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چکیده
امور مالیاتی دورة ممالی (ح  )923-648به سبب نبود نظوام مواظ و ثابوت و نیوز
دشواری در مدیریت بودجه ،همواره در حا تغییر و دگرگونی بوود بوا توجوه بوه ایاکوه
بخشی از درآمدهای ممالی ماناد دولتهای پیشین بر گرفتن مالیوات از لیرملولمانان
قبطی استوار بود؛ مااب این دوره نشان میدهد ممالی به سبب عوامل گوناگون مجبور
شده اند تا در شیوة دریافت مالیات و انواع آن از لیر مللمانان تغییراتی ایجاد کااد ایون
مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مالیات قبطیها در دوره مالی چه تغییراتوی
کرده و این تغییرات چه ترثیری در نظام مالی و درآمدهای ممالی داشوته اسوتب باوابر
یافتههای این پژوهش ،قبطیان با پرداخت مالیاتهای جزیه ،ساحلالغَلّه ،حقوقسلطانیه،
مَظالِ  ،مُکو  ،مواریم ،جریمه و مالیات تجهیز سهاه ،ترثیر بلیاری بور افوزایش درآمود
ممالی داشته و در نهایت در رف تاگااهای مالی و اقتصادی دولوت ممالیو و بهبوود
وض اقتصادی آنان نیز موثر بودهاند
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 - 2دانشیییجوی دکتیییری تیییاریخ و تمیییدن ملیییل اسیییالمی دانشیییگاه آزاد اسیییالمی واحییید مشیییهد.

درآمد

پس از تسلط مسلمانان بیر م صیر قبطییان مخصولیاً در دوران بحیران و رکیود ،بیا
پرداخت انواع مالیات تیثیر زیادی بر اقتصاد این کشور داشتند .هنگام ورود مسلمانان به
مصر در سال  21هجیری ،عمیروبن عیاص بیه عنیوان نماینیده مسیلمانان بیا قبطییهیا
مصالحهنامه ای امضاء کرد که براساس آن مردان قبطی دو دینار جزیه پرداخت کردنید و
زنان و کودکان از پرداخت جزیه معا

شدند .از مفاد دیگر این مصالحهنامیه ،پیذیرایی

سه روزه قبطیان از مسلمانان و در اختیار گذاشتن اراضی و امیوال بیه آنیان بیود (ابین
عبدالحکم.)72-53 ،
قبل از فاطمیان نق

قبطیها در امور دیوانی و حکومتی اندک بود .در دوره فاطمیان،

قبطیان با کمک به کشورداری و اداره دیوانها و جمعآوری مالیاتها به موجودیت خود
در دور فاطمیان (حک )5۶7-297.بیشتر شد .هرچند تیا ایین دوره تییثیر قبطییهیا در
پرداخت مالیات دارای فراز و نشیب های فراوانی بود (محمود .)4 ،قبطیهیا عیالوه بیر
پرداخت مالیات به سبب قابل اعتماد بودن در امور اقتصادی مصر نقی

بسییار مهمیی

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

داشتند (عامرفاطمه .)174 ،پس از فاطمییان ایوبییان (حیک )۶48-5۶7.و ممالییک نییز
روش آنان را در سهردن امور اداری و دیوانی به قبطیان ادامه دادنید .دو گیروه ممالییک
بحری ( )784-۶48و ممالیک برجیی ( )923-784بیا همیان روش دریافیت مالییات از
قبطی ها جایگاه عمد آنان را در اقتصاد و حکومت ممالیک حفظ کردند (نجواناحمید،
 .) 154نه تنها وضع اقتصادی و پرداخت مالیات به طور کلی در عصیر ممالییک مصیر،
بلکه پرداخت هر نوع مالیاتی که به لورت اختصالی از قبطیها دریافیت مییشید در
این دوره فراز و فرود زیادی داشت .سؤال اللی این پژوه  ،تیثیرگذاری قبطیهیا در
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ادامه دادند .به سبب مهارت باالی قبطیها در اداره دیوان ها و امور حکومتی ،نق

آنان

وضع اقتصادی و نظام مالیاتی مصر است؟ درباره نظام مالی و اقتصیادی دوره ممالییک
تحقیقات و آثار چندی انجام شده که در ضمن آنها به قبطی نیز شاراتی شیدهاسیت .بیا
98

مرتبط با این مقاله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :کتاب النظم المالیه فای مصار والشاام
زمن سالطین الممالیک اثر البیومی (1998م) و مقاله قزوینیی و همکیاران (1395ش) بیا
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این حال تاکنون تحقیق مستقلی درباره این موضوع انجام نشدهاسیت .از مهمتیرین آثیار

عنوان «ضعف و سقوط حکومت ممالیک ،دالیل و زمینههیای اقتصیادی» ،بیه وضیعیت
مالی مصر و شام در زمان ممالیک می پردازند و در آن به مالیاتهای قبطیان نیز اشاراتی
دارند .در فصل هفتم کتاب چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسالم ،مقالهای بیا عنیوان
«سازمان مالی امهراتوری ممالیک» اثر آر .استیفن هامفریز (13۶9ش) ،منیابع مربیوط بیه

نظام مالی ممالیک معرفی شدهاست .کتاب اقباط والمسالمون مناذالفتو العربای الای عاام
1922م از تاجر جاک (2010م) ،نیز به طور کلی به روابط قبطیهیا و ممالییک پرداختیه

است .آقای عبداهلل متیولی (13۶1ش) در رسیاله دکتیری بیا عنیوان وضاعیت اقتصاادی
ممالیک برجی ،و رضا جهانشلو (1393ش) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان منابع
حکومت ممالیک برجی در مصر ،ضمن بررسی وضع اقتصادی ممالیک برجیی اشیاراتی
نیز به جایگاه اقتصادی قبطیان دارد .با این همه هیرکدام از اینها به تییثیر قبطییهیا در

نظام مالیاتی ممالیك

نظام مالیاتی ممالیک بر خراج از اراضی خراجی (کشاورزی) ،جزیه (سرانه) ،مُکوس
(عوارض گمرکی) و عُشُور استوار بود .مالیاتها در این عصر با نامهای مختلفی چیون
«المَزارِم» (تاوان و غرامت)« ،الکلّف» (مشقت و سختی) و «المَظالم» (آنچه از روی ستم
عصر سالطینالممالیک ،ص .)12در منابع از مالیاتهای این دوره چنیین عنیاوینی ییاد
شده است تا میزان ظلم و ستم سالطین ممالیک را در حق رعایای مصری خوی

بییان

کند .به نظر میرسد که این عناوین در دیوانهای دولتی نیز بهکار مییرفتیهاسیت ،زییرا
قلقشندی (ج ،3ص )52۶می گوید اسامی مردم بیرای أخیذ مالییات در دفیاتری بیهنیام
المُکَلِّفَۀ (مشمولین مالیات) ثبت میشد.

