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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هشتموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 تابستان

 

از روش  یا نمونه ی؛قمر 607تا  697 یها مصر در سال یبحران اقتصاد یلتحل

  ق( 648)د. یزیمقر نگاری یختار

 

 4/5/69 :ییدتأ یختار            17/1/69 :یافتدر یختار

 1 یریام یزهرا روح اله 
 

گذشتگان  یراثاز م یبخش تواند یمورخان مسلمان م یشناخت مطالعات روش

پووهژان رژرار     یختژار  یرو ی،پژووه،  پژ   یرا برا ییکند و الگوها ییرا بازنما

 548)د. یژیی احمژد مقر  الژدی   یتق یلتحل یبا بررس کوشد یدهد. مقاله حاضر م

او  یشناس شناخت روش یبه سو ای یچهمصر  در یارتصاد یها ق( درباره بحران

 .  یدبگشا

ارائژه   یه فرضژ  یکبا مبنا ررار دادن  یییکه مقر دهد یمقاله نشان م ی ا نتیجه

بژا   یخیتژار  یهژا  نمونژه  یژ  و تطب یسژه از مشاهدات خود و مقا ینیع ییها نمونه

بحژران   یژر متغ ی ها در دوره خژود توانسژته اسژت بژ     بحران ی مشابه ا یها نمونه

بررژرار کنژد و    معلژولی ژ   یعل ژ  یدولت  ارتباط یپول های یاستمصر و س یرحط

را باالتر  یییمقر یگاهجا یه نظر ی . ایدپول ارائه نما یدرباره ارزش ذات ای یهنظر

 .دهد یارتصاددانان عرصه پول ررار م یگراز د

                                              
 .(z.rooholahiamiri@yahoo.com)دانشگاه باقرالعلوم یخگروه تار یاراستاد. 1
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ی،بحراناقتصادیخی،تاریشناسمصر،روشیزی،احمدمقرالدینیتق :کلیدواژگان

پول.یهنظر

 مقدمه. 1

های خوویی یورای    مصر سرزمینی پر از تحوالت تاریخی است که هر کدام از آنها، موضوع

اجتموايی     ،تحوالت گسترده در صحنه سیاسوی شوند.                               مشاهدات یک مورخ محسوب می

یوه  مغوالن در قورن هتوت    ه.ق(، حمله  914-464)ها حمالت متعدد صلیبی، ی طبیعیحت

ه.ق(  941-947یه دمشوق   مصور )   تیمور یورش  پس از آن مناطق غریی جهان اسالم 

 د. نده های سیاسی را در یک د ره نه چندان طوالنی نشان می ا ج یحران

،   قحطوی  ردیود  قایع طبیعی متعوددی گ  گرفتارمصر  ،سیاسی شرایطزمان یا این  ه 

ید اقتصادی حاصل از  ضعیت . تأثیر افز دنیل یر مشکالت مردم  ک  شدن آبگرسنگی   

 ،يملکرد نامطلوب حاکمان مصر ،مردم از یک طرف   از طرف دیگرزندگی این يوامل یر 

ان سیاسی   يلما   یزرگ ،شرایط اینرا در حالت یحرانی قرار داد. در  این سرزمین ضعیت 

نمودند یه ارائوه راهکارهوایی    ب را درک میئاقتصادی که یر مسند قدرت یودند   این مصا

 یرای رفع یحران پرداختند. 

ترین  از يالمانی است که  الیت ا  یر حسبه قاهره که مه  ه.ق( یکی 945)د. مقریزی

 947-161.حچوون الاواهر )   ،  همکاری نزدیک ا  یا حاکمانی یودمنصب اقتصادی مصر 

ق( این فرصت را یرایش یه  جود آ رد تا یا اشراف یر همه جوانب یه طرح این موضووع  ه.

ارائه راه حول مناسوب یورای    یه   توجه کند  ها   یه يلل یه  جود آمدن این یحرانیپردازد 

 اقدام نماید. هارفع آن
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جتموايی  ا   های اقتصوادی  لحن تحلیل 7هایش انعکاس یافته است. آرای ا  در کتاب 

خلد ن در مودت اقاموت ا  در جوامع     شاگردی ا  را در مکتب این ها، مقریزی در این کتاب

  4نماید. اثبات می 1  خانقاه ییبرسیه 2مدرسه قمحیه ،االزهر

هوای         یرای این پژ هش مه  است که ر شن شود، مقریزی چگونه توانست یه راه حل

های يصر خویش یرسد؟ ر ش ا  یرای یررسی ا ضاع يصور خوویش          درمانی یرای یحران

ن تاریخ یرای تواند، الگوی خویی یرای محققا                              ای رسید؟ این امر می      چه یود؟   یه چه نتیجه

 نگاری تحلیلی یاشد.  نویسی سنتی    قایع نگاری یه شیوه تاریخ گذر از تاریخ

 نگواری ا ، آثوار مختلتوی نوشوته شوده اسوت. یخشوی از ایون         دریاره مقریزی   تاریخ

المواعظ  های تحقیقات، اختصاص یه خود مقریزی دارد   اندکی از آنها در حاشیه یه کتاب
 پردازند. نگاری می   اهمیت آنها در تاریخ اثة االمة بکشف الغمةاغ      واالعتبار و 

هایی که در ایران انجام گرفته است، دکتر يبداهلل ناصوری طواهری    در میان پژ هش 

دهد. ایشوان در   نگار دارد   مقاله هایی دریاره مقریزی ارائه می  سعی در معرفی این تاریخ

تاریخ نوشت منتشر کرده است در این یاره یکی از مقاالتی که در سایت شخصی خویش، 

 نویسد: می

                                              
دیدگاه او را  ،ةالنقود االسالمي ةرسالالسلوک لمعرفة دول الملوک و و  اغاثة االمة بکشف الغمة      های  . کتاب1

 در مورد علل بحران مصر در بر دارند.

 (.59، ص4)ر.ک: ابن دقماق، ج وسيله صالح الدین ایوبی برای حنفيان ساخته شد . این مدرسه به 2

که به حکومت برسد، سااخته شاد.    الدین بيبرس جاشن گير منصوری پيش از آن وسيله رکن . این مکان به3

های بااقی         داند که به جهت وسعت و تشکيالت گسترده در ميان خانقاه                              ترین بناها می ی آن را از بزرگمقریز

هجری ساخته شد. 905مانده از دوره مماليک برتری دارد. این خانقاه در محل کاخ وزیران فاطمی در سال 

فراوانی در مناطق مختلف مانند دمشق، حماة، جيزه و صعيد مصر قرار های        پس از ساخت آن، برایش آبادی

 (.11، ص3، جالسلوکدادند)رک: مقریزی، 

 .11ص، همانمقریزی، . 4
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مقريزز آثارززراثاري يرززاث ززرثتززرآثظرياززبدث ثردريززرهث زز ي اث اث زز   ثثثث

رگراآثي ثخ  ث رثترآثظريازبد ثيمزرثار زدثي ثايثي ث مزدثم اخزراثممبزر ثثثثثثثثترايخ

 زرآثسز اثيصبدزر آث ت مز ث ثتزآريرثااث زرثيتبمزر ثثثثثثثثثکن  ث راساثسيرسز ثثما

ث را .ثما

 اغاثة االمة بکشف الغماة  این سخن دکتر ناصری یر اساس یررسی کتاب ک  حج  
کند که مقریوزی ا لوین    است. ایشان از قول دکتر مصطتی السايی، این نکته را ينوان می

 نویسنده يرب است که یه اثر پول نقد در حیات اقتصادی   اجتمايی توجه کرده است. 

