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-٩٠٦في عهد السلطان قانصوه الغوري ) ودورهم السياسي  مماليك الجلبانال

  (م١٥١٦-١٥٠١هـ/٩22

 
 فتحي سالم حميدي حسام الدين طالل محمود                     

   جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية  قسم التاريخ
 (  9/2022/ 9للنشر في  قبل   2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 ملخص البحث:
التي تتميز شهد العصر المملوكي بشقيه االول والثاني ظهور فئه سياسية جديده من المماليك عرفت ب)المماليك الجلبان( ،  

لى مصر ما إبالغين ، وقد اختلفت طرق وصولهم  بـ)المماليك االجالب( ، بأن افرادها من المماليك ال  ةعن المماليك المعروف
بين هجرات من بلدانهم األصلية ، بسبب ما كانت تعانيه تلك البلدان من اضطرابات سياسية داخلية اضطرتهم او اجبرتهم 

النخا  سة ، بسبب تزايد الطلب عليهم ، فكل سلطان جديد كان  للهجرة واللجوء الى مصر، او عن طريق الشراء من اسواق 
ولتأمين عرشه ، ولم يقتصر ذلك على السالطين فقط ، بل كانت رغبة   ةمن هؤالء المماليك لتقوية عصبي  يتجه لشراء اعداد 

 .االمراء حاضرة من اجل تقوية مركزهم بالدولة المملوكية
البدايات        ا   وترجع  المماليك  لظهور  البندقداري إلجلبان  األولى  بيبرس  السلطان  عهد  -١٢٥٩هـ/   ٦٧٦-٦٥٨)لى 
وتحديد١٢٧٧ سنة  إ   ا  م(،  / ٦٥٩لى  م١٢٦٠هـ  مصر  الى  قدمت  حيث   ، ،م  بالعشرات  تعد  منهم  صغيرة  توالى  جموعة  ثم 

م وقويت دخولهم لمصر بمرور السنين بالطرق المذكورة ، فأخذ السالطين ينعمون عليهم بالمناصب الرفيعة حتى ازداد نفوذه
رائهم  نهم وامطيما كان الجلبان يتمردون على سال  ا  وكثير  ثير من مفاصل الدولة المملوكية ،سطوتهم ، فأصبحوا يتحكمون بك 
عن اعتداءاتهم على االسواق والعامة من الناس بالقتل والسلب من اجل تحقيق مصالحهم ،   وعلى كبار رجال الدولة فضال  
، حيث لم يكد يخلو عهد سلطان من سالطين المماليك من   ةالحياة السياسية للدولة المملوكيمما كان له اسوء األثر على  

كثير من شهد عهده ال  إذم(،  ١٥١٦-١٥٠١ـ /ه  ٩٦٦-٩٠٦وري)تمردات او فتن او مؤامرات لهم ومنهم السلطان قانصوة الغ
لة بخلو خزانة والمتمث  سواء على الصعيد الداخلي  صعبة  ظروفدولة المملوكية من  ما كانت تعانيه ال  تلك االعمال ، متغافلين

 المتمثلة بالخطر العثماني. و   الخارجي على الصعيداو  ،االموال الدولة من
سارة التي منيت بها القوات المملوكية ومقتل سلطانهم الغوري في معركة مرج دابق  على الرغم من خلو دواوين الدولة ومن الخ

بعدم   ا  جلبان بسوء افعالهم ، فكانوا سببم، وفي ظل تلك األوضاع الحرجة استمر اولئك ال١٥١٧هـ /  ٩٢٢في شهر رجب/
 م ١٥١٧هـ / ٩٢٣سليم األول سنة  ن طاالمملوكية ، وبالتالي انهيارها وقيام الدولة العثمانية على يد السل راستقرا
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The political role of the Mamluks during the reign of Sultan 

Qansuh al-Ghuri (906-922 Ah/1501-1516 AD) 

 

Hussam al-Din Talal Mahmood Fathi Salem Hamidi 
University/Faculty of Basic Education History Department 

Search summary: 
The Mamluk era witnessed the emergence of a new political group of Mamluks known 
as the Mamluks, which are distinguished from the Mamluks known as the Mamluks, that 
their members are adult Mamluks, and their ways of arriving in Egypt differed from 
migrations from their countries of origin, because of the increasing demand for them, 
because of the increasing demand for them, Every new sultan was going to buy a 
number of these Mamluks to strengthen his nervousness and secure his throne, and not 
only the sultans, but the desire of the princes was present in order to strengthen their 
position in the Mamluk state.. 

The first beginnings of the appearance of the Mamluks date back to the reign of 
Sultan Peppers Al-Fazdari (658-676 Ah/1259-1277 AD), and specifically to 659 Ah /1260 
AD, where a small group of them came to Egypt preparing By the dozens, and then they 
entered Egypt over the years in the ways mentioned, so the sultans began to enjoy them 
high positions until their influence increased and their power strengthened, so they 
controlled many of the joints of the Mamluk state, and many of the robes were rebelling 
against their authority and their princes and the senior statesmen instead of their attacks 
On the markets and the public of people by killing and looting in order to achieve their 
interests, which had the worst impact on the political life of the Mamluk state, where the 
reign of sultan of the Mamluk sultans was hardly without rebellions, sedition or 
conspiracies for them, including Sultan Qanswa al-Ghuri(9) 06-966 Ah /1501-1516 AD), 
where his reign witnessed many of these works, oblivious to the difficult situations 
suffered by the Mamluk state both internally on the one hand and the absence of the 
state treasury from money, as well as externally on the other hand represented by the 
Ottoman danger. 
Despite the absence of state offices and the loss suffered by the Mamluk forces and the 
killing of their Gori sultan in the battle of Marj Dabiq in the month of Rajab/922 Ah /1517 
AD, and in these critical situations continued their misdeeds, they were the reason for 
the instability of the Mamluks, and therefore its collapse and the establishment of the 
Ottoman State by Sultan Salim I in 1923 Ah /1517. 
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 التعريف بالمماليك: اواًل/

لغة )مالك(،  المماليك  الفاعل  واسم  الفعل )ملك(  من  اسم مفعول مشتق  و)مملوك(  مملوك،  : جمع 
 .(١) والمملوك هو عبد لمالكه، ويطلق عليهم أيضا  تسمية )الرقيق(، ألنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون له

الرقيق )األبيض غالبا  دون األسود()المماليك( اصطالحاً ويطلق اسم   حيث كان مصدر    (٢)   : على 
هؤالء، اما عن طريق البيع والشراء، أو عن طريق االسر في ميادين القتال ثم االهداء أو الهبات أو على  

. فالحكام كانوا يعملون على جلب اعداد كبيرة منهم من اقطار  (٣) شكل ضريبة أو جزية يدفعها حكام الواليات 
ربين اشداء، ويتم استخدامهم كحرس للسلطة من أي مختلفة، وتربيتهم تربية خاصة، بحيث تجعل منهم محا

 .(4) اعتداء سواء كان داخلي ام خارجي
 

 الجذور األولى لظهورهم على المسرح االسالمي: ثانيًا/
تعود الجذور األولى لظهور المماليك في العالم اإلسالمي إلى القرن األول الهجري/ السابع الميالدي 

. حيث افضت هذه الفتوحات فضال   (٥) التي امتدت إلى بالد ما وراء النهر  وذلك على اثر الفتوحات اإلسالمية
من   كبيرة  اعداد  على  الحصول  إلى  ارضه،  رقعة  وتوسيع  اإلسالمي  الدين  نشر  وهو  االسمى  الهدف  عن 

 .(٦) االسرى والسيما الترك منهم 

استعان   اول من  ان  المؤرخين على  الاتفق  الخلفاء  هم  المماليك  اختلفوا في ولكن  ن،  يعباسي بطائفة 
استعان من  اول  )  تحديد  المأمون  الخليفة  ان  إلى  أشار  من  فمنهم  العباسية،  الدولة  خلفاء  من    -١٩٨بهم 

. في حين أشار البعض االخر إلى ان الخليفة  (٧) م( هو اول من استعان بهم في دولته٨٣٣  -٨١٣ه/  ٢١٨
 .(٨) م( هو اول من استعان بهم٨4١ -٨٣٣ه/ ٢٢٧  – ٢١٨المعتصم ) 

ظهو  بدايات  ان  الحقيقة  المماليفي  العباس،  ر  بني  دولة  في  جعفر  تك  أبو  الخليفة  عهد  إلى  رجع 
في    (٩) م(، وذلك لورود إشارات تدل على ذلك، حيث يذكر النعيمي٧٧٥-٧٥4ه/  ١٥٨  -١٣٦المنصور ) 

كتابه، انه عندما أنشئت مدينة بغداد اتخذ االتراك عدد من ارباضها وقطائعها سكنا  لهم، في وقت كانت تلك  
ور، وبرز منهم الكثير من القادة ل كضريبة من ملوك طبرستان للخليفة أبو جعفر المنصالغلمان االتراك ترس

من ان أبو جعفر المنصور كان إذا ذكر يحيى ابن داؤود المعروف بأبي   (١٠)نذاك. وكذلك ما ذكره الكنديآ
ر عن الوالء  بيوهو تركي األصل، قال فيه ))هو رجل يخافني وال يخاف هللا((، وفي هذا تع(١١)ممدوح الخرسي

م في عهد  ٧٨٠  -٧٧٨ه/  ١٦4  -١٦٢ستاذه، ثم تولى الخرسي خراج مصر للمدة  أالذي يربط المملوك ب
 .(١٢)  م(٧٨٥ -٧٧٥ه/  ١٦٩  -١٥٨الخليفة العباسي المهدي )
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ــتخدامهم فــــــــي الــــــــدول واســــــــتمر ا ســــــــتخدام المماليــــــــك طيلــــــــة العصــــــــر العباســــــــي، فضــــــــال  عــــــــن اســــــ
ــة والطولونيــــــة  ــية، كالدولــــــة الصـــــفارية والســــــامانية والغزنويـــ ــا الدولــــــة العباســـ ــتقلة التــــــي نشـــــأت فــــــي كنـــ المســـ
واالخشــــــيدية ثــــــم الفاطميــــــة فاأليوبيــــــة التــــــي اســــــتكثرت مــــــنهم وبأعــــــداد كبيــــــرة ألســــــباب حتمتهــــــا الظــــــروف اذ 

لــــق علــــى المماليــــك . وقــــد اط  (١٣)دين إلــــى تكــــوين جــــيا أساســــه المماليــــك االتــــراك واالحــــرارعمــــد صــــالح الــــ
ــى  ــبة إلـــ ــم )المماليـــــك الناصـــــرية( نســـ ــى اســـــمه، أو اســـ ــبة إلـــ ــم )المماليـــــك الصـــــالحية( نســـ ــدد اســـ االتـــــراك الجـــ

. وبلغـــت اعــــدادهم فـــي جيشـــه نحــــوا  مـــن أربعـــة عشــــر الـــا مقاتـــل، وقــــد اثبـــت هـــؤالء انهــــم (١4)لقبـــه الناصـــر
 .(١٥)خير معين له في حروبه ضد الغزاة الصليبيين

 ( الدين  وفاة صالح  وابناءهم،  ١١٩٣ه/  ٥٨٩وبعد  واخوانه  ابناءه  من  ورثته  بين  التنافس  اشتد  م( 
امير ان   النزاعات كان البد على كل  تلك  اثر  بينهم، وعلى  فيما  باقتسام أمالك الدولة االيوبية  الذين اخذوا 

سلطانه، فزاد االمراء من شرائهم لهؤالء المماليك ليكونوا سندا  لهم، وهكذا شهدت  ينشئ قوة تعمل على حماية  
نهايات القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميالدي وبدايات القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميالدي، 

ة ما لها التأثير  تزايد في اعداد المماليك ونفوذهم في مختلا االمارات ومنها مصر، واصبح لهم من المكان
 .(١٦)الفعال في مجرى األحداث آنذاك

مدة   طوال  المماليك  هؤالء  اعداد  يزداد  ان  طبيعي  من  وامر  الدولة  شهدتها  التي  جل أالصراعات 
السلطة، وكانت كل طائفة من هؤالء المماليك تنسب إلى الملك الذي اشتراهم، مثال ذلك )المماليك االسدية 

 .(18) وغيرهم (١٧)ماليك العزيزية(والمماليك الصالحية والم

ونتيجة الزدياد مكانتهم ونفوذهم اخذوا يتدخلون في خلع وتعيين بعض ملوك االيوبيين ومنها استدعاء 
 .(20) م١٢4٠ه/ ٦٣٨، ودخل مصر في سنة (19) الصالح أيوب من حصن كيفا

في   منافسيه  من  كان  سواء  عرشه  حماية  أيوب  الصالح  على  يتوجب  ببقايا  كان  متمثلة  الداخل 
لدرجة لم   (21) االيوبيين ام من اعدائه بالخارج متمثلة بالعدو الصليبي، فاخذ يكثر من شراء المماليك االتراك

