
  

  منابع مالى دولت فاطمیان
 1میرزا  محمود خواجه

صاد )اعم از دينى و غیر دينى(ھا  بدون ترديد، از عوامل مؤثّر در بقاى دولت ، برخـوردارى از اقت
نه. سالم است غاتى داعیــان  دولت فاطمیان بـا اسـتقرار در مصـر و شـام بـراى ھزي ھـاى تبلی

گـیرى  اسماعیلى، مخارج گزاف دربار و رقابت با دولت عباسى و امويان اندلس، افزون بر بھـره
شته، ھـم فات و از منابع مرسوم و مشروع گذ يه، موقو مـس، زكـات، جز ُ ، بـا ابتكـار ...چـون خ

نیز بھره گرفت و توانست تا حدود زيادى بر ... عمل، از منابع جديدى نظیر احتكار، نجوا، رباع و
 .قوام و دوام خود در بستر تاريخ اسالم بیفزايد

 .پردازد ى حاضر به بررسى منابع گوناگونِ درآمد در دولت فاطمیان مى مقاله

 .فاطمیان، مصر، خراج، تجارت، رباع: ھاى كلیدى واژه

  مصر قبل از فاطمیان

ى سینا در جنـوب غربـى  كشور باستانى مصر در شمال شرقى آفريقا قرار دارد و شبه جزيره
ھـايى كـه  ى خـود و رسـوب گذرد با طغیان ساالنه رود نیل كه از صحرا مى. آسیا جزء آن است

شور داشـته  باقى مى ّـى در وضـعیت اقتصـادى مصـر در طـول تـاريخ ايـن ك گذارد جايگاه مھم
قسـمتى بـراى : وضـعیت خـراج مصـر در عصـر ملـوك قبطــى چھــار قسـم بـوده اســت. اسـت

پادشاه، قسمتى مربوط به سپاھیان، سھمى مربوط به عمـران اراضـى، سـاختن پـل، كانـال 
 2.شده است ى آن براى حوادث منظور مى و باقى مانده... و

شش سال قبل از ظھور اسالم خسـرو . ى روم گرديد ھا مصر انبار غله ى تسلط رومى در دوره
، )ھرقــل(و شــش ســال بعــد ھراكلیــوس ) م 616(پرويــز، پادشــاه ساســانى، مصــر را گرفــت 

بعـد از . دريافت نمـود) ص(اى از پیامبر را پس گرفت و در ھمین سال نامه امپراطور بیزانس، آن
استیالى مسلمین بر تمامى سرزمین شام، فتح مصر براى تثبیت فتوحات شـام و فلسـطین 

مود)عمر(رسید؛ لذا بعد از موافقت خلیفه  ضرورى به نظر مى تح ن صر را ف عاص م در . ، عمرو
طول ايـن زمـان مبلغـى  طى دوران امويان، حدود سى نفر والى براى مصر تعیین گرديـد و در 

فرا  كه دوره شد؛ تا اين ى مصر به دارالحكومه فرستاده مى مازاد بر مخارج ساالنه سیان  ى عبا
سال والیان متعـددى را بـراى سـرزمین مصـر تعییـن نمودنـد و ھمـه  120رسید و اينان ھم تا 

 .كردند ساله خراج الزم را اخذ مى
ستگى، واليـت  قمرى، احمدبن 254در سال  طولون، از ممالیـك تـرك، بـه سـبب لیاقـت و شاي

تشكیل  -نفوذ تركان (ى خالفت عباسى  او با استفاده از وضعیت آشفته. مصر را تحويل گرفت
ستان و دولت دعـوىِ اسـتقالل نمـود و ...) ھاى نیمه مستقل طاھريان، صفاريان، علويـان طبر

 .ى متصرفات خود نمود قمرى ضمیمه 264بعد از مصر، شام را ھم در سال 
حداث بیمارسـتانى بـا :  مثل(طولون به جز اقدامات عمرانى  احمدبن سـاختن جـامع طولـون، ا

ھزار  ى شصت ھزار دينار، كشیدن حصارى بر دور دژ مھم الجزيـره بـا ھزينـه ھزينه ى ھشـتاد 
/000/200، رشد اقتصادى مصر را تا حد بسیار زيادى باال برد و در مدت چھار سال مبلغ )دينار

