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  مقدمه
ممالیک بحری و برجی های  در قرون میانه حکومتی متشکل از غالمان ترک تبار با نام

در مصر پدید آمد که قریب سه قرن به ترتیب بر این منطقه مهم و استراتژیک در جهان 
آنها را کومت کردند. ممالیک بحری بردگانی بودند که ملک صالح ایوبی اسالم ح

به را ورود آنان  ۀجنگاوری و توان بدنی این غالمان زمین .کرده بودخریداری و وارد مصر 
به ها، قدرت سیاسی  و سرانجام با ضعف ایوبیآورد ساختار نظامی حکومت ایوبی فراهم 

ی به قدرت، از طرق مختلف و با استفاده از ابزارهای ا پس ازدستیابه. آندست ایشان افتاد
متنوع به تأمین و تقویت منابع مالی خود پرداختند. های  گوناگون و اتخاذ سیاست

شرایط اقلیمی مصر و برخورداری از بنادر مهم در دریای مدیترانه و دریای سرخ و نیز 
ه ویژه در مسیرهای نقش راهبردی آن در ارتباطات بازرگانی و تجاری شرق و غرب ب

جریان رود  سبببه  ،از سوی دیگر مالی سرشاری نصیب آنان کرد.های  درآمد دریایی،
و یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی و منبع بسیار داشت نیل در مصر، کشاورزی رونق 

شرعی و های  دریافت انواع مالیات ،آمد. عالوه بر آن می به شمارممالیک مهم مالی 
از  مانند اینها از غنایم جنگی ومندی  افع حاصل از رونق صنایع و بهرهغیرشرعی، من

بروز برخی عوامل طبیعی و  همه،دیگر منابع تأمین مالی ممالیک بحری بود. با این 
 خارجی،های  داخلی و درگیریهای  خشکسالی، شورش انسانی نظیر تغییرات نیل،

داد و با ایجاد اختالل در  می ر قرارمختلف نظام اقتصادی ممالیک را تحت تأثیهای  حوزه
سرانجام احتکار و  کمبود ارزاق، از قبیل گرانی،آورد،  می پدید مشکالتی رونق اقتصادی،

   .کاهش منابع مالی
های  گرانی از جمله مهم ترین معضالت اقتصادی بود که ممالیک بحری در سال

م آن در مقایسه با شام، شام با آن مواجه بودند. مصر و شهرهای مه و استیال بر مصر
گرانی در پی  کردند. می بیشتری را در زمان وقوع گرانی تحملهای  و آسیبها  نابسامانی

آن در استیالی دولت بر و آمد  می پدیدبروز حوادث طبیعی و دخالت عوامل انسانی 
داشت. با این نیاز بلندمدت اقتصادی های  شرایط بحرانی به اقدامات فوری و سیاست

موجود، دولت ممالیک بحری فاقد راهبردهای های  با توجه به شواهد و گزارشحال 
گرانی و  مهار پدیدۀجامع و درازمدت اقتصادی برای پیشگیری و  ۀکالن و برنام

بحرانی های  اجتماعی ناشی از آن درموقعیت - سیاسیهای  جلوگیری از گسترش آسیب
زودگذر و موقت که موفقیت ی ها کوتاه مدت و راه حلهای  بود و اغلب به سیاست
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کرد. ممالیک بحری عالوه بر سیاستگذاری و وضع  می چندانی نیز در پی نداشت، بسنده
خود کارگزاری عمده  ،مختلف اقتصادی و انجام وظایف نظارتیهای  قوانین مورد نیاز در حوزه
ممالیک و د. نقش کارگزاری و بازیگری دولت بودناقتصادی های  و گاه انحصاری در فعالیت
مختلف اقتصادی و منافع شخصی و گروهی کارگزاران های  سازمان اداری آن در حوزه

شد و  می مهار گرانیهای  حکومتی در سطوح مختلف، در عمل موجب ناکارآمدی سیاست
 ناکام و بی سرانجامموقت و کوتاه مدت را نیز های  اجرای نادرست قوانین نیز، همان سیاست

در پیدایش   مؤثردر این پژوهش، بررسی عوامل انسانی و علل طبیعی  . مسأله اصلیکرد می
آن و  مهاراقتصادی حکومت برای های  در دوره ممالیک بحری در مصر و سیاستها  گرانی

  مذکور خواهد بود.های  نیز بررسی میزان موفقیت و کارآمدی سیاست
اقتصادی و های  ممالیک بحری و بررسی سیاست ۀموضوع گرانی در دور ۀدربار
اجتماعی، پژوهش جامعی دست کم به  - اقتصادی ۀمهار این پدیدبرای  آناناقدامات 

األزمات االقتصادیه فی مصر خالل العصر « ۀمقالدر زبان فارسی صورت نگرفته است. 
اقتصادی این دوره، قیمت های  بحران، عیسی محمودعسود العزام ۀنوشت »المملوکی االول

و اقدامات دولت برای رفع آن به اختصار ها  وثر در افزایش قیمتمواد غذایی و عوامل م
بندی کلی این مقاله راهگشا بوده است. همچنین  تا حدودی در صورت بررسی شده و

المواد الغذائیه فی مصرخالل  الحبوب و أسعار«با عنوان مؤلف مذکور دیگر  ۀمقال
یه و الجوامک فی مصر عصر دوله اسعار السلع الغذائ«و نیز کتاب  »عصرالممالیک البرجیه
مربوط ممالیک برجی  ۀه دورگرچه بنوشته رأفت محمد النبراوی  »الممالیک الجراکسه

  بوده است. مؤثر برخی منابع این دوره برای مالحظۀ نویسندگان  یراهنمایدر  ،است
  

  گرانی و عوامل تاثیرگذار در بروز آن
های  و بحرانها  شکالتی بود که چالشچنانکه در مقدمه اشاره شد، گرانی از جمله م
متمادی حاکمیت آنان بر مصر، های  اجتماعی متعددی برای ممالیک بحری در سال

عواملی در پیدایش این پدیده اقتصادی دخیل بودند ها  . مانند تمامی بحرانپدید آورد
  .ردکتوان به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی تقسیم  می که  در یک نگاه کلی آنها را

  
  عوامل طبیعی

از علل اصلی بروز مشکالت اقتصادی از  ،آنهای  در میان عوامل طبیعی، نیل و دگرگونی
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نیل یاد کرده  ۀبا عنوان هدی از آن سرزمین تاریخ مصرمآخذ جمله گرانی بود. بسیاری از 
اند. رود نیل به عنوان یک منبع آبی استراتژیک و گذرگاه راهبردی در حیات اقتصادی 

همواره داشت و بدین سبب  ی خاصبه ویژه در بخش کشاورزی آن، جایگاه مصر
. اهمیت این مسئله و توجه به آن در بودسیاسی حاکم بر مصر های  درکانون توجه قدرت

مورخان این دوره مشهود است. برای مثال های  حکمرانی ممالیک نیز در نوشته ۀدور
پس از ذکر  "النجوم الزاهره"زشمند خود مورخانی نظیر ابن تغری بردی در سراسر اثر ار

آن های  و فیضانها  نقصان شماروقایع به صورت سالشمار، در انتهای هر سال به نیل و 
ها خسارت فراوانی در  هر سال اشاره کرده است. نقصان و فیضان نیل در برخی سال در
مصر نقش در رکود اقتصادی  موضوعآورد و این  می کشاورزی و عمرانی به بار ۀحوز

ترین نتایج آن، بروز گرانی و افزایش قیمت کاالها یا  داشت. یکی از مهم چشمگیری
  تشدید آن در پی کاهش محصوالت کشاورزی بود.

