمی که از بازپرداخت وام خود ناتوان میماندند و همراه با زن و بچـه

روی ،غازان فرمانی صادر کرد که بر پایه آن در همه روستاها و سراسر والیات ،مساجد
و حمام ساخته شود و چنانکه کسانی از ای کار جلوگیری کنند ،مجرم شناخته شـوند.
کمابیش نزدیک به دو سال سراسر جایهای کشور از مسجد و حمام برخودرار شـد .او
سپس فرمان که درآمد حمّامها ،وسایل مساجد (فرش و چـرا و نفقـه خُـدام آنهـا) را
تممی کنند (رشیدالدی فضلاهلل .)325 ،بنابر قاعده ،نظارت بر اجرای چنی فرمـانی بـر
عهده محتسب و ساختار اداری احتساب بود.
همچنی گشایشی در کار کیل و پیمانه و سکه پدید آمد که در آن دوران یکنواخت
نبود و گرفتاریهایی در کار اقتصاد و زندگی روزانه مردم پدید آورده بود .بنابرای  ،کیل
و پیمانهها بار دیگر بررسی و یکنواخت شدند و مقرر کردند «کـه در تمامـت ممالـک
موازن و مساوی وزن ،تبریز باشد تا هر کس کم و بیش نکند و مظلمه خلق نبرند و نیـز
نقود را به واسطه تفاوت وزن از والیتی به والیتی نقل نکنند و چنانکه عیـار زَر و نقـره
در ملک متساوی شد ،اوزان نیز متساوی باشد .»...مراقبت از پیمانهها و انـدازهها بـر بـه
محتسب و شحنه واگذار و دست آنان در سیاسـت کـردن مجرمـان ،بـاز گذاشـته شـد
(رشیدالدی فضلاهلل ،ص .)289 - 290
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بنابر گزارشها درباره اصالحات غازانی ،ایلخان و وزیرش رشیدالدی فضلاهلل (718
  645هـ.ق) در پی احیای دولتی اسالمی بودند تا جامعه را به قالـب اسـالمی پیشـیخود باز گرداند؛ زیرا در دوره نبود سلطانی مسلمان ،قید و بندها گسـیخته شـده بـود و
احکام شرعی پا داری نمیشدند؛ میخانهها و خرابات در هر کوی و برزنـی بـر پـا و
تظاهر به روزهخواری و بیحجابی ،نمایان بود و مردم کوچه و بازار افزون بر خوردن و
نوشیدن مِی در مکانهای عمومی که محل تالقی افکار و آسودگی و گذران وقتشان بـه
شمار میرفتنـد ،بـه نـوای موسـیقی و آواز گـوش فـرا میدادنـد و کَعبتـی و شـرانج
میباختند.1
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 .1بــرای نمونــه ،ر.ک :آیتــى ،ص 31دربــاره «موســیقی» و ص  151دربــاره «شــطرنج» .همچنــی ر.ک:
خوانــدمیر ،ج  ،3ص  166دربــاره «شــرابخواری» و  167دربــاره «روســپیخانهها» .نیــز دربــاره
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مساجد بیشتر در دوران بوداییگری و رونق کار یهودیان صورت پذیرفته باشد .به هـر

تا بار دیگر مقررات اسالمی برقرار شوند و جامعه هیئت و حالت گذشتهاش را بازیابـد.
غازان و وزیرش در اجرای چنی اصالحاتی ،با چه سازِکاری کار میکردنـد؟ بیگمـان،
آنان به ساختاری نیاز داشتند که بر همه حاالت و حرکات و اعمال خرد و کـالن مـردم
(وضیع و شریف و حتی شاهان و اَشرا ) نظارت کند تا کسی از راه پیشنهـادۀ اسـالم
برای امت ،منحر

نشود .با استناد به مت اصالحات غازان ،ای وییفه بر عهـده «نهـاد

حسبه» گذاشته شد.
ب) وظایف فقهی نهاد حسبه در عصر ایلخانی

با توجه به وجود نهاد حسبه در عصر ایلخـانی و تالشهـای غازانخـان و وزیـرش
برای احیای آن ،ای پرسش پیش میآید که حکومت در ای زمـان چـه ویـایفی را بـر
عهده ای نهاد گذاشته بود؟ پاسخگویی به ای پرسش زمینهای برای رسـیدن بـه پاسـخ
سؤال اصلی ای تحقیق (چگونگی وضع و تحوالت نهاد حسبه در عصر ایلخانی) فراهم

اا
مـیآورد .کتابهـای حسـبه بــهویژه معاالم القرباة فای احکا
السب ة که در روزگار حکومت ایلخانی نوشته شـده اسـت ،در پاسـخگویی بـدی
پرسش بسیار به کار میآیند .محمد ب محمد ب احمد معرو

به اب اخوه قرشـی (729

  648ق) نویسنده ای کتاب خود محتسب سختگیری بود کـه بـر پایـه آگاهیهـایشغلی و ااالعات فراوانش درباره احکام و مقررات اسالم ،چنی کتابی را سامان داد .او
آن را با وضع موجود در روزگار خود تطبیـق میکنـد و کمـابیش بـه همـه صـنفهای
پیشهوران و راه و رسم کسب و تقلب و تدلیس آنـان و وییفـه محتسـب و بـازر

در

برابر پیشهوران ناصال  ،میپردازد .موضوع کتاب بیان احکام حسبت اسـت .حسـبت در
اصطالد اداری اسالمی ،درباره رسیدگی به کار بازار و کوی و برزن و خرید و فروشها

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

با استناد به آیات قرآن و احادیث ،نخست به حکم فقهی هر موضوع میپـردازد؛ سـپس

و جلوگیری از تقلبات کاسبان و صنفها و ...به کار میرفته اسـت کـه از دیـد سـازِکار
اداری جدیـد ،بخشهـایی از ویـایفش اکنـون بـر عهـده شـهرداری ،نیـروی انتظـامی،
روسپیگری ،ر.ک :تاریخ جهانگشاى جوینى91 /1 ،؛ بیانی 554 ،ـ .553
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به همی سبب ،سختگیری درباره منع شرعی از مَنهیات و مُنکرات ،ناگزیر مینمـود

مؤلفــان کتابهــای حســبه همچــون اب اخــوه (م  729ق) و ش ـیزرى (م  589ق،)1
ویایف محتسب را با توجه به صنفهای اقتصادی و اجتماعی ،سامان دادهاند .آشنایی با
ای ویایف ،پاسخ به پرسش نخستی است که با گزارش کوتاهی درباره ای ویایف و
گنجاندن آنها در دستههای پنچگانه زیر ،به سرانجام میرسـد .البتـه مقصـود ویـایف و
مسئولیتهایی است که از دید فقهی بر عهده ر یس حِسبه بود نه رفتار اجرایی محتسبان
در میدان عمل.
 .1نظارت بر اصناف

اصنا

به واحدهاى تولیدى ،خدماتى و تجارى تقسیم میشدند .مراقبت درباره کـار

پیشهوران و تاجران و جستوجو در احوال بازاریان ،در فرمانهاى انتصـاب محتسـبان
در ادوار مختلف تاریخی ،پیوسته تکرار شده است .حتی پیش از پیدایی نهاد حِسـبه در
جوامع اسالمی نیز کسانی به نظارت بر بازارها گماشته میشدند.
 .2احتکار

نویسنده درباره احتکار معتقد است« :چون محتسب ببیند که کسى آذوقـه را احتکـار
کرد؛ یعنى به هنگام مناسب خریده و منتظر است تا به بهاى آن بیافزایـد ،بایـد او را بـه
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

فروش آن وادارد» .او احتکار را «حرام» میدانسـت و از نظـر وی محتسـب میبایسـت
محتکر را به فروش کاال وامیداشت و از ای کار جلوگیری میکرد که کسى به پیشـواز
کاروان حامل کاال بـه شـهر بـرود و جنسهـا را بـه بهـایی ارزانتـر بخـرد (اب اخـوه،
.)50 - 52
 .3تقلبات در اندازه و پول

اب اخوه در باب نهم کتاب خود ،بحثی گسترده درباره اوزان و اندازههاى رایج در آن
روزگار آورده و بهویژه به پدیده کمفروشى ،گرانفروشـى و تقلبـات و تزویـرات رایـج
 .1هاية الرت ة فى طاب السب ة نوشته عبدالرحمان ب نصر شـیزرى اسـت کـه در
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بسی تمثیر گذارد.
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دادگستری ،سازمان تعزیرات و ستاد امر به معرو

و نهی از منکر است.

