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 في األزمات االقتصادية في مصر في العصور اإلسالمية   ددور النقو 
 أ.م.د. جواد كاظم منشد  النصر اهلل

 جامعة البصرة/ كميـة اآلداب/ قسم التاريخ  
 نقدية لمعالم القديم تتوزع عمى مناطق ثالث :.كانت الخريطة ال

 الدولة الجرمانية وكانت عممتها بمعدن الفضة .)الدرهم( . -األولى :
 وعممتها بمعدن الفضة )الدرهم( . -الدولة الساسانية : -الثانية :
 . (1)بعة  لها كمصر والشامالمناطق التا يعممتها الدينار الذهبي والذي ساد ف -اإلمبراطورية البيزنطينية : -الثالثة :
اإلسةةالم وىتةةى بعةةد دخولهةةا تىةةت سةةياد  الدولةةة  تاريخهةةا لبةة إذن فالعممةةة النقديةةة فةةي مصةةر كانةةت الةةدينار الةةذهبي فةةي       

، إذ لمةةا افتتىهةةا المسةةممون لةةم يىةةدثوا بةةادال  األمةةر تعةةديال عمةةى نقةةود األمصةةار، وتركةةوا كةة  إلمةةيم يعتمةةد عممتةة  (2)اإلسةةالمية
هةةة(، إذ لةةام بضةةر  عممةةة عربيةةة إسةةالمية سةةن  86-64فيةة  ، واسةةتمر األمةةر ىتةةى خالفةة  عبةةد الممةة  بةةن مةةروان )السةةاةد  

هةة( فةي سةن  86-65) (4)، وأوعز لوالت  بضر  عمالت عربيةة ، فقةام والةي مصةر عبةد العزيةز بةن مةروان بةن الىكةم(3)هة74
 .(5)هة بضر  عمالت منقوشة 76

الةةذي ضةةر  عمةةالت  هةةة(272-254) (6)مةةالت الخالفةةة ىتةةى اسةةتق  اىمةةد بةةن طولةةونبع  ولةةد اسةةتمرت مصةةر تتعامةة      
 .               (7)التي أخذت تضاهي نقود الخالفة العباسية ةجديد  كتعبير عن استقالل  السياسي ،  سميت بالنقود األىمدي

سنويا ، إذ كان اىمد بن طولون يىم  لمخميفة  المبالغ التي تقدمها الدولة الطولونية لمخالفة العباسية  إن مالىظ  كثر       
، ثم تمكن  من االستقال ، وعجز الخالفة العباسية عن ، واعترافها بالدولة الطولونية عمةى أن (8)( دينار2222222المعتمد )

( ألة  دينةار لكة  عةام 322( ألة  دينةار لكة  عةام مضةى، و)222) (9)هةة(282-272يقدم خماروي  بةن اىمةد بةن طولةون )
فةي  ظ، وكثةر  نفقةات هةذأل األسةر  وخاصةة مةا لةوى(11)العمةار  فةي عصةر الدولةة الطولونيةة  كثةر  أض  إلى ذل  ، (12)ستقبالم

إذ أراد  (13)هةةة( 289—279خمارويةة  فةةي زواجهةةا مةةن الخميفةةة العباسةةي المعتضةةد بةةا  ) ةابنةة (12)جهةةاز زفةةا  لطةةر النةةدال
ولةد تىقةق ذلة  فمةم يمةض إال عشةر ، والمظةاهر ةاروي  بابنت  وىبة  لالبهةالخميفة إضعا  الدولة الطولونية لعمم  بشغ  خم

 .(14)سنوات ىتى انهارت الدولة الطولونية ، وعادت إلى ىضير  الدولة العباسية
 لمتساؤ  :  من أين تأتي هذأل المبالغ الضخمة ؟ إن ك  ذل  يدعو    
 - والعا كانت هنا  مصادر ثالث تمو  مصر في هذا العصر وهي :  

فةي مصةر أبةان خضةوعها   كميةات مةن الةذه  فةي الكنةاةس واالديةر  تلقةد تكدسة -كنوز األدير  والكنةاةس فةي مصةر:  -أواًل:
عةن التةداو ، فبقيةت ىتةى مجةي  الخميفةة األمةوي عبةد الممة  بةن   ، مما أدال إلى أن تصبح مجمد(15)ةالبيزنطي ةلالمبراطوري

لة  األثةر فةي ازدهةار مصةر  نكميات من الذه  المكنوز لىيز التداو  ممةا كةا ، فعادت(16)مروان فأخرجها إلى ىيز التداو 
 المستقمة في . تالتصاديا وبالتالي نشو  الدويال

المةوت ، لةذا كةةان الفرعةون بعةةد موتة  يةةدفن  دكانةةت مصةر بمةةدا لمفراعنةة الةذين كةةانوا يؤمنةون بىيةةا  مةا بعةة -المطالة : -ثانيةا:
وسةمي مةن  (18)الةبعض بالبىةث عةن هةذأل الكنةوز ذ، ولمةا فتىةت مصةر أخة(17)عةالم اخخةرمع  ك  كنوزأل ، وما يىتاجة  فةي ال

 .(19)، فكان هنا  الىديث عن كنوز يوس  )ع( وممو  مصر -أه  المطال   –يقوم بذل  
بالبىث عن هذأل الكنوز، وكذا الىا  بالنسةبة إلةى عبةد العزيةز بةن  فاتح مصر ولما فتىت مصر أخذ عمرو بن العاص     

 .(22)هة الذي جد في استخراج الكنوز 328روان، لكن مىاولتيهما أخفقت إلى أن جا  مىمد األخشيد سنة م
ولةةد اهتمةةت الدولةةة الطولونيةةة بةةأمر هةةذأل الكنةةوز، فأصةةدرت تعميمةةات منةةذ أيةةام أىمةةد بةةن طولةةون بمنةة  الىةةاالت الفرديةةة،      

واالهةم مةن  وبةةرا،  أىمةد بةن طولةون  مةن بنةا  مستشةفى وجةام نوتكممت الجهود باستخراج كنز ليمتة  مميةون دينةار، ممةا مكة
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مةن أي  عيةار رخةر  جديةد  بةزت العمةالت السةابقة والمعاصةر  لهةا ، إذ اعتنةى بعيةارأل ىتةى اصةبح أفضة  ةذل  إصةدارأل لعممة
 .(21)ةنقودأل هذأل باالىمدي توعرف
، ووادي (22)لمةةذه  اختةةي مةةن النوبةةة رًا ممةةاسةةتغ  وال  مصةةر مولعهةةا السةةتراتيجي ىيةةث كانةةت   -الةةذه  الجديةةد: -ثالثةةا: 
 .(24)، وشرق أفريقيا(23)يالعالل
وهةةو  (25)لكةن العةالم اإلسةالمي بمةا فية  مصةر أعتمةد منةذ القةةرن الثالةث الهجةري /التاسة  المةيالدي عمةى الةذه  الجديةد      

 .(27)، ك  هذا جع  من مصر من أغنى ألاليم العالم اإلسالمي(26)ذه  السودان
اعتمدت في بد  أمرهةا عمةى نظةام المعةدن الواىةد  (28)هة 358بعد دخو  مصر تىت سمطة الخالفة الفاطمية سنة          

، أي لبة  دخةولهم مصةر  ىيةث يتضةح أنهةم (29)هةة341)الذه (، ويشار إلى إن العممة الفاطمية وجدت في مصر منذ سنة 
 أرادوا استغال  سو  الىالة االلتصادية.

القاةد الفاطمي الذي فتح مصر لد ىم  مع  كميات من الذه  إلى مصةر السةتخدامها فةي  (32)هر الصقميوكان جو        
، (32)والةذي اصةطدم بالةدينار الراضةي (31)معالجة الوض  االلتصةادي المتةردي، ولكسة  ود النةاس فقةام بسة  الةدينار المعةزي

هةةة( إجةةرا ات لمقضةةا  عمةةى 365-362مي المعةةز لةةدين ا  )، لةةذا اتخةةذ الخميفةةة الفةةاط(33)وكةةان األخيةةر أكثةةر وزنةةا مةةن األو 
إال  ض، ثةةم أمةةر وزيةةرأل بةةأن ال يقةةب(34)م971هةةة/ 361الةةدينار الراضةةي منهةةا التالعةة  بقيمةةة الةةدينار الراضةةي ثةةم إلغاةةة  سةةنة 

 .(35)النخفاض ليمة الدينار الراضي البالدينار المعزي ىيث استخرج أمواال  كثير  بالدينار المعزي مما أد
بةةدأت الدولةةةة تعتمةةةد نظةةام المعةةةدنين )الةةةذه  والفضةةة( فقةةةد كانةةةت  (36)هةةةة(411-386) وفةةي خالفةةةة الىةةاكم  بةةةأمر ا       

الفضةةة سةةابقا تضةةر  كىمةةي وأوانةةي، ثةةم أخةةذت تضةةر  دراهةةم لغةةرض التعامةة  فةةي نفقةةات البيةةوت البسةةيطة لةةذا سةةميت هةةذأل 
إال أن انخفةةاض مسةةتوال النيةة  أدال الرتفةةاع األسةةعار ىيةةث ارتفةة  سةةعر ، (37)الةةدراهم بالةةدراهم المعاممةةة أو القطةة  أو المزايةةد 

 .      (38)هة وهنا  من رد دراهم المعاممة ولم يقبمها 397( درهما سن  34-26الدينار من )
مةةن   1:4ولةةد تةةم معالجةةة ذلةة  بةةمنزا  دراهةةم جةةدد فرلةةت فةةي الصةةيار  وتةةم سةةى  الةةدراهم القديمةةة وأسةةتبدالها بنسةةبة        

 .(39)جدد فكان لذل  أثرأل في خسار  بعض الناس ولد ىدد سعر الدينار بثمانية عشر درهما من الجددال
وأسةةتمر التعامةة  بهةةا ىتةةى سةةنة  (42)رسةةمية مةة  الةةدينار، وأخةةذت الةةدراهم تسةةمى )الةةورق( ةمةةن هنةةا أصةةبح الةةدرهم عممةة     
 . (42)دراهم مستدير  (41)هة ىيث ضر  الكام  األيوبي622

