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 ادللخص

ازدىرت بالد ما وراء النهر يف ظل السامانيُت الذين أسسوا دولتهم فيها و اٗتذوا من مدينيت ٓتارى وٝترقند  عاصمتان 

. ٢تا وعملوا على استتباب األمن  وإرساء قواعد االستقرار وإنعاش اٟتياة االقتصادية وتشجيع اٟتركة العلمية والثقافية يف ربوعها

و أولوا جل  اىتمامهم بتطوير نظم اإلدارة  واٟتكم فتعددت لديهم الدواوين وحظي ديوان اٟتسبة بدعمهم ألمهيتو يف 

 الدين  والشريعة وصيانة حقوق الناس و٢تذا عهدوا ٔتهمة احملتسب إذل  ا١تشهود مةضبط النظام وحفظ القانون  واحملافظة على حر

٢تم ابلكفاءة والعلم والنزاىة وعدم احملاابة من ا٠تواص والعلماء والفقهاء فكانت للمحتسب  مكانتو ا١ترموقة وقدره الكبَت يف ظل 

. الدولة  السامانية

. اٟتسبة  ,  العصر الساماين ,          بالد ما وراء النهر:الكلمات ادلفتاحية

ABSTRACT 

Beyond the river country prospered under the Samanids  who built up their state there. 

They took the cities of Bukhara and Samarkand as their two capitals. They worked to 

establish security and stability rules, revitalize economic life and encourage the scientific and 

cultural movements throughout it. 

They gave most of their attention to develop management and governing  systems, so they 

have many bureaus. The HISBAH  ( Municipal guard, Health and Environmental 

investigation ) Bureau received their support for its importance in controlling and preserving 

the law, preserving the sanctity  of religion and Islamic legality and safe guarding the rights 

of people. 

For this, they entrusted the task of ALMOHTASB ( The person in charge of 

managing the HISBAH) to those who are well known for their competence knowledge , 

integrity and lack of favoritism from  the private, scholars and jurists. So ALMOHTASB  had 

his distinguished position ad great  ability under the Samanids state. 

Key words:  Beyond the river country,    The HISBAH,   Samanids 
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 متهيد

على الرغم من أن ا١تظاىر االقتصادية فرع مستقل من فروع الدراسات التارخيية كما أن ا١تظاىر االجتماعية ىي أيضاً 

فرع آخر مستقل ولكل منهما منهجيتو وأساليب وأدوات البحث ا٠تاصة بو إال أن دراسة نظام اٟتسبة استدعت الربط بينها من 

خالل ىذا البحث, فاٟتسبة ىي وظيفة دينية اجتماعية ٢تا جوانب اقتصادية وأخالقية وقضائية وأمنية, فاحملتسب كان جيمع يف 

شخصو احملافظة على مظاىر األخالق العامة يف اجملتمع ومراقبة حركة األسواق من حيث ضبط األسعار وا١توازين وا١تكاييل ومنع 

الغش يف البضائع والسلع فضاًل عن االىتمام بنظافة شوارع ا١تدينة وأسواقها ومرافقها العامة إذل جانب الضرب على أيدي 

 وخلفاؤه منتهكي النظام العام و٥تالفي مبادئ الشريعة, ولقد حظي نظام اٟتسبة ابالىتمام والرعاية منذ عهد الرسول الكرمي 

الراشدين ودوليت بٍت أمية وبٍت العباس ولكن ما اسًتعى اىتمامي أن نظام اٟتسبة يف بالد ما وراء النهر يف العصر الساماين دل جيد 

من معظم الباحثُت االىتمام الالزم والدراسة التارخيية ا١تعمقة ودل أعثر على دراسة هبذا الشأن ومن ىنا أتيت أمهية ىذا البحث الذي 

يهدف إذل تسليط الضوء على ىذا ا١توضوع وإبرازه إذل حيز الوجود وكذا تكمن أسباب اختيار ىذا البحث كونو دل جيد حسب 

علمي من يتصدى لو بشكل مركز من الدراسة والبحث العميق, فمعظم الباحثُت يف ىذا اإلقليم  تناولت دراستهم الًتكيز فقط 

على ا١تظاىر اٟتضارية ونظم اٟتكم وبعمومية, وقد استخدمت يف دراسيت ىذه ا١تنهج التارخيي السردي الوصفي التحليلي من 

حيث تتبع األحداث التارخيية وصفاً وٖتلياًل مع االستعانة ٔتا توفر لدي من مصادر ومراجع ذات عالقة يف ٤تاولة إلبراز ىذا 

. ا١توضوع
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 : جغرااياًا (1)بالد ما وراء النهر

يراد بو ما وراء هنر جيحون ٓتراسان فما كان يف شرقيو يقال لو بالد ا٢تياطلة ويف اإلسالم ٝتوه ما وراء النهر وما كان غربيو فهو 

وبالد ما وراء النهر من أنزه األقاليم وأخصبها وأكثرىا خَتاً وأىلها يرجعون إذل رغبة ا٠تَت والسخاء  خراسان ووالية خوارزم

واستجابة ١تن دعاىم إليو مع قلة غائلة وٝتاحة ٔتا ملكت أيديهم مع شدة شوكة ومنعة وأبس وعدة وآلو وكراع وسالح فأما 

ا٠تصب فيها فهو يزيد عن الوصف ويتعاظم عن أن يكون يف ٚتيع بالد اإلسالم وغَتىا مثلو وليس يف الدنيا إقليم أو انحية إال 

ويقحط أىلو مراراً قبل أن يقحط ما وراء النهر, وليس ٔتا وراء النهر موضع خيلوا من العمارة من مدينة أو قرى أو مياه أو زرع أو 

 ويف بالدىم من ا١تعادن ,مراع لسوائمهم, وأما مياىهم فإهنا أعذب ا١تياه وأخفها فقد عمت ا١تياه العذبة جبا٢تا ونواحيها ومدهنا

اٟتديد ما يفضل عن حاجتهم يف األسلحة واألدوات وهبا معدن الذىب والفضة والزئبق الذي ال يقاربو يف الغزارة والكثرة معدن 

يف سائر البلدان وأما فواكهم فإنك إذا توطنت الصغد وأشروسنة وفرغانة والشاش رأيت من كثرهتا ما يزيد على سائر اآلفاق, وأما 

ٝتاحتهم فإن الناس يف أكثر ما وراء النهر كأهنم يف دار واحدة ما ينزل أحد أبحد إال كأنو رجل دخل دار صديقو ال جيد ا١تضيف 

من طارقو يف نفسو كراىة بل يستفرغ ٣تهوده يف غاية من إقامة أوده من غَت معرفة تقدمت وال توقع مكافأة بل اعتقاداً للجود 

 . (2)والسماحة يف أموا٢تم ومهة كل أمرئ منهم على قدره فيما ملكت يده والقيام على نفسو ومن يطرقو

 قد أشار إذل مدن (3)واٞتدير ابلذكر أن البلدانيون العرب األوائل قد ذكروا ما وراء النهر ضمن إقليم خراسان فاليعقويب

 بُت ما وراء النهر وخراسان وقد ذكر كوره ٔتعزل (4)وكور ما وراء النهر ضمن وصفو ٠تراسان وا١تشرق, يف حُت فرق اإلصطخري

وليس يف ٚتع األطراف بعضها إذل بعض وال يف تعريفها كبَت درك غَت اإلابنة عما : عن كور خراسان, وقد برر تقسيمو ىذا بقولو

                                                           
ودل تكن ىذه وفقاً  (هنر سيحون) Sir-darya, وسَتدراي (هنر جيحون) Amu-daryaىو االسم الذي أطلقو العرب على ا١تنطقة ا١تتحضرة الواقعة يف حوض هنري أمودراي : بالد ما وراء النهر (1)

١تفهوم اٞتغرافيُت ا١تسلمُت تدخل ضمن الًتكستان ألن ىذا االسم األخَت إمنا كان يقصد بو بالد الًتك عامة أي األصقاع ا١تًتامية األطراف اليت ٘تتد من بالد اإلسالم و٦تلكة الصُت واليت كان 
يقطنها الرحل من الًتك وا١تغول وابلرغم من ىذا فإن بالد ما وراء النهر اليت دل يكن حيميها من غارات الرعاة أي عوائق طبيعية قد خضعت يف معظم الوقت لسيادة القبائل الًتكية ومعلوم أن اٟتدود 

, ص 5معجم البلدان, ج: , انظر ايقوت اٟتموي145تركستان من الفتح العريب إذل الغزو ا١تغورل, ص : السياسية بُت إيران وتوران كانت عرضة لتغَتات عديدة على مر العصور التارخيية, ابرتولد
, 1نزىة ا١تشتاق, مج: , انظر اإلدريسي632, 615, كتاب البلدان, ص330, ٥322تتصر كتاب البلدان, ص : , انظر ابن الفقيو487, 483تقومي البلدان, ص: , انظر أبو الفدا47 ,45
  .39, 25ا١تسالك وا١تمالك, ص : , انظر ابن خرداذبة525, 459صورة األرض, ص: , انظر ابن حوقل509, 481ص 

 .71-70ا١تقدمة, ص: , انظر ابن خلدون46, 45, ص 5 جمعجم البلدان,: ايقوت (2)
. 22, 21اتريخ ٓتارى, : , وانظر فامربي295, 292البلدان, ص (3)
 .166, صمسالك ا١تمالك: انظر اإلصطخري (4)
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يف أعراضها من ا١تدن واألهنار وموضوعات ا١تدن يف صفاهتا فال فرق بُت اٞتمع يف ذلك والتفريق إال لسهولة العبارة عنها يف 

. (5)التفصيل

 ولكن (6)ومن الطبيعي أن هنر جيحون يعد حداً فاصاًل بُت األقوام الناطقة ابللغة الفارسية وبُت الناطقُت ابللغة الًتكية

ىذا ال يعٍت انفصااًل إدارايً إذا كان عرب القرنُت الثالث والرابع ا٢تجريُت ٖتت نفوذ والة خراسان منذ الطاىريُت وحىت 

. (7)السامانيُت

إقليم الصغد وإقليم خوارزم وإقليم الصغانيان : وقد اتفق اٞتغرافيون على تقسيم ىذه البالد إذل ستة أقاليم جغرافية وىي

 .(8)وإقليم فرغانة, إقليم الشاش وإقليم أشروسنة (ا٠تتل)

: الفتح اإلسالمي لبالد ما وراء النهر

-637/ه23-13)ترجع بداية الفتوحات اإلسالمية لبالد ما وراء النهر إذل ا٠تليفة الفاروق عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر  

على يد القائد األحنف بن قيس التميمي الذي قام ٔتطادرة ملك الفرس يزدجرد الثالث حىت هنر جيحون وقد مت خالل  (م644

ىذه الفًتة فتح بعض مقاطعات القوقاز ووصل العرب إذل حدود مدينة خوارزم وفتحوا مدينة مرو ويبدو أن حركة الفتوح قد 

 وبتوذل معاوية بن أيب (9)(م656-466/ه35-23)توقفت بفعل الفتنة اليت أدت إذل مقتل ا٠تليفة عثمان بن عفان هنع هللا يضر 

م أمَت 665/ه45ا٠تالفة واصل الفتوحات حيث أرسل واليو على البصرة زايد بن أبيو سنة  (م680-661/ه60-41)سفيان 

بن أٛتد إذل مرو أمَتاً عليها ووذل خليد بن عبد هللا اٟتنفي أبرشهر, وقيس بن ا٢تيثم مرو الروذ والطالقان والفاراين, وانفع بن خالد 

الطاحي من األزد ىراة وابدغيس وبوشنج وقادس, واٟتكم بن عمرو الغفاري خراسان مث خلفو عليها الربيع بن زايد اٟتارثي و١تا 

 أمَتة ٓتارى على (10)تويف زايد بن أبيو وذل معاوية بن أيب سفيان ابنو عبيد هللا بن زايد أمَتاً على خراسان فبلغ بيكند وأرغم خاتون

                                                           
 .166ا١تصدر نفسو, ص (5)
 .450أرابع خراسان, ص: , قحطان اٟتديثي476بلدان ا٠تالفة الشرقية, ص : كي لسًتنج (6)
 .450ا١ترجع السابق, ص: قحطان اٟتديثي (7)
 .32, 31الدول ا١تستقلة يف ا١تشرق, ص: دمحم عبد ا١تنعم اٞتمل (8)
 .36ا١ترجع السابق, ص: , دمحم اٞتمل168, 167اتريخ اليعقويب, ص: انظر اليعقويب (9)
,  (السيدة)ىي زوجة أمَت ٓتارى ا١تتويف وقد أصبحت وصية على أبنها الصغَت الذي أصبح ولياً للعهد, وخاتون معناه بلغة أىل الصغانيان : خاتون (10)

Gibb.sir Hamilton: the conquests in central Asia. P.16.  



