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 داخلها، عالیة مكانة تبوأت التي القویة الشخصیات هذه من بالعدید المملوكیة السلطنة تاریخ حفل :الملخص

 األقالم أرباب أو الممالیك، األمراء من السیوف أرباب سواء الحكم، إدارة أرباب بین موزعة الشخصیات هذه وكانت

 ومن العالیة، مكانتهم عن عبر ما األلقاب من الشخصیات هذه على المؤرخون أطلق وقد. الدواوین في العاملین من

 أیضا وتعددت لصاحبها، والخطیرة الرفیعة المكانة عن یعبر اللقب هذا فكان ،"الدولة عظیم" لقب األلقاب هذه

  .صاحبها ورفعة مكانة وصف في ساوته أو منه، اشتقت التي المفردات

 تلك تبوأ إلى المؤدیة والظروف الدولة داخل األقالم أرباب من الشخصیات هذه وضعیة دراسة فإن ولذلك

 السلطنة داخل األوضاع ومتغیرات الداخلي السیاسي التاریخ معرفة إلى یؤدي أن یمكن المكانة، هذه الشخصیات

 یمكن السلطنة عصري بین متغیرات هناك وهل المملوكیة، السلطنة داخل السیاسي التمكن دالالت معرفة وٕالى

  .الموضوع هذا دراسة خالل من مالحظتها

  .األلقاب ،أصحاب النفوذ ،أرباب السیوف ،أرباب األقالم ،السلطنة المملوكیة :الكلمات الدالة

 

Clerks of Diwān and their influence in the Mamluk era 

 1250-1517AD/ 648-923H. 
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Abstract: History of Mamluk sultanate witnessed several strong individuals who 
assumed a high positon in the state. These figures were distributed among the heads of 
the administration of government, whether they were bearers of swords (Arbāb al-Sayf) 
from the Mamluk princes, or the clerks of Diwān (bearers of the pens /Arbāb al-Aqlām) 
who worked in the state bureaus. Historians bestowed several titles on these figures 
which illustrated their high rank. Among these titles “Aẓīm al-Dawalah”, which express 
the high standing of its owner. There were several terms derived from it, or were equal, 
to describe the stature and exaltedness of its owner.  

Thus studying position of these figures of state clerks, and the situations lead to 
occupying them, would reveal some aspects of internal political history and changing 
situations inside the sultanate, and to perceive signs of political empowerment in the 
Sultanate, and to what extent was any variables between two periods of the Sultanate, 
could be observed through studying this topic.  

Keywords: Mamluk sultanate, Arbāb al-Aqlām, Arbāb al-Sayf, Influencers, titles. 
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 بشكلٍ العامة تركت بصمتها على الحیاة ، من غیر الملوك والوزراءفارقة  تمر في حیاة الدول شخصیاتٌ  :مدخل

َلكات العدیدة التي بوأتهم مكانة عالیة في والمَ  القویةمنهم علماء أو تجار أو أرباب وظائف تمیزوا بالشخصیة : كبیرٍ 

كتب التاریخ یحفل تاریخ السلطنة المملوكیة بكثیٍر من أرباب الدولة الذین تبوأوا تلك المكانة، كما تحفل و . زمنهم

ة ومكان ا عما وصلوا إلیه من قوةأسبغ علیهم المؤرخون الكثیر من األوصاف تعبیرً تلك الفترة بأسمائهم، و  ومصادر

 وأسواء أرباب السیوف من األمراء الممالیك،  ،وكانت هذه الشخصیات موزعة بین أرباب إدارة الحكم .الدولة داخل

لقاب ما عبر عن هذه الشخصیات من األوقد أطلق المؤرخون على . أرباب األقالم من العاملین في الدواوین

یعبر عن المكانة الرفیعة والخطیرة الذي كان  "ةالدولعظیم "، ومن هذه األلقاب لقب ودورهم المهم مكانتهم العالیة

  .ورفعته صاحبها نةأو ساوته في وصف مكا ،قت منهالمفردات التي اشتُ  أیًضالصاحبها، وتعددت 

إلى تبوأ التي أدت داخل الدولة والظروف  من أرباب األقالم دراسة وضعیة هذه الشخصیاتتأتي أهمیة هنا ومن 

للسلطنة، التاریخ السیاسي الداخلي  حیث یمكن أن یساعد ذلك في رصد حركةنة؛ بالمكا تلك الشخصیات هذه

وعلى المدى األوسع یمكن من خالل دراسة . فیهادالالت التمكن السیاسي ها، وفهم متغیرات األوضاع داخلومعرفة 

  .متغیرات بین عصري السلطنةهذا الموضوع رصد ال

م تلك الدالالت؛ یستلزم األمر طرح عدة أسئلة تساعد الدراسة ت، وفهمتغیراولدراسة هذه الحركة، ومعرفة تلك ال

  :في اإلجابة علیها، وهي

أم أن هناك نوع  ؟هل كل هؤالء األفراد بالفعل كانوا أكبر رجال الدولة ال یطاولهم في نفوذهم إنسان أخر -

 ؟من المبالغة اللغویة من المؤرخین الذین ترجموا وتحدثوا عنهم

 ؟وٕالى أي مدى وصل هذا الصراع ؟هماع بینناك صر هل كان ه -

 بجانبهمهذه الشخصیات مثل في ظهور  اهل كان للصفات الشخصیة لبعض سالطین الممالیك دورٌ  -

 ؟داخل الدولة ونفوذهملطتهم س معهم ونتقاسمی

  ي ؟ وهل استمرت تلك الغلبة طوال العصر المملوكهل كانت الغلبة ألرباب السیوف أم ألرباب األقالم -

 ؟أم اختلف الحال من دولة ألخرى البحریة والجركسیة: یتهولبد

 طبیعة حكم الممالیك أنمن رغم بال على ساحة الحكم، ظهور أرباب األقالمما هي العوامل التي أدت إلى  -

زیادة إلى وما األسباب التي أدت  ،أصحاب السیوف في العصر األول ناحیة أغلبه یمیل فیها كان النفوذ السیاسي

أم تغیر ظروف محیطة بالسلطنة  هل هو تغیر فكرٍ  ؟كأصحاب نفوذ في عصر الجراكسةاألقالم  بابأر  عدد

 ؟والسالطین

 

 

 

  



  ونفوُذهم في مصَر في العصِر المملوكيِّ  أصحاُب الوظائِف الدیوانیِة ِمن أرباِب األقالمِ 

 

٨١ 

 

  :مم نفوذ أرباب األقالتعاظُ الممالیك و  سالطین -أوًال 

وٕان اتفقت في  ،فیما بین عصري الممالیك ،١تعددت األسباب والعوامل التي أدت إلى تعاظم نفوذ أرباب األقالم

  :فیما یلى، وهذه األسباب یمكن إجمالها وهو السلطان ،أن لها عالقة برأس الدولةعلى  الهمجم

  :الطین للمالالسَّ  هُ رَ شَ  - ١

أرباب األقالم  ألن ؛من مكانة ا فیما وصل إلیه نفوذ أرباب األقالملعل هذا السبب كان أكثر األسباب وضوحً 

ولقد ظهر ذلك في تولي نسبة  ،المالإلى باع نهم السالطین إشوهو  ؛ئیس لتمكنهم في الدولةكانوا یعرفون الباب الر 

عن مالیة السلطان وأمالكه، وكلما زادت همة ناظر الخاص فیما المسئول  ٢"ناظر الخاص"لیست بالقلیلة منصب 

، لدى السلطانته مكان من، كان ذلك یزید ٥تكارهاح، أو ا٤أو طرح سلع ،٣ یقوم به من إجراءات سواء كانت مصادرة

 ٧٤١  - ٧٠٩ ،٦٩٨ ،٦٩٣(بن قالوون  ناظر خاص السلطان الناصر محمد ٦أوضح مثال لذلك هو النشو علول

 ؛الذي تجبر وعلت مكانته نتیجة إشباعه لنهم السلطان الناصر للمال) م١٣٤١ -  ١٣١٠ ،١٢٩٩ ،١٢٩٣/ ه

                                                        

ب درج المؤرخون قدیًما وحدیًثا على اإلشارة إلى الفقهاء والقضاة والعاملین بالدواوین بأنهم أصحاب العمامة أو المعممون في مقابل أربا١ 

الم على الرغم قالسیف وهم الممالیك الذین ال یرتدون العمامة، وٕان أطلق أیًضا على العاملین بالدواوین واإلدارة المالیة لقب أرباب األ

أبو (القلقشندي : انظر. من شمول اللقب العاملین بالوظائف الدینیة أیًضا، وأرباب الوظائف الدیوانیة هم المقصودون في هذا البحث

؛ سعید عبد ٤١٧ ،)١٩١٩-١٩١٤دار الكتب المصریة، : القاهرة( ١صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج ،)العباس أحمد بن علي

 ،؛ أحمد حسن البطاوي٣٥، )١٩٩٢دار النهضة العربیة، : القاهرة(لمجتمع المصري في عصر سالطین الممالیك ا ،الفتاح عاشور

 .٣، )٢٠٠٧، دار عین: القاهرة( ١ط، أهل العمامة في مصر في عصر سالطین الممالیك

ص، وتعنى هذه الوظیفة بمالیة السلطان خاهي وظیفة أحدثها الناصر محمد بن قالوون، ثم أبطل منصب الوزارة وتحولت مهامه لناظر ال ٢

الثغر الباسم في صناعة  ،)شمس الدین محمد بن محمد(؛ السحماوي ٣٠، ٤صبح األعشى، ج ،القلقشندي: عنها انظر. الخاصة

  .٤١٧، )٢٠٠٩دار الكتب المصریة، : القاهرة(١، جأشرف محمد أنس: الكاتب والكاتم، تحقیق

. وعن ذلك بالتفصیل. في عصر الممالیك، وذلك من خالل مصادرة األفراد أي كانت مكانتهم أو جرمهمة من السیاسات العقابیة والمالی ٣

الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(مصادرة األمالك في الدولة اإلسالمیة، سلسلة تاریخ المصریین  ،البیومي إسماعیل الشربیني

  .)م ١٩٩٧

: انظر. لطان على التجار بالسعر الذي یراه، وسمیت هذه السیاسة المالیة الجائرة بالرمي والطرحلسقامت سیاسة طرح السلع المملوكة ل ٤

، ٦، العدد ٩مجلة أبحاث الیرموك وسلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، المجلد  ،ظاهرة الرمي والطرح ،محمد عیسى صالحیة

)١٢٤- ٥١ ):١٩٩٣.  

. الطرح، وهي تفرد السلطان ببیع أنواع معینة من السلع ال تطرح في األسواق إال عن طریقهو  سیاسة مالیة جائرة تكمل سیاسة الرمي ٥

وقائع تاریخیة، مركز البحوث والدراسات التاریخیة ، االحتكار السلعي وأثاره السلبیة على المجتمع المصري ،عالء طه رزق: انظر

 . ٢٣٨-١٩٧ ):٢٠١١(جامعة القاهرة، ینایر 

صالح الدین خلیل (الصفدي : انظر ترجمته بالتفصیل. م١٣٣٩/ ه٧٤٠ن فضل اهللا الكاتب شرف الدین النشو، ت ب هو عبد الوهاب ٦

، ٢١٦، )٢٠٠٠دار إحیاء التراث العربي : بیروت( ١، ط١٩ج أحمد األرناؤط، تركي مصطفى، :الوافي بالوفیات، تحقیق ،)بن أیبك

دار الجیل، : بیروت( ١، ط٣، جالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ،)شهاب الدین أحمد بن علي(؛ ابن حجر )٧٤٢٤( ت رقم

ناظر الخاص السلطاني النشو وسنواته السبع  ،كتبيالمسعد : ؛ ومن الدراسات الحدیثة عنه)٢٥٤٩(، ت رقم ٤٢٩، )١٩٩٣

  .٢٢٩-١٤٩ ):٢٠٠٨( ٥جامعة كفر الشیخ، العدد  ،العجاف، مجلة كلیة التربیة
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خاطرت بروحي في : "یقولن كا، حتى أن النشو ١واإلنفاق على ممالیكه ،یلبي مشروعاته المختلفةحتى یستطیع أن 

  .٢"، وهو یفرقهااألموال تحصیل

ومن ثم إلى احتالل  ،الطریق الذي من خالله ینفذ الشخص إلى عقل السلطان نهم السالطین بالمال إشباعُ  دَّ وعُ 

 ايفي دولة األشرف برسب ٤ناظر دیوان الجیش ٣یبرز اسم زین الدین عبد الباسط مكانة بارزة في دولته، ومن هؤالء

عن كیفیة سیطرة زین الدین عبد الباسط على األشرف  ما قیل، ولعل أصدق )م  ١٤٣٧-١٤٢٢/ ه ٨٤١-٨٢٥(

