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 مقدمه
ی اقتصادی و تجاری مهم آن ها  با توجه به موقعیت جغرافیایی سرزمین مصر و ظرفیت

اعراب جزیره العرب که مردمی تجارت پیشه بودند از دورۀ جاهلیت روابط تجاری 
ی خارج از ها  بعد از ظهور اسالم و گسترش فتوح در سرزمین. مستحکمی با مصر داشتند

یی که مورد توجه فاتحان مسلمان قرار گرفت، ها  زیره یکی از سرزمینمرزهای شبه ج
که خود تاجری زبده بود، فرماندهی عاص سهمي قرشي  عمرو. مصر و مضافات آن بود

این سپاه پس از ورود به مصر در جوار دژ باب الیون . سپاه فاتح مصر را بر عهده داشت
 چادرهای خود در حد فاصل میان رحل اقامت افکنده با افراشتن) شهر قدیم مصر(

بنای شهر فسطاط از فتح اسکندریه  پس هجري، ٢٠در سال  طمقَرودخانه نیل و کوه مُ
گرچه در . شدفسطاط به شهر نامیدن این علت همین اقدام ). ١١٧ابن فقیه، (را نهادند 

گیری فسطاط به عنوان نخستین پایتخت اسالمی دالیل داستان  باره تاریخچه شکل
ورود فاتحان مسلمان به این ). ٢٩عبدالحکم،  ابن(مختلفی در منابع آمده است ی  هگون

مواجهه آنان با تمدن رود نیل و آشنایی با ساختمان سازی، نخستین و سرزمین 
یک از کوی و برزن  شکل گرفت و بر تارک هر و خیابانها ها  چهی ساده و کوها  عمارت
ابن (داشتند نهاده شد  مصر شرکت  در فتحکه قبیله ای از اعراب  نام تازه،شهر

با توجه به این که فسطاط نخستین قرار گاه دائمی مسلمانان و ). ٢٩عبدالحکم، 
آمد، گسترش شهری آن از تاریخ بنای آن تا ورود    میداراالمارۀ ایشان در مصر به شمار

ود سپاهیان و بنای قاهره المعزیه ادامه داشت، زیرا ور ٣٥٨فاطمیان به مصر به سال 
ی اسالمی به این شهر و ضررورت اسکان آنان برای عملیات ها  اسالم از سایر سرزمین

نظامی و همچنین بنای مساجد متعدد و داراالماره توسط والیان شهر از عصر اموی تا 
عصر عباسی و یا دولتهای نیمه مستقل چون دوره طولونی و اخشیدی و در کنار اینها 

ن به علت قرار داشتن در مجاورت رود نیل و بهره برداری از مزایای موقعیت جغرافیایی آ
 آن برای تولیدات کشاورزی و نیز موقعیت تجاری این شهر از عوامل توسعۀ آن به شمار

 این نوشتار درصدد است تا با بررسی این عوامل به این سؤال اصلی پاسخ دهد .رفت  می
 طول عصر والیان از ابتدای تاسیس تا که اساساً علل رشد و گسترش شهری فسطاط در

 ، یعنی پدید آمدن قاهره چه بوده است؟٣٥٨سال 
الزم به ذکر است به دلیل اهمیت فسطاط در میان شهرهای نخستین دوره صدر 

توان آثار    میی متعددی در باره آن صورت گرفته است و در نگاه نخستها  اسالم پژوهش
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ن فهرست نمود؛ برای مثال مقاله ای تحت عنوان متعددی به عنوان پیشینه پیرامون آ
مطالعات تاریخ (از فیروزآزادی » تحوالت ساختاری شهر فسطاط در دوره سفیانیان«

به بحث منافع مالی حاصل از موقعیت  که عمدتا) ١٣٩١، سال ١٥، شماره اسالم
ه ای با اقتصادی فسطاط برای سفیانیان و در محدوده همان دوره پرداخته است و یا مقال

، مشکوة(از سیلوی دونوا ترجمه ابوالحسن سرومقدم » ها  فسطاط مکان خاطره«عنوان 
به چگونگی فتح و شکل گیری فسطاط توسط عمروبن عاص  که)١٣٨٨، سال ٥٩شماره 

و وصف درونی شهر بدون توجه به عوامل مؤثر بر گسترش فضای شهری و در دوره 
داخته است و یا مقاله دیگری با عنوان محدوده فتح و بنای آن توسط مسلمین پر

