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 چکیده 

هفتداد سدال   ازمددتی کمتدر  در استقرار یافت و شمال افریقا در )ق( 430سال  در حكومت فاطمى

اختیار گرفت و به سرعت پایه های حكومت خود را استقرار بخشید. هدد  از گادارش اید   را در مصر

دتی بیش از دوگدیم قدرن، ددداری حكومتشان برای مددمقاله بررسی اقتصاد فاطمیان و تاثیر آن بر پای

است. فرضیه اصلی ای  اسدت با مراجعه به منابع معتبر گوشته شده  میباشد که به روش کتابخاگه ای و

یک گظام اقتصادی مبتنی بر تجارت، کشاورزی و مالیات تواگسدته اگدد گفدو   که فاطمیان با استفاده از

ادعای خالفت بر جهان اسالم را داشته باشند. مساله مورد بررسی اینست  را توسعه داده و سیاسی خود

بسد   بدرای تدامی  گیازهدای اقتصدادی و آگها که دستااه اقتصادی فاطمیان چاوگه عمل می کرده و

چه اهدافی از توسدعه اید  مندابع بده  اقتدار خویش در مصر از چه منابعی مالی کمک می گرفته اگد و

درآمددزا  سراگجام بیان ای  گتیجه که فاطمیان از یک اقتصادکار آمدد و منظور کسب درآمد، داشته اگد؟

 و بقای حكومت سود برده اگد. یعقیدت اجتماعی، توسعه مقاصد سیاسی، منظور به

 کشاورزی. تاریخ اقتصادی، تجارت مصر، مالیات مصر، دیواگساالری فاطمیان، :كلید واژه ها
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 مقدمه

قدرت یافتندد و  )ق( 430فاطمیان درشمال افریقا )افریقیه( با تالشهای داعیان اسماعیلی در سال 

 الل خود را از حكومدت عباسدی اعدالم داشدته،با ای  ادعا که وارثان خالفت اسالمی می باشند، استق

)ق( بده متصدرفات خدود 913 رفته رفته پایه های قدرت خویش را مستحكم گموده و مصر را در سدال

اقدام به تاسدی  گهداد  متمدن زمان خود عقب گماگند، افزودگد و برای اینكه از دیار رقیبان قدرتمند و

ر یک ددیوان های گوگاگون که ه گه ها، بیمارستاگها، وهای تمدگی از جمله مراکز بزرگ علمی، کتابخا

 1وظیفه ای خاص بر عهده داشت، گمودگد.

پایداری گظام سیاسدی آگهدا بدرای ی کشاورزی یكی از عوامل برجسته اقتصاد متكی بر تجارت و

مینی مدیتراگه و رودخاگه گیل و تجارت ز گیم بوده است. تجارت دریایی آگها در حوزه قرن و بیش از دو

خالقیت آگهدا بدراى  و طبق معهود متكى به گیل بود کشاورزى آگها حجاز، برقرار بود. با سودان، شام و

بده عندوان مصر بسدیار مدرثر بدود، شدكوفا شدد. گیدل  مقابله با تغییرات آب گیل که در امور اقتصادى

عداملی بدرای  و توده مردم مصدرگی بخشبه زگد مهمتری  عامل پایداری کشاورزی در ای  سرزمی  و

مالیاتها در مصر تا حدودى زیادى بیداگار اید   بررسى وضعیت اقتدار اقتصادی حاکمان آن بوده است.

گیدل بدوده اسدت بده  آب و طغیدان تأثیر تغییرات مطلب است که میزان و اگواع ای  مالیاتها گیز تحت

مجموع بده سدبب توسدعه  دادگد ولى درمى ها را کاهشطورى که در سالهاى پر آب بسیارى از مالیات

می یافت در حالیكه کم آبی، قحطی هایی را بدگبال افزایش مالیاتها کشاورزى و تولید بیشتر محصول 

 گوعی اقتصاد متكی به دربار خزاگه های موجود در قصرهای حكام فاطمی خود بیاگار دیواگها و 2داشت.

 .اعتقادی آگها بوده است سیاسی و اوضاع اقتصادی مناسب برای پیشبرد مقاصد گظامی و گاشی از و

برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی مملكت خویش اقددام بده تاسدی  گهادهدای  فاطمیان

از ای  طریق  گوگاگون گمودگد. به تعبیر دیار آگها یک گظام دیوان ساالری در اقتصاد به وجود آوردگد و

تجدارت  وزیدران، خاگددان حكدومتی و دولت خویش را استقرار بخشدیدگد. ثدروت پایه های حكومت و

بیاگار ای  واقعیت است که آگها بدگبال  کشاورزی هدفمند، ، گظام مالیاتی کارآمد و همه جاگبه وپرروگق

اید  کدار سدعی  بدا ای اسالم بوده اگدد ودددر ای  منطقه از دگی اقتصادی خود توسعه قدرت سیاسی و

 لوه دهند. تنها وارثان خالفت اسالمی ج داشته اگد خود را

مرجع مطالب ای  مقاله منابعی است اغلب به زبان عربی که در قرون میاگه تداریخ اسدالم گوشدته 

 د.هد 916-661احكام السلطاگیه و الوالیات الدینیه گوشته الماوردی ) تری  ای  آثار،از گفی  شده است.
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ی  کتابهای گوشته شدده ق( گیز در کتاب صبح االعشی که از بهتر 011-346می باشد. قلقشندی ) ق(

تشكیالت دیواگی آگهاست، بده تشدكیالت اقتصدادی فاطمیدان حدی  بیدان  در مورد تاریخ فاطمیان و

کتداب اتعدا   م( در 6916-6664تشریفات حكومتی پرداخته است. تقی الدی  احمد ب  علی مقریزی )

اب   ق( در گزهه المقلتی ، 146-160ق( در قواگی  الدواوی ، اب  الطویر)116-111الحنفاء، اب  مماتی )

-6333عبدد المدنعم ) ماجدد در النجوم الزاهره فی ملوک مصر والقاهره و ق( 364-306تغری بردی )

 مطالبی در ای  همی  زمینه ها بیان داشته اگد.  الفاطمیی ، ق( در گظم 6346

لفداطمی السیاسدی از آثار جدید گیز می توان به کتابهای التاریخ الفداطمی االجتمداعی و التداریخ ا

گوشته رزق اهلل ایوب، کتاب لمع القواگی  المضییه فی دواگی  الدیار المصدریه اثدر عامدان بد  ابدراهیم 

 تارخ تمددن اسدالمی و م( مال تاریخ مصر الحدیث و 6316-6366النابلسی و کتابهای جرجی زیدان )

یل فی تاریخ المغرب والمسلمی  کتاب المجمل فی تاریخ دمیاط گوشته جمال الدی  الشیال، معجم االوا

 م(، اشاره کرد.  6366-6303تاریخ سیسیل از عزیز احمد ) و گوشته صالح سید

 مساله بیان

ری ددر قرن سوم وچهارم هجری قمری گرچه به لحا  تمدگی جهان اسالم دوره باشكوهی راسپد

میان اید  دول گردیدد گیمه مستقل متعدد منجر به تنازعاتی  می کرد ولی پیدایش دولتهای مستقل و

امویان اگدل  بوده است. اید  تندازع فقد  بدر سدر  فاطمیان و که مهمتری  آگها تنازع میان عباسیان،

ا درای اثباث ای  ادعدددب وارث خالفت اسالمی می داگست و ود راددآگها خ قدرت گبود بلكه هر یک از

اقتصادی از دیاران  ی گظامی وسعی می کرد گوی سبقت را در حوزه های گوگاگون قدرت بویژه سیاس

برباید. گقش اقتصاد به عنوان عاملی که در همه حوزه های دیار تاثیرگذار است، گقشی کلیددی بدرای 

 دولت تشنه قدرت برای تابیت پایه های حكومتش خواهد بود. هر

چادوگای برخدورد آگهدا بدا معضدالت اقتصدادی و  و مصدر بررسی مسایل اقتصادی فاطمیان در

توسعه گهاد های  ، گحوه اداره واز طر  دیار و ایی که برای حل ای  مشكالت تدبیر کرده اگدراهكاره

گوآوری در اید  زمینده، کمدک شدایاگی  اقتصادی، وضع مالیاتهای گسترده، رواب  تجاری، کشاورزی و

ی اهتمام تا چه میزان به امور مملكت دار خواهد بود تا بداگیم مسلماگان در ای  منطقه از جهان اسالم،

اینكه دسدتااه  اقتصادی برای بقای خود توجه داشته اگد؟ به سروسامان دادن به امور اداری و ورزیده و

تشكیالتی بوده است؟ مظاهر ای  قدرت اقتصادی کده موجبدات  اقتصادی فاطمیان دارای چه مراتب و

کارآمد بدوده  چه اگدازه کشاورزی آگها تا دوام حكومت ایشان را بدگبال داشت، چه بوده است؟ تجارت و
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گظام درآمد و مالیاتی آگها چاوگه عمل می کرده است؟ از جمله سوالهایی است کده بایدد پاسدخ داده  و

تا مشخص گردد فاطمیان از تشكیالت اقتصادی گوگاگوگی که وضع کرده بودگد، بدرای پایدداری  شود،

 حكومت خود سود برده اگد.