 
  Global Libyan Journal     المجلة الليبية العالمية

 2020/  عليع  / الععد اللاام  ااألرععو  

 
 

6 

 ااعة ربنااز     
 المتج–  لية اللترية  

ISSN 2518-5845 
 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

طلب الصلح فاستنجدت ابلًتك فأرسلوا إليها جيشاً أحل بو ا١تسلمون ا٢تزدية وأرغمت خاتون على طلب الصلح واألمان, ودخل 

اٞتيش اإلسالمي بيكند فنقضت خاتون العهد وأبطلت دفع األاتوة ولكنها دل تلبث أن ٛتلت على دفعها ودخل ا١تسلمون ٓتارى 

بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان الذي خلف عبيد هللا بن زايد على والية خراسان مث دخل ا١تسلمون ٝترقند بعد قتال 

. (11)عنيف

 (م715-705/ه96-86) توقفت حركة الفتوح بعد وفاة معاوية ولتستأنف يف عهد ا٠تليفة الوليد بن عبد ا١تلك 

والذي ٘تكن بفضل السالم الذي انتشرت ألويتو بُت ربوع من إعادة حركة الفتوحات يف بالد ما وراء النهر فاتسعت رقعة أمالكو 

يف ا١تشرق وا١تغرب, فكلف اٟتجاج بن يوسف الثقفي وارل العراق القائد قتيبة بن مسلم الباىلي والياً على خراسان سنة 

وكانت أول جهة قصدىا, فتلقاه دىاقينها وعظمائها وساروا معو وعرب هنر جيحون فقابلو ملك  م فخرج إذل بلخ705/ه86

م غزا بيكند حيث أغار على الصغد وقاتلهم قتااًل 706/ه87الصغانيان وأىداه الكثَت من ا٢تدااي وسلم إليو بلده ويف سنة 

شديداً فاهنزموا وتفرقوا مث طلبوا منو الصلح فصاٟتهم ووذل عليهم والياً من قبلو غَت أهنم انتهزوا فرصة غياب قتيبة وغدروا بعاملو 

م استخلف أخاه 706/ه88وقتلوه فرجع إليهم قتيبة وفتح ا١تدينة عنوة وغنم منها مغازل كثَتة مث عاد إذل مرو, ويف ربيع سنة 

بشاراً على مرو وواصل فتوحاتو يف بالد كرمينية مث سار إذل ٓتارى وأعاد فتحها بعد أن لقى عناًء كبَتاً يف سبيل ذلك حىت اضطر 

أىلها إذل مصاٟتتو وقام فيها بسلسلة إصالحات يف الشؤون ا١تدنية والعسكرية وسَت أخاه عبد الرٛتن على رأس قوة صغَتة من 

مدينيت كش ونسف لتستلم من طرخون ملك الصغد ما كان قد صاٟتو قتيبة عليو خالل العام ا١تاضي وأعاد إليو الرىائن الذين 

م قام قتيبة بفتح مدينة خوارزم صلحاً مث فتح ٝترقند وبفتحها وطد مركزه يف بالد ما وراء 711/ه93بقبضة ا١تسلمُت, ويف سنة 

النهر وقرر مد حدود الدولة العربية يف أواسط آسيا حيث سار إذل فرغانة وفتحها واستأنف منها مسَته حىت بلغ خجندة وأحرز 

وعاد إذل مرو وكان من أثر فتح بالد ما وراء النهر : نصراً مبيناً مث انصرف إذل كاشان قصبة فرغانة ففتحها وغزا الصغد وأشروسنة

.     (12)أن دخل اإلسالم فيها تدرجيياً مث سار إذل ٓتارى وقام بفتحها للمرة الرابعة فحمل أىلها على اعتناق اإلسالم

                                                           
 .57,60ا١ترجع السابق, : , انظر فامربي229, 228, ص 1اتريخ اإلسالم, ج: , حسن إبراىيم حسن454,455ا١تصدر السابق, ص: البالذري (11)
 .69, 61ا١ترجع السابق, ص: , انظر فامربي248, 245, ص 1, حسن إبراىيم حسن, ا١ترجع السابق, ج466 ,463ا١تصدر السابق, ص: البالذري (12)
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: بالد ما وراء النهر يف ظل الدويالت ادلستقلة

 ويف (13)م750/ه132خضعت بالد ما وراء النهر للسيادة العباسية كغَتىا من البالد بعد سقوط الدولة األموية عام  

بتفويض من قبل  (م878-820/ه259-205)م أصبح إقليم ما وراء النهر ٖتت سيطرة األسرة الطاىرية 820/ه205سنة 

-876/ه290-254) حىت سقطت على أيدي الدولة الصفارية (14)ا٠تالفة العباسية وبدأت فرض ىيمنتها على اإلقليم

. (15)اليت فرضت سيطرهتا على بالد ما وراء النهر بعد ىيمنتها على إقليم خراسان (م903

: بالد ما وراء النهر يف ظل اإلمارة السامانية

قامت الدولة السامانية يف ا١تنطقة ا١تمتدة وراء هنر جيحون وا١تسماة ببالد ما وراء النهر وامتدت كذلك إذل خراسان  

إذل حدود  وجرجان وطربستان والري وأحكمت سيطرهتا على معظم أرجاء بالد ا١تشرق اإلسالمي وضمت كور سجستان وكرمان

. (16)أصفهان

 وقد أقام السامانيون الفرس دولتهم يف خراسان وبالد ما وراء النهر على أنقاض الدولة الصفارية, والسامانيون, ىم 

 وخيتلف عباس إقبال عن كل من سبقوه بقولو (17)أصحاب نسب عريق إذ أن جدىم األول يدعى سامان ينتسب إذل هبرام جوبُت

 وكانوا من األمراء (18)وىي من القرى القريبة من ٝترقند, وكانوا يدينون ابلداينة الزرادشتية (سامان)أن السامانيون ينتسبون إذل قرية 

 وقد أسلم جدىم سامان بن (19)أي كبَت وصاحب قرية سامان (سامان خداه)احملليُت اإليرانيُت ولذا فقد كان يدعى كل منهم 

-724/ه125-105)خداة على يد الوارل األموي ٠تراسان أسد بن عبد هللا القسري خالل خالفة ىشام بن عبد ا١تلك 

                                                           
 .393, 377, ص7اتريخ الرسل وا١تلوك, ج: الطربي انظر (13)
اتريخ : , دمحم ٚتال الدين سرور64, 57اإلسالم واٟتضارة العربية يف آسيا الوسطى, ص: , حسن أٛتد ٤تمود39 ,35الدول ا١تستقلة يف ا١تشرق, ص: انظر عصام الدين عبد الرؤوف الفقي (14)

 . 32, 24اتريخ الدول اإلسالمية يف آسيا, ص: , ايسر ا١تشهداين79اٟتضارة اإلسالمية يف الشرق, ص
 . 197, 179ا١ترجع السابق, ص: , دمحم عبد ا١تنعم اٞتمل57,64ا١ترجع السابق, ص " , انظر حسن اٛتد ٤تمود39 ,35ا١ترجع السابق, ص : انظر عصام الدين الفقي (15)
 .333, 332ا١ترجع السابق, ص: , ابرتولد145اتريخ العتيب, ص : العتيب (16)
, ايسر 198ا١ترجع السابق, ص: , دمحم عبد ا١تنعم اٞتمل88اٟتياة السياسية وا١تظاىر اٟتضارية يف العراق وا١تشرق اإلسالمي, ص: , بدر عبد الرٛتن41ا١ترجع السابق, ص: عصام الدين الفقي (17)

 .82, 81ا١ترجع السابق, ص: , دمحم ٚتال الدين سرور45ا١ترجع السابق, ص: ا١تشهداين
ا١تلل : نسبة إذل زرادشت بن سيًتاب أفريدون ويعتقد قدماء الفرس أنو نيب عظيم وحكيم نزلت عليو رسالة من السماء وكان زرادشت ديجد الكواكب والنار وأقام ٢تا معابد, الشهرستاين: الزرادشتية (18)

 . 312ا١تعجم الذىيب, ص: , دمحم التو٧تي168, 162والنحل, ص 
  .133اتريخ إيران بعد اإلسالم, ص: عباس إقبال (19)
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  وقدم سامان ىذا خدمات جليلة للدولة العباسية يف (20)مث ٝتى ابنو أسداً تيمناً ابسم ىذا الوارل الذي أسلم على يديو (م743

بداية عهدىا حيث تعاون مع الداعية العباسي أيب مسلم ا٠تراساين وحسن بلؤه يف قيام الدولة العباسية ونشر مبادئها يف األقاليم 

-786/ه193-170)الشرقية مث أصبح ولده أسد من أبرز أعوان علي بن عيسى بن ماىان عامل ا٠تليفة ىارون الرشيد 

نوح, وأٛتد, وحيِت, وإلياس فساروا على هنج :  وقد ترك أسد بن سامان بعد وفاتو أربعة أوالد وىم(21)على إقليم خراسان (م808

أمور ا٠تالفة عرف ٢تم حق سلفهم وإخالصهم  (م833-813/ه218-198)أتييد العرب وا٠تالفة العباسية, و١تا توذل ا١تأمون 

م وأٛتد بن 819/ه204القضاء على حركة رافع بن الليث فوذل نوح بن أسد على ٝترقند يف سنة (22)خاصة عندما ساعدوه يف 

 و١تا ورل طاىر بن اٟتسُت خراسان أقرىم يف أعما٢تم وعلى (23)أسد فرغانة, وحيِت بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس على ىراة

 أما حيِت بن أسد (25)م فخلفو أخوه أٛتد 842/ه228 فظل نوح بن أسد حاكم ٝترقند يف واليتو إذل أن تويف سنة (24)والايهتم

 (26)م866/ه252م, كما ظل الياس بن أسد يلي ىراة إذل وفاتو سنة 865/ه251فظل حيكم الشاش وأشروسنة حىت سنة 