شته از رشـد چشـم 2 سبت بـه گذ ستاد كـه ن سى فر گـیرى  دينار براى دستگاه خالفت عبا
 3.برخوردار بود

 ظھور فاطمیان 

ً در شـمال آفريقـا  دولت فاطمیان، كه مرحله ما كوين آن عمو غرب(ى آغازين ت در ) افريقیـه و م
نگ و  ى خـود را در آن  ساله 60قمرى بود، قسمتى از دوران حدود  297سال  ً بـه ج مدتا جـا ع
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ند و پـاره قدرت و بقـاى خـود سـپرى نمــود لـذا  اى از آن درگیرى با مخالفـان گذرا را بـه تحكیـم 
آنــان احتمـاالً اطالعــى از ايــن امــور . ريــزى نظــام مــدون اقتصــادى نداشــت فرصــتى بــراى پــى
تر سازمان مالى و ادارى خود را از عباسـیان اقتبـاس نمودنـد،  رو بعدھا بیش نداشتند، و از اين

ً تجديد نظر و اصالحاتى در اين امور صورت دادند مردان فاطمى، با آگاھى  دولت 4.اگر چه بعضا
سردار معروف ) سیسیلى(ى مصر، بعد از مرگ كافور اخشیدى، جوھر صقلى از اوضاع آشفته

ند و او در  صر نمود مرى وارد مصـر شـد و چھـار سـال بعـد، در  358خود را مأمور فتح م  362ق
 .قمرى، با ورود المعز فاطمى به مصر، دولت فاطمیان در مصر ظھور يافت

یش تـر مـديون وزراى كـاردانى مثــل  فاطمیان با ورودشان به مصر دست به تحوالتى زدند كه ب
 5.بود... بن حسن و بن كلس، بدرالجمالى، يازورى، عسلوج يعقوب

  منابع درآمد در دولت فاطمیان

  فالحت و زراعت. 1

نى 6000رود نیل، بـا طولـى معـادل  گـذرد و نقـش  تـرين رود دنیـا، از مصـر مـى كیلومـتر، طوال
ّت اقتصادى مصر ايجاد نمود تا جايى عمده تـوان گفـت شـاھرگ اقتصــاد  كـه مـى اى را در وضعی

ھم. مصر است چـون نجـوم الزاھـره و  طغیان آب نیل كه در بعضى كتب و منابع مھم تاريخى، 
گردد، مؤيد اين مطلب است كه تمامـى  تاريخ ذھبى، به طور مرتب در وقايع ھر سال ذكر مى

به ايـن امـر توجـه نشـان دادنـد و وسـايل الزم را بـراى  دول حاكم در مصر و از جمله فاطمیان 
 6.يابى به اھداف اقتصادى از طريق كشاورزى فراھم نمودند دست

ذراع بود و اكثر مناطق اطراف رود نیل  18رسید  میزان طغیان رود نیل زمانى كه به حداكثر مى
شد و اين امر تبعاتى در پى داشت، از جمله از بین  رفت و كشاورزى مختل مى به زير آب مى

مصـريان بـراى  7.صورت آتـى بـود ھا به رفتن محصوالت به صورت آنى و كمبود علوفه براى دام
كه در ھنگـام ارتفـاع  گیرھايى را احداث مى  اطراف رود نیل آبجلوگیرى از اين حالت در كردند 

بت  گیرھا و كانال كرد و لذا ھمواره از اين آب آب نیل اين مشكل را تا حدى بر طرف مى ھا مراق
 8.نمودند كردند و در طول سال چندين بار اليروبى مى مى

مى طور كامـل زيـر آب مـى ھايى را كه به زمین صوالتى در آن كشـت  رفـت بیـاض  گفتنـد و مح
ھا محصوالت  ھا و چاه چنین از طريق كانال شد كه تا ھنگام درو به آبیارى نیاز نداشت؛ ھم مى

ً كشاورزان آب را  9.ترى داشت معموالً نوع دوم، عايدات بیش. آمد دست مى زمستانى به بعضا
 10.رساندند ھا مى كردند به زمین ھا و وسايل خاصى كه خود طراحى مى با سطل