به حکومت مصر دست  ق7های پایانی نیمه اول قرن  ممالیک بحری که در سال
های  گزارش بنابر ناشی از آن بودند.های  شاهد نقصان و فیضان نیل و بحران بارهایافتند، 

با کاهش آب نیل، خشکسالی مناطق وسیعی را  ،تاریخی مربوط به این دوره
شد و  می ها، کشاورزی دچار رکود گرفت و به دلیل فقدان آب کافی برای زمین دربرمی

. افزایش ظلم و ستم والیان و فشار گرفتند می سختی قرارمردم در شرایط بدین ترتیب، 
آنها به سختی مایحتاج  افزود و می شرایطی بر وخامت اوضاع مالی بر مردم در چنین

 ،السلوک لمعرفه دول الملوک ؛ مقریزی،277-3/275 (العینی، کردند می خود را تأمین
های  افزایش آب نیل و طغیان آن و ورود سرریز آب به زمین ،). از سوی دیگر4/131

ماندن آب راکد و  له؛ از جمبه دنبال داشت خاص دیگریکشاورزی نیز پیامدهای 
در پی سر ریز شدن رود نیل،  ق 723چنانکه در سال . کشاورزیهای  نشست زمین

، المواعظ واالعتباربذکرالخطط واآلثار (مقریزی، جزیره نشست کردند ۀناحیهای  زمین
افتاد. همچنین بر اثر باال  می ها، کار کشاورزی به تأخیرزمین ). با زیر آب رفتن 3/294

در ساحل ها  گاه سدهایی که برای حفاظت از مناطق مسکونی و سایرمکانآمدن آب، 
 نیشکرهای  کارگاه پیرامونی،های  ها، باغ خانه شد و آب، می رود ساخته شده بود، شکسته

). فیوم از جمله 255-32/254 (نویری، گرفت میرا فراها  گیری، دارالضرب و عصاره
 ق به زیر آب رفت 724در سال ها  دمناطقی بود که در پی فیضان نیل و شکست س

انبارهای غله و  ورود آب به روستاها و ).3/75، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی،
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 المواعظ و (مقریزی، شد می نابودی غالت موجب افزایش قیمت ارزاق و کاالهای ضروری
، 3/67، السلوک لمعرفه دول الملوک ؛ همو،295- 293/ 3، االعتباربذکرالخطط واآلثار

  ).523-521/ 1؛ ابن ایاس، 401
موجب کاهش شدید و نیز نابودی گاه  فیضان و نقصان نیل درطول یک سال،

کمبود محصوالت زراعی از  و بنابراین، )54-53(عبده قاسم،  شد می محصوالت زراعی
ا فروش آن به قیمت یغالت برای استفاده در مواقع نیاز  ۀذخیراحتکار و یک سو و 

مردم  نیازمورد   ۀترین غل شد. گندم مهم می ب گرانی، تورم و افزایش تقاضاموج ،بیشتر
. البته تغییرات نیل عالوه  بر یافت می ، قیمت آن افزایشتغییرات نیل ۀبود که در نتیج

  ت. داشگندم، در افزایش قیمت سایر اقالم خوراکی مورد نیاز مردم نیز تاثیر 
شی از نقصان یا فیضان آن، عوامل طبیعی عالوه بر نیل و پیامدهای اقتصادی نا

وزش بادهای گرم  مؤثر بود؛ ماننداقتصادی های  دیگری نیز دربروز و تشدید بحران
حکمرانی ممالیک درمصر گاه های  وزش این بادها در طی سال. وخشک درسرزمین مصر

از ای  گذاشت و پیامدهای اقتصادی گسترده می برجای چشمگیریمادی های  خسارت
ق. وزش  707و 695های  تاریخی در سالهای  گزارش ۀ. برپایآورد می به باره گرانی جمل
قیمت غالت افزایش یافت و هر اردب گندم به ؛ محصوالت را خشکاند گرم و شدید، باد
و قیمت شکر وعسل افزایش از بین رفت ها  نیشکر ؛میوه نیز نایاب شد و درهم رسید 90
پیش ق نیز  723). این اتفاق در سال 107، اغاثه االمه ؛ مقریزی،32/131 (نویری، یافت
 به کشاورزی ،در فصل برداشت محصول ق 738. همچنین وزش باد گرم در سال آمد
، 3/66، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی، ناحیه در مصر خسارت وارد کرد 28

 (منصوری، ق نیز تکرار شد 779گرانی غالت در پی وزش این نوع باد در سال  ).247
سیل آسا یا بروز سرمای شدید نیز های  ). عالوه بر بادهای گرم و خشک، وقوع باران394

چنانکه  ؛زد می ها، گاه نتایج زیانبار اقتصادی داشت و گرانی را دامن در برخی سال
روز درمصر ادامه یافت و در روند واردات کاال  40ق به مدت  700سرمای شدید سال 
، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی، و موجب وقوع گرانی شداختالل ایجاد کرد 

  ).46-45/ 9 ؛ دواداری،3/24
دیگر از  یآفات گیاهی و هجوم موش، ملخ و کرم به محصوالت کشاورزی، نمونه های

دولت  برد و می را از بین مختلف محصوالت کشاورزیهای  عوامل طبیعی بود که در سال
. هجوم کرد می اقتصادی ناشی از کمبود غالت مواجهی ها ممالیک بحری را با بحران
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 ق738و  715، 698، 697، 696های موش صحرایی به مصر و شهرهای اطراف آن در سال
خیز صعید یکی از  . منطقۀ حاصلاز بین بردغالت و محصوالت کشاورزی را  بسیاری از

 738ی در سال صحرایهای  مناطقی بود که خسارات فراوانی متحمل شد. شدت هجوم موش
بود که کشاورزی در مناطقی مثل شهر منفلوط به کلی نابود شد وغالت ای  به گونه ق

السلوک  (مقریزی،کشید به کمبود و گرانی غالت کار از بین رفت و ها  موجود در خرمن
ساحل  هجوم ملخ به ). همچنین280، 247/ 3؛ 510، 316، 280/ 2 ،لمعرفه دول الملوک

شد،  می غالت برای فروش به آنجا منتقل کههم مصر واقع درمنطقۀ بوالق از مناطق م ،غالت
نیز محصوالت غله مصر  ق728شد. درسال  منجر غالتبه نابودی ق 765و 703ها  در سال

کمبود و گرانی  ،دچار کرم زدگی شد و از بین رفت. مهم ترین پیامد شیوع آفات گیاهی
). 307/ 14 ؛ ابن کثیر،111/ 3؛ 2/370، لوکالسلوک لمعرفه دول الم (مقریزی، غالت بود

چنانکه در  افزود؛ می وخامت اوضاع برگاه بروز هم زمان عوامل مختلف طبیعی در یک سال، 
ناگزیر به شکار و خوردن  ،قحطی ناشی از خشکسالی، مردم گرسنهسبب ق به  676سال 
   ).391- 1/390 (ابن ایاس، مهاجم روی آوردندهای  ملخ

