
١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٥٠  

  صناعة السكة بمصر فى عصر محمد علي

  )م١٨٤٨-١٨٠٥/ھـ١٢٦٤ – ١٢٢٠(

 "دراسة في تطورھا وآثارھا علي النقود" 
 أسامة أحمد مختار حسن. د   

  :الملخص

یھدف ھذا البحث إلي إلقاء الضوء علي تطور صناعة النقود في مصر في عھد محمد 
یة ُتنتج نقود غیر متقنة في علي وأثره علي صناعتھا التي كانت تتم بآالت بدائیة یدو

شكلھا العام أو كتاباتھا، ثم أصبحت صناعة النقود تتم بماكینات أنتجت نقوداً تمیزت 
بدقة شكلھا العام ووضوج كتاباتھا وتوسط ھذه الكتابات علي النقود، وفي ھذا اإلطار 
عرضت الدراسة لماھیة ھذا التطور، وانعكاسھ علي النقود التي ضربھا محمد علي 
بمصر، واالسباب التي دعتھ إلحداث ھذا التطور، ثم ركزت الدراسة علي 
الترمیمیات التي أحدثھا محمد علي بالضربخانة العثمانیة الثانیة، وانشائھ لضربخانة 

ھـ بھدف تطویر صناعة السكة بمصر لتواكب التطور الذى أصابتھ ١٢٤٣جدیدة عام 
تبعت الدراسة المنھج الوصفي صناعة السكة في أوربا حینذاك، ولتحقیق ذلك ا

المقارن والمنھج التحلیلي، وذلك عن طریق عرض أثر تطور صناعة السكة في عھد 
محمد علي على النقود من خالل المقارنة بین النقود المضروبة في مصر قبل 
تطویره لصناعة السكة، والنقود المضروبة بمصر بعد ھذا التطویر، وفي ھذا اإلطار 

ن إیضاح التطور الذي لحق بالنقود العثمانیة المضروبة بمصر في تمكنت الدراسة م
  .عھد محمد علي، وانعكاسھ على شكل ھذه النقود ووضوح الكتابات المسجلة علیھا

:الدالة الكلمات  

 ُعمال –الضربخانة العثمانیة  -دار الضرب  - القلعة  - محمد علي -صناعة النقود 

.اآلستانة -ُصناع  –ب السك قوال –آالت السك  -المصریة  الضربخانة  
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٥١  

 من البالد عانت م١٨٠٥/ھـ١٢٢٠ عام مصر ُحكم )١(باشا علي محمد تولى قبل
 الوالى خورشید باشا أحمد لظلم نتیجة األمن وفقد االقتصادیة األوضاع تدھور

 مجابھة فى علي محمد بدأ حتى بمصر واالضطرابات الفوضى فانتشرت العثماني،
 فالتف االضطرابات، ھذه على القضاء سیاستھ وحسن ھبحكمت واستطاع الفساد،
 مصر، على اوالیً  علي بمحمد وطالبوا بالقلعة، باشا أحمد وحاصروا حولھ الناس
 بن الثالث سلیم العثماني السلطان أن إال العثمانیة الدولة رغبة ضد كان ذلك أن ورغم

 عثمانیةال الدولة ضد ثورة قیام خشي) م١٧٨٩/١٨٠٧/ھـ١٢٢٢- ١٢٠٣( مصطفى
 ٩/ ھـ١٢٢٠ عام األول ربیع ٢٠ فى علیھا علي محمد بتولیة امرسومً  فأصدر بمصر
  .)٢(م١٨٠٥ یولیو

 عزل م١٨٠٦/ ھـ١٢٢١ عام حاول مصطفى بن الثالث سلیم السلطان أن ورغم
 قوبل ذلك أن إال المملوكي، باشا لموسى وتولیتھا مصر والیة من علي محمد

 الذین وساداتھا مصر وعلماء األشراف نقیب رممك ُعمر السید جانب من بالرفض
 علي محمد عن یرضون ال أنھم وأعلنوا بثورات، الجند وقیام الفتن انتشار من حذروا

 محمد عزل على قدرتھا عدم العثمانیة السلطة رأت وعندما مصر، لوالیة بدیال باشا
 إبقاءه قررت حولھ الدولة رجال وكبار والعلماء الشعب والتفاف مصر والیة من علي
  .)٤(باآلستانة العثمانیة للحكومة اسنویً  )٣(كیس ٤٠٠٠  یدفع أن شریطة والیتھا علي

                                                           
 والداه توفى وقد الرومللي، من الصغیرة الثغور من بقولة م١٧٦٩/ھـ١١٨٢ عام علي محمد ولد )١(

 للتجارة علي محمد فتفرغ ثروة، تملك لھ قریبة من وزوجھ بلدتھ أغوات أحد فكفلھ صغیر وھو
 بتجھیز العالي الباب وھمَّ  مصر علي الفرنسیون أغار وعندما ثروة، یمتلك وأصبح منھا وربح

 ثالثمائة من تتكون فصیلة أھلھا من قولھ بلدة ُتقدم بأن األمر صدر العدوان، ھذا لدفع الجیوش
 قیر يأب موقعة وحضر علیھا، بكباشًیا ُعیِّن ثم الفصیلة، ھذه أفراد أحد علي محمد فكان ُمقاتل،
 وعصر النیل تقویم: سامي أمین. لأللف اقائدً  أي جشمة ساري بتعیینھ فكوفئ حسًنا ءً بال وأبلي
 .١٩٤ ص  الثاني، الجزء م،١٩٢٨ القاھرة، المصریة، الكتب دار باشا، علي محمد

 مصر تولى فیمن اإلشارات أوضح): م١٧٣٧/ھـ١١٥٠ عام. توفي(  الغني عبد بن شلبي أحمد)٢(
 الخانجي، مكتبة الرحیم، عبد الرحمن عبد الرحیم عبد. تحقیق ات،والباش الوزراء من القاھرة

): م١٨٢٩-١٨٢٧/ھـ١٢٤٥- ١٢٤٣: ت. أحمد بن خلیل( الرجبي ؛٨-٥ ص ص م؛١٩٧٨ القاھرة،
 الدین حسام بدر، العزیز عبد حمزة كریسیلیوس، دانیال. تحقیق باشا، علي محمد الوزیر تاریخ

 ص ص النیل، تقویم: سامي ؛٤٢ -٣٩ ،٢٩- ٢٨ ص ص م،١٩٩٧ العربیة، األفاق دار إسماعیل،
 المعارف، دار الخامسة، الطبعة علي، محمد عصر: الرافعي الرحمن عبد ؛٢٠١ ،١٩٦ -١٩٤

 .٣٥،٢٨-٢٧ ص ص م،١٩٨٩ القاھرة،
 المال من مقدرة صرة أو والیاقوت، والُدر والدنانیر الدراھم فیھ یوضع جراب أو وعاء: الِكُیس) ٣(

 مجمع الوسیط، الُمعجم. انظر. مثالً  أكیاس بخمسة ھذا شتریتُ ا فیقال التعامل، يف متداولة كانت
 الدولیة، الشروق مكتبة الرابعة، الطبعة التراث، وإحیاء للمعجمات العامة اإلدارة العربیة، اللغة

: محمود السید محمد سید قرش،٥٠٠ علي یشتمل جراب والكیس ،٨٠٧ ص م،٢٠٠٤ القاھرة،
 ،٧١ ص ص م،٢٠٠٣ القاھرة، اآلداب، مكتبة مشكالتھا، – تطورھا -  تاریخھا یةالعثمان النقود
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٥٢  

 المجاالت من عدید فى بھا النھوض من وتمكن بمصر علي لمحمد الوضع استقر
 ألوربا المصریین الطالب من بعثات عدة أرسل حیث والتعلیم والصناعة كالزراعة

 والمیكانیكا، والھندسة، كالطب، والعلوم الحرف من عدید علُّملتَ  وانجلترا فرنسا السیما
 في المتقدمة والعلوم الحرف من وغیرھا السفن وصناعة والقذائف، المدافع وسبك
 فى بالخارج َتعلُّموا الذین المصریین خبرات من استفادتھ عن الً فض ھذا آنذاك، أوربا
ن كما ،)٥(األھالى لتعلیم مدارس إنشاء  بإنشاء وعني قالعھا، وأصلح دالبال حصَّ

 األمیریة الطباعة دار وأنشأ ،)٦(مصر في بحري أسطول أول وأسس الترسانة،
 ٢٥ فى والتركیة العربیة باللغتین صدرت التي المصریة الوقائع وجریدة. )٧(ببوالق
  .)٨(م١٨٢٨ دیسمبر ٣/ ھـ١٢٤٤ األولى جمادى

 لتحسین بعلمھم لالستعانة بالدال من عدید من خبراء استقدم بل بذلك یكتف ولم
 من لیستفیدوا مصریین معھم وأشرك والصحیة، والصناعیة الزراعیة مصر أوضاع

 وطنیین ُصناع وجود عدم لھ ثبت إذا إال أجنبي خبیر بأي یستعین ال وكان خبراتھم،
 من اعدیدً  لمصر والیتھ فترة خالل علي محمد خاض كما ،)٩(العمل بھذا القیام ُیمكنھم

 من مصر وتحرر الحدیثة، المصریة الدولة ظھور نتائجھا أھم من كان روبالح

                                                                                                                                                    

 العثماني، العصر في ولكن والفضیة، الذھبیة للنقود بالنسبة القیمة ُمحدد قدیًما یكن ولم ،١٩٦
 ألف وعشرین بخمسة آنذاك قُدر حیث القیمة ُمحدد كان مصر علي الفرنسیون استولي وعندما
 لمصر علي محمد حكم فترة وفي قرًشا، ٦٢٥ ُیعادل ما أي ،)فضة صفن ٢٥٠٠٠( فضة نصف

 النقود من وعن بأي ُتدفع فضة نصف ٢٠٠٠٠ ُیعادل ما أي قرش، ٥٠٠ بـ ُیقدر الكیس كان
 األجنبیة النقود من أم المحلیة النقود من كانت سواء حینذاك بمصر النقدي السوق في المتداولة
 أو القروش من القدر ھذا الكیس في المدفوع المبلغ ُیساوي أن طبشر حینذاك باألسواق المتداولة
 محمد عصر في مصر في المتداولة النقود: أباظة محمد إبراھیم عبده. انظر لالستزادة. األنصاف

 م،١٩٩٩ اإلسالمیة، اآلثار قسم اآلثار، كلیة القاھرة، جامعة ماجستیر، رسالة مخطوط باشا، علي
 .   ١٣٦ ص

 .٤٦-٤٠ ص ص علي، محمد عصر: الرافعي ؛٢٠٤ -٢٠٠ ص ص النیل، متقوی: سامي)٤(
 .      ٣٧٣،٣٥٥،٣٤٧ ص ص النیل، تقویم: سامي)٥(
: سامي ؛٢٢٠-٢١٥ ،٢٠٨ -١٨٣ ،٥٥ - ٤٢ ص ص باشا، علي محمد الوزیر تاریخ: الرجبي)٦(

- ٢١ ص ص علي، محمد عصر: الرافعي ؛٢٩٥ ،٢٦٥- ٢٦٤،٢٥٩- ٢٥٨ ص ص النیل، تقویم
 .١٩ ص باشا، علي محمد عصر فى العمارة: لوھابا عبد ؛٢٢

 .٣٠٨ ص النیل، تقویم: سامي)٧(
 .٣٣٩ ص النیل، تقویم: سامي) ٨(
 ص النیل، تقویم: سامي ؛٢٠٠-١٩٩ ،٤٦ - ٤٥ص ص باشا، علي محمد الوزیر تاریخ: الرجبي) ٩(

 عصر فى العمارة: الوھاب عبد ؛٣٨٥،٥٧٤-٣٨٤ ،٣٢٦ ،٣٢٣،٣١١- ٢٩٣،٣١٠ ،٢٦٥ ص
 .١٩ ص باشا، علي محمد
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٥٣  

 مصر ُمنشئ علي محمد فإن حال أیة وعلي.)١٠(العثمانیة للسلطة المطلقة التبعیة
  .)١١(م١٨٤٩ عام أغسطس/ھـ١٢٦٥ رمضان في توفي الحدیثة

  :باشا علي محمد عھد قبل مصر في الضرب دور

 االقتصادیة حالتھا على األثر أسوأ لمصر العثمانیین والبكوات الوالة ُحكم لنظام كان
 األول سلیم السلطان نقل بسبب والفنون والزراعة الصناعة تدھورت حیث والفنیة،

 كل من العمل بإجادة المشھورین الصناعات رؤساء)م١٥٢٠-١٥١٢/ھـ٩٢٦-٩١٨(
 بالضربخانة العملة سك معلم بینھم من كان والذي األستانة إلى الطوائف

  .)١٢(لمصریةا

 في الضرب دور من وغیرھا المصریة الضرب دور أصبحت العثماني العصر ومنذ
 ستانةاآل ضربخانة من الصادرة لألوامر تابعة العثمانیین لسلطان الخاضعة البالد
 النقود ووزن عیار بضبط یتعلق فیما وبخاصة ،)١٣(النقود أنواع جمیع سك بشان

 عند العادة جرت حیث ،)١٤(ستانةباآل روبةالمض النقود ووزن عیار وفق المصریة
 - الجدیدة بالسكة افرمانً  لحكمھ الخاضعة للبالد یرسل أن جدید عثماني سلطان تولي