کنود   پردازد   سعی می يبداهلل ناصری در این مقاله یه مشکالت اقتصادی در مصر می

تر را در آینده ینا کند   یه تاریخ نگاری اقتصادی یپردازد. مقاله  طرحی از یک مقاله متصل

شناسوی   جامعوه رسد ادامه همان نوشته قبلوی اسوت یوا ينووان      دیگر ایشان که یه نار می

 در سایت تاریخ نوشت منتشر شده است.  ب مسلماناناقتصادی در میراث مکتو

کوشد پس از معرفی مقریزی در يباراتی کوتاه یه این مسولله   ناصری در این مقاله می

یر تأثیر جغرافیا یرتاریخ تأکید داشوته   7یپردازد که نویسنده پانصد سال پیش از مکتب آنال

 ارد يرصه تاریخ کرده اسوت. ا  معتقود   است.يال ه یر این، مقریزی تاریخ نگاری کمّی را 

است که ناریه مقداری پول که امر ز مورد توجه تاریخ نگاران آمریکایی قرار گرفته است 

در قر ن هشت   نه هجری مورد توجه مقریزی یود   یا استتاده از این ناریه یوه تحلیول   

                                              
1. Annal. 

نگاری آنال در اوایل قرن بيستم در فرانسه شکل گرفت. بنيان گذاران این مکتب، مارک بلاوخ   مکتب تاریخ

و شماری از دیگر کشورها فرانسه نویسی در  ین مکتب تأثير بسياری بر کارهای تاریخا و لوسين فور بودند.

تأکيد بيشاتر   تاریخ، گران پژوهشوسيله  به علوم اجتماعیهای  های استفاده از روش ویژه در زمينه به ارد.گذ

های تاریخی و رویکردی بر ضد تحليل  های سياسی و دیپلماتيک در پژوهش های اجتماعی تا جنبه بر جنبه

 بسيار بود. تأثير این نگاری مارکسيستی طبقاتی تاریخ
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ه ر ش شناسی مقریزی در یررسی ای ی      ها اشاره پردازد. این نوشته می      ا ضاع اجتمايی مصر 

 یحران مصر ندارند. 

آقوای غالموی    اقتصاد جامعه مدیریت در تاریخ نگری مقریزی نوشوته چنین، کتاب  ه 

را در یردارد   سه فصول از   اغاثة االمة بکشف الغمة      در یخش پایانی خود، ترجمه  7دهقی

یایود. فصول    یزی اختصاص مینگاری مقر کتاب یه تحقیق   یررسی نویسنده دریاره تاریخ

نگاری ا ، فصل د م یه ر ش تحقیق  ا ل کتاب یه شخصیت يلمی مقریزی   ر ش تاریخ

پردازد   در نهایت  می اغاثة االمة       اجتمايی در کتاب   فصل سوم یه ناریه اجتمايی کتاب 

  2آ رد. را در یخش پایانی کتاب می اغاثة االمة       ترجمه 

شود یا تمرکز یر موضوع یحران، مراحل تحقیق  یراین اساس، در این پژ هش سعی می

   ر ش مقریزی در این مسلله یررسی گردد. 

 های تاریخی       نمونه یاستقرا. 2

های تحقیق در يلوم طبیعی، ر ش استقرا است. در این ر ش، ایتودا محقوق    یکی از ر ش

شود. سوپس یوه    که یه آن فرضیه تحقیق گتته می گیرد ای را یرای خود در نار می فرضیه

آیود. البتوه،    خویش یر موی   های يینی   خارجی یرای سنجش   ارزیایی ناریه دنبال نمونه

در نا  استقرایی میوان د    ها را در یر دارد. این ارزیایی از مشاهده، مقایسه   تطبیق نمونه

  1. جود دارد ای قوی دال یر  جود پیوندی يلی قرینه ،یا چند متغیر

از ر ش اسوتقرایی   گرفتار شوده یوود   یه آنمقریزی یرای ریشه یایی یحرانی که مصر 

هوای مشوایه          پرداخت تا از نمونهها در تاریخ این کشور  یهره یرد. ا  ایتدا یه استقرای نمونه

یتواند ریشه یحران اقتصادی معاصر خویش را کشف نماید. هدف ا ل ا  از این کار این یود 

                                              
  .نگاری مقریزی جامعه و مدیریت در تاریخاقتصاد، غالمی دهقی، . 1

  همان.. 2

 .33ص، تبيين در علوم اجتماعیدانيل تيل، . 3
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های اقتصادی فقط مختص يصر آنها نیست.        که مردم را مجاب نماید که تنگناها   سختی

نگواه   یشخوو  يصور های ا ضاع        یها   سخت که فقط یه تنگی کردتوصیه ینایراین، یه آنها        

د در گذشوته  نو یبین   شرایط حاضر را یر خود هموار نمایند ،یلکه یا آگاهی از گذشته .نکنند

 . کردند                              مردم یا مشاهده چنین ر یدادی چگونه يمل می

یی یرای حل یحوران  های تاریخی   ارائه راه حل نها       هدف د م مقریزی، یررسی نمونه

های يینی   تاریخی، چنوین ر شوی را          ا  یرای نشان دادن نمونه 7.یا اقتباس از گذشته یود

 نویسد: گزیند تا مردم را از یأس   نامیدی یرهاند. مقریزی در این یاره می                              یرمی
 ثسزر قدثثيسز ثث زرثروز   ثثثث اثظرابدثيينثظ ردثظرابراآثپن يار ثکدثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمر مثماث

ييزنثتدز اث ثثثثر يابدثيس ث ث رطرفثا اث ثا رياثمر مثي ثارهرثررا راثيسز .ث

ث2.يس ثپن ياث دثته ثاق ياثاظر اث ثانرخ ث ثرريمي آثي ثا م ثخ ي

در  های ر زگار موا  در ییان يلل پیدایش گرفتاری»یا ينوان  اغاثة االمة       در فصل سوم 

  یه خوانندهپردازد    میپس از گذار از تاریخ پر فراز   نشیب مصر یه تحلیل حوادث  «مصر

پس یاید یه يلل یه  جوود   ،ی ر یی از تاریخ هستندیها فقط الیه، حوادثاین گوید که  می

آمدن آنها توجه کرد تا نتیجه اصلی خواندن تاریخ کوه هموان يبورت آمووزی از تواریخ        

 1د.، محقق شوکسب تجریه است

 ساز شناخت عوامل بحران. 3

ی که آنهوا را  يوامل ه است،داد                               مشایهی که در تاریخ مصر رخ های اقتصادی       شناخت یحران