 فاطمیان در مصر

 عصدر شدوکت وگقطه آغدازی  ورود فاطمیدان بده ، صقلى سردار فاطمیانتوس  جوهر  مصر فتح

هاى الزم بدراى دگبال همی  فتح بود که زمینه باشد. بهدر ای  سرزمی  که  مىشكوفایی تمدگی آگها 

کده مبتندی بدر عقایدد اسدماعیلی و خدود را  دولتاد شد. آگها دفاطمیان ایج اقتصادی حرکت فرهناى

از اولی  مسایلى کده خیلدى زود  ربر بود پایه ریزی گمودگد. صر قبطی، عرب وجامعه ای متشكل از عنا

تشریفات مربوط به حكومدت و دولدت بدود. آگهدا از  اقتصادی و آن پرداختند، تغییر ساختار ادارى و به

 سایر دولتهاى اسالمى به ویژه عباسیان پیروى کردگدد و آگدرا در گهادهداى دست آوردهاى ها وتجربه

 . د به کار بستندحكومت خو

 دیوانساالری فاطمیان

اجتماعی  اقتصادی، فرهنای، از دیوان گهادهایی هستند که وظیفه ای خاص اعم از اداری، منظور

گظامی یا وظایف دیار را عهده دار بوده اگد. در تمدن اسالمی از اید  تشدكیالت عمومدا تعبیدر بده  و

ی اکرم )ص( بود که اولی  گهاد اقتصادی کده از آن در دوره گب دیواگساالری می شود. در صدر اسالم و

تعبیر به بیت المال می شود، تاسی  شد. گرچه ای  گهاد یک دیوان دارای تشكیالت خاص گبود ولدی 

 سنگ بنای تشكیالت اقتصادی در دگیای اسالم بود. سپ  در دوره خلیفه دوم بندا بدر گیداز حكومدت

دریافت خراج از زمینهای فتح شده  آنی خراج بود که وظیفهدیواگهایی تاسی  شد از جمله آگها دیوان 

سدفا  اولدی   فتق امور اقتصادی حكومت بود. در دوره اموی دیواگهای دیاری تاسدی  شدد و رتق و

 3دیار شهرها دایر گمود. شعبه های آگرا در و مرکز خالفت تاسی  کرد خلیفه عباسی دیواگی کامل در

امویان از طریدق مجموعده ای از  ماگند عباسیان و را كومتی خودفاطمیان اداره مرکزی دستااه ح

دیوان اموال دیواگی بدزرگ  4.اموال بود راس آن سه دیوان اگشا، جیش و دیواگها اگجام می دادگد که در

 اموری از ای  دست را بر عهده داشت. حفرکاگالها و قلعه ها، بود که کارهای پرحجم مال بنای قصرها،

وان بده دو بخدش تقسدیم دای  دی موال باید اطالع کافی از ایناوگه امور داشته باشد.سرپرست دیوان ا

دیوان مربوط به گواحی مختلف سرزمی  مصر که به گام دیدوان اعمدال معدرو  بدود. دیدوان  می شد،

وظیفه رسیدگی  قاهره که به گام دیوان الباب شناخته می شد. متولی دیوان اعمال، مربوط به فسطاط و
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عهدده دار  را گظیر آن ساخت بناها وکاگالها و برخی دیار مالیاتها، هاللی و مال خراجی و لیاتهاییبه ما

دیوان  که زیر مجموعه دیوان اموال بود، رسیدگی می شد. دیوان احباس امور مربوط به اوقا  در 5بود.

اشدرافی کده مدورد  دیوان مفرد گیز وظیفه مصادره اموال امیدران و حشر به اموال مردگان بی وارث و

کسب درآمد برای دولدت فداطمی  همه ای  دیواگها در 6خشم خلیفه قرار می گرفتند را بر عهده داشت.

اهمیت پرداخت  به امور اقتصادی در دولت فاطمی را از گوع دیواگهای اولیده دایدر  گقش ایفا می کردگد.

 شده می توان به خوبی تشخیص داد.

تمددن  متداثر از فرهندگ و به تبع آن زماگهای اداری عباسیان وسا فاطمیان تحت تاثیر گظامها و

لقبهای زیادی از فارسی به کار گرفتند که گمدود  ایراگی دیواگهای دیاری تاسی  کردگد. آگها واژه ها و

عنداوی  در  آگرا در تاسی  دیواگهای دستااههای حكومتی فاطمی می توان مشاهده کرد. ای  القاب و

اغلب دولتمردان ایراگی بوده بده فارسدی سدخ   ربرد وسیع داشت به ای  دلیل کهامپراتوری عباسی کا

 7.آگجا بود که ای  واژگان به مصر راه یافت از می گفتند و

اید   . درمصر بدوده اسدت ن اول حكومت آگها برپیشرفت دیواگساری فاطمیان در قر اوج ترقی و

گسدترش پیددا  ث رسیده بود، تجدید سدازمان ودوره دستااه اداری کشور که از اخشیدیان به ایشان ار

گظدام  متولی دیوان خراج شدده بدود، یعقوب اب  کل  که هناام فتح مصر توس  جوهر صقلی، 8.کرد

تبلیغدات قدرار  راس همه آگها سه قوه مجریه، قضداییه و مالی خاصی در مصر دایر گمود که در اداری،

ضعف عارض بر دولت به ویژه با آغداز گفدو   درپی ودر پی حوادث پی  داشت. ای  گظام دیری گپایید و

 9تغییر یافت ولی خطوط اصلی ساختار ای  گظام همچنان پابرجا ماگد. گسترده وزیران لشكری،

تشكیالت اداری فاطمیان از سلسله مراتب خاصی پیروی می کرد که در راس آن دستااه خالفت 

قدرار داشدت. در  ت. دستااه وزارت در مرتبه دوم،راس حكومت به عنوان امام قرار داش خلیفه در بود و

مجموع دوره فاطمی از گظر تشكیالت و تاسی  دیواگها سده دوره را بده خدود دیدده اسدت. اول، دوره 

ظاهر فاطمی است، سوم دوره  العزیز، الحاکم و دوم دوره قدرت که دوره المعز، ،در شمال افریقا استقرار

العاضد آخری  خلیفه فاطمی که ابوسدعید شوشدتری یهدودی بده فاطمی تا ضعف یعنی دوره المستنصر

 حتدی در والت اید  سده دوره راددتح 11ادر خلیفه وحمایت او از وی، برامور چیره شد.ددو  مدسبب گف

توان مشاهده کرد به طوریكه در دوره ضعف گدام وزیدر سكه هایی که فاطمیان ضرب کرده اگد گیز می

 11ها می توان مشاهده کرد.ار گام خلیفه بر روی سكهمسل  بر دستااه خالفت را درکن

 یانفاطم اقتصادیتاریخ  



 61شماره   - 31بهار  -سال دوازدهم -پژوهشنامه تاریخ                                                                      661

تا به اید   اصالحات اقتصادی اقدام گمودگد فاطمیان درتمام دوره حكومت خود به سازمان دهی و

با گمایش اقتدار خدود بده عندوان کوشیدگد پیوسته مى وسیله شأن و منزلت خود را بزرگ جلوه دهند و

 گقش عباسیان را در حیات سیاسدى و اقتصدادى دگیداى آن روز کدماگان در جهان اسالم، یفه مسلمخل

 12جلوه دهند. رگگ

وجدود  ارتباط تجارى از طریق مدیتراگه و دریاى سدرخ، ،بردارى از گیلشرای  اقلیمى مصر و بهره

گداگوگى کده از گو معادن و مهمتر از همه کشاورزى پر روگق مصر و درآمدهاى گاشى از آن و مالیاتهاى

هدا بدا شد، ای  امكان را به آگها داد تدا بتواگندد درهمده عرصدهگروههاى مختلف جامعه مصر اخذ مى

تشدریفات گوگداگون از  عباسیان به رقابت برخیزگد و حتى در برخى موارد از جمله تجمالت دربدارى و

اگدان آگهدا و تدا حددى در در دوره فاطمى ثروت بیشتر در دست حاکمان، والیان و خ .آگها پیشى گیرگد

به سرزمی  مصر  ق(914)که المعز فاطمى کردگد. زماگیدستكساگى بود که در بقاى حكومت تالش مى

پرسیدگد. ب المعز مىسگمایش دادگد. مردم از حسب و گ را براى مردم مصر شآمد، گوشه هایى از ثروت

بدا خدود  وی13.اسدت   است گسب م و گفت ای گمود توزیع گی میان مردمالمعز در مقابل طالى فراوا

 14به مصر آورد. د،شپاگصد شتر حمل مى که بر را یثروت کالگ

فاطمى اگباشته بود از اموال و اشیایى که پیوسدته در تشدریفات بده گمدایش  هاىقصرهاى خلیفه

گشسدت و بندابر گقدل آگها تخت طالیى بود که المعز هناام جلوس بر آن مدى شد. از جملهگذاشته مى

دخترالمعز فاطمى هنادامى کده از . هزار ماقال طالى گاب در آن به کار رفته بود قریزى یكصد و دهم

 15.او برجاى ماگد اشیایى برابر با یک میلیون و هفتصد هزار دینار از ،دگیا رفت

دارد. اید   جامع و بسیارى از بناهاى دیار، داللت بر ثروت فاطمیدان اجدبناى قصرهاى زیبا، مس

فزوگدى گرفدت.  شكوه در دوره العزیز به گهایت درجه خود رسید و ثدروت او از ثدروت پددرشجالل و 

هداى را با فرشها و پرده زماگیكه خبرآمدن گماینده امپراتور روم را شنید، دستور داد قصر الحاکم فاطمى

دیندار بده  داشت، پنجاه هدزار زربفت تزیی  کنند. خواهر الحاکم وقتى از دگیا رفت، فق  از اقطاعى که

 ثدروت المستنصدر 16.جاى ماگد بر لباس خز سى هزار گقدى، از دخترالمعز عالوه بر ثروت ارث گذاشت.

است. ابد  تغدرى بدردى  ها و اشیاى گفی  از گظر قیمت برابر تمام خلیفاان قبل از او بودهاز گنجینه

اى او خدارج شدد، آورده هدخزاگه از (ق) 611هاى المستنصر که در قح  سال شر  مفصلى از گنجینه

 و داشت و به پاگصد دیندار فروختده شدد از جمله صندوقى زمردی  که سیصد هزار دینار ارزش:” است

 11."داشت و به هزار دینار به حراج رفت سناهاى گران قیمت که بیش از هشتصد هزار دینار ارزش
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 داراییهاى خلیفه فاطمى پنج بخش بوده است. 

