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 مقدمه
های مألوف عربی،  ها در شهرهای جدید، بر اساس سنتبپس از فتح مصر و استقرار عر

جنگاوران فاتح بیشتر به امور نظامی و تجهیز سپاه برای گسترش فتوح، اشتغال داشتند و 
ورود . ها قرار داشتای رو به رشد از غیر عربچنان در اختیار طبقه تجارت و داد و ستد هم 

ساز تحول و تطوری بزرگ بود،  رهنگی، زمینههای اجتماعی و ف اعراب مسلمان گرچه در زمینه
ها از تجارت  پرهیز عرب. اما در ساختار قوانین اقتصادی و تجاری مصر تغییر زیادی ایجاد نکرد

ها، به ویژه فرماندهان ارشد سپاه و اشراف قبایل پس از فتح  عمومیت نداشت و برخی از آن
ای به عمروعاص ـ والی مصرـ از او درباره عمربن خطاب در نامه. اسالمی به تجارت روی آوردند

سرزمین ما محل زرع و تجارت است و ما را «: ثروت فراوانش پرسید و عمرو در پاسخ نوشت
 ).٣١٦بالذری، ( »شودبیش از آنچه نیاز داریم، نصیب می

های تجارتی به امیه این بود که راهاز جمله پیامدهای انتقال خالفت به بنی
بویژه پس از پیروزی مسلمانان در نبرد ذات صواری . شد و مصر منتهی های شام بندرگاه

 و نابودی ناوگان دریایی بیزانس، شرق دریای ٣٤در سال ) ٢٨٩ـ٤/٢٨٨ طبری،(
تسلط معاویه بر قبرس و دست اندازی به رودس و . مبدل شد» عربی«مدیترانه، به دریای 

در .  در شرق دریای مدیترانه شدحمله به قسطنطنیه، موجب افزایش فعالیت مسلمانان
ترین شهرهای تجارتی جهان اسالم، دمشق در شام، اسکندریه در مصر، این دوران مهم

 . العرب، کوفه و بصره در عراق و مرو در خراسان بود قیروان در مغرب، جده در جزیرة
در مصر، تعدادی بندر و . دولت اموی به تجارت داخلی و خارجی اهتمام داشت

داز در اطراف رود نیل ایجاد شد که آبادانی و رونق این بنادر، وجهه همت والیان باران
سازی شکوفا و ساخت دارالصناعه به این منظور در صنایع کشتیرانی و کشتی. مصر بود

 الزم جهت کشتی سازی، برای دسترسی چوب.  به دستور معاویه شروع شد٥٤سال 
). ٨١، فتوح مصر و اخبارهاعبدالحکم، ابن(ند ها از آبراه نیل روانه فلسطین شد کشتی

ها تمرکز بر مالیات  رونق تجارت، منافع زیادی برای والیان داشت که از مهمترین آن
هر چند مکوس، منافع زیادی برای والیان مصر و . مکوس و منافع حاصل از آن بود

ر مردم حکومت اموی داشت، اما بعدها به سبب ستمی که برای اخذ این مالیات، ب
 .رفت، با مخالفت فقها و محدثان مواجه شد می

 



  ٢٤١  ) ق٢٥٤ـ١٩(در مصر دوره والیان ) ضرائب گمرکی(مالیات مُکوس 

  و ماکِس١مکوس
 شد شد، اطالق میگمرکی که از کاالها گرفته میمکوس، بیشتر به مالیات و عوارض

باج و عشر و خراجی که "در منابع، این اصطالح با عباراتی نظیر ). ٤٣١بستانی، (
آنچه اعوان سلطان به ستم در ؛ صد گیرندکه از تجار در مرا مالی یا گیرندداران می راه

این ) ٢/٣٩٢؛ فیروزآبادی،٢/١٢٣٥موسی، (  وصف شده است"موقع خرید و فروش گیرند
شد مگر اینکه تاجر برای تجارت، از بالد خود به بالد دیگر رفته باشد؛  مالیات اخذ نمی
 ). ٢١٣موسوی، (  به مصر یا عراق برودمثالً تاجر شامی

برخی ٢. از مالیات مکوس در سرزمین اسالمی با بدنامی یاد شده استدر بیشتر منابع
دانستند های اسالمی، حرام می از فقهای متقدم، اخذ عوارض از تاجران را در سرزمین

