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 ملخصال                      

 
 

 ،ولة اململوكيةدواقع السلباً على  انعكستقد  دولة الـمماليك البحرية يف مصريف  اإلقطاع أن إىل الدراسة توصلت
استمدت ا هـنوأ بصراع آخر. وانتهتحيث بدأ العصر اململوكي البحري بصراع دامي  ،أخذت أشكااًل متعددة قدو 

بقاءها على حساب أنقاض الدولة األيوبية. وبينت الدراسة أن لإلقطاع دور بارز يف التأثري على السلطة من خالل 
يقة ، والكشف عن حقونشأهتماملماليك بيان أصل الصراعات الداخلية من مؤامرات وفنت. وتـهدف الدراسة إىل 
ى يف تشكل أهـمية كب  اإلقطاعاتفقد كانت تلك السالطني واألمراء إزاء املاليك، إضافة إىل بيان عمل الروك. 

ع ا لذلك فقد واجه الـمماليك يف حكمهم صر  ،مقدار ما توفر من موارد لألمراء وكبار قادة اجليش وكذلك السالطني
ع وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ضمن جمال الدراسة، م. قتصاديمزج بني اجلانبني السياسي واال

وصف األحداث والوقائع التارخيية لكل موضوع بشكل يساعد على حتقيق وفهم الظروف والتطورات مع ذكر األمثلة 
صراعات الداخلية للكل منها. وأفرزت النتائج بأن قيام دولة الـمماليك البحرية كانت لظروف سياسية وعسكرية، وأن ا

ما هي إال ألطماع شخصية لنيل عرش السلطنة. إضافة إىل مدى سيطرة السالطني على األراضي الزراعية واستبدادهم 
يف تلك اإلقطاعات على حساب من سخروا خلدمتهم من الناس البسطاء والفالحني. فضاًل عن أن الروك كان يف 

 خدمة السياسة وظل حتت سيطرة السلطان.
 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 100 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 
 لـمقدمةا

احلصني  القوة العسكرية ودرع الـمماليكتلك النفقات فقد كانت  النفقات للدولة اململوكية،شكل اإلقطاع أهم موارد 
 خدمًة لنظامهم العسكري أواًل مث حفاظاً علىقطاع لـمواجهة وردع التمرد الداخلي، لذلك فقد َسخََّر الـمماليك اإل

قتصادية أثر مـميز يف سري األحداث اال لإلقطاععرش سلطنتهم من الطامعني فيه. وعلى هذا األساس فقد كان 
ة السياسية قتصادية تنعكس سلبًا أو إجيابًا على احلياعتبار أن التغريات االوالسياسية معًا السيما إذا ُأِخَذ بنظر اال

عيب وثورة عارمة أو أدت إىل تذمر ش ،قتصادية اليت تعيشها البالد، فأزالت حكاماً وأقامت غريهمللمتغريات اال تبعاً 
مات على رأس الـمقو  اإلقطاعقتصادية اليت تعيشها البالد، ومن هذا الـمنطلق كانت منطلقها سوء األوضاع اال

 ة يف عهد دولة الـمماليك البحرية. قتصادية اليت ساهـمت بشكل أو بآخر يف احلياة السياسياال
 مشكلة البحث

أن االقتصاد اململوكي مل يكن اقتصاداًً  بسيطاً، بالرغم من وجود نظام اإلقطاع، فقد تبينت من مشكلة الدراسة 
تدخلت الدولة فيها بشكل يتجاوز حدود الشرع، وأن اإلقطاع اململوكي احتوى على جذور ساعدت على ظهور 

 أدت إىل صراعات داخلية بني السالطني واألمراء أنفسهم.  مشاكل اقتصادية
  وتكمن مشكلة البحث في األسئلة التالية:

i- من هم املماليك؟ 
ii-  هل كان املماليك يولون الوالء للسلطان أم وفق ما تقتضيه املصلحة بالغاياتما هو اإلقطاع. و 

 ؟ واألطماع 
iii-  بادر بعض السالطني إىل عمل الروك؟لـماذا 

 إلى األهداف التالية: الباحث أسئلة البحث توصل ومن خالل
i- تعريف املماليك مع بيان أصلهم ونشأهتم.  

ii- .بيان أمهية اإلقطاع. والكشف عن حقيقة السالطني واألمراء إزاء املاليك 
iii- .بيان عمل الروك 
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1 Alliyan A. al-Jalludi، 2008،  Military Feudalism during the Era of the Great Saljuq Sultans: Reading in the 

contribution of Nizam al-Mulk Tosi to Its Establishment and Development،Jornal of Jordanian History and 

Archoelogy، Jordan، Mafraq، Al-al bayt University، Department of History، Vo2، No1. P(43-68).  
2 Fawzi Khalid Al-Tawahih، 2012، The Military Iqta "in Bilad Al- Sham in the Ayyubid period (570- 648 A.H/ 1174-

1250)، Jornal of Jordanian History and Archoelogy، University of Jordan،Faculty of Art،  Department of History، 

Vo6، No3. P(1-31).    

 
 موضوعمنهجية ال

تعراض وصف سامنهج التارخيي الوصفي التحليلي القائم على أساس ـمنها العدة  تقوم الدراسة على اتباع مناهج
 حداثقتصادية يف دولة الـمماليك البحرية ومدى تأثريها يف الصراع على السلطة. مع بيان األالتاريخ للعوامل اال

مصادر ـكره الذ تجمع ما ـتـمثل بتو  التارخيية ألصل املماليك البحرية واألنظمة السياسية والعسكرية اليت تثبت ذلك،
على السلطة، إضافة إىل تدوين الوقائع التارخيية من خالل مجع  تأثريهاقتصادية ومدى مة حول العوامل االـالقدي

 األصالة من كتب بني دراسةالروايات من الكتب ذات العالقة، وهو األكثر قبوالً يف تفسري التاريخ،. وبذلك يكون ال
موضوع، وأن كل ما سيجمعه الباحث سيخضع للمناقشة والتحليل، ـالـب القةاألقدمني املعاصرين لألحداث ذات الع

 .بـهدف الوصول إىل نتيجة صحيحة من خالل الدراسة
 الدراسات السابقة

Military Feudalism during the Era of the Great Saljuq Sultans: Reading in the 

contribution of Nizam al-Mulk Tosi to Its Establishment and Development1.  

استعرض الباحث القطاع العسكري يف عصر سالطني السالجقة الكبار عدد من اإلقطاعات منها: إقطاع اهلبة 
وإقطاع الـممنوحة واإلقطاع اإلداري، وقد حدد الباحث بأن تلك اإلقطاعات تعود جلهود الوزير نظام امللك الطوسي 

العسكري الوسيلة املناسبة لدفع رواتب اجلند، مقابل دفع حصة من وارداتـها لـخزينة الذي رأى يف تعميم اإلقطاع 
 الدولة لسد النقص فيه وملساعدة الدولة على حتسني النشاط االقتصادي.

