
  

  در افريقیه و مغرب  ھا و علل اقتصادى گرايش به فاطمیان  زمینه
 (*)دكتر محمدعلى چلونگر

یه 297تشكیل خالفت فاطمیـان بـه ســال  نه) 1(قمـرى در افريق ھـاى متعـددى   عوامـل و زمی
قرار گرفتـه اسـت؛ در  در بین اين عوامل، زمینه. داشته است ھاى اقتصادى كم تر مورد توجه 

ّت آن كم تر از عوامل ديگر نیست ّی  .حالى كه اھم
برخـى . شود در اين مقاله اوضاع اقتصادى و نقش آن در تشكیل خالفت فاطمیان بررسى مى

ِ افريقیه و مغـرب در نیمـه ى  از عوامل اقتصادىِ تأثیر گذار بر تشكیل خالفت فاطمى، به اوضاع
كه در  دوم قرن سوم قمرى و بخشى به عملكرد فاطمیان در دوران دعوت و قیام باز مى گردد 

 .گیرد اين مقاله ھر دو دسته عوامل مورد بررسى قرار مى

 .فاطمیان، افريقیه، مغرب، دعوت، اوضاع اقتصادى: ھاى كلیدى واژه

  ى قیام فاطمیان اوضاع اقتصادى افريقیه و مغرب در آستانه
اوضاع اقتصادى اين منطقه، در دوران بعد از اسالم تا تشكیل خالفت فاطمیـان، بـه سـه دوره 

 :گردد تقسیم مى
 ھاى مستقل؛ از ورود اسالم تا تشكیل حكومت -
 ى سوم؛ ھاى مستقل تا اواسط سده از تشكیل حكومت -
 .ى سوم ى دومِ سده نیمه -

ى دومِ قـرن سـوم  ى اول، با اوضاع اقتصادى در نیمه وضعیت اقتصادى مغرب و افريقیه در دوره
ِ . ھاى زيادى دارد ى قیام فاطمیان شباھت و در آستانه ساز براى تبیین عوامل اقتصادىِ زمینه 

قرن سـوم را بـه اختصـار  قیام فاطمیان، الزم است اوضاع اقتصادى مغرب و افريقیه تا اواســط 
 .بررسى كنیم

  ھاى مستقل از ورود اسالم تا تشكیل حكومت

حمالت اعراب، . سرزمین مغرب و افريقیه در اين دوران از وضع اقتصادى مطلوبى برخوردار نبود
سته قیام غارتگرى ھـاى پیو ھا و خـوارج علیـه حكامشـان،  ساكنان كوھسـتان و  ى بربر ھـاى 

ھاى عظیمى كه از مغرب و افريقیه به دربار خلفا  ھا، سرمايه صحرانشینان در شھرھا و دشت
ِ منطقه را فرا گرفته بود ھمه  ھايى كه شعله ھا و شورش شد و فتنه سرازير مى ى آن سراسر

 .از اسباب وضعیت نامطلوب اقتصادى بودند
جب ) 2(ھايى مثل شورش كسیله و كاھنه در اين میان شورش صفريه و اباضـیه مو خوارج  و 

ھا به آتش كشیده شـد و  درخت. ركود زراعت و صنعت و تجارت در مغرب و افريقیه گرديده بود
ـه تخريـب گرديـد قلعه َ ْج ُلُس و طَن َراب عتى، ) 3.(ھاى مابین ط بـر اثـر تخريـب بـالد و منــاطق زرا

جا مكانى براى كسب   ديدند در آن جا به اندلس مھاجرت كردند؛ زيرا مى بسیارى از ساكنانِ آن
 )4.(روزى و زندگى نیست

ھـا معطـوف شـد و امـوال و  ھاى والیان در دو قرن اول به فرونشـاندن ايـن شـورش تمام تالش
ھـا وضـعیتِ  بعد از گذشت نیـم قـرن از ايـن شـورش)5.(ذخاير عظیمى در اين راه ھزينه گرديد

ً لطمه ديد  .اقتصادى شديدا
خوارج و بربرھـا نبـود بدون ترديد، مسئولیت والیان در ايجاد اين اوضاع كم در . تـر از مسـئولیت 

سھم داشـتند؛ زيـرا جنــگ بین خوارج، صفريه بیش ھـاى آنـان  تر از اباضیه در ايجاد اين اوضـاع 
بود موال و آتـش زدن شـھرھا و مـزارع  تـوان در  ى ايـن اعمـال را مـى نمونـه. ھمراه با غــارتِ ا

ر و يارانش) ق123(ى شھر طنجه  محاصره ْ ِش َلْجَ بن ب ) 7.(ديد) ق138(و در قیروان ) 6(توسط ب
افـزون بـر ) 8.(ھا تعداد زيادى كشته شدند كه مورخین اتفاق بر كثرت آنـان دارنـد در اين جنگ
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 .اين مصايب، امراض مسرى نیز تعداد كثیرى را به كام مرگ كشید
جـا كـه مـردم  اين حوادث موجب وخامت اوضاع اقتصادى و قحط و غـالى شـديدى شـد؛ تـا آن

لف روى آوردنـد والـى ) 9.(براى زنـده مانـدن بـه خـوردن حیوانـات بـاركش، سـگ، پوسـت و ع
سامان دادن  سر و  براى  افريقیه در اثر اوضاع نامطلوب اقتصادى مغرب و افريقیه، مجبور شد 

ھا نتوانست اوضاع اقتصادى افريقیه  اوضاع دستِ كمك به سوى مصر دراز كند، ولى اين كمك
ھا صَرف تحكیم موقعیت حكّام و موقعیت دفاعى  و مغرب را سر و سامان دھد؛ زيرا تمام كمك

صادى ) 10.(شھرھا و برپايى دژھا و باروھا گرديد ً والیان افريقیه اھتمامى به اصـالح اقت ظاھرا
قه  كه شورش آن نواحى نداشتند، اما بعد از آن قدرت در آن منط مدعیانِ  گر  خوارج و دي ھاى 

صادى در دوره فروكش كرد، تالش صالح وضــع اقت بود و ا شعث،  ھايى بـراى بھ ى محمــد بـن ا
بـا حركـت ) 11.(انجام گرفت، ولى عمر اين اصالحات كوتاه بود) ق148 - 143(والى عباسیان 

ً شورش  .ھاى خوارج شدت گرفت و وضعیت مانند قبل شد وى به شرق مجددا
(ھاى يزيـد بـن حـاتم  ھاى خوارج بر اوضاع اقتصادى افريقیه از تالش تأثیرات نامطلوب شورش

صادى ) ق170 - 154 گر افريقیـه، در مواجھـه بـا گرسـنگى و قحطـى و مشـكالت اقت والى دي
الّت اين زمین او اھتمام زيادى به كشت و زرع زمین. شود روشن مى ھا  ھا مصروف داشت و غَ

یت ) 12(زده قرار داد را در اختیار مردم قحطى یان رع بح و م يادى را ذ و گوسفندان و شتران ز
سیعى در زمینـه. تقسیم كرد تالش و َف و  يزيد براى بھبودِ اوضاع اقتصــادى،  ـر ى گسـترش حِ

ھا نیز نتوانست اوضـاع اقتصـادى را  اين اقدامات و تالش) 13.(صنايع و برپايى بازارھا انجام داد
ــى ــرا م ــد ؛ زي ــود بخش ــاى  بھب ــوق و عطاي ــت حق ــیروان از پرداخ ــان ق ــیارى از والی ــم بس بینی

