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 ولم ينل هصطمح،حظيت هصطمحات العصر الههموكي بقسط ال بأس بو هن اىتهام هؤرخي الحضارة اإلسالهية
 والذي يعتهد، لذا وقع عمى عاتق الباحث دراسة ىذا الهصطمح في العصر الههموكي،قدر هن دراساتيم
التعويق ًا
 وتنقسم تمك الدراسة إلى.عمى ابراز هعانيو الهختمفة واألسباب التي دفعت الدولة لتطبيقو كذلك النتائج الهترتبة عميو
 األول بهعنى الحبس الهؤقت:اصطالحا وتناول هعانيو الثالثة
العديد هن النقاط الياهة تتعمق بتعريف التعويق لغة و
ً
 الثاني بهعنى التأخير،وأوجو التشابو واالختالف بينو وبين العقوبات السالبة لمحرية الهعروفة زهن سالطين الههاليك
 ىذا وقد تضهنت الدراسة جدوًال يمخص حاالت التعويق التي شيدىا العصر.أو التعطيل والثالث بهعنى الهنع

وختاها
.هوضحا فيو زهن وقوعيا واسبابيا وتحديد االهاكن التي شيدت تطبيقو واإلجراءات الهصاحبة لو
الههموكي
ً
ً

ُ

ُ .دراسة تحميمية لوقائع التعويق في ضوء الوقائع التاريخية الدالة عمى الهعاني السابقة ووفقًا لمهصادر الههموكية

. العصر المملوكي، الحرية، السجه، العقوبات، الحبس، التعويق:الكلماتُالدالة

Abstract:

Incarceration during the Mamluk period
(648-923 A.H/ 1250-1517 A.D)
Rania Ossama Ali Fikri
Faculty of Arts, Ain Sham University
Although the care was given by the historians of Islamic civilization to study the
Mamluk terms, the term of incarceration was not studied appropriately. As a result, the
researcher will focus on that term, its different meanings, the reasons that led to
sentence incarceration, and finally, the results the researcher deducted. The study is
divided into a few relevant points to the term incarceration linguistically and
idiomatically as it has different meanings; first in the meaning of temporary confine in
addition to the similarities and differences between this and the known punishments that
restrain freedom. The second in terms of delay or the third that means prevention. The
study was appended by a table that summarizes the cases of incarceration during the
Mamluk period. It shows time of the incarceration, its reasons; the places at which they
were sentenced and the procedures accompanied them. Finally, the study presents the
conclusion that comprises analyzed study of the incarceration in accordance with
Mamluk sources and historical incidents.

Key words: Incarceration, punishments, freedom, Mamluk period.
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الهقدهة:
نقدا
تزخر الهصادر الههموكية بكثير هن الهصطمحات التي لفتت انتباه الدارسين الهحدثين فعكفوا عمى دراستيا ً

وتحميال ،وحسبنا هن تمك الهصطمحات التي لم يسمط عمييا الضوء هصطمح التعويق الذي لم تهتد لو أيدي الباحثين
ً

بالدراسة ،فأهست الحاجة همحة ﺇلى دراستو وﺇبراز هعانيو الهختمفة ،واألسباب والظروف التي دفعت الدولة إلى
المجوء إليو ،إضافة إلى النتائج الهترتبة عمى تطبيقو في العصر الههموكي.
بادئ ذي بدء ورد هصطمح التعويق في الهصادر الههموكية عند عزل بعض الخمفاء والسالطين واألهراء.
احدا ىو الحبس الهؤقت
وبالرغم هن تكرار ىذا المفظ ًا
كثير بين ثنايا ىذه الهصادر ،إال أن أغمبيا كان يحهل هعنى و ً
وهنع التقدم ،وخالف ذلك تعد إشارات بسيطة وهن ىنا أرادت الباحثة أن تمقي الضوء بشكل واف عمى الهصطمح
بهختمف هعانيو في شتى ربوع الدولة الههموكية.
وقع عمى الباحثة  -في ظل تفرق الهادة العمهية في بطون الهصادر -المجوء ﺇلى الهنيج االستقرائي القائم عمى
فضال عن الهنيج
استنطاق تمك النصوص وفق هنيجية تحميمية ،باإلضافة إلى الهنيج الوصفي وتحميل الهضهون،
ً

اإلحصائي؛ لها لألرقام هن دالالت تساعد عمى تفسير ظواىر ىذه األحداث.

اصطالحا وتناول الهرادفات الهختمفة ليذا
وقد قُسهت ىذه الدراسة إلى عدة نقاط تتعمق بتعريف التعويق لغةً و
ً
الهصطمح في أرجاء الدولة الههموكية ،ثم دراسة وقائع التعويق الهختمفة وتحديد العالقة بين العائق والهعوق وأهاكن
وختاها دراسة تحميمية لهعرفة األسباب الهختمفة التي أدت إلى وجود ىذا
التعويق واإلجراءات الهصاحبة لتطبيقو
ً
الهصطمح وتوضيح أوجو التشابو واالختالف بينو وبين العقوبات السالبة لمحرية في العصر الههموكي.

التعويق لغة:
العوق يعني الحبس والصرف ويقال عاقو عن كذا يعوقو إذا حبسو وصرفو وأصل َعاق َع َوق ثم ُنقل هن فَ َعل إلى
ت ألفًا فصارت عا ْقت فالتقي ساكنان :العين الهعتمة الهقموبة ألفًا والم الفعل فحذفت العين
فَ ُعل ثم قمبت الواو في فَ ُع ْم ُ

ضا التثبيط
اللتقائيها فصار التقدير َع ْق ُ
ت ثم نقمت الضهة إلى الفاء قبل القمب فَ ُع ْمت فصار ُع ْقت .والعوق أي ً
كالتعويق واالعتياق(ٔ).

اصطالحا:
التعويق
ً
ورد هصطمح التعويق في الهصادر الههموكية بثالثة هعاني :األول بهعني حبس ،والثاني بهعنى تعطيل أو
تأخير ،والثالث بهعنى هنع .وفيها يمي الوقائع التاريخية الدالة عمى الهعاني السابقة وفقًا لمهصادر الههموكية.

(ٔ) بطرس البستاني ،كتاب هحيط الهحيط (بيروت :هكتبة لبنان٘ٓٓ-ٜٜٗ ،)ٔٛٙٚ ،؛ هحهد بن هكرم بن عمى أبو الفضل جهال الدين
ابن هنظور األنصاري ،لسان العرب ،ج( ٔٓ .بيروت :دار صادرٕٜٚ-ٕٛٓ ،)ٜٔ٘ٙ ،؛ هحهد بن يعقوب الفيروز آبادي هجد الدين،
القاهوس الهحيط ،ط( ٕ .بيروت :دار الفكرٜٔٔٚ ،)ٜٔٛٚ ،؛ هرتضى الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،ٕٙ .تحقيق عبد الكريم العزباوي

(الكويت :هطبعة حكوهة الكويتٕٕ٘-ٕٕٗ ،)ٜٜٔٓ،؛ أحهد هختار عهر ،هعجم المغة العربية الهعاصرة ،ج ،ٕ .ط( ٔ .القاىرة :عالم
الكتب.ٔ٘ٚٚ ،)ٕٓٓٛ ،
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أوًًل :التعويق بهعنى الحبس
حبسا هؤقتًا لفترة غير هحددة ،تفاوتت هدتيا هن حالة ألخرى وىو يختمف بالقطع عن السجن
ُي َعد الحبس ىنا ً
هن حيث اإلجراءات السابقة لكمييها وكذلك نهط الحياة لكل هنيها .وتفيض الهصادر الههموكية بالوقائع التي تؤكد

ىذا الهعنى ﺇذ تعود أولى وقائع ىذا النوع هن التعويق لسنة ٙ٘ٚهٕٜٔ٘/ن عندها قبض قطز عمى السمطان الهمك
الهنصور عمى بن الهعز أيبك وعوقو ،ثم اعتقمو ووالدتو بالدور السمطانية بقمعة الجبل(ٔ) ،وخمعو هن السمطنة،

بدال هنو ،ولُقب بالهمك الهظفر سيف الدين ،وحمف األهراء والناس لو يوم السبت ٖٔ ذو
وجمس عمى تخت الحكم ً
القعدة ٙ٘ٚه ٘ /نوفهبر ٕٜٔ٘ن(ٕ) .والتعويق في الحالة السابقة أشبو ها يكون بتحديد اإلقاهة أي وضع الشخص
الهستيدف قيد االقاهة الجبرية وىي ﺇحدى العقوبات السالبة لمحرية وتعني أن السمطان يصدر أهره ألحد األشخاص

بأن يمزم داره أو هكان ها يقع تحت إشراف الدولة دون أن يكون لو الحق في الهشاركة في الحياة السياسية أو
نوعا هن أنواع الحجر عمى حرية اإلنسان في أن يحيا حياة طبيعية وىي عقوبة احت ارزية أكثر
قطعا ً
العاهة ،وىو ً
هنيا تأديبية .كها نستنتج هن الواقعة السابقة أن هكان التعويق تناسب هع الهكانة السياسية لمشخص الهعوق هن
حيث توفير هكان آهن وتوفير سبل الحياة الكريهة هع هنعو هن الهشاركة في الحياة السياسية واالجتهاعية.
أيضا كوسيمة تأديبية ﺇذ كان عاقبة األهراء الذين ارتبطت أسهاؤىم
ويبدو أن التعويق بهعنى الحبس استخدم ً
بأشياء ال ترضي السالطين .ﺇذ يشير بن الفرات ﺇلى وفاة األهير الكبير عز الدين الركني الظاىري الهعروف بسم
الهوت

(ٖ)

يوم األربعاء ٚجهادى اال︣خرة ٘ٙٚى ٔٙ /نوفهبرٕٔٚٙن بالسجن بقمعة الجبل بعد تعويقو هدة خهس

سنوات ألن السمطان الهمك الظاىر بيبرس البندقداري كان قد بمغو عنو أشياء غير هرضية وأكدىا ها نقل عنو نوبة

حصن األكراد فأعاقو(ٗ).

(ٔ( قمعة الجبل ىي هقر السمطان ودار ههمكتو .بناىا الطواشي بياء الدين قراقوش لمسمطان الهمك الناصر صالح الدين بن أيوب،
وهوقعيا بين ظاىر القاىرة وال جبل الهقطم والفسطاط ،وها يميو هن القرافة الهتصمة بعهارة القاىرة والقرافة .وكان هوضعيا قبل أن تبني
هساجد هن بناء الفاطهيين .أبو العباس أحهد القمقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،ج( ٖ .القاىرة :دار الكتب.ٖٕٚ ،)ٜٔٔٛ ،
هعتقال إلى أن تولى
يوها وظل
ً
)ٕ( كانت هدة الهمك الهنصور عمى في السمطنة بالديار الهصرية سنتين وسبعة أشير واثنين وعشرين ً
السمطان الظاىر بيبرس البندقداري فنفاه ىو ووالدتو وأخاه ناصر الدين قاقان إلى بالد األشكري ويقصد بيا الدولة البيزنطية وصاحبيا
تيودور بن األسكريس الثاني وذلك في ذي القعدة ٙ٘ٛى /أكتوبر ٕٓٔٙن .جهال الدين أبي الهحاسن يوسف بن تغري بردي ،النجوم
الزاىرة في هموك هصر والقاىرة ،ج ،ٚ .ط( ٕ .القاىرة :و ازرة الثقافة واإلرشاد القوهي ،دار الكتب.٘ٙ -٘٘ ،)ٕٓٓٙ ،
(ٖ) أطمق ىذا المقب عمى األهير عز الدين أيغان بن عبداهلل الركني ،وأصمو هن ههاليك ركن الدين بيبرس ،وقد أطمق عميو ىذا المقب
لجسارتو وفتوتو وسرعة ﺇ نقضاضو عمى العدو ،وكان هن أعيان األهراء وأكابرىم وشجعانيم ،كها كان هن أبطال الهسمهين وهشاىيرىم ،ولو
الهكانة العظيهة والحرهة الوافرة والكمهة الهسهوعة في عيد الظاىر بيبرس ،الذي اعتهد عميو في الهيهات ،وقد تولي تقدهة العساكر ،ولكن
ها لبث أن قبض عميو السمطان الظاىر بيبرس هع عدد هن األهراء وسجنوا بالقمعة وتوفي في سنة ٘ٙٚىٕٔٚٙ /ن وكان أحد الهوصوفين
بالشجاعة والكرم هع شدة البأس .هحاسن هحهد عمى الوقاد" ،األلقاب والكنى الشعبية الساخرة في عصر سالطين الههاليك" ٜٕٖ-ٙٗٛى/
ٕٓ٘ٔٔ٘ٔٚ-ن ،حولية التاريخ اإلسالهي والوسيط ،ع( ٕ .القاىرة.ٜٔٔ -ٔٔٛ ،)ٕٕٓٓ :
)ٗ( عز الدين محمد بن على بن إبراهيم بن شداد ،تاريخ الهمك الظاىر ،تحقيق أحهد حطيط (القاىرة :الييئة العاهة لمكتاب،)ٕٜٓٓ ،
.ٕٜٔ
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والجدير بالذكر ىنا أن دور بعض األهراء شيدت بعض حاالت التعويق التي استيدفت تأديب بعض كبار
ظا عمى هكانتيم االجتهاعية والسياسية .فقد أشار بن الفرات في تاريخو إلى عزل السمطان الهمك
األهراء حفا ً
الهنصور سيف الدين قالوون لمصاحب برىان الدين الخضر السنجاري

(ٔ)

عن و ازرتو بالديار الهصرية وذلك يوم

الثالثاء  ٕٜرهضان ٙٚٛى ٘ /فبرايرٕٓٔٛن ،ﺇذ أُلقي القبض عمى الصاحب شهس الدين عيسي بن الصاحب
(ٕ)

برىان الدين السنجاري

وبات الصاحب برىان الدين وولده في دار عمم الدين الشجاعي وأخذت خيوليها وخيول

أياها وقبض عمى حجابيها وخداهيها وتهت هطالبتيها بها أخذا هن نقد وغيره
أتباعيها واسته ار في التعويق ً
وهصادرة(ٖ) هائتا ألف وستة وثالثون ألفًا(ٗ).
والحقيقة أن التعويق لم يكن عقوبة لجأت إلييا الدولة ههثمة في سالطينيا ضد كبار األهراء فحسب ،بل اهتدت
أيضا لتشهل بعض الشيوخ وعمهاء الدين نظير تجاوزاتيم .وتطبيق التعويق في ىذه الحاالت كان وسيمة تأديبية
ً
لجأت إلييا الدولة إلعادة السمم ووأد نار الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد .إذ يروي الهقريزي نقل الشيخ عبد
(٘)

الغفار بن نوح القوصي

عند وفاتو يوم الجهعة  ٚذو القعدة ٚٓٛى  ٔٛ /أبريل ٖٜٔٓن هن قوص إلى القاىرة

)ٔ( األهير برىان الدين الخضر بن الحسن السنجاري تولي الو ازرة هرتين :األولي في آخر ذو القعدة ٙٚٚى /أبريل ٕٜٔٚن وعزل في
شوال ٙٚٛى /فبراير ٕٓٔٛن ثم توالىا لمهرة الثانية في آخر جهادي اآلخرة ٜٙٚى /أكتوبرٕٓٔٛن وعزل هن جديد في ربيع األول
عاها .فضل اهلل بن أبي الفخر الصقاعي ،تالي كتاب وفيات
ٓٙٛى /يوليؤٕٔٛن وتوفي في سنة ٙٚٛىٕٔٛٓ/ن عن عهر يناىز ًٓ ٚ
األعيان ،تحقيق جاكمين سوبمة ( دهشق :هنشورات الهعيد الفرنسي بدهشق لمدراسات العربية ،ٜٓ -ٜٛ ،)ٜٔٚٗ ،رقم ٘ٓٔ؛
Ahmad Abd AR-Râziq, “Le vizirat et les vizirs au temps des mamluks”, AnIsl, Le Caire, XVI (1980:
190-191, n˚8,10.
(ٕ) الصاحب شهس الدين عيسى ناب عن أبيو في الو ازرة في أول الدولة الهنصورية ثم عزل وولي نظر األحباس في خانقاء سعيد
بطاال في هنزلو بالهدرسة الهعزية إلى أن
السعداء ثم درس في هدرسة زين النجار هدة ثم قبض عميو واهتحن هحنة شديدة وأفرج عنو وبقي ً

هات في هحرم ٕٙٛى /أبريل ٖٕٔٛن؛ شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عام ن بن ق يم ز الذىبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات
الهشاىير واألعالم ،تحقيق عهر عبد السالم تدهري (لبنان ،ٜٔٔ -ٔٔٛ ،)ٕٓٓٓ :رقم ٕٔٔ؛ الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج،ٕٖ .
تحقيق تركي هصطفي وأحهد األرناؤوط (لبنان :دار إحي ء التراث – بيروت ،ٖٔٗ ،)ٕٓٓٔ ،رقم ٓ.ٔٚ
)ٖ( الهصادرة وىي هشتقة هن المفظ الروهاني وتتكون هن هقطعين  conوتعني بواسطة و Fiseusتعني السمة التي يضع فييا أباطرة
الروهان ثرواتيم والتي رهزت بهرور الوقت ﺇلى خزانة الدولة والهصادرة في القانون تعني نزع همكية الهال بالقوة وبالجبر هن هالكو وﺇضافتو
إلى هال الدولة بغير هقابل .هحهد بيجت هختار عصفور ،الهصادرة في هصر اإلسالهية هن الفتح اإلسالهي حتى نياية عصر الههاليك
(القاىرة٘-ٖ ،)ٜٜٔٓ ،؛ البيوهي ﺇ سهاعيل الشربيني ،هصادرة األهالك في الدولة اإلسالهية (عصر سالطين الههاليك) ،ج( ٔ .القاىرة:
.ٕٖ-ٕٕ ،)ٜٜٔٚ
)ٗ( الجدير بالذكر أن ا بن الفرات لم يذكر عمى وجو التحديد نوع الوحدة النقدية التي تم الدفع بيا .ناصر الدين هحهد بن عبد الرحيم بن
الفرات ،تاريخ بن الفرات ،تحقيق قسطنطين رزيق ،ج( ٚ .بيروت :الهطبعة األهريكية.ٔ٘ٙ ،)ٜٕٔٗ ،
(٘( الشيخ عبد الغفار بن أحهد بن عبد الحهيد الدوري الهتحد ،األقصري الهولد ،القوصي الدار .اشتير الشيخ نوح بكتابو "الوحيد في
التوحيد" .وقد تجرد ىذا الشيخ هن أهور الدنيا .ولو كراهات وقدرة عمى الكالم والشعر الحسن .ولو بظاىر قوص رباط كبير .وكان
هرسوه ا بفتح الكنائس ونسب إليو تحريض الناس عمى ىدم ثالث عشرة كنيسة بقوص فصدر األهر بإحضاره
النصارى بقوص قد أحضروا
ً
إلى القاىرة واقاهتو فييا وعدم عودتو لمصعيد هرة أخري حتى هات في ذو القعدة ٚٓٛى /أبريل ٖٜٔٓن؛ كهال الدين أبي الفضل جعفر بن
ثعمب بن جعفر األدفوي ،الطالع السعيد الجاهع ألسهاء نجباء الصعيد ،تحقيق سعد هحهد حسن (القاىرة :الدار الهصرية لمتأليف والترجهة،
 ،ٖٕٚ-ٖٕٖ ،)ٜٔٙٙرقم ٕٓ٘.
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أياها ثم أفرج عنو وأقام
بسبب قياهو بيدم الكنائس حتى ىدم العاهة هن قوص ثالث عشرة كنيسة فعوق بالهسجد ً
بجاهع عهرو بن العاص حتى هات(ٔ).
كها لجأ بعض السالطين إلى تطبيق التعويق بوصفو وسيمة هن وسائل الضغط إلجبار أحد األهراء عمى
االهتثال ألواهر السمطان .ﺇذ قام السمطان الناصر هحهد بن قالوون في رهضان ٜٚٓى /فبرايرٖٓٔٔن بتعويق

هقيدا (ٕ).
أسندهر كرجي عنده ثم جيزه السمطان إلحضار الهمك الهظفر بيبرس الجاشنكير ً

إهعانا في تغميظ العقوبة هثمها حدث يوم األحد ٕٔ شوال
وفي أحيان أخرى اقترن التعويق بالعزل هن الوظيفة
ً
ٜٚٓى ٔٗ/هارس ٖٓٔٔن ،عندها استقر فخر الدين عهر بن الخميمي في الو ازرة وصرف ضياء الدين أبو بكر
(ٖ)

النشائي

وعوق بالقمعة أياهاً ثم أفرج عنو دون أن تهس أهوالو(ٗ).

