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ربة في أحکام الِحسبة ابن اخوه
ُ
َمعالم الق

تواريـخ اقتصادی و اجتماعی، در برابر تاريخ های سیاسـی و 

نظامـی، بخـش کوچکـی از رونـد تاريخ نـگاری را شـامل 

می شـوند. البتـه در دهه هـای معاصـر و به خصـوص بعد از 

پيـروزی انقـالب كبير فرانسـه و طـرح شـعارهای برادری 

برابـری و تقسـیم شـادی در ميـان همۀ مـردم، بـه حوزه های 

تاريـخ اجتماعـی و اقتصـادی و پرداختن به آنچـه مربوط به 

تـودۀ مردم می شـود، توجه فراوان شـده و در اين باب تأليفات 

زيادی در غرب و كم و بیش تأليفاتی در كشـورهای اسـالمی 

منتشر شده اسـت. در دوران شكوفايی تاريخ نگاری اسالمی 

نيـز بـا توجـه بـه تنـوع و گسـتردگی موضوعـی کـه دارد، به 

جنبه هـای اقتصادی و اجتماعی نيز پرداخته شـده اسـت. در 

تاريخ نـگاری اسـالمی، از منظـر اقتصـادی، صرف نظـر از 

فارابـی و تـا حـد کمتری ابن سـینا، کسـانی چون مسـکويه، 

خواجـه نصيرالديـن طوسـی و ابن خلـدون نگاه ویـژه ای به 

اقتصـاد داشـته اند. ابن خلـدون در ديباچۀ خویـش بر العبر 

نوعـی نظريه پـردازی اقتصـادی را در وجه سـاختاری معرفی 

می کنـد )رضـوی 1388: 113(. البتـه بـا وجـود تالش های ابن 

خلـدون، به علت فراهم نبودن شـرايط اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی دنيای اسـالم مبانی مورد نظر او نتوانست در تحليل 

گزارش هـای تاريخـی بـه کار بيايد )بـرای اطالع بیشـتر ر.ک: به 

طباطبايی 1379: 154-145(.

حکام الِحسـبة را می تـوان اثری 
َ
ربـة فی ا

ُ
کتـاب َمعالم الق

تلفيقـی در حـوزۀ تاريخ  اقتصادی و تاريـخ اجتماعی قلمداد 

 
استاديار گروه تاريخ 

دانشگاه اصفهان
aa_abbasi_z@yahoo.com

کارشناسی ارشد تاريخ اسالم 
دانشگاه خوارزمی تهران
arman.forouhi@yahoo.com

کـرد. ابن اخـوه اين دو حـوزۀ تاريخ نگاری را بـه ظرافت در 

کتـاب خـود، در کنـار هـم قرار داده اسـت. معرفی مشـاغل 

گوناگون، ترسـیم سـیمای بازار، نحـوۀ درآمدزايی مشـاغل از 

جنبۀ تاريخ نـگاری اقتصادی و همچنيـن پرداختن به روابط 

اجتماعـی خريـدار و فروشـنده، توجـه بـه نـوع تغديـه و 

بهداشـت مردم عادی و در مجموع آنچه تحت عنوان نگارش 

تاريخ فرودسـتان و نقش اجتماعی آنان )هـچ 1390: 162( بيان 

می شـود، از جنبۀ تاريخ نـگاری اجتماعی در اين کتاب تبلور 

پيـدا کرده اسـت. همچنيـن اين کتـاب نمايانگر نيـاز رو به 

رشـد اندیشـمندان اجتماعی به قاعده مند کردن فعاليت های 

تجـاری از ديدگاه حمايت از مصالح عامه می باشـد )صديقی 

1385: 95(. بنابرايـن در ايـن مقالـه برآنيـم تـا مباحـث غير 

متعـارِف اقتصادی و نهاد حسـبه را  - با توجه به كتاب معالم 

القربه - كه كمتر در تواريخ عمومی پيدا می شـود مورد تجزيه 

و تحليل قرار دهيم.