 )14.(لشكريانشان ناتوان بودند
 .تھاى مستقل تداوم داش ى اقتصادى تا استقرار دولت اين شرايط بحران زده

ستقل تـا اواسـط  اوضاع اقتصادى افريقیه و مغرب در عصر دولـت ھـاى م
  قرن سوم

سبى  با استقرار دولت ھاى مستقل و برقرارى آرامش، مغرب و افريقیه شاھد تغییر و بھبود ن
ھـاى  ى حكومـت اين بھبود اقتصادى در تمام نواحى منطقه در محدوده. وضعیت اقتصادى شد

مذھب رسـتمیان ) ق364 - 172(، ادريسیان )ق296 - 184(اغلبیان   - 160(و دولت خـارجى 
 .نمودار گرديد) ق 352 - 140(و بنى مدرار ) ق 296

یان كـرده انـد  آنچه در كتب تاريخى و مسالك و ممالك از شكوفايى اقتصادى مغرب و افريقیه ب
ً مربوط به اين دوره از تاريخ مغرب و افريقیه است ھـا بـه  مغرب و افريقیه از زمان رومـى. عمدتا

اى چنین شكوفايى به خود نديده بود؛ مـزارع امنیـت الزم را بـراى زراعـت بـه  بعد در ھیچ دوره
. ى انـدلس رسـید و شكوفايى اقتصادىِ مغرب حتى به فرياد مردم قحط زده) 15(دست آوردند

ھـاى  چھارپايانِ بسـیارى ھــالك شـدند و درختـان و زمیــن) ق232(بر اثر قحط و غال در اندلس 
كه  زراعى خشكید و قیمت خوردار بـود  فت؛ در ايـن احـوال مغـرب از چنـان وضـعى بر ھا باال ر

 )16.(توانست به اندلس يارى برساند
شاورزى  در سايه ى امنیت ايجاد شـده در دوران اغلبیــان تـا اواسـط قــرن سـوم، محصـوالت ك

فت تا سـاحل سـخن  يعقوبـى از سرسـبزى و كـثرت درختـان در منطقـه. افزايش يا ى قعـودة 
 :گويد مى

شت مـى در آن ى قعـوده  شـد و در شـمال منطقـه جا زيتون و نخل و انگور به صـورت فــراوان ك
 )17.(كشتِ حبوبات رايج بود

صر شـكوفا شـد؛ بـه ويـژه صـنعت كشـتى يادىِ معـادن، صـنايع در ايـن ع ضل ز سـازى و  به ف
سبان و صـنايع شیشـه نق گرفـت شمشیر و زين و لگـام ا قیروان، محلـه. اى رو ِ  در  ّ اى خـاص

 )18.(گران بود شیشه

  اوضاع اقتصادى افريقیه از اواسط قرن سوم تا پايان قرن سوم
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گر از  بار دي در اواخر قرن سوم بر اثر عوامل انحطاط، كه قبالً بدان اشاره شد، آرامش نسـبى 
مد  جامعه ى افريقیه رخت بربست و به دنبالِ آن تغییراتى در اوضاع اقتصادى منطقه به وجود آ

شت كه شباھت زيادى به دوران قبل از تشكیل دولت ستقل دا ايـن اوضـاع اقتصـادى . ھاى م
 .بستر مناسبى براى قیام فاطمیان فراھم ساخت

مه ً بحران اقتصادى ھ گیر شـد در اواخر قرن سوم مجددا یش. جانبـه و فـرا  حران ب ين ب تـر در  ا
به دنبالِ آن، جنگِ داخلى شدت گرفت و آسـايش . افريقیه و در مناطق تحت نفوذ اغلبیان بود
سالى و گرانى، كه قسمتى  ھا خشك در اين سال. و رفاه از شھرھا و روستاھا رخت بربست

ابن ابى زرع . بر اثر عوامل طبیعى و قسمتى حاصل عملكرد حكام بود، بر افريقیه سايه افكند
سال   253ھا را كه از  ھايى از اين قحطى نمونه قمـرى ادامـه يافـت،  265قمرى آغاز شد و تا 

 .كند بیان مى
لف شـدند در اين بین قیمت  285مشـابه ايـن قحطـى در سـال . ھا باال رفت و شـمار زيـادى ت

ھمراه قحطى امـراض . اند بعضى مردم به مردارخوارى روى آوردند قمرى نیز رخ نمود كه گفته
بدون . گیر مردم شد كشنده ھم گريبان جمعیت مردگان به حدى زياد شـد كـه چنـدين نفـر را 

 )19.(دادند غسل و نماز در يك قبر قرار مى
مى آنچه ابن خلدون در مقدمه راجع به وضعیت نامطلوب اقتصادى دولت یان  در ) 20(دارد، ھا ب

قرار داده . كند ى قیام فاطمیان صدق مى مورد افريقیه در آستانه سنگینى كـه  به علت خراج 
ھاى مختلف قبايل بربر، كشاورزى رونق قبلــى خـود  ھا و آشوب چنین بروز فتنه شده بود و ھم

 .شد رھا شده بود ھايى كه قبالً كشت مى را از دست داده و بسیارى از سرزمین
ً ضربه ديد بى  در دوره. بر اثر بحران، وضعیت پولى و مسكوكات رايج شديدا ى ابراھیم دوم اغل

ھم) ق267(در موقع جنگ با طولونیان  ھا بـه وجـود آمـد كـه  اختاللى در گـردش در ھـا و دينار
بور . ى جنگ با طولونیان را مشكل ساخت ادامه ابراھیم دوم براى رفع بحران پولـى حــتى مج

ين . شد زيورآالت زنانش را تبديل به درھم و دينار كند با توجه به مشـكالت اقتصـادى، ضـرب ا
 .درھم و دينارھا احتماالً ھمراه با كاھش عیار بوده است

عد از  ابراھیم كه در جنگ با طولونیان تمام اموال و ذخیره ھاى پولى خود را ھزينه كرده بـود، ب
ى جنگ باقى  ى اموال طولونیان كه در صحنه پیروزى در صدد جبران آن برآمد و دستور داد كلیه

قدار نـزد لشـكريان مـى مانده بود جمع چه و بـه ھـر م مل  آورى شود و ھر  يافـت بـا شـدت ع
 :دارد ابن عذارى بیان مى. كرد تصاحب مى

قدار از  ھانى ھـر م بسیارى از لشكريان چون شدت عمل ابـراھیم دوم را ديدنـد بـه صـورت پن
 )21.(اموال را كه در اختیار داشتند فروختند

به نـام  274وضعیت نامناسب پولى موجب بحران و شورش ديگرى در سـال  قمـرى شـد كـه 
تــدبیرى ابــراھیم دوم ايجــاد شــد و بــه  ايـن بحــران بــر اثــر بــى. شـورش دراھــم شــھرت يافـت

جـا آغــاز شـد  شورش از آن. ھا دامن زد و بحران سیاسى و اقتصادى بزرگى پديد آورد شورش
اب ّ ھايى از جنـس مـس بـه نـام  ھاى كم ھاى گذشته، سكه ى دولت ھمراه سكه خانه كه ضر ب

اين اقدام باعث شد مردم دست به شورش بزنند و علیه ابراھیم اجتماع . ضرب كرد» صحاح«
سین از  اين شورش كه به تسلیم ابراھیم دوم در برابر مردم و خارج كردن سكه. كنند ھـاى م

