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  مقدمة

ي  مجموعة من ٔالافراد والجماعات  إالّ إّن الحياة الاجتماعية ما 
ن بزمٍن  ي منطقة أو بيئة محدودة النطاق واملعالم، مربوط يعيشون 

ي أن  ي مناخ هذه البيئة طوائف متعددة من ما. ومن الطبي تنشأ 
راك ٔالافراد  الظواهر والاّتجاهات ومظاهر السلوك، تنشأ من اع
ا، حيث  بعضهم مع بعض، ومن تفاعلهم مع البيئة ال يعيشون ف
م، فأعطى  ى وجهات نظرهم وتختلف رغبا تتقابل عواطفهم وتتال

م وأنماط معي م، وأفرز ذلك الوضع صورة متكاملة عن حيا ش
ذلك البناء ُنُظمًا لتنظيم الحياة فيه. فكانت الحياة السياسية 
ي للمجتمع أم من  َكانت من داخل البناء الاجتما

َ
ُمَواكبة له، سواء أ

ن الحياة الاجتماعية  ي. وب ى قّمة الهرم الاجتما رّبع ع خارجه، فه ت
ا، ا وإيجابّيا ُظم  ال يحياها أبناء املجتمع بكل سلبيا ن النُّ وب

السياسية ال تحكم وُتقّيد الحياة بشكٍل عام عاشت املجتمعات 
ي ظل هذه النظم  ى هامش حياة اقتصادية ُمتباينة الاتجاهات. و ع
ر من العادات ؤالاعراف والتقاليد ومظاهر  واندماجها تبلورت الكث
ا ما هو متعلق  خرى م

ُ
السلوك، وأفرز املجتمع الواحد جوانب أ

ا ما هو متعلق بالحياة الفكرية والثقافية بال حياة الدينية، وم
رها من الجوانب.    وغ

  :أهمية الكتاب 
ي تكمن أهمية موضوع كتاب ( ي ِمْصَر  ُة  الَحَياُة الاْجِتَماِعيَّ

ِة  ْوَلِة اْلَفاِطِميَّ ي عصر هذه الدولة َعْصِر الدَّ ي أّن ِمْصَر ٕالاسالمية   ،(
قالاًل حقيقيًا، فلم تعد تتبع أّي جهٍة أو وألول مرة استقلت است

رامية  ا القاهرة ُبؤرة ومركًزا لدولة ُم خرى، وأصبحت عاصم
ُ
خالفٍة أ

ي أول دولة شيعية تحكم مصر  ٔالاطراف. كما أّن الدولة الفاطمية 
ى وقتنا الحاضر -ٕالاسالمية  ي أن -وآخر دولة إ ، فكان من الطبي

ر الح ْ ي َس ر  ر كب ّ ا، الذي أخذ يحدث َتغ ياة الاجتماعية للسكان ف

ي التطّور ليواكب ويساير عقائد ومتطلبات وسياسات وأهداف 
  الدولة الجديدة.
  أهداف الكتاب

ا:  ُموٍر م
ُ
ى ِعّدة أ   دف هذا الكتاب إ

ـــــــــا املجتمـــــــــع  -١ ـــــــــ يتكـــــــــّون م التعريـــــــــف بالعناصـــــــــر الســـــــــكانية ال
، وتحديــــد العالقــــات ال ــــي العصــــر الفــــاطم ــــ تــــربط املصــــري 

ى الحياة الاجتماعية فيه.  م، وأثر هذه العناصر ع  فيما بي

ــــا املجتمــــع، مــــع عــــرض للفئــــات  -٢ ّلف م
َ
ــــ َتــــأ ِذكــــر للطبقــــات ال

رهــا  ي الــذي تعيشــه وتأث املُكّونــه لكــل طبقــة، والوضــع الاجتمــا
ي البالد. ى الحياة العامة   ع

ــــي املجتمـــــع، ســــواء املـــــ -٣ رأة إبــــراز الـــــدور الــــذي قامـــــت بــــه املـــــرأة 
رها.   الفاطمية أم غ

