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ملخص البحث
 ازدهاراً مشل جماالت عدة من،شهدت مصر خالل سنوات حكم الدولة الفاطمية
 فقد أصبحت مصر املركز االقتصادي والتجاري األهم يف،أهمها اجلانب االقتصادي
 وسنحاول توضيح تلك السياسة االقتصادية للدولة الفاطمية يف صفحات هذا،املنطقة
 حتدث احملور األول عن املوارد والنفقات املالية للدولة:البحث الذي تألف من ثالثة حماور
 يف حني جاء، أما احملور الثاني فقد خصص للحديث عن النشاط االقتصادي،الفاطمية
.)احملور الثالث يسلط الضوء على العملة (النقود

Abstract
During the years of the rule of the Fatimid state, Egypt
witnessed a boom encompassing several areas, the most important
being the economic aspect. Egypt became the economic and
commercial center of the region. And We will try to clarify the
economic policy of the Fatimid state in the pages of this research,
which is damaged in three axes, The first axis deals with the
financial resources and expenditures of the Fatimid state، The
second axis was devoted to talk about economic activity ،The third
axis highlights the coin ( the money)
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املقدمة
احلمد هلل الذي شرع االحكام لعباده بكتابه املبني واناط تفاصيلها بسيدنا خامت األنبياء
صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداهم اىل يوم الدين.
اما بعد...
شهدت مصر خالل سنوات حكم الدولة الفاطمية ،ازدهاراً مشل جماالت عدة من
أهمها اجلانب االقتصادي ،فقد أصبحت مصر املركز االقتصادي والتجاري األهم يف املنطقة،
وسنحاول توضيح تلك السياسة االقتصادية للدولة الفاطمية يف صفحات هذا البحث الذي
تألف من ثالثة حماور :حتدث احملور األول عن املوارد والنفقات املالية للدولة الفاطمية ،أما
احملور الثاني فقد خصص للحديث عن النشاط االقتصادي ،يف حني جاء احملور الثالث يسلط
الضوء على العملة (النقود).

أوالً :املوارد والنفقات املالية للدولة الفاطمية
موارد الدولة الفاطمية:

أوالً :اخلراج:
ورد مصطلح اخلراج يف القرآن الكريم يف عدة آيات وبصيغ خمتلفة ،فمن ذلك قوله
تعاىل :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ ( )1وقوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﭼ( )2وقوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (.)3
فاخلراج هو ضريبة األراضي الزراعية اليت تفرض أصالً على كل أراضي سكان البالد
األصليني غري املسلمني( ،)4ومل حيدد مقدار اخلراج على حد معني بل هو اجتهاد من احلاكم،
أي أنه عكس اجلزية اليت نص عليها القرآن الكريم( ،)5وعندما خشي مع الوقت أن يؤدي إىل
حتول عدد كبري من السكان االصليني إىل اإلسالم إىل تقليل موارد بيت املال ،فقد تقرر أن ال
تتأثر ضريبة األرض بتغري اعتقاد مالكها ،أي أن الدخول يف اإلسالم يعفي من اجلزية لكنه ال
يعفي من اخلراج( .)6وكان اخلراج يفرض أحياناً على احملاصيل ،وإن كان الغالب يفرض على
أساس مساحة األرض املزروعة( ،)7ويضاف إىل ذلك فإن اخلراج مل يكن كله يدفع نقداً ،فقد
كان بعضه يدفع عيناً باحلاصالت وغريها ،فكان أكثر خراج األرض يف الوجه القبلي( )8يؤخذ
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عيناً بينما كان معظم خراج الوجه البحري يؤخذ نقداً ،ويدل على ذلك ما ساحمت به الدولة
الفاطمية زمن اخلليفة اآلمر بأحكام اهلل عام (515هـ1121/م) (.)9
وكانت هناك جمموعة من االعتبارات جيب مراعاتها عند تقرير اخلراج أهمها مراعاة
نوع األرض ونوع املزروع وطريقة الري( .)10وال جيب اخلراج إالَّ إذا أوفى النيل إىل مثانية
عشر ذراعاً( .)11وهذا األمر ال يعين أن الدولة الفاطمية كانت تتغاضه نهائياً عن اخلراج يف
األعوام اليت قد ال يصل فيها النيل حد الوفاء ،فقد كان ما تفعله أن تؤخر اخلراج إىل بعض
الوقت( ،)12وهو ما اصطلح على تسميته بالبواقي(.)13
ويشكل اخلراج أهم واردات بيت املال يف الدولة الفاطمية فهو عماد ثروتها( .)14وقد
بدأ أكثر وضوحاً يف مصر منه يف املغرب بعدما جعل اخلليفة الفاطمي املعز لدين اهلل مسألة
االشراف على الشؤون املالية ليعقوب بن كلس ،فاستهل عمله بدعوة الناس الستثمار
األراضي التابعة للدولة وسائر وجوه أعماهلا وتهيئة مستلزمات تضمينها والضرب على أيدي
املتهاونني من املالكني لألراضي واملضمنني والعمال ممن تأخروا يف دفع ما بقي عليهم من
أموال الدولة(.)15

ثانياً :الزكاة (النجوى):
ورد مصطلح الزكاة يف القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭼ

()16

وقوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﭼ( )17وقد فسر املاوردي( )18معنى قوله سبحانه (تطهرهم وتزكيهم بها) أي تطهر ذنوبهم،
وتزكي أعماهلم .وهي فرض فرضه اهلل تعاىل على عباده ،بقوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﭼ ( .)19وتعد الزكاة أول ضريبة فرضت على االغنياء والقادرين ،وقد أمر
اهلل سبحانه وتعاىل نبيه ( )أن يأخذ الزكاة من أموال االغنياء لريدها على الفقراء مبقتضى
قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (.)20
أما الزكاة يف الدولة الفاطمية ،فهي تعد أحد النظم املالية فيها حيث مل يدخل
الفاطميون أي تعديل عليها ،فقد نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ،وقد اختلفت املوارد
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املالية للزكاة ،باختالف السنني ،وباختالف االوضاع املالية للناس ،لكنها مع ذلك غدت
ايرادات اخلزينة ،كمورد مهم من املوارد املالية للدولة(.)21
وكان عند الفاطميني ما يعرف بالفطرة (النجوى) اليت كان الفطميون يدفعوها للحكومة
الفاطمية عن طريق الداعي أو نقائه ،ومبلغها ثالثة دراهم وثلث ،وكانت تؤخذ إىل اخلليفة
وعليها رقعة مكتوبة بامسه ،فيخط عليها اخلليفة (بارك اهلل فيك ويف مالك وولدك
ودينك)(.)22
وقد اختذ الفاطميون النجوى من قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(.)23

ثالثاً :اجلزية:
ورد مصطلح اجلزية يف القرآن الكريم لقوله تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (.)24
واجلزية تعين خراج األرض وما يؤخذ من أهل الكتاب وهو يرجع إىل بيت املال(.)25
وتعد اجلزية يف الدولة الفاطمية كأحد النظم املالية ومورداً مهماً من موارد بيت املال،
وقد فرضت اجلزية على أهل الذمة ،االحرار البالغني دون الصبيان والنساء والرهبان والعبيد
واجملانني والشيخ الكبري والفقراء الذين ال كسب هلم ،وقد فرضت الدولة الفاطمية اجلزية على
االفراد وفقاً لثروتهم(.)26
ولقد استمر العمل بأخذ اجلزية من أهل الكتاب طيلة عهد الدولة الفاطمية فقد بلغت
يف عهد اخلليفة اآلمر بأحكام اهلل عن كل نفس دينار وثلث ،وأحياناً ديناران(.)27