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

گرفته شود) شناخته میشدند ،که بازتابدهند افکار عمومی دربیار آنهاسیت (قاسیم،
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نظام مالیاتی ممالیک متمرکز نشدهاست.

پس از ظهور و ثبات نظام اقطاعی در جهان اسالم این نوع واگذاری زمین در مصیر
ممالیک همچون دوره سلجوقی نخست به لورت غیرموروثی ،با نظارت دولت مرکزی
و منطبق بر قوانین و قواعد معین بود اما بهتدریج ،اقطاعات بیه سیمت میوروثی شیدن
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نیز از اواخر دور فاطمیان و ایوبیان رواج یافت .بیه نظیر مییرسید اقطاعیات در دوره

پی

رف ت .طبیعی بود که در سایۀ این نظام اقطاعی ،جامعۀ مصیر در عهید ممالییک در

ارتباطات و گرای های  ،جامعه ای طبقاتی باشد؛ امیری کیه آشیکارا در همیۀ مظیاهر
زندگی مصر آن عصر بازتاب یافته است .این جامعۀ طبقاتی به نظیر ابین خلیدون (ج،1
ص )207به دو طبقۀ سلطان و رعیت تقسیم میشد .بنابراین جامعۀ مصر آن دوره به دو
طبقۀ حاکم و رعیت یا سلطان و دستگاه حاکم با دو بازوی نظامی و مدنیاش و رعایای
مصری تقسیم می شد .ارتباط بین سلطان و رعیت براسیاس حقیوق و وظیایف متقابیل
تعریف نمی شد .زیرا در این نظام طبقاتی سلطان و فرمانیدهان

بیه مصیر و اهیالی آن

بهعنوان وسیلهای برای کسب سریع ثروت مینگریستند از ایینرو ،رعاییا بایید حالیل
دسترنج خود را به حاکم میپرداختند (قاسم ،همانجا) .براساس این نظام طبقاتی ،اراضی
زراعتی در مصر به بیست وچهار قیراط (بخ ) تقسیم می شد که سلطان چهار قیراط را
واگذار میی کیرد .در ایین مییان بیرای میردم مصیر غییر از زراعیت و تسیلیم دسیترنج
(محصوالت زراعی) خود به پادشاهان چیزی بیاقی نمییمانید .حاکمیان از زمیینهیای
اقطاعی مالیات هایی چون :خراج ،جزیه ،زکات ،عوارض از استخراجات معادن ،احباس
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

(توقیف و ضبط اموال) و مُکوس دریافت میکردنید (اسیماعیل329-314 ،303-302 ،؛
قاسم ،همان .)11 ،در کنار این مالیاتها قبطیها نیز پنج نوع مالییات مییپرداختنید-1 :
مالیات سرانه یا جزیه  -2خراج (مالیات ارضی) -3رسم گندم  -4مبلزیی بیرای تییمین
عوارض و مالیاتهای فوقالعاده ،حقالحفاظه ،ضیافت و جامهبهای مسلمانان  -5مبلزی
برای تیمین مخارج میمورین محلی (دنت.)173 ،
در پیِ فساد نظام اقطاعی در اواخر عصر ممالیک نه تنها زمینهای مرغوب کشاورزی
در انحصار عده ای خاص قرار گرفت ،بلکه کشاورزان به عنوان برد لاحبان اقطیاع ،از
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به خود و ده قیراط به سهاهیان اختصاص میداد و ده قیراط باقی مانده را به فرمانیدهان

هر گونه حقوقی بی بهره بودند (طقّوش .)5۶2 ،همین تقسیمات نامناسب و بیتوجهی و
غفلت از زمین باعث گرانی و قحطی در اثر محجور ماندن کارکرد اللی زمینها شدند.
100

اقطاعی و پرداخت مالیات سنگین و بیتوجهی و تقسیم ناعادالنه زمین را از عوامل مهم
ضعف نظام مالیاتی و متشنج شدن آن ذکر کرد .هم چنیین یکیی از مصیادیق نیاامنی در
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از این رو بی دلیل نیست که در کنار دیگر عوامل و مشکالت اقتصادی ،باید فساد نظیام

حوزه مالیاتی ،مصادره اموال و امالک مردم بود که سالطین و امرای مملوکی در سیطح
وسیع انجام می دادند .در همین جهت ،وادار کردن میردم بیه پرداخیت مبیالغ زییاد بیه
حکومت یا مصادره اموال آنان به دلییل مشیکالت میالی حکومیت ،در دوره حکومیت
سالطینی چون قانصوه غوری (حک )907 -922 .به اوج خود رسید (طقوش.)5۶۶ ،
وضع اقتصادی ممالیك

به قدرت رسیدن ممالیک با تزییراتی در زمینه تجارت بین المللی همراه بیود .در پیی
حمالت مزوالن راه های خشکی چین و آسیای لزیر و بندرهای دریای سیاه پر مخاطره
شد و فعالیت دزدان دریایی در سواحل بحرین ،قطر و سواحل ایرانی خلیجفارس رو به
افزای

نهیاد .از ایین رو تیاجران از پیمیودن راه درییایی از چیین بیه هنید و هرمیز در

خلیج فارس پرهیز میکردند و راهشان را از اقیانوس هند به سمت دریای احمیر تزیییر
میگذاشت به دو شاخه تقسیم می شد :راه اول از طریق سینا به دمشق و بندرهای دریای
مدیترانه منتهی می شد و راه دوم از طریق لحرا به سوی نیل و سهس قاهره و دوباره از
طریق نیل به اسکندریه می رسید .این شکوفا شیدن راه درییایی درییای سیری ،خیدمت
فراوانی به دولت ممالیک در ابتدای شکل گیری آن داشت و مصر واسطه مییان تجیارت
کاروانهای تجاری در مقابل اعراب بدوی حمایت میی کردنید ،در ایین مییان عاییدات
فراوانی نصیب تاجران مصر و اروپایی میشد ،این روابط تجاری بهقدری مستحکم بود
که حتی تالش پاپ ها در قطع این تجارت هم مؤثر واقع نشد (شیبارو .)157-154 ،دو
شهر عیذاب 1و سواکن 2پی

از بحران های طبیعی مثل وبا و خشکسالی و کیم شیدن

آب نیل و بحران های خودساخته مثل فساد اداری و اجتماعی اهمیت اقتصادی داشیتند.