هةةة، كمىاولةةة منةة  لمعالجةةة الوضةة  462سةةنة  (43)كمةةا فعةة  الخميفةةة الفةةاطمي المستنصةةر أيضةةا الةةدينار فبقةةى يضةةر أمةةا     
سةنويا فةي عيةد خمةيس  (45)، ثم إن الفاطميين كانوا يضربون خمسماةة دينةار فةي عشةر  رال  خروبة (44)االلتصادي المتردي

فةةةةةي وزار   ة( دينةةةةةار والبةةةةةالي لةةةةة ، وزادت هةةةةةذأل الكميةةةةة222)منهةةةةةا لمخميفةةةةةة   (47)، ىيةةةةةث يىمةةةةة  الةةةةةوزير األفضةةةةة (46)العةةةةةدس
 .(49)أل  خروب  22فصارت أل  دينار أي  (48)البطاةىي
مصدر األخير  نظام المعدنين يكمن في فقدانها لبالد الشام ىيث كانت معم  بإن السب  الذي دعا الخالفة  الفاطمية ل      

ال إن لةةو  الخالفةةة الفاطميةةة ىالةةت دون انفصةةالها ىتةةى إالفاطميةةة فةةي مصةةر لمةةق لمخالفةةة الفاطميةةة منةةذ بدايةةة ظهةةور الدولةةة 
 .(51)ىيث تمكن السالجقة والصميبين التسام بالد الشام فضاع مصدر هام لمذه  عمى الفاطميين (52)كانت الشد  العظمى

كانةت تعةيش فةي مصةر، فممةا  كما إن الدولة الفاطمية لد ىرمت من ذه  السودان جرا  الغةزوات الهالليةة، وهةي لباةة      
فةةةأعمن انفصةةةال  فةةةي المغةةةر  عةةةن الخالفةةةة  (52)ىةةةدثت الشةةةد  العظمةةةى فةةةي مصةةةر اسةةةتغ  ذلةةة  المعةةةز بةةةن بةةةاديس الزيةةةري

، ولما كانت الخالفة غيةر مسةتعد  إلرسةا  لواتهةا خةارج مصةر لسةو  الوضة  الةداخمي لةذا أوعةز الةوزير الفةاطمي (53)الفاطمية
ميم، وهةةةي لباةةة  دأبهةةةا الفسةةةاد فةةأمرهم بمصةةةالح أمةةةورهم والسةةير إلةةةى المغةةةر   لةةاةال لهةةةم  فةةةال لقباةةةة  هةةال  وسةةة (54)اليةةازوري
مما يد  عمةى إن سةو  الىالةة االلتصةادية سةببا فةي تسةييرهم، وفعةال تمكنةت هةذأل القباةة  مةن اكتسةاح المغةر  ،  (55)تفتقرون 

أل القباة  وعمى المدال البعيد كانت السب  فةي ىرمةان ، إال إن هذ(56)واضطرت المعز بن باديس لالعترا  بالسياد  الفاطمية
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ا لما مر فةأن مقةدار االكتنةاز الةذي مارسةت  الخالفةة الفاطميةة فةي لصةورها ذهبةا افضم (57)الدولة الفاطمية من ذه  السودان
 . (58)وجواهر من مختم  األنواع  لم  من الذه  المسبو  ةوفض

ال لاضةةي القضةةا  أو مةةن يسةةتخمف ، وتعةةددت إالضةةر  اهتمامةةا ىيةةث ال يتوالهةةا  رن الفةةاطميين أولةةو داإ   تجةةدر اإلشةةار      
 . (59)دور الضر  في ست مدن، وأصبح عيار سكتهم في وزار  المأمون البطاةىي يفوق عيار سكة ساةر األمصار

لمعةادن الثالثةة فةي بفعة  اعتمةادهم عمةى ا (62)هةة(648-567)ة ولد تطورت السياسة النقدية في عصر الدولة االيوبي       
 س  النقود ىيث دخ  الفمس النىاسي إلى جان  الدينار الذهبي والدرهم الفضي. 

لقد كان النتقا  الىكم في مصر من الفاطميين إلى االيوبيين أثرأل عمى الوض  االلتصادي ىيةث تسةربت كميةات مةن        
وصةةاروا إذا ليةة  السةةتقرار فةةي السةةوق النقديةةة )العةةدم الةةذه  والفضةةة خةةارج مصةةر أمةةا بالمصةةادر   أو بالتهريةة   فةةأدال ذلةة  

، ولغةةرض معالجةةة (61)( دينةةارا أىمةةرا فكأنمةةا ذكةةرت لةة  ىرمةةة  الغيةةور لةة  وأن ىصةة  فةةي يةةدأل فكأنمةةا جةةا ت البشةةار  الجنةةة لةة 
ة سةمي بالةدينار هة583لنقود الفاطمية ومنها الدينار وضر  دينارا ذهبيا  سةنة ا (62)النقدية أبط  صالح الدين األيوبي ةاالزم

 . (63)الناصري
ن كانةةت لةةد صةةودرت كميةةات منهةةا، ثةةم ا  لمتةةداو  فةةي بدايةةة ىكةةم صةةالح الةةدين، و  ةأمةةا الةةدراهم الفاطميةةة فقةةد بقيةةت عممةة      

هةةة  بسةةب  ) اسةةتثقا  النةةاس الميةةزان ( ممةةا يةةد  عمةةى تزييفهةةا فأخةةذت تؤخةةذ بةةالميزان ولةةيس بالعةةد،  583ألغاهةةا األخيةةر سةةنة 
لدين درهمًا جديدًا نصف  فض  ، والنص  اخخر نىاس سمي بالدرهم الناصري، إال إن الدراهم الفاطمية لةم وضر  صالح ا

هةةةةة الةةةةدراهم الفاطميةةةةة  622تختةةةة  مةةةةن السةةةةوق، وبقيةةةةت تعةةةةر  بةةةةالورق ىتةةةةى أيةةةةام الكامةةةة  األيةةةةوبي ىيةةةةث ألغةةةةى فةةةةي سةةةةنة 
وثمث نىاس، فأصبىت العممة األساسية ىتى القةرن ، وضر  دراهم جديد  سميت بالمستدير  كان ثمثاها فضة (64)والناصرية

التاس  الهجري، وراجت هذأل الدراهم ىتى عمى ىسةا  الةدنانير الذهبيةة، وأصةبىت المقةوم فةي عمميةات البية  والشةرا  وأمةوا  
 .(65)الخراج
بةةةالفموس، تعةةةد الدولةةةة األيوبيةةةة أو  دولةةةة فةةةي تةةةاريم مصةةةر اإلسةةةالمي تسةةةتخدم النىةةةاس لضةةةر  عممةةةة جديةةةد  عرفةةةت      

هةةة، ولةةد تعرضةةت إلةةى 632، ولةةد تةةم ذلةة  عمةةى يةةد الكامةة  األيةةوبي سةةنة (66)اسةةتخدمت لشةةرا  الىاجيةةات البيتيةةة القميمةةة القيمةةة
فمسةةا، والفمةةس  48، ثةةم اسةةتقرت عمةةى أن يكةةون الةةدرهم الكةةاممي (67)التالعةة  فكانةةت تةةار  تمغةةى وتةةار  تعةةود لتعرضةةها لمتزييةة 

 .(68)ى سهولة السيولة النقدية، واستفاد  ذوي الدخ  المىدودعم ديقسم ألربعة أفمس، مما ساع
اسةةتمروا عمةى مةةنهو األيةوبيين فةةي االعتمةةاد عمةى العمةةالت الةثالث، لكةةنهم جعمةوا ضةةر  النقةةود  (69)ولمةا جةةا  الممالية       

المةادي لةذا لمة  ( إلة  درهةم، ولمةا كةان هةم ذلة  العامة  الةربح 252هة، وذل  بضمان عام  مقابة  ) 652غير مركزي سنة 
 . (72)فمسا مما أدال الرتفاع األسعار وضع  القيمة الشراةية (24-48العام  وزن الدرهم من )

دراهةم سةميت بالةدراهم الظاهريةة فيهةا نسةبة الفضةة  (71)ولم يكت  الممالي  بعمالت األيةوبيين بة  ضةر  الظةاهر بيبةرس     
العمالت أثرأل في إربةا  الوضة  االلتصةادي لتبةاين أليامهةا، لةذا  يعدد ف، ولقد كان لهذا الت(72)(32-72إلى النىاس كنسبة )

طمةة  ضةةامنو دار الضةةر  إلغةةا  دراهةةم صةةالح الةةدين )الناصةةرية(، إال إن الظةةاهر بيبةةرس اكتفةةى بتقميةة  ليمةةة الضةةمان إلةةى 
 .(73)( أل  درهم222)

 693ية  الغيةر مرغةو  فةي التعامة  فية  منةذ إن من سمبيات عدم مركزية ضر  النقود خروج كميات من النقد الخف        
 . (74)هة، فأضطر المسؤولون لجع  التعام  بالفموس ميزانا وليس عدا مما أدال الرتفاع األسعار

درهةةم   422–222هةةة امةةتس السةةوق بةةالنقود المزيفةةة ممةةا أدال الرتفةةاع األسةةعار خاصةةة القمةةح مةةن  725وفةةي سةةنة          
ذلةة  ضةةربت فموسةةا جةةدد، أمةةا الفمةةوس الخفةةا  فأصةةبح الرطةة  منهةةا يسةةاوي درهمةةين ونصةة   الواىةةد، ولمعالجةةة (75)لةةسرد 

 . (76)الدرهم مما أدال النتعاش الوض 
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لقد استمرت عممية تخفي  النقود إلةى أن صةار الفمةس يسةاوي سةدس الةدرهم، فاختمطةت هةذأل الفمةوس الرديةةة بالجيةد          
، لةذا لمةت النقةود الجيةد  (77)(النقود الرديئة تطـرد النقـود الجيـدة مـن السـوق) صاديةااللتالتي أنزلها السمطان وطبقا لمقاعد  

