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ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
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يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
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ار ليندا باكوز أ
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 ة من خالل كتاب قوانني الدواويناملالمح االقتصاديَّ

 م(1209-هــ606البن مماتي ) 

 َأشرف عبد اجلبار حممد 

8/1/2022 تأريخ القبول:       1/12/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

تشتمل هذه الدراسة على البحث عن المالمح االقتصادية من خالل كتاب قوانين         
بعاده وجوانبه أ  يستدعي تسليط الضوء عليه ومعرفة ين البن مماتي، وهو موضوع الدواو 

الحضاري،  اإِلسالميوتأثيره الحقيقي على واقع الحياة في تلك الحقبة الزمنية من التاريخ 
 فالجانب االقتصادي له تأثير مباشر على العالقة بين المجتمع والدولة.

هكذا نوع من الدراسات هو تسليط الضوء على شخصية  ة لتناولالفكرة الرئيس ن  إِ        
 عد  وي   ،مهمة لها صفة رسمية في الدولة والمجتمع، والكتاب الذي ألفه له قيمة علمية كبيرة

ه شاهد عيان على عصره، ويمتلك علم وسعة اطالع  يتحدث ن  ل   ؛صيلةأ وثيقة تاريخية 
توليه مناصب عليا في الدولة،  م د ةثناء عن معلومات دقيقة شاهدها وعاشها وتعامل معها ا

 لذا من المهم الوقوف على هكذا نوع من الدراسات والتحقق منها ومعرفة تفاصيلها.
الزمنية التي عاصرها ابن مماتي وكتب فيها  م د ةث في هذه الدراسة عن النتحد           

حد الوزراء أ  كونه  ،ال يوبيجانب االقتصادي لمصر في العصر ق بالموضوعات تتعل  
 ة.ال يوبيين في الدولة البارز 

هملت أ  ة، و ة والعسكري  الدراسات السابقة قد ركزت على الجوانب السياسي   ن  أ  نلحظ         
على هذه  ولم تسلط الضوء بشكل كاف   ،ةة والحضاري  ة واالجتماعي  االقتصادي   الجوانب

 عوب.ة والرئيسة من حياة الشمي ز الجوانب الم

                                                 

 /جمهورية العراقالمديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربيةمدرس/. 
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غفلت ذكر حياة ابن مماتي أ  دبي قد غلب كتب التاريخ ال  أ  ن أ  مر الغريب في ال          
 بع  المررخين ال  إِ ا عن حياة ابن مماتي شيئ   كبر الموسوعات التاريخية لم تحوِ أ   ن  أ  حتى 
 بع  المعلومات عن حياته وكتابه قوانين الدواوين. شاروا ِإلى أ  الذين 

نت هذه الدراسة المالمح االقتصادية من خالل كتاب قوانين الدواوين البن تضم          
موضوعات منها، حياة ابن مماتي، والزراعة في ِإلى  مماتي مقدمة وخاتمة وقسمت البحث

المزروعات بقسميها الصيفي  أ نواع، و ر الزراعية، ونظم ري ال   راضيال   أ نواعمصر و 
 .مصروالشتوي، والموارد المالية في 

 .مالمح، اقتصادية، قوانين الدواوين، ابن مماتيالكلمات المفتاحية:     
  حياة ابن مماتي. -أوال:

، (1)بي مليح بن مماتيأ  بي قدامة ابن أ  بن المهذب بن مينا بن زكريا بن  أ سعد
ا والده م  أ  ي كان من كتاب الدولة الفاطمية، جده ابي مليح الذِإلى  ولقب ابن مماتي نسبة

ِإلى  صولهمأ  في العصر الفاطمي، وترجع  ندمهذب بن مينا فقد كان كاتب ديوان الج
 .(3)ال يوبيسلموا في عهد صالح الدين أ كانوا مسيحيين و ِإذ  ،(2)سيوطأ  مدينة 

                                                 

م(، أنباه الرواة على أنباه النحاة ، تحقيق : 1248هــ/646( القفطي ، جمال الدين أبو الحسن )ت (1
؛ ابن خلكان ، شمس  266/ 1982،1، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  1محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط

أبناء الزمان ، تحقيق : إحسان عباس م(، وفيات العيان وأنباء 1282هــ/681الدين أحمد بن محمد )ت 
؛ الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت  1/210، 1969، بيروت ، دار صادر ،  1، ط
، بيروت ، مرسسة  1سير أعالم النبالء ، تحقيق : شعيب الرناروط ومحمد تميم ، ط، م(1347هــ/748

 . 16/44، 1984الرسالة ، 
ى الجانب الغربي من النيل وتقع بالد الصعيد وهي مدينة مسورة ، كثيرة ( اسيوط : وهي مدينة عل(2

م(، المسالك والممالك، دار 1094هـ/487الخير والفوائد. البكري، ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ) ت: 
م(، نزهة 1164هـ/560اإلدريسي، محمد بن محمد بن عبد اهلل )ت: ؛2/617، 1992الغرب االسالمي، 

ابن جبير ، أبو الحسن محمد ؛  1/128، 1988، بيروت، عالم الكتب، 1في اختراق الفاق، ط المشتاق
؛ الحموي، معجم  1/32، 1959م(، رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، 1217هــ/614بن أحمد )ت 

 .  1/193البلدان، 
 .635/ 2، 1980م(، معجم البلدان ، بيروت ، دار الفكر ، 1228هــ/626( الحموي ، ياقوت )ت (3



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                                       (      90العدد )                          

 627 

وان المال وهو من بن المهذب ديوان الجند مدة طويلة واضيف اليه دي أ سعدتولى 
خو أ  ادل ملك السلطان الع ن  أ ِإلى  مماتي في منصبهواستمر ابن  ،ذاكنآفع الدواوين أ ر 