حتى ضاقت بهم مدينة القاهرة مما    (22) يبلغه غيره من ملوك البيت االيوبي فاصبح معظم افراد جيشه منهم 
اخذو  إذ  المدينة،  اثار سلبية على  له  الناس  كان  ان  قيل  لناس، حتى  وارعابا  الدكاكين  البضائع من  بنهب  ا 

 توجهوا بالدعاء على سيدهم الملك الصالح الذي كان سببا  في ذلك حيث قيل: 
 الصاااااااال  مرب اااااااى   اااااااو  ا  ااااااار ماااااااا 

 
 بااااااااااااار  جلولتااااااااااااا   ا ااااااااااااار مجلاااااااااااااو   

 

 ال اخااااااااااااااااااااذ     ااااااااااااااااااااو  ب علتاااااااااااااااااااا 
 

 (23)فالنااااااح اصااااابحوا فاااااي صااااا ر ا اااااو  
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الشــاعر المعاصــر بــأن النــاس قــد ابتلــوا بشــر المماليــك، اال ان المماليــك فــي ذات الوقــت ومــع ظــن هــذا 
زديــاد االمصـرية وبــالد الشـام، وب بالد أبعـدوا شـرا المغــول والصـليبيين لـيس عــن القـاهرة فحســب بـل عـن معظــم الـ

فــي نهــر النيــل  (24)الروضــةاذاهــم للنــاس رأى الملــك الصــالح أيــوب ان يبعــدهم عــن العامــة، فاختــار لهــم جزيــرة 
لتكــون مقــرا  لهــم وجعــل حــول هــذه القلعــة مراكــب حربيــة مجهــزة بالســالح وجعلهــا علــى أ بــة االســتعداد لصــد أي 

  .(25)محاولة من جانب الفرنج فيما إذا اغاروا على احدى الثغور االسالمية
، كما وعرفوا ايضا  باسم  (26) وقد اطلق على هؤالء المماليك منذ ذلك الحين اسم )المماليك البحرية(

المماليك الصالحية نسبة إلى لقب استاذهم، وكذلك بالمماليك النجميين نسبة إلى اسم استاذهم نفسه اال ان  
الغالب والشائع ما عرفوا به بالبحرية، كما واتسمت معاملة الصالح نجم الدين أيوب لهم بالقسوة والحزم، فلم  

 .(27) يتساهل معهم على أي فعل ال يرضيه
ومهما يكن من امر فقد تمكن المماليك من االستئثار بالسلطة مستغلين الظروف التي حلت بالدولة 
األيوبية آنذاك، كما واثبتوا بمرور الوقت كفاءة عسكرية عالية من خالل تصديهم للخطر الصليبي والسيما  

( فرنسا  ملك  التاسع  لويس  حملة  مدينة١٢٧٠  -١٢٢٦ه/  ٦٦٩  -٦٢4اثناء  على  سنة    م(  في  دمياط 
م(، وال يخفى للعيان ما كانت تهدف اليه هذه الحملة من استعادة بيت المقدس عن طريق  ١٢4٩ه/  ٦4٧

لدعم   باإلضافة  هذا  المنيع،  والحصن  الوصول  بوابة  باعتبارها  عسكريا   وتحطيمها  مصر  على  السيطرة 
 .(28) الكيانات الصليبية

فاق، وبعد ان جاءت االخبار بتملك الفرنج لثغر  يلوح باآلن اجل الملك الصالح بدأ  والجدير بالذكر ا
دمياط، خرج الملك الصالح من القاهرة على الرغم من مرضه، الذي أدى إلى وفاته في ليلة االحد الموافق  

 .(29) م ١٢4٩ه/  ٦4٨/ شعبان سنة ١4

 قيام اللولة المملوكية وبلا ات المماليك الجلبان: ثال ًا/
التاريخ اإلسالمي، ألناها شهدت سقوط ١٢٥٠ه/ ٦4٨تعد سنة   البارزة والمهمة في  السنوات  م، من 

مصر  على  سلطانها  بسطت  التي  المملوكية  الدولة  وقيام  االيوبية  الدولة  بسقوط  تمثلت  أخرى،  وقيام  دولة 
 والشام، والسيما ان ذلك تزامن مع انطالق الحملة الصليبية السابعة على مصر.

ال سنة سار سالطين  دولتهم  قيام  منذ  شرائهم  ١٢٥٠ه/ ٦4٨مماليك  في  األيوبية  الدولة  نهج  على  م 
واخضاعهم لنظام تربوي خاص قائم على الدين والعسكر، وبعد ان يتم عتقهم يندمجون    (30) للمماليك األجالب 

 .(٣١) ضمن ما ي عرف بـ)المماليك السلطانية(
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المملوكية الدولة  أركان  استقرت  أن  ت  (٣٢) وبعد  فئة  اخذت  عن  تتميز  المماليك  من  جديدة  فئة  ظهر 
بالمماليك   هؤالء  ع رف  وقد  الرشد،  سنا  أعمارهم  تجاوزت  الذين  البالغين  من  أفرادها  بأنا  األجالب  المماليك 
لبان، وقد اختلفت طرق جلب هؤالء المماليك، فمنهم من وصل البالد المصرية عن طريق الهجرات وقد  الج 

 .(٣٥)( آنذاك(٣4) ( وكذلك أطلقت عليهم تسمية )المستأمنة(٣٣)ةة )الوافدياطلق عليهم تسمي
الثانية    المماليك  ودولة  )البحرية(  األولى  المماليك  دولة  عصر  خالل  المملوكي  العهد  شهد  إذ 

الف، وما  هجرات كبيرة نسبيا  حيث تعد باأل  )الجراكسة( العديد من الهجرات، وقد تفاوتت تلك الهجرات ما بين
بين هجرات صغيرة تعد بالمئات، وهجرات ثالثة يمكن ان نصفها بالهجرات الفردية إذ تعدا بالعشرات، فضال  
هاجر   من  منها  لها،  المسببة  والدوافع  باألسباب  أيضا   اختلفت  فقد  أعدادها  في  الهجرات  تلك  اختالف  عن 

ث عن أماكن اكثر امنا  بسبب اضطهاد الحكام لهم، أو ما كان لدوافع عامة تتمثل  لدوافع خاصة تمثالت بالبح
والطواعين   والمجاعات  االمراض  انتشار  وكذلك  الحاكمة،  الطبقة  افراد  بين  السياسية  الصراعات  بظروف 
واستقرار  امن  من  الوقت  ذلك  في  مصر  بالد  عن  يعرف  كان  ما  وبالمقابل  والقحط،  الطبيعية  والكوارث 

. فكان هؤالء يدخلون البالد اما خلسة وبعد ذلك يوافق السلطان على دخولهم أو يدخلون برغبة من (٣٦) خاءور 
 .(٣٧) السلطان نفسه، فينعم السلطان عليهم بالمناصب 

)الشراء(، حيث كان بعض   بالد مصر  إلى  الجلبان  المماليك  الثانية في وصول هؤالء  الطريقة  اما 
السلطة إلى عزل مماليك السلطان المقتول أو المخلوع السابق لهم، واالستعانة    السالطين يعمدون بعد توليهم

بمماليك جدد غالبا  ما يكونون من أبناء جنسه من اجل تقوية نفوذه والمحافظة على سلطانه، وقد حمل هؤالء 
التي وتقاليدهم واخالقهم  المصرية عاداتهم  البالد  إلى  قدومهم  اثناء  الجلبان معهم  نشأوا عليها في    المماليك 

 .(٣٨) اوطانهم، مما كان لها أسوأ األثر على البالد، وجعلهم أداة لهدم وتخريب الدولة المملوكية
هذه   أدت  وقد  األول،  المملوكي  العصر  أواخر  منذ  كبير  بشكل  المماليك  هؤالء  اعداد  ازدادت  وقد 

يمثل   كان  الذي  المماليك،  وتنشئة  تربية  نظام  في  انهيار  إلى  السياسي الزيادة  النظام  اركان  من  مهما   ركنا  
آنذاك )االستاذية((٣٩) للدولة  رابطة  انهارت  منذ    (4٠) .إذ  يشرف  الذي  وسيدهم  المماليك  بين  تربط  كانت  التي 

)الخشداشية( الزمالة  رابطة  أيضا  انهارت  كما  تربيتهم،  على  المماليك  (4١) صغرهم  بين  تجمع  كانت  التي   ،
 (4٢)حدةانفسهم من أبناء الطائفة الوا

ومن ناحية أخرى، فقد ضعفت سيطرة السالطين واألمراء على تلك الطائفة من المماليك، مما أدى           
بأزقتها   القاهرة  فأصبحت  الشوارع،  وحروب  واالضطرابات  والحوادث  الشغب  أعمال  من  بالكثير  قيامهم  إلى 

 . (4٣)وطرقاتها مسرحا  لهذه االحداث 
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و  الحوادث  تلك  ان  األولى  والحقيقة  المماليك  دولة  عهد  في  الجلبان  المماليك  بها  قام  التي  الحروب 
كانت مرهونة بتنازع كبار االمراء حول منصب السلطنة في اكثر األحيان، حيث الفوضى والخوف واضطراب 

 . (44) البالد والعباد وغلق األسواق، نتيجة طبيعية لمثل تلك الحوادث 
ترجع البدايات األولى لظهور المماليك الجلبان في العصر المملوكي إلى عهد دولة المماليك األولى، 
العادل   السلطان  عهد  في  كان  المماليك  من  الطائفة  هذه  ظهور  بدايات  ان  المؤرخين  من  كثير  أورد  فقد 

 .(4٦)  م(١٢٩٦ -١٢٩4ه/  ٦٩٦-٦٩4.الذي تولى السلطة سنة )(4٥) كتبغا
الدين بيبرس   والحقيقة حسب رأينا أنا الجذور األولى لهؤالء المماليك ترجع إلى عهد السلطان ركن 

( عنها  ١٢٧٧  -١٢٦٠ه/  ٦٧٦  -٦٥٨البندقداري  ينجم  لم  التتار،  ملوك  بين  نشبت  التي  فالصراعات  م(، 
خاضعة لسلطة  ازدياد تجارة الرقيق فحسب، بل ترتب عليها كذلك هجرات لطوائا وفئات من اجناس ع َدت  

التتار ومنها كذلك طوائا تترية، وقد اطلق على هذه الطوائا التي قدمت إلى مصر في العصر المملوكي 
. وأول من قدم منهم إلى بالد مصر في عهد السلطان ركن  (4٧) األول تسمية الوافدية والمستأمنة أو المستأمنين

البندقداري، مجموعة صغيرة من الوافدية تعد  بيبرس  . ثم في  (4٨) م١٢٦٠ه/  ٦٥٩بالعشرات في سنة    الدين 
الموافق   الخميس  الحجة سنة  ١4يوم  المصرية هجرة متوسطة  ١٢٦١ه/  ٦٦٠/ ذي  الديار  إلى  م، وصلت 

 . (٥٠) الهاربين من جيا هوالكو(4٩) العدد تعد بنحو مائتي فارس بنسائهم واوالدهم من األويراتية
الدولة المملوكية االولى، فضال  عن قيامهم ببعض التمردات   استمر توافد هذه الفئة من المماليك طيلة عهد 

والمؤامرات على سالطينها وبعض امرائها، اال ان تلك التمردات والمؤامرات ازدادت معدالتها بصورة ملحوظه  
الثانية) المملوكية  الدولة  عهد  الظاهر  ١٥١٧-١٣٨٢ه/ ٩٢٣-٧٨4في  السلطان  يد  على  قيامها  بعد  م( 

ت  (٥١)برقوق  السلطنة الذي  لإل١٣٩٩  -١٣٨٢ه/  ٨٠١  -٧٨4)ولى  وامرائها  سالطينها  عمَد  من  كم(،اذ  ثار 
م ولتقوية  لهم  سندا   ليكونوا  الجلبان  جهة المماليك  من  المملوكية  الدولة  في  االسواق ركزهم  في  ولتوفرهم   ،

سطوة   كانوا يطمحون له، فقد ازدادت   جاءت خالف ما  وانخفاض اسعارهم  من جهة اخرى، اال ان الحقيقة 
ابتد  العهد  ذلك  الجلبان طيلة  الدواداري   اء  اولئك  الثاني  بالسلطان طومان باي  وانتهاءا   برقوق  ، (٥٢) بالسلطان 

الذي طالت الغوري  قانصوه  السلطان  فيهم عهد  باإل وبمن  الجلبان  المماليك  اعتداءات  اعتداءاتهم  إ  ضافةه  لى 
يلي    ذلك من اجل تحقيق اهدافهم ومصالحهم، وفيماعلى كبار رجال السلطة وعلى العامة من الناس، كل  

  اعتداءات وتمردات ومؤامرات المماليك الجلبان في عهد السلطان الغوري: 
 

 م(: 1516 -1500ه/ 922 -906سلطنة قانصوه الغوري )رابعًا/
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أدى مقتل السلطان العادل إلى نشر حالة من الفوضى بالقاهرة خاصة ومصر عامة، فأحجم الكثير  
مراء عن تولي منصب السلطنة خشية ان يصيبهم ما أصاب طومان باي، واخيرا  اتفق األمراء على  من األ