أحيانا فرض أهوال هثمها حدث عند إلقاء القبض عمى الصاحب أهين الدين عبداهلل ابن
وقد يصاحب التعويق
ً
(٘)

الغنام

هاال
وعمي التاج عبد الرحهن الطويل في  ٙشوال ٔٔٚى ٔ٘ /فبراير ٕٖٔٔن وقرر السمطان عمييها ً
()ٙ

أحدا .
فدفعاه وىها هعوقان بالقمعة هن دون أن يعين ً

اء هعهوًال بو في كافة أرجاء الدولة الههموكية .ﺇذ تكرر األهر ذاتو في العام
زد عمى ذلك أن التعويق كان ﺇجر ً
السابق نفسوٚٔٔ-هٖٕٔٔ /ـ -عند عزل الصاحب عز الدين حهزة القالنس وزير دهشق وعوق حتى دفع أربعين
ألف دينار ثم أفرج عنو وقدم القاىرة فأنعم عميو السمطان الناصر هحهد بن قالوون وأهر برد ها دفعو فعاد إلى

دهشق واستعاده (.)ٚ

أيضا الههاليك كعقوبة تأديبية رادعة جزاء تجاوزىم واستخفافيم
وكها عرف الوزراء والشيوخ التعويق عرفو ً
بالسمطان ﺇذ قبض عمى جهاعة هن الههاليك في جهادي الثاني ٖٕٚى /يونيو ٖٕٖٔن وعوقوا بسبب ورقة وجدت

(ٔ) تقي الدين أبي العباس أحهد به عمي الهقريزي ،السموك لهعرفة دول الهموك ،ج ،ٕ .ق ،ٔ .تحقيق هحهد هصطفي زيادة (القاىرة:
ٔٗ.٘ٓ ،)ٜٔ
(ٕ) الهقريزي ،السموك ،ج ، ٕ.ق.ٚٙ ،ٔ .
(ٖ) ضياء الدين أبو بكر النشائي تولي الو ازرة في هحرم ٚٓٙى /يوليو ٖٔٓٙن وصرف عنيا في شوال ٜٚٓى /هارس ٖٓٔٔن .وتوفي
في سنة ٚٔٙىٖٔٔٙ/ن .شهس الدين هحهد بن عبد الرحهن هحهد بن عبد الرحهن السخاوي ،الضوء الالهع ألىل القرن التاسع ،جٔٔ .
(القاىرة :دار الجيل -بيروت (تصوير عن هكتبة القدسي)ٕٖٓ ،)ٜٖٔ٘ :؛
Ahmad Abd AR-Râziq, "Le vizirat", AnIsl, XVI, 196-197, n˚28.
(ٗ) ابن تغري بردي ،النجوم ،ج.ٕٖٚ ،ٛ .
)٘( أهين الدين أبو سعيد عبد اهلل بن تاج الرياسة الهعروف بابن الغنام وقد شغل وظيفة الو ازرة في ربيع الثاني ٔٔٚى /أغسطس ٖٔٔٔن
ٖٔٔٔن وعزل عنيا في جهادي األولي ٖٔٚى /سبتهبر ٖٔٔٔن وقتل في سنة ٔٗٚىٖٔٗٓ /ن؛
Ahmad Abd AR-Râziq, "Le vizirat", AnIsl, XVI, 197-198, nº31.
) (ٙالهقريزي ،السموك ،ج ،ٕ .ق.ٔٓٙ ،ٔ .
) (ٚالهقريزي ،السموك ،ج ،ٕ .ق.ٔٓٓ ،ٔ .
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أسفل كرسي السمطان الناصر هحهد بن قالوون فييا سباب وتوبيخ لو فأخرج هنيم عدة إلى بالد وسجن هنيم

جهاعة(ٔ).

عوضا عن الترحيل خاصة عندها يزداد نفوذ الشخص بوصفو ً
بديال
أحيانا
ىذا وقد كان التعويق يستخدم
حال ً
ً
ً
حتى تتهكن الدولة هن اتخاذ التدابير الالزهة إلحكام قبضتيا عميو ،ففي ٖٕ ذو الحجة ٓٗٚى ٕٓ /يونيو ٖٓٗٔن

أهر السمطان الناصر هحهد بن قالوون األهير طشتهر نائب صفد بالتوجو إلى دهشق والقبض عمى تنكز(ٕ) وكتب

إلى الحاجب بدر الدين هسعود وقطموبغا الفخري واألهراء بالقبض عميو "ﺇن قدروا واًل فعوقوه" إلى أن يصل الجيش
الهصري حتى وصل طشتهر واجتهع األهراء ،ىذا كمو والنائب تنكز في غفمة هها يدبر لو هنتظر قدوم التقميد

الجديد لو فأراد في البدء هحاربتيم ثم أشير إليو بالخروج إلخهاد الفتنة دون سالح ،فخرج إلى نائب صفد واستسمم
فأخذ سيفو وقيد خمف هسجد القدم وجيز ىو وسيفو لمسمطان الناصر هحهد بن قالوون وذلك يوم الثالثاء ٖٕ ذو

الحجة ٓٗٚى ٕٓ/يونيو ٖٓٗٔن(ٖ).

وفي بعض األحيان ال تهدنا الهصادر الههموكية بالتفاصيل الالزهة لموقوف عمى أسباب التعويق هكتفية فقط
بسرد الوقائع هها يدفعنا ﺇلى االعتقاد أن ىذه الوقائع هجيولة األسباب كانت تخضع لميوى الشخصي لمسمطان.

)ٔ( الهقريزي ،السموك ،ج ،ٕ .قٔ.ٕٗٙ ،
)ٕ( األهير تنكز بن عبد اهلل الحساهي الناصري هحهد بن قالوون ،ولي نيابة دهشق ثهانية وعشرين سنة ،وىو الذي عهرىا بعد أن ىدهيا
التتار ،وأهسكو أستاذه الهمك الناصر هحهد بن قالوون ،وحبسو باإلسكندرية ﺇلى أن قتل بيا في سنة ٔٗٚىٖٔٗٓ /ن ،وخمف أهو ًاال كثيرة،
وىو صاحب الجاهع بدهشق ،وكان أصمو هن ههاليك الهنصور الجين .جهال الدين أبي الهحاسن يوسف بن تغري بردي ،الدليل الشافي

عمى الهنيل الصافي ،ج .ا ،تحقيق فييم هحهد عموي شمتوت (القاىرة ،ٕٕٛ ،)ٜٜٔٛ :رقم ٘.ٜٚ
(ٖ) تقي الدين أبي بكر بن أحهد بن قاضي شيبة األسدي الدهشقي ،تاريخ بن قاضي شيبة ،ج ،ٔ .تحقيق عدنان درويش (دهشق:
الهعيد العمهي الفرنسي لمدراسات العربية دهشق.ٖٔ٘-ٕٔ٘ ،)ٜٜٔٗ ،
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وهن ىذه الوقائع واقعة اتفق عمييا كل هن الهقريزي وابن ﺇياس خاصة بالقبض عمى ناظر الدولة(ٔ) أهين الدين
(ٗ)

(ٖ)
أياها ثم أفرج عنو
هين وتعويقو بالقمعة(ٕ) بقاعة الصاحب
ً
ٖٔٚٙن(٘) .وقد يقترن التعويق بهطالبة الهعوق بدفع هبمغ هالي ففي يوم األربعاء ٖ رهضان ٜٔٚى ٕٙ /أغسطس

وذلك في جهادي الثاني ٚٚٛى /نصف نوفهبر

ٖٜٔٛن قبض األهير تهربغا هنطاش( )ٙعمي قردم الحسني( )ٚوعوقو باإلصطبل السمطاني(.)ٛ

أيضا ناظر الهال وىو يعرف في الدولة الههموكية بناظر الدولة ،وتمي رتبتو رتبة
)ٔ( ىذه الوظيفة يقال لهتولييا ناظر النظار ويقال لو ً
الو ازرة .فإذا غاب الوزير أو تعطمت الو ازرة هن وزير ،قام ناظر الدولة بتدبير الدولة ،وتقدم إلى شاد الدواوين بتحصيل األهوال وصرف
النفقات والكمف .واقتصر الهمك الناصر هحهد بن قالوون عمى ناظر الدولة هدة أعوام هن غير تولية وزير وهشي أهور الدولة عمى ذلك
حتى هات .تقى الدين أحهد بن عمى الهقريزى ،الهواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،تحقيق أيهن فؤاد سيد ،ج( ٖ .القاىرة،)ٕٖٓٔ :
ٕ٘.ٚ
)ٕ( الهقريزي ،السموك ،ج ،ٖ .قٕٙٛ ،0 .؛ هحهد بن أحهد بن إياس الحنفي ،بدائع الزىور في وقائع الدىور ،ج ،ٔ .ق ،ٕ .تحقيق

هحهد هصطفى (القاىرة :الييئة الهصرية العاهة لمكتاب.ٔٙٛ ،)ٕٓٓٛ ،

(ٖ) قاعة الصاحب أنشأىا الهمك الكاهل وعرفت بيذا اال سم ألن الوزراء كانوا يمقبون بمقب الصاحب وىي هقرىم وكانت تقع بجوار باب
القمعة الذي يهثل ح مقة الوصل ها بين قمعة الجبل العسكرية والهدينة السمطانية التي أقاهيا الكاهل بجانبيا والنطاق الثالث الذي أُنشئ أسفل
جدا .أحهد دراج ،الجانب اآلثري في كتاب صبح األعشي بندوة القمقشندي وكتابو صبح
القمعة الذي يضم اإلصطبل وغيره .وكانت هظمهة ً

األعشي (القاىرة . ٔٔ٘ -ٔٔٗ ،)ٜٖٔٚ :ويشير الهقريزي أن قاعة الصاحب كانت هجاورة لدار النيابة التي كانت تقع تجاه اإليوان
بالجانب اآلخر هن باب القمة أي بالجانب الذي يوجد داخل سور صالح الدين .الهقريزى ،الهواعظ ،ج ٕٕٚ ،ٖ .ىاهش ٕ .وتعتبر قاعة
سجونا لم سالطين السابقين أو األهراء الهغضوب عمييم أو بعض خواص السمطان أو هن يرغب
الصاحب واحدة هن الهنشآت التي اتخذت
ً
السمطان في وجوده تحت سهعو وبصره داخل أحد ىذه السجون .عالء طو رزق حسين ،السجون والعقوبات في هصر عصر سالطين
الههاليك ،ط( ٔ.القاىرة :عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتهاعية.ٖ٘ ،)ٕٕٓٓ ،
(ٗ) الهقريزي ،السموك ،ج ،ٖ .ق.ٕٙٛ ،ٔ .
)٘( الهقريزي ،السموك ،ج ،ٖ .قٕٙٛ ،ٔ .؛ ابن إياس ،بدائع ،ج ،ٔ .ق.ٔٙٛ ،ٕ .
( )ٙاألهير تهربغا بن عبد اهلل األفضمي األشرفي شعبان الشيير بهنطاش ،رفيق األتابك يمبغا الناصري ،قتل بقمعة حمب سنة ٜ٘ٚى/
ٖٖٜٔن .ابن تغري بردي ،الدليل ،ج ،ٕٕٖ ،ٔ .رقم ٓ.ٚٛ
( )ٚاألهير قردم بن عبداهلل الحسني رأس نوبة النوب قتل بدهشق سنة ٗٔٛىٔٗٔٔ /ن .السخاوي ،الضوء ،ج ،ٕٔٛ ،ٙ .رقم ٕٗٚ؛
Hiba Yusuf, "Le chef de la ronde des rondes au temps des Mamluks", Journal of Association of Arab
Universities for Tourism and Hospitality, VIII/2 Le Caire (2011), 91, n˚27.
) (ٛابن الفرات ،تاريخ ،ج ،ٜقٔ .ٖٔٓ ،اإلصطبل كمهة تعني حواصل الخيول والبغال وها في هعناىا .القمقشندي ،صبح ،ج ٖٗٚٛ ،؛
ٗٚٛ؛ نبيل هحهد عبد العزيز ،الخيل ورياضتيا في عصر سالطين الههاليك (القاىرة ،ٕٔٓ ،)ٜٔٚٙ :ىاهش .ٙوالهعروف أن أول هن
استحدث اإلصطبالت السمطانية بقمعة الجبل الهمك الكاهل ،وا ستهرت في أيام خمفائو ثم كان اتساعيا في عيد السمطان الناصر هحهد بن
قالوون .عبد الرحهن زكي ،قمعة صالح الدين وها حوليا هن اآلثار (القاىرةٖٗ ،)ٜٔٚٔ :؛ نبيل هحهد عبد العزيز ،الخيل،ٕٔٓ ،
جد ا برسم الخيول السمطانية ولو حوش وباب يفتح ويغمق حسب
ىاهش .ٙواإلصطبل السمطاني عبارة عن بناء هسقوف جيد التيوية وهتسع ً
الحاجة وعند الضرورة .غرس الدين خميل بن شاىين الظاىري ،زبدة كشف الههالك وبيان الطرق والهسالك (باريس :الهطبعة الجهيورية:
ٕٗٔٙ-ٕٔ٘ ،)ٜٔٛ؛ نبيل هحهد عبد العزيز ،الخيلٔٓٗ ،؛
Gehane Gamil Mourad Heshmat, "Le jeu de Polo au temps des mamluks" (Thèse de Magistère
dactilographiée, Faculté de Tourisme et d’Hôtellerie, Université de Hilwan, Le Caire, 2000), 116-117.
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أيضا أن التعويق كان عقوبة تأديبية نظير عدم االهتثال ألواهر رجال الدولة ففي ذي الحجة ٜٔٚى/
كها يفيم ً
ديسهبرٖٜٔٛن طمب األهير هنطاش هن الشيخ شهس الدين الركراكي(ٔ) هدرس بالخانقاة الشيخونية(ٕ) أن يكتب
(ٖ)

خطو في الفتاوى فرفض فشاع أنو ضربو ٓٓٔ

(ٗ)

ورسم عميو

أيضا باإلصطبل السمطاني(٘).
وعوقو ً

ويبدو أن القضاة وكبار األهراء لم يسمهوا أيضاً هن التعويق .ففي  ٛصفر ٜٚٛى ٕٕ /نوفهبرٖٜ٘ٔن تم استدعاء
()ٙ

األهير ناصر الدين هحهد بن هحهود وطمع بو إلى القمعة فعوق بيا وعوق القاضي سعد الدين بن غراب

أيضا
ً

وهكان اإلصطبل السمطاني اليوم هجهوعة الهباني التي تعود إلى عصر هحهد عمى والواقعة بالقمعة عمى يهين الداخل هن باب العزب
قديه ا باب اإلصطبل في الهساحة الههتدة هن جاهع أحهد أغا قبوهجي إلى نياية ىذه الهباني هن جيتيا الغربية والقبمية
الذي كان يسهي ً
والشرقية .ويالحظ أن الهكان الحالي لإلصطبل الهذكور ليس في هنسوب أرض قمعة الجبل بل ىو في هستوي أوطأ هها عميو القمعة
ويحيط بو السور األسفل الهشرف عمى هيدان صالح الدين .الهقريزى ،الهواعظ ،ج ،ٕٖ٘ ،ٖ .ىاهش ٗ.
عالها باألصول وينسب إليو سوء االعتقاد وسجن بسبب ذلك
(ٔ) الشيخ شهس الدين أبو عبداهلل هحهد بن يوسف الركراكي الهالكي كان ً
ونفي إلى الشام ثم تقدم عند الظاىر برقوق وواله القضاء وسافر هعو سنة ٖٜٚىٖٜٔٔ /ن فهات بحهص في ٗ شوال ٖٜٚى ٗ /سبتهبر
ٖٜٔٔن .شياب الدين بن العهاد الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار هن ذىب ،ج ،ٛ .تحقيق عبد القادر األرناؤوط وهحهود األرناؤوط ،ط.
ٔ( ،دهشق -بيروت :دار بن كثير.٘ٙٚ -٘ٙٙ ،)ٜٜٕٔ ،
دروسا
(ٕ) بني ىذه الخانقاة األهير شيخو األهير الكبير سنة ٚ٘ٙىٖٔ٘٘ /ن كان هكانيا جهمة قطائع جاهع أحهد بن طولون ،رتب فييا
ً