يضمر له العداء والسوء فحاك له  صالح الدين الحكم وكان وزيره صفي الدين ابن شكر
 .( 1)مدينة حلبِإلى  طاح به وغرمه وتمكن ابن مماتي من الهربأ  ن أ  ِإلى  المرمرات

، فقد ذكر ا زاخرةا وكتب  ا ثقافي  رث  بن مماتي من الكتاب الذين تركوا إِ ا عد  ي  
مماتي منهم كتاب تلقين اليقين في الفقه،  ن  ل   ؛ا نسبهمب  كثر من عشرين كتا، أ  (2)الحموي

وكتاب سر الشعر، كتاب علم النثر، كتاب الشيء بالشيء يذكر والذي عرف بــ سالسل 
قوش، حكام قرالفاظ ابن حجاج، كتاب الفاشوش في أ  الذهب ، كتاب قرقرة الدجاج في ا

سيرة صالح  االعتبار، كتاب فكار ومالذلذخيرة البن بسام ، كتاب مالذ ال  كتاب لطائف ا
يوب، كتاب اخاير الذخائر، كتاب كرم النجار في حفظ الجار، كتاب الدين يوسف بن أ 

كتاب باعث الجلد عند حادث الولد، كتاب ان الجمان، كتاب مذاهب المواهب، ترجم
كتاب زواهر السدف وجواهر الصدف، كتاب فرص العتاب، الح  على الرضى بالحظ، 

كتاب درة التاج، كتاب ميسور النقد، كتاب المنحل، كتاب أعالم النصر، كتاب خصائص 
 .(3)المعرفة في المعميات

ن ابن مماتي كان متنوعا في كتاباته غزيرا في مرلفاته، فهو ا سبق أ  م  نلحظ مِ 
عطته مناصبه التي توالها ومكانته المقربة ه أ  وشاعر ورجل دولة وشاهد على عصر كاتب 

مور والمعلومات التي قد الجيدة لالطالع على الكثير من ال  من مصدر القرار الفرصة 
 حداث .فضال  عن درايته وعلمه بمجريات ال  تغيب عن غيره . 

                                                 

 .1/210(ابن خلكان، وفيات االعيان ، (1
( الحموي، ارشاد االديب الى معرفة االديب المعروف بمعجم االدباء ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، (2

 .636 -2/635(، 1980)بيروت، 
؛ الصفدي ، صالح الدين بن خليل أيبك )ت  636 -2/635( الحموي، معجم االدباء ، (3

م(، الوافي بالوفيات ، تحقيق : أحمد االرناروط ، تركي مصطفى ، بيروت ، دار إحياء 1362هــ/764
 .14/  9، 2000التراث ، 
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صبح كتاب " صاحب " هوقوانين الدواوين" كتاب ِإلى  ل من أشارو  ولعل أ  
 .(1)د ذكره في مواضع عديدة، وأخذ عنه كثيرا  من مادتهفق ،ى"العش

" قوانين الدواوين" من بين  ه لم يتحدث عن كتابن  ذلك هو أ  يولكن الغريب ف
ذلك الكتاب من  يبمثل ما ورد ف عتنىهو الوحيد الذى اف يقدماء المررخين سوى المقريز 

 ي، ورواية المقريز أليفهمن ت ةبحتالمحتويات، بينما اقتصر اآلخرون على الناحية الدبية ال
ألف الكتاب للملك العزيز، ثم  يممات هذا الصدد عظيمة الشأن، ويفهم منها أن ابن يف
 يهو نسخة مختصرة من الكتاب الصل أيدينا إنما ييد على ذلك أن الكتاب المتداول فيز 

 .(2)ضخمة مجلدات أربعة يف يقع كان الذى

بين االختالفات الكبيرة  يح لنا السبب فنظرية المقريزي، وضت فإذا صح  
طبعة الوطن والمجموعة اعتمد عليها ناشر نسخة م يمجموعة المخطوطات الصغرى الت

 ن  الرغم من أ  على المجلد الحاضر، و  يعتمدنا عليها فيما ننشره اليوم فا يالكبرى الت
 يالتاريخية فحات من أروع الوثائق هذه الصف ياب قوانين الدواوين" الذى يظهر ف"كت

صل المطول  إبداء أسفنا الشديد على ضياع اله ال يسعنا إال  ة، فإن  ال يوبيعصر الدولة 
 ية فمكان توجد فيه مخطوطات عربي   يأ يعثر عليها فيلم  يتال  المجلدات الربعة  يذ

 . العواصم من استانبول والقاهرة وغيرهاِإلى  أوربا من لندن وباريس
أثمن ما وصلنا من آثاره، فهو ثروة علمية جمع "  قوانين الدواوين"  بكتا عد  وي     

 بن المهذب في سفره سعدوقد تعر  ال  ، فيه بين التراث التاريخي والجغرافي والزراعي
، وذكر أعمالها ونواحيها وأسماء ضياعها وجزائرها ال يوبي صرجغرافية مصر في العِإلى 

كما  ،ال يوبيعصر الل الخاصة بأنظمة الحكم في ومناخها. وتصّدى لكثير من المسائ
شرون مصر الزراعية، فذكر  الحديث عن استعر  وظائف الدولة المهمة، وأفا  في

                                                 

م(، صبح العشى في صناعة االنشا ، تحقيق : 1418هــ/821( القلقشندي ، احمد بن علي )ت (1
 .9/356، 1987، دمشق ، دار الفكر ،  1يوسف علي طويل ، ط

م(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار 1441هــ/845ي الدين أحمد بن علي )ت ( المقريزي ، تق(2
 . 283/  3م ، 1997، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1، ط
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المزروعات وأوقات غرسها  أ نواعوالفصول الزراعية وأنظمة الري و  راضيال   أ نواع
 وحصادها والدوات المستخدمة في تقليم الشجار.