كــل وَمْشــرب  -٤
ْ
ُعاشــة للســكان مــن َمأ

ْ
محاولــة توضــيح ٔالاحــوال امل

م، ومــا  ــى وســائل لهــوهم وتســلي وَمْلــبس وَمْســكن، باإلضــافة إ
م من مظاهر سلبية وأمراٍض اجتماعية. َّ بي  تف

ــــ  -٥ ِذكــــر وعــــرض وشــــرح ألهــــم ٔالاعيــــاد واملناســــبات واملواســــم ال
ـــا الســـكان ـــى مـــا  كـــان يحتفـــل  ـــ ع رك ـــي ذلـــك الوقـــت، مـــع ال

ـــــــــذه ٔالاعيـــــــــاد واملواســـــــــم،  أضـــــــــفاه الفـــــــــاطميون مـــــــــن اهتمـــــــــاٍم 
ــَمات  ــ أمســت ِســَمة مــن الّسِ ّ ــا، ح ــ صــبغوها  ــبغة ال والّصِ

 البارزة لذلك العصر. 
 مضمون الكتاب

ى النحو  ى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، ع يحتوي الكتاب ع
  ٓالاتي: 

ـــــــــــا حـــــــــــديث عـــــــــــن املقدمـــــــــــة أهميـــــــــــة املوضـــــــــــوع، وأهـــــــــــم أهدافـــــــــــه، ، وف
ـــي إعـــداده، وأهـــم املصـــادر واملراجـــع  ـــ واجهـــت مؤّلفـــه  والصـــعوبات ال
ـي  ـى َهْدِيـِه  ـاج الـذي سـار ع ى امل ي إنجازه، باإلضافة إ ال اعتمدها 

   رمضان محمد رمضان األحمر
   قسم التاريخ –عضو هيئة التدريس 

  ليبيا  –بنغازي  جامعة

  رمضان محمد رمضان ٔالاحمر  :املؤلف

  . شركة القدس للنشر والتوزيع :الناشر
ى الطبعة :النشر تاريخ    ٢٠١٢ ٔالاو
    املتوسط الحجم من ٣٧٨ :الصفحات عدد
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ــــــــى عــــــــرٍض مــــــــوجٍز عــــــــن ماِهّيــــــــة الدولــــــــة  التمهيــــــــدكتابتــــــــه. واحتــــــــوى  ع
ــي بــالد ا ا  ملغــرب ٕالاســالمي، وكيفيــة الفاطميــة، وبــدايات انتشــار مــذه

ـــ  ّ ـــا، ح ـــا لغـــزو ِمْصـــَر والســـيطرة عل ـــا فيـــه، ثـــم محاوال توطيـــد أركا
ـــي ذلـــك ســـنة  ـــا ٩٦٩هــــ / ٣٥٨نجحـــت  ـــا والاســـتقرار  م. والانتقـــال إل

ى دار خالفة.   ائّيًا، مما حّول البالد املصرية من دار إمارة إ
ي الفصل ٔالاول تحدث املؤلف عن ( ي عناصر سكان مصو ر 

ي الحياة الاجتماعية ُصول كل العصر الفاطمي وأثرهم 
ُ
)، ُمَوّضحًا أ

ى عالقته  ي مدينة القاهرة ، باإلضافة إ عنصر ومواطن ُسْكَناُه 
ي: املغاربة ؤالاتراك  ي  ى التوا بالعناصر ٔالاخرى. وهذه العناصر ع
ى جانب عناصر أَقّل عددًا مثل: الصقالبة  والسودان ؤالارمن، إ

طبقات روم والديلم والُغّز ؤالاكراد. أّما الفصل الثاني املَُعْنَون بـ (وال
ي العصر الفاطمي )، ففيه إسهاب عن الطبقات املجتمع املصري 

ي طبقة الخاصة املتمثلة  ي ذلك الوقت. و املَُكّونه للمجتمع املصري 
ي الخليفة والوزير وأرباب الوظائف. وطبقة العامة ال تشمل أغلب 

