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 الممخص: 

 المؤرخون الحديث عن فترة المائة األخيرة من عصر سبلطين المماليك تناول
عمى كون ىذه الفترة من فترات الفساد  -أغمبيا-تفق وتناثرت أقواليم في مؤلفاتيم، وا

لكثرة عزل  اوذلك نظرً  وت "المؤيد شيخ" إلى سقوط الدولة؛السياسي خاصة بعد م
وتعيين سبلطين المماليك، وقصر مدة حكم الواحد منيم، غير أن ىذا لم يمنع برسباي 

األمير الطموح"، أن يصل إلى سدة الحكم المصري في ىذه الفترة المميزة  الدقماقي"
"، ويمد فترة حكمو ألكثر من خمسة عشر م8441-8428/ىـ548-528والمتمايزة "

ن سمة ثالثة اتسم ضطرابات، إال إاالقرار السياسي وقمة االست ن عمى، مما برىاعامً 
قتصادية، فكيف حدث ىذا التناقض والتمايز في اال. سوء األوضاع بيا عصره وىي.

فترة حكم برسباي، وما ىو حجم الدور الذي لعبو في تدىور األحوال االقتصادية 
استو االقتصادية؟ أي نوع من الدعائم استند في قيام سي عمىبالسمطنة الممموكية ؟ و 

المال لو لجمع المال، ومؤل الخزانة السمطانية ب اوكيف كانت ىذه الدعائم وسيمًة وىدفً 
إنفاقو؟ كل ذلك في نقاط رئيسة سوف نتناوليا من خبلل الوفير، وفيما كانت موارد 

ىذه الورقة البحثية، في محاولة لكشف الغموض عن ىذا السمطان وسياساتو 
 في الحكم، خبلل ىذه الفترة من تاريخ مصر اإلسبلمية. االقتصادية ومنيجو

 
 
 
 
 

 .ةتحميمدراسة  -برسباي -السمطان الممموكي -سة االقتصاديةالسيا -دعائم الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

Historians have dealt with the recent period of the last hundred 

years of the  Mamluk sultans and their words were scattered in their 

works, and most of them agreed that this period of political 

corruption, especially after the death of "El moeed -Sheikh" to the fall 

of the Mamluk state, due to the large isolation and appointment of the 

Mamluk sultans, and short The rule of one of them, but this did not 

prevent Persbay Daqmaki "ambitious prince", to reach the 'rule of 

Egyptian rule in this distinctive and distinctive period' 825-841 AH, 

and extends his rule for more than fifteen years, which demonstrated 

the political stability and lack of unrest However, a third feature was 

characterized by his age, It is ….. Poor economic conditions, how did 

this contradiction and differentiation occurred during the rule of the 

Mamluk Sultan of persbay, and how much he played in the 

deterioration of economic conditions in the Mamluk Sultanate? And 

on what kind of pillars was based on the establishment of economic 

policy? How were these pillars a means and purpose for him to raise 

money, and filled the Royal Treasury with abundant money, and what 

was the resources of spending? All this in key points will be addressed 

through this paper, in an attempt to uncover the ambiguity of this 

Sultan and his economic policies and approach to governance, during 

this period of the history of Islamic Egypt. 
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 بحر البسيط   (1) الزمان بمثله لشحيح :قلت      فهل جاد الزمان بمثله   :قالوا    

 المقدمة:

 سبلطينعصر األخيرة من  عام المائة الحديث عن المؤرخون تناول
 سمطنةالواضح في الفساد السياسي فترة أنيا عمى ، آراؤىمأغمب  واتفقت، المماليك
إلى سقوط  (2)(م8428/ىـ524)المؤيد شيخ"" السمطان موت بعد خاصة، المماليك
لكثرة عزل وتعيين  انظرً وذلك  ؛م8881/ىـ224عام العثمانية  أمام القوة الدولة
 السياسية كثرة االضطراباتو حكم الواحد منيم، ‘مدة صر ـق  و ، المماليك طينسبل
 .الثورات الداخمية، وقمة فترات االستقرار السياسيو 

من  كثرتولي أشيدت ىذه الحقبة التاريخية  - ولمموضوعية – وغير أن
وطول فترة ، -ما إلى حد -االستقرار السياسيب عيده، اتسم (3)متميز ممموكي سمطان
محور " رسبايـب األشرففي مقدمتيم و ، -اغالبً  -السياسية مع قمة االضطراباتالحكم 

في  الحكم الممموكي سدة‘"، أن يصل إلىوحالطماألمير  "وىودر لو ـق‘الذيالدراسة"، 
عام إلى م 8422/ىـ528" من عام ابدءً  ميزة والمتمايزةتالمىذه الفترة 

ستة فترة حكمو ألكثر من  أن يطيل سياسية فريدة حنكةب استطاعو ، "م8441/ىـ548
 ميمة أخرىسمة ن إ، إال الستقرار السياسياشيوع  عمى، مما دلل (4)ار عامً شع

، في السمطنة الممموكية بوجو عام سوء األوضاع االقتصادية :عصره، وىي ميزت
ت سياساما اتخذه ىو من ل -اجتياديفي  -عمى األرجح كنتيجة مباشرةالتي جاءت و 
جراءاتتصاديةقا بالجور والعسف، وجنى من  -اغالبً  –اتسمتقتصادية ارارات أو ق ، وا 

 تحسين أوضاع السمطنةفي  يستخدميا أندون  ثروات ىائمة وـى لنفسو ورائيا
، ويخفف المعاناة عنيم في كافة الرعية المالية عن كاىل األعباءرفع يو ، قتصاديةاال

: وىوفي الدولة اإلسبلمية لمحاكم السياسي  اجديدً  اليقدم لنا نموذجً ، الشعب طوائف
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، فقد عيدنا المادية المتأصمة بداخمووأخبلقو ، ، بشخصو وصفاتو"السمطان التاجر"
بعمل آخر  أحدىملم ينشغل  المسممين حكامأن ية اإلسبلم مدولةلمنذ البدايات األولى 

من العصر  حتى كان الشطر الثاني، وسياسة شئون الرعية الحكمإدارة بخبلف 
، ويمكنيا يعمل بيا" الحاكم السياسي"، وىو، وقد ظيرت حرف أخرى لمسمطانالعباسي
ما وىو  ،والرعية وعمى اقتصاد الدولةعمى عممو السياسي السمطوي،  بالسمبأن تؤثر 
، وخاصة موكيالممالعصر مؤرخي  كتابات البعض من منوضح 
مما ، (8)السموك لمعرفة دول المموك :ضخمال هسفر في  (م8448/ىـ548)تالمقريزي

في عصر  قتصاد المصريالا سياساتالحضاري حول ا الموضوع دفعني لتناول ىذ
 المؤرخينوتعرض ليا  قمة من سبق  -ولمموضوعية –، التي سبلطين المماليك

: أذكر من بينياعدة أبحاث  المماليكسالطين اقتصاد دولة  حولوقدموا  المحدثين،
-152)د. سعيد عاشور: التدىور االقتصادي في مصر في ضوء كتابات ابن إياس

الكريم، ديسمبر،  شراف أحمد عزب عبدوبحوث إ(، دراسات م8881-8445ىـ/124
األزمات االقتصادية في مصر في العصر : عطامحمد  عمىعثمان  د. ؛م8214

الييئة المصرية العامة لمكتاب،  الممموكي وأثرىا السياسي واالقتصادي واالجتماعي،
-845)ي القاىرة الممموكيةالطبقات الشعبية ف د.محاسن الوقاد: ؛م2002
؛ د.حيان م8222طبعة الييئة العامة المصرية لمكتاب، (، م8881-8280ىـ/224

لسياسية في الجوانب ا دراسةناصر الحجي: أحوال العامة في حكم المماليك" 
د.عبلء طو رزق: و  (،الكويت؛م8452-8255ىـ/154-851)واالقتصادية واالجتماعية"

منشورة، جامعة الزقازيق، رسالة ماجستير غير ة القاىرة في عصر دولة المماليك، عام
 عرض صراحةتلم ت ذه الدراسات السابقة، ولمدقة،،أن ى غيرم، 8252داب، كمية اآل

وراء حدوث األزمات قتصادية، وسياساتيم االبلطين المماليك أنفسيم دور سومباشرة ل
المجاالت السياسية واالجتماعية عمى حد رىا في ـثوأالممموكي العصر  قتصادية فياال

بشخص  ىذه السياسات مدى ارتباطيضاح البحث والدراسة إلب، مما دفعني سواء
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، بدايًة الضخم وكتابفي من أخبار ما أورده المقريزي من خبلل ، السبلطين الحكام
العيان،  شاىدوثائق و كبرسباي جعمت كتاباتعصر و لمعاصرتبل شك أن ف، اوأساسً 

كشف ل محاولةفي ، عند التأريخ لبرسباي وعصره نو البلحقنقل عنو ومن كتبو و 
يضاح الغموض الذي يكتنف ىذه الفترة التاريخية، و  السمطان ية شخصحقيقة ا 

حال  وبيان ؟أىدافياقتصادية و اال، ومبلمح أو دعائم سياستو برسبايالممموكي 
 انتيت لماذا، اأخيرً و  ؟ىذه الدعائممثل اتخاذ اعده في حتى يسالمجتمع الممموكي وقتئذ 

 ؟!امعً  االقتصادية لمدولة والرعيةاألوضاع تجربتو بسوء 
 : ىية يا من خبلل عدة نقاط رئيسعمىأجيب  عدة تساؤالت

 برسباي.ـ التعريف ب -

 سياسة برسباي االقتصادية.دعائم  -

 أوجو الموارد المالية وأوجو اإلنفاق عند برسباي. -

 بين "السمب واإليجاب". االقتصادية سياسة برسبايدعائم  -

 سياسة برسباي االقتصادية.تطبيق النتائج المترتبة عمى  -

 زي".ـ"المقري برسباي في رؤي -

   :الخاتمةفي 
                                                                                                   التي توصمت إلييا في ىذه الدراسة. ذيمت الدراسة بأىم النتائج

 .،،،راجية من اهلل السداد والتوفيق                                                 
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 :(4)برسبايـ التعريف ب -*

لدرجة أن ، فقر مدقع، أب فقيرعائميا  سرةابن أل ،(1)جركسي أمير ممموكي
 ىإلبنو اب دفعمما جعمو ي، (5) "امن أوضع الناس في بالده، وأشدىم فقرً " :يوصف
أن  "برسباي"الصغير يفاجئ ثم، (2)"ينفخ في الكير"و ليعمل لديو حدادحرفي، رجل 

تمقن "و ،(80)في خدمتو يصير، ف"صادق"لرجل ييودي يدعى يقوم ىذا الحداد ببيعو 
 الممموكي األميرابتاعو و  ء بو إلى مصر، حتى جي(88)"بأخالقو، وتطبع بطباعو

-154)قرقو ـبالظاىر السمطان  ىإلانتقل ومنو ، (82)، نائب ممطيةاألحمدي دقماق
الوظائف  ىتول ى، ومنو إلالعسكري ليرتقي في سمك األمراء (84)(ىـ528-118ىـ/112

إلى  (م8428-8482/ىـ524-588)المؤيد شيخالسمطان ن عصر ماإلدارية الكبرى، 
عام  أواخر)ططرالسمطان ثم ابن  ،(84)(م8428/ىـ524)السمطان ططر

 (88)لمممك ايصبح نظامً من وظيفة إلى أخرى حتى برسباي ينتقل  (88)(م8428/ىـ524
تتفق كممة و  ،ابن ططر" "لصغيرلسمطان ااب يطيحفترة وجيزة،  ، وبعدألمره اومدبرً 

 .(85)المماليكسمطنة عرش  عمى توليتو(81)الكبارالمماليك األمراء 

، واكتسب ا، وتخمق بأخبلق من رباه صغيرً اشابً كبر ، و ابرسباي صغيرً  نشأ ىكذا،
، لدرجة أن وصفو تحين الفرصة لينيم في جمعوو ، اجم   احب  المال  حبأمن صفاتو، ف

 (20)ابن إياسأكده ىو ما و ، (82)"الشح والبخل والطمعجمع بين ":قائبًل المقريزي معاصره 
، (28)"لجمع األموال من المباشرين اعنده طمع زائد في تحصيل األموال، ومحب   :"..بقولو

من  :أواًل  ،برسباي اكتسبيا ،ال شك مكتسبةصفة ما ىو إال  ،في اجتيادياألمر يبدو و 
نخاسة، وصك في سوق ال من بيعو :اوثانيً ، المربي األول" لو"بذلك الحداد الييودي هتأثر 

أو سجن من أساتذتو العسكرية، وما القاه من نفي تربيتو من  :اثالثً و الرق الذي وصم بو، 
حب نحو  اقوي   ايترك فيو أثرً كفيل بأن أن كل ذلك بل شك ، ف(22)السابقين أو سبلطينو

حتى ال  النفوذالسمطة و مع لديو "عصب الحياة" لالماوفرة  وضرورةوالتمسك بيا،  ،الحرية
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ينتيي بو ل ويجد يسعىأن ، وال جدال في ، من رق أو سجنما حدث لو من قبليتكرر 
وقد لمببلد،  اانً سمط، ثم (24)لمممك اونظامً ، امتميزً و  اقوي   اممموكي   اأن يكون أميرً األمر إلى 

ثروة ، وأن يحقق ثروة طائمة زادت عمى سابقيو، (24)!انحو الستين عامً من العمر بمغ 
 يسعى بعده، ىلمن أت احد سواء، وغدت نموذجً  عمىه و ه والحقو تحدث عنيا معاصر ىائمة 

 يرجعالثروة الطائمة؟ ىل ىذه ي في جمع برسبا فكيف نجح، ياعمىأن يصل إلييا أو يزيد 
  !؟في ذات الوقت اوتاجرً  ام لكونو سمطانً أ او لكونو سمطانً حانج

التي  االقتصادية ودعائميابرسباي  ةسياسل مع عرض فيما يمي ،اإلجابة
 في ذات الوقت؟! اوىدفً  وسيمةً وكيف كانت ىذه الدعائم يا، عمىارتكزت 

 رسباي االقتصادية:ـسياسة بدعائم  -*

كسمطان ن برسباي أإلى  التنويووجب مموضوعية ل اتحريً و ، ئ ذي بدءداب
ي إل والتطمع، فقد كان من الطموح الشخصي، وعمى، وزاد اختمف عمن سبقو ممموكي
مم ، فممن سبقو أكثر بكثير، طائمةالثروة التحقيق والحكم، مع الرغبة في السمطة 

نما و  ايكتف بكونو سمطانً  مع ثراء من بعده،  دائمة، تظل ، وذكريشيرةلنفسو أراد ا 
اتخذ ومنذ المحظات األولى لحكمو لذا و لرعيتو،  ا، ثم لسمطنتو، وأخيرً فاحش لنفسو أواًل 
مع كونو رجل ب إلى جن اجنبً لسياسة والحرب، لشئون ا ا، ومدبرً لمببلد امن نفسو سمطانً 
ا وغدسياساتو دون معاون أو مشير، ل امعدً و ، بو االدولة منفردً في ول االقتصاد األ

ثم  أوالً ، ومؤل الخزائن بو السمطانية الوفير جمع المالىدف سياساتو االقتصادية ىو: 
؟ الببلد باي في سياستو االقتصادية إلدارةدعائم استند برس أي عمىف ،اثانيً الحكومية 

 .؟طائمة من المالالثروة ىذه الاالقتصادية وجمع  ىي وسائمو لتحقيق أىدافو أو ما

يا عمىالتي ارتكز  -الوسائل -أولتمك الدعائم عرض موجز في ،، جابةإلا
 اشخصي   منوالصادرة موثقة باألخبار واألوامر السمطانية في سياستو االقتصادية  برسباي
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 " :كتابمن خبلل بيا أو تنفيذىا لترتيب حدوثيا والعمل  انيايتو، وفقً  ليإعصره بداية من 
 : النحو التالي عمى "،م8448/ىـ548ت" " لممقريزيدول المموك السموك لمعرفة

أسموب البيع، طرح البضائع، : اق التجارية: من خبللة األسو في حرك التدخل -أواًل 
 التسعير.