، ةمما أدال الرتفاع األسعار، وأغمقت الىوانيت استنكارا عمى القرار الذي جعة  الرطة  مةن الفمةوس يسةاوي ثالثةة دراهةم فضةي
بالنقود  ا، فمجأوا لى  رخر، وهو عدم التعام  إالورغم مىاوالت المسؤولين استخدام القو  إلجبار الناس عمى ذل  لكنهم فشمو 

سمةر الوالة ، لنقودا تىم  تولي  السةمطان، فةأذعن المسةؤولون  االتي تىم  تولي  السمطان، لكن مزيفو النقود سرعان ما انزلو 
 وأصةةةبىت كةةة  الفمةةةوس الرطةةة  منهةةةا يسةةةاوي درهمةةةين ونصةةة ، فةةةأنتعش الوضةةة  مؤلتةةةا خاصةةةة بعةةةد إنةةةزا  السةةةمطان الناصةةةر

 .(79)أل  رط  من الفموس الجديد  ليمة الفمس درهما واىدا ثمانون (78)مىمد
هةةة ىيةةث كثةةرت الفمةةوس المزيفةةة وأصةةبح الفمةةس يسةةاوي نصةة  درهةةم، فضةةربت  724وتةةأزم الوضةة   مةةر  أخةةرال سةةنة        

ولقةد أدال زية  النقةود ، (81)ألة  درهةم عمةى المصةار  مةاةتي، ولةد وزع منهةا (82)فموس جديد  زنةة الفمةس يسةاوي درهةم وثمةن
 (83)، والمالىظ أن ضر  الفموس المزيفة لم يقتصر عمى القاهر ، ب  طرح النشةو(82)هة736ا  الوض  االلتصادي سنة بألر 

وبةالد الصةعيد عمةى التجةار وأربةا  المعةامالت ممةا أدال  (85)وفةوأل (84)( أل  درهةم فموسةا فةي اإلسةكندرية وتروجة 222مبمغ )
 . (86)الضطرا  األىوا 

 لقد استخدم مزيفو النقود طرلا عد  في ذل  منها:ة   
 لص الفمس الواىد ثالثة أفمس، مما دف  الباعة لعدم لبول ، فصدرت األوامر بعدم لبو  المقصوص والرصاص. -1
 ضر  الفموس من الرصاص وخمطها م  الفموس.  -2

 جم  كميات من فموس الشام ولطعوا الواىد ست لط . -3

لمعالجة ذل  وهو عدم التعام  إال بسكة السمطان عةددا، أمةا مةا عةداأل فيؤخةذ بقيمةة درهمةين لمرطة   ولد اتخذت إجرا ات    
لةةدار  مالواىةةد، ومنةة  التعامةة  بالنىةةاس والرصةةاص ، لكةةن هةةذأل النقةةود سةةرعان مةةا نفةةذت، فةةتم اإليعةةاز لمنةةاس بىمةة  مةةا لةةديه

 .(87)الضر 
هةةة زيةة  النقةةود ، لكنةة  عةةالج ولتةةي ومةةا يمبةةث أن يعةةود الوضةة  هةةو العةةالج الوىيةةد لمواج  لقةةد غةةدا ضةةر  فمةةوس جديةةد     

 .(88)هة783هة، 759لسابق  نتيجة االستمرار بضر  الفموس المزيفة كما ىدث في سنتي 
زا  ذل  تباينت أسعار العمالت صعودا وهبوطا مما أدال الن يربح البعض ويخسر البعض اخخةر كمةا ىةدث لجنةدي       وا 
 .(89)( أل  درهم722درهم لمدينار الواىد فربح ) 25-18صة صعود الذه  من هة إذ اغتنم فر 695سنة 
( 22هة كةان صةر  الةدينار ) 742ويالىظ من بعض الروايات إن لمسالطين دورا في التالع  بقيمة الدينار، ففي سنة     

ي إذا كان الداةن ، أ(92)ر الواىد( درهما لمدينا25درهما، ولما كان السمطان الناصر مىمد مديونا لذا رف  سعر الذه  إلى )
( 4( فسةيعطي  )25( درهمةا، أمةا إذا كةان سةعرأل )22( دنةانير إذا كةان سةعر الةدينار )5السمطان )  يطم  مةة دينار فسيعطي

 دنانير فقط.
د هةة بشةك  كبيةر جةدا لياسةا إلةى الةذه  ممةا أدال إلربةا  الوضة  االلتصةادي، ولة 742منةذ سةنة فقد لمةت الفضة  أما       

، لكةن هةذا العةدد لةم يسةد الىاجةة وذلة  الرتفةاع سةعر الةذه ، ممةا دفة  (91)عولو األمر بمنزا  مميوني درهم فضةة لممصةار 
إي تةر  العمةالت بةال  (93)، ممةا دفة  الدولةة لمجةو  إلةى مةا يسةمى )سةعر ا ((92)هةة741الباعة برد الةذه  لقمةة الةدراهم سةنة 

 .(94)تسعير
 .(95)فضة غدت مشكمة جمي  الناس ىتى نهاية عصر الممالي  البىريةإن ظاهر  نقصان ال       
هة( ىتى كان لمنقود دورا في إربا  الوض  االلتصادي بسب  تعدد 932-784وما أن دخ  عصر الممالي  الجراكس  )     

ا ثةةم سةةياد  الفمةةوس ممةةا أدال لتبةةاين اليامهةةا وبالتةةالي دخةةو  الزيةة  عميهةة ةالعمةةالت لةةيس اإلسةةالمية فىسةة  بةة  ىتةةى االجنبيةة
 النىاسية كعمم  لمتداو  اليومي عمى ىسا  الدينار الذهبي والدرهم الفضي.
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وهو الدينار اإلسالمي  ةيأتي في مقدمتها الدينار الهرج ةأوال: العمالت الذهبية:ة لقد ظهر في هذا العصر ست عمالت ذهبي
ثةم اخةذ باالرتفةاع ىتةى وصة  إلةى  ةممالية  الجراكسةدرهمةا فةي بةد  عصةر ال عشةرون، وكانةت ليمتة  (96)الخالص من الغةش

 .(97)م1424هة/827درهم في جمادال اخخر  سنة  ثالثماةة
نسةةةبة لمدينةةةة البندليةةةة  (98)يأال وهةةةي الةةةدينار البنةةةدل ةم غةةةزت أسةةةواق الشةةةرق عممةةةة أجنبيةةة1388هةةةة/ 792ومنةةةذ عةةةام        

م ىتةى سةيطر عمةى أسةواق 1397هةة/822ومةا أن ىة  عةام  رنتةي أو  االف   أو  الدينار المشخص ةاإليطالية، ويسمى  الدوك
القاهر  والفسطاط وبالد الشام وبيزنطة والىجاز واليمن، فصار هو النقد الراةو ىيث وص  منة  أواخةر القةرن الثةامن الهجةري 

 .(99)م15هة/ 9، وتضاعفت هذأل الكمية ثالثة أضعافها في ق ة( دوك622222/ الراب  عشر الميالدي )
هو الذي مكن  مةن التغمة  عمةى  يغم(، والعيار المرتف  لمدينار البند ل3.45إن دلة االستدار  التامة، والوزن الثابت )       

النقود الممموكية المختمفة الوزن والعيار ، وكان من السه  التعامة  بة  ألنة  بالعةدد عمةى خةال  النقةود الممموكيةة التةي كانةت 
 833( درهمةةةةا سةةةةنة 282م ىتةةةةى بمةةةةغ ) 14هةةةةة/ 8( درهمةةةةا فةةةةي نهايةةةةة ق 25فةةةةاع مةةةةن )بةةةةالوزن، ولةةةةد اخةةةةذ سةةةةعرأل فةةةةي االرت

 .(122)م1329هة/
 .(121)م أال وهو الدينار االفموري وهو من مدينة فمورنس 1388هة/ 792وأيضا دخ  ألسواق الشرق دينار أجنبي سنة      
غةةةم أي الةةة  منةةة  بثمانيةةةة 3.45يةةةزن   ينةةةدلغةةةم(، فةةةي ىةةةين كةةةان الب4.25يةةةزن ) -السةةةال  الةةةذكر- ةكةةةان الةةةدينار الهرجةةة   

( درهمةةا، 29)يسةةاوي  ي( درهمةةا، والبنةةدل32)يسةةاوي  هةةة823فةةي سةةنة  ةغرامةةات إال إن سةةعر صةةرفهما متقةةار ، فكةةان الهرجةة
 ، لةذا طبقةا لقاعةد  (122)هةو النقةد الجيةد، والبنةدلي هةو الةردي  ةإذن أصبح النقدان في ىالةة تنةافس ، ولمةا كةان الةدينار الهرجة

تىةدي البنةدلي، وفةي مىاولةة منة  لمىةد مةن ذلة  أمةر السةمطان  ةواجة  الهرجة   لنقود الرديةة تطرد النقةود الجيةد  مةن السةوقا 
 823بضةةةر  دينةةةارا جديةةةدا عةةةر  بالةةةدينار السةةةالمي فةةةي جمةةةادال األولةةةى سةةةنة  (124)وزيةةةرأل يمبغةةةا السةةةالمي (123)الناصةةةر فةةةرج

متعةدد  )ربة  مثقةا  ة نصة  مثقةا  ة مثقةا  ة مثقةاالن ( وتةم التعامة  بة   م، وفعةال ضةر  الةوزير دنةانير ذات أوزان1422هةة/
( درهمةةةةا سةةةةنة 312( درهمةةةةا ولكنةةةة  اخةةةةذ باالرتفةةةةاع إلةةةةى إن وصةةةة  إلةةةةى )24هةةةةة )823عةةةةددا ولةةةةيس وزنةةةةا وبمةةةةغ سةةةةعرأل فةةةةي 

 .(125)م1424هة/827
إن النقةةود طبقةةا لمقاعةةد  االلتصةةادية   الةةدينار السةةالمي افضةة  عيةةارا مةةن البنةةدلي لةةذا فشةة  فةةي مواجهةةة األخيةةر نولمةةا كةةا     