رابعاً :االوقاف (األحباس):
يقصد باألحباس االموال املوقوفة على جهات الرب سواء ألغراض دينية أو اجتماعية،
كأن خيصص ايرادها لالنفاق على اجلوامع واملساجد والرباطات واخلوانق والسبل وغري
ذلك( .)28وبعد قدوم الفاطميني إىل مصر ،أصبح أمر األحباس من ضمن مهام قاضي القضاة،
وصار لألحباس ديوان مفرد(.)29
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وكان لالزمات االقتصادية اليت تعرضت هلا الدولة الفاطمية أثرت كثرياً على
األحباس ،وهلذا عملوا على العناية بها ،فاخلليفة املعز لدين اهلل أمر (363هـ973/م) أن حتول
احملصالت املالية اجملباة من املمتلكات املوقوفة من مودع احلكم إىل بيت املال وطالب املنتفعني
بأن يظهروا الوثائق اليت تدل على أحقيتهم يف هذه األوقاف(.)30
ولكي يضمن الفاطميون مورداً ثابتاً ينفقون عنه على تعمري املساجد وفرشها والصرف
على قومتها وخدامها ،أوقفوا كثرياً من األراضي الزراعية وغريها من املواضع ،ويتضح هذا
من القرار الذي أصدره اخلليفة احلاكم بأمر اهلل يف سنة (403هـ1012/م) ،بإثبات املساجد
اليت ال غلة هلا وال أحد يقوم بها ،أو اليت هلا غلة ال تفي باحتياجاتها ،فأثبتت يف سجل رفع
إليه(.)31
كما قام الوزير الفاطمي بدر اجلمالي بإيقاف األحباس وذريته وقت وزارته ،حيث
أوقف عدد من النواحي عرفت بـ(احلبس اجليوشي) (.)32
ولقد ذكر ابن الطوير( )33أن الوزير امللك الصاحل طالئع بن رزيك قد أوقف يف مجادي
األوىل سنة (554هـ1159/م) ،بعض الرباع ونصف بركة احلبش( .)34وناحي بلقس
األشراف( ،)35على أن يكون النصف والثمن منها ،أي مخسة عشر إىل أربعة وعشرين سهماً،
على االشراف احلسينيني املقيمني بالقاهرة ومصر خاصة ،والثلث ،أي مثانية أسهم من أربعة
وعشرين سهماً على األشراف احلسنيني واحلسينيني الساكنني مبدينة رسول اهلل (.)

خامساً :املكوس:
هي يف األصل ضريبة تؤخذ على الوارد والصادر من البضائع يف املوانئ ،ثم أصبحت
تفرض على التجارة الداخلية وبعض األنشطة االقتصادية غري املتعلقة بالزراعة ،فكانت تفرض
ايضاً على املراعي واملصائد والبضائع والذبائح وأنواع الصناعات( ،)36وحتى على
احلجيج(.)37
وعرفت هذه الضريبة التجارية بـ(اخلمس ،أو اخلمس الرومي)؛ ألنها كانت تفرض على التجار
البيزنطيني وااليطاليني ،الذين كان عليهم أن يدفعوا رسوماً مجركية (مكوساً) على البضائع
الواردة إىل املوانئ الفاطمية( ،)38وكانت قيمة املكس ترتاوح ما بني ( %10و  )%25من مثن
البضاعة(.)39
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وإىل جانب الضرائب على التجارة الداخلية عرفت أيضاً الضرائب على التجارة
الداخلية الواردة إىل املدن واملخازن واألسواق والبضائع الصادرة من املدن وحراسة الغالت
ورسوم السمسرة والداللة وأجور استخدام املعديات على النيل(.)40
وقد تنبه اخللفاء الفاطميون ألهمية هذه الضرائب لتعويض النقص الكبري يف مواردهم
عند اخنفاض اخلراج باعتبارها مورد مالي مهم للدولة(.)41
ولقد ذكر ابن الطوير( )42أن يف خالفة اآلمر بأحكام اهلل كان يشرف على أخذ الكوس
()43

من الناس موظفان ،أحدهما مسلم يقال له ابن أبي قرياط جعفر بن عبد املنعم

واآلخر

يقال له أبو يعقوب ابراهيم الكاتب( ،)44ومعهما مستويف وكان راهباً ،وكان هذان املوظفان
يدخالن على اآلمر ومعهما املصحف والوالة فيحلفان له كل منهما على كتابه ،أنهما ال
يقرضان إالَّ ملن جيب عليه لبيت املال حق ،فيحملهما على ذلك الصدق ورمبا اشتطا على
الناس وزيراً عليهم ماال جيب زيادته ،فتأذى بسببهما مجاعة كبرية من الناس ،واخلليفة اآلمر
بأحكام اهلل مل يطلع على ذلك ،واستمرا على ذلك مدة طويلة حتى وصل أذاهما إىل خادم
كان كثري البضائع والتجارات ،يقال أنه أخذ منه سبعون ألف دينار ،خترج من مائة الف دينار،
فصار هذا اخلادم يشكو حاله إىل الناس حتى وصل أمره إىل اخلليفة اآلمر الذي أمر باعتقاهلما
وأن يستعيد الناس ما اخذ منهم ظلماً(.)45

سادساً :املواريث احلشرية:
هو مال من ميوت وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو والء ،أو الباقي من
الفرض من مال من ميوت وله وارث أو فرض ال يستغرقه مجيع املال وال صاحب له(.)46
وكان القائد جوهر الصقلي عند قدومه إىل مصر قد وعد الناس ،أن جيريهم يف
املواريث على كتاب اهلل والسنة النبوية ويضع ما كان يؤخذ من تركات موتاهم لبيت املال من
غري وصية من املتويف بها( ،)47وذلك ألن نظام املرياث يف مصر قبل جميء الفاطميني كان يرى
أن من مات ومل يكن له من يرثه من عصبه وذي سهم ذهب ارثه إىل بيت املال ،ثم اذا بقي
شيء من االرث بعد اعطاء كل ذي سهم من الورثة سهمه فانه يذهب إىل بيت املال(.)48
وتعد املواريث احلشرية من املصادر املهمة لدخل بيت املال وخصوصاً يف فرتات
األوبئة اليت تنتج عن االزمات االقتصادية ،بسبب كثرة أعداد املوتى يف تلك الفرتات وانتقال
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أمواهلم وثرواتهم إىل بيت املال ،فقد استوىل اخلليفة املستنصر باهلل على أموال من ماتوا بالوباء
عام (447هـ1055/م) وليس هلم وارث وكان ماالً جزيالً(.)49

سابعاً :املصادرات:
نعين باملصادرة أي املطالبة :فيقال صادره على كذا أي طالبه به( .)50وقيل فالن يعرف
موارد االمور ومصادرها ،وصادرت فالناً على هذا األمر من جنح وتصادروا على ما
شاؤوا(.)51
فاملصادرة هي ما يصدر من أموال وممتلكات كبار رجال الدولة يف حالة عزهلم أو
التخلص منهم وتعد هذه املصادرات أحد املوارد املالية للدولة(.)52
وكانت هذه األموال تودع يف ديوان خاص بها ،يتصل هذا الديوان اتصاالً مباشراً بديوان
املواريث احلشرية(.)53
وكان أول من صودرت أمواله يف الدولة الفاطمية وزير اخلليفة العزيز باهلل يعقوب
بن كلس ،عندما صرفه من منصبه يف سنة (373هـ983/م) ،واعتقله ومحل من ماله مخسمائة
الف دينار ،ولكنه قد أفرج عنه يف العام التالي واعادة إىل منصبه(.)54
وقد صادر اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر اهلل أموال كثري من رجال دولته يف فرتة
خالفته ،فنجد يف سنة (391هـ1001/م) أنه أمر مبصادرة أمالك أحد احملتسبني؛ ألنه قد مجع
أمواالً كثرية بدون وجه حق من الرعية ،كما أنه أساء معاملة الناس فكان جزاؤه قطع يده
ولسانه ثم ضرب عنقه(.)55
وأشار ابن ظافر

()56

إىل إن الوزير طالئع بن رزيك وقت وزارته "احتكر الغالت إىل

أن غلت اسعارها  ،...وكان اشد الناس تطلعاً إىل ما يف أيدي الناس من أمواهلم وصادر أقواماً
مل يكن بينهم وبينه معاملة ."...