مقریزی در که  ندسته مراحلی ،ها یرطرف شدن این یحران گی  چگون است یه  جود آ رده

                                              
 .39، صهمان. 1

 .همان. 2

 .91، صاغاثة االمة. مقریزی، 3
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ش یوه  یاز زمان فراينه تا د ران خوها  ی این نمونه  یا استقراا .پیماید می نگاری خود تاریخ

 د  يامل طبیعی   اقتصادی موفق گردید.کشف 

 عوامل طبیعی. 3-1

تاریخی از د ران فراينه پیش از طوفوان توا پوس از طوفوان        ییا ارائه سیرمقریزی 

 ر د  ازآن را پس  ،سپس .پردازد  ضعیت طبیعی مصر می یررسییه  زمان یوسف نبی

های تاریخی  ا  در گزارش. کند مییه د ره اسالمی   يصر خلتای فاطمی   ایوییان دنبال 

یاز ایستادن ر د نیل ها را  هاصلی قحطی در همه این د ر املي ترین مه که یه دست آ رد 

  در نتیجه خشک شدن چشمه ها،  زیدن یادهوای   7تکان نخوردن آنخودش   یه تعبیر 

میور   گرسنگی   مور     ،تب ،ها ییماری مد اینآ پیکه  دید میسیاه   از یین رفتن غالت 

 2یود.

اخبار د ران پیش از  «هایی از قحطی در مصر ها   حکایت گزارش گرانی» در ينوانا    

  یوه یواال   ا. کنود  موی دنبال  را د ران فراينه در مصرآ رد    را میطوفان نوح   پس از آن 

قحطی   کمبود غذایی در مصر در پی نقصان ر د نیل   یا طغیان ییش از  ،ها رفتن قیمت

هایی که در زموان ریوان یون     خبر قحطی در شرح. مقریزی نماید میحد متعارف آن اشاره 

هوای قورآن تمسوک     رخ داد یرای تأیید مطلب خود یه آیوه فريون زمان یوسف ،افری 

 نویسد:   در این یاره می 1 کند می
رم  يمثتزرثثثسرلاث ثکمو  ثمحد الهث چراث ث دثتحقيقثارع ريراثايث دثخشک

                                              
ماواد   ،هاا  شود و عالوه بر مشروب ساختن زماين                               سرازیر میاطراف مزارع ه آب ب ،با باال آمدن رود نيل. 1

بنابراین، رود نيل عامل حيات در  شود.                              به همراه نيل وارد زمين می کشاورزیهای        مناسب برای زمينمعدنی 

 (.39، صکشف الغمة)مقریزی،  شود                              سرزمين مصر تلقی می

 .94-34، صهمان. 2

 40ص ،همان. 3
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ث1.اري ثمبويراثظر ر 

  ارتبوا  نیول      کند میا  این اخبار را از فتح مصر تا زمان خودش یررسی چنین،  ه 

وردن گوشوت ینوی آدم در     اخبار  حشتناکی مانند خ نماید میها را دنبال  یاال رفتن قیمت

هوایی ماننود    ها   شویوع ییمواری   ها   آیادی این د ران، مر    میرهای  سیع، خرایی دیه

قورار   توأثیر هوا را تحوت      انسوان یودنود  طايون    یا که یر این يامل طبیعی اضافه شده 

 2.کند میییان  دادند، می

های موسمی، آفوات   یارانکه يوامل طبیعی چون کمی رسد  مییه این نتیجه  مقریزی

يامل گرانی   قحطوی یووده اسوت.     ،آسمانی، ملخ   یادهای سمی همیشه در طول تاریخ

. توقف آب نیل در زمان هتودهمین پادشواه   پردازد میها در مصر  سپس یه ییان این نمونه

را یه ينوان نمونه این حوادث  1هسال صد   چهلطوالنی  د ره مصر پیش از طوفان در یک

یه ينوان یک يامل طبیعوی در  4هجری  147در سال   آ رد. همین طور یه شیوع موش                              می

 نماید. ایجاد گرانی اشاره می

از یوین رفوتن    گیورد  موی مورد توجه مقریزی قورار   ت، ضعی اینمد آ نچه یه ينوان پیآ

دزدیوده شودن   تمايی   اج امنیت جامعه   مر    میرهای ناشی از گرسنگی است. ناامنی

  5.یکی از نتایج چنین  ضعیتی است ،ها زنان در جاده

گر هوی   ه.ق(499-421)در د ره خالفت مستنصر فاطمی ای دیگر این است که نمونه

نشستند در حالی که ریسمان   طناب قوالب   گیوره دار یوه                                  یر پشت یام خانه خویش می

                                              
 .130اعراف /« یَذَِّکَِّرُونَ لَعَلَِّهُمْ الثَِّمَرَاتِ مِنَ وَنَقْصٍ بِالسِِّنِينَ فِرْعَوْنَ آلَ أَخَذْنَا وَلَقَدْ. »1

 .39ص، کشف الغمةمقریزی، . 2

 .35، صهمان. 3

 همان.. 4

 .43، صهمان. 9
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انداختنود                                  سوريت یوه دام موی   ه کرد ی                              ها يبور می از کوچهرا که هرکس    همراه داشتند

 7 خوردند.                              می ردند  ک گوشتش را تکه تکه می

یه دلیل کمبود گنودم     ه.ق(147-969)در د ران ملک ناصر محمد قال  نچنین،  ه 

تا از غارت نانوایی  ندگماشت                              چهارنتر چوب یه دست می ،ای      یر در هر مغازهگرانی قیمت نان 

 2.دنجلوگیری کن

کنود                                  مقریزی قحطی   کمی غله را امری يوادی   همیشوگی در مصور ايوالم موی     

سوالی توأثیرش یور مصور،      کند. قحطی   خشوک                               ها ییان می های آن را در همه د ره       نمونه

رفوت                                انجامید   سبب آن این یود که قیمت غالت در سال ا ل یاال می                              د سال یه طول می

داد. کشا رز یذر را یا قیمت یاالتری تهیه                               رايی د م، خود را نشان می  کمبود آن در سال ز

هجری یواد   941کرد   این امر در قیمت محصول سال یعد ه  مؤثر یود. ا  از قحطی                               می

  فساد د لت، قیمت گندم یه چهارصد دره  رسید   نیموی  کند که یه دلیل سوء تدییر                               می

 1از مردم یه جهت گرسنگی   سرما تلف شدند.