بنابر ). ٢/٢٧٢ مخزومی، ؛٥٠٩ ماوردی، ؛١٠٥ قدامه، ؛٨/٤٤٨ ریطی،: ـ نک نمونه برای(
 والیان، موجب نارضایی تاجران شده بود ها، اخذ این مالیات در دوره برخی از گزارش

 ). ٣٩١ـ٦/٣٥٧جاحظ، (
 همه امور مرتبط به اخذ و اجرای قوانین "ماکس"یا "صاحب مکس "فردی با عنوان 

؛ ٣٣٨ ابوحبیب،(این مالیات چون جبایت، نظارت و تعیین حدود را بر عهده داشت 
 ).٤/٣٤٨؛ طناحی، ٧٧١بستانی، 

 
 پیشینه دریافت مکوس در مصر

این سرزمین با برخورداری از . دریافت مالیات مکوس در مصر، از دوره بیزانس رایج بود
های اروپا، آسیا و آفریقا ارتباط داشت و به عنوان موقعیت استراتژیکی در منطقه، با قاره

از شهر قلزم در ساحل دریای سرخ، . شد مرکز تجاری میان شرق و غرب شناخته می

                                                                                                                                            
 ایمکوس جمع مَکس    . (Grohman,.9) اند    دانسته makso ماکسو   یانیرا مشتق از لفظ سر     کسکلمه مَ ـ  ١

 و  یرسـختگی  زدن،نـه  چا یزیـ  چ دنیـ در خر :  آمده است  ری مختلف ز  یمَقس است که در لغت به معان      
، تاج العـروس  ؛ زبیدی،   ٣٣٨ابوحبیب،   (عی و بها در ب    متی کم نمودن ق   ،)٧٧١بستانی،   (مخالفت کردن 

 ).٣٣٨ابوحبیب،  ( کردنتیگرد آوردن مال؛ باج ستاندن و جبا) ٨/٤٤٧
 ابویوسـف . داشـت وجـود   اخذ مالیات مکوس در سرزمین اسـالمی، اخـتالف فقهـی و حـدیثی         ـ درباره ٢

شود در حکم صدقه است و عشوری که از اهـل           عشوری که از مسلمانان گرفته می     «:  معتقد بود  )١٣٤(
 اما بازرگانی در )١٢٧ـ١٢٦ریس، : ؛ نیز نکـ ١٣٤ (»شود در حکم خراج است   ذمه و مشرکین گرفته می    
از های اسـالمی     اموالی که در سرزمین     عشر گرفتن از   گونه عوارضی ندارد و    داخل سرزمین اسالم هیچ   

 .)٥٠٩؛ ماوردی، ١٢٧همان، (شود، حرام است شهری به شهر دیگری منتقل می
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شد و کاالهایی که از مصر به خلیج فارس من ارسال میمواد غذایی به حجاز و ی
رسید کاالهایی نیز که به عدن می. شدها، به بغداد حمل میرسید، به وسیله کاروان می

شد و بازرگانان اروپایی به از راه بندر سُوَیس به اسکندریه و تمام شهرهای شام برده می
 یازشان بود، خریداری و به اروپا حمل کنندآمدند تا آنچه از این کاال مورد ناسکندریه می

رونق بازرگانی خارجی در مصر، موجب شده ). ٢٩٨ـ٢٩٧، ...مصر فی عصر الوالهکاشف، (
های دریایی و خشکی به  بود که بر کاالهای تجاری کشورهای اروپایی و آسیایی که از راه

الیات، از این م). ١/٢٠٤مقریزی، ( مصر آمد و شد داشتند، مالیات گرفته شود
به » رم«هایی که برای تأمین آذوقه و مواد غذایی ساکنان عاصمه امپراتوری یعنی  کشتی

رفتند و کاالهای گوناگونی چون غله، گوشت، روغن، ادویه، برده، عاج و طال،  مصر می
همچنین بر کاالها و افرادی که از راه ). Baynes,100(شد  کردند، گرفته می حمل می