تاریخ فرهنگ (از عباسعلی آذرنیوشه » ی نخستین اسالمیها  جنبش شهرسازی در سده«
یی از این مقاله ها  که علی رغم تخصیص بخش) ١٣٩٢، سال ١١، شماره و تمدن اسالمی

به شکل گیری شهر به صورت توصیفی اطالعات زیادی از نحوه گسترش آن به دست 
، سال ٥٤، شماره مشکوة(از محمد طالبیان » فتح مصر توسط مسلمانان«و . اده استند

بیشتر به فتح مصر پرداخته و اشاره ای گذرا و توصیفی به بنای شهر فسطاط ) ١٣٧٦
بنابراین مطالعه و تحقیق مستقلی درباره عوامل مؤثر بر .توسط عمروعاص داشته است

ی مستقل و نیمه مستقل تا برآمدن ها  ولتگسترش شهری فسطاط در عصر والیان و د
به عنوان پایتخت جهان اسالم در مصر قبل از تأسیس قاهره  فاطمیان در ادوار مختلف

بنابراین این پژوهش با رویکردی تحلیلی در صدد است تا عوامل . صورت نگرفته است
 .مؤثر بر گسترش این شهر را بررسی کند و به سواالت پژوهش پاسخ دهد

 
 مهاجرت : امل انسانیع. ١

 قبایل عرب) الف
یکی از عوامل مهم گسترش شهری فسطاط در عصر والیان ورود خیل جمعیت قبایل 
عرب مسلمان از سراسر جزیره العرب به این منطقه با هدف جهاد و ترویج اسالم و 

ذری بال. دستیابی به غنائم بود و علت اولیۀ آن فرمان جهاد از سوی ابوبکر خلیفه اول بود
 در شد، آسوده رده اهل کار از عنه هللا یرض ابوبکر چون گویند«: گوید   میدر این باره

 جمیع و یمن طائف، مکه، اهل به یهای نامه و برآمد شام به سپاهیان فرستادن صدد
 غنائم در و کار این در و کرد جهاد یبرا سفر تکلیف را آنان و نوشت حجاز و نجد اعراب
 از و شتافتند یو یسو اخالص، با و طمعکار از مردمان، پس. نمود بترغی را ایشان روم
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با تکمیل شدن فتح شام در دوره خلیفۀ ). ١١٥، فتوح(» آوردند روى مدینه به طرف هر
دوم، مسلمین در سال بیستم هجری برای فتح مصر به فرماندهی عمرو بن عاص روی به 

و سپاهیانش پس از فتح العریش، عمرو بن عاص ). ٢/٣٢حنبلی، (این سرزمین آوردند 
و اسکندریه پایتخت مصر ) ٨٨؛ قدامه، ٥٨ابن عبدالحکم، (فَرِما، بِلبَیس، دژ بابِ الیون 

توصیۀ دائمی عمر به سپاهیان . قصد اقامتِ اسکندریه کردند) ٢/١٥٤یعقوبی، تاریخ، (
عرب به علت عمر اعتقاد داشت جزیره ال. ی فتح شده بودها  عرب اسکان در سرزمین فاتح

ابن خلدون، (کند  فقر منابع مالی و طبیعی کفاف زندگی جمعیت فزایندۀ عرب را نمی
به همین علت عمرو و سپاهیانش بعد از فتح اسکندریه با انتخاب منازلی در ). ٤/٣٩٩

آنجا قصد اسکان در این شهر را کردند، اما با مخالفت عمر که مایل نبود میان او و 
رو، عمروبن عاص به سمت خیمه گاه  از این.  بیندازد، مواجه شدسپاهیانش آب فاصله

قبلی خود در قلعه نظامی باب الیون که قبالً او و سپاهیانش در حوالی آنجا چادر زده 
در فسطاط هریک از قبایل و افراد نام آشنای . بودند حرکت کرد و در فسطاط اقامت گزید

وجود چادرهایی برای قبایل قریش، انصار، . عرب قطایعی برای خود جهت اسکان برگزیدند
عمروبن ). ١٢٩ابن عبدالحکم، (بنی اسلم، غفار و خزاعه، جُهَیمَنِه مؤیّد این مطلب است 

یی نیز برای آل زبیر و وردان بردۀ آزاد کردۀ ها  عاص عالوه بر ساخت خانه برای خود، خانه
ایل عرب به مصر و اسکان مهاجرت قب). ٣٠٥؛ بالذری، همان، ٢/٦٠٣بکری، (خود ساخت 