 

The Military Iqta "in Bilad Al- Sham in the Ayyubid period (570- 648 A.H/ 1174-

1250)2.      

دراسته أن امللك صالح الدين األيويب استخدم اإلقطاع العسكري لتثبيت أركان دولته يف بني الباحث من خالل 
 بالد الشام. إال ان من جاء من بعده من خلفاءه من ملوك وسالطني فقد استخدموا االقطاع العسكري وسيلة
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3 Abdul Azim Islahi. 2013، Economic and Financial Crises in Fifteen-Century Egypt، Journal of Islamic Economics 

Studies، King Abdulaziz University، Jeddah، Saudi Arabia. Vol 21، No 2،  
، أطروحة دكتوراة غري م(1517-1382ه/923-784)الصراع على السلطة يف مصر يف عهد املماليك البجية م، 1998فاضل كاظم صادق العبادي،  4

 منشورة، جامعة الكوفة، كلية اآلداب. 
، انظر: سعيد 352، ص5م، مج1999، حتقيق عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، معجم مقاييس اللغةأيب احلسن أمحد بن فارس ابن زكريا،  5

، ، دار النفائس، القاهرةتاريخ الـمماليك يف مصر وبالد الشام، انظر أيضاً: حممد سهيل طقوش، 11، صالعصر الـمماليكي يف مصر والشامعبدالفتاح عاشور، 
 Russel، انظر:  3م، ص1997، دار الكندي، األردن، ت احلضارية يف فجر اإلسالم وضحى اإلسالمالتفاعالشحادة علي الناطور، ، 15م، ص1997

Jensen، 2002، Bahri mamluk period (1250-1382)، Cairo. 

http://www.webpages.uidaho.edu/arch499/nonwest/cairo/bahri_mamluk_period.htm 

  
هتم، للحد من حتت سيطر لتصفية احلسابات الشخصية بني السلطان واألمراء. وحرصوا أن يكون توزيع اإلقطاعات 

 تكوين أي نفوذ ضدهم. لذلك فقد هنج دولة املماليك هنج الدولة األيوبية يف توزيع اإلقطاعات، إال اهنا األخرى
خرجت عن حدود الشرع يف ذلك ومل تعدل، مما ادى إىل جور ونفور املماليك على األمراء والسالطني وعمل  

 ة من اغتياالت ومؤامرات وفنت.اإلنقالبات العسكرية والصراعات الداخلي
Economic and Financial Crises in Fifteen- Century Egypt3. 

ن الرقيق م مالرغم من أن الـمماليك هب مقريزي يف بداية القرن،ـجتماعي الاال رمفكـال وقد جاءت يف الدراسة حول
تطرق و  أنقاض الدولة األيوبية، ني على دولة هي باألصل ليست دولتهم، وعلى حسابطأصبحوا سال مهـإال ان

إىل  مراض واألوبئة والطاعون والذي أدىاأل اندالع اوالـمالية واليت كان سببه االقتصاديةالباحث إىل الصعوبات 
قتصادية قتصادي يف مصر خالل القرن اخلامس عشر، فقد أثر الوباء واألمراض على القطاعات االتدهور الوضع اال
 والصناعة.إضافة إىل الزراعة 

 .4م(1517-1382ه/923-784)الصراع على السلطة يف مصر يف عهد املماليك البجية 
 قتصادية ولكنه مل يتوسع يف فحواها فذكر اإلقطاع العسكري، إال أنوقد تطرق الباحث يف دراسته إىل احلياة اال

ن( اليت  سياسة التعسفية ) السجو الباحث ال وأضاف؟ استغاللمليك أم إقطاع ـالباحث مل يذكر لنا هل هو إقطاع ت
ر الصراعات جتماعية وأثستعرض الباحث احلياة االاكان السالطني يستخدمونـها حبق األمري أو السلطان الـمنعزل. و 

حطاط النظام اإلقطاعي وتسلط احلكام على أصحاب الدخل اجليد من ـنادى إىل أما ـالسياسية الداخلية عليه م
 امليادين االقتصادية.الذين كانوا يعملون يف 

املماليك: مأخوذة من مفردة ) َمَلَك( وهو الشيُء الذي ميلكه اإلنسان ملكاً،  أصل المماليك البحرية ونشأتـه
 . ولكنه خيتلف عن العبد الذي مبعىن العبودية، فالعبد يولد من الرقيق، 5واململوك: العبد الرقيق الذي يباع ويشرتى

http://www.webpages.uidaho.edu/arch499/nonwest/cairo/bahri_mamluk_period.htm
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 .11م، ص1979، مكتبة الجنلو الـمصرية، القاهرة، نظم دولة سالطني املماليك البحرية ورسومهم يف مصرعبدالـمنعم ماجد،  6
  .11ص، نظم دولة سالطني املماليك البحرية ورسومهم يف مصرماجد، عبدالـمنعم  7
 .39م، ص2013، د.م، القاهرة، الِرق يف اإلسالمأمحد شفيق،  8
 ، انظر:123ص، القاهرة، مكتبة اخلانـجي، احلضارة العربية اإلسالميةم، 1994اخلربوطلي علي حسين، ، انظر: 51، صالِرق يف اإلسالمشفيق، أمحد 9

 .23م، ص1967الـمصرية، القاهرة، ، مكتبة النـجلو الـموايل وموقف الدولة األموية منهممجيل عبدآهلل الـمصري، 
 .178م، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، األيوبيون والـمماليك يف مصر والشامسعيد عبدالفتاح عاشور، 10
 . 85، صالِرق ماضيه وحاضرهالرتمانيين، عبدالسالم  11
حياة الـملك ، انظر: حممود شليب، 12، ص1م، ج1962، مكتبة اآلداب، القاهرة، عصر سالطني الـمماليك ونتاجه العلمي واالديبمـحمود رزق سليم ،  12

 .7م، ص1997، دار األمل، اهلرم،  الناصر حممد بن قالوون، انظر: أسامة حسن، 11م، ص1992، دار اجليل، بريوت، الظاهر بيبس
، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاالقلقشندي،  أيب العباس أمحدنظر:  ، ا126، صاأليوبيون واملماليك التاريخ السياسي والعسكريقاسم،  قاسم عبدة 13
م ، 1983، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، الفن احلريب للجيش املصري يف العصر اململوكي البحري، انظر: مـحمود ندمي أمحد فهيم، 471، ص4ج

 .12ص
 .63م، ص1987وت، ، دار النهضة العربية، بري الـمماليكالسيد الباز العريين،  14

 
. وكما أن كلمة " 6وهو الذي يولد من أبوين حرين ويباع، وإن كانا خمتلفني يف اجلنسواململوك هو عبد ماِلكه، 

درها إن كلمة موىل مشتق من كلمة َويلَ، ومصمـماليك" ختتلف يف معناها عن كلمة " موايل" اليت مفردها "موىل"، ف
بينما 8والرق االسرتقاقانية على معظم الديانات كاليهودية والنصر  اعرتفتوقد . 7الوالء واسم املفعول منها موىل

