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 مقدمه
 اجتماعی دانست و بین اوضاع اقتصادی و ای هاگر حضور مذهب در جامعه را بتوان پدید

توان این  های اجتماعی در جوامع ارتباط متقابل و معناداری در نظر گرفت، می پدیده
هبی دولتها در فرضیه را مطرح کرد که در بررسی روند و چگونگی پیشبرد سیاست مذ

 تعبیر  به صورت ویژه به سیاستهای اقتصادی و به باید،قلمرو تحت فرمان ایشان
اکثر ادیان الهی و مذاهب منشعب از آنها، . تر کارنامۀ اقتصادی آنها توجه داشت مناسب

 خود مطرح  آل برای پیروان تضمین سعادت دنیوی و اخروی را به عنوان آرمان یا ایده
تواند  در این میان، پیوند مستقیمی بین سعادت دنیوی و اوضاع اقتصادی می. کنند می

، به ویژه اینکه در حکومت مبتنی بر رهبری مؤمنان، تأمین زندگی وجود داشته باشد
 بر این ١.شود مطلوب و منطبق با موازین شریعت، از جمله وظایف اصلی محسوب می

آید تا با تغییرات بنیادین در  اساس، وقتی دین یا مذهبی در قالب جنبش، درصدد برمی
ه رقم زند، پس از کنار زدن گروهها های اجتماعی، بهترین شرایط را برای آن جامع عرصه

اجتماعی رقیب، بخشی از چگونگی حضور و استمرار آن در جامعه    ـ  و نیروهای سیاسی
یت ناکامی از این رو، در صورت . در گرو کارنامه اقتصادی رهبران آن خواهد بود

الی یا  اقتصاد و مسائل ماعتقادی در عرصۀ   ـ  دولتهای برخاسته از دل جنبشهای مذهبی
ستیزانۀ پیشین به عامل و ابزاری برای  خواهانه و ظلم کم توجهی بدان، شعارهای عدالت
 .تضعیف خود آنها تبدیل خواهد شد

 و عوامل ناکامی مذهبی فاطمیان در ادلّه در باباساس بحث فوق، در هر بررسی بر
در نظر  و )ق٣٦٥ـ٢٩٧ ( حاکمیت فاطمیانۀ در دور رامغرب، باید اوضاع اقتصادی مغرب

اقتصادی دولت فاطمی در   ـ   سیاست مالیبر اهمیت این نکتهدر این میان، . داشت
 که نهضت اسماعیلی افزاید می گسترش نیافتن مذهب اسماعیلی در مغرب ادلّۀبررسی 

نه فقط در زمینۀ حاکمیت، بلکه اوضاع اقتصادی و  ،خواه بود  تحولجنبشیبه طور کلی 
 مسائل مالی و اقتصادی ۀگذاری در عرص  اسماعیلیه، سیاستۀدر اندیش.  نیزاجتماعی

 :ـ نک (شد مانند امور سیاسی و مذهبی و سایر امور از جملۀ وظایف ائمه دانسته می
بنابر باور آنان، امام از سویی ).  به بعد٧٤، الهمة في آداب أتباع األئمةقاضی نعمان، 

                                                                                                                                            
مانان و حفظ انسجام داخلـی  عالوه بر وظیفۀ مذکور، حمایت از امت یا جامعه اسالمی در برابر غیرمسل     . ١

جامعه و حمایت از امت اسالمی در برابر شـقاق و الحـاد دو وظیفـۀ دیگـر چنـین دولـت و حکـومتی                         
 .)٢٢فیرحی، (شود  محسوب می



  ٢٤٧ سیاست اقتصادی و ناکامی مذهبی فاطمیان در مغرب

مورد لطف و ) ص (امعه مانند پیامبر در رهبری ج، دیگرسویبرگزیدۀ خداوند است و از 
 انتظار جامعه و مردم ، چنین تعریفیبا ١.شود  جز اینکه بر او وحی نمی،مرحمت خداوند

از چنین فردی برای تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر، به مراتب از حاکمان عادی 
نین چ،  نیزدر جریان فعالیتهای تبلیغی پیش از تأسیس دولت فاطمی. بیشتر است

 او بر مسند حاکمیت، عدالت برقرار استقرارشد که با ظهور مهدی و  بشارت داده می
، ٥٨، ٤٩، عوة افتتاح الدهرسالقاضی نعمان،  ( و ظلم و ستم از میان خواهد رفتشود می
با توجه به اینکه در دولت فاطمی، مذهب و اقتصاد عمالً در دولت و شخص خلیفۀ ). ٦٠

مالی حاکمان فاطمی مغرب،  اقتصادی و تردید کارنامۀ بیخورد،   پیوند میفاطمی
از . شود  دولت فاطمی محسوب ناکامی شاخصی مهم برای ارزیابی موفقیت یا توانست می

 با ترسیم کلیاتی از دعاوی و آرمانهای کوشش شده است تا حاضر در مقالۀاین رو، 
 کارآمدن فاطمیان در اسماعیلیه برای جامعه در قالب شعارهای انقالبی پیش از روی

 این سرزمین، ارتباط ناکامی ۀ اقتصادی آنها در طول حاکمیت برمغرب و نیز کارنام
 .شودمذهبی با سیاست و کارنامۀ اقتصادی آنها تبیین 

 
 های جنبش اسماعیلی اقتصاد، پشتوانه موفقیت

رهبران دعوت اسماعیلی برای گسترش این جنبش در گوشه و کنار جهان اسالم در 
دوران پیش از تشکیل دولت دولت فاطمی، سیاست مالی و اقتصادی خاصی در پیش 

 دعوت اسماعیلی، ، اشاعۀ اصلی خودۀداعیان اسماعیلی در کنار انجام وظیف. گرفته بودند
های مربوط به امر  از طریق دریافت وجوهات و کمکهای مالی از مؤمنان اسماعیلی، هزینه

 پیوند میان پشتوانۀ مالی و استمرار و گسترش سبببه . کردند دعوت را نیز تأمین می
عقاید مذهبی، پرداخت وجوه به داعیان جزء وظایف مذهبی و واجبات شرعی مؤمنین 

توان به خُمس به عنوان سهم امام در  از جمله می؛ اسماعیلی در نظر گرفته شده بود
 قاضی :ـ نک (رد وجوب مؤکد پرداخت آن از نظر اسماعیلیه اشاره ک واموال مؤمنین

 مذهبی اسماعیلیه، طور کلی در اندیشۀ به ٢).٧٠ـ٦٨، الهمة في آداب أتباع األئمة، نعمان

                                                                                                                                            
 . به بعد١١١نصیری، .  نک، اسماعیلیهۀ امامت در اندیشۀبرای تفصیل در بار. ١
 اسـت،   بوده اهل سنت    حلّ بحث و اعتراض   ، م پس از ایشان  ) ص (اختصاص خمس به اهل بیت پیامبر     . ٢

هـای مـالی و        مسند قدرت سیاسی از پـشتوانه      درفارغ از بحثهای فقهی، در شرایطی که اهل سنت          اما  
  ← برای حمایـت از مـذهب خـویش و فعالیتهـای مـرتبط بـا تبلیـغ و تثبیـت                    اقتصادی الزم و مکفی   
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به عنوان امانتی در ) ١مانند زکات و نجوی  (عالوه بر خمس، وجوهات شرعی دیگر نیز
) یعنی امامان اسماعیلی( شد که باید به صاحبان اصلی اموال مؤمنان نگریسته می

این امانات به تعبیر اسماعیلیه، به ). ٤٤ـ٤١ قاضی نعمان، همان، :ـ نک ( شوندبازگردانده
شکل اموال گردآوری شده از مؤمنان اسماعیلی در شهرها و مناطق مختلف جهان اسالم 

 ). ١٠٨ یمانی، :ـ نک (شد ارسال می) سلمیه(  داعیان به مرکز دعوتاز طریق
 ستر، به این نکته ۀدعوت در دورمؤنس در توصیف عملکرد اقتصادی دستگاه . ح

 که ائمۀ مستور و داعیان اسماعیلی از شرایط نامساعد اجتماعی و کرده استاشاره 
در  ،بردند و در قبال دریافت اموال فراوان ناامیدی مردم از نظام سیاسی موجود بهره می