أخذ الزیني عبد الباسط یتقرب : "برسباي، ومن ثم على المكانة العظیمة بالدولة ما ذكره ابن تغري بردي حین قال

وٕانشاء العمائر، وكان عند الملك األشرف  موالاألع ا في جمإلیه بالتقادم الهائلة والتحف الظریفة، وفتح له أبوابً 

، فطال عبد الباسط بذلك واستطال حتى صار هو المشار إلیه والمعول علیه في الدولة، ونالته السعادة، طمعٍ  ُض یْ عَ بُ 

 .٥"نهورأى من الوجاهة والحرمة ما لم ینله أحد في زما

من  لسلطانإلى الوظائف، وٕالى عقل ا صولاع الو تطاسولكنه  ،في الدولة من لم یكن له وظیفة دیوانیةوهناك 

 ٨٥٧-٨٤٢( الذي استطاع الوصول للسلطان جقمق ٦أبو الخیر النحاس هذا النوع ثلمو  ،إشباع نهمه للمال خالل

وكان السلطان جقمق بعد وفاة  ،٨الخازندار ٧إیاه بالحصول على مال جوهر القنقبائي اممنیً  )م ١٤٥٣-١٤٣٨/ ه

لحصول على المال الوفیر من تركته، إال أنه لم یجد إال القلیل، وكان الذي دله على مال جوهر باه جوهر یمني نفس

، خاصة وأنه استطاع اللمال حتى تمكن منه تمامً  ه، واستمر یشبع نهمفتقرب منه بعد ذلك ٩هو أبو الخیر النحاس

                                                        
 .١٧٠، صالخاص اظرن ،مسعد الكتبي ١

  .٤٣٢، ٢، ق٢السلوك، ج ،المقریزي ٢

م، التحق بخدمة المؤید شیخ قبل سلطنته، وكان یطمع في مكانة كبیرة لدیه ١٤٥٠/ هـ ٨٥٤هو عبد الباسط بن خلیل بن إبراهیم، ت  ٣

انظر . م١٤٣٨/ ه٨٤٢ناظًرا لدیوان الجیش، الذي استمر به حتى عام ) م١٤٢٢/ ه٨٢٤(حتى عینه السلطان الظاهر ططر 

، محمد محمد أمین، نبیل عبد العزیز :المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقیق ،)جمال الدین یوسف(ابن تغري بردي : ترجمته

شمس الدین محمد بن عبد (؛ السخاوي )١٣٥٨(، ت رقم ١٣٦، )م ٢٠٠٩-١٩٨٤ ،دار الكتب والوثائق القومیة: القاهرة( ٧ج

  ).٨١(، ت رقم ٢٤، )م١٩٩٢دار الجیل، ت : بیروت( ٤جمع ألهل القرن التاسع، الالضوء ال ،)الرحمن

من أهم الوظائف الدیوانیة في عصر الممالیك، یختص ناظرها بالتحدث عن توزیع اإلقطاعات، سواء للممالیك كبیرهم وصغیرهم،  ٤

، ١، جالباسم الثغر ،؛ السحماوي٣٠، ٤، جاألعشى حصبالقلقشندي، . وللخلیفة وأبناء الممالیك، بجمیع أنحاء السلطنة المملوكیة

٤١٩. 

 .١١٠، ١٥؛ النجوم، ج١٣٥٨، ت رقم ١٣٩، ٧المنهل، ج، ابن تغري بردي ٥

 ،ابن تغري بردي: م، انظر ترجمته١٤٥٩/ هـ٨٦٤هو زین الدین محمد أبو الخیر بن شهاب الدین محمد المعروف بابن الفقیه، ت  ٦

 ).١٢٧(، ت رقم ٦٣، ٧؛ السخاوي، الضوء، ج)٢٧٩٧(، ت رقم ٣٢٢، ١٢المنهل، ج

تقي (المقریزي : انظر ترجمته. م١٤٤٠/ ه٨٤٤هو األمیر صفي الدین الخازندار جوهر بن عبد اهللا القنقبائي الطواشي الحبشي، ت  ٧

دار الكتب : لقاهرةا( ٤، جمحمد مصطفى زیادة، سعید عبد الفتاح عاشور: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق ،)الدین أحمد بن علي

  . ٨٢، ٣الضوء، ج ،؛ السخاوي)٨٧٢(، ت رقم ٣٨، ٥المنهل، ج ،؛ ابن تغري بردي١٢٣٤، ٣، ق)١٩٧٣ـ ١٩٥٧ المصریة

أصل كلمة الخازندار تتكون من مقطعین الخزانة دار، بمعنى ممسك الخزانة، أمیر خازندار هو القائم على خزائن األموال الخاصة ٨ 

 صبح ،القلقشندي. ماش وسائر ما یملكه نقدا وعینا، كان القائم بها أمیر طبلخاناه ثم أصبح من أمراء المئاتوقبالسلطان، من نقود 

 .٣٩٦، ١، جالباسم الثغر ،؛ السحماوي٤٦٢، ٥؛ ج٢١، ٤، جاألعشى

  .٤١، ٥المنهل، ج ،ابن تغري بردي ٩
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٨٣ 

 

ثم  ،٣، ثم نظر الكسوة٢ه نظر الجواليالَّ و  أنلبث  ثم ما ،١ا بصحبتهالسلطان وأصبح متفردً  ممن حولإبعاد الكثیرین 

اجتمعت الكلمة في أبي الخیر، : "، واستمر في العلو حتى وصف مكانته ابن تغري بردي قائًال ٤وكالة بیت المال

  .٥"وصار هو المشار إلیه في المملكة، والمتصرف فیها كیف شاء

  :لسلطانباالعالقات القدیمة  - ٢

ا بواحد من أقوى ولكنه في الوقت نفسه كان مرتبطً  ،ضئیلةاألقالم نسبة  ابربل ذلك السبب في بروز ألقد مثَّ 

/ ه ٨٢٤-٨١٥( في دولة المؤید شیخ ٧، كاتب السر٦وهو ناصر الدین البارزيالشخصیات في عصر الممالیك 

-٨٠١( الصراع الذي كان بین الناصر فرج بن برقوق فترة بط بین الرجلین یرجع إلىر ، وسبب ال)م١٤٢٢-١٤١٢

ثم بعد  ،فحفظها له ،٨والمؤید شیخ، فقام ناصر الدین البارزي باتخاذ جانب المؤید )م١٤١١-١٣٩٩/ ه ٨١٥

مما جعل مؤرخي العصر  ،هو عظیم الدولةوأصبح  ،في منصب كاتب السرأقره االستقرار في حكم السلطنة 

صار هو صاحب الحل " :نهبأوصف ابن تغري بردي له  ذلك مثل یسبغون علیه العدید من األوصاف التي تصف

  .٩"المملكة يوالعقد ف

                                                        
 .٣٢٥، ١٢ابن تغري بردي، المنهل، ج ١

زیة المقررة على أهل الذمة، وكان تحصیلها یتم على جهتین األولى بعاصمة السلطنة في القاهرة لجالجوالي هي ا ،ناظر الجوالي ٢

 صبح ،القلقشندي. والفسطاط، ویسمى القائم بها ناظر الجوالي، والجهة الثانیة ما هو خارج عن القاهرة ویحصلها أصحاب اإلقطاعات

  .٤١١، ١، جالباسم الثغر ،؛ السحماوي٤٦٢، ٣، جاألعشى

وناظرها یتحدث عن كسوة الكعبة المشرفة والحجرة النبویة الشریفة، من حیث األوقاف الموقوفة علیهما، وتدبیر مستلزمات  ،ناظر الكسوة ٣

 .٤١١، ١، جالباسم الثغر ،؛ السحماوي٥٧، ٤، جاألعشى صبح ،القلقشندي. صناعة الكسوة

؛ ٣٦، ٤، جاألعشى صبح ،القلقشندي. یت المال من أراض وعقاراتب موضوعها التحدث عن مبیعات ومشتروات: وكالة بیت المال ٤

  .٤١٤، ١، جالباسم الثغر ،السحماوي

 .٣٢٦، ١٢المنهل الصافي، ج، ابن تغري بردي ٥

درر العقود الفریدة في تراجم األعیان  ،المقریزي: انظر ترجمته. م١٤٢١/ ه ٨٢٣ناصر الدین محمد بن محمد بن عثمان البارزي، ت  ٦

المنهل،  ،؛ ابن تغري بردي)١٠٠٠(، ت رقم ١١٥، )٢٠٠٢ ،دار الغرب اإلسالمي( ١ط ،٣محمود الجلیلي، ج :دة، تحقیقفیالم

  ).٣٥٠(، ت رقم ١٣٧، ٩الضوء، ج ،، السخاوي)٢٣٣٠(، ت رقم ٧، ١١ج

ا، وخاصة في عصر الممالیك تههو أهم أصحاب الدواوین من أرباب األقالم، له الید الطولى في دواوین الدولة وٕادارا ،كاتب السر ٧

وعن هذه . الجراكسة، وغلب على اختیار من یتواله الصفة السیاسیة أكثر من الناحیة العلمیة والبالغیة، التي تركت لنائب كاتب السر

 ككتب الدساتیر في عصر الممالی ،وما بعدها؛ أشرف محمد أنس ٣٣٣، ١، جالباسم الثغر ،السحماوي: الوظیفة بالتفصیل انظر

  .٤٧، )٢٠١٢مكتبة اآلداب، : القاهرة(

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،؛ ابن تغري بردي٥١٤، ٥٠٧، ٢إنباء، ج ،؛ ابن حجر٢١٣، ١، ق٤السلوك، ج ،المقریزي ٨

 .١٣٧، ٩الضوء، ج ،؛ السخاوي١٤٦، )م١٩٧٢-١٩٢٨دار الكتب المصریة، : القاهرة( ١٣ج

 .٨، ١١؛ المنهل، ج١٦٢، ١٤النجوم، ج ،ابن تغري بردي ٩
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  :أهمیة الوظیفة - ٣

، ولكن أهم هذه الوظائف التي جعلت من لقد شغل أرباب األقالم العدید من الوظائف داخل دواوین الدولة

 ؤهالن صاحبیهماهما وظیفتان توكاتب السر، فناظر الخاص،  :أصحابها ذوي مكانة عظیمة بالدولة هما وظیفتا

  .بصورة تكاد تكون یومیةو  ،قریًبا من السلطان بصفة دائمةن كو ألن ی

لباته المالیة الوظیفة المنوطة بتعظیم النواحي المالیة للسلطان وتلبیة كل ط، فهي وظیفة ناظر الخاصأما ف

النفوذ  ابصحویكفي أن من أ ،تولیها إلى مكانة عالیة، ومنحته نفوًذا كبیًراهذه الوظیفة م رفعتوقد . المادیة والعینیة

باإلضافة  .٢، والنشو، وجمال الدین یوسف بن كاتب جكم١ار الخاص، كریم الدین الكبیرظَّ كان هناك ثالثة من نُ 

ممن شغل و إلى وظیفة كانت حاضرة قبل نشأة وظیفة ناظر الخاص، وهي وكیل السلطان الذي یرعى أموره المادیة، 

لة المتحدث هو حینئذ عظیم الدو " الذي عرَّفه المقریزي بأنه ٣ دةباع أحمد بن علي بنهذه الوظیفة وُعرف بقوة النفوذ 

  .٤"في سائر أمور المملكة

، وأبو بكر ٥بنه الكمال البارزيا، و ناصر الدین البارزي: شغلها وعرف بقوة النفوذوأما وظیفة كاتب السر، فمن 

یظهر في تراجمهم، وأحداث التاریخ التي ا كم امن أهم رجال الدواوین وأقواهم نفوذً الذین كانوا  ٦بن محمد بن مزهر

  .إلى بعضها بعد قلیلشار سیُ 

  :يالسیاساالضطراب  - ٤

ومنهم على سبیل  ،یصعد نجم بعض أرباب األقالم أن حینما تضطرب األحوال السیاسیةلم یكن من الغریب 

 ،ولى من غیر َحاَجة لَذِلكى ثمَّ أَعاد األرَ خْ ة َوأَقام أُ بَِأنَُّه َأزَال دول"الذى قال عن نفسه  ١سعد الدین بن غراب المثال

                                                        
م، شغل منصب وكیل أموال ١٣٢٣/ ه٧٢٤هو كریم الدین بن هبة اهللا بن السدید المصري، المعروف بالقاضي كریم الدین الكبیر ت  ١

الوافي،  ،الصفدي: انظر. الناصر محمد، ثم بعد إنشاء منصب ناظر الخاص كان أول والته، وكان ذو مكانة كبیرة بدولة الناصر

 ).٢٤٩١(، ت رقم ٤٠١، ٢الدرر، ج ،؛ ابن حجر)٧٢١٨(، ت رقم ٦٦، ١٩ج

م، تولى مناصب الوزارة، وناظر الخاص، وناظر الجیش، وهو ١٤٥٧/ ه٨٦٢هو یوسف بن عبد الكریم المعروف بابن كاتب جكم، ت  ٢