های  دیگر از عوامل طبیعی نظیر بیماریای  دستهمذکور، مل طبیعی عالوه بر عوا
فراگیر طاعون و وبا، به طور غیر مستقیم، میزان تولید محصوالت کشاورزی را تحت 

 کمبود محصوالت کشاورزی و در نهایت گرانی آن را فراهم ۀداد و زمین می تأثیر قرار
موجب  و سال ادامه یافت7 ،ق749در سال  شیوع طاعون درمصر ،ساخت. برای مثال می

 ،مرگ کشاورزان و در نتیجه عدم برداشت محصول و نابودی زراعت شد واز سوی دیگر
و  کرد، زیرا آنها هم گرفتار طاعون بودندکمبود واردات غالت از فرنگ بحران را تشدید 

- 523، 472-1/471(ابن ایاس،  درهم افزایش یافت 200قیمت هر اردب غله در مصر تا 
شیوع طاعون  ).90-89، 85- 4/84السلوک لمعرفه دول الملوک،  ؛ مقریزی،531، 527

السلوک  (مقریزی، ق نیز موجب گرانی و گسترش آن و رکود بازار شد776در سال 
 ). 137، 2/ق1 ؛ ابن ایاس،378، 375-4/374، لمعرفه دول الملوک

خاص به ویژه اقالم از جانب دیگر نیز موجب افزایش قیمت برخی کاالهای ها  بیماری
ق قیمت هر قنطار قند که در درمان نیز 700شدند. چنانکه درسال  می مورد نیاز بیماران

). 2/258 ؛ سیوطی،351(منصوری،  دینار افزایش یافت10کاربردهایی داشت، تا 
همچنین عطاران هنگام بروز بیماریهای واگیردار و  افزایش تقاضا برای خرید دارو، 

  ).109، اغاثه االمه (مقریزی، دادند می وهای خود را افزایشقیمت انواع دار
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  عوامل انسانی
اقتصادی و های  از عوامل انسانی نیز به بحرانای  علل طبیعی، مجموعه کنار در

به  ،. بخش مهمی از علل انسانی مربوط به گرانیزد می دامنمصر  بروزگرانی در
گشت. اقتصاد  می اران حکومتی بازساختارهای معیوب اقتصادی، هیأت حاکمه و کارگز

مهم های  دولت ممالیک بحری از جهت ساختاری، دولتی و انحصارگرا و اغلب حوزه
 سبب،. به همین در دست داشتنظام قدرت و کارگزاران وابسته به آن را اقتصادی 

ی اقتصادی از جمله گرانی، ها های دولت برای مهار بحران بسیاری از اقدامات و سیاست
ساختار  سببنقصان و گذرا و موقت بود، در عمل نیز به دچار نفسه  فیکه  آنضمن 

کارگزاران نظام  یو سودجوی یدولتی اقتصاد و انحصارگرایی حاکم بر آن، گرفتار سوداگر
ترین عوامل تأثیرگذار در  شد. در ادامه به برخی از مهم سیاسی از جمله امیران می

  . خواهیم پرداختوره های اقتصادی این د ها و تنش گرانی
  
  های سیاسی داخلی های خارجی و تنش جنگ
معارض و های  خارجی و گروههای  نظامی ممالیک بحری با حکومت - سیاسیهای  درگیری

شام تداوم داشت. گرانی و نوسان  و بر مصر آنان حکومتهای  مخالف داخلی در تمام سال
اسی بود. شکست یا پیروزی هر یک ترین پیامدهای این تعارضات سی از مهمیکی ها  قیمت

غنایم فراوان یا  کسب اموال و .آورد می به بارو نتایج متفاوتی  از دو طرف جنگ، آثار
بالعکس نابودی شهرها، تخریب اراضی کشاورزی و غارت ذخایر و محصوالت زراعی برای 

ل بود. تنش در تجارت خارجی و رکود آن، افزایش قیمت ک االها هر دو سوی جنگ مُحتَمَ
ممالیک با های  ترین آثار منفی جنگ کمبود یا تحریم اقتصادی از مهمو ارزاق در نتیجۀ 

خارجی به رهبری حاکم های  ق دولت 767 دشمنان خارجی بود. برای مثال در سال
در پی تخریب وغارت قرار دادند.  عرصۀرا  جاروز آن 14و  یورش آوردندقبرس به اسکندریه 

در  .)25-1/21 (ابن ایاس، شام را دستگیر کردند و مصرهای  یممالیک نیز خارج آن،
تعطیلی کرد. با تحریم از نظر اقتصادی حاکم قبرس، سواحل مصر و سایر مناطق را  ،مقابل
ممالیک از بدین ترتیب، و حاکم شد ای  گرانی گسترده تجاری و غارت سواحل،های  راه

  ).319، 316 (طقوش،عقب نشستند مواضع سیاسی خود علیه آنها 
در رأس آنها قرار داشتند و مقابله ها  داخلی که عربهای  مواضع سیاسی برخی گروه

، هم برای دولت و هم بسیاریهای داخلی ممالیک بحری، مشکالت و فجایع  با سیاست
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ها و طوایف عرب ساکن  مردم به ویژه کشاورزان به بارمی آورد. هنگام شورش این گروه
و مصر با کمبود  آمد می خسارات فراوانی به کشاورزی و غالت واردها و  آسیب در منطقه،

کشاورزی عالوه های  . حمالت پی در پی آنان به روستاها و زمینشد می و گرانی مواجه
). 18- 17 (عبدالمنعم، انجامید نیز میها  به مرور به نابودی زمین ،بر نابودی غالت

 ارزاق و غالت بود. برای نمونه درسالداخلی، افزایش قیمت های  ترین پیامد تنش مهم
را غارت ها  گسترش یافت و آنها غالت خرمنها  آشوب و طغیان عرب ۀق دامن748

ها  تردد کشتیتوقف همراه با کاهش آب نیل و  ،ها و با خود بردند. این شورشکردند 
ق نیز 752در سال ها  موجب شد قیمت گندم در این سال افزایش یابد. این طغیان

صعید مصر از بین برد. این حادثه در  ۀشکر را در منطقهای  ری از غالت و کارگاهبسیا
رو شده بود و محصولی برای برداشت وجود  حالی اتفاق افتاد که مصر با خشکسالی روبه

). عالوه بر نابودی غالت 144، 4/46، السلوک لمعرفه دول الملوک نداشت (مقریزی،
 از قند و شکر و عسل، بازارها نیز تخریب و غارت پرهای  نیشکر و خمرههای  وکارگاه
در ها  عرب ۀدمنهور در پی حمل ۀچنانکه بازار منطق ؛)195-4/194 (همان، شدند می

   ).266، 2/ق 1 (ابن ایاس،از میان رفت  ق782سال 
  

  در اقتصاد حکومت انحصارگرایی 
ه به خاستگاه وابستگی ممالیک بحری به نیروی نظامی ثابت برای حفظ قدرت، باتوج

غیربومی آنان، امری اجتناب ناپذیر بود. تمشیت امور این نیرو به ویژه پرداخت  بردگی و
مستمری آنان، ضرورت تداوم نظام اقطاع را که پیش از ممالیک نیز در مصر  حقوق و

 مصرهای  ). زمین105 -103 خلف، (کمال موجانی واحمدکرد  حاکم بود، دو چندان می
که صاحبان ها  تقسیم شده بود، بدون اینکه مصریها  یران و سربازان آنام میان سلطان،