وعال شأن أٛتد بن أسد من بُت أخوتو وصار يلي حكم فرغانة وقسماً من الصغد وٝترقند وكان لو سبعة أوالد وىم نصر, 

م خلفو ابنو نصر 864/ه250ويعقوب وحيِت وأسد وإٝتاعيل واسحق وٛتيد اشتهر منهم نصر وإٝتاعيل فلما تويف أٛتد يف سنة 

على والية ٝترقند وبقي عاماًل عليها نيابة عن الطاىريُت حىت انقرضت الدولة الطاىرية على أيدي الدولة الصفارية سنة 

م بتعيُت نصر بن اٛتد أمَتاً على 874/ه261أمراً سنة  (م892-870/ه279-25)م فأصدر ا٠تليفة ا١تعتمد 872/ه259

بالد ما وراء النهر ودل يلبث نصر أن وذل أخاه إٝتاعيل بن اٛتد على ٓتارى, وىكذا ٘تكن نصر من إقامة دولة مستقلة يف ا١تشرق 

                                                           
 .45ا١ترجع السابق, ص: , ايسر مشهداين93ا١ترجع السابق, ص: فامربي (20)
 . 126, ص10ا١تنتظم, ج: ابن اٞتوزي (21)
ىو رافع بن الليث بن نصر بن سيار اثئر من بيت إمارة ورايسة كان مقيماً يف ما وراء النهر بسمرقند وانب فيها أايم الرشيد وعزل وحبس بسبب امرأة وىرب من حبسو وقتل عامل ٝترقند واستوذل  (22)

م وانتدب لقتالو ىرٙتة بن اعُت وارل 807/ه192م وخلع طاعة الرشيد ودعا لنفسو وسار إليو علي بن عيسى بن ماىان وارل خراسان فظفر رافع وتوجو إليو الرشيد سنة 805/ه190عليها سنة 
 .2, ىامش رقم 111ا١تصدر السابق, ص: النرشخي/ م809/ه193العراق فهزم رافع سنة 

 .89ا١ترجع السابق, ص :  بدر عبد الرٛتن(23)
 .10-8, ص 6الكامل, ج: , انظر ابن األثَت112ا١تصدر السابق, ص :  النرشخي(24)
 .41ا١ترجع السابق, ص : , عصام الدين الفقي94ا١ترجع السابق, ص:  فامربي(25)
   .89ا١ترجع السابق, ص:  بدر عبد الرٛتن(26)
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م آلت زعامة 892/ه279 و١تا تويف نصر بن اٛتد سنة (27)أخذت يف الظهور يف بالد ما وراء النهر واستقلت عن والية خراسان

وواله إمارة ما وراء النهر  (م901-892/ه289-279)الدولة السامانية إذل أخيو إٝتاعيل بن اٛتد وأمره ا٠تليفة ا١تعتضد 

والذي مضى ابإلمارة يف طريق التوسع واإلزدىار فهزم الصفاريُت وانتزع طربستان من يد أمَتىا دمحم بن زيد العلوي كما ضم خوارزم 

م يف ٓتارى فخلفو ابنو أٛتد بن إٝتاعيل 907/ه295والري وقزوين وصد عدوان األتراك الشرقيُت الوثنيُت حىت وافتو ا١تنية سنة 

على بالد ما وراء النهر والذي ٘تكن من القضاء على الدولة  (م907-901/ه295-289)وأقره ا٠تليفة ا١تكتفي 

-997/ه389-387)أبو اٟتارث منصور الثاين  وتواذل على حكم الدولة عدد من األمراء حىت آخر أمرائهم ,(28)الصفارية

-392)وبدأ عهده ابنقضاض القبائل الًتكية القره خانية على دولتو يف بالد ما وراء النهر و٘تكن ٤تمود الغزنوي  (م999

-991/ه422-381)من االستيالء على خراسان وخطب ابسم ا٠تليفة العباسي القادر ابهلل   (م1030-1001/ه421

. (29)م بعد حكم انىز ا١تائة وٜتس وأربعُت سنة999/ه389وأزال ملك السامانيُت سنة  (م1030

: مظاهر اإلدارة ونظم احلكم يف الدولة السامانية

الصغد ولو : ة أقسامستبالد ما وراء النهر تنقسم إذل و ازدىرت بالد ما وراء النهر وخراسان يف عهد السامانيُت, 

. (30)أشروسنةوالسادس عاصمتان مها ٓتارى وٝترقند, والقسم الثاين خوارزم, والثالث الصغانيان, والرابع فرغانة, وا٠تامس الشاش 

 وقد مهد السامانيون لتطور ىام يف رسم سياسة داخلية انجحة هتدف للعمل على استتباب األمن واالستقرار النسيب 

واالعتماد على التأييد الشعيب الشامل وإذل إنعاش للحياة االقتصادية بتشجيع التجارة والزراعة والصناعة حىت وصلوا ابٟتياة 

. (31)االقتصادية فيما وراء النهر إذل درجة من االزدىار دل تشهدىا البالد من قبل

 أوذل السامانيون اىتمامهم ابلنظم اإلدارية خصوصاً الدواوين اليت تفرعت إذل عدة انواع منها ما ىو متصل مباشرة 

, وديوان الربيد ويتبعو جهاز أخبار السر, ومنها ما ىو متصل (الرسائل), وديوان عميد السلطان (اٟتجابة)ابألمَت كديوان الشرف 
                                                           

 .437اتريخ العرب, ص: , فيليب حىت وآخرون90-89, بدر عبد الرٛتن, ا١ترجع السابق, ص201, 200ا١ترجع السابق, ص:  دمحم اٞتمل(27)
 .131ا١ترجع السابق, ص: , حسن أٛتد ٤تمود93, 91ا١ترجع السابق, ص : , بدر عبد الرٛتن83, 82ا١ترجع السابق, ص :  دمحم ٚتال الدين سرور(28)
ا١ترجع السابق, : , عباس إقبال103, 101ا١ترجع السابق, ص: , بدر عبد الرٛتن54, 51ا١ترجع السابق,  ص: , ايسر ا١تشهداين132 ,131ا١ترجع السابق, ص :  حسن اٛتد ٤تمود(29)

 .162, 160ص
 .85ا١ترجع السابق, ص:  دمحم ٚتال الدين سرور(30)
 .46ا١ترجع السابق, ص: , عصام الدين الفقي132ا١ترجع السابق, ص:  حسن اٛتد ٤تمود(31)
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ديوان الشرطة : ديوان ا١تستويف, وديوان ا١تملكة ا٠تاص, ومنها ما ىو متصل ابلنواحي األمنية والعسكرية ومها: ابلنواحي ا١تالية ومها

وديوان اٞتيش, ومنها ما ىو متصل ابألمور الدينية ا١تنظمة لشؤون الناس كديوان القضاء وديوان األوقاف وديوان احملتسب وكانت 

ويف زمان آل سامان أمر األمَت السعيد  (33) يقول النرشخي (32)معظم ىذه الدواوين يف عهد األمَت نصر بن أٛتد على ابب قصره

فبنوا قصرا يف غاية اٞتمال وأنفق عليو مااًل كثَتاً وأمر أبن يبٌت على ابب بن أٛتد بن إٝتاعيل الساماين ببناء قصر يف ريكستان, 

قصره دار للعمال ْتيث كان لكل عامل على حدة ديوان يف داره على ابب قصر السلطان مثل ديوان الوزير وديوان ا١تستوىف 

وديوان عميد السلطان وديوان صاحب الشرطة وديوان الصاحب ا١تؤيد وديوان الشرف وديوان ا١تملكة ا٠تاص وديوان احملتسب 

. فبنيت أبمره على ىذا الًتتيب. وديوان األوقاف وديوان القضاء

:  لغة(34)تعريف احلسبة

وسده وأطعمو وسقاه حىت شبع :  ىي من حسب واحتسب األجر عند هللا ينوي بو وجهو وحسب الرجل ٖتسيباً 

 اٟتسبة من احتسب األجر بصربه عند (36) وعند ابن منظور(35)انكر عليو ومنعو ومنو احملتسب: أرضاه, واحتسب عليو: وأحسبو

إذل طلب االجر ابلتسليم – االبتدار – هللا واٟتسبة اسم من االحتساب يف األعمال الصاٟتات وعند ا١تكروىات ىو البدار 

مأمور : واحملتسب اسم فاعل و٤تتسب البلد" وكفى ابهلل حسيباً "  أهنا حسبة من حسيب و٤تاسب (37)والصرب, وعند الز٥تشري

العد واٟتساب : بكسر اٟتاء وسكون الباء, واالحتساب لغة: من طرف الوارل ١تناظرة ا١توازين واألسعار و٨تو ذلك, واِٟتْسبة

األمر اب١تعروف, إذا ظهر تركو, والنهي عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو وموضوعها عام يتناول كل مشروع يفعل هلل : والتدبَت وشرعاً 

                                                           
 .46ا١تصدر السابق, ص: , انظر النرشخي248نظم اٟتكم واإلدارة يف الدولة السامانية, ص:  إحسان الثامري(32)
 .46 انظر اتريخ ٓتارى, ص(33)
منصب كان يتواله يف الدولة اإلسالمية رئيس يشرف على الشؤون العامة من : مدخراً أجره عند هللا, واحملتسب: حيسن تدبَته وفعلو حسبةً : فالن حسن اٟتسبة يف األمر: اٟتساب ويقال: اٟتسبة (34)

 .177ا١تعجم الوسيط, ص: مراقبة األسعار ورعاية اآلداب, ٣تموعة مؤلفُت
 .55, 54, ص 1القاموس احمليط, ج:  الفَتوزأابدي(35)
 .867, ص2لسان العرب, ج (36)
 .٤167تيط احمليط, ص: , بطرس البستاين172, ص1 أساس البالغة, ج(37)
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 اٟتسبة من االحتساب ويقال فالن من اٟتسبة يف األمر, أي حسن التدبَت والنظر فيو, وعلم االحتساب علم ابحث (38)تعاذل

. (39)عن األمور اٞتارية بُت أىل البلد يف معاملتهم اليت ال يتم التمدن بدوهنا

:  التعريف االصطالحي وادلفهوم الشرعي للحسبة

َوْلَتُكْن ):  امتثااًل لقولو تعاذل(40) ىي أمر اب١تعروف إذا ظهر تركو وهني عن النكر إذا أُظهر فعلو, وإصالح بُت الناس

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِ َ  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َر يف ):  ولقولو تعاذل(41)(ِمْنُكْم ُأمَّمةٌة َيْدُعوَن ِإَ  اخْلَْ ِ َو َُْمُروَن ِ ْلَمْعُروِو َويَينَيْ اَل َخيَيْ

. (42)(َكِ  ٍري ِمْن َ َْواُهْم ِإالَّم َمْن َأَمَر ِبَصَدَ ةٍري َأْو َمْعُرووٍري َأْو ِإْصاَل ٍري بَيْ َ النَّماسِ 

ىي وظيفة دينية من ابب األمر اب١تعروف والنهي عن ا١تنكر الذي ىو فرض على القائم أبمور ا١تسلمُت يعُت لذلك إذن 

من يراه أىاًل لو فيتعُت فرضو عليو ويتخذ ألعوان على ذلك ويبحث عن ا١تنكرات ويعزر ويؤدب على قدرىا وحيمل الناس على 