 االحتفاالت اقامة أي والشنك والخطبة ،-اسمھ علیھا المنقوش الجدیدة السك قوالب أى

                                                           
 ص ص علي، محمد عصر: الرافعي ؛٢٨٣ - ٢١٩ ،٢٠٧-٢٠٤ ص ص النیل، تقویم: سامي) ١٠(

١١٩ -١١٧. 
 النھضة مكتبة الثامنة، الطبعة اإلسالمیة، والحضارة اإلسالمي التاریخ موسوعة: شلبى أحمد)١١(

 .٤٠٨ ص ، م١٩٩٠ القاھرة، المصریة،
 التراجم فى اآلثار عجائب): م١٨٢١/ھـ١٢٣٦ عام بعد توفي. حسن بن الرحمن عبد(  الجبرتي)١٢(

 ص ،١ج م،١٩٩٧ المصریة، الكتب دار الرحیم، عبد الرحمن عبد الرحیم عبد. تحقیق واألخبار،
. أ كلیفورد ؛٢٨٣- ٢٨٢ ص ص اإلسالمیة، والحضارة اإلسالمي التاریخ موسوعة: ؛شلبى٣٧

 حسین: ترجمة واألنساب، التاریخ في ةدراس اإلسالمي التاریخ في الحاكمة األسرات: بوزورث
 الثانیة، الطبعة الكویت، العربي، الشراع مؤسسة العسكري، إبراھیم وسلیمان اللبودي، علي

 مجلة في منشور بحث باشا، علي محمد عصر فى العمارة: الوھاب عبد حسن ؛١٩٥ ص م،١٩٩٥
 في مصر في المتداولة قودالن: أباظة ؛١٩ ص م،١٩٤١ ،٤-٣ العدد الثالث، المجلد ، العمارة،

 .٣٠٨ ص  باشا، علي محمد عصر
 للنشر، العامة المصریة المؤسسة وحاضرھا، ماضیھا العربیة النقود: فھمي الرحمن عبد)١٣(

 مركز العثمانیة، مصر فى المتداولة النقود:الصاوى أحمد ؛١١٥-١١٤ ص ص ،١٩٦٤ القاھرة،
 ترجمة والنقود، الموازین مصر، وصف :برنار صامویل ؛٢٢٩ ص م،٢٠٠١ العربیة، الحضارة

 .٢٥٧ص السادس، م،الجزء٢٠٠٢ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة الشایب، زھیر
 العثمانیة، النقود: ؛محمود٢٥٨-٢٥٧ ص ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي)١٤(

 .٣١٠ص علي، محمد عصر في مصر في المتداولة النقود: أباظة ؛١٣ ص
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 قوالب رسلتُ  كانت اآلستانة ضربخانة أن یعني وھذا ،)١٥(السلطنة تولیھ بمناسبة
 الضربخانة السیما العثمانیة الوالیات في الفرعیة الضرب لدور استرشادیة ضرب

  .النقود سك في الستخدامھا لھا ُمطابقة ضرب قوالب لعمل المصریة،

 عام أُنشأت األولى النقود، لسك داران العثماني العصر في بمصر أُنشأت ولقد
) م١٥٦٦- ١٥٢٠/ ھـ٩٧٤-٩٢٦( ىالقانون سلیمان السلطان ُحكم من م١٥٢٣/ھـ٩٣٠
 األیوبیة الضرب دار بعد بالقلعة ضرب دار ثالث وُتعد اإلنكشاریة، باب عند وتقع

 سیف الظاھر السلطان نقل التي الباقیة الجركسیة المملوكیة الضرب ودار المندثرة،
 صالح بقلعة السلطاني للحوش مقرھا) م١٣٩٨-١٣٨٢/ھـ٨٠١-٧٨٤(  برقوق الدین
 ظلت وقد ،)١٦(لمصر العثماني الفتح بعد ما إلى المكان ھذا فى لتستقر بياألیو الدین
  .)١٧(م١٧٠٩/ھـ١١٢١ عام حتى تعمل العثمانیة الدار ھذه

 ٢٢/ھـ١١٢١ عام الثاني جمادي منتصف فى باشا حسن داماد بإنشائھا أمر والثانیة
/ ھـ١١٤٣-١١١٥( محمد بن الثالث أحمد السلطان ُحكم من م١٧٠٩ أغسطس

 معمل مكان في الذكر سابقة الجركسیة الضرب دار من الشمال إلى) م١٧٣٠-١٧٠٣
 بعد الدار ھذه أتم ُثم بجوارھا، آخر لمكان البارود معمل وُنقل الدیوان، بحوش البارود

 الدار أن الفرنسیة الحملة ُعلماء وذكر نفسھ، العام في القبطان باشا إبراھیم ذلك
 بن محمد یتوالھا وكان الفترة، تلك في الرسمیة نةالضربخا أصبحت الثانیة العثمانیة

 وجعلھ م١٨٠٨ دیسمبر ١٩/ ھـ١٢٢٣ القعدة ذى أول الباشا عزلھ حتى المحروقي
  .)١٨(-الباشا خال أي – لخالھ الضربخانة وولى الُتجار، بندر شاه

                                                           
 ص ،٧ج م،٢٠٠٣ للكتاب، العامة المصریة الھیئة األسرة، مكتبة اآلثار، عجائب: الجبرتي)١٥(

 مصر في المتداولة النقود: أباظة ؛٢٢٧ ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي ؛١٠٦
 .٣١٠ ص باشا، علي محمد عصر في

 بالقلعة الضرب دور: نجیب مصطفى ؛٢٢٢ ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي) ١٦(
 ینایر، الثاني، المجلد المنیا، جامعة اآلداب، كلیة مجلة في منشور بحث معماریة، أثریة دراسة
أسوار وقلعة صالح الدین، مكتبة زھراء الشرق، : خالد عزب ؛١٥٧-١٥١ ص ص م،١٩٩٧

 العصرین في والمكاییل السكة صنج :عبدالجواد إبراھیم عادل مروه؛ ١٥٣، ص .ت.القاھرة، د
 دكتوراه رسالة مخطوط فنیة، أثریة دراسة" نشرھا یسبق لم نماذج ضوء في" والمملوكي األیوبي

 .٧٤ ص م،٢٠١٥ القاھرة، جامعة اآلثار، كلیة ، یةسالماإل اآلثار قسم یة،سالماإل اآلثار في
 ص ، لعةبالق الضرب دور: نجیب ؛٢٢٢ ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي )١٧(

 .١٥٣أسوار وقلعة صالح الدین، ص : ؛ عزب١٥٧- ١٥١ ص
 ص ،٤ج ؛٧٠ ص ،١ج اآلثار، عجائب: الجبرتي ؛٢٢٢ ص اإلشارات، أوضح:الغنى عبد ابن )١٨(

 الضرب دور: نجیب ؛٢٢٥ ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي ؛٢٤٩-٢٤٨ ص
أسوار : عزب ؛٢ حشیة وانظر ،١٦٢ ص ة،العثمانی النقود: محمود ؛١٥٩-١٥٨ ص ص ، بالقلعة

 علي محمد عصر في مصر في المتداولة النقود: أباظة؛ ١٥٦-١٥٥وقلعة صالح الدین، ص ص 
 .٣٠٨ ص باشا،
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 الُعظمي الصدارة علي محمد طالب  م١٨٠٨ یونیھ ١٥/ھـ١٢٢٣ الثاني ربیع ٢٠ فى
 مما للتداول المطروحة النقود قلة بسبب المصریة الضرب دار تنظیم بتجدید باآلستانة

 أخرى مرة الطلب عاود حیث لطلبھ ُیجاب لم أنھ ویبدوا ،)١٩(األھالي ضجر فى تسبب
 نقدى فراغ حدوث بسبب م١٨٠٨ نوفمبر ١٠/نفسھ العام من رمضان ٢١ فى

 الثانیة العثمانیة بالضر دار ظلت وقد ،)٢٠(األھالى وتضرر المصریة باألسواق
 مصر ضرب دور من وغیرھما واإلسكندریة الفسطاط ضرب داري بمعاونة تعمل
  .)٢١(م١٨١٢/ھـ١٢٢٧ عام حتى

 رجل مصر إلي جاء م١٨١٢ ینایر ١٦/ھـ١٢٢٧ عام من الُمحرم منتصف في
 ُصنع علي قدرتھ علي لمحمد وأوضح بلبنان الدروز جبل من إلیاس اسمھ نصراني

 بعدد سیستعین وأنھ المصریة، الضربخانة ُعمال یصنعھا التي من أفضل ضرب آالت
 یوفر مما المصریة، بالضربخانة یعمل الذي الكبیر العدد من الً بد العمال من قلیل

 یأخذه كان ما وبخاصة العمال، لھؤالء تدفعھا كانت التي الرواتب من كثیر للدولة
 وأمر القلعة، ضربخانة اربجو أرض قطعة علي محمد فأعطاه ألنفسھم، المباشرون

 یحتاجھا، التي واآلالت الِعدد لیصنع والُصناع الحدادین من إلیاس طلبھ ما بإحضار
 والعیار الوزن ناقصة اقروشً  ضرب اآللة صنع ولما ،اشھورً  ذلك علي إلیاس فاستمر

 نیدرھم المصري القرش وزن وكان ،باآلستانة المضروبة القروش غرار علي
 النحاس، من الباقیة أرباع والثالثة أقل بل الربع الخالصة لفضةا من وفیھ وربع،
 ُصناع وكان مصر، من وأھلھ إلیاس بنفي افرمانً  علي محمد أصدر بأن األمر وانتھي

 الضربخانة إیراد بلغ الفترة تلك وفي الصنعة، ھذه منھ تعلموا قد الضربخانة
لالمُ  وكان كیس، ٢٥٠٠ شھر كل في الباشا لخزینة المصریة  ٣٠ ذلك قبل منھا تحصَّ

  .)٢٢(شھر كل اكیسً 

 من ذلك علي محمد طلب علي بناءً  لمصر الُدرزي ذلك قدوم یكون وربما ھذا
 النقود من جملة توفیر بغرض المصریة الضربخانة عیار أمین أفندي إسماعیل

 علي ُیصرف كان عما الً فض الضربخانة، وعمال النقود، سك أدوات على المصروفة
 الدولة احتیاجات إلشباع الالزمة النقود توفر عدم بسبب وكذلك ربخانة،الض تجدید

                                                           
 مصر في المتداولة النقود: الصاوي ؛٢٦٠ ،٢١١ ،١٩٦ ص ص  النیل، تقویم: سامي)١٩(

 المتداولة النقود: أباظة .١٥٩-١٥٨ ص ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛٢٢٥ ص العثمانیة،
 ص باشا، علي محمد عصر في مصر في

 .٢١٤ ص النیل، تقویم: سامي) ٢٠(
 في المتداولة النقود: الصاوي ؛٧٠ ص ،١ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي)٢١(

 .١٥٩- ١٥٨ ص ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛٢٢٥ ص العثمانیة، مصر
 توفي ،٢٤٩-،٢٤٨ ،٢٤٤ ،٢٢٧ ص ص ،٤ ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي)٢٢(

 اآلثار عجائب: الجبرتي. ھـ١٢٢٧ عام الحجة ذي شھر في الضربخانة عیار أمین أفندي إسماعیل
 .٢٤٤ ص ،٤ ج واألخبار، التراجم في
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 تنظیم بتجدید مرة من أكثر العظمي الصدارة علي محمد ُمطالبة ذلك یؤكد واألھالي،
 سبقت كما األھالي وضجر للتداول المطروحة النقود قلة بسبب المصریة الضربخانة

  .)٢٣(اإلشارة

 لعام یرجع التاریخیة المصادر في انیةالعثم السك لقوالب ورد ذكر أول
/ ھـ١١١٥-١١٠٦( محمد بن الثانى مصطفى السلطان ُحكم من م١٦٩٧/ھـ١١٠٩
 أغسطس/ ھـ١١٠٩ صفر شھر أحداث فى الجبرتي ذكر حیث ،)م١٧٠٣ -١٦٩٥
 دار وأمین األمراء الباشا فأحضر طرة، علیھا دینار سكة وردت أنھ م١٦٩٧

 تكن فلم ذلك ورغم ،)٢٤(بھا ُیطبع أن وأمر - السك بقوال أى – لھ وسلَّمھا الضرب،
 العثمانیة األوامر خالفت ما اكثیرً  بل األوامر بھذه االلتزام دائمة المصریة الضربخانة

  .)٢٥(الشأن بھذا الصادرة

  :باشا علي محمد عھد في المصریة الضربخانة

) م١٨٣٩-١٨٠٨/ ھـ١٢٥٥-١٢٢٣( الحمید عبد بن الثانى محمود السلطان تولى
 سیاسیة اضطرابات حدثت وقد م،١٨٠٨/ھـ١٢٢٣ عام العثمانیة الدولة حكم

 نتج مما متكرر، بشكل قیمتھا وتخفیض النقود وزن لتذبذب أدت عھده فى واقتصادیة
 العثمانیة، الدولة أرجاء فى النقدیة المعامالت فى واضطرابات فوضى حدوث عنھ

 بدائیة سك بآالت والمصنوعة یار،والع الوزن الردیئة العثمانیة النقود وأصبحت
 بآالت المضروبة بنقودھم مقارنتھا عند وبخاصة األوربیین الُحكام سخریة موضع