تنصيب األمير قانصوه الغوري، ولكنه رفض ذلك التنصيب اول االمر، حتى قيل انه بكى خوفا  من ان يكون 
ويسهل خلعه. اال ان ان سبب اختياره لمنصب السلطنة النه لين العريكة    (٥٣)الموت مصيره، ويضيف الزيدي

الحقيقة أظهرت خالف ما كانوا يظنون، فبدأ السلطان قانصوه الغوري حكمه بالتخلص من انصار السلطان  
العهد  انه حديث  الرغم من  تدل على حنكة سياسية على  ذكية  ذلك طريقة  تحقيق  له مستخدما  في  السابق 

 .(٥4) ع بين األمراء والمماليك وضربهم ببعض بالدولة المملوكية، حيث بدأ يمارس سياسة تقوم على اإليقا
حكمه  مدة  كانت  منه  رغبتا   بغير  السالطين  من  السلطنة  عرش  تولى  من  كل  ان  بالذكر  والجدير 

 طويلة مقارنه مع غيرهم من األمراء ممن تولوها عن طريق المؤامرات والخديعة. 
ى كبار األمراء ومماليكهم في  تولى قانصوه الغوري عرش السلطنة المملوكية بعد شروط اشترطها عل

م(، ولقب ١٥١٦  -١٥٠٠ه/  ٩٢٢  -٩٠٦اول ايام عيد الفطر الموافق يوم االثنين أوائل شهر شوال سنة )
 . (٥٥) بالملك االشرف، وكني بأبي النصر

الجلبان   المماليك  من  الفئه  تلك  تمردات  من  ليخلوا  الغوري  قانصوه  االشرف  السلطان  عهد  يكن  لم 
يبهم وميلهم إليه، فاستقبل عهده أولى تلك التمردات في اول يوم سلطنته حيث قام هؤالء  على الرغم من تقر 

المماليك بتمرد كاد ان ينهي حكمه قبل ان يبدأ اصال ، فنزلوا من طباقهم إلى المدينة ونهبوا العديد من المنازل 
ا، واضطرب الناس على اثر هذه التي تعود ملكيتها إلى أمراء في الدولة المملوكية، ثم ما لبثوا ان احرقوه

الناس من االحتفال بعيد   فبذلك حرموا  الفطر،  اليوم هو يوم عيد  الحادثة وسادهم الخوف، السيما وان هذا 
فطرهم، ولم ينته ذلك التمرد اال بعد ان قرر السلطان شخص من االتراك في والية القاهرة ثم ما لبث هذا 

 .(٥٦)ن يكا هؤالء المماليك عن السرقة فهدأ بذلك الحالالوالي ان نادى في القاهرة باألمان وا 
/ ١٢اال ان هذا الهدوء لم يدم طويال  فسرعان ما أعاد هؤالء الجلبان تمرداتهم يوم الخميس الموافق  

قطاعات والوظائا، ثم اعادوا الكرة في شهر ذي القعدة  يه السلطنة، مطالبين السلطان باإلشوال من سنة تول
 .(٥٧) ه بنفقة البيعة واوعدهم حتى يجمع المال، كل ذلك والخزانة خاويةمطالبي 

اتبع   فقد  سبق  ما  إلى  من  واستنادا   التدابير  كافة  الغوري  الدولة  أاالشرف  به  تمر  ما  تدارك  جل 
السياسات   عن  ناتجة  اقتصادية  أزمات  من  تجارتها  المملوكية  عن  فضال   سبقوه،  الذين  للسالطين  السابقة 

ا طرق  تحويل  بسبب  البرتغاليين  قبل  من  من  المهددة  األحمر  والبحر  عن مصر  من ألتجارة  التخلص  جل 
وساطة مصر، وذلك باكتشاف راس الرجاء الصالح، الذي كان يسمى قديما  )رأس العواصا( لكثرة ما به من  
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 . (٥٨)ح لهم باب الرجاء واالمل في الوصول إلى الهند عواصا ثم عدل االسم بعد ان فت
فلم تكد هذه السنة ان تنتهي حتى اجتمع باألمراء، وقدم مشروعا  انتهى بفرض ضرائب فادحة على  
األمالك والعقارات بما فيها األوقاف، فقرر الجميع ان يأخذ ريع األوقاف لمدة سنة واحدة وايجار األمالك في  

الدولة إلى تعديل مدة    القاهرة لمدة عشرة اشهر، حيث أصيب الناس بضرر كبير من جراء ذلك، فاضطرت 
 .(٥٩) ايجار األمالك في بداية السنة التالية سبعة اشهر بدال  من عشرة اشهر

لم يكتا الغوري بتلك اإلجراءات بل تالعب ايضا  بالعملة لتستفيد دولته من الفارق وكل ذلك على  
اإلجراءات  لهذه  نتيجة  يوم  بعد  يوما   تزداد سوءا   حالته  اخذت  الذي  الشعب،  في غضب حساب  زاد  ومما   ،

عن طريق الضرائب على مماليكه بعد ان اشترى    ةنفاق تلك األموال المستحصلأوري بالعامة قيام السلطان الغ
اعدادا  كبيرة منهم كي يأمن شرهم ويبعدهم عن االعتداءات واعمال الفوضى والسلب والنهب، وقد نتج عن  

لبان عليهمهذا التمييز تمرد بعض المماليك االجالب رافضين سي   .(٦٠) استه القائمة على تفضيل المماليك الج 
التي انتهجها السلطان الغوري في تفضيل ممالكيه الجلبان خوفا  من تمرداتهم كان لها   ان السياسة 
نتائجها اإليجابية، ولكن تلك النتائج لم تدم طويال ، فسرعان ما أعاد هؤالء المماليك اعتداءاتهم بعد سنوات من  

قد سنة  الهدوء  ففي  سنين،  خمسة  بنحو  المماليك  ١٥٠٦ه/ ٩١٢رت  احد  المرة  هذه  اعتدءاتهم  طالت  م، 
القرانصة رغبة  منهم في الحصول على اقطاعه بعد ان كان قد مرض وتعافى منه، وفي السنة التالية أعاد 

 .(٦١) اهرةاحد المماليك الجلبان الكرة فقتل احد الداللين بعد ان حدث بينهما شجار في احدى أسواق الق
عن هذه الحادثة فيقول ان رجال  من أولياء هللا في مصر شهد تلك الحادثة حيث   (٦٢) وي عقب القرماني

المملوك   على  ودعوت  السماء  إلى  يدي  رفعت  قتيال   الدالل  سقوط  رأيت  ان  الصالح:))بعد  الرجل  هذا  قال 
تلك الليلة ،وكان ذلك الحدث في وعلى السلطان وعلى غيرهم من الظلمة، فصادف تلك ساعة إجابة، فنمت  

بها   ويكنسون  مكانس،  أيديهم  وفي  السماء  من  األرض  إلى  نزلت  مالئكة  نومي  اثناء  في  فرأيت  تفكيري، 
چ الجراكسة من مصر، ويلقون بهم في بحر النيل، فلما استيقظت من النوم، وإذ بقارئ للقرآن يتلو قوله تعالى

فأيقنت ان هللا عز وجل سيأخذهم    (٦٣)     چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    
 اخذا وبيال ((.

ونتيجة لتدهور األحوال االقتصادية للدولة المملوكية كان السلطان االشرف الغوري يضطر في بعض  
م ،عجز  ١٥١٠ه/  ٩١٦م سنة  / محر ١١األحيان إلى عدم صرف مرتبات المماليك، ففي يوم السبت الموافق  

ومنازل    (٦4)السلطان عن صرف مرتبات مماليكه الجلبان، فنزلت جموعهم ثائرة قاصدة منزل االتابك قرقماش
العديد من األمراء غيره، فأرسلوهم مكرهين إلى السلطان من اجل التفاوض في امر صرف النفقة، فما كان  
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ى اثر ذلك الرفض توجهوا صوب المدينة، ونزلوا في من السلطان اال ان غضب عليهم ورفض مطلبهم، وعل 
شوارعها وسرقوا ونهبوا أسواقها،  كما وانضمت إليهم اعداد من العامة ممن ساءت احوالهم، وقدرت خسائر 
تلك الحادثة بخراب قرابة خمسمائة وسبعون دكان، كما وقدرت خسائر اصحاب الدكاكين من التجار بحوالي  

لرغم من ان تلك االعداد ال تكاد تخلو من المبالغة اال انها تشير إلى مدى الفساد  عشرون الا دينار، على ا
الذي ساد سياسة الدولة الداخلية بسبب هؤالء المماليك، ولم يكتا الجلبان بذلك بل حاولوا ان يقيموا األمير  

باي اال  (٦٥) دوالت  األمير  هذا  من  كان  وما  الغوري،  السلطان  من  بدال   جديدا   منهم صوب  سلطانا   فر  ان   
ان مصر كادت ان تخرب على اخرها في هذا اليوم، ولم تهدأ ثائرتهم    (٦٧). وأضاف قاسم عبده(٦٦) السلطان

 اال بعد ان سمعوا بتجمع األمراء وعزمهم على الخروج لوضع حد لهذا التمرد. 
الكرة وخرجوا مانعين    لم تثن تلك الحادثة هؤالء الجلبان عن طبيعتهم المتمردة، فبعد أيام منها اعادوا

األمراء من صعود القلعة للخدمة واشيع في المدينة ان السلطان اخذ يهدد بخلع نفسه والتنازل عن السلطة، 
فضال  عن أدوات القتال األخرى    (٦٨) ولم تهد األحوال اال بعد ان منح السلطان مجموعة منهم سيوفا  وتراكيا

دناني ثالثة  مبلغ  منهم  واحد  كل  وأعطى  لهم  كما  واحضر  بالتجمع  امرهم  ثم  جديده،  مالبس  لشراء  ثمنا   ر 
م( وأقسموا عليه كل طبقة على انفراد بأن  ٦٥٥-٦44ه /  ٣٥-٢4( )مصحا الخليفة عثمان بن عفان )

 .(٦٩) السلطان وال يغدروا به اال يثيروا فتنة وال يخونو 
وقبل ان يتالشى صدى هذا القسم للمماليك على مصحا الخليفة عثمان بن عفان ثار الجلبان ضد 

البدري   الجمالي يوسا  تأخر حصصهم  ١٥١١ه/  ٩١٧في شهر جمادي األولى سنة    (٧٠)الوزير  م بسبب 
 .(٧١) المخصصة لهم من األغذية وعزموا على قتله، فتغيب عنهم حتى هدأت الفتنة

الس على  ثاروا  من  ثم  فيها  ما  فنهبوا  شونته  وقصدوا  ذاتها،  السنة  من  رجب  شهر  في  نفسه  لطان 
إلى ان يجمع   الحال  به  الجلبان، وبلغت  امام تزايد شر مماليكه  العاجز  السلطان موقا  الشعير، وقد وقا 

ثانية التي  هؤالء المماليك في حوش القلعة مهددا  إياهم بخلع نفسه، وان يولوا عليهم من يختارونه وهذه المرة ال
 ( ٧٣) . في وقت كان السلطان سليم بن بايزيد العثماني  (٧٢)   يهدد بها السلطان بخلع نفسه عن عرش السلطنة 

 .(٧4) يستعد الفتتاح مصر مع حلول العام التالي
أولئك   استمر  المملوكية،  الدولة  لها  تتعرض  التي  والخارجية  الداخلية  التهديدات  من  الرغم  على 

ا على المماليك على سوء  الحصول  في  المملوكية طمعا   الدولة  في  السياسة  بحق رجال  واعتداءاتهم  فعالهم 
الحصول   اجل  من  الزركادشية  احد  قتل  االمر  بهم  بلغ  االقطاعات، حتى  المكاسب، فضال  عن  من  المزيد 

م، والجدير بالذكر ان اذاهم لم يتوقا عند هذا  ١٥١٣ه/ ٩١٩على اقطاعه، وذلك في شهر شوال من سنة  



 الدراسات التاريخية والجغرافية  /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع 
Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 

 ISSN: 7452-1992, (2022)   
 

268 

 

أسعار  ا على  سلبا   ذلك  اثر  مما  منها،  الكثير  فسرقوا  وابقار،  اغنام  من  المواشي  ايضا   شمل  بل  لحد، 
 .(٧٥) االضاحي، فارتفعت إلى حد كبير وذلك في شهر ذي الحجة من السنة ذاتها

سنة   الداخلية ١٥١4ه/  ٩٢٠دخلت  البالد  واحوال  بالتدهور  مستمرة  وخزانتها  الدولة  ومعاناة  م 
غاية البالد   مضطربة  سكان  من  ليسوا  ألنهم  شيئا ،  الجلبان  تعني  تكن  لم  األمور  تلك  كل  االضطراب، 

