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 النقود المتداولة:أضواء جديدة عمى رسالة مصطفى الذىبي


 عبده إبراىيم محمد أباظو.د.م.أ

بمصر

Abstract:
The Research includes a descriptive study for the
defferent Coins were Current in Egypt under the
Ottoman Rule, during the tooking over of Muhammad Ali
Pasha, whether minted by Egypt; or struck in Turkey,
Such as: Guniea, Khiria, Fundoqli, and others, or a group
of foreign Coins coming into Egypt; like: Italian Ducatus,
Austrian Thalari, Spanish riyal, etc., Like other states of
the Ottoman Empire. These Coins represents different
reigns of various rulers. This, in addition to studying a
group of different weights that benefit the research, they
are: Haba (grain), dirham, carat, and Danak. The
Study has reached scientific results, the most important of
which is The Congruence between sources and
documents, and the Al-Dhahabi's Manuscript in talking
about money circulating in Egypt, which confirms the
progress of this research towards accuracy. It also
explained that Al-Dhahabi may have worked in the
Egyptian Mint in the gold industry .
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مقدمـــة :
يقوم البحث بدراسة عدة نقود مختمفة كانت متداولة فى مصر تحت
الحكم العثمانى ليا ،زمن والية محمد عمى عمييا ،سواء أكانت مضروبة
فى مصر؛ أم كانت مضروبة فى تركيا؛ مثل :الجنيو ،والخيرية ،والفندقمي،
وغيرىا ،أو مجموعة من النقود األجنبية الواردة إلى مصر؛ مثل :البندقى
اإليطالى ،والتالر النمساوي ،واللاير األسباني ،وغيرىا ،شأنيا كشأن سائر
واليات الدولة العثمانية ،وتمثل تمك النقود عيوداً مختمفة لحكام شتى.

ال عن دراسة مجموعة من األوزان المختمفة التى تفيد البحث،
ىذا ،فض ً

وىى :الحبة ،الدرىم ،القيراط ،والدانق.

أسباب الدراسة :

تم اختيار ىذا الموضوع لمبحث؛ ألن الكرممى نشر رسالة الذىبى
كما ىى بأوزانيا القديمة وقت تداوليا فى مصر (6521ىـ6481/م)
بالقراريط؛ باإلضافة إلى أنو لم ينشر صوراً لمنقود العثمانية الواردة فى

تمك الرسالة ،ومن ثم يصبح إتماماً لمفائدة نشر ىذا البحث .

أىداف الدراسة :

 دراسة النقود المنشورة بأسمائيا الواردة فى رسالة الذىبى . -بيان الترادف بين أسماء النقود فى رسالة الذىبى ،وبين أسمائيا

الواردة فى الوثائق .
 تحويل أوزان النقود المنشورة فى رسالة الذىبي من القراريط إلىالجرامات .
 عقد مقارنة بين أوزان النقود بالقراريط والجرامات ،وبين صورىا الواردةفى البحث.
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تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفى التحميمي لمقطع النقدية
المنشورة فى ىذا البحث بإلقاء الضوء عمييا ،من خالل ما توضحو تمك
النقود من أسمائيا الحقيقية ،ومسمياتيا الواردة فى متون الوثائق ،التى
جرت عمى ألسنة العامة المتداولين ليا بمصر.

محتوى البحث :

بدأ البحث بتمييد ،وقسم موضوعو إلى لقسمين؛ القسم األول
بعنوان :أىم األوزان الواردة فى رسالة الذىبي ،والتى تُفيد فى تقدير أوزان
النقود الواردة فى جداولو ،وىى :الحبة ،الدرىم ،القيراط ،والدانق ،ولتتم
الفائدة قام البحث بتحويل أوزان النقود المسجمة باألوزان سابقة الذكر،إلى
الجرامات بحسب الفترة الزمنية (ق61ىـ61/م) موضوع الدراسة قدر
اإلمكان.
أما القسم الثاني ،فيو بعنوان :بيان بمقادير النقود المتداولة فى
وّ
مصر وأنواعيا ،طبقاً لما تم رصده في سنة 6521ىـ بالضربخانو
ودرس ىذا القسم فى محورين رئيسين:
المصريةُ ،
المحوراألول :النقود المصرية التركية ،وينقسم لثالثة مباحث ،المبحث
األول بعنوان :النقود المضروبة من الذىب ،والمبحث الثاني :النقود
المضروبة من الفضة ،أما المبحث الثالث :فيوضح نقداً مضروباً من