اإلسالم مل ينص على إلغاء الرِق وحتريـمه، ولكنه حضَّ على حترير األرقاء وحسن معاملتهم كما نظم العالقة بينهم 
إنَّ ظاهرة الرِق ظهرت يف فرتة كانت من أخطر الفرتات . 9وبني ساداتـهم، مـما جيعلهم إخواناً يف اإلسالم واإلنسانية

العصور الوسطى، حيث كانت منتشرة، وتتوافر الرغبة على شرائهم، وعندما أحس التجار أن سالطني يف تاريخ 
الـمماليك وأمراءهم يف مصر يقدرون البضاعة بالعطاءات الكثرية، أكثروا من جلب الـمماليك من الغلمان والفتيان 

أو  11ن يتم من خالل اخلطف والسرقة.ويبدوا أن احلصول على الرقيق كا10من بالدهم إىل أسواق الرقيق لبيعهم
ألسباب أخرى كانتشار القحط والغالء أو اإلصابة بوباء فتهون حينذاك فلذات األكباد على ذويها فيفرطون فيها 

 إن تيار الوافدين من أولئك املماليك ذوي األجناس املختلفة بصحبة جتار الرقيق  .12للبيع ختفيفا للبلوى وحفظاً للرمق
وكان يتم بيع .13ن ال ينقطع بسبب ازدياد حاجة السلطنة إىل اقتناء املماليك واستخدامهم يف اجليش)النخاسني( كا

 ويعد سوق  .14الساحل الشمايل من البحر األسود وتقع هذه األسواق على، وشراء املماليك يف أسواق النخاسة
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فاطميني لخان مسرور: مكانان أحدمها كبري واآلخر صغري فالكبري على يسار من سوق باب الزهومة، أحد أبوب القصر الشرقي الكبري الذي بين يف عهد ا 15

يباع فيها  ةم(، إىل احلريرية وكان موضعه خزانة الورق والصغري على ميينه من سلك من سوق باب الزهوة إىل اجلامع األزهر وكان ساح969ه/358سنة )
 .572،ص2، جالـمواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، انظر: تقي الدين أمحد الـمقريزي، 225، صسرية القاهرةلينبول،  ستانليالرقيق. 

 .85، صالِرق ماضيه وحاضرهالرتمانيين،  عبدالسالم 16
 . 126إلنسانية واالجتماعية، ص، مصر، عني الدراسات للبحوث ااأليوبيون واملماليكقاسم عبده قاسم. )د.ت(.  17
م( بن السلطان امللك الكامل بن السلطان امللك  العادل بن األمري جنم الدين أيوب بن شادي 1249هـ/647الـملك الصاحل جنم الدين أيوب )ت  18

تغري  الـمىن". انظر: أبو احملاسن مجال الدين بناأليويب، سلطان الديار املصرية، وهو السلطان السادس من ملوك بين أيوب، وأمه جارية سوداء أمسها " وردى 
، انظر: صارم الدين إبراهيم بن حممد بن 228، ص3م، ج1985، الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب، القاهرة، الـمنهل الصايف والـمستويف بعد الوايفبردي، 

، انظر: 37، ص1م، ط1999، حتقيق عمر عبدالسالم تدمري، الـمكتبة العصرية، بريوت، النفحة الـمسكية يف الدولة الرتكيةيدمر العالئي بن دقماق، 
، مـجلة كلية العلوم اإلسالمية، الـمجلد م(1240/1250ه/647-638الـملك صاحل نـجم الدين أيوب وعالقته بالقوى السياسية )مـحمد يونس فلح، 

، ، دار الكتبمورد اللطاف يف من ويل السلطنة واخلالفن ابو الـمحاسن بن تغري بردي، . انظر: مجال الدي3م، ص2013السابع، العدد الثالث عشر، 
 ، تح: حممود أرناؤوط،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، انظر: شهاب الدين أيب الفالح عبدالـحي بن أمحد احلنبلي، 16، ص2م، ج1997القاهرة، 

 ، انظر: 411، ص7م، ج1991بريوت، دار ابن كثري، 
Badr al-din Al-Ayni، Al-Sayf  Al- Muhannad Fi Sirat  Al- Mu'ayyad، Edited by: Fahim Muhammed  Ulwi Shaltut، 

Cairo، National Librry Prees، ، 1998،  p203.  
 .139، ص3، جالـمختصر يف أخبار البشر أبو الفداء،  عمادالدين إمساعيل 19
 .186، صم1999 ، حتقيق مسرية طبارة، دار املعارف، بريوت،نزهة األنام يف تاريخ اإلسالمصارم الدين ابراهيم بن حممد بن يدمر العالئي بن دقماق،  20

 
.ولطاملا  16اإلسكندرية ثانيا من حيث الشهرةمث يأيت سوق آنذاك. بالقاهرة أشهر أسواق بيع املماليك 15خان مسرور

كانت تلك األسواق تعد مراكز للحصول على املماليك واقتنائهم يف مصر ومما ساعد على رواج جتارة الرقيق ما كان 
يتوقع من احلظ احلسن واجملد املتوقع لألرقاء يف مستقبل حياتـهم فقد تدفع بـهم األقدار إىل أن يصلوا إىل ما يصل 

حرار الرجال وعقيالت النساء من عز ورفاهية وجمد. وعليه فقد كانت أسواق النخاسة تعج باملماليك الذين إليه أ
  امتألت بـهم القصور السلطانية يف مصر. 

 هم جمموعة من سكان القبائل الذين اشرتهتم الدولة األيوبية يف عهد ملكها الصاحليتبني من هنا أن املماليك اليحرية 
يوب عند تبوئه عرش مصر وقد منحهم حرية كبرية وكان األيوبيون مولعون بشراء العبيد والرقيق واليت أنـجم الدين 

ترجع ألصول سالفية من شبه جزيرة القرم وبالد القوقاز واسيا الصغرى وفارس وتركستان وسيبرييا وبالد ما وراء 
الذين والشراكسة والروس واألكراد وأقلية أوربية و  النهرين. وكان املماليك الذين جلبهم األيوبيون خليطًا من األتراك

 أول من استكثر من 18كان امللك الصاحل جنم الدين أيوب  .17أصبحوا معظمهم من بعدهم سالطني على مصر
م ( بأن أكثر أمراء عسكره كانوا 1400هـ/732ويدل على ذلك ما رواه أبو الفداء ) ت  شراء املماليك.

 .ولعل ما اتصف به املماليك من قوة و شجاعة يف احلروب 20منهم حنو ألف مـملوك.حىت بلغ ما اشرتاه 19مماليك
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21 Jason Thompson.،  A History of Egypt، America، printing in the united states of America، 2008، p 188. 