گمرکی وضع شده شدند، عوارضدریای سرخ یا صحرای غربی وارد میصحرا و از طرف 
ای که بین مصر سفلی و علیا،  هایی نیز برای گرفتن مالیات از مال التجارهایستگاه. بود

سندی که در قفط یافته شده است، مقادیر ). ٥٠ریس، (شد، ایجاد شده بود برده می
ها در دریای سرخ، ده  از ملوانان کشتیکند؛ مثالً از هر یکگمرکی را روشن میعوارض

های جدید،  در برخی از پژوهش. شددرهم و از کمک ملوانان، پنج درهم دریافت می
. مالیات وضع شده بر کاالهای صادراتی و وارداتی، سه درصد تخمین زده شده است

ده شد، بیشتر بوهای عربی وارد بنادر دریای سرخ میمالیات کاالهایی که از سرزمین
امپراتوری روم از از اواخر سده چهارم میالدی، گرفتار ). Baynes, 127-128(است 

پول رایج، اعتبار پیشین خود را از دست داد . ای شد مشکالت اقتصادی و مالیاتی پیچیده
کمبود کاالها و رکود اقتصادی، موجب . های اقتصادی رو به افول نهاد و فعالیت
در چنین وضعی، فرار از پرداخت . رهای مختلف شدای در شه های گسترده نارضایی

ها، نظارت خود را بر  در نتیجه، دولت برای جبران خسارت. مالیات، امری معمول بود
به نظر . تمام داد و ستدها افزایش داد و بسیاری از کاالها، مشمول قانون مکس شدند

ه دولت اسالمی، به رسد همین نظام مالیاتی، با تمام مشکالت و معایب ساختاری، ب می
توان ادامه مالیات گیری در در واقع مالیات مکوس در مصر اسالمی را می. ارث رسید

 ).٥٥، ...مصر فی فجر االسالمکاشف، ( دوره بیزانس دانست
 

 های وضع مالیات مکوسزمینه
تجارت خارجی در مصر دوره اسالمی، مورد توجه خاص والیان مسلمان بود؛ زیرا مالیات 



  ٢٤٣  ) ق٢٥٤ـ١٩(در مصر دوره والیان ) ضرائب گمرکی(مالیات مُکوس 

هایی که کاالها توسط کشتی. برای دولت اسالمی درآمدزا بود) عوارض گمرکی(مکس 
شدند؛ مواد غذایی، حبوبات و انواع کاالها میان در رود نیل شناور بودند، جابجا می

شد و هدف از آن ها هم مالیات گرفته میاز این کشتی«شد، جنوب و شمال مبادله می
 ).٨١/ ١، ...دراساتمحمود، (»  تجارت بودها و تسهیلها، قایقحمایت از کشتی

های ایجاد مالیات مکوس در دوره والیان، تأثیرپذیری از دوره بیزانس یکی از مهمترین زمینه
 تا ٥ معادل مختلف مبلغی اشخاص به گمرکی، نسبت این مالیات، در دوره بیزانس مقدار مالیات. بود

 . )٥٥؛ ریس، Baynes, 83( ود درصد ب ١٠ تا ٣ بین اموال به نسبت و درهم ١٨٠
ها بر خلیج فارس، عبور کاال از طریق آسیای صغیر به بیزانس پس از تسلط عرب

 و اسکندریه، رونق گرفت) قلزم(متوقف شد و تجارت از طریق شام، حبشه و خلیج 

تاجران شهرهای جنوبی ایتالیا و فرانسه، از طریق دریا و ). ٤٨، ...مصر االسالمیه محمود،(
ها و کتان، گندم، حبوبات، خرما، میوه.  بندر اسکندریه، با جهان اسالم ارتباط داشتنداز

مصریان از طریق دریای . رفتشده از مصر به بیشتر مناطق دنیا میبرخی وسایل ساخته
 که تا ١)٢/٣٠٩حموی،(» خلیج امیرالمومنین«سرخ، دریای مدیترانه و بویژه از طریق 

ترین مهم). ١٧١شعیب،(پرداختند بود، به تجارت داخلی میاوایل عصر عباسی موجود 
در ساحل فسطاط، چند لنگرگاه در » مینا الروضه«بندرهای داخلی مصر برای تجارت، 

