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 مقدمه
 و رود می شمار به کالسیک اقتصاد مهم های پایه از یکی خارجی، تجارت ویژه به تجارت
 حکومتگر های خاندان اقتصادی نظام رکود یا شکوفایی در شگرفی تأثیر آن افول و رونق
 مهمی جایگاه از خارجی تجارت خاصه تجارت، تاریخ بررسی اساس، همین بر. است داشته

 در این پژوهش .است برخوردار انسانی جوامع افول و رونق و ها دولت فرازوفرود تحلیل در
عنوان گروهی تأثیرگذار در این زمینه، بررسی شده  تجارت خارجی مصر و نقش مغربیان به

حج از  های کاروان مسیر در فتنگر و قرار ممتاز جغرافیایی موقعیت واسطه به مصر .است
، )١٩٠، ...االقتصادی مصر تاریخ من  فصولعبدالرحیم،( های واقع در شمال آفریقا سرزمین

این موقعیت زمینه مناسبی را فراهم . بود شده مغربی مبدل تاجران و حاجیان میعادگاه به
 در سایه توجهی از مغربیان برای دادوستد رهسپار مصر شوند و کرد تا تعداد قابل

در . توجهی را در تجارت خارجی آن به خود اختصاص دهند های خویش سهم قابل فعالیت
گران و تاجران مصری و مغربی به استانبول،  با انتقال صنعت ابتدای دورة عثمانی هر چند

آفرینی  ها در مصر کم رنگ شد، اما از استمرار نقش بنابر خواست سلیم اول، حضور آن
مشارکت . ویژه تجارت خارجی آن فرو نکاست بی در اقتصاد مصر بههای مغر خاندان

های مغربی محدود  مغربیان در این دوره نیز تنها به برقراری روابط تجاری مصر با سرزمین
های آسیا، آفریقا، اروپا و استانبول  ها به سرزمین های تجاری مغربی نماند و در سایه فعالیت

آفرین در  های مغربی نقش ترین خاندان نار بررسی مهمدر سطور پیش رو در ک. کشیده شد
ها در روابط  های مغربی و نقش اقتصادی آن تجارت خارجی مصر، چگونگی حضور خاندان
 .خارجی مصر در این دوره، تبیین خواهد شد

 فی المغاربهپیش از پژوهش حاضر، عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم در کتاب 
 التجاریة البیوت  ـالثروة و العائلةحسام محمد عبدالمطی در  و العثمانی العصر فی مصر

ها در مسائل تجاری مصر در عهد   به حضور و نقش مغربیمصر العثمانیة فی المغربیة
 ای ارزنده مطالب مقاله، این موضوع با متناسب هرچند آثار این. اند عثمانی توجه داشته

 اقتصادی حیات در آنان اقتصادی نقش و مصر در مستقر مغربی های خاندان خصوص در
 در مصر خارجی تجارت کلی شرایط به ای اشاره اما کنند، می ارائه مصر خارجی تجارت و

 .ندارند آن روند در عثمانیان تأثیرگذاری میزان و تاریخی دوره این
 

 مصر خارجی تجارت
 عنوان به پیوسته را منطقه این آن، سرزمینی کنار وسعت در مصر جغرافیایی موقعیت
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 در واقع های بین سرزمین دریا و خشکی جهانی در تجارت های اصلی شاهراه از یکی
 چنین از برخورداری. بود کرده تبدیل آن غربی و شرقی همسایگان و جنوب و شمال
 به رفاه و نعمت، ثروت سرزمین مصر برای توانست می که آن ضمن خدادادی نعمت
نیز همواره برای تصاحب و تسلط  شورگشایان راک و بزرگ های قدرت طمع آورد، ارمغان

 عثمانی را نیز به میدانی برای رقابت و فعالیت ۀاین موقعیت، مصر دور. انگیخت بر آن برمی
تبدیل کرد و تجارت خارجی آن را تحت تأثیر قرار  های مختلف های تجاری سرزمین قافله
 و مکه مقدس شهرهای بر سرخ یایدر اشراف با بهانة ها عثمانی دوره، این ابتدای در .داد

مصر قبل رمضان، ( کردند ممانعت دریا این به اروپایی تجاری های کشتی ورود از مدینه،
خارجی مصر  رو، تجارت ازاین .)١٤ ،االسکندریة فی العصر الحدیثهمو،  ؛٦٣ ،عبدالناصر

 یاستس ولی ؛)٤٠حامدمغیث، ( کرد تجربه را رکودبه دنبال آن  و نزولی یافت سیری
 و شد ملغی مکه شریف وساطت با مصر، آل عثمان در حاکمیت تثبیت از پس مذکور
). همانجا(بازیافت  را خود پیشین رونق و شرایط رکود، از خروج مصر با خارجی تجارت

 از م ١٥١٧/ ه ٩٢٣ در سرخ دریای و نظایر آن از فلفل تجارت انحصار پایان بخشیدن به
عنوان رکنی  مسکوکات نیز به). ١٠٩حنا، ( تجارت بود در ها عثمانی مهم اقدامات دیگر

. مؤثر در تجارت داخلی و خارجی مصر؛ شاهد ظهور ناخالصی و کاهش وزن و عیار بود
منظور تأمین اهداف و منافع مالی خویش در سرزمین مصر از عنایت  کارگزاران عثمانی به

راتی در خصوص نوع طال برای  که حاوی دستونامه مصر قانون. به مسکوکات غفلت نکردند
 ؛١٥١ـ٣مخلوف، (رز توجه آل عثمان به این بخش است ها است، نمونه با ضرب سکه

(Barkan, 386-7 .ومرج و آشفتگی در  ها، از سوئی به هرج این دخالت در عیار سکه
 اخبار فی المأنوسة الروضةبکری،  ؛٦٥؛ دمرداشی، ٥/١٧٤ایاس،  ابن( های اقتصادی فعالیت
به تعطیلی بازارها در   و از سوی دیگر)٢٢ـ٣ ،١٩٨٩باشامبارک،  ؛٨ـ٩ ،المحروسة مصر