نگاهی گذرا به شکه گیری نهاد ِحسبه در تمدن 

اسالمی 

ِحسـبه از ریشـه »َحَسَب« به معنی شـمردن و حساب است 

)دهخـدا 1373: 417/6(؛ همچنيـن کاربردهـای زيادی از جمله 

انجـام دادن کاری برای رضای خـدا، نيکويی در تدبير و ادارۀ 

امـور، خبرجويـی و تجسـس برای آن ذکر شـده اسـت )ابن 

منظور، لسـان العرب: 164(. خاسـتگاه و سرمنشـأ نهاد ِحسـبه را 

بايـد در عصـر پيامبـر)ص( و خلفای راشـدين دانسـت که 

 به نظارت و بازرسـی بازارها اقـدام می کردند )کتانی 
ً
شـخصا

1384: 141(. البته در اين دوران بیشـتر رفتارهايی که بعدها به 

عنوان ِحسـبت شـناخته می شـده، صورت می گرفته است و 

شـکل يک سـازمان حکومتی را نداشته است. نهضت حيات 

اقتصـادی در قـرون ميانـۀ اسـالمی، وجـود تقلب هـا و 

خيانت هايـی کـه برخـی از افـراد بـه آن دسـت می زدنـد و 

همچنيـن تمايل حکومت به مبارزه با اين اعمال ناپسـنديده، 

از عوامل ايجاد سـازمان ِحسـبه بـود )شـیخلی 1362: 117(. در 

اواخر دورۀ امويان، نشـانه های اندکی از کاربرد واژۀ ِحسـبه به 

معنـی نظـارت بر بازارها وجود دارد، اما آغاز ِحسـبه به عنوان 

يـک نظـام ادارِی نوپا به آغاز حکومت عباسـیان و به احتمال 

آرمان فروهی علی اکبر عباسی  
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قـوی عصـر منصـور عباسـی )136-158ق( بـاز می گـردد 

)بادکوبـه 1380: 131(. در ايـن دوره نهـاد ِحسـبه، مهم تريـن 

دسـتگاه رسـمی بوده اسـت که با تشـکيالت اصنـاف رابطۀ 

مسـتقيم داشـته و محتسب از سـوی دولت، مأموريتی دينی، 

اجتماعـی و اقتصـادی در قبـال مـردم عهـده دار بود )شـیخلی 

 .)118 :1362

نقش نهاد ِحسـبه در تشـکيالت اداری جوامع اسـالمی 

نقش نظارتی و نه اجرايی تعريف شده است و تنها محتسب 

وظيفۀ نظارت بر اجرای قوانين اسـالمی را داشـته و مجازات 

خطـاکاران بر عهدۀ نهادهای کيفـری و قضايی ديگری مانند 

مظالم، شـرطه، قضا و نقابت بوده اسـت. در سایر دولت های 

اسـالمی نيز، نهاد ِحسـبه و محتسـب وجود داشـته اسـت. 

محتسـب در دولـت موحـدون )524-668 ق( بـه مسـئول 

بازار )عمر موسی 1381: 188(، در دولت اغلبيان )800ـ  909ق( 

به صاحب السـوق و صاحب احکام )عـودی 1385: 221( و در 

آندلس به بازاربان )حسن 1388: 901( معروف بوده است.

مکرفی نویسنده و مصحح

وَّه، محمدبـن محمدبن احمدبن ابی زيد 
ُ
خ

ُ
اِبـن اِخـَوه يا اِبن ا

قرشـی )648-729ق/1250-1329م( از محدثان و فقيهان 

برجسـته بـود. ابن اخـوه، در مقدمـۀ کتاب خـود را در فروع 

پيـرو فقـه شـافعی و در اصول اشـعری ذکر کرده اسـت )ابن 

اخـوه، معالـم، 1367، ص 43(. محل تولد اين مورخ به طور دقيق 

مشـخص نیسـت؛ ولی با توجه به توضيحات دقيق و مفصلی 

کـه در مورد اختالف کميت واحد رطل )پيمانه( در شـهرهای 

مختلـف مصر مـی آورد، اين احتمال شـکل می گيـرد که وی 

مصـری بوده اسـت )برای اطـالع بیشـتر از واحد پيمانه در شـهرهای 

مختلف مصر، ر.ک: همان، ص 98(. همچنين عدم وجود اطالعات 

مشـابه دربارۀ سایر کشورهای اسـالمی، احتمال مصری بودن 

وی را تقويـت می کنـد. ابـن اخـوه، كتاب معـروف صحيح 

ر 
َ
مسـلم را از رشـیدالدين )يحيی بـن علـی( عطـار و ابومٌض

اسـتماع کـرده اسـت با توجه به سـال تولد ابن اخـوه و وفات 

رشـیدالدين عطار در 662 ق، وی پیش از چهارده سـالگی به 

تحصيل حديث پرداخته است )پاکتچی 1368: 715(.