به نـام  ید» عاشـرى«دور معامالت و ضرب درھـم جديـدى  حكومـت را در موضـعى ) 22(انجام
 .انفعالى قرار داد

بـا انحطـاط و ضـعف اغلبیـان سیاسـتِ . وضعیت خراج و مالیات عامل ديگر بحران اقتصادى بود
ِ بیش جرا شـد مالیاتى آنان در اخذ مبالغ ين سیاسـت، آنـان مـوارد . تر با شدت عمـل ا طبـق ا

در اواخر حكومـت . جديدى از عوارض و مالیات وضع كردند كه اھالى قادر به پرداخت آن نبودند
ً براى تأمین لشكركشى یه شورشـیان و فتوحـات در  اغلبیان، خراج و مالیات، كه عمدتا ھـا عل

بود گرديد، بسیار بیش آورى مى مناطقى مثل صقلیه جمع صول . تر از دوران والیـان  مأموران و
بى . كردند مالیات در اخذ آنھا بیداد مى مواردى مــأمور وصـول مالیــات تعھـدى بـه امـیر اغل در 

ً مبلغ معینى به نام خراج جمع مى آورى نمايد و به  سپرد كه به موجب آن موظف بود مستقیما
خواست به میل و تشخیص خـود، گـاه  در اين موارد مأمور ھر چه مى) 23.(امیر اغلبى بپردازد

مى شت  فع خـود بردا سپرده بـود، دريافــت و بـه ن مبـالغ زيـادى كـه . كـرد مازاد بر آنچه تعھد 
ً ھزينه اغلبیان از طريق خراج يا طرق ديگر به دست مى ھاى آنـان  ى لشكركشى آوردند عمدتا
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 .شد كه به عملكرد آنان معترض بودند ھايى مى علیه شورش
كه از  ى افريقیه را دست اين وضعیت، جامعه كرد و در بیـن طبقـاتى  خوش تغییرات اقتصـادى 

 .ى مساعدى براى تبلیغات فاطمیان فراھم شد اين وضعیت ناراضى بودند زمینه

  سیاست مالى و اقتصادى ابوعبداللَّه شیعى در دوران قیام

ھا   ھـا و روش شیوه عوت در جـذب بربر ه شــیعى در دوران د ھـاى مـالى و اقتصـادى ابوعبداللـَّ
. ى مقابــل سیاســت اقتصــادى اغلبیــان بــود سیاســت اقتصــادى وى نقطــه. بســیار مؤثــر بــود

یان شـیوه مل اصــلى انزجـار مـردم از اغلب ھـاى مـالى و  ابوعبداللَّه دريافته بود كه يكى از عوا
كرد) 24.(اقتصادى آنان است ھى  یان را ن . او براى جلب قلوب عامه سیاسـت اقتصـادى اغلب

ابـن عـذارى بیــان . ى سلف صـالح اسـت نظر او اين بود كه اين شیوه بدعت و مخالف با سیره
 :دارد مى

نه دسـت يافـت مالیـات 293در سال  َلَزمـه و طُب به شـھر ب ھـايى كـه  قمرى وقتى ابوعبداللَّه 
ايـن امــوال چیسـت؟ پاسـخ : آورى شده بود نزد او آوردند، وى از مأموران مالیاتى پرسید جمع
ر است اين: دادند ُ ش ُ ماد طُبنـه فرمـان داد . ھا خراج ع مورد اعت عى از افـراد  ابوعبداللَّه بـه جم

لى  اموال را به صاحبان آن ین مــردم در اموا مردم را آگـاه گرداننـد كـه آنـان ام ھـا بازگرداننـد و 
چنین اعالم شـود كـه اخـذ و  ھم) 25(ھا خارج كرده است؛ ھستند كه خداوند از زمین براى آن

 .پخش مالیات عشر بر اساس كتاب اللَّه خواھد بود
اين مال از كجاست؟ مرد جواب : در موردى ديگر از فردى كه اموالى به نزد او آورده بود پرسید

آورى كردى؟ مرد  چگونه جمع: ابوعبداللَّه گفت. ى يھود و نصار است ى سال گذشته جزيه: داد
ید  در اين موقع ابوعبداللَّه شیوه. كرد اى كه عمر اخذ مى به ھمان شیوه: جواب داد ى او را تأي

 )26.(توانید اين مال را بین اصحاب تقسیم كنید پس مى: كرد و به داعیان گفت
 :كند ابن عذارى در ادامه نقل مى

موال : به كسانى كه مال خراج را نزد او آورده بودند گفت در اين مال خـیرى نیسـت؛ زيـرا بـر ا
موال را بـه صـاحبانش بـاز  به معتمـدان طبنـه دسـتور داد كـه ايـن ا مسلمین خراج نیست؛ و 

 )27.(گردانند
 :گويد عذارى مى ابن. اين سیاستِ مالى ابوعبداللَّه اثر نیكويى در میان اھالى افريقیه داشت

یدوار شـدند كـه او  َه، عملكرد مالى ابوعبداللَّه را ديدند مسرور گرديدنـد و ام ن ْ وقتى اھالى طُب
خـبر عملكـرد او در سراسـر افريقیـه منتشـر . كتاب و سنت را در میان آنان اعمال خواھد كـرد

 )28.(شد و مردم متمايل به ابوعبداللَّه شدند و با او مكاتبه كردند
ته شـده . عملكرد مالى ابوعبداللَّه توجه اغلبیان را به خود جلب كرده بود ين نك جه ا آنان متو

یش ى اين سیاست، موجب دل بودند كه ادامه ھد  سـردى ب تـر مــردم از حكومـت اغلبیـان خوا
 :كند عذارى باز نقل مى ابن. شد

فت فرا گر .(وقتى اخبار سیاست مالى ابوعبداللَّه به زيادةاللَّه سوم رسید حزن و انـدوه او را 
29( 

گاه مردمـى براى از دسـت دادن پاي ً حزن و اندوه او  اش از يـك سـو و گـرايش ھـر چـه  مسلما
ییر سیاسـت . تر مردم به فاطمیان از سوى ديگر بوده است بیش جاى تغ زيادة اللَّه سـوم بـه 

ند اش به رجال و سیاست اقتصادى َّه را لعـن و نفـرين كن (مداران دستور داد در منابر ابوعبدالل
 .تا از اين طريق او را از چشم و دل مردم بیفكند) 30

چه  نمايى مشكالت اقتصادى اغلبیان وضع را بحرانـى كرد با بزرگ ابوعبداللَّه سعى مى تـر از آن
ــازد ــراھم س ــان ف ــى از اغلبی ــايى عموم ــراى نارض ــه را ب ــع زمین ــد و در واق ــوه دھ ــود جل او . ب

یان  مى یان تشـديد معضـالت و مشـكالت اقتصـادى اغلب مل موفقیـتِ فاطم دانست كه از عوا
 :دارد قاضى نعمان بیان مى. تر خواھد كرد تداوم اين وضع امید به پیروزى را بیش. است

احمــد والــى اغلــبى بــه ابوعبداللَّــه رســید حالــت وى، در  بــن كــه خــبر مــرگ ابــراھیم بعــد از آن
ناآرامى جلسه داد؛ بعـد از  اش خـبر مـى اى كه با سران و مشايخ كتامة داشت، از ناراحتى و 