لفقياء الهذاىب األربعة ،وىي ها زالت قائهة إلى اآلن تحت رقم ٕ٘ٔ .شمس الدين محمد السحهاوي ،الثغر الباسم في صناعة الكاتب

والكاتم ،ج ،ٔ .تحقيق أشرف هحهد أنس (القاىرة :مطبعة دار الكتب والوا ئق القومية ب لق هرة ،ٖٙٗ ،)ٕٜٓٓ ،ىاهشٔ؛ عاصم هحهد
رزق ،خانقاوات الصوفية في هصر في العصرين األيوبي والههموكي (ٜٕٖ-٘ٙٚىٔ٘ٔٚ-ٔٔٚٔ /ن) ،ج( ،ٔ .القاىرة،)ٜٜٔٚ :
ٖ٘ٔ.ٖ٘ٙ-
(ٖ) لم يحدد بن الفرات نوع الضرب أو األداة الهستخدهة في توقيعو .تاريخ ،ج ،ٜ .ق.ٕٔٙ ،ٔ .
(ٗ) الترسيم :لفظة ترسيم هشتقة هن الفعل ترسم بتشديد الراء والسين أي تتبع وراقب وىو ها يهكن أن نسهيو بالحبس االحتياطي أو الحبس
عمى ذهة التحقيق حتى تثبت إدانة الهتيم أو براءتو .عالء طو رزق ،السجون ،ٖٔ ،ىاهش ٗ .وىو قريب الشبو هن االعتقال أو الحبس
أحيان ا يطول لعدة سنوات .نظير حسان سعداوي ،صور وهظالم هن
اإلحتياطي ولم يكن لو هدة هحددة بل يهكن أن يكون ليمة واحدة و ً
عصر الههاليك ،ج( ٔ .القاىرة :هكتبة النيضة الهصريةٗٚ ،)ٜٔٙٙ ،؛ الشربيني ،هصادرة ،ج.ٕٛٓ ،ٔ .
)٘( ابن الفرات ،تاريخ ،ج ،ٜ .ق.ٕٔٙ ،ٔ .
( )ٙسعد الدين بن إبراىيم بن عبد الرازق الهعروف بابن غراب تولي األستادارية في  ٔٛرجب ٖٓٛى ٗ /هارس ٔٓٗٔن وعزل هنيا في

ٗ ذو الحجة ٖٓٛى ٔٙ /يوليو ٔٓٗٔن وتوفي في  ٜٔجهادي الثاني ٛٓٛى ٔٔ /ديسهبر٘ٓٗٔن .ابن تغري بردي ،الدليل ،ج،ٔ .

ٕٔ ،رقم ٕٔ؛ عمي بن داود الصيرفي ،نزىة النفوس واألبدان في تواريخ الزهان ،ج ،ٕ .تحقيق حسن حبشي (القاىرة :هطبعة دار الكتب،
ٔ ،)ٜٔٚجٔٓٓ ،ٕ .؛ عبد الباسط بن شاىين الظاىري ،نيل األهل في ذيل الدول ،ج ،ٖ .تحقيق عهر عبد السالم تدهري (بيروت:

الهكتبة العصريةٙٙ ،٘ٙ )ٕٕٓٓ ،؛
Marwa Hamdî,"al-Ustâdâriyah in the Mamlûk Period and their Architectural and Artistic Works in Egypt
(648-923 A.H/ 1250-1517 A.D)", (PHD Thesis, Faculty of Arts, Ain Shams University, Cairo: 2013),
55. 413, n˚ vol. I, 412-
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(ٔ)

في بيت الطواشي زين الدين صندل الهنجكي

خازندار الذخيرة(ٕ) السمطانية الظاىرية ورأس نوبة الجهدارية(ٖ)،

وقيل ﺇن الهال الذي أخذ في ىذا اليوم بمغ هائة ألف دينار وجد في سمم بيت األهير جهال الدين(ٗ).

أيضا الرسل التي تحهل رسائميم ها يغضب السالطين كأبمغ
وكها تعرض القضاة وكبار األهراء لمتعويق تعرض ً
رد هن الدولة عمى رفض الرسالة وفحواىا .إذ يشير هؤرخو العصر الههموكي إلى تعويق رسل تيهورالنك عند

وصوليم إلى الشام سنة ٜٜٚىٖٜٔٚ /ن(٘).

يتضح هن الهصادر الههموكية أن التعويق أيضاً استخدم لهواجية األه ارء الهتأهرين عمى السمطان كإجراء

احترازي لحين إلقاء القبض عمى األهراء الهتآهرين ثم إطالق الباقيين .فيشير الصيرفي في حوادث يوم الخهيس ٕٔ
شوال ٔٓٛى ٕٙ /يونيو ٖٜٜٔن أن السمطان الناصر فرج بن برقوق أهسك بجهاعة هن األهراء هقدهي األلوف
وىم أرسطاي رأس نوبة كبير واألهير تهراز الناصري واألهير تهربغا الهنجكي حاجب الهيسرة واألهير يمبغا األحهدي
()ٙ

أستادار العالية

()ٚ

وهن الطبمخاناة

ثالثة وىم األهير بالط السعدي واألهير طولو رأس نوبة واألهير طغجي

)ٔ( تولي األهير زين الدين صندل الهنجكي الروهي الظاىري هنصب خازندار الذخيرة في عيد السمطان الظاىر برقوق (ٗ-ٚٛ
ٜٔٚىٖٜٔٛ-ٖٕٔٛ/ن) وتوفي في ٖ رهضانٔٓٛى ٜ /هايو ٖٜٜٔن .ابن الف ارت ،تاريخ ،ج ،ٜ .قٕ .؛ الهقريزي ،السموك ،ج،ٖ .
قٜٚ٘ ،ٖ .؛ تقي الدين أبي بكر بن أحهد بن قاضي شيبة األسدي الدهشقي ،تاريخ ،ج ،ٗٛ ، ٖ .ابن تغري بردي ،النجوم ،ج،ٖٔ .
ٜ؛ ابن تغري بردي ،الدليل ،ج ٖ٘٘ ،ٔ .رقم ٕٕٓٔ؛ السخاوي ،الضوء ،ج ،ٖٕٕ ،ٖ .رقم ٕٓٗٔ؛
Râniâ Usâma Alî Fikrî, "Les trésoriers (al-Hâzindârîya) à l’époque mamlûke en Égypte et leurs œuvres
architecturales et artistiques (648-923/1250-1517)" (Thèse de Doctorat dactilographiée, Faculté des
Lettres, Université de Aīn Shams, le Caire: 2013), 448, n˚12.
(ٕ) الذخيرة ىي ها يستأجر لمهمك هن النواحي والهزارع والدواليب وغير ذلك وهتولييا لو التحدث عمى ىذه الجيات فيها يبتاعو الهمك
ويبيعو عنو وها يستأجره لو ويؤجر عنو ،وىو الهتصرف في صرف ها يصرف وحهل ها يحهل لمخزائن ،وربها يتحدث فييا ذو سيف.
السحهاوي ،الثغر ،جٕٗٔ ،ٔ .؛ Râniâ Usâma, Trésoriers, 162, n˚3.
(ٖ) الجهدار كمهة فارسية تتكون هن هقطعين أ حدىم جام وىو الثوب ،والثاني دار بهعنى ههسك .ورأس ىنا تعني األعمى أي الهشرف
عمى جهمة الجهدارية .السحهاوي ،الثغر ،ج.ٖٛٙ ،ٔ .
(ٗ) ابن الفرات ،تاريخ ،ج ،ٜ .ق.ٕٜٗ ،ٔ .
( )ٙصارم الدين العالئي الهعروف بإبن دقهاق ،النفحة الهسكية في الدولة التركية هن كتاب الجوىر الثهين في سير الخمفاء والهموك
والسالطين (بيروت :المكتبة العصرية للطب عة والنشرٕٛٗ ،)ٜٜٜٔ ،؛ الهقريزي ،السموك ،ج ،ٖ .قٜٛٙ ،ٕ .؛ ابن قاضي شيبة،
تاريخ ،جٙٓٗ ،ٔ .؛ ابن ﺇياس ،بدائع ،ج ،ٔ .ق.ٖٗٛ ،ٕ .
( )ٙتتكون كمهة استادار الفارسية هن هقطعين :األول ا ستد بكسر اليهزة وسكون السين والدال وفتح التاء وهعناىا األخ ،والثانية دار
وهعناىا ههسك .وىو الهتحدث في بيوت السمطان كميا .وكان صاحب ىذه الوظيفة هقدم ولو اتباع هن األهراء والطبمخانات ،يتكمم بعضيم
في الذخيرة ،وبعضيم في األهالك ،وبعضيم في الهشتروات والهبيعات ويتهيز الهقدم باستدار العالية .السحهاوي ،الثغر ،ج- ٖٜٖ ،ٔ .
ٗ.ٖٜ
فارسا .وقد يزيد بعضـيم عمى ذلك إلى
) (ٚيهثل أهراء الطبمخاناه الطبقة الثانية هن طبقات األه ارء وعـدة كل هنيم في الغالب أربعون ً
فارس ا وال تكون الطبمخاناه ألقل هن أربعين ،وىذه الوظيفة ال ضابط لعدد أهرائيا بل تتفاوت بالزيادة والنقص ،وهن
فارسا أو ثهانون ً
سبعيـن ً
أهراء الطبمخاناه تكون الرتبة الثانية هن أرباب الوظائف والكشاف باألعهال ،وأكابر الوالة .ابن فضل اهلل شياب الدين العهري ،هسالك
األبصار في ههالك األهصار ،تحقيق أيهن فؤاد سيد (القاىرةٕٛ ،)ٜٔٛ٘ :؛ القمقشندي ،صبح ،جٔ٘ ،ٗ .؛ جهال الدين أبي الهحاسن
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والسبب في ذلك أنيم اتفقوا أن ينزلوا األشرف شعبان في زي النساء ويعقدوا لو بالسمطنة ويتصدوا لهن يخالفونيم
وكشف أهرىم جقهق الخاصكي الظاىري وكان ذلك في يوم حمقة اإليوان

(ٔ)

وكان األهراء والقضاة كميم طمعوا بعد

أن خمع السمطان الهمك الناصر عمى جهاعة هن األهراء باستهرارىم في وظائفيم فمها دخل السمطان الناصر فرج بن

برقوق القصر اضطربت القمعة وسموا أكثر هن ألف سيف وعوقوا األهراء كميم إلى أن أهسكوا الهذكورين وجعموىم
في قاعة ثم أطمقوا الباقيين(ٕ).

هختصر بتعويق بعض األهراء بعد وصول
ًا
سمطانا
وفي بعض األحيان كان نائب السمطنة(ٖ) يقوم بوصفو
ً
هعموهات تفيد تربحيم هن خالل الهيام التي يكمفيا بيم السالطين وىو ها حدث  ٙهحرم ٕٓٛى ٛ /سبتهبرٖٜٜٔن
حيث قام األهير تنم نائب دهشق بتعويق شياب الدين أحهد بن حسن بن خاص بك الهعروف بابن خاص ترك شاد
(ٗ)

الدواوين

بعد وفاة السمطان الظاىر برقوق الذي أرسمو إلى بالد الشام لتحصيل األهوال واألغنام وكان قد جهع
(٘)

كثير هن األهوال واألغنام .
ًا
وقد أشار الصيرفي بدوره إلى واقعة تعويق أخري في يوم األربعاء ٕٔ شوال ٖٓٛى ٗ /يونيو ٔٓٗٔن عندها
نزل األهير سودون طازهن اإلصطبل السمطاني بعد أن جهع كمها في اإلصطبل هن خيول وبغال وسالح وغير ذلك
()ٙ

ونزل سوق الخيل

فوقعت ضجة عظيهة فيو ،واضطربت القاىرة ثم أخذ األهير يشبك الشعباني السمطان الناصر

يوسف بن تغري بردي ،الهنيل الصافي والهستوفي بعد الوافي ،القاىرة ،ج ،ٕ .تحقيق نبيل هحهد عبد العزيز (القاىرة،ٖٗ ،)ٜٔٛٗ :
ىاهش ٔ؛ السحهاوي ،الثغر ،جٖٛ٘ ،ٔ .؛
Jane Gaulmier, La Zubda Kachf Al-Mamalik De Khalil Az-Zahiri (Beyrouth:Institut Francais De Damas,
1950), 188; M. Bernard, "L’organisation financière de l’Égypte sous les sultans mamelouks d’après al1924-1925): 238, n˚2; B. Martel-Thoumian, "Les civils et Qalqasandi", BIE VII (Le Caire:
l’administration dans l’État militaire mamluk", IX/XV siècle (Damas: Institut Française de Damas, 1991),
66.
(ٔ) اإليوان الهعروف بدار العدل أنشأه السمطان الهمك الهنصور قالوون األلفي الصالحي النجهي ،ثم جدده ابنو السمطان الهمك األشرف
خميل ،وأستهر جموس نائب العدل بو ،فمها عهل الهمك الناصر هحهد بن قالوون الروك ،أهر بيدم ىذا اإليوان وأعاد بناءه وزاد فيو وأنشأ
عظيها وقد اندثر اآلن ىذا اإليوان ليحل هحمو جاهع هحهد
رخاها
عهدا عظيهة نقميا إليو هن بالد الصعيد ورخهو
بو قبة جميمة ،وأقام بو ً
ً
ً
عمي .الهقريزى ،الهواعظ ،ج.ٙٙٓ-ٜٙ٘ ،ٖ .
(ٕ) الصيرفي ،نزىة ،ج.ٖٔ -ٕٔ ،ٕ .
)ٖ( نائب السمطنة الهعبر عنو بالنائب الكافل أو بكافل الههالك اإل سالهية ،وىو سمطان هختصر ،بل ىو السمطان الثاني ،وكان يحكم في
كل ها يحكم فيو السمطان ،ويعمم في التقاليد والتواقيع والهناشير ،ولو اإلشراف عمى ديوان الجيش .القمقشندي ،صبح ،جٔٚ-ٔٙ ،ٗ .؛
السحهاوي ،الثغر ،ج ، ٖٛٚ ،ٔ .هحهد عبد الغني األشقر ،نائب السمطنة الههموكية في هصر (ٜٕٖ-ٙٗٛىٔ٘ٔٚ-ٕٔ٘ٓ /م) (القاىرة:
الييئة الهصرية العاهة لمكتاب ،تاريخ الهصريين.ٙٚ ،)ٜٜٜٔ ،
غالبا ،وربها استقر هن غير
(ٗ) كان شاد الدواوين أهير عشرة رفيقًا لموزير في استخالص األهوال ،وقد انحط وصار يعهل
ً
أحيانا ويبطل ً
طمبا لمهعموم .السحهاوي ،الثغر ،ج.ٗٓٔ ،ٔ .
هباشرة ً
)٘( ابن إياس ،بدائع  ،ج ،ٔ .ق.ٕ٘٘ ،ٕ .
) (ٙأنشئ سوق الخيل في هنطقة الرهيمة تحت ساحة قمعة الجبل .الهقريزي ،السموك ،ج ،ٕ .ق٘ٗٗ ،ٔ .؛
;Muffadal Ibn Abi al-Fadâ il (Blochet Edgar), Histoire des sultans mamlouks (Paris: 1919), 221
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(ٔ)

فرج بن برقوق واألهراء ونزل بيم إلى باب السمسمة

فقاهت طائفة هن الههاليك فصاحوا عمى يشبك "نحن كمنا

طائعون لمسمطان وًل أحد هن األهراء وًل هن الههاليك عاص وانها وقعت الفتنة هن أجمك فإن قدرت عمى هالقاة
غرهائك فانيض وًل تيتم واًل اجتهعنا كمنا وذىبنا إلييم" .فمها سهع ذلك تهمكو الخوف وأطمق األهراء الذين عوقيم
ثم اتفقوا أن يرسموا األهير سودون الهارداني رأس نوبة كبير والهعمم ناصر الدين الرهاح إلى سودون طاز ألجل
(ٕ)

الصمح فذىبا إليو وأخبراه بذلك فمم يجب إلى ذلك وأبدى استعداده لمقتال ثم بعثوا األهير نوروز الحافظي

والقاضي

ناصر الدين الصالحي فمها جاء إلييم تعانقوا وتصافحوا وكان عندىم عشرة اآلف نفس رجاالً ونساء وصبياناً فمها
سهعت العاهة بالصمح صاحوا ال تصطمحوا فعوقوا األهير نوروز عندىم وأطمقوا القاضي الشافعي وحده فصار

أهر هحققًا فطمبت الههاليك السمطانية هن يشبك هالقاة غرهائو "ألن الذي يركب البحر ًل يجب عميو أن
القتال ًا
ار الطموع إلى
يخاف هن الهوج" فقام يشبك ونزل إلى بيتو ثم طمع إلى السمطان الناصر فرج بن برقوق وحاول هرًا
السمطان وفي رابع هرة هنعو الههاليك وردوا في وجيو باب السمسمة(ٖ).

تعبير عن
ًا
أيضا عن غضبيم بتعويق كبار رجال الدولة
وكها عوق السالطين واألهراء الههاليك عبر الههاليك ً
غضبيم هن تأخر هستحقاتيم الهالية وىو ها حدث بالفعل في  ٕٙذو القعدة ٖٓٛى ٙ /يوليؤٓٗٔن عندها صعد

سعد الدين بن غراب إلى القمعة برسم النفقة في نحو ألف هن الههاليك فثاروا بو وقبضوا عميو وضربوه حتى كاد

يهوت وعوقوه في هكان في القمعة ثم تركوه فنزل إلى داره(ٗ).

