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تدهور النظام النقدي في مصر واثره في رواج النقود االجنبية خالل
النصف االول من القرن التاسع الهجري /

النصف االول من القرن الخامس عشر الميالدي

م.د .رغيد َكمـر مجيد

الجامعة المستنصرية  -كمية التربية
قسم التاريخ

ممخص :

ان تدىور النظام النقدي في عصر دولة المماليك البرجية  ،خالل النصف االول من

القرن التاسع اليجري  /النصف االول من القرن الخامس عشر الميالدي  ،بسبب سياسة
السالطين السيئة  ،وشيوع تزييف النقود  ،والرشوة  ،والضمان بيدف الحصول عمى الوظائف
الميمة ومنيا وظيفة االشراف عمى دار ضرب النقود  ،فسحت المجال امام رواج النقود

االجنبية في االسواق  ،والسيما النقود التي سكت في البندقية االيطالية  ،والتي عرفت

بالدنانير االفرنتية  ،وارتفاع سعر صرفيا امام النقود االسالمية التي سكت في عصر

المماليك وىي الدراىم الفموس النحاسية  ،التي مثمت اساس التعامل وتحديد االسعار في

االسواق االسالمية آنذاك .مما دفع عدد من سالطين المماليك البرجية لمقيام بمحاوالت لمحد

من رواج النقود االجنبية.

الكممة المفتاحية :النقود ،المماليك.

المقدمة :

لمنقود اإلسالمية اثر كبير في االقتصاد بين دول العالم آنذاك  ،لمـا حظيت بو من
مكانة عالمية في التداول  ،وكانت ىي النقود التي تقبل في النشاط التجاري بين العال ــم

اإلسالمي والدول األجنبية  ،نظ اًر لما تمتعت بيا من جودة العيار  ،وثبات في الوزن وسكتيا

الدقيقة .واذا كانت النقود اإلسالمية شيدت ازدىا اًر ورواجاً في األسواق العالمية فانيا شيدت

اضطراباً كبي اًر في عيارىا واوزانيا في عصر دولة المماليك البرجية  ،فتراجعت امام بعض

العمالت األجنبيـة السيما النقود التي سكت في مدينة البندقية اإليطالية التي القت رواجاً

كبي اًر في أسواق المشرق اإلسالمي خالل النصف األول من القرن التاسع اليجري  /النصف
األول من القرن الخامس عشر الميالدي .يقسم البحث عمى مبحثين كرس المبحث األول

لد ارسة األسباب التي أدت إلى تدىور النظام النقدي في دولة المماليك البرجية  ،ممـا أدى

بالتالي إلى شيوع النقود األجنبية في المجتمع االسالمي .اما المبحث الثاني فتناولت فيو

رواج النقود األجنبية في دول ـ ــة المماليك البرجية ومحاوالت السالطين المماليك مواجية رواج

النقود االجنبية في االسواق.
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المبحث األول -:تدهور النظام النقدي في دولة المماليك البرجية :

أن تدىور النظام النقدي لم يكن غريباً عمى دولة المماليك البرجية اذ عم الدولة

تدىور عام في احواليا كميا بسبب سياسة سالطين المماليك السيئة وطمعيم الف ـ ــاحش في

االستحواذ عمى األموال بشتى الوسائل .ان من اى ــم األسباب التي أدت إلى تدىور النظام
النقدي ىو نضوب المعادن المستخدمة في سك النقود نتيجة لمسياسة االقتصادية الفاسدة

التي طبقيا معظم سالطين المماليك البرجية  ،اذ احتكروا البضائع ومارسوا التجارة بيدف

جمع الثروة  ،وشرعوا قوانين أسيمت في انحطاط مستوى التجارة الخارجية السيما تجارة

الكارم

()1

والتي تعد الممــول الرئيس لمبالد من معدن الذىب

()2

 ،فاحتكروا تجارة التوابل

والبخور  ،وبالغوا في اثمانيا  ،وبمغت سياسة االحتكار اشدىا في عيد السمطان االشرف

برسبـاي(841-825()3ه1437-1422/م) الذي كان يجبر التجار عمى شراء ما احتكره من

توابل بالسعر الذي يحدده مما الحق بيم األذى( .)4ودفع االوربيين إلى إيجاد طريق اخر

يوصميم إلى تجارة الشرق األقصى بثمن معقول حتى اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالــح

نياية القرن التاسع اليجري  /نياية القرن الخامس عشر الميالدي .مما أدى إلى تدىور

مركز دولة الممالك البرجية في التجارة العالمية( .)5وفي أواخر القرن الثامن اليجري  /أواخر

القرن الرابع عشر الميالدي عانت دولة المماليك البرجية من شحة العمالت الفضية  ،بسبب

تناقص الحصول عمى معدن الفضة  ،وكان ذلك راجعاً إلى ازدياد الطمب في الجميوريات
اإليطالية التجارية عمى الفضة  ،مما دفعيم إلى شرائيا وسحبيا من أسواق الشرق بمساعدة

رعاياىم من االمارات الصميبية في بالد الشام( .)6ان استعمال الفموس النحاسية وحموليا محل

النقود الذىبية والفضية أسـاسا لمسعر يعكس مدى التدىور الذي لحق باقتصاد دولة المماليك
البرجية  ،وأشار المقريزي إلى ان الدراىم التي ضربت في عيد السمطان الظاىر برقوق

()7

في مدة تسنمو السمطنة لممرة الثانية (801-792ه1398-1389 /م ) كانت تسبك ثمثيا
نحاس وثمثيا فضة  ،وفي أواخر القرن الثامن اليجري  /أواخر القرن الرابع عشر الميالدي

اكثر السمطان الظاىـر برقوق من سك الفموس النحاسية  ،إلى حد ان الدراىم الفضية اخذت
تقل وتفقد في األسواق .وأصبحت الفموس النحاسية ىي القاعدة السعرية( .)8ان اعتماد

المماليك البرجيـة معدن النحاس في سك نقودىم دفعيم إلى استيراد النحاس بكميات كبيرة من
الخارج مما ادى إلى استنزاف كثير من النقود الذىبية والفضية التي كانا في االساس قميمين
واستعماليا يكاد يكون شبو معدوم  ،ولكثرة استعمال معدن النحاس عرف عيد المماليك

البرجية بـ(عصر النحاس)( .)9ان سياسة المصادرة التي اتبعيا السالطين المماليك البرجيـ ــة
ضد االمراء والموظفين كان ليا اثارىا السمبية في ضياع قسم كبير من معدني الذىب

والفضة  ،اذ فقدت امـ وال كبيرة من النقود الذىبية والفضية فعمد أصحابيا إلى اخفائيا في
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أماكن ال يعمم بيا سواىم  ،عند شعورىم بانيم معرضون لمصادرة أمـواليم من لدن السمطان
 ،وبسبب شدة التعذيب التي يتعرضون ليا فان قسم غير قميل منيم يفقدون حياتيم  ،وبذلك
()10

تفقد أمواليم التي خبأوىا .ومن األمثمة عمى ذلك سجن عالء الدين الطبالوي

سنة 800ه

1397 /م  ،وضرب ــو بشدة ليعترف بمكان األموال التي خبأىا لتصادر غير انو لم يعترف
بشيء من المال( .)11وبعدىـ ـ ـ ــا في سنة 801ه 1398 /م  ،نفي عالء الدين الطبالوي إلى