آنها در مناطق مختلف تحت کنترل مسلمانان به ویژه شهر در حال توسعه فسطاط که از 
ی بعد همچنان تداوم داشت، چنانکه در دورۀ خالفت امام ها  قرن اول آغاز شده بود تا دوره

هر بخش اعظم امالک شهر قِفط وقف علویان شده بود و علویان زیادی در این ش) ع(علی 
منطقۀ اشمونین هم محل اسکان چندین قبیله از نوادگان ). ٤/٣٨٣یاقوت، (اقامت داشتند 

 خانوار از ١٣٠ حدود ٥٣معاویه نیز در سال ). ١/٦٦٥مقریزی، (جعفر بن ابی طالب بود 
علت انتقال آنها شورش علیه حاکم بصره بود و مَسلَمَه بن .  را به مصر گسیل دادها  ازدی

 ).٢٩٨همو، ( آنها را در خطه الظاهر فسطاط جای داد مخلد حاکم مصر
 
 اقوام عجم) ب

در جریان فتح سرزمین مصر عالوه بر اهالی جزیره العرب گروههای دیگر نیز حضور 
ای از اهالی سرزمین تازه فتح شدۀ شام بود  یکی از این گروهها جمعیت گسترده. داشتند

مصر شده بودند و نیروی مهم دیگر که به همراه نیروهای عمرو بن عاص عازم فتح 
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بعد از فتح یمن اسالم آورده و  سربازان باذان، عامل ایرانی کسری در یمن، بودند که
کردند و خِطَط الفارسین نام محل اسکان    میسپاهیان اسالم را در جریان فتوح همراهی

 در روم به ای از قبایل ساکن به اینها باید عده). ٣ابن دقماق، (آنها در فسطاط بود 
. نامهای بَنویَنتِه، بَنوالزِرق و بنی روبیل و شماری از یهودیان مسلمان شده را نیز افزود

ی مخصوصی که برای سکونت آنها در نظر گرفته ها  در فرایند ساخت شهر فسطاط محله
عالوه بر فسطاط در ). ١٢٩ابن عبدالحکم، (شده بود به خطط موالی سه گانه معروف بود 

ی بعد برخی از شهرهای مستحدث چون حلوان در نزدیک فسطاط پاگرفتند، زیرا اه  دوره
زمانی که در سال هفتاد هجری در فسطاط بیماری طاعون شیوع پیدا کرد عبدالعزیز بن 

از فسطاط به حلوان رفت و ساختمانهایی برای خود و ) ٨٥ـ٦٥(مروان والی مصر 
 ).١/١٧٣ابن تغری بردی، (سپاهیانش در این شهر ساخت 

در دوره والیان عباسی با ورود سپاه سیاه جامگان به فسطاط دورۀ دیگری از توسعۀ 
صالح بن علی نخستین والی عباسی که از جانب سفاح در محرم سال . شهری اتفاق افتاد

 به فرمانروایی مصر رسید، وسعت ارضی فسطاط را برای استقرار سپاهیان خود ١٣٢
اورت فسطاط موسوم به حمرای قصوی، اردوگاه خویش محدود دید، مکانی را در مج

ساخت و جانشین او به نام ابوعون فرمان داد تا دژ عسکر را برای استقرار سپاهیانش 
ی زیادی در این مکان ساخته شد ها  بسازند و به این ترتیب رفته رفته ساختمانها و خانه

 ).٣٢٣ابن تغری بردی، (
ترک تبار محلۀ دیگری با ساختمانهای مجلل  )٢٩٢ـ٢٥٤( در دورۀ تسلط دولت طولونی  

این منطقه به . و یک بیمارستان به شهر فسطاط اضافه شد که به منطقۀ قطایع معروف است
دستور احمد بن طولون والی عباسی مصر ساخته شد و محل استقرار بسیاری از همراهان ترک 

هم ) ٣٥٨ـ٣٢٣(اخشیدیان در دورۀ ). ١٣٥؛ انصاری دمشقی، ٢٧سیوطی، همان، (او شد 
بیمارستانی مجهز در بخشی از فضای شهری فسطاط توسط کافور اخشیدی برای ساماندهی 

 ).٤٤٧مقریزی، همان، (به وضع درمان و سالمت جامعه ساخته شد 
توان گفت که ازدیاد جمعیت و ورود سیلی از مهاجران قبایل عرب و    میدر نهایت 

ی مهم توسعۀ ها  قرنهای بعد ادامه داشت که از علتقوای غیر عرب و نیز ترکان تا 
آمد، زیرا فاتحین هر بار که با اهداف مختلف از جمله ترویج    میشهری فسطاط به شمار