  بدبینی ازخالی این نظر گرچه). ١/٥٠١مؤنس،  (فروختند  امید و آرزو میواقع به آنها
 بدون دستگاه دعوت ای به این حقیقت هست که آن اشاره نیست، در  به فاطمیان نسبت
 از طریق ایمان و باور پیروان اسماعیلی  تنها،ۀ اقتصادی و مالی پشتوان گونههیچ

پرداخت وجوه شرعی به امام از سوی مؤمنین . کرد های مالی خود را تأمین می هزینه
در باورهای اسماعیلیه عالوه بر . رفت رین این منابع به شمار میت جامعه اسماعیلی از مهم

به ائمۀ ) در قالب زکات و نجوی ( اداء خمس و وجوهات دیگروجوباینکه بر فرض 
 اختیار کامل اموال به دست بنا بر همان باورها،، در عین حال، شدهاسماعیلی تأکید 

؛ ٧٣ـ٦٦ قاضی نعمان، همان،  :ـنک(است  بر عهدۀ امام اسماعیلی ،آمده از این طریق
 ). ٢١١ـ٢٠٩، »السیاسة المالیة للدولة الفاطمیة فی المغرب«جنحانی، 

بندی به   پایدر برای تشویق مؤمنان اسماعیلی جالبیدر متون اسماعیلی تمهیدات 
قاضی نعمان، (است  امتحانی الهی همچونپرداخت وجوهات : آمده استفرائض مالی 

 دانسته شده استمانند  حج با فریضۀبرای مؤمنین اسماعیلی وجوب آن   و)٧٢همان، 
 از نظر  تا کرده استکوششقاضی نعمان ). ٤٦٨ـ٤٦٧، المجالس و المسایراتهمو، (

، الهمة في آداب أتباع األئمة همو، :ـ نک (شرعی پرداخت چنین وجوهاتی را توجیه کند
حمایت از ۀ دعوت و پشتوانو با توجه به اهمیت این وجوه برای استمرار )  به بعد٦٦

مذهب اسماعیلی، تخطی از پرداخت آن را به معنی مخالفت با خداوند و مصداق ظلم 
                                                                                                                                            

، تـا   )ص ( بـه اهـل بیـت پیـامبر        ، خمس  آن برخوردار بودند، شیعیان با درک این مهم، با استمرار          →
 . برای خود فراهم آوردندیی مالی مستمر و قابل اتکاۀحدودی توانستند پشتوان

را نیز باید یکی از منابع عمده مـالی دسـتگاه دعـوت اسـماعیلی در نظـر                  » نجوی«وجوهات موسوم به    . ١
ق نیـز امـوال و ثـروت قابـل     شد و از این طری  گرفته می ) نومذهبان اسماعیلی  (گرفت که از مستجیبان   

 ).٢٩حسین،  (گردید توجهی فراهم می
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اختیار مطلق و  این نوع وجوهات و پرداختها پرداختآنچه ). ٦٨ـ٦٧همو،  (دانسته است
ای مبتنی بر برابری و   آرمان ایجاد جامعهکرد، به دست امام اسماعیلی را توجیه میآنها 

 یکی از ، این فاطمیانۀ دعوت مخفیانه و نیز دورۀ در دور.عدالت برای همگان بود
رد آمده از بنابر این آرمان، ثروت گ. شد محسوب میشعارهای اصلی دعوت اسماعیلی 

 ).١/٥٠٥ ،مؤنس (شد  افراد جامعه میاین طریق باید صرف همۀ
 

 اقتصاد در خدمت گسترش عقاید اسماعیلی
  وشود  دعوت اسماعیلی در مغرب، با ابوعبدهللا شیعی آغاز میبابای در  هر مطالعه

بررسی تأثیر سیاست مالی بر ناکامی فاطمیان در گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در 
فعالیتهای ابوعبدهللا . کرداین سرزمین را نیز باید از سیاست مالی ابوعبدهللا شیعی آغاز 

تبلیغی،  ـ    غرب در سه بُعد مشخص مذهبی رهبری دعوت اسماعیلی در مۀشیعی در دور
در این میان، سیاستها و عملکرد . قابل بررسی استاقتصادی   ـ  نظامی و مالی  ـ  سیاسی

به بر آن مبنا توانست   و در موفقیتهای او ایفا کردچشمگیریمالی و اقتصادی نقش 
 مالی توانۀیان بربرهای عمدتا کتامی، پشموازات گسترش باورهای اسماعیلی در م

 ۀ جامعۀگیری هستۀ اولی با شکل. گیری امر دعوت در مغرب فراهم آورد مناسبی برای پی
به » ةدرهم الفطر«و » ةدینار الهجر«اسماعیلی در افریقیه، پرداخت وجوه تحت عنوان 

بود آن را پذیرفت مکلّف   و هر که دعوت را میشدپیروان دعوت اسماعیلی واجب 
وجوه دریافتی برای ایجاد تعادل مالی در از ). ١٨٩، ، افتتاح الدعوةقاضی نعمان(بپردازد 

 . شد میگیری اهداف دعوت اسماعیلی در مغرب استفاده  میان پیروان ابوعبدهللا و پی
در پیش دعوت  مالی ی در امورزمانی که ابوعبدهللا شیعی چنین سیاستدرست در 

در . کرد م افریقیه تحمیل میبر مردگرفته بود، سیاست اقتصادی اغلبیان فشار مضاعفی 
 فرمانبه ) در حومۀ قیروان (های هنگفت ساختن شهر سلطنتی رقاده  هزینهنتیجۀ

، نظام مالیاتی و شیوۀ )ق٢٨٩ـ٢٦١ :ـ حک (ابراهیم بن احمد اغلبی یا ابراهیم دوم
 قحطی و خشکسالی در کنار از سوی دیگر،. خراج از مردم تغییر یافته بوددریافت 

بر آشفتگی اوضاع افزود بیش از پیش ،  اغلبیان در این دورههای پی در پی ضدّشورش
در چنین شرایطی، ایجاد روحیۀ ). ١٤٩ـ١٣٦ عودی، :ـ  نک،برای تفصیل در این باره(

بین پیروان کتامی، اساس کنشهای مالی ابوعبدهللا شیعی در ،  مساوات شعارهمدلی و
ها به تدریج به  ای ، کتامهدر این مقطع). ١٢٩،  قاضی نعمان، همان:ـ نک (افریقیه بود
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 آمدند  فعالیتهای تبلیغی و نیز سیاست مالی ابوعبدهللا شیعی تحت فرمان او درمیواسطۀ
 ، پیوسته بر ابراهیم دوم اغلبیستمگریدر حالی که در افریقیه ). ١٣٠ـ١٢٩همو، (

 ابوعبدهللا شیعی و دعوت ، بربرهای کتامه بهافزود میاختالف میان مردم و فقهاء با وی 
فقر مالی اکثر ساکنان دیار کتامه موجب شد تا ). ١٥٢عودی،  (پیوستند اسماعیلی می

، آنها را به باورهای مذهبی خود از طریق کمک به بهبود وضعیت مالیابوعبدهللا شیعی 
، بدین ترتیب. کرد می پیروان خود را به انفاق و خیر و احسان دعوت او: کندمند  عالقه

ای تغییر کرد که به تعبیر قاضی  اوضاع مالی گروندگان به دعوت اسماعیلی به گونه
قبل از پذیرش دعوت و شرایط مناسب پس از آن ] مالی[مردم از اوضاع سوء «نعمان، 

 ). ٥٣قاضی نعمان، همان،  (»دچار تعجب شدند
نگرانی  نوپای اسماعیلی مغرب با رهبری داعی اسماعیلی، رشد روز افزون جامعۀ

نکه مسائل امیر اغلبی با درک ای. را برانگیخت) ق٢٨٩ـ٢٦١: ـ حک (ابراهیم دوم اغلبی
 مذهب اسماعیلی از سوی داعی شده است، تجدید نظر در مالی ابزاری برای اشاعۀ

 دل ی کوشید تا با اقداماتق٢٨٩ در سال او. سیاستهای مالی را در دستور کار قرار داد
 خراج یک سپس ؛ از آن جمله بود١ه ردِّ مظالم و اسقاط قباالتمردم را به دست آورد ک