هم )زمالئهم( يخشداشي  األصليين من جهة، كما لم يكن أهلها يمتون لهم بصلة القرابة من جهة أخرى، وحتى
في المناصب ايضا ، من المماليك القرانصة، اذ عدهم الجلبان منافسين لهم بأرزاقهم، فضال  عن منافستهم لهم  

غداق عليهم وحدهم دون المماليك القرانصة، حتى وان اعطى السلطان  يجبرون السلطان على االنفاق واال   اذ 
لبان بمنحهم ضعا ذلك، حتى بلغت بهم الحال قتل خشداشييهم من القرانصة، إلى   للقرانصة شيء طالبه الج 

غيرها من األماكن، اما ان يكون مخنوقا  أو محروقا  أو  درجة انتشرت فيها جثث القتلى في األسواق والشوارع و 
لبان رغبتا  وطمعا  في   الج  المماليك  احد  قتله  القرانصة  المماليك  القتيل من  ان  يتبين  ان  يلبث  ما  ثم  مغرقا ، 

/محرم من هذه السنة، حيث وجد 4الحصول على اقطاعه أو منصبه، كما حدث في يوم األربعاء الموافق  
اليك القرانصة في سوق الغنم، وقد قتل خنقا  بوتر من رقبته، فرمي على حافة الطريق بعد ان قتيل من المم

عري من مالبسه، وال ي عرف قاتله وقد شاع الخبر بأن ذلك من أفعال المماليك الجلبان من اجل الحصول 
يردعه عقاب  لهم حساب وال  يكن  ولم  افعالهم هذه،  اعتادت على  العامة  اقطاعه، ألن  ويوقفهم عند على  م 

حدهم، وهكذا اضطربت أحوال البالد غاية االضطراب في تلك األيام، حتى أصبح المماليك يقتلون كل من  
تلوح يدهم عليه من اجل اقطاعه، كل ذلك كان يجري والسلطان االشرف الغوري متغافل عنه مما أدى إلى  

 .(٧٦)استمرار سياستهم القائمة على الشر
فإن  ذلك  ومع  القاتل،  معرفة  يعجز عن  كان  األحيان  كثير من  في  الوالي  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
لبان واستهتارهم وفسادهم يدفعهم للصعود إلى القلعة مطالبين السلطان بإقطاع قتالهم من المماليك   وقاحة الج 

سنة   في  حدث  ما  ذلك  ومن  ال١٥١4ه/  ٩٢٠القرانصة،  المماليك  احد  قتل  عندما  من  م،  مملوكا   لبان  ج 
القرانصة ممن كانوا يمتلكون اقطاعات كبيرة رغبة في الحصول على اقطاعه، بعد ان دعاه إلى وليمة فأسكره  

 .(٧٧) ثم خنقه، ثم ما لبث ذلك القاتل، ان صعد إلى القلعة مطالبا  السلطان بإقطاع قتيله
لدولة المملوكية وبهدف اصالح  وبهذه األوضاع المضطربة اخذت ساعة الصفر تدق ناقوسها بزوال ا

النظام الداخلي والتخلص من اضطرابات المماليك الجلبان وتمرداتهم، فضال  عن مواجهة العجز الحاصل في  
دواوين الدولة، اجتمع السلطان االشرف الغوري بالوزير البدري يوسا وعدد من مباشري الدولة المملوكية في  

هروا خلوا دواوين  ظؤالء حساباتهم بحضرة السلطان، فأاتها، واجرى ه/صفر من السنة ذ ٢٠يوم االحد الموافق  
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فرض   األوضاع  لتدارك  سريع  وكإجراء  المماليك،  فئات  لجميع  الصرف  عن  وعجزهم  األموال  من  الدولة 
السلطان على المباشرين مبالغ مالية لتغطية شيء من ذلك العجز، وعند منتصا ذلك اليوم اشيع بتمرد باقي  

من خروجهم،    المماليك  على  يعاتبهم  فأخذ  بعضهم،  بطلب  الغوري  فأرسل  السلطان،  على  الجلبان  غير 
فأغلظوا عليه بالقول: ))انت الذي اشحت الدواوين بهذا العسكر الكثير الذي جمعته، وقطعت جوامك االيتام  

ف لكم  فداء  يكون  ان  اال  المستجد  العسكر  ذلك  جعلت  ما  انا  لهم:  فقال  بسببهم،...،  االسفار  والنساء  ي 
الدواوين حتى   اشحت  الذي  وأنت  قايتباي  االشرف  الملك  كان طريقة  ما  هذا  المماليك:  له  فقالوا  والتجاريد، 
صار اللحم ينكسر خمسة اشهر وكذلك العليق يعطوه لنا من الشون قمح مسوس ما تأكله الخيل والجامكية  

ولكسوتنا والقماش كله غالي حتى الخام ما يوجد   التي تعطيها لنا ما تكفينا لكراء بيت واسطبل وجامكية الغالم
من االقسمة ونحن جياع    واالقسمة صارت غالية كل جرة بنصفين فضة فما نشبع في ايامك ال من اللحم وال

عرايا، فسكت السلطان ثم قال: لكم الرضا اصرف لكم اللحم المكسور وكذلك العليق اصرفه لكم شعير مغربل 
. فأرتفعت األصوات له بالدعاء بعد ان كانوا قد عزموا على (٧٨)   ة بنصا فضة((واجعل لكم االقسمة كل جر 

 .(٧٩)نهب المدينة وسرقة بيوت األمراء ومباشري الدولة
لم تقتصر اعتداءات وتمردات المماليك الجلبان على مصر، وانما امتد بطشهم إلى خارجها، فبعد ان 

ن باقي المماليك للسفر إلى حلب في جمادي األولى سنة عين السلطان اعداد منهم فضال  عن اعداد أخرى م
هدأت ١٥١4ه/ ٩٢٠ ان  وبعد  منها،  للخروج  سكانها  هم  حتى  المدينة  بنهب  قاموا  وصلوا  ان  وبمجرد  م، 

بالجلبان،  اسوة  رواتبهم  بصرف  السلطان  مطالبين  ايضا   بالخروج  االجالب  من  المماليك  باقي  اخذ  ثائرتهم 
ا من  بحلب  كان  من  فأضطر  فأرسلوا  حلب،  بنهب  مهددين  طلبهم  حاملين  بالقاهرة  السلطان  إلى  ألمراء 

 .(٨٠) السلطان إلى إجابة طلباتهم في بداية شهر شوال من السنة ذاتها
من   خاصة  نفقة  طلب  على  اعتادوا  قد  كانوا  منهم  الجلبان  والسيما  المماليك  ان  بالذكر  والجدير 

كاالنتصار في معركة أو عند تماثله للشفاء من مرض أو   السلطان في المناسبات الشخصية للسلطان نفسه،
أسلحت بكامل  يخرجون  كانوا  لالجتماع  خروجهم  وعند  للحج،  وأبنه  زوجته  السلطان  خروج  متوعدين  هم 

جباره على ارضائهم، ودفع األموال لهم، وقد اشارت الروايات إلى ان السلطان اضطر لبيع  باالضطراب، إل
إلرضائهم واالنفاق عليهم بسبب افالس خزائن الدولة من األموال،    (٨١)  سة الغوري(اوقاف تابعة لمدرسته )مدر 

/جمادي األخرة من السنة نفسها، تمردوا على السلطان االشرف الغوري في القلعة، واخذوا ٣ففي يوم الخميس  
بار إلى مسامع  برجم األمراء من طباقهم، ثم عزموا على النزول إلى الشوارع لنهب الزينة، فلما وصلت االخ

السلطان، قام بإغالق أبواب القلعة وباب السلسلة والباب الذي كان في الميدان، وعندما علمت العامة بذلك 
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ا  تطالهم  ان  من  خوفا   ابوابهم  القلعة  إلى  يصعد  لم  ممن  األمراء  من  كثير  واقفل  القاهرة،  عتداءات ارتجت 
الغة مئة دينار لكل واحد، وذلك بمناسبة عودة السلطان بهم الحصول على النفقة البالجلبان، وكانت اهم مطال

من اإلسكندرية سالما ، وعلى اثر ذلك أغلقت األسواق والدكاكين، ولم يخمد هذا التمرد اال بعد ان تم توزيع  
 .(٨٢) /شوال٥األموال عليهم في يوم السبت الموافق 

لبان في تمرد اخر في نهاية السنة، في يوم الجمعة ا / شوال وقصدت مجموعة ١٨لموافق  انطلق الج 
منهم القلعة ومنها إلى األسوق، فسرقوا منها كل ما وجوده وعم االضطراب المدينة، ولم يخمد هذا التمرد اال  

 .(٨٣) بعد ان نادى السلطان بأن نفقتهم مستمرة ولكل منهم خمسون دينار دون ان يعطي القرانصة شيء
لتي اتبعها السلطان االشرف الغوري كانت لها تبعات سلبية  والحقيقة ان سياسة التفرقة والمفاضلة ا

 على امن واستقرار البالد واتجهت بالدولة نحو الزوال.
وبلغت   كما  األخيرة،  الغوري  السلطان  حكم  سنوات  في  ذروته  إلى  الجلبان  المماليك  فساد  وصل 

ه/  ٩٢١ولة المملوكية، ففي سنة  سطوتهم حدا  ال يمكن ألحد مقاومته، سواء كان السلطان أو كبار أمراء الد 
السلطان  ١٥١٥ ابن  الحادثة  هذه  وكان سبب  القاهرة،  في  واقعة  مستهل شهر رجب، حدثت  في  وتحديدا   م 

  ، ومروا بأحد الخاصكية (٨٥)مشد الجيوش  (٨4) االشرف الغوري، فعندما كان سائرا  بمعية الطواشي األمير سنبل
الجلبان من مماليك ابيه السلطان، فسلم ابن السلطان على ذلك المملوك، فلم ينهض المملوك له، فما كان من  
ابن السلطان اال ان شكى ذلك المملوك لوالده، فأمر السلطان بتأديبه، فأرسل األمير سنبل الطواشي بطلبه،  

ف اثرها بعد مده،  الجلبان وعلى  فغضب عليه األمير ثم ضربه بعصا ضربة مات على  عز ذلك على رفاقه 
العسكر السلطاني، فطالبوا السلطان بتسليمهم األمير سنبل واالخذ بثأر رفيقهم، فلما ايقن السلطان بأن الغلبة  
بتوسيط   أوامره  يتم تحقيق مطلبهم، اصدر  لم  القاهرة ان  لهم واصرارهم على مطلبهم، وعزمهم على تخريب 

هم من اعلى القلعة ثم انفق عليهم النفقة واسترضاهم، وهكذا خمدت الفتنة  الطواشي األمير سنبل، ثم القي ل
 . (٨٦) وصعد أولئك المماليك إلى طباقهم في القلعة 

والحقيقة ان عجز أولئك السالطين ومن معهم من األمراء عن التصدي للجلبان ومنعهم من االعتداء 
في التصدي لتلك الطائفة، وأشارت المصادر  على الناس واألسواق، جعل اهل البالد يعتمدون على انفسهم  

بأن الناس اخذوا بمقاومة أولئك المماليك، ومما يدل على ذلك االمر السلطاني الذي أصدره السلطان عقيب 
للمماليك   يتعرض  البالد  تجار  من  تاجر  وال  سوقي  ال  بأن  القاهرة،  في  نودي  اذ  الطواشي،  سنبل  حادثة 

فرس، ومن يخالا ذلك يعاقب بعقوبة تصل إلى قطع االيدي، كانت هذه السلطانية، وال يمسك الحد منهم  
األوامر الصريحة من اشد أسباب الفساد آنذاك، حتى اصبح المماليك يدخلون األسواق ويسرقون القماش من  
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. وهذه القرارات كانت بال شك عامال  مؤثرا  على  (٨٧)دون ان يتجرأ احد من التصدي لهم أو يمنعهم من ذلك
 .(٨٨)اة السياسية الداخلية والتي بدورها انعكست على األوضاع األمنية للدولة المملوكيةالحي

لم يكن امام السلطان االشرف سبيل سوى تحقيق مطاليب هذه الفئة من المماليك لما كانوا عليه من  
طانهم  يها سلم، قام الجلبان بتمرد كبير ولم يطيعوا ف١٥١٥ه/  ٩٢١شدة وبأس، ففي شهر شوال من سنة  

المتأخرة   اجورهم  مطاليهم صرف  وكانت  توزيعه  أِل االشرف،  لتأخر  اللحم  من  نصيبهم  وكذلك  عديدة،  شهر 
عد ان  ، ولم ينته هذا التمرد اال بوه بعزل البعض من مباشري الدولةايضا  لعدة شهور عن مواعيده، كما طالب

 .(٨٩) وعدهم السلطان بتنفيذ مطالبهم
بعد وعود بتنفيذ مطالبهم وشروطهم من قبل السلطان، اال ان تلك الوعود اخ مد التمرد السالا الذكر  

/ محرم سنة  ٢لم ي كتب لها التنفيذ على ارض الواقع، مما دفعهم إلى التمرد مره اخرى في يوم الثالثاء الموافق  
لسلطان م، واشتد عبثهم ونهبهم ألسواق القاهرة، فلما ترامت اخبار ذلك التمرد إلى مسامع ا١٥١٦ه/  ٩٢٢