وان   م(1428-1422هةة/811-823مما دعا السةمطان أعةالأل إللغاةة  بعةد ثمةاني سةنوات )  الرديةة تطرد الجيد  من السوق
 .(126)م1412هة/ 813كان لد استمر ىتى 

 يدينةةةةةارا جديةةةةدا فةةةةة وعمةةةةى اثةةةةةر فشةةةة  الةةةةةدينار السةةةةالمي فةةةةةي الولةةةةو  بوجةةةةة  البنةةةةدلي ضةةةةةر  السةةةةمطان الناصةةةةةر فةةةةرج      
، وكةةان سةةعر صةةرف  مسةةاو (127)م لةة  نفةةس وزن البنةةدلي سةةمي بالةةدينار الناصةةري، وتةةم تداولة  عةةدا ولةةيس وزنةةا1428هةة/811

م، 1416هةة/819سنة درهم  (212م، واخذ باالرتفاع إلى )1428هة/811( درهم سنة 122) ألسعر صر  البندلي ىيث بد
 .(129)التعام  ب  (128)رأل فاصبح غير مرغو  في  إذ من  السمطان المؤيدإال ان  تعرض لمقص مما أدال النخفاض سع

مكةةن الةةدينار البنةةدلي مةةن السةةياد ،  ااضةةطرابا فةةي أسةةعار النقةةد ممةة م(1425-1428هةةة/829-811شةةهدت الفتةةر  )       
صةفر  15عقةدأل فةي  فةي اجتمةاع (112)وكمىاولة ثالثة من السالطين الجراكسة لمىد من ذل  لةرر السةمطان االشةر  برسةباي

عةاد  سةكها دنةانير 1425هة/كانون أو  829 م ىضرأل كبار األمرا  والقضا  وكبار التجار، لرر في  إلغا  الةدنانير البندليةة وا 
 .(111)م1426هة/كانون ثاني 829صفر  26، وتم ذل  في  ةسميت باألشرفي  جديد

غةم( مضةافا 3.51غم(، أمةا البنةدلي )3.41ن عيار األشرفي )أل  جود  من البندلية ىيث كا ةكانت الدنانير األشرفي       
% فقط، فأصبىت األشرفية العممة الرديةةة ممةا مكنهةا مةن طةرد الةدنانير البندليةة التةي 97لذل  إن نسبة الذه  في االشرفي 

، وكةةان سةةعر ةهةةة وىتةةى نهايةةة عصةةر الجراكسةة829مثمةةت هنةةا العممةةة الجيةةد ، وبهةةذا عةةادت السةةياد  لمعمةةالت اإلسةةالمية منةةذ 
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درهمةةةةا سةةةةنة  362ارتفةةةة  إلةةةةى  ثةةةةم ، (112)م1442هةةةةة/845( فةةةةي 285( درهمةةةةا، ووصةةةة  إلةةةةى )225صةةةةر  االشةةةةرفي بةةةةدأ )
 .(113)هة856

لقد كان لخفة النقود البندليةة وبالتةالي لمةة الثقةة بهةا سةببا فةي نجةاح الةدينار االشةرفي مضةافا لةذل  مكنةت الغنةاةم التةي        
، وجةا ت الدفعةة األولةى لفديةة ة  بعد ىممت  عمى لبرص من ضةر  مزيةد مةن الةدنانير االشةرفيىص  عميها السمطان األشر 

 .(114)ةالمم  جيمس األو  مم  لبرص الذي ول  بأسر الجيش الممموكي وكانت بالدنانير البندلية فصهرت وأعيدت اشرفي
ومنهةا  ،(115)غةم  لمتهةا لعةدم ضةربها ولسةبكها ىميةاتعددت العمالت الفضةية فةي هةذا العصةر ر  -ثةانةيةا:ة ا لةعةمةالت الفضية:  
درهةةم  (23وثمةةث نىةاس، وكانةت ليمتهةةا كة  ) ةالتةةي ضةربها الكامة  األيةةوبي عمةى اعتبةةار إن ثمثاهةا فضة -ةالةدراهم الكاممية-

، (116)( فمسةا24( فمسةا، فةانخفض إلةى )48( درهمةا والةدرهم يسةاوي )42ورب  يساوي دينةارا واىةدا، ثةم انخفةض سةعرها إلةى )
فأصةبح سةعر الةدرهم يسةاوي  ،(117)م التعام  بالفضة وأصةبح التعامة  بةالفموس1423هة/826ولما ٌألغي في األو  من مىرم 

 .(118)درهم وثالثة أرباع الدرهم فموسا ثم اخذ باالرتفاع ىتى وص  إلى سبعة دراهم فموسا
ولةد بةدأ سةعر  ش وتسةمى )الخالصةة( أو )النقةر (وهةي التةي لةم تضةر  ولةم تغة -الدراهةةم الىجةر-ومن دراهم العصةر        

 .(119)( درهما13( دراهم فموسا ثم ارتف  إلى )4الدرهم منها يساوي )
فممةةةا تمكةةةن  ،(121)م1412هةةةة/815سةةةنة  ةفةةةي بةةةالد الشةةةام ضةةةر  دراهمةةة  النةةةور وزيةةة (1122)ولمةةةا ثةةةار األميةةةر نةةةوروز        

سةةميت   را مةةن هةةذأل الةةدراهم إلةةى مصةةر وأمةةر بضةةر  دراهةةم جديةةدكثيةة  السةةمطان المؤيةةد مةةن القضةةا  عمةةى ىركتةة  لةةذا ىمةة
، وكانةةت الةةدراهم (122)م1415هةةة/818صةةفر 24فأصةةبىت العممةةة الرسةةمية منةةذ  م،1414هةةة/817فةةي شةةوا  سةةنة  ةالمؤيديةة
ن سةعرأل بقةي أ فموسا، إال 18فموس، ودرهم    9ونص  درهم    ونص  فموسا، 4عمى ثالثة أشكا : رب  درهم     االخير 

، أمةا الةدينار البنةدلي   ةدرهمةا مؤيةديا   دينةارا هرجة 32كة   نمةا ليمتة  إلةى الةدينار فكةا، أ(123)فمةوس 9-7تأرجىا مابين م
إن هةةذأل الةةدراهم لةةد تعرضةةت لمقةةص ممةةا أدال الن تكةةون بةةالوزن، إذ أصةةبح  إال ،(124)م1416هةةة/819درهمةةا مؤيةةديا عةةام 31

بسةب   (125)أمر السمطان االشر  برسةباي بملغةا  كة  الةدراهم مةا عةدا دراهمة  الدرهم يزن رب  الدرهم بسب  البرد والقص، ثم
تعددها وتباين اليامها مما جعمها ترب  عممية التباد  اليومي، لذا لرر السمطان ضر  دراهم جديد  سةميت نسةبة لة  بالةدراهم 

 .(126)صر أو سبكها ىميااالشرفية ومن  من التداو  بأي عمم  فضية غيرها ثم أمر بعدم ىم  الفضة لخارج م
هةةة، ولةةد أبقةةى االشةةر  عمةةى الةةدراهم التةةي 843( درهةةم فموسةةا واسةةتمر ىتةةى سةةنة 22هةةذأل الةةدراهم كةةان سةةعر صةةرفها )      

، ورغةم تكةرار النةدا ات ىةو  إلغةةا  العمةالت دون جةدوال، العتيةاد النةاس عمةةى (127)ضةربها فةي الشةام ومصةر وبةالد التكةةرور
مةةا إذ كانةةت هةةذأل النةةدا ات تةةؤدي إلربةةا  الوضةة  االلتصةةادي ممةةا يةةؤدي لةةربح أنةةاس وخسةةار  عةةدم ثبةةات الدولةةة عمةةى أمةةر 

 .(128)رخرين
إال أن هةذا  ةم بعةدم التعامة  بالةدراهم االشةرفي1442هةة/843أمةر فةي  (129)هةة(857-842ولما جةا  السةمطان جقمةق )      

عمى   درهما فموسا، وهذأل األخير  24والظاهرية   فموسا، درهما 22   ةالقرار لم يدخ  ىيز التنفيذ فظهرت عممتان: االشرفي
 .(132)درهما فموسا 24درهما فموسا، ودرهم    12دراهم فموسا، ونص  الدرهم    6ثالثة أشكا : رب  الدرهم   

ة نسةةبة  ة نسةةبة لبنةةي لرمةةان ة والمنكيةةة ةكالبندليةةة والقرمانيةة ةلهةةذأل العمةةالت اإلسةةالمية نجةةد عمةةالت اجنبيةة ةباالضةةاف      
 .(132)والعثمانية نسبة لمعثمانيين نسبة لبالد التكرور، ة، والقبرصية نسبة لقبرص، والتكروري(131)لتيمورلن 
إن الصفة العامة في هذا العصر هي لمة الفضة بسب  كثر  النفقات في الىرو  والفةتن الداخميةة، وانخفةاض مصةادر       

يصدر اليطاليا ،   اجم الفضة في وسط أوربا وسينا ، وأن ما تنتج  األخير تزويد دور الضر  بمعدن الفضة بسب  نقص من
 .(133)مضافا لذل  ظاهر  االكتناز وسب  الفضة ىميا

بعد إن لمةت العمةالت الذهبيةة والفضةية أصةبىت أسةعار البضةاة  والرواتة  تقةيم وتةدف  بةالعمالت  -ثالثا: العمالت النىاسية:
 (135)فةةةي واليةةةة مىمةةةود االسةةةتادار ةأو  سةةةالطين الجراكسةةة (134)لسةةةمطان الظةةةاهر برلةةةوقولةةةد بةةةدا ذلةةة  فةةةي عهةةةد ا النىاسةةةية،
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لسمةةوا  السةةةمطانية ىيةةث اخةةةذ األخيةةر بتصةةةدير الفضةةة ألوربةةةا واسةةتيراد النىةةةاس األىمةةر ليسةةةتفيد مةةن فةةةرق العممةةة، ثةةةم اخةةةذ 
 .(136)مما أدال الختفا  الدراهم ولمتها ةبضمان دار ضر  النقود في القاهر  واالسكندري