أن يجمع ابن مماتي البحاث والموضوعات، واستطاع  والكتاب زاخر بمختلف
جانب فقه المسلمين علم القباط في شتى المسائل التي اختصوا بها دون غيرهم ِإلى  فيه

ويتألف الكتاب من مقدمة وعشرة أبواب، بدأها في فضل ، من الطوائف المصرية وطبقاتها
ملة أ عمالها وتفصيل نواحيها، ذكر جوفي الباب الثاني ذكر مصر، ثم الكتابة والكتاب، 

،  صناف المزروعاتوأ سمائها، وذكر خلجانها وترعها، وفي أ  ر حوال ال  وتحدث عن أ  
، وذكر المعامالت السلطانية ،  قالموأ حكام المساحة ، وأ سماء المستخدمين من حملة ال  

للكتاب عدة طبعات،  ن  جدير بالذكر أ  الو ، ةا ذكر السنة الشمسية والسنة القمري  خير  وأ  
 .(1)وأفضلها ما جاء محققا  بعناية عزيز سولاير عطية

لم تقتصر قيمة كتاب ابن مماتي على غزارة علمه وسعة اطالعه فقط، انما 
كل مايكتبه ذا  صارمكانته في المجتمع ومركزه في الدولة فبسبب تقلده الوزارة ِإلى  ترجع

 د وزراء الدولة.حخاصة تجعله وثيقة رسمية تصدر عن أ  صبغة 
عيان ومن ه من الررساء ال  ن  على ابن مماتي وذكر أ  (2)لقد اثنى ياقوت الحموي

، يّ ذو الفضل الجل، ووصفه "(3)الكتاب الكبار ووصفه بالديب البارع ، وذكر القفطي
 والشعر العلّى، والنظم السوّى، والخاطر القوّى، والروّى الروّى، والقافية القافية أثر الحسن،
والقريحة المقترحة صور اليمن، والفكرة المستقيمة على جدد البراعة، والفطنة المستمّدة من 

وتحدث ابن خلكان ".مدد الصناعة، شاّب الدب راّب؛ وعن الفضل ذاّب، وله شعر حسن
عن ابن مماتي وذكر " كان ناظر الدواوين في الديار المصرية، وفيه فضائل، وله 

 وذكر سيرة حياته ومرلفاته.  (5)ذكره المقريزي ، كما(4)مصنفات عديدة "
                                                 

م(، قوانين الدواوين ، تحقيق : عزيز سولاير 1209هــ/606( ابن مماتي ، السعد بن المهذب )ت (1
 . 5، مقدمة كتاب قوانين الدواوين ،1991، القاهرة ، مطبعة مدبولي ،  1عطية ، ط

 .  635/  2( معجم البلدان ، (2
 .  268/  1( القفطي ، أنباه الرواة ، (3
 .  210/  1( وفيات االعيان ، (4
 . 283/  3( المواعظ واالعتبار ، (5
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م( 1209-هــ606يامه في مدينة حلب ومات فيها سنة )قضى ابن مماتي آخر أ           
 .     (1)سنة( 62عن عمر )

  :الزراعة في مصر -ا:ثاني  
 :الزراعية راضيال   أ نواع-أ:

ِإذ  ؛ارعون غالبية سكانهال المز ولى، ويشك  ا بالدرجة ال  ا زراعي  مصر بلد   عد  ت   
يل ونظام الفيضان فيه مصر، وكان لنهر الن أ ر شغلت الزراعة مساحات واسعة من 

هم في سالتي ت   "،الغرينمادة "يحمله من  الزراعية وما راضيفي تكوين ال   برزالدور ال  
 . (2)سمدةغني الفالح المصري عن استعمال ال  ا، وتتجديد التربة سنوي  

سمائها وبين فيها الجيد ث عن أ  الزراعية في مصر، وتحد   راضيال   أ نواعمماتي ذكر ابن  
 ها:أ نواعوالرديء ومن جملة 

 .  وتصلح لزضاراعة القمح والكتان ضارا  أخصب الأ ، تعد من  (3)_الباق1
 والجودة . الت  تأت  بعد الباق ف  القيمة ضارضوه  الأ  ،(4)_ري الشراقي2
قل من سعر أ  وال  قمحا  وشعيرا  ويكون سعرها التي زرعت أ راضيوهي ال   ،(5)_البروبيه3

 .ر هذين المحصولين يضعفان ال   ن  ل   ؛الباق أ راضي

                                                 

 ؛ الذهبي ، سير 210/  1؛ ابن خلكان ، وفيات االعيان  635/  2( الحموي ، معجم االدباء ، (1
 .16/44اعالم النبالء ، 

، 1962وهيبة ، عبد الفتاح، دراسات في جغرافية مصر ، اإلسكندرية ، مرسسة الثقافة الجامعية ،  ((2
64. 
( الباق : هي الر  الزراعية بعد حصاد البرسيم والفول وسائر البقول ، لجودتها بما اكتسبت من (3

، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة عمارة ، محمدجذورهما ولقلة إجهاد البقول لها . 
 . 80، 1993، بيروت ، دار الشروق ،  1اإلسالمية ، ط

( الش راقي : هي الر  التي انقطع عنها الماء ، والر  الزراعية التي إذا ظمئت وتشققت تربتها (4
 . 309وتلك حالة من حاالت جودتها للزراعة . عمارة ، قاموس المصطلحات ، 

روبيه : هي الر  الزراعية عقب حصاد القمح والشعير منها ، وتكون أقل جودة من الر  ( الب(5
 . 89الباق ، لن القمح والشعير يجهدانها . عمارة ، قاموس المصطلحات ، 
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تان، ويزرع في مناطق محددة كونه كانت تزرع ك راضي، هذه النوعية من ال  _البقماهة4
عند زراعته يتم ا للتربة، فال يزرعها بعده القمح لتجنب الخسارة، و نهاك  أ كثر محصول إِ 

 .(1)بالسماد ر تعوي  ال  
خذ بقة فحدث فيها التشقق، بسبب عدم أ في السنة السا لم ترو   را   ، هي أ  (2)_الشتونية5
أن يكون قد أصابها الماء  على أمل ضارضفكان الفالح يزضارع الأ كفايتها من الماء،  ر ال  