برای مثال مورخان در . دارد حکایت مصر تجارت در اختالل از روشنی به مصر منجر شد که
 / ه١٠٤٤ م، ١٥٢٢/  ه ٩٢٨ م، ١٥٢١/ ه ٩٢٧ م،١٥٢٠/ ه ٩٢٦های  بیان حوادث سال

بقای،  ؛٢٢ باشامبارک، ؛٤٦٢ـ٣ و ٤٠٢ و ٥/٣٤١ ایاس، ابن( م ١٧١٢/ ه ١١٢٤م، ١٦٣٤
 الرحمانیة المنح بکری،( وزیر ٢پاشا سلیمان و ١پاشا محمود نظیر کسانی حکومت و) ٤٥
 .اند کرده اشاره بازارها تعطیلی به) ١٨٢ و ١٥٢ ،ةالعثمانی الدولة فی

                                                                                                                                            
 ).١٣٦اسحاقی، . نکـ ( والی مصر بود ٩٧٥/١٥٦٧ تا ٩٧٣/١٥٦٧محمود پاشا از . ١
م ١٥٣٦/ ه٩٤٣ م والی مصر شد و بعد از مدتی عـزل شـدن در سـال    ١٥٢٤/  ه٩٣١سلیمان پاشا در سال     . ٢

 ).همانجا(ار دیگر به قدرت رسید ب



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠

 تحوالت و بر تأثیرپذیری از حوادث عالوه عثمانی دورۀ در مصر خارجی تجارت
 روند مغربی، های خاندان ازجمله تجاری، های خاندان فعالیت و رشد ظهور سیاسی، با

 این در پیشه، تجارت های خاندان. گرفت پیش در قبلی ادوار با مقایسه در را متفاوتی
 در دوره فاطمیان و .کردند ایفا در مصر را بزرگ تجاری های نمایندگی نظیر نقشی دوره

م شماری از مغربیان راهی مصر  ١٤٩٢/ ه ٨٩٨قوط غرناطه در ویژه بعد از س ممالیک به
دالیل سیاسی،  در دوره عثمانی مهاجرت مغربیان به مصر به). ١٥عبدالمعطی، ( شدند

 العصر فی مصر فی المغاربةعبدالرحیم، ( فرهنگی افزایش یافت ـاقتصادی و دینی
انیا به سواحل مغرب و های اسپ اخراج مسلمانان از اندلس، یورش). ١٦ـ٢٧، العثمانی

، گسستگی )١٨٨، ...االقتصادی مصر تاریخ من فصولهمو، (غارتگری در این منطقه 
ها و  که افزایش مالیات) م١٢٦٩/ ه ٦٦٧( سیاسی مغرب پس از سقوط دولت موحدین
، العثمانی العصر فی مصر فی المغاربةهمو، (نابودی زراعت و صنعت را به همراه داشت

تر در مصر در  امل دیگری مانند حج، تحصیل و شرایط تجاری مناسبو همچنین عو) ٢٠
بدین ). ١٥ـ٣٠عبدالمعطی، ( ها و علل اصلی این مهاجرت بود مقایسه با مغرب، زمینه

سوی شرق نهادند  ترتیب جمع زیادی از تاجران، وهنرمندان و برخی از  قبایل مغربی رو به
 وجود ویژه مغرب، به آن با جغرافیایی نزدیکی و پیوستگی به توجه که در این میان مصر با

 شمار زیادی مقصد و محل سکونت تجاری، های فعالیت برای توجه قابل و چشمگیر آزادی
 و هریدی، اللیبیون ؛١٩ ،العثمانی العصر فی مصر فی المغاربة عبدالرحیم،( شد ها مغربی از

مصر، فصل جدیدی از ها در   حضور چشمگیر مغربی).٢٠٦ـ٧، ...االقتصادیة حیاتهم
 .ویژه در حوزه تجارت خارجی را فراهم ساخت های مغربی به های تجاری خاندان فعالیت
مانند طرابلسی، تونسی، جزائریه، مراکشی  پسوندهایی با مصر اغلب در مغربی های خاندان

در روابط تجاری مصر با  ها عثمانی تسلط دورۀ شدند و در و اندلسی شناخته می
 .ای ایفا کردند برجسته  مختلف آفریقا، آسیا و اروپا نقشهای سرزمین

 
 مغربیان و روابط تجاری مصر با  آفریقا. الف

هایی است که به دالیل گوناگون همواره در تجارت خارجی مصر  آفریقا یکی از حوزه
 ارتباطی های راه مسیر در مصر گرفتن قرار. جایگاهی درخور توجه داشته است

 مغربی و نیازهای تجاری حجاج مسیر نیز و اسالم جهان شرق و اییآفریق های سرزمین
طور طبیعی جایگاه مهمی را برای شمال آفریقا در تجارت خارجی  سرزمین، به این دو
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مغرب با تسلط عثمانیان و اهداف  و مصر تجاری مناسبات .ساخت مصر فراهم می
های  های زمینی و راه اقتصادی آنان در این منطقه، همچون گذشته از طریق کاروان

 برای را زمینه برآمد درصدد دولت عثمانی پس از سیطره بر مصر. دریایی استمرار یافت
 هدف این تحقق  برای.کند فراهم عثمانی دولت خزانه به آفریقایی معادن طالهای انتقال

 گمرکی عوارض پرداخت از مصر، در طال خاک تاجران طال، تجارت به بخشیدن رونق و
های  م پیمان ١٥٣٠/  ه٩٣٧همچنین در . )٤٤٦ ،٣٢٩ ،٢٠١٤عبده،  کامل (شدند معاف

 سوی تکرور هایی منعقد شد که با هدف استخراج خاک طال به خانه متنوعی بین تجارت
توجه به قدرت  تاجران مغربی با .عازم بودند) ٣٨ /٢حموی،  یاقوت: ـ در سودان؛ نک(

های طرابلسی،  خاندان). ٣٣١عبده، ( ا داشتنده مالی خود، جایگاه مهمی در این پیمان
مراکشی و اندلسی از جمله مغربیانی بودند که به تجارت طال در این دوره اشتغال 

کردند و از این  های طرابلسی نقش فعالی در تجارت طالی آفریقا ایفا می خاندان. داشتند
 ثروت فراوانی دست های آن نظیر تربانه، رحومه، مؤمن و غریانی به طریق برخی عائله