( 152هذا الىا  أدال لكثر  الفموس )العمالت النىاسةية( فأخةذت المبيعةات تةتم بهةا، وارتفة  سةعر مثقةا  الةذه  إلةى )       
( فمسةا أي إن درهةم الفضةة يسةاوي 24من الفمةوس، أمةا الفضةة فالةدرهم منهةا يسةاوي خمسةة دراهةم فموسةا وكة  درهةم يسةاوي )

 .(138)من الضعة بمكان بىيث اخذ ينادال عميها في األسواق  ىراج ... ىراجوبهذا أصبىت الفموس  (137)( فمسا122)
ولم يكت  مىمود االستادار بذل  ب  ضر  فموسا خفافا ممةا أدال إلربةا  الوضة  االلتصةادي ونتيجةة الخةتال  أوزان       

منة  لمعالجةة اخةتال   ةمىاولةوك وأصةبىت الةدنانير والةدراهم تنسة  لمفمةوس، (139)الفموس أصبىت تؤخذ بةالوزن ولةيس بالعةد
، ولعةةةدم إدرا  بعةةةض المسةةةؤولين (142)دار ضةةةر  االسةةةكندرية لضةةةربها فموسةةةا خفافةةةا (141)يشةةةب  (142)األوزان أبطةةة  الةةةدوادار

لطريقة معالجة المشاك  النقدية لجا يمبغا السالمي لرف  ليم الفمةوس فصةيرها تسةاوي أربعةة دراهةم ممةا أدال لخسةار  اعةداد مةن 
 .(143)الناس
 (144)أوليتةةين ةولةد لوىظةت رثةار ذلةة  أوال عمةى ذوي الةدخ  المىةةدود الةذين صةاروا يأخةةذون رواتةبهم عةن كةة  درهةم فضة     

( درهةةم اخةةذ يأخةةذ بةةدلها 122فموسةةا وتسةةمى درهمةةا، وأمةةام ارتفةةاع األسةةعار أضةةعا  مةةا كانةةت عميةة  بىيةةث مةةن كةةان مرتبةة  )
دينةةةارا واىةةةدا فيشةةةتري بهةةةا مةةةا كةةةان يشةةةتري سةةةابقا بعشةةةرين  يم ال تسةةةاو ( رطةةةال وثمثةةةي الرطةةة  فموسةةةا يقةةةا  لهةةةا ماةةةةة درهةةة17)

 .(145)درهما
لكةي يةربح مميةون  12-6ولد كان لمسالطين دور في ارتفاع األسعار ىيث رف  السمطان فةرج سةعر رطة  الفمةوس مةن       

 .(146)درهم، لكن  اضطر لمتراج  إلغالق األسواق
سمطان المؤيد بشرا  كميات كبير  من الفموس ىيث لرر عمى االسةتادار إن يشةتري ولكي يمتص التضخم النقدي أمر ال     

والوزير ك  منهما خمسون أل  دينار، ثم أمر بملغا  الفموس في منتصة   (147)فموسا بماةة أل  دينار، وعمى ناظر الخاص
 .(148)هي عممة التباد  اليومي ةوأمر بان تكون الدراهم المؤيدي هة821ربي  األو  

لكةةن الفمةةةوس عةةادت لمتةةةداو  فةةةي أيةةام االشةةةر  برسةةةباي إال أنهةةا تعرضةةةت لمقةةص ىيةةةث دخةةة  فةةي صةةةنعها الرصةةةاص       
رطةة   22( رطةة  يوجةةد فيهةةا 122مةةن الفمةةوس التةةي وزنهةةا ) ةوالىديةةد والنىةةاس ممةةا جعمهةةا وزنةةا العةةدا ىتةةى أصةةبىت القفةة

 .(149)نىاسا
مةةن    السةةمطان االشةةر  برسةةباي بةةان تكةةون الفمةةوس النىاسةةية المنتقةةاوكمىاولةة  منةة  لمعالجةةة الوضةة  المتةةردي أمةةر        

يسةةةاوي سةةةب  دراهةةةم، فةةةي ىةةةين يسةةةاوي الرطةةة  مةةةن القطةةة  خمةةةس دراهةةةم ممةةةا أدال لولةةةوع منازعةةةات بةةةين منهةةةا الغةةةش الرطةةة  
  لةد تجمة  ( درهمةا الرطة  الواىةد ألنة12، وبدال من معالجة أمر الفموس أخذ االشر  برسباي برفة  سةعرها إلةى )(152)الناس

 .(151)لدي  أعداد كبير  من الفموس
ولةةد اسةةتغ  التجةةار غةةال  سةةعر النىةةاس األىمةةر غيةةر المضةةرو  فهربةةوأل لمهنةةد ممةةا أدال الرتفةةاع األسةةعار فأصةةبح           
درهمةا ثةم  24الرط  منهةا    ةضر  االشر  برسباي فموسا اشرفي ةمن  لتخفي  االزم ةوكمىاول ،(152)درهما 18الرط    

 .(153)درهما 18، وبقيت القديمة منها الرط    27تفعت إلى ار 
 -أن هذا االرتفاع المذه  في اسعارالنقد سوا  الدنانير أو الدراهم أو الفموس إنما يعود ألسبا  متعدد  منها:   

 .(154)م1367هة/778إذا ما تعرضت البالد لوبا  الطاعون كما في عام  .1
 .                                                              (155)رثارا سمبية لم تكن النقود بمنجا  منها إذا ما انخفض نهر الني  فان  يتر  .2
 م ىيث ضربت 1387هة/789كما ىدث سنة  (156)إن زياد  كميات النقد تؤدي الرتفاع األسعار .3
 .(157)كميات من الدراهم الفضية .4
 ة فكانت النقود ممن يتأثر بهذأل االضطرابات.إذا ما توفى السمطان اضطربت األوضاع كاف .5
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 .(158)إذا ما تعرضت البالد لغزو خارجي فبالتأكيد يكون ألسعار النقد تأثرا بذل  .6
 .(159)التالع  بأليام النقد .7
 .(162)دخو  الزي  عمى النقود .8
 .(161)تهري  لسم من النقود لمخارج .9

وتضةر  أخةرال يةؤدي ذلة   ةالوض  االلتصادي، فىينما تمغى عممةويالىظ أيضا إن التغييرات في أسعار العمالت ترب     
، إال فةي ىالةة ليةام السةمطان بموازنةة ذلة  مةن خةال  مالةمةة أسةعار البضةاة  مة  أليةام العمةالت (162)لخسار  عدد مةن النةاس

 .(163)كما فع  السمطان المؤيد لما ضر  دراهم  ةاالجنبي
لين عمى ما يتخذون  من لةرارات فةمذا مةا أمةر السةمطان بملغةا  و ثبات المسؤ  وأفرز هذا الوض  وجود جماعات أدركت عدم   

عممة سارع هؤال  لشراةها بأسعار زهيد ، ىتى إذا ما مضةى ولةت انزلوهةا بأسةعار أعمةى، وبهةذا يةربح أنةاس فةي الولةت الةذي 
 .(164)يخسر في  رخرون

ذا  )الدراهم( وأخيرا النىاسية انير( إلى الفضيةتقمت من النقود الذهبية )الدناننخمص لمقو  إن نقود مصر لد     )الفموس(، وا 
كانةةت النقةةود فةةي بةةدايات تةةاريم مصةةر اإلسةةالمي عامةة  لةةو  لمصةةر فأنهةةا أصةةبىت مةةن العوامةة  التةةي أربكةةت وضةة  مصةةر 

 االلتصادي في عصر الممالي . 
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 . 132ة  131، 1/122المقريزي : اتعاظ الىنفا  .34
 . 8ة  5/  2. المواعظ  146/ 1المقريزي : اتعاظ الىنفا  .35
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. ىسةةن: تةةاريم 3/25. اليةةافعي : مةةرر  الجنةةان 298ة  292/ 5ن خمكةةان : وفيةةات األعيةةان أنظةةر ترجمتةة  : ابةة .36
 . اوما بعده 3. مىمد عبد ا  عنان : الىاكم بأمر ا  ص 168ة  165الخالفة الفاطمية ص

 . 468-465/ 3القمقشندال : صبح األعشى  .37
 .65-64. إغاثة األمة ص  69، 2/58المقريزي : اتعاظ الىنفا  .38
 .28العقود ص ر. شذ و 16-14ص  ةريزي : إغاثة االمالمق .39
. انظر: 19ورد لفظ الورق في القررن الكريم ) فابعثوا أىدكم بورلكم هذأل إلى المدينة فمينظر ...( سور  الكه  رية  .42

 . 476/ 2. الزمخشري : الكشا  223ة  15/216الطبري : جام  البيان 
 . 166. أبو شامة المقدسي : تراجم رجا  القرنين ص 92ة  89/ 5انظر ترجمت  : ابن خمكان : وفيات  .41
 .4/87اليافعي : مرر  الجنان  .42
 .65المقريزي : إغاثة األمة ص .43
.ابةةةن تغةةةرال : النجةةةوم 12/148. ابةةةن كثيةةةر : البدايةةةة والنهايةةةة 231-5/229ظةةةر ترجمتةةة : ابةةةن خمكةةةان: وفيةةةات ان .44

 بعدها . وما  3. عبد المنعم ماجد: اإلمام المستنصر الفاطمي ص5/1-142
 . 288/ 2السيوطي : ىسن المىاضر   .45
 . 129-1/128دراهم خفا  مدور  تساوي ثمن العممة العادية . ماجد : نظم الفاطميين  .46
 .  495/ 1أىد أعياد النصارال . المقريزي : المواعظ  .47
يفة بعةد المستنصةر أستبد باألمر أيام المستنصر ونق  الدواوين من دار الوزار  لبيت  ثم عين ابن أخت  المستعمي خم .48

إلةى مةن   . ابةن الصةيرفي: اإلشةار 95، 64بدال من نزار الذي عين  المستنصر. انظر: السجالت المستنصةرية ص
 . 451-448/ 2، 396، 1/179. ابن خمكان : وفيات 62-57نا  الوزار  ص 