 949-165)هوای   سالمقریزی یا این ر ش استقرایی، یکی از يوامل یحران ساز را در 

 داند که در طول تاریخ مصر تکرار شده است. ه.ق( يامل طبیعی می

 ناکارآمدی دستگاه سیاسی . 3-2

در کنار يوامل طبیعوی یوه يامول مهو       این  قایع، اصلی دلیلمقریزی در ریشه یایی 

کند که پیچیده تر از يوامل طبیعی است. ا  این يامول                                ها اشاره می دیگری در یر ز یحران

کیه یر تجریه کاری خود، رسوخ رشووه در  داند   یا ت                              مه  را ناکارآمدی دستگاه سیاسی می

                                              
 .45-93، صهمان. 1

 .15، صهمان. 2

 .93، صاغاثة االمة. مقریزی، 3
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های جاری د لت را يامل اصلی یسیاری        های پولی   افزایش هزینه میان د لتیان، سیاست

 کند. ها ينوان می های موجود در این سال       از یحران

 . تصدی مناصب دولتی و دینی با رشوه2-1 -3

را ریشه    ياملمقریزی این  ،«ةلرشوبا ةو المناصب الدیني ةالخطط السلطاني ةوالی»

دینی،  زارت، قضا ت، نیایت از سلطان، محتسب  یایی یه مناصب داند. دست                              اصل فساد می

که یا جزئی از مناصب دینی یودند   تصودی آنهوا یوا يلموا یوود   یوا         هر منصب دیگر 

  7رشوه امکان پذیر نبود.جز یا مناصب سیاسی   مالی در د لت یودند، 

های جاهل   متسود در دسوتگاه          راه یرای  ر د يناصر یی لیاقت   انسان ،یدین ترتیب

 ،د لتی یاز شد. ارتبا  یا مالزمان سلطان کافی یود تا این افراد یا پرداخت مالی یه سولطان 

گرفتن   یوا  جز از طریق قرض  ،تصاحب نمایند. جبران این مال هر سمتی را که یخواهند

کوه کوارگزاران    . نتیجه آنگردید، نبود میهایی که هرکدام سبب افزایش مالزمان ا    يده

مال   جان مردم یوا   یا یستند                                ها را می رسیدند چش                               د لتی که یا این شیوه یه مناصب می

تلف شدن اموال مردم   یردگوی   ،گناه   از ریخته شدن خون یی کردند                              مباالتی رفتار می یی

  2.رفتن ناموس دیگران ایایی نداشتند

آمدنود   یوا                                 های ساالنه مهمانانی که از مناطق دیگر می       يال ه یر این، پرداخت هزینه

ینایراین، میزان دریافتی آنها   آنچه از اموال        ین امرا قرار داشت. مالزمان سلطان یر يهده ا

کورد                                  آنها را  ادار می1ها را نداشت    حیوانات در اختیارشان یود، کتاف این ریخت   پاش

 تأمین نمایند.های جاری خود را        تا یا افزایش اجرت زمین   مالیات یتوانند هزینه

                                              
 .همان. 1

 .همان. 2

 .94، صهمان. 3
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يامول   ،نود یود ها که مانند تاری یه ه  مرتبط شده مجمويه ای از يلت ،یدین ترتیب 

هوا سوبب    این چوالش  .ندشد های اقتصادی در جامعه می ها   در نتیجه یحران ایجاد گرانی

جامعوه از   ،دنبوال ایون مهواجرت    شود   یوه   نارضایتی مردم   در نتیجه مهاجرت آنها موی 

د. مقریزی نتیجه این  ضعیت را گردی میاز مالیات دهندگان تهی  در نتیجه تولیدکنندگان  

 ،شوورش موردم   ،تصاحب منوافع ییشوتر  سر شدید میان د لتیان یر  فاختال ،در د ران خود

 7کند.                               ناامنی   سلطه حرامیان   راهزنان ينوان می

ا  دلیل حملوه   ه.ق(،949-165)ظاهر یه ملک ه ق(941-117)ای از تیمورلنگ      در نامه 

کند    می ايالمیه مناطق تحت امر ممالیک را آغشته شدن دست امرای مملوک یه رشوه 

 نویسد: در این یاره می
خ ايز ث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثير ثکدثامرثيم يلثيبيمراثايثماثي ثي رلاثمدرثخورث ي  ت  ي ث ير آث

 ثيمز يلثاري يرزاثي ثييزنثا هث زدث سز ثثثثثثثپريررز ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيمرييبراثااز  ثمزاثثث ترمث 

ثثث2ا ار .ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثما

سبب از یین رفتن  امر  این گردید حمالت تیمور یه نواحی شامات شر ع  ،یه دنبال آن

س، آغواز قورن هشوت  را سوال     ایون ایوا   در این نواحی شد. یزر نتوس فرا ان   یالیای 

دلیول اضوطراب     دانود.                                مر    فنوای موردم موی    ،های فرا ان       سختی، مصیبت   ناراحتی

 هموراه یوه   اخبار ایون حملوه   نگرانی مردم، اخباری یود که از حمله تیمور یه شامات رسید.

ای را یرای مردم       شرایط نگران کننده ق،مناطتمامی متاسد   يدم امنیت مردم در  فرا انی

 1. پدید آ رد

                                              
 .99، صهمان. 1

 .411، ص1، ج بدائع الزهور فی وقایع الدهورابن ایاس محمد بن محمد، . 2

 .433ص ،همان. 3



 ...یقمر 607تا  697 یها مصر در سال یبحران اقتصاد یلتحل 968 

در این یخش، یرخالف دیگر موارد، مقریزی فقط یه توصیف  ضعیت یحرانوی زموان    

هوای مشوایه یوا ایون دلیول             کند   از پیمایش تاریخ یورای اسوتخراج نمونوه    خود توجه می

 شود.  سیله ا  انجام نمی تقرایی یهینایراین، در این مورد، اس       نماید.  خودداری می

 های پولی دولت       سیاست. 3-2-2

هوای تواریخی            یکی دیگر از دالیل اصلی یحران ساز در مصر که یا استخراج نمونوه 

ها در ضرب سوکه یووده    های پولی د لت       شود، سیاست استقرای موارد شبیه یه آن ارائه می

هوای دارای ارزش ااتوی   از          موضويی یه نام ضورب سوکه  است. این سیاست از سویی یا 

سوی دیگر یا یحث میزان ضرب سکه در ارتبا  است. مقریزی یوه تناسوب یوه هور د ی     

هوای کو  ارزش را در          پردازد   نقش ارزش ااتی سکه طال   میزان کموی پوول   می      ها  این

 داند. جامعه از يوامل یحران ساز می

 ب سکه کم ارزشضر. 3-2-2-1

 ارد شودن د لوت در    ،مقریزی یا تحلیل يملکرد د لت در موضوع پول   نقود شريی 

امل اصلی یه  جود آمدن یحران وا ير 7های یی ارزش امور مختلف پولی   ر اج دادن سکه

ارزش ااتی پول در گردش جامعه   کمیت این پوول یوه ارائوه     ره. ا  دریاداند میاقتصادی 

زد   یر ر ی د  متغیر پول ک  ارزش   یا ارزش   ارتبا  آن یا یحران هوای  پردا ناریه می

مقریزی یه تحلیول   نمونوه یورداری از تواریخ   تبیوین شورایط        نماید. میمل أاقتصادی ت

                                              
ند هستبه سهولت قابل حمل و نقل کم پول فلزی به ویژه طال و نقره به دليل تراکم ارزش فراوان در حجم . 1