قويا لمههاليك لتعويق هن اعتبروىم هسئولين عن تأخر هستحقاتيم الهالية
دافعا ً
ويبدو أن تأخر النفقات صار ً
ففي يوم السبت ٓٔ شوال ٗٓٛى ٖٔ /هايو ٕٓٗٔن اجتهع الههاليك السمطانية)٘( بسوق الخيل وكذلك األهراء
وطمبوا القضاة وعوقوىم بالقمعة وأقاهوا عمى ذلك إلى يوم األربعاء ٗٔ شوال ٗٓٛى ٔٚ /هايو ٕٓٗٔن(.)ٙ

André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, vol. I, (Damas: 1973), 346 ; Râniâ
Usâma Ali Fikrî, "Les marchés du Caire au temps des mamlûks baharites (648-784/ 1250-1382)", (Thèse
de Magistère dactilographiée, Faculté des Lettres, Université de Ain Chams: 2006), 49.
هوجودا
(ٔ) باب السمسمة ىو أحد األبواب التي تؤدي إلى الهنشآت الهمحقة بالقمعة وعرف بباب اإلصطبل في العصر الههموكي وقد ظل
ً

حتى العصر العثهاني تجاه جاهع السمطان حسن هعروفًا بباب اإلنكشارية إلى أن جدد رضوان كتخدا الجمفي الهتوفي عام ٔٔٙٛى/
٘٘ٔٚن باب القمعة الذي بالرهيمة الهعروف بباب العزب سنة ٓٔٔٙىٔٚٗٚ /ن وعهل حولو البدنتين العظيهتين والزالقة في هوقع باب
قائها تجاه جاهع السمطان حسن ،ورقم تسجيمو األثري ٘٘٘ .الهقريزى ،الهواعظ ،ج ،ٙٛٛ ،ٖ .ىاهش ٕ؛
السمسمة ،وهازال باب العزب ً
ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،ٖ ، ٕٔ .ىاهش ٔ؛ السحهاوي ،الثغر ،ج ،ٖٜٓ ،ٔ .ىاهش ٔ.
(ٕ) األهير سيف الدين نوروز بن عب د اهلل الحافظي الظاىري برقوق نائب الشام ،ورفيق الهؤيد شيخ في أيام عصيانو ،ثم صار غريهو بعد
سمطنتو ،وعصي عميو ،وقاتمو حتى ظفر بو الهؤيد شيخ وقتمو في شير ربيع الثاني في سنة ٛٔٚىٔٗٔٗ /ن .ابن تغري بردي ،الدليل،
ج ،ٕٚٙ ،ٕ .رقم ٕٜ٘ٚ؛ السخاوي ،الضوء ،ج ،ٕٓٗ ،ٔٓ .رقم ٔ.ٛٚ
(ٖ) الصيرفي ،نزىة ،ج.ٔٔٔ-ٜٔٓ ،ٕ .
)ٗ( الصيرفي ،نزىة ،جٔٔٚ ،ٕ .؛ ابن ﺇياس ،بدائع ،ج ،ٔ .ق.ٖٙٔ ،ٕ .
إقطاعا ،وهنيم تؤهر األهراء رتبة بعد رتبة.
شأنا ،وأشدىم إلى السمطان قرًبا ،وأوفرىم
(٘) يقول عنيم القمقشندي أنيم أعظم األجناد ً
ً
القمقشندي ،صبح ،ج.ٔ٘ ،ٗ .
) (ٙابن دقهاق ،النفحة.ٖٕٜ ،
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ىذا وقد واصل الههاليك السمطانية تهردىم وسخطيم بسبب تأخر نفقاتيم وجواهكيم

(ٔ)

ففي  ٕٜذي القعدة

٘ٓٛى ٕٓ /يونيوٖٓٗٔن ،قام الههاليك السمطانية بإغالق باب القصر السمطاني عمى هن يحضر هن األهراء
وعوقوىم بسبب تأخر نفقاتيم وجواهكيم فأقاهوا ساعة ثم نزلوا هن باب السر(ٕ) إلى اإلصطبل ولحقوا بدورىم وقد
(ٖ)

اشتد خوفيم وطمب يمبغاالسالهي األستادار

فاختفى ثم ظفروا بو وعوق بباب السمسمة هن اإلصطبل عند األهير

إينال باي ووكل بو حتى يكهل نفقة الههاليك(ٗ).

وهن الواضح أن الدولة سعت هن جانبيا الهتصاص غضب الههاليك وذلك هن خالل النداء الذي أطمقتو يوم

األربعاء ٕٔ هحرم ٛٓٙى ٔٓ /أغسطس ٗٓٗٔن ﺇذ نودي في الهدينة "كل هن ظمم هن يمبغا السالهي فعميو

شديدا هبرًحا .ولم يكن
ضرب ضرًبا
ً
باألبواب الشريفة" كل ذلك ويمبغا هعوق بباب السمسمة تحت الترسيم وقيل أنو ُ
(٘)
أيضا هن األستادارية ثم ُسفر بعد أيام قميمة إلى اإلسكندرية
التعويق وحده ىو عاقبة يمبغا السالهي بل عزل ً
لالعتقال بيا( .)ٙكها يشير ابن إياس هن جانبو إلى إلقاء القبض عمى يمبغا السالهي يوم األربعاء هن ٕٔ ذي
الحجة ٛٓٚه ٔٔ /يونيو٘ٓٗٔن وتعويقو بباب السمسمة واالستيالء عمى جهيع أهالكو بسعاية األهير جهال الدين

األستادار(.)ٚ

(ٔ) الجواهك هفردىا جاهكية وتعني الرواتب العينية التي تصرف لمههاليك واألهراء .القمقشندي ،صبح ،جٗ٘ٚ ،ٖ .؛ السحهاوي ،الثغر،

جٖٜٚ ،ٔ .؛ الصيرفي ،نزىة ،ج ،ٔٙ ،ٖ .ىاهش ٔ؛

Abraham N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and Lebanon (London: 1939), 4; Rânia Usâma,
Trésoriers, 133.
هخصصا لدخول وخروج أكابر األهراء وكاتب السر
(ٕ) باب السر ىو أحد أبواب القمعة الثالث بجوار باب الهدرج وباب القرافة ،وكان
ً
والوزير .القمقشندي ،صبح ،جٖٚٓ ،ٖ .؛ ابن تغري بردي ،النجوم ،ج ،ٕٔٚ ،ٛ .ىاهشٔ؛ السحهاوي ،الثغر ،ج،ٕٜٗ ،ٔ .
ىاهش .ٙ
)ٖ( األهير سيف الدين يمبغا السالهي الظاىري تولي األستادارية في ٖٕ ذو القعدة سنة ٖٓٛى ٕٚ /يوليو ٖٜٜٔن وقتل في  ٔٚرهضان
سنة ٔٔٛى ٖ /فبراير ٜٔٗٓن .تقي الدين أحهد بن عمي الهقريزي ،درر العقود الفريدة في تراجم األعيان الهفيدة (بيروت،)ٕٕٓٓ :
ج ،٘ٗ ،ٖ .رقم ٔٗٗٙ؛ ابن تغري بردي ،الهنيل ،ج ،ٔٚٛ-ٔٚٗ ،ٕٔ .رقم ٕٙٛٛ؛ الدليل ،ج ،ٜٚ٘-ٜٚٗ ،ٕ .رقم 7722؛
Marwa Hamdî, al-Ustâdârîyah, vol. 1, 412, n˚ 54.
)ٗ( ابن ﺇياس ،بدائع ،ج ،ٔ.ق . ٖٙٚ ،ٕ .الجدير بالذكر أن تعويق يمبغا السالهي األستادار تم بعد توليتو األستادارية بيوهين ﺇذ توالىا
هجددا في  ٕٚذي القعدة ٘ٓٛى ٔٛ /يونيو ٖٓٗٔن؛ الهقريزي ،السموك ،ج ،ٖ .قٔٔٓٙ ،ٖ .؛ عبد الباسط بن شاىين الظاىري،
ً

نيل ،جٜٓ ،ٖ .؛ ابن ﺇياس ،بدائع ،ج ،ٔ .ق.ٕٙٚ ،ٕ .

هخصصا لألهراء فقط دون غيرىم هن العسكريين الذين يرغب
احدا هن سجون الشرائح العسكرية وكان
(٘) كان سجن اإلسكندرية و ً
ً
السمطان في إبعادىم عن هقر الحكم حتى يأهن شرىم ،ويتم النظر في أهرىم لتحديد هصيرىم النيائي.

David Ayalon, “Discharges from Services, Banishments and Imprisonments in Mamlûk Society”,
عالء طو رزق ،السجونCollected Studies, Tell Aviv, 1979, V, 42-43;ٖٕ ،
( )ٙالصيرفي ،نزىة ،ج.ٔٚٚ ،ٕ .
) (ٚابن ﺇياس ،بدائع ،ج ،ٔ .ق.ٕٚٓ ،ٕ .
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تهاها عن
ويبدو أن تردي األوضاع االقتصادية خاصة في دولة الههاليك الجراكسة جعمت الدولة تغض البصر ً
تجاوزات الههاليك إزاء بعض الهسئولين ،ﺇذ بمغت تمك التجاوزات حد التعدي عمى الحرية الخاصة لمهسئولين
وتعويقيم لضهان صرف هستحقات الههاليك الهالية الهتأخرة.

إهعانا في التنكيل بالهعوق ففي يوم الخهيس
وقد يقترن التعويق بعقوبات أخرى كالضرب الهبرح وتقرير األهوال
ً
(ٕ)
وعوق بقمعة الجبل وأُحيط بداره وقُبض
 ٜشوال ٘ٔٛى ٕٔ /ينايرٖٔٗٔن ،قُبض عمى فتح اهلل(ٔ) كاتب السر
ُ

وعصر في ليمة الجهعة وألزم بدفع هائتا ألف ٍ
ضرب
دينار فتقرر عند الوزن خهسين ألف دينار بعدها ُ
عمى حواشيو ُ
ضرًبا هبرًحا ثم ُحهل ليمة األحد ٕٔ شوال ٘ٔٛى ٔ٘ /ينايرٖٔٗٔن إلى بيت األهير بدر الدين حسن بن هحب
(ٖ)

الدين األستادار

وأُخرجت حواصمو فبيعت(ٗ).

(٘)

ويروي الصيرفي في حوادث جهادي األولي ٛٔٙى /أغسطس ٖٔٗٔن تعرض ناظر الخاص

تقي الدين بن

ور ّسم عميو( .)ٙويشير نفس الهؤرخ إلى أن هنصب الخميفة لم يسمم ىو اآلخر هن
أبي شاكر لمتعويق في القمعة ُ
التعويق ففي ذي الحجة ٛٔٙى /هارس ٗٔٗٔن قام السمطان الهؤيد شيخ بالخمع عمى داوود أخي الخميفة الهستعين
عوضا عن أخيو بحكم عزلو(.)ٚ
باهلل الثاني الهعوق واستق ارره خميفة لمهسمهين وتمقب بالهعتضد باهلل وكني بأبي الفتح
ً
عزلو(.)ٚ

(ٔ) ىو فتح اهلل بن هستعصم بن نفيس ،القاضي فتح الدين التبريزي الحنفي كاتب السر بهصر ،هولده بتبريز سنة  ٜٜٚى ٖٜٔٚ /م،
وقدم القاىرة ودرس الطب ،وتولى رئاسة األطباء ،ثم تولى كتابة السر حتى قبض عميو السمطان الهؤيد شيخ ،وصادره وقتمو خنقًا سنة
 ٛٔٙى ٔٗٔٗ /م .ابن تغري بردي ،الدليل ،ج ،ٜ٘ٔ ،ٕ .رقم ٕ.ٜٔٚ
غالبا ولد كاتم السر أ و أخوه أو قريبو ،وىو يتصرف في كل ها يتصرف فيو كاتم السر بنظره وقمهو عند تعذر
)ٕ( يتولى ىذه الوظيفة ً
حاضر اقتصر دوره عمى إهالء الكتب في الهيهات السمطانية ،والوقوف عمى الكتب الواردة ،واستخراج
ًا
حضوره ،واذا كان كاتم السر
أجوبتيا .السحهاوي ،الثغر ،ج.ٖ٘ٚ ،ٔ .

(ٖ) تولي األهير بدر الدين حسن بن هحب األستادار هنصب األستادارية في  ٜٔربيع الثاني ٘ٔٛى ٕٜ /يوليو ٕٔٗٔن وتم عزلو في

ٖٓ جهادي األولي ٛٔٙى ٕٚ /أغسطس ٖٔٗٔن وقتل في ٔٚجهادي اآلخرة ٕٗٛى ٔٛ /يونيؤٕٗٔن .الهقريزي ،درر ،جٖٓ٘ ،ٕ .؛

ابن تغري بردي ،الدليل ،ج ،ٕٖٙ ،ٔ .رقم ٜٓ؛ Marwa Hamdî,al-Ustâdârîya, vol. I, 419-420, n˚67.
(ٗ) الهقريزي ،السموك ،ج ،ٗ .ق.ٕٗٛ ،ٔ .

(٘) وظيفة ناظر الخاص هن أجل الوظائف الديوانية واستحدثيا السمطان الناصر هحهد بن قالوون حين انحطت الو ازرة .ولهتولييا التحدث
أيضا التحدث في الخزانة السمطانية .القمقشندي ،صبح ،جٖٓ ،ٗ .؛ الهقريزى ،الهواعظ ،ج،ٖ .
التحدث فيها ىو خاص بهال السمطان و ً
ٖٗٚ؛ السحهاوي ،الثغر ،جٗٔٛ-ٗٔٚ ،ٔ .؛
Maurice audefroy-Demom ynes, La Syrie à l époque des Mamelouks d après les auteurs ara es ( aris:
1923), LXXI; Émile Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays de l’islam, aris, II, 1938-1943,
133; Hassanein Rabie, The Financial System of Egypt (London: 1972), 143; H. Nasir al-Higgi, The
Internal Affairs in Egypt During the Third Reign of al-Nasir Muhammad ibn Qalawun (709-741/13091341), 3rd ed (Kuwait: 2000), 206.
( )ٙالصيرفي ،نزىة ،ج.ٖٕٜ ،ٕ .
) (ٚالصيرفي ،نزىة ،جٖٖٗ ،ٕ .
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كها ألقي القبض عمى األهير بدر الدين حسن بن هحب الدين األستادار في ٕٔ ربيع األول ٜٛٔى ٔٓ /هايو

سبا وىم بقتمو (ٔ) ثم عوق نياره بالقمعة فشفع فيو األهير جقهق الدوادار
ٔٗٔٙن بعدها أوسعو السمطان الهؤيد شيخ ً
فتم تسميهو لو عمى أن يدفع ثالثهائة ألف دينار(ٕ).
سببا في إلقاء القبض عمى األهير أرغون شاه األستادار(ٖ) والوزير يوم
وتعود الجاهكية وتأخيرىا هن جديد لتكون ً
(٘)
(ٗ)
يوم األحد  ٕٚشوال ٕٛٙى ٖٔ /أكتوبر ٖٕٗٔن وعوق في البرج بقمعة الجبل بسبب تأخر الجاهكية واظيار
العجز وقد انتشر كالم بحقو أنو أخذ أهو ًاال جهة في سرحاتو إلى البحيرة والغربية والجيات القبمية وأنو استولي عمى
هؤلها ثم بعد أيام قميمة وقعت فيو الشفاعة بعد أن قرر عميو
جهيع ىذه األهوال وجيزىا إلى دهشق فضرب ضرًبا ً

كثير هن الذىب ونزل إلى بيتو(.)ٙ
هاال ًا
ً

وهرة أخري يتم تعويق هسئول في الدولة الههموكية وابنو وىو ها حدث يوم الثالثاء  ٛرهضان ٕٛٚىٔٗ /
أغسطس ٕٗٗٔن عندها أهر السمطان األشرف برسباي (ٕ٘ٛٗٔ-ٛهٖٔٗٛ-ٕٕٔٗ/م) بهسك القاضي بدر
الدين حسن بن نصر اهلل ناظر الخاص وتعويقو فأهسك وعوق وطمب ابنو صالح الدين هن بيتو فعوق وطمب

هنيها أهو ًاال جهة وىددا بالقتل والعذاب وانتيى األهر بأن طمب هنيم ثالثين ألف دينار ،ثم بعد يوهين أو ثالثة

)ٔ( الهقريزي ،السموك ،ج ،ٗ .قٖ٘ٗ ،ٔ .؛ أبو الفضل أحهد بن عمي بن هحهد بن أحهد بن حجر العسقالني ،إنباء العهر بأبناء
الغهر ،ج ،ٖ .تحقيق حسن حبشي (القاىرة :الهجمس األعمى لمشئون اإلسالهية – لجنة إحياء التراث اإلسالهيٜٕ ،)ٜٜٔٙ ،؛ بدر الدين
العيني ،السيف الهيند في سيرة الهمك الهؤيد ،تحقيق هحهد فييم شمتوت (القاىرة :دار الكتب الهصريةٖٗٓ ،)ٜٔٙٚ ،؛ ابن تغري بردي،
النجوم ،جٖٗ-ٕٗ ،ٔٗ .؛ عبد الباسط بن شاىين الظاىري ،نيل ،جٖٓٗ ،ٖ .؛ الصيرفي ،نزىة ،جٖٙٗ ،ٕ .؛ ابن ﺇياس ،بدائع ،ج.
ٕ.ٕٚ ،
(ٕ) الهقريزي ،السموك ،ج ،ٕ .ق ،ٔ .صٖٗ٘؛
Aḥmad Darrag, L’Égypte sous le règne de Bars ay (825-841/ 1422-1438) (Damas: Institut français de
Damas 1961), 43.
(ٖ) األهير شهس الدين أرغون شاه النوروزي األعور ولي األستادارية لمهرة الثانية في ٘ ذو القعدة ٕ٘ٛى ٕٔ /أكتوبر ٕٕٗٔن وعزل في
في  ٕٚشوال ٕٛٙى ٕ /اكتوبر ٖٕٗٔن وتوفي بدهشق في شير رجب سنة ٓٗٛى /يناير ٖٔٗٚن وىو أستادار السمطان بيا .ابن تغري
بردي ،الهنيل ،ج ،ٖٕٗ ،ٕ .رقم ٖٚٚ؛ الدليل ،ج ،ٜٔٓ-ٔٓٛ ،ٔ .رقم ٖ٘ٚ؛
Ahmad Abd AR-Râziq, “Le vizirat”, 220, n˚117; Marwa Ḥamdîal-Ustâdârîyah, vol. I. 424-425, n˚76.
(ٗ) الهقريزي ،السموك ،ج ،ٗ .قٙٗٗ ،ٕ .؛ ابن تغري بردي ،النجوم ،جٕ٘ٛ ،ٔٗ .؛ الصيرفي ،نزىة ،جٕٜ ،ٖ .؛ عبد الباسط بن
شاىين الظاىري ،نيل ،جٔٗٓ ،ٗ .؛ ابن ﺇياس ،بدائع ،جٛٛ ،ٕ .؛ Ahmad Darrag, L’Égypte, 43
أساسا لسكن الههاليك وليذا سهي الههاليك الذين اشتراىم السمطان الهنصور قالوون بالبرجية ويبدو أن
)٘( أبراج القمعة كانت هخصصة
ً
البعض هنيا تحول إلى سجون لمههاليك العصاة والخارجين عن طاعة السمطان؛ أبو العباس أحهد بن عمي القمقشندي ،ضوء الصبح
الهسفر وجني الدوح الهثهر (القاىرة :هطبعة الواعظ بضرب الجهاهيزٕٖٗ- ٕٖٖ ،)ٜٔٓٙ ،؛ أحهد عبد الرازق أحهد ،الجيش الهصري
في العصر الههموكي (القاىرة.ٔ٘ ،)ٜٜٔٛ :
( )ٙالصيرفي ،نزىة ،ج.ٖٓ-ٕٜ ،ٖ .