 ثقة اكتسبت والتى والعیار، الوزن والمضبوطة نقیة، معدنیة سبائك من حدیثة سك
 تدارك حاولوا أن إال العثمانیة الرعیة من كان فما التجاریة، المعامالت في عالمیة

 معامالتھم استمرار لضمان األوربیة والفضیة الذھبیة النقود باستجالب األزمة هھذ
  .)٢٦(التجاریة

 أبلغ ألحق مما بنقوده التعامل رعایاه لرفض الثاني محمود العثماني السلطان فغضب
 النقود إلیھ وصلت الذي المتردى الوضع ھذا وبسبب العثماني، باالقتصاد الضرر

 إلصالحھا، إجراء أي الحمید عبد بن الثانى محمود السلطان اتخاذ وعدم العثمانیة،

                                                           
 .٣١٩ ،٣١٣-٣١٢ ص ص باشا، علي محمد عصر في مصر في المتداولة النقود: أباظة)٢٣(
 واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي ؛٢٠١ ص اإلشارات، أوضح:الغني عبد ابن )٢٤(  
 الكتب دار الثانیة، الطبعة والقاھرة، لمصر الجدیدة التوفیقیة الخطط: مبارك علي ؛٥٣ ص ،١ج

 في المتداولة النقود: الصاوي ؛١١٧ ص ،٢٠ج م،٢٠٠٥ التراث، تحقیق مركز القومیة والوثائق
 .١٥٧أسوار وقلعة صالح الدین، ص : ؛ عزب٢٢٧ ص ة،العثمانی مصر

 العثمانیة، النقود: محمود ؛٢٣٣-٢٣٠ ص ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي )٢٥(
 .٢٣٤-٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٠-٢٠١ ص ص

 یة،سالماإل المسكوكات: قازان ولیم ؛٣١٠ ،٢٩٢ ،٢٨٦-٢١٢ ص ص النیل، تقویم: سامي) ٢٦(
 ص العثمانیة، النقود: محمود ؛١٤٤ ص ،م١٩٨٣ لبنان، -بیروت روت،بی بنك خاصة، مجموعة

 .٦٩ ،٥٩ -٥٦ ص
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 الذى مصر والى باشا علي محمد ید على النقدي لإلصالح األولى الخطوة جاءت
 العثمانیة النقود بإصالح ُیبادر أن وقرر اخاصً  ااھتمامً  النقود صناعة أولى

 لعثمانیةا الضرب دار بتجدید م١٨١٢/ھـ١٢٢٧ عام فقام ،)٢٧(مصر فى المضروبة
 اموجودً  یزال ال رخامى لوح على ذلك وأثبت ،)٢، ١ لوحتان( الذكر سابقة الثانیة
 للضربخانة الرئیسي المدخل دركاة خلف ُحجب الذى) ٣ لوحة(  الرئیسي بابھا أعلى

 النص ھذا كتابات جاءت وقد سیتضح، كما ذلك بعد علي محمد أنشأھا التى الجدیدة
 – الً حا مصر باشا علي محمد – األعظم الوزیر -لمباركا المكان ھذا جدد" یلى كما

 ُدعاء یعلوھا ممتدة بحور أربعة على ُسجل والنص ،"ھـ١٢٢٧ عام فى ذلك وكان
 ،"محمد یا المؤمنین وبشر قریب وفتح هللا من نصر"  علیھ ُسجل الطغراء شكل علي

 – عثمان  - مرع – بكر أبو"  الراشدین الخلفاء أسماء األربعة األركان على وحولھ
  . )٢٨(المتوسط الُثلث بخط البارز بالحفر النص ھذا ُنفذ وقد ،"علي

 قوة عن یكشف كما الثانیة، العثمانیة الضرب لدار علي محمد تجدید النص ھذا یؤكد
 ذلك ورغم ،" األعظم الوزیر"  بلقب لنفسھ تلقیبھ من یتضح ما وھو حینذاك نفوذه
 كونھا عن تزد لم الثانیة العثمانیة الضرب لدار تتجدیدا من علي محمد أجراه ما فإن

 الالزمة النقود إصدار علي قادرة تظل حتى الدار تلك على للحفاظ ترمیمات مجرد
 التي األمور من وغیرھا واألفراد الدولة احتیاجات وسد التجاریة، العملیات لمرونة

  .الدولة مصالح تقتضیھا

 ٢٨٠ بـ ُیقدر كان الثانیة العثمانیة خانةالضرب فى العاملین عدد أن عن الً فض ھذا
 ما وھو الفرنسیة، الحملة زمن عاملٍ  ٥٠٠ إلى وصل حتى االزدیاد فى بدأ ثم ،الً عام

 تقدیر أقل على كان علي محمد حكم فترة فى القلعة بضربخانة العاملین عدد أن یعنى
 قدم ذيال الضرب دار عامل الدرزي إلیاس أن ورغم ،)٢٩(یزید وربما عاملٍ  ٥٠٠
 النقود ضرب عملیة على معھ القائمین العمال عدد من قلل لبنان من علي محمد علي
 لنوع بالنسبة اكافیً  كان ربما العدد ھذا أن إال الذكر، سبق كما اتقریبً  الً عام ٤٠ إلي

 أصدرتھا التي النقود وكمیة عملھا، وتقنیة النقود سك في إلیاس استخدمھا التي اآلالت
 وبخاصة كافٍ  غیر أضحي الضربخانة عمال من القلیل العدد ھذا ولكن اآلالت، ھذه

 صناعة لتحسین أوربا من النقود لسك جدیدة ماكینات باستیراد علي محمد قام بعدما

                                                           
 .١٤٥-١٤٤ ص ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان) ٢٧(
  .١٥٧أسوار وقلعة صالح الدین، ص : ؛ عزب١٥٩ ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب )٢٨(
. د. ترجمة والحبشة، والسودان مصر إلي الرحلة):م١٧/ھـ١١ القرن أھل من(  جلبي أولیا)٢٩(

 ص ص األول، المجلد م،٢٠٠٦ القاھرة، العربیة، اآلفاق دار وآخرون، المصري مجیب حسین
 النیل، تقویم: سامي ؛٢٢٧ ص ،٤ ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي ؛١٩٢-١٩١
 يف المتداولة النقود: أباظة ؛٢٦١ ص ،٦ج م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار ؛٥٨٤ ص

 .٢١٨ ،٣١٠ ص ص باشا، علي محمد عصر في مصر
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 أصبحت الثانیة العثمانیة الضربخانة مساحة أن عن الً فض ھذا ،)٣٠(مصر في السكة
 مع مءیتال ال اأیضً  تصمیمھا كان ماورب الجدیدة، الماكینات ھذه الستقبال ُمالئمة غیر
 القدیمة الیدویة اآلالت عمل طبیعة عن المختلفة عملھا وطبیعة الحدیثة الماكینات تلك
 آلة، لكل الُمخصصین العمال عدد وكذلك قبل، من النقود سك في ُمستخدمة كانت التي

  .المطلوبة الجدیدة للمعاییر اطبقً  النقود إلصدار وفقھا یعملون التى المختلفة والتقنیات

 الضربخانة ُتصدرھا التي النقود كمیات زیادة إلى علي محمد حاجة ذلك إلي أضف
 كافة تطویر في ملحوظ بشكل توسعت التي الدولة باحتیاجات توفي حتى المصریة
 الصناعات في  ُخبراء استقدام طریق عن والزراعیة والصناعیة العلمیة مجاالتھا
 الضربخانة تعمل أن یتطلب كان ذلك كل أن شك وال ربیة،األو البالد من المختلفة

 النقود تكون وأن االحتیاجات، ھذه لسد الالزمة النقود لتوفر طاقتھا بجھد المصریة
 المرجو الغرض وتحقیق ورواجھا تزییفھا، عدم تكفل التي بالجودة ُتصدرھا التي
  . منھا

 الضربخانة مساحة أصبحت ةالعثمانی النقود ضرب ماكینات في الجدید التطور ووفق
 ھذا وجود مع وبخاصة المتطورة الماكینات ھذه الستیعاب كافیة غیر الثانیة العثمانیة

 التي السبائك بإعداد الخاصة الخطوات كافة أن إلي إضافة الُعمال من الكبیر العدد
 علي وتمدیدھا الشوائب، من وتنقیتھا للمعادن صھر من النقود ضرب عملیة تسبق
 الضربخانة في تتم كانت لضربھا ااستعدادً  وتسخینھا ووزنھا، وتقطیعھا قطبان، ھیئة

 للضربخانةیتسنى  حتي األعمال، ھذه لكل كافیة مساحة توفیر تطلب مما المصریة
 فى أنشأ أن إال علي محمد من كان فما ،)٣١(جیده سمات ذات نقود إصدار المصریة

 األیوبي، الدین صالح بقلعة یدةجد ضربخانة م١٨٢٧ فبرایر ٦/ ھـ١٢٤٣ رجب ٢٠
 العثمانیة الدار غرب وشمال الجركسیة، الدار شمال الضربخانة ھذه موقع وكان

 ضربخانتھ لُتشرف الذكر، سابقة الثانیة العثمانیة الدار مساحة إلیھا وضم الثانیة،
 ھذه ولُتصبح بالقلعة،"  السلطاني الحوش"  أو"  الباشا حوش"  على الجدید بموقعھا

 على وخلفائھ علي لمحمد النقود ُتصدر واحدة ادارً  الثانیة العثمانیة والدار الدار
  .)٣٢()٢، ١ لوحة( مصر

 علي محمد بضربخانة وإلحاقھا ھابناؤ تم التي الجدیدة الوحدات تعدد فإن كذلك
 وفضة ذھب من المعدن لوزن محالت في والُمتمثلة ھـ،١٢٤٣ عام الُمنشأة

 العاملین أوالد لتعلیم وُكتَّاب ،" الشیشني"  الذھب عیار فةلمعر ومحالت وخالفھما،
                                                           

-١٦٠ ص ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛١٤٥ ص ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان) ٣٠(  
١٦١. 

 .٤٨٠ ص الرحلة،:جلبي. انظر جلبي، أولیا عرضھ مما ذلك استنتاج ُیمكن )٣١(
 ؛ ؛٢٦١ ص ،٦ج م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار ؛٥٨٤ ص النیل، تقویم: سامي) ٣٢(

 النقود: أباظة ؛١٦٠ ص بالقلعة، الضرب دور: نجیب ؛١٤٥ ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان
 .٣١٠ ص باشا، علي محمد عصر في مصر في المتداولة
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 ھذه كل الستیعاب كبیرة مساحة تطلب ،" صغیرة زاویة"  وُمصلى بالضربخانة،
 ما وھو ذكرھا، السابق للسك وإعدادھا المعادن سبك وحدات عن الً فض الوحدات،

 لُتصبح إلیھا، المساحات ھذه كل وضم الجدیدة للضربخانة ببنائھ علي محمد وفره
 أصدرت أن ذلك عن نتج وقد العمل، دقة لضمان كافیة للضربخانة الجدیدة المساحة

 نقود من كتاباتھا وبروز واستدارتھا، شكلھا، فى أفضل انقودً  المصریة الضربخانة
  .)٣٣(سیتضح كما الحمید عبد بن محمود العثماني السلطان

 بالضربخانة السك آالت تطویر علي ُیقبل علي محمد جعلت التي األسباب فمن كذلك
 علي وساعد العثمانیة، بالنقود الضرر أبلغ ألحق الذي النقود لغش التصدي المصریة

 رفضھ عن الً فض مصر، السیما العثمانیة الدولة ألسواق األجنبیة النقود تدفق ازدیاد
 وبخاصة والوزن، والعیار المظھر السیئة العثمانیة النقود من األوربیة الدول لسخریة

ر أنھ  أن الضروري من فكان القول سبق كما بمصر والزراعة الصناعة ُنظم َطوَّ
 التي المناسبة بالمكانة وتحظى االقتصادیة، مصر أوضاع لتستقر اأیضً  السكة تتطور
  .)٣٤(آنذاك العثمانیة الوالیات أھم من كوالیة علیھا تكون أن یجب

 التى المصریة النقود اكتسبت أن ليإ مصر في السكة لصناعة علي محمد تطویر ىأد
 من أصح وال أضبط یكن لم إنھ قیل حتى عالمیة، شھرة القلعة بضربخانة ُضربت

 كما ،)٣٥(وفضتھا ذھبھا وُحسن عیارھا وضبط ُصنعھا وجودة بجودتھا مسكوكاتھا
- ١٢٥٥( الثانى محمود بن األول المجید عبد السلطان قیام فى اسببً  التطور ھذا كان

/ ھـ١٢٥٦ صفر ٢٦ في السكة بتصحیح فرمان بإصدار) م١٨٦١-١٨٣٩ /ھـ١٢٧٧
 لندن من جدیدة سك آالت باستیراد ستانبولإ ضربخانة وتطویر م،١٨٤٠ أبریل ٢٩

 وقد ،)٣٦(تطور من بمصر المضروبة العثمانیة بالنقود لحق ما نقوده لتواكب بانجلترا
 بعد تمت التي لحاقاتاإل قبل من النقود تضرب بالقلعة علي محمد ضربخانة ظلت
 نقلھا حین م١٨٨٨/ھـ١٣٠٥ عام وحتى م١٨٢٨مارس/ ھـ١٢٤٣ عام شعبان شھر

                                                           
- ١٦٠ ص ص العثمانیة النقود: محمود ؛١٤٥-١٤٤ ص ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان) ٣٣(

أسوار وقلعة صالح الدین، ص : ؛ عزب١٦١- ١٦٠ ص ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛١٨٠
١٥٧. 