دورۀ (اسالم در قرن نخست و یا ساقط کردن قدرت رقیب در منطقه در قرن دوم 
ا به این  پ)٢٩٢ـ٢٥٤(و یا به صورت دولت قدرتمند همچون طولونیان ) عباسیان
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همراه خود به این منطقه  گذاشتند، تعداد کثیری از نیروهای نظامی را به   میسرزمین
کردند و با توجه به لزوم استقرار و محدودیت فضای قبلی برای اسکان شمار    میوارد

افزودند و    میکثیر سپاهیان هر بار مناطق جدیدی به منظور اقامت به فضای شهری
 .کردند   میوسعۀ شهر را فراهمبدین وسیله زمینۀ ت

 
 عامل نظامی. ٢

در حقیقت هدف اولیۀ گسترش شهری در مصر بعد از فتح این سرزمین با اهداف نظامی 
. این مسئله نشأت گرفته از سیاست خلیفه دوم عمر بن خطاب بود. صورت پذیرفته است

الکفر را فتح و عمر اعتقاد داشت که اعراب باید با حفظ هویت نظامی و جهادی خود دار
قلمرو داراالسالم را گسترش دهند و وارد کارهای عملی بویژه کشاورزی نشوند، چه این 

شود    میشد و ادامه فتوح با مشکل مواجه   میمسئله باعث دوری آنها از روحیه سپاهیگری
وی . عرب سازش داشت گری و جنگاوری ظاهر فرمان او با روحیه نظامی). ٧/١٤٠کثیر،  ابن(
وان عطا و جُند را برای ثبت نام غازیان مسلمان به منظور تقسیم غنایم میان آنها به وجود دی

دستور ساخت شهرهای اسالمی با هویت نظامی برای اسکان سپاهیان نیز برای تحقق . آورد
شهر . نمونه آن ساخت شهرهای کوفه و بصره بود. شد   میهمین هدف و منظور قلمداد

یافت، آمال نظامی مسلمانان ] یا گسترش[اء با همین هدف بنیان فسطاط نیز که در ابتد
ساخت و توسعه شهر ). ٣٧٤عبدهللا السّلومی، (کرد    میفاتح و راهبران ایشان را تأمین

فسطاط با فرمان عمر مبنی بر ساخت شهرهای نظامی به عنوان مرکز فرماندهی یا کانون 
 ).همانجا(می منطبق بود نشر اسالم در نواحی دور از مرکز خالفت اسال

 
 عامل سیاسی. ٣

 ی رشد و گسترش فضای شهری در مصر محسوبها  کسب قدرت سیاسی از دیگر علت
عمرو بن عاص با فتح قسمت اعظمی از مصر تشکیل حاکمیت سیاسی جدید بر . شد  می

رسد دالیل سیاسی توسعه فسطاط    میبه نظر. مبنای ایدئولوژی جدید را ضروری دانست
هویت اسالمی و انتخاب آن به پایتختی و نیز عدم اقبال عمر به اقامت مسلمین در با 

علیرغم شکوه و عظمت فراوان آن به همین منظور ) ١٦٧مقریزی، همان، (اسکندریه 
 بود؛ زیرا اوالً اسکندریه شهری با هویت مسیحی بود و مسیحیان زیادی در آنجا زندگی

 تضعیف مسیحیت، شهری با هویت اسالمی و ساکنان هدف عمر این بود که با. کردند  می
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 مسلمان تأسیس کند تا به این وسیله نشان دهد که مردم شهرهای مختلف مصر
. بایست تابع قدرت سیاسی جدید بر مبنای ایدئولوژی اسالمی مستقل از مسیحیت باشند  می

عنصر غالب در  هبنا براین فسطاط تجلی و نماد هویت و قدرت اسالمی مورد نظر عمر بود ک
آن با مسلمین و اعراب بود، هم چنین دستور عمر به تخریب شهر مِمفیس پایتخت فراعنۀ 

تالش دیگری از سوی ) ١٥٧ابوالفداء، (مصر و استفاده از سنگهای آن برای ساخت فسطاط 
ثانیاً هویت مسیحی شهر اسکندریه که مرکز . ی رقیب بودها  وی برای حذف قدرت ایدئولوژی

داد و این اتفاق نیز    می رومیان مسیحی بود احتمال شورش مردم این شهر را افزایشقدرت
افتاد و اهالی شهر به تحریک رومیان در سال بیست و پنج هجری قیام کردند که البته 