دوران زندگـی ابن اخوه با حيات سیاسـی دولت مماليک 

بحری1 متقارن بوده اسـت. در دوران سـلطان بیبرس )658-

676 ق( مهم تريـن دگرگونـی در نظـام قضايی دولت مماليک 

رخ داد که براسـاس آن، برای هر مذهبی از مذاهب چهارگانۀ 

اهل سـنت، قاضی القضاتی تعيين شـد، اما رياسـت قضايی 

بـر اين مذاهب در دسـت شـافعيان باقی ماند )شـبارو 1383: 

148(. ايـن امـر تأثيـر بسـزايی در قدرت گيری شـافعيان در 

منصب قضاوت و نهاد ِحسبه داشت.

تنها اثر باقيمانده از ابن اخوه، کتابی در موضوع ِحسـبت 

حکام الِحسـبة می باشـد که در سـال 
َ
ربة فی ا

ُ
با عنوان َمعالم الق

1938م با تالش روبن لوی بر اسـاس چهار نسـخۀ خطی به 

همراه ترجمۀ انگلیسـی آن در دانشگاه کمبريج به چاپ رسیده 

اسـت. نسـخۀ عربـی اين کتـاب بـه تحقيق محمـد محمود 

شـعبان و صديق احمد عیسـی مطيعی در 1408ق در قاهره، 

و در ایران نيز برای اّولين بار به زبان فارسـی به وسـیلۀ بنياد 

فرهنگ ایران در سال 1347ش به طبع رسیده است.

اگرچـه کتـاب معالـم القربـة در چنـد بـاب آغازيـن، 

به خصـوص بـاب اّول، با بخش مربوط به حسـبت از کتاب 

احکام السـلطانيه ماوردی قرابت مالحظه ای دارد، بايد در نظر 

داشـت کـه آثار مـاوردی و قاضی ابويعلی نظری بـوده و با اثر 

ابـن اخـوه تفاوت اساسـی دارد )پاکتچی، همانجـا(. کتاب معالم 

القربـة را می توان ادامه و تفضيل نهایته  الرتبه  فی طلب الحسـبه  

از عبدالرحمن شـیزری شـامی دانسـت؛ با اين تفـاوت که از 

ديدگاه يک مصری نوشته شده است )کاهن 1355: 411/3(.

جعفـر شـعار )1304-1380ش( دوره های تحصيالت 

مقدماتـی و سـطح عالـی را تا مقطـع دکتری زبـان و ادبيات 

فارسـی ادامه داد و پس از آن به مدت هجده سـال و تا مرتبۀ 

اسـتادی در دانشسـرای عالـی )دانشـگاه تربیـت معلـم( به 

تدریـس پرداخت )شـعار و همـکاران 1391: 21(. از دکتر جعفر 

شـعار، بیش از سـی تأليف، ترجمه، تصحيح متون تاريخی و 

ادبـی به يـادگار مانده اسـت. از جملـۀ اين آثـار می توان به 

تصحيح و شـرح ترجمۀ تاریخ یمینی )رسـالۀ دکتری(، ترجمۀ 

1.سالطين مملوک در طی دوران حکمرانی خود )923-648 ق( به دو گروه متمایز 

سلطان های بحری و سلطان های برجی تقسیم می شدند. بحريان از نژاد ترکان قبچاق 

که نگهبانان و پاسداران ايوبيان بودند و اردوگاه آن ها در جزیره روضه در رود )بحر( 

نيل بود و برجيان از نژاد چرکس های نواحی مسیحی نشین شمال قفقاز، کسانی بودند 

که سلطان قالوون به عنوان پاسداراِن خویش، آن ها را در ارگ قاهره )برج( جای داده 

بود )باسورث 1381: 161(.
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سـفرنامه ابـن حوقل و تاریخ سـنی ملـوک االرض و االنبیاء از 

حمـزه اصفهانی، تصحيح تاريخ بناکتی و سیاسـتنامۀ خواجه 

نظام الملک طوسـی اشـاره کرد )برای اطالع کامل تر از آثار او ر.ک: 

همان، 430-418(.