داد و ستد و سبب اعتبار کاالهاست ،محتسب باید آنها را بشناسد و بررسى کنـد تـا در
آن تقلب و تزویرى راه نیابد .واحدهاى وزن در سراسر شهرها و کشورهاى اسـالمىِ آن
دوران یکسان نبودند و از ای رو ،بازرسى کار کاسـبان از ایـ دیـد ،دشـوار مینمـود.
محتسب مکلـف بـود کـه تـرازوداران را بـه اسـتفاده از تـرازوى صـحی و بیعیـب و
وزنههای آهنى و «ممهور» وادارَد و گاه و بیگاه ،مثقالها ،سنگها و رالها و حبهها را
بیازماید و گاه قپان قبطى و پیمانهها را بازرسَد و اگر غش و تقلبى ببیند ،متقلب را کیفر
کند .نویسنده درباره وزنهها چنی مینویسد:
وزنهها باید آهنى باشد و مُحتسب آنها را بیازمایـد و خـود مهـرى بـه آنهـا
بنگارد و نباید از سنگ بسازد؛ زیرا چون به هم بخورند و از وزنشان کاسـته
مىشود ،اما اگر آه در دستر

نباشد ،وزنههاى سنگى را بایـد در پوسـت

کند و پس از آزمایش بر آنها مهر زند و هر زمان آنها را بازبیند تا از چـوب
و سر شلغم همانند آنها را درست نکنند .»...بنابرای  ،بـراى اامینـان دربـاره
درستیِ رفتار کاسبان «بر محتسب است که مثقالها و سنگها و راـلهـا و
حبهها را بدون آگـاهى صاحبانشـان ،بررسـى و آزمـایش کنـد .او در جـای
دیگری باز از تقلبات دیگر صنفها در اوزان و پیمانهها و منع از کمفروشی
سخ میگویـد (ابـ اخـوه ،ص  .63 - 73نیـز ر.ک :شـیخلی ،ص .)118
چنی نمونههایی ،بر توجه مؤلف به احکام اسالمی داللت میکنـد؛ چنانکـه
به آنان هشدار داده است.1
 .4نظارت بر اصناف بازار

زندگى شهری و تجارت و بازرگانى در دوران اب اخوه ،رونـدی صـعودى داشـت و

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

قرآن در آیات گوناگونش ،درباره پیآمدهای کار کمفروشان و گرانفروشـان

ْسـرُونَ»؛ واى بـر
« .1وَیْلٌ لِلْمُطَفعفِی َ! الَّذِی َ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّا ِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کـالُوهُمْ مَوْ وَزَنُـوهُمْ یُخ ِ
کمفروشان که چون از مردم پیمانه گیرند ،پر مىگیرند و چون براى آنان پیمانه یـا وزن کننـد[ ،از آن]
مىکاهند» (مطففی  ،آیه  .)1نیز هود ،آیه  ،85شعرا  ،آیه  181و  .182بهرغم ای آموزهها ،کمفروشـى
و گرانفروشى کمابیش در دوران اسالمی دیده میشده است.

153

Downloaded from journal.isihistory.ir at 4:36 +0430 on Wednesday September 18th 2019

میان پیشهوران زمان خود اشاره کرده و نوشته است :چون قنطار و راـل و درهـم پایـه

بیشتر مردم ،کمابیش نزد زمامداران و اولیاى امور مهم بود .از همی روی ،اب اخوه کـه
خودش سالها محتسب شهر بود و به تعبیری کارهاى شهردارى ،شهربانى و دادسـتانى
را سامان میداد ،به پیچیدگی کار کسبه و تقلبات و تزویرات برخی از آنان ،بسـیار آگـاه
بود و میکوشـید متصـدیان امـور احتسـاب را در سـرزمی های اسـالمى ،بـه کارهـا و
مسئولیت بزرگشان آگاه کند .بنابرای  ،نکاتی درباره توجه او به امـور اصـنا

داخـل و

خارج بازار و همکارانش گزارش میشود .براى نمونه ،آموزههای وی در باب دوازدهـم
کتابش درباره خمیرگیـران و نانوایـان ،از توجـه وی بـه بهداشـت و سـالمت عمـومى
حکایت میکند:1
باید محتسب ،نانپزان و نانوایان را ملزَم کند تا سقف تنور را بلند بسـازند و
دودکشهاى فراخ تعبیه کنند و نیز به هنگام تعمیر آتشخانه (دهنه تنـور) را
جارو کنند و یرو

را بشویند و آب پاکیزه به کـار برنـد و تغـار خمیـر را

بشویند و تمیز کنند و با حصیر بپوشانند و هرگز خمیرگیر نبایـد بـه وسـیله
پاها و زانوان و آرنجهاى خود خمیر را به عمل آورد؛ چـه ایـ کـار خـوار
گرفت اعام است و چه بسا که از عرق بغل یا بدنش در خمیر مىافتد و نیز
به هنگام خمیر گرفت  ،جامهاى با آستی هاى تنگ پوشد و دهانبنـد داشـته
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

باشد؛ زیرا چه بسا به هنگام عطسه یا سخ گفت از آب دهان یا بینى او در
خمیر مىافتد و بر گریبانش دستارى سفید ببندد تا از ریزش قطـرات عـرق
مانع باشد  ...به هنگام روز ،خمیرگیر کسى را نزد خود بگمارد که مگسپران
به دسـت گیـرد و مگسهـا را برانـد( ...اب اخـوه ،ص  .77 - 78نیـز ر.ک:
شیزری.)22 ،

او در باب سیزدهم کتاب درباره حسبت بر بریانگران تمکید مـىکنـد کـه بـا فـر
امکانپذیری ،تنها چهارپایان فربه و لطیف شـهرىِ علفخـوار را ذبـ کننـد و مراقـب
 .1شیزری نیز در نوشته خود ،حفظ نظافت و بهداشت را بر اهل اصنا
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ضروری و واجب میشـمرَد و

محتسب را مسئول نظارت بر پاکیزگی کاالی تولید شده و وسایل تولید و کارگاهها میداند (شـیزری،
 22به بعد).
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امنیت و آرامش ،توجه به فرهنگ و دانش عمومى ،و پا داشت نسبى مصـال و منـافع

حیوان بایـد شـکم و پوسـت و دیگـر اعضـاى حیـوان را از سـرگی و خـون و دیگـر
آلودگیها پاک کنند و گوشت پخته و سالم را به مشتریان

بدهند.