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

شرق و غیرب شید .بعضیی از ایین سیالطین مملیوکی مثیل قیالوون ( )۶89 -۶78از
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دادند .این راه دریایی که تیثیر فیوقالعیاده ای بیر اقتصیاد ممالییک بحیری ()784-۶48

در منطقه مدیترانه چهار شهر اقتصادی و تجاری اسکندریه ،دمیاط ،رشید و بیروت کیه
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 - 1شهر بندری کوچکی در ساحل دریای سری در مسیر کشتیهای عبوری از عدن به لعید بود (یاقوت حموی،
.)171 /4
 - 2بندری مشهور در ساحل دریای سری نزدیک عیذاب بود (یاقوت حموی.)27۶ /3 ،

روابط اقتصادی را با جهان خارج تنظیم می کردند با منیابع جنگلیی و معیدنی فیراوان،
کمک شایانی به اقتصاد مصر مملوکی داشتند (میکل و لوران ،ا.)348-34۶/
با اینکه وضع اقتصاد به نفع نظام مالی مصر در دوره ممالیک بحری تزییر یافتهبود اما
برخی بحران های اقتصادی و اجتماعی مشکالتی را برای دولت مرکزی ایجاد مییکیرد.
چنانکه زمان عادل کُتبُزا ( )۶9۶ -۶94در سال  ۶9۶به علت نباریدن بیاران ،گرانیی بیر
مردم مصر تحمیل شد و بر اثر گرسنگی حدود سی هزار نفر از مردم ،این منطقیه را بیه
داخل مصر ترک کردند .کم آبی سال  ۶9۶در فسطاط 1و قاهره بحرانهایی را به وجیود
آورد و گرانی فوقالعاده ای را بر مردم تحمیل کرد (مقریزی ،اغاثة االماة بکشاف الغماة،
 .)33-32در سال  ، 73۶کیم شیدن و گیران شیدن گنیدم بحیران اقتصیادی را در دوره
پادشاهی ملک نالر به وجود آورد .به گونه ای که سلطان انبارهای گندم

را بین مردم

نیل گزارش شدهاست (همان .)40-39 ،به نظر می رسد طزیان نیل و کیم آبیی سرمنشیی
بیشتر بحران های اقتصادی دوره ممالیک بحری بود البته بنا به گزارش مقریزی ،در دوره
ممالیک برجی ،رشوه ،ثروت اندوزی امیران دولتی و رواج سکههای مسی به نام فلیوس
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

بر مشکالت اقتصادی مردم افزوده بود (همان .)47-43 ،انتشار طاعونهیای وحشیتناک
در دوره ممالیک برجی به ویژه در سیالهیای  912 ،909 ،903 ،897 ،888 ،873و 919
باعث کشته شدن هزاران نفر شد که در ضعف اقتصادی مصر و بهویژه قبطیان که عموماً
کار کشاورزی انجام می دادند تیثیر داشت (شبارو .)1۶2 ،با توجه به گزارشهیا در ایین
زمان رکود و بحران اقتصادی ،تمیام میردم مصیر از جملیه مسییحیان قبطیی را درگییر
کرده بود .در نتیجه این بحران ،نابودی نظام اقطاعی ،افزای

هزینیههیا (عطیا )1227 ،و

مصادره اموال ری نمود (ابن ایاس .)443/3 ،به نظر میرسید همیه ایین میوارد موجیب
افزای

و تنوع مالیاتها بهویژه برای قبطیها بودهاست.

 - 1فسطاط به معنی شهر نظامی در قرون اولیه اسالم «مصر» نامیده میشد .از دوران لالحالدین ایوبی فسطاط و
قاهره به تدریج به هم متصل شدند و آن دو را با هم مصروالقاهره میخواندند و مورخان خطط ،آثار خود را با
عنوان خطط مصر والقاهره می نگاشتند .بعد از مدتی واو بین آن دو برداشته و به آن مصرالقاهره گفته شد .بعد
از ویرانی شهر فسطاط ،تنها شهر قاهره در منابع معرفی شده است (نورایی و شعربافچیزاده.)19 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.5.9
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و نانوایان توزیع کرد .در سال  ، 77۶بحران دیگری پدید آمد که علت آن کم شیدن آب

انواع مالیات قبطیها

قبطی ها جزییی از سیاکنان مصیر دوره مملیوکی بودنید و از حیوادث جیاری تییثیر
می پذیرفتند .آنها همواره تسلیم سیستم اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مصر بودند .عالوه
بر تبعیت از تحوالت قوانین حکومت ممالیک ،در پرداخت مالیات نییز تیابع حکومیت
بودند (قاسم ،اهل الذمه فی مصر الوسطی .)145 ،آنان مالیات گوناگونی میپرداختند:
الف :جزیه

جزیه مبلغ سرانه یا سربهایی بود که از اهل کتاب به لورت سالیانه گرفته میشید و
اگر کسی در طول سال فوت می شد از ارث او نیز به اندازه آنچیه در آن سیال زنیدگی
کرده گرفته میشد .این جزیه یا به خاطر کفرشان و از باب تحقیر ییا از جنبیه میدارا و
دوستی و برای ایجاد امنیت از آنها گرفته می شید (میاوردی181 ،؛ مقرییزی ،الخطا ،
دیوانه گرفته نمیشد چون اینها عائله مرد بودند (نویری.)174/8 ،
در نظام مالی و اداری مصر ،به جای واژ جزیه ،الطالح جیوالی بیهکیار مییرفیت.
جوالی ،جالیه ،جالۀ ،جالیه و جوال ،به گروههایی از اهل ذمه گفته میشد که به سرزمین
دیگری مهاجرت کرده بودند ،امّا این واژه بعدها متراد

جزیه شد (خوارزمی40 ،؛ ابین

بود یکی از شرایط اساسی در عقد ذمه نیز به شمار میرفت .جزیه یکیی از چهیار نیوع
مالیاتی بود که در مصر اسالمی دوره ممالیک از اهل ذمه گرفتیه مییشید .قبطییهیا در
حکومت ممالیک ،وضعیت یکسیانی نداشیتند ،گیاهی جلیوی فعالییت آنهیا گرفتیه و
کلیساهایشان بسته و از آنها جزیه گرفته میشید .بیا وجیود اینکیه قبطییهیا بیه علیت
درگیری های داخلی ،رنگ آسای

و آرام

در زندگیشان نمی دیدند .اما بیا پرداخیت

جزیه به نوعی تحت حمایت حکومت ممالیک تقریباً زندگی آرامیی داشیتند و از نظیر

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

منظور ،ذیل واژ «جال») .جزیه عالوه بر اینکه یکی از مهمترین موارد مالی برای دولت

در این دوره به علل مختلف ،از جمله گرویدن بسیاری از نصارای قبطی بیه اسیالم،
درآمد جزیه کاه

یافت .در آغاز حکومت ممالیک بحری ( ،)۶48درآمد جزیه مختو
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دینی مورد ظلم و ستم واقع نمیشدند (بوتشر.)249 ،
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201/1؛ قلقشندی .)531-530 ،جزیه بر مرد آزاد و عاقل واجب بود و از کودک و زن و