 مصر السیما العثمانیة الدولة لالقتصاد أضرار من عنھ نتج وما العثمانیة النقود غش عن) ٣٤(
 ؛٥٩٥ ،٥٨٥-٥٨٤ ،١١٥ ،٣١ ،١٥ ،٩-٨ ص ص اإلشارات، أوضح :الغني عبد ابن. انظر
 ص ص العثمانیة، دالنقو: محمود ؛٤٦٣ ،٤٠٤-٤٠٣ ،٣١٦ ،٢٦٢ ص ص النیل، تقویم: سامي

  ؛٢٤٠-٢٣٤ ،٦٧-٦٢
Christopher Toll: Minting technique according to Arabic literary sources, 
särtryckorientaliasuecana, Uppsala, 1972, vol. XIX-XX, P. 131. 

 ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب؛٥١ ص باشا، علي محمد عصر فى العمارة:الوھاب عبد)٣٥(
١٦١. 

 ص ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان ؛١٦٢ ،١٥٩ ص ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب )٣٦(
 .١٣٠ ،١١٠ ،٧٤ ص ص العثمانیة، النقود: محمود ؛١٤٥
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 بیت بمنطقة أخرى مرة للقاھرة) م١٨٩٢-١٨٧٩/ھـ١٣٠٩-١٢٩٦(توفیق الخدیوي
 محل المحفوظات لدار التابعة المتنوعة المباحث قلم حل حینذاك ومن. )٣٧(القاضي

  .)٣٨(بالقلعة علي محمد ضرب دار

  :علي محمد عھد قبل السكة ةصناع

 تقنیات علي أوربا من علي محمد جلبھا التي الحدیثة السك آالت تطور أثر دراسة قبل
 آالت إلى اإلشارة تجب بالقلعة المصریة بالضربخانة المضروبة العثمانیة النقود سك

 وسمات علي، محمد عھد قبل المصریة الضرب دور فى مستخدمة كانت التى السك
 علي محمد عھد قبل بمصر المضروبة النقود بین المقارنة ثم أنتجتھا، لتيا النقود

 كما أوربا من حدیثة سك آلالت جلبھ بعد وبخاصة عھده، في بھا المضروبة والنقود
 العثمانیة النقود أصابتھ الذى التطور علي الوقوف یمكننا حتى وذلك االشارة، سبقت

  .علي دمحم عھد في المصریة بالضربخانةالمضروبة 

 المصبوبة أو امباشرً  احفرً  المحفورة السك قوالب صنع تقنیة األوائل المسلمون ورث
 العرب أن ذاك والبیزنطیین، الساسانین عن القوالب بھذه النقود سك طریقة عن الً فض

 أو النقود صناعة في موروثة تقالید أو بھم، خاصة مسكوكات لدیھم یكن لم الفاتحین
  .)٣٩(فیھا العمل وتقنیة الضرب بدور َمعِرفة

 العصور، مر على والفنیة الثقافیة مستویاتھا في تفاوتت اإلسالمیة الدول أن كما
 والردیئة، والخشنة، الجیدة، النقود فمنھا ،اأیضً  أنتجتھا التى النقود جودة وتفاوتت
 نقشوا الذین النًقاشین من كل مھارة تفاوت إلى النقود ھذه جودة تنوع سبب ویرجع

                                                           
 ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛٢٢٥ ص العثمانیة، مصر في المتداولة النقود: الصاوي )٣٧(

١٦١. 
 ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛٥١ ص باشا، علي محمد عصر فى العمارة:الوھاب عبد )٣٨(

 .١٦١ص
 بدار العلمیة األسرار كشف): م١٣/ ھـ٧ القرن فى توفي الكاملى، الذھبى منصور( بعره ابن )٣٩(

 والنشر، للطبع التحریر دار الثامن، الكتاب فھمى، الرحمن عبد. د تحقیق المصریة، الضرب
یات: القسوس جورج نایف ؛١١ ص م،١٩٩٦  مساھمة خاصة مجموعة من دیدةج أمویة نحاسیة ُنمَّ

یات في نظر إعادة في  األردني، األھلي البنك للنمیات، األردني األھلي البنك متحف الشام، بالد ُنمَّ
 ودور النقود: رحراحة القاسم إبراھیم ؛١٥٨ ،١٥٥ ص ص ،م٢٠٠٤ الھاشمیة، األردنیة المملكة

 القاھرة، مدبولي، مكتبة م،٩٧٥:م٧٤٩/ ھـ٣٦٥:ھـ١٣٢ األولین القرنین في سالماإل في الضرب
  .وانظر ،٦٦ ص م،١٩٩٩

Paul Balog: La technique du monnayage en Égypte musulmane au moyen age, Bibliothèque 
Nationale, Paris, 1957, Tom. LXVII, p.551; E. S.  G. Robinson, John Walker: Notes on 
ancient and medieval minting technique, The Numismatic Chronicle and journal of the 
royal Numismatic Society, sixth series, volume XV, London, the royal numismatic society, 
1955. Pp.195, 199. 
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 ومھارة ،)٤٠(الحدید القلم أو والمنقش واألزمیل المثقاب باستخدام النقود سك بقوال
ابین  امباشرً  احفرً  المحفورة القوالب كانت ولقد ،)٤١(النقود بسك قاموا الذین الضرَّ
 تم اللتان ناداتاأل ھما البرونز أو الحدید من المصنوعین المصبوبة والقوالب

 النقود سك في القوالب ھذه استخدام بدأ حیث اإلسالمیة، النقود لسك استخدامھما
/  ھـ٧٦ عام فى) م٧٤٩-٦٦٠/ھـ١٣٢-٤٠( األموى العصر منذ مصر في اإلسالمیة

 القوالب ھذه وظلت) م٧٠٥-٦٨٤/ھـ٨٦-٦٥(مروان بن الملك عبد خالفة من م٦٩٥
  .)٤٢(مصر علي العثمانیون استیالء حتى مستخدمة

 والوضوح بالبروز مباشرة المحفورة لقوالببا المضروبة النقود كتابات تمیزت كما
 لعدم ذلك ویرجع لكتاباتھا العلیا األسطح وخشونة حروفھا، فجوات طمس وعدم التام،

 أن إال الممیزات ھذه توفر ورغم مستمر، واحد إتجاه فى األزمیل ضربات استواء
 كان لبرونزا أو الحدید من والمصنوعة امباشرً  احفرً  المحفورة القوالب بتلك االنتفاع
 المطلوبة األعداد إلنتاج المستمرة الضرب عملیات مقاومة على قدرتھا لعدم ؛امحدودً 

 وذلك ،)٤٣(بأسواقھا التجاریة العملیات ومرونة الدولة حاجة لسد تكفى التى النقود من
 لضربات أكبر بشكل یتعرض الذي العلوي القالب وبخاصة القوالب ھذه تشقق بسبب

 على حتَّم ما وھو ،)٤٤(النقود من قطعة ١٠٠٫٠٠٠ حوالي سك بعد الضراب مطرقة
 الرصاص مادة من النقود لسك قوالب لعمل وائیلج أن الضرب بدار الفنیین العاملین

 ،)٤ لوحة(األزمیل لضربات وأطوع والبرونز الحدید من صالبة أقل بأنھا تتسم التي

                                                           
 من المائعتین العتیقتین الجوھرتین): م٩٥٦/ھـ٣٤٥: ت.أحمد بن الحسن محمد أبو(  الھمذاني )٤٠(

 ص  م،٢٠٠٩ القاھرة، القومیة، والوثائق الكتب دار باشا، فؤاد أحمد. د تحقیق یضاء،والب الصفراء
١٨٧. 

اب، السبَّاك، النقَّاش، الُمقدم، بھم المقصود )٤١( ان، الضرَّ  .انظر الضرب بدار ھؤالء مھام وعن الوزَّ
 :الغني عبد ابن،١٩٢ ص الرحلة،: جلبي ؛٣٦-٣٤ ص ص العلمیة، األسرار كشف: بعره ابن

یات: ؛القسوس٤٤٠ ص اإلشارات، أوضح   ؛١٥٥ ص أمویة، نحاسیة ُنمَّ
Balog: La technique du monnayage en Egypte, Tom. LXVII, P. 551; Robinson, Walker: 
Notes on ancient and medieval minting technique, P.195.  

 .١٣ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٢(
Paul Balog: Apercus sur la technique du monnayage au Moyen-Âge, Extrait du Bulletin de 

L’Institut d’Egypt, Tom. XXXI, Session 1948-1949, p. 95. 
: فھمي ؛٢٢ ،١٤-١٣ ،١١ ص ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٣(

 ص الضرب، ودور النقود: رحراحة ؛٢٢٤-٢٢٣ ص ص میات،الن وعلم العربیة النقود موسوعة
  .٦٧-٦٥ ص

Robinson, Walker: Notes on ancient and medieval minting technique, P.195; Toll: Minting 
technique according to Arabic literary sources, P.126. 

 النقود،: الرحمن عبد حسین ؛١١ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٤(
 والفني، اإلداري جھازھا أعمالھا، نشأتھا، السكة دار: الزھراني ؛١ حاشیة ،٢٣٤ ص ت،.د ن،.د

 .٢٢ ص
Balog: Apercus sur la technique du monnayage au Moyen-Âge, Tom. XXXI, p. 104. 
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 عدید منھا ُیستنسخ لتيا )٤٥(الصب بطریقة النقود سك قوالب ُصنع فكرة بدأت وھكذا
 ھذه وتتمیز"  األم بالقالب"  ُیسمي امباشرً  احفرً  محفور أصلي قالب من القوالب من

 من كبیرة أعداد إنتاج على بالقدرة البرونز من أغلبھا كان التى المصبوبة القوالب
 وتوفیر ،كافة اإلسالمي العالم أقالیم فى التجاریة العملیات لمرونة تكفي النقود

  .)٤٦(النقود من والرعیة الدولة یاجاتاحت

 فى متماثلة تكون أنھا منھا سمات بعدة الصب بطریقة المصنوعة النقود وتتسم ھذا
 كما ُمحیطھا على القص آثار ظھور وعدم االستدارة، بدقة وتتمیز تفاصیلھا، أدق

 عةالمصنو النقود تتمیز كما مباشرة، المحفورة بالقوالب المضروبة النقود على یظھر
 طبعھا نتیجة النقدیة القطع ُمعظم في والظھر الوجھ مركزي بتماثل الصب بطریقة
 تزحزح إلى یؤدى ال المصبوب بالقالب الطبع ھذا وأن سیما تحریكھ دون بالقالب
اكات القالب   .)٤٧(الصفائح على بالمطرقة الطرق أثناء یحدث كما الكالبات أو والمسَّ

 أعداد على للحصول وأبسطھا الطرق أسرع ُتعد الصب طریقة نإ القول وخالصة
 طریقة فإن لذا الطرق، بطریقة ُتنَتج التى النقود بكمیات مقارنة النقود من وفیرة
 الحاكمة اإلسالمیة األسرات إلیھ سعت ما وھو النقود إنتاج زیادة علي ُتساعد الصب
 ُینشط كبیرة بكمیات إنتاجھا أن عن الً فض الُملك، شارات أھم من النقود لكون

  .)٤٨(الحاكمة للدول ربح أكبر على للحصول رئیسیة وسیلة وُیعد التجاریة، العملیات

 مستخدمة المصبوبة أو مباشرة المحفورة سواءً  الذكر سابقة النقود سك قوالب ظلت
 صناعة في تطور حدث ىحت) ٦،٥ اللوحات نظرا( المصریة الضرب دور في

 Pegged األوتاد ذات بالقوالب ُعرف ھامن نوع فظھر عملھا، وتقنیة الضرب قوالب

Dies )طریق عن بالسفلى العلوي القالب فیھا یرتبط قوالب وھى ،)٩-٧ لوحات 
 نافجوت ُیقابلھما الُسفلي بالقالب ُمثبتتین الحدید من الشكل سطوانیتینأ بارزتین قطعتین

                                                           
 مصر، وصف: برنار ؛١٤ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٥(

 ؛٦٧ ص الضرب، ودور النقود: رحراحة ؛٢٥٣ ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة،
Balog: Apercus sur la technique du monnayage au Moyen-Âge, Tom. XXXI, p. 104; Balog: 
La technique du monnayage en Egypte, Tom. LXVII, Pp.553-554; Robinson, Walker: 
Notes on ancient and medieval minting technique, P.196. 

 النقود موسوعة: فھمي ؛١١ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٦(
 جھازھا أعمالھا، نشأتھا، السكة دار: الزھراني ؛٢٢٨-٢٢٤ ص ص النمیات، وعلم العربیة
 .٢٣ ص والفني، اإلداري

Balog: Apercus sur la technique du monnayage au Moyen-Âge, Tom. XXXI, Pp. 103-105; 
Robinson, Walker: Notes on ancient and medieval minting technique, pP.195-197. 