 در هنگفتنی اموال ،به دستور ابراهیم دومهمچنین، .  برای اهل ضیاع بخشید راسال
عذاری،  ابن (اختیار فقهاء قرار گرفت تا میان ضعفاء و مساکین افریقیه تقسیم کنند

م به اغلبیان در پی رویکرد جدید ابوعبدهللا شیعی، که نگران اقبال مرد). ١٣٢ـ١/١٣١
افزون بر این، او . مالی آنها بود، کوشید تا این اقدامات را نوعی ریاکاری معرفی کند

 ابزاری تبلیغی برای جلب نظر مردم مغرب به همچون  را سالمت مالی خودکوشید می
. ق٢٩٣طُبْنة در و ) بِلِّزْمة (شهرهای بَلَزْمةوقتی از این رو، . به کار برددعوت اسماعیلی 

، سیاست مالی )ص( پیامبرۀبه دست او گشوده شد، با پیش کشیدن سنت قرآنی و سیر
 اموال جمع شده  بسنده کرد وگرفتن صدقاتبه  تا جایی که کشیداغلبیان را به چالش 
ن مالیاتی را به مردم بازگرداند و قِبَلِ عُشر و خراج از سوی مأمورابه صورت نقدی از 

این اقدام از . است) ص(ت پیامبره چنین کاری بر خالف شریعت و سنّ ککرداعالم 
 تا جایی که مردم داوطلبانه به استقبال شدابوعبدهللا شیعی در اغلب نواحی افریقیه 

 ).١٤٣ـ١/١٤٢عذاری،  ابن (اطاعت داعی اسماعیلی درآمدند
                                                                                                                                            

شد که بر اساس آن افرادی مالیات مد نظر دولت درباره برخی متاجر          قَبالة به نوعی از مالیات گفته می      . ١
 و سـپس آن را خـود از اصـناف و تجـار دریافـت      پرداختنـد  مـی  حکومـت   ۀو صناعات را یکجا به خزان     

 ).١/٢٨٦ مؤنس، :ـ ؛ و نیز نک٢/٥٤عبدالوهاب، (کردند  اری نصیب خود می و سود سرشداشتند می
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امور مبتنی بر  ابوعبدهللا شیعی برای رتق و فتق مالی نظام ،کلی، در این مقطعطور به
 بیشتر بر همان وجوهات شرعی در نظر گرفته شده وتشکیالتی بسیط و ابتدایی بود 

البته با . اتکا داشتت برای مسلمانان برای مؤمنین در عرف اسماعیلیه و در کتاب و سنّ
 غنایم به دست آمده در فتوح شهرها و ، عملیات نظامی از سوی ابوعبدهللا شیعیآغاز

نکتۀ قابل ). ١/١٣٨ همو، :ـ نک(یز به منابع مالی شرعی پیشین افزوده شد نواحی مختلف ن
توجه اینکه، پرداخت وجه شرعی موسوم به خُمس نزد اسماعیلیان شرایط و تفسیر خاص 

یاد شده است » مغانم«به همین سبب در منابع اسماعیلی گاه از آن با تعبیر . خود را داشت
در مذهب اسماعیلی ). ١٢٥قاضی نعمان، همان،  (اختصاص داشت» ولیّ مسلمین«که به 

شود، بلکه شامل تمامی اموالی است که در همۀ  غنیمت صرفاً به غنائم جنگی اطالق نمی
کتاب الهمّة فی آداب اتباع همو، (پرداخت شود ) ص(بیت پیامبر زمانها باید به امامی از اهل

پیوستند به نام  به دعوت اسماعیلی میبر این اساس، یک پنجم اموال افرادی که ). ٦٩، األئمة
ابوعبدهللا شیعی وجوه ). ٤٨٨ـ٤٨٥دشراوی، : ـ همانجا؛ و نیز نک(شد  امام از آنها گرفته می

گرفت، برای اهداف سیاسی و  هنگفتی را که از طریق خمس و مغانم در اختیار او قرار می
 ).  به بعد٤٩قاضی نعمان، همان، . ـ نک(برد  مذهبی به کار می

ای که در ارزیابی سیاستهای مالی ابوعبدهللا شیعی در ایام رهبری دعوت  نکته
 ی این است که او به عنوان فردکرد توجه بداناسماعیلی در افریقیه و مغرب باید 

اسماعیلی خالص، به چیزی جز پیروزی دعوت و تحقق آرمانهای مذهبی  ـ   انقالبی
 :ـ نک(بود ابزاری برای پیشبرد امر دعوت نظر او اندیشید و مال و اموال در  نمیاسماعیلی 

های ایام انقالب است و اغلب  این نوع نگرش به مسائل مالی از ویژگی). ٣/١١٦زغلول، 
یی  روبرورهای آرمانی به تدریج در نتیجۀپس از تأسیس دولت و کسب قدرت، چنین باو

لی و اقتصادی المهدی،  که در سیاستها و رفتار ماموضوعی ؛دشو با واقعیتها تعدیل می
المهدی پس از به دست . یافتامام اسماعیلی مغرب عمالً عینیت   ـ  نخستین خلیفه

گرفتن قدرت، ظاهراً بیشتر نیازهای مالی دولت را اساس سیاستهای اقتصادی خود قرار 
 از دالیل اصلی اختالف میان موضوعهمین بند نماند و   پایداد و به آرمانهای دورۀ دعوت 

 ). Daftary, 141 (ص خلیفه و داعی گردیدشخ
 

 طلبی نظامی اقتصاد در خدمت توسعه
ظهور امام اسماعیلی در قامت خلیفه، از نظر اسماعیلیه، به معنی تجدید حیات دین 
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 اولیای الهی بر مسند قدرت و در استقرارحقیقی، پایان تسلط سنیان و غلبۀ خیر بر شر، 
خلیفۀ ). Walker and Madelung, x(ی بود داوند غاصبان این موهبت خذلّت ،نهایت

شد،  فاطمی نزد اسماعیلیه، عالوه بر اینکه جامع همۀ فضائل و خصائل نیکو محسوب می
 نیز سببگرفت و به همین   که قدرت خود را از خداوند میبودفرمانروایی مطلق 

در سطح  چنین باورهایی اشاعۀ. )٤١٨ دشراوی، (آمد  به حساب می»امیرالمؤمنین«
 مغرب از فاطمیان مطالبات شد تا جامعۀ ، موجب میوسیع و در گسترۀ سرزمین مغرب

 بدین ترتیب، خواسته یا ناخواسته .اقتصادی مشخصی را انتظار داشته باشدوضع مالی و 
 اقتصاد و سرنوشت مذهب اسماعیلی ناکامی دستگاه فاطمی در عرصۀ یا کامیابیمیان 

در چنین فضای روانی و تبلیغی بود که با اعالن .  آمدپدیدپیوند  مغرب ۀدر جامع
بنی خلفای اسماعیلی باید از دعاوی خود م ـ   ق، ائمه٢٩٧خالفت فاطمیان در رقاده در 

های سیاسی و اقتصادی، به ویژه در   اسالمی در عرصهنقص جامعۀ بر رهبری بهتر و بی
 مشکالت مالی رفعردند و با ک مقایسه با حاکمان پیشین و غاصب به زعم آنها دفاع می

 . رساندند مردم و بهبود وضع اقتصادی در مغرب صالحیت خود را به اثبات می
 سازماندهی دعوت اسماعیلی در دورۀ ستر، رتق و فتق امور مالی ،از همان دوره

السیاسة المالیة للدولة الفاطمیة «جنحانی،  (دعوت نیز بر عهدۀ امام و رهبر جنبش بود
ت، درصدد از زمانی که المهدی در رأس تشکیالت دعوت قرار گرف). ٢٠٨، »فی المغرب

 وجوه ارسالی به سلمیه، پشتوانه مالی و اقتصادی مناسبی برای برآمد با انباشت مخفیانۀ
المهدی ). ١٠٩یمانی، . ـ نک (آوردپدید تحقق اهداف سیاسی و نظامی جنبش اسماعیلی 

، به ویژه جلب نظر افراد به سوی خود و دعوت از این اموال برای پیشبرد اهداف دعوت
 گسترش چشمگیر ،که بارزترین نتیجۀ آن) ١١٣، ١٠٩ـ١٠٨همو،  (گرفت بهره می