گور،  ترين محصوالت زمستانى، گندم، شبدر، كتان، و مھم از مھم ترين محصوالت تابستانى، ان
 11.ھلو، نارنج، گالبى، لیموشیرين، خربزه، برنج و نیشكر بود

يـاب  ى مردم كـم رفت، غذا و آذوقه ھاى اطراف از بین مى در مواقع كم شدن آب رود نیل آبادى
ھـا را  بدرالجمالى، وزير كاردان دولت فاطمى، براى جلوگیرى از اين حالت حفر كانـال. شد مى

جايى كـه مقريـزى  سرعت بخشید و اين امر درآمدھاى مالى دولت فاطمى را افزايش داد، تا 
.سیصدھزار دينـار افـزايش يافـت) خراج(دارد كه با روى كار آمدن بدرالجمالى درآمد  اظھار مى

12 

  تجارت و بازرگانى. 2

شد و ايـن امـر تـأثیرات  در اوايل دولت فاطمیان، بغداد مركز تجارى دنیاى اسالم محسوب مى
صر داشـت بـا اسـتیالى كامـل فاطمیــان و مسـلط . نامطلوبى بر اقتصاد و تجارت و بازرگانى م

شدن بر اوضاع، حجم تجارى ايشان در اواخر قرن چھارم قمرى رشـد بسـیارى نمــود و قـدرت 
صورت مـى شرق  فت عباسـى در  كه در خال فت عمـالً  اقتصادى عراق به دلیل منازعاتى  گر

ضاع آشـفته عراق و او ر  ى آن بـه مصـر  كاھش يافت و تعدادى از تجار به دلیل ناامنى در بنـادِ
یان ) مصر قديم(تر آنھا در فسطاط  گريختند و بیش یت پرداختنـد و ايـن امـر بـراى فاطم به فعال
 .بخش بود بسیار مسرت
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ھـاى  كردند و از طرفى فاطمیــان بـر راه ھاى حامل بار، كاالى خود را در مصر تخلیه مى كشتى
شــايد ايــن امـر بــه دلیــل تبلیغــات دعــوت . تجــارى ھنــد تــا حــدود زيــادى مســلط شــده بودنــد
مى صورت  كثر نقـاط  زمـان روابـط تجـارى خـود را بـا  دادنـد و ھـم اسماعیلى آنان بـود كـه در ا

ى سیسیل گسترش بخشیدند و بدين ترتیب قدرت تجارى فاطمیان به  افريقیه، مغرب و جزيره
ى مديترانه كشیده شد و راھى را ھم به سوى ھند براى تجـارت  كشورھاى اطراف و حاشیه

 13.كاالھاى خود گشودند
كه به فاطمیان در امر اقتصاد تجارى قوت بخشید مقدار قابل توجھى طال بـود  از جمله مواردى

ً به دستور معز،  كه توسط پانصد شتر از افريقیه ھنگام ترك آن با خود ھمراه آورده بودند و بعدا
بديل گرديـد خلیفه سیاب بـه شـمش ت بر  ھـم. ى فاطمى، به شكل سـنگ آ چنیـن فاطمیـان 

بود و قبـور فراعنـه معادن جنوب مصر كه مشـھور بـه وادى ست  العالقـى  ى مصـر در آن بـود د
 14.يافتند و طالى فراوانى از آن استخراج نمودند

نار . فاطمیان اصالحات اقتصادى خود را در مصر با باال بـردن ارزش دينـار شـروع نمودنـد وزن دي
 15.گرم بود و باالترين عیار را نسبت به تمامى بالد اسالمى داشت 6/4تا  4فاطمى 

  صنعت. 3

شد فاطمیـان و كسـب بـازار بیـن جاد صـنايع  تجارتِ رو به ر گانى سـبب اي مر بازر لى در ا المل
ين امـر را در سـفرنامه. مختلف در مصر گرديد یان  ناصـر خسـرو ا موده كـه در م كر ن ى خـود ذ

كشورھاى گوناگونى كه او بدانھا سفر نمود، مصر در آسايش و رفاه و آثار ھنرى و صنايع سـر 
 16.آمد بوده است