 .والعسف الجورذوي من  موظفو المال  -اانيً ث
   اإلفراط في الضرائب، من خالل: -اثالثً 
 األمراء. حمايةرفع  -المغاالة في القيمة -االستحداث -كثرة الفرض    

 الشامل. نظام االحتكار االقتصادي تطبيق :ارابعً 

 : ، ومنياوالمغاالة في الفرض، العقوبات المالية: اخامسً 
 .قطع الرواتب -"استخبلص األموال"  –الحوطة  -المصادرة            

 :(المناصب اإلداريةبيع )في تقميد وظائف الدولة، أو الرشوة المالية :اسً ساد

 يمي:، فيما ياعمىالدالة  لسمطانيةا واألوامر باألخبارموثقة  ليذه الدعائم، عرضسوف أ

 :األولىالدعامة 

 :حركة األسواق التجاريةفي المباشر التدخل -

ة في السمطنة ق التجارياسو في حركة األ اومباشرً  اواضحً  تدخبًل لبرسباي  كان 
 : النحو التاليعمى أعرض ليا أكثر من صورة، لو  ، والممموكية عامة

  :ونوعيتيابيع أساليب الالتدخل في : أوليا

جمادى في من برسباي  سمطانيأمر و ، القماش"و  الثيابأسواق" مع،، البداية
دون  بالنقد اقتضى بيع الثياب الواردة من خارج مصر ،م8428/ىـ528عام  األول

.. الخبر:"يقول ، السمطاني بتنفيذ األمر التزام التجارضرورة ، و (28)"األجلأو" النسيئة
وبالد  (25)أو الموصل (21)أن ال تباع الثياب التي تجمب من بغداد (24)وفيو رسم



 يمد. إيمان مصطفى عبد العظ           زيـلممقري )السموك(في كتاب  قتصاديةودعائم سياساتو اال السمطان بـرسباي

 - 21 - 

أىم ما نبلحظو في ىذا األمر، أن لعل ، و (42)"واإلسكندرية إال بالنقد (21)الشام
و من قبم اساريً جل كان البيع باأل، و ابرسباي بدأ مباشرة بتنفيذ سياستو االقتصادية سريعً 

البيع المباشر السداد، عمى عكس في مقابل فترة  اكبيرً  اربحً  لمتاجريحقق ، و بكثير
ولكن  ، السمطاني مرؤلل، اجاء رد فعل التجار مستسممً يقمل من أرباحو، وقد الذي 

 .(48)"امتنع التجار مدة من الشراء نسيئة" :حسبما قال الخبرلفترة وجيزة، 

 رح البضائع: ـط -ثانييا

السمبية عمى  العوامل التي تركت أثارىا أىممن  كنظام اقتصادي الطرح
تطرح الدولة  أن أساسعمى فكرتو  قامتقد ، فبوجو عام الممموكي العصر في التجار

 البضائع تفرضأنيا  أي ،التجار عمى -كان السبب اأي   -البضائع المتوافرة لدييا 
 األسواقوبالكمية التي تريدىا بغض النظر عن حاجة ، بالسعر الذي ترتضيويم عمى

حق  أوالتاجر لم يكن يتمتع بحق الرفض  نإثم ، إليياعدم حاجاتيا  أوليذه البضائع 
، وقد قام سبلطين المماليك من (42)المساومة عمى السعر المفروض من قبل الدولة

ومبالغة مرات الطرح عدد لكن باستزادة في نفذه، و و ىو جاء و ، بيذا الطرح برسبايقبل 
" وغبلت" فول وبيار من محاصيل وبضائعوتنوع في وغمو في سعره، في كمياتو، 

 ،فترة حكموطوال واألمثمة عمى ذلك متكررة ، األسريو الحرب أو حتى غنائم ، مثبًل 
 (44)، شير ذي القعدة، عادت األغربةم8424/ىـ521في أواخر عام  :منياأذكر 

 ، واألسرىالكثير الجوخ، وىي محممة بالغنائم من (44)المقاتمة المنتصرة من قبرص
قدمت ف، أو جانوس "جينوسقبرص "ممك  ، ومن بينيم"وعددىم: ثبلثة وعشرين رجبًل 

ينزل بيا لمسوق ‘" فأمر أن"، من الجوخ نحو مائة وثبلث قطعلبرسباي الغنائم 
 .(48) "االتجاري، و طرحت عمى التجار، ولم يعط المجاىدون منيا شيئً 
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رجالو  يمنح لنفسو دون أنحرب وأسراىا، وانفرد بالعائد ال برسباي غنائم ىكذا باع
 السفر لمحرب!!! نفقة وكأنو اكتفي بما قدمو ليم منمنيا  اجزءً ، نصرالالذين صنعوا لو 

فيو طرحت بضائع من " :يقولخبر  ، في شير رجب،م8425/ىـ542عامي ف
 (41)فارتفعت الغمةناس، ولم يعف أحد من التجار عن أخذىا، السمطاني عمى ا (48)رالمتج

يطرح ، مما يشير إلى أن السمطان (42)"ثالثمائةإلي  (45)اإلردب امن مائتين وعشرين درىمً 
ىو و  ،المالية إمكانياتيم أودون مراعاة الحتياجات التجار  ،شرائيابضرورة مزم ـي‘البضائع و

 .م8448/ىـ542 ،م8444/ىـ545 :متتاليين ىمان آخريعامين في  ا كررهـم

من طرح فيو ".. :، يقولثالث خبر ،م8444/ىـ545 عام شير صفرفي  
 لفول عمى أصحاب البساتين والمعاصرعشرة آالف إردب من ا (40)شون السمطان

إردب" بسعر مائة وخمسة وسبعين درىما من الفموس كل ، (48)وغيرىا من الدواليب
، م8448/ىـ542 عام في شير رجبو ، (44)"أحد ممن لو جاه (42)ال يحميأمع رسم ب

فمفل بمائة  (44)فيو طرح عمى التجار بالقاىرة ودمشق ألف حمل.. :"رابع، يقولخبر 
في ، و (48)"عن كل حمل مائة دينار، نزل بيم منيا بالء ال يوصف األف دينار، حسابً 

ما أصاب الناس من  ىارة المقريزي داللة واضحة عمى مدىذه الجممة األخيرة من عب
 السمطان أو يراجع نفسو ويتراجع عن قراره.ن ييتم ضرر دون أ

 :اإلجباريالتسعير  نظام -ثالثيا

، ففي من جانب الدولة، وتسعير البضائع الفقياء حول شرعية التسعير اختمف
 اآلخر، أجاز البعض يحرم عمى المحتسب التسعير في كل وقتنو إحين قال البعض 

وليست الببلد،  إنتاجكانت البضائع من  إذافي حالة ما ، و (44)التسعير في زمن الغبلء
 .(41)الوارداتمن 
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جراء من حين آلخر وطوال تاريخ دولتيم إلى ذلك اإل سالطين المماليك لجأ 
سعر البضائع في البيع  تحديد.. خاصة في أوقات األزمات االقتصادية، ويقصد بو 

ن و  برسبايقام بو ف والشراء، رح البضائع سواء بط -االبً غ –قرنوو ، ي استخدموف، أفرطا 
، م8422/ىـ528مثال ذلك ما حدث في عام ، و من الخارجوافدة الأو  االمنتجة داخمي  

حد أال يتعرض أ (42)عمى مطابخ السكر، وألزم من يدولب السكربرسباي  (45)ختم" عندما:
، سكر السمطاناء السكر إال من وباعة الحموى من شر منيم لعممو، ومنعت باعة السكر، 

 .(88) درىم" 4000بنحو  (80)األكثر من ذلك أنو أمر بتسعير السكر القنطارو 

ن مراعاة لحال التجار والصناع دو الذي يرتضيو  بالسعر رسبايـب رـيأم ىكذا،
 فيكما حدث الخارج الواردة من البضائع  يبيع، وكذلك المالية مقدرتيم أو

 بيع في أو، الذكر سالفة "م8448/ىـ542م، 8444ىـ/545م، 8425ىـ/542"األعوام:
 . "م8424/ىـ521"في عام كما حدث واألسري الحرب  غنائم

 :فيما يميأعرضيا بعض المالحظات حول ىذه الدعامة 
 سبقوقبمو، ولم يقم بيا من من فمم تكن  ، االقتصاديةىذه الدعامة برسباي  أوجد -أواًل 

يتدخل بوضوح ومباشرة من سبلطين المماليك سمطان سبلطين، فكان ىو أول  من
 سواق التجارية.األفي حركة البيع والشراء داخل 

األسواق التجارية أكثر من صورة  كتحديد نوع البيع، في حركة برسباي تدخل  اتخذ -اثانيً 
 دون األجل. يدون مرور وقت طويل، كالبيع الفور  أرباحوبالشكل الذي يعجل بوفرة 

من صور تدخمو في حركة األسواق التجارية ثانية طرح البضائع، صورة  مثل -ثالثا
 . وشرائيانعم، ولكنو زاد عمى سابقيو بأن غالي في تقدير قيمة بيع ىذه البضائع 

ما يحقق لو أعمى ما يراه و صورة ثالثة لتدخمو نعم، وو فقتسعير البضائع  مثل: ارابعً 
 األرباح.
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 لدعامة الثانية:ا

 :عسفوال جورال ذويمن  ""بالضرورة"المال  موظفو -

سياستو االقتصادية، لبرسباي الدعامة الثانية العسف والجور، لصحاب أ مثل 
فكانوا ، ابسبب ومن غير سبب غالبً  حصد أموال طائمةحيث عمد إلى اختيارىم، وبيم 

من ل النظروبوقتما يريد، وكيفما يريد، الذي يأتي لو بما يريد، الذراع األيمن القوي، لو 
، (84)، ووكيل الديوان المفرد(84)وناظر الخاص، (82)ستادارإلا منوظائف المال، تولى 

وتحصيل  جبايةوالقسوة في إجراء عممو من  بصفة أساسية ىي العنفاتسم قد وجدناه 
ىذا األمر وفي ، القسوة ما اشترط برسباي في تولية الموظف" المالي"ل ا، وفقً لؤلموال
  :أعرض ليا فيما يمي، الدعامة هذتناولو ليعدة مبلحظات في  وجدت

صفة القسوة والعنف في التطبيق توافر موظفيو الماليين  لتعيين برسباي اشترط -أواًل 
بنفس األسموب من  ىو في معاممتيم يتوان، وفي ذات الوقت لم وظيفتوميام أداء و 

ن عجز عن األداء سرعان ما فإ ،ليتم ميمتو عنف، فيو يعين الموظف أوقسوة 
دون تردد، أو سرعان ما يعاقبو ويمزمو بالمال الذي يريده، يعزلو ويأتي بغيره 

 !! اويستخمصو منو ىو شخصي  

ن أ ثوربما لعدة سنوات قميمة، فقد يحد، قميمة لعدة شيورالتعيين يستمر  قد -اثانيً 
، في ذات الوظيفة يعاد تعيينو مرة أخرى ثم بعد شيوراالستادار، يعين ويعزل 

لو في مبلحق البحث  أفردناوقد وظفيو االستادار، يتضح من خبلل ثبت موىو ما 
 وسنوات العمل. باألسماء

عمى  اموظفي المال، عقابً مباشريو و ستخبلص األموال من برسباي ال عمد -اثالثً 
بيع  ى، مما دفع بالبعض منيم إللوظيفتيم المالي وعدم الوفاء بااللتزامعجزىم 

 ليذا العجز. اممتمكاتو سدادً 
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لكثرة  انظرً  ؛مع قصر مدة والية الواحد منيم، وظائف المالمن تولى عدد  كثر -ارابعً 
ذلك بمغ عدد  ومثال، استة عشر عامً سمطنتو التي بمغت نحو خبلل العزل والتولية 

فترة، تكرر فييا نحو ثبلثة من  ةعشر  خمس وظيفة االستادارية نحو فترات مدة
أرغون شاه"، وأيتمش الخضري، وابن : ، نذكرىؤالءومن ، الموظفين في أكثر من فترة

من  خبلل العامين األوائل مسئولية االستادارية في تكرار ، والثبلثة تولوا(88)واليأبو 
صبلح الدين بن ابن كاتب جكم، و  تالىمو ، م8422-8428/ىـ528-528 عيده
ابن  ،تولى مرتين""لدين عبد القادر، وزين ا، ووالده بدر الدين بن نصر اهللاهللنصر 

 .(88)جانبك الصوفي ،، اقبغا الجمالي" تولى مرتين"ب المناخكات

ن إبشدة العسف والجور، إال  -عيمأجم –إن لم يكن غمب موظفي أ تميز -اخامسً 
 قبغا الجمالي.أ: ويميو، شاه أرغون :أوليم وىوكان  اعسفً  اإلطبلقأكثرىم عمى 

  :الدعامة الثالثة
 : راط في الضرائبـاإلف

أن ىذه الدعامة قديمة ومستخدمة من قبل سبلطين إلي بداية  وجب التنويو
و ممن سبقسبلطين المماليك  أغمبلجأ  ، لم يوجدىا، فقد(81)المماليك من قبل برسباي

يز الحمبلت يتجلمحصول عمى األموال لكوسيمة ، ضرائب الباىظةالفرض  إلي
من  "خراج األرض" جمع الخراج، منيا: ىباالضافة إلى وسائل أخر العسكرية، 

قبل  اوقبل جمع المحصول الجديد، وأحيانً استحقاقو، موعد لمزارعين والفبلحين قبل ا
عن بضعة أشير مما  اأخذ أجرة العقارات واألمبلك مقدمً كذلك، موسم فيضان النيل، و 