به گفته او محتسب درباره کبابپزان باید بیشتر مراقبـت کنـد تـا کبـاب کوبیـده را
هرگز با مواد نامطلوب مانند دنبالن و پیه کلیه و کبد نیامیزند؛ زیرا ای کارها تـدلیس و
مراقبت محتسب در ای باره الزم است .محتسب باید کبابپزان را مکلف کند که هنگام
دست کشیدن از فروش و بازگشت از دکان ،بر گوشت یا کباب نمک بپاشند و آن را در
یرفى تهی بگذارند تا از حشرات زمی محفوظ بماند .چنی سفارشهایی به گروههـای
لکانهپز ،جگرپز ،کله و پاچهپز ،کیپاپز ،هریسهپز ،ماهىپـز و ...نیـز در کتـاب وی دیـده
میشود (اب اخوه 79 ،به بعد).
او در فصل بیستم کتاب درباره زولبیاپزان و ویژگیهای آرد و ضرورت به کـارگیری
روغ کنجد خالص در ای فرآورده سخ میگوید و درباره حلواپزان یادآوری میکند:
حلوا انواع بسیار دارد و نمىتوان آنها را به یک صفت توصیف کـرد؛ در آن
موادى از قبیل نشاسته ،بادام ،پسته ،خشخاش به کار مـىرود و مشـهورتری
آنها حلواى عسل صابونى ،لوزینه (بـادامى) ،خشخاشـى ،پسـتهاى ،قاهریـه،
قطّاب ،سرگنجشک ،زولوبیا فرنگى است [او از دهها گونه زولبیاى دیگر نام
مىبرد و تمکید مىکند] حلوا را باید خوب بپزند تا ناپخته یا سوخته تحویـل
(اب اخوه 103 ،به بعد).

آموزههای وی درباره قصابان نیز خواندنى اسـت .او از سـالخان میخواهـد حیـوان
حاللگوشت را بر پایه قانون شرع ذب کنند:1
باید که محتسب قصابان را نگذارد تا بر در دکانهایشان کشتار کنند و معبـر

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

مشترى ندهند و شیرینى آن باید عسل زنبور باشـد نـه قنـد یـا مـواد دیگـر

 .1بسیار محتمل است که اب اخوه در توضی وییفه سالخان بدی آیه شریفه نظر داشته باشد« :حُرعمَـتْ
ْتُ
عَلَیْکُمُ ْ
ة وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما مُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ»...؛ حرام شد بر شـما گوشـت حیـوان
المی
مرده و خون و گوشت خوک و آنچه به غیر نام خدا ذب شود و خفه شده و به سنگ زده و از جـاى
بلند افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درندگان از آن خورده باشند( ...ما ده ،آیه .)3
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باشند که هنگام وزن کردن درون گوشت حیوان وزنهاى قـرار ندهنـد ،قبـل از آویخـت

در خارج از دکان نیاویزند  ...و نیز محتسب فرمان دهد که گوشت بُـز را از
گوسفند جدا گذارند  ...محتسب بایـد از فـروش حیـوان مـریض بـه جـاى
حیوان سالم جلوگیرى کند و چون کار قصاب پایان یافت ،بایـد روى تختـه
قصابى نمک کوبیده بپاشد تا به هنگـام گرمـا ،کِـرم نگـذارد و نیـز آن را بـا
حصیر بپوشاند .هرگاه محتسب شک کند که حیوان میته است یا مذبود ،بـا
آب بیازماید؛ اگر بر روى آب بیاید مرده است و اگر در ته آب بماند مذبود
است و نیز اندکى از آن را به آتش افکند ،اگر بچسبد میته و اگر نه ،مـذبود
و حالل است .همچنی است در تخم مر که فاسدش باالى آب و تـازهاش
به ته آب مىرود( ...اب اخوه.)87 - 90 ،

اب اخوه در فصل  27بـه نظـارت بـر کـار شیرفروشـان میپـردازد .از دیـد او ،ایـ
پیشهوران باید یرو

شیر را بـا لیـف بـرگ خرمـا خـوب بشـویند و یـرو

شـیر را

بپوشانند تا از نفوذ مگس و دیگر حشـرات در آن جلـوگیرى شـود .سـهم هـر یـک از
شیرفروشان باید معی باشد؛ زیرا اگر شیر در موعد مقرر مصر

نشود ،فاسـد و تـرش

مىشود .شیرفروشان باید از فروش شیر آمیخته با آب یا شیر بىچربى خـوددارى کننـد.
به گفته او ،براى شنخت شیر خالص و شیر آمیختـه بـا آب ،مـویی درون شـیر کنیـد و
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

بیرون آورید؛ اگر چیزى از شیر به موی نچسبد ،آمیخته است .همچنی اگر قطـره شـیر
خالص را به پارچهاى بچکانید ،بر آن مىماند و اگر با آب آمیخته باشد ،به پارچـه فـرو
میرود (اب اخوه .)129 - 130 ،وی همچنی محتسب را درباره نظارت بـر کـار دیگـر
فروشندگان و اصنا

تولیدی و تجاری درون بازار همچون بزازان ،دالالن ،پارچـهبافان،

خیااان ،رفوگران ،گازُران ،کالهدوزان ،حریربافان ،رنگرَزان ،پنبهفروشان ،کتانفروشان،
صرافان ،زرگران ،مسگَران و آه گران مویف میدانـد و مسـئولیتهای وی را دربـاره
هر صنفی جدا جدا شرد میدهد.
 .5نظارت بر اصناف خارج از بازار
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اب اخوه در باب دوازدهم کتاب خود از کار عالفان و آسیابانان سخ مىگوید:
احتکار غله بر علّافان حرام است و نباید گندم بد را به خوب و کهنـه را بـه
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عمومى را آلوده سازند .حق آن است که در کشتارگاه ذب کنند ،گوشـت را

غله را پیش از آرد کردن ،غربال کند تا از خاک و گل و غبار پـاک شـود. ...
محتسب باید هر سه ماه یا کمتر آسیابان را بـه تعـویض غربـال وادارد؛ چـه
ممک است سط مشبک غربال سست شود .همچنی محتسب بایـد آرد را
بررسى کند؛ زیرا گاهى آرد نخود یا باقال بـراى افـزودن بـر سـفیدى ،بـدان
مىآمیزند و ای کار خیانت است و هر که چنی خیانتى ورزد ،محتسب باید
او را بازدارد و تمدیبش کند .شایسته است محتسب سهمیهاى براى آسیابانان
تعیی کند که هر روز آن را به دکانها نانوایى ببرند .همچنـی بـر محتسـب
است که عمل عالفان و آسیابانان را تحت نظر بگیرد و پیمانهها و وزنهـا و
عیارهاى آنان را رسیدگى کند (اب اخوه74 - 75 ،؛ شیخلی 85 ،به بعد).

او در باب  54درباره ویایف کشتیبانان مینویسد« :محتسب بایـد مراقبـت کنـد کـه
کشتیبانان و صاحبان مراکب در کشتیها بیش از اندازه بار حمل نکنند تا بیم غرق نـرود
و نیز از حرکت به هنگام وزیدن باد سخت باز دارد و چـون در کشـتی زنـان و مـردان
باشند ،میان آنان حایلی قرار دهند» (اب اخوه.)209 ،
 .6نظارت بر صنف پزشک و کحال

فصد و رگزَنی در سدههای میانه بسیار رواج داشت و در ایـران نیـز تـا چنـد دهـه
پیش ،پزشکان آن را براى درمان بسـیارى از بیماریهـا توصـیه میکردنـد .اب اخـوه در
محتسب باید از فصّاد تعهد بگیرد که به فصد ده ت جز با مشورت پزشکان
اقدام نکند و آنان عبارتند از :کسانى که بدنى سـخت الغـر یـا بـدن بسـیار
خشک ،بدن متخلل ،بدن سفید سست (شل) یا بدن زردرنگ بىخون داشـته
باشند و کسى که مدت درازى بیمار شده است  ...پزشکان در پـنج مـورد از
فصد بازداشتهاند :پس از همخوابگى ،پس از استحمام ،به هنگام پُرى معـده

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

کتاب خود در ای باره مینویسد:

از خوراک ،به هنگام پرى معده و رودهها از فضالت و بـه هنگـام سـرما یـا
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تازه بیامیزند؛ زیرا ای کار تدلیس به مردم است و آسیابان مویف است کـه

اب اخوه همچنی ویایف پزشکان را شرد میدهد و مىنویسد:
شایسته است که محتسب از ابیبان تعهـدی را کـه بقـرا از اابـا گرفـت،
بگیرد و نزد او یاد سوگند یاد کنند که به کسی داروی زیانبـار ندهنـد و بـا
سمّ ترکیب نکنند و داروی سقط جنی را به زنان و داروی قطع نسـل را بـه
مردان نگویند و چون نزد مریض آیند ،از نگریست به محارم چشم پوشند و
رازها را فاش نسازند و هتک حرمت نکنند و از کارهای ناروا بپرهیزند.