سابقه به دلیــل حضــور  ى  ى حیـات ايـن كشـور، پايـه دار خـود در عرصـه قبطیانِ حاضر در مصر 
به ايشـان  اصلى صنايع محسوب مى سبت  شدند و فاطمیان با سیاست تسامح و تساھل ن

ً صنايع كھن  توانستند از قدرت خالّقه ى قبطیان بھره بگیرند و تولیدات صنعتى خود را كه عمدتا
قه. گرفت افزايش دھند را در بر مى منـدان  شكوفايى امور صنعتى سبب جذب بسیارى از عال

صنعت، از اسـراى جنگـى سـود  به اين امر گرديد، تا جايى كه فاطمیان براى اھداف گسترش 
 17.جستند

  خراج. 4

اين بخش از منابع درآمد مربوط به صاحبان غیر مسـلمان اراضـى بـود و معیـار تعییـن آن، نـوع 
.آمد ذراع باال مى 16گرفت كه آب رود نیل  زمین و محصوالت كشاورزى بود و زمانى صورت مى

18 
له  بود؛ به اين» قباله«يكى از طرق اخذ خراج،  صورت كه زمینى را در حضور جمع به عنوان قبا
خت مـى گرفتند و پول آن به مدت چھار سال مى كردنـد و اگـر در طـول  را به صورت اقساط پردا

نمودند، از مبلـغ كـل كـه بايسـتى  اين مدت مقدارى از پول خود را خرج تعمیر و حفر كانال مى
 19.كردند شد كسر مى پرداخت مى

به بیـت دولت فاطمى زمین قرار  ھـاى مربـوط  شاورزان  یار ك مال را بـه صـورت اجـاره در اخت ال
صورت مرغوبیـتِ زمیــن داد و به صورت مزارعه عمل مى مى ين كـار بـه شـكل  نمـود و در  ھـا ا

 20.گرديد مزايده واگذار مى
ھاى دولتى به وزيران  گاھى زمین. ھاى گوناگون بود واگذارى اقطاع در دولت فاطمى به شیوه

» اقطــاع االســتغالل«را  شــد كــه آن و امــیران ســپاه واگــذار و در قبــال آن وجھــى دريافــت مــى
شد كه به  مند مى گرفت فقط از بعضى عايدات آن بھره گاھى كسى كه اقطاع مى. گفتند مى
مى. گفتند مى» اقطاع ارتفاع«آن  كان خـود واگـذار  به نزدي اقطـاع «كـرد  و اگر اراضى را دولت 

 21.شد گفته مى» تملیك
ــام ادالّء  ــه ن ــان راه(گروھــى ب ــام ) نماي ــه ن ــاترى ب ــه در آن » ســجالّت التحضــیر«دف داشــتند ك

كردنـد و  ھاى موجود در مناطق مختلف را با نوع محصول و مقـدار مسـاحت آن ثبـت مـى زمین
ین شـده را، كـه مــى افراد صاحب اراضى مـى بايسـت بـه دولـت پرداخـت  توانسـتند مبلـغ تعی
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حق) نوبت(قسط  8يا  3نمايند، در طى  ً پولى را بـه عنـوان  یار  بپردازند و ضمنا الزحمـه در اخت
احان قرار مى ّ  22.دادند مس

 )جالیه(جزيه . 5

نامیدند،  را جالیه ھم مى بر مسیحیان و يھوديان واجب بود كه مبلغى را به عنوان جزيه، كه آن
صورت مسـلمان شـدن از پرداخـت آن معـاف مـى طبـق . شـدند به دولت پرداخت نمايند و در 

سالخورده و زنـان و  قانون، فقط افراد جوان و آزاد و بالغ مى یه بپردازنـد و از افـراد  بايسـت جال
ھر سـال از . گرديد سالگى جالیه واجب مى 9بر كودكان از . شد ديوانگان جزيه گرفته نمى در 

قیراط، و از طبقـه 2و يك ششم دينار، از افراد متوسـط  4افراد متمول و ثروتمند  ى  دينـار و دو 
 23.شد و پنج ھشتم دينار اخذ مى 1سوم 

بود مرى و معمـوالً در اول محـرم  گروھـى بـه نـام حاشـران  24.پرداخت جزيه با حلول سال ق
ھر  آورى آمار و اطالعات را در مورد افراد به عھده داشتند و طبقـه ، جمع)كارمند و مسئول( ى 