، ت ٢٢٥، ١٢المنهل، ج ،يابن تغري برد: ترجمته بالتفصیل انظر. من القالئل الذین جمعوا بین وظیفتي ناظر الخاص والجیش

  )١٢١٢(، ت رقم ٣٢٢، ١٠الضوء، ج ،؛ السخاوي٤٦١، ١٥؛ النجوم، ج)٢٧١٦(رقم 

م، بدأت عالقته بالناصر محمد بن قالوون ١٣١٠/ ه٧١٠هو أحمد بن علي بن عبادة، القاضي شهاب الدین األنصاري الحلبي، ت  ٣

؛ ابن )٨٦٥(، ت رقم ١٦٠، ٧الوافي، ج ،الصفدي: انظر. ى وفاتهحتم، وتولى الوكالة عن أموال السلطان ١٢٩٩/ ه٦٩٩منذ عام 

  .٨٢، ١، ق٢؛ المقریزي، السلوك، ج)٥٤٣(، ت رقم ٢١٠، ١الدرر، ج ،حجر

 .٨٢، ١، ق٢السلوك، ج ،المقریزي ٤

البارزي، ثم  ینم، تولى كتابة السر بعد أبیه ناصر الد١٤٥٢/ ه٨٥٦هو محمد بن محمد بن عثمان، المعروف بالكمال البارزي، ت  ٥

، ٩الضوء، ج ،؛ السخاوي)٢٣٣١(، ت رقم ١١،١٠المنهل، ج ،ابن تغري بردي: انظر. أبعد عنها وظل یلیها ویتركها حتى وفاته

  ).٥٨٣(، ت رقم ٢٣٦ص

م، سلیل أسرة عملت في دواوین الدولة، وتولى جده وأبوه منصب كاتب السر، ١٤٨٧/ه٨٩٣هو أبو بكر بن محمد بن مزهر، ت  ٦

  ).٢٣٣(، ت رقم ٨٨الضوء،  ،السخاوي. م١٤٨٧:  ١٤٦١/ه ٨٩٣:  ٨٦٦ر فترة طویلة في والیتها من عام تمواس
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وكان قد بلغ في المملكة ما لم یبلغه أحد، " :قال عنه ابن حجرو  ،٢"َوَأنه َلو َشاَء َأخذ اْلملك لَنفِسِه من غیر َمانع

 لوالیات من نظر الخاص والجیش، وتنقل في ا٣مقدم ألف امات بعلة القولنج الصفراوي بعد أن صار أمیرً 

وكتابة السر وغیر ذلك على ما سلف في الحوادث، وكان یدري اللغة التركیة مع الدهاء والمكر  ٤اداریةتسواإل

تى شاع أنه م قدره حظُ لبطن، وخدم عند األضداد، وعَ  اوالمعرفة التامة بأخالق أهل الدولة، ولقد تالعب بالدولة ظهرً 

یمكن رصده عن حیاة ابن غراب وتحكمه في الدولة، ا ممكثیًرا تلك العبارة لقد حملت  .٥"ال بد أن یلي السلطنة

  .ووصوله إلى درجة كبیرة من النفوذ السیاسي، والذي جعله ینجو من العدید من النكبات حتى أصبح ذو قوة نافذة

ه توٕان فاق، من التحكم في مفاصل الدولة ظهرت شخصیة على نفس منوال ابن غرابوفى عصر الناصر فرج 

الذي اتسع نفوذه ، ٦ستاداروف بجمال الدین اإلخصیة جمال الدین یوسف البیري المعر ش هي، و كثیرةفي أمور 

ید الناصر فرج، اختلت األمور في ففي تلك الفترة  ،الناصر فرج باألخطار المحیطة به بشكل كبیر؛ بسبب انشغال

افة إلى خروج األمیر ضاإل، ب٧الشعباني األمیر یشبك هممنعن طاعته، أمراء الممالیك  مجموعة من نتیجة خروج

ستادار د جمال الدین اإل؛ فانفر شیخ المحمودي علیه في بالد الشام، فأدى ذلك إلى خروج الناصر فرج إلى الشام

جلیل أو  في تلك الفترة، بأنه ما من أمرٍ  من الدولة تمكن جمال الدین اإلستادار ، وقد وُصفبالسلطة بشكل كامل

                                                                                                                                                                   
م، تولى العدید من الوظائف في عهد الظاهر ١٤٠٥/ ه٨٠٨هو إبراهیم بن عبد الرازق، القاضي سعد الدین الشهیر بابن غراب، ت ١

درر العقود،  ،المقریزي: انظر. ، ثم كتابة السر، ثم ولي األمرة أمیر مائةاصبرقوق، وابنه الناصر فرج، منها اإلستادار، وناظر الخ

  . ٦٥، ١الضوء، ج ،؛ السخاوي)٤٨(، ت رقم ١٠٤، ١المنهل، ج ،؛ ابن تغري بردي)٣٢(، ت رقم ٩٢، ١ج

 .١،٦٦الضوء، ج ،السخاوي ٢

إمرتهم، األولى هي أمیر مائة، وهم من یطلق علیهم أمراء  حتتعددت طبقات األمراء الممالیك إلى أربعة طبقًا لما یملكونه من ممالیك ت ٣

األلوف، أي الذین یقودون في القتال ألف مملوك ممن دونه من األمراء، ثم أمراء الطبلخاناه، وهم من یملكون بین الخمسین والثمانین 

بعد صالة المغرب كل لیلة، ثم یأتي أمراء ن من الممالیك، ویطلق علیهم لقب أمراء الطبلخاناه نتیجة ضرب الطبل على باب بیوتهم م

. العشرات، ثم أمراء الخمسات، ولكل طبقة من هؤالء األمراء لهم مخصصاتهم المالیة من اإلقطاع، ووظائف یتولونها طبقا لرتبهم

  :ظر؛ وعن نظام اإلقطاع في عصر الممالیك ان٣٨٤، ١، جالباسم الثغر ،؛ السحماوي١٤، ٤، جاألعشى صبح ي،القلقشند

A.N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon (London: Royal Asiatic Society, 1939). 
المتولي "ومعناها الممسك، والمعنى العام لها " دار"ومعناها األخذ، والثانیة " إستد"هو لفظ فارسي  یتركب من كلمتین فارسیتین، األولى  ٤

القلقشندي، . المتولي لقبض المال سواء للسلطان أو لألمراء، وهو المتحدث في بیوت السلطان كلها هو، وصاحب الوظیفة "لألخذ

 .٣٩٣، ١، جالباسم الثغر؛ السحماوي، ٤٥٧، ٥، جاألعشى صبح

- ١٩٦٩ ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة :القاهرة( ٢، جحسن حبشي: إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقیق ،ابن حجر العسقالني ٥

٣٣٠، )١٩٩٨.  

تولى وظائف اإلستادار وناظر الخاص . م١٤٠٩/ ه٨١٢هو یوسف بن أحمد بن محمد، المعروف بجمال الدین اإلستادار البیري، ت  ٦

، ت رقم ٥٦٢، ٣المقریزي، درر العقود، ج: انظر. والوزارة في عهد الناصر فرج بن برقوق، وعلت مكانته بعد موت ابن غراب

  ).١١٥٧(، ت رقم ٢٩٤، ١٠؛ السخاوي، الضوء، ج)٢٦٩٤(، ت رقم ١٨٩، ١٢دي، المنهل، جبر ؛ ابن تغري )١٤٥٩(

م، أحد ممالیك الظاهر برقوق، وكان الالال للناصر فرج، ١٤٠٧/ ه٨١٠األمیر یشبك الشعباني، الدوادار الكبیر، ثم أتابك العسكر، ت  ٧

بینهما، فذهب یشبك إلى الشام مع مجموعة من األمراء خروًجا ف وساعده على االنفراد بعرش السلطنة، ثم ما لبث أن وقع الخال

، ١١٩، ١٢؛ ابن تغري بردي، المنهل، ج٥٨-٥٤، ١، ق٤المقریزي، السلوك، ج: انظر بالتفصیل. على السلطان وانتهى األمر بقتله

  ).٢٦٥٦(ت رقم 
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یشك فیه أنه ینافسه ة، إال ویمضي بأمره، مع قیامه بالتخلص من كل من لعامواة حقیر، من مصالح الكافة، الخاص

  .ستطاع أن یحوز تلك المكانة العالیة في الدولةا وبذلك، ١لدى السلطان

  :مظاهر نفوذ أرباب األقالم -ثانًیا

یرین من أرباب ثكلل على السلطان وقراراته، أو شفاعة وكانت ما بین سیطرة ،نفوذ أرباب األقالمتعددت مظاهر 

ما في الدولة، أو قیامه بما یحلو له وقت أنهم هم مصدر القوة األول على الرغم من ،وخاصة أمراء الممالیك ،ولةالد

  .یرید، أو استقراره في مكانته على الرغم من وجود المعاندین والمنافسین له

وناصر الدین البارزي، فابن غراب،  ،فیمكن رؤیة مظاهر التحكم في السلطان وقراراته، في كل من ابن غراب

ألنه یظن أنها أقل مما  ي السلطان بل ترفع عن والیة بعض الوظائففي مرحلته األخیرة أصبح هو المتحكم ف

وخاصة بعد أن قام بتوجیه السلطان الناصر فرج إلى االختفاء عن األعین في بیته، وقام  ،وصل إلیه من نفوذ

أن أعاد الناصر فرج إلى عرشه، فأوكل إلیه  ث، ثم ما لب٢السلطنةعبد العزیز  بالمساهمة في تولي أخیه الصغیر

، حتى أن مؤرخي العصر ذكروا أنه في مرض موته ٣میعها، وفوض إلیه ما وراء سریرهالناصر أمور المملكة بج

ما لم " ابة لههموهم وقوف لم یجسر أحدهم على الجلوس  مالیك الكبار یدخلون علیه لتلقي تكلیفاته،كان أمراء الم

  .٤"لملك مستبد یعهد مثله

عالقة شخصیة وثیقة، إلى  ،، بل أن العالقة تعدت مرحلة العملمطلقة في الدولةأما ابن البارزي فكانت یده 

ومن  ،٥والبقاء عنده لعدة أیام ،في نزول المؤید في كثیر من األحیان من القلعة إلى بیت ناصر الدین البارزي تمثلت

حینما وصل إلى  ،الذي قاد حملة في الشمال ضد التركمان ،٦ابن السلطان الصارم إبراهیم أن اأیضً  شواهدها

 من تمكنه" وذلك لعلمه ر عن فرسه،نزل األمیوعند السالم على ابن البارزي، خرج الستقباله أرباب الدولة،  ،مصر

سبب المباشر في موت إبراهیم لا، بل أن بعض مؤرخي العصر قد أشاروا إلى أن ابن البارزي كان ٧"عند أبیه

  .٩بالقتل-أي البارزي-بعد أن علم أن الصارم إبراهیم یتوعده ٨بعد أن أوغر صدر أبیه علیه فدس له السم ،امسمومً 

                                                        
  .٥٦٦-٥٦٣، ١المقریزي، درر العقود، ج ١

  ).١٤٣٢(، ت رقم ٢٧٢، ٧نهل، جلمابن تغري بردي، ا. م١٤٠٩/ ه٨٠٩ت   ٢

 .٩٧، ١المقریزي، درر العقود، ج ٣

  .٦٦، ١؛ السخاوي، الضوء، ج٩٨، ١المقریزي، درر العقود، ج ٤

 .٢٠٣، ١٩٦، ١٧٦، ٣ابن حجر، إنباء، ج ٥

  ).٣٣(، ت رقم ٧٨، ص١ابن تغري بردي، المنهل، ج: م، انظر١٤٢٠/ ه٨٢٣هو إبراهیم بن السلطان المؤید شیخ، ت  ٦

 .٨١ابن تغري بردي، المنهل،  ٧

لقد أشار العدید من المؤرخین بتلك الحادثة، بل أن بعضهم قد أشار صراحة إلى ضلوع المؤید شیخ في قتل ابنه نتیجة وشایات نقلت   ٨

ر بد، نقًال عن ٢، ه٩٦، ٨٩، ١٤ابن تغري بردي، النجوم، ج: انظر بالتفصیل. إلیه عن طریق كاتب سره ناصر الدین البارزي

محمد : تحقیق، ٢جبدائع الزهور في وقائع الدهور،  ،)محمد بن أحمد(؛ ابن إیاس ٥٣، ١الدین العیني؛ السخاوي، الضوء، ج

األوضاع السیاسیة واالقتصادیة في حكم المؤید  ،؛ حیاة ناصر الحجي٥٣-٥١، )١٩٨٤دار الكتب المصریة،  :القاهرة(مصطفى 