 ، در نهایت نیزودعوت اسماعیلی در مناطق مختلف جهان اسالم، از عراق تا مغرب بود 
لمهدی اولین اقدام مالی ا.  را در مغرب فراهم آورد  دولتی اسماعیلیتشکیل ۀزمین

قاضی نعمان،  (المال بود تأسیس بیت. ق٢٩٧بالفاصله پس از اعالم خالفت در رقاده در 
 آخرین امیر اغلبی افریقیه هللا زیادةدیوان خراج، که در جریان فرار ). ٣٠٣، ةافتتاح الدعو

ـ ٣٠٣نعمان، همان،  قاضی ( آسیب دیده بود، بازسازی شدسخت آتش سوزی، سبببه 
وانهای دیگری مانند دیوان الکشف، دیوان الضیاع و دیوان عطاء نیز همچنین دی). ٣٠٤

 وقایع دربا توجه به اینکه اموال دولتی ). ١/١٦٢عذاری،  همانجا، ابن (سازماندهی شدند
، دیوانی موسوم )١/١٤٨عذاری،  ابن (هللا سوم اغلبی از رقاده به غارت شده بود ةفرار زیاد
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د و آنها را ن صورت مشخص اموال مذکور را شناسایی کن تا بهشدبه دیوان اموال تأسیس 
ترین ابزار در  با توجه به اینکه سکه مهم). ٣٠٤ـ٣٠٣نعمان، همان،  قاضی (دنبازپس گیر

مبادالت مالی است، خالفت امام اسماعیلی و رسمیت حکومت فاطمیان باید به واسطۀ 
در مبادالت مالی مردم نیز عینیت خلیفۀ اسماعیلی ـ  ها و دینارهای مشتمل بر نام امام سکه
نیز تأسیس شد » دیوان السکّة«نظر به اهمیت این مهم، حتی دیوانی موسوم به . یافت می

فاطمی   ـ  هایی با شعارهای اسماعیلی که وظیفۀ آن ضرب و رواج سکه) ١/١٥١عذاری،  ابن(
تسلط دولت می فاطها و دینارهای  استفاده از سکه). Lane-Poole, 148-149 :ـ نک(بود 

 . کرد مینوپای اسماعیلی را بر شئون مالی و اقتصادی افریقیه تسریع 
 روانی اوایل تشکیل دولت و المهدی پس از دست یافتن به قدرت، تحت تأثیر جوّ

تواند  میکه کرد  البته آگاهی از ضعف و فتور خالفت عباسی در این زمان، احساس می
تحقق چنین آرمانی، نیازمند . کندفراگیر تبدیل دولت نوپای فاطمیان را به خالفتی 

از این رو، . امکان نداشت مالی الزم  بود و این مهم بدون پشتوانۀنیروی نظامی قدرتمند
، درصدد برآمد تا امور مالی را شخصا به دست .)ق٢٩٧ (المهدی از همان اوان فرمانروایی

داعیان و دست  ، زود، بسیار نیزسبببه همین ). ١٢٥ـ١٢٤، ٣/١١٧ زغلول، :ـ نک (گیرد
با این ). ٢٨٩ـ٢٨٨قاضی نعمان، همان، (اموال موجود کوتاه کرد رهبران کتامی را از 

 برایگذاری اقتصادی  دولت نوپای فاطمی هنوز فرصت کافی و الزم برای سیاستهمه، 
کسب ثروت از طریق پویایی اقتصادی و مالی قلمرو خود نداشت و در عین حال 

های متعدد به مناطق  تشکیل دهد تا از آن برای لشکرکشیاه قدرتمندی کوشید سپ می
  مالیات، چنین طرحیهنگفتهای   هزینه.مختلف مغرب و به ویژه مصر استفاده کند

  ١).١٦٥ـ١٦٤ مارسیه، :ـ نک(کرد  می افریقیه و مغرب تحمیل سنگینی بر جامعۀ
، )مصر (زرگ به شرق سازماندهی لشکرکشی ب ۀ برای تأمین هزینکوششدر کنار 

آنچه موجب تعمیق بحران مالی ناشی از این اقدام شد، شکست سپاه فاطمی در تصرف 
 در حمله شتاب سبب افریقیه، به برالمهدی پس از تثبیت نسبی حکومت خود . مصر بود
، .)ق٢٩٢ ( مصر پس از برافتادن طولونیانرو رقبای عباسی و نیز شرایط آشفتۀبه قلم

. به سوی مصر گسیل داشت) القائم (دهی فرزندش ابوالقاسم محمدلشکری با فرمان
ق و نیز ٣٠٣ـ٣٠١ سالهای ده برای فتح مصر در دورۀ المهدی درهای گستر لشکرکشی

                                                                                                                                            
: نکــ   (بحـث شـود      از طمع المهدی به اموال مـردم         ها،  پژوهشهمین امر موجب شده است در برخی        . ١

 ).١/٥٠٨مؤنس، 
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که ژه  به ویهنگفتنی بر دولت نوپای فاطمی تحمیل کرد؛های   ق هزینه٣٠٩ تا ٣٠٧
های   که هزینهیاد داشتباید به . لشکرکشی به مصر در هر دو بار با شکست همراه شد

السیاسة المالیة «جنحانی،  (ها به صورت مالیات بر مردم تحمیل شده بود این لشکرکشی
، حاصل بیهای  های لشکرکشی در کنار تحمیل هزینه). ٢١٤، »المغرب فی للدولة الفاطمیة

تحرک نیروهای مخالف فاطمیان در مناطق مختلف مغرب، به ویژه مغرب اوسط و اقصی، 
برای سرکوب . کرد  بر دولت المهدی تحمیل میدیهای مالی جدی هزینهسوی دیگر، از 

شورشهای مستمر و پی در پی، دولت فاطمی اغلب مجبور به لشکرکشی یا ارسال نیرو 
، اغلب اموال مردم شهرها و نواحی مختلف، به دست سپاهیان فاطمی در این نبردها. بود

، افتتاح الدعوة قاضی نعمان، :، نکه این چپاولهابرای گزارشهای مربوط ب (شد چپاول می
). ١٧٥ـ١٧٠، ١٦٦ـ١٦٥، ١/١٦٢عذاری،  ؛ ابن٢٤١ـ٢٤٠؛ تیجانی، ٥٢؛ قرطبی، ٣٢٥

چنین وقایعی مردم مغرب را از نظر زندگی و معیشت در شرایط دشوار و نامطلوبی قرار 
عیلی بدبین حال، آنها را نسبت به دولت فاطمی و هم عقاید اسما داد و در عین می
 ).١٢٤ـ٣/١٢٤ زغلول، :ـ نک (کرد می

در کنار سیاست مالی عمدتاً در خدمت اهداف و فعالیتهای نظامی المهدی، عملکرد 
یکی از . شد مالی عامالن دولت فاطمی نیز موجب رنجش خاطر رعایای مغرب می

، )٢٩٢، افتتاح الدعوة قاضی نعمان،(اقدامات قابل توجه المهدی پس از اعالم خالفت 
تقسیم امارت اعمال و شهرهای افریقیه میان بزرگان کتامی و نیز انتصاب افرادی از این 

 ، مالیامورالمهدی در ). ٣٠٣ـ٣٠٢همو،  (قبیله در مناصب نظامی و سپاه فاطمی بود
توانستند در امور مالی   تا جایی که آنها می،ال کُتامی خود را باز گذاشته بوددست عمّ

این سیاست با هدف جلب ). ٢١٦جنحانی، همان،  (تری داشته باشنددخل و تصرف بیش
 ـ   ای  قبیلهۀنظر و وفاداری هر چه بیشتر کتامیان در پیش گرفته شده بود، اما صبغ

 دولت فاطمی، به تدریج نارضایتی اکثر مردم افریقیه و به ویژه شهر بزرگی مثل کتامی
 اظهار نارضایتی  سختامه بر خودقیروان را در پی داشت که از غلبۀ بربرهای کت

همچنین قبایل بربر دیگر، به ویژه زناته، اطاعت از فاطمیان را به معنی تسلط . کردند می
نارضایتی مردم قیروان از تسلط بربرهای کتامه بر . آوردند رقبای کتامی خود به شمار می
 این شهر به واسطۀگرفتن از ساکنان ها برای زهر چشم  ای آنها از یک سو و تمایل کتامه