نفقات الدولة الفاطمية:
أوالً :الرواتب:
نظراً لسعة الدولة الفاطمية وتعدد أبوابها ،فقد كثر عدد العاملني فيها ،فكان البد من
وجود آلية لشموهلم بنظام الرواتب لكافة هؤالء العاملني على اختالف أعماهلم ،لذلك
أوجدت الدولة ديواناً خاصاً مهمته االشراف على توزيع املرتبات للعاملني ،أطلق عليه ديوان
الرواتب ،والذي خيتص بدفع العطاء للمرتزقة يف الدولة وموظفيها شهرياً وبانتظام ،واملدونة
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أمساءهم يف سجل فيه أمساء ومقدار عطاء هؤالء ،وكذلك أرزاقهم إن كانت نقداً أو عيناً
كالقمح والشعري( ،)57ويتوىل العمل فيه كاتب يعاونه عشرة من اتباعه ،ومهمتهم اعداد
الكشوفات اخلاصة بالرواتب واثبات من استجد وحذف من مات ليوجب استحقاقه على
النظام املستقيم(.)58
وقد زودتنا املصادر عن الرواتب اليت كانت تعطى لكبار موظفي الدولة ،فكان الوزير
يتقاضى راتباً شهرياً مقداره مخسة آالف دينار ،أما ابن الوزير أو أخاه فكان يأخذ ما بني مائتني
إىل ثالمثائة دينار شهرياً ،أما اتباع الوزير وحاشيته فكان مقدار رواتبهم أربعمائة ومخسني دينار
كل شهر(.)59
وفيما خيص القصر الفاطمي ،فقد ذكرت املصادر حاشية كبرية من املوظفني الذين
يتقاضون الرواتب حسب درجاتهم ،وينقسمون إىل مرتبتني أصحاب الرتب العليا وتشمل
األستاذة احملنكون وصاحب الرسالة وصاحب اجمللس وصاحب بيت املال ،وكان لكل منهم
مائة دينار يف الشهر.
أما أصحاب الرتب األدنى والذين ميثلون االشخاص املساعدون فلكل واحد منهم
عشرة دنانري(.)60
أما املرتبة الثالثة اليت حيتويها ديوان الرواتب ،فتشمل أرباب الرتب حبضرة اخلليفة،
واوهلم كاتب الدست ،ومرتب يف الشهر مائة ومخسون ديناراً ،ولكل واحد من كتابه ثالثون
ديناراً

()61

أما املرتبة الرابعة :فكان قاضي القضاة ،يتقاضى راتباً شهرياً مقداره مائة دينار،

ولداعي الدعاة مائة دينار ،ولكل من خطباء اجلوامع من عشرين دينار إىل عشرة دنانري(.)62
أما املرتبة اخلامسة :فيأتي أرباب الدواوين أوهلم فمتولي ديوان النظر يتقاضى راتباً شهرياً
مقداره سبعون دينار ،وملتولي ديوان التحقيق مخسون دينار ،وملتولي ديوان اجمللس اربعون
دينار ،وملتولي ديوان اجليش أربعون دينار(.)63
أما املرتبة السادسة :وهم املستخدمون يف القاهرة ومصر ،ولكل منهم مخسون دينار
شهرياً(.)64
اما املرتبة السابعة :فتشمل الفراشون القائمون خبدمة القصور ويبلغ رسم مجيع
خدماتهم ثالثني ديناراً شهرياً(.)65
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أما املرتبة الثامنة :فتغم صبيان الركاب والذي يزيد عددهم عن االلفي رجل وهلم اثنى عشر
مقدم ،أكربهم مقدمو الركاب ومقدم املقدمون منهم صاحب ركاب اخلليفة االمين ،ولكل من
املقدمني مخسون ديناراً يف الشهر(.)66

ثانياً :نفقات القصر الفاطمي:
يبدو أن الفاطميني أرادوا التفوق على اخلالفة العباسية يف بغداد ،حيث يدل على
ذلك مدى الرتف والبذخ وارتقاء النشاط االقتصادي للخالفة الفاطمية ،حيث ذكر
()67

املقريزي

"لقد بلغت خمصصات قيمتها ستمائة الف دينار اخذت من بيت املال يف سنة

مخسمائة وستة عشر لعمل املالبس املطلوبة لدار الكسوة ،اليت انشأها اخلليفة املعز لدين اهلل
لسنة ثالمثائة وثالث وستون وبقيت من سنة مخسمائة وسبع وستون وهي السنة اليت سقطت
بها الدولة الفاطمية".

ثالثاً :النفقات العسكرية:
اهتم الفاطميون اهتماماً كبرياً باملؤسسة العسكرية سواء كان اجليش أو االسطول
البحري ،وقد اختلفت نفقات اجليش الفاطمي ومجعه وقت احلرب من معركة إىل أخرى حسب
أهمية املعركة وعدد املشاركني من ناحية ،وتبعاً حلالة الدولة االقتصادية من ناحية اخرى ،ففي
سنة (381هـ991/م) ،جهز اخلليفة الفاطمي العزيز باهلل جيشاً للتوجه إىل حلب إلخضاع
املتمردين على الدولة الفاطمية ،إذ بلغت النفقة على أفراده ،مائة ألف دينار( ،)68وكان للجيش
ديوان خاص به عرف بـ(ديوان اجليش) وفيه مستوف أصيل ال يكون إالَّ مسلماً وبني يديه
احلاجب(.)69
أما نفقة احلرب اليت تنفق على رجال االسطول ،فقد كانت حتت إشراف اخلليفة
الفاطمي وعنايتهم ،وقد جرت العادة أن توزع نفقة احلرب على رجال االسطول يف أحد أيام
االستعراض العسكري الذي يقوم به االسطول قبيل االنطالق للقتال ،اذ يتم توزيع تلك النفقة
حبضور اخلليفة ،والوزير وصاحب ديوان اجليش (املستويف ،والكاتب) (.)70
وبلغت نفقة أمراء االسطول الفاطمي يف بعض املناسبات مائة دينار لكل واحد منهم ،يف حني
بلغت نفقة رجال االسطول ثالثني دينارًا لكل منهم(.)71
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رابعاً :نفقات املراكب واملواسم االحتفالية:
امتازت الدولة الفاطمية بكثرة ما كانت تنفقه من أموال طائلة يف املواسم واألعياد
على املواكب ،فضالً عن اهلبات اليت كانت متنح ملختلف فئات اجملتمع ،ولو نظرنا إىل عدد
املناسبات واألعياد يف العصر الفاطمي لوجدناها تزيد عن الثالثني مناسبة سنوياً(.)72
والبد من اإلشارة إىل أن الرسوم اليت يطلقها اخلليفة يف املناسبات واألعياد والركوب
يف املواكب ال تدخل ضمن رواتبهم الشهرية ،مما جيعل مجيع حاشية اخلليفة ال يتخلفون عن
مرافقته ،فصبيان الركاب وحدهم يزيدون على ألفي رجل وهلم اثنا عشر مقدم ولكل مقدم
يف كل شهر مخسون ديناراً(.)73
وكان مبلغ االستيمار

()74

يف أيام الوزير األفضل بن بدر اجلمالي يف الشهر

( )12.000اثنا عشر الف دينار ،وتوسع مقدار اإلنفاق يف أيام الوزير املأمون البطائحي ،ففي
سنة 517هـ أصبح ( )16.000ستة عشر ألف دينار( .)75وكانت توزع يف عيد الفطر النقود
الذهبية والفضية واملالبس واألطعمة على األضياف واملوظفني على اختالف درجاتهم ،هذا
فضالً عن ما كان مينحه كبار املوظفني إىل غرة احملرم من النقود الذهبية اليت كانت تضرب
خصيصاً هلذا اليوم يف العشر األخري من ذي احلجة ،وتسمى نقود الغرة ،وهي دنانري رباعية
ودراهم خفاف مدورة ،وكان هؤالء املوظفني يقبلونها على سبيل التربك كونها من اخلليفة
الفاطمي(.)76

ثانياً :النشاط االقتصادي
أوالً :الزراعة:
اهتم الفاطميون بالزراعة على اعتبار أنها من أهم مصادر الثروة يف مصر ،وقد توقف
جناح الزراعة يف مصر على عاملني اوهلا فيضان النيل ،واهتمام وعناية الدولة الفاطمية بتوفري
االمكانات الالزمة للعناية بالزراعة( ،)77فقد كان لفيضان النيل أثر كبري بالنسبة لرخاء البالد
وعائد االيرادات اليت حتصل عليها الدولة ،وكان الفيضان املنخفض اي اثنا عشر ذراعاً ،يعين
استحالة ري مجيع األراضي مما يؤدي إىل نقص احملصول وعجز الدولة عن جباية اخلراج ،كما
أن الفيضان العالي أي مثانية عشر ذراعاً كان يؤدي إىل اغراق األرض واتالف الزرع ،ويف
كال احلالتني يهدد البالد القحط الذي كثرياً ما يصحبه الوباء(.)78
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لذلك قسم املصريون األراضي الزراعية إىل حياض يصل اليها املاء يف حالة الفيضان
بواسطة شبكة واسعة من الرتع والقنوات ،حتى يبلغ النيل حداً معيناً مقداره ستة عشر
ذراعاً( ،)79لكن يف املقابل عجز الفاطميون عن معاجلة نقص فيضان النيل(.)80
وال بد من االشارة إىل أن زراعة القمح كانت تشغل اجلزء االكرب من األراضي املصرية
()81