خبر رسیده كـه : ابوعبداللَّه گفت. اى از مشايخ علت ناراحتى او را پرسیدند اتمام جلسه عده
َّه . اين خبر كه بايد موجب شادى باشـد: گفتند. ابراھیم بن احمد اغلبى مرده است ابوعبدالل
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تارى كـه فرزنـدش در مسـائل مالـى : در پاسخ گفت من از مرگ او ناراحت نیستم، بلكه از رف
پیش گرفته ناراحتم؛ او تمام اموال غصبى پدرش را بازگردانـده و بـراى مظـالم بـه دادخواھـى 

 )31.(كند نشسته است؛ با اين كار قلوب مردم را به طرف خود جلب مى
لوب  برقرارى امنیت اقتصادى از اقدامات ابوعبداللَّه در افريقیه بود كه تأثیر بسزايى در جلــب ق

بى عامه داشت؛ وى در مناطقى كه فتح مى مى كرد  قرار  مود؛ او موفــق  درنـگ امنیـت را بر ن
. شد امنیت را، حتى در مناطق دور از مركز كه در گذشته ناامنى در آن حاكم بود، برقــرار كنــد

ثر ) 32.(اين عمل موجب گسترش ارتباط تجارى و تسريع در حركت اقتصادى افريقیه شـد بـر ا
صورت   ھاى گسترده ايجاد امنیت، مھاجرت ه  حت نفـوذ ابوعبداللـَّ اى بـه بعضـى از شـھرھاى ت

كه بـه . ھا موجب شكوفايى اقتصادى اين نواحى شـد اين مھاجرت. گرفت ايكجـان و تـازروت، 
لف  یان از نقـاط مخت دارالھجرة معروف شده بودند، مركز مھاجرت اسماعیلیه و ھواداران فاطم

ِ اقتصادى اين شھرھا بود  )33.(افريقیه شدند و اين خود از عوامل شكوفايى
صادى و مالـى  ابوعبداللَّه شیعى در بین اسماعیلیان و ھواداران فاطمیان در افريقیه روابطِ اقت

يه جاد كـرد بر پا عاون و ھمكـارى اي مة در . ى ت مؤمنین را در اجتمـاع كتا ین  او روح ھمكـارى ب
ــه ــت زمین ــار گرف ــه ك ــراى خــود . ى مــالى ب ــك اســماعیلى مــالش را فقــط ب ــن اجتمــاع ي در اي
 :ى قاضى نعمان به گفته. خواست نمى

یچ قرنـى گروھــى ھماننـد آنـان ديـده  ھیچ امتى ھمانند اين اجتماع نبود و در گذشته و در ھ
 )34.(نشده است

یه  سیاست اقتصادى و مالى ابوعبدهللا، كه از عوامل زمینه ِ گـرايش بـه فاطمیـان در افريق ساز
ھـايى در سیاسـت  بعد از تشكیل خالفـت دگرگونـى. بود، تا زمان تشكیل خالفت تداوم يافت

. ھاى دوران قیـام بـود مالى و اقتصادى فاطمیان به وجود آمد كه اين تغییرات مخالف سیاست
اى از  عبید اللَّه مھدى روشى ھمانند روش عباسیان در پیش گرفت كه با اعتراضـات گسـترده

 )35.(رو شد جانب بربرھا روبه
(ى اسـماعیلیه و قرامطـه بـود؛ جويانه سیاست اقتصادى دورانِ قیام برگرفته از اصول مساوات

ِ مالیات) 36 ھاى سنگین و كمرشكن و  در حالى كه سیاستِ اقتصادى دورانِ استقرار، تحمیل
ترين عوامل ھمراھى بربرھا بـا قیـام خـوارج علیـه  از مھم. پازدن به شعارھاى قبلى بود پشت

غايرت  نان م شین آ فاطمیان، اتخاذ اين سیاست و روش بود كه بـا شـعارھا و عملكردھـاى پی
 .داشت و حامیان اصلى نھضت را آزرده و خشمگین ساخت

 :دارد قاضى نعمان بیان مى
براز  بالد كتامــة رسـید، ا قّـاده بـه  َ وقتى عبیداللَّه مھدى بعد از آزادى از زندان سجلماسه به ر

موال و  در آن. برود) دار الھجرة فاطمیان در دوران قیام(تمايل كرد كه به ايكجان  جا فرمـان داد ا
ظت آن ھـا را در زمیــن پنھـان كـرده  ذخايرى كه در دست دعات و مشايخ بود و آنـان بـراى حفا

 )37(ھا خشمگین شدند؛ كتامى. بودند در اختیار وى قرار گیرد
با نـیروى بـازو و شمشـیر آنـان بـه  زيرا گمان مى كردند كه سھمى در اين امـوال دارنـد چـون 

تامى دست آمده بود و سال ه را  ھا از اين اموال حفاظت كرده بودنـد؛ ك ھـا ايـن عمـل عبیداللـَّ
لى  مغاير با نیات مالى ابوعبداللَّه شیعى مى شودند؛ و ديدند و به ھمین دلیل لب به انتقاد گ

ً با شدت عمل به انتقادات آنان جواب داد  )38.(عبیداللَّه مھدى بعدا
 :گويد ابن عذارى مى

يك  ند و بـه او تبر وقتى عبیداللَّه مھدى وارد قیروان شد، فقھا و بزرگـان قــیروان بـه نـزد او آمد
انــد ابــراز شــادمانى كردنــد و از او امــان  گفتنــد و از ايــن كــه فاطمیــان بــر اغلبیــان پــیروز شــده

عده خواستند؛ عبیداللَّه مھدى در جان كرد؛  كرى از امـوال ن لى ذ اى  ھا و فرزندان امـان داد، و
ست آن َّه درخوا ً نزد او بازگشتند و درخواسـت امـان در امـوال كردنـد؛ امـا عبیدالل ھـا را  مجددا

 )39.(نپذيرفت كه موجب وحشت آنان شد
گیرى ابوعبداللَّه در برابر سیاست مالى و اقتصادى عبید اللَّه مھدى بعـد از بـه  منابع به موضع

ھــاى زيــاد   ى وى در جلــب يــاران بــا اعطــا و بخشــش خالفــت رســیدن او و بــه خصـوص شــیوه
فات آن دو بـود كـه  كنند، ولى مى اى نمى اشاره دانیم اين تصرفات يكى از اسباب اصلى اختال

مى ست بـه  سرانجام به تیرگى روابطشان انجامید؛ ابوعبداللَّه كـه ايـن شـیوه را صـحیح ن دان
 :گفت مھدى مى

Page 5 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\123.htm



ِ فساد آنان مى اعطاى اموال به شیوخ زمینه  )40.(شود ساز
جبِ از دسـت  ھاى دوران قیام، از جمله آرمان پازدن فاطمیان به آرمان پشت ھاى اقتصادى، مو

اى در پـى داشـت و  رفتن حامیان اصلى نھضت در افريقیه و مغرب شـد و اعتراضـات گسـترده
 .ى ناپايدارى فاطمیان را در افريقیه فراھم آورد زمینه

  نقش اموال و خزاين فاطمیان در گسترش دعوت

لف عالـم  ى استمرار قیام گسترده الزمه ناطق مخت مرى در م سماعیلیان در قـرن ســوم ق ى ا
رسـد كـه  به نظر مــى. ى مالى گسترده بوده است اسالمى، قدرت اقتصادى و وجود پشتوانه