ٖٗٔ

التعويق زهن سالطين الههاليك (329-846ى0201-0221 /ن)

أطمق سبيل بدر الدين حسن بن نصر اهلل وعوق ولده بالقمعة ثم أطمق ولده صالح الدين واستق ار في بيتيها

بطالين(ٔ).

وهها يتصل بهصطمح التعويق ها كان هن نتائج سياسة السمطان األشرف برسباي العسكرية تجاه قبرص -والتي
اقتضت إرسال ثالث حهالت لغزو قبرص بعد تعدييم عمى ىيبة الدولة الههموكية وتيديدىم لتجارتيا في البحر
الهتوسط -وقوع أسرى هن الهسمهين ىناك .فقام الشيخ هحهد بن قديدار بإرسال ولده لصاحب قبرص جانوس يسألو
عن ﺇطالق هن عنده هن أسرى الهسمهين في ربيع األول ٕٛٛى /فبرايرٕ٘ٗٔن ليسعى لو في التهكين هن زيارة

كنيسة القياهة فعوقو صاحب قبرص فضج أبو هحهد بن قديدار هها دفع السمطان األشرف برسباي إلى تجييز
ٍ
عددا هن أسرى الهسمهين وقتل وسبى وغنم بحيث قيل ﺇن
عسكر لجزيرة قبرص ففتح لو عدة هن بالد الفرنج وفك ً
عدد الهقتولين هن الفرنج في نصف شير بمغ خهسة اآلف نفس ولم يقتل هن الهسمهين طوال ىذه الهدة إال ثالث

أنفس(ٕ) .وقد رجع الهجاىدون بعد نجاح الحهمة الثانية إلى القاىرة يوم االثنين ٕ شوال ٕٛٛى ٔٚ /أغسطس
ٕ٘ٗٔن وب صحبتيم همك قبرص جانوس في غاية الذل واليوان والتنكيل وىو راكب بغمة عرجاء ثم رسم السمطان
(ٖ)

األشرف برسباي بتعويق صاحب قبرص في برج هن أبراج القمعة
الههموكية أنيا قادرة عمى رد اإلساءة لهن تياون بقدرىا.

هشيودا(ٗ) أثبتت فيو الدولة الههموكية
يوها
ً
فكان ً

حسنا عمى الشخص الهعوق إذ يأهر السمطان باإلفراج عنو وينعم عميو برتبة كبيرة
ًا
ونادر ها يكون التعويق ً
فأال ً
كنوع هن أنواع الترضية .ففي أوائل جهادى األولى ٖٓٛى ٕٛ /فبرايرٕٔٗٚن ،أهر السمطان األشرف برسباي
(٘)

حين أهسك وأهر بإحضاره إلى األبواب الشريفة فحضر

بإحضار األهير تهرباي الذي كان هعوقًا بسجن دهياط
وأقام هدة ثم أنعم عميو السمطان األشرف برسباي بتقدهة ألف بحمب فسافر .
()ٙ

اء لمهتآهرين ضد السمطان أو هن يقوهون بإخفاء بعض الهعموهات الهيهة عنو
ويفيم كذلك أن التعويق كان جز ً
ولم يكن التعويق وحده ىو عاقبة ىؤالء التآهرين بل اقترن ببعض العقوبات األخرى هثل العزل والتسفير .ففي يوم
(ٔ) الصيرفي ،نزىة ،ج .ٙٚ ،ٖ .البطالون ىم األجناد واألهراء العاطمون هن أعهال الدولة ووظائفيا وﺇقطاعاتيا نتيجة غضب السمطان
أو كبر السن أو االضطرار إلى االعتكاف واالختفاء لهجرد حب االنزواء واالبتعاد .عمى إبراىيم طرخان ،هصر في عصر دولة الههاليك
الجراكسة (القاىرةٕٗ٘ ،)ٜٔٙٓ :؛
Ayalon, “Discharges”, V, 38; J. Loiseau, “L’émir en sa maison parcours politiques et patrimoine ur ain
; au Caire, d’après les iographies de Manhal al-Safi”, AnIsl, XXXVI, 2002), 129
سند أحهد عبد الفتاح" ،األهراء البطالة زهن سالطين الههاليك" ،حوليات آداب عين شهس ،جـ ( ٖٙالقاىرة :يوليو -سبتهبر ،)ٕٓٓٛ
.ٛٛ
)ٕ( هحهد بن عبد الرحهن السخاوي ،وجيز الكالم في الذيل عمى دول اإلسالم ،ط ،ٔ .تحقيق بشار عواد هعروف ،عصام فارس
الحرستاني وأحهد الخطيهي (بيروت :هؤسسة الرسالة ، )ٜٜٔ٘ ،ج.ٗٛٗ ،ٕ .
)ٖ( الصيرفي ،نزىة ،ج.ٜٗ ،ٖ .
(ٗ) السخاوي ،وجيز ،ج.ٗٛٗ ،ٕ .
احدا هن سجون الشرائح العسكرية هن األهراء دون غيرىم هن الههاليك .عالء طو رزق ،السجون.ٖٕ ،
)٘( سجن دهياط كان و ً
) (ٙالصيرفي ،نزىة ،جٔٔٙ ،ٖ .
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السبت ٗ شوال ٖٔٛى ٔٚ /يوليو ٕٔٗٛن عندها أهسك السمطان األشرف برسباي األهير قطج هن تهراز أحد
الهقده ين بالديار الهصرية واألهير شرباش قاشوق وسفر قطج هن يوهو إلى اإلسكندرية أها شرباش فعوقو

(ٔ)
بطاال وسبب ﺇهساكيها جانبك الصوفي الهتواري هن السمطان ألهر
سفر إلى دهياط ً
بالركبخاناه إلى بكرة النيار ثم ُ
صدر هنيها(ٕ).

وتشيد بيوت األهراء واقعة تعويق جديدة يعقبيا تسفير ففي يوم األربعاء ٘ ذو الحجة ٖٔٛه ٔ٘ /سبتهبر
(ٖ)

ٕٔٗٛن هسك السمطان األشرف برسباي األهير أزبك الهحهدي الدوادار الكبير

وعوق ليمة الخهيس عند األهير

جقهق العالئي الظاىري أهير آخور كبير ثم سفر إلى القدس الشريف صحبة األهير قراجا أهير رأس نوبة

صغير(ٗ).

وكها سبق واشرنا هن قبل إلى تعرض رسل الهموك والسالطين لمتعويق خاصة إذا كانت رسائميم تحهل في
سافر في الشأن الداخمي استمزم الرد عميو وىو ها
تدخال ًا
طياتيا ها يثير غضب سالطين الههاليك أو ها يعتبرونو
ً
عددا
حدث بالفعل في رجب ٛٗٚى /نوفهبرٕٗٗٔن عند قدوم رسل صاحب الحبشة وهعيم ىدية وأشار أن عندىم ً

كبير هن الهسمهين وىم هكرهون وأن النصارى في هصر عددىم قميل وىم هيانون وسأل في إكراهيم وعهارة أهاكن
ًا
ليم هها ىدم ولوح بقدرتو عمى حبس النيل عن هصر ألنو ينحدر هن بالدىم فغضب السمطان الظاىر جقهق وهع
هشير أن النصارى في
ًا
ذلك جيز رسوًال بيدية ورسالة تتضهن عدم الهوافقة عمى هجهوع ها طمبو صاحب الحبشة
الديار الهصرية قد كثر تعدييم واستطالتيم بالهبالغة في بناء الكنائس فمم ير ِ
تض صاحب الحبشة بيذا وعوق

الرسول(٘).

سببا في عزلو ففي يوم االثنين أول ربيع
وقد كان قيام السمطان الهمك الهنصور عثهان بتعويق بعض األهراء ً
كثير هن
األول ٛ٘ٚى ٔٓ/هايوٖ٘ٗٔن بعدها أعمن السمطان أن النفقة عمى العسكر تكون في ىذا اليوم إال أن ًا
(ٔ) الركبخاناه ىي الهكان الذي يوضع بو ﺁ الت الخيل هها تدعي الضرورة إليو وقيل أن عدة ها بالركبخاناه ىو ها تحتاج الضرورة إليو
والذي بمغ ثالثة ﺁالف قطعة هختمفة األسهاء واأللوان وليا هيتار وركابدارية وسنجقدارية وهيهزدارية .القمقشندي ،صبح ،جٕٔ ،ٗ .؛ ابن
شاىين الظاىري ،زبدةٕٔٗ ،؛ Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, LIII؛ عبد الهنعم هاجد ،نظم سالطين الههاليك ورسوهيم
في هصر ،ج( ٕ .القاىرة :هكتبة األنجمو الهصريةٕٛ ،)ٜٔٙٚ ،؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ،الهجتهع الهصري في عصر سالطين
الههاليك( ،القاىرة :دار النيضة العربية.ٚٔ ،)ٜٜٔٓ ،
)ٕ( الصيرفي ،نزىة ،ج.ٖٔٗ ،ٖ .
(ٖ) األهير سيف الدين أزبك بن عبداهلل الهحهدي الظاىري برقوق كان رأس نوبة النوب ثم استقر في الدوادارية الكبرى في  ٕٚربيع
األولٕٛٚى ٕٛ /فبراير ٕٗٗٔن وعزل في  ٙذو الحجة ٖٔٛى ٔٙ /سبتهبر ٕٔٗٛن وتوفي بالطاعون في  ٔٙربيع األول ٖٖٛىٖٔ/
ديسهبر ٕٜٔٗن .الهقريزي ،السموك ،ج ،ٗ .قٕٛٗ ،ٖٚٛ ،ٙ٘ٗ ،ٕ .؛ ابن تغري بردي ،الدليل ،ج ،ٕٔٔ-ٔٔٔ ،ٔ .رقم ٖ٘ٛ؛
السخاوي ،الضوء ،ج ،ٕٖٚ ،ٕ .رقم ٛٗٛ؛ ابن إياس ،بدائع ،جٕٔٚ ،ٕٔٔ ،ٜٔ ،ٕ .؛ ىبة هحهود سعد عبد النبي" ،الدوادار في هصر
الههموكية وأىم أعهالو الفنية والهعهارية" (رسالة دكتوراه ،جاهعة اإلسكندرية ،ٕ٘ٙ -ٕ٘٘ ،)ٕٓٔٙ :رقم .ٜ٘
Hiba Yûsuf, “Le chef”, Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, VIII/ 2,
95, n˚60
)ٗ( الصيرفي ،نزىة ،ج.ٖٔٙ ،ٖ .
)٘( السخاوي ،وجيز ،ج.ٜ٘ٓ – ٜ٘ٛ ،ٕ .
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البرقوقية -الناصرية -الهؤيدية -األشرفية وبعض الظاىرية كانوا قد وقفوا بالرهيمة هن تحت القمعة لهنع األهراء هن

هعارضا لصنيعيم وذاع بينيم أنو
طموع الخدهة .فتجهع العسكر في دار األتابك(ٔ) إينال العالئي الذي لم يكن
ً
أيضا أهير الهؤهنين القائم بأهر اهلل الثاني وأرسموا إلى السمطان الهنصور عثهان
األقوى في الدولة وأحضروا ً
يطمبون هنو إرسال كل هن الدوادار الكبير يشبك هن هيدي(ٕ) والثاني وىو ال يجيبيم لظنو أنو األقوى وعوق هعظم
القصاد ثم تراهى الفريقان بالنبل والهكاحل ثم أرسل الهمك الهنصور إلييم هن كان عوقو هن قصادىم هع جهاعة هن
أىل ثقتو بالصمح واألهان وتكرر ذلك هرتين وكثر الكالم هن الجيتين وانتيي األهر إلى عرض الخميفة العباسي

القائم بأهر اهلل الثاني عمى األتابك إينال أهر السمطنة ودعاء األهراء لو فأعمن عزل السمطان الهمك الهنصور عثهان

ولقب األتابك باألشرف وتولى السمطنة واعترف الخميفة لو بالسمطنة(ٖ).

أحيانا توقيع التعويق لتأديب أىالي الجية الهستيدفة هن الحهالت فيذكر الصيرفي في
وقد يصاحب الحهالت
ً

حوادث يوم الجهعة ٕٕ جهادي األولي ٖٛٚى ٔٓ/أكتوبر ٔٗٙٛن قدوم الهقر األشرف الوزير والدوادار الكبير

وخرب عدة قرى هن شرقي بالد الصعيد وفي
يشبك هن هيدي هن بالد الصعيد بعدها نيب أىميا وبدد شهميم َّ

صحبتو عدد هن العربان ونسائيم وأوالدىم نحو أربعهائة نفر إلى ساحل بوالق في الهراكب بعد أن هات عدد كبير

هنيم بسبب الجوع والبرد وجعميم في وكالة األتابك قانم فاشترى ليم بعض الناس أردبي فول صحيح ورهى ليم
فأكموا في الحال هن شدة الجوع والحاجة وال أحد يعرف ىدف الدوادار هن حبس ىؤالء النسوة بواسطة تعويقين فشرع
أزواجين في قطع الطريق وأخذوا بعض هراكب الغالل القادهة هن بالد الصعيد ونيبوا ها فييا ثم أحرقوا الهراكب.
وقد فعموا ذلك في عدة هراكب فارتفع سعر القهح وغيره هن الغالت .وقد كان لسفر الدوادار إلى الصعيد هنافع

وهفاسد كثيرة فهن الصالح قتل ابن جاهع وسمخو ونيب بني ىمب فقد كانوا أشر هن كان وهن الهفاسد خراب البالد
التي كان بنو ىمب يمجأون إلييا وحضور ىؤالء النسوة إلى القاىرة(ٗ).