شـعار همانند سـایر آثار خود، ترجمۀ کتـاب معالم القربة 

را بـا نهايـت دقت انجـام داده اسـت. ترجمۀ تحـت اللفظی 

عنـوان کتـاب »نشـانه های قربـت دربـارۀ احـکام حسـبه« 

می باشـد که مترجم کتاب را با عنوان »آئين شـهرداری در قرن 

هفتـم هجری« ترجمه کرده اسـت. با توجـه به محتوای کتاب 

عنوان انتخاب شـده مناسـب به نظر می رسد. شـیوۀ کار وی 

بدين صورت بوده اسـت که کلمات دشـوار عربی موجود در 

هـر بـاب را در پايـان همـان باب )قسـمت يادداشـت ها( با 

کمک فرهنگ های لغات فارسـی و عربی شرح و توضيح داده 

اسـت که اين امر در درک صحيح متن و و فراگيری آن بسـیار 

مؤثر می باشـد. وی در قسـمت يادداشت  ها، آيات قرآن مجيد 

و احاديـث پيامبـر)ص( را کـه در متن آمده اسـت را به زبان 

عربـی نگارش کرده اسـت و همچنين اصطالحـات فقهی را 

نيـز با کتـاب نهایـة الرتبة شـیزری مطابقت داده اسـت )برای 

نمونـه، ر.ک: ابـن اخـوه، معالـم، 1367، ص100، 116، 149(. آنکه ابن 

 اخـوه مطالـب درون باب های کتـاب را با عنـوان »فصل« از 

يکديگر جدا کرده، وليکن دکتر شـعار برای سـهولت استفاده 

از مطالب، براسـاس محتوا عنوان متناسـب بـرای هر يک از 

فصـول در ذيـل ابواب مشـخص کـرده اسـت. از نقاط قوت 

ترجمۀ شـعار، افزودن اطالعاتی در بـاب جغرافيای تاريخی 

شـهرهای ذکر شـده در متن و همچنين آوردن ابيات متناسب 

بـا موضـوع می باشـد. ابيات متعـددی از حافـظ، خاقانی و 

سوزنی در اين قسمت وجود دارد که يکنواختی متن را از بين 

بـرده و بـر جذابیت کتـاب افزوده اسـت. به طـور نمونه ابن 

اخـوه در بـاب پنجاه و يکم »قاضيان و گواهان« از لباس فقيه 

سـخن گفتـه و اينکـه کلوتـه )کاله گوشـه دار( نبايد بر سـر 

بگذارند و شـعار در قسـمت يادداشـت ها بیتی از سوزنی در 

اين ارتباط آورده است: 

ــو ــاس ت ــد لب ــیه ش ــی شــدی زخــوف س صوف

چـــون صوفيـــان کلوتـــه بـــه ســـر بـــر عقيـــق رنـــگ

)نمونۀ ديگر، ر.ک: همان، ص 235(

شرح کتاب

کتـاب شـامل يک مقدمـه و هفتاد باب می باشـد و ابن اخوه 

در همـان آغاز نوشـتار در مقدمه، با اين سـخن در پی متمایز 

ساختن حرفه خود از سایر مناصب است:

سـتایش خدای راست که جانداران را بيافريد... و روزی 

و اجـل مردمـان را قسـمت کـرد و هـر کـدام را منزلتی و 

رتبـه ای داد و منصـب قضا و ِحسـبت را از ميان مناصب 

متمایـز سـاخت. او را می سـتايم تـا مـا را از اهل قربت 

]اشـاره به نام کتاب[ سـازد و گواهی می دهم خدايی جز 

او نیست )ابن اخوه، معالم، 1408، مقدمه(.