 النقود موسوعة: فھمي ؛٢٤ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن )٤٧(
 والفني، اإلداري جھازھا أعمالھا، نشأتھا، السكة دار: يالزھران ؛٢٢٦ ص النمیات، وعلم العربیة

 . ٢١ ص
: الزھراني ؛٣٥ ،٢٩ ،٢٤ ص ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن)٤٨(

 .٢١ ص والفني، اإلداري جھازھا أعمالھا، نشأتھا، السكة دار
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 نموذج نھام وجد األوتاد ذات القوالب أن الدراسات إحدى ذكرت وقد العلوى، بالقالب
 وناقشت الھجري، السادس القرن في صنعھ تاریخ یحمل المرابطین حكم لفترة یرجع

 ذات بالقوالب المعروفة القوالب من النوعیة ھذه أن إلي وخلصت األمر الدراسة ھذه
 مع یتفق ما وھو ،)٤٩(م١٨/ھـ١٢ القرن قبل استخدامھا یتم أو ُتعرف لم األوتاد
  البدائي سلوباأل من تقنیاتھا وتدرج اإلسالمیة لنقودا سك آالت في التطور منطقیة

 الحسن اأب أن وبخاصة البحث قید الدراسة اأیضً  معھ تتفق ما وھو المتطور، لألسلوب
"  السكة دار ضوابط في المشتبكة الدوحة"  كتاب مؤلف الحكیم یوسف بن علي

 اتاریخیً  تالیةال المرینیین حكم لفترة والُمعاصر فاس، مدینة من األصل المغربي
 ُتعد التي القوالب ھذه لمثل ُیشر لم السابق القالب إلیھ المنسوب المرابطي للعصر
 عصره في موجودة كانت القوالب ھذه أن ولو السكة، صناعة مجال في اُمھمً  اتطورً 

 وطرق تقنیات لعرض خصصھ الذي إلیھ اإلشارة السابق كتابھ في ذكرھا أغفل لما
  .)٥٠(المغرب ببالد لضربا بدور السكة صناعتھ

 السكة ضرب تقنیة في امھمً  اتطورً  أحدثت األوتاد ذات القوالب أن بالمالحظة وجدیر
 ظھرھا، على المنقوشة الكتابات اتجاه مع وجھھا على المنقوشة الكتابات اتجاه وضبط

اب ید من العلوي القالب تحرك تالفي من تحقق ما وھو  مما للنقود سكھ أثناء الضرَّ
 كتابات محور مع النقدیة القطع وجھ كتابات محور مقابلة عدم علیھ یترتب كان

اب ینتبھ لم إذا إال األوتاد ذات بالقوالب النقود سك عند خطأ یحدث وال ظھرھا،  الضرَّ
 يفتأت فیھ السفلي القالب وتدي إدخال عند بیده، یمسكھ الذي العلوي القالب التجاه
  .السفلي القالب مع درجة ١٨٠ بمقدار معكوس بوضع الوجھ كتابات

 في برنار أشار العثماني العصر في السك قوالب عمل تقنیة في آخر تطور حدث
 بن الثالث سلیم العثماني السلطان عھد منذ ظھوره بدایة إلي )٥١(مصر وصف كتاب

 بعد ما إلي تقدیر أقل علي واستمراره) م١٨٠٧-١٧٨٩/ھـ١٢٢٢-١٢٠٣( مصطفي
 طبع في التطور ھذا وتمثل م،١٨٠١/  ھـ١٢١٥ عام مصر من الفرنسیین خروج

 علي طبعھا یتم كان أن بعد ،Coining Press الضغط بطریقة النقود علي الكتابات
 في الضغط بطریقة النقود سك في االختالف ویكُمن األوتاد، ذات بالقوالب النقود
 تعمل بآلة الضغط إلي بالمطرقة الضرب من النقود علي الكتابات طباعة وسیلة تغُیر
 یعرفھ حد إلي سكھا المراد المعدنیة القطعة إحماء یتم حیث ،)١٠ لوحة( ایدویً 

اب،  الُمثبتین الضرب قالبي بین لتوضع بملقاط المعدنیة القطعة ھذه تمسك ثم الضرَّ

                                                           
(49) Robinson, Walker: Notes on ancient and medieval minting technique, P.201; Toll: 
Minting technique according to Arabic literary sources, P. 131. 

 الدوحة): م١٥ – ١٤/ ھ ٩ – ٨ ق خالل ُتُوفِّيَ  یوسف، بن علي الحسن أبو(  الحكیم. انظر )٥٠(
 القاھرة، الشروق، دار الثانیة، الطبعة مؤنس، حسین تحقیق السكة، دار ضوابط في المشتبكة
 .م١٩٨٦

 .٢٣١- ٢٣٠ ص ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار )٥١(
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اب یقوم ثم الذكر، سابقة الضرب بآلة  القالبین لیضغط الحلزوني القضیب بلف الضرَّ
 القطعة على والظھر الوجھ لعبارات الحاملة كتاباتھما فتنطبع المعدنیة القطعة علي

  .)٥٢(المعدنیة

 التي اللحظة في النقدیة القطعة بھا تتأثر التي اللف أو الفتل حركة أن برنار ذكر وقد
 المطبوعة الكتابیة النقوش إمالة أو محو إلي تؤدي السك قالبي بین فیھا تنضغط
 اكبیرً  األحیان من كثیر في یكون الذي القالبین كال في الحفر خط ُعمق أن كما علیھا،

 في اسببً  یكون المسكوكة المعدنیة القطعة ُسمك قلة إلي إضافة المطلوب عن یزید لحد
 المجوفة األجزاء في المعدن بدفع السك قالب وجھي أحد في الناتئة األجزاء تقوم أن
  .)٥٣(جزئي بشكل متآكلة أو متقطعة أو ممحوة وكأنھا كتاباتھا فتظھر اآلخر الوجھ من

-١٢١٣( بمصر الفرنسیین تواجد أثناء السك آالت في آخر تطور حدث وربما
 المصریة الضربخانة تشغیل بونابارت نابلیون وإعادة) م١٨٠١-١٧٩٨/ ھـ١٢١٦
 ذكر وقد الفرنسیین، إشراف تحت ولكن لمصر مجیئھم قبل تعمل كانت كما بالقلعة
 بصفة یعملون حدادون" الضرب دار أعمال علي قائمینال العمال ضمن من أنھ برنار
 طرق في اأحیانً  ویعملون الضخام، والماكینات األدوات وإصالح ُصنع في یومیة

 ماكینات حینذاك الضرب بدار یوجد كان أنھ النص من وُیفھم ،)٥٤("الذھب السبائك
 ُصنع علي قدرةال لدیھم كان الُعمال من ُمعینة فئة وأن النقود، لصناعة الحجم كبیرة

 الماكینات ھذه عمل طریقة ُیحدد لم برنار أن ورغم الماكینات، ھذه أعطال وإصالح
 خاللھا من ُیمكن الماكینات لھذه صورة یورد ولم ،الً مث بالبخار آلیة أم یدویة أكانت

 للسك قوالب تكن لم الماكینات ھذه أن القول ُیمكن أنھ إال شكلھا، علي االستدالل
 الضغط طریق عن النقود سك آلة أن كما ،إلیھا اإلشارة السابق األوتاد تذا كالقوالب

 الدراسة فإن لذا برنار، أشار كما بالضخامة توصف أن ُیمكن ال إلیھا اإلشارة السابق
 بطریقة السك آلة من اتطورً  أكثر النقود لسك آالت ُھناك كان أنھ ُترجح البحث قید

 التي الفنیة الطریقة أو اآللة ھذه شكل تصور مكنیُ  ال أنھ إال الذكر السابقة الضغط
  .  النقود لسك وفقھا عملت

 الضرب دار لُعمال أخري وظیفة إلي أشار حین ذلك بعد برنار أورده ما ذلك یؤكد
 كلمة وھي( الساعاتي یسمونھ میكانیكي عامل"  أنھ فذكر بالساعاتي صاحبھا ُیعرف
 الماكینات وصیانة بتحسین موكَّل"  وھو ،)الساعات صانع علي بالفرنسیة ُتطلق

                                                           
 أسرة عصر في السودان في المتداولة النقود: مندور العزیز عبد سید محمد. انظر اآللة ھذه عن )٥٢(

 ماجستیر، رسالة مخطوط الھجري، عشر الرابع المیالدي عشر التاسع القرن نھایة حتى علي محمد
 لوحة ،١٨٥ ص م،٢٠٠٧ العلیا، الدراسات یة،سالماإل اآلثار قسم اآلثار، كلیة رة،القاھ جامعة
١٣٨. 

 .٢٣١ ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار )٥٣(
 العربیة النقود: فھمي ؛٢٦٢ ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار )٥٤(

 .١٢١ ص وحاضرھا، ماضیھا
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 أو القطع آالت ومكبس والمناظیر المربعات، أو السكات مثل الدقیقة والقطع
 التي القص أو القطع آلالت مكبس وجود عن النص ھذا ویكشف ،)٥٥("القص

 سكھا، المراد للنقود المطلوب الشكل حسب لقطع المعدنیة السبائك لقطع ُخصصت
 حینذاك، السك آالت تطور علي آخر دلیل وھذا لصفائح، یلھاوتحو طرقھا بعد وذلك

 یجعل عملھا طریقة إلي برنار إشارة وعدم اآلالت، لھذه صور وجود عدم أن إال
 عن تطور من اآلالت ھذه أصابتھ ما تمییز علي قادرة غیر اأیضً  البحث قید الدراسة
  .الذكر سابقة الضغط یقطر عن النقود سك آلة في والُمتمثلة قبلھا المعروفة اآلالت

  :علي محمد عھد في السكة صناعة تطور

 محمد عھد في بالقلعة المصریة الضربخانة فى وسكھا النقود صناعة طریقة كانت
 كبیر فرن داخل بوتقة فى بوضعھ سكھ المراد المعدن مخلوط ُیصھر بأن تتم علي

 األسیاخ ھذه ركوُتت أسیاخ ھیئة على قوالب فى ُیصب ثم ُیذاب، حتى علیھ ویوقد
 یسترد حتى بالماء مملوء حوض فى وتوضع ُتنقل ثم تبرد حتى الً قلی القوالب داخل

 وُتدخل السك، غرفة إلى وُتنقل القوالب من األسیاخ ذلك بعد ُتخرج صالبتة، المعدن
 ُمحرك، بواسطة بعضھما حول تدوران سطوانتینأ عن عبارة صلب معدن من آلة فى

 الُمراد النقود لسمك اُمطابقً  ُسمكھا ُیصبح حتى مرات عدة ةالعملی ھذه تكرار ویتم
 طریق عن وذلك ُسمكھ فى منھا جزء أى یختلف ال حتى ادقیقً  اقیاسً  وُتقاس سكھا،

 ھذه وُتشبھ القالب، أو المعیار ُتسمي الُصلب من قاعدة في إحداثھ تم شق في تمریرھا
 یوضع عندما القصب عود سیاخاأل ُتشبھ كما اآلن، المعروفة القصب عصارة اآللة

  .)٥٦(لعصره

 Blank التقطیع ماكینة فى وتوضع النقود قطع لغرفة ذلك بعد  األسیاخ ھذه ُتنقل

Cutting Machine)عھا التي )١١ لوحة  حسب مثمنة أو مسدسة أو مستدیرةً  اقطعً  ُتقطِّ
 النقود ُتنقل الدقیقة، فى نقدیة قطعة ١٥٠ ُتقطع أن اآللة لھذه وُیمكن المطلوب، الشكل

 لوحة(Coining Press علیھا الكتابات لطباعة آلة أو الضغط آلة إلى تقطیعھا بعد
 حتى الذكر سابقة النقود تقطیع عملیة نتیجة الزائدة الفضالت أخذ بعد وذلك ،)١٢
َكب السك أو الضغط عملیة تبدأ وعندما ثانیة، مرة وسكھا صھرھا ُیعاد  ھذه فى ُیرَّ
 فى المقصوصة أي المخروطة النقود قطع وتوضع الحدید، من عانمصنو قالبان اآللة
 الكتابات طباعة معھا یُسھل التى بالدرجة لینة لُتصبح حرارتھا درجة وُترفع اآللة ھذه

                                                           
 .٢٦٢ ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، ،مصر وصف: برنار )٥٥(
 ٢ رقم حاشیة وأنظر ،٢١ ص المصریة، الضرب بدار العلمیة األسرار كشف: بعره ابن) ٥٦(

 ،٢٣٦- ٢٣٥ ص ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار نفسھا؛ بالصفحة
 .١٣٩ ص یة،سالماإل المسكوكات: قازان ؛٢٣٢ ص النقود،: الرحمن عبد حسین ؛٢٤٦
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 ١٢٠:١٠٠ حوالى الواحدة الدقیقة فى اآللة ھذه وُتنتج علیھا، المطلوبة األشكال أو
  .)٥٧(المنتظمة رةواالستدا الواضحة بالكتابات تتسم نقدیة قطعة

 وزنھا ضبط عملیة تبدأ كتاباتھا وضوح من والتأكد النقود سك عملیة من االنتھاء بعد
 ویقوم ىاألخر تلو واحدة یزنھا الذي الوزن بضبط الموكل العامل إلي بھا فُیدفع

 ثم علیھ، تكون أن یجب الذي الوزن منھا واحدة كل ُیعطي أن الً ُمحاو حوافھا بتدویر
 لتنفیذ خاصة آلة فى فُیدخلھا حافتھا زخارف عمل بھ الموكل الُعمال یخلش ُیسلمھا