لكونها الغذاء الرئيس ألهل البالد ،فيذكر ابن الطوير

أن القمح كان يعمل منه لزاد

االسطول عند خروجهم للحرب.
كما أن الفاطميني قد توسعوا يف زراعة قصب السكر ،وليس أدل على ذلك قول
الرحالة ناصر خسرو(" :)82وتنتج مصر عسالً كثرياً وسكراً".
وكانت مصر تشتهر ايضاً بإنتاج أنواع خمتلفة من الفواكه ومن أهمها الكروم ،والرمان،
واخلوخ والنارنج ،والبطيخ ،والفرجل ،والليمون والتفاح(.)83
وعلى الرغم من اهتمام الفاطميون بالزراعة إالَّ أن عصرهم مل خيل من االحداث اليت
أثرت على االنتاج الزراعي ،فكثرياً ما نقص النيل عن احلد الالزم للري ،كما حدث يف سنة
457هـ يف عهد اخلليفة الفاطمي املستنصر باهلل ،حيث حلت بالبالد املصرية أزمة اقتصادية
استمرت سبع سنوات ،أدت إىل اهمال الزراعة وارتفاع اسعار احلبوب واملواد الغذائية،
وانتشار الوباء ،كما اقرتبت هذه الشدة بقيام الفنت واحلروب االهلية ،فلما ولي بدر اجلمالي
الوزارة سنة 466هـ ،وجه اهتمامه على اصالح البالد وانشاء الرتع واجلسور ،فزاد خراج
مصر يف أيامه إىل اكثر من ثالثة ماليني دينار(.)84

ثانياً :الصناعة:
أدخل الفاطميون اساليب جديدة يف الصناعة يف العصر الفاطمي ،وقد ساعد على ذلك
استقرار االمور يف البالد ،باإلضافة إىل حياة الرتف والبذخ وتطور جتارة مصر الدولية وافتتاح اسواق
جديدة ،كان هلذه االمور أثر كبري يف االنتاج الصناعي وتنوعه(.)85
من أهم الصناعات اليت ازدهرت يف العصر الفاطمي (صناعة النسيج) اذ بلغت من الرقي
يف مصر حبيث أصبح اليسري صنع بعض االقمشة الصوفية( .)86وكانت بعض منسوجات الصعيد
الصوفية تصدر إىل بالد الفرس حيث عرفت هناك باسم "املصري"(.)87
وكانت القاهرة يف عهد الفاطميني مركزاً مهماً لصناعة املنسوجات احلريرية ،فقد انشأ اخلليفة
الفاطمي املعز لدين اهلل دار الكسوة ،حيث كانت تفصل الثياب ملوظفي الدولة على اختالف
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درجاتهم ،وكان يصنع بهذه الدار كسوة الكعبة واخللع اليت مينحها اخللفاء للوزراء واالمراء وكبار
رجال الدولة(.)88
كما كان لصناعة املنسوجات الكتانية شأن كبري يف العصر الفاطمي لوفرة الكتان ،ومن املراكز
الرئيسية هلذه الصناعة الفيوم وتنيس ودمياط(.)89
كذلك حظيت صناعة الزجاج واخلزف يف العصر الفاطمي اهتماماً كبرياً حيث بلغت هذه
الصناعة درجة عظيمة من الرقي ،ويشهد ذلك الكثري من التحف اليت تزخر بها متاحف القاهرة،
ونتج ذلك إىل نشاط حركة البناء يف مصر بعد الشدة العظمى اليت أصابت مصر يف عصر اخلليفة
املستنصر فعمد وزير بدر اجلمالي إىل االكثار من بناء املساجد والقصور خالل فرتة الرخاء اليت انعمت
بها مصر خالل فرتة حكمه ،فأبدع صناع الزجاج والبلور يف هذه الصناعة اليت القت رواجاً كبرياً من
خالل تزويد املساجد واملنشآت بالقناديل واأللواح الزجاجية(.)90
وكان لالهتمام بالزراعة وتشجيعها يف العصر الفاطمي أثر بالغ يف تطور الصناعات النباتية،
من خالل االهتمام باحملاصيل الزراعية اليت هلا عالقة بصناعة الزيوت مثل قصب السكر الذي انتشرت
زراعته يف مصر ،حيث بلغت مصانع السكر يف الفسطاط وحدها  58مطبخاً( .)91ومن الصناعات
األخرى اليت حظيت باهتمام الفاطميني هي صناعة الورق ،وقد ارتبطت هذه الصناعة بتطور احلركة
العلمية يف العصر الفاطمي ،واليت ازدهرت كثرياً وجتلى ذلك بكثرة دور العلم وجمالس الفقهاء ووفرة
املكتبات ،فظهرت احلاجة إىل احلرب واالقالم والورق واحملابر ،فكان لذلك االثر يف رواج صناعة الورق
الذي كان يصنع من الورق الربدي ،واشتهرت الفسطاط بصناعة أجود أنواع الورق(.)92
ومن الصناعات اليت القت اهتمام الفاطميني صناعة السفن احلربية والتجارية ،حيث تنبهوا
إىل حاجتهم إىل اسطول قوي يصد هجمات البيزنطيني عن بالد الشام ،فأنشاءوا دارين لصناعة السفن
احلربية والتجارية( . )93وكان من أهم مراكز صناعة السفن يف ايام الفاطميني يف مصر والفسطاط
واالسكندرية ودمياط(.)94
ولقد حرصت الدولة الفاطمية على أن تصنع سفنها من أجود أنواع األخشاب كخشب السنط
واللبخ

()96

()95

والصنوبر والبلوط املتوافرة يف مصر وبالد الشام( .)97وامتازت أخشاب هذه األشجار

باملتانة والقوة فعملت الدولة على محايتها من أيدي العابثني فأقامت احلراسة عليها( .)98وقد ارتفعت
أسعار هذه األخشاب ،حتى أصبح مثن العود الواحد من خشب السنط مائة دينار(.)99
مل تقتصر الدولة الفاطمية يف اعتمادها على أخشاب بالد الشام ومصر ،وإمنا عملت جاهدة
من أجل توفري االخشاب يف مناطق عدة يف العامل ومنها املدن االيطالية ،فقد كانت هذه املدن تزود
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الدولة الفاطمية باألخشاب لصناعة السفن ،مما دعا البيزنطيني الذين كانوا يناصبون العداء للدولة
الفاطمية يف التدخل ملنع املدن االيطالية من تصدير اخلشب إىل مصر مما هدد صناعة السفن(.)100
والبد من االشارة إىل صناعة أخرى اشتهرت يف زمن الفاطميني وهي احلفر على اخلشب،
فكانت السياسة اليت اتبعها الوزير بدر اجلمالي األثر يف ازدهار تلك الصناعة وابداع الفاطميون يف
النقش على الفروع النباتية واوراق االشجار ورسوم احليوانات والطيور ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل
القبط الذين مهروا يف التجارة واحلفر على اخلشب ،وجتلى ذلك االبداع واملهارة يف العديد من
اللوحات والصور الفنية اليت وجدت يف املتاحف والكنائس(.)101
كما ذكر ابن الطوير

()102

أن الفاطميني قاموا بصناعة االدوية من الورد مثل ورد البنفسج واملرسني

حبضور االطباء الذين كانوا يتقاضون ثالثني ديناراً.
وفضالً عن ذلك كانت صناعة اخلمور منتشرة يف العصر الفاطمي وخيتص بصناعتها األقباط
يف موسم نضج الكروم( ،)103فكانت تعتصر الكروم ويضاف إليها العسل( ،)104وكانت العادة املتبعة
أن حيرم تناول اخلمور ابتداءً من أول شهر رجب حتى آخر رمضان فتغلق مجيع قاعات اخلمارين
ومينع بيع اخلمور(.)105
وكان "شراب الفقاع" من املشروبات املنتشرة يف العصر الفاطمي ويبدو أن بعض أنواعه كانت
مسكرة لذلك حرم اخلليفة احلاكم بأمر اهلل شرب اخلمر والفقاع(.)106
وهناك عدة أنواع من الفاق كانت منتشرة يف ذلك الوقت من بينها "شراب الكشكاب" الذي
كانت تنتشر صناعته يف املدن الساحلية( )107وهو يصنع من دقيق الشعري ومواد أخرى" ،شراب االقسما"
وكان يصنع من السكر األبيض النقي املضاف إىل املاء وماء الورد ويطيب باملسك ويربد بالثلج(.)108