  .٤١، ٥٥-٨ ):١٩٨٩( ٣٦، ع٩مج، ة للعلوم اإلنسانیة، جامعة الكویتبیالمجلة العر ، شیخ في سلطنة الممالیك

دار الكتب : القاهرة( ٢، جحسن حبشي :نزهة النفوس واألبدان في تواریخ الزمان، تحقیق ،)الخطیب الجوهري علي بن داوود(الصیرفي  ٩

 .٤٧٤، )١٩٧١المصریة، 
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٨٧ 

 

في شفاعة بعضهم في رفعة أو انحطاط شأن بعض  اتمكن أرباب النفوذ قد ظهر جلی�  فإن خر،آوعلى جانب 

ا في نفع أصحابه مبالغً  ا على أعدائه،شدیدً " كان ن البارزي أنهابفیذكر عن  یك،لاحتى من أمراء المم ،أرباب الدولة

 بیضاء على العدید من أمراء الممالیك، كانت له أیادٍ  مال الدین یوسف بن كاتب جكم،ج نإبل  .١"وأصدقائه

بسفارة  ،٣كندریةس، في نیابة اإل٢بتعیین األمیر برسباي الساقي قام م١٤٤٧/ ه٨٥١السلطان الظاهر جقمق عام ف

/ ه٨٥٢ سنة ، بعد عزله من نیابة حلب٤وبالمثل فعل مع األمیر تنم من عبد الرازقالصاحب جمال الدین یوسف، 

   .٥كانت بینهما ، بعنایة الجمالي یوسف لصحبةٍ اكبیرً  اوأعطاه إقطاعً  منه، بهیقر تو  بإكرامه السلطان قامفم، ١٤٤٨

على الرغم من وجود  م،وسطوته فوذ على االستمرار في مكانتهمنلباإلضافة إلى ذلك، فإن قدرة أصحاب ا

الجمالي یوسف بن  ونموذج على ذلك،، على قوة ما وصلوا إلیه من تمكن داال�  ام مظهرً عاندین لهمالمنافسین وال

أبو  ةسكاتب جكم، الذي استمر على وضعه داخل الدولة من المهابة والمكانة الرفیعة على الرغم مما ناله من مناف

ى هدوئه ورباطة جأشه إلى أن تم ، إال أنه حافظ عل٦الخیر النحاس، والتي أدت إلى تغریمه مائة ألف دینار

ولم یخلف بعده مثله "  :ه فقال٨٦٢بعد موته عام مكانته تلك ابن تغري بردي وقد وصف. ٧منافسه التخلص من

المصریة؛ ألنه كان فردا في معناه، لعظم ما ناله  رارئاسة وسؤددا بال مدافعة، وهو آخر من أدركنا من رؤساء الدی

الناس إلیه، وأعیان الدولة وأكابرها تردد من السعادة والوجاهة ووفور الحرمة، ونفوذ الكلمة والعظمة الزائدة، وكثرة 

كبیر عند لاإلى بابه، بل الوقوف في خدمته، وهذا شىء لم ینله غیره في الدولة التركیة، مع علمى بمنزلة كریم الدین 

الناصر محمد بن قالوون، وبما ناله سعد الدین إبراهیم بن غراب في الدولة الناصریة فرج، ثم بعظمة جمال الدین 

، ثم بخصوصیة عبد الباسط بن خلیل الدمشقى في دولة أیًضایوسف البیرى األستادار في دولة الناصر فرج 

  .٨"وصل إلیه جمال الدین هذا اماألشرف برسباى، ومع هذا كله لیس فیهم أحد وصل إلى 

الذي  ،م١٤٨٧ــ١٤٦١/ ه ٨٩٣ــ ٨٦٦ كاتب السر منذ عام ٩ابن مزهر وممن یشار إلیه برسوخ مكانته بالدولة،

، فقال عنه اعامً  ٢٧في وظیفته ألكثر من  استمر على حاله من التمكن والنفوذ في الدولة، ومثال ذلك بقاؤه

  .١٠"ما ناكده أحد فأفلح : " السخاوي

                                                        
 .١١٦، ٣درر العقود، ج ١

؛ السخاوي، )٦٥٣(، ت رقم ٢٧٩، ٣ابن تغري بردي، المنهل، ج: م، انظر١٤٥٢/ ه٨٥٦الساقي، ت  ديهو برسباي بن عبد اهللا المؤی ٢

 ).٤٣(، ت رقم ١٠، ٣الضوء، ج

  .٣٧٤، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٣

  .)٨٠١(، ت رقم ١٠٥، ٤ابن تغري بردي، المنهل، ج: م، انظر١٤٦٣/ ه٨٦٨تنم بن عبد اهللا من عبد الرازق، أمیر مجلس، ت  ٤

 .٣٨٥، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٥

 .٢٥٨، ١ابن تغري بردي، حوادث، ج ٦

  .٢٢٧- ٢٢٦، ١٢ابن تغري بردي، المنهل، ج ٧

 .١٩٧، ١٦ابن تغري بردي، النجوم، ج ٨

، ت رقم ٨٨، ١١السخاوي، الضوء، ج: ه، انظر ترجمته٨٩٣هو أبو بكر بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مزهر، ت  ٩

  .٢٤٩، ٣بدائع الزهور، ج ،بن إیاسا ؛)٢٣٣(

  .٨٩، ١١الضوء، ج، السخاوي ١٠
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٨٨ 

 

  :ونهایاتهم أصحاب النفوذ بین الصراع -ثالثًا

  :الصراع بین أرباب األقالم وأرباب السیوف - ١

بین  وذ من أرباب األقالم، أن الصراعاء التي یمكن أن تستخلص من دراسة أحوال أصحاب النفمن أهم األشی

ما كان للشخص من نفوذ ضیاع  من ،لت إلیه أحوال بعضهما فیما آكان واضحً  ،حةالعدید من الشخصیات الطام

ولكن كانت في بعض األحیان بین صاحب  ،ومال، وهذه الصراعات لم تكن فقط بین متنافسین من نفس النوعیة

  .قلم، وصاحب سیف من األمراء الممالیك

 السلطنة وضعیتهم داخلف، داخل الدولة مكانة كبیرة وعظیمة أصحاب واكان أمراء الممالیك وف منأرباب السیف

أن یظهر بینهم من یكون ذو مكانة وقوة في الدولة، وخاصة إذا كان من تسمح لهم  هم القوة السیاسیة األولى،باعتبار 

قبل السلطنة، ولذلك ال نعدم في كل عهود السلطنة من وجود أحد األمراء الممالیك  ١عبید السلطان أو خشداشیته 

  .٢كان صاحب الحل والعقد، أو مدبر الدولة وعظیمها

بأن یلفت النظر أن وجود هذه النوعیة من األمراء ظهر أكثر في العصر البحري، ویمكن تفسیر ذلك  ولعل ما 

الصراعات بینهم كانت وفي الوقت نفسه  ،علیهمرة الحكم مغلقة ئوكانت دا ،زال في بدایتهكان ال یحكم الممالیك 

ولذلك كان السماح بدخول عنصر ، ٣ها ال تهاون فی، مما جعل تشدید قبضتهم على أمور الدولة أمرً على أشدها

في مقاومتهم للنشو أبرز وأقوى أرباب األقالم في  اجدید داخل دائرة النفوذ والسلطة غیر مستحب، وهذا ما ظهر جلی� 

 األمیر قوصون - عامة وأمراء، الذي كان یوزعه على الكافة في الظلم -  تغوالته العصر البحري، فقد وقف أمام

، وقام علیه بسببه من نقمة األمراء؛ ولذلك خشي الناصر أمراء الممالیك في عهد الناصر محمد أحد أهم ،٤الناصري

  .٥بعزله ونكبته

 ،أرباب األقالم كان في ازدیاد أصحاب النفوذ من ن عددنجد أ ،في العصر الجركسي ،خرعلى الجانب اآل

قد حدث متغیر في عهد ف. ارابطة التي تربطهم معً وال ،بهمفي بنیة تربیة الممالیك وجل ا إلى االختاللل ذلك راجعً ولع

من  والزواج-من قبل علیهم امحرمً  اأمرً وكان ذلك -القلعة ٦الظاهر برقوق عندما سمح للممالیك بالمبیت خارج طباق

                                                        
 ،السید الباز العریني ،، ویعني رابطة الزمالة بین الممالیك التي تكونت خالل مراحل حیاتهم"خشداش"أو  " خجداش"هو لفظ فارسي مفرده  ١

  .١٤١، )م١٩٦٧دار النهضة العربیة، : بیروت(الممالیك 

 .لبحثا انظر الجدول نهایة ٢

  .٢٨المجتمع المصري،  ،سعید عاشور ٣

الدرر،  ،ابن حجر: انظر. م، من أكبر ممالیك الناصر محمد بن قالوون١٣٤١/ ه٧٤٢هو قوصون بن عبد اهللا الناصري الساقي، ت  ٤

رة صو  ،األمیر قوصون ،؛ حیاة ناصر الحجي)١٩٠٠(، ت رقم ١٠٧، ٩؛ ابن تغري بردي، المنهل، ج)٣٢٨٢(، ت رقم ٣٤٢، ٣ج

؛ وعن عالقة األمیر ٥٥-٦ ):١٩٨٨(الكویت  ،٣٢، ع٨مجاالنسانیة،  للعلوم العربیة المجلةحیة لنظام الحكم في سلطنة الممالیك، 

  .١٩٧، الخاص ناظر ،مسعد الكتبي: قوصون بالنشو، انظر

 .٤٧٧، ٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج ٥

وكل قاعة بمقام حارة، وبها عدة مساكن، وهي التي یربى بها صغار الممالیك،  ة،الطباق جمع طبقة، یقصد بها القاعات المتجاورة بالقلع ٦

المقریزي، المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، . وكانت القاعة الواحدة تسع حوالي ألف مملوك، وبلغ عددها اثنا عشر قاعة

زبدة كشف الممالك وبیان الطرق  ،؛ ابن شاهین١ه، ٦٩١، )م٢٠٠٤مؤسسة الفرقان للتراث، : لندن( ٣جأیمن فؤاد سید،  :تحقیق

  .٢٧؛ )م١٨٩٤ :باریس( والمسالك ، نشر بول راویس
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٨٩ 

 

 ة، فتقطعت أواصر الرابط٢، ثم أعقب ذلك التوسع في شراء الممالیك كبار السن المعروفون بالجلبان١المصریات

في تحقیق ما یرنو إلیه  فأصبح المعول علیه. السلطة هرمعتبارهم فئة واحدة على قمة ت الممالیك باالتي ربط

وبالتالي مأمون جانبهم في تلك  ،لیس لهم مطمع في السلطنة مألنه ؛٣هم أرباب األقالم لتثبیت حكمهم السالطین

  .٤م هوایتهم المفضلةوالتمرد علیهمر على السالطین آأصبح الت نالناحیة عكس الممالیك الذی

من لم یمنع ولیس معنى ذلك عدم ظهور شخصیات من أرباب السیوف بین أصحاب النفوذ؛ كما أن ذلك 

على سبیل المثال نجد أن زین ف المتطلعین إلى النفوذ وأرباب األقالم من أصحاب النفوذ، أرباب السیوفالصدام بین 

عظیم دولة األشرف  ،٦األشرفي ٥وهما جانبك الدوادار ،یوفالدین عبد الباسط قد اصطدم باثنین من أرباب الس

  .٧، ثم بعد موته كان منافسه عند األشرف برسباي جوهر القنقبائي الخازنداربرسباي

عشرة إلى أمیر  اه من أمیرأحد ممالیك السلطان األشرف برسباي المقربین إلیه، فرقَّ  ،جانبك الدوادار األشرفيف

، وعظم أمره في دولة األشرف برسباي، التي كان یرجو فیها زین الدین عبد الباسط أن تدوم اثانیً  اطبلخاناه ودوادارً 

ود جانبك أعاقه عن ذلك بتحكمه في جسیطرته على األشرف طالما یقوم على تسهیل حصوله على المال، لكن و 

وأن  أي دور،الدوادار الكبیر  ٨وهو الدوادار الثاني، لم یكن لألمیر أزبكحتى أنه  ، فقد كانت سلطته طاغیةالدولة

یقوم بها، باإلضافة إلى أن كبار موظفي الدولة مثل الوزیر، وناظر الخاص، ینزل كل  يأمور الدواداریة هو الذ

، وكذلك كان یفعل زین الدین عبد منهما بعد الخدمة السلطانیة إلى داره للعمل لدیه كأنهما من الكتبة الصغار

                                                        
  . ٦٩٣، ٣المقریزي، المواعظ واالعتبار، ج ١

ظل قوام الدولة المملوكیة قائما على إحضار الممالیك صغار السن، وتربیتهم بمصر تربیة دینیة وعسكریة صارمة، إلى ان تغیر ذلك  ٢

مع قیام سالطین الدولة واألمراء بجلب ممالیك كبار في السن لم یشبوا على تعالیم الممالیك السابقة من الفروسیة والوالء  امالنظ

  .٣١المجتمع المصري،  ،سعید عاشور ،"الجلبان"للسلطان والدولة، فعاثوا فسادا وتم تمییزهم عن الممالیك الصغار باسم 

العنصریة وأثرها  ،؛ أحمد عبد الكریم سلیمان١٨-١٧، )١٩٩٤دار الشروق، : القاهرة( ١ط لیك،ماقاسم عبد قاسم، عصر سالطین الم ٣

  . ١١٠، )١٩٨٨دار النهضة العربیة، : القاهرة( ١طفي الجیش المملوكي، 

ملتقى الدولي الطبابي بلقاسم، ظاهرة عصیان الممالیك السلطانیة في القاهرة المملوكیة في العهد الجركسي، بحث منشور في أشغال  ٤

-٢٢٧، )م٢٠٠٨( الخامس حول الحركات االجتماعیة في العالم العربي اإلسالمي، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة تونس

٢٧٤. 