). در این دوره 134- 133 (شبارو، بهره و نصیبی از آن داشته باشند این سرزمین بودند،
ارزاق احباسیه،  ازاوقاف و شمار قابل توجهینه تنها اراضی کشاورزی، بلکه معادن، 

جزیه یا  راتع، برخی از انواع مکوس نظیرمسیحیان، اراضی بایر و حتی مهای  زمین
جوالی که از زمان ملک ناصر محمد به امیران اقطاع دار تفویض شده بود، مالیات ساحل 

نیز در شمار  و شهرهاها  داللی، پرورش جوجه، مالیات آوازه خوان ها، غالت، زندان
این سه گروه ). تمرکز اقطاعات در دست 81- 80، 77-69 (طرخان، اقطاعات قرار داشتند

پیدایش انواع انحصارات را در اقتصاد  ۀزمین ،و قرار گرفتن برخی کاالها در شمار اقطاعات
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توانستند محصوالت خود را به قیمت گزاف به  می ای که اقطاع داران به گونه آورد؛فراهم 
توانست عامل مهمی در وقوع گرانی وافزایش  می تجار و مردم عامه بفروشند و همین امر

  ).82 (یوسفی، باشدها  متقی
کردند، موظف  می اقطاعی کارهای  مین معاش خود بر زمینأکشاورزان که برای ت

کشاورزان از  ).139 (عبدالرشیدبحر،را پرداخت کنند مانند خراج ها  برخی مالیات بودند
نیز شدند. پرداخت  شرعی)غیرهای  (مالیات زمان ملک معز مشمول پرداخت انواع مکوس

های  عام المنفعه نظیر ساخت پل،هزینه امور مربوط به جنگ وهای  ا و هزینهه خسارت
های  ). دریافت مالیات160، 154(همان،  سفر واسکان سلطان نیز بر دوش کشاورزان بود

تا از  کرد می را مجبورها  در پرداخت، آنها  گسترده از کشاورزان و عدم توانایی آن
). این امر 375-  374/ 4 ،لوک لمعرفه دول الملوکالس (مقریزی، روستاها مهاجرت کنند

ای جز قحطی و گرانی  شد و نتیجه می موجب کاهش تولید غالت و محصوالت کشاورزی
، عمّال و ئیرغم وجود برخی موارد استثنا کشاورزی در پی نداشت. به محصوالت

خواری، کارگزاران حکومت در فضای انحصارات اقتصادی و به دلیل منفعت طلبی و ویژه 
کردند.  می در عمل به بروز گرانی و تشدید آن کمک ،برای مهار گرانی کوششبه جای 

رغم تنبیه  ق قیمت گندم به صورت پلکانی افزایش یافت. به736برای مثال در سال 
گذاری گندم توسط سلطان و نیز منع امیران از  برخی از متخلفان، واردات غله، قیمت

به را به صورت پنهانی گندم ها  رطرف نشد؛ زیرا داللخرید و فروش گندم، گرانی ب
به بررسی علت  خودپس از آن سلطان  .فروختند می قیمتی بیشتر از میزان تعیین شده

 (مقریزی، گرانی پرداخت و دریافت که بیشتر غالت موجود در مصر نزد امیران است
ل بازار انحصاری ). در واقع امیران به دلی201- 3/199 ،السلوک لمعرفه دول الملوک
و  عرضه کننددر بازار به اندازۀ کافی گندم نبودند حاضر  ،گندم و برای کسب سود بیشتر

گذاری و واردات  های دولت نظیر قیمت تقاضا در بازار، در عمل سیاستافزایش  سبببه 
  گرانی نداشت. مهارگندم تأثیری در 

ی مشارکت مستقیم ، میدان جذابی برابه سبب عواید سرشارتجارت نیز  ۀحوز
بود. حضور مستقیم صاحب منصبان در امر  حکومتسالطین مملوکی یا کارگزاران 

 ۀو نوعی از انحصار در حوز کردتر  تجارت، عرصه را برای فعالیت سایر تاجران تنگ
های تجاری  تجارت پدید آورد. همچنین حمایت گسترده از برخی تاجران یا خاندان

ی سالطین مملوکی و مقامات رده باال داشتند، فضای منافعی که برا سببخاص به 
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 ،بود. برای مثال کردهتر  تر و محدود برای سایر تجار به ویژه تاجران خرد، سخترا رقابت 
ق 735گرانی سال  ۀهنگامبود، در تجارت که مشغول محمد بن عبدالوهاب قاضی قوص 

طان پی برد و دستور که سلرا افزایش دهد قیمت خواست  می اردب غله داشت و 2500
  ). 145-144 (بطاوی، صادر کرد شغل قضاءامالک وعزل او را از  ۀمصادر
انحصار تجارت برخی کاالها در دست برخی تاجران مورد حمایت سالطین یا  گاه

بود. برای مثال کارمیه که گروهی از تاجران  مؤثرامیران، در نوسانات قیمت در بازار 
 جات را در اختیار گرفتند یک، به تدریج انحصار تجارت ادویهمغربی بودند با حمایت ممال

  جات و رنگ ). آنها از مبادی هند و شرق دور انواع ادویه212-9/211 (ابن تغری بردی،
). 144(نعیم زکی، ها تا هند و چین گسترش یافته بود کردند و تجارت آن می را تهیه
 داشتند بسیارات بازارهای مصرتاثیر در نوسان با برخورداری ازثروت فراوان،ها  کارمی

)Fischel, 169-170کردند  ). آنها از میان خود کسی را به عنوان رئیس گروه انتخاب می
و اعتبار ریاست وی به تنفیذ سلطان مملوکی بستگی داشت. سلطان نیز بسته به منافع 

 کرد أیید مید، ریاست او را تش می فرد مذکور عاید سلطاناز بابت و میزان خدماتی که 
های بعد، سالطین مملوک این راه تجاری را در  ). در سال212- 9/211 (ابن تغری بردی،

تاجران کارمی را کنار  ؛ بنابراین،تجارت شرق و غرب شدند ۀاختیار خود گرفتند و واسط
  ).129-124 (نعیم زکی، زدند و قیمت کاالها و ادویه را افزایش دادند

دولتی  نظامبازار و تمرکز توزیع آن در  ساز و کاره به گذاری غالت بدون توج قیمت
ها  قیمت مهارهر چند در ظاهر برای  :های انحصارگرایی در اقتصاد بود از دیگر نشانه

شد  به افزایش قیمت غالت منجر می ، اغلب، کارولی در عمل ،گرفت صورت میاقداماتی 
. غالت تنها محصول با کرد اندرکاران ازجمله امیران می  نصیب دستسرشاری و سود 

کارگزاران دولتی  ۀبرای معیشت مردم، درآمدهای مالیاتی و تأمین آذوق ،ارزش مصریان
یافت و در محل ساحل  اهمیت حیاتی داشت. محصول غالت رعایا به قاهره انتقال می

غالت تجار  وارداتشد تا بر آن مالیات وضع شود.  می آوری بوالق جمع ۀغالت درمنطق
). هیچ یک از مردم اجازه ,Lapidus :2-1( شد می ی نیز از همین محل انجاماروپای

از غالت خود را در سایر نواحی بفروشند و غالت را برای فروش باید ای  نداشتند، پیمانه
 الخطط و بذکر االعتبار المواعظ و (مقریزی، بردند می به محل خص الکیاله در بوالق