او سپس چنی شرو و ویایفی را برای پیشه کحاالن (چشمپزشکان) ،شکسـتهبندان
و جراحان بر میشمرد و به عـامالن احتسـاب توصـیه میکنـد کـه ایـ گروههـا را بـا
کتابهای تخصص آنان بیازمایند .وی برای آزمودن کحاالن ،شکسـتهبندان و جراحـان،
کتابهای حنی ب اسحاق (مقاالت دهگا ه درباره چشم) ،گفتار ششـم کتـاب
کناش فولیس و کتاب جالینو

(قاطاجا س) را توصیه کرده است (اب اخوه173 ،

 .)169ج) نظارت بر آیینهای مذهبی و مساجد

نظارت بر برگزارى آیی هاى مـذهبى بـهویژه نمـاز و قرآنخـوانی ،نظـارت بـر اداره
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

مساجد و نگاهدارى و تعمیر آنها از ویایف و اختیارات محتسب بود.2
 .1نمازگزاری

به گفته اب اخوه فراخواندن همسایگان مساجد برای اقامه نماز در مسـجد و مراقبـت
بر اجرای صحی شعا ر و آیی های مذهبی همچون نمازهای یومیه و نماز جمعه و نماز
تراوی  ،3از ویایف محتسب بوده است:
محتسب باید در اوقات اذان بازارها را که جایگـاه شـیطان اسـت زیـر نظـر
گیرد ،هر کس به هنگام نماز به کسب پردازد یا لهو و لعب او را از نماز بـاز
 .1برای آگاهی از تاریخچه پزشکی در ایران ،ر.ک :محقق 214 ،ـ .218
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 .2در ای باره ر.ک :ماوردی 395 ،ـ 397؛ شیزری 110 ،ـ .113
 .3ای نماز بیست رکعت دارد که آن را در شبهای رمضان به پا میدارند.
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گرماى سخت( 1اب اخوه .166 - 168 ،نیز ر.ک :شیزری.)98 - 101 ،

و زبون نشوند. ...
 .2وظایف مؤذنان و متولیان مساجد

به گفته او عدالت ،راستگویی و امی بودن ،وقتشناسی و آشنایی بـا منـازل مـاه و
شکل کواکب ،از شرو مؤذنی است:
شایسته است که محتسب وقتشناسـی مؤذنـان را بیازمایـد و هرکـه وقـت
نشناسد ،او را از اذان باز دارد تا آنگاه که فرا گیرد .بر محتسب است کـه از
نغمه در اذان؛ یعنی دراز کردن تلفظ و اربناک کـردن آن بـاز دارد و او را
فرمان دهـد کـه چـون بـر منـاره رفـت ،از نگریسـت بـه حـرم مردمـان و
خانههایشان چشم پوشد و در ای باره از وی تعهد گیرد و کسی جـز مـؤذن
آن هم در اوقات نماز نباید بر مناره رود.
 .3مراقبت از مساجد و مکانهای مذهبی

جلوگیری از ورود گدایان ،بچهها و دیوانگان به مسـاجد کـه بـه بیسـامانی نمـاز و
عبادت مردم میانجامد و جلوگیری از داد و ستد و خوردن و خوابیـدن در مسـاجد ،از
دیگر ویایف محتسب بوده که با همکـاری خادمـان مسـاجد و کمکهـای آنـان ،اجـرا
میشده است (اب اخوه .177 - 180 ،نیز ر.ک :سُنامى 163 - 176 ،و .)364 - 367
د) نظارت بر اخالق عمومی

مؤیف بود از خوردن مشروبات ،قماربازى و خرید و فروش آالت موسیقى در مأل عام
جلوگیرى و درباره برخى از تخلفات اخالقى مانند زنا و لوا  ،حدّ یا تعزیر جاری کند.
همچنی محتسب میبایست از اختال زنان و مردان در مراکز عمومى و از اجتماع مرد
و زن در مکانهاى خلوت جلوگیری میکرد .همچنی نظارت بر آیـی کفـ و دفـ و

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

نظارت بر اخالق عمومى شهروندان از ویایف اصلی محتسب به شمار میرفت .وى

عزاداری بر عهده او بود.
اب اخوه با استناد به حدیث نبوی ،شراب و هر آشـامیدنی مسـتکنندهای را «حـرام»
میخواند و درباره شُرب خمر میگوید« :اگر نزد مسلمانی آشکارا شـراب دیـده شـود،
محتسب باید آن را به زمی ریزد و تمدیبش کند.»...
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دارد ،مجازاتش کند و به پیری و مقام اشخاص اعتنا نکند تا مسلمانان پست

فر

آشکار شدن آنها« ،حرام»اند و فروش آنها نارواست .البته وی تجسس و پردهدری

را در ای باره جایز نمیداند و حتی یادآوری میکند :چنانچه ساکنان خانـهای بـه آواز و
لهو و لعب تظاهر کرده باشند ،محتسب باید «از بیرون خانه آنـان را نهـی کنـد و درون
نرود؛ زیرا وی مکلف است به عمل یـاهر و جـز آن را نبایـد کشـف کنـد» (اب اخـوه،
.)31 - 34
رسیدگی به مراکز عمومی همچـون حمامهـا ،غسـالخانهها ،برگـزاری آیـی تشـیع
وتدفی نیز از دید او شروای دارد که محتسبان به پا داشت آنها مویفند:
محتسب باید در جنایز و مقابر تفحص کند و هرگاه نوحهگرانی دید آنـان را
باز دارد و تعزیز کند؛ چـه نوحـهگری حـرام اسـت .زنـان از زیـارت قبـور
ممنوعند ...؛ چون جنازه را بیرون آرند محتسب باید زنان را امر کنـد کـه از
مردان عقبتر باشند و بدانان نیامیزند و نیز باید آنان را از گشودن صورت و
سر در پشت میت باز دارد  ...و اولیتر آنکه زنان را از تشیع جنازه بـاز دارد
و هرگاه شنید که زنی نوحهگر یا آوازخوان یا فاجر است ،وی را به توبـه از
گناه وا دارد؛ اگر دوباره مرتکب شود ،او را تعزیر و از شـهر تبعیـد کنـد»...
(همان .43 - 45 ،نیـز ر.ک :شـیزری109 - 110 ،؛ ُسـنامى،153 ،132 ،98 ،
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