 .(3)ضارض، ثم تثبت اليام عكس ذلك وتبوضار الأ الكاف 
ة ولكنه بعد حضارثه باضار فلم الخصب ضارا  هذا النوع من الأ  عد  وي  ، شمس الساليح_شق 6

عد للزضاراعة أنتج ا لقلة الماء أو لي سبب آخضار، ومتى ما أأ حد من زضاراعته إم  يتمكن أأ 
المحصول بعد زضاراعته يعوض سنة  ن  ، فإ  د حضارثها مضارتين وتهويتها وتشميسهاوالسيما بع

 . (4)ضارضالبواضار الت  لحقت بالأ 
اضي، وتكون ي زراعة في العام المالتي خلت من أ   راضي، وهي ال  _البرش النقا7

 .(5)صنافصالحة للزراعة بكل ال  
ا ا منها، فيخرج الزرع مختلط  يزرع جزء   راضي، هذه النوعية ال  (6)_الوسخ المزدرع8

 بالنباتات فتبطل زراعتها. 
 أ راضي، وتستخدم كراضيلى هذه ال  عشاب والحشائش ع، تغلب ال  (7)_الوسخ الغالب9

 للرعي بسبب صعوبة زراعتها.
ا، فيصير مراع  للدواب وال يمكن فاسد   راضي، يكون هذا النوع من ال  (8)_الخرس10

  بعد بذل جهد كبير.ال  زراعته إِ 
                                                 

قتصادية كما صورها المقريزي  ، دراسات عن المقريزي ، الهيئة المصرية مصر اال أ حوالالصي اد ، محمد،  ((1
 . 52، لتأليف والترجمة والنشر ، القاهرةالعامة ل

( الشتونية: هي الراضي الزراعية إذا كانت قد رويت في العام السابق ولم تزرع . عمارة، قاموس المصطلحات، (2
305. 
 . 52مصر، أ حوال( الصياد، (3
 .  52مصر، أ حوال( الصياد، (4
 . 202( ابن مماتي، قوانين ، (5
 . 203( ابن مماتي، قوانين، (6
 . 203( ابن مماتي، قوانين، (7
 . 203( ابن مماتي، قوانين، (8
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و ا بسبب قصور نهر النيل أ  م  التي ال يصلها الماء إِ  راضي، وهي ال  (1)_الشراقي11
 و لسد طرق الماء اليها.أ   ر ع ال  بسبب ارتفا

لم يعد له ذا وصل اليه الماء ا، وا ِ منخفضة نسبي   راضيتكون هذه ال  ، (2)_المستبحر12
 ن يجف.مخرجا، لذا من الممكن أ ن ينتهي موسم الزراعة قبل أ  

ما زرعت بالقصب المالحة التي تصعب زراعتها، ورب   ر ، وهي ال  (3)_السباخ13
 لباذنجان.و االفارسي أ  

 .رضنظم ري الأ -: ب
ِإذ  الزراعية، راضيتعتمد مصر ومنذ وقت مبكر على نهر النيل في ري ال            

مطار وعدم وجود الثلوج فإن نهر صرية على ضفتيه، وبالنظر لقلة ال  نشأت الحضارة الم
 النيل بمياهه العذبة كان سبب ازدهار الحياة الزراعية بمصر.

اعية، الزر  راضيق ري ال  ائ، معلومات كثيرة ودقيقة عن طر (4)ابن مماتي يذكر          
وقات فتحها وغلقها والمنفعة الكبيرة التي تأتي منها، وذكر ما كالخلجان والترع والجسور وأ 

 .(5)" من الجسور والترع117يقارب ثمان خلجان كانت معروفة في مصر، واحصى "
كان يعتمد على نهر النيل  راضيري ال   ن  من خالل حديث ابن مماتي نلحظ أ   

وهذه الجسور  راضيبصورة كبيرة، فكانت تقام الجسور على ضفة النهر للتحكم بري ال  
 على نوعان:

وكانت بمثابة السور المحيط بالمدينة وعلى السلطان أن يهتم بهذا الجسور السلطانية: _1
نة جارية مجرى سور المدي اطانية إذ  تفكير به " والجسور السلالسور ويكفي الرعايا أمر ال
بعمارتها والنظر في مصلحته وكفاية العامة أمر الفكرة  عنايةالذي يجب على السلطان ال

 .(6)فيه "

                                                 

 . 203( ابن مماتي، قوانين، (1
 . 204( ابن مماتي، قوانين، (2
 . 204( ابن مماتي، قوانين، (3
 . 205( ابن مماتي، قوانين، (4
  .217( ابن مماتي، قوانين، (5
 . 232( ابن مماتي، قوانين، (6
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ولمتابعة العمل في هذه الجسور يقوم كاشف الجسور بمعرفة موعد العمل ،  
حددة ، وقطع كل جسر، لما لهذا العمل من أهمية في عمل ري الحيا  في مواعيد م

التفريط في ذلك يترتب عليه مضار ال  ن  ل   ؛وكان يركد على تقويتها وحراستها وحفظها
يمكن تداركها في توزيع كميات المياه ، وموعد الزراعة ، بل يتسبب في غرق بع  

 .(1)القرى
والفالحون من أهل  راضيويتولى إقامتها وصيانتها أصحاب ال   بلدية:الجسور ال_2

ت تلك الجسور تقوى بوضع بع  الحجار عند قواعدها فتصبح بذلك الناحية وكان
صالحة كطرق في مدة الفيضان تستخدمها الناس في أعمالهم اليومية وكان مستأجري 

كما أن  عن أعمال ريها وحفر ترعها هم، فضال  أ راضييقومون بالعناية بجسور  راضيال  
احية، لنهم أصحاب أموال الن والفالحين يتولون إقامتها من أصل راضيأصحاب ال  