نح اس .والمحور الثانى :النقود األجنبية الواردة ،وينقسم ىذا المحور إلى
مبحثين ،المبحث األول :النقود المضروبة من الذىب ،والمبحث الثاني
بعنوان :النقود المضروبة من الفضة ،ثم يعقب ذلك عرض موجز ألبرز
النتائج ،واعتمد البحث عمى وثائق معاصرة ،جاوزت ( )51وثيقة ،إلى
جانب عدة مصادر ومراجع – زادت عمى ( )11مصدراً ومرجعاً -ذات
صمة وثيقة بدراسة النقود التى عول عمييا ،واكتفى الباحث بذكرىا

بالحواشى ،وتُ َعد قطع النقود المصورة المصدر الرئيس الذى اعتمد البحث
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عميو ،وبمقارنة أوزانيا بأوزن النقود الواردة برسالة الذىبي ،لمما يوضح
ويثبت سير البحث نحو الدقة،
التطابق  -إلى حد كبير -بين االثنينُ ،
ضم ( )61أشكال توضح األوزان والنقود المتداولة
وانتيى البحث بكتالوج ّ
ال عن ( )11لوحة .
بمصر؛ فض ً

المصادر والمراجع :
القرآن الكريم.

أوالً :أرشيف الوثائق :

 أرشيف رئاسة الوزراء العثمانى:الديوان اليمايونى ،دفاتر ميمة
مصر ،ترجمة :سيد محمد ،مكتبة كمية اآلداب ،القاىرة 5111م.

 الوثائق المحفوظة بدار الكتب المصرية:
سجالت محكمة الديوان العالي.
سجالت محكمة رشيد وتوابعيا.

ثانياً :المصادر:

ابن إياس (محمد بن أحمد الحنفي المصري ،ت 111ىـ6258/م):

المختار من بدائع

الزىور في وقائع الدىور  ،سمسمة كتاب الشعب

( ،)11مطابع الشعب611م.

ابن بعرة (منصور الذىبي الشافعي الكاممى) ( :)1كشف األسرار العممية
بدار الضرب المصرية ،تحقيق عبد الرحمن فيمي ،المجمس األعمى
لمشئون اإلسالمية ،القاىرة 6111م.

))1عا ش منصور الذهبً زمن السلطان الكامل محمد بن السلطان العادل أبً بكر بن أٌوب؛ الذي تسلطن
بمصر بٌن عامً (536 -516هت1131-1111/م)
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ابن

منظور

(جمال

الدين

الفضل

أبو

محمد

بن

مكرم

،

ت166:ىـ 6166/م ) :لسان العرب ،تحقيق عمى عبد اهلل الكبير ،دار
المعارف ،القاىرة (د  .ت).
الجبرتى(عبد الرحمن بن حسن ،ت.ح 6511ىـ6455-6456/م):
مظير التقديس بذىاب دولة الفرنسيس ،تحقيق حسن

محمد جوىر،

بيروت 6111م.
عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار 8أجزاء ،مطبعة دار الكتب المصرية،
القاىرة6114م.
الدمرداش (األمير أحمد كتخد ا عزبان) :الدرة المصانة فى أخبار الكنانة،
تحقيق عبد الرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم ،المعيد الفرنسي لآلثار
الشرقية ،القاىرة 6141م.

مصطفى ( )2الذىبي (ت6541ىـ6411/م) :تحرير الدرىم والمثقال
والرطل والمكيال  ،وبيان مقادير النقود المتداولة بمصر ،مطبعة محمد
أفندي أنسي ،القاىرة ،شوال سنة 6541ىـ.
المقريزي (تقي الدين أحمدبن عمى ،ت 482ىـ) :نقود مصر ،كتاب النقود
العربية(ط ،)5مكتبة الثقافة الدينية القاىرة 6141م.
المناوى (محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ،ت 6116ىـ):النقود
والمكاييل والموازين ،تحقيق رجاء السامرائي ،دار الرشيد لمنشر ،سمسمة
كتب التراث ( ،)611العراق 6146م.