.)292 ،264

او به حمامها و پیرایشگاهها نیز اشاره میکند و قواعدی را در لزوم مراقبـت از ایـ
مکانهای عمومی بهویژه از دید بهداشتی برای آنها برمیشمرَد:
محتسب باید فرمان دهد که گرمابهداران گرمابه را اصالد و آب را گرم نگاه
دارند  ...گرمابه را بشویند ،بروبند ،هر روز چند بار با آب پاک ـ نـه بـا آب
غساله ـ پاکیزه کند و سنگهاى کف حمام را با چیزهاى زِبر بمالند تا سـدر
و خطنى بدان نچسبد و سبب لغزش مردم نشود .محتسب باید فرمان دهد تا
گرمابه را از بامداد باز کنند؛ زیرا مردم پیش از نماز برای اهارت بـدان نیـاز
دارند .سلمانى باید استرههاى خوب و فوالدى به کـار بـرَد تـا بـرای مـردم
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سودمند افتد و شایسته است که آرایشگر سبک و خوشاندام و به کار خود
آشنا باشد و در روز نوبت خود چیزى از قبیل پیاز و سیر و گنـدنا و (تـره)
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از دید او ،وسایل سرگرمی و آالت موسیقی مانند نی و تنبور و عود و چنگ و ،...بـا

صاحبش نسترَد و موى عذار امرد و ریش مخنث را نتراشد (اب اخـوه163 ،
 160؛ شیزری.)87-88 ،هـ) نظارت بر فرهنگ عمومی

نظارت بر کار افراد و گروههای تمثیرگذار در فرهنگ عمومى مانند واعظان ،منجمان،
نامهنگاران ،اندرزگران ،قصهپردازان ،شاعران ،معلمان و ...نیز بر عهده محتسب بود.
 .1سخنرانان و نقاالن

اب اخوه معتقد است واعظی و منبرنشینی رتبه سترگی است .بنابرای  ،عالم بـودن بـه
کتاب و سنت و درستزبانی و خوشبیانی را از شرو وعظ آورده است:
بر محتسب است که در کار واعظان بنگرد و کسی را اجازۀ وعظ دهد که به
دیانت و نیکی و فضیلت معرو

باشد و نیز دانا به علـوم شـرعی و ادب و

حافظ قرآن و احادیث رسول اکرم و آشـنا بـه اخبـار صـالحان و حکایـات
گذشتگان باشد و باید واعظ را در ای امـور آزمـایش کننـد؛ اگـر از عهـده
برآمد ،به وعظ بپردازد وگرنه ،بازش دارند. ...

وی سپس مطالبی در حسبت بر منجمان و نامهنگاران نوشـته اسـت (اب اخـوه181 ،
به بعد).
 .2معلمان و مکاتب

«اهل صالد و پاکدام و امی و حافظ کتاب خدا و خوشخط و آشنا به علم حسـاب
باشد و بهتر آن است که ازدواج کرده باشد .»...وی در باب  46کتابش ،در تعلیم کودکان
نکاتی را گوشزد و مربیان را به کارهـایی در ای بـاره امـر و از کارهـایی نهـی میکنـد:
«شایسته نیست که برخى بچهها را براى انجام دادن حوایج و کارهاى خود کـه موجـب

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

او برای انتخاب معلمان نیز شرو و معیارهایی را برمیشمرَد .از دیـد او معلـم بایـد

ننگ خانوادههایشان باشد ماننـد حمـل خـاک و زبالـه و سـنگ و جـز آن بگمارنـد»...
(اب اخوه ،ص 173 - 176؛ شیزری.)104 - 105 ،
ّیان
و) نظارت بر ذم

وضع اهل ذمّه در دوره ایلخانی بر پایه فراز و نشیبهای سیاسـی حکومـت در ایـ
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نخورد .موی بچه را جز به اجازۀ ولی او و نیز موى بـرده را جـز بـه اجـازۀ

سپری کردند و کمابیش از امتیازاتی همچون امتیازات مسلمانان برخوردار بودند و حتی
به گفته اب اخوه چنان نیرویی یافتند که گاه به مسلمانان اجحا

میکردند ،امـا پـس از

غازانخان وضعشان یکباره دگرگون شد و اقلیتهای مذهبی بـار دیگـر بـه گروههـای
کمبرخوردار جامعه پیوستند .به هر روی ،نظارت بر امور اهل ذمّه بر عهده نهـاد حسـبه
بود .آنان تابع مقررات ویژهای بودند که محتسـب میبایسـت بـر اجـرای صـحی آنهـا
نظارت میکرد .اب اخوه از حدودی برای ذمّیها نام میبرد که از زمان عمـر ب خطـاب
رواج داشتند .ماننـد تـوهی نکـردن بـه قـرآن ،بـدگویی نکـردن دربـاره پیغمبـر خـدا،
دستدرازی نکردن به زن مسلمان ،گمراه نکردن مسلمانان ،دستدرازی نکردن به جـان
و مال آنان ،یاری نکردن دشمنان اسالم یا جاسوسان آنان .ذمّیان میبایست جامه ویژهای
میپوشیدند و بهیاهر با مسلمانان متفاوت میبودند و خانه ذمّـی نمیبایسـت بـه خانـه
مسلمان مشر

میبود .آنان نمیبایست در کلیساها ناقو

میزدند و کتابهای خود را

با صدای بلند یا در محضر مسلمانان میخواندند و در مال عـام شـراب میخوردنـد و
خوکهای خود را نزد مردم میآوردند و بر اسب سوار میشدند و سـالد برمیداشـتند
و( 1...اب اخوه37 - 41 ،؛ شیزری.)106 - 107 ،
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

نظارت بر صاحبمنصبان تا پیش از عصر غازان رواج نداشت ،اما پس از ای چنـی
نظارتی نیز برعهده محتسب و سازِکار احتساب بود .اب اخوه در باب  51کتابش از ایـ
وییفه نظارتی جدید محتسب یاد میکند و در لزوم حسبت بر قاضیان میگوید:
اگر قاضیای از رسیدگی به کار مدعیان اِبا کند و احکام متوقف و فریاد اهل
دعوی بلند شود ،محتسب باید او را به وییفهاش آشنا سازد و عُلـو مقـامش
او را از ای کار باز ندارد  ...اگر قاضی را ببیند که بـر کسـی خشـم گرفتـه،
دشنامش میدهد یا کینه میورزد ،بازش دارد و پندش دهد و از خدای ـ عز
و جل ـ بیم دهد؛ زیرا قاضی نباید به هنگام خشم حکم دهـد و یـا هـذیان
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 .1برای آگاهی بیشتر از وضع ذمّیان در قرون نخسـتی اسـالمی و فرمانهـای ویـژه خلیفـه دوم عمـر
ب خطاب درباره آنان ،ر.ک :ابرى ،ج  ،5ص  1924و  1836و .1789
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دوره تغییر میکرده است؛ چنانکه در نیمه نخست عمر ای حکومـت دوران خوشـی را

.)113

پیش از ای نیز حسبت والیان و امیران و شاهزادگان مغول یاد شد .البته کار محتسب
در ای زمینه بیشتر به موعظه و نصیحت میمانست؛ زیرا از سویی میبایست به وییفه
دینى امر به معرو

و نهى از منکر عمل میکرد و از سوی دیگر نگران خشـم و تغییـر

مزاج والى و سلطان بود .بر پایه شرد ویایفی که اب اخوه برای محتسب بـر میشـمرَد،
تغییر مهمی در کارکرد نهاد حسبه حتی در دوره ایلخـانی پدیـد نیامـد ،بلکـه از همـان
کارکردهای پیشی برخوردار بود؛ چنانکه پرفسور ویلم فلور 1محقق ارزندۀ هلنـدی در
مقالهای با عنوان «منصب محتسب در ایران »2ای دعوی را تمیید میکند و بر ایـ بـاور
است که دوره ایلخانان «چهره محتسب را متفاوت از دورانهای پیش ترسیم نمیکند» و
محتسب همچون گذشته ویایف شرعی و عرفی داشت؛ چنانکه از سـویی بـر اجـرای
مقررات مذهبی و از سوی دیگر بر روابط عمومی افراد و اخالق عمومی جامعه نظارت
میکرد (.)Willm Floor, pp 54
«مُحتسبی» بر پایه آموزههای اسالمی ،پیشهای فراتر از بازرسی و نظارت بر بازار بـود