من العادة " أن المقطع إذا انفصل وكان  صارنتفاع بهذه الجسور، وقد المصلحة في اال
قد انفق شيئا من مال إقطاعه في إقامة جسر لجل عمارة السنة التي انتقل اإلقطاع عنه 

عمارة سنة له أن يستعيد من المقطع الثاني نظير ما أنفقه من مال سنته في  فيها فإن  
 . (2)غيره "

عامة سلطانية  قسمين، جسورِإلى  أن الجسور كانت تنقسمِإلى  نخلص من ذلك
هالي كل منطقة صيانتها وصيانة خرى بلدية خاصة ويتولى أ  ، وأ  تتولى الدولة رعايتها

يل وحماية لهذه الجسور أهمية كبيرة في تنفيذ نظام الري وحفظ ماء الن منطقتهم، كما أن  
، فهي بمثابة سدود وكذلك في كونها وسيلة من وسائل والمدن من الغرق القرى

 المواصالت بين أنحاء البالد.
 :المزروعات أأنواع-جـ:
نتجت العديد من المحاصيل بكميات جيدة وتربة خصبة أ   أ راضيتتمتع مصر ب  

ا يزرع في ومعظمها ما ينبت في المنطقة المعتدلة أو الحارة، ومنها موافرة وجودة عالية، 
الخرى  راضيالتي يرويها النيل مباشرة  عند الفيضان، ومنها ما يزرع في ال   راضيال  

                                                 

 . 220نين، ( ابن مماتي، قوا(1
 .233( ابن مماتي، قوانين، (2
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صناف متنوعة ، وقد تحدث ابن مماتي عن أ  التي يصلها الماء عن طريق الخلجان والترع
نا الحظنا من ن   أ ال  إِ  ، وذكرها تحت عنوان "الصناف الشتوية"،(1)من المحاصيل الزراعية

قسم من هذه المحاصيل كانت تزرع  ن  ل مطابقة ال شهر القبطية مع ال شهر العربية أ  خال
قسمين شتوية وصيفية حسب ِإلى  في الصيف، وعليه ارتأينا تقسيم المحاصيل الزراعية

 وقات زراعتها.أ  
 صناف الشتوية:_الأ 1

الغذاء الرئيس ه ن  ل   ؛ية في مصرالمحاصيل الزراعية الشتو  برزالقمح من أ   عد  ي   _ القمح:
ثم يصنع منه ، (2)البالد العربيةِإلى  خرى كان يصدر، ومن ناحية أ  للمصريين من ناحية

العالية على  راضي، ويزرع القمح في ال  الخبز الذي كان وال يزال الغذاء الضارئيس لإلنسان
 .(3)ثر الشعير والكتانأ ثر القمح لكثرة الطرح أ و على أ  

م وقت ويتقد  الرطبة،  ر يمكن زراعته في ال  ِإذ  ؛حتاج الماء كالقمحال ي _ الشعير:

 .(4)زضاراعته وحصاده على القمح
، هميته بعد القمحوتأتي أ   "البقول"ويسمى ة الرئيسمن المحاصيل الشتوية  عد  ي   _ الفول:
 مكما يتوتعود أهميته لكونه غذاء أساسي للسكان،  راضيمن ال   كبيرةمساحات  ويزرع في
المحروثة التي كانت أول زراعتها قمحا   راضيللحيوانات، ويزرع في ال   اعلف  استخدامه 

 .(5)وشعيرا  

                                                 

 .258( ابن مماتي، قوانين، (1
م(، فضائل مصر ، تحقيق : إبراهيم العدوي ، القاهرة ، 961هــ/350( الكندي ، محمد بن يوسف )ت (2

م(، أحسن التقاسم في 10هــ/4؛ المقدسي ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد )ت ق58، 1971دار الفكر ، 
 .195، 1991، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،  3قاليم ، طمعرفة ال

 .258 ( ابن مماتي، قوانين،(3
 .259 ( ابن مماتي، قوانين،(4
 .260 ( ابن مماتي، قوانين،(5
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ا م  أ  ، يكون وقت زراعة الحمص مع وقت زراعة العدس :والعدس (1)_الحمص والجلبان
ه يستخدم كعلف للحيوانات وكان ن  ل   ؛اصيل التي كانت تزرع بكثرةالجلبان فهو من المح

 .(2) المحروثة الرقيقة راضي، ويزرع في ال   في الصعيد والفيوميزرع 
ه يدخل في صناعة اصيل ذات االهمية الكبيرة في مصر؛ لن  من المح عد  ي   _ الكتان:

وتختلف جودته من منطقة لخرى، فالجيد منه كان  أ نواعالنسيج، ويكون الكتان على 
 . (3)اويستخدم محلي  قل جودة فيباع ا ال  م  الخارج أ  ِإلى  يصدر

، ويذكر اشتهرت مصر بكثرة الدوابِإذ  ؛كان يستخدم كعلف للحيوانات _القرط "البرسيم":
 . (4) في مصر"ال  "بها القرط وليس في الدنيا قرط تشد عليه الخيل إِ الكندي 

 .(5)يزرع البصل ويحصد مع الثوم _البصل والثوم:
 .(7)ل وبداية كانون الثانييزرع في نهاية كانون ال و  : (6)_الترمس

 صناف الصيفية:_الأ 2
في  والسي مانتنج مصر البطيخ وبجودة عالية  خضر واللوبيا:البطيخ الأصفر والأ _
ت مصر بزراعة الرملية، وتكون ثمرته ذات شكل مستطيل معوج، كما اشتهر  راضيال  

وكانت اللوبيا تورع  ،ذي انتقلت زراعته عن طريق الهندال  ، خضرالبطيخ ذو اللون ال  
 .(8) مع البطيخنفسه الوقت وتقطف ب

                                                 