تولیدکننده به طرق مختلف های  ول از دست گروهمحص کردن). خارج 167/ 1اآلثار، 
گذاری غالت، وضع مالیات برآن و  حکومت، قیمتۀ ونگهداری آن در انبارهای معین شد
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توزیع و تقسیم آن بر اساس وظایف سیاسی و اجتماعی سلطان و امیران، در واقع موجب 
رانی وافزایش شد و این امر از عوامل موثر در بروز گ تمرکز غالت در دست دولت می

). دولت ممالیک قصد داشت با Lapidus, 1, 5-6, 9(بود در این دوره ها  قیمت
ولی در عمل نتایج عکس  کند،ها و بازار اعمال  خود را بر قیمت استیالی گذاری، قیمت
قیمت غالت به ویژه قابل توجه افزایش  به سبب ق662در سال  ،گرفت. برای مثال می

بلکه نان  ،اما نه تنها گرانی کاهش نیافت ،هایی را مصوب کردگندم، سلطان خود قیمت 
مایحتاج خود  ۀو مردم  برای تهی افزایش یافتسایر اقالم نیز قیمت و غالت نایاب شد و 
(مقریزی،  های اعالم شده را لغو کرد سلطان ناگزیر نرخ بنابراین، در مشقت افتادند،

  ). 6-5/ 2 ،السلوک لمعرفه دول الملوک
  
  پولیهای  تسیاس

نظام پولی و تغییرات پی در پی پول در یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز گرانی، آشفتگی 
هایی به نام فلوس ضرب کردند که  سکه ،رایج بود. ممالیک با توجه به شرایط موجود

های جدید کار دشواری  جعل و تقلب در عیار سکهکه  ضریب ایمنی کمتری داشت. از آنجا
روند کار  ،های تقلبی . با افزایش فلوسشدهای تقلبی فراهم  ، زمینه برای رواج سکهنبود

. تعلّل و سرگردانی حکومت در رسیدگی به مشکالت مختل گردیدبازار و داد و ستد تجار 
اعتمادی در بازار و   قبلی، بیهای  های جدید بدون جمع آوری سکه نظام پولی و تزریق سکه
. کاهش عرضه را افزایش دادروش ارزاق و کاالهای مورد نیاز مردم خودداری تاجران از ف

گرانی و  ،همراه با افزایش تقاضای مردم برای خرید مایحتاج و ذخیرۀ کاالهای مورد نیاز
جدید فلوس در  ۀضرب سک ،موجودهای  گزارش ۀ. بر پایرا در پی آوردها  افزایش قیمت

از جمله قیمت غالت، ها  افزایش قیمت جبموهای تقلبی  و افزایش سکه چشمگیرمقادیر 
و کمبود نان ها  آشفتگی اوضاع اقتصادی مردم ، اختالل در روند کار بازار، تعطیلی مغازه

؛ 197، 71، 26/ 3؛ 390/ 2، السلوک لمعرفه دول الملوک ؛ مقریزی،255/ 2 (سیوطی، شد
  ).296، 2/ق1؛ ابن ایاس، 288 ؛ یوسفی،128/ 5؛ 80،  38/ 4

های جدید به نام  ق در ضرب سکه 720و718های  ناصرمحمد قالوون در سال اقدام 
ای جز اختالل در امور  قبلی نتیجههای  سکۀ ناصری بدون جمع آوری سکهقرطاس و 

). 333-32/323 ؛ نویری،259(عبدالهادی موسی،  م نداشتمالی مردم و ایجاد تور
به  و ایش قیمت کاالها شدهای تقلبی، موجب افز ق رواج فلوس 745همچنین در سال
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؛ کردفلوس از شام وارد ، انبوهی های رایج، دولت ناگزیر رکود داد و ستد با فلوسسبب 
های  تمام فلوس کرد. در نهایت دولت، مردم را ملزم افزودوخامت اوضاع  برولی این اقدام 

 ۀدور خود را به دارالضرب انتقال دهند تا فلوس جدیدی ضرب شود. این گونه حوداث در
السلوک لمعرفه  (مقریزی، رخ داد و گرانی و اختالل بازار را به دنبال داشتبارها ممالیک 

  ).13/ 33 ؛ نویری،418/ 3، دول الملوک
  

  دولتهای  هزینه عدم ساماندهی درآمدها و
های  ریزی در توزیع و تخصیص منابع و عدم تناسب میان درآمدها و هزینه فقدان برنامه

اصلی گرانی گسترده  سبب ،رای مثالب شد. ها می تورم و افزایش قیمت دولت، گاه موجب
خرید غله برای انبارهای سلطان بود.  ،قاهره و نواحی اطراف آن درق  695در سال 

و هیچ  شدهبخشش غالت انبارها به امیران و دیگر افراد خالی  سببانبارهای سلطانی به 
آن در انبارهای سلطانی، امری  ۀالت و ذخیرخرید غ بنابراین،باقی نمانده بود. ای  غله

برای انبارهای سلطان  قابل توجهی گندموزیر ناگزیر حجم بدین ترتیب، ناپذیر بود.  اجتناب
). همچنین میان 295-294/ 31 شد (نویری،ها  و این کار موجب افزایش قیمت خرید

ن برای جبران کسری ها یا افزایش مقدار آ دولت و اخذ انواع مالیاتهای  افزایش هزینه
ق به 748برای مثال دولت ممالیک در سال  منابع مالی با بروزگرانی ارتباط وجود داشت.

، بنابراین، خود به خادمان، پیرزنان و کنیزان دچار کسری بودجه شدهای  پرداخت سبب
بالغ که را بهیتت و جیزه و مقبل رومی های  برخی مناطق مانند زمینهای  عواید و مالیات

/ 4، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی، گرد آوری کردند ،هزار هکتارزمین بود10رب
بینی  های مالیاتی پیش زدند و درآمد می که افراد از پرداخت مالیات سرباز هم ). زمانی43

 را دستکاریها  قیمت ناچار ،شده، محقق نمی شد، دولت برای جبران کمبود بودجه
  شد. مر نیز موجب گرانی کاالها و تشدید آن می) و این ا46 (طقوش،کرد  می

  
  اقتصادی دولت برای مهار گرانی های  سیاست

های اقتصادی ناشی از عوامل طبیعی  ها و مدیریت بحران گرانی مهارممالیک بحری برای 
ها، کوتاه مدت  گرفتند. اغلب سیاست های متنوعی به کار می و انسانی، اقدامات و سیاست

ای از اقدامات دولت نظیر ساخت سد، ایجاد  . پارهموقت بودل مشکالت حل و فصبرای و 
های فرعی برای مقابله با فیضان یا نقصان نیل، هر چند ماهیت  خلیج و حفر کانال
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پیامدهای اقتصادی ناشی از  مهارارتباط مستقیم آن با  سببولی به ، اقتصادی نداشت
های اقتصادی ممالیک،  سیاستور کلی، به ط. خواهد شدتغییرات نیل، به اختصار بررسی 

گذاری،  انبارهای سلطانی و امیران، قیمت درنظیر واردات غله، توزیع غالت ذخیره شده 
پیشگیرانه و ماهیت های تنبیهی، به ندرت  های مالیاتی، سیاست مصادره اموال، بخشش