وسايله داد و ساتد باا ناواحی     تارین   غاز به صورت مناسبآ همانو این خصلتی است که این دو فلز را از 

ویاژه زر و سايم کاه    ه با  .شوند                              فلزات دوام بسيار دارند و کمتر فاسد می ،از این گذشته .دوردست در آورد

و فریبارز رئايس    ند )فرح قبادیب هستر ارزش مناسب و مطلویزنند و بدین لحاظ به عنوان ذخا زنگ نمی

 .(42ص ، پول و تورم ،دانا



 961   8996 تابستان، هشتمهفتادو، شماره بیستمسال              

ارزش   کیتیت خوود را   ،هرگاه نوع پول رایج در جامعه کند، می   ايالم پردازد میمختلف 

 .ر پی خواهد داشتیحران اقتصادی را د، از دست دهد

هوای   ر اج پول   پردازد می در تاریخ اسالمموضوع یه استقرا مقریزی یرای اثبات این 

را از زموان آفورینش آدم شور ع     این موضوع. ا  کند دنبال میها  یا ارزش را در تاریخ ملت

ضرب ا لین سکه دینوار     دریارهاین يساکر  ازر ایتی یرای اثبات يقیده خود یه    کند می

ضرب سوکه از   دریارهگزارش متصلی  ،سپس 7.نماید می اشارهآدم حضرت  سیله  دره  یه

  از يبیداهلل ین زیاد یه ينوان ا لین کسی که پول ید  کند میآغاز اسالم تا قرن سوم ارائه 

   کنود  میاین اخبار را در مصر دنبال  ،سپس .یرد مینام  ،های مغشوش ضرب کرد یا سکه

  2نماید. میش دنبال یاز زمان فتح اسالم تا زمان خورا ر اج دره    دینار در مصر 

ای یود که در ایتدا یرای مورتبط سواختن مسولله سیاسوت      این تبیین یرای اثبات ناریه

ند کوه  هستن معاصر یر این يقیده امحققاز نمود. یرخی  میپولی   یحران اقتصادی مطرح 

پوردازان   که ناریوه است ای در تاریخ موفق شده  لیل یه ارائه ناریهمقریزی یا این نوع تح

موفوق یوه فهو  چنوین      ،از مقریوزی یعد  ها سال ،4  ایر نگ فیشر 1اقتصادی چون گرشام

 ها شدند.  فرایندی در اقتصاد د لت

                                              
 .99، صهمان. 1

 .51-31، صهمان. 2

3 .Sir Thomas Gersham. 

 ،او سمت مشاور مالی اليزابت اول .زیست                              سر توماس گرشام در سده شانزدهم ميالدی می ،بازرگان انگليسی

 .ملکه انگليس را بر عهده داشت

4 .Irving Fisher(1867-1947). 

ای بر پایه تماایز مياان بهاره واقعای و           ترین اقتصاد دانان آمریکا بود که با رونمایی از رابطه یکی از پرآوازه

 اسمی، تحولی شگرف در اقتصاد رقم زد.
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 ،مشهور است «کند پول خوب را از جامعه خارج می ،پول ید»قانون گرشام که یا ينوان 

که حداقل یک قرن پیش  7مطرح شد شانزده  میالدی سیله سرتوماس گرشام در قرن  یه

هرگاه د  نوع سوکه یوا   که گوید   سیله مقریزی مطرح شده یود. این قانون می از تولد ا  یه

د  نوع فلز متتا ت یا نرخ مبادله معینی در جریان یاشند   ارزش فلزی که در ساخت آنهوا  

ای که از ارزش ییشتری یرخوردار است  تتا ت یاشد، در این حالت سکهماست، یه کار رفته 

  2دهد شود   جای خود را یه فلز ید می یه تدریج از صحنه خارج می

نقش د لت ممالیک در فراه  آمدن چنوین  ضوعیتی موؤثر یووده      ،مقریزی معتقد یود

ر این  ضعیت را تشریح آثا ،های مختلف       یک یررسی تطبیقی   مبسو  در د ره دراست. ا  

هوا در کواهش   افوزایش ايتبوار      های رایج   نقش د لوت        ارزش پولکند   یه ارزیایی  می

هوای   مس یوود   یویش از پوول    از یرد که نام فلوس نام می پردازد. ا  از پولی یه                              ها می پول

 رفوت   سووم،    که یسیار اندک یوه کوار موی    رفت. نوع د م، دینار طال یود دیگر یه کار می

 یود.نقره 

شد، اما یه دلیل گرانی این فلز، ممالیوک                                این سکه، ایتدا پول رایج در مصر شمرده می 

گزین آن نمایند. سیاست پولی که از طرف د لت اتخواا گردیود    سعی نمودند تا فلزی جای

که تموام   د. یه تدریج پول مسی یه قدری ر اج یافتویاطل ش نقرهداد   ستد یا سبب شد 

  1.شد معامالت   کاالها یا آن سنجیده می

ارائه شده اسوت.  نقود اسالمی ای یه نام       دیدگاه مقریزی دریاره نوع پول رایج در رساله

یعنی دینار   دره  یا فلز طال    ؛پول اصلی ا  در این رساله، راهکار رفع یحران را یازگشت

 :می نویسددر این یاره . ا  داند                              نقره در چرخه معامالت می

                                              
 .331، صفرهنگ اقتصادی و بازرگانی، قره باغيان مرتضی. 1

 .331ص، همان. 2

 .101ص، اغاثة االمة. مقریزی، 3
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يعبوزراث يا ثثثا ثعقلثاتلثارعاث دمرث رثيينث ر ايمثکدثپ لثرق ث)ستد(ثکدثث

اقطثطالث ثرقر ثيس ث ثچي آثت ثيينث  ثصال ي ثپ لثرق ثايثر يارز .ثي ثسز آثثث

 رث دث رل ثثکدثستدثت ثيين ثگر ث ر ظاثمر مث دث رل ثعر آث ر ثرخ ي  ثظش  ي

 ثصيم ثکرال رث ثيا هثکرا رثاقطث زرث ا زمث ث ينزراثثثثثطوي اث ثارعاث ر ظر ر 

ثثث1)طالث ثرقر (ثمحرسودثظر ر .