 ه در قصرها وجود داشت. هاى گوگاگون کخزاگه -6

 ها که شامل اسبها، شترها و سایر چهارپایان بود.  د کراع یا اصطبل4

 د درآمدهاى گاشى از کاشت غله. 9

 د درآمدهاى متفرقه که قابل محاسبه گبوده است مال، چوب، آه ، ابزارکشتى و سال . 6

 11.عت، عطایاهاى رگای ، خلسفره بخششهاى گوگاگون مربوط به مطبخ و و د بذل1

آورى  کردگد و همچون آگها سعى در مال اگدوزى و جمدعوزیران همیشه از اربابان خود پیروى مى

پیشكش کدرد  هدایایى به او ،. جوهر صقلى هناامیكه مصر را براى ورود المعز آماده کردندثروت داشت

پنجداه اسدب بدا  و کدرد، یكصدداز جمله تخت طالی موجود در قصرالكبیر که المعز بر آن جلوس مى

به ارث گذاشدت.  وه اافسارهاى طالیى، چهل صندوق حاوى ظرو  طال و گقره، یكصد شمشیر طال ک

در شام داشت سیصد  جهیزیه دختر اب  کل  بالغ بر دویست هزار دینار بوده است و تنها از امالکى که

 11.کسب می کردهزار دینار درآمد 

 حكومتى در اختیار او بدود و از اید  طریدق ثروتدى گدزا اموال  ،در دوره افضل ب  بدر الجمالى

مددت دو  فراهم آورد و چون از دگیا رفتبه دستور اآلمر فاطمى اموالش را به دارالخالفه آوردگد و کاتبان

 02ماه مشغول ثبت ای  اموال بودگد.

 قصر هاىخزانه

و  تداج، لدوازمتاالرهداى بزرگدى بدود در داخدل قصدر کده محدل گاهددارى مایح خزاگده خزانه:

خدود  ها بر عهده استادان محنک بدود و آگهدا بده گوبدههاى سلطاگى بود. سرپرستى ای  خزاگهگنجینه

 01.خدمتكاران دیارى را تحت فرمان داشتند

اگدد. تعدداد اید  ثروت خلیفاان فاطمى به شمار آورده اقتصادی بویژه هاى قصر را از مظاهرخزاگه

 00شر  مفصلى در مورد هر یک از آگها آورده است. وزده مورد  کر کرده ها رامقریزى در خ ، پاگخزاگه

بردکده هاى خلیفه از هشت خزاگه در قصدر فداطمى گدام مدى قلقشندى هناام توضیح در مورد دارایی

 ضم  بیان گام ای  خزاگه ها به تعدادی از آگها اشاره می شود.

د خزاگة السروج     1د خزاگة الطّعم    6لشراب     د خزاگة ا9د خزاگة الكسوة     4د خزاگة الكتب     6

 02.د خزاگة التجمل3د خزاگة السال      0خزاگة الفرش      د1
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اى، زینهاى افسارهاى طالیى و گقره ها،خزاگة السروج، تاالرهاى بزرگى بود که در آن چوب دستى

بود که در آن اگواع فرش  ریدیا خزاگه02شد.مى گاهدارى ،طالکوب و سایر لوازم مخصوص تشریفات

بدود، از جمله فرشهاى، خسرواگى زربفت و قالى هایى که بهداى هدر یدک سده هدزار و پاگصدد دیندار 

ممالک و صورت پادشاهان، که بدر آن مددت  هاى حریر زربفت با گقشهپرده بعالوه ،شد گاهداری می

 02.سلطنت و شر  حال رجال و عمر آگها، گااشته شدهبود

و زرید ،  اىهداى طالکدوب، کداله خودهداى گقدره ، اگدواع سدال  از جملده، زرهدر خزاگه سدال

عبدارت بدود از  گفتندد وشمشیرهاى عربى، گیزه، سپرهاى زرکوب و ابزارى که به آن مسدتوفیات مدى

اگواع سال  مربدوط بده خلیفده، در خزاگه التجمل، 02.شدعمودى آهنی  به طول دو  راع، گاهدارى مى

 01.شدموکب خلیفه بودگد، گاهدارى مى ى که دروزیران و امیراگ

وجود  هاى دیارى گیزگام برده است خزاگه اى که قلقشندى از آگهاگاگه هاى هشتعالوه بر خزاگه

 01است. داشته است که مقریزى در خط  به آگها اشاره کرده

المدال  خزاگده از مهمتری  خزاگه های قصر که گقش برجسته ای در اقتصاد فاطمیان ایفا می کرد،

حسداب آگدرا کسدی  وهداى فداخر بدود محدل گاهددارى امدوال، گوهرهداى گفدی  و پارچدهکه  بود

بده  د تدارا به حدراج گذاشدتناموالی ، در مصر از همی  خزاگه بود که در قحطهاى مكرر 01داگست.گمى

ردم بویژه در قحطهاى دوره المستنصر فداطمى کده مد صورت موقت بر مشكالت اقتصادی فایق آیند

شد و گاهدارى مى خزاگه الدرق اى دراگواع سپرهاى زرکوب و گقره 22.سختى افتادگد بسیار به مشقت و

 21شد.رکوب خلیفه و دیار مراسم از آن استفاده مى در

 فاطمیان  تجارت

لحدا   فاطمیان از همان ابتداى تسل  بر مصر متوجه اهمیت تجارت، چه به لحا  درآمد و چه به

همسایاان مسلمان  د بودگد. قبل از فاطمیان، تجارت مصر روگق چنداگى گداشت و تنها بابس  گفو  خو

و قسطنطنیه، رواب  تجارى برقرار بود. موقعیت جغرافیایى مصر و واقع شدن آن برسدر راه مغدرب بده 

مشرق، موقعیت ممتازى براى ای  سرزمی  در صحنه تجدارت و سیاسدت  مشرق و راه دریایى اروپا به

 20د گموده بود.ایجا

 المللدى قدرار دادگدد و بدراىفاطمیان با استفاده از ای  امتیاز، مصر را به عنوان مرکز تجارت بدی 

المستنصدر  در دوره حكومدت کاگالبی  گیل و دریاى سرخ حفر کردگد. ای   کاگالیتوسعه تجارت خود، 

رواب  تجارى بده ویدژه بدا  شبكه وسیعى از تجار فاطمی22فاطمى به خلیج الحاکمى مشهور بوده است.



 669                                                                                          مصر در فاطمیان اقتصادى التیتشك

 
 

خلدیج فدارس  راق ودددترتیب تجارت مسلماگان به تددریج از ع اروپا و هندوستان فراهم آوردگد به ای 

هاى بغداد در ای  دوره خود عامل مضاعفى شد براى مهاجرت  گاآرامی .متوجه مصر و دریاى سرخ شد

 22شد.محسوب مىبه مصر بخصوص فسطاط که دروازه مصر  عده زیادى از مردم عراق

گزدیكدى  شدگد. کشدتیها درفرما و اسكندریه از مراکز مهم تجارى بی  شرق و غرب محسوب مى

راه گیدل بده  شد و ازاگداختند و کاالى آن با چهارپا به دریاى سرخ یا اسكندریه حمل مىفرما لنار مى

شد. بازرگاگدان در   صادرمىیافت یا اینكه از طریق دریاى سرخ به هندوچیفسطاط یا قاهره اگتقال مى

تجدارت بدا  22آوردگدد.مدى کافور و دارچی  را بده همدراه عود، مشک، بازگشت کاالهاى مشرقى مال،

داشتند از مصدر خدارج  سودان از طریق اسوان برقرار بود. تاجران مصرى طر  معامله با سودان عادت

 22بردگدد.خود را به اسوان مى یل کاالىگشوگد. بنابرای  تاجران گوبه و سودان خود با کشتى از طریق گ

 در اگدد کده شدهادت آگهدااز قرن دوم هجرى در پایتخت مصر عده زیادى مهاجر ایراگى وجدود داشدته

شد و ای  اعتبارى براى ایراگیان بود. معروفتدری  تداجران ابوبكرمحمددب  علدى ها پذیرفته مىمحكمه

 21.نار داشته استهزار دی مادرایى بود که امالکى به ارزش چهارصد

از  جنوب شرقى آسیا ایجاد کردگدد و و فاطمیان در عیذاب بندر دریایى معتبرى براى ارتباط با هند

در  آگها 21.ای  طریق سعى کردگد درقالب تجارت، عقاید و قدرت خویش را در ای  مناطق توسعه دهند

خیاباگها چنی  بازارهایى براى  و شام در دو سوى شهرهاى بزرگ بازارهاى تجارى دایر کردگد. در مصر

روگق تجدارت  بخشی از21کامل داشت. رواج کسب و تجارت دایر بود. اجاره دادن هر گوع خاگه و اثاثیه

جمله ای   از تاجران خارجی و استراحت مسافران و اماکنی برای تجارت و ایجاد آگها مربوط می شد به

گسترش تجارت بدی  المللدى در  22.خارجی بود مراکز مسافرخاگه هایی بودکه مخصوص اقامت تاجران

ثروت بدى کدران دربدار فداطمى، موجدب  مصر و باز شدن بازارهاى جدید بر روى مصریان و از طرفى

هاى جدیدد صدنعت ایجداد مصر شد و شاخه شكوفایى و روگق بخشهاى گوگاگون صنعت و تجارت در

 21.گشت

خداگاى  افت، صنعت بافندگى بود که صنعتاز مهمتری  صنایعى که در ای  دوره در مصر روگق ی

آگهدا اجدرت  بافتند و تاجران قماش، روزاگه بدهرشتند و مردان مىآمد. زگان کتان مىمصر به شمار مى

همزمدان صدنعت  دادگد. شهرهاى تنی ، دمیاط و گواحى اطرا  آن به ساخت پارچه مشهور بودگد.مى