الكرك

()12

( .)13وقتل فييا سنة 802ه 1399 /م( .)14ومن األمور الميمة األخرى التي

ساىمت بشكل كبير في تدىور النظام النقدي ىي ظاىرة تزييف النقود  ،فكان سالطين

وامراء دولة المماليك البرجيـ ــة يمجأون لتزييف النقود اما لسد العجز الحاصل في ميزانية
الدولة  ،او بيدف تحصيل األموال لتغطيـة نفقاتيم الخاصة واالستيالء عمى األموال المتبقية

( .)15ومن الطرق التي استعمميـا حكام المماليك البرجية في تحصيل االموال التالعب بأوزان

النقود وعياراتيا ،أي تزييفيا وانقاص وزنيا وعيارىـا  ،ثم االستفادة من الفرق  ،واحياناً يكون
التزييف عن طريق تخفيض قيمة النقود عما تستحق فيجبر الناس عمى التعامل بيــا بتمك

القيمة التي فرضيا الحكام لتحصيل مزيد من األموال( .)16ومن األمثمة عمى انقاص القيمة
()17

النقدية ما كان في عيد السمطان الناصر فرج بن برقوق

في مدة تسنمو السمطنة لممرة

الثانية ( 815-808ه 1412-1405 /م )  ،ففي سنة 813ه 1410 /م  ،أمر السمطان
بأن يكون سعر الرطل

()18

من الفموس اثنا عشر درىماً  ،ثم اعيد بعد مدة قصيرة إلى ستة

دراىم لمرطل وىو السعر الذي كانت عميو قبل ذلك(.)19

ويبدو ان السبب وراء رفع قيمة الفموس ىو محاولة السمطان الناصر فرج بن برقوق

جني األرباح  ،اذ انو عندما أراد السفر إلى الشام اشترى نعاالً لمخيل من الحديد األسود

وكان سعر الحديد االسود باثني عشر درىما لمرطل  ،والفموس بستة دراىم  ،وكانت غاي ـ ـ ـ ــة

السمطان من رفع السعر لمفموس النحاسية ليقوم بتصريف ما عنده اذ " وجد عنده عشرة اآلف
قفة من الفموس زنـة كل قفة مائة رطل عنيا ستمائة درىم قد حممت إلى القمعة لتنفق في
المماليك عند السفر إلى الشام فاراد ان يجعل الرطل الفموس بخمسة عشر ليعطي القفة

الفموس التي حسبت عميو بستمائة في النفقة بالف وخمسمائة وتخيل في ذلك ربحاً عظيماً

إلى الغاية وخشي اال يتمشى لو ىذا فرسم ان تكون الرطل باثني عشر درىماً ثم رجع عنو
إلى تسعة ثم إلى ستة"( .)20ومن األمثمة األخرى عمى انقاص القيمة النقدية ما كان في عيد

السمطان االشرف برسباي ( 841-825ه 1437-1422 /م )  ،ففي سنة 838ه /

1435م  ،سك فم ــوسا جديدة تقل قيمتيا عن الفموس المتداولة في السوق  ،فاصبح الرطل
من الفموس الجديدة بسبعـ ــة وعشرين درىماً لمرطل في حين كانت الفموس العتق بثمانية عشر

درىمـاً لمرطل فحصل السمطان برسباي عمى الربح من متبقي النقود(.)21
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ان عممية تزييف النقود لم تكن مقتصرة عمى الحكام  ،بل قام بيا قسم من الناس

طمعـاً في الحصول عمى الثراء  ،فعمل مزيفو النقود عمى ضرب نقودىم خارج دار الضرب

الرسمي ـ ـ ـ ــة  ،بيدف االبتعاد عن رقابة الدولة  ،مما يسيل عمييم تزييفيا( .)22ومن األمثمـ ـ ـ ـ ــة
عمى ىذا النوع من التزييف ما ذكره المقريزي  ،بان الناس لجأوا إلى النقود التي كانت

تضرب خارج دور الضرب مثمما حدث في سنة 813ه 1410 /م  ،الن سعرىا كان ينقص

قميالً عن النقود التي ضربت داخل دور الضرب الرسمية( .)23ومن أسباب تدىور النظام
النقدي في دولة المماليك البرجية الفساد الذي طال الوظائف الحكومية في الدولة ومنيا
وظيفة االشراف عمى دار ضرب النقود التي كان الحصول عمييا بتقديم الرشوة  ،فوصل الى

الوظيفة أناس ليسوا اكفاء  ،ومما يؤكد انتشار الرشوة الرسالة التي بعث بيا تيمورلنك( )24إلى

السمطان الظاىر برقوق في سنة 796ه 1393 /م  ،جاء فييـا  " :وكيف يسمع اهلل دعاءكم
وقد اكمتم الحرام  ،وضيعتم جميع االنام واخذتم أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال االيتام وقبمتم الرشوة من الحكام

واعددتم لكم النار وبئس المصير"( .)25واكد المقريزي عمى الفساد الذي عانت منو وظيفة

مشرف دار الضرب  ،فاشار في جممـ ــة كالمو عمى النقود وعيارتيا  ،بانو قد تول ـ ــى االشراف
عمى دار الضرب قاضي القضاة حتى تسمم النقود المسكوكة فييا من التزييف والغش  ،إلى

ان جاء عيد دولة المماليك البرجيـ ـ ــة  " ،ثم رذلت في زماننا حتى صار يمييا مسالمة فسقة

الييود  ،المصريين عمى الفسق  ،مع ادعائيم االسالم"( .)26وتفشت ظاىرة التزييف في عيد
()27

السمطان الظاىر برقوق  ،بعد ان تولى األمير محمود بن عمي

االستادار( )28فقام بضرب

فموس رديئـة العيار والوزن " ولم يزل يضرب بالقاىرة إلى ان اكثر األمير محمود االستادار

من ضرب الفموس بالقاىرة واالسكندرية"( .)29فشاعت الفموس في األسواق  ،وكان ذلك عمى

حساب النقود الذىبية والفضيـ ــة التي تعد األساس في التعامل  ،فتسبب ذلك بألحاق الضرر

بالناس( .)30وممـا يؤكد ان الفساد طال وظيفة االشراف عمى دار الضرب قيام السمطان
المؤيد شيخ المحمودي(824-815()31ه 1421-1412 /م) بدور محتسب القـاىرة  ،بيدف

اصالح أحوال النقود  ،فاصدر أوامره بوقف التعامــل بالدنانير الناصرية التي تفشى التزييف

والغش فييا( .)32ومن مظاىر الفساد التي أسيمت في تدىور النظام النقدي كذلك ىو
تضمين دور الضرب اذ اثرت سمبـاً عمى جودة النقود المسكوكة  ،وأدت إلى تزييف النقود ،
بيدف تحقيق أرباح الشخص المادية لمشخص الذي سعى الى تضمين دار الضرب بمبمغ

كبير جداً دفعو إلى بيت المال  ،لذلك يكون تفكير الشخص المتضمن وىدفو ىو جمـ ــع

المبمغ المقرر عميو اوالً ثم جمع أرباح خاصة بو  ،والمتضرر الوحيد من ىذا العم ــل غير

الشرعي كمـو ىم الناس .ومن األمثمة عمى ذلك تضمين األمير محمود االستادار دار ضرب
في القاىرة مقابــل دفعو مبمغا من المال  ،عمى ان يسمح لو السمطان بضرب كميات كبيرة
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من الفموس النحاسية تغطي نفقة ما يدفعو الى السمطان  ،وتضمن لو حصولو عمى األرباح

الكثيرة( .)33وضمنت دار الضرب بيدف ضرب فموس نحاسية سنة 838ه 1413 /م  ،في
مقابــل مبمغ كبير من المال وصل إلى خمسة عشر الف درىم شيرياً تدفع الى الديوان
الخاص  ،ذكر المقريزي بيذا الخصوص  " :وصار عمى من يتولى ضرب الفموس ...

