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ي وغريشامبين المقريز من التداول أصل نظرية النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة  

 هشام موحن :طالب في سلك الماستر:مالية،البنك والتأمين

كناس .كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية:جامعة المولى اسماعيل م  

 مقدمة 

وضع العديد من النظريات  لقد برع العديد من العلماء المسلمين العرب في 

 والقوانين االقتصادية  التي مازلنا نستعملها في وقتنا الحالي.

ذكر ابن خلدون ومن أهم مؤلفاته "كتاب السكة"في ومن بين هؤالء العلماء ن

ي ومن أهم مؤلفاته "كتاب "المقدمة"،أحمد بن يحيي بن جابر البغداد

وكة مما يضرب بالديار المصرية" كالقلقشندي في كتابه "الدنانير المسالنقود",

والمقريزي ومن أهم مؤلفاته "شدود  العقود في ذكر النقود "و"إغاثة  األمة 

 في كشف الغمة".

رغم هذه االنجازات للعلماء العرب والمسلمين في المجال االقتصادي إلى أننا 

لغربية ،وحتى ال نذكر  في وإسالمية نسعى إلى تعظيم البحوث ا عربيةكشعوب 

االقتصادية  التي كان المسلمين سباقين إليها ،بل ندرس في  ناهجنا النظرياتم

 كليتنا نظريات غربية ولكنها في األصل لعلماء مسلمين.

سنهتم في هذا المقال بنظرية النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول 

 .أصل هذه النظرية ومكتشفها ةلدارس

 وسنطرح اإلشكالية التالية :

نظرية النقود الرديئة  هي نظرية للعالم اإلسالمي العربي تقي الدين المقريزي  هل

 أم هي نظرية العالم االنجليزي غريشام.

قبل االنتقال  لإلجابة على اإلشكالية  المطروحة سنبدأ أوال بنبذة  عن حياة كل 

ذه ئف التي شغلها الن هالمهن والوظاالعالمين ،الفترات التي عاصرها ،من هذين 

 اإلجابة عن هذه اإلشكالية . العناصر جزء أساسي  من

 تقي الدين المقريزي

 نشأته:



 مقاالت علمية

هو ثقي الدين أحمد بن علي المقريزي، يختلف العلماء في تاريخ والدته لكن ما 

م،الذي يوافق  4116ه، وتوفي  سنة  431م الموافق  4631هو متفق عليه  هو 

بى في كنف العلوم والمعرفة آلن وأم مصرية نشا وتر لبناني ه ، من أب 518

جده ألبيه  الشيخ عبد القادر بن محمد  كان محدثا وفقيها وجده المه كان الشيخ  

ولد  شمس الدين  محمد بن عبد الرحمن  الصائغ من كبار فقهاء الحنفية

 وترعرع في حارة برحوان بالقاهرة .

 تكوينه :

والنحو على نخبة من أشهر  درس في القاهرة العلوم الشرعية والعلوم اللغوية

 1علماء القاهرة.

أخرى حرص  أن عدد شيوخه بلغ ستمائة ،ومن جهةويشير السخاوي إلى 

المقريزي  على تحصيل المعرفة من خالل لقائه  كبار العلماء،ومجالس األئمة ، 

وتنقله في مراكز علمية مثل مكة المكرمة، أثناء حجه  لبيت هللا الحرام 

له الطواف  على الشيوخ  وسماع العلوم، وأدى هذا إلى تعدد  ،ودمشق، مما أتاح

 .2ن  في فترة مبكرة من حياتهالقرآمعارف المقريزي واهتمامه ونبوغه،فحفظ 

 الوظائف :

السلطان  الظاهر برقوق ومن بعده  تولى المقريزي عدة وظائف،وعاش  في عهد

فشغل  عدة مناصب في الديوان ،كما تولى منصب القضاء والخطابة   ابنه  فرج

 بجامع عمر بن العاص واإلمامة بجامع الحاكم بأمر هللا ، التدريس والحسبة .

 مؤلفاته:للمقريزي العديد من المؤلفات  من أهمها.