هداى ارمندى بافتده سدجادههرسدجاده هدایی شدبیه ای  ش در رواج یافت. اسیوط شهر درسجاده بافى 

 جدا همده به و داشت قرار رفیوم شد کشتزارهای مهمتری  و مصربود اختصاصى پارچه کتان 20.شدمى
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 شدد،مدى بافته تنی  در که را بوقلمون پارچه های مشهور به. رسیدمى فارس به حتى و شدمى صادر

فاطمیان از طریق مدیتراگده محصدوالت آوردگد. مى صرم به دور شرق از عود و بخور و کردگدمى صادر

 22حكومت بیزاگ  از خریداران عمده پارچه های مصری بودگد. خود را به اروپا صادر می کردگد و

بده  شدد. صدنایع وابسدتهبه غرب آسیا صادر مى بارتجارت پوست رواج کامل داشت و از بالد زگا

 22.ت را مصریان از مردم زگابار آموختندپوست مال چرم سازى گیز رواج داشت. ای  صنع

 بدی  اسدوان و عیدذاب قدرار ،معادن طالى وادى العالقى در صحراى سوزان صعید در شرق گیل

 آمدد. آگهدا در شدبهاى گیمده مهتدابى در صدحراداشت و مهمتری  مرکز جویندگان طال به شمار مدى

هاى ریادى کردگد و صبحااهان کومهمىگشان  تل اگبار گموده، ،درخشیدگشتند و جاهایى را که مىمى

 22.طالی آن را استخراج می کردگد و بردگدعالمت زده بودگد براى شستشو مى را که

اعماق زیاد  کندگد و زمرد را ازمعادن زمرد مصر در بیابان گزدیک صعید قرار داشت. آگها کوه را مى

 21.دادگددمدى اگستند و آگهدا را بده اجدارهدفاطمیان معادن را جزء بیت المال مى 22.کردگداستخراج مى

پیشده  داشت و آگقدر توسعه یافدت کده صنایع دیارى از جمله شیشه گرى و سفالارى گیز بسیار رواج

 21.گذاشتندوران کاالهاى خود را در ظرفهاى سفالى در معرض فروش مى

 و شدمى  خیره آن در غالت سایر و گندم که "االهراء الخلیفه "داشتند به گام سیلوهایى فاطمیان

 قدرار فسطاط و قاهره بی  سیلوها ای  .رسیدمى دولتى کارگزاران و مسجدها گاوگان، سپاه، مصر ، به

 وسدیله مقسدبه سداحل از را گیاز مورد غله. است بوده غله اردب هزار سیصد آن  خیره میزان و داشت

 بود شده مشخص خاص اسامى با که گىسلطا سیلوهاى در و آوردگدمى سیلوها به چهارپایان و باربران

اسدتفاده قدرار  قحطیهای گاشی از کم آبدی گیدل مدورد شد تا درمى  خیره القرافه، الفولو بغدادى، مال

 63گیرد.

 

   كشاورزى

 فاطمیان از آغاز حكومت در مصر به اهمیت فوق العداده گیدل در زگددگى اجتمداعى، اقتصدادى و

دور از گیدل دکی المعز به خاطر اینكه جوهر صقلى، قاهره را اگ ،سیاسى پى برده بودگد و به همی  دلیل

النهری  دومی  مرتبده را بی  اى سرسبز و حاصلخیز بود و بعد ازمصر منطقه 11ساخته بود، گاراحت شد.

تجارت مصر تا حد زیادى به کشداورزى آن بسدتاى  21به لحا  آباداگى در سرزمینهاى اسالمى داشت.

آمدد و ى از بحراگهایى بودکه هر چند سال یک بار با کاهش آب گیدل پدیش مدىداشت و ای  خود گاش
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آگها را مجبور به واردات مایحتاج عمدومی از سدایر  و آوردمى قح  و رکود اقتصادى را باخود به همراه

 20ممالک می گمود.

ى فصلها متكى بودن کشاورزى مصر به فرا رسیدن موسم طغیان گیل منجر به تعطیلى زراعت در

کشدت و زرع بدر  مصر به کشت زمستاگى از دیار گواحى ممتاز شدده بدود. زمدان باران زا بود. بنابرای 

محصوالتى که گیداز  بیاض و ،گرفترا فرا گمى شد. زمینهایى که آب آناساس تقویم قبطى تعیی  مى

ر بدوده و در توجه حاکمان مصد طغیان آب گیل که پیوسته موردشد. دیم خواگده مى، به آبیارى گداشت

گق تاثیر مهمی در رو حاکی از آگست که  ای  امر سال به سال به آن اشاره شده است، منابع تاریخی و

. طغیان گیل باعث می شدد بسدیاری از زمینهدا را آب فدرا گیدرد و اقتصادی سرزمی  مصر داشته است

ود گاده ددر خد د تدا آب راآبایرهایی حفر می کردگ ها و سلب گماید لذا آگها کاگال امكان کشاورزی را

ل را حل می کردگد. زماگیكه آب گیل پایی  می رفدت از آب اید  کاگاهدا و دبه ای  وسیله مشك دارد و

 22آبایرها برای کاشت محصوالت استفاده می کردگد.

آب  پ  از برداشت محصوالت زمستاگى، اقدام به کشت تابستاگى در زمینهاى دوسدوى کاگالهداى

رسداگدگد. در مدى ز طریق ادوات کشاورزى، سطل و دوالبها به زمینهداى کشداورزىکردگد. آب را امى

شدد. مهمتدری  مدى گرفت، گیشكر و بدرگج کاشدتزمینهاى پست مجاور کاگالها که آب آگها را فرا مى

کنجدد و  ،گیشكر، برگج، گیدل محصوالت زمستاگى گندم، شبدر، کتان و مهمتری  محصوالت تابستاگى،

آمد که شبیه سیب زمینى بود. به عمل مى« قلقاس». در مصر محصولى به گام ه استبودها اقسام میوه

گنددم محصدول اسدتراتژیک  22د.شگامیده مى« زیت حار»بذر ترب و شلغم استخراج و  روغ  چراغ از

مصر ، سپاه، گاوگدان،  و به گمودگد گاهداری می الخلیفه االهراءبه گام سیلوهایى  آن را در مصر بود و

قرار داشت و میدزان  خیدره  . ای  سیلوها بی  قاهره و فسطاطاگدگدرسسجدها و کارگزاران دولتى مىم

آن سیصد هزار اردب غله بوده است. غله مورد گیاز را از ساحل مقسبه وسیله باربران و چهارپایدان بده 

ى، الفدول و مشخص شده بود مال بغدداد آوردگد و در سیلوهاى سلطاگى که با اسامى خاصسیلوها مى

 22کردگد.القرافه،  خیره مى

 هاى آبدى وسددفاطمیان در پى راههایى براى کاهش زیاگهاى گاشى از طغیان گیل بودگد. ساخت  

 خلدیج»کاگالها از جمله ای  راه کارها بود. در قرن چهارم هجرى دو سّد، یكى در عی  الشم  به گدام 

سدها به  الشم  قرار داشته است. باز کردن ای و دیارى در سردوس پایی  دست عی « امیرالمرمنی 

در دوره افضل . مهمتری  کاگالها میان گیل و دریاى سرخ حفر شد22ای  معنى بود که گیل کم آب است.
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کشاورزى مصر بده برای ب  امیرالجیوش کاگالى از گیل به شرق حفر شد که به گوبه خود کمكى بزرگ 

 21رفته است.شمار مى

 مصر كشاورزیر د مقیاس نیلنقش 

  راع ارتفداع داشدت و 44مقیاس گیل عبارت بود از ستوگى سناى از مرمر سفید هشت وجهى که 

 شد و هدر قسدمت برابدر بدا یدکقسمت مساوى تقسیم مى 43درجه و هر درجه به  64هر  راع برابر 

در  سدى رااگاشت بود. مشهور است، اولی  کسى که براى گیل مقیاس بنا کرد یوسف )ع( بود کده مقیا

منف ایجاد گمود. سپ  در دوره اسالمى عمروعاص مقیاسى در اسوان و عبدالعزیزب  مروان در حلوان 

 21.احداث گمودگد ب  زید مقیاسى در جزیره روضهاسامه پ  از آن و

در سدی دستور داد والى او در مصر، یزیدب  عبداهلل ترکى، مقیا  (ق ) 460متوکل عباسى در سال 

اسدت تدا  نا کند و ای  همان مقیاس بزرگى است که در دوره فاطمى مورد استفاده بودهجزیره روضه ب

شدود. شدریف  دستور داد حفاظى اطرا  مقیاس در جزیره بنا  (ق ) 661اینكه الظاهر فاطمى در سال 

هد  از بنای حفا  ای  بود که  ابوطالب عجمى مسئول ساخت  آن شد و آگرا با سناهاى سفید بنا کرد

 21.به آن دسترسی گداشته باشند مردم

ای   یافت و حتى مراسمى براىرسید توجه به گیل افزایش مىموقعى که موسم طغیان گیل فرا مى

بودگد زیرا  شد. آگها پیوسته مراقب تغییرات سطح آبباال آمدن آب و به حد گصاب رسیدن آن بر پا مى

جه در گتی از قحطی های احتمالی و آگها را و رقم می زدهمی  تغییرات بود که حیات اقتصادى مصر را 

خراج داشت و کداهش  محصول وافزایش  باال آمدن آب داللت بر .گران شدن مایحتاج گجات می داد

 شدد گشداگه راع مدى 63از  بیشتر آن از حد گصاب گشاگه کاهش خراج و خشكسالى بود. اگر میزان آن

بود. بداال آمددن  گتیجه افزایش خراج در و قحطى شدید ارع گشاگه  66گقص خراج و کمتر از  آباداگی و