های مراکشی نیز در این تجارت سهیم بودند و با مراکز  خاندان). ٤٧عبدالمعطی، ( یافتند
های مراکشی بود  عائله عشوبی از جمله خاندان. تولید طال در غرب آفریقا ارتباط داشتند

). ١٠٣همان، ( آمد های خویش کانون تجارت طال به شمار می که در سایه فعالیت
های اندلسی نیز همپای دیگر مغربیان در تجارت طالی مناطق غرب آفریقا  نخاندا

زمینه تجارت طال در  های مهم اندلسی در عائله صباغ یکی از خاندان. مشارکت داشتند
زمان دقیق . شانزدهم و هفدهم میالدی بود/  یازدهم هجریۀسدة دهم و اوایل سد

د بن محمد بن مسعود اندلسی حاج محم. هجرت این خاندان به مصر روشن نیست
مشهور به صباغ، بزرگ این خاندان، با افراد خویش در تکرور و حوزه تجارت طال فعالیت 

آمد که در تجارت  خواجه محمد صباغ نیز از دیگر افراد این عائله به شمار می. کرد می
 ). ١١٢ـ٥همان، ( طال صاحب سرمایه بود

بین فیوم و غرب طرابلس ( ، فَزّانُ)١٣٢ـ٣تونسی، (های دارفور در سودان  قافله
های مهم تجاری میان  از قافله) ٣٤٣مهری، (ار در مصر نّو سِ) ٤/٢٦٠یاقوت حموی، (

ونقل و  آمدند که با ایفای نقش مؤثر در حمل مصر و آفریقا در این عصر به شمار می
حریر و پشمی، های  مبادله کاالهای صادراتی و وارداتی همانند دندان فیل، انواع پارچه

 روابط تجاری طرفین را گسترش دادند ها، پوست، تمر هندی، مرجان، برده و نظایر آن
های  قبایل بربر ساکن در سواحل شمال آفریقا نیز از طریق کشتی). ٢٣٦ـ١/٥٣جیرار، (
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های حج توانستند روابط تجاری را با مصر در این دوره برقرار کنند  ویژه کاروان تجاری به
ردن کاالهای خود به این منطقه از کاالهای مصری و یا دیگر مناطق نیز در این و ضمن ب

 به های آفریقایی سرزمین از عمده اقالم وارداتی). ٢٥٣ـ٨همان، ( مند شوند سرزمین بهره
ها  آن میان در که بود شترمرغ و دندان پر حبشی، و سودانی های عاج، پارچه شامل مصر
بیشترین حجم را به خود اختصاص ) در سودان( فانردُی بنام کُا ویژه برده منطقه به برده
ترین اقالم تجاری  زیتون یکی از مهم همچنین روغن). ١٥٩عبدهللا أبوالروس، ( داد می

عبدالمعطی، ( بین مصر و مغرب بود که واردات آن در انحصار مغربیان قرار داشت
یان مؤثر در تجارت زیتون های طرابلسی و تونسی نیز ازجمله مغرب خاندان). ١٩٨ـ٩

خواجه سعید بن سالم زواری طرابلسی که رئیس صنف تاجران ). ٥٧، ٤٦همان، ( بودند
زیتون در بوالق بود، همراه دیگر اعضای خاندانش انحصار صادرات زیتون به حرمین 
شریفین را برای بیش از سی سال در اختیار داشت و از این طریق به ثروت فراوانی 

در مقابل این کاالهای وارداتی، کاالهای مصری و کاالهای ). ٤٦ـ٧همان، ( دست یافت
های کتانی و حریر مصر و سوریه، پشم، شکر، کاالهای  های دیگر مانند پارچه سرزمین
های آفریقایی انتقال  های مذکور و تاجران به سرزمین ای و نظایر آن از طریق قافله شیشه

 ).٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٣ـ١/٧ جیرار،( یافت می
 
 مغربیان و روابط تجاری مصر با آسیا. ب

 این تجاری مناسبات عمالً کردند، می فعالیت مکه به مصر مسیر در که تجاری های قافله
روابط تجاری مصر با ). ١/٢٥٩ همان،( کردند می برقرار را آسیایی های سرزمین با منطقه

درهای مصر با بندرهای های زمینی یا ارتباط بن های آسیایی از طریق کاروان سرزمین
  کاالهایی چون صابون، روغن.پذیرفت می ا، صورتکّشام نظیر الذقیه، بیروت، یافا و عَ

همان، ( شد های حریر و نظایر آن از مناطق فوق به مصر ارسال می زیتون، کنجد، پارچه
وسیله  شال کشمیر به همچنین قهوه یمن و کاالهای هندی نظیر ادویه، پارچه و). ٢٦٢

عمر،  علی( یافت جران و حاجیان شامی، مغربی و مصری از حجاز به مصر انتقال میتا
 .)١٥٦ـ٨أبوالروس،  عبدهللا ؛٢٦٤ـ٢٦٥

های هندی برخوردار بودند و در  تاجران مراکشی از جایگاه مهمی در تجارت پارچه
م عالوه بر جایگاه مه ).٨٧ عبدالمعطی،( عمل انحصار تجارت آن را در اختیار داشتند

همان، ( های هندی مشیش در تجارت پارچه های شرایبی و ابن هایی نظیر عائله مراکشی
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مسیر تجاری هند، جده و قاهره فعالیت  های اندلسی نیز در ، خاندان)١٠٦، ٩٦
آمد و  های هندی به شمار می عائله کهن از تاجران بزرگ پارچه). ١١٢همان، (کردند می

 العصر فی مصر فی  المغاربةعبدالرحیم،( داشتنمایندگی تجاری بزرگی در قاهره 
روابط بین مصر با مناطقی نظیر حجاز و یمن از دیگر تعامالت مهم دوره ). ٧٢، العثمانی

العرب و یمن  های مغربی در روابط تجاری بین مصر با جزیره خاندان. عثمانی است
). ٢٠٦ ،...االقتصادی مصر تاریخ من  فصولعبدالرحیم،( فعالیت چشمگیری داشتند
بندری در (نام عاشور محمد در مخا مندیل با داشتن وکیلی به خواجه محمد از عائله ابن