شدند و  ها و مسلمانان از اسوان به آن وارد میایهای نوبهساحل بوالق که کشتی
های  دمیاط کشتیاز اسکندریه و). ١/٣٥١مقریزی، ( لنگرهای اسوان و قوص بود

بندر . رفتند و شهر قوص مرکز تجارت با نوبه و سودان بود بازرگانی به سمت اروپا می
معروف عیذاب در ساحل شرقی دریای سرخ نیز محل تجارت با یمن، هند، چین و حجاز 

این شهر . بندر عیذاب افزون بر اهمیت تجاری، محل اعزام حجاج مصر به حج بود. بود
ساخت بندرگاه روضه در نزدیکی ). ٢٨٩آزادی، ( بندر جده قرار گرفته بود تقریباً مقابل

از آنجا که مرکز . مخلد، موجب رشد تجارت شدبن فسطاط در دوره امارت مسلمه 
گمرکی نیز در این منطقه قرار داشت، ساخت این بندرگاه موجب هایدریافت مالیات

 ).١٦٦رزاز، ( ها شدگسترش بازرگانی و افزایش آمد و شد کشتی

                                                                                                                                            
 رود از را آن و بکنـد  فـسطاط  شهر کنار در) یکانال (خلیجی تا داد دستور عاص بن عمر به  بن خطاب  عمرـ  ١

 .رسید پایان به ماهشش و پس از   شد آغاز حفر این کانال   یهجر ٢٣ سال در. دهد پیوند قلزم یدریا به نیل
 بردنـد   یم طعام مدینه و مکه یبرا آنجا از و شد آغاز کشتیرانی کانال این در که بود نگذشته سال یک هنوز

 .شد خوانده »امیرالمؤمنین خلیج «پس. رسانید پایان به حرمین مردم سود به را این خدا و
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در دوره والیان اموی و عباسی در مصر، بر اثر گسترش تجارت و افزایش درآمد 
زیرا تعدادی از . حاصل از مالیات مکوس، به تدریج چهره نظامی شهر فسطاط تغییر کرد

در اواخر «رو  از این. گری و جهاد را ترک کردند و به بازرگانی روی آوردندها، سپاهیعرب
 فسطاط دیگر برای اقامت سپاه مناسب نبود و شاید این مسئله یکی از علل دوران اموی،

های شهر فسطاط از دهه). ٣٩عزب، (» تأسیس شهر العسکر توسط عباسیان بوده است
اول حکومت امویان، بازار پررونقی داشت و کاالهای مهمی که در قرون وسطی تولید 

 ).Jomier, 2/957 (شد شد در بازارهای این شهر خرید و فروش میمی
عاص، مالیات پس از گسترش تجارت و بازرگانی در دوره والیان از جمله عمرو بن

میزان این نوع مالیات گمرکی، در دوره . مکوس با تأثیر پذیری از بیزانس وضع شد
 ).٩مخزومی، ( اسالمی کمی بیش از مالیات دریافتی در دوره بیزانس و رومیان بود

از قبایل عرب با هدف کمک به تجارت در صعید مصر و مناطقی پس از اسالم، برخی 
های تجارتی را که بین شهرهای مانند بلجا و صحرای شرقی مستقر شدند و محافظت از قافله
آنها کاالهای تجارتی را از صعید . صعید تا دریای سرخ در رفت و آمد بود، بر عهده گرفتند

ها برای ای از عربهمچنین عده. بردندرخ میهای دریای سمصر به بندر عیذاب در کناره
 ).٦٨ریطی، ( و قفط مستقر شدند) نزدیک مرز اسوان( تجارت و بازرگانی در شهرهای قوص 

 
 مکوس دوره والیان

شد، مکس و به کسی که  در دوره والیان، به عوارض گمرکی که از تاجران گرفته می
محل دریافت این ). ٢٤١قدامه، (شد   میگفتهمأمور اخذ این مالیات بود، ماکس یا عاشر 

دنین در شمال این شهر قرار داشت؛ مالیات ابتدا در شهر فسطاط و سپس در روستای ام
شد؛ بعدها این مرکز به  دنین به سبب استقرار این مرکز مالیاتی مقس هم خوانده می ام