 در گتیجده ،شددرفت، غله و حبوبات فراوان مىگشاگار ای  بود که زمینهاى بیشترى زیر کشت مى آب

دولت فاطمى هناام بحراگهاى اقتصادى  22شد.یافت و اوضاع اقتصادى بسامان مىکار مردم روگق مى

کند کده دواس بد  یعقدوب ای  مورد بیان مى درحی المسبّ. بخشیدبراى رفاه حال مردم مالیاتها را مى

رخ داد، دسدتورى در فسدطاط قرا دت کدرد کده  (ق) 661کتامى در بحران گندم و غالت که در سال 

حذ  گردید. ای  کار موجدب فراواگدى گدان در  شد،که به فسطاط وارد مى تیمالیات از همه اگواع غال

یا افزایش بدیش  زماگی رخ می داد که آب کاهش می یافتبحراگها  .بازارها و پایی  آمدن گرخ آرد شد

 21د.شزراعت مى موجب غرق شدن محصول و اتال ، از حد آن
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 آن ،رآبى گیلقبل از خلیفاان فاطمى هناام کم آبى یا پ»گویسد: قلقشندى درباره مقیاس گیل مى

 را مخفیاگده بده رسید آندر دوره فاطمى، زماگیكه آب به حد کمال مىلی دادگد، وبه مردم اطالع مى را

 رساگدگد، بدون اینكه کسى متوجه شود تدا اینكده بدراى شداگزده روز یكدى دواطالع خلیفه و وزیر مى

قدرآن را  شددگد وس( مستقر مىکرد. آگااه قاریان در جامع مق  )مقیااگاشت از خ  گشاگه تجاوز مى

به تعهد خدود  دادگد که خداوگد متعال خواسته است گیلکردگد و هناام صبح جارچیان خبر مىختم مى

   20«.وفا کند

 راقبت از مقیاس گیل وظیفه دولت بود زیرا ارتباط گزدیكى با حدوادث اجتمداعى مادل دزدیهدا وم

 شدد بده همدی  دلیدلحبوبات گایاب و گدران مدى آشوبهاى اجتماعى داشت. با کاهش آب گیل غله و

بامشداهده جددول مقیداس گیدل بده  .داشدتندهاى فاطمى مقیاس گیل را از مردم پنهان گاه مىخلیفه

سالهایى سرزمی  مصر با خشكسالى یدا آبداداگى مواجده بدوده  توان تشخیص داد که در چهسادگى مى

هجرى قمدرى  633، 666، 933، 930، 931، 903، 906، 901، 911،911است براى ماال در سالهاى 

 راع  63و بداالى  63سالها زماگى بوده که آب گیدل  است و آبادتری  مصر در معرض خشكسالى بوده

 22بوده است.

اسدتفاده  ای  مقیاس در ایام قلقشندى و اب  تغرى بردى و حتى تا زمان ما یعنى قرن حاضر مورد

فاطمیان در دیددار  گیرد. اب  جبیر اگدکى پ  از سقوطو مىگرفته حكومتهاى مستقر در مصر قرار مى

 22است. از مصر ای  مقیاس را دیده و شر  مختصرى از آن در سفرگامه خود آورده

 

 

 

 فاطمى دولت منابع مالی

 آن انواعمالیات و 

مالیات های گوگاگوگی بود که دریافت  مصر، خراج و د فاطمیان درددیكی از مهمتری  منابع درآم 

 المعز فاطمى پ  از ورود به مصر، یعقوب بد  کلد  را مدأمور خدراج مصدر کدرد و همده می کردگد.

کرد. مى حسی ، یعقوب را در ای  کار کمک. عسلوج ب دصورتهاى اموال، حسبه و مالیات را به او سپر

ل امدوا کل  گظامات مالى جدیدى ایجاد کرد که منجر به افدزایش ضدیاع و به ای  ترتیب یعقوب ب 
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در تعیدی  نی او عمل اجاره دادن مالیات را ملغى کرد و بسیار تالش کرد که گظم و پاکدام 22.مردم شد

دوره طولدوگى از  در اثر همی  تالشها، میزان مالیات مصر کده در 22د.مالیات و خراج گرفت  رعایت شو

یش از آن پدشددکه  اربالغ بر هفت میلیدون دیند  (ق) 919کرد، در سال میلیون دینار تجاوز گمى چهار

 21هرگز سابقه گداشت.

 شد را به دو دسته تقسیم کرده است: قلقشندى اگواع مالیاتهاى که اخذ مى

 د مالیاتهاى غیر شرعى. 4د مالیاتهاى شرعى 6

 هداى دولدت اخدذمالیاتهاى شرعى تحت گظر فقیهان دولت و مالیاتهاى غیر شرعى براى هزینده

ات بدر معدادن. ددددد مالی4راج ددددد خ6هفت گوع بوده است شدامل:  شد. مالیاتهاى شرعى خود برمى

 21د حق الضرب.0د اموال بى وارث 1د خم  رومى و مالیات کشتى راگى 1د جوالى 6ات ددزک9

بود،  شد و بسته به موقعیت زمی ، گواحى و گوع زراعت متفاوتمالیاتى که از زمی  اخذ مى :خراج

جملده  بایه خراج در دوره فاطمى شدامل چندد دیدوان کدوچكتر ازدیوان خراج یا ج 21خراج گام داشت.

 از ای  دیواگهدا اآلمر دیوان خاص گیز ایجاد شد و هر یکشد. در دورهصعید، اسفل االرض و اقطاع مى

ی  پنجداه هدزار تدا بدشدد . خراجدى کده از فسدطاط جمدع آورى مدىه اسدتسرپرستى جداگاگه داشت

هزار  وسان بوده است. از تنی  واشموگی  بیش از دویست و بیستیكصدوبیست هزار دینار در روز در گ

شد با خدراج ج یا مالیاتى که از بردگان اخذ مىاباید توجه داشت که میان خر .شددینار در روز جمع مى

 12شد، تفاوت وجود داشته است.زمینهاى مزروعى اخذ مى یا مالیاتى که از

 هداى مختلدف سدپاه، درآمدد پى و شورش گدروه هاى پى در یدر دوره المستنصر به سبب قحط

 دگدد بدا زیداد گدرفت  عدوارض وداران مالیداتى سدعى کر دولت از گاحیه خراج کاهش یافت و تحصیل

اراضى مصدر  کسر درآمد را جبران گمایند ولى با آمدن بدرالجمالى به مصر اوضاع تغییر کرد. او ،مالیات

خراجى که وزیران و والیان  ا برآورد کرد و مشخص گمودرا محاسبه گمود و میزان خراج حاکمان قبلى ر

کرده است در حالیكه در ایدام اگد از دو میلیون و هشتصدهزار دینارتجاوز گمىکردهقبل از او دریافت مى

به امر زراعدت  او واسطه توجه به افزایش مالیات او از سه میلیون و صدهزار دینار تجاوز کرده بود. ای 

با ای  احوال هماگطور که قبال اشاره شد، دولت فاطمی هر زمدان کده  11وده است.و گسترش تجارت ب

 ، مالیاتها را می بخشید.کمبود آ وقه الزم می دید بویژه هناام بحراگهای اقتصادی و
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 یكی دیار از طرق اخذ خراج بود. آگها زمینی را برای مدت چهارسال واگذار مدی گمودگدد و قباله:

 طول مدت چهار سال هزینده ای بابدت حفد  و ساط دریافت می کردگد و اگر دربه صورت اق پول آگرا

 10گاهداری زمی  می شد از مبلغ اصلی کم می کردگد.

در گرفت. ای  اقطاعدات اقطاعات گیز جز مواردى بود که درآمد آن در شمار خراج قرار مى اقطاع:

بده آگهدا داده  لشدكریان و امیدران اگجام شدده توسد  خدمتهای به خاطرواقع زمینهای آبادی بود که 

متفاوت بوده است. در آخر دوره فاطمى به سبب قدرت  بر حسب درجه آگها میزان اقطاع  گوع و د.شمى

 12افزایش یافت. گرفت  وزیران، میزان اقطاعات گیز

سدنگ  شد. در صعید مصر معدنمالیاتى بود که بابت استخراج معادن اخذ مى :مالیات بر معادن

اسدكندریه حمدل  بردگد و از آگجدا بدهگسا مى ود داشت که آگرا به سواحل اخمیم و اسیوط و بهوج شب

گوعى سنگ سرخ  که گیترون، در صحراى غرب دره گیل 12فروختند.کردگد و به بازرگاگان رومى مىمى

 ،معادن از و پنجاه هزار کیلو معادل چهارصد سالى ده هزار قنطاراز ای  سنگ شد یافت مى بودو سفید 

در تهیده بداروت و  کده گیرون یا گیترو واژه عبرى یا مصرى است به معندى جوشدان شد.استخراج مى

 12.معادن مصر و مراکش آن شهرت جهاگى دارد و کودهاى گیترات کاربرد دارد

 دادگدد. اید  معدادن در صدحراىمعادن طالى مصر به بیت المال تعلق داشت و آگها را اجاره مى

معادن زمرد مصر در همی  صحرا بود که با کنددن کدوه آگدرا 12ان و عیذاب قرار داشت.صعید بی  اسو

 11.کردگداستخراج مى

زکدات  بایستفاطمیان توجه زیادى به سرپرستى امر زکات داشتند. شیعیان اسماعیلى مى :زكات

درهم بدوده  ثلث گفتند و مبلغ سه ومى« فطره یا گجوا»به ای  زکات  .خود را به داعى فاطمى بپردازگد

مسلماگان واجدب کدرد  بر همه ،صادر گمود  (ق) 636المستنصر فاطمى در حكمى که در سال  11.است

فاطمیدان  11شمرده مدى شدد. کرد مال تارک گماز و روزهکه گجوا را بپردازگد و کسى که آگرا ترک مى

دید  حدق اجتهداد در  اگدکه رهبران و عالمدانداگستهمصر  زکات را از واجبات عینى و منصوص مى