 بمعنى ممسك الدواة، ومن مهامه أن ُیدخل على السلطان قصاد" دار"، والثانیة فارسیة "الدواه"هي كلمة من لفظتین، األولى عربیة  ٥

 – ١٣٤٦/ ه  ٧٦٢ – ٧٤٨(لملوك والدول، وقراءة الرسائل، وكانت هذه الوظیفة حتى عهد الناصر حسن بن محمد بن قالوون ا

ابن تغري بردي، : عن ترجمته انظر، یتوالها أمیر طبلخاناه، إلى أن توالها األمیر طغیتمر ویكتب طغاي تمر النجمي) م١٣٦٠

ولیها من األمراء المقدمین في مصر، وله أتباع یحمل كل منهم لقب دوادار، ویبلغ متفأصبح ) ١٢٥٢، ت رقم ٤١١، ٦المنهل، ج

  .٣٩٠، ١، جالباسم الثغرالسحماوي، . عددهم عشرة

  ). ٨٢١(، ت رقم ٢٣٢، ٤ابن تغري بردي، المنهل، ج: ه، انظر٨٣١هو جانبك بن عبد اهللا األشرفي الدوادار الثاني، ت  ٦

 .٥٥٣، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٧

ه، كان من األمراء الخارجین على المؤید شیخ مع نوروز، ثم أفرج عنه، وترقى ٣٣هو أزبك بن عبد اهللا الظاهري الدوادار الكبیر، ت  ٨

ابن . عهد الظاهر ططر، واألشرف برسباي، حتى صار الدوادار الكبیر، ثم قبض علیه األشرف ونفاه إلى القدس بطاًال ومات بها في

  ).٣٨٧(، ت رقم ٣٣٨، ٢المنهل، ج، تغري بردي
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كان عبد الباسط وغیره بین یدیه : " ، وقال عن ذلك ابن تغري بردينفوذه لدى السلطانالباسط مداراة له وخوفا من 

  .١"حضرة الراعى فيكاألغنام 

مع جوهر القنقبائي، الذي تولى وظیفة الخازندار للسلطان األشرف برسباي  ،وكذلك كان حال الزیني عبد الباسط

السعادة، وحظي عند األشرف، وانقاد إلیه بكلیته، وكثر  وعظم في الدولة، ونالته" ،مكانة مرتفعة لدیهوأصبح ذو 

لنفسه مكانته  ولكي یحفظ، ٢ "ترداد الناس إلى بابه، بل صار هو صاحب العقد والحل، والمشار إلیه في الممالك

 فيفكان علیه أدهى وأمر، وال زال به حتى أوقعه "، ومع ذلك لم یسلم منه اعند األشرف انقاد لجوهر انقیادُا تام� 

  .٣"وغراماتأمور 

بالنسبة لمكانة كل من الطرفین،  اوهو أمر یبدو طبیعی�  ،كانت فیه الغلبة ألرباب السیوف صراع الذيذاك مثال لل

 في ثلتمأحد أرباب األقالم على أمیر من أرباب السیوف، وذلك  افیه لكن ذلك لم یمنع أن تكون هناك جولة تغلب

من وظیفته، وهو جانبك الدوادار  ممالیك السلطان جقمق، وأحد عظماء دولته حدنجاح أبو الخیر النحاس في إبعاد أ

، لم تذكر المصادر تفصیل ذلك ٥ ةأو نائب جد ة، بعد إبعاده عن وظیفة مشد جده٨٥٣، وذلك عام ٤ ةنائب جد

   .٦ألف دینارن یثالثتغریمه الخیر النحاس قد أوغر صدر السلطان على مملوكه، فأمر بحبسه و  أبا أنإال  ،األمر

  :الصراع بین أرباب األقالم وبعضهم - ٢

أما عن صراعات أصحاب النفوذ من أرباب األقالم فیما بینهم، فكان هناك في العموم صراع فیما بین أرباب 

 ،النحاس فیبرز الصراع الذي كان بین أبي الخیر منهم، األقالم وبعضهم البعض، أما فیما بین أصحاب النفوذ

وكان  .كمثال حي لما بین ذوي النفوذ من أرباب األقالم ،اظر الخاص عصر السلطان الظاهر جقمقوجمال الدین ن

وفي یوم : "، وفي ذلك قال ابن تغري بردين كانت شهرة الجمالي یوسف أكثر وأرسخوإ  ،صف بالتمكنو  نكلیهما مم

مذكور بحمل مئة ألف دینار بعد أن ألزم الجمالي ال ىلبس الجمالي ناظر الخاص خلعة الرض ،ثنین سادسهإلا

نه لم یزل یوغر خاطر السلطان علیه ویطمعه في ماله، إللخزانة الشریفة، وكل ذلك بواسطة أبي الخیر النحاس، ف

 ،ومن حینئذ أخذ أمر الجمالي في انحطاط ،حتى أذعن له وانقاد لمقالته المصادرة له،ویحسن له القبض علیه و 

فإن أبا  ،وضخم وعظم اواستفحل أمره بهذه الواقعة كثیرً  ،عقد في الممالكالحل وال هو صاحبأبو الخیر  وصار

                                                        
 .٥٥٤، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ١

 .٤٠، ٥ابن تغري بردي، المنهل، ج ٢

  .٥٥٣، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٣

م، أحد ممالیك الظاهر جقمق، كان ذو مكانة عالیة في الدولة ١٤٦٢/ ه ٨٦٧هو األمیر جانبك الظاهري، المعروف بنائب جده، ت  ٤

، ت رقم ٢٤٣، ٤ابن تغري بردي، المنهل، ج: انظر. بتدبیر منه) م١٤٦٧-١٤٦٠/ ه٨٧١- ٨٦٤(في عهد الظاهر خشقدم ل حتى قت

  ).٢٣٥(، ت رقم ٥٧، ٣؛ السخاوي، الضوء، ج)٨٢٩(

Richard Mortel, Grand "Dawadar" and Governor of T. Jedda: The Career of the Fifteenth Century 
Mamluk Magnate Ganibak al-Zahir, Arabica, T. 43, Fasc. 3 (Sep., 1996): 437-456. 

مكتبة اآلداب، : القاهرة(دراسات في التاریخ والحضارة : أشرف محمد أنس: انظر. عن وظیفة نائب جدة في عصر الممالیك الجراكسة ٥

٢٠١٢(.  

،  ١ج محمد كمال الدین عز الدین، :شهور، تحقیقال؛ حوادث الدهور في مدى األیام و ٤٠٣، ٣٩٧، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٦

  .٢٤٥، ٤ه وهو خطأ، ج ٨٥٥؛ وقد ذكر في المنهل أن ذلك كان عام ٢١٤، )١٩٩١-١٩٩٠عالم الكتب، : القاهرة( ١ط
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فإن الكلمة كانت قد بقیت بینهما في  ،هذا ناظر الخاصعلى جمیع أرباب الدول وأبادهم ما خال  كان قد تقدم الخیر

أبي الخیر في  لمةكاآلن قد انحصرت ال ،قي كل منهما یخالف اآلخر فیما یرومهوب ،الدولة وصارا كفرسي رهان

األمور أن صفت له بعد  ما لبثت ، إال أنهلوقت على الجمالي یوسفر لبعض اثأ ومع كون هذا األمر .١"النحاس

حتى  ثم حین عاد رجع على غیر الحال التي كان علیها ،أن تخلص السلطان الظاهر جقمق من النحاس بنفیه

  .٢توفي

  :مشهد النهایة ودور السلطان فیه - ٤

 ما إذا كانت نهایتهم، و من أرباب األقالم كثیر من ذوي النفوذمشهد النهایة لل یحلت ة یمكنومن هذه النقط

وهو ما  نهایات كان أبطالها السالطین أنفسهم، أم أن هناك ،الذي كان عز نفوذهم في عهده السلطانمرتبطة بنهایة 

  :على ثالث مراتبمن حیث نهایتهم یحتم ترتیب مرتبة ذوي النفوذ 

هم ذوي النفوذ القوي الذي شهد به الجمیع بحیث كانت مرتبتهم مضرب األمثال في تحكمهم  :األولىالمرتبة 

، ، ویمثل ذلك النوع ابن غرابلقتلأن یتعرضوا ل دون عیةبالدولة من جمیع جهاتها، وانتهت حیاتهم نهایة طبی

على الرغم من أن بعضهم . مزهروسف ناظر الخاص، والكمال البارزي، وابن بارزي، والجمالي یوناصر الدین ال

النجاة بأنفسهم استطاعوا  ن القوة إلى محن شدیدة، إال أنهمتعرض في سبیل الوصول أو البقاء على هذه الحالة م

  .إلى النهایة محتفظین بموقعهم الممیز بالدولة

ع السالطین ، وحینما وضُ هم ذوي النفوذ الذین كانوا یحققون للسالطین مبتغاهم من الشره المالي :المرتبة الثانیة

بادروا بالتخلص ، أمام االختیار بین هؤالء وبین تسكین األحوال بسبب غضب العامة أو األمراء من تلك الشخصیة

  .، وأبي الخیر النحاسالنوعیة النشوهذه یمثل ، ومن لشكل الذي یحفظ لهم هدوء األحوالبا منهم

نة إال أن أمراء الممالیك قد بلغ بهم الحنق أن هددوه بقتله، فالنشو حاول الناصر أن یحتفظ به ألكثر فترة ممك

وأنه قد بغضه أهل : "شام یستشیره في وضع النشو قالنائب ال ٣اصر محمد حینما أرسل لألمیر تنكزبل أن الن

  .، إال أن الحل كان التخلص من النشو بقتله، وهذا ما تم في نهایة المطاف٤"الدولة كلهم، مع كثرة نفعه لي

الخیر النحاس، فقد استمر یعتمد علیه طالما كان نافعا له، إال أن  أبى الظاهر جقمق مع سار لى النهج نفسهوع

لممالیك على حد سواء، األمر خرج عن سیطرة السلطان بعد أن تعرض أبو الخیر النحاس للضرب على ید العامة وا

یه عن مصر ا من إبعاده ونفك الثائرین، ثم لم یجد بد� ا بتحیز السلطان له ورفضه تسلیمه للممالیثم ازداد الوضع سوءً 

                                                        
  .٢٥٨، ١ابن تغري بردي حوادث الدهور، ج ١

  .٣٣٥، ١٢ابن تغري بردي، المنهل، ج ٢

 – ١٢٩٦/ ه ٦٩٨ – ٦٩٦(م، كان مملوكا للسلطان المنصور الجین ١٣٤٠/ ه٧٤١ت ، هو تنكز بن عبد اهللا الحسامي الناصري ٣

ه، كان مقربا للسلطان الناصر محمد ،  ٧٤٠: ٧١٢ثم من بعده للسلطان الناصر محمد بن قالوون، تولى نیابة دمشق من عام ) م١٢٩٨

ه،  ٧٤٠ه، حتى تم القبض علیه ومصادرته عام ضدوقامت بینهما مصاهرة، إال أن ذلك لم یحل بین شك الناصر به وسعي الساعین 

؛ ابن تغري )٥٢٢(، ت رقم ١١٦، ٢أعیان العصر، ج ،الصفدي: عن حیاته بالتفصیل انظر. ه٧٤١وسجنه باإلسكندریة حتى مات عام 

ب الشام في ائاالمیر تنكز الحسامي ن ،حیاة ناصر الحجي: ؛ ومن الدراسات الحدیثة انظر)٧٩٧(، ت رقم ١٥٦، ٤بردي، المنهل، ج

  .٧٦ – ٣ ):١٩٨٠( ٤، الرسالة ١حولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویت، الحولیة  ه،٧٤١ - ٧١٢الفترة 