                                              
ها در مصار   ها و ماليات فصلی با نام نقود مصر به بررسی وضعيت خراج در االسالميهد النقو . او در رساله1

شد  خراج با طال محاسبه می ،در مصر پس از طوفاناین که و با اشاره به پردازد  میاز قدیم تا دوره اسالمی 

مرحلاه بررسای   وارد شاد،   میعمل  شيوهدادند و در عراق هم به این  هو پس از اسالم هم به این روش ادام

و  کند میدوران المعز، زنگيان و ایوبيان را بررسی گردد. او  میهای اسالمی مصر  ها در حکومت ضرب سکه

او با اشاره به تغييرات ضرب سکه در زمان ایوبيان و ابطاال   نماید. مینقوش رایج در هر دوره را هم معرفی 

دهاد کاه    او شرح مای  کند. میل ایوبيان توجه به تأثيرات منفی این عمهجری، 933در سال  قبلیهای  سکه

مماليک مجبور شدند برای بازگشت به وضعيت عادی به ضرب سکه صالحيه و ظاهریه با عيار خالص نقره 

مساوول   ،اما از زمان حضور محمود بن استادارند، باقی بود این روش بر، هجری930سال  و تااقدام نمایند 

هاا باه    ارزش پاول  .وضعيت بازار مصر بحرانی شد ی،های فلوس مس امور مالی دولت مماليک و رواج سکه

 هنمودند. هما  گذاشتند و با کيل ارزش گذاری می میها را در بازار به حراج  شدت کاهش یافت و حتی سکه

فساد  ،های دینار و درهم را به این مطلب منتج نماید که قطع ضرب سکه  تالش مقریزی بر آن بود تا خواننده

و آخرت را به دنبال خواهد داشت و این روایتی بود که از زبان سعيد بن مسيب بياان شاده باود. او    در دنيا 

در  موافقت با سنت پيامبر ،ترین آنها مهکه م پردازد میسپس به شش فضيلت رواج سکه طال در جامعه 

وجوب پرداخت زکات با فضه را تأیيدی بر مطاالبش  درباره  پرداخت زکات است. او حدیثی از پيامبر

های مغشوش که تمایل به ازدیاد دارند، از  اتباع از سنت خلفا، نکبت دانستن سکهاو آورد.  در این رساله می

و پياروی از   من غشَنا فليس مناکه فرمودند: پيامبر سخنبين رفتن اعمالی که با غش همراه باشد بنا بر 

تارین نتيجاه رواج    مها مقریازی م داناد.   مای های مغشوش  سکهترین دالیل رد  ز مهمرا ا نصيحت پيامبر

رک: ) کناد  مای هاای ایان سارزمين عناوان      های مغشوش در مصر را خرابی اقليم و از بين رفتن نعمت سکه

 .(111-199، ص )رساله النقود االسالميه( رسائلمقریزی، 
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در میان تمام  کند                              د میآ رد   تأکی                              از ر زگار قدی  می یرای استقرا، نمونه هاییمقریزی 

 در این یاره سپس یا تمرکز یر تاریخ اقتصادی مصر 7است. ملل، پول رایج طال   نقره یوده

 نویسد:  می
ترثا  ظراثيلحرکمث رمريهللثاشمينثخليفدثارطماثپ لثاييجثيينثسر مينث ينراث

ث2.   ث ث م ثکساثيس ثکدثستدثرقر ثايثضربثکر 

که از يصر ایوییان یرخالف دینار   دره  که از طال   نقره یودند،  کند سپس، اشاره می

  در يصور   گردیود ضورب  یوود،  از آلیوا  موس      سکه سومی که ناخالصی فرا ان داشوت 

هوای   شد. از همین زمان یود کوه یحوران   رایجممالیک یه ينوان پول اصلی در داد   ستد 

 1 ند.های اجتمايی پدید آمد ن یحراندرپی اقتصادی   یه دنبال آ پی

  . تورم3-2-2-2

ای  ارتبا  کمیت پول در جامعه یا نرخ اجناس، ناریوه  رهدیدگاه اقتصادی مقریزی دریا

نماید که افزایش کمیت پوول در جامعوه    امر زی است. ا  یا ارائه تحلیلی اثبات می   جدید

یه رشد توورم در نتیجوه افوزایش     ای که امر ز افزایش نرخ کاالها خواهد شد. مسلله سبب

 حج  پول معر ف است. 

آیود   يواقوب                                 هایی که همراه یا تورم شدید در توزیع درآمد   ثر ت پدید می دگرگونی

سوازد. افوزایش                                 دیگری است که تورم شدید را نامقبول می  یژگی ،سیاسی   اجتمايی آن

ها   یه هموراه آن، تغییورات مودا م   توزیوع درآمود         حساب   کتاب قیمت درپی   یی پی

نارضوایتی   در نتیجوه شویوع اضوطراب اجتموايی       ،رفتن امنیت مالی ییناز  سببثر ت 

 4.شود                              سیاسی می

                                              
 همان.، اغاثة االمة، مقریزی. 1

 .54ص، همان. 2

 .59، صهمان. 3

  .23، صپول و تورمو رئيس دانا،  قبادی. 4
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د لوت یوه   ، ک  شدن ارزش پول رایج سبب شد در معامالت ر زمرهدر د لت ممالیک، 

ر یه ایون پوول سوبب فراگیور شودن فلووس در هموه         ضرب یی .ضرب فلوس اقدام نماید

از تراز  یرای  زن  ،جا رسید که یه جای پرداخت يددی فلوس آن  هد   کار یگردیمعامالت 

هوا نیوز    گر توورم   ازدیواد قیموت    تواند ییان                              . این گزارش میدکردن میده نمودن آنها استتا

 7یاشد.

یوه ارائوه   دهد    میمخرب فلوس را یر اقتصاد مصر   زندگی مردم نشان  آثار مقریزی

قیمت  پردازد. ا  میقیمت اجناس   کاالهای اساسی   غیر اساسی در مصر   دیگر مناطق 

های زنودگی     تتا ت هزینه نماید میمحاسبه 2دینار   قنطار ،عادل این کاالها را یه دره م

 دهود  موی . سپس یوه خواننوده اجوازه    کند میتبیین   تحلیل  های مختلف       در د رهمردم را 

زشت تور     ،که چیزی یدتر   یه این نتیجه یرسدتتا ت د  نوع پول رایج را مشاهده نماید 

  زنودگی موردم را فاسود      اسوت  ه کردنیست که مردم را یدیخت  نترت انگیزتر از فلوس

 1است.   دیار مصر را یه نایودی کشاندهاست مختل نموده 

 تحلیل دیدگاه مقریزی

یوا   یاشوند ییود مقاموات حکوومتی را دارا    أهایی یا  زن   يیار مشخص کوه ت  پیدایش سکه

پر دردسری چون سنجش يیوار   های فعالیتت پولی   حذف کاهش خطرات یالقوه معامال

هوای پوولی یووده           يامل پر اهمیتی در تسهیل امر تجارت   داد   ستد تردید در معامله، یی

 است. 