ثالثاً :التجارة:
تعد مصر مركزاً مهماً للنشاط التجاري يف العصر الفاطمي ،فقد سعت الدولة الفاطمية منذ
بدايتها على سياسة تنوع النشاط التجاري الداخلي واخلارجي ،ويرجع ذلك ملوقعها اجلغرايف على
حبرين من جهة ،وحصوهلا على ثروة مالية من جهة اخرى ،فضالً عن استفادة الفاطميني من عامليني
أساسيني أوهلما االزدهار االقتصادي ،وثانيهما سيطرة الفاطميني على الطرق التجارية(.)109
فقد ازداد النشاط التجاري يف الفسطاط والقاهرة حيث يقيم األعيان وأصحاب االقطاعات،
ويكثر توافد الناس ،وكانت الفسطاط من أهم املراكز التجارية يف مصر ،ومل يؤثر انشاء القاهرة على
مركز الفسطاط التجاري؛ ألن املدينة اجلديدة ظلت أشبه مبعسكر يقيم فيه اجلنود واملوظفني ،كما أن
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موقعها بالنسبة للنيل كان دون موقع الفسطاط مما جعل األسعار أقل منها يف حاضرة اخلالفة
الفاطمية(.)110
وكانت الفسطاط تتمتع بر خاء عظيم يف عصر الفاطميني ،فكثرت بها املتاجر واألسواق ،كما
كان يأتي اليها الكثري من املراكب فضالً عن كونها مسلكاً للتجارة( ،)111كما وصفها الرحالة ناصر
خسرو

()112

أنه كانت بها االسواق اليت تباع فيها مجيع انواع السلع كسوق القناديل الزاخر بالتحف

النادرة.
ومن امل راكز التجارية الداخلية املهمة مدينة دمياط اليت متيزت من غريها بازدهار التجارة
والصناعة فيها ،وأصبحت امليناء الوحيد يف اجلزء الشرقي من البحر املتوسط ،كذلك كانت مدينة
قوص من مراكز التجارة الداخلية ،فقامت بها االسواق الكبرية لوقوعها عند نهاية طريق القوافل بني
البحر األمحر والنيل(.)113
أما عن التجارة اخلارجية ،فقد اتسع نطاقها مع البالد األسيوية واألوربية فكانت مصر
تستورد الكثري من غالت اهلند والصني ،كما أن حاجتها إىل املواد اخلام كاخلشب واحلديد دفعها إىل
االسترياد من بعض الدول األوربية ،وصارت االسكندرية من املراكز التجارية الرئيسة ،ومل تكتف
مصر بأن تكون طريقاً ملرور الغالت االسيوية ،بل كان لديها ما تصدره إىل البالد االوربية كالشب
واملنسوجات احلريرية والكتانية والصوفية(.)114
كما أقيمت يف مصر يف عصر الفاطميني الوكاالت وهي كالفنادق( ،)115وينزل بها التجار
القادمون من بالد املشرق االسالمي ،فقد ذكر ابن ميسر

()116

أن الوزير املأمون البطائحي أمر سنة

(516هـ1122/م) ببناء وكالة بالقاهرة ملن يصل من العراق والشام من التجار.
وكان هناك جبانب هذه املنشآت اليت أعدت للتجار أبنية اخرى اطلق عليها اسم القياسر(،)117
وكانت القياسرية كمجموعة من املباني العامة ،وبها حوانيت ومصانع وخمازن ومساكن .وكان يف
بعض القياسر مساجد لتجار املسلمني وقد انشئ مبصر يف العصر الفاطمي عدد قليل من هذه
القياسر(.)118
أما عن نظم املعامالت التجارية يف مصر فقد كان الدينار الذهيب قاعدة التعامل حتى بعد
السيطرة الفاطمية ،غري أن جوهر الصقلي بادر إىل سبك دنانري جديدة أطلق عليها الدنانري املعزية
نسبة إىل اخلليفة الفاطمي املعز لدين اهلل ،ومل تكتف الدولة الفاطمية بأن يكون الدينار املعزي وحدة
التعامل ،فقد أصدرت دراهم جديدة يف عهد اخلليفة احلاكم بأمر اهلل ،وقررت أن يكون كل مثانية
عشر درهمًا بدينار(.)119
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ثالثاً :العملة (النقود)
أوالً :النقود وأهميتها يف الدولة الفاطمية:
أُطلق على مجيع النقود اليت تعاملت بها شعوب الدولة العربية من دنانري ذهبية ودراهم فضية
وفلوس حناسية لفظة السكة ،فذكر ابن خلدون( ،)120أن السكة هي اخلتم على الدنانري والدراهم
املتعامل بها بني الناس بطابع جديد نقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ،ويضربها على الدنانري
والدراهم ،فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة.
كما عرف ابن منظور( )121السكة :أن السكة حديدة قد كتب عليها بضرب عليها الدراهم
وهي املنقوشة ،ويف احلديث عن الرسول حممد ( )أنه نص عن كسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم ال
من بأس اراد بالسكة الدينار والدرهم املضروبني مسي كالً منها سكة ألنه طبع باحلديدة املعلمة.
ومن خالل ذلك ميكن أن نالحظ أن لفظة السكة امنا هي تعبري عن العملة اليت يتم التعامل
بها والتبادل التجاري ،ويبدو أن استخدام النقود مسألة بل ظاهرة حضارية ترتبط بالتطور احلضاري
لألمم والدولة اليت استخدمتها على مر العصور(.)122
فالدولة الفاطمية تعد الدولة الرائدة يف حيازة النقود الذهبية منذ سيطرتها على مصر ومتى
سقوطها سنة (567هـ 1171/م) ،فلقد انفقت الدولة الفاطمية الكثري من النقود على اخلدمات العامة
واجليش واالسطول احلربي ملواجهة وصد اخلطر الصلييب ،هذا احلالة أدت دوراً يف جعل الذهب
يضطرب وتنقص كمياته يف البالد مما دعا بعض املؤرخني إىل القول أن بعد سقوط الدولة الفاطمية
خرج الذهب من مصر ومل يعد اليها مرة أخرى(.)123
وأهمية النقود تربز كونها احدى رموز سيادة الدولة وشارة من شاراتها وعنوان جمدها،
تشمل باقتصادياتها وسياستها وتشريعها وسائر أوضاعها وعالقاتها بالدولة اجملاورة املعاصرة هلا(.)124
وقد أشارت املصادر أن جوهر الصقلي قائد اخلليفة املعز لدين اهلل حينما توجه إىل مصر
قادماً اليها ومعه دنانري ذهبية فقد محلها يف ( )1200الف ومائيت صندوق(.)125
وبهذا يكون الفاطميون ساعدوا مبجيئهم إىل مصر على زيادة الذهب املوجود فيها ،والذي
استخدمه املعز يف جذب قلوب الكثريين من الدعاة يف مصر عن طريق اغداق الذهب عليهم(.)126
وقد أخذت النصوص املكتوبة على الدنانري منذ عهد املعز زخرفها وازينت ،فبدت على
شكل دوائر حتيطها حلقات من خطوط بارزة على وجهة الدينار(.)127
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فذكر ابن الطوير

()128

"أن اخلليفة احلافظ لدين اهلل عندما توىل اخلالفة أمر بضرب الدراهم

دون الدنانري باسم القائم املنتظر ونقش عليها" :اهلل الصمد  -االمام حممد" ومل يكن يف اخللفاء بالديار
املصرية من امسه حممد".