ی برای های ممالیک بحر ترین اقدامات و سیاست . در ادامه مهمداشتنگرانه  آینده
های  های اقتصادی ناشی از عوامل طبیعی و انسانی بر پایه داده بحران مهارمدیریت و 

  . شود می بررسیموجود در منابع این دوره، 
  

  اقدامات دولت برای مقابله با پیامدهای حوادث طبیعی
 بر مؤثرترین عوامل  تغییرات نیل و نقصان و فیضان آب آن یکی از مهمبیان شد که 

های فرعی آن، رکن اصلی آبیاری اراضی زراعی در  . نیل و شاخهبوداقتصادی مصر اوضاع 
برخی اقدامات   داشت. در پیای  های اقتصادی گسترده مصر بود و اختالل در آن، پیامد

ای دیگر  پاره کافی نبود. ی،پیشگیر برایهای فرعی  دولت نظیر ساخت سد و حفر شاخه
برای رفع بخشی از مشکالت به وجود آمده در اثر  وت درمانی داش ۀاز تدابیر دولت جنب

ق 717. برای مثال در سال گرفت می صورتتغییرات نیل  و جلوگیری از گسترش آن 
و با ویرانی  آب نیل بیش از حد باال آمد و برخی از نواحی اطراف قاهره زیر آب رفت

 ،شدن سدها شد. شکسته بستههای ارتباطی قاهره و نواحی اطراف  راه ،سدچندین 
المواعظ واالعتباربذکرالخطط  مقریزی،را از بین برد (ها و اموال مردم  و خانه محصوالت

). اقدامات دولت برای بازسازی سدهای خراب شده و ساخت سد 295-293/ 3، واآلثار
آب قرار گرفت و  ۀق قاهره در محاصر 723جدید کافی نبود تا آنکه دوباره در سال 

آب به  از بیم سرازیربن قالوون  نیز زیر آب رفت. ملک ناصر محمد باغات منطقه بوالق
(همانجا).  ساخته شودسدی به سرعت دستور داد تا از بوالق تا منیه الشیرج  ،قاهره

 ق748برای نمونه در سال  .را نداشت کارایی الزم کیفیت وهم سدهای ساخته شده 
شهر جیزه بسازد. برای ساخت  امیر منجک به دستور سلطان مأموریت یافت تا سدی در

هزار دینار  400این سد که از روضه تا اَروی امتداد داشت و به سد وسطی معروف بود، 
که ارتفاع این سبب اما این سد به  هنگفتی پرداختند،های  و مردم نیز مالیات شد هزینه

. زیر آب رفت و خراب شدسرانجام آب نیل هنگام فیضان از ارتفاع آن بیشتر بود، 
(ابن کرد های وارده محکوم  سلطان، امیر منجک را از وزارت عزل و به پرداخت خسارت
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). رها سازی آب از سدهای باالدست، اقدامی بود که دولت هنگام 523- 521/ 1 ایاس،
های  داد. برای مثال در سال کاهش آب نیل و برای حفاظت از اراضی کشاورزی انجام می

ولی  ،شد رهال و تداوم سیر نزولی آن، آب از سدها کاهش آب نی سببق به 775و 709
آب کافی در خلیجی که به همین منظور احداث شده بود، جمع نشد و کاهش آب ادامه 

 ).126- 124،  2/ق1؛ 430-424/ 1 (ابن ایاس، یافت
مالیاتی از جمله اقدامات درمانی دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی های  بخشش 

. برای مثال سیف الدین قالوون در پی بودبر مردم و کشاورزان ناشی ازحوادث طبیعی 
کشاورزی، های  باال آمدن آب نیل و شکسته شدن یکی از سدها و آسیب دیدن زمین

). 8/387 (قلقشندی، های اقطاعی را نگرفت   را بخشید و خسارت زمینها  برخی از مالیات
گرم درمناطق غربی مصر و ق به دلیل وزش باد 738همچنین سلطان مملوکی در سال 

روستا را بخشید  28نابودی محصوالت کشاورزی و اوضاع نامناسب کشاورزان، خراج 
  ).247/ 3، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی،

همراه با اقدامات دولت، عالمان نیز برای تقلیل آالم، تقویت روحی مردم و درخواست 
روزه و پرهیز از محرمات فرا  و را به دعانزول برکت و رفع نقمت از درگاه خدا، آنان 

گرانی شدید، شیخ صالح  کاهش آب نیل و در پیق 764خواندند. برای مثال در سال  می
- 6، 2/ق1 (ابن ایاس، سید محمد وفا، مردم را به دعا و التجاء به درگاه خداوند دعوت کرد

ه خواستند که سه ق در پی کاهش آب نیل، عالمان از مردم قاهر775). همچنین درسال 7
  ).126-124،  2/ق1(همان،  از گناهان دوری و توبه کنند و روز روزه بگیرند، نماز بخوانند

  
  توزیع غالت ذخیره شده و واردات آن

های معمول ممالیک در مواقع قحطی، خشکسالی و تغییرات نیل و  یکی از سیاست
ادسازی غالت ذخیره شده در آز ،قیمت مهارهای ناشی از آن، تنظیم بازار غالت و  گرانی

کمبود غالت به  انبارهای سلطانی و توزیع آن و نیز واردات غالت از مناطق مجاور بود.
تا عالوه بر سرازیر  کرد می آمد، دولت را ناگزیر ویژه گندم که کاالیی حیاتی به شمار می

ازمندان، غالت ذخیره شده به بازار، تدابیر دیگری نظیر توزیع غالت در میان نی کردن
گذاری و تعیین نرخ واحد برای غالت و  کاستن از تراکم جمعیت در مصر، قیمت

تنبیهی برای متخلفان را نیز در دستور کار قرار دهد. برای مثال در سال های  سیاست
اردب از غالت ذخیره شده در انبارهای  500ق به دستورسلطان مقرر شد روزانه  662
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در پی این اقدام، قیمت غالت کاهش یافت. وی و ه شود سلطانی به مردم ناتوان فروخت
فقرا را میان تاجران و کار تأمین تا به تقسیم صدقات بپردازند و کرد همچنین مقرر 

السلوک لمعرفه دول  (مقریزی،توزیع کنند نان میان آنان ثروتمندان تقسیم و روزانه 
 مهارق نیز برای  676سال  ). کار توزیع غالت از انبارهای سلطانی در6-5/ 2، الملوک

دو ماه  به مدتاردب جو و گندم در روز رسید و  650شرایط بحرانی، ضرورت یافت و به 
قحطی  سببق به 709). همچنین در سال 107، اغاثه االمه این کار ادامه داشت (همو،

و کمبود گندم، امیر عزالدین ایدمر خطیری از سوی سلطان مملوکی مأموریت یافت تا 
السلوک لمعرفه دول  (همو،بفروش رسد ن معینی گندم از انبارهای سلطانی میزا

مرگ گروهی از کشاورزان در اثر شیوع بیماری در پی ق 736در سال  ).431/ 2، الملوک
و قحطی و کمبود غالت ناشی ازآن، دولت ناگزیر برای تأمین غالت مورد نیاز مردم و 

(ابن ایاس، فروخته شود با قیمت کمتر ها، از انبارهای حکومتی گندم  قیمت مهار
ق نیز در پی کاهش آب نیل و وقوع قحطی، امیر یلبغا به 764). در سال 1/471-472