  .(43)ا١تصاحل العامة يف ا١تدينة

: أمهية ومشروعية احلسبة

مشارفة السوق والنظر يف مكاييلو وموازينو ومنع : عرفت الدولة اإلسالمية ما يطلق عليو اصطالحاً اٟتسبة الشرعية وىي 

أو٢تا العلم والتفقو يف الدين وليس آخرىا النزاىة : الغش والتدليس فيو وتنظيم الطرق ورفع الضرر عن الناس وفقاً لشروط ٤تددة

. (44)واللُت مع اٟتزم والرفق مع الصرب فالبد من ىذه الصفات الثالثة كما يقول ابن تيمية

: نشأة احلسبة وتطورها يف الدولة اإلسالمية

 وقد نشأت اٟتسبة ,نظام اٟتسبة يعد من أوائل النظم اإلسالمية ظهوراً ٢تذا كانت لو صفة دينية يف أساسو األول 

 الذي كان يشرف على سالمة بيوع الناس وصحتها بنفسو وحرم البيوع الفاسدة ٔتفهومها الشرعي منذ عهد الرسول الكرمي 

                                                           
 .102 ص قاموس ا١تصطلحات االقتصادية,:  دمحم عمارة(38)
 .36الرتبة يف طلب اٟتسبة, ص:  ا١تاوردي(39)
 .7, ابن األخوة, ا١تصدر السابق, ص 6 اٟتسبة, صطلبهناية الرتبة يف : , انظر الشيزري349األحكام السلطانية, ص :  ا١تاوردي(40)
 .104 سورة آل عمران, آية رقم (41)
 .114 سورة النساء, آية رقم (42)
 .208ا١تقدمة, ص :  ابن خلدون(43)
 .20, 19ا١ترجع السابق, ص: , ٧توان أٛتد42اٟتسبة يف اإلسالم, ص (44)
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 أن الرسول : ورٔتا تعرض للغشاش فزجره كما جاء يف صحيح مسلم, (46) (45)كالراب وا١تيسر ومنع احتكار السلع وتلقي الركبان

أصابتو السماء اي رسول :  فأدخل يده فيها فنالت أصابعو بلاًل, فقال ما ىذا اي صاحب الطعام, فقال(47)مر على صربة طعام

 أسساً تنظم اٟتياة للمجتمع اإلسالمي  ووضع (48)من غش فليس منا: أفال جعلتو فوق الطعام كي يراه الناس: هللا, قال

 وكان ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب أول من وضع نظام اٟتسبة وكان (49)أخالقياً وحضارايً وسار خلفاؤه الراشدون من بعده على هنجو

 حيث كان يطوف األسواق ودرتو معو فمىت رأى غشاشاً خفقو هبا مهما يكن شأنو ورٔتا اتلف (50)يقوم بعمل احملتسب

 وقد أٚتع ا١تؤرخون على أن نظام اٟتسبة (52)ٛتلت ٚتلك ما ال يطيق:  وقد شوىد عمر يضرب ٛتااًل ويقول لو(51)بضاعتو

وظلت من ٚتلة  (م785-775/ه169-158)ومنصب احملتسب نشأ وتطور يف العهد العباسي أايم ا٠تليفة ا١تهدي العباسي 

 ودل يظهر لفظ احملتسب إال يف عهد ا٠تليفة (53)التشكيالت اليت أخذت هبا ا١تمالك اإلسالمية فيما بعد ومنها الدولة السامانية

  .(54)ا١تهدي

: حلسبة ببالد ما وراء النهر يف عهد الدولة السامانيةا

 ابلتأكيد ال نستطيع أن نفصل بالد ما وراء النهر عن ٤تيطها اإلسالمي وابعتبار ىذا اإلقليم ظل خاضعاً للدولة 

اإلسالمية منذ العصر األموي فالعصر العباسي فهو ليس ٔتعزل عما يطبق من نظم حكم وأساليب إدارية ومن بُت ىذه النظم 

نظام اٟتسبة, والواقع أنٍت دل أعثر يف ا١تصادر التارخيية عن نظام اٟتسبة يف بالد ما وراء النهر خالل العصر الساماين إال على النزر 

 أن وظيفة احملتسب وجدت يف كل مدينة من مدن إقليم خراسان وما وراء النهر ليقوم (55)اليسَت, يقول الوزير نظام ا١تلك الطوسي

ابإلشراف على العمليات التجارية من بيع وشراء أبسواقها ودينع حاالت الغش أو ا٠تيانة, ومن واجباتو ٖتري القسط يف ا١تيزان, 
                                                           

 .659, ص 1ج: وىو انتظار القافلة خارج البلدة وخداع ٕتارىا ْتدوث كساد لسلعهم داخلها حىت يتم شراؤىا دون أٙتاهنا الفعلية, انظر صحيح مسلم:  تلقي الركبان(45)
 .نظم اٟتكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية:  أٛتد ٥تتار البغدادي.20ا١ترجع السابق, :  ٧توان اٛتد سعيد(46)
 .5, ىامش رقم 266اٟتضارة العربية اإلسالمية, ص: ما ٚتع من الطعام بال كيل وال وزن بعضو فوق بعض, شوقي أبو خليل:  الصربة(47)
 .67 صحيح مسلم, كتاب اإلديان, ص(48)
 .20ا١ترجع السابق, ص:  ٧توان أٛتد سعيد(49)
 .398, ص1ا١ترجع السابق, ج:  حسن إبراىيم حسن(50)
 .266, صاٟتضارة العربية اإلسالمية:  شوقي أبو خليل(51)
 .398, ص1ا١ترجع السابق, ج:  حسن إبراىيم حسن(52)
 .266ا١ترجع السابق, ص:  شوقي أبو خليل(53)
 .398, ص 1ا١ترجع السابق, ج:  حسن إبراىيم حسن(54)
 .74سياسة انمة, ص (55)
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والتأكد من تنفيذ مطالب الشريعة اإلسالمية يف ا١تساجد وأماكن العبادة يف أوقاهتا وقمع الفساد ومنع الناس من تعاطي ا٠تمور 

أن مهمة احملتسب يف العصر الساماين يف بالد ما وراء النهر تركزت على : (57) ويرى ابرتولد(56)وا١تسكرات ّتوار ا١تساجد وا١تقابر

ولكن دل يكن للمحتسب سلطان ))حفظ النظام ابلشوارع واألسواق ومعاقبة من يثبت عليهم انتهاك حرمة الدين والشريعة حصراً 

أو الذين يعمدون إذل غش ا١تشًتين أو يتقاعسون عن دفع الضرائب ا١تقررة, ووفقاً ١تا يقولو نظام ( (على ما حيدث داخل ا١تنازل

ا١تلك فإن ا١تلوك واألمراء يف بالد ما وراء النهر وخراسان كانوا يعهدون هبذه ا١تهمة دائماً إذل أحد خواصهم ا١تعروفُت ابلتقوى 

والورع أو لرجل تركي مسن ٦تن شهد لو بعدم احملاابة و٦تن يرىبو ا٠تاص والعام غَت أننا والقول ىنا لبارتولد نلتقي يف عهد 

السامانيُت ْتاالت كان يشغل فيها ىذه الوظيفة ٚتاعة من أىل العلم ولعل سلطان احملتسب وتشدده مع ا٠تارجُت عن القانون دل 

وقد ٘تتع علماء الدين ٔتكانة خاصة يف عهد الدولة السامانية ومن بُت ىؤالء , يكن آنذاك حيمل طابع الشدة الذي ٛتلو من بعد

احملتسب وقد رأينا كيف أن مؤسس دولتهم نصر بن اٛتد نفسو إمنا ثبت سلطانو ببخارى كما أشران سلفاً مستعيناً بنفوذ علماء 

الدين ىناك ومن بُت رسومهم أهنم ال يكلفون أىل العلم بتقبيل األرض بُت يدي األمَت, و٢تم ٣تالس عشيات ٚتع شهر رمضان 

للمناظرة بُت يدي السلطان فيبدأ ىو فيسأل مث يتكلمون عليها وميلهم إذل مذىب أيب حنيفة, وكان السلطان خيتار من بُت فقهاء 

وقد , (58)اٟتنفية ببخارى أكثرىم علماً وأرفعهم مكانة فكانت األمور تصدر عن رأيو وتقضي حوائجو ويعُت العمال وفقاً ١تشورتو

كانت مهمة احملتسب ودوره مهم يف أسواق ما وراء النهر فبدون رقابتو يقاسي فقراء الشعب ويالقون الغال وينتشر اٞتشعون من 

 ولذلك كانت لو مكانتو وقدره يف ا١تدن خاصة (59)بدون احملتسب خيتل ميزان اٞتماعة: التجار وعلى حد قول نظام ا١تلك

 كما كان يقوم إبرسال (60)التجارية منها كسمرقند وٓتارى وقد كانت دار احملتسب عادة ما تقع قرب السوق للقيام ٔتراقبتو بسهولة

وقد كانت سلطة القاضي موزعة بينو وبُت احملتسب , (61)مناد يف شوارع ا١تدينة عند وقوع الغال حىت حيتاط الناس قبل وقوعو

                                                           
 .83عتبة الكتبة, ص:  اٞتويٍت(56)
 .360 تركستان من الفتح العريب إذل الغزو ا١تغورل, ص(57)
 .361ا١ترجع السابق, ص: , ابرتولد339, 338ا١تصدر السابق, ص :  ا١تقدسي(58)
 .438نظام ا١تلك الوزير السلجوقي, ص: عبد ا٢تادي ٤تبوبة (59)
 .43األصناف وا١تهن يف العصر العباسي, ص: صباح الشيخلي (60)
 .120ا١تصدر السابق, ص:  اٞتويٍت(61)
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وكان يتوجب على السلطان الساماين ووكالئو أن يشدوا من أزر احملتسب ألن مهنتو دعامة من دعائم السلطة  ,(62)وقاضي ا١تظادل

حىت يسود العدل وينصف الفقَت وٖتكم الدولة سيطرهتا على األسواق فال يبيع البائع على ىواه فيسود الفسق وتسوء أصول 

 (م907-892/ه295-279) ومن أبرز ا١تواقف الداعمة لسلطة احملتسب أن األمَت إٝتاعيل بن أٛتد الساماين (63)الشريعة

وكان يشتهر فوق ذلك بتقواه وعدلو ورٛتتو وميلو إذل العلم وقد ترامى إذل ٝتعو ذات يوم أن جباة ا٠تراج يف مدينة الري يطففون 

ٔتوازين ثقيلة زائفة فبعث برسولو من فوره ليأتيو بتلك األثقال يف حرز إذل عاصمة الدولة ٓتارى وأيمر بوقف اٞتايب عن عملو 

ويغلق إدارتو حىت تصب األثقال على حقيقتها وتعاد إذل ىناك وٙتة قصة أخرى مثَتة تروى عن األمَت إٝتاعيل إذ دخل على ابنو 

ال ابرك هللا فيك وال فيمن ولدك, ىنالك دل ديلك األمَت إٝتاعيل إال أن : أٛتد وىو يف الدرس فسمع مؤدبو وىو يسبو ويقول لو

يسرع اب٠تروج من الغرفة كما دخلها مث يستدعي ذلك ا١تريب ويهدئ من روعو ويصلو, وظلت ذكرى األمَت إٝتاعيل حية يف بالد 

. (64)ما وراء النهر وخراسان لعدة قرون من بعده ذلك ٔتثل ىذه الفعال وغَتىا ٦تا كان يروى عنو