ن فئ ن والفالح ات املجتمع، من العلماء والفقهاء والتجار والحرفي
ى موضوع أهل الذمة الذين  ن. باإلضافة إ والفقراء والعبيد واملساك
م  ن، إالَّ أ ن السابقت ى الرغم من اندراجهم من ضمن الطبقت ع
رون كطبقة ُمستقلة لها عاملها الخاص املخالف لجمهور الشعب  يعت

  ِلم. املصري املُْس 
َص املؤّلف الفصل الثالث للحديث  وإكمااًل للفصل الثاني َخصَّ

ي العصر الفاطميعن ( ي املجتمع املصري  )، وذلك املرأة ودورها 
ركيبة السكانية للمجتمع، لها أوضاعها  ا جزءًا ال يتجّزأ  من ال بصف
ن؛ مبحٌث  ى مبحث ا. وقد َقّسَم الفصل إ وكذلك أدوارها املهمة ف

ي الفصل الرابع ُمخصّ  ص للمرأة الفاطمية، وآخٌر للمرأة املصرية. و
ي العصر الفاطمياملوسوم بـ ( ي مصر  )، مظاهر الحياة الاجتماعية 

ي  ن ولعامة الناس  تناول املؤّلف موضوع ٔالاحوال املَُعاشة للفاطمي
ّن  عصرهم، فتحدث عن ٔالاغذية ؤالاشربة ؤالالبسة واملساكن. كما َب

ا، وال من  فيه وسائل ا وأقبلوا عل سلية ال شغفوا  الّلهو والتَّ
هات، وتنظيم مجالس الغناء والّطرب،  ى املن أهمها: الذهاب إ
ى الصيد، والاهتمام باأللعاب الذهنية وكذلك الرياضية،  والخروج إ
رفيه عن النفس. واختتم الفصل بذكر أهم  رها من وسائل ال وغ

ي املجتمع، من ممارسة التنجيم، وشرب املظاهر السلبية املنتش رة 
ى لعب القمار.  ِ الفاحشة والُفُجور، باإلضافة إ

ّ   الخمور، وَتَف
ي مصر وكان موضوع ( الاحتفاالت واملناسبات ؤالاعياد الدينية 

ي الفصل الخامس. وقد خالل العصر الفاطمي ) ، محور الدراسة 
ى خمسة مباحث؛ يختص ٔالاو  ل باالحتفاالت ؤالاعياد َصّنفه املؤّلف إ

ٕالاسالمية العامة؛ كاحتفال رأس السنة الهجرية وأول العام، 
ى، وبشهر  والاحتفال باملولد النبوي الشريف، وبعيدي الفطر ؤالاض
ي الوقود ٔالاربعة (ليلة أول رجب وليلة نصفه،  رمضان الكريم، وبليا

ناسبات وليلة أول شعبان وليلة نصفه). واملبحث الثاني اختّص بامل
ي: عيد  ا الدولة الفاطمية، و ؤالاعياد الشيعية الخاصة ال استن
ي بن أبي طالب، وابنيه  الغدير، والاحتفال باملوالد ٔالاربعة (مولد ع

ن، وزوجته فاطمة الزهراء  )، وإحياء يوم الحسن والحس
ا:  م، وم ن اهتّم الثالث بأعياد أهل الذمة واحتفاال ي ح عاشوراء. 

اس، وخميس العهد،  عيد
َ
روز، وعيد امليالد، وعيد الِغط الن

والزيتونة، وعيد الِفْصح، وعيد الشهيد. أما الرابع فكان لالحتفاالت 
)، ؤالاعياد القومّية، مثل: الاحتفال بالخروج لسجن يوسف (

ر) عمود املقياس وفتح الخليج، والاحتفال  والاحتفال بتخليق (تعط
ّي العهد، بمولد الخليفة الفاطم  الحاضر، والاحتفال بتولية و

سرية 
ُ
والاحتفال بعيد النصر. وكانت الاحتفاالت واملناسبات ٔالا

  (الزواج واملولود واْلِخَتان واملأتم) مضمون املبحث الخامس. 
ي الكتاب من نتائج واستنتاجات الخاتمة أما ، فه حوصلة مِلَا 