( وهو نوع من البقول، عشب حولي ينبسط نباته على الر ، ونوره احمر من الفصيلة القونية تركل بذوره وهي (1
 . 152ارة ، قاموس المصطلحات ، مدورة نية ومطبوخة . عم

 .261-260 ( ابن مماتي، قوانين،(2
 .262-261 ( ابن مماتي، قوانين،(3
 .17( فضائل مصر، (4
 .263( ابن مماتي، قوانين، (5
( الترمس : شجر له حب مضلع محزز ، وبه سمي الجمان وهو من أجناس الباقالء وهو باقالء مصري . (6

براهيم 786هــ/170ن خليل بن أحمد )ت الفراهيدي ، أبو عبد الرحم م(، كتاب العين ، تحقيق : مهدي المخزومي وا 
 .7/341السامرائي ، دار ومكتبة الهالل، 

 . 264( ابن مماتي، قوانين، (7
( االدفوي ، كمال الدين جعفر بن ثعلب، الطالع السعيد الجامع السماء الفضالء والرواة بأعلى الصعيد، مصر، (8

م(، حسن 1505هــ/911؛ السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن محمد )ت  11، 1914لية، مطبعة الجما
 .2/223، 1967المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، تحقيق ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، 
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 .(1)ل نيسان، ويحصد في شهر تموزيزرع في أخر آذار وأو  _السمسم: 
 . (2)يها كميات وفيرة من المياهيزرع في المناطق التي تتوفر ف_القطن: 

 راضييزرع في ال  ِإذ  ؛ن أشهر المحاصيل الصيفية في مصرم عد  ي  _القصب السكر: 
 .(3)ذات الماء الدائم

وان زراعة القصب، وهو محصول غذائي يزرع في جميع انحاء أ   يزرع بنفس_القلقاس: 
 .(4)مصر

 . (5)، ويقطف في ابشباط وأول آذار نهاية شهريزرع في _الباذنجان: 
 .(6)حد المحاصيل التي تزرع في مصروهو أ _السمسم النيلي: 

، وتكثر زراعته في المالبس باللون الزرقوهو نبات يستعمل في صباغة _النيلة: 
 . (7)بارحات ومياه اآلالوا

 .(8)يزرع الفجل طوال ايام السنة_الفجل: 
 .(9)من زراعته اعين يوم  بر يزرع في شهر تموز ويستحصل بعد أ  _اللفت: 
 .(10)يزرع على شكل الشتل ويركل بعد شهرين من زراعته _الخس:

 .(11)شتلا على شكل اليض  يزرع أ _الكرنب: 
هذه المحاصيل التي كانت تزرع في مصر، وكان معظمها يفي بحاجة البالد        

شجار النخيل  عن غرس أ  الخارج كالمنسوجات، فضال  ِإلى  والفائ  منها كان يصدر
                                                 

 .265( ابن مماتي، قوانين، (1
 .266-265( ابن مماتي، قوانين، (2
 .266( ابن مماتي، قوانين، (3
 .267( ابن مماتي، قوانين، (4
 .267( ابن مماتي، قوانين، (5
 .268( ابن مماتي، قوانين، (6
 .269-268( ابن مماتي، قوانين، (7
 .269( ابن مماتي، قوانين، (8
 .269( ابن مماتي، قوانين، (9

 .270-269( ابن مماتي، قوانين، (10
 .270( ابن مماتي، قوانين،(11
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 أ نواعوزراعة الفواكه كالكروم والتين والتفاح والتوت والموز، كما ذكر ابن مماتي زراعة 
 لياسمين والمرسين والريحان والمنتور.من الزهور النرجس وا

 مالية في مصر:الموارد ال-ثالثا:
 بعد نية ال  ، ويرى ابن مماتي الزكاة ال تصح إِ واجبة على كل مسلم عاقل -_ الزكاة:1

، اي كل سنة، ويحدد ابن مماتي (1)دفع الزكاة عن ماله، "والزكاة تنعقد بالحول والنصاب"
ها أ نواعكاة، ومنها الذهب والفضة وعرو  التجارة والماشية بمالك التي تجب عليها الز ال  

اة الفطر وهي ذلك زكِإلى   عن المزروعات والثمار، ويضيفاإلبل والبقر والغنم فضال  
ا يردي عنه كان عبد  واجبة على كل ذكر وأ نثى، وتردى عن المسلمين ال حرار البالغين، و 

 .(2)الزوج يدفع لزوجته زكاة الفطر ن  طفال فيردي عنهم والدهم كما أ  ا ال  م  سيده، أ  
البالغين تستثنى منها النساء حرار وهي الجزية الواجبة على أ هل الذمة ال   -_الجوالي:2

ا عن الفقراء الذين ال مال لديهم ومن يض  رهبان والعبيد والمجانين، وتسقط أ  طفال والوال  
ثالثة طبقات عالية، ومتوسطة، وسفلى، وترخذ في بداية محرم  اسلم، وتكون الجزية على

 .(3)من كل سنة
هو علم قائم بذاته وله فروع وتفاصيل كثيرة، وما يهمنا هنا هو ما تتحصل _المواريث: 3

بعد وفاة الشخص ولم يكن له وارث وهو المال الذي يبقى  ،عليه الدولة من هذه المواريث
 .(4)بيت المالِإلى  راث يذهب الباقيو من يستحق جزاء  من الميأ  
 
 
 
 
 

                                                 

 .309-308( ابن مماتي، قوانين، (1
 .316( ابن مماتي، قوانين، (2
 .318-317( ابن مماتي، قوانين، (3
 .319( ابن مماتي، قوانين، (4
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يقصد بها المدن التي تقع على حدود الدولة، ومنها االسكندرية  _الثغور المحروسة:4
، كان الخمس يفر  في هذه المدن الحدودية على (3)وعيذاب ورشيد (2)وتنيس (1)ودمياط

لروم، وهي ضرائب هذه الثغور، كما يرخذ الخمس من كنائس اِإلى  تجار الروم القادمين
 .(4)مستقرة ومعروفة آنذاك