ابوعبدهللا شیعی و بعد از او   تدابیررغم وی دیگر، موجب شده بود بهغارت و چپاول از س
 به واسطۀ. ق٢٩٩در شعبان : از هر نظر محتمل باشد ، درگیری دو طرفوقوعالمهدی، 
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این .  زبانه کشیددرگیری میان فردی کتامی با تاجری از اهل قیروان، آتش درگیری
 فراهم کرد تا جُند کتامی حاضر در قیروان دست چپاول و تطاول بر تیدرگیری فرص

) یا هزار ( حدود هفتصد،در پی این درگیری. اموال قیروانیان و اموال آنها در بازار بگشاید
. ها و اموال مردم به غارت رفت  مغازه،نفر از سپاهیان کتامه کشته شدند و در مقابل نیز

در نهایت این درگیری خنزیر، والی فاطمی شهر،  اگرچه با کوشش احمد ابن ابی
  که دولت فاطمی در برقراری توازن و همدلی میان یارانروشن شد، اما فرونشست

ـ ٣٢٢نعمان، همان،  قاضی( با مشکل جدی روبروست   قیروانیای خود و رعایای کتامه
گزارش خشنی، چنین بنابر هم). ١/٦٨؛ مقریزی، اتعاظ الحنفاء، ١/١٦٦عذاری،  ؛ ابن٣٢٣

، که از حافظان »وکیل«پس از مرگ یکی از ثروتمندان مغربی به نام ابوسعید معروف به 
و جواهرات  های گرانبها و پارچه] طال[هزار مثقال   چهلشامل، دارایی او بودحدیث نیز 

و ابوزید باهری ) والی فاطمی قیروان (خنزیر ابی ابومعلوم کتامی، ابندیگر، به دست 
طریق عالوه بر عماّل، قضات فاطمیان نیز گاه از ). ١٧٥ـ١٧٤خشنی، (د مصادره ش

: کردند فعالیت میآوری اموال و ارسال آن به دربار فاطمی  اختیارات خود برای جمع
هنگفتی گرد  اموال ، رشوه و احباسبَل از قِ کهمحمد بن عِمْران نَفْطی، قاضی إطرابُلُس

به ق ٣١١ ارسال کرده بود، ارتقای مقام یافت و در  المهدی فاطمیخلیفۀ و نزد آورده
 ).١/١٨٨عذاری،  ابن (وب شدعنوان قاضی قیروان منص

ب از سیاست مالی های مردم از دولت اسماعیلی مغر بخش دیگری از نارضایتی
 اراضی ازدولت فاطمی درصدد برآمد . شد اراضی کشاورزی ناشی میالمهدی در زمینۀ 

 عمْران بن احمد ق٣٠٣بر این اساس، در سال . تری دریافت دارد  مالیات افزون،مزروعی
افریقیه را ) اراضی کشاورزی (ضیاع) تعیین خراج(از سوی المهدی وظیفۀ تقسیط 

او برای تعیین میزان خراج یا همان تقسیط اراضی، باالترین و کمترین . دار شد عهده
ای  س آن حق تقسیط هر ضیعهمقدار عُشر پرداختی در یکسال را در نظر گرفت و بر اسا

) مَغرمی (، از صاحبان ضیاع مالیاتی)ق٣٠٥ (دو سال بعد). ١/١٧٣همو، (کرد را مشخص 
ق ٣٠٣ باور عموم از نتایج تقسیط مجدد در سال  گرفته شد که به» تضییع«موسوم به 

این مالیات، برای کشاورزان سنگین بود و عمال موجب تنگدستی و ). ١/١٨١همو،  (بود
 بود که ی، از جمله کشاورزان)ق٣١٨. د (ابوجعفر احمد بن احمد بن زیاد. شد  آنها میفقر

  همین مالیات دچار فقر و فالکت گردیدۀ به واسطبا وجود برخورداری از رفاه و ثروت،
، مالک بن عیسی القفصی نیز از جمله دیگر کشاورزان مُحدّث این دوره). ١٦٨خشنی، (



 ١٣٩٧و زمستان پاییز ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٥٦

). ١٧٤همو، (به فالکت افتاد ) المقسط (مالیات   ـ     یز خراج زمین و نۀ مصادرۀبه واسط
 مشکالت، او در همۀرغم   سیاست مالی المهدی این است که بهۀنکته قابل توجه دربار

 سختگیر بود و به تعبیر یکی از افراد نزدیک به خلیفۀ دریافت این وجوهات کامالً
ریافت این مالیات، حاضر نبود حتی برای دفاطمی، به نام محمد بن احمد البغدادی، او 

 ).١٦٩ـ١٦٨همو، (دهد  فرزندان خود نیز تخفیف به
 

 اقتصاد ورشکسته و عصیان ابویزید
را به طور .) ق٣٣٤ـ٣٢٢ (خلیفۀ فاطمی مغرب، القائم بامرهللاـ  سیاست مالی دومین امام

ری اهداف و قائم نیز مانند پدرش، پیگی. کلی باید استمرار سیاست مالی المهدی دانست
آرمانهای فاطمیان و اسماعیلی مذهبان را در پرتو اقتدار سیاسی و فعالیتهای نظامی 

چنین رویکردی، خود به خود تحمیل مالیات بیشتر بر رعایای فاطمیان و به . دید می
در او بر این اساس، . را به همراه داشت) ٢٤٥دشراوی،  (»افراط در جبایت اموال«تعبیری 

پس از جلوس بر سریر خالفت، به عمّال خود در شهرهای مختلف دستور داد اولین اقدام 
عذاری،  ابن(گرد آوردند  توان و آمادگی نظامی خود سالح و آالت جنگی افزایشتا برای 

احتماالً قائم . ق بود٣٢٣ یورش مجدد به مصر در سال ،پیامد این تمهیدات). ١/٢٠٩
 سرزمین مصر، جایگاه خود را به عنوان  با کسب دستاورد بزرگی چون فتحکوشید می

 اما برخالف این انتظار، سپاه فاطمی که در کند،امام جدید فاطمی تثبیت  ـ  خلیفه
،  محمد بن طغج همّتمسیر به سوی فسطاطِ مصر تا اسکندریه پیش رفته بود، به

این شکست و به دنبال آن شورش خوارج که حرکت خود .  عقب رانده شد،اخشید مصر
ه و ، بر وجه)Stern, “Abå YazÊd”, i/163(ند ق آغاز کرد٣٣٢ فاطمیان را از ضدّ

  .نهاد تأثیر سختجایگاه قائم 
نام القائم در تاریخ فاطمیان در مغرب، بیشتر با عصیان ابویزید بن مخلد بن کیداد 

. وند خورده استپی او از این شورشی خارجی مذهب پیهای پی در  یفرنی و شکست
ارضایتی مالی و اقتصادی رعایای عمدتاً مالکی مذهب در افریقیه و خارجی تردید ن بی

 القائم به خالفتمسلک در مغرب اوسط از فاطمیان، که در اواخر عهد المهدی و اوائل 
اوج رسیده بود، دست در دست هم داد تا جنبش ضد فاطمی تحت فرمان ابویزید مخلد 

بر مردم از سوی ) جرائم ( تحمیل مغارم،لیبه طور ک. شکل گیردبن کیداد نکاری زناتی 
 علما و فقهای مالکی، به ،در چنین شرایطی. فاطمیان نارضایتی آنها را فراهم آورده بود
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 از جمله احمد بن موسی پای به عرصه نهادند؛عنوان مدافع و زبان گویا و اعتراضی مردم 
ء حال رعیت و ظلم عمّال  سوسببمار که در مراسم سالم عید، آشکارا المهدی را به التّ

در کنار ). ٤٩٥، ٤٧٢ـ٤٧١ دشرواوی، :ـ ؛ و نیز نک٢٣٢خشنی، (کرد فاطمی مؤاخذه 
دانستند و به  علمای مالکی، پیروان مذهب خوارج نیز چنین مالیاتهایی را نادرست می

، بر همین اساس نیز. پرداختند  مذهب اسماعیلی و فاطمیان میواسطۀ آن به تبلیغ ضدّ
 قاضی نعمان، :ـ نک(سربرداشت » محتسبا لِلّه و مدافعاً عن مصالح المسلمین«د ابویزی