ي ٓالاتي ا الدراسة، تمثلت    : وتوصّيات َتطّلب

ـى اسـتيعاب معظـم عناصـر  -١ ا ع إّن الدولة الفاطمية أثبتت قدر
رها  ــــا املجتمــــع املصــــري، وتســــخ ــــ تكــــّون م الســــكان املختلفــــة ال
ــي التطــور  ــى ذلــك بوضــوح  ّ لخدمــة مصــالحها وأهــدافها، وقــد تج

ي مختلف مجاالت الحياة.  ر الذي شهدته البالد   الكب

ــــ شــــهد -٢ ضــــة الســــريعة ال ــــي جميــــع إّن مــــن أســــباب ال ا مصــــر 
ــــــــا  ــــــــي اهتمــــــــام الحكومــــــــة الفاطميــــــــة بــــــــأحوال ُمَوّظف ــــــــا،  مجاال
ـــــي مصـــــر ولـــــم  املعيشـــــية اهتماًمـــــا لـــــم يســـــبق لـــــه مثيـــــٌل مـــــن قبـــــل 
ــــي رغــــٍد مــــن الحيــــاة،  يشــــهد مثلــــه مــــن بعــــد، ٔالامــــر الــــذي جعلهــــم 
ــــي  ُلوا جهــــدًا 

ْ
ــــر قيــــام، فلــــم َيــــأ م خ م القيــــام بواجبــــا وســــّهل علــــ

ــــى تقــــّدم م ــــي العمــــل ع ــــا  رافــــق الــــبالد ودفــــع أســــباب الفســــاد ع
ٍر من ٔالاحيان.   كث

ـــــي رخـــــاٍء وتـــــرٍف مِلـــــَا كانـــــت  -٣ إْن كانـــــت طبقـــــة الخاصـــــة قـــــد عاشـــــت 
ُمــــُه لهــــا الدولــــة مــــن مزايــــا معيشــــة عديــــدة ضــــمنت لهــــا هــــذه  ُتَقّدِ
الحيـــــــاة، فـــــــإن العامـــــــة لـــــــم يكونـــــــوا بعيـــــــدين عـــــــن هـــــــذا املســـــــتوى 

ـرًا بمظـاهر ا ، حيـث تـأّثروا كث ـ انطبعـت املعي ـراء ال لبـذخ وال
ــــــرًا مـــــــا  ــــــي ذلــــــك الوقـــــــت، فكــــــانوا كث ــــــا معظــــــم مظــــــاهر الحيـــــــاة 
م كلمـــــا ســـــمحت لهـــــم الظـــــروف،  ـــــي معيشـــــ ون بالخاصـــــة  ّ يتشـــــ
ـتم الفـاطميون  والسّيما أّن املجال كـان مفتوًحـا لهـم، حيـث لـم 
ــى تأكيــد التفــاوت الطبقــي، فقــد كــان هــدفهم اســتقطاب  ــًرا ع كث

م أو ِمَلِلِهم أو ِنَحِلِهم. الناس كافة دون  م أو ِفَئا  مراعاٍة لطبقا

إّن العصـــــر الفـــــاطم بمصـــــر يعـــــدُّ العصـــــر الـــــذه ألهـــــل الذّمـــــة،  -٤
ر مـــــــن التســـــــامح  م وتمّتعـــــــوا مـــــــن خاللـــــــه بـــــــالكث نـــــــالوا فيـــــــه حـــــــري
ـي  ـى املناصـب  ـى أع م من أن َيِصـُلوا إ والعطف، ٔالامر الذي َمّك

ركــوا بصــمًة ال  ــي بــروز الــبالد، وأن ي ــي املجتمــع، تجّلــت  ــا  بــأس 
ـا السـواد  ـ شـاركهم الفرحـة  م، ال أعيادهم الدينية واحتفاال
ٔالاعظم مـن الشـعب املصـري، بـل وجعـل الفـاطميون مـن بعضـها 