ولكن ، ر عمى نيج سابقيويليس ي برسبايـأتثم  ،(85)عرض الناس لكثير من المظالم
يم، عمىعن سابقيو وزاد  بة لممال والنيمة في جمعو، فتميزالمحىو وصفتو شخصو ب
عادة ما سبق و تكرار الفرض، كثرة و: ـأول، كان سبيللو ذلك بأكثر من تحقق قد و  ا 
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عمى التجار  "بالمكوس" من الضرائب، وىو ما سميالجديد  استحداث ثانيو:و إلغاؤه، 
  أمثمة ذلك:و رفع حماية األمراء،  وثالثو:، اوخارجي   اخاصة داخمي  

 إلغاؤىا:  سبقضرائب  فرض إعادة - أ

ر السمطاني في شوال عام ـباألم :(80)دار التفاح (82)إعادة مكس :ومثال ذلك
دار التفاح الذي أبطمو المؤيد شيخ، فأعيد  مكس: "... رسم بإعادة 8428/ىـ528

عدة حوانيت لبيع ظاىرىا ب، ، والدار ىذه سوق(88)بسفارة الوزير ابن كاتب المناخ"
المؤيد قرر  ،(42)فموس آالف درىمسبع في كل شير  أجرتيامن يحصل ‘الفاكية، 

لما تسمطن، برسباي  نإ إال، م8485/ىـ528في عام يا، عمىرفع الضرائب من شيخ 
 وغيرىا إن وجد. مكوس ىذه الدار ةعادإبمن المال  ايوفر مزيدً أراد أن 

 : بجانب المقررة"استحداث ضرائب جديدة المكوس: " -ب

قام باستحداث كذلك ئب بكثرة الفرض، و برسباي إلي االرتكاز عمى الضراعمد 
مكوس "القرعان،  :، منيامثاللو أكثر من و ، لجبايتو مع المقرر من قبلالجديد منيا 

 :عمى النحو التالي، وسوف أعرض لمثبلثة "، والخيولالضيافةو 

 :(44)مكوس "القرعان" - أ

 ممموك، والسبب في استحداثيا: م8428/ىـ540مستحدثة بتاريخ عام  مكوس
أن يجعمو كبير القرعان، ويوليو فسألو  ،سخر منو المماليك في حضرة أقرع"،سمطاني 

عمى  "فرائض من المالوقرر الرجل " "،وعمىفأجابو السمطان، ورسم لو، وخمع "يم، عمى
الييودي مبمغ، وعمى النصراني مبمغ، وعمى المسمم مبمغ، بحسب حالتو  عمىف، األقرع

، "ع عشرة دنانيرفرض عمى األمير األقر " أمراء المماليك لم تنج منو، حيثحتى ورتبتو، 
 .(48)"رعـفي حكم األق (84)صمع والجمحتجاوز بأن عد األو " فقيل:، وطغيانو غيوزاد في و 
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 مكوس الضيافة:  - ب

عبد القادر بن أبي الفرج، زين الدين ستادار مكوس صدرت باستحداث اإل
سماه الضيافة، يستعين بو عمى  ففرض عمى كل بمد مااًل إلي النواحي، حيث سار 

، فكان يأخذ اكثيرً  المماليك السمطانية"، وحقق من ورائو مااًل  عجز الديوان المفرد لنفقة
يظير إثره  اختل حال الفالحين خماًل و أن "عمىمن البمد الواحد مائة دينار، مما ترتب 

سيدفع الناس نظير استضافتو، أو ىكذا،، ، و (88)"عمى حد قول المقريزي فيما بعد
 .ييم!! مقام الرجل لدنظير 

 مكوس الخيول:   -ج

، م8444/ىـ541عام شعبان شير بتاريخ  ،من إصدار السمطان برسباي
فرض السمطان عمى جميع بالد الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة وسائر : "حيث

ناظر أن قام  سبق ذلك الفرضوقد ، (76)"تؤخذ من أىل النواحي الوجو البحري خيواًل 
 فكان عددىا نحورض مصر كميا قبمييا وبحرييا، قري أفأحصى  (85)ديوان الجيش

الذي  ، وتستطيع أن تعرف مجموع وحصيمة المبمغ(2812قرية) ألفين ومائة وسبعين
درىم فموس عن  آالف خمسةخذ من كل قرية نو كان يؤ جمع، خاصة لو عرفت أ‘

  .(41)عن ثمن فرسين آالف عشرة الفريثمن فرس واحد، ويؤخذ من بعض 

 :(67)، ومحو الرنوكمنع األمراء منياو ،الحمايةع ـرف -اثالثً 

أمير أو السمطان عمى بعض  ايفرضييقصد بو الضريبة التي مصطمح  :الحماية
قد ، و (12)وليا مقابل ىو حماية الذي يدفعيا، (18)المتاجر والمراكب واألرزاقاألراضي و

 إلغائيارسباي إلى ـبعمد  وقد، (14)العصر الروماني، وربما من قبمو في مصر منذ عرفت
، في ذي م8428/ىـ522 فمن أحداث عامىو ما وضح من خبلل عدة أخبار، و صراحة 

رسم السمطان بمنع األمراء واألعيان من الحمايات، ومحيت " :(14)الحجة، خبر يقول
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حتى يتمكن مباشرو السمطان من وذلك رنوكيم عن الطواحين والحوانيت، والمعاصر، 
من  افرميت، وىي ما بين سكر وأرز وغير ذلك، فشمل الضرر كثيرً  ،رمي البضائع

 .(18)"الناس، لما في ذلك من الخسارة في أثمانيا، والمغرم لألعوان

منع األمراء ونحوىم " :المحرم في :م8424/ىـ542عامفي خبر ثاني:  في
من حماية أحد عمى مباشري السمطان، ورميت البضائع عمى جماعات، فكثرت 

 .(18)"خسارتيم فييا مع الغرامة

، واستحدث في قيمة معدليا وغاليأكثر برسباي من فرض الضرائب،  ،ىكذا،،
الضائقة المالية كان مبرره لذلك اء عن الرعية، ودائما ما منيا الكثير، ورفع حماية األمر 

 ام الحيمة والتصرف بيذهالستخد وعدفالسبب الذي  نإإال األحوال االقتصادية، وسوء 
 .!؟رعيةـدون الدولة أو الىو نفسو كان: ل جمع المال وتحصيموالطريقة ل

 : ، ما يميىذه الدعامة عمىالحظو ـنا يمكن أن أىم ملعل و   

غالي في فرضو، برسباي  نإإال ، قديمممموكي اقتصادي الضرائب تقميد  فرض -أواًل 
 .و الكثير، فزاد عمى القديم بجديدواستحدث من

الضرائب المستحدثة، التي أقرىا برسباي واستفاد من عوائدىا ىو تنوعت  -اثانيً 
 ما بين ضرائب عمى البشر، والدواب وخبلفو.  اشخصي  

فادة من ستمن أوجو اال ادً جدي ا، وجيً بوجو عام حماية األمراء عن الرعية رفع  -اثالثً 
 الضرائب المقررة.

 رابعة:ـالدعامة ال

  الشامل:تطبيق نظام االحتكار االقتصادي 

أساسية في سياستو وركيزة برسباي عمى نظام االحتكار كدعامة  اعتمد
وكانت أول  ،، في عدة أنواع من الغمة والمحاصيل كالسكر والفمفل، والثياباالقتصادية
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 م8422/ىـ524ني من حكمو، في عام احتكاراتو صناعية، ووقعت في العام الثا
أال يتعرض أحد منيم  ،يدولب السكر، وألزم من عمى مطابخ السكر ختم" :حيث

لعممو، ومنعت باعة السكر وباعة الحموى من شراء السكر إال من سكر السمطان، 
 .(15)"ليدولبوا السكر( صناع)وأقيم لو جماعة  ،(11)وعمل لذلك ديوان

منع ، وزاد عمى ذلك بأن عماليابطالة ، و غمق المصانعىذا الخبر  يفيد 
 وكان رد الفعل ،"مصنعو ىو الخاص السكر والحموي" من شراءه إال من الباعة" بائعي

 "المقريزي: لقاو  أتي بالسمب والضرر عمى الرعية،ىذا األمر ، غير أن ىوكما أراده 
، واألكثر من ذلك أنو أمر (12")بذلك، وتضرر بو جماعة عديدة افضاق الناس ذرعً 

 .(50) درىم 4000بتسعير السكر القنطار بنحو 

زراعي صناعي تجاري، حيث في شامل احتكار : عن رخبر آخىـ 548في عام 
 امنفردً  اشير صفر: "رسم أن ال يزرع أحد من الناس قصب السكر، وأن يبقي صنفً 

 .(52)" اوسكرً  (58) اوقندً  لمسمطان يزرعو في مزارعو بجميع اإلقميم، ويعصره عسبًل 

 (54)أن ينصب قبان باإلسكندرية" منع السمطان :م8425/ىـ542في عام 
الفرنج  وألزمالبيار عمى الفرنج،  لوزن بضاعة أحد من التجار، فامتنع الكافة من بيع

الحمل، وكانت قيمتو مع  ادينارً  مائة وعشرينبشراء فمفل السمطان المحضر من جدة ب
أن يبيعوه ، فأخذ الفرنج منو ما وصمت قدرة مباشري السمطان ادينارً  ثمانينالتجار 

ببلدىم،  ىا بكثير مما حمموه من بضائعيم إلخذ بقيتو، ورجعو يم، وامتنعوا من أعمى
  .(54)فشمل التجار وغيرىم من ذلك ضرر كبير

أعيد الحجر عمى ": اآلخرةربيع شير في  :م8425/ىـ542عامفي كذلك،، 
بعد ألغي القرار والغريب أنو ، (58)"السمطان إالال يشتريو وال يبيعو  أنورسم السكر، 
 .(58)!!؟"ثم بطل ذلك ، فقيل:"اأيضً  فترة وجيزة
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دينار، فعين لو  ألف 80عجز الديوان المفرد بمبمغ ": العام نفسو، في ،،كذلك
بو من ذلك تحكير صنف  أما بد برسم المتجر السمطاني، وأول ثبلثين ألف مبمغ

إال السكر فبل يدولب زراعة القصب واعتصاره وعمل القند سكر ثم بيع السكر 
وكعادتو تراجع عن األمر، فقيل:  الكشاف والوالة"، عمىن توزع الثبلثين السمطان، وأ

يكون  أن"ورسم احتكار الثياب:عن مثال رابع، ، كذلك وفيو، (51)!ثم أىمل ولم يتم؟"
لي القاىرة مي لمسمطان ال يشتريو ممن يجمبو إوالموص (52)والعاتكي (55)صنف البعمبكي

 .(20)"وـى إالويبيعو في الناس 

"وفيو حكر بيع الحطب  :، حكر لمغمة والحطبم8425/ىـ542عام رجبفي 
النواحي  من ببلد الصعيد، وجعل من أصناف المتجر السمطاني، وحكر بيع غبلت

في أنو  ،،،األكثر من ذلك، و (28)"ا من جممة المتجر السمطانييضً وجعمت أبأسرىا، 
زي يالمقر احتكر شراء الغبلل لرخص سعرىا وقتئذ، حسبما قال ، م8448/ىـ548عام 
فيكون السمطان ، لنيل فغمت الغبللنيا رخيصة، وربما توقفت زيادة افإ ":اآلتيالخبر في 

في عام ، اأخيرً و  ،برسباي، ونيمو لجمع المال جشعما يعبرعن م، (22)حق بفوائدىاأ
كان لو رد فعل ، مما "السمطان (24)شراء فمفلبزام الفرنج ـلـ إب"أمر  م8444/ىـ541

 .(24)غضبيم أثارسيء، حيث 

االقتصادي،  االحتكارسياسة برسباي ل تطبيقمالحظة عمى أكثر من  ىنا
 :فيما يميأرصدىا 

قتصادية دون غيره ممن سبقو أو أساسية في سياسة برسباي اال االحتكار ركيزة -أواًل 
 .يو حقل

برسباي خبلل سنوات حكمو بنحو مسمطان عدد مرات قرارات االحكتار ل زادت -اثانيً 
 ست مرات.
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 .المصري كافة أوجو االقتصاد ل شامبًل االحتكار برسباي سياسة  طبق -ثالثا

أغمب قرارات تطبيق  سياسة االحتكار عند برسباي بالتردد والتضارب،  اتسمت -ارابعً 
 التراجع عنيا.كثرة و 

 الدعامة الخامسة:

 :(18)العقوبات الماليةفرض 

ية، فمن لجرائم الجنائلمعقوبة كجزاء عمى ارتكاب ا اقانونً اإلسبلمي القضاء سن 
منذ دولة  دول اإلسبلمعمل بو في كل القتل، وي السجن إلىالحبس أو و  قطع يد السارق،

لى العصر العباسي، و  يقاع التزم السبلطين بتنفيذ القانون  العصر الممموكيفي المدينة وا  وا 
العقوبة المالية" "بـ أن ظير ما يمكن أن نسميو إلىا كانت، العقاب عمى الجرائم الجنائية أي  

والتي ، تى قطع الرواتب المقررةالمالية، أو حسواء بالمصادرة أو الحوطة، أو الغرامة 
لم يختمف ، وعمى المالمن أساليب تحايل السمطة الحاكمة لمحصول  اأسموبً مثمت 

مصادرة أموال ل لجأ كما فعل سابقيو تسمطن، عندماف، من السبلطين برسباي عن سابقيو
حد رجال الدولة فكان يكفي أن تظير عمى أ ،، وأمبلكيممن المباشرين وغيرىم الناس

ما فليدفعيا، و المبالغ الضخمة عمىلمسمطان يقرر  سيبًل  امظاىر النعمة حتى يكون ىدفً 
ما كان  باإلسكندريةالمظفري، وسجنو  بيبغا فعمو برسباي من القبض عمى األمير الكبير

 لذلك. اواضحً  ، ومثااًل (28)"د صار لو حزبـق "ألنومنو  اخوفً إال 

المال : والتي عرفت بأنيا ،المصادرة :يلتحايل، فيذا ال األولىالصورة  تتمثل
عمى ما يوجو إليو  االذي يمزم الشخص بدفعو وفاًء لما ينسب إليو من اختبلس أوعقابً 

عام من  األولفي ربيع  :يقولد واح خبرفي عيد برسباي، ، وعنيا (21)من تيم
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، (89)وفيو رسم بمصادرة قاضي القضاة الشافعي بدمشق.. :"م8422/ىـ528
 .(88)"صودرواـوعدة من تجارىا فوالحنفي بيا 

عمى المال أو  إيقاع الحجز: ويقصد بياالحوطة، الصورة الثانية، في تتمثل 
وتمادي في ذلك  كعقاب الستخبلص المال،في أحيان برسباي طبقيا قد ، و (800)العقار