 .٤٧٦، ٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج ٤
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مثل المقدم وأبي الخیر في خدمة السلطان كثیر، ویجبر السلطان خواطر  ،یا موالنا السلطان: "بعد نصیحة المقربین

 ،اتعدة سنو  في طرسوس ثم طرابلس امنفی�  امسجونً  فظل .١ "لحجازیعني إبعاد أبي الخیر إلى ا ممالیكه بإبعادهما،

 .٢حتى مات ا بدون وظیفة كما كان من قبلحتى عاد للقاهرة منزویً 

فهي شخصیات كان للسالطین رأي سلبي عنها، إما نتیجة تعامل سابق قبل أن یلي السلطان  :أما المرتبة الثالثة

انت الحكم فحفظها في نفسه ثم عاقب صاحبها علیها، أو أن صاحب النفوذ قد قام بفعل شخصي تجاه السلطان ك

لدین عبد الباسط، وجمال الدین وهذه الشخصیات یمثلها، عبد الكریم الكبیر، وزین ا. عقوبته لدیه تعني القتل

  .ستاداراإل

وٕالیه الحل  :"فعبد الكریم الكبیر ناظر الخاص، على الرغم من أنه كانت له مكانة في الدولة كوصف الیافعي

 أن الناصر محمد قبض علیه ثم قتله في محبسه، وفسر ذلك المؤرخون ، إال٣"بلغ من الرتبة ما ال مزید علیه والعقد،

كریم الدین جزءا من سوء المعاملة التي تلقاها في سلطنته األولى، حیث كان یقتر  لحمّ بأن الناصر محمد كان یُ 

یا على ، أما السبب المباشر فهو إغداق كریم الدین الكبیر بكل صنوف المال والخلع والهدا٤علیه في األموال

م كونه ال یعطیه ،حتى أن الناصر محمد رأى أن ذلك یجعلهم ینظرون إلیه نظرة تصغیر ،الممالیك وأرباب الدولة

  .٦ ا، فقام بالقبض علیه ونفاه إلى القدس والشوبك، ثم حبسه في أسوان إلى أن وجد مشنوقً ٥مثله

 ابن العجمي سبب انحراف الظاهر بطس أما زین الدین عبد الباسط، فكان األمر مختلف عن ذلك فقد ذكر

أنه لما كان األشرف " ، فقد ذكر له بسبب غریب دفع الزیني عبد الباسط ثمنه باهظا ،علیه وعزله ونفیهجقمق 

لیه، فلما برسباي في سلطنته كان الزیني ال یلتفت إلى الظاهر وال یوقره وال یعظمه، بل كان یهزأ به فیوغر صدره ع

  .٧ "ولي السلطنة انتقم منه

وظن الناس أنه  ،ولقد بقى لزین الدین عبد الباسط أمل في العودة للمكانة التي كان علیها، وبالفعل عاد للقاهرة

  . ٨م١٤٥٠/ ه٨٥٤ قد رجع إلى وظائفه، وتخوف أصحاب الوظائف من رجوعه، فظل من غیر وظیفة إلى أن مات

سببه الرئیس مماألة جمال الدین لألمراء ستادار من مصادرة وقتل، كان أما ما حدث مع جمال الدین اإل

وهم نائب الشام شیخ المحمودي ومن انضم إلیه من معسكر الناصر فرج،  ،الخارجین على الناصر فرج بن برقوق

                                                        
 .٣٢٩، ١٢ابن تغري بردي، المنهل، ج ١

  .٣٣٥، ١٢ابن تغري بردي، المنهل، ج ٢

، ٤ج خلیل المنصور، :رة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، تحقیقعبمرآة الجنان و  ،)عبد اهللا بن أسعد بن عبي(الیافعي  ٣

  .٢٠٤، )١٩٩٧دار الكتب العلمیة، : بیروت( ١ط

 .٦٦، ١٩الوافي، ج ،الصفدي ٤

  .٢٤٥-٢٤٤، ١، ق٢المقریزي، السلوك، ج ٥

 .٧٠، ١٩الوافي، ج ،الصفدي ٦

 ١، ط٢جشوقي شعث، وفالح البكور،  :نوز الذهب في تاریخ حلب، تحقیقك ،)أحمد بن إبراهیم بن محمد بن خلیل(سبط بن العجمي  ٧

  .١٥٦، )١٩٩٧دار القلم العربي، : سوریا، حلب(

  .٢١٧، ٤ابن حجر، إنباء، ج ٨
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/ ه٨١٢ وقام بمدهم بالمال، ومنعه عن الناصر، فتمهل الناصر حتى عاد إلى القاهرة فقبض علیه وصادره وقتله

  .١ م١٤٠٩

  :ذوي النفوذ بین أرباب السیوف وأرباب األقالمألقاب  -رابًعا

 سواء كانوا من أرباب السیوف أو أرباب األقالم، عظماء الدولة وأصحاب النفوذ التي أطلقت على لقاباأل تعد

تعرف من الدالالت على ما وصل إلیه هؤالء من تمكن في الدولة، ولل في دولة الممالیك بشقیها البحري والجركسي،

والذي عنون " عظیم الدولة"لقب  یبرز أللقاب التي أطلقها مؤرخو ذلك العصر على هذه الشخصیات،اا على سریعً 

صاحب العقد "، و"صاحب الحل والعقد"، و"مدبر الدولة"، و"عظیم الدولة ومدبرها"ألقاب مثل  ، بجانببه هذا البحث

ا مثل باإلضافة إلى عبارات دالة ولیست لقبً  ،"رئیس المملكة "، و"عزیز المملكة "و ،"حاكم الدولة ومدبرها"، و"والحل

 .٢ "صاحب حلها وعقدها"، و"صاحب األمر والنهي"، و"ذا تمكن في الدولة"، و"عظیم دولته"، و" تمكن من الدولة "

ي داللة هذه فارقة فد عدة نقاط یحد، یمكن تإلضافة إلى تحلیل الجدول المرفقا، بومن خالل هذه األلقاب

  :والتي أظهرت ما یلي، بهاااأللقاب على أصح

 في العصر المملوكي، خمسة وثالثونأرباب السیوف من من أطلقت علیه هذه األلقاب والنعوت وصل عدد  

عدد أصحاب النفوذ من صل و و ، وفى عصر الجراكسة ثمانیة عشر، عصر الممالیك البحریة سبعة عشر فيمنهم 

  .في عصر الجراكسةوسبعة یك البحریة لعصر المما فيأربعة منهم  ،أحد عشرأرباب األقالم 

، وكان مرات بلغ ست ا للتعبیر عن النفوذ القوي ألرباب األقالمأكثر األلقاب استخدامً  "عظیم الدولة"لقب ویعد 

، وكان في الغالب أصحابه من األمراء الذین كانت لهم كلمة مسموعة بصفة ثماني مرات استخدامه ألرباب السیوف

الواقعیة تختلف فیما إال أن دالالته على نفوذ صاحبها  اللفظیة داللةال نفس یعطي غم من أنهر وعلى ال، غیر رسمیة

بینهما، فعلى حین كل من أطلق علیه اللقب من أرباب األقالم كان بحق ممن یشار إلیهم بعظم النفوذ مكانة 

وظیفة مرتبة و شغل  وف قدیمن أرباب الس أن معظم من لقب به ووظیفة في دواوین الدولة، على الجانب األخر

 هذه الشخصیاتباإلضافة إلى أن  ،٤ ولیس أمیر مئة ،٣ أمیر طبلخاناهفكانوا على مرتبة  كأمیر مملوكي، وسطى

 ،٥بك المؤیدي ، وجاناألشرفيوعدم وجود تنافس على السلطة، مثل األمیر جانبك  ،حین استقرار الدولة تظهر

                                                        
  .٩٥-٩٣، ١٣؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٥٧٠- ٥٦٦، ٣المقریزي، درر العقود، ج: عن ذلك بالتفصیل انظر ١

  .انظر الجدول نهایة البحث: یهعلعن هذه األلقاب ومن أطلقت  ٢

. على بابه، وعددهم ال ضابط له) الطبل(هم المضاف إلى كل منهم أربعون مملوًكا، وهو الذى كانت تدق الطبلخاناه : أمراء الطبلخاناه ٣

  .٣٨٥، ١، جالباسم الثغرالسحماوي، 

أمیًرا یشغلون الوظائف  ٢٤عهد المؤید شیخ یبلغ  نذكل أمیر مقدم على ألف فارس، ومضافاته مائة فارس، وعددهم م: أمیر مائة ٤

  .٣٧٩، ١، جالباسم الثغرالسحماوي، . الكبرى

م، أحد ممالیك المؤید شیخ، وكان مقربا منه، فرقاه سریًعا من أمیر عشرات إلى أمیر ١٤١٤/ ه٨١٧هو جان بك المؤیدي الدوادار، ت  ٥

، ت ٦٠، ٣؛ السخاوي، الضوء، ج)٨١٧(، ت رقم ٢٢١، ٤ي، المنهل، جردابن تغري ب: انظر. طبلخاناه، وصار أحد كبار دولته

 ).٢٤٣(رقم 
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٩٤ 

 

كانوا أمراء ائة إال أنه في وقت إطالق اللقب كانوا في مرتبة وسطى  من أطلق علیهممن هناك أوعلى الرغم من 

  .١ بن البابا، وامثل جانبك نائب جدة

وهما لقبان رسمیان أكثر ، )مدبر الدولة(أو ) مدبر المملكة( أكثر األلقاب ذكرا في المصادر التاریخیة لقبأما 

على  إطالقهوكان وف وخمسة من أرباب األقالم یستلقب بهما واحد وعشرون من أرباب الفخریان  لقبان منهما 

سن من بصفة رسمیة، حینما یعهد بتدبیر شئون الدولة ألحد أمراء الممالیك مع سلطان صغیر ال یتم أرباب السیوف

، ٢ األمیر قوصون الناصري، أرغون العالئي مثلما أطلق على ،كما حدث مع أبناء الناصر محمد ،أبناء السالطین

، وٕاذا كان هناك أكثر من أمیر صاحب نفوذ، كانت الهدنة بینهما تقتضي تقسیم السلطات، وذلك ٣واألمیر شیخو

  .٤ بالنص على من یكون منهما مدبر الدولة أو المملكة

عادة الممالیك بإسناد السلطنة ألبناء ملوكهم بعد موتهم لفترة على ا جریً  هو أنه ،نموذج أخر أیًضاوهناك  

 یتم النص على هذا ،لألمیر القوي الذي سیجلس على العرشلراحل، وحتى تتضح األمور اقصیرة رعایة للسلطان 

، وحدث ذلك لكل "مدبر المملكة" أطلق علیهمقد  الممالیكمن سالطین  اكثیرً جد وعلى ذلك ن ،األمیر كمدبر للمملكة

 یطلق، ولم ٩لظاهر جقمقا، و ٨، واألشرف برسباي٧هر ططر، والظا٦المؤید شیخو  ،٥المنصور قالوون من السالطین

  .١٠ ، وٕان أطلق علیهم في المكاتبات الرسمیةعلى أرباب األقالم هذا اللقب بصفة رسمیة

هناك من أرباب األقالم من  أن ومما یعضد هذه الفكرة ،من داللة هذه األلقاب أنها تشیر إلى قوة ونفوذ صاحبها

إال ؛ الذي حظى بخمسة ألقاب ١١ الدین عبد الباسط زین على نفوذه في الدولة مثل داللة ،أطلق علیه أكثر من لقب

  .ا للمنافسینا وتعرضً كان أقل أرباب األقالم نفوذً  ،وما تعرض له ،من واقع دراسة حیاتهو  األمر، حقیقةأنه في 

                                                        
م، أحد عظماء دولة الناصر محمد منذ قدم علیه من أمد حیث كان عامل ١٣٤٥/ ه٧٤٦هو األمیر بدر الدین جنكلي بن البابا، ت  ١

، ت رقم ٢٢، ٥غري بردي، المنهل، جت ؛ ابن)٢٩٣٨(، ت رقم ١٥٤، ١١الصفدي، الوافي، ج: انظر. لخاقان المغول غازان

)٨٦٤.( 

هو األمیر سیف الدین أرغون العالئى الناصرى، من ممالیك الناصر محمد استقر رأس نوبة الجمداریة عنده، ثم تزوج أم الملك الصالح  ٢

، ت رقم ٣٥٥، ٨ج الصفدي، الوافي بالوفیات،. هـ ٧٤٨إسماعیل، وفى عهده صار هو أكبر األمراء ومدبر المملكة، قتل عام 

  .  ٨٧٥، ت رقم ٣٧٦، ١، جإنباء ،؛ ابن حجر٣٧٨٨

األمیر شیخو هو األمیر الكبیر سیف الدین شیخو بن عبد اهللا الناصري، أصله من كتابیة الملك الناصر، تقدم في دولة المظفر حاجى  ٣