 12اگد.مورد آگرا گداشته

 شد و در کتابهاى فقهى از آن تعبیر به جزیدهمالیاتى بود که هر ساله از اهل  مه اخذ مى :جوالى

الزم  شده است. ای  مالیات بر هر فرد  ّمى اعم از مسیحى و یهودى تا بر عقیده خویش پابرجا بودگدد،

شد و از زگدان، جزیه از مردان آزاده و عاقل گرفته مى 11.می گشتو شدگد لغبود و زماگیكه مسلمان مى

ای  مالیات به واسطه امنیتى که حكومت اسالمى بدراى  10.شدگمى کودکان، دیواگاان و بردگان گرفته



 61شماره   - 31بهار  -سال دوازدهم -پژوهشنامه تاریخ                                                                      611

بدالیوم  القداتلوا الدذی  ال یرمندون بداهلل و»آیه شریفه  به استناد آورد و همچنی اهل کتاب فراهم مى

الكتداب حتدى یعطدوا  رمون ما حرم اهلل و رسوله والیدینون دی  الحق م  الدذی  اوتدوااآلخر و ال یح

 12شد.اخذ مى« الجزیة ع  یدوهم صاغرون

هجدر  در مورد اخذ جزیه از مجوس اختال  گظر وجود دارد ولى چون گبى اکرم )ص( از مجدوس

اسدت و بده  شدهجزیه اخذ مى جزیه گرفتند، زردشتیان )مجوس( گیز در شمار اهل کتاب بوده و از آگها

 12بوده است. از گظر شرعى گیز جزیه بر آگها واجب« سنوابهم سنة اهل الكتاب»دلیل حدیث شریف 

 ای  مالیدات از بازرگاگدان بیدزاگ ، جندوا و وگیدز کده بده :خمس رومى و مالیات كشتى رانى

میزان  ا سى و پنج درصدشد و گاهى تآمدگد به عنوان عوارض گمرکى اخذ مىسرزمینهاى اسالمى مى

تدوان فهمیدد کده از اینجدا مدى .یافدترسید و در برخى موارد به بیست درصد تنزل مىکاالیشان مى

اگد و بنابر اقتضاى زمدان و تحدوالت کردهگمى فاطمیان با بازرگاگان خارجى غیر مسلمان یكسان رفتار

 و اخمدیم، ان  مى در فسطاط، عیذاباست. از بازرگاگ سیاسى و اقتصادى مبلغ عوارض در گوسان بوده

 12شد.اسكندریه عوارض دریافت مى

. دشمى ماگد و تمام آن عاید حكومتاموالى بود که از مرده بى وارث برجاى مى :اموال بى وارث

در دوره فداطمى بده سدبب گسدترش مسدأله  12.وظیفه اخذ ای  اموال بر عهده متولى دیوان حشر بود

همه ماترک را ارث  د،شیعیان اگر دختر تنها وارث باش ضعف گهاد زیرا در میان ای  دیوان رو به ،توارث

 11روگد.به شمار مى برد و از طرفى خویشاوگدان گیز وارثمى

 یدا هداى طدال، گقدره و فلدوسمالیاتى بود که بابت ضرب سكه شامل سكه :حق الضرب سکه

سكه، ضرب ان براى سامان دادن به امر فاطمی 11.، گرفته می شدشداى که از م  قرمز تهیه مىسكه

توس  مدأمون البطدا حى دایدر   (ق) 161دارالضرب قاهره در سال  اقدام به تأسی  دارالضرب گمودگد.

کار خود ادامه داد. سرپرستى دارالضرب را قاضدى القضداة بده خداطر  شد و تا پایان حكومت فاطمى به

 11.ه است عهده دار بود مقام و مكاگتى که داشت،

دارالعیار را یكى داگسدته  وظیفه گظارت بر دارالعیار گیز با محتسب بوده است. مقریزى دارالضرب و

دولدت  12داشدته اسدت. هداطال و گقره به کار رفته در سدكهو عیار زیرا ای  اداره توجه خاصى به وزن 

واجرت بازرس  شد، مبالغى به عنوان دستمزد ضرابانفاطمى در مقابل طالیى که وارد مملكت آگها مى

 11.کردعیار سنجى اخذ مى

 :از جمله ،شدفاطمى مىدر آمدهاى دیارى گیز عاید دولت  ،قبلیی عالوه بر مالیاتهاى هفتااگه
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 عبارت بود از ضب  اموال و داراییهداى بزرگدان و امیدران دولتدى پد  از آگكده عدزل :مصادره

 طمیان اخشیدیان در مصدر بده اید  کدار اقددامگرفتند. قبل از فاشدگد یا مورد خشم خلیفه قرار مىمى

 یافدت، بعدد از مدرگ امدوال او را مصدادرهکردگد. اگر کسدى در زگددگى از مصدادره خالصدى مدىمى

کنیدزاگش را  ها، خدواص وتمام اموال همسر، مادر، خواهر، عمه  (ق) 933الحاکم در سال  10کردگد.مى

مصادره اموال کشدته  ایجاد کرد که وظیفه« المفرد»م دیواگى به گا (ق) 611او در سال  12.مصادره کرد

دوره فداطمى بده دیدوان  یا امیران، اشرا  و خواص را بر عهده داشت. اید  دیدوان در پایدان شدگان

 12تغییر گام داد.« مرتجع»

 هاى آن بدهها و هزینهفاطمیان براى تأمی  یک درآمد ثابت جهت اداره مسجدها، مدرسه :اوقاف

آمده،  تری  سندى که در مورد وقف از مصر به دستکردگد. قدیمىاماک  دیار اقدام مىوقف اراضى و 

حدبش و  گیمى از برکده (ق) 166باشد که در آن طال ع ب  رزیک در سال مربوط به دوره فاطمیان مى

گزدیک آن وقف  بخشى از گاحیه بلق  را بر سادات حسنى و حسینى ساک  در قاهره و مدینه و گواحى

الحاکم در گاحیه فسطاط اماکنى را وقف بر جامع االزهر و دارالعلم کرد. میدزان اوقدافى  12ه است.گمود

 12هاشد.مكاگدرصدکل درآمدى بود که وقف دیار  هشت دهم گه ودارالعلم اختصاص یافت برابر  که به

دسدت و در دوره وزارت بدرالجمالى اموالى بر خاگدان او وقف شد که تازمان مدأمون البطدا حى در

داشت که دیوان  امور اوقات وجود مخصوصدر گظام ادارى دولت فاطمى دیواگى  11ارثان او باقى ماگد.

 11شد و بخشى از دیوان اموال به شمارمى رفت.احباس خواگده مى

 فاطمیان بی  قاهره و فسطاط اگبارهایى از گندم و :غالتمتجر یا درآمد ناشى از انبار كردن 

کردگد. به دگبدال کمبدود غدالت در مىسازی  خیره  در آن  که براى مواقع کمبودسایر غالت داشتند 

کردگدد و از آگهدا تعهدد گرفتندد کده گاگوایدان را احضدار  تاجران غله و بحران دوره المستنصر فاطمى،

 11هاى احتكار شده را عرضه گمایند.غله

زیان مسلماگان است زیرا در دریافت که اگبار کردن غالت موجب  ،یازورى وزیر )ق(666در سال  

ماگد. بنابرای  پیشنهاد کرد متجرى ایجاد یافت و غله در اگبارها مىفروش غله تنزل مى اکار موارد گرخ

بیم کاهش قیمت در آن گباشد و آن عبارت بود از اگبار کردن چوب، صابون، سرب و عسدل و  شود که

 «المتجر الددیواگى السدعید»ترتیب دیوان متجر یا آگها تا از بابت آن درآمدى کسب شود. به ای   ماگند

 122کرد.ایجاد شد که به امور مربوط به اگبارکردن کاالها رسیدگى مى
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سفرگامه خود بیان می کند که در مصر هشت  اجاره دادن خاگه گیز رسم بود. گاصر خسرو در :رباع

 121ره آگرا می گرفتند.ماهاگه اجا هزار خاگه از آن سلطان بود که به اجاره داده می شد و

براى پرداخدت  شد و آگهاعوارضى بود که از حاجیان در دولت فاطمى اخذ مى :عوارض راهدارى

، مخارج خود گدرسیدمى که چون به مصر اجیشدگد. چه بسا حجای  عوارض به رگج و خفت گرفتار مى

شهر عیذاب یا به قدول ابد   در . ای  مالیاتگدشدولى به پرداخت هفت دینار و گیم ملزم مى ندرا گداشت

شد ولى با سقوط فاطمیان درزمان سلطان صال  الدی  ایدوبى اخذ مى« دریده چشم فراخ دهان»جبیر 

 120لغو شد.

هشتاد گوع عوارض را که در دوره فاطمیان وجود  شود که، صال  الدی  ایوبىقلقشندى متذکر مى

رسید کده معروفتدری  آگهدا عدوارض ر در سال مىصدهزار دینا داشت، لغو کرد. میزان ای  عوارض به

 122ادویه بوده است.

 نتیجه گیری یافته ها و

 ،، فرهنادیتمدن اسدالمی، فاطمیدان منشدا بسدیاری از تحدوالت در زمینده سیاسدی تاریخ و در

آگها برای  اقتصادی بوده اگد بویژه در زمینه اقتصادی تشكیالت عریض و طویلی داشته اگد. اجتماعی و

دهای کالگی به دسدت مدی دداز ای  طرق درآم و اتی وضع کرده بودگدددامور اقتصادی خود گظامهمه 

شمال افریقدا و حدوزه  بس  گفو  خود در مصر  شام، آوردگد. ای  درآمدها کمک می کرد تا به توسعه و

 می  گمایند.خود را تا مقتدر و اشرافی از طر  دیار، هزینه های گوگاگون دولت مدیتراگه اقدام گمایند و

عالوه برتامی  هزینده هدای  بررسی وضعیت اقتصادی فاطمیان در مصر روش  می سازد که آگها 

 جالل دربار خود را به رخ عباسیان و امویان اگددل  دولت خود فرصت پیدا کرده بودگد مظاهر شكوه و

 عیان خالفدت درای  طریق خود را بده عندوان یكدی از مدد و از به عنوان رقیبان اصلی خود، بكشاگند

تمدن فاطمیان خود گویای ای  حقیقت است که آگها اقدام  مطالعه فرهنگ و دگیای اسالم مطر  کنند.