                                              
 .52-99ص، اغاثة االمة، مقریزی .1

آذرتاش آذرناوش، فرهناگ   ) 5/93کيلوگرم در تونس  53/44و  قنطار وزنی معادل صد رطل در مصر. 2

 (.912، ص1جور،  عربی انگليسی هانس

 .103، 109ص، همان. 3
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خود مبین سطح معینی از رشد مبادالت  کهر اج پول مسکوک در هر منطقه  ینایراین،

ها   تولیدات را یه دنبوال داشوته    مبادله ،هپولی   تولید کاال است، گسترش ییشتر این گون

یوالقوه دیگوری را یورای افوزایش      يامول ، پدید آمدن سوکه  تحول ،است. اما در يین حال

 تورم در ناام پولی پدید آ رد   آن تقلب در يیار پول یود.  وها  يمومی قیمت

هوای   دلبوازی های داخلی   خارجی، یا یه سوبب دسوت            های درگیر یا جنگ حکومت

سوالی     خشوک  شیدایو پاز  پس پادشاهان   دیوانیان   یا یه دلیل کاهش مالیات   خراج

گوو نبوودن موداخل ایون      پاسوخ  شودند    موی قحطی، گرفتار مشکل دخل   خرج نامتعادل 

  ر  شود. هشد د لت یا یحران مالی يالج ناپذیر ر ی                              شان سبب میایها جهت مخارج  د لت

شکاف  ستتوان                              فلزات   آلیا های ک  ارزش می یا یمسکوکاتیا گزینی طال   نقره  جای

 ،اما اثور مانودنی آن   ،دکن حل  مشکل موجود را  ها را پر نماید میان دخل   خرج حکومت

 ،انگیوز  یافوت. یوا سوريتی ايجواب                                  تحقوق موی   یعدها یود که مدتی  افزایش يمومی قیمت

هوای صورافان اخیوره             در صند قشدند  میرزش از گردش خارج ا های قدیمی   یا       سکه

   هوای جدیود شووند          سکه ی ازتا تبدیل یه تعداد ییشتر رفتند می  یا یه خزانه گردیدند  می

 د. رک                              پول خوب را از میدان یدر می ،پول ید

های قدیمی که ارزش اسمی یکسوان         های جدید یا سکه       گزینی سکه جایکه  ن نتیجه آ

د. ر اج رکو                               سوود قایول تووجهی را نصویب مجریوان آن موی       ،اما ارزش  اقعی ییشتر دارند

های مبادله جدیدی میوان   های جدید یه تعداد ییشتر   یا ارزش کمتر، یه پیدایش نرخ       سکه

. يملکورد قوانون ارزش از طریوق قوانون يرضوه        ردیدگ                              پول   کاالهای دیگر منجر می

 7آ رد.  پدید میها را  افزایش يمومی قیمت ،های جدید   یه ییان دیگر تقاضا، پیدایش نرخ

هوای کو  اهمیوت             ثیر مخورب ر اج سوکه  أت ،پول ید   خوب آثارمقریزی یا يل  یه 

ها در صورت یازگشت  مقایسه قیمت دهد   میارزش در  ضعیت اقتصادی مصر را نشان  یی

                                              
 .99-92ص ،پول و تورمو رئيس دانا،  قبادی. 1
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تشوریح   اغاثة االماة        در کتاب را  ثیر آن در کاهش تورمأ  ت گذشتهسیست  پولی یه حالت 

 دهد. می  ایعاد مختلف این تغییر را نشان ا کند. می

يلو  اقتصواد در د ران   محقق   متورج  کتواب    ،7ن مانند يادل آلوچهایرخی از محقق

ایون کتواب مونعکس کننوده افکوار یوک        ،نگاه ا  در .موافق نیستند يقیدهیا این  ممالیک

کوه   است که ید ن توجه   اشاره یه شورایط تجوارت جهوانی    گزار ناراضی کشوری خدمت

های مالی ممالیوک   تنها سعی در تخطله سیاستیود، الشعاع قرار داده  اقتصاد مصر را تحت

های مسوی در پیشوینه    مانند محکوم کردن نقش سکه ،نمایی یرخی نکات دارد   یه یزر 

 پردازد.  مالی   پولی کشور می

شوکایت  کند که کسری   فقدان نقره کوه مقریوزی از آن    آلوچه یه این نکته اشاره می

سووء  نوه   ،اسوت یوده توازن نامطلوب تجارت جهانی  یه دلیلقایل توجهی  اندازه کند تا می

تغییر قیمت جهانی نقوره   طوال      یارهيادل آلوچه در يقیده 2.های حکومتی تدییر سیاست

ییود  أچندان مورد ت ،یها در تحوالت قرن سیزده تا پانزده  میالدی کمبود این د  فلز گران

  .نیست

دهد کوه از ا اسوط                                 رسی نشان می های قایل دست همه شاخص هستند، ن معتقدامحقق

ر ال کلوی   درازمودت    ،قرن سیزده  تا ا اخر قرن پانزده  میالدی یا  جود افت   خیوز 

متعاقب کشف قاره آمریکا     ر د  ،ل قرن شانزده  میالدییا ا .ها ثایت یوده است قیمت

                                              
1. Adel. Allouche: adel.allouche@yale.edu  

اقتصااد عصار   عادل آلوچه، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه یيل آمریکا و محقق و نویسانده آثااری چاون    

 است. ریشه اختالفات صفوی و عثمانیو  مماليک

2. Reviews of books-Mamluk Economics: A Study and Translation of al-

Maqrizi's Ighathah by Adel Allouche, Journal of the American Oriental 

Society, Oct 1995, Vol 115. 

 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=27321&TS=1275366756&clientId=130995&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=27321&TS=1275366756&clientId=130995&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=27321&pcid=528492&SrchMode=3
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که در ا اخر این  گونه اییه  .ها ر  یه افزایش گذاشت قیمت ،زر قاره جدید یه ار پا سی   

  7گردید.آغاز قرن  ها یه حد د شش یرایر قرن سطح قیمت

  ناریه ا  یا اشوراف یور کمبوود     2کند مییه کمبود نقره اشاره  اغاثة االمة       مقریزی در 

گوزین   ای نبود که فلوس ک  ارزش را جای      ، اما این کمبود یه اندازهفلز ارائه شده است این

 1زد.  سیله د لتیان یه امر کمبود دامون موی   نقره نماید. يال ه یر این، احتکار این د  فلز یه

  .دینما کنترل را طیشرا خود یمال منایع تیریمد یا توانست                              می د لت که یدرحال

در نقش داشوتن د لوت در ایجواد یحوران     نار ا  را  ،معاصران مقریزی ،از طرف دیگر

افزایش یهای  ،های قحطی این ایاس در تحلیل حوادث سال .کنند                              یید میأتاقتصادی مصر 

 يقیوده  دهود    نشوان موی   ها در یک د ره مشخص پول را یا ارائه آماری از  ضعیت قیمت

  .کند                              می را تأیید اغاثة االمة         همین طور  السلوکمقریزی در کتاب 

آنها مسبب اصلی  .فساد امرای د لت است این امر،اصلی  دلیلنماید که                               میا  تصریح 

یوه هموین      ر د طال   نقره یاال نموی  یاها  دانستند که قیمت                              چون می ؛این جریان هستند

در یذل   یخشش طال زیواده   کردند،ضرب نقره را قطع  ،فلوس را  ارد یازار نمودند ،جهت

  4.ر ی نمودند   ضرب سکه را ر اج دادند

حکوموت ممالیوک   یه این فسواد در یدنوه   ه.ق( 677)د. يبدالرحمن سیوطی چنین،  ه 

یه شیوع  یا در مصور   نوایود شودن ایون      هجری 164ا  در حوادث سال . نماید                              اشاره می