ابـن اخـوه هـدف از نوشـتن کتـاب را گـردآوری سـخنان 

دانشـمندانی کـه در مورد محتسـب و جايـگاه آن در جامعه 

اسـالمی سـخن به ميان آورده اند، ذکر می کند )همان، ص 46(. 

وی همچنين در ادامۀ مقدمه شـرح می دهد که مطالعۀ کتاب 

را بـا داسـتان آميختـه اسـت تـا خردمنـدان و دانشـمندان به 

مطالعـه آن رغبت کنند )همانجا(. وی در باب نخسـت کتاب، 

شرايط ِحسبت و وظايف محتسب و وجوه اشتراک و افتراق 

قاضـی و محتسـب را شـرح می دهد. ابـن اخوه، آراسـتگی 

ظاهـری، رعايت فرايض و مسـتحبات شـرعی، پاکدامنی و 

برخورد مناسـب با مردم را از شـرايط برگزيده شـدن به عنوان 

محتسـب ذکر می کند )همان، 1367، ص 53-55(. در باب دوم، 

نویسـنده جايـگاه امر به معروف و نهـی از منکر و انواع آن را 

در ميـان احکام دين شـرح و احاديـث و روايات متعددی را 

در ايـن زمينه از پيامبر)ص( و خلفای راشـدين ذکر می کند. 

همچنيـن عمـل نکردن بـه ايـن دو فريضه را موجب شـیوع 

گمراهـی و تباهی، ویرانی شـهرها و هالکت بندگان می داند 

)همـان، ص 56(. بـاب سـوم و چهـارم کتـاب و پنجـم کتاب، 

وظايـف محتسـب نسـبت بـه ابزارهـای حـرام و شـراب و 

همچنيـن نسـبت بـه اهـل ذمـه و اوليـای مـردگان را شـرح 

می دهـد. ابـن اخـوه در بـاب »در معامالت نـاروا« به نحوۀ 

برقـراری معاملـه و قـرارداد صحيـح بين افـراد می پـردازد و 

معاملـه بـا بچـه و بنده و نابینـا و ديوانه را صحيـح نمی داند؛ 

همچنيـن مقابلـه با محتکـر، رباخوار و فروشـنده ای را که به 

ناصحيـح به تعريـف از کاال می پردازد، از وظايف محتسـب 

شـمرده اسـت. حقـوق متقابـل ميـان شـهروندان و وظايف 
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محتسـب نسـبت به آن ها در شـهر از جملۀ مطالبی است که 

نویسـنده در باب هشـتم »در حسـبت بر کارهای ناشایسـته 

بازاريان« اشـاره می کند. به محتسب گوشـزد می کند که بايد 

در نهايـت دقـت بـه محل های عبـور و مرور مردم حسـاس 

باشـد و کسـی نبايد در مسـیرهای تنگ، اسب خود را ببندد و 

زباله بیندازد )همان، ص 94(.

در شـناخت محـل زندگی نویسـنده کتاب، بـاب نهم و 

دهـم کتاب »در باب انـدازه، قنطار، رطل و مثقال و درهم« و 

»در شـناخت ترازو و پيمانه« از ابواب مهم به شـمار می رود. 

در ايـن فصل ابن اخـوه از ميزان تقريبی قنطار،1 مثقال، درهم 

و شـناختن تـرازو و پيمانـه در شـهرهای مصر سـخن گفته 

اسـت و همچنيـن ميـزان تقريبـی رطـل اسـکندريه، فيوم و 

بلبیـس را بيان می کنـد. در ادامه ابن اخوه، موارد کم فروشـی 

را کـه ممکـن بـود در تـرازو و پيمانـه صـورت بگيرد شـرح 

می دهـد و از محتسـب می خواهد که »هرگاه کسـی خيانت 

کـرد، او را در مألعـام تعزیر کند تا ديگران بدان عبرت گيرند« 

)همان، 1408، ص 147(.