از این رو عمرو بن عاص عالوه بر ). ١٩٢ابن عبدالحکم،  (توسط مسلمانان سرکوب شدند
سلمان و قبایل عرب با احداث داراالماره برای خود و ساخت مساکن برای سپاهیان م

و نماد قدرت سیاسی بود، بخش وسیعی از ) ٩٦همو، (شد    میخاندانش که دارالکبیر نامیده
فضای شهر را اشغال کرد و به فرمانروایی خود و قدرت متمرکز مرکزی مسلمین در مصر 

ی ها  ز برای والیان مصر در دورهی دیگری نیها  عالوه بر این داراالماره. رسمیت بخشید
بعد از ورود به مصر داراالماره ) ع(مختلف ساخته شد، به طوری که قیس بن سعد والی امام 

عبدالعزیز بن مروان والی اموی ). ٩٨همو، (ای برای خود ساخت که به دارالفضل معروف بود 
رای خود در این مصر به هنگام مهاجرت به شهر حلوان به علت شیوع طاعون در فسطاط ب

والی ) ١٣٦ـ١٣٣(نیز در دورۀ ابوعون ). ٣٢٣ابن تغری بردی، (شهر داراالماره بزرگی ساخت 
عباسی به هنگام فتح این سرزمین توسط عباسیان دراالمارۀ جدیدی در شهر عسکر در 
مجاورت فسطاط و قصرهای دیگری نیز در منطقۀ جدید قطایع در فسطاط توسط احمد بن 

 ).٢٧سیوطی، همان، (ندش خمارویه ساخته شد طولون و فرز
نمونه دیگر که باز تالشی بود برای تثیبت قدرت سیاسی و اجتماعی مسلمین در 
مصر، احداث گورستان مُقَطم توسط عمرو بن عاص برای مسلمین بود و این امر به رغم 

مُقَوقِس اعتقاد داشت این منطقه محل . بوداصرار مُقَوقِس برای فروش این منطقه به او 
عمرو بعد . باغهای بهشتی وصف شده در کتب مسیحیان است و به مسیحیان تعلق دارد

از مشورت با عمر و با دستور او مبنی براین که باغهای مسلمین به مؤمنان و مسلمانان 
داد که عالوه بر تعلق دارد از فروش آن امتناع کرد و آن محل را گورستان مسلمین قرار 

 ). ١٥٧ابن عبدالحکم، (خود پنج تن از صحابه در آنجا مدفون هستند 
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 عامل اقتصادی. ٤
از دیگر دالیل رشد و گسترش شهر فسطاط موقعیت اقتصادی قابل توجه این شهر بود 

با توجه به موقعیت جغرافیایی مصر که از شمال به دریای مدیترانه ). ٤٥٠حدودالعالم، (
 به دریای سرخ و از غرب به افریقیه محدود بود، این سرزمین در قلب و از شرق

شاهراههای تجارتی قرار داشت و راههای تجارتی این سرزمین از دو طریق دریایی و 
شد؛ راه دریایی از طریق رود نیل به دریای سرخ و از آنجا به عربستان    میخشکی انجام
 ی همجوار صادرها   طریق این راه به سرزمینکرد و کاالهای تجارتی از   میانتقال پیدا

شد و راه خشکی نیز از طریق شمال عربستان پس از گذر از عراق و شامات از طریق   می
در این میان شهر فسطاط که در قلب شاهراههای تجاری . شد   میبندر غزه وارد مصر

ی غرب و شرق به شهرتجاری مهم و بارانداز کاالها) ٨٥ـ٨٠ابن خردادبه، (واقع شده بود 
ی مهم توجه عمرو بن عاص به مصر موقعیت ها  از علت). ٢/١٧٤یعقوبی، (رفت    میشمار

او که در دوره جاهلیت . تجارتی و اقتصادی و کشاورزی شکوهمند این منطقه بود
چندین سفر تجارتی به مصر انجام داده بود و شناخت کافی از موقعیت مهم اقتصادی 

 والی گری مصر را مساوی با تمام خالفت) ٥٣ن عبدالحکم، اب(این سرزمین داشت 
به همین علت بود که عمرو به رغم اکراه عمر و بدون ). ٢٧١مقریزی، همان، (دانست   می

بعد از فتح مصر غنایم . توجه به دستور او مبنی بر توقف فتح مصر به راه خود ادامه داد
ن، پارچه و لباسهای پشمی و زیادی از محصوالت مصر اعم از بارهای گندم، روغ