فلوس ناقص الوزن یه جهت طموع ضورب    ،در اسکندریهکه گوید                               پردازد   می                              سرزمین می

 5داند. میین امر را از اصرار در فساد شد   ا
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 افزایش هزینه های عمومی غالءاالطیان  .3-3

های يمومی در هر د لتی در پاسخ یه نیازهای متنوع در امور اجرایی   مصورفی         هزینه

یاید از منایع  ،ها در صورت يدم افزایش درآمد د لت یاال رفتن این هزینهیا اما ،  جود دارد

یوا   یعود، یوه   هجوری  165هوای   های سوال        د. د لت ممالیک در یحراننن شومیأدیگری ت

های يمومی کارگزاران خوود         مین هزینهأهای اقطايی در ت       استتاده از اهرم مالیات یر زمین

 .کوشید می

یعنی کشوا رزان   ؛مستاجران آن یهاین امر سبب تعدی مالکان زمین   یا اقطاع داران 

دادند. افزایش  اریایان اقطايات هر جریب زمین را یه شش یرایر قیمت آن اجاره می شد. می

گوذارد.   مزد در کنندگان در قیمت نهایی محصول اثور موی   اجرت خاک، قیمت یذر   دست

 سیله د لت ممالیک   ممالیک سلطانیه، هزینوه يموومی    مزدها یه چنین، افزایش دست ه 

رق  د میلیون   صد هزار دره  یه اضافه گوشت، يلوفوه   داد. مقریزی د لت را افزایش می

 7کند. ها   لباس را میزان این مقرری ينوان می اسب

افزایش ده یرایری اجرت را در یک یازه زموانی   ،ها در هر سال افزایش اجاره این زمین

ای هو        ر ی کار آمدن کارگزاران د لتی یا صرف هزینهچنین،  ه  کوتاه مدت در پی داشت.

پرداخت خراج   پول ییشتر، يناصر مولد جامعه مانند  یا یاالترگزاف   تقرب جستن یه مقام 

دریافت مالیات خارج از توان   یهره زمین، کشا رزان  .داد                              کشا رزان را تحت فشار قرار می

ای که آنچه پیش از این یوه        یه گونه تر یتر شند. را گراند که محصول خود رک                              را ناچار می

 د.کرپیدا  یگیر قیمتش افزایش چش  ،شد                              اندک یهایی خریداری می

دانود کوه                                 نمونه آن، جمال الدین استادار است که مقریزی ا  را یکوی از افورادی موی    

ر ایام ملک ظاهر   ملک ناصر، صدمات فرا انی یر اقتصواد مصور  ارد نموود. ا     فسادش د
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يقیوده    ه این ایاس  7ها را افزایش داد   یقیه ه  یه تبعیت از ا  چنین کردند. اجرت زمین

را اجرت آن  دلیلکند                                 یر مختل شدن  ضع این قشر   اریایان اقطاع اشاره می یا مقریزی

 2داند.                              یذر   در کنندگان   در نهایت سوء نار صاحبان امر می ،زمین

فوت کوه تجوار سوود     افوزایش یا یه این دلیل    صنایع هصاحبان حرفچنین، اجرت  ه 

هوا را از د    کاالهای خود را افزایش دادند   در مقایل صاحبان صنایع مجبور شدند، اجورت 

سطح آب در در کنار این مسلله، یاال نیامدن  1یه پنج دره    یا ییشتر افزایش دهند.دره  

ها سبب ک  شدن یذر کشا رزی   در نتیجه یاال رفتن قیمت  نیل   ک  شدن زرايت زمین

 آن گردید. 

موجوب    در نتیجه شد یذر   در   ،افزایش هزینه شخ  سبب مجمويه چنین  ضعیتی

ک  شدن غوالت، از یوین    ،ها د. کشت نشدن زمینگردی کار   تولید  یه صرفه نبودن کشت

ها کمتورین   نبود غذا، از یین رفتن چارپایان   آ اره شدن انسان ،رفتن نتوس یر اثر قحطی

  4یه  قوع پیوست. دنبال این امره چیزی است که ی

 هجری، 949تا  161های  ه  در گزارش خود از حوادث سال ه.ق( 644)د.این صیرفی

قیمت آرد گندم در  ،یه ينوان مثال کند. میر شنی یازگو شکل ها را یه  سیر صعودی قیمت

   یه صود هجری  949دره    در سال  یاره یه هتتاد از چهل دره  یک هجری 161سال 

در انتهای    دره  صد   هتتاد   هشتییست دره    در رییع اال ل همین سال یه حد د 

درهو    چهارصود   در شعبان یوه   سیصدره    در رجب یه د د یست   چهلهمان ماه یه 

درهو   چهارصود    ییست دره  یه  از صد 949سال  درقیمت گندم  ،رسد. یدین ترتیب                              می

                                              
 .995، ص1، جبدائع الزهور وقائع الدهور. ابن ایاس، 1

 .993ص ،همان. 2

 .193، ص1، جالسلوک لمعرفة دول الملوک. مقریزی، 3

 .102، صاغاثة االمةمقریزی، . 4



 911   8996 تابستان، هشتمهفتادو، شماره بیستمسال              

، در این موضوع یه مقریزی ه  7.شد ای که نان در قاهره یافت نمی      گونهه افزایش یافت. ی

 2د.ده میگزارش  همین شکل

 ،آنان در گورفتن مالیوات از صواحبان  الیوات     ست زیاد شدن ظل  اطرافیان سلطان   

یوا   ارثغصوب   ،یازی یا پول، غصب اموال مردم، تحت فشار گذاردن آنها ،قضات   يمال

  غصب اموال آنان   یه مزایده گذاشوتن   انجراگیری یر ت متعلق یه مردگان، سخت اموال

کوه در کنوار مباحوث دیگور در یور ز       هستندکسب منتعت ییشتر از يواملی یرای ها  آیادی

 1ند. های مصر مؤثر یود ها   قحطی یحران

 گیری نتیجه. 4

های تاریخی خوود، گوامی فراتور از شوکل            مورخی یود که در تحقیقات   پژ هشمقریزی 

کرد مرتبط یوا یوک مسولله     دنبال می مقریزیداد. موضويی که  ها ارائه می توصیف ر ایت

 های آن د ران.       حساس معاصر ا  یود، نه ارائه داستانی یلند از قصه

ا  یرای تبیین این مسلله در يصر یحرانی ملک ظاهر یرقوق از يل  تاریخ یهوره یورد.    

یه يصر های فرا انی از شرایط مشا       تاریخ یه ا  کمک کرد یا ر ش استقرای تاریخی، نمونه

ها یه تبیین ا ضواع د ره خوود یپوردازد       خویش ییاید. سپس یا کمک گرفتن از این نمونه

 های یحران را شناسایی نماید.       ریشه

این مدل از یک طرف   ر ش ا  در تحلیل چند متغیوری از شورایط یحرانوی   چنود      

توانند مقریزی را در صدر مورخان ه  يصرش  ياملی یودن تحقیقات ا  از طرف دیگر می

    حتی پس از ا  قرار دهند.
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