لیات بر به سبب ظلمی که برای دریافت این ما). ١/٣٠٥مقدسی، ( قاهره منتقل شد
 ).٣٩١ـ٦/٣٥٧جاحظ، (اند  رفت، محدثان و مورخان به مذمت مکوس پرداخته تاجران می

از این رو به مأمور . اند در بیشتر منابع، مکوس و عشور، مترادف به کار رفته
 ؛ مقریزی،٣/٤٠٧قلقشندی، (گفتند آوری این نوع مالیات، عاشر یا ماکس می جمع

توان دریافت که مکوس در هربار که تاجر،  بر اساس شواهد موجود در منابع می). ٣/٢١٨
شد اما عشور هرسال تنها یک  کرد، بر وی وضع می  خود را وارد یا خارج میمال التجاره

 ).٢١٣موسوی، ( شد بار از تاجران گرفته می



  ٢٤٥  ) ق٢٥٤ـ١٩(در مصر دوره والیان ) ضرائب گمرکی(مالیات مُکوس 

ات کاالهای نام دیگر مکوس در مصر سده نخستین، خمس الرومی بود که به مالی
مقریزی، ( شدوارد شده به مصر به توسط بازرگانان بیزانس، ایتالیا، ژنوا و ونیز گفته می

عمر ). ١/١٨٤همان، (مکوس ابتدا به دستور عمر بن خطاب دریافت شد ). ١٠٤ـ١/١٠٣
حُجاج نخستین گروهی بودند . عاص دستور داد که چنین مالیاتی وضع کندبه عمروبن

وضع و نظارت براخذ این مالیات وظیفه ). ٢٣/١٥١نویری، (  مقرر شدکه مکوس بر آنها
ربیعه بن شرحبیل بن حسنه را نخستین ) ٢/١٢٣خطط، (مقریزی . صاحب مکس بود

ظاهرا پیش از او . بن عاص دانسته است والی مکس مصر در دوره اسالمی در زمان عمرو
فتوح مصر و  عبدالحکم، ابن( فهمی بودنخستین مأمور این مالیات، خالدبن ثابت 

او بزودی از این مسؤولیت کناره گرفت و عمرو عاص را نیز ). ١١٦؛ کندی،٢٥٨، المغرب
از اخذ آن برحذر داشت و توصیه کرد که به مکس نزدیک نشو که صاحب آن در آتش 

دهد که به رغم رسمیت یافتن عشور و  این روایت نشان می). ١/١٢١سیوطی، (است 
ها، تلقی رایج در دوره پیامبر مبنی بر  تشکیالت اسالمی، در این سالمکس در دیوان و 

اهل ) ٢/١٢٣، خطط(چنان مطرح بوده است؛ به تعبیر مقریزی  حرمت این مالیات هم
 . شمردند ورع از اصحاب سلف مکس را ناپسند می

 بن داد، چنانکه به عبدهللاعمربن عبدالعزیز به مالیات مکوس مصر اهتمام زیادی نشان می
المکس که مرکز اداری  عوف قاری دستور داد برای نظارت بر دریافت مکوس، در محل بیت

 حیان از در دوره وی، زریق بن). ٦٣٣ابوعبید، (رسیدگی به اموال مکوس بود، مستقر شود 
طرف خلیفه مأمور اخذ این مالیات بود و دستور داشت که از تجار مسلمان از هر چهل دینار، 

 از تجار ذمی از هر بیست دینار، یک دینار مکس دریافت دارد و اگر میزان مال یک دینار و
 ).٣/٢٢١مقریزی، (التجاره کمتر از این مقدار بود، از مکس معاف باشد  

ها، گاه گرفت، بر اساس برخی گزارشبا این که مکوس، بر تجارت خارجی تعلق می
 و مراعی نیز در اداره مکس انجام ای چون مصایدهای مستحدثه وضع و نظارت بر مالیات

مالیات (مراعی ). ١/١٩٥، ...دراساتمحمود، (گرفت شد و ذیل عواید مکوس قرار می می
 توسط ٢٥٣ـ٢٤٧های بردی، بین سالطبق اوراق  )مالیات شکار از دریا(و مصاید ) مراتع

وانات اهلی مالیات مراعی در واقع مالیات بر حی). ٧گروهمان، (احمدبن مدبر ایجاد شد 
مصاید که ). ٥٨ ،...مصر فی فجر االسالمکاشف، (کردند  بود که از مراتع استفاده می