، 2/ ق 1 (همان، توزیع غالت بین مردم نیازمند و اهل علم  از انبارهای دولتی پرداخت
ی ساختارهای معیوب اقتصادی، سیاست توزیع غالت از انبارها سبب). گاه به 7- 6

در بازار را امیران غالت انبارهای دولتی  ق682. در سال راه به جایی نمی برد:دولتی، 
 مهاردرهم تعیین کردند؛ ولی این اقدامات در  25و قیمت هر اردب غله را نیز توزیع 

 (مقریزی، تورم تأثیر چندانی نداشت و اوضاع بحرانی تا فصل زراعی بعدی تدوام یافت
سیاست دیگری ، واردات غله از مناطق مجاور ).178/ 2 ،ملوکالسلوک لمعرفه دول ال
گرفتند.  در پیش اوضاع اقتصادی و مدیریت شرایط بحرانی،  مهاربود که ممالیک برای 

گندم و ها، از مناطق دیگر  های دولت و هنگام بروز گرانی تاجران نیز به تبع سیاست
ق با تداوم کاهش 676در سال  ،ال). برای مث4/378(همان،  کردند میوارد به مصر غالت 

بهبود اوضاع  جاهای دیگر، درغالت ورادات آب نیل، خشکسالی گسترده و بروز قحطی، 
مهار ق نیز برای 694در سال  چنین). هم391-1/390 (ابن ایاس،مؤثر بود طاقت فرسا 

). گاه 277- 3/275 (العینی، اوضاع اقتصادی در اسکندریه، واردات غله صورت گرفت
رجب سال در  :کرد دات غله نقشه سودجویان و محتکران غله را نقش بر آب میوار

از  ، واردات گندمق از شام و شهرهای دمشق و اواخرماه شعبان همان سال نیز736
شد تا صاحبان غله برای جلوگیری از زیان بیشتر، غالت موجب طریق خشکی و دریا، 

به برداشت ناچار کشاورزان نیز وی دیگر، . از سخود را برای فروش از انبارها خارج کنند
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تا بتوانند غالت خود را به فروش برسانند. در پی این روی آوردند زودتر از موعد محصول 
در حالی  ؛شد رطل نان به یک درهم فروخته می 8روند نزولی یافت و هر ها  قیمت ،اتفاق

لمعرفه دول  السلوک (مقریزی، رطل آن یک درهم قیمت داشت 6که قبل از آن هر 
 کردق نیز واردات غالت به مصر را ضروری 782). گرانی غالت در سال )3/201 ،الملوک
  ).91-5/90(همان، 

  
  گذاری غالت  قیمت
گذاری دستوری کاالها به ویژه غالت، یکی دیگر از تدابیری بود که ممالیک برای  قیمت
های دستوری با توجه به  تگرفتند. سیاس بازار و مدیریت شرایط بحرانی به کار می مهار

و اغلب  آورد می در پیعرضه و تقاضا در اقتصاد، نتایج محدودی  ساز و کارتعارض آنها با 
ق که سلطان پس از حصول 736گرانی و قحطی سال مانند مدت بود.  گذرا و کوتاه

محتسب  برمقاماطمینان از دست داشتن امیران دربروز این بحران، ضیاء الدین یوسف را 
. وی پس از ضبط و برآورد غالت انبارهای امیران، قیمت هر اردب گندم را گماشتر مص
کسی حق فروش غالت خود را باالتر از قیمت تعیین  پس از آن، کرد.درهم تعیین  30

امیر  شده نداشت. با این حال ضیاء الدین یوسف دریافت که دالالنِ امیر قوصون و
فروشند. سلطان پس از اطالع  نرخ تعیین شده میغالت را به قیمتی باالتر از  ،بشتاک

انبار غالت خود را  نداشتو بعد از آن هیچ امیری جرأت  را مجازات کردامیران متخلف 
، احتکاراوضاع و جلوگیری از  مهار. همچنین سلطان برای باز کندمحتسب  ۀبدون اجاز

ای  و هیچ غله کنندقل از والیان شهرها خواست تا تمام غالت را به مصر منتای  نامه در
در انبارها و مخازن سایر مناطق ذخیره نگردد. سپس بر اساس نیاز هر شهر، گندم کافی 

ق نیز پس از  745). در سال 201- 3/199(همان،  و با قیمت تعیین شده اختصاص داد
 یت یافت تاافزایش شدید قیمت غالت و سایرکاالها، محتسب مصر از سوی سلطان مأمور

. محتسب پس از تعیین قیمت غالت، دالالن بازار را را اجرا کندگذاری  تسیاست قیم
  ).418/ 3(همان،  تا غالت را باالتر از نرخ تعیین شده نفروشند واداشت

  
  جابجایی جمعیت و توزیع افراد نیازمند در میان ثروتمندان 

کمبود و مدت ممالیک برای مدیریت شرایط بحرانی ناشی از  از جمله راهبردهای کوتاه
بحرانی به مناطق  کننده از مناطق گرانی غالت، جابجایی محدود جمعیت مصرف
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ن و برخوردار جامعه بود تا غیر بحرانی و دیگر توزیع جمعیت نیازمند در بین افراد متمکّ
. برای مثال سلطان منصور کاهش یابدها بر حکومت و مردم اندکی  فشار ناشی از گرانی

گرانی غالت در مصر، تصمیم گرفت با گسترش ق با  682ل سیف الدین قالوون در سا
؛ گو غالت در مصر بکاهد ۀافراد متقاضی و مصرف کنند شمارانتقال لشکر به شام از 

السلوک لمعرفه  نداشت (مقریزی،ها  اجرای سیاست مذکور تأثیر چندانی در قیمت اینکه
  ).2/178، دول الملوک

ن چون امیران و تجار در توزیع افراد نیازمند و فقرا در بین  ثروتمندان و افراد متمکّ
مدت ممالیک برای عبور از بحران،  شرایط سخت اقتصادی، یکی دیگر از تدابیر کوتاه

کاهش بار حکومت و تقلیل فشارهای اقتصادی بر افراد محروم بود. برای مثال در سال 
ن تقسیم کرد. وی را میان امیرا ١نفر از فقرا و حرافیش 2500ق سلطان مملوکی، 661

زمان با این  السلطنه سپرد و هم از آنها را به فرزندش ملک سعید و نایب شماریهمچنین 
 نان و گوشت نیز مقرر داشت تا از مردم چیزی درخواست نکنند ۀاقدام، برای آنها سران

و  775، 695، 694، 662های  در سالرا سیاست مذکور ممالیک، ). 1/319(ابن ایاس، 
-3/275(العینی،گرفتند کار  اوضاع اقتصادی به مهاربرای مدیریت بحران و  ق نیز776
، اغاثه االمه؛ همو، 263- 262، 6-2/5، السلوک لمعرفه دول الملوک ؛ مقریزی،277
  )140، 126-124، 2/ق1؛ ابن ایاس، 109- 108
  

  های تنبیهی سیاست
های  از جمله سیاست ها اموال افراد متخلف، مجازات محتکران و عامالن گرانی ۀمصادر

اقتصادی  ۀاوضاع آشفت مهارها که برای  . اجرای این سیاستبودممالیک  ۀمعمول در دور
اموال  ۀگرفت، گاه کاربردی چند گانه داشت. مصادر جامعه صورت می بر فشار هشو کا