ويشير السخاوي إلى تعويق الشيخ تقي الدين هن األوجاقي أحد شيوخ الشافعية في ذي القعدة ٜ٘ٛى /أكتوبر

وصيا لمعالئي أهير عمى بن تغري بردي(٘).
ٜٓٔٗن بسبب كونو
ً

)ٔ( أ صمو بالتركية "أطابك" أي أب اهير ،الذي يعبر عنو باألهير الكبير أي القائد العام لمجيوش الههموكية ،وىو أكبر األهراء الهقدهين
وكثير ها أسند إليو الوصاية عمى ولي العيد السمطان القاصر ،وهع ذلك فقد ذكر القمقشندي أن أتابك العسكر قي عصره لم
ًا
بعد النائب
يكن لو وظيفة وانها تدل عمى رفعة الهحل وعمو الهقام .القمقشندي ،صبح ،ج.ٔٛ ،ٗ .
(ٕ) األهير يشبك هن هيدي الظاىري جقهق استقر في الدوادارية الكبري في ٖٔ جهادي اآلخرة ٕٛٚى ٜ /يناير ٔٗٙٛن واستهر في
الوظيفة حتى قتل في رهضان ٘ٛٛى /نوفهبر ٓٔٗٛن .عمي بن داود الجوىري الصيرفي ،أنباء اليصر بأنباء العصر ،تحقيق حسن
حبشي (القاىرة :الييئة الهصرية العاهة لمكتابٜٗ٘ ،)ٕٕٓٓ ،؛ ابن إياس ،بدائع ،جٖٔٚ ،ٖ .؛ ىبة سعد عبد النبي ،الدوادار-ٕٜ٘ ،
ٓ ،ٕٙرقم ٓ.ٚ
)ٖ( ابن تغري بردي ،النجوم ،جٕٗ ،ٔٙ .؛ هنتخبات هن حوادث الدىور في هدى األيام والشيور ،ج.ـ ٔ ،تحقيق ويميام بوبر (كاليفورنيا:
ٖٜٓٗ-ٖٗٚ ،)ٜٜٔ؛ هحهد بن عبد الرحهن السخاوي ،التبر الهسبوك في ذيل االسموك ،ج ،ٗ .تحقيق لبيبة ابراىيم هصطفي ونجوي
هصطفي كاهل (القاىرة :دار الكتب والوثائق القوهية.ٜٛ -ٛٛ ،)ٕٕٓٓ ،
)ٗ( الصيرفي ،إنباء.ٗ٘-ٗٗ ،
)٘( السخاوي ،وجيز ،ج.ٔٔٔٚ ،ٖ .
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حيانا كذلك كان العدول عنو .فقد يتراجع السمطان عن ق ارره بشأن تعويق أحد
وكها كان التعويق غير هبرٍر أ ً
األهراء دون إبداء األسباب هثمها حدث في جهادى األولى ٜٓٙى /ديسهبر ٓٓ٘ٔن عندها أراد السمطان قانصوه

الغوري تعويق األهير طراباي بالقمعة ثم بدا لو ترك ىذا األهر بعد ساعة(ٔ) وىو ها يؤكد أن ﺇصدار قرار التعويق

واالطالق يسيطر عميو اليوى الشخصي لمسمطان.
وهن الوقائع السابقة ،يتضح لنا أن التعويق بهعنى الحبس كان إحدى العقوبات السالبة لمحرية والتي كان يأتي
عمى قائهتيا عقوبات الحبس والسجن والترسيم ولكن هع وجود اختالفات فرقت بينيم :فالحبس يطمق عمى الهدة التي

ال تنقص عن ٕٗ ساعة وال تزيد عمى ثالث سنوات بينها السجن يطمق عمى الهدة التي ال تنقص عن ثالث
سنوات

(ٕ)

أ ها الترسيم أو االعتقال فمغة يعني الحبس ،ويقصد بالهرسم عميو أو الهعتقل الشخص الهوقوف قبل

الهحاكهة ،ويعرف رجال القانون الهعتقل بأنو حبس الهتيم ووضعو قيد اإلقاهة الجبرية وهنعو هن ههارسة حقوقو

حتى تتم هحاكهتو أي أنو شكل هن أشكال الحبس لحين البدء في هحاكهتو(ٖ) .ولكن طبيعة الحبس الهؤقت في

تهاها عن اإلجراءات الهتبعة حيال الهسجونين أو الهحبوسين أو الهعتقمين .ففي
حاالت التعويق كانت تختمف ً
حاالت السجن العادية كان الهتيم ًأيا كانت رتبتو العسكرية أو الوظيفية بعد أن يتم القبض عميو يساق إلى السجن

(ٗ)
ساسًيا هن إجراءات القبض عمى الهتيم قبل
هكبالً بالقيود واألغالل وىو ها يؤكد كون القيود واألغالل جزًء أ ّ
استثنائيا هن قبل السمطان يهنحو لهن يشاء(٘) وىو
أهر
إيداعو السجن وكان إعفاء البعض هن وضع ىذه القيود يعد ًا
ً

هتبعا في حاالت التعويق بهعنى الحبس الهؤقت.
وىو ها لم يكن ً

وهن العرض السابق ،يتضح أن العصر الههموكي عرف نوعين هن التعويق بهعنى الحبس :األول يعني الحبس
االحترازي والثاني ىو الحبس التأديبي .والحبس االحترازي ال يأتي عمى سبيل العقوبة ،بل عمى سبيل االحتياط في
دفع أضرار قد تمحق بالهصمحة العاهة لوجود شخص بعينو طميقًا .وقد ارتبط التعويق االحترازي بتولي بعض
السالطين لمحكم الذين خشوا هن نفوذ بعض األهراء غير الهوالين ليم فقاهوا بتعويقيم حتى يأهنوا شرىم ويضعفوا

جبيتيم السياسية دون اإلقدام عمى تصفيتيم حتى ال يثيروا حقد أتباعيم وانتقاهيم .ىذا وتنقضي هدة التعويق
عقابا
االحترازي بزوال هوجبو ،وباالطهئنان إلى عدم حدوث ضرر هن إطالق الهعوق .بينها كان الحبس التأديبي ً

أيضا هن الوقائع السابقة أن
عمى ارتكاب بعض األهراء والههاليك والشيوخ ألفعال غير هرضية .كها يتضح ً
الهحبوس احت ارزيا كان يعاهل هعاهمة أفضل هن الهعوق بغرض التأديب هن حيث الهكان الهخصص لمتعويق
وتوفير سبل الحياة الكريهة.

)ٔ( ابن ﺇياس ،بدائع ،ج.ٗ٘ٙ ،ٖ .
)ٕ( حسن أبو غده ،أحكام السجن وهعاهمة السجناء في اإلسالم ،ط( ٔ .الكويت :هكتبة الهنار.ٗٓ ،)ٜٔٛٚ ،
)ٖ( حسن أبو غده ،أحكام.ٕٗ ،
(ٗ) عالء طو رزق ،السجون.ٚٗ ،
(٘) عالء طو رزق ،السجون.ٚ٘ ،
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ثانيا :التعويق بهعنى التعطيل أو التأخير
ً
تهاها عن هعنى
وقد كشفت دراسة الهصادر الههموكية عن وجود هصطمح التعويق ولكن بهعنى آخر ً
بعيدا ً
الحبس وىو التعطيل أو التأخير .وفي ﺇطار الهعنى السابق يشير ابن تغري بردي في وقائع يوم األحد ٗٔرجب

ٍ
كتاب يتضهن هرض أبي
ٗ٘ٛهٕٖ /اغسطسٓ٘ٗٔن إلى قيام األهير خاير بك النورورزي نائب غزة بإرسال
(ٔ)

الخير النحاس

ويسأل السمطان الظاىر جقهق أن يقيم بغزة حتى يشفى ،ثم يسافر إلى طرسوس ،فكتب إليو

بالتوجو إلى طرسوس "دون أن يتعوق يوهًا واحدًا"(ٕ).

وقد يكون ىذا التعطيل أو التأخير لبعض الهستحقات الهالية لفئة هن فئات الههاليك وتعود أولى وقائع ىذا النوع
ٍ
هتهثال في الجواهك إلى عصر الههاليك الجراكسة (ٗ-ٚٛ
عاقل
هن التعويق الذي كان الهعوق فيو غير
ً
وتحديدا في عيد السمطان األشرف إينال ففي يوم الخهيس ٙشعبان ٛ٘ٛه /أول
ٖٕٜهٔ٘ٔٚ-ٖٕٔٛ/م)
ً
أغسطس ٗ٘ٗٔن ،أهر السمطان بتعويق جواهك أوالد الناس

(ٖ)

والهرتبين هن الضعفاء واأليتام عمى ديوان السمطان

وبينها ىو في ذلك وصل األهير بردبك هن القدس وحذر السمطان األشرف إينال هن الدعاء عميو ونياه عن ىذه
الفعمة فاستجاب لو ونودي بذلك بشوارع القاىرة فعد هن هحاسن بردبك(ٗ).

وهن جانبو يروي الصيرفي أنو عند انقضاء شير صفرٖٛٚه /سبتهبرٔٗٙٛن ،لم ينفق السمطان األشرف
قايتباي الجاهكية عمى أوالد الناس وال الفقياء والهنجهين وال عمى كبار رجال الدولة وعوقوا الجهيع ولم ينفق عمييم
فوعدىم أن يصرف ليم بعد االنتياء هن نفقة الههاليك السمطانية وخاطبو األعيان في ذلك وحذروه هن قطع األرزاق

فأجاب أنو ينفقيم في  ٛربيع األول ٖٛٚه ٜٔ /نوفهبر ٔٗٙٛن وأخذ الناس يتألهون هن الغالء وىبوط هستوى
النيل وتشريق األراضي والسبب في ذلك فتنة سوار وها أرسل بسببيا هن تجاريد أدت إلى نفاذ ها في الخزائن هن

األهوال (٘).

سمطانيا ييدف إلى تأهين الطريق وتسييمو أهام السمطان هثل تعطيل الحجيج حتى يتهكن
أهر
وقد يكون التعويق ًا
ً
السمطان هن إتهام زيارتو لمهدينة الشريفة وىو ها أشار إليو بن طولون عندها طمب السمطان األشرف قايتباي هن

(ٔ) ىو هحهد بن أحهد بن هحهد الهصري األصل والهولد ،الشافعي وكنيتو أبو الخير وبكنيتو أشير .نشأ تحت كنف والده وحفظ القرآن،
وتعمم هن والده وجده صناعة عهل النحاس ،وهير فيو واتخذ لو سوقًا بسوق النحاس بخط الشوائين بالقرب هن دكان أبيو .وكان هن
األوباش الذين قربيم الظاىر جقهق وتعاظم أهره في عيده وشغل عدة وظائف هنيا وكالة بيت الهال ونظر الهارستان الهنصوري ونظر
الجوالي ونظر خانقاء سعيد السعداء .ولكن عالقتو بالسمطان فسدت فأهر بإخراجو إلى طرسوس .ابن تغري بردي ،النجوم ،ج،ٔ٘ .
ٓٔٗٗٔٚ ،ٖٗٔ-؛ الدليل ،ج ،ٕٛٛ ،ٕ .رقم ٘.ٕٚٛ
)ٕ( ابن تغري بردي ،النجوم ،ج.ٕٗ٘ ،ٔ٘ .
(ٖ) أوالد الناس ىم أبناء األهراء الذين عاشوا في بيوت اإلهارة والنعهة ال في الطباق والتربية الحربية الخشنة .السيد الباز العريني،
الههاليك (بيروت :دار الثقافةٔٙٗ ، )ٜٔٙٚ ،؛ أحهد عبد الرازق ،الجيش.ٚٙ ،
)ٗ( ابن تغري بردي ،النجوم ،ج.ٖٛ-ٕٛ ،ٔٙ .
)٘( الصيرفي ،إنباء.ٔٙ ،
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أهير الحاج الشاهي في ٕٓ هحرم ٘ٛٛه /أوائل أبريل ٓٔٗٛن أن يتعوق يوهين إلى أن يزور الهدينة الشريفة
ويسافر ثم يدخل ىو بالركب الشاهي هها تسبب في حدوث شدة ليم ودعوا عمى السمطان األشرف قايتباي(ٔ).

ويروي الهؤرخ نفسو واقعة أـخرى تدل عمى استخدام هصطمح التعويق بهعنى التعطيل أو التأخير عندها أشار
إلى وصول هرسوم في آخر شير رهضان ٕٜٓه /هايؤٜٗٚن باستهرار نقيب القمعة

بتربة تنم ليراجع السمطان الناصر هحهد وبقى النقيب الجديد بالتربة(ٖ).

(ٕ)

الهعزول فعوق الجديد

وفي إطار األزهات االقتصادية التي ألهت بالدولة الجركسية لجأ بعض السالطين إلى التعويق الجزئى

لمهستحقات الهالية لجهاعة بعينيا هن الههاليك ﺇذ يشير بن إياس هن جانبو إلى قيام السمطان قانصوه الغوري بإنفاق
الجاهكية الخاهسة التي حددىا ألجل الههاليك التراكهة وأوالد الناس في ربيع األول ٜٔٛه /يونيؤٕ٘ٔن وقيل أنو

عوق جاهكية جهاعة هنيم(ٗ).

وقد عوقت الخمع أيضا ألسباب هختمفة :فقد تكون رداءة ِ
الخمَع
ً
ُّ
الغوري بتعويق خمع العيد بعد عرضيا في يوم األربعاء  ٕٛرهضان ٜٔٛه ٚ /ديسهبر ٕٔ٘ٔن ألنيم كانوا في
(٘)

سببا في تعويقيا ﺇذ قام السمطان قنصوه
ً

ىذه السنة في غاية السوء وىي بحكم النصف بسبب سفر ناظر الخاص إلى الحجاز( .)ٙوفي إطار هعنى التعطيل

والتأخير يشير الهؤرخ نفسو إلى قيام جان بردي الغزالي نائب الشام في شعبان ٕٕٜه /سبتهبر ٔ٘ٔٙن بهنع
وصول األخبار إلى هصر وتعويقو لمعسكر بالشام(.)ٚ

ثالثًا :التعويق بهعنى الهنع
أيضا غير ٍ
تهاها هن التقدم
عاقل
ً
وفي بعض األحيان يكون العائق ً
هتهثال في صورة ظرف طبيعي هنع الهعوق ً
وانجاز هياهو هثل الهطر وىو ها حدث في ٔٔ شوال ٚٗٙه ٕٔ /يناير ٖٔٗٙن عندها خرج الهحهل والحاج

)ٔ( شهس الدين هحهد بن عمي بن خهارويو بن طولون ،هفاكية الخالن في حوادث الزهان تاريخ هصر والشام ،ج( ٔ .القاىرة،)ٜٕٔٙ :
ٓٔ.
)ٕ( ىذه الوظيفة يتوالىا أهير عشرة بهرسوم شريف ،يكتب لو هن األبواب الشريفة .القمقشندي ،صبح ،ج.ٔٛٙ ،ٗ .
)ٖ( ابن طولون ،هفاكية ،ج.ٔٚٙ-ٔٚ٘ ،ٔ .
)ٗ( ابن إياس ،بدائع ،ج.ٕٙٓ ،ٗ .
)٘( الخمع ىي الهالبس الهيداة هن السمطان إلى كبار األهراء في هناسبات خاصة أىهيا التعيين في الوظائف الكبرى .سعيد عبد الفتاح
عاشور ،العصر الههاليكي في هصر والشام (القاىرة.ٜٗٓ ،)ٜٜٔٗ :
( )ٙابن ﺇياس ،بدائع ،ج.ٕٛٙ ،ٗ .
) (ٚابن ﺇياس ،بدائع ،ج.ٕٛ ،٘ .

ٕٖٓ
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جدا في شير
جدا فمها وقع الهطر الكثير فرح الناس بو ألن الهطر كان ً
قميال ً
وخرج خمق عظيم وتجار كثيرون ً
أياها(ٔ).
رهضان فتوحل الحاج في أوحال وزلق كثير فعوق الهطر الحجيج ً
هرضا هنع صاحبو هن التقدم وعطمو عن القيام بهياهو هثمها حدث في ٖٕ ذو الحجة
أيضا
ً
وقد يكون العائق ً
ٜ٘ٛه ٚ /نوفهبر ٜٓٔٗن عندها وصل هرسوم يطمب القاضي كهال الدين بن خطيب حهام الورد والقاضي شعيب
نائبي القاضي الشافعي وكان القاضي الشافعي قد أصابتو حهى عوقتو عن السفر(ٕ).

وفيها يمي جدول (ٔ) يمخص هصطمح التعويق وهعانيو الهختمفة وفقًا لها ورد في الهصادر الههموكية
*

جدول ( )0هصطمح التعويق وهعانيو الهختمفة وفقًا لها ورد في الهصادر الههموكية
م

السنة

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

ٔ

ٙ٘ٚىٕٜٔ٘ /ن

حبس

قطز

الهمك الهنصور

الدور

اهنا هع
تز ً
العزل

شيور

ٕ

 ٚجهادي اآلخرة

حبس

قطز

األهير الكبير

السجن

بمغ

خهس

الركني الظاىري

الجبل

الهمك

٘ٙٚىٔٙ /

نوفهبر ٕٔٚٙن

عمى

عز الدين

الهعروف بسم
الهوت

السمطانية
بقمعة

بالقاىرة

التعويق

السمطان

الهدة

نياية التعويق
نفي
هوتو بسجن

سنين

القمعة

الظاىر
بيبرس

البندقداري

عنو أشياء
غير

هرضية
ٖ

 ٕٜرهضان

ٙٚٛى ٘ /فبراير
ٕٓٔٛن

عمم

الوزير برىان

حبس

الشجاعي

السنجاري +

الدين

الدين الخضر
ابنو شهس
الدين هن
الصاحب

(ٔ) ابن قاضي شيبة ،تاريخ ،ج.ٗ٘ٔ-ٗ٘ٓ ،ٔ .
(ٕ) ابن طولون ،هفاكية ،ج.ٖٔٗ-ٖٖٔ ،ٔ .
* الجدول هن إعداد الباحثة.

ٕٖٔ

دار عمم
الدين

الشجاعي

اهنا هع
تز ً
العزل

أياها
ً

هصادرة

خيوليها وخيول
أتباعيها

وأخذىا والقبض
عمى حجابيها
وخداهيها
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م

السنة

الهعنى

العائق

ٗ

 ٚذو القعدة

حبس

-

ٚٓٛىٔٛ /

أبريل ٖٜٔٓن

الشيخ عبد

الهسجد

ىدهو

الغفار بن نوح
القوصي

٘

رهضان ٜٚٓى/

حبس

ٙ

ٕٔ شوال

حبس

فبراير ٖٓٔٔن

الهعوق

الهكان

سبب

السمطان
الناصر

هحهد بن

األهير

اسندهر كرجي

القمعة

ٜٚٓىٔٗ /

هارس ٖٓٔٔن
ٚ

 ٙشوال ٔٔٚى/
٘ٔ فبراير

حبس

ٕٖٔٔن

إحضار

السمطان

أياها
ً

جاشنكير
الوزير ضياء

الدين أبو بكر

القمعة

الصاحب أهين

الدين عبداهلل بن

القمعة

اهنا هع
تز ً
العزل
-

أياها
ً

-

الغنام +التاج

ٛ

ٔٔٚىٖٕٔٔ /ن

حبس

ٜ

جهادى اآلخرة

حبس

-

الدين حهزة

هاال
يدفع ً

قرر عمييها
هال ودفعاه

دون تعيين أحد

الطويل

الصاحب عز

أُفرج عنو ولم

وىها هعوقان

عبد الرحهن

-

-

بيبرس

النشائي

-

لمكنائس

أياها
ً

أُفرج عنو

الهظفر

قالون

-

التعويق

الهدة

نياية التعويق

الشام

القالنسي وزير

اهنا هع
تز ً
العزل

-

دهشق

دفع أربعين

ألفًا ثم أُفرج
عنو وجاء إلى
القاىرة وأهر

السمطان بإعادة
ها دفعو فعاد
إلى دهشق
واستعاده

ٖٕٚى /يونيو
ٖٕٖٔن

جهاعة هن
الههاليك

-

ورقة وجدت
تحت

كرسي

السمطان
الناصر

هحهد بن

قالوون فييا
سباب

وتوبيخ

ٕٕٖ

-

إخراج عدة هن
الههاليك إلى
بالد وسجن

جهاعة أخرى
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م
ٓٔ

السنة
ٖٕ هن ذي

الحجة ٓٗٚى/

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

حبس

-

األهير تنكز

دهشق

تغير خاطر

ٕٓ يونيو

ٔٔ

ٚٚٛى /نصف

حبس

-

ناظر الدولة

أهين الدين هين

نوفهبر ٖٔٚٙن
ٕٔ

ٜٔٚىٕٙ /

حبس

أغسطس

ٖٔ

ٜٔٚى /ديسهبر

حبس

ٖٜٔٛ

ٗٔ(أ)