 ومن أبرز من توذل مهام احملتسب ببالد ما وراء النهر خالل العصر الساماين كل من أبو عبد هللا دمحم بن اٟتسُت بن حيِت 

بن األشعث البخاري احملتسب, والفقيو أبو حفص أٛتد بن أحيد بن ٛتدان األبرحيٍت احملتسب من أىل ٓتارى, واٟتاكم أبو نصر 

بن دمحم بن أٛتد بن حرب احملتسب والذي صنف وٚتع وكتب ببخارى ومرو وتوذل مهام احملتسب ٔتدينة ٓتارى عاصمة السامانيُت 

مدة طويلة وقد كتب ابلعراق والشام عن مشاخيها وعٍت بطلب اٟتديث وكان متقناً يروي عن أيب العباس بن عقدة الكويف 

 وقد مات ببخارى سنة إحدى وٙتانُت وثالٙتائةوغَتىم, واٟتسُت بن إٝتاعيل احملاملي وأيب بكر دمحم بن أٛتد بن يعقوب بن شيبة 

, وىناك أبو اٟتسُت أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن موسى احملتسب ا١تعروف اببن التوزي وكان وكان ثقة

 وكانت والدتو يف شهر احملرم سنة أربع وستون ,من أىل بغداد وىو ثقة صدوق كثَت الكتابة قدمي حضور جملالس اٟتديث والسماع

. (65)وثالٙتائة ومات ظهر ربيع األول سنة أثنُت وأربعُت وأربعمئة

: مهام احملتسب وسلطاته واختصاصاته
                                                           

 .189, ص 2اٟتضارة اإلسالمية يف القرن الرابع ا٢تجري, ج:  آدم متز(62)
 .74ا١تصدر السابق, ص: نظام ا١تلك (63)
 .108ا١ترجع السابق, ص:  فامربي(64)
 .173, ص3اللباب, ج: , ابن األثَت213, 212, ص5, جاألنساب:  السمعاين(65)
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حيث أن أسواق بالد ما وراء النهر يف العصر الساماين كغَتىا من أسواق العادل اإلسالمي فقد طبق نظام اٟتسبة عليها  

يف مراقبة األسواق وضبطها ومنع الغش والتدليس والتطفيف يف الكيل وا١تيزان إذل غَت ذلك من األمور, ويشًتط السقطي يف 

أن يكون احملتسب عارفاً أبسباب ا١تعايش وحيل الباعة ومعرفة الغش والتدليس, و٢تذا أوذل سالطُت الدولة السامانية : (66)احملتسب

ىذه الوظيفة عنايتهم واىتمامهم وكانت ٢تم مراسم عند تعيُت احملتسب فكان احملتسب يتوذل منصبو بعد أن يصدر لو قرار تعيُت 

 أو مرسوم توليتو وخيلع عليو بعد أن يتم اختياره من وجوه العدول وأعياهنم وبعدىا (67)ىو ما اصطلح على تسميتو ابسم السجل

خيرج احملتسب من قصر األمَت الساماين يف موكب حافل يطوف موكبو يف شوارع ا١تدينة اليت توذل حسبتها وبُت يديو ا٠تلعة اليت 

 وخالل العهد الساماين كان من بُت التقاليد ا١تتبعة أن يطلب من األمَت مشورة قادة اٞتيش عندما يراد (68)منحها إايه األمَت

 مثل منصب احملتسب, وخصص سالطُت الدولة للمحتسب راتباً من بيت ا١تال نظَت (69)اختيار شخص ما ليشغل منصب مدين

إن للمحتسب أن يرتزق على حسبتو من بيت ا١تال, ولكن كتب اٟتسبة أو : (70)قيامو ٔتهام اٟتسبة, ويف ذلك يقول ا١تاوردي

التاريخ اليت رصدت أحوال ىذه ا١تهمة دل تشر إذل مقدار ىذا الراتب, وال شك أن احملتسب قد حظي برعاية وأتييد من أمراء ىذه 

 حيث (71)الدولة وذلك لشعورىم أبمهية وظيفتو ابعتبارىا ركيزة من ركائز استتباب األمن والعدل إبقليم ما وراء النهر وخراسان

منطقة نفوذ وسيادة الدولة السامانية ونظراً لتضخم واجباتو الدينية واالقتصادية والصحية واالجتماعية فقد ٖتتم عليو أن يتخذ لو 

عدداً من األعوان ا١تساعدين ٦تن تتوفر فيهم ا٠تربة يف ٥تتلف اجملاالت اليت سيعملون فيها وىؤالء عرفوا بعدة أٝتاء مثل األعوان أو 

 (73) وكان اختيار ىؤالء األعوان يقوم بو احملتسب بنفسو دون تدخل من أحد(72)العرفاء أو النواب أو الوكالء أو الغلمان

توجب أن يكون احملتسب رجاًل عفيفاً خَتاً, ورعاً, عا١تاً, غنياً, نبياًل, عارفاً ابألمور, ٤تنكاً, فطناً, ال دييل وال يرتشي يوا٠تالصة 

                                                           
 .5ص   يف آداب اٟتسبة,(66)
 .275, 274, ص 10صبح األعشى يف صناعة اإلنشا, ج:  القلقشندي(67)
 .255راحة الصدور, ص:  الراوندي(68)
 .357ا١ترجع السابق, ص:  ابرتولد(69)
 .69الرتبة يف طلب اٟتسبة, ص (70)
 .131, 130أسواق خراسان, ص: , علي دمحم سعد113, 112حيِت بن ٛتزة الوزنة, مدينة مرو, ص (71)
 .10ا١تصدر السابق, ص: السقطي (72)
 .56ا١تصدر السابق, ص: , ابن األخوة69ا١تصدر السابق, ص: ا١تاوردي (73)
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فتسقط ىيبتو ويستخف بو وال يعبأ بو ويتوبخ معو ا١تقدم لو وال يستعمل يف ذلك خساس الناس وال من يريد أن أيكل أموال 

  (74)الناس ابلباطل

: وظائف احملتسب
ىا مهما من من وظائف احملتسب ومسؤولياتو يف بالد ما وراء النهر يف العصر الساماين مراقبة كل صاحب مهنة يتكسب 

يكن  نوع ىذه ا١تهنة سواء كان اتجراً أو معلماً أو صانعاً أو طبيباً يراقب الصناع والتجار مراقبة حازمة ويفاجئ أرابب اٟترف 
مفاجأة أو يدس إليهم رجااًل ال يعرفوهنم, وتوصل احملتسبون إذل تقرير مبدأ قانوين دل يصل إليو األوروبيون إال يف العصر اٟتاضر 

مسؤواًل عن أجَته بطريقة التكفيل وذلك أن بعض أصحاب ا١تتاجر والصنعات حياولون  (ا١تعلم)وىو أن جيعلوا صاحب العمل 
 ووظائف احملتسب كثَتة نقتطف (75)التهرب من تبعة أعما٢تم إبدعائهم أهنم غَت مسؤولُت عنها ألن أجراءىم ىم الذين فعلوىا

 :منها ما يلي
: احلسبة على األسواق والطر ات

جعل احملتسبون يف بالد ما وراء النهر ألىل كل مهنة أو صنعة أو حرفة منهم سوقاً خيتص بو وتعرف صناعتهم فيو فإن 

م أنفق ومن كانت صناعتو ٖتتاج إذل وقود انر كا٠تباز والطباخ واٟتداد فللمحتسب أن يبعد هذلك لقصادىم أرفق ولصنائ

 التنب (76)حوانيتهم عن العطارين والبزازين لعدم اجملانسة بينهم, وإمكانية حصول األضرار, وينبغي أن دينع أٛتال اٟتطب وأعدال

 السرجُت والرماد وأشباه ذلك من دخول األسواق ١تا فيو من الضرر بلباس الناس وأيمر جاليب اٟتطب (78) ا١تاء وشرائج(77)وروااي

والتنب و٨توىم إذا وقفوا هبا يف العراص أن يضعوا أٛتا٢تم على ظهور الدواب ألهنا إذا وقفت واألٛتال عليها أضرهتا وكان ذلك 

 وينبغي أن تكون (79)تعذيب ٢تا وأيمر أىل األسواق بكنسها وتنظيفها من األوساخ  والطُت ا١تتجمع وغَت ذلك ٦تا يضر ابلناس

                                                           
 . 65رسالة يف القضاء واٟتسبة, ص: التجييب (74)
 .268ا١ترجع السابق, ص : شوقي أبو خليل (75)
 . (1), ىامش13ا١تصدر السابق, ص: ٚتع عدل وىو ٛتل بعَت وٝتي كذلك لتعادل اٟتملُت على ظهر الدابة, الشيزري: األعدال (76)
  (2), ىامش13ا١تصدر نفسو, ص : ٚتع رواية وىي وعاء مصنوع من جلد الثور يسع أربع قرب وحيمل اٞتمل روايتُت عادة, الشيزري (77)
: الروث والزبل وىي لفظة فارسية أصلها سركُت ومعناىا الدم أو الزبل, الشيزري: قفص أو وعاء كبَت يصنع من سعف النخل وما يشبهو يوضع على ظهر الدابة ليحمل فيها, والسرجُت: الشرجية (78)

 . (4, 3), ىامش 13, ص نفسوا١تصدر 
 .268ا١ترجع السابق, ص: , شوقي أبو خليل13ا١تصدر نفسو, ص :  الشيزري(79)
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 قددياً ويكون من جانيب السوق أفريزان ديشي عليها (80)األسواق يف بالد ما وراء النهر يف االرتفاع واالتساع على ما وضعتو الروم

الناس يف زمن الشتاء إذا دل يكن السوق مبلطاً وال جيوز ألحد من السوقة إخراج مصطبة دكانو عن ٝتت أو أركان السقائف إذل 

ا١تمر األصلي ألنو عدوان على ا١تارة جيب على احملتسب إزالتو وا١تنع من فعلو ١تا فيو من ٟتوق الضرر ابلناس, وجيعل ألىل كل 

صنعة منهم سوقاً خيتص هبم وتعرف صناعتهم فيو, وال جيوز للمحتسب تسعَت البضائع على أرابهبا وال أن يلزمهم بيعها بسعر 

معلوم الن السعر غال, وإذا رأى احملتسب أحداً قد احتكر الطعام عن سائر األقوات ألزمو بيعو إجباراً ألن االحتكار حرام وا١تنع 

من فعل اٟترام واجب, وحيرم على التاجر أن يثٍت على السلعة ٔتا ليس فيها فإن فعل ذلك تلبيس وظلم مع كونو كذابً, وقد أحل 

هللا البيع يف ثالثة أركان العاقد وا١تعقود عليو وصيغة العقد وينبغي للتاجر أال يعامل يف البيع أربعة الصيب واجملنون والعبد 

. (81)واألعمى

: احلسبة على ادلكاييل وادلوازي 

 يتشدد احملتسب ببالد ما وراء النهر على منع الغش يف ا١تعامالت التجارية والنظر يف ا١تكاييل وا١توازيُت والتأكد من 

و١تا كانت ىذه أصول ا١تعامالت لزم احملتسب معرفتها وٖتقيق كميتها لتقع ا١تعاملة هبا من غَت غنب على الوجو  (82)صحتها ونسبها

الشرعي وقد اصطلح أىل كل إقليم وبلد يف ا١تعاملة على أرطال تتفاضل يف الزايدة والنقصان, وأيمر احملتسب أصحاب ا١توازيُت 