و شغل و مسئولیتی دینی در جوامع اسالمی شناخته میشد؛ چنانکه نویسنده معالم
القربة میگوید« ،حسبت» از پایههای امور دینی به شمار میرفت و «محتسـبی» را
نویسنده دستور الکاتب فی تعیین المراتب نیز بر همـی بـاور
است و وییفه محتسب را امر به معرو

و نهـی از منکـر میدانـد (نخجـوانی316 /1 ،

و .)373نخجوانی به محتسب جدید دارالملـک تبریـز ،امـام ضـیا الدی محمـد چنـی
توصیه میکند ...« :به امر معرو

و نهی منکر چنانکه در کتب فقهی مسطور است قیـام

نماید و اوایف مسلمانان را بر اقتضای آثـار شـریعت و امـر معـرو

و نهـی از منکـر

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

وییفهای دینی از باب امر بـه معـرو

و نهـی از منکـر میدانسـتند (اب اخـوه ،ص .)9

دارد( »...نخجوانی ،ج  ،2ص  .)224اینان همچون متقدمان خود ،حسبه و فریضه «امر به
1. Willm Floor.
2. The Office Of Muhtasib In Iran.
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گوید یا درشتخو و بد زبان باشد( ...اب اخـوه ،ص 197؛ شـیزری- 115 ،

مسئولیت اجرای وییفه امر به معرو

و نهی از منکر در عصـر ایلخـانی نیـز همچـون

دوره پیش از ای  ،از شئون محتسب و سازِکار وی قلمداد گشته است .بـا توجـه بـه ایـ
رویکرد ،مسئله «ماهیت مذهبی یا نامذهبی منصب محتسب» مطرد میشود و ای پرسش
پدید میآید که چه کسی میبایست ای منصب و مسئولیت را بر عهده میگرفت؟
بهرغم اصرار آموزههای اسالمی بر واگذاری ای منصب به فقیهـان و روحانیـان و بـهرغم
تمکید فقها بر گماردن سرپرستی مذهبی بر ای نهـاد ،بیشتـر کسـانی کـه در قـرون نخسـتی
اسالمی بهویژه دوره سلجوقی ( 429 - 590ق) بـر ایـ منصـب مینشسـتند ،شـغل مـذهبی
نداشتند .نظام الملک آشکارا مینویسد :مقام محتسب بنابر رسم معمول به کسی از خواص یـا
خادمی یا ترکی که سال داده میشد (نظام الملک اوسـی64 ،؛ چـاپ هیـوبرت دارک)59 ،؛
زیرا حکومت به کارگزاران ترک بیش از دیگران اعتماد داشت و بـه جـای فقاهـت و اجتهـاد
محتسبان ،به وفاداری و دلیری آنان توجه میکـرد .از ایـ رو ،خردهکاریهـای احکـام فقهـی
بهدرستی اجرا نمیشد و آرامآرام سلیقه افراد به جای موازی شرعی مینشست و همی عامل
موجب شد که در گذر زمان محتسبانی ناآشنا با احکام و موازی شرعی پدید آیند و ای خود
به تغییر در کارکرد نهاد حسبه انجامید؛ زیرا ر یس حسبه بر اثر ناآشناییاش با مقررات اسـالم،
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

آرامآرام از وییفه بنیادی خویش (امـر بـه معـرو و نهـی از منکـر) و مراقبـت از احکـام و
مقرارات شرعی دور شد و تنها به وییفه نظارت بر بازار و امور عرفی پرداخت.
باری ،منابع تاریخی در ای باره ساکتند و از ای رو ،رسیدگی به ایـ مسـئله کـه چـه
کسانی با چه شروای در دوره ایلخانی سرپرست سازِکار حسبه بودنـد ،انـدکی مشـکل
مینماید .از دید نظری در قرون میانه نیز همچون قرون نخستی اسالمی ،بـر واگـذاری
ای منصب به فقیهان و عالمان دینی اصرار میکردنـد و و بـر پایـه آموزههـای اسـالمی
مبتنی بر فقه سنی و تمکید علما و فقها ،بـه کـارگیری فقیـه و روحـانی در ایـ منصـب
ناگزیر بود ،اما بهدرستی روش نیست که چه کسانی در میدان عمـل بـر سـاختار اداری
حسبه گماشته میشدند .البته قرینـههایی بـرای اثبـات گزینـه نخسـت در ایـرانِ عصـر
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ایلخانی وجود دارد .نخجوانی در بخشی از گزارش خود مینویسد:
و اما قضیه محتسبان را بر آن قرار میباید داد کی محتسبان از فقها باشـند و
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معرو

و نهی از منکر» را هرگز با یکدیگر متفاوت نمیدانستند.

مشغول نشوند و تعیی اَسعار بر موجـب نـصّ حـدیث «ال تسـعر و افاسـ
السعر بید اهلل» به خدای ـ تعالی ـ باز گذارند (نخجوانی ،ج  ،1ص ... )316
و احتساب منحصر در امر معرو

و نهی از منکر باشـد و بیـرون فقهـا ،بـه

دیگری تفویض نرود (همان ،ص .)373

همی تمکید یا پیشنهاد وی دلیلی بر ای است که در عمل افراد فقیه و روحـانی بـر
ای منصب گماشته نمیشدند .البته ای دلیلی سست و لرزان به شمار میرود و در ایـ
مرحله و در ای سط از تحقیق و بدون شواهد تاریخی کافی اثباتپذیر نیست؛ چنانکه
نخجوانی در همی اثر از چنی گماشتهای یاد میکند؛ یعنی فردی روحانی که به گمـان
اواخر دولت ایلخانی به احتساب تبریز گمارده شد« :چون امام فاضل ضیا الدی محمـد
از جمله صلحا و پرهیزکاران است و همواره اوقات خویش به ورع و تقوا به سر برده و
به صالد و سداد و عفت و رشاد موصو

و معرو

بوده در ایـ وقـت راه احتسـاب

دارالملک تبریز و توابع و مضافات و نـواحی و منسـوبات آن بـدو تفـویض رفـت»1 ...
(نخجوانی.)224 /2 ،
در مقایسه کالن وضع نهاد حسبه در دوره مسلمانی ایلخانان با وضع آن در دورههای
پیشی  ،به چنی نتایج محتمَلی میتوان دست یافت:
بهرغم پشتیبانی فراوان حکومت از نهـاد حسـبه بـهویژه پـس از صـدور فرمانهـا و
توفیق چندانی دست یابد؛ یعنی دیوان احتسـاب بـهویژه در اجـرای ویـایف مـذهبی و
 .1همچنی گزارشهایی درباره حضور محتسبان فقیه و مجتهد و دانشمند همزمان با هجوم و فتوحات
مغول در ایران رسیده است؛ کسانی که بر اثر جایگاهشان ،به فرمان خانان و سرداران مغول از احتـرام
و خوشرویی مغوالن برخوردار میشدند .نسوی درباره واقعه خوارزم از فقیـه دانشـمند ،عالیالـدّی

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

قانونهای جدید غازانی ،ای دستگاه در اجرای ای قانونهـا و دسـتورها نتوانسـت بـه

خیاای ،محتسب خوارزم نام میبرد که برای درخواست عفو و شفاعت به نماینـدگی مـردم خـوارزم
نزد دویخان رفت (نسوى ،ص  )86یا شر الدّی عبداهلل نوه ابوالفرج ب جوزی معرو
تاریخ منتظم و دیگر آثار ،محتسب و مدرّ