ــن قیــام را از نظــر اقتصــادى حمايــت كنــد،  ــدون تشــكیالت مــالى و امــوال و ذخــايرى كــه اي ب
بود دست رھـبران اسـماعیلى سـلمیه بـا . يابى سريع به اھداف سیاسى مورد نظر ممكــن ن

ى اقتصادى قیــام را از  آورى اموال و ذخاير، پشتوانه شناخت اين معضل از طرق مختلف با جمع
ھبران اسـماعیلى . قبل مھیا كرده بودند ِ مالى عظیمى در نـزد ر منابع، از وجود اموال و ذخاير

غرب انتقـال ) 41(دھند در سلمیه گزارش مى ً بـه افريقیــه و م كه رھبرى قیام اين اموال را بعدا
از وظايف . ى گسترش دعوت را در مغرب و افريقیه فراھم كرد ھا زمینه وجود اين دارايى. دادند

مام در  آورى امـوال از منـاطق مختلـف و ارسـال آن مھم داعیان در دوران دعوت، جمع ھـا نـزد ا
ست، . سلمیه بوده است ه مھـدى بـوده ا جعفر حاجب، كه خود شـاھد و در خـدمت عبیداللـَّ

 :گويد او مى. گذارد معلومات ارزشمندى در اين مورد در اختیار ما مى
مھـدى . فرستادند كردند و به نزد مھدى در سلمیه مى داعیان اموال را از ھر شھرى جمع مى

شبانه . اش حفر كرده بود سردابى به طول دوازده میل در خانه مل و  اموال و ذخاير بر شتر ح
شانده  بعد از تخلیـه. شد به داخل سرداب انتقال داده مى با خـاك پو سرداب   ِ ِ شـتر، در ى بـار

اين اموال به حدى زياد بـود . توانست مكان آن اموال را بیابد شد؛ به نحوى كه احدى نمى مى
ست   اند با اموال عبیداللَّه مھدى در دوران خالفت برابرى مــى كه گفته موال ) 42(كـرده ا و از ا

ين امـوال را در راه كسـب يـاران و . تر بوده اسـت ى عباسى بیش خلیفه مھـدى قسـمتى از ا
 )43.(رھايى از دست والیان در مسیر مغرب به كار برده بود

شده باشـد، ولـى  اگر چه به نظر مى یان در دوران دعـوت اغـراق  موال فاطم رسد در مقـدار ا
ى آن توانسـتند  حاكى از گستردگى اموال و ذخاير ايشان در آن دوران اسـت كـه بـه پشـتوانه

ّ عباسیان در نقاط مختلف، از جمله مغرب و افريقیه، با موفقیت دنبال كنند  .قیام خود را بر ضد
را رھا كند و به طرف مصر برود، ) مركز دعوت(ھنگامى كه عبیداللَّه مھدى مجبور شد سلمیه 

جا مانـده بـود و  موالِ بـر  ند؛ و چـون نگــران ا مل ك موال و ذخـاير را بـا خـود ح فت ا فرصت نیا
ى مالى دعوت وابسته به اين اموال است، به يكى از پیروانش فرمـان داد  دانست كه بنیه مى

قرار  به سلمیه باز گردد و خانه موال در زيـر آن  بى را كـه ا ند و جـوى آ ھاى علويان را خراب ك
ً به افريقیه ) 45(تا جاى اموال پنھان بماند) 44(داده شده بود ببندد و او بتواند اين اموال را بعدا

 .انتقال دھد
يارانش را  رو مى در بین راه عبیداللَّه ھر جا با مشكل روبه ياد خـود و  شد با اعطـاى مبـالغى ز

عبیداللَّه مھدى بعد از ورود به مغرب و اسـتقرار در سجلماسـه، عــالوه بـر ) 46.(داد نجات مى
يت ابـن . كـرد ھاى قبلى، اموالى ھم از جانب ابوعبداللَّه شیعى دريافـت مــى دارايى نابر روا ب

بود، ايـن امـوال از  عذارى به نقل از فردى ھاشمى كه ھمراه عبیداللَّه مھدى در سجلماسه 
بود لبى  ھاى اغ مى) 47(دينارھاى رايج در سجلماسه نبود، بلكه از دينار دھـد  و ايـن نشـان 

 .ھا را فرستاد ى حاكمیت اغلبیان بود آن ھا در منطقه ابوعبداللَّه ھنگامى كه در بین كتامى
لف بـه  فاطمیان اموال و دارايـى طرق مخت ھـايى را كـه در دوران دعـوت در اختیـار داشـتند از 

یت داده . آوردند دست مى پیروان اسماعیلیه يا از سر ايمان به ايـن كـه ايـن امــوال بـه اھـل ب
موال را پرداخـت  مى مدح كـرده اسـت ايـن ا قرآن آن را  شود و در واقع عمل خیرى است كـه 
گردد،  دانستند كه براى انسان محاسبه مى كردند، يا اين كار را در شمار اعمال نیكى مى مى

ين براى ا ھد رسـید و آنـان نصـیبى از  و يا  ياد آنـان خوا مت بـه فر شكیل حكو كـه در فـرداى ت
 :كردند فاطمیان در دوران دعوت اين اموال را تحت چند عنوان جمع مى. حكومت خواھند برد

ِ اموال. 1 مى. خمس ندگى  لف عـالم اسـالمى ز كردنـد  بر افراد اسماعیلى كـه در نقـاط مخت
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كنند به امام اسـماعیلى بپردازنـد و  واجب بود خمس اموالى را كه مالك ھستند يا كسب مى
یه فاطمیـان(از ھمین جا عنوان خمس در كتب فقھى قاضـى نعمـان  شد) فق قع، . وارد  در وا

باع االئمـه) 48(اى كه قاضى نعمان در كتاب دعائم االسالم نظريه مة فـى آداب ات (و كتاب الھ
كرد پـیروانِ مـذھب اسـماعیلى در طـول  در مورد خمس اموال بیان مى)49 دارد مبتنى بر عمل

ھمیــن شــیوه بعــد از تشــكیل خالفــت . دوران ســتر و قیــام در افريقیــه و منــاطق ديگــر اســت
يكــى از درآمــدھاى خالفــت فاطمیــان ھمیــن خمــس بــود كــه پــیروان . فاطمیــان اعمــال شــد

 )50.(كردند ھا ارسال مى اسماعیلى براى آن
ھده بر ع ھات چـه در دوران قیـام و چـه در دوران خالفـت تنھـا  ى پـیروان  بدون شـك ايـن وجو

پیروان غـیر اسـماعیلى  اسماعیلى بوده است؛ زيرا اگر پرداخت اين مالیـات شـرعى شـامل 
ً آنان واكنش نشان مى افريقیه نیز مى دادند؛ چنان كه در مواردى بعضى از اعمال  بود، مسلما

ھل سـنت مغـرب و  فاطمیان را بدعت دانستند و واكنش نشان دادند؛ ھم چنین ما در منــابع ا
ــیروان  بینیــم و ايــن نشــان مــى افريقیــه ذكــرى از ايــن مالیــات نمــى دھــد كــه وجــوب آن بــه پ

 .اسماعیلى منحصر بوده است
بر  ھاى قاضى نعمان به دست مـى از بعضى از نوشته آيـد كـه پرداخـت ايـن مالیــاتِ شـرعى 