های مراکشی نیز از نقش  خاندان). ٨٤عبدالمعطی، ( به تجارت قهوه مشغول بود) یمن
های شرایبی، جسوس،  مهمی در تجارت با مخا، عدن و هند برخوردار بودند و عائله

همان، (ی با فعالیت در تجارت قهوه صاحب شهرت و ثروت بودندعشوبی، جلون و بنان
عالوه کاالهایی  به. شد غالت هر ساله از مصر به حرمین شریفین ارسال می). ٨٧-١٠٩

زیتون، پنیر، آرد، سرکه و شنبلیله توسط تاجران مصری به حجاز ارسال  چون روغن
 شد مند می ین سرزمین بهرهاز کاالهای هندی موجود در ا گشت و در مقابل مصر نیز می

در سایه برقراری این تعامل عالوه بر کاالهای دو سرزمین، ). ١٥٦ـ٨عبدهللا أبوالروس، (
مرجان یکی از این کاالها بود که بعد . شد ها مبادله می کاالهای مناطق دیگر نیز بین آن

یگر مناطق العرب، هند و د های جزیره از رسیدن به مصر از طریق بندر سوئز به سرزمین
). ١٣٤؛ شومان، ٢٠٧، ...االقتصادی مصر تاریخ من  فصولعبدالرحیم،( شد ارسال می

کردند و  شده از تونس ایفا می طرابلسیان نقش مهمی در تجارت مرجان استخراج
عبدالمعطی، ( تجارت آن برخوردار بودند های غریانی و ابن ملقه از سابقه طوالنی در عائله
های خود مدت  آمده از سرزمین دست سی نیز در تجارت مرجان بههای تون خاندان). ٤٧

 ).٥٧همان، ( مدیدی فعالیت داشتند
 

 مغربیان و روابط تجاری مصر با اروپا . ج
عثمان و معاهدات طرفین  های آل های اروپایی با مصر در سایه سیاست تجارت دولت

ره با مصر روابط تجاری های اروپایی که در این دو از جمله سرزمین. پذیرفت صورت می
 که اقدامات مهم این دوره یکی از. نیز، فرانسه، ایتالیا و انگلستان بود برقرار کردند و

 از بعد را زوال مصر روبه اقتصاد نوعی به داشت و مصر خارجی تجارت بر مثبتی تأثیرات



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤

؛ ٦٥أباظة، ( دکنن می یاد مصر اضمحالل دوره عنوان به آن از مورخان که ١امید نیک دماغه کشف
 ونیز، چون اروپایی های دولت با تجاری های کرد، عقد پیمان احیا ای تا اندازه) ٧فتحی،  فرید

 فوریه ١٤/ ه ٩٢٣ سال محرم ٢٢ در ونیزیان با سلیم اول سلطان معاهده. بود انگلستان و فرانسه
از سرگیری  و ریهاسکند به کاالهایشان و ها کشتی ورود برای ها ونیزی تشویق منظور به ١٥١٧
الجالیات  هریدی، ؛٢٤٣، ١٩٤٢حسن، ابراهیم( بود معاهدات این از جمله تجاری های فعالیت

مند نمودن  بهره این قرارداد ضمن. )١٧٩ـ٨٠احمدیاغی، ؛٢٠ ،االروبیة فی االسکندریة العثمانی
 های دولت رقابت  زمینه بودند، محروم آن از مملوکان دوره در که اقتصادی امتیازات از ونیزیان
 .امتیازات را فراهم کرد این بیشتر چه هر کسب برای اروپایی

مندی از برخی  ها عالوه بر بهره بند داشت که در آن ونیزی ٣٢ها  با ونیزی معاهده
های مالیاتی، برخورداری  معافیت. های قضایی از امتیازات زیادی برخوردار شدند مصونیت

های فراری به کنسول ونیز توسط  د، استرداد ونیزیکنسول ونیز از حق تجارت نامحدو
های ونیزی و منع دستیابی حاکم  منصبان به کشتی قاضی، عدم تعرض افراد و صاحب

های  های مذکور، نوسازی و بازسازی مسافرخانه اسکندریه و سایر بزرگان به کشتی
ندن اجناس های اسکندریه و بازگردا های در تمام مکان ونیزی، آزادی آمدوشد ونیزی

شده ونیزی به کنسول ونیز یا صاحبان کاالها، از جمله امتیازات در نظر  های غرق کشتی
-٩ ،تاریخ سواحل مصر الشمالیة عبر العصوررمضان، ( ها بود گرفته شده برای ونیزی

 را امتیازات مشابهی فرانسه با قراردادی در ١٥٢٨/ ه ٩٣٥ در نیز سلیمان سلطان). ٢٩٢
 و دینی آزادی جانی، و مالی امنیت از فرانسویان آن اساس بر که کرد اعطا آنان به

، ١٩٩١؛ ذهنی،٢٩٩ـ٣٠٠همان، ( شدند برخوردار هایشان کشتی به تعرض عدم و تجاری
 با مرادبک پیمان مشابه دیگری حکومت با زمان م هم ١٥٨١/ ه ٩٨٨ در همچنین). ٢٩

 رقابت ).٣٠٩ ،الیة عبر العصور تاریخ سواحل مصر الشمرمضان، (منعقد شد انگلستان
های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان برای حفظ منافع و امتیازات اقتصادی  دولت

 و حکام ٢خود در مصر از طریق نزدیکی با سالطین عثمانی یا برقراری ارتباط با بکوات
                                                                                                                                            

بـا طـرد مـصر از       ) ١٤٩٧ــ ٩٠٣/٩ـ٥(کشف دماغه امید نیک توسط واسکو دوگامای پرتغالی در سال           . ١
ایـن رویـداد ابتـدا      . مسیر تجارت اروپا به شرق، ضربه محکمی را بـر اقتـصاد ایـن سـرزمین وارد آورد                 

سـپس بـا ضـربه مهلـک      ن محروم کرد وقدرت ناشی از آ سرزمین مصر را از ثروت حاصل از تجارت و 
 ).٤٨أباظة، (اقتصادی موقعیت سیاسی مصر را تضعیف نمود 