 الجزء قُطر یكون أن ویجب ،)١٣ لوحة(Edge Marking Machine حافتھا زخارف
 حتى حافتھا زخرفة المراد النقود قُطر من أقل اآللة تلك من الزخارف لھذه الُمنفذ
 ووضوح النقدیة القطع كلش معھ یكتمل مما وواضحة كاملة الزخارف ھذه تخرج

  . )٥٨(حافاتھا وزخارف كتاباتھا

 المراحل أھم من وھى النقود ثقل مرحلة تبدأ السابقة السك خطوات من االنتھاء عقب
 بعد ُتغسل ثم رایش، أو فضالت من بھا علق ما إلزالة النقدیة القطع بھا تمر التى
 خشب نشارة بھا آلنیة نقلوتُ  حالتھا تقتضیھ ما حسب الساخن أو البارد بالماء ذلك

 سالمة من للتأكد عینة منھا ُیرسل ألن جاھزة ُتصبح حتى لتجفیفھا الخشب من وقطع
 الضرب لدار ثانیة مرة ُتعاد عیب بھا ظھر فإذا للتداول، طرحھا قبل وعیارھا وزنھا
 ضرب عملیة على القائمین الضربخانة موظفى أن شك وال وسكھا، صھرھا إلعادة
 الموكلة المھمة لخطورة وبأمانتھم بھم الموثوق األشخاص من یكونوا أن یجب النقود
  .)٥٩(العثمانیة الدولة اقتصاد على المباشر وتأثیرھا إلیھم،

 على تتحصل علي محمد عھد فى) ٢، ١ لوحة( القلعة ضرب دار كانت وقد ھذا
 اجالُحج من عام كل القوافل تجلبھ وما السودان، من انقودً  تضربھ الذى الذھب
 الموردین ومن وسنار، دارفور من القادمة القوافل من أو المغرب، بالد من نیالقادم

                                                           
 ھذه تتلف ال حتى نقدیة قطعة ١٠٠٫٠٠٠ سك بعد الضغط كثرة بسبب القالبین ھذین تغیر یتم) ٥٧(

 الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار. انظر الكتابة، واضحة غیر قطع وُتنتج القوالب
 ؛٢٣٤-٢٣٢ ص ص النقود،: الرحمن عبد حسین ؛٢٤٨- ٢٤٧ ،٢٣٨-٢٣٦ ص ص السادس،

 .١٣٩ ص یة،سالماإل اتالمسكوك: قازان
 عبد حسین ؛٢٤٩-٢٤٨ ص ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار) ٥٨(

 .٢٣٥-٢٣٤ ص ص النقود،: الرحمن
 حسین ؛٢٥١-٢٥٠ ،٢٣٧ ص ص السادس، الجزء م،٢٠٠٢ القاھرة، مصر، وصف: برنار)  ٥٩(

  .٢٣٧-٢٣٦ ص ص النقود،: الرحمن عبد
Toll: Minting technique according to Arabic literary sources, P. 131. 
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 ذھبیة تحف من نوالمتوف واألمراء السالطین ترك ومما واألقالیم، بالقاھرة الیھود
  .)٦٠(النقدیة المعامالت فى مقبولةغیر ال المزیفة الذھبیة النقود عن الً فض وغیرھا،

  :النقود علي علي محمد عھد يف السكة صناعة تطور أثر

 سابقة اآلالت فى والمتمثلة أوربا من علي محمد جلبھا التى السك آالت لتطور كان
 النقود كتابات وضوح وزیادة العام الشكل تحسین على الواضح انعكاسھ الذكر،

 اإلصدارات مقارنة من یتضح ما وھو الجبل، بقلعة المصریة بالضربخانة المضروبة
 النقدیة باإلصدارات علي، محمد بھ قام الذي النقود صناعة لتطور ابقةالس النقدیة
  .التطور لھذا التالیة

 حتى  - علمى حدود فى –القدیمة الیدویة السك بآالت بمصر النقود إصدار ظل فقد
 جلب بعد بمصر ُضربت معروفة نقدیة قطع أقدم تاریخ وھو م،١٨٣٦/ھـ١٢٥٢ عام

 التى النقود وزخرفة صناعة طرق طورت التي الجدیدة السك آلالت علي محمد
 محمود السلطان حكم من والعشرین التاسعة السنة فى الجدیدة بالماكینات ُضربت

 الثانیة للسنة الموافقة ھـ،١٢٥٢ عام فى أى ،)١٦ لوحة( الحمید عبد بن الثانى
 یةالعثمان النقود إصالح فى السبق لھ كان الذى باشا علي محمد حكم من والثالثین

/ ھـ١٢٢٠ عام أولھا اإلصالح، ھذا لتنفیذ عدیدة خطوات واتخذ بمصر، المضروبة
 والمعترف مصر فى المتداولة النقود فیھ حدد اخاصً  افرمانً  أصدر حین م١٨٠٦

 المساعدة، والنحاسیة الفضیة والعمالت المحبوب، ونصف المحبوب وھى بشرعیتھا
 لتحدید الفرمانات ھذه مثل صدارإل وتكراره علي، محمد بھ قام مما الرغم وعلى
 النقدیة الفوضى حالة فإن ،)٦١(غشھا منع ومحاولة مصر فى المتداولة النقود فئات
 أحداث فى الجبرتى إلیھ أشار ما وھو عھده، فى قائمة ظلت قبلھ مصر شھدتھا التى

  .)٦٢(م١٨٧٠٦/ ھـ١٢٢٠ سنة الحجة ذى ٢٦

 والوزن العیار علي ضبطھا الً محاو بمصر السكة أمر بنفسھ علي محمد باشر ثم
 دیسمبر ٦/ ھـ١٢٤٤ رجب ٢٨ في حدث أنھ إال العثمانیة الدولة قبل من المقررین

 الخارجیة واألمور التجارة دیوان ناظر باغوص للخواجة اأمرً  أصدر أن م١٨٢٨
 فوجد ،بمصر تداولھا يوالجار ستانةباآل المضروبة الفضیة للمسكوكات اختبار بعمل

 منع فتقرر الفضة من ١٥٫٥ نسبة على منھا الواحد یشتمل الدراھم كتل أن باغوص

                                                           
 ؛١٤٢- ١٤١ ،١٢٦-١٢٥ ص ص التوفیقیة، الخطط: مبارك ؛٢٤٧ ص النیل، تقویم: سامي) ٦٠(

- ١٢٨ ص ص النقود،: الرحمن عبد حسین ؛ ٢٩١- ٢٩٠ ،١٨٥-١٨٤ ص مصر، وصف: برنار
 .١٦٣ ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب ؛١٢٩

 ،٢٩٠ ،٢٨٣ ،٢٨١ ،٢٦٤ ،٢٤٩ ،٢٤٦ ،٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٢ ص ص النیل، تقویم: سامي )٦١(  
٣٢٨ ،٣٢١. 

 النیل، تقویم: سامي ؛٥٦٢-٥٦١ ص ص ،٦ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي )٦٢(
 .١٩٩ ص
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 حبیب خدیوى دیوان رئیس إلى باشا علي محمد من أمر صدر ثم. )٦٣(بمصر تداولھا
 إلى مصر من الذھب خروج بمنع م١٨٢٩ أبریل ٢٢/ھـ١٢٤٤ شوال ١٧ فى

  .)٦٤(الخارج

 الغش لمنع كافیة تكن لم علي محمد حكومة اتخذتھا التى التدابیر تلك أن ویبدو
 ٢٧/ ھـ١٢٤٥ عام من شعبان من الثانى فى المشورة مجلس قرر حیث باألسواق

 یكون وأن األسواق فى للباعة ُتعطى التى الدراھم دمغة ضرورة م١٨٣٠ ینایر
 ھذه عیارات تعیین وبعد )٦٥(الباقرخانة ناظر بك إبراھیم إشراف تحت ضربھا
 لیتیسر للباقرخانة ُتعاد ُثم بفئاتھا لُتدمغ ضربخانةلل ُترسل لتمییزھا ودمغھا الدراھم
 الُمتداولة الدراھم في غش وجود عن ذلك ویكشف ،)٦٦(منھا الدراھم ھذه أخذ للناس

 اضمانً  الدمغة ھذه لتكون الضربخانة في لدمغھا الحكومة اضطر مما مصر بأسواق
 علي الناس قبلفیُ  الغش، من وسالمتھا الداھم ھذه لشرعیة المصریة الضربخانة من

  .         تداولھا

 م،١٨٣٧/ ھـ١٢٥٣ عام حتى بمصر استمرت النقدیة االضطرابات أن والحق
 المعدنین نظام على تقوم مصریة نقود بضرب یقضى امانً فر علي محمد فأصدر

 ،)٦٧(محدودة غیر إبراء قوة منھما لكل كان والفضة الذھب من نقود ُسكت وبموجبھ
 الذھبیة النقود لضرب بدایة م١٨٣٧/ ھـ١٢٥٣ عام حدد رتيالجب أن بالذكر وجدیر

 ضربت مسكوكات من لدینا ما أن إال محدودة، غیر إبراء قوة لھا كان التي والفضیة
 یرجع كتاباتھا ووضوح استدارتھا، وتمام وزنھا، بدقة وتمیزت الحدیثة بالماكینات

  ). ١٦ لوحة(  ھـ١٢٥٢ لعام

 وسط في وتمرُكزھا الكتابات، ووضوح التصمیم، ةودق العام، الشكل وبمقارنة ھذا
 التي وتلك النقود، لصناعة تحسینھ قبل علي محمد سكھا التي للنقود النقدیة القطعة
 بعد ما نقود استدارة أصبحت العام الشكل حیث من أنھ یتضح التحسین بعد سكھا

 باالستدارة عظمھامُ  اتسم التى التحسین قبل ما نقود استدارة من اانتظامً  أكثر التحسین
 دار ُعمال من النقدیة للقطع الدقیق غیر الیدوي القص من الناتجة المنتظمة غیر

 حین فى التحسین، بعد ما نقود وظھر وجھ مركزي الكتابات توسطت كما الضرب،
 ما نقود وظھر وجھ مركزي على یساره إلى وأخرى الیمین إلى تارة تنحرف نجدھا

                                                           
 .٣٤٣ ص النیل، تقویم: سامي) ٦٣(
 .٣٤٧ ص النیل، تقویم: سامي) ٦٤(
 موضع، أو مكان أي وخانة نحاس، بمعني باقر األول لمقطعین، تنقسم تركیة كلمة الباقرخانة) ٦٥(

 ھو والباقرجى النحاسیة النقود ُصنع مكان أو النحاس، مصنع علي التركیة في ُتطلق والباقرخانة
 م،١٩٨٧ لبنان، – بیروت لھجت، معاني: حاوص رد. انظر. النحاسیة النقود صانع أو اس،حالنَّ 

 .٣٣١ ص
 .٣٦٠ ص النیل، تقویم: سامي) ٦٦(
 .١٠٠ ص ،٧ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب :الجبرتي )٦٧(
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 فجاءت التحسین بعد ما نقود حافة زخارف أما ،).١٧-١٤ لوحات نظرا(التحسین قبل
 قلَّ  وقد ،)١٩-١٨ لوحتان(التحسین قبل ما نقود حافة زخارف من اووضوحً  دقة أكثر

 فى التحسین، بعد ما نقود سطح على الصغیرة الثقوب أو النتوءات أو الرایش تواجد
  .التحسین قبل ما نقود سطح على وواضحة كثیرة كانت حین

 أما وبعده، التحسین قبل المضروبة علي محمد لنقود العام الشكل یخص ما اھذ كان
 وتناسًقا، وضوًحا، أكثر جاءت فقد التحسین بعد ما نقود علي المسجلة الكتابات
 قبل ما نقود على الُمسجلة الكتابات من النقدیة القطعة وسط في اوتمرُكزً  بل ورشاًقة،
 باللوحة والنقد ،)١٥( رقم باللوحة النقد بین مقارنة عقد من یتضح ما وھو التحسین،

 طغراء ویحمالن مصر ضرب من لنقود وكالھما البحث قید بالدراسة) ١٧( رقم
 على المنقوشة الطغراء أن إال الحمید، عبد بن الثاني محمود العثماني السلطان باسم

 محك من التاسعة السنة فى التحسین قبل المضروب) ١٥ لوحة( النقد وجھ مركز
 الثانیة للسنة الموافقة ،ھـ١٢٣٢ عام فى أى الحمید عبد بن الثاني محمود السلطان

 صعوبة ُیشكل مما الكتابات واضحة غیر جاءت لمصر علي محمد حكم من عشرة
 وھو كتاباتھا طبع إلى یرجع الطغراء ھذه كتابات وضوح عدم وسبب قراءتھا، في
 بعض طمس فى تسبب مما ھ،علی تكون أن المفترض من أكثر ةلیون درجة في

 الحمید عبد بن الثاني محمود السلطان سما من"  محمود" لكلمة الُمشكلة الحروف
 وذراعیھا الطغراء ألفات ُسمك زیادة وكذلك ،" الحاء"  وحرف ،" المیم"  كحرف

 يذراع التصاق في تسبب مما المعدن انصھار لزیادة نتیجة علیھ تكون أن یجب عما
 في الرشاقة بعدم تسمتا الطغراء ھذه أن عن الً فض ،البعض ببعضھما الطغراء