الطباق اغاوات  بطلب  ارسل  ))ال  (٩٠) االشرف  قائال :  فأنبهم  بالكالم  عليهم  اغلظ  يديه  بين  احضروا  فلما   .
فينا وابن عثمان متحرك علينا،   العدو  الفتن، وتشتمون  بيني وبينكم  الذين يرمون  القرانصة  للمماليك  تسمعوا 

سافرتم والذي هو متزوج يطلق زوجته، ما    والبد من خروج تجريدة عن قريب، حصلوا معكم ذهب ينفعكم اذ 
. ولم يزدهم ذلك اال اصرارا  على مطالبهم بل واخذوا يهددون  (٩١)   يبقى وراءكم التفاتة اذ سافرتم في التجريدة((

 .(٩٢) ايضا  محتسب القاهرة بالقتل
الدولة   أمراء  كبار  وتخوف  الناس  من  العامة  على  سطوتهم  وشدة  لبان  الج  استبداد  من  ومن صور 

م عندما كان السلطان على رأس  ١٥١٦ه/  ٩٢٢محاسبتهم ومعاقبتهم، ما كان في شهر جماي األولى سنة  
على حافة البحر ولم يجد ما يحمله وينقله    ةترى قمحا  من احد المراكب الراسيحملة عسكرية، ان احدهم اش

يدي غصبا  بعد ان ضربه، فما  فيه غير حمارا  كان ألحد الفالحين الصعايدة، فأخذ الحمار من الفالح الصع 
بضوا  قدها اجتمع العامة على المملوك، و كان من الفالح اال ان القى بنفسه في البحر فمات من وقته، وعن

نائب الغيبة بيته، وارسله بدوره إلى الوالي، فأودعه السجن لحين قدوم   (٩٣) عليه وسلموه لألمير الدوادار  في 
ت تسامع به خشداشيته  المملوك قد  السلطان، فلما  ذلك  بأن  فلم يجدوه واخبروا  الدواداري،  بيت  وجهوا صوب 

ارسل إلى الوالي، فعند ذلك توجهت مجموعة كبيرة منهم قاصدين بيت الوالي ، ثم عزموا على نهبه وحرقه 
لبان مرتكب الجرم، ولم يكن لألمير الدوادار اال التغافل عن تلك الحاد  ثة  بعد ان اطلقوا سراح المملوك من الج 

 .(٩4)  خوفا  من ان يطاله اذى هؤالء الجلبان
لبان ممن خرجوا معه في الحملومن زاوية أخرى فقد اخذ االشرف الغوري يتودد لفئة المماليك     ة الج 
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حل مدينة  الموافقالى  الخميس  يوم  اآل١٠ب  ،إذ ةخر /جمادي  األخرى  المماليك  فئات  من  غيرهم  دون  اخذ    ، 
القرانصة   المماليك  يمنح  ولم  كثيرة وسالح،  أموال وخيول  لبان من  الج  المماليك  الجزيلة على  العطايا  بتفرقة 

 وكان لهذا الفعل مردود سلبي ظهرت اثاره بعد مدة قليلة. .(٩٥) شيئا ، فعز عليهم ذلك في الباطن
األخرى كان له أسوء األثر  ان لتفضيل السلطان الغوري مماليكه الجلبان على غيرهم من الطوائا  

الدولة، مع عدو عنيد وجيا جرار تمثل   المملوكية، والسيما في معركة حاسمة من تاريخ هذه  الدولة  على 
بأبن عثمان وجيشه، فبعد ان اجتمعت عوامل عدة كان لها األثر الكبير في موقا السلطان االشرف الحاسم  

موقا   السيما  التوسعية،  العثمانيين  سياسة  لهم  تجاه  ومعاملته  الغوري  االشرف  ل  رس  تجاه  السلبي  األخير 
ففي شهر رجب سنة   قاسية،  العثماني  ١٥١٦ه/  ٩٢٢معاملة  السلطان  ان  مفاده  إلى حلب خبر  م، وصل 

ال ارسله  قد  آنذاك  وكان  المملوكي،  السلطان  على رسول  قبض  رغبةسليم  الغوري  وعامله    سلطان  للصلح، 
حلق لحيته، في وقت كان السلطان الغوري قد اكرم رسول السلطان سليم    معاملة سيئة، حتى وصل االمر إلى

وخلع عليه هدية تبلغ حوالي عشرة االف دينار تقريبا ، واذن له بالعودة لبالده دون التفكير في انتظار رسوله  
الة إلى  الذي ارسله، وكان ذلك وقعا  شديدا  على السلطان الغوري، فضال  عما كان يحمله هذا الرسول من رس

 .(٩٧)  . وفيها يقول: )قل ألستاذك يالقيني في مرج دابق(((٩٦) الغوري من السلطان سليم
فما سمع السلطان الغوري ذلك حتى ايقن بوقوع الحرب مع العثمانيين ال محالة، فخرج من حلب يوم  

البالغ عدده نحوا  من  /رجب من السنة ذاتها بعد ان اقام بها قرابة من شهرين ومعه جيشه  ١٠الثالثاء الموافق  
 .(٩٩) ومكث هناك ثالث ايام (٩٨) ثالثين الا مقاتل، فوصل بهم إلى موقع مرج دابق

/رجب عند مرج دابق، وكانت بداية الغلبة للمماليك على الجيا  ١٥التقى الطرفان يوم االحد الموافق  
امر   الغوري  االشرف  السلطان  ان  من  العسكر  في صفوف  اشيع  ما  لوال  اول العثماني،  للحرب  يخرج  بأن 

القرانصة   من  التخلص  قصده  وكان  لبان،  الج  من  الحرب  بأمور  اعلم  انهم  بحجة  القرانصة  المماليك  االمر 
لبان من مماليكه، فلما علم القرانصة بمكره ورؤيته واقفا    وشرورهم ومكرهم، فأمر بتقديمهم للمعركة وتأخير الج 

هم عن موضعه، فتغيرت نفوسهم عليه وقالوا له: ))نحن نقاتل مع جلبانه عز عليهم ذلك، ولم يتحرك احد من
 .(١٠٠)  بأنفسنا مع النار، وأنت واقا تنظر الينا كالعين الشامتة، ما تأمر احدا  من مماليكك يخرج للميدان((

والحقيقة ان هذه الرواية وحسب رأينا بعيدة عن الصواب، السيما وأن السلطان نفسه كان في مواجهة 
عداده عن مائة وخمسون الفا  من مشاة وخيالة، فهو احوج ما يكون إلى الجند من اجل ادامة زخم  جيا يزيد ت

المعركة، فمن غير المعقول ان يصدر السلطان امرا  كهذا االمر، ولو اسلمنا بصحة ما ذكر فإن ذلك من  
 اكبر أخطاء السلطان الغوري، فالجزاء من جنس العمل.
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اليك القرانصة بأمر السلطان حتى خارت نفوسهم وعزائمهم، فأنقلب  وعلى كل حال فما ان سمع المم
خاير من  كل  بمكيدة  المملوكي  الجيا  وانهزم  انكسار،  إلى  بردي    (١٠١)بك  النصر  وجان  حلب  نائب 

نائب حماه، وعلى اثر ذلك، ف قد الغوري تحت اقدام الخيول ويذكر انه قتل في وقتها، وحمل رأسه    (١٠٢)الغزالي
العثماني النصر  تأكيد  الغوري قد حكم خمسة عشر سنة وتسعة اشهر وخمسة  (١٠٣) من اجل  يكون  . وبذلك 

 . (١٠٥). وهنا تحققت رؤية ذلك الرجل الصالح السالا الذكر(١٠4) وعشرون يوما  
السلطان الغوري المنهزمة من معركة مرج دابق صوب مدينة حلب، اال ان سكان تلك   توجهت فلول

المدينة منعوا األمراء والمماليك من دخولها واالحتماء فيها انتقاما  لما فعلوه المماليك بحق أهلها عند مسيرهم  
خل السلطان سليم مدينة  لمنازلة السلطان العثماني سليم، فما كان منهم اال ان توجهوا راجعين إلى مصر، فد 

 .(١٠٦)حلب 
الفئة من   لم تثن تلك األوضاع المتردية والهزيمة الكبيرة التي منيت بها قوات الدولة المملوكية تلك 
المماليك عن القيام بأفعالها التمردية في مصر، ففي شهر شعبان نزل الجلبان من الطباق قاصدين نهب خان  

لتجار الروم مبررين فعلهم هذا بأن هؤالء التجار من أعوان العثمانيين، الخليلي ثم احراقه، وقتل من فيه من ا
ان ارسل األمير الدواداري بطلب    وهم ممن شتموا بالسلطان استاذنا عند موته، ولم يخمد هذا التمرد اال بعد

الفتنة، ولوال هذه الحركة من قبل األمير لخربت مصر عن اخرهااغو ا  في    ت الطباق، وطالبهم بإخماد هذه 
 .(١٠٧)ذاك اليوم
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 مة: ـــــ الخات 

إذ كانت اعمارهم قد تجاوزت سن -١ المماليك االجالب،  فئة  الجلبان عن  المماليك  فئة  اختلا 
 قدومهم إلى مصر.  البلوغ اثناء

بلدانهم االصلية-٢ نشأوا عليها في  التي  وتقاليدهم  بعاداتهم  الجلبان  وبالتالي كان    احتفظ هؤالء 
 . ذلك عامل سوء للدولة المملوكية

بل ولم يطرق االسالم قلب كثير منهم كاالويراتيه الذين    لم يلتزم المماليك الجلبان باإلسالم،-٣
 بقوا على الوثنية. 

الشخصية، -4 المكاسب  على  الحصول  أجل  من  والقتل  والنهب  للسلب  حبهم  ع رف عن هؤالء 
لمنصب   االموال  كالوصول  عن  فضال   الرفيعة،  الدولة  مناصب  من  غيره  او  السلطنة، 

 واالقطاعات.
، على السلطان من أجل الحصول على الكثير من االمتيازات  ثيرا  ما كان الجلبان يتمردون ك-٥

المملوكية وخزانتها من ضائقة مالية   الدولة  تعانيه  كانت  ما  المرتبات رغم  في  فضال  عن زيادة 
 يصرف على الحمالت العسكرية آنذاك.بسبب ما كان  

ومطالبته -٦ الغوري  قانصوه  السلطان  على  المستمر  وخروجهم  الجلبان  المماليك  افعال  سوء 
اثقل كاهل العامة بالمزيد من االموال، اجبرته على فرض الضرائب المالية على االمالك، مما  

 من الناس، وبالتالي كرهه الناس ومماليكه. 
ال-٧ اعتداءات  في  طالت  عليا  مناصب  يشغلون  ممن  الدولة  امراء  من  الكثير  الجلبان  مماليك 

 الدولة، كالوزراء وناظري الدواوين، فضال  عن ناظر الجيا. 
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 انتشار موجات من الغالء.  المماليك الجلبان ترافق مع تمردات-٨
 كبير في سقوط الدولة المملوكية.   اثر كان للمماليك الجلبان -٩
 

 
/ ١٠م(: ج١٩٨4أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري، لسـان العـرب، اداب الحـوزة) قـم : (  ١) 

 .١٢4ص
ه، نشــره ٧١١ -٦4٨بيبــرس المنصــوري الــدوادار، التحفــة المملوكيــة فــي الدولــة التركيــة، تــاريخ المماليــك البحريــة فــي الفتــرة ( ٢)

؛ شـــافع بـــن علـــي بـــن ٢٥م(، ص١٩٨٧ووضـــع فهارســـه: عبدالحميـــد صـــالح حمـــدان، الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة) القـــاهرة: وقدمـــه 
عبــاس، الفضــل المــأثور فــي ســيرة الســلطان الملــك المنصــور، تحقيــق: عمــر بــن عبدالســالم تــدمري، المكتبــة العصــرية) بيــروت: 

 .٢٦م(، ص١٩٩٨
ين المماليـــك والمغــول فــي الدولـــة المملوكيــة األولـــى، دار المعــارف       )مصـــر: فايــد حمــاد عاشـــور، العالقــات السياســـية بــ( ٣)

/ ٢؛ محمد مصطفى زيادة واخرون، تاريخ الحضارة المصرية ، المؤسسة المصـرية العامـة، )القـاهرة، د.ت(: ج١٢(، ص١٩٧4
 .4٨١/ ص٢ق

  )4( stanly lane- poole, a history of Egypt in the middle agest, fbane gass) London;1968), p.242. 
 .٥٥٧/ص٢م(: مج١٩٦٦:  القاهرة ة)احمد عطية هللا، القاموس اإلسالمي، مكتبة النهضة المصري(  ٥)
م(، ١٩٩٩عبــدالمنعم رشــاد، العــرب وجمهوريــات اســيا الوســطى اإلســالمية، مجلــة الدراســات التاريخيــة، بيــت الحكمــة) بغــداد: ( ٦)