 ایـن اصـطالح بعـد از سـیطره          .است که به بزرگان و صاحبان صـالحیت اطـالق مـی شـد              ترکی اصطالحی: بکـ  . ٢
 ).٣٦٩عامر، (ار رفت بک مقاطعه یا والیات ها بر مناطق عربی شیوع یافت و به عنوان لقبی برای حاکمان عثمانی
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یی کشورهای اروپا. )١٣٨، ١٣٣ شیال،( های بعد نیز استمرار یافت محلی مصر در سده
ای، کاغذ، مس، سرب و روی  های پشمی و پنبه عالوه بر صادرات کاالهایی چون پارچه

شکر،  به مصر، بخشی از کاالهای مورد نیاز خود نظیر زعفران، پوست گاو، نمک، صابون و
 ؛٤٢ حامدمغیث،( کردند عاج، صمغ عربی و پر شترمرغ را از بازار مصر خریداری می

 ).٢٨٧ـ١/٣١٥جیرار، 
های مغربی در روابط تجاری مصر با اروپا ایفا کردند کمتر از سهم  ه خانداننقشی ک

بخشی از کاالهای موجود در تجارت مصر با اروپا . های تجاری نبود آنان در دیگر حوزه
های مختلف  وسیله خاندان های هندی، شکر، زعفران، ادویه و صابون، به چون پارچه

بدین . گشت ی، مراکشی و اندلسی مهیا میمغربی همانند طرابلسی، تونسی، جزائر
ترتیب مغربیان با در اختیار گرفتن تأمین و تجارت این کاالها، غیرمستقیم در روابط 

های  غربیان همانند خاندانعالوه بر این، برخی از م. اقتصادی مصر با اروپا سهیم بودند
هاییچون کاغذ، مستقیماً با اروپاییان روابط تجاری داشتند و واردات کاالتونسی 

). ٥٧عبدالمعطی، ( دار بودند های پشمی اروپا، اسلحه و دیگر ملزومات را عهده پارچه
های تجاری الجزائری بود که در صادرات  برای مثال عائله قسنطینی از جمله خاندان

محمد بن خواجه عثمان و برادرش . ادویه به فرانسه و ونیز از جایگاه مهمی برخوردار بود
هفدهم میالدی، نقش  / یازدهم هجریۀاز خاندان مذکور در نیمه دوم سدقاسم بک 

ای در حیات اقتصادی و سیاسی مصر داشتند و در تجارت کاالهای اروپایی چون  برجسته
 ).٧٨ـ٨٢همان، ( مشارکت داشتند مرجان، آهن و قلع

 
 مغربیان و روابط تجاری مصر با استانبول . د

های جدید اقتصادی برای  ها، ایجاد فرصت  عثمانییکی از پیامدهای فتح مصر توسط
توجهی از کاالهای  بخش قابل. )١٩٨ همان،( تجار مصر و افزایش مبادالت تجاری بود

شکر و کتان حجم زیادی  قهوه، برنج، عدس،. شد مورد نیاز استانبول در مصر تأمین می
. Mikhail, 104-5, 108)( داد های ارسالی مصر به استانبول را تشکیل می از محموله

غانم و . های مغربی سهم زیادی در مبادالت تجاری مصر و استانبول داشتند خاندان
های طرابلسی بودند که در حوزه تجارت مصر با ادرنه، أزمیر و  ناضوری از جمله خاندان
هللا ناضوری، نقش  برای مثال وحید قاصر فتح. عهده داشتند استانبول، نقش فعالی بر

های  وابط تجاری مصر با ادرنه و استانبول داشت و کاالهایی چون قهوه، پارچهمهمی در ر
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آل أمغار و غراب نیز از ). ٥٥ـ٦عبدالمعطی، ( کرد مصری و برنج به این مناطق صادر می
های تونسی بودند که با صادرات قهوه و حبوبات به أزمیر و استانبول، جایگاه  خاندان

از دیگر کاالهایی که بیشترین درخواست . اطق داشتندمهمی در مبادالت تجاری این من
خصوص شکر اشاره  توان به ادویه، پارچه و به را در استانبول و بازارهای اروپایی داشت می

خواجه . پذیرفت وسیله مغربیان صورت می که بخشی از تجارت آن به) ١٦حنا، (کرد 
زائری مستقر در مصر بود های مهم الج عثمان بن شحانة قسنطینی عضو یکی از خاندان

خواجه محمد بن احمد . کرد که کاالهایی همانند شکر و کتان را به استانبول صادر می
دیگر تاجران مغربی بودند که با  مسمح و قاسم بن محمد جسوسی نیز از مشهور به ابن

صادرات کاالهایی نظیر شکر، قهوه و پارچه، نقش فعالی در روابط تجاری مصر با 
 ).١١٤، ١٠٢، ٧٨ ، ٧٢عبدالمعطی، ( استانبول داشتند

های مغربی در دوره حاکمیت آل عثمان نقش بارزی در تجارت خارجی مصر  خاندان
اسناد محاکم شرعی این دوره نیز با اشاره . کردند فا میبا آفریقا، آسیا، اروپا و استانبول ای

به تعدادی از تاجران که مصر را مرکز فعالیت تجاری خود قرار داده بودند، از تاجران 
ارتباط  در این ). ٤١حامد مغیث، ( مغربی چون فاسی، تونسی و مراکشی یاد کرده است
تاجران مغربی عالوه بر صدور گرفت،  دوسویه که بین مغربیان و سرزمین مصر صورت می

حجاز،  های شرقی نظیر شام، کاالهای مناطق خود به مصر، در مبادله کاالهای سرزمین
یمن، عراق و هند و همچنین کاالهای سایر مناطق آفریقا برای فروش در مصر یا صدور 

توان به  ترین این کاالها می از مهم. داشتند های دیگر، جایگاه مهمی به سرزمین
های پشمی، شال مغربی، دستمال، کمربند،  های هندی، پارچه های حریر، پارچه چهپار