وفي أحيان أخرى ، عمى موظفيو من رجال دولتو كثرة إيقاع الحوطة "عمى األموال"ب
، ومثال ذلك ما حدث عمى حرمة الدولة وىيبتيا ىتدأو اعساء كعقاب لمن أاتخذىا 

وفيو رسم بإيقاع "يقول الخبر:حيث ربيع األول،  شير ،م8422/ىـ528عام في 
، (808)"الحوطة عمى خيول أىل الوجو البحري من الغربية والبحيرة ونحوىا فأخذت

كتب بإيقاع الحوطة عمى أموال التجار :" رجب، شير م8424/ىـ521في عام و
يا، وتعويقيم عمى السفر إلي عمىالتي ببالد الشام واإلسكندرية ودمياط، والختم 

من  اأخذوا مركبين قريبً  الفرنج، والسبب وراء ذلك أن السمطان قد بمغو أن (802)"بالدىم
رجل، فكان البد من رد فعل  مائةدمياط فييا بضائع كثيرة وعدة أناس يزيدون عمى 

جراء حاسم، فمم يجد سوى الحوطة.  وا 

أوقعت الحوطة عمى فمفل التجار " ، شير رمضان:م8448/ىـ548في عام   
الحمل،  ابالقاىرة ومصر واإلسكندرية ليشتري السمطان من حساب خمسين دينارً 

 فيو ، (804)الحمل" افمفل السمطان في أول السنة بسبعين دينارً يم عمىوكان قد أبيع 
قبض السمطان عمى سعد الدين ناظر ": م8444/ىـ545عام جمادي اآلخرة، 

 دارىما، ثم أفرج عمىالخاص، وأخيو الوزير جمال الدين يوسف، وأوقع الحوطة 
 ،(804)"دينار، فنزال في بيع موجودىما ألفزما بحمل ثالثين ـلعنيما من الغد، وأ

ي  .(808)"المال المذكور رادـوا 
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أ لجوقد ، المقررة (824)قطع الرواتب والجرايات في:الصورة الثالثة،  مثلتت
الين فقط بينيما نحو إلييا في نطاق ضيق، وعمى فترات متباعدة، فقد وجدنا ليا مث

ن دلمت عمى أن برسباي قد تفننعشر سنوات،  باألساليب ألموال في جمع ا وا 
، م8424/ىـ525لخبر التالي: عام ما ذكره صراحة المقريزي في االمتعددة، ومنيا: 

 قطع السمطان جرايات المباشرين من القمح، وىي خمسة آالف إردب،" :في رجب
وفي ىذه في رمضان خبر يقول:"، م8444/ىـ541في عام، و (801)فتوفرت لمسمطان"

الديوان المفرد، واإلسطبل السمطاني، وديوان  عمىاأليام، قطع عدة مرتبات لمناس 
واغتم  الوزارة، وذلك ما بين نقد في كل شير، ولحم في كل يوم، وقمح في كل سنة،

ن تكثر الصدقات في شير رمضان فاقتضى ألك كثير من الناس، وكانت العادة لذ
في ، في العام نفسو، (805)الحال قطع األرزاق لضيق حال الدولة

ا عدة مرتبات لمناس من ديوان ت أيضً قطع" :، مثال آخر(م8444/ىـ541)شوال
 .(978)ق لخيوليم، ومبمغ دراىم في كل شيرعمىالسمطان، ما بين 

استخالص  رامة: أوـالغ.. في تتمثلوجدناىا ف ،الصورة الرابعةعن  أما
 ومن أمثمتيا: األموال: 

يعاقب االستادر القديم لعجزه عن الوفاء  ،م8422/ىـ524عام  في شوال، 
: "سمم أرغون شاه إلي األمير ناصر الدين محمد بن أبي والي حيث بالتزاماتو،
، خبر م8428/ىـ540في عام ، و (997)ار، ليستخمص منو ستين ألف دينار"االستاد
نو وفيو، أبيع باإلسكندرية، فمفل لمديوان عمى تجار الفرنج، ثم رسم بزيادة ثم"يقول:
 .(992)"القيام عنيم بذلك (999)يم، وقد سافروا بو، فكمف قناصميمعمى

بعد القبض عمى األمير  :يقول في صفر، خبر ،م8444/ىـ545عام في 
بو  الموكمينومضي بو إلي األعوان " :(884)لدين االستادار، وضربو بالمقارعكريم ا
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و عمىليورد ما ألزم بو، وقد حوسب، فوقف  (884)القاىرة ىبيت األمير التاج وال ىإل
، فما كان لدي صولح عنيا بعشرين ألف دينار" اخمسة وخمسون ألف دينار ذىبً 

يراد المال، بيع موجودهالرجل من حل سوى"   .(888)"وا 

  :ىف، تتمخص ميمةمالحظة ىنا 
 فرض العقوبةتحصيل المال، بوالتحايل في المغاالة في توقيع العقوبات،  -أوال

 حد موظفيو أو من أساء إليو حوله إذا أراد  توقيع العقاب عمى أوجدنافقد  المالية،
عام كثيرة ومتعددة مثل واألمثمة عمى ذلك المساءلة إلي نفع شخصي مالي بحت، 

 .م8424/ىـ525، وعام م8424/ىـ521

منيا ، وزاد عند برسباي، طبقيا حدثةتمسالخامسة، االقتصادية ىذه الدعامة  -اثانيً 
 ونوع في صورىا.

  :الدعامة السادسة

 : (الوظائفبيع )اإلدارية المناصبأو الوظائف في تقميد  (884)الماليةة الرشو تعاطي 

، من السابقين لبرسباي إلي -نطاق ضيقفي  –سبلطين المماليك بعض لجأ 
حين  المقريزيوىو ما ذكره ، الحكوميةالوظائف استخدام الرشوة، في مقابل تولي 

  عمىكان السمطان بحاجة دائمة إلي المال، وىو يمثل عصب الممك القائم ...":قال
اجة إليو من أقرب الطرق وأيسرىا وخير قوة، والدسيسة، وكسب األنصار، ىو بحال

تمزيم المناصب اإلدارية الكبري لمن يقدر عمى الدفع بغض النظر عن  :وسيمة ىي
ال بأس بو  اموردً  األموالوجد في ىذه ، فبرسباي ، وتسمطن(881)"الجدارة واألىمية

لي كبير بمقابل مبمغ مابيع الوظائف الحكومية  أرادف، كبيرة تغدو ثرواتة، لثرو اللزيادة 
، الجأ ليذه الدعامة متأخرً قد  ،نو ولمموضوعيةإ، غير الشخصية"يدخل في ذمتو ىو 



 يمد. إيمان مصطفى عبد العظ           زيـلممقري )السموك(في كتاب  قتصاديةودعائم سياساتو اال السمطان بـرسباي

 - 48 - 

 الرشوة عدم قبولوكان السبب وراء وبعد نحو عشر سنوات من بداية عيده، فيل 
ىي الظروف المحيطة بو وزيادة سوء األحوال  أمالوازع الديني،  أمالضمير 

مات واالعتماد عمى أمواليا في سبيل عبلج األز  لقبول الرشوةاالقتصادية ما دفعو 
 ؟الخانقة التي تمر بيا الببلد

عمى تمقي برسباي  أكثر من مثال واضح دللىناك ن أ ،،في اجتيادي اإلجابة
ىـ/ 548بدًء من عام ، ولكن مع أواخر عصره، في سنوات أربع متتالية، لمرشوة
أن قبل الرشوة في تسيير وظائفو، بميا حدث قفمم ي، م8444/ىـ545عام إلى م 8448

من سوء  الظروف المحيطة في اجتيادي، ىو السببلعل ولم تقع منو بعد ذلك، و 
 األحواللتحسين في محاولة ليذه الدعامة  امتأخرً  هلجأأاألحوال االقتصادية قد 

  ومن ذلك: ولم يجد سواىا!االقتصادية، حتى ولو بمبالغ متواضعة غير مبالغ فييا، 

الرشوة في مقابل تعيين برسباي "السمطان" ، قبل م8448/ىـ548في عام 
سعي في ية، ادار ستقبغا عزل ابن كاتب المناخ من اإللما بمغ أ.... ":ستاداراإل
ن سافر السمطان  آالفأن يحمل عشرة  عمىدارية استاإل الشام حمل  إليدينار، وا 

معو،  اأيضً بقي الكشف وأ دينار، فأجيب، ألف أربعينمعو نفقة شيرين، وىي مبمغ 
  .(885)الوجو البحري إليو وأضيف

خمع :"لموجو القبمي بمقابل مالي، فقد اولي كاشفً  م8442/ىـ544 في عام
ان كشف الوجو القبمي، عوضا عن طوغ، واستقر في عمىشخص يدعى عمى 

في عام ، و (882)!!دينار يحمميا من البالد فلعشر أ يثناالعثماني، عمى مبمغ 
 (822)وحاجبيا اإلسكندريةكتب باستقرار خميل بن شاىين ناظر .. :" م8444/ىـ541

دينار، ووعد  آالف، مع النظر والحجوبية، وكان قد بعث بثالثة (828)في نيابة الثغر
 .(822)ثميا، وسأل في ذلك، فأجيب إليو"بحمل م
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ولم يسمم منو ىو  اءلقضا وصل بو التجاوز إلىارتشي برسباي، و  ىكذا،، 
:" رسم باستقرار سراج ، أمر يقولم8444/ىـ545في عام  اآلخر، فقبل فيو الرشوة!!

في قضاء الشافعية بدمشق، وقد وعد  (824س)طرابمالدين عمر بن الحمصي قاضي 
ر الدين محمد بن النويري بمبمغ دينار يقوم بيا، واستقر عوضو صد آالف بأربعة

 .(824)!لف وثالثمائة دينارأ

سياسة برسباي االقتصادية، من دعائم  األخيرةو السادسة الدعامة ىذه كانت 
  عمى النحو التالي:نرصدىا ، يا أكثر من مبلحظةعمىلنا و 

 "بيع وظائف الدولة"عامة ىذه الد إليفي سبيل توفير المال وجمعو لجأ برسباي  -أواًل 
بعد مرور عشر سنوات من حكمو، ويحسب لو كونو  امتأخرً  أو المناصب اإلدارية،

 في القيام بيا.  امتاخرً 
بحيث  ،ار كثيرةضر عرض الييكل الوظيفي ألىذه الدعامة، تستخدام نتيجة ال -اثانيً 

ليسوا من أىل الكفاءة والمقدرة، وغير  من تولي الوظائف الرسمية وجدنا أن 
 .مؤىمين ليا

تو االقتصادية، عمى عدة ركائز أساسية قديمة ابرسباي سياس قامأ،،  ،،اختامً 
ط افر إإلى ، أساليبوفي ، وتنوع التجاري مباشر في حركة السوق تدخلومستحدثة، فمن 

ق يطبفرضيا، واستحداث الجديد منيا، إلى تفي في فرض الضرائب، وكثرة مبالغ 
لى سياسة االحتكار االقتصادي الشامل، إلى  ية في المالل الرشوة و قبعقوبات مالية، وا 

، فمم امقابل بيع الوظائف الرسمية، ومن كل ذلك تكونت ثروة برسباي، وعظمت كثيرً 
 تكن لمن سبقو وال من لحق بو.!!
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 : عند برسباي اإلنفاقأوجو و المالية أوجو الموارد   -*

االقتصادية وما اتخذه من برسباي السمطان سياسة دعائم لعرض ىذا ال بعد
تحديد  إلينخمص يمكن أن نجاح سياستو االقتصادية، تثنائية، إلسية واساسوسائل أ
 الضخمة: األموالمثل ىذه  إنفاقتم  أوجو أي، وفي إنفاقو وأوجوموارده 

 : فيما يميبشكل أساسي ت تمثم: المالية المواردأوجو  -أوال

 .(828)"ضريبة األرض" الخراج - أ

 الضرائب قديمة ومستحدثة. - ب

 حمل قبرص. :، ومثالوو العسكريالحربي أ جزية النصر  - ت

 .(828)الغنائم واألسريأموال   - ث

 .(821)العائد التجاري ومنو: ثمن البضائع المباعة من المتجر السمطاني  - ج

 والحوطة. أموال المصادرات  - ح

 ."أموال العقوبة الماليةالغرامة "  - خ

 .(825)أموال الرشوة  - د

 : يـىو محددة،  ةأربعفي مجاالت  تمثمتو   :(821)نفاقواإل  أوجو الصرف -اثانيً 

 : (840)النفقة السمطانية األول:

 : يـى عدة جوانب، تشمم، و غالب أوجو الصرف واإلنفاقاستنفذت 

فقد بمغت ، (848)""جمبان وقراصنة بكافة أنواعيا من ك السمطانيةنفقة الممالي -أ 
نحو ثمانية عشر ألف دينار، وقد زادت عن  امماليك السمطان برسباي شيري   نفقة

 . (842)انفقة السمطان المؤيد شيخ التي بمغت نحو إحدي عشر ألف دينار شيري  

 راء وجند.ـمن أم المجردينوالعسكر  نفقة الغزاة -ب 
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عدادىا وتجييزىا(844)التجريدات العسكرية -الثاني   .وسبلح ما يمزميا من أدواتب : وا 
ارس، الجوامع، الوكاالت التجارية، األسبمة المد :لبرسباي يةالعمائر السمطان -الثالث

 .(844)وغيرىا
 .(848)والترع وغيره حفر الخمجانلري و مشاريع ا: مثل اإلصالح والعمران،مشاريع  -الرابع

 سياسة برسباي االقتصادية: مترتبة عمى تطبيق النتائج ال -*

أثر بالغ في برسباي في اقتصاد السمطنة الممموكية عامًة، مما كان لو  تدخل
 :يـتمثمت فعدة نتائج مؤثرة، و عمىاقتصاد الدولة، وترتب 

و مميزة  لغدت سمة حتى األوضاع االقتصادية في كافة أطراف السمطنة سوء  -أواًل 
 ولعصره.