ع يف التاريخ اإلسالمي ظلت حمدودة يغلب عليه الطابع الفردي، بسيطرة من قبل حاكم على فرد أو قبيلة. انظر: سعيد عبدالفتاح عاشور، إن فكرة اإلقطا  22
 .143م، ص1977، دار األحد، بريوت، بـحوث ودراسات يف تاريخ العصور الوسطى

54 Felicit Tramontana، Khubz as Iqta' in four authors from the Ayyubid and early Mamluk period، 
Journal، the middle east documentation center، the University of Chicago، tramontane، 2012، 
pp113-122، p103. 

، القاموس الـمحيط، انظر: الفريوز آبادي، مـجد الدين مـحمد بن يعقوب، 3677، ص41، ج5، مجلسان العربمجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور،  24
  .1339م، ص2008دار احلديث، القاهرة، 

ـمظلمة وتبدأ لالعصور الوسطى: وهي تلك احلقبة الـممتدة من القرن الـخامس الـميالدي إىل مطلع القرن السادس عشر، وتقسم إىل قسمني: أولـها العصور ا 25
لنظم ااهيم علي طرخان، ابر انظر: من القرن الـخامس الـميالدي عقب سقوط روما، والثانية من مطلع القرن الـحادي عشر إىل نـهاية القرن الـخامس عشر. 

 .  8م، ص1968، دار الكاتب العريب، القاهرة، اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى
االقتصادية  رإن قاعدة اإلقطاع الـمملوكي مأخوذة من اإلقطاع السلجوقي الذي وضعها وطبقها الوزير نظام الدين، ومن مث األيوبيني، ويعتب من الظواه 26

  حممد بدر حممدمىنللدولة الـمملوكية، حيث استخدموا هذا النظام وتوسعوا فيه توسعًا كبريًا حىت أصبحت من الدول اإلقطاعية الكبى. انظر:  والـمالية
 . 218 -104، ص1، جأثر احلضارة السلجوقية يف دول شرق العامل اإلسالمي على احلضارتني األيوبية واململوكية بـمصربـهجت، 

 .136، صمعجم التعريفاتاجلرجاين،  انظر: علي بن حممد السيد الشريفاها ما يرده بيت الـمال ويأخذه الـتجار من الدراهم. الغلة: معن 27
انظر: السيد الباز  اً.يورث الـمماليك دولة أساتذتـهم األيوبيني وانتهجوا طريقـهم يف أنظمة احلكم بـما يف ذلك اإلقطاع، غري أنـهم عدلوه ولـم يـجعلوه وراث 28

 .468، ص3، جصبــح األعشــى يف صناعة اإلنشاالقلقشندي ،  أيب العباس أمحد، انظر: 168ص ،الـمماليكالعريين، 

 
كانت السبب الرئيس الذي دعا الصاحل أيوب إىل انتهاج سياسة اإلكثار من شراء املماليك كي يكونوا درعًا واقياً 

السياسية  األحداث إىل بروز الـمماليك كقوة عسكرية جديدة على مسرح أدىاألمر الذي  .21للدولة اإلسالمية
 بشكل واضح يف عهد بين أيوب. 

 اإلقطاع في دولة المماليك البحرية
إن تاريخ إقطاع األرض يف زمن الـمماليك، يرتبط بظاهرة اقتصادية لـها أهـميتها وخطورتـها، ويعتب من السمات 

. واإلقطاع أصلها 23اإليرادات الـمالية. وهو من 22األساسية اليت تـميز الـحياة يف مصر، لذلك يوصف بزمن اإلقطاع
من َقَطَع أي اقتطع جزءاً من الكل، والقطيعة ما اقتطعه منه، طائفة من أرض الـخراج، أي يـجعل له إقطاعاً، والقطائع 

، 25. أو نظام من النظم اليت ظهرت يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى24يكون يف البالد اليت ال عمارة فيها ألحد
 . ويف تعريٍف آخر لإلقطاع الـمملوكي هو ما يتحصل 26مـحل العطاء أو الرواتب لرجل اجليش اإلقطاعخدم حيث يست

ويف العرف . 28األخرى اليت جتري عليها الـمكوس اإلقطاعاتأو مال فضالً عن إنتاجه بعض  27من األرض من غلة
 إلقطاعام الوراثة فيه، فكان الـمقطع يـحل يف الـمملوكي كان أمراً شخصياً بـحتاً ال دخل لـحقوق الـملكية أو ألحكا

 أو لوفاته  إلقطاعامـحل السلطان ليتمتع بغالته وإيراداته فحسب، ثـم يؤول جـميعه إىل السلطان بـمجرد انتهاء مدة 
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ر معجم األلفاظ التارخيية يف العصدهـمان،  حممد أمحدإقطاع تـمليك هو اإلقطاع العادي، وإقطاع إستغالل هو إقطاع شخص خراج جهة معينة. انظر:  29

 ، انظر:21، صالـمملوكي
Felicita Tramontana Khubz as Iqta' in four authors from the Ayyubid and early Mamluk period، p108.  
30 Rory Cahill، Structural Changes in Taxation and Fascal Administration during the Reign of al- Nasir Muhammad 

bin Qalawun، p3.  

http://michiganjournalhistory.files.wordpress.com/2014/02/cahill.pdf. 
لد يف القاهرة ـميم العبدي الـحسيين، و تقي الدين أمحد الـمقريزي: الـمعروف ب )تقي الدين( أمحد بن علي بن عبدالقادر بن بن مـحمد بن ابراهيم بن ت 31

م(، أما لقبه فهو نسبة إىل مقريز، وهر حارة يف بعلبك يف لبنان، اليت عاش فيها أسالفه من قبل، وتلقى 1441هـ/845م( وتويف سنة )1364هـ/766سنة ) 
فقهاء الـمذهب الـحنفي، ومن أبرز شيوخه ابن خلدون. تعليمه يف القاهرة على يد مـجموعة كبرية من علماء ذلك العصر وخصوصًا جده ، فقد كان من 

لـمية، كلية اإلقتصاد العاانظر: عماد رفيق خالد بركات، يف الفكر االقتصادي عند الـمقريزي: األزمات اإلقتصادية، رسالة دكتوراه، ماليزيا، الـجامعة اإلسالمية 
  . 21م، ص2002والعلوم اإلدارية، 

لنظم ا انظر: ابراهيم علي طرخان،السلطان، ويعب عن اإليرادات الـمخصصة على الدواوين السلطانية، وتسمى اإلقطاعات.  هو الديوان العايل خزانة 32
 .64، صاإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى

ظر: ابراهيم ومضافاته، وأعظم بالده وأغناها. انالديوان اخلاص )الـملكي(: وهو الذي يشرف على اإلقطاع السلطاين والنظر يف أمواله والـتحدث يف جهاته  33
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر بن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسن، انظر: 64، صالنظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى علي طرخان،

 .76، 8، جوالقاهرة
د لصرف غلتها على مـماليك السلطان، من رواتب وطعام للخيل وكسوة، وأنه من منشآت العصر الديوان الـمفرد: وهو الديوان الـمختص بـما أفرد من البال 34