. (83)ٔتسحها وتنظيفها من األدىان واألوساخ يف كل ساعة فإنو رٔتا ٖتمل شيئاً يف خرمها فيضر

 وينبغي أن يتخذ التاجر األرطال من حديد ويغَتىا احملتسب وخيتم عليها ٓتتم من عنده وال يتخذىا من اٟتجارة ألهنا 

إذا قرع بعضها بعضاً تنقص, وينبغي أن يتفقد احملتسب أحوال عيار ا١تثاقيل واألرطال والصنج واٟتبات على حُت غفلة من 

أصحاهبا, وا١تكيال الصحيح ما استوى أعاله وأسفلو يف الفتح والسعة من غَت أن يكون ٤تصور الفم وال يكون بعضو داخاًل 

                                                           
أقيمت األسواق يف ا١تدن الرومانية حول ا١تيدان وا١تعابد والكنائس غالباً وانشئت الدكاكُت على جانيب الشوارع ا١تختلفة وجعل لكل صنف من أصناف التجارة موضع خاص وبنيت السقوف فوق  (80)

 .(1), ىامش رقم 11ا١تصدر السابق, ص : تلك ا١تواضع ٟتماية ا١تارة من الشمس وا١تطر ولذا ٝتيت تلك األسواق ابلسقائف وقد سرى ىذا النظام أيضاً يف معظم ا١تدن اإلسالمية, الشيزري
 .36آداب التاجر, ص : , أبو حنيفة إبراىيم76, 52معادل القربة, ص : , انظر ابن األخوة155 ,147الرتبة, ص: , انظر ا١تاوردي12, 11ا١تصدر نفسو, ص : الشيزري (81)
: , اٛتد عبد الرازق اٛتد78معادل اٟتضارة اإلسالمية, ص: , مصطفى الشكعة269ا١ترجع السابق, ص: , شوقي أبو خليل52اتريخ اٟتضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى, ص: عبد ا١تنعم ماجد (82)

 . 116اٟتضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى, ص
 .178, 176ا١تصدر السابق, ص: , ا١تاوردي84ا١تصدر السابق, ص: , انظر ابن األخوة15ا١تصدر السابق, ص :  الشيزري(83)
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َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم  (*)الَّمِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّماِس َيْستَيْوُاوَن  (*) َوْيلٌة ِلْلُمَطفِِّفَ  ):امتثااًل لقولو تعاذل(84)وبعضو خارجاً 

ُعوثُوَن  (*)ُُيِْسُروَن    واىتداء لقول الرسول (85)(يَيْوَم يَيُقوُم النَّماُس ِلَربِّ اْلَعاَلِم َ  (*)لِيَيْومٍري َعِظيمٍري  (*)َأاَل َيُظنُّ ُأولَِ َ  أَنَيَّمُهْم َمبَيْ

. (86)(ا١تكيال على مكيال ا١تدينة والوزن على وزن مكة)

: احلسبة على ادلساجد والوعاظ ومؤديب الصبيان

عٍت احملتسبون يف بالد ما وراء النهر بنظافة اٞتوامع وىيبتها وعملوا على منع الصبيان واجملانُت من دخول ا١تساجد  

  فا١تساجد ىي بيوت هللا ومواضع (87)والنهي على وضع األمتعة فيها, واإليعاز بتنظيف اٞتوامع وإانرهتا ومراعاة نظافة ٛتاماهتا

الذكر ومواضع العبادة مشهورة ابلطهارة فيجب أن ال جيتمع فيها إال دل ذكرانه وال جيتمع فيها للمغارم وا٠تصومات وال لشيء من 

إال عدل ثقة أمُت عارف أبوقات الصالة, وأما أئمة  (ا١تأذنة) وال يؤذن يف ا١تنارة (88)أعمال الدنيا إذ ىي مواضع أعمال اآلخرة

ا١تساجد فال جيوز ٢تم أخذ األجرة على الصلوات واإلمامة, وأيمر احملتسب قراء القرآن بقراءتو مرتاًل كما أمر هللا سبحانو وتعاذل 

وينهاىم عن تلحينو كما تلحن األغاين واألشعار, ويشًتط يف اإلمام أن يكون رجاًل عاقاًل قارائً فقيهاً سليم اللفظ عا١تاً أبحكام 

الصالة, وجيب على احملتسب أن ينظر يف أمر الوعاظ وال ديكن أحداً يتصدى ٢تذا العمل إال من اشتهر بُت الناس ابلدين وا٠تَت 

والفضيلة وأن يكون عا١تاً ابلعلوم الشرعية وعلم األدب حافظاً للكتاب العزيز وألحاديث النيب الكرمي وأخبار الصاٟتُت وحكاايت 

. (89)ا١تتقدمُت

 وحول مؤديب الصبيان يشًتط يف ا١تعلم أن يكون من أىل الصالح والفقو واألمانة حافظاً لكتاب هللا العزيز حسن ا٠تط 

يدرس اٟتساب واألوذل أن يكون شيخاً كبَتاً, وال ينبغي للمؤدب أن يًتفق ابلصغَت وأن يعلمو قصار السور ويعرفو عقائد السنن مث 

أصول اٟتساب ومن كان عمره سبع سنوات أمره ابلصالة يف ٚتاعة وأيمرىم برب الوالدين, وينبغي للمؤدب أن ال يستخدم أحداً 

                                                           
 .191ا١ترجع السابق, ص: , بدر عبد الرحيم177,178ا١تصدر السابق, ص: ا١تاوردي (84)
 .6, 1 سورة ا١تطففُت, اآلية (85)
 .2520, رقم 54, ص 5, والنسائي يف السنن, كتاب الزكاة, ابب كم الصاع, ج3340, رقم 246, ص 3أخرجو أبو داوود يف السنن, كتاب البيوع, ج (86)
 .76دراسات يف اٟتضارة اإلسالمية, ص: , حسن الباشا270ا١ترجع السابق, ص : شوقي أبو خليل (87)
 .71ا١تصدر السابق, ص : التجييب (88)
 .182, 172ا١تصدر السابق, ص : , انظر ابن األخوة112-110ا١تصدر السابق, ص:  الشيزري(89)
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 ودينع احملتسب مؤديب الصبيان ومعلمي الكتاتيب من (90)من الصبيان يف حوائجو وأحوالو كنقل الًتاب واٟتجارة والزبل وغَت ذلك

. (91)ضرب الصبيان ضرابً مربحاً ومنع معلمي السباحة من التعزير ابلصغار

: احلسبة على األمراء والوالة القضاة

يقوم احملتسب يف بالد ما وراء النهر ابلًتدد على ٣تالس األمراء والقضاة ودينعهم من اٞتلوس يف ا١تساجد للحكم بُت  

الناس ألنو رٔتا دخل عليهم الرجال اٞتنب وا١ترأة اٟتائض والذمي والصيب واجملنون واٟتايف ومن ال حيًتز من النجاسات فيؤذون 

ا١تسجد فيؤذون اٟتصر وقد ترتفع أصواهتم حيث أيمرىم اب١تعروف وينهاىم عن ا١تنكر ويعظهم ويذكرىم وأيمرىم ابلشفقة على 

. (92)الرعية واإلحسان إليهم وليكن يف وعظو لطيفاً لُت القول بشوشاً غَت جبار

: احلسبة على أهل الذمة

 من  مهام احملتسب يف بالد ما وراء النهر أيضاً تفقد أحوال أىل الذمة فيؤكد على ضرورة أن ال يصح عقد الذمة إال 

من اإلمام أو ٦تن يفوضو اإلمام وال تعقد الذمة إال ١تن لو كتاب أو شبو كتاب كاليهود والنصارى واجملوس وأما غَتىم كا١تشركُت 

وعبدة األواثن وا١ترتدين عن اإلسالم والزاندقة وا١تلحدين فال جيوز ٢تم عقد الذمة وال يقرون على ما ىم عليو وال يقبل منهم غَت 

اإلسالم, وينبغي أن يشًتط عليهم ما شرطو عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر يف كتاب اٞتزية الذي كتبو ألىل الذمة ويؤخذ بلبس الغيار فإن 

كان يهودايً وضع على كتفو خيطاً اٛتر أو أصفر وإن كان نصرانياً شد وسطو زانراً وعلق يف عنقو صليباً, وتؤخذ منهم اٞتزية على 

 .(93)قدر طبقاهتم

 

 

 
                                                           

 .105, 103ا١تصدر السابق, ص: , انظر الشيزري289, 288ا١تصدر السابق, ص: ا١تاوردي (90)
, 72ا١تصدر السابق, ص: , انظر التجييب171ا١تصدر السابق, ص : , انظر ابن األخوة76ا١ترجع السابق, ص: , حسن الباشا116ا١ترجع السابق, ص: اٛتد عبد الرازق (91)

74. 
 .218, 201ا١تصدر السابق, ص : , انظر ابن األخوة351 ,348ا١تصدر السابق, ص : , انظر ا١تاوردي115, 113ا١تصدر السابق, ص :  الشيزري(92)
 .121, 112ا١تصدر السابق, ص : , انظر ا١تاوردي45, 38ا١تصدر السابق, ص : , انظر ابن األخوة107, 106ا١تصدر السابق, ص : الشيزري (93)
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: احلسبة على اخلبازين واجلزارين والطباخ 

 وانتشرت ٔتدهنا وقراىا األرحية اليت تقوم بعمليات طحن (94)اشتهرت مدن وقرى بالد ما وراء النهر إبنتاج اٟتنطة  

, وراقب احملتسب يف ىذه األسواق عملية الطحن (95)اٟتبوب واليت تدور اب١تاء نظراً لكثرة أهنارىا فزخرت أسواقها اب١تطاحن العامة

 وكان احملتسب أيمر ا٠تبازين برفع (96)وعدم خلط القمح الرديء ابٞتيد وال عتيقو ّتديده والتأكد من غربلة الطحان للحبوب

سقائف أفراهنم وجيعل يف سقوفها منافس واسعة للدخان وأيمرىم بكنس بيت النار يف كل تعمَته وبغسل ا١تعاجن ونظافتها, وأال 

يعجن العجان بقدميو وال بركبتيو وال ٔترفقيو ألن يف ذلك مهانة للطعام, وال خيرجون ا٠تبز من بيت النار حىت ينضج من غَت 

. (98) ومن يتالعب منهم ابلوزن يضرب وجيرس فإذا دل يتب ينفى من البلدة(97)احًتاق

وكان من مهام احملتسب يف كل البالد اإلسالمية ومنها بالد ما وراء النهر مراقبة اٞتزارين والقصابُت فكان يشًتط أن 

  .(99)يكون اٞتزار مسلماً ابلغاً عاقاًل يذكر اسم هللا على الذبيحة

كما يشرف احملتسب على الطباخُت يف أسواق الطعام وأيمرىم بتغطية أوانيهم وحفظها من الذابب وىوام األرض بعد 

ودينعهم من طبخ ٟتوم ا١تعز مع ٟتوم الضأن وال ٟتوم اإلبل مع ٟتوم البقر لئال أيكلها من  (الغسول)غسلها اب١تاء اٟتار واألشنان 

. (100)كان بو مرض فيكون سبباً لنكستو

كما راقب احملتسبون يف بالد ما وراء النهر أيضاً أرابب اٟترف والصناعات وتفقد أحوا٢تم ومنعهم من التحايل 