 "شدود العقود في ذكر النقود "

األصل  فصال من كتاب   هو رسالة نفيسة في تاريخ النقود العربية وقد كان في

"إغاثة األمة"،ثم أفرده بكتاب مستقل  وعنوان خاص بعد أن توسع فيه وتوجد 

نسخ من هذه الرسالة في برلين ولندن واستانبول واالسكولاير،وقد ترجم إلى 

ي إلى الفرنسية ونشره اس،وترجمه المستشرق دوس4474االيطالية وطبع سنة 

                                                             

  1 احمد المقريزي مؤرخا للحركة الصليبية ،هايل مصطفى البري
 2نفس المصدر 
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ه الموافق  4974في القسطنطينية سنة أيضا،ثم نشر  4474في باريس سنة 

ميالدية  بعناية أحمد بن فارس الشدياق ،وطبعت في اإلسكندرية   4554لسنة 

 3،وغير من الطباعات .4765،ثم في النجف سنة 4766سنة 

 "إغاثة األمة في كشف الغمة"

وهو كتاب صغير لكنه   من أفضل ما كتب المقريزي عمقا وفهما، استعرض فيه 

 505تاريخ  المجاعات التي حلت بمصر من أقدم العصور حتى مجاعة سنة 

هجرية السنة التي كتب فيها الكتاب مع تحليل  العوامل االقتصادية واالجتماعية  

وعة برقم  لهذه االزمات، ومنه مخطوطات عديدة في كمبردج ضمن مجم

746Add  4710وفي باريس بالمكتبة الوطنية وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 

، 4784بتحقيق كل من مصطفى  زيادة وجمال الدين الشباتي، ثم أعيد طبعه سنة 

 .وغيرها من الطباعات 4740و  4783كما طبع  بحمص 

 "رسالة في موازين والمكاييل: أو األوزان واألكيال الشرعية"

صفحة، وترجمت الى  45مخطوط في لندن وأخر في دار الكتاب في  منها

 4في روستك بعناية المستشرق ريك. 4500االيطالية سنة 

 توماس  غريشام :

 نشأته:

أبوه  4847نوفمبر  94م في لندن وتوفي في  4847ولد توماس غريشام عام 

 هو السير ريتشارد غريشام،وهو من أسرة نورفولوك العريقة.

 تكوينه:

السير توماس غريشام درس في جامعة كامبريدج، بحيث تدرب على يد عمه   

 السير جون غريشام على األعمال التجارية.

 وظائفه :

                                                             
بويلي سكينة،رسالة دكتواره تحت عنوان الفكر االقتصادي عند ابن خلدون والمقريزي،دراسة تحليلية  مقارنة في ظل 3

 .52،ص 4112-4112، 1،جامعة الحاج لخضر باتنة  النظريات االقتصادية العالمية

  4نفس المصدر ص 59.
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السادس بمنصب وزير المالية ومن قبلها كان  عين من قبل الملك إدوارد

مستشارا  للملكة اليزابيت، وقد كان تاجرا ،محاسبا، ورجل االقتصاد  في مملكة 

 را .انجلت

 مؤلفاته :

من خالل بحثي في الكتب والمواقع االلكترونية  لم أجد  لتوماس غريشام 

مؤلفات. لكنه  كان مؤسسا للعملة االنجليزية على أسس صحيحة.ويعتبر مؤسسة 

 البورصة في لندن ومتخصصا في العمالت .

 " قانون  النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق"شرح 

التداول  في بلد معين  بنوعين من النقود  إحداهما ذات معدن ثمين عندما يجري 

ن الثمين تختفي من التداول في دواألخرى ذات معدن رديئ فان النقود ذات المع

 السوق ويتم التداول فقط بالنقود  ذات المعدن الرخيص.

 ظروف استنتاج  المقريزي لهذا القانون :-

ه  إغاثة  األمة في كشف الغمة في الوقت ذكر المقريزي هذا القانون  في كتاب

ذهبية اختفاء النقود ال  الذي كانت  فيه مصر تعيش حالة من المجاعة.حيت الحظ

من التداول، واكتفاء األفراد  بالتعامل بالنقود النحاسية بسبب ارتفاع االسعار 

 التي خفضت القيمة الشرائية للنقود، حيث ثم اختفاء الذهب والفضة واستعمالها

 في صناعة الحلى .

 ظروف استنتاج عريشام لهذا القانون -

االنجليزي المعدني مستبدال  –"قام الملك هنري الثامن بتغيير مكونات  عملة 

كبيرا من الفضة بالمعادن األساسية الشائعة أوضحت مشاورات  غريشام  جزءا

 ة الشلنبذلك التغيير وبدؤوا  بفرز عملمع الملكة اليزابيت أن الناس علموا  

على تاريخ إصدارها بهدف جمع  العمالت المصنعة من  ااالنجليزي المعدني بناء

كمية أكثر، ثم قاموا بصهرها وبيعها بقيمة أكبر،اذ أن قيمة معدن الفضة العام  
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أعلى من قيمته مسكوكا، وبهذا الحظ غريشام أن المال  السيء يطرد المال الجيد 

 5خارج التداول" .