ثانياً :دار الضرب:
يقصد بدار الضرب أي ضرب السكة أو العملة ،واليت كانت متد الدولة بايرادات جيدة اذ
كان يسبك فيها ما حيمل اليها من الذهب( ،)129وحبكم تبعية مصر للدولة االموية مت للدولة العباسية
()130

فقد تعاملت بدنانري اخللفاء االمويني والعباسيني ،فذكر ابن الطوير

عند تولي أمحد بن طولون

أمر سبك النقود الذهبية واليت عرفت باألمحدية نسبة اليه ،حتى السيطرة الفاطمية ملصر وقدوم جوهر
الصقلي الذي فتح دار الضرب وضرب السكة باسم اخلليفة املعز لدين اهلل.
كانت دار الضرب يف أول أمرها يف الفسطاط اليت بقيت حتى بعد سقوط الدولة الفاطمية
لفرتة غري قصرية مدينة مصر ومركز نشاطها االقتصادي والصناعي والعلمي ،واستمرت حتى سنة
516هـ ،إذ أمر الو زير االفضل بنقلها إىل القاهرة ،وبناء دار فيها كونها مقر اخلالفة( .)131ومركز
الدولة االداري والسياسي واملعقل الرئيسي لنشر الدعوة االمساعيلية(.)132
ثم بنيت دور للضرب يف القاهرة واليت مسيت باآلمرية نسبة إىل اخلليفة اآلمر باحكام اهلل
الذي بناها سنة (516هـ1122/م) مبساعدة وزيره املأمون البطائحي( .)133ووجدت ايضاً دور يف
االسكندرية وقوص وعسقالن(.)134
وكانت دور الضرب من املنشأة اليت عين بها اخللفاء الفاطميون الرتباطها باحلياة االقتصادية،
فكان يشرف عليها قاضي القضاة جلاللة قدرها عندهم وانشغال اخللفاء بأمور الدولة الفاطمية
األخرى(.)135
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اخلامتة
بعد أن وفقنا اهلل سبحانه وتعاىل إلنهاء هذا البحث ،البد لنا أن نبني بعض النتائج
اليت توصلنا اليها من خالل دراسة النصوص التارخيية يف كتاب نزهة املقلتني يف اخبار الدولتني
البن الطوير املتوفى سنة (617هـ):
 .1يعد كتاب نزهة املقلتني من املصادر التارخيية املهمة لدراسة التاريخ الفاطمي يف
العصر املتأخر أو (عصر نفوذ الوزراء) من خالل تركيز ابن الطوير على تدوين
األحداث التارخيية املتعلقة بالفاطميني اعتماداً على مشاهدة ومناقشة تلك
األحداث وتدوينها واالهتمام بالدقة يف ذكر األحداث التارخيية.
 .2شهد عصر الفاطميني نهضة صناعية ال مثيل هلا منذ الفتح العربي االسالمي اىل
حني تولي الفاطميني أمرها واستولوا على أعنة احلكم فيها.
 .3قد أحدث العصر الفاطمي تعديالً خطرياً يف حياة البالد فالتجارة قد منت يف
الداخل واخلارج وزادت العالقات التجارية مع العلم املعروف آنذاك.
 .4عدل الفاطميني نظام النقد حيث سكت نقود فاطمية جديدة حتمل صفة الدولة
وشعائرها الدينية ،فان اتباع الدولة الفاطمية بالعمل على نظام املعدنني (الذهب
والفضة) يعد من األحداث االقتصادية املهمة حيث ساعد هذا النظام على تسهيل
وتنشيط العمليات التجارية داخل البالد وخارجها.
 .5اهتم الفاطميون بتوزيع الدنانري يف املناسبات واالحتفاالت على اجلنود واملوظفني
واحلاشية كمظهر من مظاهر األبهة والتعرف اليت تدل على قوة الدولة ،فضالً
عن ذلك تعترب هذه النفقات أحد أسباب التدهور االقتصادي للدولة الفاطمية
وبالتالي أحد اسباب سقوطها.
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وآخرون ،دار الكتب العلمية (بريوت2004 ،م) ،ج ،8ص.247-246
( )11ناصر خسرو ،أبو معني الدين ناصر (ت 481هـ1088/م) :سفرنامة ،حتقيق :حييى اخلشاب ،دار الكتاب اجلديد ،ط،3
(بريوت1983 ،م) ،ص.81-81
( )12الرباوي ،راشد ،حالة مصر االقتصادي ة يف عهد الفاطميني ،مكتبة النهضة املصرية (القاهرة1948 ،م) ،ص.326
( )13عمارة اليمين ،أبو حممد جنم الدين عمارة بن علي احلكمي املذحجي (ت 569هـ1173/م) :النكت العصرية يف اخبار الوزارة
املصرية ،حتقيق :هو تويغ درفبوغ ،مطبعة مرسو ،ط( ،1باريس1897 ،م) ،ص.53
( )14املقريزي ،اخلطط ،ج ،2ص.82
( )15املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج ،1ص.145
( )16سورة مريم ،اآلية (.)55
( )17سورة التوبة ،اآلية (.)104
( )18األحكام السلطانية ،ص.101-98
( )19سورة املخارج ،اآلية (.)24
( )20سورة التوبة ،اآلية (.)103
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( )28أبو الفتح ،أمحد ،املعامالت يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املصرية ،مكتبة النهضة املصرية (القاهرة1923 ،م) ،ص.36-35
( )29أبو الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.101-100
( )30املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج ،1ص.212
( )31النويري ،نهاية االرب ،ج ،28ص.192
( )32ابن مماتي ،قوانني الدواوين ،ص.339-336
( )33نزهة املقلتني ،ص.115-114
( )34بركة احلبش :حوض من األراضي الزراعية اليت يغمرها ماء النيل وقت فيضانه سنوياً .كانت تقع جنوب مدينة الفسطاط بني
ا لنيل وجبل املقطم وكان املاء يصل اليها بوساطة خليج بين وائل الذي كان يستمد ماءه من النيل جنوبي الفسطاط ،فكانت
األرض وقت أن يغمرها املاء تشبه (الربك) وهلذا مسيت بركة ،ونظراً ألن الصاحل طالئع وقفها على االشراف فقد عرفت
احياناً باسم بركة االشراف ،وهي كذلك أرض واسعة طوهلا حنول ميل ،مشرفة على نيل مصر خلف القرافة ،وقف على
االشراف ،تزرع فتكون نزهة خضرة لزكاء ارضها واستقاهلا واشتضحائها وريها ،وهي من اجل منتزهات مصر ،وليست بربكة
للماء ،وامنا شبهت هلا وكانت تعرف بربكة املعافر وبركة محري وعندها سانني تعرف باحلبس والربكة منسوبة اليها .ياقوت،
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت 626هـ1228/م) ،معجم البلدان ،دار صادر (بريوت،
1995م) ،ج ،1ص.401
( )35بلقس االشرف :قرية قدمية ضمن أعمال الشرقية ،وهي االف من بني قرى حمافظة القليوبية مشال بهنيم وهي تابعة ملركز
قليدي وكانت قبل ذلك من قرى مركز شربا اخليمة .ينظر :رمزية حممد ،القاموس اجلغرايف للبالد املصرية( ،القاهرة1945 ،م)،
ج ،1ص.55
( )36املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.89
( )37ابن جبري ،أبو احلسن حممد بن امحد الكناني األندلسي (ت 614هـ1217/م) :رحلة ابن جبري ،اشراف جلنة حتقيق الرتاث،
مكتبة اهلالل (بريوت1918 ،م) ،ص.7
( )38ابن مماتي ،قوانني الدواوين ،ص.326
( )39ماجد عبد املنعم ،نظم الفاطميني ورسومهم ،ص.118
( )40املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.105-104
( )41مشرفة ،نظم احلكم مبصر يف العصر الفاطمي ،دار الفكر (القاهرة1948 ،م) ،ص.217
( )42نزهة املقلتني ،ص.22-20
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الباحثة .منى علي داود
( )43ابن أبي قرياط :أبو الفضل جعفر بن عبد املنعم املعروف بابن ابي قرياط متولي الديوان اخلاص اآلمري .للمزيد ينظر ابن
ميسر ،تاج الدين حممد بن علي بن جاي راغب (ت 677هـ1278/م) ،أخبار مصر ،حتقيق :امين فؤاد السيد ،املعهد الفرنسي
(القاهرة1927 ،م) ،ص.86
( )44أبو يعقوب الكاتب :أبو يعقوب ابراهيم السامري الكاتب ،كان قد توىل ديوان االستخراج يف عهد اخلليفة اآلمر بأحكام اهلل.
ابن ميسر ،أخبار مصر ،ص.114
( )45ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص-21ص.23
( )46ابن مماتي ،قوانني الدواوين ،ص.323-319
( )47املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج ،1ص.180
( )48الدوري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،دار املشرق (بريوت1974 ،م) ،ص.190
( )49ابن أبي أصبيعة ،أبو العباس بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي موفق الدين (ت 668هـ1269/م) :عيون األنباء يف