 ). ١پاورقی  /٣٣٦، المجالس و المسایرات
 بنیانهای دولت فاطمی در مغرب را به لرزه درآورد و از ،صاحب الحمار عصیان ابویزید

سطۀ  به وا صبغۀ مذهبی، ظاهراًبا وجوداین شورش . دکشیق طول ٣٣٦ تا سال ٣٢٤
 زود به بسیارنارضایتی عموم رعایای مغربی فاطمیان از سیاستهای مالی و اقتصادی آنها، 

و در عین حال، عالوه بر ) ٣٦فضلی و خضری،  (عصیان ضدفاطمی فراگیری تبدیل شد
این . کردپیامدهای سیاسی و نظامی، بحران مالی و اقتصادی قلمرو فاطمیان را تشدید 

ق، تنها مهدیه ٣٣٣ دولت فاطمی را در تنگنا قرار داد که در  موجودیتآن حدّشورش تا 
). ٢٠٣ـ٢٠٢؛ عبادی، Touraneau, 2a/218(ده بود تحت تصرف فاطمیان باقی مان

عصیان ابویزید با اخالل در نظام اداری و فعالیتهای مالی، حیات اقتصادی مغرب و قلمرو 
ن یا به دست شورشیان غارت اموال و خزائن فاطمیا: ولت فاطمی را دچار بحران کردد

به کار های جنگ با ابویزید و مقابله با حمالت او و پیروانش   یا برای تأمین هزینهشد
. بود ورشکسته ،اقتصادی ـ    دولت فاطمی پس از پیروزی بر قیام، از نظر مالیرفت و
ان  در دارالسکۀ قیروق٣٣٣، به دستور ابویزید در سال فاطمیانبر  افزایش فشاربرای 
خارجی جدید در مغرب، برای هایی ضرب شد تا در کنار اعالم موجودیت دولت  سکه

 :ـ های این دوره نک برای سکه(به کار رود های سپاه و معامالت مالی   هزینهپرداخت
 ). ٦٠٠ـ٥٩٩؛ شابی، ٤٤٠ـ١/٤٣٩ عبدالوهاب

ق ٣٣٦م  در نهایت در محر، فاطمیانانگیز ابویزید ضدّ شورش سازمان یافته و هراس
 فاطمیان هم مسجّل شد که این شورش بر، در  همهبا این. فرو نشست منصور کوششبه 

 که موجب شد طیف بود از جمله عواملی ، توان رعایابیشتر ازسیاست تحمیل مالیاتهای 
 فاطمیان  و ضدّبپیوندند قیام ابویزید به) یا همان زناته (قابل توجهی از بربرهای بدوی

قائم در رمضان الهللا، که با مرگ  لدین المنصور). ٢١٧ی، همان، جنحان (بسیج شوند
ق بر مسند خالفت فاطمیان نشسته بود، با درک این مهم پس از سرکوب شورش ٣٣٤
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 کم دستابویزید، با هدف دلجویی از مردم مغرب، درصدد تغییر سیاست مالی فاطمیان، 
کرد خراج سالیانه معاف به صورت مقطعی برآمد و حتی رعایای خود را از پرداخت 

قلمرو فاطمیان، در  تکاپو در فعالیتهای مالی افزایشهمچنین برای ). ١/٢٦ دباغ،ال ابن(
 »الدجّ« تا هم نماد پیروزی فاطمیان بر ؛های جدید در دستور کار قرار گرفت ضرب سکه

تا را  باشد و هم با ایجاد تحرک در مسائل مالی، شرایط - به تعبیر اسماعیلیان - خارجی
 ۀ خزانز تبادالت مالی مردم و بازار را به از بحران خارج کند و سود حاصل احدّ ممکن
ق دارالضربهای ٣٣٦الحجة سال  از این رو، از ماه محرم تا ذی. سرازیر کندفاطمیان 

؛ ٦٠ جوذری، (فاطمی در مهدیه و پایتخت جدیداالحداث منصوریه به سرعت فعال شدند
 ).Lane-Poole, 151 :ـ های این دوره نک ؛ برای سکه٥٠٦اوی، ؛ دشر١/٤٤١عبدالوهاب، 

جویی خوارج و هرگونه مقاومت  اگرچه سرکوب قیام ابویزید به معنی پایان ستیزه
 آن ، اما از زمان آغاز)Touraneau, 2a/218-9(سازمان یافته ضدّ فاطمیان در مغرب بود 

 اقتصادی مغرب عمالً از دست  امور مالی وۀ بحران،قائم، در نتیجالدر اوائل عهد 
رو، این شورش عالوه بر اینکه قدرت معنوی و مذهبی  از این. شدفاطمیان خارج 

 را  فاطمیانۀ خزان، در جامعه مغرب تحلیل برد، با تحمیل بار مالی فراوان رافاطمیان
را  بتوانند اهداف مذهب اسماعیلی  دیگر از نظر مالی توانی نداشتند تافاطمیان. تهی کرد

 . پیگیری کننددر مغرب در سطح وسیع 
 

 طلبی نظامی توانمندی مالی دیرهنگام و تجدید سیاست توسعه
 قلمرو فاطمیان بعد از فرونشاندن  دربرای پویایی و تحرک اقتصادیها  کوششرغم  به

، شکوفایی مالی و اقتصادی قلمرو فاطمیان )ق٣٤١. د ( منصورۀشورش ابویزید در دور
 موانع رفعبا . تحقق یافت) ق٣٦٥ـ٣٤١ :ـ حک ( مَعَدّ المُعِزّ لدین اللّهدر عهد حاکمیت

تسلط سیاسی و نظامی فاطمیان بر مغرب، ارتباط مالی و تجاری میان افریقیه و دیگر 
تر نسبت به ادوار پیشین  های افزون در این زمان، ضرب سکه. آمدمناطق مغرب تسهیل 

 ـ  الخلفیَّة االقتصادیة للصراع الفاطمی« جنحانی، ؛٢/٦٠٧ عبدالمولی، :ـ نک (الزم گردید
از این رو، در این دوره، عالوه بر مهدیه و منصوریه، در ). ١٧٧، »األموی فی المغرب 

دینار «، سجلماسه و بعدها قاهره نیز )پالرمو (های شهرهای دیگر مانند بلرم دارالضرب
 :ـ ؛ و نیز نک٥٠٧ دشراوی، ؛١٣، النقود االسالمیةمقریزی،  (گردید ضرب می» معزی

Lane-Poole, 152-157 .( در این دوره، به موازات افزایش قدرت، اقتدار و اعتبار دولت
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 نفوذ سیاسی و ۀ قلمرو در غرب و سپس شرق و نیز گسترش حوزۀفاطمی، توسع
 که با دینار عباسی و حتی دینار یافت  ارزشاقتصادی فاطمیان، دینار معزی تا بدان حدّ

 ). ٥٠٧دشراوی،  (کرد سی هماوردی میبیزان
  تهی نماند، فاطمیانۀ خزانآنکهدر کنار تمهیدات مالی و اقتصادی فوق، المعز برای 

تحت هر شرایطی اصرار داشت تا مؤمنین اسماعیلی بیرون از مغرب همچنان به حمایت 
عوت یعنی  را به مرکز دگرد آمدهمالی خود از دستگاه دعوت ادامه دهند و داعیان مبالغ 

، المجالس و المسایراتقاضی نعمان، (کنند ارسال ) شهر منصوریه (پایتخت فاطمیان
عالوه بر این او، از چندین سال پیش از فتح مصر، ). ٤٨٢ـ٤٨١. ٤٧٥، ٤٦٨-٤٦٧، ٤٢٦

انداز  المال را در دست گرفت تا بدین طریق روند اندوختن و پس  امور بیتۀشخصاً ادار
خلفای فاطمی به ). ٤٨١دشراوی،  ( این حمله را زیر نظر گیردۀیناموال برای تأمین هز

 از نظر و دیدگاه مردم و نیز مخالفان اعتقادی و ، از طریق افراد خودکوشید میویژه معز، 
 ـ   این خلیفه،همچنین). ٤١٧ـ٤١٥قاضی نعمان، همان،  (سیاسی اطالع داشته باشد

مالیات به صورت سالیانه و منظم صورت امام فاطمی اصرار داشت جبایة اموال و اخذ  
 ).٩٦ـ٩٥جوذری، (روی ندهد المقدور در پرداخت آن تأخیری  گیرد و حتی