ھاى مختلـف آنـان را  بعضى از پیروان اسماعیلى سنگین بوده است؛ زيرا قاضى نعمان در جا
 )51.(نمايد را امتحانى الھى معرفى مى كند و آن در پرداخت خمس دعوت به صبر مى

اين نوع مالیـات را . بود» درھم الفطرة«و » دينار الھجرة«نوعى مالیات شرعى ديگر به نام . 2
بود ضع كـرده  َّه شـیعى از افـرادى كـه ) 52(حمدان بن اشعث رھبر اسماعیلیان و و ابوعبدالل

پیروان اسماعیلى دينار الھجرة را به . كرد را دريافت مى شدند آن داخل دعوت اسماعیلیان مى
به دار   امام مى لف  ير مخت ناطق و جزا بود كـه از م دادند و اين مالیات براى رفع نیـاز اولیــايى 

واردان مذھــب  مالیــاتى بــود كــه تــازه) 54(و درھــم الفطــرة) 53(كردنــد؛ الھجــرة مھــاجرت مــى
 )55.(كردند اسماعیلى پرداخت مى

تنھـا اشـاراتى ضـمنى در . اطالعات دقیقى از مقدار و كیفیت اين نوع مالیات در منابع نیسـت
بر  در نامه. توانیم به دست آوريم بعضى مآخذ در اين مورد مى َّه سـوم اغلـبى  اى كـه زيادةالل

ھـاى عمومــى قرائـت شـود،  ضد فاطمیان در افريقیه منتشر كرده و فرمان داده بود در جايگــاه
یات غیـر  ھاى فاطمیان مطـرح شـده بـود كـه وى از آن نكاتى راجع به مالیات ھـا بـا عنـوان مال

شرعى  رود منظور زيادة اللَّه سوم از اين مالیات گمان مى) 56.(برد شرعى نام مى ھـاى غـیر 
 .دينار الھجرة و درھم الفطرة بوده كه براى آنان ناشناخته بوده است

صرفى در  غنايم در اختیار مشايخ كتامة قرار مى. غنايم. 3 َّه ھیـچ دخـل و ت فت و ابوعبدالل گر
ه مھـدى از سجلماسـه بـه  ايـن امـوال را مشـايخ كتامـة بعـد از آن. كرد ھا نمى آن كـه عبیداللـَّ

تدا تصـور مـى) 57.(ايكجان آمد تحويل او دادند مة اب كردنـد ايـن امـوال متعلــق بـه  رؤسـاى كتا
ً رؤسـاى كتامـة را بـه . ھاست آن عدا به اعتقاد قاضى نعمان ھمین تصور از اسبابى بـود كـه ب

 )58.(فساد و توطئه كشانید
قاط مختلــف . ھداياى پیروان اسماعیلى به صورت پول يا اجناس براى امـام. 4 داعیـان كـه از ن

اين نوع درآمد بعد از . آوردند آمدند، ھدايايى نیز با خود مى عالم به حضور امام اسماعیلى مى
مى. تر شد كه خالفت فاطمیان شكل گرفت بیش آن تى  بزرگان و رجال دولت واجب  ديدنـد وق

ند كه بر امام وارد مى اى واال در نـزد  جوذر خـادم، كـه رتبـه. شوند ھدايايى را به او تقـديم دار
ى  خلفاى فاطمى افريقیه داشت، بیش از ده ھزار دينار را براى تقرب به حضور سومین خلیفه

 )59.(فاطمى اھدا كرد
قاضى نعمان تحت عنوان صـدقات از اموالـى كـه اخـذ آن از مـؤمنین و مؤمنــات بـر . صدقات. 5

 :گويد پردازد و مى مى) 60(ى صدقات كند و به ذكر آيه ى صادقین واجب است ياد مى ائمه
مام جـائر و سـتمكار باشـد .(پرداخت صدقات به امام بر ھر مؤمنى واجب است ھر چند اين ا

61( 

  نتیجه

یه و مغـرب از نظـر اقتصـادى از وضـعیت  در اواخر قرن سوم و ھم یام فاطمیـان، افريق زمان با ق
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بود تـر در  ايـن بحـران بیــش. مطلوبى برخوردار نبود و بحران اقتصادى ھمه جانبه فراگیر شـده 
ه شـیعى عمـده ى  افريقیه و در مناطق تحت نفوذ اغلبیان بـود؛ ھمـان منـاطقى كـه ابوعبداللـَّ

 .ھاى خود را در آن قرار داده بود فعالیت
سكوكات ضـربه لى و م كرد بحران اقتصادى، بر نظـام پو وضـعیت نامناسـب . ى شـديدى وارد 

شھورترين آن ھا و بحران پولى موجب شورش كه م شد  ھـا شـورش دراھـم در  ھاى متعددى 
 .قمرى بود 274سال 

. خوش تغییرات اقتصادى مھمى شد ى افريقیه دست بر اثر وضعیت نامطلوب اقتصادى، جامعه
نه ضى بودنـد زمی ى مسـاعدى بـراى تبلیغـات فاطمیـان  در بین طبقاتى كه از اين وضعیت نارا

 .فراھم گشت
ھـاى مـالى و  در مقابل اين وضعیت نامطلوب اقتصادى، فاطمیان در دوران دعوت و قیـام، روش

یش گرفتنــد آورى  ھـاى مرسـوم جمـع ھـا شـیوه آن. اقتصادى خاصى را براى جذب بربرھــا در پ
ھد  ه خوا خراج اغلبیان را نفى و اعالم كردند كه اخذ و پخش مالیات فقط بر اسـاس كتــاب اللـَّ

صادى در . بود یت اقت لب قلـوب عامــه مؤثـر بـود، برقـرارى امن نان، كـه در ج گر آ از اقدامات دي
ناطق دور از مركـز قیـام كـه در . مناطق تحت كنترل بود آنان موفق شدند امنیت را، حتى در م

اين عمل موجب گسترش ارتباط تجارى و تسريع . گذشته ناامنى در آن حاكم بود، برقرار كنند
 .در حركت اقتصادى در افريقیه شد

ى فاطمیان در افريقیه و مغـرب  اموال و خزاين فاطمیان تأثیر بسزايى در استمرار قیام گسترده
ھايى كه فاطمیان در دوران دعوت در اختیار داشتند از طرق مختلف به  اموال و دارايى. داشت

» دينار الھجرة«پرداخت خمس اموال، پرداخت مالیات شرعى به نام : آمد؛ از جمله دست مى
مام فـاطمى فرسـتاده مـى»دينار الفطره«و  نايم ، ھدايايى كه براى ا ايـن . شـد، صــدقات و غ

ـــه از اصـــول  ـــه برگرفت ـــام، ك ـــان در دوران دعـــوت و قی ـــالى و اقتصـــادى فاطمی سیاســـت م
نه جويانه مساوات گرايش بـه فاطمیـان  ى اسـماعیلیان و قرامطـه بـود، زمی ى مناسـبى بـراى 

 .فراھم آورد

 :منابع

لوك  بن ابى زرع، على ابن - محمـد بـن فاسـى، انیــس المطـرب بـروض القرطـاس فـى اخبـار م
مراكش، المطبعـة الوطنیـه، (المغرب و تاريخ مدينة فاس، تحقیــق محمـد ھاشـمى فیالنـى، 