ة تاريخ اكتشاف  واستنتاج القانون من طرف العالميين  يظهر من خالل مقارن

المقريزي استنبط هذا القانون قبل غريشام بحوالي قرن  نعلى أن  تقي الدي

ونصف، إال أن الظروف التي تم على أساسها اكتشاف هذا القانون  تختلف من 

كل من تكوين والوظائف التي شغلها .أما من خالل مقارنة نشأة ,عالم إلى آخر

ة من أسر هذين  العالميين  فيظهر أن كال من العالميين نشأ في بيت علم ومعرف

وفر  هذا لهما تكوينا عاليا لكن غريشام كان  عالما  غنية وميسورة الحال  حيت

اقتصاديا وتجاريا بينما ثقي الدين المقريزي جمع بين كثير من العلوم سواء في 

لتاريخ.كما نالحظ على أن هذا األخير له مجال الفقه  والحديث واالقتصاد وا

بالنظر  ا ، أمنما غريشام  لم أجد له مؤلفات مؤلفات عديدة في شتى المجاالت بي

العالمين  يتضح أن كالهما كلفا  بمهمات إلى  من كال في الوظائف التي شغلها

اصة في مجال االقتصاد،فبالنسبة جانب الملوك ووظائف ذات شان عظيم  خ

ريشام كان وزيرا للمالية  مما جعله رجل اقتصاد من الدرجة األولى  في ذلك لغ

فة الحسبة التي جعلته يلم ويحتك بوظيالوقت، أما المقريزي فيذكر انه كلف 

بالتجار والسوق  وعامة الناس بحيث جمع بين الدراسات االجتماعية 

ضاع االقتصادية واالقتصادية، ربط األسباب بالنتائج ،وفسر الروابط بين األو

ة، وهذا يظهر  من خالل مؤلفاته واالجتماعية والتطورات االقتصادي

بها  خاصة"إغاثة األمة في كشف الغمة"،أما بالنسبة لطرق العلمية التي استنتج

العالمين فلها أسس علمية تعتمد على التجربة والمالحظة  القانون من 

 واالستنتاج.

 تب التي تذكر القانون.نماذج لبعض المناهج الجامعية والك

-« EL makrizi auteur  de l`histoire  des famimes  en Egypte 

s’est intéresse à la monnaie  et aux phénomènes de l’ 

inflation pour  lui  la richesse d’une nation  est en relation 
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avec  la commerce  et il a donc développée une théorie 

quantitative    de la    monnaie. 

 Bien En avant  T .GEESHAM il a mis  au point la lois 

selon  laquelle  dans un pays donné, deux  monnaies sont 

utilisées parallèlement la mauvais  monnaies chasse la 

bonne, qu’elle est thésaurisé à cause de sa valeur 

métallique supérieure ». 

A. LAHRECH et A.CHERBRA. Introduction à  

l’économie semestre 1 en économie et gestion ,FSJES 

MEKNES- . – 

لمالي والدبلوماسي توماس جريشام,التاجر واوهدا القانون ينسب إلى السير"

وتلك الكبير في عصر الملكة إليزابيت وأحد مؤسسي البورصة الملكية في لندن 

 من أسوء الحاالت في التاريخ التي تنسب فيها اإلنجازات لغير صاحبها.

فقد الحظ أوريشم هذا االتجاه قبل ذلك بعامين كاملين،ومن غير المرجح أنه كان 

الماضي صورة الحاضر,جون كينت -"تاريخ الفكر االقتصاديأول من قال بذلك.

 جالبيرت سلسلة كتب ثقافية شهرية 

أن الفكر النقدي للمقريزي قد وضع  أساسا من قاعدة الذهب  "وبالتالي نجد

 وقانون غريشام الذي يقول بأن العملة الردئية تطرد العملة الجيدة من التداول

العملة "د عند المقريزي عندما أكد بان اختفاء العمالت الفضيةفإن جذوره توج

كان سببا في  من التداول تاركة الساحة للعمالت النحاسية الرديئة  "الجيدة

"محاضرات في االقتصاد السياسي لطلبة السنة األولى ل.م.د, ارتفاع األسعار.