 .١٧ص
؛ مصـــطفى هاشـــم ١١٧العبـــادي، فـــي التـــاريخ العباســـي واالندلســـي، دار النهضـــة العربيـــة) بيـــروت: د.ت(، صاحمـــد مختـــار ( ٧)

ه/ ٩٢٣ -٦4٨عبـــدالعزيز وعمـــر احمـــد ســـعيد، الـــنظم االقتصـــادية للـــدولتين المماليـــك البحريـــة والمماليـــك البرجيـــة )الجراكســـة( )
ــة تكريت،المجلـــد١٥١٧ -١٢٥٠ ــة"، مجلـــة جامعـ ــدد،ال٢٦م(" دراســـة مقارنـ ــل: ٧عـ ــانية)جامعة الموصـ ــة للعلـــوم االنسـ ــة التربيـ ، كليـ
 .٣٩١م(، ص٢٠١٩

؛ أبـو الفـرج عبـدالرحمن ١١4/ ص٦ابن ظاهر المقدسي المطهر، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينيـة) بـور سـعيد: د.ت(: ج(  ٨)
؛ فــاروق عمــر ٢٥/ ص١١: جم(١٩٣٩علــي بــن محمــد بــن الجــوزي، المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك واألمــم، دار صــادر) بيــروت: 

 .١٢٥-١٢٣م(، ص١٩٨٨فوزي، تاريخ العراق في عصر الخالفة العربية اإلسالمية، مكتبة النهضة) بغداد: 
 .١٦٥م(، ص١٩44محمد نزار قادر النعيمي، الجيا وتأثيراته في سياسة الدولة اإلسالمية، دار الكتاب الثقافي) بغداد: (  ٩)
ي، الـــوالة وكتـــاب القضـــاة، تهـــذيب وتصـــحيح: رفـــن كســـت، مطبعـــة اإلبـــاء اليســـوعيين) أبـــي عمـــر محمـــد بـــن يوســـا المصـــر ( ١٠)

 .١٢٣-١٢٢م(، ص١٩٠٨بيروت:  
يحيى بن داؤود المعروف بأبي ممدوح الخرسي: يكنى أبا صالح، مـن اهـل خراسـان، والخرسـي نسـبة الـى خراسـان، كـان هـو (  ١١)

عبـدالرحمن القشـيري، وكـان ابـوهم داؤود )تركيـا ( وامهـم خالـة ملـك طبرسـتان، تـولى خـراج واخواه سعيد وأبو قدامة عبيدا  لزياد بن 
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م؛ ينظـر: محمـد بـن جريـر الطبـري، تـاريخ الرسـل والملـوك، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ٧٧٨ه/  ١٦٢مصر في ذي القعـدة سـنة  

 .١4٣/ ص٨م(: ج١١١٩، دار المعارف) مصر: ٣إبرا يم، ط
ــين ابــي المحاســن( ١٢) يوســا بــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، المؤسســة المصــرية للتــأليف  جمــال ال

 .4٦ –44/ ص٢والنشر) مصر: د.ت(: ج
 .٢٢؛ طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام، ص ٧٠/ ص١المقريزي، الخطط :ج(  ١٣)
 .4٥العبادي، في التاريخ االيوبي والمملوكي، ص(  ١4)
، مصــر فــي العصــور الوســطى مــن الفــتح العربــي الــى الفــتح العثمــاني، مكتبــة النهضــة المصــرية) القــاهرة: علــي إبــرا يم حســن(١٥)

؛ هـاملتون ١٠٧٥/ ص٢م(: مـج١٩٧١، مكتبة االنجلو المصرية) القاهرة: ٢؛ عاشور، الحركة الصليبية، ط١٩4م(، ص١٩4٧
 .١٠٠م(،ص١٩٧٩لعلم للماليين) بيروت: ، دار ا٣جب، دراسات في حضارة اإلسالم، ترجمة: احسان عباس واخرون، ط

 .١4٦/ ص١المقريزي، السلوك: ج(  ١٦)
المماليك األسدية: نسبة الى اسد بن شيركوه، المماليك الصالحية: نسبة الى صالح الدين االيوبي، المماليك العزيزية: نسـبة (  ١٧)

 . 4٨٣/ ص٢رة المصرية: مجالى العزيز عثمان بن صالح الدين االيوبي؛ ينظر: زيادة واخرون، تاريخ الحضا
المصرية    ( 18) الهيئة  الدين،  محمد ضياء  تحقيق:  االدب،  فنون  في  االرب  نهاية  النويري،  عبدالوهاب  بن  احمد  الدين  شهاب 

 . ٣٦-٢٩/ ص١م(:ج١٩٩٢العامة) مصر:  
حصن كيفا: ويقال كيبا، وهي بلدة وقلعة عظيمة وحصينة تشرف على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر، وهي    (19)

دار  األرض،  صورة  النصيبي،  حوقل  بن  القاسم  ابي  ينظر:  الجبال؛  في  مدفونة  عب  ش  ذات 
الحق،  ٢٦٥/ص٢البلدان:ج معجم ؛الحموي، ٢٢4/ص ١م(:ج١٩٣٨صادر)بيروت: عبد  األطالع؛ابن   / ١ ج : مراصد 

 . 4٠٧ص

الكروب:ج  (20) مفرج  واصل،  عهد  4٠٧/ص٢ابن  في  الصليبيين  ضد  االسالمي  الجهاد  مسيرة  عليا،  أبو  عبد  ؛عزمي 
 . ١١م(، ص ١٩٩٥م(، دار النفائس)عمان:١٥١٧_ ١٢٥٠ه/٩٢٣_٦4٨المماليك)

on (U.S.A:1974), Spink and Son, Encyclopedie Britannica, Macropaedia V11,15 The Editi )21)

p70.  
 . ١١٩م(، ص ٢٠١٠صفوان طه حسن، تاريخ األيوبيين والمماليك، دار الفكر، )عمان: ( ٢٢)
؛ محمد بن أحمد بن اياس الحنفي، بـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور، تحقيـق: ٣١٩/ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ج  (٢٣)

 .٢٦٩/ ص١/ ق١م(: ج١٩٧٥محمد مصطفى، فرانز شتاينر، )فيسبادن: 

جيـوش، كانـت هـذه جزيرة الروضـة: يطلـق عليهـا قـديما  اسـم )جزيـرة مصـر( وسـمايت بالروضـة فـي زمـن األفضـل بـن أميـر ال  (٢4)
الجزيرة قبل ظهور االسالم متنزهـا  فيهـا مـن البسـاتين الكثيـرة والمنـاظر الجميلـة، خاصـة لملـوك القـبط، فلمـا آلـت السـلطة للصـالح 

م، ١٣4٧هــ/ ٦٣٨أيوب واستكثر من المماليك وزاد شرهم علـى النـاس عـزم علـى بنـاء قلعـة لـه ولمماليكـه، فشـرع فـي بنائهـا سـنة 
عدد من االبراج بلغت نحـو سـتين برجـا ، ومـن المهـم أن نـذكر أنا هـذه القلعـة تعاقـب عليهـا السـالطين عبـر الزمـان وأحاط القلعة ب

الى أن اندثرت معالمها بعد عهد السلطان جقمق؛ ينظر: جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، بلبل الروضة مع دراسة عـن جزيـرة 
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  .٢٧١ -٢٧٠/ ص١/ ق١؛ ابن إياس، بدائع الزهور: ج١١-٥م(، ص١٩٨١الروضة، مكتبة األنجلو المصرية، )القاهرة: 

العرب والعجم    (25) المبتدأ والخبر في تاريخ  العبر وديوان  المسمى كتاب  ابن خلدون  عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تاريخ 
)بيروت:   القلم  دار  األكبر،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  ج١٩٨4والبربر  ص ٥م(:  السلو 4٣٠/  المقريزي،  ج؛  / ١ك: 

ج44١ص الزاهرة:  النجوم  بردي،  تغري  ابن  اإلسالمي٢٢١/ ص ٦؛  التاريخ  شاكر،  محمود  المملوكي    -V-؛    -٦٥٦العهد 
؛ مفيد الزيدي، موسوعة التاريخ اإلسالمي في العصر المملوكي،  ٣٦م(، ص١٩٩١، المكتبة اإلسالمية )بيروت:  4ه، ط٩٢٣

للنشر والتوزيع )عمان: اسامة  المماليك ؛ صا4٠(، ص٢٠٠٩دار  العلمية في مصر في عهد  الحياة  لمجي،  احمد حسين  لح 
( الموصل:  ١٣٨٣  -١٢٥٠ه/  ٧٨4  -٦4٨البحرية  )جامعة  اآلداب  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  م(،  ٢٠٠٣م(، 

 .  ١٥ص

اإلســـالميون المماليـــك البحريـــة: اختلـــا المؤرخـــون فـــي تفســـير هـــذه التســـمية، فـــالمقريزي وأبـــو المحاســـن وهـــم مـــن المؤرخـــون ( 26)
المتــأخرون، ذكــروا انهــم ســموا بالبحريــة نســبة الــى بحــر النيــل الــذي أحــاط بثكنــاتهم فــي الروضــة، هــذا مــالم يشــير اليــه المؤرخــون 
المعاصرون للملك الصـالح أيـوب أمثـال ابـن واصـل وابـي شـامة، وهنـاك رأي اخـر يـذهب بـه مفسـره الـى ان هـذه التسـمية اطلقـت 

ثــم بحــر القــرم الــى خلــيج ذي يســلكه المماليــك مــن أســواق النخاســة فــي بالدهــم حيــث البحــر األســود نســبة الــى الطريــق البحــري الــ
سكندرية او دمياط، وهذا ما ذهب اليـه كـل مـن محمـد مصـطفى ر األبيض المتوسط ثم الى مصر فاإلومنه الى البح  هالقسطنطين

المماليــك البحريــة فـي حملــة لــويس التاســع واســر  زيـادة، وهــو اول مــن شــك فـي اصــل هــذه التســمية، وكــذلك جوانفيـل الــذي حــارب
عنــدهم وتحــدث الــيهم بصــفته رجــل معاصــر وشــاهد عيــان؛ ينظــر: الــذهبي، ســير اعــالم النــبالء، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف و 

؛ زيـادة واخـرون، تـاريخ الحضـارة المصـرية: ١٩٢/ ص٣م(: ج١٩٩٦، مؤسسـة الرسـالة) بيـروت: ١١محيي هالل السرجاني، ط
 .Jean Joinville, history of sant louis, Tr. Joan evans, paris, 1874, p.84؛4٨٣ص /٢/ ق٢ج

 . ٣٣١/ ص٢ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ج (27)

؛ صفوان حسن، ١٧٩/ ص٣م(: ج١١١٩عماد الدين اسماعيل أبو الفدا، المختصر في اخبار البشر، دار المعارف)القاهرة: (28)
  .١٢٢والمماليك، صتاريخ األيوبيين  

 . ٢٧٨/ص١/ق١؛ ابن اياس، بدائع الزهور:ج١٧٩/ص٣أبو الفدا، المصدر نفسه:ج( 29)

لـن لهـم مـن يقـو يَ ، ويع  في السن يتم شرائهم الممالك األجالب: هم مماليك صغار  (٣٠) م يتعلمـون م علـى تـربيتهم، وعنـد بلـوغهم الح 
ــر:  ــرة؛ ينظـ ــي اإلمـ ــدرجون فـ ــون ويتـ ــم يعتقـ ــية ثـ ــية واالقتصـــادي الفروسـ ــاريخ السياسـ ــة التـ ــة المملوكيـ ــومط، الدولـ ــل ضـ ــوان خليـ أنطـ

  .٣١م(، ص١٩٨٠، دار الحداثة )بيروت: ١4٢٢ -١٢٩٠والعسكري 

المماليــك الســلطانية: تعــد اهــم فرقــة مــن فــرق الجــيا المملــوكي وعمــوده الفقــري، وهــي مرتبطــة بالســلطان مــن حيــث النشــأة ( ٣١)
واالجــالب والجلبــان، تشــكل الخاصــكية حــرس الســلطان  ي: الخاصــكية والقــرانيص والســي يةوهــواإلقامــة وتتكــون مــن فئــات عــدة 

الخــاص، وافرادهــا يالزمونــه حتــى فــي خلواتــه، وتوكــل الــيهم المهامــات الخاصــة، كتنفيــذ االحكــام وغيرهــا، وشــغلوا مناصــب امــراء 
را  وشــوكة، النهــم كــانوا يمثلــون القــوة الحقيقيــة العشــراوات، أمــا القــرانيص هــم مماليــك الســالطين القــدامى، وكــان هــؤالء اشــد خطــ

للسلطان الجديد وكان كل واحد من هؤالء يعتبر برتبـة اميـر خمسـة، ثـم السـي ية هـم مماليـك االمـراء السـابقين ممـن توفـوا او قتلـوا 
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يان مــن يقــوم علــى او ســجنوا وغــنهم أســقطت االمــارة، ثــم االجــالب وهــم الــذين يشــتريهم الســلطان صــغارا ، ويســكنهم بالطبــاق ويعــ