ی ها  در فتح نوبه هم که از سرزمین) ٢١٤بالذری، همان، (نصیب وی شد  ی طالها  سکه
ابن اعثم (رفت سیصد برده به صورت غالم و کنیز نصیب او شد    میمجاور مصر به شمار

وی بعد از فتح اسکندریه برای عمر نامه نوشت و از وصف اغراق آمیز ). ٢/٢٧٠کوفی، 
سخن گفت و عمر از او ... این شهر اعم از محصوالت تولیدی و ساختمانهای مجلل و

خواست از راه دریا برای مدینه خواربار و غله بفرستد و عمرو نیز بیست کشتی خواربار و 
عمرو عاص نمونۀ بارز والیانی ). ٨٢ابن عبدالحکم، (غله از طریق دریا به مدینه فرستاد 

ری و استفادۀ بیشتر از موقعیت اقتصادی و تجارتی فسطاط تالش برای بهره بردا بود که
احداث و توسعۀ بازارهای متعدد و پررونق که به مثابۀ مرکز اقتصادی . زیادی انجام داد
او با احداث بازارهای مهم در بخش . شد گویای این مطلب است   میفسطاط محسوب

لب تجارتی منطقه را در دست بزرگی از فضای شهر فسطاط به عنوان مرکز جدید مصر ق
بازار . گرفت و در صدد سهیم شدن از سود اقتصادی حاصل از تجارت پررونق آن شد
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و بازار آرد فروشان نمونۀ بازارهای احداث شده در فسطاط توسط ) ٤/٢٦٢یاقوت، (وردان 
 عمروبن عاص که از قدیم االیام یک فرد تاجر به شمار). ٧٩سیوطی، همان، (او بود 

رفت با ساخت بازار در فضای شهری فسطاط درصدد بود تا زمینۀ ورود تجار را از   می
هرچند دربارۀ ساخت بازار در کنار مساجد . نقاط مختلف به شهر فسطاط فراهم کند

، زیرا بازرگانانی که )٣٧٧عبدهللا السّلومی،(دستور عمر بن خطاب نیز گزارش شده است 
بایست    میپرداختند،   میو در بازار به داد و ستدشدند    میاز نقاط مختلف وارد شهر

کردند و از این طریق    میبه حکومت پرداخت) مکوس(مبلغی را به عنوان حقوق گمرکی 
عمرو بن عاص برای ). ٢٠٨اجتهادی، (شد    میسود سرشاری به خزانۀ والی مصر سرازیر

دند، کانال امیرالمؤمنین را کر   میتسهیل ورود تجار که معموالً از عربستان به مصر تردد
از این طریق وارد دریای ی تجارتی ها  در حاشیۀ شهر فسطاط حفر کرد تا قایقها وکشتی

احداث این کانال عالوه براین که موجبات شکوفایی اقتصادی مصر را فراهم  .سرخ شوند
 کرد در انتقال کاالهای تجارتی بین مصر و عربستان هم مؤثر بود و سود سرشاری را

عالوه بر عمرو برخی دیگر از ). ١٦٤ـ١٦٢ابن عبدالحکم، (کرد    مینصیب تجار این مسیر
والیان هم برای کسب سود بازرگانی، بازارهای پر رونقی احداث کردند، بازارهایی که 

در عسکر شهری در مجاورت فسطاط ) ١٣٦ـ١٣٣(توسط ابوعون والی عباسی مصر 
محلۀ تازۀ قطایع در -بازارهایی که در شهرو نیز ) ٢٧سیوطی، همان، (احداث شد 

که از اقتصاد تجارتی مصر  )٢٩٢ـ٢٥٤(طولونیان . فسطاط توسط طولونیان ساخته شد
بردند عالوه بر احداث بازار، انبارهایی نیز برای ذخیره محصوالت    میی زیادیها  بهره

ر گردش تجاری تا د) ٣٢٣ابن تغری بردی، همان، (تولیدی و صنعتی ایجاد کرده بودند 
برای رونق کشاورزی هم عمرو عاص به عنوان نمونۀ بارز والیان مصر . به کار بیندازند

ی ها  او با اهمیت دادن به آبیاری زمین. تالشهای زیادی در این زمینه انجام داد
ابن (داد    میکشاورزی برای پر بازده بودن محصوالت، به طور مرتب امر به الیروبی نهرها