 .١١٩٢، ت رقم ٢٦٢ـ ،٢٥٧، ٦المنهل، ج: ابن تغرى بردى. وصار من أعیان األمراء

 ١، ط ٥جعلي أبو زید وآخرون، دار الفكر المعاصر،  :ظر على سبیل المثال، الصفدي، أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیقان ٤

  .٢٣٨، ٨؛ ابن تغري بردي، النجوم، ج٥٥١، ٣، ق٢؛ المقریزي، السلوك، ج٧٦ ،)١٩٩٨دار الفكر،  :دمشق(

  .٩١، ٦؛ ابن تغري بردي، المنهل، ج٢٠٤، ٢ابن حجر، الدرر، ج ٥

  .٢٠٩، ٦؛ ابن تغري بردي، المنهل، ج٨٤، ٣ابن حجر، إنباء، ج ٦

  .١٢١، ٢حسن المحاضرة، ج ،؛ السیوطي١٦٩، ١٤ابن تغري بردي، النجوم، ج ٧

  .٢٢٧، ١٤ابن تغري بردي، النجوم، ج ٨

 .١٠٥، ١٥ابن تغري بردي، النجوم، ج ٩

  .٥٠١، ١ج، الباسم الثغر؛ السحماوي، ٦٩، ٦، جاألعشى صبحالقلقشندي،  ١٠
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مدبر " ، و"عزیز مصر"، و"عظیم الدولة"ـ وهناك ممن أطلق علیهم ألقاب ذات داللة قویة على نفوذه بالدولة ك

ة ذلك عدم مكارم األخالق، وداللدت في ذلك الزمن من وأفعاله التي عُ  الشخصیة ، كانت قوته من مهابته"ةلالدو 

كریم الدین الكبیر،  :مثل هذه الشخصیة ممن، و ، أو أخذ الرشا من الناساألشخاصب انغماس صاحبها في اإلضرار

  .ابن مزهرو الجمالي یوسف، و الكمال البارزي، و 

أطلقت على أرباب ٌاالقالم دون  األقابً  أن هناكأللقاب كانت مشتركة بین الجانبین، إال اعلى الرغم من أن  

  .١ "مصرعزیز "، و"عزیز المملكة"و، "رئیس المملكة" :مثل ،أرباب السیوف

                                                        
  .انظر الجدول المرفق نهایة البحث ١
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٩٦ 

 

  الخاتمة

  :في نهایة هذا البحث یمكن إجمال نتائجه فیما یلي

من خاللها تمتعهم بقوة كبیرة داخل الدولة، كانت  رن األلقاب التي أطلقت على أرباب األقالم، والتي یظهإ

أن من ذكروا في ثنایا البحث باعتبارهم أهم أرباب األقالم لة على نفوذهم بحق، بحیث یمكن التأكید على معظمها دا

اهر قوتهم واحدة ومتساویة، ولكن أجمعت المصادر في عصر دولة الممالیك هم بالفعل كذلك، وٕان لم تكن مظ

  .المختلفة على قوتهم ونفوذهم ةالتاریخی

برز تماما الدور األساسي الذي لعبه سالطین الدولة في بروز هذه الشخصیات على ساحة العمل السیاسي 

فیما بین الشره المالي، أو  عالقة السالطین بنمو نفوذ هذه الشخصیات تباینتواإلداري لدولة الممالیك، وأنه مهما 

، ولعل أهم نقاط هذه العالقة نه لوال هذه العالقات لما ظهرت هذه األسماء، إال أظیفيو العالقات القدیمة أو القرب ال

ن معظم هذه الشخصیات قد ولج إلى عالم إ: مبالغة إذا قلنا یكمن في الشره المالي لسالطین الممالیك، بل ال توجد

  .القوة والتحكم والنفوذ من هذا األمر

رتبطت اا بسالطین الدولة، على ساحة األحداث مرتبطً  األقالم كان ظهور أصحاب النفوذ من أربابوكما 

ولم یكن  .االستحواذ على كامل الحظوة عندهو  ،حول القرب من السلطانضراوة الصراع بین أصحاب النفوذ بالدولة، 

ممالیك لفیما بین أرباب األقالم فقط، ولكن في بعض األحیان یكون بین أرباب السیوف من أمراء ا اهذا الصراع وقفً 

  .وأرباب األقالم

ا في من أهم نتائج هذا البحث أن التوزیع الكمي بین عصري الممالیك أظهر أن أرباب األقالم كانوا أقل عددً و 

مفاصل الدولة بدون تدخل سیطرة عنصر الممالیك على  على فلسفة الحكم القائمة مع، وذلك ینسجم العصر البحري

التي  زادت أعدادهم نتیجة تغیر فلسفة الحكم اكسةعصر الجر لكن في ، و دمن قوى المعممین إال في أضیق الحدو 

وبالضرورة إحساس أرباب األقالم بأنهم قادرین على االنخراط داخل أروقة السیاسة  ،على التمصر اشهدت انفتاحً 

  .مكانة قویة مادیة ومعنویة-ولو على المستوى الشخصي-، وأن یجعلوا لهمالمملوكیة
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 الجدول

  نفوذ في السلطنة المملوكیة من أرباب األقالم والسیوفأسماء أصحاب ال

  بتسلسلهم الزمني وما حملوه من ألقاب

  

  األلقاب التي وصفته بها المصادر  فترة نفوذه تقریًبا  أرباب  صاحب النفوذ

  أقالم  الوزیر ابن حنا
  ه٦٧٦-٦٥٩

  م١٢٧٧-١٢٦٠
  )١٣/٣٣١البدایة والنهایة (تمكن في الدولة 

نصور قالوون الم

  )السلطان(
  سیوف

  ه٦٧٨-٦٧٦

 م١٢٧٩-١٢٧٧

، المنهل ٢/٢٠٤الدرر (مدبر المملكة 

٦/٩١(  

علم الدین سنجر 

  الشجاعي
  سیوف

  ه٦٩٣-٦٩١

  م١٢٩٤-١٢٩٢

، السلوك ٤/٢٥١الوافي (مدبر الدولة 

١/٣/٧٣٥(  

  )٨/٢٤النجوم (مدبر المملكة 

  سیوف  منكوتمر
  ه٦٩٨

 م١٢٩٨
  )٨/١٠٠النجوم (صاحب الحل والعقد 

  أقالم  أحمد بن عبادة
  هـ٧١٠-٦٩٩

  م١٣١٠-١٢٩٩
  )٢/١/٨٢السلوك (عظیم الدولة 

 بن جنكلي الدین بدر

  البابا
  سیوف

  ه٧٤٦-٧٠٤

  م١٣٤٥-١٣٠٣
  )٥/٢٢المنهل (عظیم الدولة 

  سیوف  برلغي األشرفي
  هـ٧٠٩-٧٠٨

  م١٣٠٩-١٣٠٨
  )٣/٣٥٧المنهل (عظیم الدولة 

  أقالم  كریم الدین الكبیر
  ه٧٢٤-٧٠٩

  م١٣٢٣-١٣٠٩

  )٢/٤٠١الدرر (مدبر الدولة 

، ٤/٢٠٤مرآة الجنان (صاحب الحل والعقد 

  )٨/١١٤، شذرات ٢/٣٢٢الدارس 

  سیوف  قوصون الناصري
  ه٧٤٢-٧٢٧

 م١٣٤١-١٣٢٣

  )٢/٣/٥٥١السلوك (مدبر الدولة 

  )١٠/٣النجوم (مدبر المملكة 

  أقالم  النشو
  ه٧٤٠-٧٣٢

 م١٣٣٩-١٣٣١
  )٣/٢٠٠أعیان العصر (مدبر الدولة 
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  األلقاب التي وصفته بها المصادر  فترة نفوذه تقریًبا  أرباب  صاحب النفوذ

  طاز الناصري

  
  سیوف

  ه٧٥٥-٧٥٢

  م١٣٥٤-١٣٥١

  )٦/٢٥٩، ١/٣٠٩المنهل (مدبر المملكة 

  )٦/٣٣٢المنهل (صاحب الحل والعقد 

  

  سیوف  طیبغا الطویل
  ه٧٦٧-٧٥٤

 م١٣٦٥-١٣٥٣
  )٦/٢٣٤المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  شیخو الناصري
  ه٧٥٨-٧٥٥

  م١٣٥٧-١٣٥٤

  )٦/٢٦٠المنهل (عظیم الدولة 

، المنهل ٢/٣٥١الدرر (المملكة مدبر 

٦/٢٥٩(  

  )١٢/٣٣٢٢المنهل (صاحب األمر والنهي 

أعیان العصر (صاحب الحل والعقد 

٢/٣٥١(  

یلبغا الناصري 

  الخاصكي
  سیوف

  ه٧٦٨-٧٦٧

  م١٣٦٦-١٣٦٥

، المنهل ١٤/٣٢١البدایة (مدبر الدولة 

٢/١٨٢(  

، النجوم ١/٣٦٨إنباء (مدبر المملكة 

١١/٣٢٩(  

  )٦/٢٠٨الدرر (هي صاحب األمر والن

  )٦/٢٣٤المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  اسندمر الناصري
  ه٧٦٩-٧٦٨

 م١٣٦٩-١٣٦٧

  )١/٤٦٠الدرر (مدبر المملكة 

  )٢/٤٤١المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  قرا طاي العزي
  ه٧٧٩-٧٧٨

 م١٣٧٧-١٣٧٦
  )٣/٢٢٢المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  أینبك البدري
  ه٧٨٠-٧٧٨

 م١٣٧٨-١٣٧٦
  )٣/٢٢٢المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  بركة الجوباني
  ه٧٨٢-٧٨٠

 م١٣٨٠-١٣٧٨

، ١١/١٦٣النجوم (صاحب الحل والعقد 

  )٣/٣٥٢المنهل 

السلطان (برقوق 

  )الظاهر
  سیوف

  ه٧٨٤-٧٨٣

  م١٣٨٢-١٣٨١

  )٥/٤٨المنهل (مدبر المملكة 

  )١١/١٦٣النجوم (صاحب الحل والعقد 
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٩٩ 

 

  األلقاب التي وصفته بها المصادر  فترة نفوذه تقریًبا  أرباب  صاحب النفوذ

  سیوف  طشتمر العالئي
  ه٧٨٦-٧٨٥

 م١٣٨٤-١٣٨٣
  )٢/٦٦إنباء (مدبر المملكة 

  سیوف  آیتمش البجاسي
  ه٨٠٢-٧٩٠

  م١٣٩٩-١٣٨٨
  )١١/١٦٣النجوم (صاحب الحل والعقد 

یلبغا الناصري 

  الیلبغاوي
  سیوف

  ه٧٩١

  م١٣٨٨

  )٧/٣٤٠، ٦/٤٢٩المنهل (مدبر المملكة 

  )١٢/١٦٧المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  منطاش
  ه٧٩٢-٧٩١

 م١٣٨٩-١٣٨٨
  )٥٧رفع اإلصر (مدبر المملكة 

  سیوف  سودون بن عبد اهللا
  ه٧٩٧-٧٩٢

 م١٣٩٤-١٣٨٩
  )٦/١٠٨المنهل (عظیم الدولة 

یشبك الشعباني 

  الخازندار
  سیوف

  ه٨٠٣-٨٠٢

 م١٤٠٠-١٣٩٩

  )١٢/٣٠٣النجوم (مدبر الدولة 

، الضوء ١٢/١٢٠المنهل (مدبر المملكة

١٠/٢٧٨(  

  )٣/١٤٧المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  بن عوضجكم 
  ه٨٠٤-٨٠٣

 م١٤٠١-١٤٠٠
  )٦/١٣٤المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  سودون طاز 
  ه٨٠٦-٨٠٣

  م١٤٠٣-١٤٠٠
  )٦/١٣٤المنهل (صاحب الحل والعقد 

  أقالم  ابن غراب
  ه٨٠٨-٨٠٦

  م١٤٠٥-١٤٠٣

  )١/٩٩درر العقود (عزیز مصر 

، ١/١٠٦المنهل (صاحب الحل والعقد 

  )١/٦٥الضوء 

  سیوف  إینال باي
  ه٨٠٨-٨٠٧

 م١٤٠٥-١٤٠٤
  )١/٩٧درر العقود (عظیم الدولة 
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  األلقاب التي وصفته بها المصادر  فترة نفوذه تقریًبا  أرباب  صاحب النفوذ