شدند از دفتر اخذ جزيه حـذف  كه از مصر خارج مى مردگان و كسانى. كردند كدام را تعیین مى
 25.شدند مى

  زكات. 6

طـال (، نقدين )گوسفند، گاو، شتر(زكات از صدقاتى است كه در اسالم به صاحبان انعام ثالثه
 26.گردد واجب مى) گندم، جو، خرما، كشمش(، غالت اربعه)و نقره

كم را بـه  در عصر فاطمیان داعیان اسماعیلیه مالى را به نام فطره و نجوا مى گرفتند و ايـن ح
ْ (ى مجادله  سوره 12ى  استناد آيه َي َد َ ي ـن ْ َی وا ب ُ ِم ّ د َ َ فَق ول ُ َّس ْ الر م ُ ت ْ ی َ ناج ذَا  ِ ـوا إ ُ ن َ َ آم ذِين ـا الـَّ َ يُّھ َ يـا أ

قَةً  َ َد ْ ص اكُم َ و ْ قرار  و يك سوم درھم بود و آن 3كردند و مبلغ آن  اعمال مى) نَج را در اختیار دولـت 
 27.دادند و در رونق اقتصادى دولت فاطمى بسیار حايز اھمیت بود مى

عالم نمــود كـه ايـن صـدقات بـر ھـر  481ى فاطمى در  مستنصر خلیفه قمـرى طـى فرمـانى ا
را ترك نمايد، مثل اين است كه امرى واجب ھمانند نماز و  مؤمنى واجب است و كسى كه آن

ــر نگــردد شــود كــه بیــت روزه و حــج و جھــاد را تــرك كــرده و ايــن امــر باعــث مــى ــر . المــال پ ب
صالحه شما را ارتقـا  امیرالمؤمنین واجب است نسبت به پرداخت آن تعھد گـیرد تـا اعمـال  ى 

 .الصالحات را نصیب شما گرداند بخشد و باقیات

  رباع. 7

يك  گفتند و خانـه ھايى كه بیش از يك خانوار در آن ساكن بودند رباع مى به خانه اى كـه فقـط 
 28.خانوار در آن ساكن بود دار نام داشت

 :گويد ناصر خسرو در سفرنامه خود مى
ست و  در مصر ھشت ھزار خانه است كه از آن سلطان است و آن جاره داده ا را سلطان بـه ا

 29.اند گیرد و مردم بر اين رسم عادت داشته و پذيرفته ماھانه كرايه مى
یان داراى اھمیـت بسـیار بـود بـه طـورى) جمع رباع(ھا  ربع طرف  در عصر فاطم كـه افـرادى از 

شده بودنـد كـه در  آورى كرايه دولت، به عنوان متولى، مأمور جمع ھا بودند و بازرسانى تعیین 
 30.كردند تا تعمیر نمايند را گزارش مى صورت خرابى رباع، آن

مود، مبـنى بـر ايـن 517ى فاطمى در رمضان  اآلمر خلیفه صادر ن شورى  كـه در مـاه  قمرى من
اين منشور در جامع فسطاط نصب شد و مردم . شود ھا بخشیده مى رمضان دريافت اجاره ربع

 31.خلیفه را دعا نمودند

  خمس رومى. 8
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ھنگـام وارد كـردن ) بیزانس(نوعى عوارض گمركى بود كه از بازرگانان امپراطورى روم شرقى 
 32.گفتند را خمس يا خمس رومى مى شد و آن كاال به مصر گرفته مى

آنچه از تجار رومى كه به مرزھاى میھن وارد : اند را چنین توصیف كرده مقريزى و قلقشندى آن
تـنزل % 20میزان كااليشان است و بعضى اوقات تـا % 35گردد و مقدار آن  شوند اخذ مى مى
كه بـراى  دولت فاطمى اين مقررات را براى غیر مسلمین وضع نموده بود؛ در حالى 33.كرد مى

كـه در سـاختن كشـتى و صــنايع  شد و حـتى كسـانى تجار مسلمان به اين صورت عمل نمى
ً تجار غیر مسلمان عوارض گمرك را  فعال بودند از تخفیف ھم برخوردار مى شدند، اگر چه بعضا