ر القادمين من يضم المتجر ما كان يشترى للديوان من البضائع من التجا _المتجر:5
الثغور المصرية، وكان عليها عمال يستخدمون لإلشراف ِإلى  خرىدول وومدن ومناطق أ  

 . (5)عليها وحمايتها وتوجيهها
أ حد  عد  حمر، ي  مور كثيرة أ برزها صبغ ال  وهو حجر معروف يستخدم في أ  _الشب: 6

تي تشرف الدولة على استخراجه ال  المعادن الممي زة التي تستخرج من صحراء الصعيد 
ي شخص من المناطق التي يتم فيها بيعه، وتحرص الدولة على حمايته وتمنع أ ِإلى  ونقله

                                                 

( دمياط: مدينة قديمة تقع بين تنيس والفسطاط على زاوية بين البحر المتوسط والنيل، فيها الهواء (1
؛ القزويني، زكريا بن 2/472العذب تشتهر بعمل الثياب، وهي من ثغور اإلسالم. الحموي، معجم البلدان، 

 . 193، 1960م(، آثار البالد وأخبار العباد ، بيروت ، دار صادر ، 1283هــ/682محمد بن محمود)ت 
كانت  بورسعيد جنوب غرب مدينة مصر في محافظة بورسعيد هي جزيرة مصرية تقع في( تنيس: 2(

رسعيد حيث كان بها ميناء هاما تنيس مدينة مصرية زاهرة في العصور اإلسالمية في موقع مدينة بو 
لتصدير المنتجات الزراعية المصرية وكانت تشتهر بصناعة النسيج في مصر، ونظرا لبراعة أهل تنيس 

اليعقوبي أحمد بن أبي  الكعبة المشرفة. في صناعات النسيج فقد كان يعهد إليهم سنويا بتصنيع كسوة
،  دار 1وضع حواشيه محمد أمين ضناوي ،طم(، البلدان،  897هــ/ 284يعقوب اسحق بن جعفر )ت 
؛ االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ) ت: 1/175، 2002الكتب العلمية ، بيروت، 

ابن حوقل ؛ 1961،52م(، المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبد العال، وزارة الثقافة، 957هـ/346
 .1/156، 1938نان ، دار صادر ، م(، صورة الر  ، لب977هــ/367، أبو القاسم محمد )ت 

( تقع على الساحل الغربي للبحر االحمر، وتعد من المدن المشهورة اذ كانت مجمع للتجار في البر (3
البحر، وتعد نقطة االتصال بين تجارة البحر الحمر وتجارة النوبة ونهر النيل فهي محط السفن القادمة 

 .4/171دان، من الشرق إلى عدن وجدة. الحموي، معجم البل
 .326-325( ابن مماتي، قوانين، (4
 .327( ابن مماتي، قوانين، (5
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نه وهو عندهم مما البد و بيعه سوى الديوان، وكان الروم يرغبونه ويستخدمو شرائه أ  
 .(1)منه

يوجد داران للضرب في زمن ابن مماتي وهما دار القاهرة ودار _دار الضرب: 7
ذا يتم فيها ضرب ى باب الضرائب، إِ سكندرية، ويصنف مردودات هذه الدور تحت مسم  اإلِ 

سعار تختلف عن الفضة، منهم كل حسب قيمته فلضرب الذهب أ  الذهب والفضة ويرخذ
 .(2)الدولة تستخدم عمال وصياغ للعمل فيهوكانت 

ة ولي  مواد ال  يقوم الديوان بشراء ال هذه الدار مخصصة لعامة الشعب ِإذ_دار العيار: 8
 .(3)كالحديد والنحاس والخشب وصنع الموازين والمكاييل وبيعها للناس

وهو ر مص أ ر يوجد في البر الغربي من  وهو من المعادن الطبيعية التي_النطرون: 9
موال على استخرجه ثم تستخدم الضمناء لنقله ونين أ خضر وأ حمر، تنفق الدولة ال  على ل

العديد من ِإلى  و تعرضه للغرق، ثم يصدرعدم نقص وزنه أ  الديوان لتضمن ِإلى  وتسليمه
 .(4)الدول ضمن التجارة الخارجية لمصر

البر الغربي المقطوعة قي و في البر الشر  راضيمجموعة من ال   _الحبس الجيوشي:10
كثر ما كانت تزرع به هذه من السلطان للوزراء وال مراء وتكون عوائدها لمصلحتهم، وأ  

موال المتحصلة تان ، وعندما افتى الفقهاء ببطالن هذا الحبس صارت ال  هو الك راضيال  
 .(5)بيت المالِإلى  منها تذهب

ل جمعينة من أ  م د ةمن الناس ليستأجرها مجموعة  ر مساحات من ال   _الحكار:11
ن تبنى ليهم، وتبقى تحت تصرفهم حتى بعد أ  جرة مقررة عاستغاللها، ويدفعون مقابل ذلك أ  

 .(6)و بساتيناكن أ  فيها مس

                                                 

 .328( ابن مماتي، قوانين، (1
 .332-331( ابن مماتي، قوانين، (2
 .333( ابن مماتي، قوانين، (3
 .335-334( ابن مماتي، قوانين، (4
 .339( ابن مماتي، قوانين، (5
 .342( ابن مماتي، قوانين، (6
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اء ِإليها، يقوم بع  قريبة من االقطاعات يصعب وصول الم أ را   وهي _الغروس: 12
جارها ارتفعت قيمة إِ  ر ا زادت مساحة ال  ستئجارها لقاء مبالغ بسيطة وكلمالمستثمرين با

 .  (1)نفسها كارتحا فكرة االوهي تقريب  
نظرا لحاجة البالد إلقامة الجسور لتحقيق المنفعة العامة وايصال  _مقرر الجسور:13
الزراعية، وعليه فبعد عمل الجسور في نواحي متعددة من البالد تقوم  راضيال  ِإلى  الماء