  .79، صمعجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكيدهـمان،  حممد أمحدالفاطمي يف مصر. انظر: 
ة عنه والـمكونة من الوالة والقضاة والقادة، وعلى رأسها الوزير الذي يف أعلى الرتب بعد رتبة الـخليفة وله الوكال  الوزارة: وهي الـمرتبة اليت تأيت بعد الـخليفة 35

 .178م، ص1998، دار قباء، القاهرة، ألفاظ احلضارة العباسية يف مؤلفات اجلاحظيف الـحل والربط. انظر: طيبة صالـح الشذر، 
 . 279، ص1، ج واعظ واإلعتبار بذكر الـخطط واآلثار اخلططالـمتقي الدين أمحد الـمقريزي،  36

 
. وعلى هذا فقد 29استغاللأو بسبب إخالل الـمقطع بشروط العقد القائم، سواء أكان إقطاع تـمليك أو إقطاع 

 سيطر الـمماليك على مقدرات البالد واقتسموها، ولكن ليست على الطريقة اليت كانت مقسومة يف الدولة األيوبية 
فكرة عن كيفية توزيع األراضي يف العهد الـمملوكي  31، ولذلك أعطى الـمقريزي30واليت كانت على شكل نظام وراثي

، وهو على ثالثة أجزاء 32قسم خاص بالديوان السلطاين :ى سبعة أقسامفيقول: )) إن األراضي الـمصرية قسمت عل
 ، 34ومنه ما يـجري يف الديوان الـمفرد33منه ما يـجري يف الديوان الـخاص

، وقسم أُقِطع لألجناد واألمراء، وقسم َوقف على اجلوامع والـمدارس واخلوانق، وجهات أكب، 35وما يـجري يف الوزارة
ويستغلون تلك األراضي، إىل جانب قسم خاص  ،قِطع ألناس يقومون على خدمة الـمساجدوآخر عرف باألحباس أُ 

زرع للعجز عن ي أصبح ُيشرَتى ويباع ويورث ويوهب لكونه أُشرُتِيَّ من بيت الـمال، أما القسم السادس فكان ال
 . إال أن هذا التقسيم 36(( زراعته، فأصبح مراعي للمواشي أما القسم األخري فكان ال تسقيه مياه النيل  فهو قفر

 

http://michiganjournalhistory.files.wordpress.com/2014/02/cahill.pdf
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القلقشندي،  أيب العباس أمحد، انظر: 38م، ص1949، ترمجة عاطف كرم، دار الـمكشوف، بريوت،  اإلقطاعية يف مصر وسوريا ولبنانجان بولياك،  37

 .458–455، ص3، جصبح األعشى يف صناعة اإلنشا
إذا أعطاه قليالً قلياًل، هو جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشر يف أكثر البالد، وأهل الشام يـجعلونه جزءاً من أربعٍة وعشريَن، القرياط: أصله قـَرََّط عليه  38

ر ، دايطالقاموس الـمحانظر: مـجد الدين مـحمد بن يعقوب الفريوز آبادي،  وإن كان قد خص آهلل تعاىل ذكرها يف مصر، فإن القرياط مذكور يف غريها.
 .3591م، ص2008احلديث، القاهرة، 

ناصري، وجعل اللـم يسمح السلطان الناصر حممد بن قالوون أن يقطع الـمماليك موارد أخرى بـجوار األراضي الزراعية، وألغى ذلك حني راك البالد بالروك  39
ة يف عصر القرية الـمصريبـحر،  مـجدي عبدالرشيدانظر: اإلقطاعات يف مصر مقتصرة على األراضي دون غريها، وبذلك أصبحت اإلقطاعات كلها بالداً. 

 .95، صم(1517-1250هـ/923-648سالطني الـمماليك )
 .59، صم(1383-1250هـ/783-648الفن احلريب للجيش الـمصري يف العصر الـمملوكي البحري )فهيم،  مـحمود نديـم أمحد 40
ئر األموال، مث تفاحش األمر حىت زادوا فيه وأقطعوا الـمكوس على اختالف أصنافها. انظر: صارت اإلقطاعات ترد من حهة الـملوك والسالطني على سا 41

 . 12، صالنظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ابراهيم علي طرخان،
ويوجد بصحراء  سلطان أمر بيعه واستخراجه،الشب: هو حـجر يـجري استعماله يف الصباغة، ويـحرص الـتجار األجانب على الـحصول عليه، ويتوىل ديوان ال42

 ، انظر: 193م، ص1967، دار النهضة العربية، القاهرة، الشرق األدىن يف العصور الوسطىالعريين، السيد الباز الصعيد يف مصر. انظر: 
 Ibn Mamati، Kitab Qawanin Al- Dawawin، p 328.  

وهناك وادي  ،إستخراجها من باطن األرض وهو على نوعني أمحر وأخضر ويوجد يف الب الغريب من أرض مصرالنطرون: نوع من أنواع الـمعادن اليت يتم 43
 مبصر يسمى حالياً بوادي النطرون، وهو بـجنوبـها. انظر: 

Ibn Mamati، A، 1991، Kitab Qawanin Al- Dawawin، Cairo، Madbouli Bookshop، p 334.  

 
مقادير هذا التقسيم، وأشار إىل أن األراضي  بولياك( انطوى على حقائق رافقت العصر الـمملوكي، وقد أوضح )

 كانت إقطاعات تـجري يف الدواوين السلطانية وإقطاعات لألمراء واجلند، إال قسم ضئيل كان وقفاً على الـمؤسسات 
كوحدة لتوزيع اإلقطاعات، وبـموجبه   38. وكان يعتمد يف مصر على القرياط37به لقلته الدينية والعاملني وال يعتد

قسمت األراضي الـمصرية إىل أربعة وعشرين قرياطاً، وزعت يف بداية الدولة الـمملوكية األوىل على النحو اآليت: أربعة 
مدى هيمنة  الحظ الباحثتقسيم . ومن خالل هذا ال39قراريط للسلطان وعشرة لألمراء والعشرة الباقية لألجناد

 على األراضي الزراعية ومدى استبدادهم يف تلك اإلقطاعات.  سالطنيوسيطرة الـ
وكان السلطان يوزع اإلقطاعات وفق مشيئته، حيث يفرد لنفسه وكبار أمرائه أجود األراضي ولـمن يليهم يف الـمراتب  

. 40فكانت من نصيب أجناد احللقة وغريهم مـمن شـملهم اإلقطاعاألراضي الـمتوسطة اجلودة وأما األراضي الـمتبقية 
 ، وأهم 41حىت األوقاف اإلسالمية تعرضت لإلقطاع ومجيع موارد الدولة، فالسلطان احتكر الـمعادن وأقطعها ألمرائه