دادند،    میاز آنجا که طولونیان نیز به امر زراعت و باغداری اهمیت). ١٦١، عبدالحکم
. )٢٩سیوطی، همان، (کانالهای زیادی برای افزایش محصوالت کشاورزی احداث کردند 

دادند    میبنابراین والیان در برابر اقداماتی که در زمینۀ رونق بازرگانی و تجارت انجام
جزیه که از اهل . ١: کردند   می ذیل از توده مردم دریافتمالیاتهای زیادی نیز به شرح
  شد،   میخراج که ازصاحبان اراضی دریافت. ٢شد،    میکتاب و غیرمسلمانان گرفته

 مالیات برای تأمین آذوقه و لباس لشگریانی که دریک منطقه برای مدتی اتراق. ٣
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 و معادن و ها  ز صاحبان کشتیمالیات مکس که از تجار غیر مسلمان و نیز ا. ٤کردند،   می
عالوه بر این مالیاتها مردم مصر . شد   میدریافت...  وها  زارها و آب منابع طبیعی مثل بیشه

 ). اجتهادی، همانجا(بودند مدتی را در طی سال برای والیان بیگاری کنند  موظف
 
 عامل دینی. ٥

ولوژیکی دین اسالم بود اساساً یکی از عوامل مهم گسترش شهری در مصر نقش مهم ایدئ
ساخت مساجد . که تجلی این نقش با ساخت مساجد متعدد درجامعۀ شهری پدیدار شد

. تر مساجد جامع اهمیت مهمی در سرزمین مصر برای والیان داشت و نیز از همه مهم
ساخت مساجد در فضای شهری مصر توسط والیان عالوه بر اقامۀ نماز اهداف دیگری را 

کرد؛ یکی از این اهداف کسب مشروعیت سیاسی بود زیرا از آنجا    میتأمیننیز برای آنها 
که مذهب پیوند عمیقی با قدرت داشت والی در درجۀ اول برای رسیدن به مشروعیت 

بایست ریاست معنوی و    میاو در درجۀ اول. سیاسی الزم بود از کانال دین عبور کند
. ای رسیدن به ریاست سیاسی هموار شودآورد تا راهش بر   میامامت جمعه را به دست

به همین دلیل عمرو عاص برای دستیابی مشروعیت سیاسی خود بعد از اسقرار در 
ابن : ـ نک(فسطاط اولین مکانی که قبل از داراالماره پدید آورد مسجد جامع بود 

کسب مشروعیت دینی قبل از مشروعیت سیاسی آنقدر برای برخی از ). ٩٩عبدالحکم، 
ن اهمیت داشت که وقتی عبدهللا بن سرح از طرف عثمان به والیت مصررسید والیا

قبل از عبدهللا بن عمرو به مسجد رفت و نماز را اقامه کرد تا به نحوی ) ٣١ـ٢٥(
مَسلَمه بن مخلد هم وقتی که در ). ١٧٤همان، (مشروعیت سیاسی خود را اعالم کند 

ین کاری که کرد تجدید بنای مسجد  از طرف معاویه به والیت مصر رسید اول٤٧سال 
و عبدالعزیز بن مروان ) ١١٦ابن تغری بردی، (جامع عمرو و ساخت مناره در مساجد بود 

هم که از والیان خوشنام اموی بود به هنگام نقل مکان به شهر حلوان مساجد ) ٨٥ـ٦٥(
مساجد متعددی  در دوره والیان عباسی) ١٧٣همو، (با عظمتی در این شهر ساخت 

بود که مسجد جامع عسکر را در ) ١٣٦ـ١٣٣(یکی از این والیان ابوعون . ساخته شد
از ) ٢١٣ـ٢١١(و نیز عبدهللا بن طاهر والی مصر ) ٣٢٣همو، ( مجاورت فسطاط ساخت

و ) ١٦٥کندی، ( را گسترش داد  مسجد جامع عمرو٢١٢سوی مأمون عباسی در سال 
احمد بن طولون مسجد . یان ساخته شدتر از همه مساجدی بود که در دوره طولون مهم

ابن تغری (جامع با شکوهی در قسمت باالی شهر فسطاط ساخت که زبانزد عامه بود 
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و عالوه بر آن مسجد جامع ) ٤٩؛ اصطخری، ١/١٤٦؛ ابن حوقل، ٢١٣ـ٢١١بردی، 
 ).٥/٢١٤یاقوت، (دیگری در باالی کوه مُقَطم توسط او ساخته شد 