به صـاحب

مدرسه مستنصریّه بغـداد بـود کـه بارهـا بـه نماینـدگی

معتصم نزد هوالکو رفت (اب اقطقى448 ،؛ جوینی 465 /3 ،ـ 463؛ جـامع التـواریخ ،ابـع کاتـامر،
 294 ،266 ،236 ،232و .)310
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وییفه ایشان امر معرو

و نهی منکر باشد و بیرون آن به هیچ مهمی دیگـر

درباره اواخر دوره ایلخانی ـ ایـ دعـوی اثبـات میشـود کـه نهـاد حسـبه در اجـرای
دستورها و ویایفش چندان موفق نبود .برای نمونـه ،سـلطان محمـد اولجـایتو (- 716
 703ق) در فرمانی ( 707ق) مسلمانان را از شرکت در فسق و فجور منع کرد:
همه مطربان و فواحش «اردو بازار» و سایر بالد توبه کنند و زنـان از خانـهها خـارج
نشوند و حتی به مجالس وعظ نیز نروند و اگر کسی را از ایشان دیدند که در بازارهـا و
کوچه با بیگانهای سخ میگوید و یا در خانه مرتکب فسـقی شـده اسـت ،گـرد شـهر
بگردانند و رسوا سازند و خمارخانهها و مصطبهها را قفل برنهادند و عوار
آن را از دوای حذ

و خـراج

کردند( ...آیتی.)271 ،

همچنی ملک فخرالدی کرت حاکم شهر هـرات (اوا ـل قـرن هشـتم هجـری) ،بـه
شمس الدّی قادسی محتسب هرات فرمان داد:
که عورات به روز از خانه بدر نیایند و هر عورتی که به روز بیرون آید  ...چادر او را
سیاه کند و او را سر برهنه به محلّتهـا و کویهـا برآرنـد تـا تجربـه دیگـران باشـد و
نوحهگران و مُخَنَّثان را به ماتمها رفت منع کرد و مقربان را از آنک در پیش تابوت قرآن
خوانند نهی فرمود و خرابات را برانداخت و مقامران را سر و ریش تراشیده به بازار بـر
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

آورد و شرابخوارگان را بعد از اقامت حدود شرع نبوی در زنجیر کشید و به کار گِـل
کشیدن و خشت زدن مممور گردانید( ...سیف هروى.)464 ،
به هر روی نویسـنده تاريخ امه هرات در پایـان گـزارش خـود بـه ایـ
حقیقت اذعان میکند« :با وجود ای همه امر معرو

و نهی منکر البتـه هـر شـب آوازه

چنگ و نغمه عود شنیدی و شراب صافی نوشیدی( »...سیف هروى.)464 ،
چنی گزارشهایی از کم تـمثیر بـودن اصـالحات غـازانی و فرمانهـای او حکایـت
میکنند که خود نشاندهندۀ ضعف دسـتگاه حسـبه در اواخـر دولـت ایلخـانی بـهویژه
ناتوانی محتسبان در اجرای وییفه اصلی خود (امر به معرو

و نهی از منکر) است .ای

دعوی را همچنی با استناد به کتاب نخجوانی میتوان اثبات کـرد کـه در پایـان همـی
166

دوره نوشته شده است .به گزارش او ،محتسبان آن روزگار به کار سنتی نظارت بر بـازار
مشغول و از مراقبت امور شرعی غفلت کردند و در اجرای ویایفشان بسیار سـهلانگار
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شرعی ناکام ماند .با توجه به گزارشها درباره وضع عمومی جامعه ـ بهویژه گزارشهـا

واگذاری اداره امور شهری به رقبای محتسب از عوامل مؤثر در ضعف و نا کارآمدی
نهاد حسبه اواخر دوره ایلخانی است .اصرار حکومت ایلخانی بـر واگـذاری اختیـارات
محتسب به دیگر مقامات شهری ،موجب ناتوانی ای سازِکار شـد .حتـی اسـالم آوردن
شاهان ایلخانی نیز تغییری در ای روند پدید نیاورد .برای نمونه ،هنگامی که امیر محمّد
ابداجی به فرمان غازان از اصفهان به یزد رفت و شهر را بـدون جنـگ بـه دسـت آورد،
کسی به نام «بلغدر» را به داروغگی یـزد گماشـت و اختیـار امـور شـهر را بـدو سـپرد
(جعفری ،ص 28؛ کاتب ،ص  .)77چنی انتصاباتی به عقیم ماندن اصالحات غـازان در
ای حوزه انجامید و محتسب همچون دوره نخست ایلخانی ویایف و اختیاراتش را بـا
دیگر مقامات شهری که بیشتر خاستگاهی مغولی داشتند ،تقسیم شده مییافت و همی
اشتراک از اصلیتری عوامل کاهش اقتـدار محتسـب در دوره نخسـت و پایـانی عصـر
ایلخانی بود.
نتیجه

«محتسب» ر یس نهاد حِسبه در دوره نخست ایلخانی جایگاه پیشی خود را در اداره
امور شـهر و بـازار از دسـت داد و مسـئولیتها و ویـایف او بـه مـمموران سـط دوم
حکومت همچون «شحنگان» و «باسقاقان» و «نایبان حکام» واگذار شد .با ورود نیروهای
ســازِکار اداری او پــس از چنــدی قــرن از کــاهش یافــت .اســالم آوردن غازانخــان و
جانشینانش در دوره دوم ایلخانی ،زمینهای مینمود کـه دسـتگاه حِسـبه در آن اقتـدار و
اختیارات پیشی خویش را باز یابد ،اما بهرغم پشـتیبانی فـراوان حکومـت از ایـ نهـاد
بهویژه صدور فرمانها و قانونهای جدید غازانی ،ای دستگاه نتوانست در اجـرای آنهـا
کامیاب باشد .دیوان احتساب بهویژه در اجرای ویایف مذهبی و شـرعی نـاموفق بـود؛

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

مغول به کشور و رایج شدن ساختارهای جدید برای اداره شـهرها ،قـدرت محتسـب و

چنانکه محتسبان اواخر دولت ایلخانی در اجـرای وییفـه اصـلی خـود؛ یعنـی امـر بـه
معرو

ونهی از منکر و مراقبت بر امور شرعی ،بـه غفلـت و سسـتی و مسـامحهکاری

دچار شدند و از مقامهایشان برای خود سود میجستند و تنها به کار سنتی نظـارت بـر
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و مسامحهکار بودند و از مقامهایشان سود میجستند (نخجوانی.)224 - 226 /2 ،

1392  تابسان، شماره دهم،سال سوم
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.بازار سرگرم بودند
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 .1رضی ( ،)1368هج ال ةغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران ،بینا.
 .2رضی ( ،)1368هج ال ةغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم ،تا یهور.

 .3اب اثیر ،عز الدی على ( ،)1371كامل؛ تاريخ بازر
ايران ،ترجمه ابو القاسم حالت و عبـا

اساة

َ

خلیلـى ،تهـران ،مؤسسـه مطبوعـاتى

علمى.

 .4اب اخوه قرشـی ( ،)1386آيین شهرداری (معاالم القرباة
السب ة) ،ترجمه جعفر شعار ،تهران ،انتشـارات شـهرداری

فی احکا
تهران.

 .5اب اباابا (اب اقطقى) ،محمد ب علـى ( ،)1360تااريخ فرار  ،ترجمـه
محمد وحید گلپایگانى ،چاپ دوم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .6اب منظور ،محمد ب مکرم (1408ق 1366 /ش)« ،حسـب» در لبان العرب،
بیروت ،دارالفکر.