معز بر امور و شئون قلمرو خود در افریقیه و مغرب، مانند البا وجود تسلط قابل توجه 
 در ایام حکمرانی او نیز، عامالن دولت فاطمی در شهرها و ،دورۀ خلفای پیشین فاطمی

گزارشهای متعدد از سوء . گشودند ناطق مختلف، دست تطاول نسبت به اموال مردم میم
 که در این دوره نیز دهد میمعز نشان الال فاطمی در دورۀ رفتار و سوء استفادۀ مالی عمّ

آگاهی از این ). ٩١ـ٨٩ جوذری، :ـ ، نکبه عنوان نمونه (این مشکل همچنان پابرجا بود
ن پس از سرکوب عصیان ابویزید در سیاست اداری و مالی مشکل موجب شد تا فاطمیا

 رفتار عامالن خود را تماملدین هللا با هوشیاری  از این رو، المعز. کندخود تجدید نظر 
 چندان که جلوگیری کند؛ از انحراف مالی آنها کوشید تا حدّ ممکن میزیر نظر داشت و 

می کرد  را از منصب خود عزل حتی در مواردی با دریافت شکایت مردم از والی، او
 عامالن فاطمی در وسیع اختیار اسباب و عللبرای درک ). ٤٩٦قاضی نعمان، همان، (

فاطمیان در . دکرتشکیالتی فاطمیان در مغرب توجه  ـ   ساختار اداریبه  باید ،امور مالی
. بردند ار میرا به ک نظام امارت کفائت یا امارت استکفاء ،قلمرو خود) ایاالت (اعمالۀ ادار

 شدند در امور مالی از شبه استقالل برخوردار میعامالن در این نوع نظام اداری، 
ی عدم نظارت جدّاین نظام اداری، به سبب . )١٢٩ جوذری، :ـ ؛ و نیز نک٤٩٧دشراوی، (

اندازی آنها  دست مالی عامالن و ۀاستفاد و کامل دولت مرکزی بر آن، زمینه را برای سوء
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 در مغرب عهد فاطمی، .)٣٣٤ قاضی نعمان، همان،  :ـ نک(آورد  میردم فراهم  اموال مبر
). ٤٩٧دشراوی، (در امور مالی قابل توجه بود  والیان و عمّال مناطق مختلف ۀسوء استفاد

ال مختلف فاطمی در مسائل مالی و احتماالً با درک این کارنامه نه چندان مطلوب عمّ
ها و تأکیدهای معز،   موجب شد تا عالوه بر توصیه،پیشینرفتار با مردم و مشکالت 

قاضی نعمان نیز دستورالعمل مشخص و مدونی برای رفتار امرا و عامالن فاطمی در 
 که در آن در کنار بیان تفصیلی ویژگیهای مطلوب یک والی، کند ترسیم دعائم االسالم

دعائم قاضی نعمان،  (تبر رفتار مناسب و مبتنی بر عدالت با مردم و رعایا تأکید شده اس
 ).١٤٠، الهمة فی آداب اتباع األئمة  همو،:ـ  به بعد؛ و نیز نک١/٣٤٩، االسالم

 قلمرو  در درخور توجه برای سامان بخشیدن به امور مالیهای با وجود کوشش
معز نیز سیاست تحمیل مالیات سنگین بر مردم در مغرب از سوی الفاطمی، در دورۀ 

 امور آنها در دستور کار ۀل بدوی، آگاهانه و با هدف تسلط و ادارفاطمیان به ویژه قبای
شوال  (هنگام ترک افریقیه و مغرب به سوی مصرالمعز : دولت فاطمی قرار داشت

) ق٣٧٣. د (به جانشین و عامل خود در مغرب، یوسف بن بُلُّکین بن زیری) ق٣٦١
 بر نسبت به توان اهل بادیه امور مغرب همیشه مالیات بیشتری ۀ برای ادارتاتوصیه کرد 

، اتعاظ مقریزی ( و اغلب شمشیر خود را بر سر بربرها آخته نگاه داردکند وضع آنها
، در دورۀ پس از انتقال مرکز دولت فاطمی به مصر، ارسال  همهاینبا ). ١/١٠١، الحنفاء

ابعیت مالیات و وجوهات مالی به مرکز دولت فاطمی از افریقیه و مغرب، به عنوان نماد ت
 ). ١/٢٣٠عذاری،   ابن:ـ نک (این منطقه از فاطمیان ادامه پیدا کرد

ا  برخی پژوهشگران تاریخ فاطمیان در مغرب عملکرد اقتصادی فاطمیان رگرچه
، اما )٢٣٠ـ٢٢٩ مؤنس، :ـ  نک،به عنوان نمونه(اند  ورزی ذاتی ایشان دانسته ناشی از طمع

 ، از نظر تاریخی وذ مالیات از رعایا متکی بوداقتصاد دولت فاطمی در مغرب بیشتر بر اخ
های زمامداری خود از طریق مالیاتهای مختلف   فاطمیان برای تأمین هزینهکوشش

فاطمیان با سیاست خصمانه در قبال دولتهای . دالیل تاریخی خاص خود را داشت
 و مطلوب امویان اندلس در غرب و عباسیان در شرق، عمالً امکان ارتباط مستقیم، پایدار

 از سرزمینهای اسالمی را از میان قابل توجهیاقتصادی و مالی قلمرو خود با بخشهای 
 ۀخواهانۀ آنها در دور اساس این سیاست فاطمیان را باید در شعارهای آرمان. برده بودند

 :جو کرد و فاطمی جست ـ   دعوت و پیش از تأسیس دولت، به ویژه خالفت فراگیر علوی
تحت فرمان )  جهانو حتی کلّ (هور مهدی اسماعیلی، سراسر جهان اسالمقرار بود با ظ

 و اصرار و شتاب فاطمیان برای تحقق دستآرمانهایی از این . امام اسماعیلی قرار گیرد
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آن پس از تأسیس دولت فاطمی در مغرب، موجب شد تا عمالً فاطمیان تقریباً با هیچ 
عدم . آمیز نداشته باشند  روابط مسالمتنظامی بزرگ در جهان اسالم  ـ  قدرت سیاسی

نظامی فاطمیان از خود و نیز توان و ابزارهای ـ  درک درست و مناسب از قدرت سیاسی
آمیز  روابط مسالمتنیز ) بیزانس ( با دولت رومنتوانند  تادولتهای رقیب موجب شده بود

ها از  اد دادند تا با رومیهللا به او پیشنه لدین  المعزوقتی شماری از اطرافیان: برقرار کنند
از نظر اقتصادی توجه به سیاست خارجی . کرد انتقاد  سختدر صلح درآید، از آنها

فاطمیان از این نظر اهمیت دارد که اصرار به تقابل با قدرتهای جهان اسالم، دولت 
فاطمی را از درآمدها و عواید اقتصادی چنین مناسبات مالی تجاری خارجی محروم 

حالی که با دخالت امویان اندلس در مغرب، مسیر تجارت طال از مغرب اقصی در . ساخت
مندی مستمر آنها از عواید این تجارت پرسود و مهم از  دچار اختالل گردید و امکان بهره

 الخلفیة االقتصادیة للصراع الفاطمی«؛ جنحانی، ٦٠٧ـ٢/٦٠٦ عبدالمولی، :ـ نک (میان رفت
های  در شرایطی که فاطمیان برای تأمین هزینه). به بعد ١٥٧، »األموی فی المغرب  ـ 

 متحمل هنگفتیهای متعدد خارجی و داخلی مخارج  دولت و به ویژه لشکرکشی
 از  از رعایای خود، به ویژه اقشار پایین دست جامعه، اعمّبودندشدند، ناگزیر  می

 رعایا در قالب های گزاف به مردم و تحمیل هزینه. کشی کنند بهرهکشاورزان و بدویان 
، بدبینی هر چه )Abu-nasr, 64 :ـ نک(مالیاتهای نامتعارف، از نظر مردم افریقیه و مغرب 

 . برانگیختنسبت به حاکمان فاطمی مغرب را  رعایای عمدتاً بربر بیشتر
 
 گیری نتیجه

 سیاست مالی و اقتصادی فاطمیان در مغرب و ارتباط آن با ناکامی مذهبی ۀآنچه دربار
 بر خالف دورۀ رهبری ابوعبدهللا شیعی این است کهتوان گفت  ان به طور کلی میفاطمی