ابـن اخـوه در باب هـای يازدهـم تـا پنجاهـم وظايـف 

محتسـب را نسـبت به مشـاغل و حـرف مختلـف از جمله 

آسـیابانان، طباخان، نانوايان، عطاران، فروشـندگان، و موذنان 

توضيـح می دهـد. نویسـنده در متن ايـن ابواب بـه ظرافت، 

توجه به اسـتفاده از موادغذايی سـالم و تازه توسط تهيه کننده 

غذاهـای گوناگون، حضور در محل تهيۀ غذا، کسـب مهارت 

جهت تشـخيص غذای بی کيفيت، آشنايی با ترفندهای افراد 

سـودجو را برحسب نوع غذا شـرح می دهد. در باب پنجاهم 

کتـاب، در مـورد حـدود و تعزیرات، شـیوۀ برخورد بـا افراد 

خاطـی و نحـوۀ مجـازات آنـان سـخن می گويـد و مراتـب 

ِحسبت را اين گونه شرح می دهد: 

مراتب حسـبت نخسـت نهی و دوم وعظ و سـوم منع و 

بيـم دادن اسـت و عقوبت در برابر خطای گذشـته و منع 

دربـارۀ عمـل حاضـر اسـت و افراد مـردم جز منـع که از 

ميـان بـردن کار نارواسـت، وظيفه ای ندارنـد و عقوبت و 

بيم دادن وظيفه کارداران است )همان، 1367، ص 224(.

بعـد از بـاب پنجاهـم، کتاب به شـکل سـابق ادامـه پيدا 
1. قنطار حدود 1200 اوقيه است و اوقيه معادل هفت مثفال امروزی؛ متعارف در 

ميان مردم و اطبا وزن ده درهم می باشد )دهخدا 1373: 3131/3(.

می کند و وظايف محتسـب نسـبت به مشـاغل ديگر مانند 

قاضيـان، اميـران، کشـتی بانان، کاه فروشـان، و نمدمـاالن 

شـرح داده می شـود. با توجه به باب پنجاهم که موضوع آن 

بـا ابـواب يازدهـم تـا چهل و نهم متفـاوت اسـت، به نظر 

می رسد کتاب در دو مرحله نگارش شده باشد.

در بـاب پنجاه و سـوم، با عنوان »وظايف محتسـب« بار 

ديگـر ابن اخوه، نظـارت دقيق بر بـازار را تأکيد می کند. ابن 

اخـوه بـه شـکل سـابق تا بـاب هفتادم، بـه تفضيل بـه موارد 

سـودجويی و تقلـب فروشـندگان خاطـی و نحـوۀ برخـورد 

محتسـب بـا آن ها اشـاره می کند. در آخرين بـاب کتاب »در 

شـرح باقی امور حسـبت«، نویسـنده پس از اطالع در مورد 

سـقايان و برنج فروشـان، در يکی از آخرين جمالت کتاب از 

محتسـب می خواهـد کـه »الزم اسـت در موارد شـبهه آلود از 

دانـش خود يـاری جويـی، زیرا خاموشـی در برابـر بدعت، 

خشـنودی به آن اسـت و باز نداشـتن از آن همانند فرمان دادن 

بـه ارتکاب بدعت اسـت« )همـان، 1407، ص 351(. ابن اخوه، 

همچنين با آنکه وظايف محتسـب نسـبت به بیش از هشـتاد 

شغل را ذکر می کند، ولی اين گونه کتاب را پايان می برد: 

اما شـرح اين سخن به درازا می کشـد، زیرا کارهای ناروا 

قابل شـمارش نیسـت و به همين اندازه بسنده می کنيم و 

از خـدا می خواهيـم که ما را ياری و توفيق دهد تا از همه 

اين امور در امان باشیم )همانجا(.

ارزیابی کتاب

از محتوای کتاب چنين بر می آيد که وی محتسـبی سـختگير 

و در عيـن حـال باتجربـه بـوده اسـت کـه عالوه بـر آگاهی 

جوانـب نظـری و عملی فقـه به ترفندهـا و تقلب های ممکن  

اشـراف کامل داشـته است. البته شـیوه های سودجويی در آن 

زمان بیشـتر بوده يا تصـور مؤلف اين چنين بـوده؛ همان گونه 

که خود وی شرح می دهد:

هـرگاه بيم آن نبود کـه بی دينان و دونان انواع تقلبات را فرا 

گيرنـد و در طعـام تقلب ها کننـد، در باب تقلب و تدلس 

آن بیش از اين شرح می دادم )همان، 1368، ص 128(.