سلطان بود و مصار

عمومی نداشت .از سال  ،715پس از الالحات ارضی به نام بیه

روک 1نالری ،در زمان النالر محمد بن قالوون (حک ،)708-۶98 .ولیول جزییه از
اهل ذمۀ هر منطقه به لاحب خراج آن منطقه واگذار شد و هزینهکیرد آن بیه مصیار
عمومی تزییر یافت (مقریزی ،الخط  .)1۶5/1 ،چون در این الالحات ،به نصارا آزادی
عمل بیشتری در نقل مکان زندگی اعطا شدهبود ،عمالً فرار از جزیه نیز آسانتیر شید و
درآمد دولت از محل جزیه به طور چشمگیری کاه

یافت (اسیماعیل .)32۶ ،از سیوی

دیگر ،دولت برای جبران این کسر بودجه به راههای دیگری متوسل میشد ،مانند أخیذ
جزیۀ مضاعف یا دوبار در سال (مقریزی ،الخط  .)41۶/4 ،بر خال

سینت قیدیم ،کیه

معموالً جزیه در ماه محرم گرفته می شد ،در این دوره ،موعد أخذ جزییه بیشیتر در میاه
رمضان بود (  .)Stilt, 122در دور ممالیک برجی ،جزیه اهمیت بیشتری یافت.
شد (قاسم ،اهل الذمه .)87 ،ملک مؤید شیخ ( )824-815در گیرفتن جزییه جیدیت بیه
خرج داد و از ثروتمندان اهل ذمه چهار دینار ،طبقه متوسط دو دینار و فقیر ییک دینیار
جزیه گرفت (مقریزی ،السلو  .)341-340/۶ ،وی در ماه رمضان سال  ،815یهودیان و
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

مسیحیان را در کنار مسجدالحاکم قاهره گرد آورد .خطیب مسیجد ابینطولیون ،قاضیی
عسکر و لدرالدین بن العجمی محتسب قاهره نیز در این گردهمایی حضور داشتند .این
سه مقام رسمی و سلطان متفق شدند که از هر فرد مسیحی و یهودی مالیات به لورت
مستقیم جمع آوری شود .بر این اساس اسامی مسییحیان و یهودییان حاضیر بیه منظیور
دریافت جزیه بر اساس استطاعتشان ثبت شد .این درحیالی بیود کیه قیبالً از جماعیت
قبطی ها به لورت کلی یک مبلغ واحد در حدود سی هزار درهم گرفته میشد ( Stilt,

 .) 122سال بعد به خاطر جیدیت مسیئول جیوالی و فراوانیی مسییحیان مسیلمان شیده
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کم شدن درآمد مالیات ها در این دوره باعث ایجاد تفرقه بین دولت و نظیام اقطیاعی

(مسالمه) (قاسم ،اهل الذمه )70 ،مبلغ فراوانی از مسیحیان گرفته شد که مبلیغ آن ییازده
هزار و چهارلد دینار گزارش شدهاست (مقریزی ،الخط  .)201/1 ،به نظر میرسد این
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.5.9
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 - 1روک کلمهای قبطی و به معنای مساحی زمینهای زراعی و نوشتن و ثبت آنها برای گرفتن خراج است (ابن
تزری بردی.)42 /19 ،

جزیه جوالی جایگزین جزیه برای مسالمهای باشد که جزیه پرداخت نمیکردند .چنانکه
گفته شد مبلغ این جزیه برای فقرا ییک دینیار ،بیرای افیراد متوسیط دو دینیار و بیرای
ثروت مندان هم چهار دینار بود .ضمن دریافت مبلغ جزیه از فرد ذمی اقرار میگرفتند که
به احکام اسالم التزام داشته باشد .در لیورت امتنیاع از آن و نیزاع بیا مسیلمانان ،زنیا
یا ازدواج با زن مسلمان ،راهزنی و دزدی امیوال و داراییی مسیلمانان ،فتنیهانگییزی در
دین اسالم ،آزار و اذی ت مسلمانان ،قتیل مسیلمان و پنیاه دادن بیه مشیرکان و دشیمنان
مسلمانان ،عالوه بر أخذ جزیه تمام داراییهای

مصادره و خودش هم به قتل میرسید

(ابن اخوه.)99 ،
درآمد جزیه ،در این دوره به مصر

حقوق والیان ،قضیات ،دانشیمندان ،محتسیبان،

جنگجویان و نیز عمران و آبادانی (راهسیازی ،سیاختن مسیاجد ،پیلهیا ،کاروانسیراها،
 .) 280البته به نظر یکی از پژوهشگران مقدار مالیات قبطیان بیشتر از دیگیر میردم مصیر
نبود (کاشف.)1۶5 ،
به کسی که جزیه را از قبطیها دریافت میکرد عریف میی گفتنید کیه البتیه در دوره
ممالیک این شخو دریافتکننده به مباشر جیوالی معیرو

شید (قلقشیندی3۶2/13 ،؛

آنان در کاغذی می نوشت .مباشر جوالی در هر سال رئییس یهودییان و رئییس سیامره،
کشی

مسیحیان یا اسقفان را مؤظف می کرد تا تزییرات آمار را بیا ذکیر نیام مهیاجران،

اسالم آورندگان ،اموات و غییره در دفیاتر دییوان جیوالی وارد کننید (نیویری178/8 ،؛
اسماعیل .) 75 ،در این لیست ،افرادی از یهودیان و مسیحیان که به لورت غیرمنتظره به
مصر میآمدند تحت عنوا ن طوارئی (جمع طارئه به معنی فرد غیر بومی) نوشته میشید.
البته شایان ذکر است که جزیه از هر دو طایفه یهودی و مسیحی گرفته میشید (قاسیم،

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

قاسم ،الیهود .)125 ،او اسامی اهل جزیه را که بیشتر آنها قبطی ها بودند مطابق پرداختی
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رباطها و الیروبی رودخانهها) میرسید (بدرالعینی ،الروضالزاهره3۶-35 ،؛ اسیماعیل،

پیشین.)142 ،
تنگناهای میالی دولیت از یکسیو و حیوادث غیرمترقبیه چیون سییل ،خشکسیالی و
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ب :مالیاتهای مَظالِم و مَغارِم (فوقالعاده)