 . وقد اضطرب أمر اإلقطاعات يف عهد السلطان43والنطرون 42الـمعادن اليت كان يـجري إقطاعها: الـملح والشب
 األشرف خليل بن قالوون حيث أورد ابن تغري بردي ما يتعلق ببدر الدين بيدرا نائب السلطنة يف عهد السلطان 
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ان بينه كطاي بن عبدآهلل الـمنصوري األمري الكبري، كان أوحد أهل عصره، وكان عظيم دولة أستاذه الـملك الـمنصور قالوون،  حسام الدين أبو سعيد طُرُن 44

سنة مات  نوبني األمري علم الدين الشجاعي عداوة على الرتبة، فسلمه األشرف إىل الشجاعي وأمر بتعذيبه، فبسط الشجاعي عليه العذاب أنواعًا إىل أ
بن تغري  لدين أبو احملاسنمجال ام(. فغسلوه وكفنوه ودفنوه بظاهر الزاوية، فلما تسلطن كتيبغا نقله إىل مدرسته بالقاهرة ودفنه بـها. انظر: 1290هـ/689)

  .117، ص31، جاألدبنـهاية اإلرب يف فنون النويري،  شهاب الدين أمحد عبدالوهاب، انظر: 324، ص7، جالـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبردي، 
 .219، ص2، جالسلوك يف معرفة دول الـملوكالـمقريزي، تقي الدين أمحد  45
ه أو بزيادته. بإعادتالـمثال: وهو أمر دون الفرمان والـمنشور، كان الـمثال يف العصر الـمملوكي، أمراً يصدر عن ديوان الـجيش بـمنح إقطاع أو بتحويله أو 46

 .135، صمعجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكيانظر: حممد أمحد دهـمان، 
 م. 3/10/2014من املصطلحات الواردة يف العصر اململوكي. تاريخ املشاهدة:  47

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=55970 

 
م(، قال: ))أنـهم وجدوا يف خزانة 1290هـ/689خليل، حيـــث فوض السلطان األمري بيدرا بنيابة السلطنة فـي سنة )

 ألف دينار وألفي ِحياصٍة ذهب وألف وسبعمائة كّلوتة  من الذهب العني ألفي ألف دينار وأربعـمائة 44طُرنطاي
مزركشة، ومن الدراهم ما ال حيصى، فاستوىل األشرف خليل على ذلك كله، وفرَّقهُ على األمراء والـمماليك، يف أيسر 

 الناس ىلمدة، إضافة إىل األقمشة واخليول واجلمال والبغال والـمتاجر، واحتاج أوالد طُرُنطاي من بعده إىل الطلب إ
من الفقر((. وقد ذكر املقريزي أن ولد طُرُنطاي حضر بني يدّي األشرف بعد أيام من مقتل والده، فوجده األشرف 

. وقد جرت العادة 45له السلطان وأفرج عن أمالك طُرُنطاي قَ َفرَّ فَـ أعمى، وعلم منه أن أهله ليس عندهم ما يأكلون، 
وقع و أ باخلدمة وترتيب درجاتـهم، فإذا حضر أمامه من يطلب اإلقطاعأن يتوىل السلطان بنفسه إحلاق الـمماليك 

. فالـمماليك البحرية خرجوا عن حدود 46اختياره على أحد أمر ناظر اجليش بالكتابة، فيكتب ورقة تسمى الـمثال
 .الشرع، وأضحت الدولة اإلقطاعية الكبى يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى آنذاك

 مماليك البحريةالروك في دولة ال
صف الروك بأنه سالح ذو حدين، و . 47وفعله ) راك( وهي عملية مسح األراضي الزراعية وفك الزمام وتعديل اخلراج

فهو من جانب خدم الـمماليك على اختالف طبقاتـهم ومن جانب آخر كان يثري الـمشاكل وينكأ الصراعات بني 
  الـمماليك أنفسهم.

م(، أول روك لألراضي الـمصرية، 1297ه/697حيث عمل السلطان حسام الدين الجني الروك احلسامي )  
وسببه أن األمراء يأخذون الكثري من إقطاعات األجناد فال يصل إىل األجناد منها شيء ويصري ذلك اإلقطاع يف 

 والـمقررات  ا الـمشاجرات، ويـمنع منها احلقوقدواوين األمراء، ويـحتمي بـها قطاع الطريق، وتثور بـها الفنت، وتقوم بـه
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 1, 2015           

 
 109 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
  .254، ص1، جالـمواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلثارتقي الدين أمحد املقريزي،  48
لنظم اإلقطاعية ا مصدرها َرْوك، هو مسح األراضي الزراعية يف بلد من البلدان لتقدير اخلراج الـمستحق عليه لبيت الـمال، انظر: ابراهيم علي طرخان، الروك: 49

السلوك ، انظر: تقي الدين أمحد الـمقريزي، 199، صتاريخ األيوبيني والـمماليكحسن،  صفوان طه، انظر: 97، صيف الشرق األوسط يف العصور الوسطى
، 5م، ج1981، ترمجة حممد سليم النعيمي، األعظمية، بغداد، تكملة الـمعاجم العربية، انظر:  رينهارت دوزي، 289، ص2، جلـمعرفة دول الـملوك

 .255ص
، 289/ص2، جالسلوك يف معرفة دول الـملوكي الدين أمحد الـمقريزي، ، انظر: تق115، ص1، جبدائع الزهور يف تاريخ الدهورابن إياس،  حممد ابن امحد 50

 .74، صتاريخ دولة الـمماليك يف مصرموير،  السري ويليمانظر: 
 . 96، صالنظم اإلقطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطى ابراهيم علي طرخان، 51
 .221، صالعامل اإلسالمي على احلضارتني األيوبية واململوكية بـمصر أثر احلضارة السلجوقية يف دول شرقبـهجت،  مىن حممد بدر حممد 52
حممد بة. انظر: لنو مقدم الـمـماليك: وهو الذي يتوىل أمر الـمماليك للسلطان أو األمري عن اخلدم اخلصيان املعروفني بالطواشية، ومقامه فيهم مقام أمري ا 53

 .142، صالـمملوكيمعجم األلفاظ التاريـخية يف العصر دهـمان،  أمحد

 
الديوانية، وتصبح مأكلة ألعوان األمراء، ومستخدميهم، ومضرة على أهل البلد اليت تـجاورها. فأبطل السلطان ذلك، 

 . ويف 49، وذلك عن طريق إجراء ذلك الروك48ورد تلك اإلقطاعات على أربابـها وإخراجها بأسرها من دواوين األمراء
لوقت الذي كثرت فيه الشكوى الـمقدمة من بعض كبار رجال الـمماليك ضد الفوضى واالضطراب يف تلك ا

اإلقطاعات اليت كانت تـمنح لـهم، إذ هي معرضة للزيادة والنقصان ومن هذا الباب أمر السلطان حسام الدين الجني 
ني يف دولة الـمماليك البحرية وقسمها الج بـمسح البالد الـمصرية للمرة السادسة يف تاريخ مصر، وللمرة األوىل