ضماناً مقر اًر لديوان الخاص في كل شير خمسة عشر الف درىم"( .)34وكان لمصيارفة أثر

في تدىور النظام النقدي في دولة المماليك البرجية  ،فقام ـ ـ ـ ـ ـ ـوا بتزييف النقود بيدف الحصول

عمى الربح وتحقيق منفعة مادية( .)35ومن طرق تزييف النقود التي اتبعيـا الصيارفــة تالعبيم
بالقيم النقدية فرفعوا وخفضوا في السعر عمى وفق ما تقتضيو مصمحتيم الخاصة  ،وذلك كمو

بغية الحصول عمى الربح  ،ومن األمثمة عمى ذلك قيام الدولة سنة 819ه1416 /م

بالقبض عمى مجموعة من الصيارفـة وكتابة تعيدات عمييم بااللتزام بالسعر المقرر لمذىب ،
وعدم مخالفتيم االوامر وذلك النيم رفعوا سعر الذىب بعكس ما تقرر في ان يكون سعره

مخفضاً( .)36واستفاد الصيارفة كذلك من االضطراب النقدي في دولة المماليك البرجيـ ـ ـ ــة ،
ورواج النقود المزيفة اذ نودي كثي اًر بعدم التعامل بالنقود الزائفة  ،وان يحمل من تقع في يديو

نقود مزيفـة إلى دار الضرب  ،بيدف سكيا من جديد ،فمجأ الصيارفة إلى انقاص سعر كل

الن قود الواردة الييم كميا سواء أكانت مزيفة أم ال  ،بحجة ان النقود قد نقص سعرىا النيا
مزيفة وسوف تورد إلى دار الضرب الصدارىا نقود جديدة خالية من الزيف  ،وبيذه الذريعة

نيبت أموال الناس( .)37وفي سنة 825ه 1421 /م جمع االمير الكبير برسباي الدقماقي

الصيارفـة في االسطبل السمطاني لمنظر في الدراىم المؤيدية ،فإنو كثر ىرش الدراىم مني ــا ،

مما اضر بالناس ،فامر االمير الكبير بابطال المعاممة بالعدد  ،واستقرت المعاممــة بيا وزناً

ال عدداً  ،فاثر ذلك في الناس  ،النيم كانوا يتعاممون بالفضة عدا فصارت وزناً  ،حتى

احتاج كل بائع ان يكون عنده ميزان وتشكو من ذلك  ،فمم يمتفت االمير برسباي إلى كالميم
وىددىم  ،فسارت االمور عمى وفق ما اراد( .)38وبذلك نتبين األسباب التي أدت إلى تدىور

النظام النقدي في دولة المماليك البرجية مما جعل الناس يفقدون الثقة بالنقود المسكوكة في
دولة المماليك البرجية وافسح المجال امام النقود األجنبية لمرواج باستعمال الناس اياىا.
المبحث الثاني:ـــــ رواج النقود األجنبية في دولة المماليك البرجية ونتائجها:

ان الضعف والتدىور الذي اصاب النقود االسالمية في عصر دولة المماليك البرجية

(923-784ه1517-1381/م) ،شجع الجميوريات االيطالية عمى طرح نقودىم وبكثرة في
االسواق االسالمية ،ومما ساعد عمى ذلك الكفة التجارية الراجحة لالوربيين التي عن طريقيا

تسرب الذىب والفضة الييا  ،واعادت سكـو من جديد في دور السك االوربية .اذ قاموا بسك
()39

النقود االفرنتية

عمى النظام النقدي نفسو في مصر من حيث الشكل المستدير والنقوش،
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ولكن بشكل دقيق جداً مما ميزى ـ ـ ـ ــا من النقود االسالمية التي عجزت عن تغطية االسواق في
حاجتي ــا ،وحتى لو تمكنت من ذلك فانيا افتقرت إلى الجودة التي تمتعت بيا النقود

االجنبية( .)40انتشرت النقود االجنبية في االسواق االسالمية  ،وتعامل الناس بيا والسيما
الدينار الذىبي المعروف باالفرنتي او المشخص قد ذكر المقريزي بيذا الخصوص " :وىذا

االفرنتي  ...قد غمب في زماننا من حدود سنة ثمانمائة عمى اكثر مدائن الدنيا .)41(" ...

والى جانب ىذا االفرنتي تعامل الناس بشكل اقل بنقود اجنبية عدة اخرى مثل الدينار

االفموري او فمورين وىي من ضرب جميورية فمورنسا احدى الجميوريات االيطالية  ،وكذلك

الدينار التركي  ،والدينار المغربي  ،مثمما كان التعامل في سنة 813ه 1410 /م(.)42

شيد سعر صرف الدينار االفرنتي في مقابل الدراىم الفموس اذ  " :صار النقدان _
()43

الذىب والفضة _ ينسبان إلى ىذه الفموس "

 ،اختالفـاً في قيمتـو في أثناء النصف االول

من القرن التاسع اليجري  /النصف االول من القرن الخامس عشر الميالدي ففي سنة
()44

801ه 1398 /م بمغ سعر صرف الدينار االفرنتي ثمانية وعشرين درىما فموس ـاً

 ،ثم

انخفضت قيمتو بعد موت السمطان برقوق في السنة نفسيا فبمغ صرفو عشرين درىما

فموساً( .)45وفي سنة 802ه 1399 /م حقق سعر صرف الدينار االفرنتي زيادة اذ بمغ

خمسة وعشرين درىما فموساً( .)46وفي سنة 803ه 1400 /م ازداد سعر صرف الدينار
االفرنتي فبمغ تسعة وثالثين درىم ـاً من الفموس  ،وكان قد بمغ بين الناس ثمانية وثالثين
()47

درىمـاً فتناقص حتى صار خمسة وثالثين درىماً فموساً

 ،ثم ارتفعت قيمتو في السنة

نفسيـ ـ ـ ــا فبمغ الدينار االفرنتي سبعة وثالثين درىماً فموساً( .)48وفي سنة 805ه 1402 /م

ارتفع سعر صرف الدينار االفرنتي فبمغ سبعة واربعين درىماً فموساً(.)49

وفي سنة 806ه 1403 /م انخفض سعر صرف الدينار االفرنتي اذ بمغ خمسـ ــة
()50

واربعين درىماً من الفموس
()51

فموساً

 ،غير انو ما لبث ان ارتفع إلى اكثر من خمسين درىماً

()52
 ،ثم ارتفع إلى السبعين درىماً فموساً  ،واستمر باالرتفاع حتى بمغ ثمانين درىم ـ ـاً

فموساً( .)53فتدخمت الدولة وخفضت سعر صرفو إلى الستين درىماً فموساً " فقمق الناس من
()54

ذلك قمقاً عظيماً وانكر نائب الغيبة

ىذا ونادى بخالفو"(.)55

اما في سنة 807ه 1404 /م  ،فمم يحدد سعر صرف الدينار االفرنتي  ،اذ تأثرت

حركة االسواق  ،فكسد الدينار االفرنتي " وكثر في االيدي  ،وتسفو فاخشى الناس من

انحطاط سعره"( .)56ان تدىور االحوال العامة ومنيـا االحوال االقتصادية بسبب السياسة
السيئة التي مثمت ديدن دولة المماليك البرجية ادى إلى ارتفاع سعر صرف الدينار االفرنتي