به تاسی  گظامی دیواگساالراگه با دیواگهای گوگاگون گمودگد که برخی از آگها یادگار اجداد آگها در اید  

ارتبداط آن بدا  گدق اقتصداد مصدر ورو عالوه برای  به دلیل اهمیت کشداورزی در سرزمی  بوده است.

یا آشوبهای مردمی گاشی از قحطی، اقدام به اگدیشیدن تددابیری بدرای حدل مشدكالت  رضایتمندی و

 ترعده هدایی در حفدر کاگالهدا و ،هاازجمله ساخت  مقیاس گیل، ایجاد سد مربوط به کشاورزی گمودگد.

 و وضعیت معیشتی مردم توجه آگها به گشاگار حاشیه گیل که خود تدبیری مفید برای حل ای  معضل و
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و ایجاد رضایتمندی  جلوگیری از آشوبها تامی  گیازهای غذایی آگها بویژه در سا لهای قحطی به منظور

 و تداوم حكومت خود، بوده است.

اخدذ عدوارض  با امپراتدوری رم و همسدایاان، گظدام مالیداتی کارآمدد و برقراری تجارت گسترده

ت بی کران دربار فاطمی را فراهم آورد، موجدب شدكوفایی صدنعت، تجدارت گوگاگون که موجبات ثرو

را  عقیددتی خدود طرفی ای  امكان رابرای آگها فراهم کرد تا اهدا  فرهنادی و از وکشاورزی گردید و

سدایر  ش دعدوت اسدماعیلی بده سدرزمینهای اسدالمی ورا برای گستر داعیان خود گیز دگبال گمایند و

ای  ترتیب آگها تواگستند حاشیه امنی برای سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنای  به مناطق گسیل دارگد.

ای  منطقه از سرزمینهای اسالمی برای بیش از دوگیم قرن، ایجاد  خود به عنوان یک دولت مستقل در

 گمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پی نوشت ها:

 ،6ج مطبوعات، بیروت،الاالعلمى  ، مرسسهالعبر و دیوان المبتدا والخبر (،6936عبدالرحم ) اب  خلدون، -6

  .91ص

 .663ص ، القاهره،تاریخ الحضاره االسالمیه العصر الفاطمی (6331محمود ادری  ) -4

 .604ص ،6ج مصر، الهالل، مطبعه ،تاریخ التمدن االسالمى( 6316جرجى) زیدان، -9

لمرسسه المصریه العامه ، اصبح االعشى فى صناعةاالنشاء ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى، -6

 .910ص ،61تألیف، جال



 61شماره   - 31بهار  -سال دوازدهم -پژوهشنامه تاریخ                                                                      616

 .43ص بینا، ،فى دوانین الدیارالمصریه المضیئة وانینالق كتاب لمع عامان ب  ابراهیم)بی تا( النابلسى، -1

 .616ص وتجارت،نشرات االسالمیه شتال ،اخبارالدولتین نزهةالمقلتین فى( 6334ابومحمد) اب  الطویر، -1

 .31ص ،6ج ،المصریه و مکتبه االنجل هم فى مصر، رسوم نظم الفاطمیین و( 6319عبدالمنعم) ماجد، -0

 .469ص اگتشارات امیرکبیر،تهران:  ترجمه احمدآرام، ،تاریخ اسالم كمبریج (6900ج) آ، .آربرى -3

المصریه  ، الداررسایل واالشاره والیمنن االلوزارهال القانون فی دیوان (6331ابولقاسم) اب  الصیرفی، -3

 .60ص اللبناگیه،

 .610ص لبنان، الشرکةالعالیمه الكتاب، ،الفاطمى السیاسى التاریخ (6330ابراهیم) رزق اهلل ایوب، -61

 .61ص دارالفكرالعربی، قاهره، ،المسکوكات الفاطمیه مایسه)بی تا(، داود، محمود -66

 .41ص ،4ج ، دارالفكرالعربى،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -64

 .611ص لبنان، الشرکةالعالیمه الكتاب، ،التاریخ الفاطمى السیاسى( 6330ابراهیم) رزق اهلل ایوب، -69

، دارالكتب العلمیه ،اآلثار الخطط و بذكر المواعظ واالعتبار (6663تقى الدی  احمدب  على) مقریزى،-66

 .463، ص4ج بیروت،

 .610ص لبنان، الكتاب، العالیمه ، الشرکةالسیاسى ىالفاطم التاریخ (6330ابراهیم) ایوب، اهلل رزق -61

دارالكتب العلمیه،  ،القاهره و النجوم الزاهره فى ملوك مصر (6669جمال الدی ) اب  تغرى بردى، -61

 .631ص ،6ج بیروت،

 بیروت، التألیف، لجنة ، القاهره مطبعهاالمه بکشف الغمّهاغاثه( 6310تقى الدی  احمدب  على) مقریزى، -60

 .66ص

المرسسه المصریه العامه  ،االنشاء صبح االعشى فى صناعة ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى، -63

 .606ص ،9للتألیف، ج

 .666ص لبنان، العالمیه الكتاب، ، الشرکةالتاریخ  الفاطمى السیاسى (6330ابراهیم) رزق اهلل ایوب، -63

 مرسسه االعلمى للمطبوعات، بیروت، ،ان المبتدا والخبردیو و العبر (6936عبدالرحم ) اب  خلدون، -41

 .01ص

 .69ص ،4ج دارالفكرالعربى، ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -46

 دارالكتب العلمیه، ،اآلثار الخطط و بذكر االعتبار المواعظ و (6663تقى الدی  احمدب  على) مقریزى، -44

 .431ص بیروت،

المرسسه المصریه العامه  ،االنشاء صبح االعشى فى صناعة باس احمدب  على)بی تا(ابوالع قلقشندى، -49

 .606ص ،9ج للتألیف،



 611                                                                                          مصر در فاطمیان اقتصادى التیتشك

 
 

 دارالكتب العلمیه، ،اآلثار الخطط و بذكر االعتبار المواعظ و (6663تقى الدی  احمدب  على) مقریزى، -46

 .911ص بیروت،

 .334ص مصر، لهالل،ا ، مطبعهتاریخ التمدن االسالمى( 6316جرجى) زیدان، -41

 دارالكتب العلمیه، ،القاهره و النجوم الزاهره فى ملوك مصر (6669جمال الدی ) اب  تغرى بردى، -41

 . 39ص ،6ج بیروت،

 .46ص ،4ج العربى، دارالفكر ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -40

دارالكتب العلمیه،  ،اآلثار الخطط و بذكر راالعتبا المواعظ و (6663ب  على) تقى الدی  احمد مقریزى، -43

 .431ص بیروت،

 .60ص ،4ج دارالفكرالعربى، ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -43

 دارالكتب العلمیه، ،القاهره و النجوم الزاهره فى ملوك مصر (6669جمال الدی ) اب  تغرى بردى، -91

 .63ص ،1ج ،بیروت

 .41ص ،4ج العربى، دارالفكر ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -96

 ،9ج دارالفكر، ،تاریخ االسالم السیاسى والدینى والثقافى واالجتماعى( 6666حس ) ابراهیم حس ، -94

 .999ص

 .43ص مكتبه مدبولى الصغیر، ،مصر الشیعه فى (6666صالح) الورداگى، -99

 التراث العربى، احیاء دار ،االقالیم معرفة ن التقاسیم فىاحس (6613ابوعبداهلل محمدب  احمد) مقدسى، -96

 .633ص بیروت،

 ،9ج دارالفكر، ،تاریخ االسالم السیاسى والدینى والثقافى واالجتماعى (6666حس ) ابراهیم حس ، -91

 .996ص

اگتشارات   کاوتى قراگزلو، رضا ترجمه على ،قرن چهارم هجرى تمدن اسالمى در (6919آدام) متز، -91

 .446ص امیرکبیر،

 اگتشارات علمى و ، ترجمه ابوالقاسم پاینده،معادن الجوهر مروج الذهب و (6901ابوالحس ) مسعودی، -90

 .66ص ،9ج تهران، فرهناى،

 .410،ترجمه احمدآرام،اگتشارات امیرکبیر،تهران،صتاریخ اسالم كمبریج(6900آ،ج). آربرى -93

الترجمه  التألیف و ، مطبعه اللجنةرابع الهجرىال فى القرنالحضاره االسالمیه  (6911آدام) متز، -93

 .461ص قاهره، والنشر،

 .631ص عمان، دارالفكر، ،تاریخ الخالفه الفاطمیه (4166عبدالمنعم) ماجد، -61

 .16ص النشرات االسالمیه شتوتجارت، ،الدولتین المقلتین فى اخبار نزهة( 6334ابومحمد) اب  الطویر، -66
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 بیروت، مرسسه االعلمى للمطبوعات، ،االباطیل االسماعیلیه بین الحقائق و (6663اشم)ه عامان، -64

 .911ص

 .16ص شتوتجارت، االسالمیه النشرات ،الدولتین اخبار فى المقلتین نزهة( 6334ابومحمد) الطویر، اب  -66

 بیروت، بوعات،للمط االعلمى مرسسه ،االباطیل و الحقائق بین االسماعیلیه (6663هاشم) عامان، -64

 .911ص

 .946ص مصر، الكتب، العامه المصریه الهییه ،تاریخ مصراالسالمیه (6339عبدالعظیم) رمضان، -69