های قیمتی، قهوه،  های پشمی، سنگ روانداز پشمی، روغن، زیتون، صابون، شکر، لباس
حالق و صباغ، : ـ نوعی سرپوش و کاله؛ نک( پوست، حبوبات، آهن، اسلحه و طرابیش

 فی  المغاربةعبدالرحیم،(  مصری اشاره کردو دیگر کاالهای پراهمیت در جامعه) ١٢٨
های تجاری مغربیان، حاجیان این  در کنار خاندان). ٦٦ـ٧، العثمانی العصر فی مصر

أحمد ( ای داشتند کننده مناطق نیز در رونق تجاری و اقتصادی مصر نقش تعیین
 ).٢٦١ـ٢؛ علی عمر، ٢٨٠هریدی،

 
 مصرآفرین در تجارت خارجی  های مغربی نقش خاندان

 انتقال استانبول به سلطان سلیم توسط فتح مصر گروهی از تاجران مغربی هرچند با
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؛ صمیدعی و ٢٠٧، ....االقتصادیة حیاتهم و اللیبیون ؛ هریدی،٣٢مغیث،  حامد(١یافتند
آفرینی و تأثیرگذاری  نقش از گاه اقتصاد مصر در این دوره، هیچ ولی ؛)٦٧الکیالنی، 

یاد شده است و » اعیان تاجران«عنوان  از تاجران مغربی به.  نبودبهره شایسته مغربیان بی
 من  فصولعبدالرحیم،( ها لقب خواجه از القاب تاجران بزرگ، داده شده است به آن
 ).١٦٩، العثمانی العصر فی مصر فی المغاربة ؛ همو،٣٦١ـ٧ ،...االقتصادی مصر تاریخ

هایی  نمایندگی مصر و در مغربی الهایکا بازارهای متعدد نشانه درستی این ادعا، وجود
های تجاری  وسعت و حجم فعالیت. کردند در مصر فعالیت می آنان اسم به است که

ها به انحصارات تجاری در برخی کاالها همانند  مغربیان در مصر و دستیابی آن
های عربی و اروپا، جایگاه رفیع و  های هندی برای صادر نمودن به سایر سرزمین پارچه

های تاجر مغربی در اقتصاد مصر فراهم ساخت و ثروت  رزشمندی را برای خاندانا
های  آمده، خاندان دست از رهگذر این موقعیت و ثروت به. سرشاری را نصیب آنان کرد

ها عالوه بر  آن. های بزرگ تجاری را در مصر از آنِ خود سازند مغربی توانستند نمایندگی
 های زمین التزام مستغالت، خرید رجی مصر، در زمینهایفای نقش گسترده در تجارت خا

 امرای به دادن قرض  و)١١١ ،عشر الثامن القرن فی المصری الریفعبدالرحیم، ( ٢زراعی
ـ ٨٠ ،العثمانی العصر فی مصر فی المغاربة همو،( و دیگران نیز مشارکت داشتند ممالیک

 ساختند قاهره را فراهم می والی عزل رایزنی با سلطان حاکم، موجبات با و گاه) ٧٩
 .)٣٧٠ـ٣٧١،...االقتصادی مصر تاریخ من فصول همو،(

های اقتصادی آنان مورد  های بزرگ تجاری و فعالیت در ادامه برخی از این خاندان
 :گیرد بررسی قرار می

                                                                                                                                            
آیـد،    که یکی از منابع مهم ایـن دوره بـه شـمار مـی             بدایع الزهور أیاس در کتاب خود تحت عنوان         ابن. ١

ضمن بیان انتقال صنعتگران و هنرمندان مصری به استانبول، به این امر اشاره کرده اسـت کـه شـایع                    
 ).٥/١٨٢(اند  شده تعدادی از مغربیان نیز در این مهاجرت حضورداشته

 عبـدالرحیم . گـردد   برمـی  م ١٧٢٨/ ه ١١٤١ سـال  بـه  زراعـی  اراضی التزام نظام به تاجران ورود تاریخ. ٢
 قـرن  در مـصر  تجـاری  گذاری  سرمایه رشد بر روشنی دلیل را التزام دایره به تاجران ورود که  این ضمن

 آن در مـصر  سیاسـی  ثحـواد  بـا  را ورود این دارد،  می بیان مصر مالی خودکفایی و هجدهم/ دوازدهم
 تـرین   مهـم  از ممالیـک  درونی های  جدال ویژه  به این دوره،  در مصر های  نزاع. است دانسته مرتبط عصر

 بـه  امیـران  اقتـصادی  نیازهـای  حقیقت در. رود به شمار می   التزام در طبقه این ظهور ساز  زمینه عوامل
 محسوب سرمایه کسب برای مناسبی منبع که قهوه در تاجران فعالیت دیگر سوی از و تاجران سرمایه

 ).١٠٩ـ١٢ ،عشر الثامن القرن فی المصری الریف (گردید ملتزم تاجران ظهور و رشد موجب شد، می
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ترین خاندان مغربی  ترین و مهم عائله شرایبی، که اصل آنها از شهر فاس بود، بزرگ
فعالیت خاندان شرایبی تنها محدود به ). ١٦٥همان، (جارت مصر بودند تأثیرگذار در ت

م ها در قرن دوازدهم  ها و حمام  اراضی زراعی، دکان١تجارت نبود و با خرید التزا
گذار در مصر روزگار  دار و سرمایه هجدهم میالدی در قامت خاندانی سرمایه/هجری

پارچه و قهوه به ثروت زیادی دست این خاندان از طریق تجارت . عثمان ظاهر شدند آل
ها تا بدان حد در کار خود  یافتند و در شمار ثروتمندترین تاجران مصری درآمدند؛ آن

پیشرفت کردند که برای مدیریت و نظارت امور تجاری خود دفاتر نمایندگی در بنادر 
د که ها این توانایی را داشتن آن. دریای سرخ، سوئز، قصیر، جده و مخا تأسیس کردند

 المغاربة همو،( عنوان قرض پرداخت کنند حتی به امیران مملوکی نیز  وام یا مبالغی را به
همچنین، تعداد قابل توجهی از علما، تاجران، نظامیان . )٧٩ العثمانی، العصر فی مصر فی