 بوجو عام وتدىور أحوالو.الممموكية اقتصاد السمطنة  ضعف -اثانيً 
 .نشاط السوق التجاري وفساد أحوالو كساد -ثالثا
رىاقيا الشديداألعباء المالية عمى كاىل جميع طوائف الرعية زيادة -ارابعً   .، وا 

 الرشوة. في الدولة بتعيين أىل الثقة دون األكفاء بتمقيالييكل الوظيفي  فساد -اخامسً 
 .وكثرة نفقات تجييزىا ات العسكريةديخروج التجر  كثرة -اسادسً 
 .والمبالغة في تكاليف تجييزاتيالبرسباي السمطانية  عمائرالإنشاء  كثرة -اسابعً 
فيو ما قالو  أقول ال مبالغة حين، و طوائف الرعيةالظمم بالكثير من  أوقع -اثامنً 

              :(848)القائل

 حـظمم الناس وسب                      رـمينا بأميـد بــق

 بحر اليزج       حـذكر اهلل ويذبـي                الجزار فييم ـيو كـف
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 "بين السمب واإليجاب":  سياسة برسباي االقتصاديةدعائم   -*

برسباي لسياساتو االقتصادية دعائم عدة، رأي فييا وسيمة لتحقيق غايتو  تخذا
األولى أال وىي جمع المال وبوفرة، وقد اتسمت ىذه الدعائم لسياستو االقتصادية 

الزائد في غير  اإلسرافبسمات محددة، ىي: الجور والعسف مع مرونة في التنفيذ، و
وقد أجممت مظاىر ىذه لسمطانية، موضعو، وفي أكثر من جانب، وتضارب األوامر ا

 السمات في النقاط التالية:
والمبالغة في اإلسراف وبشراىة في كثرة خروج التجريدات العسكرية الكبيرة، ظير  -

 بأدوات القتال من أغربة وأسمحة، وجند وعسكر. تجييزىا

ند أكثر من اإلسراف في كثرة اإلنفاق عمى الغزاة والمجردين من أمراء وج ظير -
 وفتح قبرص مثال، فكان عدد الغزاة نحوم 8424ىـ/521ولنا في عام  مرة،

دينار، وفي تجريدة مكة عام  عشرينرجل، وكمفة الواحد نحو  ستمائة
تجريدات  وىكذا ،ادينارً  ثبلثين، وكمفة الواحد رجل خمسين، م8442/ىـ548

 .(841)مجمل كمفتيم نحو آالف الدنانيربمغ كبرى، عسكرية 

ومسمط، اإلسراف في إنشاء العمائر السمطانية فمو أكثر من مدرسة، ووكالة ظير  -
 .امعج وأكثر من

 العسف في تسعير أثمان البضائع، وتحصيل أثمانيا الباىظة. ظير -

 العسف في استخبلص األموال من مباشريو أو موظفيو. ظير -

، وقمل من القرارات واألوامر السمطانية في أكثر من مرة، مما أساء إليو تضاربت -
 . (845)ىيبتو فمم يستمر تنفيذ أمر واحد لفترة طويمة
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 موقف الشعب المصري تجاه سياسة برسباي االقتصادية:  -*

والتي اتسمت بالجور والعسف، أمام ىذه السياسة االقتصادية لبرسباي، 
دون  اأم أنو وقف صامتً  موقف من ىذه السياسة الجائرة؟ لمرعيةىل كان : سؤال يطرح

 فعل؟! أي رد 

عبر صدرىا برسباي، وىو ما أمن كافة القرارات االقتصادية التي الشعب  تضرر
من الناس،  اشمل الضرر كثيرً نزل بيم الببلء، كثر من مفرد، منيا: ، بأالمقريزيعنو 

كثرت خسارتيم، تضرر جماعة عديدة، شمل التجار وغيرىم من ذلك ضرر كبير، وىذه 
برسباي، وكذلك كثرة  العبارات ال شك تفيد كثرة وقوع الضرر في حق الرعية خبلل عصر

كل ىذه توحد تجاه قد  -اغالبً  –موقف الرعية بكافة فئاتياننا وجدنا أن إال إتكرار وقوعو، 
 الغضبفي رد فعل واحد ىو:  واألوامر السمطانية من احتكار ومصادرات ومغارمالقرارات 
وأحيانا مناداة السمطان عند ، األوامر السمطانيةىذه من بعض العدم تنفيذ  اأحيانً و فقط، 

ا، وكأن تسمط برسباي وتعسفو أيضً ، (842)يمتفت إلييم ، والايتو، ولكنو ال يعيرىم انتباىً ؤ ر 
 القمع ، حيثاسياس  وأقصد آخر  ابل أخذ اتجاىً  ، االقتصادي فقطلم يكن في الجانب 
 ستكانة.عمى الرعية، مما يدفع بيا إلي اال وبسط قبضة األمن

عن برسباي، ومثمما بدأنا بممحة موجزة لسيرة الرجل  كممة أخيرة في الختاموبعد،، 
ىادف  لنقدصيتو، وجب أن ختتم أن بعرض ونشأتو والعوامل المؤثرة في تكوين شخ

 .المتأصمة ق منا عمى ما ذكره المقريزي وغيره من انتقادات لو وصفاتو الماديةعمىلصفاتو، وت

 : زيـالمقريكتابات رسباي في رؤي ـب -*

عدد صفاتو الذي  "المقريزيمعاصريو، وخاصة " برسباي من جانب انتقد
غير ، (840)"والطمعجمع بين الشح والبخل قال:"..وأخبلقو المادية المتأصمة فيو، و 
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، الشح والبخلوجدت في برسباي صفة نعم  ،ىنا وقفة البد من، لمموضوعيةننا و إ
ببل  االقتصاديةوقراراتو أو أوامره السمطانية جميع تصرفاتو عمى تأصميا بداخمو  لود
 وشح عمى نفسو؟ أم شح عمى معاوني ىلىو: ن السؤال الذي يطرح نفسو إإال ، شك
 .في أمواليم ىم وغيرىم؟ وطمععيتو؟ ور 

قد نيم الرجل في حب و موارده المالية وأوجو إنفاقو، فمراجعة أوجفي اإلجابة  
بمغ "لدرجة أن:واخر سنوات حكمو، ن ثروة طائمة بمغت الذروة في آوكو وجمعو، المال 

من الجند ىائل  عدد -وقتئذ–وىو ، (848)"عدة مماليكو نحو خمسة آالف ممموك
 .واحد فقطلسمطان المماليك 

، (842)"الجبن، والجور، وسوء الظن... فيو ":"قائبًل  المقريزيانتقده  كذلك،،
الرجل نعم عسف وجار ومقت الرعية، ولم  أن نوضحجب أن و موضوعية، دقة والولم

؟! وقد جاىر بالعداوة لغيره، الجبنما أكثر ما يدل عمى ذلك، لكن أين يشفق بيا، ف
حبس أعدائو وقتميم السمطة، ولنا في ة الحكم و سدتل لموصول إلي اوتنافس وصارع وق

جبن ىل يتفق ال، (844)"وقتميم بيد غيرهقمة أعدائو،  :"ما ذكره ابن إياسوىو مثال، 
، اتصرً أكثر من مرة، وعاد من من خروج التجريدات العسكرية، وقادىا بنفسوأكثر  وقد

 وأجبرىم، (844)وفتح قبرص ورودس، ومموكيا أوروباىل ننسي أن برسباي من ىزم 
  ؟!!.فترة حكمو لسنوات طوال عمى دفع جزية النصر

 كراىيتو لمرعية، حين قال:"و  فيما قالو عن برسباي تفق مع المقريزيا ،،،كذلك
عيش الناس في  ىذا المقت وتمك الكراىية ما ضاق فموال، (848)وفيو مقت الرعية".. 

الخراب، شمل " :قال حيث، الخراب والتدىور"سمة مصر في عصرهعصره، وما كانت 
ة مع وساءت سيرة الحكام والوالافتقر الناس، :"وقولو اآلخر، (848)"موال بياوقمة األ

نشيد بدقة تعبيرات المقريزي، فيو أن ىنا جب وي، (841)"بموغو آمالو ونيمو أغراضو
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ما وناقد، فيورد  دوراص محملىو بعبارتو األخيرة، ليس بمؤرخ فقط يسجمل الحدث، بل 
تزامن مع تحقيق بال، واألوضاع االقتصادية في السمطنة حوالسوء األيعبر عن 

ر لو بالخي امزدوجً  اىدفً  ، وكأن لسياسات برسبايالمالية اض وآمال برسبايأغر 
وىو بسياساتو االقتصادية ىذه ساىم وبشكل مباشر  ،بالسوءعامة ولمرعية والسمطنة 

ددية، عمى العكس من السمطان األسبق لو، "برقوق في زيادة سوء األوضاع االقتصا
     : (845)القائل ل فيومرعية والدولة حتى قاأول سبلطين الجراكسة" الذي حقق الرخاء ل

 الرجز بحر    أيام دولتو ربيع ثان       خضر الزمان  كأنما  ابو  ممك    

فيما ذكره من صفات حقيقية وجدت بالفعل في  تفق مع المقريزيأ :اختامً 
، وىو ما (842)"كثرة التمون، وسرعة التقمب في األمور، وقمة الثباتبرسباي، وىي:"

فيذىا بعد فترة قصيرة، عيدناه في أغمب أوامره السمطانية وتراجعو عن االستمرار في تن
 .م8425/ىـ542 ،م8424/ىـ521عامومثال ذلك: 

كسب برسباي المال، وحصد منو الكثير، ومن أوجو عدة، ولكنو في ،،، ىكذا
المقابل، لم يوجيو لمرعية والسمطنة، بل أنفقو في أغراضو ىو نفسو دون رعيتو أو 

تجارية ومسمط، وتربة جندده، منيا: منشآتو وعمائره السمطانية من مدارس وكالة 
 :    (880)يمقول الحك امتناسيً وربما  افخمة، ناسيً 

 البسيط بحر     ويأكل المال غير من جمعو       قد يجمع المال غير آكمو  

لقد ال كما طار وقع، ما طار طير وارتفع إف ،التاريخإنيا حكمة الزمان، وعبرة 
  !؟اختتم حياتوفكيف ، عصره، وغدا من أغنى أثرياء في جمع المالواجتيد كد 

، وظل مبلزم لو م8444/ىـ541داىمو منذ عام ، بمرض امريضً  جابة،،،اإل
 "..:ر ابن إياس، حسبما ذكفي عقمونحو أربع سنوات، وانتيي بو األمر بمرض 
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غير صرفات ت التي دفعتو لعدةو "، (882)ونزق عقلخفة و (888)فحصل لو ماليخوليا
، معو ، لم يأخذ منيا شيءترك من ورائو ثروة ضخمةو ، (884)طبيعية أواخر أيامو

 يا.عمىتحاكمو  وأتنقده لم عند رعيتو تناقمتيا و متمايزة وسيرة 

الحاكم  مأ ،الجائر ىل ىو السمطان التاجرمن ىو برسباي؟  في الختام،،
  !؟اوسياسي   ا، أم أنو الحاكم الذي حاول تحري العدل في الرعية إداري  الثري العادل

وىو ، نعم إن جاز التعبير السمطان التاجر ..برسباي ىو اجتيادي،،،في 
 بعض األوامر، باي  سياسالعدل  تحريالذي حاول  السياسيو ، االجائر اقتصادي  الحاكم 

  ومنيا: اإليجابية،واالجتماعية السياسية 
ضد الصميبين المعاصرين لو ولعصره، وفتح جزيرة قبرص وفرض  الجياد - أ

 يا.عمىجزية النصر 

 بنفسو في محاكمات المتخاصمين. النظر  - ب

من  امتبعً  ا، وكان تقميدً (884)تقبيل األرض في حضرة السمطان إبطال  - ت
، (888)من غير شارة الممكفي المواكب السمطانية ب و ركالقبمو، السبلطين 

 .وىي السمة التي ظمت مبلزمة لو طوال عصره

 البغايا والزامين بالزواج. تتبع  - ث

 .(888)الحوانيت، والخروج لمترب عمىالنساء من الجموس  منع - ج

، األمر (881)لعمل طرائد الحربالخشب من قصور السبلطين السابقين  أخذ - ح
 .(885)في حق السبلطين أوعائبلتيم اأو جورً  االذي قد يراه البعض تجاوزً 
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 الخاتمة:

 الدراسة إلي عدة نتائج أذكرىا فيما يمي:  خمصت

 :نتائج الدراسة
الفساد  متمايزة عرفت بمرحمةخاصة فترة طة في من يصل لمسبرسباي أ ستطاعا -

 ويزيد. افترة حكمو لنحو ستة عشر عامً  ومد، سبلطين المماليكدولة في  السياسي

سبيل  في المسمطان التاجر الذي اتسم بالعسف والجشع معً  ابرسباي نموذجً  قدم -
 تو وآمالو المادية.اتحقيق غاي

سياستو االقتصادية عمى دعائم رئيسة وركائز أساسية بمغ عددىم سباي بر  أرسي -
، ومنيا ما من سبقو من سبلطين المماليكأوجده ما  كان من بينيا، نحو الست

 .استحدثو ىو نفسو

الظمم رسباي في االعتماد عمى موظفي المال من أصحاب الجور و ـب أسرف -
 والقسوة، وأكثر من تعيينيم وعزليم في أوقات قميمة.

تو اسية في سياساسالضرائب المقررة لكونيا دعامة أ في تقدير قيمةبرسباي  أسرف -
 االقتصادية.

 سن ضرائب جديدة غير المفروضة والمقررةو من ضريبة، أكثر  ثفي استحدا بالغ -
 .يا مكوسعمىأطمق  والمتداولة

جميع جوانبو الزراعة والصناعة سباي االحتكار االقتصادي الشامل ببر  طبق -
 ق، الثياب.عمى، البيار، الفمفل، اللتجارة في عدة محاصيل منيا السكروا

بترتيب  ولياامة المالية بصور متعددة جاء في أدعامة الغر برسباي استخدم  -
طع الرواتب، ثم وال، ثم الرشوة، ثم الحوطة، ثم قمتصاعدي: استخبلص األ

 المصادرة.
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سياساتو لتقبل الرشوة المالية كإحدى الوسائل  لتدعيم  امتأخرً برسباي  ألج -
 .لجنده ومماليكو ، وسد عجزه عن النفقةاالقتصادية

ومثال ذلك  ا في إلغاءىا،رارات واألوامر وأيضً برسباي بالتسرع في إصدار الق تسما -
 يثم يمغيو في صفر من نفس العام، كما حدث في عام ايصدر في ذي القعدة أمرً 

 ىـ.542ىـ،521

برسباي في أحيان قميمة لدعامة اقتصادية استثنائية، وجمح إلي أخذ متحصل  لجأ -
مال زكوات الناس والرعية عن األرض أو المال أو غيره من ممتمكات شخصية، 

 وتراجع عنيا أمام رفض العمماء والفقياء!. 