والتالعب والغش, وعددت كتب اٟتسبة الكثَت من ىذه اٟترف والصناعات وواجبات احملتسب حيا٢تا مثل اٟتاكة وا٠تياطُت 

والقصارين والصباغُت والرفائُت والدابغُت واٟتصارين والقطانُت واٟتدادين واألساكفة واٟتريريُت والنحاسُت والكتانيُت وا٠ترازين 

والبياطرة وا٠تشابُت والبنايُت والدىانُت واٞتيارين واٞتباسُت واللبوديُت والفرايُت والنجارين والنشارين والنخاسُت والزجاجيُت 

                                                           
 .508, 465أنظر أرابع خراسان, ص : قحطان اٟتديثي (94)
 .133ا١ترجع السابق, ص: علي دمحم سعد (95)
 .44ا١ترجع السابق, ص : السقطي (96)
 .128, 122أحكام السوق, ص: , انظر حيِت بن عمر23, 22ا١تصدر السابق, ص : , الشيزري187, 186ا١تصدر السابق, ص : , ا١تاوردي90ا١تصدر السابق, ص: ابن األخوة (97)
 .134ا١ترجع السابق, ص : , علي دمحم سعد556ا١ترجع السابق, ص: الراوندي (98)
 .48, 47ا١تصدر السابق, ص: , السقطي29, 27ا١تصدر السابق, ص: الشيززي 99))

 .207, 206ا١تصدر السابق, ص: , ا١تاوردي109, 106ا١تصدر السابق, ص : , ابن األخوة34ا١تصدر السابق, ص : الشيزري (100)
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والصاغة والصيارفة انىيك عن دور احملتسب يف متابعة األطباء والصيادلة والكحالُت واٞترائحيُت واجملربين والعطارين والنظر يف 

مراقبة الشوايُت والرواسُت والقالئُت وا٢ترائسيُت والنقانقيُت واٟتلوانيُت والشرابُت والسمانُت واللبانُت والشراحييُت والرزازين والبزازين 

. (101)اخلواٟتمامات العامة والبقالُت وا٠تضارين والبقالئيُت 

ا١تسؤوليات والوظائف وا١تهام اليت كان احملتسب يف بالد ما وراء النهر ديارسها ٦تا دفع األمهية ووىكذا يتضح مدى ىذه 

 . (102)ابلسامانيُت ألن يفردوا لو ديواانً خاصاً مع بقية دوواين اإلمارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .374 حىت188ا١تصدر السابق, ص : , انظر ا١تاوردي237, إذل ص93ا١تصدر السابق, من ص : , انظر ابن األخوة102 حىت 30ا١تصدر السابق, من ص : انظر الشيزري (101)
 .140أرابع خراسان, ص : , قحطان اٟتديثي44ا١تصدر السابق, ص: النرشخي (102)
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: اخلامتة

: بعد ىذا العرض ا١تفصل ١توضوع اٟتسبة يف بالد ما وراء النهر يف العصر الساماين توصلت إذل النتائج التالية 

  أشار البحث إذل األمهية اٞتغرافية لبالد ما وراء النهر من حيث ا١توقع واٟتدود وكورىا وأىم مدهنا وتقسيماهتا اإلدارية وما

 .٘تيزت بو من موارد طبيعية ومعدنية واقتصادية

  مروراً ابلعهد األموي وخضوع اإلقليم هنع هللا يضر تعرض البحث ١تراحل الفتح اإلسالمي لإلقليم منذ عهد ا٠تليفة عثمان بن عفان

 .للدولة العباسية والدويالت ا١تستقلة كالطاىرية والصفارية

 وتطرق ١تظاىر اإلدارة ى حكمها توقف البحث عند قيام الدولة السامانية يف اإلقليم واستعرض أىم األمراء الذين تناوبوا عل

 .ونظم اٟتكم فيها

  استعرض البحث موضوع اٟتسبة لغة واصطالحاً وعرج على أمهيتها ومشروعيتها ومراحل نشأهتا وتطورىا يف الدولة اإلسالمية

 .منذ صدر اإلسالم وما طرأ عليها من تطور خالل العصر العباسي

  تناول البحث نشأة وتطور اٟتسبة يف بالد ما وراء النهر يف عهد الدولة السامانية ومدى االىتمام والتشجيع والدعم الذي

 الدين والشريعة وصيانة حقوق الناس مة النظام وحفظ القانون وصيانة حرضبطأولوه للحسبة نظراً ١تا ٘تثلو من أمهية كبَتة يف 

من أبرز العلماء والفقهاء من ا١تشهود ٢تم ابلنزاىة إذل أحد  إذل أحد خواصهم أو  احملتسبمهةمبوكيف أهنم كانوا يعهدون 

إذل أبرز احملتسبُت أشار البحث والعلم والكفاءة وعدم احملاابة وكان للمحتسب يف ظل دولتهم مكانتو ا١ترموقة وقدره الكبَت و

 .خالل تلك الفًتةيف بالد ما وراء النهر 

 هتتطرق البحث للشروط الواجب توافرىا عند اختيار احملتسب وأعوانو وأىم اختصاصاتو وصالحيتو وسلطا. 

  اٟتسبة واستعرض البحث أىم وظائف احملتسب كاٟتسبة على األسواق والطرق واٟترف والصنائع وبعض األنشطة التجارية

على ا٠تبازين واٞتزارين والطباخُت واٟتسبة على ا١توازين وا١تكاييل واٟتسبة على ا١تساجد ودور العلم واٟتسبة على األمراء 

 .والوالة والقضاة واٟتسبة على أىل الذمة وغَتىا
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  ضارة ونظم اٟتكم يف بالد ما وراء النهر احلٔتزيد القراءة ا١تعمقة والبحث ا١تستفيض ألىم مظاىر ىذه الدراسة أوصي يف ختام

 .نصيبها الوافر من البحث والدراسة واالىتمامحسب علمي لكوهنا دل تنل 
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:  ائمة ادلصادر وادلراجع
القرآن الكرمي 

: ادلصادر العربية وادلطبوعة: أوالًا 
  (م1232/ه630:ت)عز الدين أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن أيب الكرم الشيباين اٞتزري  :ابن األث .

 .(م1987بَتوت, )دمحم يوسف الدقاق, دار الكتب العلمية, : الكامل يف التاريخ, صححو وراجعو
. (م1980بَتوت, )اللباب يف هتذيب األنساب, دار صادر, 

 (م1329/ه729:ت)دمحم بن دمحم بن أٛتد القرشي : ابن األخوة  
. (ت.القاىرة, د)روبن ليوي, مكتبة ا١تتنيب, : عٍت بنقلو وتصحيحو– معادل القربة يف أحكام اٟتسبة 

 (م1164/ ه560ت )الشريف أيب عبد هللا دمحم بن دمحم اٟتسٍت :اإلدريسي  
 .(م2010القاىرة, ), مكتبة الثقافة الدينية, قنزىة ا١تشتاق يف اخًتاق اآلفا

 (م952/ ه341ت )لكرخي ابأيب إسحاق إبراىيم بن دمحم ا١تعروف  :اإلصطخري 
دمحم شفيق غرابل, منشورات وزارة الثقافة : ٖتقيق, دمحم جابر عبد العال, مراجعة- مسالك ا١تمالك

. (م1927ليدن, ), مطبعة بريل, (م1961القاىرة,)واإلرشاد القومي, 
 (م892/ ه279ت )أبو اٟتسن اٛتد بن حيِت بن داود  :البالذري  

. (م1992بَتوت, )سهيل زكار, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ٖتقيق– فتوح البلدان 
 (م1132/ه527:ت)دمحم بن اٛتد بن عبدون, : التجييب. 

مدي, دار ابن حزم صمصطفى ال: االدريسي, تقدمي فاطمة: ٖتقيق– رسالة يف القضاء واٟتسبة 
. (م2009/ه1430بَتوت, ) ,للطباعة والنشر والتوزيع

 (م1327/ه728:ت)تقي الدين أبو العباس اٛتد بن عبد اٟتليم اٟتراين : ابن تيمية 
القاىرة, )قصي ٤تب الدين ا٠تطيب, دار ا١تطبعة السلفية : نشر– اٟتسبة يف اإلسالم 

 .(م1979/ه1400
  ّ(م1200/ ه597: ت )ايب الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم , :ابن اجلوزي. 

دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا , راجعو : ا١تنتظم يف اتريخ األمم وا١تلوك, ٖتقيق
. (م1992بَتوت, )نعيم زرزور, دار الكتب العلمّية,: وصححو 

 (م979/ه367: ت)أبو القاسم دمحم بن علي بن حوقل البغدادي النصييب  :ابن حو ل  
ليدن, )صورة األرض وا١تعروف أيضاً بكتاب ا١تسالك وا١تمالك وا١تفاوز وا١تهالك, مطبعة بريل, 

 .(م1938
 (م912/ه310:ت)أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا  :ابن خرداذبة. 

.  (م1899ليدن,  )وا١تمالك, مطبعة بريل, ا١تسالك
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 (م1405/ ه808: ت)أبو زيد عبد الرٛتن بن دمحم اٟتضرمي  :ابن خلدون  
. (م2005بَتوت, صيدا, )ا١تقدمة, ا١تكتبة العصرية, 

 (م1143/ه538: ت)جار هللا ابة القاسم ٤تمود بن دمحم ا٠توارزمي  :الزسلشري. 
القاىرة, ) منشورات ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة, ,٤تمود فهمي حجازي: تقدمي– أساس البالغة 

. (م2003
 الثاين عشر / كان حياً يف القرن السادس ا٢تجري )أبو عبد هللا دمحم بن أيب دمحم ا١تالقي األندلسي  :السقطي

 .(ا١تيالدي
. (م1979بَتوت, )ن, .ليفي بروفنسال, د: ٖتقيق ونشر– يف آداب اٟتسبة 

 (م1166/ ه562: ت)أبو سعد عبد الكرمي بن دمحم مب منصور التميمي  :السمعاين 
. (م2010بَتوت, )عبد هللا عمر البارودي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, : ٖتقيق- األنساب

 (م1366/ ه548ت )دمحم بن عبد الكرمي بن أٛتد,   :الشهرستاين. 
 .(م2005/ه1426بَتوت, )دار ابن حزم, , ا١تلل والنحل 

 (م1193/ه589: ت)عبد الرٛتن بن نصر بن عبد هللا الشافعي  :الشيزري . 
دمحم مصطفى زايدة, مطبعة : السيد الباز العريٍت, إشراف: قام بنشره– هناية الرتبة يف طلب اٟتسبة 
 .(م1946/ه1365القاىرة, )ٞتنة التأليف والًتٚتة والنشر 

 (م922/ه310:ت)أيب جعفر دمحم بن جرير   :الطربي . 
 .(م2009القاىرة, )دمحم أبو الفضل إبراىيم, دار ا١تعارف, : اتريخ الرسل وا١تلوك, ٖتقيق

 (م1036/ه427:ت)ايب النصر دمحم بن عبد اٞتبار : العتيب. 
٤تفوظ أيب بكر بن معتومة, مكتبة الثقافة الدينية : ٖتقيق– اتريخ اليميٍت ا١تعروف بتاريخ العتيب 

 .(م2014القاىرة,)
 (م1231/ ه732: ت)ا١تلك ا١تؤيد عماد الدين إٝتاعيل بن علي بن دمحم شاىنشاه : أبو الفداء. 