 کردند ها رجوع می و رجال دینی و مذهبی مصر برای دریافت کمک مالی به آن
 ). ٩١ـ٩عبدالمعطی، (

 هفدهم/هجری یازدهم ۀسد های مغربی بودند که در از دیگر خاندان آبار خاندان
 بلکه در تجارت در تنها نه شرایبی همانند و کردند ظهور مصر اقتصاد عرصه در میالدی
عائله آبار . شرکت داشتند زراعی های زمین گذاری در التزام سرمایه ویژه به دیگر های زمینه

 از قدری پیشرفت نمود که در شمار یکی به میالدی جدهمه/هجری  دوازدهمۀسد در
 ،...االقتصادی مصر تاریخ من  فصولعبدالرحیم،( درآمد مصر های تجاری خاندان ترین بزرگ
 اول نیمه در قاهره در قهوه بزرگ تاجران از ابار، به مشهور حدق احمد حاج خواجه). ١٦٥
  مشهور وابسته به این خاندان بودمیالدی از جمله تاجران هجدهم/هجری دوازدهم قرن

 .)١١١ ،عشر الثامن القرن فی المصری  الریفهمو،(
های طرابلسی به شمار آورد که تعداد زیادی  تربانه را باید یکی از مشهورترین خاندان

سلیمان تربانه و . پرداختند از تاجران منسوب به این خاندان به تجارت خاک طال می
هفدهم  / یازدهم هجریۀدر سد.  مشهور این خاندان بودندخواجه ابراهیم از تاجران

های  اش، یکی از شخصیت های تجاری گسترده میالدی خواجه ابراهیم به لطف فعالیت
 . رفت مهم تجاری اسکندریه به شمار می

 / طرابلسی دیگری بود که در نیمه اول قرن یازدهم هجری عائله غانم خاندان

                                                                                                                                            
 بـه  معـین  مبلـغ  قبـال  در حکـومتی  درآمـدهای  آن در که شود  می گفته نظامی به اصطالح در التزام. ١

 ).٣٦٣ عامر، ؛٣٥صابان، (گردد  می واگذار) ملتزمان (متعهدان
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حاج صالح بن احمد غانم از تاجران مشهور این . کردنددوازدهم میالدی به مصر هجرت 
لقب  کاربرد. پرداخت از مصر به أزمیر و استانبول می عائله بیشتر به صادرات قهوه

 . برای این خاندان از نقش مهم آنان در تجارت دریایی حکایت دارد» کاپیتان«
ری در مصر در های مهم تجا عائله ناضوری منسوب به شهر طرابلس، از دیگر خاندان

حاج عبدالقادر بن احمد ناضوری پس از استقرار در . آمد م به شمار می١٧ / ه١١قرن 
های مصری،  م، به صادرات کاالهایی نظیر برنج، پارچه١٦٥٠ـ٩/ ه ١٠٦٠ـ٧٠اسکندریه بین 

هللا از دیگر  وحید قاصر فتح. های دیگر روی آورد قهوه، گوگرد و صابون از مصر به سرزمین
 شهیر این خاندان تجارت پیشه، نقش مهمی در روابط تجاری مصر با أدرنه و اعضای

 ).٥٠ـ٦عبدالمعطی، ( کرد استانبول داشت و در تجارت طال نیز فعالیت می
های مهم تجاری تونسی بودند که در زمینه تجارت روغن در مصر  ها از خاندان مغاری

 این خاندان، از تاجران بزرگ بن مغار جربی رئیس خواجه عمر. به شهرت دست یافتند
 بن احمد خواجه عیسی بن عمر بن مغار و خواجه سعید. آمد روغن در قاهره به شمار می

های  عائله مغار درنتیجه فعالیت. بن ابراهیم از دیگر تاجران مشهور این خاندان بودند
 محسوب های تأثیرگذار در تاریخ مصر م، از خاندان ١٨/ ه١٢تجاری و مالی خود در قرن 

 ). ٧١، العثمانی العصر فی مصر فی المغاربةعبدالرحیم، ( شدند می
های مهم تونسی بود که در تجارت ادویه شهرت  عائله أمغار یکی دیگر از خاندان

خواجه احمد بن مسعود بن قاسم أمغار و خواجه عیسی بن عمر بن عبدالرحمن . داشت
 . شوند ه محسوب میهای تجاری فعال این عائل أمغار از جمله شخصیت

های مهم تجاری از تونس بودند که به  از دیگر خاندان های جلمام و جمیع خانواده
 . ترتیب در روابط تجاری مصر با استانبول و تجارت با شرق مدیترانه فعالیت داشتند

/ های مهم تونسی نیز در نیمه دوم قرن دهم هجری عائله غراب از جمله خاندان
خواجه عبدالعزیز بن علی صفاقصی .  مصر مهاجرت کرده بودندشانزدهم میالدی به

مشهور به غراب از افراد مشهور این خاندان، صادرات حجم زیادی از قهوه، حبوبات، برنج 
ها، در تجارت  و عدس به استانبول به دست گرفته بود؛ وی همچنین در کنار این فعالیت

 از تاجران دیگر این خاندان خواجه عمر .کرد قهوه و ادویه در دریای سرخ فعالیت نیز می
 ).٦٤ـ٧٣عبدالمعطی، ( کرد های هندی فعالیت می بن علی غراب در تجارت پارچه

توان از دیگر خاندان مهم مغربی به شمار آورد که در عرصه  عائله کهن را نیز می
 تجارت و بازرگانی شهرت زیادی به دست آورده بودند و خواجه حاج عبدالکریم کهن بن
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حاج عبدالرحمن و برادرش خواجه حاج محمد کهن بن حاج عبدالرحمن از تاجران 
خاندان مذکور عالوه بر . آمدند های هندی از این خاندان به شمار می بزرگ پارچه

عائله . تجارت، در زمینه التزام اراضی زراعی و خرید امالک و مستغالت نیز فعالیت داشت
الیت در زمینه تجارت پارچه، قهوه و مرجان را های مغربی فع سقاط نیز از خاندان

 ).٧١ـ٢العثمانی،  العصر فی مصر فی المغاربة عبدالرحیم،( برگزیده بودند
دهم /خاندان قسنطینی از قسنطینه در الجزایر در نیمه اول قرن چهارم هجری