طب قات األطباء ،حتقيق ،نزار رضا ،دار مكتبة احلياة (بريوت ،د.ت) ،ص.570
( )50الفريوزابادي ،حمي الدين حممد بن يعقوب (ت 817هـ1414/م) ،القاموس احمليط ،دار الفكر (بريوت1978 ،م) ،ج،2
ص.68
( )51الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر (ت 538هـ1143/م) :أساس البالغة ،مطابع الشعب (القاهرة1960 ،م) ،ص.523
( )52مشرفة ،نظم الفاطميني ،ص.215
( )53القلقشندي ،أمحد بن علي بن أمحد العزاوي (ت 841هـ1410/م) ،صبح األعشى يف صناعة االنشا ،دار الكتب املصرية
(القاهرة1938 ،م) ،ج ،3ص.460
( )54النويري ،نهاية االرب ،ج ،28ص.159
( )55املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج ،1ص.351
( )56اخبار الدول املنقطعة ،ص.180
( )57القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص.495
( )58ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.83
( )59املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،2ص.238
( )60القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص 525وما بعدها.
( )61ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.84
( )62القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص.497
( )63املسبحي ،حممد بن عبد اهلل (ت 420هـ1029/م) ،أخبار مصر يف سنتني (415-414هـ) ،حتقيق :ويم ج .ميلورد ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب (القاهرة1950 ،م) ،ص.15-12
( )64القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص.523
( )65ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.85
( )66املقريزي ،اتعاظ احلنفا ،ج ،3ص.342-339
( )67اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.409
( )68ابن ميسر ،أخبار مصر ،ص.170
( )69ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.82
( )70ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.97-96
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اجلوانب األقتصادية يف كتاب (نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني)
( )71ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،5ص.244
( )72املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.495-490
( )73ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص 85وما بعدها.
( )74االستيمار :لفظة فارسية تعين االستمارة وهي ورقة رمسية يثبت عليها كل مبلغ يعتمد للصرف كرواتب موظفي الدولة.
للمزيد ينظر :القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص.566
( )75املقريزي ،املقفى الكبري ،ج ،6ص.486
( )76ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص167؛ القلقشندي ،صبح األعشى ،ج ،3ص.505
( )77الرباوي ،حالة مصر االقتصادية يف عهد الفاطميني ،ص.63
( )78ناصر خسرو ،سفرنامة ،ص.83-82
( )79املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.60
( )80الرباوي ،حالة مصر االقتصادية يف عهد الفاطميني ،ص.63
( )81نزهة املقلتني ،ص.140
( )82سفرنامة ،ص.108
( )83الرباوي ،حالة مصر االقتصادية ،ص.71
( )84املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.101-100
( )85السيد ،تاريخ الفاطميني ،ص.472
( )86متز ،آدم ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري ،ترمجة :حممد عبد اهلادي أبو ريدة ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة (القاهرة،
1940م) ،ج ،2ص.296
( )87ناصر خسرو ،سفرنامة ،ص.77
( )88املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.465
( )89متز ،احلضارة االسالمية ،ج ،2ص.296
( )90زكي ،حممد حسن ،كنوز الفاطميني ،دار االثار العربية (القاهرة1937 ،م) ،ص.181
( )91ابن دقماق ،االنتصار لواسطة عقد االمصار ،ج ،4ص.41
( )92الرباوي ،حالة مصر االقتصادية ،ص.162
( )93املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،1ص.227
( )94ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.95
( )95السنط :وقيل الشنط يف اللغة القبطية وتعين الشوكية فالسنط ينبت يف صعيد مصر ويعد أحسن أنواع احلطب .الدمياطي ،حممود
مصطفى ،نباتات بالد النيل (القاهرة1952 ،م) ،ص.47
( )96اللبخ :شجرة عظيمة مثرها وكربها أخضر اللون .للمزيد :الزبيدي ،حمي الدين أبو القيض (ت 1205هـ1790/م) :معجم
أمساء النباتات يف تاج العروس ،مجع وحتقيق :حممود مصطفى الدمياطي (القاهرة1965 ،م) ،ص.38
( )97سامل ،السيد عبد العزيز وامحد خمتار العبادي ،تاريخ البحرية االسالمية يف حوض البحر االبيض املتوسط ،ص 18وما بعدها.
( )98ابن مماتي ،قوانني الدواوين ،ص.344
( )99املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ج ،3ص.339
( )100متز ،احلضارة االسالمية ،ص.429
( )101زكي حممد حسن ،الفن االسالمي يف مصر (القاهرة1935 ،م) ،ص.356
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الباحثة .منى علي داود
( )102نزهة املقلتني ،ص.131
( )103املقريزي ،اخلطط ،ج ،1ص.272
( )104املقريزي ،اخلطط ،ج ،1ص.44
( )105املقريزي ،اخلطط ،ج ،3ص.491
( )106ناصر خسرو ،سفرنامة ،ص.49
( )107ناصر خسرو ،سفرنامة ،ص.76
( )108الغزوالي ،علي بن عبد اهلل البهائي الدمشقي (ت 815هـ1412/م) ،مطالع البدور يف منازل السرور ،مطبعة دار الوطن،
(القاهرة1882 ،م) ،ج ،2ص.88
( )109أ .آشتور  ،التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق االوسط يف العصور الوسطى ،ترمجة عبد اهلادي عبلة ،مراجعة غسان
سباتو ،دار قتيبة (دمشق1980 ،م) ،ص.245
( )110الرباوي ،حالة مصر االقتصادية ،ص.119
( )111ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص.203
( )112سفرنامة ،ص.59-58
( )113حسن ،الدكتور ابراهي م حسن ،تاريخ الدولة الفاطمية يف املغرب ومصر وسوريا وبالد العرب ،مكتبة النهضة املصرية،
(القاهرة1964 ،م) ،ص.601-600
( )114الرباوي ،حالة مصر االقتصادية ،ص 213وما بعدها.
( )115املقريزي ،اخلطط ،ج ،2ص.93
( )116تاريخ مصر ،ص.62
( )117النظر ،املقريزي ،اخلطط ،ج ،2ص.86
( )118الرباوي ،حالة مصر االقتصادية ،ص.272-271
( )119الكرملي ،انستاس ماري البغدادي ،النقود العربية وعلم النميات ،املطبعة املصرية (القاهرة1939 ،م) ،ص.59-58
( )120املقدمة ،ص.183-182
( )121لسان العرب ،ج ،12ص.325
( )122ابن خلدون املقدمة ،ص261؛ فهمي عبد الرمحن ،فجر السكة العربية ،مطبعة دار الكتب املصرية (القاهرة1962 ،م)،
ص.28
( )123املقريزي ،اخلطط ،ج ،1ص.245
( )124فهمي ،فجر السكة العربية ،ص.218
( )125ابن خلدون ،املقدمة ،ص.322
( )126املقريزي ،شذور العقود يف ذكر النقود االسالمية القدمية ،حتقيق ،السيد علي بكر العلوم ،املكتبة احليدرية (ايران1967 ،م)،
ص.77
( )127املقريزي ،النقود االسالمية ،ص.76
( )128نزهة املقلتني ،ص.32
( )129ابن مماتي ،قوانني الدواوين ،ص.25
( )130نزهة املقلتني ،ص.109
( )131املقريزي ،اخلطط ،ج ،1ص.445
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اجلوانب األقتصادية يف كتاب (نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني)
( )132املسبحي ،اخبار مصر ،ص.68
( )133املقريزي ،اخلطط ،ج ،1ص.445
( )134ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،4ص.53
( )135ابن الطوير ،نزهة املقلتني ،ص109؛ ابن ميسر ،اخبار مصر ،ص.92