آت

سوزی از سوی دیگر باعث شد تا دولت ممالیک عالوه بر جزیه از اهل ذمیه و بیه

خصوص قبطیها مالیاتهای مضاعف و فوقالعاده نیز أخذ کنید (شیرقاوی .)۶4 ،ایین
مالیات از یهودیان و مسیحیان و رئیس یهودیان و بَطرَک (سر اسقف) مسیحیان هم أخذ
میشد و آنها ملزم به پرداخت آن به خزانه سلطانی بودند (قاسم ،الیهود.)145 ،
در پی آتی سیوزی سیال  ۶۶3در قیاهره شیایع شید کیه قبطییان مسییحی در ایین
آت سوزی دست داشتند بنابراین مسیحیان را برای جبران خسارتی که این آت سوزی
به بار آورده بود ،به پرداخت مبلغ حدود پانصد هزار دینار تحیت عنیوان مالییات ملیزم
کر دند که بَطرَک (سر اسقف مسیحیان) پرداخت این مبلغ را به عهیده گرفیت (نیویری،
 .)114/30آت سوزی قاهره در سال  721و جریمه آن هم از این نیوع مالییاتهیا بیود
(قاسم ،اهلالذمه.)73 ،
سال  ،۶82به علت توهین یکی از کارمندان قبطی که به یک مسلمان بدهکار بود ،دولت
ممالیک ،مسیحیان و یهودیان را از منالب حکومتی عزل کرده امیوال آنهیا را مصیادره
کردند (مقریزی ،الخطیط417-41۶/4 ،؛ بوتشیر2۶۶ ،؛ تاجرجیاک .)177-17۶ ،هرچنید
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

منبعی دیگر این حوادث را سال  ۶92ذکر کردهاست که اموال بسییاری از مسییحیان در
قصرالشمع و کلیسای معلقه از بین رفت (بدر العینی ،عقد الجمان.)183/3 ،
در زمان حکومت المؤید شیخ محمودی (حک )824-815 .در ابتدای قیرن نهیم بیه
علت اسالم آوردن یهودیان و مسیحیان مالیات کاه

یافت (مقریزی ،الخط .)201/1 ،

از این رو مقدار این مالیاتها سنگینتر شد ( .)Stilt, 123عدم توانایی پرداخت مالییات
توسط عده ای باعث می شد تا از داخل جامعه قبطی کمک خیرخواهانه بیرای پرداخیت
مالیات اعضای فقیر لورت پذیرد ( .)Cohen, 136-138به سیبب کیاه

مالییاتهیای
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یکی دیگر از این مالیات ها مصادر اموال بود .در زمان ملک اشر

(۶78ی  )۶89بیه

اهل ذمه سهاهیان سلطان المؤید شیخ محمودی با توجیه بیه حضیور فعیال قبطییان در
تشکیالت حکومت ممالیک به تاجران بابلیون حمله کردند و آنها را مجبور به پرداخت
10۶

اموال و ثروت فراوان بود (بوتشر.)274-272 ،
با توجه به اینکه سهم سلطان و حقوق محتسب از راه جمعآوری مالییات بیه دسیت
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اموالی تحت عنوان مالیات کردند .این مالیات در واقع جریمه آنان به خاطر جمیعآوری

می آمد اولویت اللی گرفتن مالیات ،مالحظات درآمد و منافع سلطان بود (.)Stilt, 124
محتسب در دوران مسئولیت

تنها به فکر گرفتن مالیات از کسبه بیود .در اواخیر دوران

ممالیک پرداخت حقوق محتسب ،به کسبه و مشتریانشان بسیتگی داشیت و منجیر بیه
ایجاد یک سیستم رسمی تر شد که به موجب آن ،کسبه پرداخت منظمی به محتسب بیه
نام مشاهره (مقرری با پرداخت ماهیانه) داشتند (.)Stilt, 185
با این حال ،بهنظر میرسد قبطی ها در تشیکیالت دییوانی حکومیت ممالییک نقی
مهمی داشتند و حاکمان مملوکی از کارایی قبطییان در کارهیای اداری و میالی اسیتفاده
می کردند و در برابر پیشرفت های مالی و اقتصادی و نفوذ سیاسیی آنیان کیه در جامعیه
نمود بسیاری داشیتند واکنشیی نشیان نمیی دادنید .در مقابیل علمیا بیر ضید قبطییهیا
برمی خاستند ،فتوا می دادند و با همراهی مردم کلیساها را خراب میکردند و اموال آنیان
تمام ثروتمندان از جمله مسیحیان قبطی تحت عنوان مالیات مظالم مصادره شد (همیان،
320/3؛ قاسم ،الیهود.)14۶ ،
ج :مُکوس

مُکوس جمع مَکس ،بیشتربه مالیات و عوارض گمرکی که از کاالها گرفتیه مییشید
با برخورداری از موقعیت راهبردی در منطقه ،با قارههای اروپیا ،آسییا وآفریقیا ارتبیاط
داشت و به عنوان مرکز تجاری میان شرق و غرب شناخته میشد (کاشیف)298-297 ،
و این نوع مالیات همواره از کاالهای تجاری وارداتی گرفتیه مییشید .مالییات مکیوس
ازدوره والیان ( )19برای حاکمان مصری درآمدزا بود و از کاالهایی که کشتیها در نییل
انتقال میدادند ،گرفته میشد (بدر العینی ،عقد الجمان.)81/1 ،
در دوره ممالیک نیز ،مکوس از جملیه مالییات هیایی بیود کیه حاکمیان ممالییک از

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

اطالق می شد .دریافت مالیات مکوس در مصر ،از دوره بیزانس رایج بود .این سیرزمین
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را با عنوان شرعی مصادره میکردند (ابن الوردی )387/2 ،چنان که در سال  ،901اموال

مسیحیان قبطی می گرفتند .این مالیات نوعی مالیات غیرشرعی بود که هیر نوع دستاویز
رضایت رعایای خود أخذ این مالیات را ملزی مییکردنید .مکیوس ییا نقیدی و ییا بیه
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دینی برای آن وجود نداشت ( .)Stilt, 187از این رو ،گاه حاکمان مملوکی بیرای جلیب

لورت عین مال بود و افراد به اندا زه وسعشان مجبور به پرداخت آن بودند (اسیماعیل،
 .)18۶مسئول جمع آوری این مالیات ،یک مقام رسمی از دولت مملوکی بود و از آنجیا
که یک مالیات غیر معمول بود ،به آسانی قابل تفویض به یکی از مقامات رسمی نبود و
جمع آوری این مالیات ،موضوعی حساس بود و اگر به درسیتی انجیام نمییشید ،میی
توانست به مقاومت پرداخت کنندگان منجر شود (.)Stilt, 186-187
 -1مُکوس ساحلالغَلّه

تجارت و خرید فروش گندم تا زمان النالر محمد بن قالوون در انحصار گروهی از
مسیحیان قبطی بود .آنان در مکانی معرو

به ساحل الزله در بوالق 1گندمهای سراسیر

مصر را خرید و فروش می کردند و از این راه ساالنه سیودی بیالغ بیر چهیار میلییون و
ششصد هزار درهم بدست می آوردند .آنان با پرداخت سیه هیزار تیا ده هیزار درهیم و
تجارت ظالمانه و نابرابر باعث ثروت فراوان برای قبطیهای تاجر بیه عنیوان لیاحبان
اقطاع شده بود که با دستور نالرمحمدبن قالوون ،ایین تجیارت و مالییات آن باطیل ،و
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