مال ، ثم الضرائبيا: عمىعتماد في اال أكثرىاالمالية، وكان  موارد برسباي تنوعت -
 المغارم والرشوة في نياية الصف. اأخيرً ، و البضائع طرحو التجارة 

 عمى أوجو محددة في الناحية الحربية والمعمارية.لدي برسباي أوجو الصرف  اقتصرت -

 الرعية والشعب، وبالغ في ظمميا، واثقال كاىميا باألعباء المالية.مقت  -

لحاكم يسعي لتحقيق  انموذجً قدم حيث بمرونة الشخصية، الحاكم برسباي  اتسم -
بحث عن غيره ين لم ا  تحقيق غايتو، و استحسن عممو، مضي في ما فإذا غايتو 

 .أو انفعال حاد دون غضب

الخروج لممتنزىات بكثرة في ذلك بالحياة، واإلسراف االستمتاع برسباي عمى حرص  -
حتى في سنوات  –مر الزمو طوال عصرهأالصيد وما نحوه، وىو رحبلت والرماية و 

 .و رماية وما شابو ذلكأمم تخمو سنة من خروج لصيد ف -مرضو

، فما في عقمو، وكأن نياية الظالم واحدة احياتو، مريضا ومصابً برسباي اختتم  -
 .من نيايات مأسوية ليذه الفئة الباغية أو الظالمةأكثر ما شيدنا 

  



 2222 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                            مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 82 - 

 اليوامش
ن كان البيت يحتمل معنى آخر  رثائولمسمطان برسباي في  اشعر ذكره ابن إياس مدحً  بيت( *) لو، وا 

: إن شح الزمان بمثمو وىوغير المدح، وضح لي بعد مطالعة سيرة الرجل وأساليبو في حكم الدولة 
في جمع المال الرجل وأساليبو في حكم  ونيمولكان أفضل لما وجدناه من عسفو وظممو لمرعية 

مو لكان أفضل لما وجدناه من عسفو وظممو لمرعية ونيمو في جمع : إن شح الزمان بمثوىوالدولة 
م(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، 8824ىـ/240المال؛)ابن إياس، محمد بن أحمد المصري، )ت

 (.440م، ص8218، تحقيق محمد مصطفى، مطبعة فرانز ستاينر، فيسبادن، 2ج
من سبلطين المماليك الجراكسة من حيث تولية اأبو النصر شيخ المحمودي، السادس المؤيد شيخ:  (8)

سنوات؛)المقريزي، تقي الدين أحمد بن  ة، واستمرت فترة حكمو لنحو ثمانيأمور السمطنة الممموكي
م("، المواعظ  واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بـ الخطط المقريزية، 8448ىـ/548،)تعمى
 (.845ص ،م8225مكتبة مدبولي، القاىرة، ، تحقيق: د.محمد زينيم ومديحة الشرقاوي،4ج

 لممزيد راجع: ( 2)
Carl Brocleman, History of Islamic Peoples, London, 1952,p.289. 

-542( من ىؤالء السبلطين من بعد برسباي "محور الدراسة"، السمطان جقمق)4)
-8484ىـ/548-581سنة، والسمطان إينال) ةعشر  ( بنحو خمسم8484-8445ىـ/581

( بنحو م8418-8441ىـ/128-512ثني عشر سنة، والسمطان قايتباي)( بنحو إم8442
 وعشرين سنة. تسع

وثمانية أشير وخمسة  اما ذكر المؤرخ ابن إياس حكم برسباي نحو ستة عشر عامً  وفق( 4)
 (.440، ص2ابن إياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور،ج)أيام؛

يك، مكون من سفر ضخم في تاريخ دولة سبلطين الممال لمعرفة دول المموك،السموك ( كتاب 8)
طبعة دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، )خر طبعاتو نحو السبعة آعدة أجزاء، بمغت في 

م(، شاممة ألحداث وعيود السبلطين المماليك، ومن يطالعو يجد أن المقريزي اجتيد فيو 8221
يضاح ما كان ليم وما لتقديم رؤيتو الخاصة ألعمال  سبلطين عصره القريبين والمعاصرين، وا 

عمى مضمونو  يم في تحميل سموكي ليذه األفعال قدر اإلمكان، فكان عنوان الكتاب دليبًل عمى
 الداخمي، ال مجرد سرد أو تدوين لؤلحداث.

 اإلطبلق. برسباي لفظ أعجمي أو فارسي وليس لو أصل في المغة العربية عمىسم اأن  من الطريف( 8)
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مجموعة شعوب تشمل سكان شمال القوقاز، وجغرافيَا ىي ببلد ل :الشركس ، أوبالد الجركس( 1)
من الشاطئ الشرقي لمبحر األسود  امنطقة تقع في  القسم الشمالي الغربي من القوقاز، وقسمً 

 مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية)؛امن شبو جزيرة تان إلي حدود ببلد األبخاز جنوبً 
؛ راشد رستم )مترجم(، دائرة المعارف 81، بيروت، لبنان، د.ت، ص5الجغرافية، ج

 ؛288-205، دار المعرفة، لبنان، د.ت، ص ص88اإلسبلمية)النسخة العربية(، ج
Bernard G.Weiss and "Other", Asurvey of Arab History "Revised Edition", 

The American Universty in Cairo Press, 1990, p.308. 

م("، السموك لمعرفة دول المموك، تحقيق 8448ىـ/548،)تعمى( المقريزي،"تقي الدين أحمد بن 5)
 .840م، ص 8221، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، 1محمد عبد القادر عطا، ج

مجمع المغة ): جياز من جمد أو نحوه، يستخدمو الحداد وغيره لمنفخ في النار إلشعاليا؛الكير( 2)
 .(148م، ص2004العربية، المعجم الوجيز، القاىرة، 

 .840، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج80)
  ( المقريزي، نفسو والصفحة.88)
مدينة تركية تقع قرب نير الفرات في منطقة  اإحدى مدن الثغور اإلسبلمية، وحاليً ( ممطية: 82)

شرق األناضول بتركيا؛)ياقوت الحموي" أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 
، دار 4م("، معجم البمدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، ج8225ىـ/828البغدادي،)ت

 .82الكتب العممية، بيروت، د.ت، ص
هلل الشركسي، أول سبلطين المماليك الشراكسة، برقوق بن أنس بن عبدا( الظاىر برقوق: 84)

م، فبكاه الناس 8425ىـ/508امتدت سنوات حكمو لفترتين، لنحو ستة عشر سنة، توفي عام 
 (.844-844، ص ص4لعدلو ورفقتو بالرعية؛)المقريزي، المواعظ واالعتبار،ج

السمطان الممموكي الوحيد الظاىر أبو الفتح ططر، ثامن سبلطين المماليك الشراكسة، وىو ( ططر: 84)
 (.845، ص4، جواالعتبار من الشام وليس من مصر؛)المقريزي، المواعظ االذي نصب سمطانً 

، ا: الصالح ناصر الدين محمد بن ططر، تولي أمور السمطنة الممموكية صغيرً ابن ططر( 88)
، 4، جرواالعتبا م؛)المقريزي، المواعظ8428ىـ/524وكانت وفاتو في سن الحادية عشرعام 

 (.842ص
 .428، ص8( ابن إياس، بدائع الزىورفي وقائع الدىور، ج88)



 2222 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                            مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 84 - 

وىو األمير األتابكي ببيغا  ااألمراء الكبار فيما بينيم وصرح أعبلىم رتبة عسكريً  تشاور( 81)
وىو أحق بيا مني"، في حين  االمظفري بالتنازل لبرسباي وقال:" األمير برسباي يكون سمطانً 

 (.424، ص8ابن إياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ج)؛اكبيرً  اكان برسباي وقتئذ دوادارً 
 .428( ابن إياس، نفس المصدر والجزء، ص85)
 .840، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج82)
 .440، ص2( ابن إياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور،ج20)
: لفظ جمع ومفرده" المباشر"، موظف إداري يعين من قبل السمطان، ويخصص بجية المباشرين( 28)

حسن الباشا، الفنون اإلسبلمية والوظائف عمى اآلثار )يا كمباشر العمائر ومباشر األوقاف؛عمىيقوم 
التاريخية ؛ محمد أحمد دىمان: معجم األلفاظ 254-252م، ص ص 8228، القاىرة، 4العربية، ج

 (.844م، ص8220في العصر الممموكي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 
م(، 8428-8482ىـ/524-588برسباي لمسجن مرتان من قبل السمطان المؤيد شيخ) تعرض( 22)

وكان وقتئذ في رتبة عسكرية عالية ىي مقدم ألف، األولى في سجن المرقب، والثانية في قمعة 
 (. 424، ص8دائع الزىور في وقائع الدىور، جابن إياس، ب)الشام؛

، طنة الممموكية، أو كافل السمطنةلقب فخري واسم لوظيفة، خصص لنائب السم نظام الممك:( 24)
 (. 8258-8250، ص ص 4أو أتابك العساكر؛)حسن الباشا، الفنون اإلسبلمية، ج

ابن تغري بردي "أن برسباي تولى السمطنة وعمره يوم ذاك نيف عمى أربعين سنة"، وىو  ( ذكر24)
غـر لم يمارس التجارب"، فيل يتفق ىذا السن وقد مات بعد أن ناف عمى ست وسبعين سنة 

سنة ليموت وىو في  88، البد وأنو تولي وقد زاد عمره عن الستين، فيمكث نحو اتقريبً 
م("، 8482ىـ/514دي، "أبو المحاسن جمال الدين يوسف األتابكي، )تابن تغري بر )السبعين!!؛

 (.252م، ص8221، تحقيق عطا ديب، القاىرة، 84النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، ج
: في المغة، ىو الصبر، وكمصطمح استخدم في العصر الممموكي ويقصد بو: البيع إلي أجل النسيئة( 28)

 (.448)سعيد عاشور، العصر المماليكي، كشاف المصطمحات، ص مسمي، أو بغير ثمن معين؛ 
، وكذلك يقال: الترسيم ما يفرض من رسوم اسمطاني   اىنا بمعنى أصدر أمرً ( رسم 24)

 عبلء طو رزق، السجون والعقوبات في مصر عصر سبلطين المماليك، عين)وضرائب؛
 (.884-888ص ص  م،2002جتماعية، القاىرة، لمدراسات والبحوث اإلنسانية واال
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من كممة آرامية ىي "بكدادا" بمعنى باب اإللو، مأخوذ لفظ فارسي معناه عطية اهلل، وقيل  بغداد: (21)
-848)، ومن أقدم العواصم اإلسبلمية،  بناىا أبو جعفر المنصوراعاصمة دولة العراق حاليً 

لمعمم  افكانت مركزً ، الخميفة العباسي واتخذىا عاصمة لمدولة اإلسبلمية، م(118-184ىـ/885
مى يد التتار عام والعمماء، وظمت من بعده حتى نياية العصر العباسي، وسقوطيا ع

؛ عبدالرازق الحسني، دائرة المعارف 8،858ياقوت الحموي، معجم البمدان، جم(؛)8285ىـ/888
 (.4-4، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ت، ص ص 4اإلسبلمية، النسخة العربية، مج

مدينة قديمة، ذكرىا الحموي، وقال: باب العراق، ومفتاح خراسان،  دخمت في  الموصل: (25)
اإلسبلم، ومثمت إحدى قواعد ببلد اإلسبلم،  ثاني أكبر مدينة عراقية من حيث عدد 

 (.858، 4ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج)السكان؛
عمى الساحل الشرقي لمبحر  امتد جغرافيً اسم تاريخي لجزء من ببلد المشرق العربي، ي( بالد الشام: 22)

 (.808، ص2ياقوت الحموي، نفسو، ج)؛ااألبيض المتوسط، ويشير إلي دولتي سوريا ولبنان حاليً 
 .81، ص1المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج( 40)
عادوا أن ىذه االستجابة من جانب التجار دامت لفترة وجيزة، فقد حدث أن " جدير بالذكر،، (48)

"، مما يشير إلى تضارب ردود أفعال التجار والرعية في مواقف أخرى، تجاه لما نيوا عنو
المقريزي، نفس المصدر )األوامر السمطانية، وىو ما سنتناولو بالتفصيل ونوضح أثاره فيما بعد؛

 والصفحة(.
 .24-24ص م، ص 8215( قاسم عبده قاسم، أسواق مصر في عصر سبلطين المماليك، القاىرة، 42)
نوع من السفن الحربية تركب فيو المقاتمة  لفظ جمع، مفرده، الغراب، وىو األغربة:( 44)

م("، قوانين الدواوين، 8202ىـ/808ابن مماتي،" أبو المكارم بن أبي سعيد،)ت)والجدافون؛
 (.440-442م، ص ص 8228تحقيق عزيز سولاير عطية، مكتبة مدبولي، القاىرة، 

، دولة جزرية في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، بغرب آسيا، وبالتحديد احاليً ( قبرص: 44)
وثالث أكبر جزيرة من حيث المساحة وعدد السكان، في  ،عمى الجنوب الشرقي من اليونان

ابن فضل اهلل، شياب الدين أبو العباس، أحمد بن يحيى، التعريف )البحر األبيض المتوسط؛
 (.88م، ص8282بمصطمح الشريف، مصر، 

 .804، ص 1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج48)
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: ما يتجر فيو السمطان من البضائع لحسابو الخاص، وكان يقوم بميا المتجر السمطاني( 48)
م("، 8408ىـ/505موظف من موظفي السمطان؛ )ابن خمدون، "عبد الرحمن بن محمد،)ت 

م، ص 8282جنة البيان العربي، القاىرة،، ل8عبد الواحد وافي، ج عمىالمقدمة، تحقيق د. 
244-248.) 

مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، )في المغة ىو الدخل من كراء دار أو ريع أرض؛ ( الغمة:41)
 (.484ص

 (.82مجمع المغة العربية: نفسو، ص)أو ست ويبات ا: ىو مكيال يسع أربعة وعشرين صاعً اإلردب( 45)
 .828،  ص1لمعرفة دول المموك، ج( المقريزي، السموك 42)
مجمع المغة العربية، المعجم )مخزن الغبلل؛لفظ جمع، مفرده شونة، وىي: ( شون السمطان: 42)

 (.488الوجيز، ص
لفظ شاع استخدامو في العصر الممموكي،  ويطمق عمى األداة ، لفظ حمع ومفرده الدوالب( الدواليب: 48)

و الزراعة عمى حد سواء،؛)سعيد عاشور، العصر المماليكي في أو اآللة التي تستخدم في الصناعة  أ
 (.424م، ص 8255مصر والشام، كشاف المصطمحات، دار النيضة العربية، القاىرة، 

الحماية ىذا، يقصد بو نوع من الضرائب كانت تفرض عمى أفراد الشعب من التجار  لفظ( 42)
 فيما يمي في متن الدراسة. رد الحديث عنيا تفصيبًل ونحوىم، وسي

 .250، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج44)
: بكسر الحاء، في المغة ىو ما يحمل عمى الظير ونحوه، ويقال ىو اليودج؛)ابن الِحمل( 44)

، دار صادر، 4م(، لسان العرب، ج8488ىـ/188، )ت عمىمنظور، محمد بن مكرم بن 
 (.812مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، ص ؛225م، ص8285بيروت، لبنان،

 .405، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج48)
 .25( قاسم عبده قاسم: أسواق مصر، ص48)
م("، معيد النعم ومبيد 8482ىـ/118ت)بن تمام، عمى( السبكي" أبو نصر عبد الوىاب بن 41)

؛ قاسم، 22م، ص 82224لخانجي، القاىرة، النجار وآخرون، مكتبة ا عمىالنقم؛ تحقيق محمد 
 .25أسواق مصر، ص ،قاسم عبده

 لفظ شاع استخدامو في العصر الممموكي بمعنى أغمق المكان، والمطابخ ىنا بمعنى المصانع .ختم : ( 45)
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: من دوالب، حيث أطمق المفظ عمى األداة أو اآللة التي تستخدم في الصناعة يدولب السكر( 42)
عمى حد سواء، ويقصد بو يصنع السكر أو كما يقال وقتئذ يطبخ السكر؛)سعيد أو الزراعة 

 (.424عاشور، العصر المماليكي، كشاف المصطمحات، ص
رأفت النبراوي، النقود االسبلمية في )مائة رطل؛ ا: معيار مختمف المقدار، بمصر حاليً القنطار( 80)

الثانية، مركز الحضارة العربية لبلعبلم مصر عصر دولة سبلطين المماليك الجراكسة، الطبعة 
 (.444م، ص8228والنشر، القاىرة، 

 .58، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج88)
: وكيل الخراج والمئونة في دولة المماليك، عرفو القمقشندي فقال: من أرباب اإلستادار( 82)

وتنفذ فيو أوامره؛)القمقشندي، أبو السيوف، يتولي شئون السمطان وصرفو، من بيوت وغيره، 
، دار الكتب 4م("، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج8485ىـ/528العباس أحمد،)ت
 (.88؛ محمد أحمد دىمان، معجم األلفاظ، ص20م، ص8222المصرية، القاىرة، 

أمير وظيفتو النظر في خاص أموال السمطان، وىي وظيفة أستحدثيا السمطان ناظرالخاص: ( 84)
؛ محمد أحمد 28، ص4ممموكي الناصر محمد بن قبلوون؛)القمقشندي، نفس المصدر، جال

 (.88دىمان، معجم األلفاظ التاريخية، ص
يراده عمىمتولي نفقة المماليك السمطانية من جامكيات و وكيل الديوان المفرد: وىو ( 84) ق وكسوة وا 

 (.481، ص4من الببلد المفردة لو؛)القمقشندي، المصدرنفسو، ج
"؛)االمقريزي، رجل ال يخاف اهلل: "قائبًل  أرغون شاه( عمى سبيل المثال، وصف المقريزي 88)

 (.480، ص1السموك لمعرفة دول المموك، ج
عن كل ىؤالء وموظفي اإلستادارية، راجع ممحق " موظغو اإلستادارية في عيد  لممزيد( 88)

 برسباي" في نياية الدراسة.
م، وقررىا متولي 8400ىـ/100"، التي فرضت في عام الخيالةمقرر ،، ضريبة "مثال ذلك( 81)

 القاىرة األمير ناصر الدين محمد بن الشيخي وأن يستخرج من أصحاب العقارات واألموال مااًل 
سماه مقرر الخيالة، وبالفعل تم حصر أصحاب االمبلك وقرر عمى كل منيم ضرائب وتم 

، التي ابتدعيا نصف السمسرةذلك ضريبة تحصيميا وبمغت ما يقرب من مائة ألف دينار، وك
% من ثمن 2وىي ضريبة كانت تؤخذ من كل من باع شيئا بما قيمتو  ،حد والة القاىرة من قبلأ

خر لمدالل، فصار الدالل يحسب والنصف اآل ، وكان يؤخذ نصف الضريبة لمسمطان ، البيع
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مقدمي الحجاج  لوزيرألزم ام، 8415ىـ/152حسابو ويخمص درىمو قبل السمطان، وفي  عام 
مباشري سوق  مكس، فمن لم يحضر سوق الجمالبإحضار مستندات شراء جماليم من 

؛ ابن تغري 444-444، ص ص8، ق4المقريزي، السموك، ج)؛الجمال، نكل بو وغرمو مااًل 
بن عبدالوىاب،  حمدأ؛ النويري)شياب الدين 48، ص2ة، جبردي: النجوم الزاىر 

، تحقيق الباز العريني، حيدر اباد 48رب في فنون األدب، جم(: نياية األ8424ىـ/124ت
 (.488م، ص8222-8220ىـ.8445الدكن، 

؛ محمد سييل طقوش، تاريخ 448، ص 4( ابن إياس، بدائع الزىورفي وقائع الدىور، ج85)
"، دار النفائس، بيروت، م8881-8282ىـ/124-445المماليك في مصر وببلد الشام "

 .881م، ص 8221لبنان، 
السمطان أو  : لفظ مفرد، وجمعو مكوس، وىي كل ما تحصل من األموال لديوانمكس( 82)

القمقشندي، صبح )عن الخراج الشرعي؛ الموظفي الدولة خارجً ألصحاب اإلقطاعات أو 
 (.418-485، ص ص 4األعشى، ج

اة م، عمى يد األمير طقوزدمر، الذي أوقفيا عمى خانق8442ىـ/140أقيم بعد عام  ( فندق80)
بالقرافة، يقع تجاه باب زويمة، وىو من أبواب القاىرة القديمة، وال يزال لآلن في منطقة 

أيمن فؤاد سيد: مسودة كتاب المواعظ واالعتبار مع ذكر الخطط واآلثار، مؤسسة )الجمالية؛
 (.445م، ص8228الفرقان لمتراث اإلسبلمي، لندن، المممكة المتحدة، 

 .88، ص1رفة دول المموك ج( المقريزي، السموك، لمع88)
والثاني: غير  ،جمع فمس، وىو عممة صغيرة عمى نوعين األول: مطبوع بالسكة الفموس:( 82)

مطبوع عبارة عن قطع مكسرة من النخاس األحمر أو األصفر ويعبر عنيا بالعتق؛)القمقشندي: 
عصر ممزيد عن أحوال مصر المالية في ال(. ول444-444، ص ص4صبح األعشى، ج

 راجع: ولممزيد الممموكي، 
Pool Stanley, Lane, Catalogue of The Collection of Coins Preerved in The 

Arabic Khedivinl. Libraray at Cairo, London, 1897 ; A Social and 

Economic History of the Near East in the Middle Ages, Collins,1976. 
 .884، ص1لمعرفة دول المموك، ج ( المقريزي، السموك84)
 (.880انحسار الشعر عن جانبي الرأس؛)مجمع المغة العربية: المعجم الوجيز، ص  الجمح:( 84)
 . 884، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج88)
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 . 855( المقريزي، نفسو والجزء، ص88)
 .248؛ 288، ص84، ج( ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة81)
القمقشندي: صبح )( ناظر ديوان الجيش: وظيفة ألمير ممموكي، تعادل اليوم وزير الحربية؛85)

 (.40، ص4األعشىـ ج
 .248، ص84( ابن تغري بردي، النجوم الزاىرة، ج82)
 كما : جمع، مفرده رنك، وىو الشعار الذي يتخذه األمير لنفسو عند تأمير السمطان لو،الرنوك (10)

ل عمى أبواب بيتو واألماكن المنسوبة إليو كمطابخ السكر وشون الغبل ايجعمو دىانً 
 (.82-88، ص ص4صبح األعشي،جواألمبلك؛)القمقشندي، 

لفظ جمع، ومفرده: الرزق، وىو في المغة كل ما ينتفع بو، وكذلك يقال، الرزق: ( األرزاق: 18)
 (.282المعجم الوجيز، صمجمع المغة العربية: )العطاء الجاري، أو الراتب؛

 .488( سعيد عاشور، العصر المماليكي، كشاف المصطمحات، ص12)
، تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية محمد محمد مرسي الشيخ،( 14)

مصر في ظل اإلسبلم من الفتح العربي إلى نياية  ؛ محمد حمدي المناوي،15م، ص8221
 .4-2م، ص8210العصر الفاطمي، دار المعارف، القاىرة،

 .842، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج14)
المغرم في المغة لفظ مفرد معناه: الغرامة أو الخسارة، أما األعوان، فيي من  المغرم لألعوان:( 18)

قتصادية؛)مجمع المغة مدي سوء األوضاع اال من كل شيء، وىي توضحون، وىو المعين الع
 (.442، 442العربية، المعجم الوجيز، ص ص 

 .848، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج18)
 المقصود استحداث ديوان جديد تكون مسئوليتو صناعة السكر. لعل( 11)
 . 81ص  ،1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج15)
 .58( المقريزي، نفسو والجزء، ص12)
 ( المقريزي، نفسو والصفحة.50)
مجمع المغة العربية: ): لفظ مفرد، وجمعو قنود، ويقصد بو عصارة قصب السكر إذا جمد؛القند( 58)

 (.881، ص االمعجم
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 .882، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج52)
يا جسم ثقيل يسمى الرمانة لتبين عمىالميزان ذو الذراع الطويمة المقسمة أقساما يحرك  القبان:( 54)

؛ مجمع المغة العربية: المعجم 85، ص82ابن منظور، لسان العرب، ج)وززن ما يوزن؛
 (.452الوجيز، ص

 .855، ص 1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج54)
 . 828( المقريزي، نفسو والجزء، ص58)
 ( المقريزي، نفسو والصفحة.58)
 .855( المقريزي، نفسو، ص51)
: نوع من القماش القطني كان يصنع منو الكفن في مصر خبلل العصر البعمبكي( 55)

م(، نزىة النفوس 8424ىـ/200ابن داوو،)ت عمىالصيرفي"الخطيب الجوىري )الممموكي؛
م، 8218، تحقيق د.حسن حبشي؛ دار الكتب المصرية، القاىرة،4واألبدان في تواريخ الزمان،ج

 ؛ 288-284ص ص
R.DOSY, Supplement aux Dictionnaires Arabes, Part1, p.165. 

ر من الطيب حتى تحمر في المغة العاتك ىو الكريم، أما العاتكة فيي: من تكث( العاتكي: 51)
لعمو قصد في المتن الثياب بشرتيا، أما الثياب العاتكية فمم تسعفنا المصادر بشيء عنيا، و 

 (.408مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، ص )؛المعطرة
 .828، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج20)
 ( المقريزي،  نفسو والصفحة.28)
بات خشبي متسمق، منو نوعان، األسود واألبيض، وىو حريف الطعم، ولو رائحة : ثمرة نالفمفل( 22)

مجمع المغة العربية، المعجم )؛ا، وقد يستعمل في الطب منبيً عطرية مميزة ويستعمل تاببًل 
 (.450الوجيز، ص 

ىـ(، تحقيق: محمود شوقي، 8480: كتاب: الطب النبوي، تأليف ابن قيم الجوزية،)تولممزيد راجع
موقع الوقفية، شبكة اإلنترنت؛ مقال: الفمفل الحار، موقع  الطب النبوي، شبكة اإلنترنت،  ،8مج

 م.85/2/2084منشور بتاريخ 
 .281، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج24)
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من التفاصيل عن جوانب ىذه العقوبة، راجع.. البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة  لممزيد( 28)
، سمسمة تاريخ المصريين، 8الدولة اإلسبلمية" عصر سبلطين المماليك"، ج األمبلك في

 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة.888العدد
 . 802، ص 1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج28)
 .88-82، ص ص8( البيومي إسماعيل الشربيني، مصادرة األمبلك، ج21)
ياقوت )عاصمة جميورية سوريا اآلن؛ اأقدم مدن العالم، وحاليً : مدينة شامية من دمشق( 25)

 (.484،ص2الحموي، معجم البمدان، ج
 .18، ص 1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج22)
 .88( محمد أحمد دىمان، معجم األلفاظ التاريخية، ص800)
 .18( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ص808)
 .22فسو والجزء، ص( المقريزي، ن802)
 .244( المقريزي، نفسو، ص804)
محمد أحمد دىمان، )الممتمكات الشخصية من مال وعقار أو أرض وما نحوىاالموجود: ( 804)

 (.88معجم األلفاظ، ص
 .211-218، ص ص 1المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج( 828)
مجمع )والجراية، ويقال: الجاري من الرواتب؛: لفظ جمع، مفرده: الجاري والجرايات الرواتب( 808)

 (.802المغة العربية: المعجم الوجيز،  ص
 .885، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج801)
 .281( المقريزي،  نفسو، ص 805)
 .210( المقريزي، نفسو، ص 802)
 .58( المقريزي، نفسو، ص880)
، وفي ىمغة ىو نائب من دولة في دولة أخر في المفرده القنصل،  جمع، لفظ( القناصل: 888)

و مراعاة عمى، و كبير ممثمي التجار الفرنج لدي دولة سبلطين المماليكالعصر الممموكي يعني 
 (.881مجمع المغة العربية، المعجم الوجيز، صفي مصر؛) دولتوأبناء شئون رعية الفرنج من 

 .848، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج882)
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أوجعو بالموم، والمقرعة:كل ما قرعت بو،  ا: لفظ جمع، مفرده المقرعة، يقال قرع فبلن فبلنً المقارع( 884)
 (.422مجمع المغة العربية: المعجم الوجيز، ص)ولعل المقصود ىنا السوط وما نحوه؛

والي الشرطة في مصر في العصر الممموكي، وميمتو حفظ األمن ىو ( والي القاىرة: 884)
؛ محمد قنديل البقمي، 24-22، ص ص 4والنظام داخل الوالية ؛)القمقشندي، صبح األعشى،ج

م، 8254التعريف بمصطمحات صبح األعشي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
 (.482، 485ص

 .258 -250،،  ص ص 1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج888)
العصر الممموكي، راجع.. د.أحمد عبدالرازق: البذل والبرطمة زمن سبلطين ( لممزيد عن الرشوة في 888)

 وما بعدىا. 28م، ص 8212عن الرشوة(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  المماليك)دراسة
الييئة المصرية العامة "تاريخ المجاعات في مصر"، لمقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمةا( 881)

 .1م،  ص 8111، لمكتاب، القاىرة
 .244، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج885)
 .241( المقريزي،  نفسو والجزء، ص 882)
باألموال، النظر في العصر الممموكي وظيفة، صاحبيا ىو: المتعيد  النظر والحجوبية: (822)

في مخاصمات ليو يرجع حسابيا؛ أما الحجوبية فيقصد بيا: النظر ا  والذي يتفقد مصارفيا و 
؛ 82، ص4ج األجناد واختبلفيم في أمور اإلقطاعات ونحو ذلك؛)القمقشندي: صبح األعشى،

 (.282، ص2عتبار، جالمقريزي، المواعظ واال
محمد أحمد )( نيابة الثغر: وظيفة، صاحبيا النائب، وىو لقب قائمقام السمطان في المدينة؛828)

 (.842دىمان، معجم األلفاظ التاريخية، ص
 .282، ص1( المقريزي،  السموك لمعرفة دول المموك، ج822)
، وأكبر مدنيا، تقع في الشمال الغربي من ا: مدينة قديمة، وعاصمة دولة ليبيا حاليً طرابمس( 824)