های کشاورزی ساحلی و ها، زمینشد، بیشتر به ماهیمالیات بر شکار از دریا را شامل می
های جدید،  مدبر برای هریک از این مالیاتابن) ١/٢٠٢مقریزی، (گرفت نمک تعلق می



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم شمارۀ ،نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٤٦

؛ ٤٣بلوی، (دیوان مکوس  ایجاد کرد که بعدها در شام نیز رواج یافت دیوانی ذیل 
، مالیات مکوس بر چرا، صید، کاال، ترانزیت، )١/٨٩(به نوشته مقریزی ). ١/٢٠٥، مقریزی

هایی که  در دوره والیان بیشتر مالیات. شدکشتار و ذبح، بازار و حتی بر حاجیان تحمیل می
چون مالیات مکس، مراعی و مصاید، در یک دسته قرار مورد ذم جامعه مصر قرار داشت، 

این مالیات . شدندها در مجموع مکوس خوانده میگرفتند که همه این نوع مالیاتمی
ها، عوارضی بود که از از جمله این مالیات. معروف بود» هاللی«همچنین، ابتدا به مالیات 

که از سرحدات دریایی اسالم های غیرمسلمان همچون هندوها و فرنگیان کاالهای کشتی
  ).٣٥٣ابن مماتی،(شد  گذشت، به مقدار ده یک به صورت نقدی یا جنسی گرفته می می

 
 شیوه اخذ مکوس

پس از فتح مصر، دریافت این مالیات براساس . های گوناگونی داشت اخذ مالیات مکوس شیوه
در روایتی ( از مسلمانان  درهم١٠٥گرفت و مقدار آن،  ـ صورت  ـ عمربن خطابفرمان خلیفه

 درهم از تجار حربی بود ١٠٠٠ درهم از اهل ذمه و ٢٠٠و )  از هر چهل درهم، یک درهم
رسد  در دوره والیان، مقدار این مالیات متفاوت بود، با این حال به نظر می) ١/١٨٤ مقریزی،(

 ).٩مخزومی، (کمی بیش از مالیات دریافتی در دوره بیزانس و رومیان بود 
کردند، مکوس گرفته های تجارتی، هر بار که در بنادر مصر بارانداز می کشتیاز
زد و نیز رسیدی مبنی بر اخذ مالیات شد و صاحب مکس مُهر خویش را بر کاالها می می

مقدار و شیوه دریافت مکوس، بسته به مکان و زمان و کاال، . شد به تاجران تحویل می
همچنین عوارضی از ) ٢/١٢١، خططیزی، ؛ مقر٢١٤ـ٢١٣مقدسی، ( متفاوت بود

های غیرمسلمان همچون هندوها و فرنگیان که از سرحدات دریایی  کاالهای کشتی
گرفتند که انواع محصوالت چون مصنوعات و منسوجات را شامل گذشت، میاسالم می

 ).٥٧ ـ ٥٥ ،...مصر فی فجر االسالم؛ همو، ٤٥ ،...مصر فی عصرالوالهکاشف، (شد می
 
 جهنتی

 هجری، مسلمانان با تأثیرپذیری از نظام مالیاتی بیزانس، ٢٠با فتح مصر در سال 
. های پیشین را در تشکیالت اداری و مالی دولت اسالمی وارد کردندبسیاری از مالیات

با گسترش . ها، مکوس یا عوارض گمرکی یا بازرگانی بود ترین این مالیات یکی از مهم
ترین منابع مالی دولت تبدیل شد؛ مسلمانان، ذمّیان و  از مهمتجارت، این مالیات به یکی



  ٢٤٧  ) ق٢٥٤ـ١٩(در مصر دوره والیان ) ضرائب گمرکی(مالیات مُکوس 

بازرگانان خارج از قلمرو داراالسالم، یعنی اهل حرب با ضرائب متفاوت تحت شرایطی 
همچنین افزایش درآمد حاصل از مکوس موجب ایجاد . مشمول این مالیات می شدند

زرگانی، این مالیات هم بنادر جدید و رونق بازرگانی شد و به تدریج با گسترش با
 .مند در آمد گسترش یافت و به صورت نظام
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