اذ بمغ في سنة 808ه 1405 /م مائة درىم فموساً( .)57وتفاقمت الحالة سوءاً وتراجعت قيم ــة
النقود االسالمية امام النقود االجنبية اذ شيدت المدة من سنة 813ه 1410 /م وحتى سنة
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836ه 1432 /م ارتفاع سعر صرف الدينار االفرنتي بشكل كبير  ،ففي سنة 813ه /
1410م  ،بمغ سعر صرف الدينار االفرنتـي مائتي درىم من الفموس( .)58وفي سنة 814ه /
()59

1411م بمغ سعر صرف الدينار االفرنتي مائتين وعشرة دراىم فموساً

بعد ان شيد

انخفاضاً في بداية السنة نفسيا اذ بمغ مائة وتسعين درىماً( .)60وفي سنة 815ه 1412 /م
ارتفع سعر صرف الدينار االفرنتي إلى مائتين وعشرين درىمـ ـ ـ ـ ـ ـاً فموساً اذا أشترى بو شيء
من المبيعات  ،وينقص اذا صرف بالفموس خمسة دراىم( .)61وارتفع سعر صرف الدينار

االفرنتـي اذ بمغ في سنة 817ه 1414 /م مائتين وثالثين درىماً فموساً(.)62

وفي سنة 818ه 1415 /م تزايد سعر صرف الدينار االفرنتي إلى مائتين وخمسين
()63

درىماً فموساً

 ،ثم ارتفع في السنة نفسيا إلى مائتين وستين درىماً فموساً  ،فتدخمت الدولة

وقررت ان يكون سعر صرف الدينار االفرنتي مائتين وثالثين( .)64وفي سنة 819ه /

1416م حافظ سعر صرف الدينار االفرنتي عمى ما وصل اليو وىو مائتين وستين درىم ـ ـ ـ ـ ًا
()65

فموساً

درىما

()66

 ،ثم قررت الدولة ان يكون سعر صرف الدينار االفرنتي مائتين واثنين وخمسين

 ،ثم خفض في السنة نفسيا إلى مائتين وثالثين درىماً فموساً(.)67

وفي سنة 820ه 1417 /م قررت الدولة ان يكون سعر صرف الدينار االفرنتي

بمائتين وعشرة درىم ـ فموساً ولكن اضطراب الناس بسبب الخسارة التي لحقت بيم نتيجة
تغير سعر صرف الدينار االفرنتي دفع الدولة الى العدول عن ىذا االمر

()68

 ،فقررت أن
()69

يكون سعر صرفـو مائتين وثالثين درىماً فموساً بعد ان بمغ مائتين وستين درىماً فموساً

،

غير انو ما لبث ان ارتفع سعر صرفو في السنة نفسيا ثم تراجع الى مائتين وستين درىماً

فموساً( .)70وفي سنة 825ه 1431 /م قررت الدولة ان يكون سعر صرف الدينار االفرنتي
()71

مائتين وعشرين درىماً فموساً

 ،غير ان كثرة صرفو من قبل العامة ادى إلى ارتفاع سعر

صرفـ ـ ـو فبمغ مائتين وثالثين درىماً فموساً " فانكر السمطان ذلك عندما بمغو ورسم ان ينقص
كل دينار عشرة دراىم حتى يبقى بمائتين وعشرين درىماً فخسر الناس ماالً كثي اًر "(.)72

وفي سنة 829ه 1425 /م بمغ سعر صرف الدينار االفرنتي مائتين وخمسة

وعشرين درىماً فموساً( .)73وفي سنة 834ه 1430 /م تذبذب سعر صرف الدينار االفرنتـي
()74

بين المائتين وخمسة وعشرين

 ،والمائتين وثالثين درىماً فموساً  ،والمائتين وسبعين درىماً

فموساً( .)75وفي سنة 836ه 1432 /م كان سعر صرف الدينار االفرنتـي مائتين وخمسين

درىمـاً فموساً فكسدت االسواق( .)76من استعراض سعر صرف الدينار االفرنتي في أثناء
النصف االول من القرن التاسـع اليجري  /النصف االول من القرن الخامس عشر الميالدي

 ،نتبين سيادة ىذا النقد االجنبـ ـ ــي في التعامل في االسواق لثقة الناس بو لثباتو وجودة س ّكـ ـ ــو
من جيـة  ،وتدىور النقود االسالمية بسبب تخبط السياسة النقدية التي اتبعيـا سالطين
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المماليك البرجية من جية اخرى .ونظ اًر لكثرة تدفق النقود االجنبية إلى االسواق االسالمية ،
قام عدد من سالطين دولة المماليك البرجية بمحاوالت عدة لوقف تدفق النقود االجنبية ورواج
وتأثيرىا السمبي في مصالحيم المادية بيدف المحافظة عمى قيمة النقود الممموكية.

كانت اولى ىذه المحاوالت في عيد السمطان الناصر فرج بن برقوق  ،عندما امر

االمير يمبغا السالمي سنة 803ه 1400 /م بضرب دنانير يزن الواحد منيا المثقال الشرعي
(4025غم)  ،وىي وزن الدينار االسالمـي الوافي  ،وكان التعامل بيذه الدنانير يتم في

العدد

()77

وليس في الوزن نظ اًر لثبات وزنيا  ،وقد أطمق عمى ىذه الدنانير السالمية  ،نسبة

الى االمير يمبغا السالمي .وقد صدر من ىذه الدنانير ما زنتو مثقال  ،وما يزن ومثقالين ،
وثالثــة مثاقيل  ،ونصف مثقال وربع مثقال .وضربت ىذه الدنانير بيدف ابطال الدنانير

االفرنتية المشخصة( .)78باءت ىذه المحاولة بالفشل لعدم اتباع الدولة سياسة حازمة في

تطبيقي ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،لذلك حل التزييف والغش في الدنانير السالمية بعد وقت قصير من اصدارىا ،

ممـ ـ ـ ـ ــا جعل الناس يستمرون في تداول النقود االجنبية.

اما المحاولة الثانية فقام بيا السمطان الناصر فرج بن برقوق سنة 811ه 1408 /م

 ،عندما اصدر دناني اًر ذىبية جديدة  ،واطمق عمييا الدنانير الناصرية نسبة إليو  ،وجاءت
ىذه الدنانير عمى وزن وعيار الدنانير االفرنتية وعيارىا اال ان الدنانير الناصريـة لم تستطع

ا ن تحل محل الدنانير االجنبية  ،النيا سرعان ما دخميا الزيف والغش النقدي  ،ولم تحز
عمى ثقة المتعاممين  ،ولم يتوقف الحال ىذا عمى استعمال النقود االجنبية بل وصل االمر

بالناس إلى استعمال دنانير كانت تضرب خـ ــارج دور الضرب ( مزيفة)  ،وكان سعرىا

ينقص قميالً عن الدنانير الناصرية واالفرنتية( .)79وفي سنة 821ه 1418 /م قررت الدولة

ان ال يتعامل الناس بالدينار االفرنتي المشخص اذا كان وزنو ناقصاً  ،والسبب في ذلك ان