کتاب بدون نظم و ترتیب خاصی نوشـته شده است. ابواب 

کتـاب را از لحـاظ محتوا به دو بخـش، قواعد و معيارهای 
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ِحسـبت و وظايف محتسب دربارۀ مشاغل متعدد، می توان 

تقسیم کرد. 

شـیوۀ کار ابـن اخـوه در اثرش اين گونه اسـت کـه ابتدا 

مـوارد کم فروشـی و تقلب را به شـکل مثـال و عينی توضيح 

می دهد و در ادامه ترفندهايی را که سـبب تشـخيص اجناس 

و اغذيۀ بی کيفيت می شـد، يادآوری و در نهايت اين نکته را 

به محتسـب گوشـزد می کند کـه به دقت بر همـۀ امور نظارت 

و بازرسـی داشـته باشد. نویسـنده نگارش کتاب را يک نوع 

وظيفـه بـا توجه به شـرايط زمان خـود بيان می کند کـه در آن 

مـردم همچـون چارپايان بـه پيروی از هوای نفس و شـهوات 

تـن در داده انـد و در ادامـه، هر فردی را کـه به اصالح جامعه 

بپردازد محتسـب می داند و »به سبب قصد تقرب به باالترين 

درجات تقرب می رسد« )همان، 1408، ص 61(.

ابـن اخـوه به فراخور موضوع سـعی کرده اسـت از آيات 

قـرآن، احاديـث پيامبـر)ص( و خلفـای راشـدين، و همچنين 

حکايات تاريخی از حوادث صدر اسـالم و اشـعار استفاده 

کنـد. در مسـائل فقهـی نيـز نویسـنده مطالبی از مـاوردی و 

غزالـی نقـل کـرده اسـت. احتـرام به حقـوق شـهروندی از 

مسـائلی اسـت که در سرتاسـر متن وجود دارد و نویسـنده به 

زيبايـی نکاتـی را تبیين سـاخته اسـت کـه نمونـه ای از اين 

مسأله را اين گونه بيان می دارد: 

شـارع مشترک المنفعه اسـت و کسی حق ندارد منفعت آن 

را بـه خـود اختصاص دهد جز به قـدر احتياج و نيز جایز 

نیسـت انداختن زباله ها به راه ها و آب پاشیدن راه که در آن 

بيم لغزيدن و افتادن باشـد و... که همۀ اين کارها بر عموم 

مردم ناشایست است )همان، 1368، ص 95(.

ابـن اخوه در باب های نهـم و دهم کتاب، عالوه بر اطالعات 

جامعی که در مورد تاريخچۀ اوزان و پيمانه در سـرزمين خود 

می دهـد، توضيحات مفصلـی نيز در مورد شـکل گيری ترازو 

و ذراع ارائـه داده اسـت )برای اطالع بیشـتر، ر.ک: همان، ص 97-

101(.  از نکات جالب توجه در کتاب معالم القربة اين اسـت 

کـه مؤلـف در آن، بر حقوق حيوانات و عدم آسـیب رسـاندن 

بـر آن ها تأکيد می کند و توجه به نکات بهداشـتی و پزشـکی 

را متذکـر می شـود )بـرای اطـالع بیشـتر، ر.ک: همـان، ص 95، 111، 

121(. توجه به بهداشـت در شـهر نشـان از آن دارد که امنیت، 

آرامـش و شهرنشـینی در مرحلـه  ای از رونـق بـوده اسـت. 

نویسـنده همچنين از اطالعات تاريخی صحيحی برخوردار 

بـوده اسـت؛ وی قاضيان برجسـتۀ صدر اسـالم و تاريخچۀ 

ضرب سـکه را در ابواب مرتبط بيان کرده اسـت. ابن اخوه در 

باب های بیسـت و سـوم و بیسـت و چهارم، از بیش از صد 

نوع شـربت و حلـوا نام می برد و انواع تقلبات و کم فروشـی 

مرتبـط بـا آن را ذکـر می کنـد کـه اين امر نشـان از تسـلط و 

تجربۀ وی در باب اين مسائل می باشد.