-9094إعداد الدكتورة مصابيح فاطمة , كلية الحقوق والعلوم السياسية بلعباس 

9099 

هذا ما دفع األفراد إلى غير أن زيادة إنتاج الفضة أدت إلى انخفاض قيمتها و" 

والتعامل فقط بالنقود الذهبية،إذ أن ميراث هذا النظام  االبتعاد عن التعامل بها 

الذي جرى توضيحه يصطدم بقانون جريشام الذي ينص على أن  النقود الرديئة 
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"محاضرات في االقتصاد النقدي واألسواق رؤوس تطرد النقود الجيدة.

األموال,طلبة السنة الثانية مالية ومحاسبة وعلوم اقتصادية وتجارية وعلوم 

 .4,جامعة باتنة 9044-9043يير التس

من خالل هذه الكتب والمناهج الجامعية سواء في التاريخ أو االقتصاد يتضح -

 ذا القانون ينسب لثالثة  مصادر مختلفة وهي :ه على أن 

 أصل هذا القانون للمقريزي لكن غريشام له الفضل في خروجه  للوجود.-4

 ريشام.ال ينسب هذا القانون ال للمقريزي،وال لغ-9

 مكتشف هذا القانون هو توماس غريشام.-6

 الخاتمة : 

"النقود الرديئة تطرد  قانون من خالل ما سبق يبدو أن ليس هناك جزم بأن

ألحد هذين العالمين،لكن ما هو معقول وبدالئل  التي  النقود  الجيدة  في السوق"

الفترة سبق ذكرها على ان المقريزي سباق الكتشاف هذا القانون باعتبار 

الزمنية التي عاشها ومؤلفه "إغاثة األمة في كشف الغمة"الذاكر لهذا 

غربية وموضوعة في  لغات القانون،وكذلك كتبه االقتصادية التي ترجمت لعدة

عدد من المكتبات األوربية دليل على اهتمام الغرب بهذا العالم وبنظرياته 

أن هذا القانون وكما هو  االقتصادية،لكن اإلشكالية التي تبقى غير مفهومة،هي

سائد  في جامعاتنا وبين طلبتنا هو قانون غريشام وال يتم ذكر المقريزي عليه 

ولحل هذه االشكالية أقترح إدماج  مادة تاريخ االقتصاد اإلسالمي كمادة أساسية 

في كليات االقتصاد والتاريخ خصوصا في المغرب لتلقين الطلبة ما يحتويه هذا 

يات مهمة خاصة عند ثقي الدين المقريزي وأستاذة عبد االقتصاد من نظر

 الرحمن بن خلدون .

 ببليوغرافيا :.

اعداد الدكتور هايل مصطفى أحمد بن علي المقريزي مؤرخا للحركة الصليبية -

 البري.
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محاضرات في االقتصاد النقدي وأسواق رؤس االموال،كلية العلوم االقتصادية -

الحاج  4العلوم المالية،جامعة باثنةوالتجارية وعلوم التسيير،قسم 

 .9044الخضر،

تاريخ الفكر االقتصادي الماضي صورة للحاضر،جون كيبنت جالبريت،ترجمة  -

احمد فؤاد بليع،مراجعة اسماعيل صبري عبد هللا ، سلسلة كتب ثقافية شهرية، 

،عالم 934م العدد  9000المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، الكويت،

 فة.المعر

محاضرات في االقتصاد السياسي لطلبة السنة االولى ل .م.د اعداد الدكتوارة -

مصابيح فاطمة،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق، تخصص القانون 

 .9099-9094الخاص، السنة الجامعية  

دكتورة بويلي سكينة،رسالة دكتوارة تحت عنوان الفكر االقتصادي عند ابن -

دراسة تحليلية مقارنة في ظل النظريات االقتصادية العالمية -ريزيخلدون والمق

 .9048-9041، 4في العلوم االسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة 

 م، 9005مقال :المقريزي وغريشام،حياة أحمد سلمان، منشور بتاريخ  -

 مقال:بعض أراء المقريزي االقتصادية الوقائع المواكبة للعصر،النقود نموذجا-

ور الفكر االقتصادي،عبد الرحمن يسري احمد،الدار تط-

 م . 9006الجامعية،االسكندرية

 باللغة االجنبية :

Thomas W. Grisham.1519-1579 .commencement ; 

comptable ;fiance ; et argent « ou les Majesty’s secret 

service  »Histoire de la comptabilité, eddy  E flix p 42-43-

44/  - 

A .LAHRECH et A.CHERBA. Introduction a l’économie 

semestre 1 en économie et gestion ; FSJES MEKNES :    - 
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