فیر رسـوم«شـد كـه  نوع ديگرى عوارض از بازرگانان رومى اخذ مى 34.پرداختند نمى نـام » التو
 35.داشت و عبارت بود از يك ششم يا يك ھشتم دينار از كل میزان درآمد

 
 :گويد جبیر مى ابن
كـه از وى در  آن قمرى متصديانِ عوارض از وى و ھمراھانش عوارض طلب نمودنـد، بـى 578در 

یق نماينـد؛ در صـورتى كـه كـاالى ھمـراه آنھــا  اين مورد كه چه نوع كااليى ھمراه اوسـت تحق
 36.ى راه بود و قصد تجارت نداشتند توشه

ين  مـى) كاال و اجنــاس(گونه عوارض، دولت گاھى دست به احتكار اموال  در كنار اين زد؛ بـه ا
مى مود و  ترتیب كه دولت ھر ساله اجناسى به ارزش صدھزار دينار براى سلطان خريـدارى  ن

بار  يـاب مـى كـرد و چـون كـاال در بـازار كـم دارى مى به عنوان متجر نگه شـد، دولـت آنچـه در ان
خت آورد و مى داشت بیرون مى قمـرى ملغـى  442ايـن رسـم در عصـر وزارت يـازورى در . فرو

تر بود  شد، ولى اجناسى مثل چوب و صابون و آھن و سرب و عسل كه احتمال خرابى آن كم
 37.دارى آن مشكل بود تر غالت مد نظر ايشان بود كه نگه شد و بیش دارى مى نگه

  موقوفات. 9

مورد » االحباس ديوان«موقوفات يا  یان  از مواردى بود كه در تاريخ اسالم از صدر تـا عصـر فاطم
ساختمان. گرديـد ھا اعمـال مـى نظر بود و در تمامى حكومت تدا در  بع امـر وقـف اب ھـا  ھا و ر

حرمین شـريفین  قمرى اولین بار فردى زمین و باغ 318مرسوم بود، اما در  خود را وقـف  ھاى 
 38.نمود) مكه و مدينه(

(دولت فاطمى تشكیالت خاصى را براى امر وقف وضع نمود؛ به اين صورت كـه در عصـر معـز 
یت) ق363 مال منتقـل  طى فرمانى قرار شد كه درآمدھاى مالى حاصل از موقوفات را بـه ب ال

 39.نمايند كه اين امر سود فراوانى براى دولت داشت
نه فاطمیان براى اداره و تعمیر مساجد، دادن حقوق خدام و مؤذن جارى اماكـن  ھا، ھزي ھـاى 

ین... ھا و ھا، آب انبارھا، بیمارستان مذھبى ديگر و حمام به عنـوان وقـف  زم ھـا و امـاكنى را 
ساجدى  403دادند و حتى در  مى قمرى از طرف حاكم فاطمى ھیئتى براى مشخص كردن م

بت شـد تعـداد ايـن . كه داراى عايدات نیستند تعیین گرديد و اسامى اين مساجد در دفترى ث
 40.درھم براى آنھا وضع گرديد 9220بود و ماھانه مبلغ  830مساجد 

 :گويد مقريزى مى
ضان، گروھـى  3اين سنت تا پايان دولت فاطمى ادامه داشت و ھر ساله  ماه رم روز به پايان 

كردند و در صورت نیـاز  ھا و اماكن مقدسه سركشى مى قاضى و بازرس به مساجد و زيارتگاه
 41.كردند آن اماكن به حصیر و قنديل و بازسازى بنا، آن را در دفاتر مخصوص ثبت مى

سند  از جمله، قديمى. ى فاطمى اسنادى ھم دال بر موقوفات باقى مانده است از دوره ترين 
بن رزيك است كه مقدارى از اراضى خود  الصالح طالئع قمرى، از وزيرالملك 554مربوط به سال 

مود و ھـم را در حاشیه چنیـن  ى رود نیل براى سادات حسنى و حسینى مقیمِ قـاھره وقـف ن
نامه  سھمى را براى سادات حسنى و حسینى مكه و مدينه اختصاص داد و در پايانِ اين وقف