 ).م1936
 .ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، تصحیح على شیرى -
 ).ق1351دمشق، المكتبة العربیة، (ابن بدران، عبدالقادر، تھذيب ابن عساكر،  -
 ).تا بیروت، مؤسسة االعلمى المطبوعات، بى(ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن خلدون،  -
كـوالن و . س. ابن عذارى المراكشى، البیان المغرب فى اخبار االندلس و المغرب، تحقیق ج -
 ).تا بیروت، دارالثقافه، بى(لیفى بروقنسال، . ا
نذ تأسیسـھا الـى منتصـف القـرن الخامـس  - تاريخ الخالفـة م اقبال، موسى، دور كتامة فى 

 ).م1976الجزاير، الشركة الوطنیة النشر و التوزيع، ) (م11(الھجرى 
یق  - كر بـالد افريقیـة و المغـرب، تحق ه بـن عبـدالعزيز، المغـرب فـى ذ البكرى، ابوعبید عبداللـَّ

 ).تا بغداد، مكتبه المثنى، بى(دوسالن، 
ضوان،  - بـیروت، دارالكتـب (البالذرى، احمد بن يحیى، فتوح البلـدان، تصـحیح رضـوان محمـد ر

 ).م1978/ق1398العلمیه، 
مد كامـل حسـین و م - صحیح مح جوذر، ت . الجوذرى، ابوعلى منصور عزيزى، سـیرة االسـتاذ 

 ).م1945نا،  قاھره، بى(عبدالھادى شعیره، 
 ).م1994بیروت، دارالمغرب االسالمى، (دشراوى، فرحات، الخالفة الفاطمیة بالمغرب،  -
الدرة المضیة فى اخبار الدولة (الدوادارى، ابوبكر بن عبداللَّه بن ايبك، كنز الدرر و جامع الغرر،  -

، جزء السادس، تحقیق صالح المنجد، قسم الدراسات االسالمى بالمعھد االلمانى )الفاطمیة
 ).م1961/ق1380نا،  قاھره، بى(آلثار بالقاھرة، 

 ).م1969قاھره، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، (الدينورى، ابن قتیبه، االمامة و السیاسة،  -
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یة و المغـرب، تحقیـق عبـدالعلى الزيـدان، عزالديـن  - الرقیق قیروانى، ابواسحاق، تـاريخ افريق
 ).م1990بیروت، دارالمغرب االسالمى، (عمر موسى، 

فى ذكــر والة  - مس فـى جـذوة المقتبـس  یده، بغیـة الملت بن يحـیى بـن عم مد  الضبى، اح
 ).م1952نا،  قاھره، بى(االندلس، تحقیق محمد بن تاويت الطنجى، 

لب،  - صطفى غا یق م بـیروت، (عمادالدين القرشى، ادريس، عیون االخبار و فنون اآلثـار، تحق
 ).م1986/ق1406داراالندلس، 

 ).م1970بیروت، دارالثقافه، (قاضى نعمان، ابوحنیفه، افتتاح الدعوة، تحقیق وداد القاضى،  -
گران،  - - تـونس، الجامعـة التونسـیه، (، المجالس و المسايرات، تحقیق الحبیـب الفقـى و دي

 ).م1978
مل حسـین،  - - مد كا قاھره، دارالفكـر العربـى، (، الھمة فى آداب اتبـاع االئمـه، تحقیـق مح

 ).تا بى
 ).م1963قاھره، دارالمعارف، (، دعائم االسالم، تحقیق آصف بن على اصغر فیضى،  - -
 ).م1980نا،  قاھره، بى(القفى، عصام الدين عبدالرؤف، تاريخ المغرب و االندلس،  -
مال الديـن  المقريزى، تقى - مه الفـاطمیین الخلفـا، تحقیـق ج الدين، اتعاظ الحنفاء باخبــار االئ

 ).م1996/ق1416جا، وزارة االوقاف،  بى(الشیال، 
الناصرى السالوى، احمد بن خالد، االستقصاء الخبار دول المغرب االقصـى، تحقیـق جعفـر و  -

 ).م1945دار الكتاب،  -جا، الدار البیضا  بى(محمد الناصرى، 
ناشناخته، اخبار مجموعة فى فتح االندلس و ذكر امرائھا رحمھم اللَّه و الحروب الواقعـة بھـا  -

 ).تا دمشق، منشورات دار اسامه، بى(بینھم، 
النويرى، شھاب الدين احمد بن عبدالوھاب، نھاية االرب فى فنون االدب، تحقیق محمد جابر  -

 ).م1986/ق1404قاھره، المكتبة العربیة، (، 25عبدالعال الحینى، جلد 
 ).م1918نجف، المكتبة المرتضوية، (يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، البلدان،  -
عة  - الیمانى، احمد بن محمد، سیرة الحاجب جعفر، تصحیح ايوانف، مجلة كلیة اآلداب بالجام

 ).م1936نا،  قاھره، بى(، )2، جزء 4مجلد (المصرية، 

 :ھا نوشت پى

 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفھان*) 
ً برابر با تونس فعلى و معــروف بـه مغـرب (برقه و طرابلس؛ اقلیم افريقیه، : شود شمال آفريقا به چھار قسمت تقسیم مى. 1 تقريبا

ً برابر با كشور مراكش است( و مغرب االقصى ) معادل با الجزاير امروزى است(، مغرب االوسط )االدنى است  ).تقريبا
. خواھیم ھا مى جا ما مزارع و چراگاه خواھد و از آن عرب از افريقیه طال و نقره مى: گفت به بیان ابن عذارى، كاھنه به يارانش مى. 2

ابـن عـذارى، البیـان . (نظر من اين است كه بالد افريقیه را تخريب كنیم تا اعراب از اين جا مأيوس گردند و تا ابد ھیچ وقت باز نگردند
 ).36، ص 1المغرب فى االخبار االندلس و المغرب، ج 

 .ھمان. 3
 .ھمان. 4
بـه بعـد؛ احمــد بــن يحیـى  36، ص 1به بعد؛ ابـن عـذارى، ھمـان، ج  64ابو اسحاق الرقیق قیروانى، تاريخ افريقیه و المغرب، ص . 5

جزء  به بعد؛ ابن 230بالذرى، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد، ص  قتیبه الدينورى، االمامة و السیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء، ال
 .به بعد 66الثانى، ص 

فى التـاريخ، تصـحیح : تر از اعمال بلج بـن بشـر رك  براى آگاھى بیش. 38 - 37ناشناخته، اخبار مجموعه، ص . 6 ثیر، الكامـل  ابـن ا
یة 29، ص 3؛ عبد القادر بن بدران، تھذيب ابن عساكر، ج 391 - 388، ص 3على شیرى، ج  ؛ احمد بـن يحــیى بـن عمـیرة الضـبى، بغ

 .170الملتمس فى جذوة المقتبس فى ذكر والة االندلس، تحقیق محمد بن تاويت الطنجى، ص 
 .71 - 69، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 7
 .78؛ الرقیق القیروانى، ھمان، ص 70ھمان، ص . 8
 .112، ص 1احمد بن خالد الناصرى السالوى، االستقصاء الخبار دول المغرب االقصى، تحقیق جعفر و محمد الناصرى، ج . 9