ا الدولة.  َ  أعياًدا رسمية ُتْحِي

ــــي الــــبالد، وذلــــك مــــن خــــالل  -٥ ــــا  ــــى قو ــــدت املــــرأة الفاطميــــة ع كَّ
َ
أ

ــي السياســة ال ــر تــدخلها  ــي الكث رها ِلَدّفــة الحكــم  داخليــة وتســي
ـــا للعديـــد مـــن املشـــاريع العمرانيـــة  ـــى جانـــب إقام مـــن ٔالاوقـــات، إ

ي املجتمع املصري. ي حياة الناس   املُؤّثرة 
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ُلــوا مــن  -٦ ــوا مــن شــأن املــرأة املصــرية أو ُيقّلِ ن لــم َيحطُّ إّن الفــاطمي
ــا كجــزء أساســ مــن املجتمــع. ولــم يكــن تشــّد  ــا وقيم دهم كرام

ـــي عصــــر  ـــي بعــــض ٔالاحيـــان، والســــيما  ــــا  م لحري معهـــا ومصـــادر
الخليفــــة الحــــاكم، ســــوى وســــيلة للتخفيــــف مــــن عوامــــل الغوايــــة 

ي املجتمع.   والفتنة ومنع انتشار الانحالل والفساد 

ــي  -٧ ــر الــذي شــهدته مصــر خــالل العصــر الفــاطم  إن التطــور الكب
ــــــا، كــــــان ســــــببه  مجــــــال تعــــــدد أنــــــواع ٔالاطعمــــــة والحلويــــــات وجود

ــرة  ــرف مـن ناحيــة، ولك ن لحيـاة البــذخ وال املباشـر ُحــّب الفــاطمي
ـــــــــــى أّن  خـــــــــــرى، باإلضـــــــــــافة إ

ُ
ٔالاعيـــــــــــاد والاحتفـــــــــــاالت مـــــــــــن ناحيـــــــــــٍة أ

ن كانوا من ُهَواة الاكتشاف والتجديد.  الفاطمي

رفيه ما هـو إاّل انعكـاس لحيـاة  -٨ إّن تعّدد وسائل اللهو التسلية وال
ـ كـان يعي رف والبذخ ال ـا عامـة ال ـ تـأّثر  شـها الفـاطميون، وال

ي مصر.   الناس 

ــــاء والبــــذخ الواســــع، ٔالامــــر  -٩ ــــا دولــــة ال أثبتــــت الــــدول الفاطميــــة أ
ـــــــرة ٔالاعيـــــــاد واملواســـــــم واملناســـــــبات،  ـــــــي ك ـــــــى بوضـــــــوح  ّ الـــــــذي َتج
ــــ كانــــت أيضــــًا  ــــا، وال ــــا والرســــوم املّتبعــــة ف وطريقــــة الاحتفــــال 

ا و  ا وعظم ا. مظهرًا من مظاهر قو  سطو

ـــر الخلفـــاء  - ١٠ ن كـــانوا مـــن أك ـــي أن الخلفـــاء الفـــاطمي ـــر شـــك  مـــن غ
ة.  ّ ن ُحّبًا للمظاهر والفخامة ؤالاُ  املسلم

ن ٔالاوائـــل  - ١١ ــي وٕالاســـالمي لـــدى الخلفــاء الفـــاطمي كــان الـــوازع ٔالاخال
(املعــز لــدين هللا والعزيــز بــاهلل والحــاكم بــأمر هللا) أقــوى منــه عنــد 

ــــــي تشــــــّددهم الخلفــــــاء الــــــذين تلــــــوهم، وقــــــ د ظهــــــر ذلــــــك بوضــــــوح 
ــــــــي املجتمــــــــع  ــــــــ كانــــــــت تحــــــــدث  ــــــــر مــــــــن املُنكــــــــرات ال ومــــــــنعم للكث
ـا،  املصـري، بعكـس ٓالاخـرين الـذين تسـاهلوا وترّخصـوا للنـاس ف

ا أيًضا. م من شارك ف  وم

ضــًة اجتماعيــة لــم يســبق  - ١٢ َحّقـَق العصــر الفــاطم ملصــر تطــّورًا و
ـــــرت م ّ جـــــرى حيـــــاة الســـــكان لهـــــا مثيـــــٌل مـــــن قبـــــل وال مـــــن بعـــــد، َغ