قريةةةزي: . الم64-62ص ص  (. انظةةةر: ابةةةن الصةةةيرفي: االشةةةار 524-519مةةةد بةةةن فاتةةة  البطةةةاةىي اسةةةتوزر )مى .49
 . 463-1/462المواعظ 

 .   452/ 1. المواعظ  66المقريزي : إغاثة األمة ص .52
. اليةةةافعي: مةةةرر  الجنةةةان 5/232هةةةة(. انظةةةر: ابةةةن خمكةةةان: وفيةةةات 463-457مةةةة اجتاىةةةت مصةةةر لسةةةب  سةةةنوات )از  .51

 . 23-5/3وما بعدها. ابن تغرال  النجوم  1/335وما بعدها. المواعظ  2/265. المقريزي: اتعاظ الىنفا 3/145
 .23العقود ص  رالمقريزي : شذ و  .52
 . 294/ 3.  الىنبمي : شذرات الذه   235-233/ 5انظر ترجمت  : ابن خمكان : وفيات  .53
. المقريةزي: اتعةاظ الىنفةا 276-275، 267/ 1. ابن عذاري: البيان المغر  566، 521/ 9ابن األثير: الكام   .54

2/19 ،214-216  . 
 . 5/425. الىموي : معجم البمدان  45-42بن الصيرفي : اإلشار  ص لرية في مصر . ا رنسبة ليازو  .55
. راضي دلفوس: العوام  االلتصادية في هجر  216-2/215. المقريزي: اتعاظ الىنفا 6/325ابن خمدون: العبر  .56

 .14-13بني هال  وسميم ص 
 .261/ 2عاظ الىنفا . المقريزي: ات76لزبير: الذخاةر والتى  ص. ابن ا43-42ابن الصيرفي : اإلشار  ص .57
 .64ة  63لومبارد : الذه  اإلسالمي ص  .58
. 23. إغاثةةةة األمةةةة ص295-2/282. المقريةةةزي: اتعةةةاظ الىنفةةةا 263-249ابةةةن الزبيةةةر: الةةةذخاةر والتىةةة  ص  .59

 .1/428المواعظ 
 .445،  1/112.المقريزي : المواعظ 4/1/139ابن الفرات : تاريم  .62
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 . اوما بعده 5: عاشور : األيوبيون والممالي  ص لمزيد من التفاصي  عن هذا العصر ، انظر  .61
 .47/ 1/1المقريزي : السمو   .62
-7/139. ابةةةن خمكةةةان: وفيةةةات األعيةةةان 245-2/ 2، 279-1/235انظةةةر ترجمتةةة  : أبةةةو شةةةامة : الروضةةةتين  .63

 . 119-6/1. ابن تغرال : النجوم 86ة  63/ 3. أبو الفدا : المختصر 212

 . 29-28العقود ص  ر. شذ و 1/1/99المقريزي : السمو   .64
 .1/112. المواعظ 32-29العقود ص ر. شذ و 1/1/99. السمو  66ة 65المقريزي : إغاثة األمة ص  .65
 .66المقريزي : إغاثة األمة ص  .66
 .  28العقود ص ر. شذ و  66المقريزي : إغاثة األمة ص .67
 .1/2/274،  254،  1/1/247. السمو  69ة 67المقريزي : إغاثة األمة ص  .68
 .72غاثة األمة ص المقريزي : إ .69
-784هة(، والثانية: الممالية  الجراكسةة )784-648: الممالي  البىرية )األولىأسس الممالي  دولتين متعالبتين،  .72

هة(، وأوس  من كت  عن الممالي : المقريزي: السمو  لمعرفة دو  الممو  في أربعة  أجزا ، وانظر: عاشور: 932
 .اوما بعده 27لدولة الممموكية ص. ضومط: ااوما بعده 5العصر المماليكي ص

 .32العقود ص ر. شذو  72المقريزي : إغاثة األمة ص .71
. ابةةن خمكةةان: وفيةةات اومةةا بعةةده 3انظةةر ترجمتةة : ابةةن عبةةد الظةةاهر: الةةروض الزاهةةر فةةي سةةير  الممةة  الظةةاهر ص .72

 . 247-1/235. الكتبي : فوات الوفيات  11-4/12. أبو الفدا : المختصر: 4/155-156
 .31ة 32العقود ص ر: شذ و المقريزي  .73
 .528/ 1/2. المقريزي : السمو  192ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ص .74
 . 299/ 2. السيوطي : ىسن المىاضر   72، 37المقريزي : إغاثة األمة ص .75
. 1/82ألثيةر: النهايةة فةي غرية  الىةديث : ابةن ارظة. ان( لتةر198( صاعا ويسةاوي اليةوم )24مكيا  ضخم يس ) .76

 . 3هة  52النقود العربية ص : يالكرمم
 .  17/ 1/ 2المقريزي : السمو   .77
م. الىبيةة : النظريةةة االلتصةةادية 16وهةةومن التصةةاديي القةةرن  -جريشةةام–ينسةة  هةةذا القةةانون لاللتصةةادي اإلنكميةةزي  .78

في كتا  إغاثة األمة لممقريزي إن األخير سبق جريشام بالتوصة  لهةذا   . ولكن يمكن القو  من خال  ما جا31ص
 .1هة 42: تاريم الفكر االلتصادي صر. وانظر: دويدا76لقانون االلتصادي. إغاثة األمة صا
انظةر: المسةمى )الةدر الفةاخر فةي سةير  الممة  الظةاهر( جمية  صةفىات . و  9انظر ترجمتة : الةدواداري: كنةز الةدرر ج  .79

 .328-9/3، 231-8/41: النجوم . ابن تغرال36-4/35فوات الوفيات  . الكتبي:4/134أبو الفدا : المختصر 
 . 226ة  225/ 2/1المقريزي : السمو   .82
 . 69ة  67أي مواد عينية كالخبز ونخا  الدليق والبيض . المقريزي : إغاثة األمة ص  .81
 .321/ 2. السيوطي : ىسن المىاضر  149ة  148/ 2. المواعظ  253/ 2/1المقريزي : السمو   .82
 . 392ة  391/ 2/2المقريزي : السمو  :  .83
الةةةدين عبةةةد الوهةةةا  بةةةن التةةةاج وهةةةو لبطةةةي والأل السةةةمطان الناصةةةر مىمةةةد نظةةةر الخةةةاص السةةةمطاني أي  هةةةو شةةةر  .84

 . 526ة  334/ 2/2المسؤو  عن أموا  السمطان الخاصة . المقريزي :صفىات متفرلة في : السمو  
 . 28ة  27/ 2.الىموي : معجم البمدان  ةمن لرال مصر بالبىير  تابعة لالسكندري .85
 .       281ة  282/ 4لر  رشيد . الىموي : معجم البمدان  بمد  عمى الني  .86
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 .444/ 2/2المقريزي : السمو   .87
 . 669،  444/ 2/2المقريزي : السمو   .88
.السةةةةةيوطي : ىسةةةةةن  48/ 2. ابةةةةةن ىجةةةةةر : إنبةةةةةا  الغمةةةةةر  317/ 2. المةةةةةواعظ  39/ 3/1المقريةةةةةزي : السةةةةةمو   .89

 . 327/ 2المىاضر  
 . 38/ 9الدواداري : كنز الدرر  .92
 .  448/ 2/2مقريزي : السمو  ال .91
 . 464/ 2/2المقريزي : السمو   .92
 . 522/ 2/2المقريزي : السمو   .93
(: ان . فقةا  )صةمى ا  عمية  ورلة  وسةممغمى السعر في عصر الرسو  )صمى ا  عمي  ورل  وسمم( فقالوا : سةعر لنةا .94

؛ أبةي 2/741ن ماجة : سةنن ابةن ماجة  ؛  ابة3/286ا  هو المسعر القابض الباسط الرازق. ابن ىنب : مسند اىمةد 
 .6/29؛ البيهقي: السنن الكبرال 22/125؛ الطبراني: المعجم الكبير 2/135داود : سنن أبي داود 

 . 552/ 2/3المقريزي : السمو   .95
 . 457/ 3/2المقريزي : السمو   .96
 . 325-324/ 4/1. المقريزي : السمو   465ة  462ابن خمدون : المقدمة ص  .97
 . 339لسكة اإلسالمية ص النبراوي : ا .98
 .339. النبراوي : السكة اإلسالمية ص3/437م. القمقشندال: صبح األعشى 31/12/1284ضر  بالبندلية في  .99

 . 235. النبراوي : السكة اإلسالمية ص  729/ 4/2،  325/ 4/1المقريزي : السمو   .122
 . 236النبراوي : السكة اإلسالمية ص  .121
 . 325/ 4/1المقريزي : السمو   .122
 . 238ة  237نبراوي : السكة اإلسالمية ص ال .123
؛ السةةةخاوي: الضةةةو  331-12/168؛ ابةةةن تغةةةرال: النجةةةوم 242-2/241انظةةةر ترجمتةةة : المقريةةةزي: المةةةواعظ  .124

 .356-1/316؛ ابن إياس: بداة  الزهور 6/168الالم  
ة ؛ ابةةةةةن ىجةةةةةر: ذيةةةةة  الةةةةةدرر الكامنةةةةة292-2/291. المةةةةةواعظ  4/1/88انظةةةةةر ترجمتةةةةة : المقريةةةةةزي: السةةةةةمو   .125