 ٛصفر ٜٚٛى/

ٕٕ نوفهبر

األهير

تهربغا

هنطاش

ٖٜٔٛن

ذو الحجة

حبس

ٗٔ(ب)

ٕٕ نوفهبر

األهير قردم
الحسني

األهير

شهس الدين

وأُرسل إلى

هحهد بن

القاىرة وهنيا

عميو

اإلسكندرية في

تهربغا

قاعة

إلى سجن
حراقة

-

أياها
ً

بالقمعة

اإلصطبل
السمطاني

رفضو

هنطاش

الشيخونية

-

األهير ناصر

القمعة

-

كتابة خطة

-

-

-

-

حبس

-

ٖٜ٘ٔن

القاضي

سعد الدين بن
غراب

الطواشي

-

ضرب هائة؟؟
ُ
ورسم عميو
ُ

أخذ ت هنو

أهو ًاأل بمغت
هائة ألف دينار

هحهود

بيت

-

في الفتاوى

اإلصطبل

الركراكي هدرس

الدين هحهد بن

-

الصاحب

السمطاني

ٖٜ٘ٔن

 ٛصفر ٜٚٛى/

سيفو لمسمطان

قالوون

أكتوبر -نصف
ٖ رهضان

السمطان

-

استسمم وجيز

الناصر

ٖٓٗٔن

جهادى اآلخرة

التعويق

الهدة

نياية التعويق

-

-

زين الدين
صندل

الهنجكي

الخازندار
٘ٔ

ٜٜٚىٖٜٔٚ /ن

حبس

-

رسل تيهور
النك

الشام

إلعالم

الهغول
بقدرة

الههاليك
عمى

هياجهتيم

ٖٕٖ

-

-
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م
ٔٙ

السنة

الهعنى

العائق

ٕٔ شوال

حبس

السمطان

تهربغا الهنجكي

فرج بن

ويمبغا األحهدى

ٔٓٛىٕٙ /

يونيو ٖٜٜٔن

الناصر
برقوق

الهعوق

حاجب الهيسرة

الهكان

سبب

القمعة

ألنيم اتفقوا

التعويق
أن ينزلوا

الهدة

نياية التعويق

-

-

بن السمطان
األشرف

استادار العالية

شعبان في
زي النساء

ويقيهوه في
السمطنة
فكشف
أهرىم

جقهق

الخاصكي
الظاىري

ٔٚ

 ٙهحرم ٕٓٛى/
 ٛسبتهبر

حبس

ٖٜٜٔن

تنم نائب
دهشق

شاد

الدواوين شياب

دهشق

الدين أحهد بن

ألن

السمطان

-

-

الظاىر

برقوق كان

حسن

قد أرسمو
إلى بالد
الشام

لتحصيل
األهوال

واألغنام

وقد جهع

ٔٛ

ٕٔ شوال

ٖٓٛى ٗ /يونيو

حبس

ٔٓٗٔن

ٜٔ

ٕٔ شوال

ٖٓٛى ٗ /يونيو
ٔٓٗٔن

حبس

يشبك

هجهوعة

الشعباني

هن األهراء

سودون

األهير

طاز

نوروز الحافظي

-

-

الكثير
لتدبيره فتنة
ضد
السلطان
الناصر
فرج به
برقوق
إلجبار
يشبك

الشعباني

عمى هالقاة
غرهائو

ٕٖٗ

-

-

-

-
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م
ٕٓ

السنة
 ٕٙذو القعدة

ٖٓٛى ٙ /يوليو

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

حبس

الههاليك

سعد الدين

القمعة

بسبب النفقة

ٔٓٗٔن

ٕٔ

ٓٔ شوال

ٗٓٛىٖٔ /

حبس

هايو ٕٓٗٔن
ٕٕ

 ٕٜهن ذي

القعدة ٘ٓٛى/

حبس

ٕٓ يونيو

الههاليك

السمطانية
الههاليك

السمطانية

ٖٓٗٔن

ٖٕ

ٕٔ هحرم

ٛٓٙىٔٓ /

حبس

-

أغسطس

بن غراب

القضاة

األستادار

يمبغا السالهي

وبعض األهراء
األستادار

يمبغا السالهي

ٗٓٗٔن

ٕٗ

ٕٔ ذو الحجة
ٛٓٚىٔٔ /

ٕ٘

ٕٔ ينايرٖٔٗٔن

أياها
ً

وع َّوق
ضرب ُ

ثم تركوه ينزل
إلى بيتو

القمعة

باب

السمسمة
بالقمعة
باب

السمسمة
بالقمعة

ٗ أيام

-

تأخير

-

لحين

وكل بو حتى

والجواهك

باقي

الههاليك

اهتصاص

أياهاً
ً

النفقات

غضب

سداد

النفقة

الههاليك

يكهل نفقة

ضرب +

تسفير لالعتقال
باإلسكندرية

بسبب تأخر
النفقة

حبس

يونيو ٘ٓٗٔن
 ٜشوال ٘ٔٛى/

التعويق

الهدة

نياية التعويق

جهال
الدين

االستادار
حبس

-

حبس

-

يمبغا

السالهي

كاتب السر

فتح اهلل

باب

السمسمة

-

هصادرة جهيع

-

أهالكو

بالقمعة
قمعة

-

الجبل

-

توقيع

الحوطة عمى
داره ُعصر

وضرب وقُبض
ُ
عمى حواشيو
وقرر عميو

هائتي ألف

دينار وعند

الوزن الزم بـ

خهسين ألف
دينار

ٕٙ

جهادى األولى
ٛٔٙى/

أغسطس
ٖٔٗٔن

ناظر الخاص
تقي الدين بن
ابي شاكر

ٕٖ٘

القمعة

-

-

رسم عميو
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م

ٕٚ

السنة

الهعنى

العائق

ذو الحجة

حبس

السمطان

ٛٔٙى /هارس
ٗٔٗٔن

الهؤيد
شيخ

الهعوق

الخميفـة العباســي
الهس ـ ــتعين ب ـ ــاهلل

الهكان

-

سبب

التعويق
خمع

السمطان

الهدة

نياية التعويق

-

-

الهؤيد شيخ

الثاني

لمخميفة

الهستعين

الخميفةالعباسي

باهلل الثاني
وتعيين

أخيو داوود
والذي لقب
بالهعتضد
باهلل

ٕٛ

ٕٔ ربيع األول
ٜٛٔىٔٓ /

حبس

-

هايو ٔٗٔٙن

األستادار

بدر الدين حسن

القمعة

-

ساعات

بن هحب

شفع فيو األهير
جقهق الدوادار
وتم تسميهو لو
عمى أن يدفع
ثالثهائة ألف
دينار

ٕٜ

 ٕٚشوال

ٕٛٙىٖٔ /

حبس

-

أكتوبر ٖٕٗٔن

أرغون شاه

األستادار
والوزير

قمعة

الجبل

تأخر

الجاهكية

(البرج)

واظيار

القمعة

-

أياها
ً

ضرب ضرًبا

هؤلها ثم وقعت
ً
فيو الشفاعة
رر
بعد أن قُ َّ
كثير
عميو ها ٌل ٌ

العجز

هن الذىب

ونزل إلى بيتو
ٖٓ

 ٛرهضان

ٕٛٚىٔٗ /

حبس

-

أغسطس

ٖٔ

ٕٛٛى /فبراير
ٕ٘ٗٔن

بدر الدين حسن
ناظر الخاص

ٕٗٗٔن

ربيع األول

القاضي

وابنو صالح

حبس

صاحب
قبرص

هحهد بن
قديدار

ٖٕٙ

ثم لحقو

دينار ثم استق ار

ثالثة
ابنو

الدين

ابن الشيخ

يوهين

طُمب هنيها

قبرص

ألنو طمب

هنو إطالق
أسرى

الهسمهين

-

ثالثين ألف
بطالين في
بيتيها
-
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م
ٕٖ

السنة
ٕ شوال ٕٛٛى/
 ٔٚأغسطس

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

حبس

عسكر

صاحب

برج هن

بسبب

القمعة

الشيخ

ٕ٘ٗٔن

ٖٖ

أوائل جهادى

األولىٖٓٛى/

السمطان
األشرف

قبرص

برسباي

حبس

-

 ٕٛفيراير

أبراج

التعويق
تعويقو البن

الهدة

نياية التعويق

-

-

هحهد بن
قديدار

األهير

تهرباى

سجن

دهياط

-

-

ٖٗ

ٖٔٛىٔٚ /

سمطاني وأنعم
عميو بتقدهة

ٕٔٗٚن

السبت ٗ شوال

حضر بأهر

ألف ثم سافر
حبس

-

شرباش قاشوق

يوليو ٕٔٗٛن

في

الركابخاناه

بسبب

ىروب

يوم

جانبك

تسفيره بطاالً
إلى دهياط

الصوفي
الهتواري
عن

السمطان
ٖ٘

٘ ذو الحجة
ٖٔٛىٔ٘ /

حبس

-

سبتهبر ٕٔٗٛن

األهير أزبك

الهحهدى
الدوادار

عند أهير
أخور

-

ليمة

كبير

تسفيره إلى

القدس صحبة
األهير قراجا

أهير رأس نوبة
صغير

ٖٙ

رجب ٛٗٚى/

نوفهبر ٕٗٗٔن

حبس

صاحب
الحبشة

رسول السمطان
الظاىر جقهق

الحبشة

رفض

السمطان
الظاىر
جقهق
لطمب

صاحب
الحبشة
بشأن

النصارى
وبناء

الكنائس

ٖٕٚ

-

-
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م
ٖٚ

السنة
االثنين أول ربيع
األول ٛ٘ٚى/

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

حبس

السمطان

الدوادار

-

ألنيم أرادوا

ٓٔ هايو

عثهان

ٖ٘ٗٔن

ٖٛ

الجهعة ٕٕ

جهادى األولى

الهنصور

الكبير يشبك
هن هيدي

الهنصور

هن القصاد

حبس

ٖٛٚىٔٓ /

الدوادار
الكبير

والوزير

أكتوبر ٔٗٙٛن

نساء وأوالدىم

خمع

-

-

السمطان

والثاني وعدد

هجهوعة

التعويق

الهدة

نياية التعويق

عثهان هن
الحكم

هراكب

في ساحل
بوالق

حهمة عمى
الصعيد

-

لمقضاء

هات عدد كبير
هنيم بسبب

الجوع والبرد

فشرع أزواجين

عمى بني

في قطع

ىمبا

الطريق وأخذوا
بعض هراكب

الغالل القادهة
هن الصعيد

فارتفع سعرىا
ٖٜ

ذي القعدة

ٜ٘ٛى /أكتوبر

حبس

-

ٜٓٔٗن

الشيخ تقي

الدين بن

-

اآلوجاقي أحد

بسبب كونو
وصيا
ً

-

-

لمعالئي

أهير عمى

شيوخ الشافعية

بن هحهد
بن هحهد
بن أقبغا

عبد الواحد
ٓٗ

جهادى األولى

ٜٓٙى /ديسهبر

حبس

ٓٓ٘ٔن

ٔٗ

ٗٔ رجب

ٗ٘ٛىٕٖ/
اغسطس
ٓ٘ٗٔن

السمطان
قانصوه

طراباي

القمعة

-

الغوري

تأخير

وتعطيل

السمطان
الظاىر
جقهق

أبو الخير

النحاس

غزة

رفض

السمطان

تأخره في

غزة بحجة
هرضو

ٖٕٛ

ساعة
واحدة

-

ثم بدا لمسمطان
ترك األهر

-
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م

ٕٗ

السنة

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

 ٙشعبان

تأخير

السمطان

نفقة جهاعة

-

عجز

ٛ٘ٛىٔ /
أغسطس

وتعطيل األشرف
اينال

ٗ٘ٗٔن

ٖٗ

صفر ٖٛٚى/

ٗٗ

تأخير

السمطان

سبتهبر ٔٗٙٛن

وتعطيل

األشرف

ٕٓ هحرم

تعطيل

أهر

هن أوالد الناس

الجواهك

التعويق

الخزانة

الهدة

نياية التعويق

-

-

الشريفة

هصر

قايتباي

عجز

الخزانة
بسبب

-

-

التجاريد

الهتجية

إلى سوار

٘ٛٛى /اوائل

أبريل ٓٔٗٛن

وتأخير

السمطان
األشرف

السمطان

٘ٗ

رهضان ٕٜٓى/

وتعطيل

الناصر

ٗٙ

ربيع األول

تعطيل

السمطان

هحهد

السمطان
الهدينة

قايتباي

تأخير

هايو ٜٔٗٚن

ركب الحج

الحجاز

حتى يزور

نقيب القمعة

الجديد بدهشق

تربة تنم

ٜٔٛى/

يونيو ٕٔ٘ٔن

وتأخير

الجاهكية

الغوري

سمطاني

السمطان

هراجعة

الناصر

نقيب القمعة

هحهد

بسبب إنفاق

-

الجاهكية
الخاهسة
عمى

الههاليك
التراكهو

وأوالد الناس

ٖٕٜ

قايتباي

صدور

باستهرار

-

األشرف

لحين

هرسوم

لمحجاج ودعوا
عمى السمطان

الشريفة

القديم

قانصوه

يوهين

حدثت شدة

-

-
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م
ٗٚ

السنة
 ٕٛرهضان
/ٜٔٛ

 ٔٚديسهبر

الهعنى

العائق

الهعوق

الهكان

سبب

تعطيل

السمطان

الخمع

-

ألنيم كانوا

وتأخير

ٕٔ٘ٔ

قانصوه
الغوري

التعويق
في غاية

الهدة

نياية التعويق

-

-

السوء

وبحكم

النصف

بسبب سفر
ناظر

الخاص إلى
الحجاز

تعطيل

ٗٛ

شعبان ٕٕٜى/

سبتهبر ٔ٘ٔٙن

وتأخير

ٜٗ

ٔٔ شوال

هنع

نائب

الشام

العسكر

الشام

جان

لهصر

الغزالي
ٚٗٙىٕٔ /

الحجاج

الحجاز

يناير ٖٔٗٙن
ٓ٘

ٖٕ ذي الحجة
ٜ٘ٛىٚ /

نوفهبر ٜٓٔٗن

وصول

األخبار

بردي

الهطر

لهنع

-

-

نزول

الهطر بكثرة

أياه ًا

توحل الحجاج
في أوحال

وتزلق الكثير
هنيم

هنع

الحهى

القاضي

الشافعي

الشام

حهى هنعتو
هن السفر

-

-

يتضح لنا هن الجدول السابق أن هصطمح التعويق عمى اختالف هعانيو ورد خهسين هرة في حوادث العصر

الههموكي (ٜٕٖ-ٙٗٛىٔ٘ٔٚ-ٕٔ٘ٓ/ن) .كان لهعنى الحبس النصيب األكبر هنيا حيث ورد أربعين هرة هنيا
ﺇحدى عشرة هرة في العصر الههموكي البحري وتسع وعشرين هرة في العصر الجركسي بينها ورد بهعنى التأخير
جهيعا إلى العصر الجركسي (ٔٗ )ٗٛ ،ٗٚ ،ٗٙ ،ٗ٘ ،ٗٗ ،ٖٗ ،ٕٗ ،في حين اُستخدم هرتين
ثهاني هرات تعود
ً
أيضا لمعصر الجركسي (.)٘ٓ ،ٜٗ
فقط بهعنى الهنع ،وكالىها يعود ً
وقد كان السمطان أو نائبو ىها صاحبا سمطة إصدار األهر بالتعويق أها التنفيذ فكان يقع عمى عاتق أحد
هوظفي الدولة .أها هنفذو التعويق فكان لكل حالة شخص أو أشخاص عمييم تنفيذىا فيناك سبع عشرة حالة تعويق

كان القائم بعهمية التنفيذ شخص واحد (ٔ،ٖٚ ،ٖٙ ،ٖٔ ،ٕٚ ،ٕٗ ،ٜٔ ،ٔٛ ،ٔٚ ،ٔٙ ،ٖٔ ،ٕٔ ،٘ ،ٖ ،ٕ ،

 )ٗٓ ،ٖٛسبع حاالت هنيا هنسوبة لسالطين الههاليك (ٔ .)ٗٓ ،ٖٚ ،ٕٚ ،ٔٙ ،٘ ،ٕ ،بينها أربع حاالت كان
الهنفذ فييا أكثر هن شخص (ٕٓ .)ٖٕ ،ٕٕ ،ٕٔ ،والى جانب ها سبق ،وجدت تسع عشرة حالة تعويق هجيولة

ٖٖٓ
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الهنفذ حيث لم يرد شيء عن اسم الهنفذ أو عهمو (ٗ(ٔٗ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،أ/ب) ،ٕٙ ،ٕ٘ ،ٕٖ ،ٔ٘،
.)ٖٜ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖ ،ٖٓ ،ٕٜ ،ٕٛ
ووجدت أكثر حاالت التعويق بهعنى الحبس في عيد السمطان الناصر فرج بن برقوق وبمغ هجهوعيا تسع
حاالت ( )ٕٗ ،ٕٖ ،ٕٕ ،ٕٔ ،ٕٓ ،ٜٔ ،ٔٛ ،ٔٚ ،ٔٙيميو في ذلك السمطان األشرف برسباي (،ٖٔ ،ٖٓ ،ٕٜ
ٕٖ )ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖ ،بسبع حاالت ثم السمطان الناصر هحهد بن قالوون بست حاالت (٘ )ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،ثم
يأتي السمطان الهؤيد شيخ بأربع حاالت تعويق (ٕ٘.)ٕٛ ،ٕٚ ،ٕٙ ،
ولم تهدنا الهصادر الههموكية بهعموهات وافية عن الهدة الزهنية لحاالت التعويق باستثناء بعض الحاالت والتي
بمغ أطوليا خهس سنوات (ٕ) وأقصرىا بمغ ساعة واحدة فقط (ٓٗ) .ىذا وقد عرف العصر الههموكي التعويق
بوصفو عقوبةً هنفردة أربع هرات في العصر البحري (ٕ )ٔٔ ،٘ ،ٗ ،وست عشرة هرة في العصر الجركسي (ٕٔ،
٘ٔ .)ٗٓ ،ٖٜ ،ٖٛ ،ٖٚ ،ٖٙ ،ٖٖ ،ٖٕ ،ٖٔ ،ٕٚ ،ٕٔ ،ٜٔ ،ٔٛ ،ٔٚ ،ٔٙ ،وفي بعض األحيان اقترن أو

تزاهن التعويق بعقوبات أخرى هثل :النفي وىو ها حدث بالفعل هرة واحدة في العصر الههموكي البحري(ٔ) وقد
يانا تسفير بعض الحاالت هثل ( )ٖ٘ ،ٕٖ ،ٜأو تسفيرىا هع حرهانيا هن هناصبيا فيصبح
يتطمب األهر أح ً
الهعوق بطاالً (ٖٗ).
وقد كشفت الهصادر الههموكية عن تعرض بعض الحاالت لمضرب أثناء توقيع عقوبة التعويق وكميا تعود
يضا (ٖٔ،
لمعصر الجركسي (ٖٔ )ٕٜ ،ٕ٘ ،ٕٖ ،ٕٓ ،وفي بعض الحاالت إقترن التعويق بالضرب والترسيم أ ً
.)ٕٙ
كها أزاحت الدراسة النقاب عن توقيع الهصادرة في حالتين كان التعويق فييها بيدف استخالص األهوال ،واحدة
هنيا تعود لدولة الههاليك البحرية (ٖ) واألخرى لدولة الههاليك الجراكسة (ٕٗ) .بينها تعرضت أربع حاالت لمسجن
بعد التعويق ،ويعود ثالث هنيا لمعصر الههموكي البحري (ٕ )ٔٓ ،ٜ ،في حين تعود الحالة الرابعة لمعصر

الجركسي (ٖٖ) .وفي حالة فريدة هن نوعيا ،نرى حصول األهير تهرباي عمى رضا السمطان األشرف برسباي وأنعم
عميو بتقدهة ألف بعد تعويقو ثم سافر(ٖٖ) وسجمت الهصادر الههموكية وفاة طبيعية لحالة تعويق واحدة في سجن
قمعة الجبل بعد هرور خهسة أعوام عمى التعويق (ٕ) .كها شيد العصر الههموكي إحدى عشرة حالة تعويق جهاعي

(ٖ )ٗٗ ،ٖٛ ،ٖٚ ، ٖٓ ،ٕٕ ،ٕٔ ،ٔٛ ،ٔٙ ،ٔ٘ ،ٜ ، ٚ ،ولم يوجد ها يهيز التعويق الجهاعي عن التعويق
الفردي إال كون الهعوقين جهاعة ال أفر ًادا.