تولیت آن به حکومت واگذار شد (مقریزی ،خط 1۶7/1 ،؛ ابن تزری بردی.)45-44/9 ،
 -2مُکوس فوقالعاده

یکی از این مالیات فوقالعاده زمانی بود که بیبرس در سال  ۶۶0از هر قبطی سیالیانه
یک دینار برای لشکریان

می گرفت (اسماعیل .)190 ،البته این نیوع مالییات از زائیران

سرزمین های مسیحی مقدس با عنوان مَکس الحجاج نیز گرفته می شد چنانکیه در سیال
 ،7۶۶از هر فرد شصت وسه درهیم نقیره گرفتیه مییشید .در سیال  885ایین مبلیغ بیه
سیصدوهشت درهم د ر سال هم رسید که سیلطان قانصیوه غیوری در سیال  919آن را
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امیران از ده هزار تا چهل هزار درهم ،این انحصار را برای خود حفظ مییکردنید .ایین

ابطال کرد .شبه «جالیه مکوس» ،ترکیبی از جزیه و مکوس است که قبطیهیا نییز آن را
پرداخت کرده ولی نمی دانستند که چه کسی این مالیات را بر آنها واجب کردهاست .این
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 - 1شهری بزرگ و جزیره ای است که نیل آن را احاطه کرده است و دارای جمعیت و درختان خرمای زیاد است
(مقریزی ،خطط.)3۶8 /1 ،
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مکوس را قبطیهای شهرهای برلس ،دمیاط ،فارسکور و بلطیم میپرداختند و مقیدارش

در هر سال شصت هزار درهم بود .سلطان منصور (حک )783-778 .در سیال  782آن
را ابطال کرد .نوع دیگری از مالیات مکوس قبطیها ،مالیاتی به نام «واجب الذمه» بود و
تاجران اقباط آن را پرداخت میکردند (همان.)191 ،
د :حقوق سلطانیه

در زمان سلطان آیبک (حک )۶55-۶48 .حیاکم مملیوکی بحیری ،مالییاتهیایی بیا
عنوانهای حقوق سلطانی و معامالت دیوانی بهوجیود آمید .وزییر قبطیی او کیه تیازه
مسلمان شده بود ،با وضع این مالیات ،اموال فراوانی از قبطیها برای سلطان فراهم آورد
(مقریزی ،السیلوک۶۶9 /2 ،507 ،50۶ /1 ،؛ همیو ،الخطیط1۶4/3 ،؛ تاجرجیاک.)174 ،
پس از آن نیز مبالزی با این عنوان از یهودیان و قبطیان اخذ شدهاست .بازارهای مصر از
این مالیاتهایی که تعداد و میزان آنها هر ساله رو به افزای

بود ،رنیج مییبیرد .ایین

تجارت داخلی به مفهوم عام داشت .گزارشهای بسیاری در ایینبیاره وجیود دارد :در
سال  ، 749برای ایجاد پل از سمت جیزه به سمت قاهره تمام مردم از جمله یهودییان و
مسیحیان مجبور به پرداخت مالیاتهایی شدند (قاسم ،عصر الساالطین .)2۶۶ ،در سیال
 ،791هنگام فرار ظاهر برقوق و زمانی که امیرمنطاش نقیب الجی  ،شییخشیمسالیدین
اسقف) مسیحیان و رئیس یهودیان را بازداشت کرد و از آن ها اموالی جهت رتیقوفتیق
امور خواست که مبلغ آن از بَطرَک (سر اسقف) مسیحیان یکلدهزار درهم و از رئیس
یهودیان پنجاههزار درهم بود (مقریزی ،السلو 2۶4/5 ،؛ ابن تزری بردی.)301/11 ،
در سال  ،755در زمان سلطان حسنبن نالرمحمدبن قالوون (7۶3ی  )755زمینهای
زیادی در اختیار قبطیها بود به این جهت  25000فدان از اراضیی و منیافع کلیسیاها و
دیرها توقیف شد و به عنوان اقطاع به امیران انعام داده شد .البته بهنظر مییرسید علیت

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

محمد رکراکی قاضی مالکی را ملزم کرد به پادشاهی او فتوا دهد .او حتی بَطیرَک (سیر
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مالیاتها بهلورت ماهانه و هفتگی دریافت میشد و تیثیر بسیار زیانباری بر بازارها و

اللی این کار سلطان ،گزارش هایی مبنی بر نفوذ و سوءاستفاده قبطیان ازجملیه توسیعه
به گرفتن این زمینها کرد (مقریزی ،السلو .)420/4 ،
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کلیساها بود .سلطان با توجه به اختیارات خود برای مصادره ،تحت عنوان مالیات ،اقدام

در سال  81۶به زور و اجبار از خانواده شرابفروشان قبطی و گیروههیای سیهگانیه
یهود سیصد قنّینه (کوزه سفالی شراب) شراب برای سیلطان مؤیید شییخ (824یی )815
مالیات گرفته شد (مقریزی ،السلو 35۶/۶ ،؛ قاسم ،اهل الذماه .)73 ،در سیال  819هیم
والی قاهره از مسیحیان و یهودیان قاهره مالیات جدیدی برای سروسامان دادن اوضاع با
همان اختیارات ولول کرد (قاسم ،الیهود .)14۶ ،برخی از افراد برای فیرار از پرداخیت
مالیات پنهان می شدند و یا به شهرهای کوچکتر که فشار مالیاتی کمتر بیود مییرفتنید
( .)Goitein, 95زیرا پرداخت نکردن مالیات میتوانست منجر به تنبیه بیدنی ییا زنیدانی
شدن آنان شود.
این حقوق سلطانی در برخی مواقع چندان زیاد بود که بازریان را بیه کیمفروشیی و
تقلب در فروش کاالها سوق داده بود .سخاوی در ضمن گیزارش حیوادث سیال 847
لورت شدیدی رایج شد و بازاریان را نسبت به آنچه از حقیوق ماهانیه و هفتگیی بیر
آنها تحمیل شده بود به طمع انداخت» (سخاوی.)77 ،
و :مالیاتِ تجهیز سپاه
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

حاکمان مملوکی به هنگام جنگ با للیبیها و مزوالن نییاز میالی خیود را از طرییق
مردم بهویژه قبطیها برآورده میکردند .بیبرس ( )۶7۶-۶58که با لیلیبیهیا و مزیوالن
جنگ داشت در سال  ۶۶0از قبطیان اموال زیادی به عنوان مالیات گرفیت (ابین اییاس،
341/1؛ تاجرجاک .)173 ،مالیات اعالم شده یک دینار برای هر فیرد در سیال بیود کیه
منصور قالوون آن را در سال  ۶78باطل اعالم کرد (مقرییزی ،الخطا  ،199/1 ،قاسیم،
اهل الذمه.)71 ،
اشر