ثالثاً :المراجع العربية الحديثة:

أحمد السعيد سميمان :تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ،

دار المعارف 6111م.
))1

عاش مصطفى الذهبً فترة فى زمن والٌة محمد عل ّى باشا على مصر بٌن عامً
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إسحاق موسى الحسيني :مصطمحات النقود في البالد العربية ،فصمة من
مجمة مجمع المغة العربية ،الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ،القاىرة
6115م.
إسماعيل غالب :موزه ىمايون :مسكوكات إسالمية قسمندان ،مسكوكات
تركمانية قتالوغي ،قسطنطينية 6411م.
أمين سامى :تقويم النيل ،جزاءان ،المطبعة األميرية ،القاىرة 6161م.
مصر االقتصادى والمالى فى

أمين مصطفى عفيفى عبد اهلل :تاريخ

العصرالحديث ،مكتبة األنجموالمصرية ،القاىرة6126م.
أندريو ريمون :الحرفيون والتجار فى القاىرة فى القرن الثامن عشر،
ترجمة ناصر أحمد إبراىيم ،باتسى جمال الدين ،مراجعة واشراف رءوف
عباس ،ج  ، 6المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة 5112م.
حجاج أحمد سيد :الموازين اإلسالمية منذ القرن األول اليجري حتى
نياية القرن الرابع اليجري من خالل مجموعتي متحف الفن اإلسالمي و
متحف جايير أندرسون بالقاىرة ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب بقنا،جامعة
جنوب الوادي 5111م.
خير الدين الزركمي :األعالم  ،قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من
العرب والمستعربين والمستشرقين ط  ،62دار العمم لمماليين ،بيروت
5115م.
دائرة المعارف اإلسالمية :الترجمة العربية (ط ،)5القاىرة 6111م.
رأفت النبراوى :الدوكات الذىبية البندقية المحفوظة فى المتحف اليونانى
الرومانى باإلسكندرية  ،مجمة الدارة  ،العدد الرابع ،الرياض 6115م.
رفيق يونس المصري :النقود في االقتصاد اإلسالمي ،دار المكتبي
لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق/القاىرة-الشارقة 5161م.
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زامباور :معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي ،ترجمة
زكي محمد حسن وآخرين ،دار الرائد العربي ،بيروت 6141م.
سعيد عبد الفتاح عاشور :األيوبيون والمماليك في مصروالشام،دار
النيضة العربية،القاىرة 6111م.
سميم عرفات المبيض :النقود العربية الفمسطينية ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاىرة 6141م.
سيد محمد السيد :النقود العثمانية تاريخيا–تطورىا–مشكالتيا ،مكتبة
اآلداب ،القاىرة 5111م.
شوقي نزييي آيقوت :المسكوكات العثمانية ،ترجمة وتعميق سيد محمد
السيد محمود ،مكتبة اآلداب ،القاىرة 5111م.
شوكت باموك :التاريخ المالى لمدولة العثمانية ،ترجمة:عبد المطيف
الحارس ،دار المدار اإلسالمى ،بيروت 5112م.
عبد القادر بن الشيخ أحمد الخطيب الطرابمسي :رسالة في تحرير المقادير
الشرعية عمي مذىب األئمة األربعة المجتيدين ،المطبعة األميرية ببوالق
مصرالمحمية6165ىـ (6418م).
عبد النعيم محمد حسنين :قاموس الفارسية  ،القاىرة 6145م.
عمماء الحممة الفرنسية :وصف مصر ،ترجمة زىير الشايب،ج  :1النقود
والموازين ،مكتبة مدبولى ،القاىرة (د.ت).
عمى إبراىيم حسن :مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح
العثماني،مكتبة النيضة المصرية6181 ،م.
عمى (باشا) مبارك (ت6166ىـ 6411 /م):
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاىرة ومدنيا وبالدىا القديمة الشييرة
(ج  ،) 51المطبعة األميرية الكبرى ببوالق مصر المحمية 6111ىـ /
6441م.
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الميزان فى األقيسة والمكاييل واألوزان ،تحقيق أحمد فؤاد باشا ،مراجعة
مصطفى حجازى ،مجمع المغة العربية ،القاىرة 5166م.
فالترَىنتس :المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادليا في النظام المتري،
عمان6111م.
ترجمو :كامل العسيميّ ،
الكرممي (األب أنستاس ماري) :النقود العربية واإلسالمية وعمم النميات،