  .العام شكلھا

 فى والمضروب) ١٧ لوحة(  النقد وجھ مركز على المنقوشة الطغراء أن حین فى
 السلطان حكم من والثالثین الحادیة السنة فى للنقود علي محمد تحسین بعد مصر

 من والثالثین الرابعة للسنة الموافقة ھـ١٢٥٤ عام أى الحمید عبد بن الثاني محمود
 ورشاقة ألفاتھا، طول في یتضح الذي شكلھا برشاقة اتسمت لمصر علي محمد حكم

 ُمفتحة جاءت التي كلماتھا حروف وضوح جانب إلي وذراعیھا، بیضتیھا وانسیابیة
 رناقا إذا كذلك للقراءة، الكافى بالقدر وبارزة النسب، فاضلة الترتیب، ُمتسقة األعین،

 كتابات أن نجد فسوف) ١٧ لوحة(و ،)١٥ لوحة( السابقین النقدین ظھري كتابات بین
 البروز قلیلة جاءت النقدى التحسین قبل المضروب) ١٥( باللوحة النقد ظھر

 الخلل بعض بھ عام بشكل تنسیقھا أن كما والحدة، بالدقة كلماتھا تتسم ال والوضوح،
 باللوحة النقد ظھر مركز كتابات جاءت نحی فى كلماتھا، حروف نسب في وبخاصة

 ذات واضحة، بارزة ظھره، لمركز متوسطة النقدى التحسین بعد المضروب) ١٧(
  .      قراءتھا یسھل بحیث ومنسقة حادة حروف

 النقود لسبیكة المناسبة الحرارة درجة ضبط فى الحدیثة السك آالت تحكم نتیجة وذلك
 لبروز أدت التى المناسبة اللیونة درجة على الحصول عنھ نتج مما المضروبة
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 حروفھا تتداخل التى أو المطموسة الكتابات ظاھرة من والتقلیل ووضوحھا، الكتابات
 من أكثر بشكل علیھا الكتابة طباعة قبل النقود سبیكة حرارة درجة رتفاعا بسبب

 أو الكتابات تشوه عنھ ینتج مما التحسین، قبل ما نقود في یتضح مثلما المطلوب
 النقود كتابات فتخرج تعدیلھ أو فیھ التحكم الضراب یستطیع ال أمر وھو طمسھا،

  .قراءتھا معھ یصعب مما بعضھا ینطمس وقد البروز، قلیلة

 محمد عصر فى مصر فى المضروبة السكة بصناعة لحق الذى التطور أن شك وال
 تمیزت والتى أوربا، من جلبھا التى الحدیثة السك آالت استخدام نتیجة كان علي

 النقود بھا ُتضرب كانت التى القدیمة الیدویة السك آالت عن وتقنیاتھا إمكاناتھا بتطور
 نتج ما وھو فیھا، المستخدمة لآلالت وتطویره الضرب لدار علي محمد إصالح قبل
 النقود اكتسبت حتى المصریة للضربخانة النقدیة اإلصدارات فى ملحوظ تحُسن عنھ

 من أصح وال أضبط یكن لم أنھ وقیل عالمیة، شھرة الدار بتلك تُضرب التى المصریة
 سبقت كما وفضتھا ذھبھا وُحسن عیارھا وضبط ُصنعھا وجودة بجودتھا مسكوكاتھا

  .   )٦٨(اإلشارة

 تأسیس فى ونجاحھ مصر، حكم فى ونفوذ قوة من علي محمد بلغھ مما الرغم ىعل
 ا،جنوبً  السودان جنوب إلى شماالً  األناضول حدود من امتدت األطراف مترامیة دولة
 بنقش اكتفى بل اسمھ، تحمل نقوًدا بضرب یقم لم فإنھ ا،غربً  برقة إلى اشرقً  نجد ومن
 العثمانیة النقود علي امنفردً  الحمید عبد بن الثاني محمود العثماني السلطان اسم

 وطباعة النقود بصناعة لحق الذي الملحوظ التطور رغم مصر، في المضروبة
 محمود بن األول المجید عبد العثماني السلطان جعل والذي عصره، في تاباتھاك

 اإلشارة سبقت كما إنجلترا من النقود لسك وُمتطورة جدیدة آالت باستیراد ُیبادر الثانى
 علي محمد والیھ نقود أصابتھ الذي التطور ستانةباآل المضروبة نقوده لتواكب

  .)٦٩(مصر في والمضروبة

 م١٨٣٩/ ھـ١٢٥٥ عام ففى ،النقود غش عملیات یوقف لم اإلصالح اھذ أن یبدوا
 اإلیرادات دیوان من إفادة فصدرت بمصر المتداولة النقود أوزان فى تالعب حدث

 النقود أوزان بتقدیر م١٨٣٩ أغسطس ٣/ ھـ١٢٥٥ عام األولى جمادى ٢٢ فى
 أن نقدیةال األوضاع لبثت ما ثم أوزانھا، فى نقص من حدث ما لتفادى المصریة
ب مما بمصر المتداولة الصغیرة الفئات ذات النقود إلى الغش وتسرب تدھورت  صعَّ

 ما وھو حدة، على الصغیرة النقدیة الفئات ھذه من كلٍ  ضبط العثمانیة الدولة على
 ملكى دیوان إلى السلطانیة األوامر فصدرت الزمن مرور مع كبیرة لخسارة یؤدي

                                                           
 بالقلعة، الضرب دور: نجیب؛٥١ ص باشا، علي محمد عصر فى العمارة: الوھاب عبد حسن)٦٨(

 .١٦١ ص
 الضرب دور: نجیب ؛٥٦٢-٥٦١ ص ص ،٦ج واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب: الجبرتي )٦٩(

 .١٦٣ ص ، بالقلعة
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 النقود إصدار بمنع م١٨٣٩ سبتمبر ٢٠/ ھـ١٢٥٥ رجب ١١ فى واإلسكندریة مصر
 واقتصار ،اقرشً  ٢٠ قروش، ١٠ قروش، ٩ قروش، ٥ قروش، ٤ فئات من الذھبیة
 ٢٠ فئات من الفضیة والنقود ،اقرشً  ٥٠ ،قرشٍ  ١٠٠ فئة من الذھبیة النقود إصدار

 ذھبیة نقود ضرب استثنائیة بصفة ویتم واحد،قرش  قروش، ٥ قروش، ١٠ ،اقرشً 
 التى الفضیة بالنقود التعامل یتم أال تقرر كما النعم، ولى جیب برسم قروش ٥ فئة من

 وزنھا، فى خلل ُوجد وإذا بالوزن، إال اقرشً  ٢٠ ،١٠ ،٩ ،٥ ،٤ الفئات من باألسواق
 من بھا لحق ما بعد علیھا أصبحت التى بقیمتھا بھا التعامل یتم جنزیرھا فى مس أو

 ،)٧٠(عیارھا إلیھ آل وما وزنھا، من نقص ما وفق الحقیقیة بقیمتھا أي غش أو خلل
 ودمیاط، رشید، جمارك إلى األوامر أُرسلت بل الحد ھذا عند األمر یقف ولم

 الدواوین على األمر ھذا وتعمیم للخارج المصریة السكة إخراج بمنع واإلسكندریة
 ھمووكالئ والمدیرین ین،والُمحافظ الترسانة، مفتشى من الدولة يمسئول وإخبار
  .)٧١(الخزینة إلى النقود أوزان فى نقص من لھم یتكشف ما بمقدار بیان بإرسال

 محمود السلطان توفى م١٨٣٩ یولیو ٢/ ھـ١٢٥٥ عام الثانى ربیع ١٩ وفى ھذا
 محمود بن خان المجید عبد الغازي السلطان بعده وتولى عبدالحمید بن الثانى
 عام أغسطس/ھـ١٢٦٥ ضانرم في باشا علي محمد وفاة كانت ثمُ . )٧٢(الثانى

  .)٧٣(اإلشارة سبقت كما م١٨٤٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٤٩٩ ص النیل، تقویم: سامي) ٧٠(
 .٤٩٩ ص النیل، تقویم: سامي) ٧١(
 .٤٩٦ ص النیل، تقویم: سامي) ٧٢(
 .٤٠٨ ص یة،سالماإل والحضارة يسالماإل التاریخ موسوعة:  شلبي)٧٣(



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٧٢  

 منذ مصر في الضرب دور علي الضوء ألقت قد البحث قید الدراسة تكون وھكذا
 العصر خالل ُمتمیزة مكانة من أصابتھ وما علي، محمد عصر وحتي األموي العصر

 أوضحت كما العصور، ھذه أغلب في نقودھا ووزن عیار دقة تعكسھا اإلسالمي
 لمصر، العثماني الحكم بدایة منذ األستانة لضربخانة مصر ضربخانة تبعیة دراسةال

 العصر منذ المصریة الضرب بدور اُسُتخدمت التي النقود ضرب آلالت وعرضت
 العصور عبر وتطورھا اآلالت ھذه تنوع ُمبینة علي، محمد عصر نھایة حتي األموي

  .ووزنھا عیارھا وضبط ودھمبنق لالرتقاء الُحكام رغبة إطار في اإلسالمیة

 محمد عصر في النقود سك بآالت لحق الذي التطور علي الدراسة ركزت اوأخیرً  
 حتي المصریة الضرب دور في استخدامھا السابق اآلالت بین الفرق ُمبینة علي

 محمد قام التي الجدیدة اآلالت وبین لمصر، علي محمد والیة قبل العثماني العصر
 العثمانیة النقود في املحوظً  اوتطورً  اتغیرً  أحدثت والتي أوربا، من باستیرادھا علي

 القطع سطح علي ووضوحھ النقود طراز تصمیم دقة حیث من بمصر المضروبة
 نسبھا، وجمال النقود، لمركز بتوسطھا اتسمت التي كتاباتھا ورشاقة ووضوح النقدیة،

 نقاشو نجح التي النقود تحافا زخارف دقة عن الً فض الُمفتحة، العیون ذات وأحرفھا
 لكتابات الُمطوقة الزخرفیة الحافات ھذه بین الُمتبقي الحیز تقلیل في السك قوالب
 لقرض كاف حیز إیجاد في الُمزیفین فرصة قلل مما النقود ھذه نھایة وحافة النقود،

 كان ما وھو القراضة، ھذه من واالستفادة - بالشایط ُیعرف ما وھو –النقود ھذه
 سك في الُمستخدمة اآلالت لبدائیة كبیر بشكل الحیز ھذا وجود مع قبل من لھم یتوفر

 السكة صناعة علي الضوء ألقت قد الدراسة تكون وھكذا یدوي، بشكل وقصھا النقود،
  .النقود علي وآثارھا وتطورھا علي محمد عصر فى بمصر
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 اللوحات

 

 رقم األثریة بالسجالت مسجلة الباشا، بحوش على محمد
 .٥١ ص باشا، علي محمد عصر فى العمارة: الوھاب

 

 التي الجدیدة الدار مدخل بھا یتضح – الخارج من القلعة
 .النقود سك بعملیات الخاصة الغرف وبعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

محمد ضرب لدار أفقى مسقط) ١( لوحة
الوھاب عبد حسن. عن الً نق بالقلعة ٦٠٦

القلعة ضرب دار توضح صورة) ٢(  لوحة
وبعض علي، محمد أنشأھا



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٤  

 

 المدخل

 
 علي
 
 ص

 بھیئة كتابات علیھ الرصاص من قالب) ٤( حةلو
. المعدنیة القوالب لُصنع أولى كخطوة معكوسة

 ابن. عن نقالً  اإلسالمي الفن متحف مجموعة من
 ؛١٥ لوحة العلمیة، األسرار كشف: بعرة

 Robinson, Walker: Notes on ancient.وانظر
and medieval minting technique, pl. XIV. 

No. 1. 

 

 

 من
 بأحكام

 من

 من البرونز من ضرب قالب ظھر) ٦( لوحة
 ُینسب ھـ،٦٣٥ بعام ُمؤرخ األیوبي العصر
 نجم الصالح للسلطان أو الثاني، العادل للسلطان
  .ظرأن. لالثنین اُستخدم وربما. أیوب الدین

Robinson, Walker: Notes on ancient and 
medieval minting technique, pl. XIV. No.4 
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المدخل أعلى ُمثبَّت رخامي لوح) ٣( لوحة
 الثانیة العثمانیة الضرب لدار الرئیسي

 بالقلعة م١٧٠٩/  ھـ١١٢١ عام الُمنشأة
علي محمد لتجدید ُتشیر كتابات علیھ ُسجل
 م،١٨١٢/ھـ١٢٢٧ عام الدار لھذه باشا

ص ، بالقلعة الضرب دور: نجیب. عن نقالً 
 .٢٢ لوحة ،٢٥٧

 

من البرونز من ضرب قالب ظھر) ٥( لوحة
بأحكام اآلمر للخلیفة ربما الفاطمي العصر
 أیًضا ویتضح هللا، لدین الحافظ أو هللا،
من المعكوسة الكتابات على الُمشتمل الجزء

. الصب طریقةب والُمنفذة القالب
 Robinson, Walker: Notes on.انظر

ancient and medieval minting 

technique, pl. XIV. No. 2. 
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 .القالبین ارتباط موضع یوضح السابقة للوحة تفصیل) 

 

. عن نقالً  الضغط بطریقة السك آلة) ١٠(  لوحة
 عصر في السودان في المتداولة النقود: مندور

 .١٣٨ لوحة علي، محمد أسرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 للوحة تفصیل) ٧( لوحة
 القالب جزئي یوضح السابقة

 .بعضھما بجوار المرتبط

) ٨( لوحة

 

 أجزاء ُیبین توضیحي رسم) ٩( لوحة
  .عن نقالً  األوتاد ذات القوالب

Robinson, Walker: Notes on ancient 
and medieval minting technique, 

P.199. 