قایتبای ( )901-872برای تجهیز سهاه جهت نبرد با عثمانیها در سال  88۶از
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مینویسد ...« :کمفروشی در اوزان و تقلب در کاالها افزای

یافت و ایین موضیوع بیه

بَطرَک (سر اسقف) مسیحیان و رئیس یهودیان اموالی را گرفت (کاشف .)113 ،در سال
 893نیز سلطان قایتبای این کار را تکرار کرد (ابن ایاس )248/3 ،و به محتسبی بیه نیام
خواست برای انجام یک میموریت نظامی مبلغ چهل هزار دینار را به لیورت گروهیی
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کاسبای دستور داد بزرگانِ کسبه بازار را دور هیم جمیع کنید .سیهس سیلطان از آنهیا

پرداخت کنند .هرچند ابتدا با مخالفت آنان روبرو شد ولی پیس از میذاکراتی آنهیا بیا
پرداخت مبلزی توا فقی موافقت کردنید .بیا وجیود اینکیه در رواییت ،میاجرا مشیخو
نشدهاست اما میموریت نظامی باید مربوط به جنگهای زمینی با عثمانیها در سال 891
باشد .کاسبای که از سال  891تا  901به عنوان محتسب مسئولیت داشت فردی نظیامی
بود و تمایل داشت مشکالت را با نشیان دادن قیدرت خیود حیل کنید .تیاریخنگیاران
گزارش کرده اند که اندکی پی

از ایین میاجرا میردم فقییر از گرسینگی در خیابیانهیا

می مردند .در پاسخ به این وضعیت ،سلطان برخی از انبارها را بیاز کیرد و گنیدم را بیه
قیمت هر ارداب (واحد انیدازهگییری شیامل  24لیاع و هیر لیاع معیادل  2.75لیتیر
(قلقشندی )152/3 ،پنج دینار فروخت .بعد از آن کاسیبای کسیبه را بیرای کوتیاهی در
فراهم کردن و در اختیار گذاشتن نان در مزازهها شالق زد .کاسبای در دوران خیدمت
روش رفتار میکرد (.)Stilt, 191
سلطان مملوکی قانصوه غوری ( )922-907آخرین سلطان مملوکی است که بهمنظور
آمادگی جنگ مالیاتهای سنگینی را بر مردم از جمله قبطییهیا تحمییل کیرد (بوتشیر،
.)277-27۶
یکی دیگر از اموالی که از اهل ذمه حسب شریعت اسالمی گرفته میی شید موارییث
آنان بود و این در لورتی اجرایی می شد که شخو متیوفی وارثیی نداشیته باشید .در
این گونه موارد اموال او به خزانه دولت وارد می شد و بطرک قبطی هم ملزم به تییید آن
بود که این منشور در قصر سلطانی قرائت می شد (بوتشر .)2۶7 ،مواریث مسییحیان بیه
همراه یهودیان در کتاب های دوره مملوکی از جمله مالیاتهای شرعی قلمداد شده کیه
در دیوان «المواریث الحشریه» وارد می شد (قلقشندی .)4۶0/3 ،میمور دیوان مواریث در

مالیات قبطیها در نظام مالیاتی ممالیک

ط :مالیات مواریث
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در مورد سایر مسائل مربوط به قیمت ها و در دسترس قرار دادن غذا در شهر بیا همیین

عصرممالیک وظیفهداشت در هنگام بحران هایی از قبیل شییوع بیمیاری وبیا و طیاعون،
کشتهشدگان را ثبت کنند (اسماعیل .)1۶9 ،در سال  700و در زمان سلطان نالر محمد
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جاری شیدن سییل و خشکسیالی کیه تعیداد کشیتهشیدگان افیزای

میییافیت ،آمیار

بین قیالوون ( )708-۶98موارییث آنییان نییز مثیل مواریییث مسیلمانان در ایین دیییوان
جمع آوری ،و اگر آن شخو وارثی نداشت مالکیت آن به بیت المال منتقل میشد و در
واقع درآمدی برای دولت و حکومت بود (اسماعیل.)171-170 ،
گروهی از اشرار در رمضان سال  ،841بر مواریث اهل ذمیه کیه بایید تحیت اختییار
بطرک مسیحی می بود ،مسلط شدند .اهل ذمه به سلطان متوسل شدند و سیلطان نییز آن
اموال را مصادره و جزو اموال سلطانی قرارداد (مقریزی ،السالو 351/7 ،؛ ابین اییاس،
183/2؛ ابن لیرفی.)40۶/3 ،
نتیجه

دولت ممالیک بخشی از درآمدهای مالیاتیِ خود را مانند دولتهای پیشیین بیا أخیذ
مالیاتهای چون خراج اراضی و جزیه از غیرمسلمانان بیهخصیوص قبطییهیا بدسیت
استوار بود ،به سبب نبود نظام ثابت و نیز دشواری در مدیریت بودجه و همواره در حال
تزییر و دگرگونی بود .ممالیک به سبب تزییرات آب و هوایی و وقیوع بالییای طبیعیی
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

جنگی درگیر افزای

هزینه های دولتی شده بوند به همین رو سیالطین مملیوکی بیرای

رفع تنگناهای مالی مجبور شدند تا در تعداد مالیاتها و چگونگی و مقدار دریافت آنها
از غیر مسلمانان تزییراتی ایجاد کنند .ممالیک به بهانههای مختلف مالیاتهای قبطیان را
اضافه کردند و با دریافت مالیاتهای چون :جزیه ،ساحل الزَلَّه ،حقوقسیلطانیه ،مَظیالم،
مُکوس ،مو اریث ،جریمه و مالیات برای تجهیز سهاه ،تالش کردند تیا ضیمن خیروج از
تنگناهای مالی ،کسری بودجه خود را جبران نمایند.
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دچار کبود تولید شده بودند همچنین آنها به علت فساد نظیام اداری و تیداوم سیاسیت
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می آورد .امور مالیاتی ممالیک که بر ظلم و ستم بیر اقلییت میذهبی مسییحی و یهیودی

منابع

ی ابن اخو  ،قرشی ،محمدبناحمد ،معالم القربة فی احکام الحسبة ،تحقییق دکتیر محمید
شعبان و لدیق احمد عیسی المطیعی ،قاهره ،الهیئۀ المصریه العامه للکتاب197۶ ،م.
ی ابن الوردی ،عمربن مظفر ،تاریخ ابن الوردی ،نجف ،مطبعۀالحیدریۀ1389 ،ش.
ی ابن ایاس ،محمد بن احمد ،بدائع الزهور فی وقاائعالادهور ،تحقییق محمید مصیطفی،
بیروت ،معهد االلمانی لالبحاث الشرقیه2010 ،م.