ـــ لـــم يألفوهـــا،  ـــر مـــن العـــادات والتقاليـــد ال م الكث وأضـــافت إلـــ
ـــــا، فأصــــــبحت  ـــــي بوتق ـــــا وانصـــــهروا  وإن كـــــانوا قـــــد انـــــدمجوا ف

م.   جزءًا ال يتجّزأ من حيا

رف  - ١٣ م املُّتســــــم بـــــــال ن فــــــرض أســــــلوب حيـــــــا لــــــم يتســــــّن للفـــــــاطمي
املصــــــري والرفاهيــــــة واللهــــــو والتســــــلية إاّل بفهــــــم طبيعــــــة الشــــــعب 

ـــى خـــالف طبيعــــة  املُحـــب لهـــذا النـــوع مـــن الحيــــاة. حيـــث كانـــت ع
ـــــي  -الشـــــعب املغربـــــي  رهـــــا الفـــــاطميون إّبـــــان وجـــــودهم  ـــــ اخت ال

ــــــــ اّتســــــــمت باْلِجّدّيــــــــة والرصــــــــانة والحيــــــــاة البدويــــــــة  -املغــــــــرب  ال
ـــــــى  ر ع ـــــــي التـــــــأث ـــــــرًا  القاســـــــية. لـــــــذلك لـــــــم يتعـــــــب الفـــــــاطميون كث

م  م مــــن ميــــول الشــــعب املصــــري وصــــبغه ِبِصــــبغ ملــــا وجــــدوه مــــ
بغة.   واضحة وقبول لهذه الّصِ

ُســــوم  - ١٤ ــــر مــــن العــــادات والتقاليــــد والشــــعائر والرُّ ــــرًا؛ فــــإّن الكث وأخ
ن  ن املصـــري ـــي وقتنـــا الحاضـــر، والســـيّما بـــ ن النـــاس  املُتداولـــة بـــ
ن  ، وال يــزال النــاس ُمتشــّبث ــى العصــر الفــاطم ــي أصــولها إ ترجــع 

ـــا، مّمـــا يـــدّل  ن  ـــى أّن العصـــر الفـــاطم كـــان عصـــًرا  وُمحتفظـــ ع
ي تاريخ مصر ٕالاسالمية.   فريًدا من نوعه 

 
ي هذا  ِ

ّ ى الرغم من ُمحاولة املؤلف جاهًدا أن ُيَو وهكذا؛ وع
ر غبار الزمان عنه، إالَّ أّن الكمال هلل  ُه من ٕالايضاح ون املوضوع َحقَّ
ة وحده ، فإن هذه الدراسة ينقصها بعض املوضوعات الاجتماعي

ا،  ى الخوض ف ُع املادة التاريخية ع املهمة، ال لألسف لم ُتَشّجِ
ن ٔالافراد  ى سبيل املثال العالقات ٕالانسانية ال كانت تربط ب ا ع م
ن  ن ٓالاباء ؤالابناء وب سرة الواحدة (ب

ُ
ن ٔالا والجماعات؛ كالعالقات ب

ران، ن الج ن ٔالاقارب، وكذلك ب رها  ٕالاخوة)، والعالقات ال ب وغ
ا إالَّ إذا  من املوضوعات الاجتماعية الحيوية ال لن تتضح صور

خوها  ى نصوٍص تاريخية جديدة، قصد ُمَؤّرِ َر ع ِ  - املعاصرون لها  - ُع
ا  م، وإّن محاولة استقرا ي ُكُت ريخ لها مباشرًة وليست عرًضا 

ْ
أ التَّ

ا من املادة املُتاحة حاليًا يعّد  ضرًبا  - املؤّلف ي نظر  -والكشف ع
ِ الذي ال يتما مع  من الخيال، أو فّنًا من فنون التأليف اْلَقَص

قة.     الدراسات التاريخية الّرصينة املَُوثَّ
  
  