كه و مدينـه متعلـق اسـت، در  اظھار داشت كه بقیه به سـادات م مرگش  موال او بعـد از  ى ا
 42.كه اعقاب او كه داراى سھمى نیز ھستند نسلشان منقرض گردد صورتى

  ى اموال مصادره. 10
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فت محسـوب  مصادره ى اموال بزرگان دولت فاطمى بعد از عزل آنـان منبــع درآمـدى بـراى خال
نخسـتین كـس از دولـت . شـد ھاى اسالمى عمل مى شد، گرچه اين رسم در اكثر دولت مى

كه در  دار، يعقوب فاطمى كه اموالش مصادره شد، وزير نام ى  قمـرى، دوره 373بن كلــس بـود 
ى زندان شد و پانصد ھزار دينار از اموال او مصادره شـد، اگـر  عزيز فاطمى بركنار گرديد و روانه

یار گرفـت ً از زندان آزاد شد و منصب وزارت را دوباره در اخت صادره 43.چه بعدا موال  چـون م ى ا
را  ى فــاطمى ديوانــى را بــراى ايــن امــر تأســـیس نمـــود و آن زيــاد گرديــد، حـــاكم، خلیفــه

به سبب عزل يا (شد  در اين ديوان نام افرادى كه اموالشان مصادره مى. نامید» المفرد ديوان«
 44.گرديد ثبت مى) قتل

موده بـود  477بدرالجمالى، وزير دولت فاطمیان، امـوال فرزنـد خـود را كـه در  قمـرى مصـادره ن
 45.نمود» العطارين جامع«صرف بازسازى 

ــد كــه شــامل قاضــیان، نويســندگان،   در دوران اآلمــر، امــوالِ بیــش ــر اشــخاص مصــادره گردي ت
 46.ى اموال متوقف شد اگرچه مدتى مصادره. فرماندھان نظامى، مسیحیان و يھوديان بود

  وارث اموال مردگان بى -11

اند منبع » الحشريه المواريث«دارايى كسانى كه بعد از مرگشان وارثى نداشتند و مشھور به 
نمود و وارث نداشـت بـه   قبل از فاطمیان اموال ھر كس كه فوت مى. درآمدى در اين دولت بود

ھب  در دوره. شد المال منتقل مى بیت يق مذ ى فاطمیان نسبت بـه امـوال بـدون وارث بـه طر
ــى ــم م ــماعیلیه حك ــه  اس ــانى ك ــد و كس ــام ذوى«ش ــت » االرح ــه دول ــان ب ــتند اموالش داش

كـه ھــر  اى را تنظیم نمود مبنى بر ايـن ى وزارت خود برنامه رسید؛ اما بدرالجمالى در دوره نمى
ثى مردگـان بـى شود؛ و از اين كس بمیرد طبق مذھبش با او عمل مى وارث  طريق اموال مورو

 47.بازگشت» الحشريه مواريث«به ديوان 
شان را  قمرى فرمانى صادر شد كه زنان شیعه مى 516در سال  توانند تمامى میراث شوھران

 48.ببرند و با زنان غیر شیعى بر اساس مذھب آنھا رفتار شود

  مالیات. 12

سیم  بخش مھمى از منبع درآمد فاطمیان مالیات بود، كه بـه دو دسـته ى فرعــى و اصـلى تق
آنچه از كفار و مشركین بـدون خونريـزى گرفتـه شـود (ھاى اصلى شامل فئ  مالیات. شد مى

كه بـه  كه شامل خراج و جزيه و مالیـات اھـل ذمـه و بازرگانـان سـرزمین ھـاى غـیر اسـالمى 
يى (و خمس .) شوند ھاى اسالمى وارد مى مكان آنچه از معـادن و غنـايم و مسـتخرجات دريا

شتر و گـاو، طــال و نقـره و (و زكـات .) آيـد دست مى كه از طريق غواصى به كـه بــر گوسـفند، 
یات مى.) گیرد گندم، جو، كشمش و خرما تعلق مى شده مال موارد يـاد  ھـاى  باشد و غـیر از 

یت) مكوس(فرعى بود كه عبارت بود از عوارض گمركى  براى رفــع نیـاز ب كه  مال  و مواردى  ال
 49.شد اخذ مى