 .292-12/289؛ السخاوي: الضو  الالم  222ص
 . 2/292؛ المواعظ 3/3/1241المقريزي: السمو   .126
 . 244النبراوي : السكة اإلسالمية ص  .127
 .277-2/276. الصيرفي : نزهة النفوس 2/292. المواعظ 4/1/85المقريزي : السمو   .128
 ) جمي  الصفىات ( . انظر ترجمت  مفصمة : العيني : السي  المهند في سير  المم  المؤيد .129
 . 2/348. الصيرفي : نزهة النفوس  362، 318، 328،  85/ 4/1المقريزي : السمو   .112
 . 12-8/ 3هة( .انظر ترجمت  : السخاوي : الضو  الالم  841-825تولى الىكم لمفتر  ) .111
 . 95/ 8. ابن ىجر : إنبا  الغمر  712-729/ 4/2المقريزي : السمو   .112
 . 253. النبراوي : السكة اإلسالمية ص 8/151.ابن ىجر:إنبا  الغمر 4/2/725المقريزي :السمو   .113
 . 129االسدي : التيسير واالعتبار ص  .114
 .  254النبراوي : السكة اإلسالمية ص  .115
 . 71المقريزي : إغاثة األمة ص  .116
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 .  286. النبراوي : السكة اإلسالمية ص  72المقريزي : إغاثة األمة ص  .117
 .1111/ 3/3المقريزي : السمو   .118
 .  229/ 6. ابن ىجر : إنبا  الغمر 131/ 4/1، 1111/ 3/3المقريزي : السمو   .119
 . 277،  186/ 2. الصيرفي : نزهة النفوس 4/1/166، 1122/ 3/3المقريزي : السمو   .122
 . 225-224/ 12انظر ترجمت  : السخاوي :الضو  الالم   .121
 .7/62ىجر : إنبا  الغمر . ابن 32العقود ص ر. شذ و  289-4/1/287المقريزي : السمو   .122
 .149-7/148. ابن ىجر : إنبا  الغمر  4/2/629. 289ة  4/1/288المقريزي : السمو   .123
 . 332. العيني : السي  المهند ص  441-437، 318-4/1/327المقريزي : السمو   .124
 .224، 211/ 7. ابن ىجر : إنبا  الغمر  366،  364،  4/1/362المقريزي : السمو   .125
 . 4/2/623السمو   المقريزي : .126
 . 292-291النبراوي : السكة اإلسالمية ص  .127
 . 618/ 4/2. المقريزي : السمو   98مؤل  مجهو  : ىوليات دمشقية ص  .128
 . 229/ 8. ابن ىجر : إنبا  الغمر  853-851،  825،  793،  737/ 4/2المقريزي : السمو   .129
 . 74ة  3/71انظر ترجمت  : السخاوي : الضو  الالم   .132
 .  77. السخاوي : التبر المسبو  ص  1191-1192/ 4/3يزي : السمو  المقر  .131
تيمور يعني الىديد ولنة  يعنةي األعةرج ويسةمى أيضةا تيمةور كةور كةان بمعنةى صةهر الممة ، ولةد بقريةة خواجةة  .132

. ابةن عةر  شةاأل: عجاةة  4/1/26هة( انظر: المقريزي: السةمو  772-762فيما ورا  النهر وبدأ تىركات  مابين )
 . 369. فاخمبري: تاريم بخارال ص9-3دور صالمق
 . 4/2/977المقريزي : السمو   .133
 .288-286.النبراوي : السكة اإلسالمية ص ص3/3/1133المقريزي: السمو   .134
 .316-1/258. ابن إياس : بداة  الزهور 2/241انظر ترجمت  : المقريزي : المواعظ  .135
شةةرا  خانةةاأل والىاشةةية والغممةةان. القمقشةةندال: صةةبح هةةو القةةاةم عمةةى أمةةر بيةةوت السةةمطان كمهةةا مةةن المطةةابم وال .136

 .4/22األعشى 
 .1/112. المواعظ39العقود ص ر. شذ و  71المقريزي: إغاثة األمة ص .137
 .72-71المقريزي: إغاثة األمة ص ص .138
 . 39، 31العقود ص  رالمقريزي: شذ و  .139
 .1/352. الصيرفي :نزهة النفوس 3/2/774المقريزي: السمو   .142
 .4/19ة  عن السمطان ويقدم القصص والبريد إلي  .القمقشندال : صبح األعشى هو الذي يبمغ الرسا .141
 .12/278. السخاوي : الضو  الالم  167-8/166انظر ترجمت : ابن ىجر : إنبا  الغمر  .142
 .2/264.الصيرفي :نزهة النفوس 1133-1131، 3/3/1112المقريزي: السمو   .143
 .5/219ابن ىجر: إنبا  الغمر  .144
وثمثةا أسةتار، واألسةتار أربعةة مثالية  ونصة ، والمثقةا  درهةم  رم وخمسة أسباع الدرهم، وهةو اسةتااالولية عشر  دراه .145

ليراطان، والقيراط طسوجان والطسوج ىبتان والىبة سدس ثمةن درهةم  ق، والدا نقوثالثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوان
 .632، 618صىاح صالرازي: مختار ال ( جز  من الدرهم، والجم  أوالي.48من )  وهو جز 

 .322. النبراوي : السكة اإلسالمية ص28ة 4/2/27المقريزي: السمو   .146
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 .17/ 7،  23/ 6. ابن ىجر :إنبا  الغمر 196ة  195،  4/1/134المقريزي: السمو  .147
 . 465/ 5هو المسؤو  عن أموا  السمطان الخاصة . انظر القمقشندال : صبح األعشى  .148
 .2/422. الصيرفي : نزهة النفوس 279ةة 7/278ابن ىجر: إنبا  الغمر  .149
. الصةةةيرفي: نزهةةةة النفةةةوس 8/4. ابةةةن ىجةةةر: إنبةةةا  الغمةةةر 642-641، 632-4/2/629المقريةةةزي: السةةةمو   .152
3/23-24. 
 .8/4. ابن ىجر: إنبا  الغمر  632ة  4/2/629المقريزي: السمو   .151
 .74/ 8. ابن ىجر : إنبا  الغمر 4/2/698المقريزي: السمو   .152
 .3/148. الصيرفي : نزهة النفوس 169/ 8. ابن ىجر : إنبا  الغمر 4/2/794  المقريزي: السمو  .153
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 المصادر والمراجع

 المصادر األولية  -أوال :     
 ـ القرآن الكريم  

 هة.632: عز الدين أبو الىسن عمي ت بن األثيرا ــ  
 .1966-1965ةة الكام  في التاريم ،  .مىق ، بيروت،  1
 هة.626: مجد الدين أبو السعادات المبار  ت ابن األثيرةة   
 .1963مىمود الطناجي، القاهر ،  -ةة النهاية في غري  الىديث، تح: طاهر اىمد الزواوي 2
 هة(.9: مىمد بن مىمد بن خمي  )ق االسديةة  
 . 1967ةة التيسير واالعتبار ، تح : عبد القادر اىمد ، القاهر  ، 3
 : شمس الدين أبي عبد ا  مىمد بن أبي طال  .األنصارية    
 .1923ة نخبة الدهر في عجاة  البر والبىر، تح: مهرن، بطرسبرج،  4
 هة .932ت : مىمد بن اىمد الىنفي  ابن إياسة  
 هة.1311ة بداة  الزهور في ولاة  الدهور، بوالق، مصر،  5 
 : أبو مىمد عبد ا  بن مىمد  البموية  
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 .1939ة سير  اىمد بن طولون، تح: مىمد كرد عمي، دمشق،  6
 هة.  442: أبو الريىان مىمد بن اىمد ت  البيرونية  
 هة.1355ة الجماهر في معرفة الجواهر ، ىيدر رباد ة الدكن ،  7
 هة(.4: إبراهيم بن مىمد )ق البييقية 
 .1962ة المىاسن والمساوال ،  . مىقق، بيروت،  8

 هة .458ىمد بن الىسين ت ة البيهقي : ا
 ة السنن الكبرال، دار الفكر، بيروت،  .ت. 9
 هة.874: جما  الدين أبو المىاسن يوس  ت  ـ ابن تغرى 

 . 1963ة النجوم الزاهر ،  .مىق، دار الكت  المصرين،  12
 هة . 337: لدامة ـ ابن جعفر

 .1981ي، بغداد، ةة الخراج وصنعة الكتابة، شرح وتعميق : د. مىمد ىسين الزبيد11
 هة. 597: جما  الدين أبو الفرج عبد الرىمن بن عمي ت  ابن الجوزية 

 .1992ة المنتظم في تاريم الممو  واألمم ،  .مىق ، بغداد،  12
 م.1449هة/852: اىمد بن عمي ت ابن حجرة 

 .1976-1967ة إنبا  الغمر بأبنا  العمر ،تح: السيد عبد ا  الىضرمي ، الهند،  13
 .1992ةة ذي  الدرر الكامنة ، تح: عدنان درويش ، القاهر  ،  14
 هة.626: يالوت ت  ـ الحموي 

 .1957ةة 1955ة معجم البمدان ،  .مىق ، بيروت ،  15
 هة.727: مىمد بن عبد المنعم ت الحميري ةة  

 . 1975ة الروض المعطار في خبر األلطار، تح: إىسان عباس، بيروت،  16
 هة. 241مام اىمد ت ة ابن ىنب : اإل

 ة مسند اىمد، دار صادر، بيروت،  .ت. 17
 هة.1289: أبو الفالح عبد الىي بن العماد ت الحنبمي ة  

 هة .1351-1352ة شذرات الذه  في أخبار من ذه  ،  .مىق ، بيروت ،  18
 م.1426هة/ 828: عبد الرىمن بن مىمد ت  ابن خمدونةة 

 .1956، بيروت، 2خبر، طةة العبر وديوان المبتدأ وال 19
 .1961، بيروت ،  2ةة المقدمة ، ط 22
 هة.681: اىمد بن مىمد بن أبي بكر ت  ابن خمكانةة 

 . 1968ةة وفيات األعيان، تح: إىسان عباس، بيروت،  21
 هة . 275ة أبو داود: سميمان بن األشعث ت 

 . 1992ة سنن أبي داود، تح: سعيد مىمد المىام، دار الفكر، بيروت،  22
 م.1424هة/ 826: كما  الدين مىمد بن موسى ت  ــ الدميري

 .1956ة ىيا  الىيوان الكبرال،   . مىق، المكتبة التجارية، القاهر ،  23
 : أبو بكر بن عبد ا  بن ايب   الدواداريةة 

 .1962روبرت ريمر، القاهر ،  سة كنز الدرر وجام  الغرر، تح: ها ن 24
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 هة . 748مىمد بن اىمد ت  ة الذهبي : شمس الدين
 . 1987ة تاريم اإلسالم، تح: عمر عبد السالم تدمري، بيروت،  25    