 (.ت.بَتوت, د), دار صادر (م1840ابريس, )تقومي البلدان, دار الطباعة السلطانية, 
 (م977/ ه365:ت)أيب بكر أٛتد بن دمحم ابن إسحاق ا٢تمذاين: ابن الفقيه. 

 .(م2009بَتوت, )يوسف ا٢تادي, عادل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, : ٖتقيق- كتاب البلدان
 .(ه1302ليدن, )٥تتصر كتاب البلدان, مطبعة بريل, 

 (م1431/ه817: ت)٣تد الدين دمحم بن يعقوب  :الف وزآ دي. 
 .(م1977/ه1397القاىرة,)القاموس احمليط, منشورات ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب,

 (م1418/ه821:ت)د بن علي بن أٛتد حم العباس أأبو: القلقشندي  
 .(م1938/ه1357القاىرة,)صبح األعشى يف صناعة اإلنشا, دار الكتب ا١تصرية, 
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 (م1058/ ه450: ت)أبو اٟتسن علي بن دمحم بن حبيب الشافعي: ادلاوردي. 
الكويت, )أٛتد مبارك البغدادي, مكتبة ابن قتيبة, : ٖتقيق- األحكام السلطانية والوالايت الدينية

 .(م2004
القاىرة, )أٛتد جابر بدران, منشورات عالء سرحان, دار الرسالة, : ٖتقيق- الرتبة يف طلب اٟتسبة

 .(م1973/ه1393القاىرة, )مطبعة عيسى البايب اٟتليب,  (م2002
 (م991/ه381: ت)مشس الدين أبو عبد هللا البشاري  :ادلقدسي. 

 .(م1906ليدن, )أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم, مطبعة بريل, 
 (م1224/ه630:ت)أبو الفضل ٚتال الدين دمحم بن مكرم  :ابن منظور. 

 .(ت.القاىرة, د)لسان العرب, دار ا١تعارف, 
 (م915/ه303:ت)عبدالرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي  أبو: النسائي. 

 .(ت.القاىرة, د)سنن النسائي, دار الكتب ا١تصرية, 
 (م1014/ه405:ت)اإلمام أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتي : النيسابوري. 

 .(ت.القاىرة, د)صحيح مسلم, الدار الذىبية للطبع والنشر والتوزيع 
 (م1228/ ه626: ت)شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت اٟتموي : اي وت احلموي. 

 .(م2015/ه1436بَتوت,)معجم البلدان, دار صادر, 
 (م901/ه289:ت)انين األندلسي كأبو زكراي حيِت بن عمر ال: حيىي بن عمر. 

 .(م2011بَتوت, )إٝتاعيل خالدي, دار  ابن حزم : ٖتقيق ودراسة– أحكام السوق 
 (م897/ه284:ت)أٛتد بن ايب يعقوب بن وىب بن واضح البغدادي  :اليعقويب .

 . (2010بَتوت, )اتريخ اليعقويب, دار صادر, 
 .(م1892ليدن, )كتاب البلدان, مطبعة بريل , 

: اثنياًا ادلصادر وادلراجع الفارسية
 (الثاين عشر ا١تيالدي/ يف القرن السادس ا٢تجري: ت)منتخب الدين بديع أاتبك اٞتويٍت : اجلويين. 

دمحم قزويٍت وعباس إقبال, : , تصحيح وإ٘تام(٣تموعة مراسالت ديوان السلطان سنجر) أو ةعتبة الكتب
 .(م1950طهران,) مشسي, 1329أول مرداد, 

 (م1203/ه599:ت)دمحم علي بن سليمان بن دمحم  : الراوندي. 
إبراىيم أمُت الشواريب وعبد النعيم دمحم : ترٚتة– راحة الصدور وآية السرور يف اتريخ الدولة السلجوقية 

 .(م1960القاىرة, )حسنُت وفؤاد عبد ا١تعطي الصياد, دار العلم, 
 السباعي دمحم السباعي, دار : راجعو– دمحم عالء الدين منصور : ترٚتة- اتريخ ايران بعد اإلسالم :عباس ا بال

 .(م1990/ه1410القاىرة, )الثقافة للنشر, 
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 (م959/ ه348: ت)أبو بكر دمحم بن جعفر :النرشخي  
مفيد مبشر الطرازي, دار ا١تعارف, وبدوي  عبد اجمليد أمُت: عربو إذل الفارسية وحققو- اتريخ ٓتارى

 .(م1965القاىرة, )
  (م1092/ ه458: ت)أيب علي اٟتسن بن إسحاق الطوسي  :نظام ادلل  

 .(م1975القاىرة, )٤تمود الغزاوي, دار الرائد العريب, : ترٚتة- سياسة انمة
: ادلراجع العربية احلدي ة وادلعربة: اثل اًا 
 دمحم عبد : ترٚتة (عصر النهضة يف االسالم)اٟتضارة اإلسالمية يف القرن الرابع ا٢تجري  :آدم متز

 .(م1957القاىرة,)ٞتنة التأليف والًتٚتة والنشر -ا٢تادي ابوريدة
 آداب التاجر وشروط التجارة, مكتبة الصحابة للطباعة والنشر والتوزيع, : أبو حذيفة إبراهيم بن دمحم

   .(م1987/ه1407طنطا,)
 (م2006القاىرة, )اٟتضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى, دار الفكر العريب : أمحد عبد الرزق أمحد. 
 نظم اٟتكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية, ضمن كتاب دراسات يف اتريخ اٟتضارة العربية : أمحد سلتار العبادي

 .(م2006االسكندرية, )اإلسالمية, دار ا١تعرفة اٞتامعية, 
 حيِت ا٠تشاب, مكتبة : ترٚتة- اتريخ ٓتارى  منذ أقدم العصور حىت العصر اٟتاضر: أرمينيوس اامربي

 .(م1987القاىرة, )هنضة الشرق, جامعة القاىرة, 
 صالح الدين عثمان : نقلو عن الروسية- تركستان من الفتح العريب إذل الغزو ا١تغورل :شات رتولد، ااسيلي االدمي و

. (1981الكويت, )ىاشم, منشورات اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب, 
 اٟتياة السياسية ومظاىر اٟتضارة يف العراق وا١تشرق اإلسالمي من أوائل القرن الرابع : بدر عبد الرمحن دمحم

. (م2010القاىرة, )ا٢تجري حىت ظهور السالجقة, دار العلم العريب, 
 (م1977بَتوت, ), مكتبة لبنان, (قاموس لغة عربية)٤تيط احمليط : بطرس البستاين. 
 القاىرة, )اتريخ اإلسالم السياسي والديٍت والثقايف واالجتماعي, مكتبة النهضة ا١تصرية,  :حسن إبراهيم حسن

. (م1991
 اإلسالم يف آسيا الوسطى بُت الفتحُت العريب  والًتكي, دار الفكر العريب,  :حسن أمحد زلمود

 .(م2006القاىرة,)
 عن اٟتضارات السابقة, دار الفكر ا١تعاصر  ببَتوت, وموجز اٟتضارة العربية اإلسالمية,  :شو ي أبو خليل

 .(م1996/ه1417بَتوت, دمشق, )دار الفكر بدمشق, 
 (م2010بَتوت, )األصناف وا١تهن يف العصر العباسي, الوراق للطبع والنشر,   : يلصبا  الشيخ. 
 القاىرة, )اتريخ اٟتضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى, مكتبة األ٧تلو ا١تصرية, : عبد ادلنعم ماجد

 .(م2010
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 (م1990القاىرة, )بَت وزراء الدولة السلجوقية, الدار ا١تصرية اللبنانية, كنظام ا١تلك  :عبد اذلادي زلبوبة .
 الدول ا١تستقلة يف ا١تشرق اإلسالمي منذ مستهل العصر العباسي حىت الغزو ا١تغورل, دار  :عصام الدين عبد الرؤوو الفقي

. (م1999/ه1420القاىرة, )الفكر العريب, 
 (م1994بَتوت, )اتريخ العرب, دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع   : ايليب حىت وآخرون. 
 أرابع خراسان الشهَتة, منشورات وزارة التعليم العارل والبحث العلمي, جامعة البصرة,  : حطان عبد الستار احلدي ي

 .(م1990البصرة, )مطبعة دار اٟتكمة, 
 بشَت فرنسيس وكوركيس عواد, دار الثقافة : بلدان ا٠تالفة الشرقية, نقلو إذل العربية :كي لسرتنج

 .(ت.القاىرة, د)الدينية, 
  رلموعة مؤلف: 

 
  رلموعة مؤلف :

ا١تعجم الوسيط, منشورات ٣تمع اللغة العربية, مكتبة الشروق الدولية, 
 .(م2011القاىرة,)

الكويت, ) ا١توسوعة الفقهية, منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, 
 .(م1990/ه1410

 (م1980بَتوت, )دار العلم للماليُت,  (عريب- فارسي)ا١تعجم الذىيب   :دمحم التو ي .
 اتريخ اٟتضارة اإلسالمية يف الشرق من عهد نفوذ األتراك إذل منتصف القرن ا٠تامس  :دمحم مجال الدين سرور

 .(م1965القاىرة, )ا٢تجري, دار الفكر العريب, 
 

 نعمان جربان, مؤسسة ٛتادة للخدمات اٞتامعية : تقدمي- خراسان يف العصر الغزنوي :دمحم حسن العمادي
 . (م1997األردن, )ودار الكندي للنشر والتوزيع, اربد ,

 اإلسكندرية , ), دار ا١تعرفة اٞتامعية , (التاريخ واٟتضارة)الدول اإلسالمية ا١تستقلة   :دمحم عبد ادلنعم اجلمل
 .(م2004

 قاموس ا١تصطلحات االقتصادية يف اٟتضارة اإلسالمية, دار السالم للطباعة والنشر  :دمحم عمارة
 .(م2009/ه1430القاىرة, )والتوزيع والًتٚتة, 

 (م1988بَتوت, )معادل اٟتضارة اإلسالمية, دار العلم للماليُت : مصطفى الشكعة. 
 دراسة يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي,  (عصر سالطُت ا١تماليك)اٟتسبة يف مصر   :  وان أمحد سعيد ,

 .(م2014/ه1435القاىرة, )عُت للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية, 
 عمان, األردن, )اتريخ الدول اإلسالمية يف آسيا , دار الفكر انشرون وموزعون,  :ايسر عبد اجلواد ادلشهداين

 .  (م2010
 (م2007القاىرة, )مدينة مرو والسالجقة حىت عصر سنجر, مكتبة الثقافة الدينية,  :حيىي بن محزة الوزنة. 
 :الدورايت والرسائل العلمية: رابعاًا 
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 نظم اٟتكم واإلدارة يف الدولة السامانية, ٣تلة ا١تشكاة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية, : إحسان ذنون عبد اللطيف ال امري
, 2014تصدر عن جامعة العلوم اإلسالمية العا١تية, اجمللد األول, العدد األول, يناير 

 .عمان, األردن
 أسواق خراسان يف العصرين الغزنوي والسلجوقي, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية : علي دمحم سعد احلاسي

                 .(م2017ا١تنصورة, )اآلداب, جامعة ا١تنصورة, 
: ادلراجع األجنبية: خامساًا 

 Gibb sir Hamiton. A. R: the conquest in central Asia (London,1923). 
  

 

  

 
 

 
 

 
 