تربيتهم، اما الجلبان يطلق عليهم أيضا الوافدية، وهم ارقاء بالغين دخلوا البالد المصرية، اما عن طريق الهجـرات او عـن طريـق 
؛ غرس الدين ١٥/ص4م(: ج١٩١4الشراء؛ ينظر: ابي العباس احمد القلقشندي، صبح االعشى، دار الكتب الخديوية )القاهرة: 

لظاهري، زبدة كشا الممالك وبيـان الطـرق والمسـالك، تصـحيح: بـولس راويـس، المطبعـة الجمهوريـة  )بـاريس: خليل بن شاهين ا
(: ١٩٦٦؛ حســن الباشــا، الفنــون اإلســالمية والوظــائا علــى االثــار العربيــة، دار النهضــة العربيــة )القــاهرة: ١١4م(، ص١٨٩4

م( ١٩٨٣الهيئـــة المصـــرية العامــة للكتـــاب )القـــاهرة:  ؛ محمــد قنـــديل البقلـــي، التعريــف بمصـــطلحات صـــبح االعشــى،٢٥/ص١ج
 .١٥؛ حالق وصباغ، المعجم الجامع، ص١٦ص

فتحي سالم حميدي وفائز علي بخيت، المماليك الجلبان ودورهم في األوضاع الداخلية للدولـة المملوكيـة، مجلـة أبحـاث كليـة (  ٣٢)
 .٢٦٧م(: ص٢٠٠٩)جامعة الموصل:  4، العدد٨التربية األساسية المجلد

الوافدية: مصطلح عام تسمى به جميع العناصر البشرية التي هاجرت الى البالد المصرية مـن الشـرق وفـي العهـد المملـوكي (  ٣٣)
أطلقت هذه التسمية على الترك والمغول الذين وفدوا الى بالد مصر طوعا او كرها، وانضم كثيـر مـنهم للجـيا المملـوكي ولقيـت 

 .٣٦١لسالطين المماليك؛ ينظر: العمايرة، المعجم العسكري، صهذه العناصر التكريم من جانب ا
المستأمنة: مصطلح اطلق على الجماعات التترية التي دخلت مصر على شكل هجرات متتابعة للهرب مـن حكامهـا وطلبـت (  ٣4)

لـدخول الوافديـة الـى هذه الجماعات األمان من سـالطين دولـة المماليـك، وانضـم هـؤالء الـى الجـيا المملـوكي آنـذاك، وكـانوا نـواة 
 .٧٢البالد المصرية. ينظر: العمايرة، المعجم العسكري، ص

 .٥٨السيد الباز العريني، المماليك، دار النهضة العربية )بيروت: د.ت(، ص(  ٣٥)
 .١٣م(، ص٢٠١4علي السيد علي، بحوث في التاريخ االجتماعي من العصر المماليكي، المجلس األعلى للثقافة )القاهرة:(  ٣٦)
 .٣4ضومط، الدولة المملوكية، ص(  ٣٧)
 .٨١م(، ص١٩٩٣حسين عاصي، ابن اياس مؤرخ الفتح العثماني لمصر، دار الكتب العلمية )بيروت: (  ٣٨)
 .٥4م(، ص١٩٧٨قاسم، أسواق مصر في عصر سالطين المماليك، مكتبة سعيد رأفت )القاهرة: (  ٣٩)
القدير في صنعته، وهـذا المصـطلح مـر عبـر العصـور بتطـورات كثيـرة، ففـي االستاذية، مصطلح فارسي يعني المعلم والعالم (  4٠)

العصر العباسـي كـان يعبـر عـن الخصـي المـاهر بصـنعته مـا وكـان لـه غلمـان تحـت يـده يـؤدبهم، امـا فـي العصـر الفـاطمي كـان 
يين والمماليـك مـن بعـدهم يوجد هناك فئة االستاذيون المحنكون وكذلك غير المحنكين فـي سـلك الجـيا الفـاطمي، امـا عنـد االيـوب

فقد اطلق األستاذ واالستاذية على من يقوم بشراء وتربية وتعليم المماليـك؛ ينظـر: الجـواليقي، المعـرب مـن الكـالم االعجمـي علـى 
؛ ٦٥م(، ص١٩٦٩عربــي(، دار العلــم للماليــين )بيــروت: -؛ محمــد التــونجي، المعجــم الــذهبي )فارســي٢٥حــروف المعجــم، ص
 .١٧م(، ص١٩٩٥جم القاب ارباب السلطان في الدول اإلسالمية، وزارة الثقافة )دمشق: قتيبة الشهابي، مع

الخشداشية: تعني الزميل بالخدمة، وهو لفظ فارسي، والخشداشية: هـم األمـراء الـذين نشـأوا كمماليـك وعملـوا عنـد سـيد واحـد، (  4١)
لتاريخيــة فــي العصــر المملــوكي، دار الفكــر )دمشــق: فقامــت بيــنهم رابطــة الزمالــة، ينظــر: محمــد احمــد دهمــان، معجــم االلفــا  ا

 .٦٩-٦٨م(، ص١٩٩٠
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 .٧٣م(، ص١٩٩4قاسم، عصر سالطين المماليك، دار الشروق )القاهرة: (  4٢)
 .٢٠٧قاسم وعلي السيد علي، االيوبيين والمماليك، ص(  4٣)
 .٧٣قاسم، عصر سالطين المماليك، ص(  44)
عبــدهللا المنصــوري المغــولي التركــي، وهــو العاشــر مــن ملــوك وأبنــاء التــرك بالــديار كتبغــا، وهــو العــادل زيــن الــدين كتبغــا بــن ( 4٥)

م( وكان اصـله مـن ١٢٩4ه/ ٦٩4/محرم عام )١١المصرية، تولى السلطنة بعد خلع الناصر محمد بن قالوون في يوم السبت 
المماليك السلطانية، ثم تدرج م على يد المنصور قالوون ثم اصبح من ١٢٦٠ه/ ٦٥٩سبايا التتر، اسر في معركة حمص عام 

فــي المناصــب مــن خاصــكي ثــم أميــر عشــرة واميــر طبخانــاة ومقــدم الــا، وبمقتــل االشــرف خليــل وتــولي أخيــه محمــد جعلــه نائبــا  
ه/ ٧٠٢م، وبعــد خلعــه مــن الســلطة، تــولى نيابــة صــرخد ثــما حمــاه، ومــات عــام ١٢٩٦ه/ ٦٩٦للســلطة ثــم تســلطن، وخلــع عــام 

؛ زاهدة محمد طه محيي الدين المـزوري، الصـراع علـى السـلطة  ٣٨٦، ص١، ق١بدائع الزهور، ج م؛ ينظر: ابن اياس،١٣٠٢
م(، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، ١٣٨٢ -١٢٥٠ه/ ٧٨4 -ه٦4٨ في العصـر المملـوكي األول فـي مصـر وبـالد الشـام )

 .٨١م(، ص٢٠٠١كلية اآلداب )جامعة الموصل: 
المماليــك الثانيــة، تقــديم محمــد مصــطفى زيــادة، الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر )القــاهرة: حكــيم أمــين عبــد الســيد، قيــام دولــة ( 4٦)

 .٣٦؛ ضومط، الدولة المملوكية، ص١٨م(، ص١٩٦٦
 .٥٨العريني، المماليك، ص(  4٧)
 .٧بيبرس الدوادار، التحفة المملوكية في الدولة التركية، ص(  4٨)
رياد، العويراتية، وهي أسماء ت طلق على جنس معـين مـن القبائـل المغوليـة، سـكنت االويراتية: ويطلق عليهم ايضا ، أويراد، او (  4٩)

م، وعرفــوا بــالتتر الوافديــة ١٢٠٨ه/ ٦٠٥األجــزاء العلويــة مــن نهــر بنســي غربــي منغوليــا، وخضــعت لحكــم جنكيــز خــان فــي عــام 
ملـة الجـيا المملـوكي؛ ينظـر: العينـي، بسبب توافدهم الى دولة المماليك حيث استوطنوا بالشام ومصر وفلسطين واندمجوا فـي ج

مــان: ج ؛ أنــور محمــود زنــاتي، معجــم ٣4م(، ص١٩٨١؛ العرينــي، المغــول، دار النهضــة العربيــة )بيــروت: ٣٠4/ ص٣عقــد الج 
؛ فتحي سالم حميدي اللهيبي، 4٨م(، ص٢٠١١مصطلحات التاريخ والحضارات اإلسالمية، دار زهران للنشر والتوزيع )االردن: 

 .٢٩م(، ص٢٠١٣، دار النهضة العربية )بيروت: رياح الشرق 
هوالكو: هو هوالكو بن لتولوي خان بن جنكيز خان، والخامس بسلسلة اخوته، والثالث من األبناء المعتمدين األربعة لتولـوي (  ٥٠)

اصــمة م، فــي منطقــة قراقــررم ع١٢١٥ه/ ٦١٣خــان، امــه ســيورقوقيتي بيكــي ابنــة جــاكمبو اخــي اونــك ملــك الكرايــت، ولــد ســنة 
ســنة؛ ينظــر: عبــدالرحمن فرطــوس حيــدر، االيلخــان هوالكــو ودوره فــي نشــأة  4٨م، وعمــره ١٢٦٥ه/٦٦٣المغــول، وتــوفي ســنة 

 .٣٢م(، ص٢٠٠٣وقيام الدولة االيلخانية، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية اآلداب )جامعة بغداد: 
رقـوق بـن انـص العثمـاني اليلبغـاوي، اول ملـوك الجراكسـة بـبالد برقوق: وهو السلطان الملك الظاهر أبـو سـعيد سـيف الـدين ب(  ٥١)

م، وعنـدما كبـر واصـبح صــبيا  ١٣4٠ه/ ٧4١مصـر والخـامس والعشـرين مـن ملـوك التــرك واوالدهـم، ولـد بقريـة تسـمى كســا سـنة 
اليلبغـاوي نسـبة الـى خ طا من بالده ثم بيع في بالد القرم، وسمي بالعثماني نسبة الى تاجره )فخر الدين عثمـان(، ولقـب أيضـا ب

األمير يلبغا الخاصكي الـذي اشـتراه، وكـان اسـمه الحقيقـي )الطنبغـا(، وقيـل )سـودون( فسـماه برقوقـا  لفتـور كـان فـي عينيـه، تـوفي 



 الدراسات التاريخية والجغرافية  /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع 
Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical Studies 

 ISSN: 7452-1992, (2022)   
 

280 

 

 
/ ١م، وعمره ثالثة وستين سنة؛ ينظر: ابن تغري بـردي، الـدليل الشـافي: ج١٣٩٨ه/ ٨٠١/ شوال سنة ١٥ليلة الجمعة الموافق  

 .١٥٩؛ مهدي، مماليك مصر والشام، ص٥٢٦ -٣١٨/ ص٢/ ق١اياس، بدائع الزهور: ج ؛ ابن١٨٨-١٨٧ص
طومان باي الثاني الدواداري: جركسي األصل ج لب الى مصر فأشتراه  قانصـوه الغـوري وقدمـه لألشـرف قايتبـاي، اع تـق فـي (  ٥٢)

عهـد السـلطان الغـوري، بوسـع للسـلطنة بعـد وفـاة عهد الناصر محمـد بـن قايتبـاي، ترقـى بالمناصـب حتـى اصـبح دودارا  كبيـرا  فـي 
 .٢٣٣/ص٣م ؛ينظر: الزركلي،االعالم:ج١٥١٧ه/٩٢٣الغوري، مات شنقا  سنة

 .١٣٠-١٢٩العصر المملوكي، ص(  ٥٣)
؛ مــوير، تــاريخ 4٧؛ طرخــان، مصــر فــي عصــر دولــة المماليــك الجراكســة، ص٩٠/ ص٣الصــفدي، تــاريخ دولــة اإلســالم: ج( ٥4)

 .١٨١، صدولة المماليك في مصر
؛ احمـد وعبـدالعزيز، الـنظم ٢٨/ ص٨؛ بـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب: ج٩٢٣/ ص٢ابـن سـباط، تـاريخ ابـن سـباط: ج( ٥٥)

 .٣٩٨/ ص٧٨/ عد4٩اإلدارية للدولتين المماليك البحرية والمماليك البرجية: مج
 .٩٥م(، ص١٩٨١لعربي )بيروت: صالح عيسى، رجال مرج دابق قصة الفتح العثماني لمصر والشام، دار الفتي ا(  ٥٦)
 .٨-٧/ ص4ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٥٧)
احمد زين الدين المعبري المليباري، تحفة المجاهـدين فـي أحـوال البرتغـاليين، تحقيـق: محمـد سـعيد الطريحـي، مؤسسـة الوفـاء (  ٥٨)