ای  امیران و صاحب منصبان، هم ابزاری برای مجازات کارگزاران متخلف بود و هم شیوه
ب درآمد و تأمین منابع مالی و نیز جبران کسری بودجه حکومت ممالیک به برای کس
وقوع گرانی،  سببق به 695و  676های  ). برای مثال در سال56 (شربینی، آمد شمار می
گرانی و قحطی ناشی از  ق در پی696چنانکه در سال اموال افزایش یافت.  ۀمصادر

                                                                                                                                        
ست تـا  ای ندارد و صاحب دکانی نی شود که حرفه (ج: حرافیش و حرافه) به کسی گفته می حرفوش یا حرفی .1

ای مشغول باشد. به نوشتۀ ابن تغری بردی، حرافیش به افراد خشن، تند و آمـاده شـرّ گفتـه     در آن به حرفه
آینـد و در   ترین طبقات اجتماع هستند و از فقیـران و آوارگـان بـه شـمار مـی      شود. این گروه از فرودست می

  ).61- 60احمد دهمان، ؛ 15/97پذیرند (ابن تغری بردی،  ها اغلب آسیب ها و گرانی بیماری
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های  هزینهافزایش  و صوالت کشاورزیا و از بین رفتن محه تغییرات نیل، هجوم موش
). 107، اغاثه االمه (مقریزی،نهاد افزایش رو به اموال  ۀمصادر ،منابع مالی کاهش حکومت و
چنین وضعیتی ها،  کاهش منابع مالی ممالیک و افزایش هزینه سببنیز به  ق738در سال 
گندم سربازان ه کق 736سال در ). 249/ 3، السلوک لمعرفه دول الملوک (همو، پیش آمد

نادیده گرفتند، در خصوص تحویل غالت به حکومت، را و دستور سلطان احتکار کردند 
  ).3/201 (همان،را مصادره کنند غالت آنان دستور داد تا والی مصر سرانجام 

در تشدید گرانی، از جمله اقدامات  مؤثراموال متخلفان، عزل افراد  ۀعالوه بر مصادر
چون قاضی شهر قوص مثال  ؛فضای روانی جامعه بود مهاربحران و ممالیک برای مدیریت 
مصادره را و اموالش عزل پیش از هر اقدامی سلطان او را را داشت، ها  قصد افزایش قیمت

دمیری که در بروز گرانی سال  ،). همچنین محتسب مصر146- 145 (بطاوی،کرد 
السلوک  قریزی،(م مردم عزل شد ۀاعتراضات گستردسبب نقش داشت، به  ق782

  ). 91- 90/ 5، لمعرفه دول الملوک
آشوبگر که در وقوع گرانی نقش  معترض وهای  مجازات و مصادرۀ برخی از گروه

ب که به اعرامله جاز  ؛در دستور کار دولت ممالیک قرار داشت ،داشتند نیزچشمگیری 
کشاورزان  تجاری، تخریب بازارها و محصوالت کشاورزی و کشتارهای  غارت کاروان سبب

شدند. حکومت به محض  می گرانی در روستاها موجب کاهش غالت و وقوع قحطی و
و کرد  می ، بالفاصله اموالشان را مصادره، خانوادۀ آنها را اسیرآناندستگیری هر یک از 
توان  ). هر چند از نگاهی دیگر به خوبی می296- 294 (شربینی، زد می خودشان را گردن

اشتغال طیف سبب رکوبگرانۀ دولت در مواجهه با این گروه به دریافت که اقدامات س
خود از عوامل مهم در  کار کشاورزی در مناطق حاصلخیز مصر،در ها  از عربای  گسترده

اقدام برخی  ،عالوهه ). ب46(طقوش،  رکود کشاورزی و کاهش غالت و در نتیجه گرانی بود
 ،ثر بود. برای مثالؤغیر از کشاورزی ماز سالطین مملوک نیز در سوق دادن آنها به کاری 

برد جهت اهداف نظامی خود بهره در بدوی های  عربدلیری جنگاوری و از سلطان بیبرس 
  ).1/561، السلوک لمعرفه دول الملوک (مقریزی، و آنان را وارد لشکر خود کرد

  
  نتیجه

عوامل  های حاکمیت ممالیک بحری و در اثر ای بود که در بیشتر سال گرانی پدیده
تغییرات نیل و نقصان و فیضان آن  .داد مختلف طبیعی و انسانی در مصر رخ می

در خشکسالی و قحطی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن  مؤثرترین عامل طبیعی  مهم
های اقتصادی در  ها و نابسامانی ترین عوامل انسانی تأثیرگذار در بروز گرانی بود. از مهم
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ارگزاری و عاملیت حکومت در اقتصاد عالوه بر نقش نظارتی آن توان به ک این دوره، می
اشاره کرد، کارکردی که نقش نظارتی حکومت را نیز به مخاطره انداخته و آن را از حیّز 
انتفاع ساقط کرده بود. بخش اعظم اقتصاد مصر در این دوره در انحصار حکومت و 

های حکومت   اقتصاد، اجرای سیاست کارگزاران وابسته به آن قرار داشت. انحصارگرایی در
ها  ساخت. اغلب استراتژی های اقتصادی را با موانع جدی مواجه می  برای خروج از بحران

گذاری کاالها و غالت که بارها  نظیر قیمتبود، دستوری  یقتصاداهای مبتنی بر  حل و راه
یت موقت و گذرا ماه و عرضه و تقاضا در این دوره رخ داد، ساز و کارو بدون توجه به 

های ناشی از آن نبودند.  ای مشکالت اقتصادی و گرانی داشتند و معطوف به حل ریشه
ساالری به ویژه امیران در این دوره که از طریق نظام  سوداگری کارگزاران دستگاه دیوان

ی  ند، نه تنها ریشهخاص داشتافع منهای مختلف اقتصاد  اقطاع، در حوزه ۀبسط یافت
برای های حکومت  بلکه سیاست ،گرانی بود  کالت اقتصادی نظیر احتکار وبرخی از مش
ساخت. از سوی دیگر ماهیت غیربومی ممالیک و  را نیز با ناکامی مواجه میمهار شرایط 

ها و تنگناهایی مواجه  گیری آنها را با چالش مشروعیت سیاسی شکننده و ناپایدار، تصمیم
نگی تعامل ممالیک با قبایل عرب  بدوی ساکن در ها، چگو این چالش ۀکرد. از جمل می

ی کشاورزی داشتند و  مناطق مختلف مصر بود. مقابله نظامی با این قبایل که اغلب پیشه
های آنها که بیشتر ناشی از مشکالت اقتصادی بود و نیز مصادره اموال و  سرکوب شورش

، تخریب اراضی زراعی و ی بعدی جویانه های انتقام ای جز شورش های آنها، نتیجه زمین
ای  سیاستی که به جای نگاه راهبردی به مسأله و حل ریشه ؛نابودی کشاورزان نداشت

های ناشی از آن بود. در   های اقتصادی و قحطی و گرانی ساز بحران آن، خود زمینه
عوامل  توان چنین نتیجه گرفت که به رغم تأثیر های تحقیق می مجموع و بر اساس یافته

های اقتصادی ناشی از عوامل  های اقتصادی و گرانی، بحران در بروز نابسامانیطبیعی 
انسانی نظیر نوع حکمرانی، اقتصاد انحصارگرا و دستوری، سوداگری و فساد کارگزاران 

  تر و دیرپاتر بودند. تر، مخرّب هحکومت و سیاست داخلی ناکارآمد به مراتب گسترد
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