الدينار االفرنتي زنة المائة منو واحد وثمانون مثقاالً وربع المثقال عند س ّكو في البندقية
فسعى الصيارفة وغيرىم الى الحصول عميو " فصاروا يقصونـو منيم ويبردونو إلى ان استقر
حال المائة ثمانية وسبعين وثمث وانتظم الحال عمى ذلك ،فكان في الكثير منيم نقص فاحش

بحسب ما يقع حين القص من جور القص ففسدت المعامم ـ ــة جداً  ،فنودي ان ال يتعامـل

بالناقص عن درىم وثمن بل يقص ردعاً ليم عن النقص ،فمشوا عمى ذلك شيئاً يسي اًر ثم
رجعوا إلى ما كانوا عميو "( .)80استمر التزييف منتش اًر في الدنانير الناصرية التي ضربت

لمواجي ة الدنانير االفرنتية  ،حتى قام السمطان المؤيد بعممية اصالح النقود وقام بابطال
التعامل بيا وضربيـا دنانير ىرجة وبذلك بطل التعامل بيا(.)81

استمرت الدنانير االفرنتية كونيا الرائجة والمتعامل بيا بين الناس لفشل محاوالت

الدولة السابقة في الحد منيـا حتى سنة 829ه 1425 /م  ،وقيام السمطان االشرف برسباي
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بالمحاولة الثالثة لوقف سيطرة النقود االجنبية  ،فاصدر اوامره بجمع القضاة والتجار ،

وتباحث معيم في ابطال التعامل بالدنانير االجنبية المشخصة التي كثر رواجيا في مصر

والقاىرة وبالد الشام والحجاز واليمن  ،ووافقة السمطان عمى ذلك  ،وامر في اليوم التالي من
لالجتماع بطمب القائمين عمى دار الضرب  ،وبدأ في سك الدينار االشرفي نسبة اليـو  ،ثم

جمع كل الدنانير المشخصة كميا من اجل اعادة ضربيا دنانير اشرفية  ،في المدة نفسيـا
تمت المناداة بعدم التعامل بالدنانير المشخصة  ،وحمّت محميا الدنانير االشرفية التي تحمل
شيادة التوحيد والرسالة المحمدية كدعايـ ـ ـ ــة مضادة لمدعايــة المسيحية التي ظيرت عمى ىذه

الدنانير االفرنتية  ،وقد القت ىذه الدنانير االشرفية رواجاً ممموسـاً  ،واصبحت األنموذج
الذي سارت عميو الدنانير الممموكية بعد ذلك من حيث الوزن والشكل العام والكتابات  ،التي

جاءت مركزيـ ة في الوجو والظير  ،وسجل بو شيادة التوحيد واالقتباس القرآني من سورة

التوبـة في الوجو  ،واسم والقاب السمطان الممموكي ومكان والسـك وتأريخو في الظير .وكان
()82

التاريخ اليجري مسجالً بالحروف العربيـة

 ،وكانت تتساوى في الوزن مع الدنانير

االفرنتية( .)83وأتبع السمطان االشرف برسباي قد اتبع سياسة متشددة  ،فأوكل أمر االشراف

عمى دار الضرب إلى شرف الدين ابي الطيب محمد بن تاج الدين عبد الوىاب بن نصر

اهلل( )84لمــا يتمتع بو ىذا الشخص من عفة وامانة( .)85وق ّل التعامل بالدنانير االفرنتية في
االسواق اذ قال ابن شاىين " :حتى لم يوجد بعد ذلك بعد مدة "( .)86وبذلك نتبين رواج النقود
االجنبية الدينار االفرنتي وىيمنتو في تعاون الناس وارتفاع سعر صرفو في مقابل النقود
االسالمية التي اتخذت في عصر دولة المماليك البرجية عمى أنيا قاعدة لتحديد االسعار في

أثناء النصف االول من القرن التاسع اليجري  /النصف االول من القرن الخامس عشر

الميالدي.

الخاتمة-:

نتبين من ل البحث الموسوم تدىور النظام النقدي في مصر واثـره في رواج النقود

االجنبية في أثناء النصف االول من القرن التاسع اليجري/النصف االول مـن القرن الخامس

عشر الميالدي االتي:

 اعتماد الفموس النحاسيـة قاعدة سعرية يدل عمى مقدار التدىور الذي اصاب اقتصاد
دولة المماليك البرجية.

ك نقودىم دفعيم إلى استيراد النحاس
 اعتماد المماليك البرجي ـ ـ ــة معدن النحاس في س ّ
كثير من النقود الذىبية والفضية لشراء النحاس
بكميات كبيرة ممــا ادى إلى استنزاف ً
التيين كانتا في االساس قميمتين واستعماليما يكاد يكون شبو معدوم.
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 سياسة المصادرة التي اتبعيـا السالطين المماليك البرجية ضد االمراء والموظفين
افقدت الدولة امواالً كبيرة من النقود الذىبية والفضية لموت اصحابيا نتيجة التعذيب
الذي يتعرضون لو  ،الن اصحابيا يعمدون إلى اخفائيا في اماكن اليعمميا سواىم.

 تفشي ظاىرة تزييف النقود التي قام بيا السالطين واالمراء والعامة كان ليـا أثر كبير

في تدىور االحوال االقتصادية في الدولة  ،التي أسيمت بشكل كبير في ضعف

قيمة النقود الممموكية.

 انتشار الفساد في الوظائف الحكومية في الدولة ومنيا وظيفة االشراف عمى دار
ضرب النقود التي ُيحصل عمييا ببذل الرشوة مما ادى إلى وصول اناس ليسوا اكفاء
 ،فتسبب ذلك بالحاق الضرر في االقتصاد بعامة والنقود بخاصة.

 نظام الضمان الذي طبقو السالطين المماليك  ،اذ ضمنوا الوظائف التابعة لمدولة
ومؤسساتيا ومنيا دار ضرب النقود ممـ ـ ــا دفع بالمتضمن إلى السعي الى استرداد

نقوده التي بذليا الجل الحصول عمى الوظيفة فضالً عن حصولو عمى االرباح وىذا

كان عمى حساب تدىور االقتصاد وتردي النقود.

أثر في تدىور النظام النقدي في دولة المماليك البرجية  ،بسبب
 كان لمصيادفة ً
قياميم بتزييف النقود  ،فتالعبوا بالقيم النقدية فرفعوا وخفضوا السعر عمى وفق
مصالحيم الشخصية  ،وتحايميم عمى الناس.

 استغالل الجميوريات االيطاليـة الضعف والتدىور الذي اصاب النقود االسالمية في
عصر دولـ ــة المماليك البرجيـة فعمـموا عمى طرح نقودىم وبكثرة باالسواق االسالمية
وساعدىم في ذلك تفوقيم التجاري وحصوليم عمى الذىب والفضة في الشرق.

 رواج النقود االجنبية في االسواق االسالمية  ،وتعامل الناس بيا والسيما الدينار
االفرنتي لدقتو وقيمتو وشكمو.

 كانت كفة سعر صرف الدينار االفرنتي ىي الراجحة امام القاعدة السعرية التي

اعتمدىـا المماليك (الدرىم الفموس النحاسية) في أثناء النصف االول من القرن

التاسع اليجري  /النصف االول من القرن الخامس عشر الميالدي.