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٦  

 .
 

 النقود علي الكتابات طبع ماكینة) ١٢( لوحة
 النقود،: الرحمن عبد حسین.عن نقالً . بالضغط

 .١٧٢. شكل ،٢٣٤ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

. عن نقالً  النقود قطع ماكینة )١١(  لوحة
 ،٢٣٣ ص النقود،: الرحمن عبد حسین

 .١٧١. شكل



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٧  

 

 ص النقود،: الرحمن عبد حسین. عن نقالً . النقود حافات
 .١٧٣. شكل ،٢

 

 
 من

Auction 15, Tuesday, 17 March 200

 محمد إصالح قبل عثماني بارة ٢٠) ١٥( لوحة
 ضرب الحمید عبد بن محمود السلطان باسم علي

 عام الُحكم تولیھ من التاسعة السنة في مصر
 مم،٣٠. القطر جرام،٧٫٣٠ الوزن. ھـ١٢٣٢

  .عن نقالً 

Stephen Album: Stephen Album Rare 
Coins, Auction 22, 14 - 15 May 2015, no. 

435. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حافات زخارف تنفیذ ماكینة) ١٣(  لوحة
٢٣٥

 إصالح قبل عثماني قرش) ١٤(  لوحة
عبد بن محمود السلطان باسم علي محمد
من السابعة السنة في مصر ضرب الحمید

 الوزن. ھـ١٢٣٠ عام الُحكم تولیھ
 .عن نقالً  مم،٣٠. القطر جرام،٧٫٣٠

Baldwin’s auctions, Islamic Coin 
Auction 15, Tuesday, 17 March 2009, 

No. 513. 
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٧٨  

   

 علي محمد إصالح بعد عثماني فضة قرش ٢٠)  ١٧
 السنة في مصر ضرب الحمید عبد بن محمود السلطان

 .عن نقالً . ھـ١٢٥٤ عام الُحكم تولیھ من والثالثین 

Baldwin’s the name for numismatics, Auctions 94, 6 May 
2015, Islamic coins, No. 1725. 

   

 بعد ما نقود حافة زخارف توضح ٢١ للوحة تفصیل) ١٩
 .علي محمد إصالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عثماني قرش) ١٦(  لوحة
 باسم علي محمد إصالح بعد

 عبد بن محمود السلطان
 في مصر ضرب الحمید
 والعشرین التاسعة السنة
 عام الُحكم تولیھ من

 .عن نقالً . ھـ١٢٥٢

Baldwin’s auctions, 
Islamic Coin Auction 17, 

Tuesday, 26 October 
2010, No. 500. 

١٧(  لوحة
السلطان باسم

 الحادیة

Baldwin’s the name for numismatics, Auctions 94, 6 May 

 حةللو تفصیل) ١٨(  لوحة
 حافة زخارف توضح ٢٠
 محمد إصالح قبل ما نقود

 .علي

١٩(  لوحة
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٧٩  

:العربیة والمراجع المصادر  

/ ھـ٣٦٥:ھـ١٣٢ األولین القرنین في اإلسالم في الضرب ودور النقود: رحراحة القاسم إبراھیم .١
  .م١٩٩٩ القاھرة، مدبولي، مكتبة م،٩٧٥:م٧٤٩

  .م٢٠٠١ العربیة، الحضارة مركز العثمانیة، مصر فى المتداولة النقود: الصاوى أحمد .٢

 مصر تولى فیمن اإلشارات أوضح): م١٧٣٧/ھـ١١٥٠ عام. توفي(  الغني عبد بن شلبي أحمد .٣
 الخانجي، مكتبة الرحیم، عبد الرحمن عبد الرحیم عبد. تحقیق والباشات، الوزراء من القاھرة

  .م١٩٧٨ القاھرة،

 النھضة مكتبة الثامنة، الطبعة اإلسالمیة، والحضارة اإلسالمي التاریخ موسوعة: شلبى أحمد .٤
  .م١٩٩٠ القاھرة، المصریة،

 م،١٩٢٨ القاھرة، المصریة، الكتب دار باشا، علي محمد وعصر النیل تقویم: سامي أمین .٥
  .١٩٤ ص  الثاني، الجزء

. د. ترجمة والحبشة، والسودان مصر إلي الرحلة):م١٧/ھـ١١ قرنال أھل من(  جلبي أولیا .٦
  .م٢٠٠٦ القاھرة، العربیة، اآلفاق دار وآخرون، المصري مجیب حسین

 بدار العلمیة األسرار كشف): م١٣/ ھـ٧ القرن فى توفي الكاملى، الذھبى منصور( بعرة ابن .٧
 والنشر، للطبع التحریر دار الثامن، الكتاب فھمى، الرحمن عبد. د تحقیق المصریة، الضرب
  .م١٩٩٦

 التراجم فى اآلثار عجائب): م١٨٢١/ھـ١٢٣٦ عام بعد توفي. حسن بن الرحمن عبد(  الجبرتى .٨
 العامة المصریة الھیئة األسرة، مكتبة الرحیم، عبد الرحمن عبد الرحیم عبد. تحقیق واألخبار،

  .م٢٠٠٣ للكتاب،

 التراجم فى اآلثار عجائب): م١٨٢١/ھـ١٢٣٦ معا بعد توفي. حسن بن الرحمن عبد(  الجبرتي .٩
  .م١٩٩٧ المصریة، الكتب دار الرحیم، عبد الرحمن عبد الرحیم عبد. تحقیق واألخبار،

 ، العمارة، مجلة في منشور بحث باشا، علي محمد عصر فى العمارة: الوھاب عبد حسن .١٠
  .م١٩٤١ ،٤- ٣ العدد الثالث، المجلد

  .ت.د ن،.د النقود،: الرحمن عبد حسین .١١

 المشتبكة الدوحة): م١٥ – ١٤/ ھ ٩ – ٨ ق خالل ُتُوفِّيَ  یوسف، بن علي الحسن أبو(  الحكیم .١٢
 .م١٩٨٦ القاھرة، الشروق، دار الثانیة، الطبعة مؤنس، حسین تحقیق السكة، دار ضوابط في

  .ت.أسوار وقلعة صالح الدین، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، د: خالد عزب .١٣

 خلیل تحقیق خلدون، ابن مقدمة): م١٤٠٦/ ھ ٨٠٨: ت محمد، بن حمنالر عبد( خلدون ابن .١٤
  .م٢٠٠١ لبنان، - بیروت للنشر، الفكر دار شحاتة،
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٨٠  

 علي محمد الوزیر تاریخ): م١٨٢٩- ١٨٢٧/ھـ١٢٤٥-١٢٤٣: ت. أحمد بن خلیل( الرجبي .١٥
 العربیة، فاقاأل دار إسماعیل، الدین حسام بدر، العزیز عبد حمزة كریسیلیوس، دانیال. تحقیق باشا،

  .م١٩٩٧

  .م١٩٨٧ لبنان، – بیروت لھجت، معاني: حاوص رد .١٦

 اآلداب، مكتبة مشكالتھا، – تطورھا -  تاریخھا العثمانیة النقود: محمود السید محمد سید .١٧
  .م٢٠٠٣ القاھرة،

 للكتاب، العامة الھیئة الشایب، زھیر ترجمة والنقود، الموازین مصر، وصف: ـــــــــــ .١٨
  .م٢٠٠٢ القاھرة،

 مكتبة الشایب، زھیر ترجمة والنقود، الموازین الثالث، الجزء مصر، وصف: برنار صامویل .١٩
  .م١٩٨٠ مصر، الخانجي،

 الدارة، مجلة والفني، اإلداري جھازھا أعمالھا، نشأتھا، السكة دار: الزھراني یحي هللا ضیف .٢٠
  .م١٩٩٤ الریاض، العشرون، السنة ،٢ العدد

  .م١٩٨٩ القاھرة، المعارف، دار الخامسة، الطبعة علي، محمد عصر: الرافعي الرحمن عبد .٢١

 للنشر، العامة المصریة المؤسسة وحاضرھا، ماضیھا العربیة النقود: فھمي الرحمن عبد .٢٢
  .١٩٦٤ القاھرة،

 المصریة، الكتب دار العربیة، السكة فجر النمیات، وعلم العربیة النقود موسوعة: ــــــــ .٢٣
  .م١٩٦٥ القاھرة،

 مخطوط باشا، علي محمد عصر في مصر في المتداولة النقود: أباظة محمد إبراھیم عبده .٢٤
  .م١٩٩٩ اإلسالمیة، اآلثار قسم اآلثار، كلیة القاھرة، جامعة ماجستیر، رسالة

 والوثائق الكتب دار الثانیة، الطبعة والقاھرة، لمصر الجدیدة التوفیقیة الخطط: مبارك علي .٢٥
  .م٢٠٠٥ التراث، تحقیق مركز القومیة

 واألنساب، التاریخ في دراسة اإلسالمي التاریخ في الحاكمة األسرات: بوزورث. أ كلیفورد .٢٦
 الطبعة الكویت، العربي، الشراع مؤسسة العسكري، إبراھیم وسلیمان اللبودي، علي حسین: ترجمة
  .م١٩٩٥ الثانیة،

 حتى علي محمد أسرة عصر في السودان في المتداولة النقود: مندور العزیز عبد سید محمد .٢٧
 القاھرة، جامعة ماجستیر، رسالة مخطوط الھجري، عشر الرابع المیالدي عشر التاسع القرن نھایة
  .م٢٠٠٧ العلیا، الدراسات اإلسالمیة، اآلثار قسم اآلثار، كلیة

 في"  والمملوكي األیوبي العصرین في والمكاییل السكة صنج: عبدالجواد إبراھیم عادل مروة .٢٨
 قسم اإلسالمیة، اآلثار في دكتوراه رسالة مخطوط فنیة، أثریة دراسة"  شرھان یسبق لم نماذج ضوء
  .م٢٠١٥ القاھرة، جامعة اآلثار، كلیة ، األسالمیة اآلثار
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٨١  

 كلیة مجلة في منشور بحث معماریة، أثریة دراسة بالقلعة الضرب دور: نجیب مصطفى .٢٩
  .٢٧٩-١٥١ ص ص م،١٩٩٧ ینایر، الثاني، المجلد المنیا، جامعة اآلداب،

 الطبعة التراث، وإحیاء للمعجمات العامة اإلدارة العربیة، اللغة مجمع الوسیط، الُمعجم .٣٠
  .م٢٠٠٤ القاھرة، الدولیة، الشروق مكتبة الرابعة،

 الدواوین، قوانین): م١٢٠٩/ھـ٦٠٦: ت الخطیر، مھذب بن األسعد المكارم أبو( مماتى ابن .٣١
  .م١٩٩١ اھرة،الق مدبولى، مكتبة عطیة، سولایر عزیز تحقیق

یات: القسوس جورج نایف .٣٢  نظر إعادة في مساھمة خاصة مجموعة من جدیدة أمویة نحاسیة ُنمَّ
یات في  األردنیة المملكة األردني، األھلي البنك للنمیات، األردني األھلي البنك متحف الشام، بالد ُنمَّ

  .م٢٠٠٤ الھاشمیة،

 من المائعتین العتیقتین الجوھرتین): م٩٥٦/ھـ٣٤٥: ت.أحمد بن الحسن محمد أبو(  الھمذاني .٣٣
  .م٢٠٠٩ القاھرة، القومیة، والوثائق الكتب دار باشا، فؤاد أحمد. د تحقیق والبیضاء، الصفراء

 .م١٩٨٣ لبنان، -المسكوكات اإلسالمیة، مجموعة خاصة، بنك بیروت، بیروت: ولیم قازان .٣٤
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٨٢  
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Coinage Manufacture in Egypt in the Reign of 
Muhammad Ali (1220 – 1264 AH / 1805-1848 AD): A 

study of its Development and Effects on Coins. 

Dr.Osama Ahmed Mokhtar Hassan Mostafa
 

Abstract: 

This research sheds light on the development and effects of 
coinage manufacturing in Egypt during the period of Mohammed 
Ali and the impact on its manufacturing, which was firstly done 
by primitive hand tools producing low quality coinage whether in 
its general shape or in its inscription. The coinage manufacturing 
was developed to be made by machines producing good quality 
of coinage with clear inscription made in the middle of such 
coinage. This research has clarified the concept of the 
development of coinage manufacturing and its impact on its 
shape made by Mohammad Ali and the reasons motivated him to 
such development.  

The research also focused on conservations made by Mohammad 
Ali in The Ottoman Darbkhanah and his establishing to a new 
Darbkhanah in the year 1243 AH, for the purpose of improving 
the coinage manufacturing in Egypt to cope with the 
development of Coinage manufacturing in Europe at that time. In 
order to clarify this, this research has followed the comparative 
and analytical method by presenting the impact of the 
development in the coinage manufacturing before and after 
Mohammad Ali Era showing the clear difference in the shape and 
the inscription.  
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