ا على دفعها لزام   وصار ر على هذه النواحي كل حسب حجم ال  الدولة بفر  ضريبة 
 .(2)ها بع  مال الخراجا كأن  الفالح سنوي  

مقطع وقسم قسام، قسم للديوان وقسم للة أ  تقسم االتبان على ثالثتبان: _موظف الإ 14
 ذا رغبتالك االتبان لمن يأتي بعده وا ِ  ر ذا ترك المقطع ال  ه إِ ن  للمزارع، وجرت العادة أ  

 .(3)ن يدفع ضريبة معلومةالمزارع بأخذ حصة الديوان عليه أ  
المليئة بالشجار والغابات، وكانت الدولة  راضيعبارة عن مساحات من ال  _ الحراج: 15

اطراف يقوم صاحب الديوان ببيع ِإذ  تحرص على حمياتها وحراستها من القطع العشوائي،
 .(4)بناء المراكب  لقاء مبالغ معلومةكحطب ول ال شجار للتجار كخشب يستعمل

خزينة الدولة باستثناء ِإلى  الواردات التي كانت تدخل لقد ذكر ابن مماتي أ برز       
ط بسيان مستحقاته، فهل من الممكن أ ن يذكر أ  على ذكره وتب الخراج الذي لم يأتِ 

ستفاد امالت التي ال يها ؟. فقد اورد العديد من المعالمعامالت السلطانية ويغفل عن أ برز 
و مساوية لما يدخل لبيت المال واعطى السبب وذكر "إنما منها او تكون نفقتها اكثر أ  

سياسية تقف وراء عدم ذكر الخراج،  اسباب  هناك أ   ن  ، يبدو أ  (5)اوردت ذلك حفظا لذكره"

                                                 

 .342مماتي، قوانين، ( ابن (1
 .343( ابن مماتي، قوانين، (2
 .344( ابن مماتي، قوانين، (3
 .346( ابن مماتي، قوانين، (4
 .354(ابن مماتي، قوانين، (5
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ا ال سر   عد  الخراج ت  ما مردودات ة ورب  ال يوبيا في الدولة ابن مماتي كان وزير   ن  والسي ما أ  
 و اطالع العامة عليه.يجوز البوح به أ  

 الخاتمة.

كون قد وفقت في وفقنا في تقديم هذا البحث الذي أ رجو أ ن أ   الحمد هلل الذي         
تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بموضوع البحث )المالمح االقتصادية في كتاب 

قد بذلت كل الجهد لكي يخرج البحث بهذا الشكل وفي قوانين الدواوين البن مماتي(، و 
 ي:مجموعة من النتائج وهي كما يأتِإلى  نهاية البحث توصلت

 عن _قلة المعلومات عن حياة ابن مماتي في المصادر التاريخية وكتب التراجم، فضال  1
هرة ى الرغم من مكانة وش من بع  المررخين علال  فال ذكر كتاب قوانين الدواوين إِ غإِ 

 همية الكتاب.المرلف وأ  
كانت لها نظم عديدة ومعروفة ودقيقة تسير  ال يوبيالزراعة في مصر في العصر  ن  _إِ 2

الصالحة  راضيهم الدولة في توفير ال  سعليها الحياة الزراعية ويعتمدها الفالحون كما ت  
 نظمة الري.زراعة وأ لل
مكانية وصول وا ِ  ر ودة ال  _تفاوت زراعة بع  المحاصيل الزراعية من حيث ج3

نتاج هذه المحاصيل كان  ن  صيل التي تتناسب مع البيئة، كما أ  والمحا راضيال  ِإلى  المياه
 خرى.الدول ال  ِإلى  يكفي السكان ويزيد ويصدر

ا حديث ابن مماتي عن المعامالت السلطانية وواردات الدولة كانت دقيقة جد   ن  _إِ 4
تي كانت تتخذها الدولة مع المواطنين، وبينت العوائد المالية ق التعامل الائوضحت طر أ  

 للدولة ووسائل تحصيلها مع تحديد المبالغ.
كانت ترخذ وتنفق في الوقت ذاته أ و  هان  المرلف لبع  الواردات التي يرى أ  _اختصار5
المدخوالت قليلة ال تستحق الخو  في تفاصيلها، وذكر لنا العمال والمشرفين  ن  أ  
ديدة من أ جل تحقيق مصالح المستخدمين والضمناء والنظار الذين كانوا يقومون بمهام عو 

 ا وتسيير مصالح الناس.   حيان  الدولة أ 
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Abstract 

         This study includes a search for economic features through Ibn 

Mamati’s Laws of Diwans book, which is a topic that calls for 

shedding light on it and knowing its dimensions and aspects and its 

real impact on the reality of life in that era of Islamic civilizational 

history. The economic aspect has a direct impact on the relationship 

between society and the state. 

      The main idea of dealing with this kind of studies is to shed light 

on an important figure who has an official status in the state and 

society, and the book he wrote has great scientific value and is 

considered an authentic historical document because it is an 

eyewitness to his era, and he has knowledge and erudition that talks 

about accurate information that he saw, lived and dealt with. During 

his tenure in high positions in the state, it is therefore important to 

stand on such type of studies, verify them, and know their details. 

      In this study, we talk about the time period in which Ibn Mamati 

lived and wrote topics related to the economic aspect of Egypt in the 

Ayyubid era, as he was one of the prominent ministers in the 

Ayyubid state. 

      We note that previous studies have focused on the political and 

military aspects, neglecting the economic, social and civilizational 

aspects and have not sufficiently shed light on these important and 

main aspects of peoples' lives. 

     The strange thing is that most literary history books have 

neglected to mention the life of Ibn Mamati, so that the largest 

historical encyclopedia did not contain anything about the life of Ibn 

Mamati, except for some historians who referred to some 

information about his life and his book Laws of Diwans. 

        Key words: features, economics, laws of offices, Ibn 

Mamati. 
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