 قيام عدد من سالطين المماليك البرجية بمحاوالت عدة لوقف تدفق ورواجيا النقود
االجنبي ــة وتأثيرىا السمبي في مصالحيم المادية  ،غير انيـا لم تكن محاوالت جادة

باستثناء المحاولة االخيرة التي قام بيـ ــا السمطان االشرف برسباي سنة 829ه /

1425م  ،التي حققت بعضاً من النجاح.
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اليوامش-:
( )1الكارم ىم فئة من التجار كانوا يديرون تجارة التوابـ ـ ـ ــل الواردة إلى مصر من الشرق األقصى ( الصين
واليند ) عن طريق موانئ اليمن  ،ثم اطمق االسم عمى كل من مـ ـ ـ ـ ـ ــارس التجارة مع الشرق .ينظر .عبير

كريم عبد الرضا الشاوي  ،تجار الكارم  ،اثرىم االقتصادي والحضاري من القرن الرابع وحتى القرن التاسع
اليجري  ،آطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية لمبنات 2005 ،م  ،ص.148

( ) 2توفيق إسكندر  ،نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيط  ،المجمـ ـ ــة التاريخية
المصرية  ،المجمد السادس 1975 ،م  ،ص.46-37

( )3االشرف برسباي سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاىري تسمطن بعد خمع الممك الصالح ،
جمب من بالد الجاركس وبيع في بالد القرم لبعض التجار فجمب إلى جية الشام فاشتراه األمير دقمـ ــاق
المحمدي الظاىري نائب ممطية  ،ثم قدمو إلى السمطان برقوق  ،فاعتقو قبل موتو بمدة يسيرة  ،ثم ترقـى في
عيد السمطان فرج بن برقوق إلى ان صار ساقيا  ،ثم أمرهُ السمطان المؤيد شيخ امرة عشرة  ،ثم طبمخاناه ثم
تقدمة الف  ،ثم تولى نيابة طرابمس سنة 821ه 1418 /م  ،فمم تطل مدتو بطرابمس وعزل عنيـا وحبس مدة
ثم اطمق  ،وقمد بأمرة مائـ ــة بتقدمة الف بدمشق  ،ثم قبض عميو األمير جقمق نائب الشام عند خروجو عن

الطاعـة بعد موت السمطان المؤيد شيخ  ،فبقى في السجن ثم اطمق  ،ورقاه السمطان الظاىر ططر بتقدمة
الف بالديار المصرية وجعمو دوادار كبي ار واستمر عمى ذلك إلى ان مات ططر  ،وجاء ابنو الصالح فعزل ـ ـ ـ ــو
وتسمطن .ابن تغري بردي ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي

(ت 874ه 1382 /م )  ،مورد المطافة في من ولى السمطنة والخالف ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،تحقيق  :نبيل محمد عبد العزيز
احمد  ،دار الكتب المصرية ( ،القاىرة  ،د  .ت)  ،ج ، 2ص.153-151

( )4المقريزي ،تقي الدين أبو العباس احمد بن عمي بن عبد القادر الحسيني العبيدي(ت845ه 1441 /م) ،
السموك لمعرف ـ ــة دول المموك  ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا  ،ط ، 1دار الكتب العمميـة ( ،بيروت ،

1418ه1997 -م)  ،ج ، 7ص.308

( ) 5سعيد عبد الفتاح عاشور ،االيوبيون والمماليك في مصر والشام ،دار النيضة العربيـ ـ ـ ــة( ،القاىرة ،
1996م)  ،ص.316

( )6ينظر بخصوص االمارات الصميبية في بالد الشام .رغيد ًكمر مجيد سممــان ونياد حميد العيبي عجد ،
النشاط التجاري في البحر المتوسط واثره في سقوط االمارات الصميبية في بالد الشام خالل النصف الثاني
لمقرن الساب ـ ـ ــع اليجري  ،مجمة األستاذ  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية – ابن رشد لمعموم اإلنساني ـ ــة  ،المجمد

األول  ،العدد ، 2016 ، 217ص.166-149

( )7سيف الدين ابو سعيد برقوق بن انص العثماني  ،الممك الظاىر  ،اول من ممك مصر من الشراكسة.
جمبـو الييا احد تجار الرقيق واسمو عثمان فباعو فييا منسوباً اليو .ثم اعتق وذىب إلى الشام فخدم نائب

السمطنة .وعاد إلى مصر  ،فقمد امير عشرة وتقدم في عيد السمطان عمي بن شعبان فولي اتابكية العساكر ،

وانتزع السمطنة في اخر عيد بني قالوون في عيد السمطان الصالح امير حاج سنة 784ه 1382 /م
وانقادت اليو مصر والشام  ،وقام باعمال إصالحيـة وعمرانية  ،وخمع سنة 791ه  /م  ،واعيد الصالح فخرج
برقوق إلى الكرك فامتمكيا وزحف إلى دمشق فدخمي ـا فتوجو اليو السمطان الصالح بجيش من مصر  ،فظفر

برقوق  ،وعاد إلى مصر سمطاناً سنة 792ه 1389 /م .ابن تغري بردي ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف
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بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي  ،المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي  ،تحقيق  :دكتور محمد
محمد امين  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ( ،القاىرة  ،د  .ت)  ،ج ، 3ص.317-285

( )8السموك  ،ج ، 6ص.97

( )9عبد الرحمن فيمي  ،النقود العربية ماضييا وحاضرىا  ،دار القمم ( ،القاىرة 1964 ،م)  ،ص.57

( ) 10عمي بن عبد اهلل بن محمد العالء بن سعد الدين الطبالوي .اصمو من طبالوة قرية بالوجو البحري وكان
عمـو البياء تاج اًر بقيسارية جركس من البر فمات فورثو العالء في جممة من ورثو فسعى في شد المرستان
ووليـو ثم في شد الدواوين ووالية القاىرة في سنة 792ه 1389 /م  ،واتفق ان كان الظاىر برقوق بعد

رجوعو إلى الحكم ( 801-792ه 1398-1389 /م ) كان يقف في خدمتو ويراجعو في األمور فعظم
ام ـ ـ ـره وتقمد عدة مناصب .السخاوي ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن

عثمان بن محمد(ت902ه 1389 /م)  ،الضوء الالمع الىل القرن التاسع  ،دار مكتبة الحياة ( ،بيروت ،
د  .ت)  ،ج ، 5ص.253-252

( )11المقريزي  ،السموك  ،ج ، 5ص.415

( )12الكرك قرية في جبل لبنان .ياقوت الحموي ،شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي
الحموي (ت626ه 1228 /م)  ،معجم البمدان  ،ط ، 2دار صادر ( ،بيروت 1995 ،م)  ،ج، 4

ص.452

( )13المقريزي  ،السموك  ،ج ، 5ص.441

( )14السخاوي  ،الضوء الالمع  ،ج ، 5ص.253-252

( ) 15احمد عبد الرحمن يسري  ،اقتصاديات النقود  ،دار الجامعات المصرية ( ،د  .م 1979 ،م) ،
ص.12

( ) 16عمي مبارك باشا  ،الخطط التوفيقية الجديد لمصر والقاىرة ومدنيا وبالدىا القديمة والشييرة  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ( ،القاىرة 1980 ،م)  ،ص.28

( )17الناصر الزين أبو السعـ ــادات فرج بن برقوق بن انص الجركسي المصري  ،ولد في سنة 791ه /
1388م  ،استقر في المممكة بعيد من ابيو  ،كان سمطاناً ظالمـ ـ ـ ـاً طامعاً في أمـ ـ ـ ـوال الرعايا  ،ينظر.
السخاوي  ،الضوء الالمع  ،ج ، 6ص.168

( )18الرطل ىو من اكثر وحدات الوزن استعماالً في الشرق العربي وتراوح ما بين  130-128درىماً .ينظر