 .میالدی به مصر مهاجرت کردند و در تجارت ادویه، پارچه و کتان به فعالیت پرداختند
عثمان بن شحاته از اعضای این خاندان در صادرات ادویه به فرانسه و ونیز جایگاه مهمی 

برخی دیگر از اعضای این خاندان نظیر محمد بن خواجه عثمان و برادرش قاسم . داشت
 ).٧٧ـ٨٢عبدالمعطی، ( روابط تجاری مستحکمی با استانبول داشتند

 دوازدهم و یازدهم قرن در که بود مغربی های خاندان از دیگر یکی جمالی خاندان
 به پارچه و قهوه تجارت ویژه به اقتصادی عرصه در میالدی هجدهم و هفدهم/هجری
 عائله، این مشهور تاجران از جمالی ابوالقاسم شیخ بن علی نورالدین شیخ. رسید شهرت

 عبدالرحیم،( یافت نیز دست) مغربیان رواق شیخ( مغربیان بازار ریاست منصب به
 ).٧١ ،العثمانی العصر فی مصر فی مغاربةال

های مهم فاسی، در نیمه اول قرن دوازدهم  عشوبی نیز از عائلهخاندان 
های طال  ارتباط با سرزمین عشوبی در آل. هجدهم میالدی به مصر مهاجرت کرد/هجری

ه ، جایگا)غرب سودان(و تمبکتو )٥٥٠ الوزان الزیاتی، ابن: در نزدیکی نیجر نک(نظیر کانو
خواجه محمد عشوبی از تاجران مهم این . مهمی را در تجارت طال به دست آوردند

های مهم بازار غوریه  م از شخصیت ١٧٩٨/ ه ١٢١٣خاندان با تجارت در دریای سرخ در 
های  در تجارت پارچه این خاندان عالوه بر تجارت طال، نقش بارزی نیز. آمد به شمار می

 . هندی و قهوه داشتند
ویژه منطقه  آمد که در مصر به های مهم اندلسی به شمار می مسمح نیز از خاندان ابنعائلة 

خصوص  رشید مستقر بود و نقش مهمی در تجارت با بندرهای شرقی دریای مدیترانه به
ای با  مسمح روابط گسترده خواجه محمد بن احمد مشهور به ابن. کرد استانبول ایفا می

عهده داشت که  وی همچنین صادرات شکر را بر. رار کرده بوداستانبول، أزمیر و بیروت برق
 . تنها کاالی تجاری آل مسمح نبود؛ آنها عالوه بر آن، در تجارت قهوه نیز فعالیت داشتند

 و تونس به ابتدا غرناطه، سقوط از اندلسی، بعد مهم های جملۀ خاندان از برجی عائله
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از  برجی به مشهور مغربی احمد نب علی بن قاسم حاج. کردند مهاجرت قاهره سپس
 از عبدالعزیز خواجه. کرد می فعالیت طال تجارت در خاندان، این مشهور تاجران جمله
 از رشید و اسکندریه تجاری روابط در ای برجسته نقش نیز خاندان این بزرگان دیگر
 ترین مهم از یکی روغن تجارت. کرد می ایفا دیگر سوی از تونس بندرهای و سو یک
 تونس از زیتون روغن واردات در مهمی نقش ها برجی بود؛ خاندان این فعالیت های رصهع
 ).١٠٢ـ١٦ عبدالمعطی،( داشتند ایفا حجاز به آن صادرات و مصر به

 
 گیری  نتیجه

ها در  نظمی و تالطم اولیه ناشی از تصرف قاهره از سوی عثمانی رغم بروز آشفتگی، بی به
ویژه در حوزه تجارت خارجی،  های تجاری این سرزمین، به اوضاع اقتصادی مصر، فعالیت

های جدیدی که  عالوه بر این، با توجه به فرصت. سرعت جریان عادی خود را بازیافت به
های تجاری در مصر رونق و شکوفایی  به واسطۀ ارتباط با استانبول فراهم شد، فعالیت

 معلول حضور و فعالیت بخشی از رونق تجارت در مصر در این دوره. یافت نسبی 
های مغربی،  خاندان. ویژه مغربیان در مصر بود های دیگر به های تجاری سرزمین خاندان

که بنابر دالیل سیاسی، اقتصادی، مذهبی، دینی و فرهنگی، رهسپار مصر شده بودند، در 
در واقع، . ای را در تجارت خارجی مصر ایفا کردند عثمان نقش برجسته روزگار تسلط آل

های دیگر در این دوره مرهون  بخش قابل توجهی از رونق در تجارت مصر با سرزمین
پیشۀ مختلف اندلسی، طرابلسی، تونسی، جزائری و مراکشی  های تجارت فعالیت خاندان

آمیز، ارتقای منزلت و ثروت فراوان این  حاصل این حضور چشمگیر و موفقیت. بود
عالوه حضور مؤثر این  به. عصرِ عثمانی بودهای تجارت پیشۀ مغربی در مصرِ  خاندان

های اقتصادی این سرزمین، نظیر  تاجران، عمالً راه را برای مشارکت آنان در سایر عرصه
ها را به  سهیم شدن در التزام اراضی زراعی و قرض دادن اموال گشود و به تدریج آن

از دیگر . دیل کردعثمان تب تاجران ثروتمند و مشهور سرزمین مصر در روزگار تسلط آل
پیامدهای این مهم، رواج کاالهای مغربی در مصر، انحصار تجارت برخی کاالها توسط 

های تجاری  های مغربی و وجود نمایندگی ها، اختصاص بازارهایی در مصر به خاندان آن
 .ها بود به اسم آن
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 منابع 
 البحـر  عـالم  و مصر علی لصالحا الرجا راس الی العالمیة التجارة تحول اثرعثمان،   فاروق أباظة،

 .م١٩٩٤دارالمعارف، : قاهره، عشر السادس القرن اثناء المتوسط
: الثقافـة، قـاهرة    لقـصور  العامة الهیئة ، قاهره، المصری التاریخ فی المجمل حسن، حسن، ابراهیم

 .م ١٩٤٢
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