  أقالم  جمال الدین اإلستادار
  ه٨١٢-٨٠٨

 م١٤٠٩-١٤٠٥

  ) ١٣/٩١النجوم (عظیم الدولة 

  )٢/٢/٤٦٨السلوك(مدبر الدولة 

  )١٣/٩٥النجوم (حاكم الدولة ومدبرها 

، إنباء ٣/٥٦٣درر العقود (عزیز مصر 

٢/٤٤٦(  

السلطان (شیخ 

  )المؤید
  )٦/٢٠٩، ٣/٨٤إنباء (مدبر المملكة  م١٤١٢/ ه٨١٥  سیوف

  أقالم  ناصر الدین البارزي
  ه٨٢٣-٨١٥

  م١٤٢٠-١٤١٢

، المنهل ٣/١١٦درر العقود (عظیم الدولة 

١١/٧(  

  )١٤/١٦٢النجوم (صاحب الحل والعقد 

جانبك المؤیدي 

  الدوادار
  سیوف

  ه٨١٧-٨١٦

  م١٤١٤-١٤١٣
  )٤/٢٢٢المنهل (عظیم الدولة 

ان السلط(ططر 

  )الظاهر
  سیوف

  ه٨٢٤

  م١٤٢١

، ُحسن ١٤/١٦٩النجوم (مدبر المملكة 

٢/١٢١(  

  )٤/١٥المنهل (صاحب الحل والعقد 

السلطان (برسباي 

  )األشرف
  سیوف

  ه٨٢٤

  م١٤٢١
  )١٤/٢٢٧النجوم (مدبر المملكة 

  أقالم  زین الدین عبد الباسط
  ه٨٤٢-٨٢٥

 م١٤٣٨-١٤٢٠

، الدارس ٤/٢/٦٣٦السلوك (عظیم الدولة 

٢/٨٢(  

  )٤/٢/٦٣٦السلوك (مدبر الدولة 

  )٤/١١٩إنباء (مدبر المملكة 

  )٢/١١١الدارس (صاحب الحل والعقد 

  )٢/٣٩األنس (عزیز المملكة 

  )٢١٦، ٢/١٨٩األنس (رئیس المملكة 

جانبك األشرفي 

  الدوادار
  سیوف

  ه٨٣١-٨٢٦

  م١٤٢٧-١٤٢٢

  )٤/٢٣٢المنهل (عظیم الدولة 

  )٤/٢/٦٧٧السلوك (صاحب األمر والنهي 

  )٤/٢٣٣المنهل (صاحب الحل والعقد 
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  األلقاب التي وصفته بها المصادر  فترة نفوذه تقریًبا  أرباب  صاحب النفوذ

  سیوف  جوهر القنقبائي
  ه٨٤٤-٨٣٠

  م١٤٤٠-١٤٢٦
  )٥/٤٠المنهل (صاحب الحل والعقد 

  سیوف  بیبرس األحمدي
  ه٧٤٦-٧٤١

 م١٣٤٥-١٣٤٠
  )٣/٤٧٩المنهل (صاحب الحل والعقد 

جمال الدین بن 

  یوسف
  أقالم

  ه٨٦٢-٨٤١

  م١٤٥٧-١٤٣٧

ضوء ، ال١٤/١٠٣النجوم (عظیم الدولة 

٢/٩٠(  

  )١٦/١٩٧النجوم (مدبر المملكة 

السلطان (جقمق 

  )الظاهر
  )١٥/١٠٥النجوم (مدبر المملكة   م١٤٣٨/ه٨٤٢  سیوف

  أقالم  كمال الدین البارزي
  ه٨٥٦-٨٤٢

 م١٤٥٢-١٤٣٨

، حوادث ١١/١٤المنهل (عظیم الدولة 

٢/٣٥٨(  

  أقالم  أبو الخیر النحاس
  ه٨٥٤-٨٤٦

  م١٤٥٠-١٤٤٢

  )١٢/٣٢٢المنهل (صاحب األمر والنهي 

، ١/٢٥٨حوادث (صاحب الحل والعقد 

٢٧٧(  

جانبك الدوادار نائب 

  جدة
  سیوف

  ه٨٦٧-٨٤٩

  م١٤٦٢-١٤٤٥

، الضوء ١٦/٢٥٨النجوم (عظیم الدولة 

٢/٢٧١(  

، الضوء ١٦/٣٢٢النجوم (مدبر المملكة 

٣/٥٨(  

  أقالم  أبو بكر بن مزهر
  ه٨٩٣-٨٦٦

  م١٤٨٧-١٤٦١
  )١١/٨٩الضوء (عزیز مصر 

السلطان ( تمربغا

  )الظاهر
  )١٦/٣٧٧النجوم (مدبر المملكة   م١٤٦٧/ ه٨٧٢  سیوف

خایر بك الدوادار 

  الثاني
  )١٦/٣٦١النجوم (صاحب الحل والعقد  م١٤٦٧/ ه٨٧٢  سیوف



  ونفوُذهم في مصَر في العصِر المملوكيِّ  أصحاُب الوظائِف الدیوانیِة ِمن أرباِب األقالمِ 

 

١٠٢ 

 

  المصادر والمراجع

  :المصادر العربیة -أوًال 

صطفى، ممحمد : بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیق ،ه ٩٣٠ت  )محمد بن أحمد( ابن إیاس - ١

 .١٩٨٤ ،دار الكتب المصریة :القاهرة

  ،ه ٨٧٤ت  )جمال الدین أبي المحاسن یوسف( ابن تغري بردي - ٢

 .١٩٧٢-١٩٢٨ ،دار الكتب المصریة: القاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  -

دار : ةر القاهمحمد محمد أمین، نبیل محمد عبد العزیز، : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقیق -

 .م٢٠٠٩-١٩٨٤الكتب المصریة، 

عالم  : القاهرة ،١ط محمد كمال الدین عز الدین، :حوادث الدهور في مدى األیام والشهور، تحقیق -

  .١٩٩١- ١٩٩٠الكتب، 

  ،ه ٨٥٢ت  )أحمد بن علي بن محمد (  ابن حجر العسقالني - ٣

- ١٩٦٩ ،للشئون اإلسالمیة ىالمجلس األعل :القاهرة حسن حبشي،: العمر، تحقیقبأبناء إنباء الغمر  -

١٩٩٨.   

  .١٩٩٣دار الجیل، : ، بیروت١طالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،  -

، ١طكنوز الذهب في تاریخ حلب،  ،ه ٨٨٤ت  )أحمد بن إبراهیم بن محمد بن خلیل(سبط بن العجمي  - ٤

 .١٩٩٧، دار القلم العربي: حلب، ١طح البكور، شوقي شعث، وفال :تحقیق

: الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم، تحقیق ،ه ٨٦٨ت  )شمس الدین محمد بن محمد( يالسحماو  - ٥

 .٢٠٠٩ دار الكتب المصریة،: القاهرةأشرف محمد أنس، 

: بیروتالضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  ،ه ٩٠٢ت  )شمس الدین محمد بن عبد الرحمن(السخاوي  - ٦

 .١٩٩٢دار الجیل، 

 : باریس زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك، ،ه ٨٧٣ت ) ن الظاهريیخلیل بن شاه( ابن شاهین - ٧

 .١٨٩٤نشر بول راویس، 

 ،ه ٧٦٤ت  )صالح الدین خلیل بن أیبك( الصفدي - ٨

 ،دار إحیاء التراث العربي: بیروت ،١ط أحمد األرناؤط، تركي مصطفى، :الوافي بالوفیات، تحقیق  -

٢٠٠٠.  

دار  :بیروت، ١طعلي أبو زید وآخرون، دار الفكر المعاصر،  :وان النصر، تحقیقأعیان العصر وأع -

  .١٩٩٨، الفكر

نزهة النفوس واألبدان في تواریخ الزمان،  ،ه ٩٠٠ت  )الخطیب الجوهري علي بن داوود( الصیرفي - ٩

 .١٩٧١دار الكتب المصریة،  : القاهرة حسن حبشي، :تحقیق

شذرات الذهب في أخبار من  ،ه ١٠٨٩ت  )عبد الحي بن أحمد بن محمد( العماد الحنبلي -١٠

 .١٩٨٦ ،دار ابن كثیر:  بیروت-، دمشق١طمحمود األرناؤوط،  :ذهب، تحقیق
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 :القاهرة صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ،ه ٨٢١ت  )يأبو العباس أحمد بن عل(القلقشندي  -١١

 .م١٩١٩- ١٩١٤دار الكتب المصریة، 

 ،ه ٨٤٥ت  )تقي الدین أحمد بن علي(المقریزي  -١٢

ـ ١٩٥٧القاهرة  ،محمد مصطفى زیادة، سعید عبد الفتاح عاشور: رفة دول الملوك، تحقیقعالسلوك لم -

١٩٧٣.  

دار الغرب  :، بیروت١ط محمود الجلیلي، :درر العقود الفریدة في تراجم األعیان المفیدة، تحقیق -

   .٢٠٠٢ اإلسالمي،

مؤسسة الفرقان للتراث،  :لندنأیمن فؤاد سید،  :المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، تحقیق -

٢٠٠٤.  

إبراهیم شمس  :الدارس في تاریخ المدارس، تحقیق ،ه ٩٢٧ت  )عبد القادر بن محمد(النعیمي  -١٣

 .م١٩٩٠، دار الكتب العلمیة: بیروت، ١طالدین، 

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما  ،ه ٧٦٨ت  )عبد اهللا بن أسعد بن عبي(الیافعي  -١٤

  .١٩٩٧، دار الكتب العلمیة: ، بیروت١طخلیل المنصور،  :ن، تحقیقایعتبر من حوادث الزم

  

  واألجنبیة المراجع العربیة :اثانیً 

دار عین، : ، القاهرة١طأهل العمامة في مصر في عصر سالطین الممالیك،  ،أحمد حسن البطاوي - ١

٢٠٠٧. 

دار النهضة العربیة،  :، القاهرة١طالعنصریة وأثرها في الجیش المملوكي، : أحمد عبد الكریم سلیمان - ٢

١٩٨٨. 

 ،أشرف محمد أنس - ٣

 .م٢٠١٢مكتبة اآلداب، : القاهرةكتب الدساتیر في عصر الممالیك،  -

 .م٢٠١٢مكتبة اآلداب، : القاهرةدراسات في التاریخ والحضارة،  -

مصادرة األمالك في الدولة اإلسالمیة، سلسلة تاریخ المصریین، الهیئة : البیومي إسماعیل الشربیني - ٤

 .م١٩٩٧ة العامة للكتاب، القاهرة، یالمصر 

دار النهضة العربیة، : القاهرةالمجتمع المصري في عصر سالطین الممالیك،  ،سعید عبد الفتاح عاشور - ٥

 .م١٩٩٢

 .١٩٩٤ دار الشروق، :، القاهرة١ط عصر سالطین الممالیك، ،قاسم عبد قاسم - ٦

7- Poliak A.N., Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon. London: Royal 
Asiatic Society, 1939. 

  :االت العربیة واألجنبیةالمق -اثالثً 

  ،حیاة ناصر الحجي - ١
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ه، حولیات كلیة اآلداب، جامعة الكویت، ٧٤١ - ٧١٢االمیر تنكز الحسامي نائب الشام في الفترة  -

 .٧٦ – ٣ ):١٩٨٠( ٤، الرسالة ١الحولیة 

مؤید شیخ في سلطنة الممالیك، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، الاألوضاع السیاسیة واالقتصادیة في حكم  -

  .٥٥-٨ ):١٩٨٩( ٣٦، ع٩جامعة الكویت، مج

جامعة  عربیة للعلوم االنسانیة،صورة حیة لنظام الحكم في سلطنة الممالیك، المجلة ال: األمیر قوصون -

 .٥٥ –٦ ):١٩٨٨( ٣٢، ع٨مج الكویت،

بحث منشور  ك السلطانیة في القاهرة المملوكیة في العهد الجركسي،لیظاهرة عصیان المما ،طبابي بلقاسم - ٢

كلیة العلوم ، في العالم العربي اإلسالمي االجتماعیةأشغال الملتقى الدولي الخامس حول الحركات : تونسفي 

 .٢٧٤-٢٢٧ ):٢٠٠٨( جتماعیة بجامعة تونساإلنسانیة واال

لى المجتمع المصري، وقائع تاریخیة، مركز البحوث ع االحتكار السلعي وأثاره السلبیة ،عالء طه رزق - ٣

 .٢٣٨-١٩٧ ):٢٠١١ ،ینایر( جامعة القاهرة ،التاریخیةوالدراسات 

ظاهرة الرمي والطرح، مجلة أبحاث الیرموك وسلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة،  ،محمد عیسى صالحیة - ٤

 .١٢٤-٥١ ):١٩٩٣( ٦، العدد٩المجلد 

جامعة كفر  ،السلطاني النشو وسنواته السبع العجاف، مجلة كلیة التربیةص ناظر الخا ،كتبيالمسعد  - ٥

 .٢٢٩- ١٤٩ ):٢٠٠٨( ٥ الشیخ، العدد

6- Mortel, Richard Grand "Dawadar" and Governor of Jedda: The Career of the 
Fifteenth Century Mamluk Magnate Ganibak al-Zahir", Arabica, T. 43, Fasc. 3 (Sep., 
1996): 437-456. 