ی ابن تزری بردی اتابکی ،جمال الدین ابی المحاسن یوسف ،النجوم الزاهارة فای ملاو
مصر و القاهره  ،بیروت ،دارالکتب العملیۀ ،چاپ اول1992 ،م.
ی ابن لیرفی ،خطیب جوهری علی بن داود ،نزهة النفوس و االبدان فی تاواریخ الزماان،
تحقیق دکتر حسن حبشی ،بیروت ،مطبعه دارالکتب1971 ،م.
لیدن1920 ،م.
ی ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،
بیتا.
ی اسماعیل ،بیومی ،النظم المالیه فی مصر والشام زمن ساالطین الممالیاک ،قیاهره ،الهیئیه
ی بدر العینی ،محمود بن احمد ،الروض الزاهره فی سیره ملک الظاهر ططر ،تحقییق دکتیر
هانس ارنست ،بیروت ،داراحیاء الکتب العربی19۶2 ،م.
ی بدر العینی ،محمود بن احمد ،عقدالجمان فی تاریخ اهل الزماان ،تحقییق دکتیر محمید
امین ،قاهره ،الهیئه المصریه العامه للکتاب1989 ،م.
ی بوتشر ،لوئیزا ،تاریخ الکنیسه المصریه ،ترجمیه وتلخییو میخایییل مکسیی اسیکندر،
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المصریه العامه للکتاب1998 ،م.
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ی ابن عبدالحکم ابی القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل ،فتو مصر و اخبارها ،مطبعیۀ برییل،

مکتبه المحبه ،چاپ اول 2003م.
المصری2010 ،م.
ی خوارزمی ،محمدبن احمد ،مفاتیو العلوم ،مصر ،اداره الطباعه المنیره1342 ،ش.
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ی تاجرجاک ،اقباط و مسلمون منذ الفتو العربی الی عام  1922م ،قاهره ،کراسات التیاریخ

ی دنت دانیل ،مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسالم ،ترجمیه محمید علیی موحید،
تهران ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ،چاپ دوم 1354ش.
ی سخاوی ،شمس الدین محمدبن عبدالحمن ،التبر المسبو فی ذیل السالو  ،تحقییق ا.
نجوی مصطفی کامل و لبیبه ابراهیم مصطفی ،قاهره ،دارالتب الوثاق2002 ،م.
ی شبارو ،عصام محمد ،السالطین فی المشرق العربی معالم دورهم السیاسای و الحضااری،
بیروت ،دارالنهضه العربیه للطباعه و النشر1994 ،م.
ی شرقاوی مدیحه ،برسبای و سیاستاه الداخلیه و الخارجیه ،قاهره ،الدارالثقافیه ،چاپ اول،
2008م.
ی طقوش ،محمد سهیل ،تاریخ الممالیک فای مصار و باالد الشاام ،بییروت ،دارالنفیایس،
1997م.
العصر الفاطمی ،الهیئۀ المصریه العامه للکتاب2000 ،م.
ی عطا ،زبیده محمد ،الیهود فی العاالم العربای ،عیین للدراسیات و البحیوث االنسیانیه و
االجتماعیه ،چاپ اول2003 ،م.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی قاسم ،عبده قاسم ،الیهود فی مصر من الفتو االسالمی حتی الغزوالعثماانی ،مصیر ،عیین
للدراسات و البحوث االنسانیه واالجتماعیه ،چاپ اول.143۶ ،
ی قاسم ،عبده قاسم ،اهل الذمه فی مصر العصور الوسطی دراسته و ثائقیه ،قم ،دارالمعار ،
چاپ دوم1979 ،م.
ی قاسم ،عبده قاسم ،عصر سالطین الممالیک ،التاریخ السیاسی و االجتماعی ،مصیر ،عیین
للدراسات و البحوث االنسانیه و االجتماعیه ،چاپ اول2012 ،م.
ی قلقشندی ،احمد بن علی ،صبو االعشی فی صناعه االنشاء ،قاهره ،دارالکتب المصیریه،
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ی عامر فاطمه ،مصطفی ،تاریخ اهل الذمه فای مصراالساالمیةمن الفاتو العربای الای نهایاه

دارالکتب السلطانیه1918 ،م.
ی کاشف ،سیده اسماعیل ،مصراالسالمیة و اهل الذمه ،قیاهره ،الهیئیۀ المصیریه للکتیاب،
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ی ماوردی ،ابن الحسن علی بن محمد بن حبیب ،احکاام السالطانیه و الوالیاات الدینیاه،
بیروت ،دارالکتب العلمیۀ ،بیتا.
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1993م.

ی محمود ،سالم شافعی ،اهل الذمه فی مصر العصر الفاطمی الثانی و العصار االیاوبی ،قیم،
دارالمعار 1982 ،م.
ی مقریزی ،تقی الدین ،اغاثة االمهُ بکشف الغمهُ ،قام علی نشیره محمید مصیطفی زییاده،
جمال الدین الشیال ،قیاهره ،مطبعیه لجنیه التییلیف و الترجمیه و النشیر ،چیاپ دوّم،
1957م.
ی مقریزی ،تقی الیدین ،السالو لمعرفاه دول الملاو  ،تحقییق محمید عبیدالقادرعطاء،
بیروت ،دارالکتب العلمیه1997 ،م.
ی مقریزی ،تقیالدین ،المواعظ و االعتبار بذکر الخط و اآلثار ،مصیحح و محشیی خلییل
منصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیۀ1998 ،م.
ی میکل ،آندره با همکاری هانری لوران ،اسالم وتمدن اسالمی ،ترجمیه حسین فروغیی،

ی نجوان ،احمد سعید ،الحسبه فی مصار عصار ساالطین الممالیاک دراساته فای التااریخ
االقتصادی و االجتماعی  ،هرم ،عین للدراسات و البحوث االنسانیه واالجتماعیه ،چیاپ
اول 2014م.

ی نورایی مرتضی و مهناز شعربافچی زاده ،تاریخ نگاری محلی و خط نویسای در مصار
ی نویری ،شهاب الدین احمد ،نهایه االرب فی فنون االدب ،تحقیق دکتر نجییب مصیطفی
فواز -دکتور ،کشلی فواز ،بیروت ،منشورات محمد علی بیضون و دارالکتب العلمییه،
چاپ اول2004 ،م.
ی یاقوت حموی ،معجم البلدان ،دار لادر و داربیروت ،بیجا.1957 ،
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دوره اسالمی  ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول 1390ش.
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Cario Geniza, University of CalIfornia Press, 1967.
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