 فاطمی سیاست مالی و اقتصادی فاطمیان بیشتر   امام  ـ   چهار خلیفهۀدر مغرب، در دور
طلبانه یا با هدف تجدید یا  های توسعه در خدمت اهداف و فعالیتهای نظامی و لشکرکشی

همین امر، موجب شده بود تا .  مختلف قرارگرفتتثبیت حاکمیت آنها در نواحی
فاطمیان نتوانند سیاست مالی و اقتصادی متناسب و همسو با آرمانها، شعارها و دعاوی 

اتهای بیش از توان و از این رو، تحمیل مالی. هب اسماعیلی را سازماندهی و اجرا کنندمذ
ب در جریان سرکوب همراه تاراج و چپاول شهرها و مناطق مختلف مغرطاقت مردم، 

ای، هر چند بر خالف تمایل و خواست خود   سپاهیان عمدتاً کتامهبه دستشورشها 
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ای نامطلوب از فاطمیان از نظر سیاست مالی و اقتصادی  زمامداران فاطمی بود، عمالً چهره
نامطلوب مالی، که در  این چهرۀ . در جامعۀ مغرب و میان قبایل مختلف بربر ترسیم کرد

کشی اقتصادی از جامعه مغرب از سوی  ورزی مالی و بهره ها به صورت طمع ژوهشبرخی پ
های مختلف مردم مغرب از مذهب  گردانی توده فاطمیان مطرح شد، عامل مهمی در روی

 .  در مغرب عهد فاطمی بودند اسماعیلی بود، که اساساً تابع الزامات اجتماعی مبتنی بر قبیله
 

 منابع 
 ویراسته ابراهیم شبوح و دیگران، قاهره، ، فی معرفة اهل قیروانمعالم االیمان د، ابوزیالدباغ، ابن

 .م١٩٨٧ـ١٩٦٨
کوالن و . س. ، تحقیق جالبیان المُغْرِب فی اخبار االندلس و المَغربعذاری، احمد بن محمد،  ابن

 .م١٩٤٨: لیفی بروفنسال، لیدن
عبدالوهّاب،  ، قدّم لها حسن حُسنیجانیرحلة التیتیجانی، أبومحمد عبدهللا بن محمد بن أحمد، 

 .م١٩٨١تونس، دارالعربیة للکتاب، 
المجتمع العربی االسالمیة ، »السیاسة المالیة للدولة الفاطمیة فی المغرب«جنحانی، حبیب، 

 . م٢٠٠٥/ ه١٤٢٦، الکویت، عالم المعرفة، ٢٢٠ـ١٨٧، الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة
دراسات في التاریخ ، »م١٠/   ه٥ األموی فی المغرب ق ـ  للصّراع الفاطمیالخلفیة االقتصادیة «همو، 

 .م١٩٨٦، بیروت، دارالغرب االسالمی، ١٧٧ـ١٥٥، اإلقتصادي و اإلجتماعي للمغرب اإلسالمي
، تقدیم و  األستاذ جَوْذَر و به توقیعات األئمة الفاطمیینةسیرجوذری، ابوعلی منصور العزیزی، 

 .م١٩٥٤دارالفکر العربی، : ة، القاهرةسین و محمد عبدالهادی شعیرتحقیق، محمد کامل ح
کتاب الهمّة فی آداب ، فی »]الهمّة فی آداب اتباع األئمةلکتاب [تقدمة الناشر «حسین، محمد کامل، 

 . ٢٠٠٢، نشر و تحقیق محمد کامل حسین، االسکندریة، دارالفکر العربی، ٣٢ـ٥، اتباع األئمة
  ویراسته محمد بن شنب، پاریس،، علماء افریقیهطبقاتکتاب بن اسد،  محمد بن حارث خشنی،

 .م١٩١٥
التاریخ السیاسی و ) م٩٧٥ـ٩٠٩ /  ه٣٦٥ـ٢٩٦(الخالفة الفاطمیة بالمغرب دشراوی، فرحات، 

 .١٩٩٤، نقله إلی العربیة حَمّادی السّاحلی، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، المؤسسات
 .م١٩٧٩، االسکندریة، نشأه المعارف باالسکندریة،  المغرب العربی تاریخزغلول عبدالحمید، سَعْد،

، )١٩٦٣ (٤، العدد المؤتمر األثار فی البالد العربیة، »دولة صاحب الحمار و نقوده«شابی، محمد، 
  .٦٠٤ـ٥٨٤

، صحیفة معهد الدراسات »سیاسة الفاطمیین نحو المغرب و االندلس«عبادی، أحمد مختار، 
 .٢٢٦ـ١٩٣، )م١٩٩٥٧/ ه١٣٧٧ (٢ـ١، المجلد الخامس، العدد یداإلسالمیة في مدر
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 ةلی قیام الدولة إ الفاطمیة فی المغرب من قیام الدولةنیوی السّالقُعبدالمولی، محمد احمد، 
 .م١٩٨٥ اسکندریة، دارالمعرفة الجامعیة، ،.م٩٧٢ـ٩٠٩/ . ق٣٦١ـ٢٩٦(ة یرالزی

 .م١٩٦٥، تونس، مکتبة المنار، بیّة بافریقیةورقات عن الحضارة العرعبدالوهاب، حسن حُسْنی، 
 .١٣٨٥تهران، امیر کبیر، ، تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه،  ستار،عودی

مطالعات ،»بازخوانی سیاست مذهبی فاطمیان در مغرب«فضلی، زینب و خضری، سید احمدرضا، 
 .٤٦ـ٢٧، ص ١٣٩١، ٨٨، شماره تاریخ و فرهنگ ـ   اسالمی
 .١٣٩١، قم، انتشارات دانشگاه مفید،  تاریخ تحول دولت در اسالمد،فیرحی داو

. ، دو جلد، ویراستة متأویل دعائم االسالمنعمان بن ابی عبدهللا محمد، الابوحنیفة قاضی نعمان، 
 . ١٩٧٢-١٩٦٧االعظمی، قاهره، . ح

ت الدشراوی، ، تحقیق فرحا)رسالة فی ظهور الدّعوة العَبیدیة الفاطمیة (افتتاح الدعوةهمو، 
 . م١٩٨٦تونس، الشرکة التونسیة للتوزیع و الجزایر، دیوان المطبوعات الجامعة، الطبعة الثانیة، 

نشر و تحقیق محمد کامل حسین، االسکندریة، دارالفکر ، کتاب الهمّة فی آداب اتباع األئمةهمو، 
 . ٢٠٠٢العربی، 

دار :  بیروت،الوىعبوّح و محمد یشیم  الحبیب الفقى، ابراه، تحقیقالمجالس و المسایراتهمو، 
 . م١٩٩٦  االولی،لطبعةاالمنتظر، 

، تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی، واالحکام والقضایا والحرام الحالل وذکر االسالم دعائمهمو، 
 .١٩٦٣/ق١٣٨٣القاهرة، دار المعارف، 

بعة بریل، دخویه، لیدن، مط. ج. ، باالهتمام مصلة تاریخ الطبریقرطبی، عریب بن سعد، 
 .م١٨٩٧

، ترجمة عن یعالقتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسط بالد المغرب ومارسیه، جورج، 
 .م١٩٩١، منشأة المعارف باالسکندریةالفرنسیة محمود عبدالصمد هیکل، االسکندریة، 

االئمة باخبار اتعاظ الحنفاءی، الدین ابوالعباس احمد بن على بن عبد القادر العبید یتقمقریزی، 
، میةالمجلس األعلی للشئون االسال: ةالدین الشیّال ، القاهر ، تحقیق جمالالفاطمیین الخلفاء
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، قم، مرکز اسماعیلیه مجموعه مقاالت، »امامت از دیدگاه اسماعیلیان«، محمد، )رضی(نصیری 

 . ١٣٨٤مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 
: ، چاپ شده درسیرة الحاجب جعفر بن علی و خروج المهدییمانی، محمد بن محمد، 

 .١٩٣٦، یة المصرمعةالجا]:  ةالقاهر[ایفانوف، . ، تحقیق و١٣٣ـ١٠٧، لةکلیة اآلدابمج
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