اولین فردى كه در مصر به جز مالیات اصلى، مالیات فرعى را نیز وضع نمود احمدبن محمدبـن 
و مصـايد ) ى چھارپايـان علوفه(او مالیات مراعى . بود) ق250(مدبر، متصدى امر خراج در مصر 

مراعـى و (ى طولونیـان ھـر دو مـورد  را مقـرر كـرد كـه در دوره.) آيـد دست مـى آنچه از دريا به(
 50.ملغى شد) مصايد

را كه نوعى از عوارض گمركى بـود احیـا نمودنـد و در ) الھاللیه االموال(فاطمیان مالیات ماھانه 
 51.ھا را لغو كرد و اراضى مربوط به سلطان را به اقطاع داد عصر الحاكم او تمامى مالیات

خذ مـى طول سـال بـالغ بـر  در طول دوران فاطمیان ھشتاد نوع عوارض از مردم ا شـد كـه در 
يا » البھار مكس«مشھورترين اين عوارض . يكصدھزار دينار بود، ولى با تسلط ايوبیان لغو گرديد

ھا در خريد و فـروش  ھا و پارچه بر بعضى از جامه: گويد مقدسى مى 52.جات بود عوارض ادويه
مى 53.مالیات بسته شده بود ً به صورت ضمان بود كه ضامن متعھـد  شـد  گرفتن مالیات بعضا

يد و فاطمیـان آن خت نما لت پردا به دو یات  نوان مال را  ساالنه مبلغى را با توافق طرفین به ع
 54.رونق بخشیدند و تمامى اموال دولتى خود را از اين طريق به ضمان دادند
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  نتیجه

) ق297 - 567(فاطمیان كه حدود سه قرن . ھا، اقتصاد سالم است يكى از عوامل بقاى دولت
ــه ــد، از اقتصــاد دامن ــه دادن ــود ادام ــات خ ــه حی ــا  ب ــه در طــول دوران، ب ــد ك دارى برخــوردار بودن

ً طوالنـى خــويش را تضـمین  سـازمان دھـى مجــدد و اصـالحات دايمـى اقتصـادى بقــاى نسـبتا
 .نمودند

ى اساسى را پشت سـر  ھا سه مرحله ھا و حكومت فرض كه اغلب دولت با توجه به اين پیش
شیدگى مرحله(اند  گذاشته ً دولـت )ى ايجاد و تشكیل، دوام و تثبیت، و انقـراض و فروپا ، قھـرا

تا حـدود زيـادى  مر را  فاطمیان در مرحله ى دوم كـه دوام و تثبیـت اسـت، موفـق بـود و ايـن ا
ھاى دينى  اگر چه فاطمیان با انگیزه. ى آنان ارزيابى كرد توان مرھون اقتصاد سازمان يافته مى

شمال افريقـا و شـرق  روى كار آمدند و تبلیغات گسترده  ً با صر و شـام، تقري ى آنـان بـه جـز م
كه در امــر تبلیــغ  جھان اسالم را در برگرفته بود، ولى اين نكته را نمى توان از نظر دور داشـت 

ى اقتصادى يك ضرورت انكارناپذير است و  ھاى دينى و اعتقادى، داشتن پشتوانه به جز انگیزه
گـیرى  سال حكومت با بھره 270ھا در طول  فاطمیان به اين باور اساسى رسیده بودند؛ لذا آن

چون خمس، زكات، جزيه، موقوفات و غیره دسـت  از منابع درآمد سنتى و شرعى اسالم، ھم
را به موارد ... احتكار، نجوا، رباع و: به ابتكار عمل زدند و بعضى از منابع مالى و درآمدھا، نظیر

ً در خور تأمل است، ھزينه. فوق افزودند ھاى سنگین دربار  اگر چه مشروعیت موارد اخیر بعضا
با دولت عباسیان و امويــان ... ى امور سیاسى، اقتصادى، فرھنگى، نظامى و و رقابت در كلیه

به نظـر مـى. اندلس ضرورت اين امـر را قـوت بخشـید حال  به  در ھــر  رسـد رويكـرد فاطمیــان 
 .ناپذير بوده است اقتصادى مبتنى بر كسب درآمد از منابع جديد، امرى اجتناب
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