الترجمه  التالیف و اللجنة ، مطبعهالحضاره االسالمیه فى القرن الرابع الهجرى (6911آدام) متز، -66

 .636ص قاهره، والنشر،

 الترجمه و لیفاالت اللجنة مطبعه ،الهجرى الرابع القرن فى یهاالسالم الحضاره (6911آدام) متز، -61

 .636ص قاهره، والنشر،

 تهران،، الزهرا داگشااه اگتشارات ورهرام، و میراحمدى تصحیح ،حدودالعالم (6904امعلوم ) مرلف -61

 .614ص

 بینا، ،المصریه رالدیا دوانین فى القوانین المضیئة لمع كتاب ابراهیم)بی تا( ب  عامان النابلسى، -60

 .63ص

 .613ص للكتاب، العامه المصریه الهیئة ،االسالمیه الفن (6331سعاد) ماهرمحمد، -63

 .41ص دارالفكرالعربى، ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -63

 .631ص ن،لبنا ،العالمیه الکتاب الشركة التاریخ الفاطمی االجتماعى،( 6330ابراهیم ) رزق اهلل ایوب، -11

 .63ص تهران، اگتشارات ققنوس، یاسا ى، ترجمه آزیتا ،باستان مصر (6931برگدا) اسمیت، -16

 بیروت، مرسسه االعلمى للمطبوعات، ،االباطیل االسماعیلیه بین الحقائق و (6663هاشم) عامان، -14

 .914ص

 .663ص لقاهره،ا ،الفاطمى االسالمیه العصر تاریخ الحضارة (6331محمد) ادری ، محمود -19

اگتشارات  ترجمه على رضا  کاوتى قراگزلو، ،درقرن چهارم هجرى تمدن اسالمى (6914آدام) متز، -16

 .613ص امیرکبیر،

 .41ص ،4ج دارالفكرالعربى، ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -11

 ، دارالكتب العلمیه،اآلثار طط والخ بذكر االعتبار المواعظ و (6663تقى الدی  احمدب  على) مقریزى، -11

 .611ص ،4ج بیروت،

 .43ص مكتبه مدبولى الصغیر، ،الشیعه فى مصر (6666صالح) الورداگى، -10

 .633ص لبنان، العالمیه الكتاب، الشرکة ،التاریخ الفاطمی االجتماعى (6330ابراهیم ) رزق اهلل ایوب، -13
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اگتشارات آستان قدس  اتابكى، ترجمه پرویز ،جبیر سفرنامه ابن (6901محمد ب  احمد) اب  جبیر، -13

 .30ص رضوى،

 .631ص لبنان، العالمیه الكتاب، الشرکة ،التاریخ الفاطمی االجتماعى (6330ابراهیم) رزق اهلل ایوب، -11

 الشرقیه، العلمى الفرگسى لآلثار المعهد ،اخبارمصرعزالملک محمدب  عبیداهلل ب  احمد)بی تا(  المسبّحى، -16

 .01ص اهره،ق

المرسسه المصریه العامه  ،االنشاء صبح االعشى فى صناعة ابوالعباس احمد ب  على)بی تا( قلقشندى، -14

 . 164ص ،9للتألیف، ج

 .30ص مطبعه االمیریه بالقاهره، ،تقویم النیل (6996امی ) سامى باشا، -19

اگتشارات آستان قدس  اتابكى، ترجمه پرویز ،سفرنامه ابن جبیر( 6901محمدب  احمد) اب  جبیر، -16

 . 30ص رضوى،

 .633ص .6ج مصر، الهالل، مطبعه ،الحدیث تاریخ مصر (6341جرجى) زیدان، -11

 .419ص تهران، اگتشارات امیرکبیر، آرام، ترجمه احمد ،تاریخ اسالم كمبریج (6900ج) آ، آربرى. -11

 .633ص ،الهالل، مصرمطبعه ،تاریخ مصرالحدیث (6341جرجى) زیدان، -10

المرسسه المصریه العامه  ،االنشاء صبح االعشى فى صناعة ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى،-13

 .633ص ،9ج للتألیف،

 .669ص ،6ج العربى، دارالفكر ،المستنصریه السجالت (6316عبدالمنعم) ماجد، -13

الوالیات  کام السلطانیه واح (6661ابى الحس  على ب  محمدحبیب البصرى البغدادى) الماوردى، -01

 .494ص بیروت، المكتب االسالمى، ،الدینیه

 .443ص، 6ج مصر، الهالل،مطبعه ،تاریخ مصرالحدیث (6341جرجى) زیدان، -06

 دارالكتب العلمیه، ،اآلثار الخطط و بذكر االعتبار المواعظ و (6663تقى الدی  احمدب  على) مقریزى، -04

 .34، ص6ج بیروت،

 .666ص ،6ج العربى، دارالفكر ،السجالت المستنصریه (6316بدالمنعم)ع ماجد، -09

 .433ص ،4ج مصر، الهالل،مطبعه ،االسالمى التمدن تاریخ (6316جرجى) زیدان، -06

 . 433ص ، اگتشارات داگشااه مشهد،معدنى شناخت مواد شناسى یاكانى  (6914محس  ) داگایى، -01

 بینا، ،المصریه فى دوانین الدیار وانین المضیئةالق كتاب لمع تا( عامان ب  ابراهیم)بی النابلسى، -01

 .63ص

 .614ص بیروت، دارصادر، ،معجم البلدان (6901یاقوت ب  عبداهلل) حموى، -00

 . 644ص النشرات االسالمیه شتوتجارت، ،الدولتین نزهةالمقلتین فى اخبار (6334ابومحمد) اب  الطویر، -03
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 .99، صالعربى، سجل الفكر دار ،السجالت المستنصریه (6316عبدالمنعم) ماجد، -03

 ،احکام السلطانیه والوالیات الدینیه (6661البغدادى) ابى الحسنعلى ب  محمدحبیب البصرى الماوردى،-31

 . 610ص بیروت، المكتب االسالمى،

المصریه العامه ، المرسسه االنشاء صبح االعشى فى صناعة ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى، -36

 . 613ص ،9ج للتألیف،

 .960ص القاهره، مكتبه مدبولى، ،كتاب قوانین الدواوین (6666اسعد) اب  مماتى،-34

 .43، توبه، قرآن كریم -39

 .03ص ،6ج بیروت،داراب  حزم،  النشر، رمادى ،احکام اهل ذمه (6663اب  قیم الجوزیه) -36

 .941ص القاهره، مكتبه مدبولى، ،الدواوینكتاب قوانین  (6666اسعد) اب  مماتى، -31

 .601ص لبنان، العالمیه الكتاب، الشرکة ،التاریخ الفاطمی االجتماعى (6330ابراهیم ) رزق اهلل ایوب، -31

 القاهره، االمیریه، المطبعة ،رفع االصر عن قضاة مصر (6310العسقالگى احمدب  على ) اب  حجر -30

 . 431ص

، المرسسه المصریه العامه االنشاء االعشى فى صناعة صبح احمدب  على)بی تا( ابوالعباس قلقشندى، -33

 .613ص ،9ج للتألیف،

 بیروت، الزهرا، ، دارالمجتمع سیاسة الدوله و النظم االسالمیه فى ادارة (6666محمدکاظم) مكى، -33

 .443ص

 العلمى الفرگسى لآلثار عهدالم ،مصر اخبار تا( ی)ب عزالملک محمدب  عبیداهلل ب  احمد المسبّحى، -31

 .09ص قاهره، الشرقیه،

 ا،ت بی ،المصریه فى دوانین الدیار كتاب لمع القوانین المضیئة عامان ب  ابراهیم)بی تا( النابلسى،-36

 .14ص

جامعه  ،المغرب فى حلى المغرب القسم الخاصب الفسطاط (6319على) اب  سعید المغربى،-34

 .611ص قاهره، فواداالول،

التألیف  لجنة مطبعه القاهره،، الفاطمیه الدعوة اسرار الحاكم بامراهلل و (6903) محمدعبداهلل، نان،ع-39

 .694ص النشر، والترجمه و

المرسسه المصریه العامه  ، صبح االعشى فى صناعةاالنشاء ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى، -36

 .164،ص9للتألیف،ج

 .666ص النشرات االسالمیه شتوتجارت، الدولتی ، المقلتی  فى اخبار گزهة (6334ابومحمد) اب  الطویر، -31

 .66ص ،4ج قاهره، الكلیات االزهریه، مكتبة االزهر فى الفعام، (6613محمدعبدالمنعم) خفاجى، -31
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 .991ص القاهره، مكتبه مدبولى، كتاب قوانین الدواوین، (6666اسعد) اب  مماتى، -30

 .611ص النشرات االسالمیه شتوتجارت، ،المقلتین فى اخبارالدولتین نزهة (6334حمد)ابوم اب  الطویر، -33

، دارالكتب العلمیه، القاهره و النجوم الزاهره فى ملوك مصر( 6669جمال الدی ) اب  تغری بردی، -33

 .613ص ،1ج بیروت،

الترجمه  التألیف و لجنة ، مطبعهاالمه بکشف الغمّهاغاثه (6310تقى الدی  احمدب  على) مقریزى،-611

 .41ص القاهره، والنشر،

 تهران، تصحیح سید گصر اهلل تقوی، اگتشارات امیر کبیر، ،دیوان اشعار (6991قبادیاگی، گاصر خسرو) -616

 . 09ص

اتابكى،  ترجمه پرویز تصحیح ویلیام رایت، ،سفرنامه ابن جبیر (6901محمدب  احمد) اب  جبیر، -614

 . 33ص رضوى،اگتشارات آستان قدس 

، المرسسه المصریه العامه االنشاء صبح االعشى فى صناعة ابوالعباس احمدب  على)بی تا( قلقشندى، -619

 .611ص ،9ج للتألیف،

 

 

 

 