 .١٥٢م(، ص١٩٨٥)بيروت: 
 .١٣٣عصر المملوكي، ص؛ الزيدي، ال٢٨٧/ ص١/ ق١سليم، عصر سالطين المماليك: ج(  ٥٩)
 .٢٧٨/ ص4/عد٨حميدي والحديدي، المماليك الجلبان: مج(  ٦٠)
؛ بـــن العمـــاد الحنبلـــي، شـــذرات ١٢٥؛ مرعـــي الحنبلـــي، نزهـــة النـــاظرين، ص١١٥-١٠٧/ص4ابــن ايـــاس، بـــدائع الزهـــور: ج( ٦١)

 .١١4/ص٨الذهب: ج
 .٣٢4 -٣٢٣/ص٢اخبار الدول واثار األول: ج(  ٦٢)
 .١٣٦ سورة األعراف، االية(  ٦٣)
األتابك قرقماش: اصله من مماليك االشرف قايتباي، اعتقه ثم تولى مناصب كبيرة بالدولة وعـدة نيابـات، انعـم عليـه الناصـر (  ٦4)

م انعـم عليـه السـلطان ١4٩٧ه/ ٩٠٣م، وفـي شـوال سـنة ١4٩٦ه/٩٠٢محمد بن قايتباي بتقدمة الا ثم عين أميرا  للحـج سـنة 
عهـد الظـاهر قانصـوه اصـبح نائبـا  علـى حلـب، ثـم سـجن واطلـق سـراحه فـي عهـد الغـوري ثـم الناصـر لقـب رأس نوبـة كبيـر، وفـي 

م؛ ينظـر: سـليم، عصـر سـالطين المماليـك: ١٥١٠ه/ ٩١٦/ رمضـان سـنة ٢٣تولى منصب األتابكية، تـوفي فـي اليـوم الموافـق 
 .١٧٩/ ص١/ق١ج
بالمناصـب حتـى اصـبح نائبـا  عـن البيـرة فـي عهـد الناصـر محمـد بـن األمير دوالت باي: مـن مماليـك االشـرف قايتبـاي، تـرى (  ٦٥)

م، ١٥١١ه/٩١٧/صـفر سـنة ١٠م، ثم أتابكـا  فـي اليـوم الموافـق ١4٩٩ه/ ٩٠٥قايتباي، ثم نيابة حلب، ثم نيابة الشام في سنة 
 .٢١٦-٢١٣/ ص4وتوفي بعد خمسة عشر يوما  من توليته لهذا المنصب؛ ينظر: ابن اياس، بدائع الزهور: ج

 .٣٠4/ ص١/ق١سليم، عصر سالطين المماليك: ج(  ٦٦)
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 .٥٦أسواق مصر في عصر سالطين المماليك، ص(  ٦٧)
تراكيا: لفظة فارسية وتعني الكنانة او الجعبة التي يوضع داخلها النشاب وتكون اما من الخشب او الجلد؛ ينظر: دهمان، (  ٦٨)

 .٧٦؛ العمايرة، المعجم العسكري، ص٥٨ع، ص؛ حالق وصباغ، المعجم الجام44معجم االلفا  التاريخية، ص
 .٩٦عيسى، رجال مرج دابق، ص(  ٦٩)
الوزير الجمالي يوسا البدري: اصله من مماليك األمير يشبك بن مهدي الدوادار، قدمه لألشرف قايتبـاي، تـدرج بالمناصـب (  ٧٠)

م، ثــم تــولى الــوزارة يــوم االثنــين الموافــق ١٥٠٨ه/ ٩١4/رمضــان ســنة ١٧حتــى اصــبح محتســبا  فــي القــاهرة فــي اليــوم الموافــق 
لبـان سـنة ١٥١٠ه/ ٩١٦/صـفر سـنة ٥ م ثــم اعيـد اليهـا بعـد اشـهر، ثــم ١٥١٥ه/ ٩٢١م، ثـم عـزل علـى اثــر تمـرد المماليـك الج 

م؛ ينظـر: سـليم، ١٥١٩ه/٩٢٥اصبح ناظر الـذخيرة ووكيـل بيـت المـال فـي عهـد طومـان بـاي، مـات غريقـا  فـي شـهر صـفر سـنة
 .٢٦٥-٢٦٣/ ص١/ق١لسابق: جالمرجع ا

 .٢٦٣/ ص١/ق١سليم، عصر سالطين المماليك: ج(  ٧١)
؛ هنــادي زعــل مســعود الهنــداوي، الســلطان قانصــوه الغــوري ونهايــة دولــة المماليــك، ٨٢عاصــي، مــؤرخ الفــتح العثمــاني، ص( ٧٢)

 .١١4م(، ص٢٠٠4داب )جامعة اليرموك: ة ماجستير )غير منشورة(، كلية اآلرسال
م، لقـــب ١4٧٠ه/ ٨٧٥بايزيـــد العثمـــاني: هـــو ابـــن الســـلطان بايزيـــد الثـــاني بـــن الســـلطان محمـــد الفـــاتح، ولـــد ســـنة ســـليم بـــن ( ٧٣)

بالســــلطان الشــــجاع، وهــــو احــــد اصــــغر أبنــــاء الســــلطان بايزيــــد الثــــاني، كــــان واليــــا  علــــى طربــــزون قبــــل اعتالئــــه العــــرش، تــــوفي 
 .٩٠م؛ ينظر: كولن، سالطين الدولة العثمانية، ص١٥٢٠ه/٩٢٧

م(، ١٩4٨راسم رشدي، مصر والشراكسة صفحات من تاريخ مصـر الحـديث، تحقيـق: راسـم رشـدي، مكتبـة العـرب )القـاهرة: (  ٧4)
 .٩٦-٩٥ص

 .٣4٢/ ص4ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٧٥)
 .٣٥٨/ ص4ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٧٦)
 .٩٩عيسى، رجال مرج دابق، ص(  ٧٧)
 .٣٦٩ص/ 4ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٧٨)
 .٣٦٩/ ص4المصدر نفسه: ج(  ٧٩)
 .4٠4-٣٨٣/ ص4المصدر نفسه: ج(  ٨٠)
ــنة ( ٨١) ــوري سـ ــلطان الغـ ــأها السـ ــة انشـ ــوري: مدرسـ ــة الغـ ــر مــــن ١٥٠٣ه/ ٩٠٩مدرسـ ــا بكثيـ ــاهرة، وزودهـ ــون بالقـ ــوق الجملـ م، بسـ

 .٩٩ -٩٨األشياء، كالمصحا العثماني، فضال  عن االثار الن يسة؛ ينظر: رشدي، مصر والشراكسة، ص
 .٣٠4/ص٢/ق١؛ سليم، عصر سالطين المماليك: ج٥٠٩/ ص٣ابن الحمصي، حوادث الزمان: ج(  ٨٢)
 .4٣١/ ص4ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٨٣)
شرفي الطواشـي ويقـال لـه سـنبل الصـغير للتمييـز عـن اخـر اكبـر منـه، كـان خازنـدار اسـتاذه ومـن األمير سنبل: هو سنبل اال(  ٨4)

 .٢٧٢/ ص٣ي، الطوع الالمع: جالمبجلين المقربين؛ ينظر: السخاو 
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مشــد الجيــوش: هــو رئــيس الجنــد الــذي يراقــب الجنــد ويشــد همــتهم فــي العمــل والســير للقتــال؛ ينظــر: دهمــان، معجــم االلفــا  ( ٨٥)

 .١٣٩التاريخية، ص
ــدائع الزهــــور: ج( ٨٦) ــابق: ج4٦٥/ ص4ابــــن ايــــاس، بــ ــابق: ٥١٣/ ص٣؛ ابــــن الحمصــــي، المصــــدر الســ ــليم، المرجــــع الســ ؛ ســ
 .٣٠4/ ص٢/ق١ج
 .٥٧قاسم، أسواق مصر في عصر سالطين المماليك، ص(  ٨٧)
 .٢٧٩-٢٧٨/ ص4/عد٨حميدي والحديدي، المماليك الجلبان: مج(  ٨٨)
 .٢٦4/ ص١/ق١سليم، عصر سالطين المماليك: ج(  ٨٩)
 .١٨٩عاشور، العصر المملوكي، ص(  ٩٠)
 .٧/ ص٥ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٩١)
 .٧/ ص٥المصدر نفسه: ج(  ٩٢)
نائب الغيبة: وهو احد أمراء المئات، يتولى صاحبها الحكم نيابة عن السلطان، في حال غيبة السلطان عن القاهرة، ومنزلته (  ٩٣)

/ ١ادنى من النائب الكافل الذي يتولى نيابة السلطان بحضرته في جميع األمور؛ ينظر: ماجد، نظم دولـة سـالطين المماليـك: ج
 .٣٣٦؛ العمايرة، المعجم العسكري، ص4٣ص

 .٥١ -٥٠/ ص٥ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٩4)
 .٢4٦ -٢4٥ابن اجا، العراك بين المماليك والعثمانيين، ص(  ٩٥)
 .١٩١؛ عاشور، العصر المماليكي، ص٢4٧ابن اجا، العراك بين المماليك والعثمانيين، ص(  ٩٦)
 .٦٨/ ص٥ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ٩٧)
القويق قرب حلب شـمالي سـوريا، دارت فيـه رحـى معركـة حاميـة ببـين الجـيا المملـوكي والجـيا مرج دابق: سهل على نهر (  ٩٨)

م؛ ينظــر: نشــوان بــن ســعيد الحميـــري ١٥١٦ه/ ٩٢٢العثمــاني، إنتهــت بأنتصــار القــوات العثمانيـــة وذلــك فــي شــهر رجــب ســـنة 
ي واخـرون، دار الفكـر المعاصـر )بيـروت: اليمني، شمس العلـوم ودواء كـالم العـرب مـن الكـوم، تحقيـق: حسـين بـن عبـدهللا العمـر 

 .٢٩٨/ ص١؛ الغزي، الكواكب السائرة: ج٢٠١٩/ ص4م(: ج١٩٩٩
؛ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب االثار في التـراجم واالخبـار، تحقيـق: ٣٢٦القرماني، اخبار الدول واثار األول، ص(  ٩٩)

 .٣٦/ ١م(: ج١٩٩٨رة: عبد الرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، دار الكتب المصرية)القاه
ابن زنبل الشيخ امد الرمال، اخرة المماليك او وقعـة السـلطان الغـوري مـع سـليم العثمـاني، تحقيـق: عبـدالمنعم عـامر، الهيئـة (  ١٠٠)

 .١٨١/ص ١/ق١؛ سليم، عصر سالطين المماليك: ج١٠٠م(، ص١٩٩٨المصرية العامة للكتاب)مصر:
ي، المعروف بملك األمراء، من مماليك االشرف قايتباي ثم اعتقه، فعين جمدارا  خايرك بك: هو خاير بك بن بلباي الجركس(  ١٠١)

م بعثـه السـلطان رسـوال  للملـك العثمـاني ١4٩٧ه/ ٩٠٣فخاصكيا  ثم أمير عشـرة فـي عهـد الناصـر محمـد بـن قايتبـاي، وفـي سـنة 
نائبـا  علـى حلـب، مـات فـي يـوم االحـد فعاد بعد سنة من ذلك، ثم تقلبت به األحوال ما بـين سـجن وفـرار ومناصـب، حتـى اصـبح 

 .٢٣٦-٢٣٢/ ص١/ق١م؛ ينظر: سليم، عصر سالطين المماليك: ج١٥٢١ه/ ٩٢٨/ ذي القعدة سنة ١4الموافق 
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جــان بــردي الغزالــي، مــن مماليــك االشــرف قايبــاي، والغزالــي نســبة الــى الضــيعة التــي عــين فيهــا )منيــة الغــزال(، ثــم اصــبح ( ١٠٢)

م، ثـم فـي يـوم الخمـيس ١٥١٢ه/ ٩١٨ال مـا بـين سـجن وفـرار ومناصـب حتـى تـولى نيابـة حلـب سـنة جمدارا  ثم تقلبت بـه األحـو 
م اصبح نائبا  بالشام، وبعـد خيانتـه للجـيا المملـوكي قلـده السـلطان سـليم نيابـة الـبالد ١٥١٦ه/ ٩٢٢/ رمضان سنة ٢٠الموافق  

/ ١م؛ ينظـــر: الغـــزي، الكواكـــب الســـائرة: ج١٥٢٠ /ه٩٢٧الشــامية والطرابلســـية، قتـــل علـــى يـــد ســـليمان القـــانوني بـــن ســـليم ســـنة 
 .١٧٢-١٧٠ص

 .١٣٥؛ الزيدي، العصر المملوكي، ص١٢٦؛ مرعي الحنبلي، نزهة الناظرين، ص٣٣4ابن طولون، مفاكهة الخالن، ص(  ١٠٣)
 .٩٦رشدي، مصر والشراكسة ، ص(١٠4)
 (من هذه الدراسة.٣٠ينظر: صفحة)(  ١٠٥)
 .١٢٩الغروي ونهاية دولة المماليك، صالهنداوي، السلطان قانصوه (  ١٠٦)
 .٨٢/ ص٥ابن اياس، بدائع الزهور: ج(  ١٠٧)