 .7اشپولر ،برتولد ( ،)1374تاريخ مغول در اياران (سیاسا،
ا،
حکوما

اان) ،ترجمــه محمــود
ار دَرل ايارا ا
َ فره ا

میرآفتاب ،تهران ،خوارزمی.
میرآفتاب ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى.
 .9اقبال آشتیانى ،عبا

( ،)1384تاريخ مغول ،چاپ هشتم ،تهران ،امیرکبیر.

 .10آیتى ،عبد المحمد ( ،)1383تسرير تاريخ َصاف ،چـاپ سـوم ،تهـران،
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
 .11بالذرى ،احمد ب یحیى ب جـابر (1417ق 1996 /م) ،ا بااب اششاراف،
تصحی سهیل زکار و ریا

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

 .8اشپولر ،برتولد ( ،)1386تاريخ مغول در اياران ،ترجمـه محمـود

زرکلى ،بیروت ،دار الفکر.

 .12بیانی ،شـیری ( ،)1373دين َ دَل ،در ايران عهد مغاول،
تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
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کتابنامه

ا اقتصادی ايران در دَرل مغول ،ترجمـه یعقـوب آژنـد،
تهران ،مؤسسه ااالعات.
 .14جعفری ،جعفر ب محمد ب حسـ ( ،)1338تاريخ يزد ،بـه کوشـش ایـرج
افشار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 .15جوینى ،عال الدی عطا ملک ب بها الـدی محمـد ب محمـد ( ،)1385تااريخ
جهانگشا

جوي ى ،تصحی محمد قزوینى ،چاپ چهارم ،تهـران ،دنیـاى

کتاب.

 .16حلبی ،علی (1292ق) ا بان العیون فی سایره االماین َ
المامون (البیرَ السا یة) ،مصر ،بینا.
 .17خایفة ب خیا (1414ق 1993 /م) ،تاريخ خایفة بنخیاا  ،بـه
کوشش سهیل زکار ،بیروت ،بینا.
 .18خواندمیر ،غیا الدی ب همامالدی ( ،)1380تاريخ ح یاب البایر،
چاپ چهارم ،تهران ،خیام.
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392

 .19زرکوب شیرازی ،ابوالعبـا

معی الـدی احمـد ( ،)1389شایران امه ،بـه

کوشش محمدجواد جدی و احسان اهلل شکراللهی ،تهران ،مؤسسه تملیف ،ترجمه و
نشر آثار هنری «مت ».
 .20ساندز ( ،)1361تاريخ فتوحات مغول ،ترجمه ابوالقاسم حالت ،تهران،
امیرکبیر.

اهر َ
ااريخ شا
ار تا
اهای با
 .21ســلطانزاده ،حســی ( ،)1367مقدما
شهر شی ی در ايران ،چاپ دوم ،تهران ،امیرکبیر.
 .22سمعانى ،ابوسعید عبدالکریم ب محمد ب منصور( 1382ق  1962 /م) ،اال باب،
به کوشش عبدالرحم ب یحیى المعلمى الیمانى ،حیدرآباد ،مجلس دا رَ المعـار

170

العثما یة.
 .23سُنامى ،عمر ب محمد ( 1406ق  1986 /م)ِ ،صاب االحتباب ،مکـه ،چـاپ

Downloaded from journal.isihistory.ir at 4:36 +0430 on Wednesday September 18th 2019

 .13پطروشفسکی ،ا.پ ،کارل یان و جان اسمیت ( ،)1363تاريخ اجتمااعی

 .24شیخلی ،صباد ابراهیم سعید ( ،)1362اص اف در عصر ع اسی ،ترجمه
هادی عالمزاده ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

 .25شیزری ،عبدالرحم ب نصر ( 1401ق  1359 /ش) ،هاية الرت ة فی
طاااب السباا ة ،تصــحی ســید بــاز عرینــى ،چــاپ دوم ،بیــروت،
دارالثقافة.
 .26ابرى ،محمد ب جریر ( ،)1375تاريخ ط ار  ،ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده،
چاپ پنجم ،تهران ،اساایر.

 .27غزّالی ،ابوحامد محمد ( ،)1364ترجمه احیاا

عااو

د
الادين،

ترجمه مؤیدالّدی محمد خوارزمی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

 .28فضــلاهلل همــدانى ،رشــیدالدی ( 1358ق  1940 /م) ،تاااريخ م ااار
غانا ى ،تصحی کارل یان ،هرتفرد ،ناشر استف اوستی .
 .29کاتب ،احمد ب حسی ب علـی ( ،)1345تاريخ جديد يزد ،بـه کوشـش
ایرج افشار ،بیجا ،انتشارات سینا.

 .30کتــانى ،محمــد عبــدالحی ب عبــدالکبیر (بیتــا) ،ظااا
ال

السمومااة

وية (التراتیب االدارية) ،بیروت ،دارالکتاب العربى.

اسة  ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،امیرکبیر.

 .32ماوردی ،ابوالحس (بیتـا) ،االحکا
دة ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
الد ي ی

البانا یة َ الوالياات

 .33محقق ،مهـدى ( ،)1369دَمین بیب،گفتار در م احث ادبى
َ تاريری َ فابفى َ كةمى َ تااريخ عااو در
اسة (بهانضمام زندگینامه و کتابنامه) ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

نهاد حسبه در عصر ایلخانی

 .31لمبتون ،آن.ک ،)1363( . .سیری در تاريخ ايران بعاد ان

 .34محمد ب مبارکشاه ( ،)1354آداب السرب َ الشاااعه ،بـه اهتمـام
محمد سرور موال ی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
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مریزن عسیرى.

دنیای کتاب.
 .36مستوفی ،حمداهلل ( ،)1364تاريخ گزياده ،تصـحی عبدالحسـی نـوایی،
چاپ سوم ،تهران ،امیرکبیر.

 .37منتجبالدی بدیع ،على ب احمد ( ،)1384عت ة المت اة ماموعاه
مراسةت ديوان سانانس ار ،تصحی محمد قزوینى و عبا

اقبال

آشتیانى ،تهران ،اساایر.

ُلیا
ُای لاسضرَ الو
ِمط الع
 .38منشی کرمانی ،ناصـرالدی ( ،)1328س
در تاريخ قراختائیان کرمان ،تصحی عبـا

اقبـال ،تجدیـد

نظر محمد قزوینی ،تهران ،شرکت سهامی چاپ.

 .39نخجوانى ،محمد ب هندوشـاه (1976م) ،دستور الماتب في تعیین
المراتب ،تصحی عبدالکریم على اوغلى علىزاده ،مسکو ،ناشـر فرهنگسـتان
علوم جمهورى شوروى سوسیالیستى آذربایجان.

 .40نسوى ،شهابالدی محمد ( ،)1324سیره جةلالدين يا تااريخ
سال سوم ،شماره دهم ،تابسان 1392
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جةلى ،تصحی محمد ناص  ،تهران ،انتشارات انجم ادبى ایران.

 .41نظامالملـــک ،ابـــوعلی حســـ ب علـــی ( ،)1348سااایر المااااو
(سیاست امه) ،به کوشش جعفر شعار ،تهران ،کتابهای جیبی.
 .42هروی ،سیف ب محمد ب یعقـوب ( ،)1383تاريخ امه هرات ،تصـحی
غالمرضا اباابایی مجد ،تهران ،انتشارات اساایر.

43. Willm Floor, Articele ‹The Office Of Muhtasib In Iran,› Iranian Studies,
Vol 18,Winter 1985.
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 .35مستوفی ،حمداهلل ( ،)1363زهة القاوب ،بهکوشش گای لسـترنج ،تهـران،