تقسيما آخر جعل بـمقتضاه لألمراء واألجناد أحد عشرة قرياطا وزع عشرة منها وأبقى القرياط الـحادي عشر لزيادة 
إقطاع من يتضح أنه قد حاق به شيء من الغنب، وجعل للسلطان أربعة قراريط كما كانت احلال يف الروك السابق، 

. ويعتب الروك الـحسامي السادس من حوادث 50قراريط الباقية ألفراد الفرق اجلديدة يف اجليش وخصصت التسعة
الروك يف مصر يف العصور الوسطى بعد روك صالح الدين األيويب، ويكون عملية قياس األرض وتثبيتها يف سجالت 

 رية، وسـمي بالـحسامي نسبة إىل احلسامي أول روك لألراضي الـمص . وكان الروك 51الدولة مرة يف كل ثالثني سنة
م (، فعمل على مسح البالد وقسمها تقسيماً 1296هـ/696حسام الدين الجني الذي كان قد توىل السلطنة سنة )

. وبعد جهود مضنية استمر الروك أربعة 52جديداً بدل التقسيم القدمي، عرف يف التاريـخ باسم ))الروك احلسامي((
م(، 1297هـ/697ادس عشر من مجادي األوىل وانتهاءاً بـالثامن من رجب من سنة )وخـمسني يوماً بدءاً من الس

 ، ثـم وزعت مثاالت 53ووزعت مثاالت األمراء، ويف اليوم التايل وزعت أيضاً مثاالت مقدمي احللقة )الـمماليك(
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ا إىل احلرب خرجو  أجناد احللقة: وهم الـجنود الـمرتزقة من غري مـماليك السلطان، ولكل أربعني جندياً يقدم عليهم واحد منهم، ال يقودهم مقدمهم إال إذا 54

  .12، صمعجم األلفاظ التارخيية يف العصر الـمملوكيدهـمان،  حممد أمحدأو السفر. انظر: 
ة يف معجم األلفاظ التاريـخيدهـمان،  حممد أمحد: وهو الـمتحدث عن األعوان والـمتصرفني بديوان خاص. أي الـمتخصص بالسلطان. انظر: مقدم الـخاص55

 .142، صالعصر الـمملوكي
 .77، ص8، جوالقاهرةالـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر بن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسنالعبة: هو مقدار املساحة والـمتحصل. انظر:  56
 . 291، ص2، جالسلوك لـمعرفة دول الـملوكالـمقريزي، تقي الدين أمحد  57
ن تغري ب مجال الدين أبو احملاسنهو منكوتـمر بن عبدآهلل الـحسامي الـمنصوري نائب السلطنة بـمصر وهو مـملوك السلطان حسام الدين الجني. انظر:  58

 ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسن، انظر: 52، ص2، جة والـخالفمورد اللطاف يف من ويل السلطبردي، 
 .  88، ص8ج
 .291-290، ص2، جالسلوك لـمعرفة دول الـملوكالـمقريزي، تقي الدين أمحد 59
 .199، صتاريخ األيوبيني والـمماليكحسن،  صفوان طه 60
دوزي،  نهارتريأخباز: ومفردها خبز وهي قطعة من األرض كانت تـمنح إىل األمري أو أي شخص من الـمجندين ويستعمل حاصلها لغرض املعيشة. انظر:  61

  .  15، ص4، ج تكملة املعاجم العربية
 .291، ص2، جالسلوك لـمعرفة دول الـملوكالـمقريزي، تقي الدين أمحد  62
عبدآهلل، األمري مجال الدين أبو الـمحاسن ابن األمري الكبري سبف الدين تغري بردي. أتابك العساكر بالديار الـمصرية، ولد سنة  بن يوسف بن تغري بردي 63
م، وهو من طبقة العيين والـمقريزي، وله مؤلفات كثرية وخاصة حول عصر الـمماليك، وال يسعين أن أذكرها  1470هـ/874م(، وتويف سنة )1410هـ/813)

 .16، ص1، جمورد اللطاف يف من ويل السلطة والـخالفبن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسن. انظر: كلها

 
مراء لـم يرضوا عن هذا الروك، ، وأقطعت البالد تبعًا لـهذا الروك لألمراء واألجناد كاملة، إال أن األ54جناد احللقةأ

 فبان له يف وجوههم التغري لقلة  55فقد ذكر الـمقريزي أن السلطان الجني ))توىل تفرقة املثاالت على األمراء واملقدمني
فلم يـجسر أحد أن يعرتض  -نائب السلطنة  -58. أما مثاالت األجناد فقد تولـى أمر توزيعها منكوتـمر57((56العبة

. وعليه فقد ساهم هذا التوزيع 59اعه خوفًا منه، واستمر منكوتـمر يف عملية التوزيع هذه عدة أيامعلى مقدار إقط
غري الـمرضي بتأجيج اخلالفات بني كبار األمراء ورجال الدولة الـمملوكية وبدأت بوادر النزاع والصراع تظهر بشكل 

د الـحلقة اجلديد تقلص نصيب األمراء وأجنا وبـموجب الروكعلين بسبب ذلك التوزيع الذي عده البعض غري عادل. 
لـمنصبه، مـما   رمتمعاً إىل النصف تقريباً مـما فرق أكابر األمراء عن السلطان الجني ، إضافًة إىل سوء استغالل منكو 

فقد ذكر الـمقريزي ما حل بالـمعارضني لعملية توزيع تلك اإلقطاعات فقال: )) . 60كان له األثر األكب يف ذلك
 شق ذلك على األجناد وتـجمعت طائفة منهم، ورموا مثاالتـهم، وقالوا: "إنا مل نعتد مبثل هذا فإما أن تعطونا ما يقوم 

م منكومتر وأمر احُلجَّاب فضربوهم وإما نـخدم األمراء أو نقيم بطالني"، فغضب منه ،61بكفايتنا وإال فخذوا أخبازكم
 ،وأخذ سيوفهم وسجنهم، وبالغ يف الفحش، وصار ينظر إىل األمراء وهو يقول: "أيـما قائد يأيت ويشتكي من خبزه

  63. وكذا ذكر ابن تغري بردي62فإما أن خيدم وإال فإىل لعنة اهلل"، فعرف األمراء أنه يعنيهم فسكتوا على مضض ((
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السلوك لـمعرفة الـمقريزي، تقي الدين أمحد ، انظر: 52، ص2، جمورد اللطاف يف من ويل السلطة والـخالفبن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسن 64

للتوزيع،  ، حتقيق دونالد س. ريتشارد، الشركة الـمتحدةزبدة الفكر يف تاريخ الـهـجرة، انظر: ركن الدين بيبس الـمنصوري الداودار، 291، ص2، جدول الـملوك
 .320م، ص1998، 42بريوت، ج

نظر: لروك احلسامي، وكان سبباً يف هالكه. القد استاء األمراء من فعل السلطان الجني وأخذوا يكيدون له وزاد من سخطهم حني راك السلطان البالد با 65
 ،تاريخ الدولة األيوبية ودولة الـمماليك -مـختار األخبار، انظر: بيبس املنصوري، 115، صالعصر الـمماليكي يف مصر والشامسعيد عبدالفتاح عاشور، 