 .أبو بكر بن محمد شطا البكري الدمياطي  ،حاشية اعانة الطالبين  ،ط ، 1دار الفكر لمطباعــة والنشر

والتوزيع ( ،بيروت 1418 ،ه 1997 /م)  ،ج ، 1ص ، 41ويساوي اربعمائة وخمسون غرامـاً .فالتر ىنتس
 ،المكاييل واالوزان اإلسالمية وما يعادليا في النظام المتري  ،ترجمة  :د .كامـل العسمي  ،منشورات الجامعة
األردنية ( ،عمان 1955 ،م)  ،ص.32 ، 30

( )19المقريزي  ،السمــوك  ،ج ، 6ص 259-258؛ ابن حجر ،أبو الفضل احمد بن عمي بن محمد بن احمد
العسقالني(ت852ه 1448 /م)  ،انباء الغمر بابناء العم ـ ـ ــر ،تحقيق :د .حسن حبشي ،المجمس األعمى
لمشؤون اإلسالمية ( ،القاىرة 1389 ،ه 1969 /م)  ،ج ، 2ص.487

( )20المقريزي  ،السموك  ،ج ، 6ص.259
( )21المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.287
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( ) 22عمر بن عوض السنامي  ،نصاب االحتساب  ،تحقيق :قريزن سعيد مريزن عسيري  ،ط ، 1مكتب ـ ـ ـ ــة
الطالب الجامعي ( ،مكة المكرمة 1986 ،م)  ،ص.120

( )23السموك  ،ج ، 6ص.279

( )24تيمورلنك بن ايتمش قنمغ بن زنكي بن سينبـا بن طارم ط ار بن طغربل بن قميج سنقوز بن كنجك بن
طغر سيوقا بن التاخان .الطاغية ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائـة بقرية تسمى خواجا ابغار من عمل كش ،
احد مدائن ما وراء النير وبعد ىذه البمد عن سمرقند يوم واحد  ،اصمو من قبيمـة بالص  ،واله سمطان بمخ
حسين عمى دشاره  ،وترقى بعد ذلك من وظيفة إلى أخرى حتى اصبح من بين االمرار  ،وتزوج بأخت
السمطان حسين  ،فوقع خالف بينو وبين زوجو فقتميا واظير العصيان عمى السمطان حسين  ،فاستولى عمى
مـا وراء النير .ينظر .ابن تغري بردي  ،المنيل الصافي  ،ج ، 4ص.106-103

( )25المقريزي  ،الســموك  ،ج ، 5ص 350؛ ابن حجر  ،المصدر السابق ،ج ، 1ص 474؛ ابن تغري
بردي ،جم ـ ـ ــال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي  ،النجوم الزاىرة في
مموك مصر والقاىرة ،دار الكتب (،مصر  ،د  .ت)  ،ج ، 12ص.50

( ) 26المقريزي ،تقي الدين أبو العباس احمد بن عمي بن عبد الق ـ ـ ـ ـ ـ ــادر الحسني العبيدي  ،المواعظ واالعتبار
بذكر الخطط واآلثار المسمى بالخطط المقريزية  ،ط ، 1دار الكتب العمميــة ( ،بيروت 1418 ،ه)  ،ج، 1

ص.206

( ) 27االمير جمال الدين محمود بن عمي بن اصفر  ،ترقى في المناصب اإلداريـة  ،فعين سنة 787ه /
1385م شاد الدواوين في استادارية السمطان الظاىر برقوق  ،وفي سنة 792ه 1389 /م عين مشير
لمدولـة ثم في استادارية السمطان  ،توفي سنة 799ه 1396 /م  ،بعدما نكب نكبة كبيرة ودفن بمدرستو
المحمودية .المقريزي  ،السموك  ،ج ، 5ص.405 ، 290 ، 286 ، 209

( ) 28االستادار  ،موظف يتحدث في األمور الخاصة ببيوت السمطان من المطابخ والشربخاناة والحاشية
والغممـ ـ ـ ــان وىو الذي يمشي بطمب السمطان ويحكم غممانو وباب داره ولو كامل التصرف في استدعاء ما
يحتاجـ و بيت السمطان من نفقات وكساوى وم ـ ـ ـ ــا يجري مجرى ذلك لممماليك وغيرىم .القمقشندي ،شياب الدين

ابو العباس احمد بن عمي(ت821ه 1418 /م)  ،صبح االعشى في صناعـ ـ ـ ــة االنشا  ،المطبعة االميرية ،

(القاىرة 1912 ،م)  ،ج ، 5ص.457

( )29المقريزي  ،المواعظ  ،ج ، 1ص.207
( )30المصدر نفسو  ،ج ، 1ص.207

( ) 31أبو النصر الممك المؤيد شيخ بن عبد اهلل المحمودي الظاىري  ،من مموك الجراكسة بمصر والشام ،
اصمو من المماليك الظاىر برقوق  ،اشتراه من محمود شاه االزدي واعتقو واستخدمـ ـ ــو في بعض اعمالـ ـ ـ ـ ــو.
وكان يعرف بشيخ ( المجنون )  ،وكان امي اًر لمحاج سنة 801ه 1398 /م  ،ثم ترقى بالمناصب العسكرية
واإلداري ـ ــة  ،واسره تيمورلنك في حمب  ،ثم سجنو الناصر فرج بن برقوق  ،واطمق فخرج إلى الشام  ،فأشترك

في العصيان واليياج ،إلى ان قتل الممك الناصر وولي السمطنة العباس بن محمد سنة 815ه 1412 /م ،

فجعمو اتابكـاً لمعسكر  ،ومدبر لممممكة .وعاد معو إلى مصر .فخمع العباس  ،وتولى السمطنة في السنة

نفسي ـا تمقب بالممك المؤيد .ينظر .المقريزي  ،السموك  ،ج ، 6ص.339-338
( )32المقريزي  ،السموك  ،ج ، 6ص.279
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( )33المقريزي  ،المواعظ  ،ج ، 1ص.207
( )34السموك  ،ج ، 7ص.287

( )35حياة ناصر الحجي  ،أحوال العامة في حكم المماليك ( 784-648ه 1382-1287 /م)  ،ط، 1
شركـة كاظمة لمنشر والتوزيع ( ،الكويت 1984 ،م)  ،ص.194
( )36المقريزي  ،السموك  ،ج ، 6ص.380-379
( )37المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.379

( )38المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.166-165

( )39في سنة 682ه 1283 /م  ،قرر مجمس شيوخ البندقية  ،ضرب عممة ذىبية خاصة اطمق عمييـ ـ ـ ـ ــا في
اوربا لفظ دوكات بينما عرفت في الشرق باسم بندقي او افرنتي وقد وصفيا مؤرخو مصر الممموكية بأسم
المشخصة نسبة إلى صور القديسين المنقوشة عمى احد جيتييـ ـ ـ ـ ــا  ،وكذلك ضربت اموال اخرى في فمورنسا

كانت تعرف في مشرق الدولة باسم  ،فمورين  ،ولكنيا لم يكن لي ـا رواج النقود البندقية .ينظر .النبراوي ،رأفت
محمد ،السكة االسالمية في مصر عصر دولة المماليك الجراكسة  ،ط ، 1مركز الحضارة العربية لالعالم
والنشر  ( ،القاىرة 1993 ،م)  ،ص .340 ، 339 ،