 .1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 9ىسين األسد، ط  -ة سير أعالم النبال ، تح: شعي  االرنؤوط  26
 م.1268هة/666: مىمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت بعد ــ الرازي  
 .1982ح،  .مىق، دار الرسالة، الكويت، ة مختار الصىا 27
 : القاضي الرشيد  ابن الزبيرةة  

 . 1959ةة الذخاةر والتى  ، تح: مىمد ىميد ا  ، الكويت ،  28
 هة.236: مصع  بن عبد ا  ت  لزبيريةة ا  
 .1953ةة نس  لريش ، تح: ليفي بروفنسا ، دار المعار ، القاهر ،  29
 هة.528 مىمود بن عمر ت : جار ا  الزمخشريةة   
 ة الكشا  ،  .مىق، طهران ،  .ت. 32
 م.1496هة/922: شمس الدين مىمد بن عبد الرىمن ت  ــ السخاوي  
 ة التبر المسبو  في ذي  السمو ،  .مىق، مكتبة الكميات األزهرية، القاهر ،  .ت. 31
 هة(.1355-1353لقاهر ، )ة الضو  الالم  أله  القرن التاس ،  .مىق، مكتبة القدسي، ا 32
 هة .911: جال  الدين عبد الرىمن ت  السيوطية    
 (.1968-1967ة ىسن المىاضر ، تح: مىمد أبو الفض  ، القاهر ،)  33
 هة.665: شها  الدين أبي مىمد عبد الرىمن بن إسماعي  ت  أبو شامة المقدسية    
 .1947تح : مىمد زاهد الكوثري ، القاهر ، ة تراجم رجا  القرنين المعرو  بذي  الروضتين ،  34 

 والصالىية،  .مىق، دار الجي  ، بيروت ،  .ت. ةة الروضتين في أخبار الدولتين النوري 35
 هة . 767ة الصفدي : صالح الدين خمي  بن أيب  ت         

 .2222بي، بيروت، ة الوافي بالوفيات، تح: أىمد االرناؤوط وتركي مصطفى، دار إىيا  التراث العر  36    
 هة.332: أبو بكر مىمد بن يىيىت الصولية 

 .1979، بيروت، 2ةة أخبار الراضي با  والمتقي   )من كتا  األوراق( ، عني بنشرأل:هيورث، ط37
 م.1147هة/542:أبو القاسم عمي بن منج  ت  ابن الصيرفيةة    
 .1924، القاهر  ، ةة اإلشار  إلى من نا  الوزار  ، تح : عبد ا  مخمص 38
 هة.922: عمي بن داود الخطي  ت  الصيرفيةة    
 .1974ة  1972ةة نزهة النفوس واألبدان في تواريم الزمان،تح: ىسن ىبشي ، القاهر ،39
 . 362: سميمان بن اىمد ت  الطبرانية 

 . ، دار إىيا  التراث العربي ،   .ت 2ة المعجم الكبير : تح : ىمدي عبد المجيد ، ط 42
 هة.312أبو جعفر مىمد بن جرير ت  الطبري :ة   
 .1986ة  1961، دار المعار  ، القاهر ،4ة تاريم الرس  والممو  ، تح: مىمد أبو الفض  ، ط 41 

 .1968،  3ةة جام  البيان عن تأوي  ري القررن ،  .مىق، ط 42
 هة .  257كر ت بن أبي ب : أبو القاسم عبد الرىمن بن عبد ا  ــ ابن عبد الحكم   
 .1922ةة فتوح مصر وأخبارها ، تح: توري ، ليدن ،  43
 هة .692ة  622: مىي الدين  ابن عبد الظاىرةة   
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 .1976ة الروض الزاهر في سير  المم  الظاهر،تح: عبد العزيز الخويطر ، الرياض،  44
 هة(.712: أبو العباس اىمد بن مىمد )كان ىيا في  ابن عذاريةة   
 .1981، بيروت ، 2لبيان المغر  في أخبار األندلس والمغر  ، تح: كوالن ة بروفنسا  ، طة ا 45
 هة(.854ةة  791: اىمد بن مىمد الدمشقي )هابن عر بشاةة   
 .1979ة عجاة  المقدور في نواة  تيمور ، تح: عمي مىمد عمر ، دار األنصار ،  46

 هة . 571ة ابن عساكر : أبي القاسم عمي بن الىسين ت 
 . 1995ة تاريم دمشق ، تح : عمي شيري ، دار الفكر ، بيروت ،  47
 هة.851: مىمود بن اىمد بن موسى ت  ـ العيني 

 .1967ة  1966ة السي  المهند في سيرأل المم  المؤيد ،تح: فهيم مىمد شمتوت ، القاهر ،  48
 : أرمينوس ـ ابن فاخمبري 

،تح: عمي مىمد  ألد الساداتي ،ممىق بكتا  عجاة  المقدور البن عر بشاة تاريم بخارال، ترجمة : اىمد بن مىمو  49
 .1979عمر ،دار األنصار ، 

 هة.732: عماد الدين إسماعي  ت  أبو الفداءة  
 هة.1325ة المختصر في أخبار البشر ،  .مىق، المطبعة الىسينية المصرية ، 52
 ة.ه827: ناصر الدين مىمد بن عبد الرىيم ت  ابن الفراتة  

 .1967ة تاريم ابن الفرات ، تح: ىسن الشماع ، البصر  ،  51
 هة.821: أبو العباس اىمد بن عمي ت  القمقشندىة   
 .1943ة صبح األعشى في صناعة االنشا ، مط األميرية ، القاهر  ،  52
 هة.764: مىمد بن شاكر  ت  ـ الكتبي  
 .1974ة  1973يروت ، ة فوات الوفيات ، تح: إىسان عباس ، دار صادر ، ب 53
 هة.774: عماد الدين أبو الفدا  إسماعي  ت  ابن كثيرة   
 .1977،بيروت ، 2ة البداية والنهاية في التاريم،  .مىق، ط 54
 .352: أبو عمر مىمد بن يوس    ت الكندي ة   
 .1928ة الوال  والقضا  ، تح: رفن جست ، بيروت ،  55
 هة(.273ةة  229: مىمد بن يزيد ) ابن ماجوة   
 ة سنن ابن ماج  ، تح: مىمد فؤاد عبد البالي ، دار الفكر ، بيروت ،   . ت . 56
  مجيول المؤلفة     
 .1968، القاهر ، 1ة ىوليات دمشقية ، تح: ىسن ىبشي ، ط 57
 هة(.487ةة  427) المستنصر الفاطمية    
 .1954،  ة السجالت المستنصرية ، تح: عبد المنعم ماجد ، القاهر  58
 هة.346: أبو الىسن عمي بن الىسين ت  المسعودية    
 .1989ة مروج الذه  ومعادن الجوهر في التاريم ، تح : لاسم الرفاعي ، بيروت ،  59
 م.1442هة/ 845تقي الدين أبو العباس اىمد بن عمي ت  المقريزي :ة    
 .1971-1967مىمد ىممي اىمد، القاهر ، -ا  الدين الشيا  ة اتعاظ الىنفا بأخبار االةمة الفاطميين الخمفا، تح: جم 62
 .1957، القاهر  ، 2ة إغاثة األمة بكش  الغمة ، تح: مىمد مصطفى زياد  ة جما  الدين الشيا  ، ط 61 
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 .1973ة1934ة السمو  لمعرفة دو  الممو  ، تح: مىمد مصطفى زياد  ة سعيد عبد الفتاح ، القاهر  ، 62
 .1967، النج ، 5د في ذكر النقود ، تح: السيد مىمد بىر العموم ، طالعقو  رة شذ و  63
 هة.1294ة المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واخثار ، تصىيح: مىمد العدوي ، بوالق،  64
 هة.626: اسعد بن مهذ  ت  ـ ابن مماتي   
 .1943ة لوانين الدواوين ،  .مىق، القاهر ،  65
 هة . 342بن مىمد المعرو  بابن الفقي  ت نىو أبو بكر اىمد  اليمذاني :ة    
 م.1885ة مختصر كتا  البمدان ، تح: د ي غوية ،ليدن ،  66
 ـ  ناصري خسرو   
 .1972، بيروت ، 2ة سفرنام  ، ترجمة : يىيى الخشا  ، ط 67
 هة.768: أبو مىمد عبد ا  بن اسعد بن عمي بن سميمان ت  اليافعية   
 .1972، مؤسسة االعممي ،  2، ط   اليقظان ،  .مىقة مرر  الجنان وعبر  68
 هة( .292: اىمد بن أبي يعقو  ) كان ىيا في  اليعقوبية   
 .1891ة البمدان ، تح : وستنفمد ، ليدن ،  69
 .1974، النج ، 4ة التاريم ، تح : مىمد صادق بىر العموم ، ط 72

 ثانيًا: المراجع 
 ــ باقر : طو  
 .1956، بغداد ، 2الىضارات القديمة ، ط ة مقدم  في تاريم 71
 ــ الحبيب: محمود محمد  

 ة النظرية االلتصادية ، البصر  ، دار النهضة ،  .ت. 72
  حسن : حسن إبراىيمةة 

 .1964، الجيز  ،3ة تاريم الدولة الفاطمية ، ط 73
 ـ دفتر : ناىض عبد الرزاق 

 ة المسكوكات ، الكويت ،  .ت. 74
 ـ دلفوس: راضي  
، 22،1981ة العوام  االلتصادية لهجةر  بنةي هةال  وبنةي سةميم مةن مصةر إلةى افريقيةة ، مجمةة المةؤرخ العربةي، ع 75 

 .45-13ص ص
 : محمد  رـ دو يدا 

 . 1962ة تاريم الفكر االلتصادي ، االسكندرية ،  76
 هة . 1412ة الزركمي : خير الدين ت 

 .  1982يروت ، ، دار العمم لمماليين ، ب 5ة األعالم ، ط 77
 ـ شقير : لبيب 

 ةة تاريم الفكر االلتصادي ، القاهر ، دار النهضة ،  .ت .  78
 ـ ضومط : أنطوان خميل 

 .1982، بيروت ، 1ةة الدولة الممموكية ، ط79
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