ط ،5مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة 6141م.
كموت بك :لمحة عامة إلى

مصر ،تعريب محمد مسعود،مطبعة أبى

اليول  ،القاىرة ( ،د.ت).
مجمع المغة العربية:الم عجم الوجيز،الييئة العامة لشئون المطابع
األميرية،القاىرة 6111م.
محمد فؤاد شكري :بناء دولة مصر محمد عمى ،دار الفكر العربي ،القاىرة
6184م.
محمد مختار باشا :التوفيقات اإلليامية في مقارنة التواريخ اليجرية
بالسنين األفرنكية والقبطية ،المطبعة الميرية ببوالق مصر المحمية سنة
6166ىـ 6411/م.
مصطفى اوزتورك :المالمح العامة لتاريخ السكة العثمانية ،مكتبة اآلداب،
القاىرة 5111م.
موسى الحسيني المازندراني :تاريخ النقود اإلسالمية ،دار العموم لمتحقيق
والطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت 6144م.
نيقوال باربارو :الفتح اإلسالمي ل مقسطنطينية يوميات الحصار العثماني
 6821م ،ترجمة حاتم الطحاوى ،عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية ،القاىرة 5115م.
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نممى حنا  :بيوت القاىرة في القرنين  ، 64 ، 61دراسة اجتماعية
معمارية  ،ترجمة حميم طوسون ،المعيد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاىرة
6116م.
يع قوب نعوم سركيس :نظرة فى كتاب النقود العربية واإلسالمية وعمم
ال ّن ّميات ،القاىرة 6141م.
وليم قازان  :المسكوكات اإلسالمية  ،مجموعة خاصة  ،بيروت6141م.
يوسف بك آصاف :تاريخ سالطين بنى عثمان من أول نشاتيم حتى اآلن،
ضمن سمسة صفحات من تاريخ مصر ،51مكتبة مدبولى ،القاىرة
6112م.

رابعاً :الدوريات العممية:
عبده إبراىيم أباظو:

إضافة جديدة لصناعة قوالب الضرب في ضوء أخطاء السكة
اإلسالمية،مجمة كمية اآلثار بقنا ،جامعة جنوب الوادى ،العدد الخامس،
يوليو 5161م.
الوسم عمى السكة األجنبية ،مجمة كمية اآلثار،جامعة جنوب الوادى،عدد ،1
يوليو5165م.
الطغـراء عمى النقـــود العثمـانيــة ،المؤتمر( )62لآلثاريين العرب المنعقد
بمدينة "وجدة " بالمغرب فى الفترة من 5165/61/61-65م ،مجمة
اآلثاريين العرب ع ،62ج 5161 ،5م.
محمد عمي حسيني الحريري :النقود المتداولة في الدولة العثمانية ،مجمة
الدارة ،المجمد ،56العدد ،5الرياض 6112م.

خامساً :الرسائل العممية:
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 النقود المتداولة فى مصر فى عصر محمد:عبده إبراىيم محمد أباظو
 رسالة ماجستير،)م6484 -6412/ىـ6518 -6551(عمى باشا
.م6111 مخطوطة بكمية اآلثار جامعةالقاىرة

: المراجع الفارسية:ًسادسا

جمد أول أوزان،  سنجش وارزش، فرزن ك تاريخي:أبو الحسن ديانت

.ىـ6111 ومقاييسيا

:  المراجع األجنبية:ًسابعا
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