املصادر واملراجع
•

القرآن الكريم.

أوالً :املصادر األولية:
•

ابن أبي اصبيعة ،أبو العباس بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي ،موفق الدين (ت 668هـ1269/م):

.1

عيون االنباء يف طبقات األطباء ،حتقيق :نزار رضا ،دار مكتبة احلياة (بريوت ،د.ت).

•

ابن تغري بردي ،مجال الدين أبو احملاسن يوسف االستابكي (ت 874هـ1480/م):

.2

النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرة ،دار الكتب املصرية (القاهرة ،د.ت).

•

ابن جبري ،أبو احلسن حممد بن أمحد الكناني االندلسي (ت 614هـ1217/م):

.3

رحلة ابن جبري ،اشراف جلنة حتقيق :الرتاث ،مكتبة اهلالل (بريوت1918 ،م).

•

ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد (ت 808هـ1405/م):

.4

املقدمة ،دار صادر (بريوت ،د.ت).

•

ابن دقماق ،حازم الدين إبراهيم بن حممد بن ايدمر العالئي (ت 809هـ1406/م):

.5

االنتصار بواسطة عقد االمصار ،دار الفكر (بريوت1894 ،م).

•

الزبيدي ،حمي الدين أبو الفيض (ت 1205هـ1790/م):

.6

معجم امساء النباتات يف تاج العروس ،حتقيق :حممود مصطفى الدمياطي (القاهرة1965 ،م).

•

الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر (ت 538هـ1143/م):

.7

اساس البالغة ،مطابع الشعب (القاهرة1960 ،م).

•

ابن شاهني ،غرس الدين خليل بن شاهني الظاهري (ت 873هـ1468/م):

.8

زبدة كشف املماليك وبيان الطرق واملسالك ،وضع حواشيه :خليل منصور ،دار الكتب العلمية (بريوت1917 ،م).

•

ابن الطوير ،أبو حممد املرتضى عبد السالم بن احلسن القيسراني (ت 617هـ1220/م):

.9

نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني ،حتقيق :امين فؤاد السيد ،دار فرانس شتايو شتوتغارت (بريوت1992 ،م).

•

ابن ظافر ،علي بن حسني اخلزرجي (ت 673هـ1216/م):

.10

أخبار الدول املنقطعة ،حتقيق :علي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة2001 ،م).

•

عمارة اليمين ،أب و حممد جنم الدين عماد ،مكتبة علي احلكمي املذحجي (ت 569هـ1173/م):

.11

النكت املصرية يف أخبار الوزارة املصرية ،حتقيق :هوتبغ درغبوع ،مطبعة مرسو (باريس1897 ،م).

•

الغزولي ،علي بن عبد اهلل البهائي الدمشقي (ت 815هـ1412/م):

.12

مطالع البدور يف منازل السرور ،مطبعة دار الوطن (القاهرة1882 ،م).

•

الفريوز آبادي ،حمي الدين حممد بن يعقوب (ت 817هـ1414/م):

.13

القاموس احمليط ،دار الفكر (بريوت1978 ،م).

•

القرشي ،أبو زكريا حييى بن آدم بن سليمان األموي (ت 203هـ818/م):

.14

اخلراج ،صححه وشرحه :أمحد حممد شاكر ،املطبعة السلفية (القاهرة1964 ،م).
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الباحثة .منى علي داود
•

القلقشندي ،أمحد بن علي بن أمحد العزاوي (ت 841هـ1410/م):

.15

صبح األعشى يف صناعة االنشا ،دار الكتب املصرية (القاهرة1938 ،م).

•

الكاتب ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي (ت 337هـ948/م):

.16

اخلراج وصناعة الكنفية ،شرح وتعليق :حممد حسني الزبيدي ،دار احلرية (بغداد1981 ،م).

•

املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي (ت 450هـ1058/م):

.17

االحكام السلطانية والواليات الدينية ،مطبعة احملمودية التجارية (القاهرة ،د.ت).

•

املسبحي ،حممد بن عبد اهلل (ت 420هـ1029/م):

.18

أخبار مصر يف سنتني (415-414هـ) ،حتقيق :ويم ج .ميلورد ،اهليئة املصرية العامة للكتاب (القاهرة1950 ،م).

•

املقريزي ،تقي الدين أمحد بن علي (ت 845هـ1441/م):

.19

اتعاظ احلنفا بأخبار االئمة الفاطميني اخللفاء ،حتقيق :حممد سلمي حممد أمحد ،جلنة احياء الرتاث اإلسالمية (القاهرة،
1971م).

.20

شذور العقود يف ذكر النقود اإلسالمية القدمية ،حتقيق :السيد علي بكر العلوم ،املكتبة احليدرية (ايران1967 ،م).

.21

املقفى الكبري ،حتقيق :حممد اليعالوي ،دار العرب االسالمي (بريوت1991 ،م).

.22

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية ،حتقيق :مجال الدين الشيال ،دار صادر (القاهرة،
1973م).

•

ابن مماتي ،اسعد بن مهدي زكريا (ت 606هـ1209/م):

.23

قوانني الدواوين ،حتقيق :عزيز سوري عطية ،مطبعة مصر (القاهرة1942 ،م).

•

ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين بن اكرم (ت 711هـ1311/م):

.24

لسان العرب ،دار صادر (بريوت1955 ،م).

•

ابن ميسر ،تاج الدين حممد بن علي بن جاي راغب (ت 677هـ1278/م):

.25

أخبار مصر ،حتقيق :امين فؤاد السيد ،املعهد الفرنسي (القاهرة1927 ،م).

•

ناصر خسرو ،أبو معني الدين ناصر (ت 481هـ1088/م):

.26

سفرنامة ،حتقيق :حييى اخلشاب ،دار الكتاب اجلديد (بريوت1983 ،م).

•

النويري ،شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب (ت 733هـ1333/م):

.27

نهاية االرب يف فنون األدب ،حتقيق :مفيدة قمحية وآخرون ،دار الكتب العلمية (بريوت2004 ،م).

•

ياقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت 626هـ1228/م):

.28

معجم البلدان ،دار صادر (بريوت1995 ،م).

•

ابو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ798/م):

.29

كتاب اخلراج ،املطبعة السلفية (القاهرة1933 ،م).

ثانياً :املراجع العربية واملعربة:
•

أ .آشتور:

.30

التاريخ االقتصادي واالجت ماعي يف الشرق االوسط يف العصور الوسطى ،ترمجة :عبد اهلادي ،دار قتيبة (دمشق،
1982م).

•

الرباوي ،راشد:

.31

حالة مصر االقتصادية يف عهد الفاطميني ،مكتبة النهضة املصرية (القاهرة1948 ،م).
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اجلوانب األقتصادية يف كتاب (نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني)
•

حسن ،إبراهيم حسن:

.32

تاريخ الدولة الفاطمية ،دار صادر (بريوت2005 ،م).

•

زكي  ،حممد حسن:

.33

تاريخ الدولة الفاطمية ،دار الفكر (القاهرة2007 ،م).

•

السيد ،امين فؤاد:

.34

كنوز الفاطميني ،دار اآلثار العربية (القاهرة1937 ،م).

•

الدمياطي ،حممود مصطفى:

.35

النباتات يف بالد النيل (القاهرة1952 ،م).

•

الدوري ،عبد العزيز:

.36

تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،دار املشرق (بريوت1974 ،م).

•

رمزي ،أمحد:

.37

القاموس اجلغرايف للبالد املصرية (القاهرة1945 ،م).

•

العبادي ،أمحد خمتار والسيد سامل عبد العزيز:

.38

تاريخ البحرية يف مصر والشام ،دار االمل (بريوت1972 ،م).

•

عطية ،مشرفة:

.39

نظم احلكم مبصر يف العصر الفاطمي ،دار الفكر (القاهرة1948 ،م).

•

ابو الفتح ،أمحد:

.40

املعامالت يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املصرية ،مكتبة النهضة املصرية (القاهرة1913 ،م).

•

فهمي ،عبد الرمحن:

.41

فجر السكة العربية ،مطبعة دار الكتب (القاهرة1962 ،م).

•

الكرملي ،انستاس عاري البغدادي:

.42

النقود العربية وعلم النميات ،املطبعة املصرية (القاهرة1931 ،م).

•

ماجد ،عبد املنعم:

.43

نظم الفاطميني ورسومهم يف مصر ،مكتبة االجنلو املصرية (القاهرة ،د.ت).

•

مستنز ،ادم:

.44

احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع ،ترمجة :حممد عبد اهلادي ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة (القاهرة1940 ،م).

•

النعيمي ،عبد العزيز العلي:

.45

نظم الضرائب يف السالم ،دار االحتاد العربي (القاهرة1974 ،م).
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