( )40محمد باقر الحسيني  ،نقود اوربية تداولتيا رسمياً اسواق عربية ابان الحروب الصميبية  ،مجمة افاق
عربية  ،العدد الثالث  ،بغداد  ،ص.103-102

( )41المقريزي  ،السموك  ،ج ، 7ص.452 ، 129
( )42المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.279
( )43المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.287
( )44المصدر نفسو  ،ج ، 5ص.455
( )45المصدر نفسو  ،ج.456 ، 5

( )46المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.3

( )47المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.60
( )48المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.67
( )49المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.81
( )50المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.97
( )51المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.99

( )52المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.105
( )53المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.113

( )54نائب الغيبة وىو الذي يترك اذا غاب السمطان والنائب الكافل  ،وليس لـو اال اخماد الثورات واستيفاء
الحقوق  ،فحكم و في رسم الكتابة اليو رسم مثمو من االمراء .القمقشندي  ،المصدر السابق  ،ج ، 4ص، 18
 ، 225ج ، 7ص.168

( )55المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.279

( ) 56ابن شاىين ،زين الدين عبد الباسط بن ابي الصفاء غرس الدين خميل بن شاىين الظاىري الممطـ ـ ـ ـ ــي
القاىري الحنفي (ت920ه 1514 /م)  ،نيل االمل في ذيل الدول  ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري  ،ط1
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 ،المكتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العصرية لمطباعة والنشر ( ،بيروت 1422 ،ه2002-م)  ،ج ، 3ص.110

( )57المقريزي  ،السموك  ،ج ، 6ص.176 ، 137
( )58المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.279
( )59المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.302
( )60المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.286
( )61المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.314
( )62المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.361
( )63المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.398

( )64المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.405 ، 399
( )65المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.279
( )66المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.414

( )67المصدر نفسو  ،ج ، 6ص 418؛ ابن شاىين  ،المصدر السابق  ،ج ، 3ص.309
( )68المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.472 ، 462 ، 461
( )69المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.461 ، 435
( )70المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.453
( )71المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.53
( )72المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.87

( )73المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.127
( )74المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.225
( )75المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.225
( )76المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.243
( )77المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.47

( )78المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.279

( )79المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.166-165

( )80ابن حجر  ،المصدر السابق  ،ج ، 3ص.174
( )81المصدر نفسو  ،ج ، 6ص.379

( )82عاطف منصور محمد رمضان  ،النقود االسالمية واىميتي ـ ـ ــا في دراسة التاريخ واالثار والحضارة
االسالمية  ،ط ، 1زىراء الشرق  ( ،القاىرة 2008 ،م)  ،ص.98

( )83ابن تغري بردي  ،النجوم ال ازىـرة  ،ج ، 14ص 284-283؛ ابن شاىين  ،المصدر السابق  ،ج، 4
ص.197 ، 190

( ) 84شرف الدين ابـ ــي الطيب محمد بن تاج الدين عبد الوىاب بن نصر اهلل استقر في نظر دار الضرب ،
وباشر نظر وقف االشراف ونظر كسوة الكعبة احسن مباشرة بعفة وامانة ونيضة .المقريزي  ،السموك  ،ج7

 ،ص.130

( )85المصدر نفسو  ،ج ، 7ص.130
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( )86المصدر السابق  ،ج ، 4ص.190
المصادر والمراجع-:
اوالً -:المصادر:

 ابن تغري بردي ،جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي (ت
874ه 1382 /م )
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المصرية  ،القاىرة  ،د  .ت.
-2
-3

المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي  ،تحقيق  :دكتور محمد محمد امين  ،الييئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المصرية
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انباء الغمر بابناء العمـر ،تحقيق :د .حسن حبشي ،المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية  ،القاىرة ،

-4

1389ه 1969 /م.

 السخاوي ،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن محمد
(ت902ه 1389 /م) ،
الضوء الالمع الىل القرن التاسع  ،دار مكتبة الحياة  ،بيروت  ،د  .ت.

-5

 ابن شاىين ،زين الدين عبد الباسط بن ابي الصفاء غرس الدين خميل بن شاىين الظاىري الممطي
القاىري الحنفي(ت920ه 1514 /م)

نيل االمل في ذيل الدول  ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري  ،ط ، 1المكتبة العصرية لمطباعة

-6

والنشر ،بيروت 1422 ،ه2002-م.
 القمقشندي ،شياب الدين ابو العباس احمد بن عمي(ت821ه 1418 /م)
-7

صبح االعشى في صناعة االنشا  ،المطبعة االميرية  ،القاىرة 1912 ،م.

-8

المواعظ واالعتبـار بذكر الخطط واآلثار المسمى بالخطط المقريزية  ،ط ، 1دار الكتب العممية ،

 المقريزي ،تقي الدين أبو العباس احمد بن عمي بن عبد القادر الحسني العبيدي(ت845ه 1441 /م)
بيروت 1418 ،ه.
 ياقوت الحموي ،شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي (ت626ه 1228 /م)
السموك لمعرف ـ ــة دول المموك  ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا  ،ط ، 1دار الكتب العمميـ ـ ـ ــة ،

-9

بيروت 1418 ،ه1997 -م.
-10

معجم البمدان  ،ط ، 2دار صادر  ،بيروت 1995 ،م.

ثانياً -:المراجع:

 احمد عبد الرحمن يسري
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اقتصاديات النقود  ،دار الجامعات المصرية  ،د  .م 1979 ،م.

 ابو بكر بن محمد شطا البكري الدمياطي
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والتوزيع  ،الكويت 1984 ،م.

 رأفت محمد النبراوي
-14

السكة االسالمية في مصر عصر دولة المماليك الجراكس ـة  ،ط ، 1مركز الحضارة العربية
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النقود االسالمية واىميتيــا في دراسة التاريخ واالثار والحضارة االسالمية  ،ط ، 1زىراء الشرق ،

القاىرة 2008 ،م.

 عبد الرحمن فيمي
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النقود العربية ماضييا وحاضرىا  ،دار القمم  ،القاىرة 1964 ،م.

 عمي مبارك باشا
-18

الخطط التوفيقية الجديد لمصر والقاىرة ومدنيا وبالدىا القديمــة والشييرة  ،الييئة المصرية العامـة

لمكتاب  ،القاىرة 1980 ،م.

 عمر بن عوض السنامي
-19

نصاب االحتساب  ،تحقيق :قريزن سعيد مريزن عسيري  ،ط ، 1مكتبة الطالب الجامعي  ،مكة
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The Corrosion of Financial System in Egypt and its Impact in Foreign
Currency Commonality during the First Half of the Ninth Century A.H./the
First Half of the Fifteenth Century A.D.
Lect. Dr. Ragheed gummar Majeed
AL-Mustansiriya University/College of Education/History Department
Email: ragheed gummar@yahoo.com
Summary
The corrosion of financial system in Egypt during age of Al-Mamluks Fortress,
in the first half of the fiftieth century A.D. because the bad policy of Sultans, and
the commonality of faked money, bribery, and security in order to obtain
important position including supervising the house of mintage, that opened the
marketsfor foreign money to be popularity, especially money minted in Venice
during Al-Mamluk Age, that money made with copper, it was considered the basis
of dealing and price-fixing in the Islamic markets at that time. Prompting a
number of Al-Mamluks Fortress Sulans to make attempts to reduce the popularity
of foreign money.
The Key word: money, Al-Mamluks.
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