 .25-22 فى ذكر بالد افريقیه والمغرب،تحقیق دوسالن،ص اندلسى،المغرب بن عبدالعزيز البكرى ابوعبید عبداللَّه. 10
 .73 - 72ابن عذارى، ھمان، ص . 11
 .121؛ الرقیق قیروانى، ھمان، ص 82ھمان، ص . 12
 .78، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 13
 .87 - 86ھمان، ص . 14
 .132عصام الدين عبد الروف القفى، تاريخ المغرب و االندلس، ص . 15
فى اخبــار ملـوك 89، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 16 ؛ على بن محمد بـن فاســى ابـن ابــى زرع، انیـس المطـرب بـروض القرطــاس 

 .98 - 64المغرب و تاريخ مدينة فاس، تحقیق محمد ھاشمى فیالنى، ص 
 .108 - 107احمد بن ابى يعقوب يعقوبى، البلدان، ص . 17
 .133القفى، ھمان، ص . 18
 .98 - 68ابن ابى زرع، ھمان، ص . 19
. گـردد ھا تجاوز و ستمگرى و بدرفتارى با رعايا معمول مـى در اواخر دولت: گويد ھا مى ابن خلدون در مورد وضعیت پايانى دولت. 20

ست . يابد ھا تقلیل و قحطى و گرسنگى و مرگ و میر افزايش مى در اين مرحله میزان خراج علت قحطى آن است كه اغلب مردم د
ِ دولت از كشاورزى بر مى شود يا بـه علـت  ھاى گوناگون تجاوز مى ھا به اموال مردم از راه خراج دارند؛ چه در اين مرحله يعنى اواخر

يا آواره مـى ھا پديد مى ھا و آشوب كنند و فتنه فرسودگى و پیرى دولت، سركشان شورش مى شـوند و كــار كشـاورزى  آيـد كــه رعا
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 .پذيرد نقصان مى
سبب تزلـزل اوضـاع . زدگى ھا موجبات گوناگونى دارد؛ از جمله قحطى مرگ و میر بسیار در اواخر دولت يا بـه  كرديم  چنان كـه يـاد 

عبدالرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلـدون، . (يابد دھد و فساد و ھرج و مرج و كشتار فزونى مى ھا روى مى  ھا و آشوب ھا فتنه دولت
 ).302 - 301، ص 1ج 
 .121 - 120، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 21
 .24؛ فرحات دشراوى، الخالفة الفاطمیة بالمغرب، ص 121 - 120ھمان، ص . 22
بود و مظــاھر آن  به طور كلى مى. اند اى به علل بحران نكرده مورخان اشاره. 23 لى فاسـد شـده  ين دوره، نظـام پو توان گفـت در ا

 :توان اين گونه خالصه كرد فساد را مى
ھا در پیش گرفتند و آن ھم احتماالً به علت كــاھش معــادن طــال و  سیاست پولى نادرست كه حكام با كاھش وزن و عیار سكه) الف

 آمد؛ طور كه بیان شد اكثر طالھا از بالد سودان مى نقره، يا كاھش واردات طال و نقره بود؛ زيرا ھمان
زمان ضرب سكه و پولى كـه وزن و عیـار آن كــاھش پیــدا كـرده بـود در  باال بردن ارزش پولى، بیش از آنچه واقعیت داشت، و ھم) ب

 چنان دارا بود؛ صورتى كه ارزش پولى گذشته را ھم
 .ھاى مسین ى سكه كاھش درھم و نقره و توسعه) پ

 .141ابوحنیفه قاضى نعمان، افتتاح الدعوة، تحقیق وداد القاضى، ص . 24
 .141، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 25
 .جا ھمان. 26
 .142 - 141ھمان، ص . 27
 .143ھمان، ص . 28
 .جا ھمان. 29
 .جا ھمان. 30
 .141قاضى نعمان، ھمان، ص . 31
 .245، ص )م11(موسى اقبال، دور كتامة فى تاريخ الخالفة الفاطمیة منذ تأسیسھا الى منتصف القرن الخامس الھجرى، . 32
 .252ھمان، ص . 33
 .131قاضى نعمان، ھمان، ص . 34
 .به بعد 252، ص 5به بعد؛ ابن اثیر، ھمان، ج  216، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 35
گران، ج . 36 ، 25شھاب الدين احمد بن عبد الوھاب نويرى، نھاية االرب فى فنون االدب، تحقیق محمد جابر عبـد العـال الحیـنى و دي

 .195 - 192ص 
 .67، ص 1؛ تقى الدين مقريزى، اتعاظ الحنفاء، تحقیق جمال الدين الشیال، ج 246قاضى نعمان، ھمان، ص . 37
 .به بعد 164، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 38
 .158ھمان، ص . 39
 .261قاضى نعمان، ھمان، ص . 40
 .به بعد 51محمد بن محمد الیمانى، سیرة الحاجب جعفر، تصحیح ايوانف، ص . 41
 .42، ص 4؛ ادريس عماد الدين قرشى، عیون االخبار و فنون اآلثار، تحقیق مصطفى غالب، ج 108ھمان، ص . 42
 .109محمد بن محمد الیمانى، ھمان، ص . 43
امام گودالى حفر كرده بود و اموال را در آن قرار داده بود و سقف آن محل را بـا گـچ پوشــانده بـود و بــر روى : جعفر حاجب گويد. 44

 ).113محمد بن محمد الیمانى، ص . (كرد آن، جوى آبى روان كرده بود و آب در تابستان و زمستان از روى آن عبور مى
 .113محمد بن محمد الیمانى، ھمان، ص . 45
 .18، ص 5ابن اثیر، ھمان، ج . 46
 .139، ص 1ابن عذارى، ھمان، ج . 47
 .قاضى نعمان، دعائم االسالم، تحقیق آصف بن على اصغر فیضى. 48
 .73 - 66قاضى نعمان، الھمة فى آداب اتباع االئمه، تحقیق كامل حسین، ص . 49
فرسـتادند،  ى اموالى كه داعیان از جزاير مختلف به طـرف منصـوريه مـى درباره. 283 - 280محمدبن محمد الیمانى، ھمان، ص . 50
 .481و  475، 647 - 425قاضى نعمان، المجالس و المسايرات، تحقیق الحبیب الفقى و ديگران، ص : رك
 .71 - 69قاضى نعمان، الھمة فى آداب اتباع االئمة، ص . 51
لدين المنجـد، ج 193، ص 25نويرى، نھاية االرب فى فنون االدب، ج . 52 ، 6؛ ابوبكر الدوادارى، كنز الدرر و جامع الغرر، تحقیق صالح ا

 .49ص 
 .211، ص 1مقريزى، اتعاظ الحنفاء، ج : براى اطالع از نظام مالیاتى اسماعیلیان و قرامطه رك. 53
 .اى است كه ھم در فقه شیعه و ھم اھل سنت آمده است درھم الفطرة كه بین اسماعیلیان بوده غیر از زكاة الفطره. 54
 .219، ص 1مقريزى، ھمان، ج . 55
 .173؛ قاضى نعمان، افتتاح الدعوة، ص 219ھمان، ص . 56
 .127قاضى نعمان، افتتاح الدعوة، ص . 57
 .جا ھمان. 58
ھادى شـعیره، ص . ابو على منصور عزيزى الجودرى، سیرة االستاذ جوذر، تصحیح محمد كامل حسـین و م. 59 ؛ قاضـى 147عبـد ال

 ).الطبعة االولى (499، 291نعمان، المجالس و المسايرات، ص 
 .60ى  ، آيه)9(توبه . 60
 .69 - 68قاضى نعمان، الھمة فى آداب اتباع االئمة، ص . 61
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