هقر لمتعويق فقد كانت هتعددة وﺇن كانت القمعة أكثر األهاكن التي شيدت ىذه
أها عن األهاكن التي كانت ًا
هقر لمحكم فيكون التعويق تحت نظر جهيع الهسئولين إذ شيدت القمعة خهس عشرة حالة تعويق،
العقوبة باعتبارىا ًا

خهس هنيم في العصر الههموكي البحري (ٔ )ٚ ،ٙ ،٘ ،ٕ ،وعشرة حاالت في العصر الجركسي (ٗٔ (أ/ب)،
)ٗٓ ،ٖٓ ،ٕٜ ،ٕٛ ،ٕٙ ،ٕ٘ ، ٕٔ ،ٕٓ ،ٔٙ
ىذا وقد حددت بعض الهصادر أهاكن بعينيا في قمعة الجبل هثل الدور السمطانية (ٔ) أو قاعة الصاحب (ٔٔ)
أو باب السمسمة (ٕٕ )ٕٗ،ٕٖ،وكذلك األبراج ( )ٖٕ ،ٕٜأو الركابخاناه (ٖٗ) واإلصطبل السمطاني (ٕٔ.)ٖٔ ،

أها دور األهراء فشيدت ثالث وقائع (ٖ/ٔٗ ،ب )ٖ٘ ،وكذلك الهسجد (ٗ) وشيدت تربة أحد األهراء واقعة تعويق
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ضا ( .)ٖٛبينها شيدت السجون حالة واحدة
وحيدة بهعني تعطيل (٘ٗ) .وقد شيد ساحل بوالق حالة واحدة أي ً
بسجن القمعة(ٕ) وثالث حاالت انتيت بالسجن :األولى بسجن اإلسكندرية (ٓٔ) والثانية بسجن دهياط (ٖٖ) بينها
لم يحدد السجن في الحالة الثالثة ( .)ٜأها الشام ،فكان بيا ثهاني حاالت تعويق (ٗ٘ ،ٗٔ ،ٔٚ ،ٔ٘ ،ٔٓ، ٛ

 )٘ٓ ،ٗٛ،هنيم ثالث حاالت بدهشق (ٓٔ ،)ٗ٘، ٔٚ ،وحالة واحدة في قبرص (ٖٔ) والحبشة ( )ٖٙبينها شيدت
الحجاز حالتين األولي بهعني التعطيل (ٗٗ) واألخرى بهعني الهنع ( .)ٜٗ
وقد تنوعت األسباب الهؤدية ﺇلى التعويق فهنيا ها ىو سياسي واقتصادي واجتهاعي وأهني وطبيعي .وتأتي

األسباب السياسية عمى رأس ىذه األسباب نتيجة لرغبة السالطين في االنفراد بالحكم واالستحواذ عميو والقضاء عمى
الهنافسين وتصفيتيم (ٔ)؛ أو ربها بسبب قيام فتنة ضد االسمطان ( )ٔٛأو لخمع خميفة ( )ٕٚأو قد يكون بيدف
اإلطاحة بسمطان واقاهة ﺁخر في الحكم ( )ٖٚأو كوسيمة ضغط إلجبار الهعوق عمى تنفيذ أهر سمطاني (٘)ٜٔ ،
أو لقيام الشخص الهعوق بإخفاء األهراء الفارين هن قبضة السمطان (ٖٗ) أو ربها نها لعمم السمطان أشياء غير

هرضية عن أهير هن األهراء وأكدىا بعض النواب فأراد تأديبو (ٕ) أو لحدوث فعل ىدفو تبديد ىيبة السمطان هثل
أيضا عاقبة عدم االهتثال ألواهر رجال الدولة (ٖٔ) وقد تعرض بعض الرسل لمتعويق
رقم( )ٜوقد كان التعويق ً
تعبير عن غضبيم لها ورد في رسائميم (٘ٔ .)ٖٙ ،كها
ًا
حيانا ،ﺇذ لجأ إلييا بعض السالطين إلى ىذه الوسيمة
أ ً
عانا في تغميظ العقوبة (ٔ )ٛ ،ٙ ،ٖ ،وجهيع الوقائع التي تزاهن فييا التعويق هع
يانا هع العزل إه ً
تزاهن التعويق أح ً
العزل تعود إلى العصر الههموكي البحري.

نوعا هن أنواع
كها قاهت الدولة بإرسال إحدى التجاريد إلى الصعيد لتطبيق عقوبة التعويق عمى أىميا بوصفو ً
بسط النفوذ وتأكيد سيطرة الدولة عمى كافة ربوعيا( )ٖٛوفي بعض الحاالت ،كان التعويق نتيجة لبعض السياسات
العسكرية كها حدث هع السمطان األشرف برسباي في قبرص (ٖٔ) ﺇذ انتيت بتعويق همك قبرص جانوس (ٕٖ)
وصيا (.)ٖٜ
حفاظًا عمى ىيبة الدولة (ٕٖ) أو لكون الشخص الهعوق
ً
أها الدوافع االقتصادية ،فيي الحاالت التي كان الباعث هن وراءىا استخالص األهوال هن الشخص الهعوق ،أو
جعمت إطالقو نظير دفع هبمغ هن الهال لحاجة الدولة لمهال لتغطية نفقاتيا ( ،)ٖٓ ،ٕٜ ،ٕٛ ،ٛ ،ٚأو ارتبطت
نتقاها هن شخص عرف عنو جهعو
بالهصادرة (ٖ ،)ٕٗ ،أو توقيع الحوطة هع تقرير األهوال (ٕ٘) ،أو ربها ا ً
لمكثير هن األهوال عن طريق قياهو ببعض الهيام الهكمف بيا هن قبل الدولة (.)ٔٚ
سببا في تطبيق التعويق بوصفو عقوبة ضد الجرائم االجتهاعية التي أضرت بفئة
كها كانت األسباب االجتهاعية ً
هن فئات الهجتهع؛ هثمها حدث هع الشيخ الهتيم بالتحريض عمى ىدم الكنائس وﺇشعال نار الفتنة (ٗ) .وهن الجدير
بالذكر وجود أسباب ودوا ٍع أهنية اقتضت المجوء إلى تعويق بعض األهراء الهتهردين أو بعض الهسئولين لتيدئة
الرأي العام أو الهتصاص غضب الههاليك جراء تأخر النفقات والهستحقات الهالية وكميا تعود لمعصر الجركسي

نوعا هن أنواع التدابير األهنية لتييئة الطريق
(ٕٓ .)ٕٜ ،ٕٖ ،ٕٕ ،وقد كان التعويق بهعني التعطيل والتأخير ً
أهام الهوكب السمطاني حتى يتهكن هن زيارة الهدينة الشريفة أثناء هوسم الحج (ٗٗ) وقد يكون بيدف هنع وصول
األخبار أثناء الحروب(.)ٗٛ
وتأتي األسباب الطبيعية في ذيل قائهة أسباب التعويق وىي الحاالت التي كان العائق فييا ظرف هن الظروف
لهمفت لمنظر وجود
الطبيعية التي حالت الشخص الهعوق هن التقدم والحركة هثل :الهطر ( )ٜٗأو الحهي (ٓ٘) .وا ُ
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كثير هن حاالت التعويق التي وردت في الهصادر الههموكية هجيولة األسباب والدوافع الحقيقية هن جراء تطبيقيا
((ٔٗ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٚأ/ب) ،)ٗٓ ،ٖ٘ ،ٖٖ، ٖٓ ،ٕٛ ،ٕٙ ،ٕ٘ ،ٕٗ ،ٕٔ،بينها اكتفت باإلشارة إلى تغير خاطر
السمطان عمى الشخص الهعوق ،وىو ها يؤكد سيطرة اليوى الشخصي عمى ق اررات السمطان (ٓٔ).

كها أوضحت الدراسة أن حاالت التعويق في العصر الههموكي كان إطالقيا يتم بدون ﺇصدار هرسوم سمطاني،
عكس ها ىو هتبع في حاالت السجن ،حيث توقف اإلطالق عمى عدة أشياء:


دفع هبالغ هالية كها أوضحنا هن قبل.



وقوع الشفاعة هن أحد رجال الدولة هن أصحاب الثقل السياسي أو االجتهاعي.



تغير خاطر السمطان وعدولو عن ق ارره بشأن التعويق.

ىذا وقد ُوجد في العصر الههموكي إطالق لحاالت التعويق إثر وقوع الشفاعة؛ وىها حالتان :ﺇحداىها ذكر اسم
صاحب الشفاعة ( ،)ٕٛبينها اكتفى في الحالة الثانية بذكر اإلفراج بعد وقوع الشفاعة دون النص عمى اسم شخص

هعا أي الشفاعة ودفع هبالغ هالية ( )ٕٜ ،ٕٛأو قد يكون بسبب
بعينو ( .)ٕٜوأح ً
يانا يكون اإلفراج نظير الشرطين ً
طا بإكهال نفقة
تغير خاطر السمطان وعدولو عن ق ارره بالتعويق (ٓٗ) .وفي حاالت أخرى كان اإلفراج هشرو ً
الههاليك (ٕٕ) .أو لحين هراجعة السمطان بشأن تعيين نقيب جديد لمقمعة (٘ٗ) .كها كان التعويق ُعرفًا لجأت ﺇليو
الدولة حتى تتهكن هن القبض عمى األهراء هثيري الفتن ثم تطمق غير الهتأهرين(.)ٔٙ

الخاتهة:

ورودا في الهصادر الههموكية ،حيث كان هن
نستنتج هها سبق ،أن التعويق بهعني الحبس ىو الهعنى األكثر
ً
بدءا هن الخمفاء
العقوبات الشائعة التي عرفيا العصر الههموكي ،والتي تعرضت ليا هختمف فئات الهجتهع ً

هرور باألهراء والشيوخ والههاليك ،والتي اختمفت عن السجن في كونيا عقوبة فجائية غير هحددة الهدة
ًا
والسالطين
وغير هرتبطة بهكان هحدد لتوقيعيا وكونيا هتعددة األسباب هع ﺇغفال بعض الهصادر ألسباب بعض الوقائع .كها
أوضحت الدراسة أن األسباب السياسية كانت عمى رأس األسباب التي دفعت الدولة لمجوء ﺇليو سواء أكان عمى
سبيل اإلجراءات االحت ارزية أو التأديبية.

وقد أزاحت الدراسة الخمط الذي اكتنف الهصطمح هحل الدراسة هع غيره هن الهصطمحات السالبة لمحرية والتي

عرفيا العصر الههموكي هثل (الحبس والسجن والترسيم أو االعتقال) .وقد كشفت الدراسة أن بعض السجون في
العصر الههموكي استخدهت كأهاكن لمتعويق .ولم يرد في الهصادر الههموكية أي ﺇشارات عن وجود زي خاص
لمتعويق حيث كان اإلطالق هن التعويق يتم دون تحرير هن قيود ،أو استبدال زي خاص ،خالفًا لها ىو هتبع في
حاالت السجن .كذلك لم تكن ىناك هكوس هفروضة عمى حاالت التعويق عمى اختالف أهاكنيا بعكس السجون
التي فرض عمييا هقرر السجون .وقد ضنت الهصادر بهعموهات تتيح لنا التعرف عن كيفية قضاء الهعوقين
لحياتيم اليوهية وىل كان ىناك طعام خاص بيم أم ال؟ وىل كانت ىناك كشوف تضم أسهاءىم؟ وىل سهح ليم
بههارسة بعض األنشطة داخل أهاكن التعويق؟

وكشفت الدراسة عن الفرق بين الحبس االحترازي والتأديبي :فاألول يعني التحفظ لمهصمحة العاهة عمى هن

يتوقع حدوث ضرر بتركو وال يستمزم هنو وجود تيهة هحددة ،بينها استيدف الحبس التأديبي توقيع عقوبة عمى
شخص عرفت عنو أشياء غير هرضية ،ويتشابو التعويق هع الترسيم أو االعتقال في كونيها هن العقوبات السالبة
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لمحرية التي تعد احت ارزية أكثر هنيا تأديبية وهؤقتة حتى تثبت التحقيقات براءة الهتيم أو ﺇدانتو .كها كان السمطان
ىو الهسئول عن ﺇصدار األهر بيها وىذا ال يعني عمى اإلطالق أن أي هنيها كان هرادفًا لمتعويق والدليل تعرض
بعض الحاالت بعد تعويقيا لمترسيم (ٖٔ .)ٕٙ ،وكشفت الدراسة عن عدم وجود حاالت لميروب أثناء التعويق ،هها
يؤكد يقظة الدولة في تطبيق أقصى درجات االعتقال والنجاح في ﺇبقاء الشخص الهستيدف تحت نظر الدولة .وﺇن
كانت الهصادر لم تهدنا بهعموهات عن الحراس أو القائهين عمى حراسة حاالت التعويق .وقد أكدت الدراسة أن
الهكانة السياسية واالجتهاعية لمشخص كان ليا تأثير كبير في اختيار أهاكن التعويق بها يتناسب هع هكانتو لذلك

دور لبعض األهراء .كها يالحظ أن
بعيدا عن نظر العاهة سواء أكانت هدارس أو ًا
هكانا ً
حرصت الدولة عمى ﺇيداعو ً
حاالت التعويق في أهاكن غير السجون لم تطل هدتيم كها في حاالت السجون ربها لكون ىذه األهاكن غير هؤىمة
لبقائيم فترات طويمة.
بقى أن نشير ﺇلى أن أغمب هؤرخي العصر الههموكي أغفموا تحديد هدة التعويق عمى وجو الدقة واكتفوا باالشارة

ﺇلى تعويق األشخاص فترات غير هحددة هثل (ساعات ،أيام ،شيور) .ىذا وقد شاع لجوء الدولة ﺇلى تطبيق
دفعا لمهخاطر التي قد
التعويق ﺇبان الفتن السياسية واألزهات االقتصادية بوصفو ً
نوعا هن أنواع التدابير االحت ارزية ً
تودي بالدولة ﺇلى الياوية ،ولكن يبدو أن الدولة قد بالغت في تطبيق تمك التدابير االحت ارزية وكأنيا عقوبة عمى
جريهة لم ترتكب هها تسبب في سمب حرية كثير هن األبرياء دون وجو حق.
وقد وردت كمهة التعويق بهعني التأخير أو التعطيل ثهاني هرات تعود جهيعيا إلى العصر الجركسي (ٔٗ،ٕٗ ،
ٍ
عاقل هثل الجواهك (ٖٗ )ٗٙ ،أو تأخر الخمع
حيانا غير
ٖٗ )ٗٛ ،ٗٚ ،ٗٙ ،ٗ٘ ،ٗٗ ،وقد كان الهعوق أ ً

لرداءتيا ( .)ٗٚوفي إطار ىذا الهعني أي التعطيل أو التأخير تساوى في عدد حاالت ىذا النوع هن التعويق كل

هن السمطان األشرف قايتباي (ٖٗ )ٗٗ ،والسمطان األشرف قانصوه الغوري ( )ٗٚ، ٗٙبحالتين لكل هنيها .بينها
وجدت حالة واحدة لكل هن السمطان األشرف إينال (ٔٗ) والسمطان الظاىر جقهق (ٕٗ) والسمطان الناصر هحهد

(٘ٗ) ،وكذلك السمطان األشرف طوهنباي ( .)ٗٛكها وردت كمهة التعويق بهعني الهنع هرتين فقط ،ويعود كالىها
طبيعيا هثل :الهطر( )ٜٗوالحهى (ٓ٘).
إلى العصر الجركسي وقد كان العائق في كمتا الحالتين ظرفًا
ً
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