 (.852؛ ابن فضل اهلل، التعريف، ص888، ص4ليبيا؛)ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
 .211، ص1المموك، ج( المقريزي، السموك لمعرفة دول 824)
 .81( المقريزي، نفسو والجزء، ص828)
 .58( المقريزي، نفسو، ص828)
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 .804( المقريزي، نفسو، ص821)
 .828نفسو، ص المقريزي، (825)
 .81-88( المقريزي، نفسو، ص ص 822)
منحة من السمطان يقدميا في أوقات غير منتظمة من بينيا قبل تسييير  النفقة السمطانية:( 840)

 (.852، ص4، ق8المقريزي، السموك، ج)لحمبلت العسكرية، وعند تولية السمطنة؛ا
؛ السيد الباز العريني، الفارس الممموكي، مقال بمجمة 88، ص4( القمقشندي، صبح األعشى، ج848)

؛ محمد أحمد دىمان، معجم األلفاظ، 85-41م، ص ص 8288، 8الجمعية التاريخية، مجمد
 (.82ص

 .488، ص1المصدر نفسو، ج( المقريزي، 842)
لفظ جمع، ومفرده، التجريدة أو الجريدة، ويقصد بيا فرقة من العسكر الخيالة  التجريدات: (844)

 (. 42التي ال رجالة فييا؛)محمد أحمد دىمان، معجم األلفاظ التاريخية، ص
 .28( أنور زقممة، المماليك في مصر، د.ت، ص844)
 ( أنور زقممة، نفسو والصفحة.848)
 .255، ص8( ابن إياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ج848)
 .402، 881( المقريزي، نفسو، ص841)
 .855( المقريزي، نفسو، ص 845)
 .404( المقريزي، نفسو، ص842)
 . 840( المقريزي، نفسو، ص840)
 .440، ص2( ابن إياس، بدائع الزىور، ج848)
 .840، ص 1ج ( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك،842)
 .440، ص2( ابن إياس، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ج844)
اسم لجزيرة يونانية في البحر األبيض المتوسط، تقع بالقرب من الساحل الجنوبي  رودس: (844)

التركي، وفي منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسية وقبرص؛)ياقوت الحموي، معجم 
 (.20-52، ص ص4البمدان، ج

 . 440، ص2بدائع الزىور في وقائع الدىور، جابن إياس:  ( 848)



 2222 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                            مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 44 - 

 ( ابن إياس، نفسو.848)
 ( ابن إياس، نفسو.841)
 .224، ص8( ابن إياس، نفس المصدر، ج845)
 .840، ص 1( المقريزي، السموك، ج842)
 . 284، ص8( ابن إياس، بدائع الزىور، ج880)
وىو في رأي القدامي  الممنخوليا،( ىكذا ورد اإلسم عند ابن إياس، والصحيح في المغة ىو 888)

ابن أبي أصيبعة، )من مظاىره اضطراب وفساد التفكير؛ محدثين مرض عقميوال
م(، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق د.نزار رضا، منشورات مكتبة 8210ىـ/885ت)

 (. 828؛ مجمع المغة العربية: المعجم الوجيز، ص840بيروت، لبنان، د.ت،  ص ،الحياة
، 84ابن منظور، لسان العرب، ج)في المغة ىو الخفة والطيش في كل أمر؛النـزق:  (882)

 (.888، ص ؛ مجمع المغة العربية: نفس المصدر248ص
 .440، ص 2( ابن إياس، بدائع الزىور، ج884)
 .84، 88، ص1ك لمعرفة دول المموك، ج( المقريزي، السمو 884)
 .24( المقريزي، نفسو والجزء، ص888)
 .80-82( المقريزي، نفسو، ص ص888)
لفظ جمع، ومفرده طراد أو طريدة، وىو نوع من المراكب الحربية يستعمل  طرائد الحرب: (881)

عاشور، العصر ؛ سعيد 442ابن مماتي: قوانين الدواوين، ص)في حمل الخيول والفرسان؛ اغالبً 
 (.445المماليكي، كشاف المصطمحات، ص

 .882، ص1( المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، ج885)
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 والمراجعالمصادر 

 المصادر العربية: -أوالً 

م(، عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق د.نزار رضا، 8210ىـ/885ت)ابن أبي أصيبعة،""، -
 بيروت، )لبنان، د.ت(.منشورات مكتبة الحياة،، 

بدائع الزىور في وقائع م(، 8824ىـ/142ت)ابن إياس: محمد بن أحمد بن إياس المصري، -
 م(، عدة أجزاء.8218فيسبادن، )الدىور، تحقيق محمد مصطفى، مطبعة فرانز ستاينر،

النجوم م(، 8441ىـ/514ت )ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتابكي، -
 م(، أجزاء.8221الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، تحقيق عطا ديب، )القاىرة،

المقدمة، تحقيق د/ م(، 8428ىـ/ 525ت )ابن خمدون: ولي الدين عبد الرحمن  بن محمد، -
 م(، عدة أجزاء.8282القاىرة،)عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، عمى

م(، 8441ىـ/118بن تمام السبكي، )ت عمىبن  السبكي : تاج الدين، أبو نصر عبد الوىاب -
النجار وآخرون، مكتبة الخانجي، )القاىرة،  عمىمعيد النعم ومبيد النقم؛ تحقيق محمد 

 م(.82224

زبدة كشف الممالك م، 8485ىـ/514ابن شاىين: غرس الدين خميل بن شاىين الظاىري،)ت -
 م(.8524باريس، )وبيان الطرق والمسالك، اعتني بو بولس راويس،

نزىة النفوس واألبدان في م(، 8414ىـ/122بن داوو )ت عمىالصيرفي: الخطيب الجوىري  -
 م(، عدة أجزاء.8218تواريخ الزمان، تحقيق د.حسن حبشي؛ دار الكتب المصرية، )القاىرة،

صبح األعشى في صناعة م(، 8485ىـ/528ت )القمقشندي: أبو العباس أحمد القمقشندي، -
 م(.8222 -8284الكتب المصرية، )القاىرة، اإلنشا، دار 

إغاثة األمة بكشف الغمة" م(، 8448ىـ/548ت )المقريزي، عمىالمقريزي: تقي الدين أحمد بن  -
 م(.8222تاريخ المجاعات في مصر"، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 

العممية،  ، دار الكتب1عطا، جالسموك لمعرفة دول المموك، تحقيق محمد عبد القادر ........:   -
 .(م8221بيروت، )

المعروف بـ الخطط المقريزية، تحقيق: د. محمد  المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار......:   -
 م(.8225زينيم، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، )القاىرة، 
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تحقيق عزيز سولاير قوانين الدواوين، م(، 8221ىـ/424األسعد بن مماتي،)تابن مماتي:  -
 م(.8228عطية، مكتبة مدبولي، )القاىرة، 

م(": نياية األرب في فنون 8424ىـ/124:" شياب الدين احمد بن عبدالوىاب، )تالنويري -
 .م(8222السيد الباز العريني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، :األدب، تحقيق

وت بن عبد اهلل الرومي البغدادي ياقوت الحموي: شياب الدين أبو عبد اهلل ياق -
، دار الكتب العممية، 4معجم البمدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، ج م(،8225ىـ/424)ت

 .)بيروت، د.ت(

 المراجع:  -اثانيً 

 المراجع العربية: - أ

"، 212مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة،سمسمة األلف كتاب،"طرخان،  عمىإبراىيم  -
 م(.8280القاىرة،  )النيضة المصرية،

مسودة كتاب المواعظ واالعتبار مع ذكر الخطط واآلثار، )مؤسسة الفرقان أيمن فؤاد سيد،  -
 م(.8228لمتراث اإلسبلمي، لندن، 

مصادرة األمبلك في الدولة اإلسبلمية" عصر سبلطين المماليك"، البيومي إسماعيل الشربيني،  -
 م(، جزءان.8221المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ، )الييئة 888سمسمة تاريخ المصريين، العدد

 .م(8228الفنون اإلسبلمية والوظائف عمى اآلثار العربية، )القاىرة، حسن الباشا،  -

النقود االسبلمية في مصر عصر دولة المماليك الجراكسة، الطبعة الثانية، رأفت النبراوي،  -
 م(.8228القاىرة، عبلم والنشر،لحضارة العربية لئلمركز ا)

 م(.8255القاىرة،)دار النيضة العربية، العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد عاشور،  -

 م(.8288القاىرة،)،8، الفارس الممموكي، مجمة الجمعية التاريخية، مجمدالسيد الباز العريني -

عين لمدراسات دار )السجون والعقوبات في مصر عصر سبلطين المماليك، عالء  طو رزق،  -
 م(.2002اإلنسانية واإلجتماعية، القاىرة، والبحوث 

 م(.8215أسواق مصر في عصر سبلطين المماليك، )القاىرة، قاسم عبده قاسم،  -
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دار الفكر المعاصر، )معجم األلفاظ التاريخية في العصر الممموكي، محمد أحمد دىمان،  -
 (.م8220لبنان،  بيروت،

الفاطمي،  لعربي إلى نياية العصرمن الفتح ا مصر في ظل اإلسبلممحمد حمدي المناوي،  -
 م(.8210القاىرة،)دار المعارف، 

 م"،8881-8280ىـ/224-845تاريخ المماليك في مصر وببلد الشام" محمد سييل طقوش،  -
 م(.8221لبنان، دار النفائس، بيروت، )

التعريف بمصطمحات صبح األعشي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، محمد قنديل البقمي،   -
 م(.8254)القاىرة، 

تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية، الطبعة الثانية،)اإلسكندرية، محمد محمد مرسي الشيخ،  -
 م(.8221

التوفيقات اإلليامية في مقارنة التواريخ اليجرية بالسنين اإلفرنجية والقبطية، محمد مختار باشا،  -
 م(.8520ىـ/8488بوالق، القاىرة، )

 بيروت، د.ت(، عدة أجزاء.)اريخية الجغرافية،الموسوعة التمسعود الخوند،  -

 المراجع المعربة: -ب

 .(دار المعرفة، لبنان، د.ت)، 88، جالمعارف اإلسبلمية" النسخة العربية"راشد رستم )مترجم(، دائرة  -

دار المعرفة، لبنان، )، 4، مجدائرة المعارف اإلسبلمية" النسخة العربية"عبدالراززق الحسني)مترجم(،  -
 .(د.ت

 المراجع األجنبية: -ج

- A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, 

Collins,1976. 

- Bernard G.Weiss and "Other", Asurvey of Arab History "Revised 

Edition", The American Universty in Cairo Press, 1990. 

- Carl Brocleman, History of Islamic Peoples, London, 1952. 
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- Pool Stanley, Lane, Catalogue of The Collection of Coins Preerved in 

The Arabic Khedivinl Libraray at Cairo, London, 1897. 

-  R.DOSY, Supplement aux Dictionnaires Arabes, 2 Tome, Librairie du 

Liban place Riad solh- Beyrouth, 1981. 

 قواميس المغة: -اثالثً 
م(، لسان العرب،  دار صادر، 8488ىـ/188،)ت "عمى" محمد بن مكرم بن ابن منظور: -

 م.عدة أجزاء.8285بيروت، لبنان،
 .(م2004القاىرة، )المعجم الوجيز، مجمع المغة العربية،  -

 لكترونية:المواقع اإل  -ارابعً 

 ،الطب النبوي، تأليف ابن قيم الجوزية كتاب، .http// Waqfia.com موقع الوقفية: -
  .8تحقيق محمود شوقي، مج م(،8222ىـ/8480)ت

 .85/2/2084" الفمفل الحار"، منشور بتاريخ موقع  الطب النبوي، شبكة اإلنترنت، مقال -
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 مالحق:ال
 (8ممحق)

 األشرف بـرسباي"" ي عيد السمطانـثبت موظفو اإلستادارية ف

 تاريخ سنوات  اسم الموظف الترتيب م
 تولي الوظيفة

 إجمالي سنوات
 تولي الوظيفة

 مالحظات

قرب عام وستة  ىـ528شعبان -ىـ 524 أرغون شاه األول 8
 أشير

 يم"عمى"رىب الناس واشتد 

  –ىـ 528رمضان أيتمش الخضري الثاني 2
 ىـ528ذوالقعدة

 ..... ثالثة شيور

  -ىـ528ذو الحجة أرغون شاه الثالث 4
 ىـ524شوال

 الفترة الثانية لو، وفيو: اعام تقريبً 
 " ما عف وال كف في جبايتو".

 ىـ524ذو القعدة -شوال  ابن أبو والي الرابع 4
 -ىـ 524من ذو القعدة 

 ىـ521إلى جمادى األولى 

" سبع شيور" 
شيران، ثم 
خمسة أشير 

 فقط

من تعرض المماليك لو  افر ىاربً 
 بالضرب، ثم عاد ومارس وظيفتو

صالح الدين بن  الخامس 8
بدر الدين ابن 

 نصر اهلل

 -ىـ521جمادي اآلخرة 
 ىـ525جمادي األولى 

 ابن الموظف التالي اأحد عشر شيرً 

بدر الدين بن  السادس 4
 نصر اهلل

 -ىـ525جمادي األولى 
 ىـ525رمضان 

 والد الموظف السابق خمسة أشير

زين الدين عبد  السابع 1
القادر بن أبي 

 الفرج

 -ىـ525رمضان 
 ىـ544ربيع اآلخر  

نحو خمس 
 سنوات

 قيل عنو:" يفسد وال يصمح "

عالء الدين اقبغا  الثامن 5
 الجمالي

 -ىـ544ربيع اآلخر 
 ىـ544ذو القعدة 

قيل عنو:" حمل قدر من المال لم  عدة شيور
 ينيض بيا "

زين الدين عبد  التاسع 1
القادر بن أبي 

 الفرج

نحو ثالث  ىـ548-ىـ 544أواخر 
 سنوات

.... 

 العاشر 82
 

 .... نحو شير فقط ىـ548ربيع االخر ابن كاتب المناخ
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الحادي  88
 عشر

بدر الدين بن 
 نصر اهلل

 استدعي لفترة ثانية. نحو شير فقط ىـ548ربيع االخر

الثاني  82
 عشر

عالء الدين أقبغا 
 الجالي

المحرم  -ىـ548جمادى اآلخرة 
 ىـ544

كشف الوجو شغل اإلستادارية مع  نحو عام
القبمي، وأدار وظيفتو كعبث 

 الميث.

الثالث  84
 عشر

 -ىـ544من أواخر المحرم  ابن كاتب المناخ
 ىـ545إلى عام  

  نحو عامين

الرابع  84
 عشر

 خالف بين مؤرخين اييما االصح عدة شيور ىـ545 ابن كاتب جكم

الخامس  88
 عشر

الصاحب كريم 
 الدين

  عدة شيور ىـ545

السادس  84
 عشر

األمير جانبك 
 الدويدار

  عدة شيور ىـ545

السابع  81
 عشر

تاج الدين بن 
 الخطير

  عدة شيور ىـ541

 الثامن 85
 عشر

كريم الدين بن 
الصاحب تاج 
الدين بن كاتب 

 المناخ

  نحو العام ىـ542-548

 
 