  
 عامل جغرافیایی. ٦

وجه به این که مصر از شمال به دریای مدیترانه و از مشرق به دریای سرخ و خلیج با ت
عقبه و از غرب به آفریقیه و از جنوب به حبشه محدود بود، اهمیت استرتژیک داشت، 
زیرا از طرف مرزهای غربی دروازۀ شام و حجاز بود و از این طریق آفریقا را به آسیا 

ی طوالنی تبادل فرهنگ و تمدن بین آسیا و آفریقا از ها  کرد و در طول سده   میمتصل
از طرف شمال هم مدخل ورود رومیان به سواحل آفریقا در . گرفت   میمصر صورت

آمد و احداث شهر اسکندریه در این قسمت توسط اسکندر    میدریای مدیترانه به حساب
دریایی شده بود که در دورۀ رومیان تبدیل به مرکز نیروی ) ١/١٠٣مسکویه، (مقدونی 

وجود رود نیل نیز که ). ٧١قبادیانی، (موقعیت سوق الجیشی آن را چند برابر کرده بود 
گرفت و از جنوب به شمال این کشور جریان داشت    میاز سرزمین حبشه سرچشمه

موقعیت سوق الجیشی دیگری را در محیط جغرافیایی این منطقه فراهم کرده بود و در 
 از طریق این رود با اهداف نظامی و تجارتی بین دریای سرخ و ها  طول قرنها کشتی

به هنگام تسلط رومیان مسیر دریایی رود نیل از طریق  .کردند   میدریای مدیترانه تردد
). ٥٤لوبون، (دریای سرخ به تنگۀ باب المندب و از آنجا تا اقیانوس هند تداوم داشت 

خ باعث شکل گیری شهرهای بسیاری در عالوه بر این دلتای حاصلخیز آن در طول تاری
مسیر این رود شده بود و در همۀ این شهرها از برکت رود نیل کشاورزی پر رونقی 

 سورۀ یوسف ازمصر تعبیر به انبار ٥٥بطوریکه در آیۀ ) ٤ـ١٩٣مقدسی، (جریان داشت 
لوبون، (شد    میدر دورۀ رومیان نیز این تعبیر دربارۀ مصر به کار گرفته. زمین شده است

ظاهراً عمرو بن عاص با اطالع قبلی از موقعیت سوق الجیشی مصر شهر ). همانجا
فسطاط را در موقعیتی بنا کرد که عالوه بر داشتن ارتباط نظامی و سیاسی و اقتصادی با 
مدینه و دمشق از طرف غرب به رود نیل نیز متصل باشد تا از مزایای آب این رود برای 

و از طرف شرق هم با ) ٢٠٩، ٢٠٠مقدسی، (عی آن بهره مند گردد ی زراها  آبیاری زمین
ابن عبدالحکم، (کوه مُقَطم ارتباط برقرار کند که گورستان مسلمین در آنجا بناشده بود 

و نیز از طرف شمال ورود نیروهای کمکی تسهیل گردد، چه نیروهای نظامی به ) ١٥٧
ابن اعثم (شدند    می مدینه عازم مصرصورت مکرر و با ماهیت جهادی برای تداوم فتوح از
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مناطق دیگری مانند عسکر و قَطایع که در دوره والیان عباسی و طولونی ). ٢/٢٧٠کوفی، 
محل بنای  در مجاورت فسطاط ایجاد شدند نشانگر موقعیت جغرافیایی سوق الجیشی

 ).٢٧؛ سیوطی، همان، ٣٢٣ابن تغری بردی، (این شهر بود 
 

 نتیجه 
ینکه آیا فسطاط شهری است از اساس اسالمی که توسط عمرو بن عاص بنا نظر از ا صرف

شده یا اینکه پس از فتح و انتخاب آن به عنوان مرکز امارت از سوی او و والیان و 
که در این مقاله علی (حکومتگران دیگر به مرور زمان و اقتضای شرایط توسعه یافته 

وامل توسعه و گسترش فسطاط اجماال تا پیش ، فقط به ع)العُجاله، بر نظر اوّل تکیه شده
در این مقاله معلوم شده است که حداقل پنج عامل . از تأسیس قاهره پرداخته شده است

مهاجرت قبایل عرب و غیر (عوامل انسانی : در رشد و توسعه فسطاط نقش داشته است
 عامل انسانی رسد که دو   میبه نظر. ، سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و جغرافیایی)عرب

 . و اقتصادی در کنار سایر عوامل، نقش مؤثّرتری ایفا کرده است
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