 .107ص
 .78، ص8، جوالقاهرةالـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر بن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسن 66
، انظر: 80، ص8ج ،الـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبن تغري بردي،  مجال الدين أبو احملاسنالولد اخلبيث يكون سبباً لـجلب اللعنة لوالده. انظر:  67

 .  228، ص31ج، نـهاية اإلرب يف فنون األدبالنويري،  شهاب الدين أمحد عبدالوهاب
ا بلغ السلط 68 ان الجني أفعال نائبه منكوتـمر وبتصرفه الال أخالقي وسبه األمراء واألجناد وزجهم يف السجن، عنفه وعاتبه )أي المُه(، حيث عمل على لـمَّ

بن تغري  حملاسنامجال الدين أبو إخراج األجناد )الـجنود الـمرتزقة( من السجن بعد أيام، وكان منكوتـمر سبباً يف قتل السلطان الجني إضافة إىل الروك. انظر: 
 . 324، ص42، جزبدة الفكر يف تاريخ الـهـجرةالداودار،  ركن الدين بيبس الـمنصوري، انظر: 78، ص8، جالـنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبردي، 

ر والفوضى للحد من حاالت التذم أخذ الناصر مـحمد على عاتقه تطبيق سياسته اإلقتصادية الصارمة بشأن ذلك الروك الذي أوجده كسياسة  إقتصادية 69
 .  177، صالـمماليكاليت عمت تلك اإلقطاعات. انظر: السيد الباز العريين، 

 
ليفرق الـمثاالت على العساكر، فكان كل من يقع له مثال ال سبيل له إىل الـمراجعة فيه، فمن أن منكوتـمر جلس 

. وكان هذا الروك سبباً يف هالك الـمماليك يف مصر، كما ذكر يف كتابـي الـمنهل 64الـجند من سعدوا ومنهم من شقى
 أرزاق اجلند واألمراء من أرض مصر، و قطاعات وقلة الصايف والسلوك. حيث أدى هذا التقسيم إىل قلة واردات اإل

لـم يرض األمراء ما نزل بـهم من الظلم يف هذا الروك، أما عامة الناس فقد غضبوا من السلطان الجني إلهـماله وتـمىن  
قطاع الواحد يف عهد السلطان قالوون، يرتاوح ما بني . بعد أن كان متحصل اإل65كل أحد زواله وكثر الدعاء عليه

درهم عن كل من اإلقطاعات الصغرية، وثالثني ألفًا عن كل اإلقطاعات الكبرية، إال أنه تناقص بعد عشرة آالف 
. ومـما زاد من نقمة األمراء 66عمل الروك احلسامي إىل عشرين ألفاً لإلقطاعات الكبرية فـما بال اإلقطاعات الصغرية

من األجناد، مـما دفعهم إىل شق عصا الطاعة، أن منكوتـمر لـم يقبل شفاعة األمراء لعدد من الذين تـم حبسهم 
ونشر روح التذمر والعصيان يف البالد، واليت فتحت البالد على مصراعيها أمام فتنة قاتلة، كادت أن تتحول إىل صراع 
 ونزاع ال ينتهي، مقتضاها الـمطالبة بالقضاء على كل من السلطان الجني ونائبه منكوتـمر الذي أساَء كثرياً للخاصة 

. ذكر ابن تغري بردي ذلك يف قوله:))وكان عمل هذا الروك وتفرقته من 67والعامة بسبب ذلك التقسيم لإلقطاعات
. فمن 68أكب األسباب وأعظمها يف فتك األمراء  بالسلطان امللك املنصور الجني وقتله وقتل نائبه منكومتر ((

ن قالوون عند عودته للسلطنة للمرة الثانية سنة الـمتاعب الذي خلفه الروك الـحسامي للسلطان الناصر مـحمد ب
  واالضطراب. ومع كل تلك الفوضى 69م(، اشتداد العداء العنصري بني الـمماليك الرتك والـجراكسة1298ه/698)
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 .  255، ص1، جالـمواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط و اآلثارالـمقريزي، تقي الدين أمحد  70

 
الذي أحدثه الروك احلسامي فقد شرع الناصر حممد بن قالوون بعد اعتالئه عرش السلطنة على تغيري ذلك الروك 

. وهو الروك الثاين يف تاريخ دولة الـمماليك البحرية والسابع يف تاريخ 70الروك الناصري نسبة إليه احلسامي، وعمل
 مصر اإلسالمية، واستخدمه السلطان الناصر يف الـحد من نفوذ بعض األمراء الذين يتخوف منهم، وهكذا كان 

، القتصادااألسباب الرئيسة لضعف  أحد أصبحت وعلى هذا األساس فإن تلك اإلقطاعات الروك يف خدمة السياسة.
 .سالطنيوالصراعات بني األمراء وال االستقرارومن ثـم التأثري سلباً على احلياة السياسية من خالل خلق حالة عدم 

 
 الخاتمة

استطاع الباحث حتديد مسات منهج السالطني وهو إمياهنم بـمبدأ االنفراد بالسلطنة، دون مراعاة للـمسؤولية واألفراد 
ومبدأ الـمحاسبة، غري أن السلطان كان كل تركيزه على الدولة بقدٍر كبري. وبـما أن منهج الدراسة قد اعتمد على 

ل املختصني قارنتها مع الوقت احلايل، وأنه يستحق أن يتبع من قبالوصف والتحليل، لذلك يبدو للباحث أنه يستحق م
يف التاريخ اإلسالمي. حيث قام برصد خصائص االقتصاد اململوكي، فجاءت هذه اخلصائص لتؤكد أن االقتصاد 

ت دخلبالرغم من وجود نظام اإلقطاع، فقد ت –اململوكي مل يكن اقتصاداًً  بسيطاً،  فتعددت فيه انواع الـملكية 
 أن االقتصاد اململوكي احتوى على جذور ساعدت على -الدولة يف هذا االقتصاد بشكل غري حمدود، وقد استنتج:

ظهور مشاكل اقتصادية أدت إىل صراعات داخلية بني السالطني واألمراء أنفسهم. بالرغم من أن املماليك البحرية 
إلداري، وال بُدَّ من ربط العوامل االقتصادية باألخالق تربوا تربية دينية عسكرية، إال أنـهم عمدوا إىل الفساد ا

لالستفادة منها يف إدارة االقتصاد احلديث. وقد تبينت من خالل الدراسة أن ما نسميه اليوم بالقطاع اخلاص الذي 
ن احتكار و يتوىل اإلنفاق على الفقراء الذين يعانون من تدين يف مستوى املعيشة، أن يقوم بـمساعدة يف توزيع الثروة د

 أو احنياز ألي فئة أو حزٍب أو فصيلٍة معينة.
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