نویسـنده از بی توجهی به برخی از علوم از جمله پزشکی 

در کتـاب خود شـکايت می کنـد و علت آن را ايـن گونه بيان 

می دارد: 

پزشـکی واجـب کفايـی اسـت و در ايـن زمان کسـی از 

مسـلمانان به آن نمی پردازد جز اهل ذمه. کسـی را نمی بینم 

که دانش پزشـکی را فرا گيرد، اما در علم فقه به خصوص 

مسـائل اخالقـی و جدلـی غـور می کننـد و شـهر پر از 

فقهايی اسـت که سـرگرم فتوا هستند. سـبب اين غفلت 

جـز ايـن نتواند بود که علم طب مانند علم فقه وسـیله به 

دسـت گرفتن قضا و فرمانروايی و صاحب مقام بودن و بر 

ديگران برتری جسـتن و غلبه بر رقيبان نیسـت. دريغا که 

دانـش دين برافتاده اسـت! از خـدا می خواهم که ما را از 

اين غرور و گمراهی بازگرداند )همان، 1407، ص 254(.

مطالـب برخـی از ابواب کتـاب با عنوانی که ابـن اخوه بر آن 

بـاب گذاشـته اسـت، مطابقـت نمی کنـد. نمونـۀ آن، بـاب 

پنجاه و يکم »قاضيان و گواهان« که در بخشـی از آن از بازی 

شـطرنج، آوازخوانـی و نگهداری کبوتر سـخن بـه ميان آورده 

اسـت. نویسـنده در برخـی از توضيحـات، قضـاوت  و 

نتيجه گيری يک طرفه انجام داده اسـت؛ نمونۀ آن در باب چهل 

و هشتم »در حسبت واعظان«، باب چهل و نهم »در حسبت 

بر منجمان و نامه نگاران« و باب چهل و دوم »در حسـبت بر 

گرمابه ها و بيان سـود و زيان گرمابه« نگارش شـده و در مورد 

واعظـان اشـاره دارد: »در روزگار مـا واعـظ جز بـرای انجام 

دادن مراسـم مردگان يا عقد زناشـويی مناسب نیست« )همان، 

1407، ص 271(. و در مـورد ستاره شناسـی چنين بيان می کند: 

»علـم ستاره شناسـی براساسـی نیسـت، بلکـه دامـی برای 

کسـب روزی است« )همان، ص 275(. البته بايد بين افراد اهل 

احـکام نجـوم و اهل علم نجوم تفاوت قائل شـد. در اسـالم 
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از سـوی بـزرگان ايـن دين بر علـم نجوم و رصد سـتارگان و 

سـیارات تأکيد شـده اسـت، ولی ارائۀ پیشـگويی منجمان و 

آنچـه احـکام نجـوم خوانـده می شـود، مذموم بوده و هسـت 

)عباسـی 1390: 80(. همچنين در ارتباط با زمان به گرمابه رفتن، 

چنين اشـاره می کند: »نزديک غروب بـه گرمابه رفتن مکروه 

اسـت، زیرا هنگام پراکنده شـدن شـیاطين اسـت« )ابن اخوه، 

1407، ص 241(. ابن اخوه نظر چندان مسـاعدی در مورد اهل 

ذمـه ندارد و در مورد يهود و نصارا شـرح می دهد که در گفتار 

و کـردار تظاهر می کنند و »روزگار خوی شـیطانی آنان را که 

به دسـت پادشـاه وقت استوار شـده، آشکار سـاخته است« 

)همان، 1368، ص 75(. 

در مجمـوع مطالـب کتاب حاضـر خواننده را بـا خود به 

بازارهـای اسـالمی در قرن های هفتم و هشـتم هجری می برد 

و بـه او نشـان می دهـد که اصناف شـرقی تا چـه حد مقهور 

دسـتگاه های غيرصنفی بوده اند )اشـرف 1348: 257(. اين کتاب 

همچنيـن برخـی از ویژگی هـای تاريخـی زندگی شـهری و 

نظـارت دسـتگاه های حکومتـی را بر جزئيات امـور تا حدی 

روشـن می کند و خواننده را با مشـاغل سده های گذشته آشنا 

می سازد.
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