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 األلقاب والك
 
 ني يف العصر اململوكي           
 النفوذ والسلطة يف مصر من مسات

 (م0201 -0221هـ/ 329 -846)
 علي مرسي ةأد/ نعم

 أستاذ وعميد كمية دار العموم األسبق
                                                رئيس قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية سابق ا

 :مقدمــة -0
فاأللقاب كاألوسمة  ،الممموكية ة السياسية في مصرافي الحي ا    ً خطير   ا              ً يمعب المقب دور  

مغة معناه: النبراس، يـ، يعرفوف بيا، فالمقب في التحيا عمىصدور أصحابيا، وكالسمة  عمى
 . (2)"، فتمقب بوسـ غير مسمى بو، ويقاؿ قد لقب بػ" كذا، والمقب ا(1)والجمع ألقاب

س ـ  ال   :تعالىوقاؿ   وا ب األ  ل ق اب  ب ئ س  اال  صدؽ اهلل                            ف س وؽ  ب ع د  اإل  يم اف                                                    و ال  ت ن اب ز 
، ا  ً ام  وال حر  ا    ً فسوق                                 مؿ في المدح والذـ، وىذا ال ي عدوفي مجمؿ القوؿ فإف المقب يستع ،(3)العظيـ

، ومف ىنا نستخمص أف األلقاب التي (4)ـ يقصد بو التحقيرولكف في حالة استعمالو لمذ
وت تشريفية، لوصفيـ بالصفات فخرية أو نع ا          ً كانت ألقاب   ،المماليؾاستخدميا سبلطيف 
 فترات حكميـ في مصر.  عمى                   ً  الحميدة، وجعميا عمم ا 

 :ثبلثة وجوه عمىفيي  أما الكني وىي تعظيـ األشخاص بيا في المخاطبات والمكاتبات،    
  .الذي يفتخر بو بالشيءالشخص  أف يكنى :أولها 

  .باسـ توقير وتعظيـ أف يكنى :والثاني
 . (5)فيعرؼ صاحبيا بيا، كما يعرؼ اسمو ،سـكنية مقاـ االأف تقـو ال :والثالث

                                                           

القمقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، تحقيؽ محمد فوزي أميف، نسخة مصورة عف دار الكتب ( 1)
 . 438، ص5ـ، ج2004المصرية، 

 .4056، ص46ابف منظور: لساف العرب، دار المعارؼ، القاىرة، سمسمة نصؼ شيرية، ج( 2)
 . 11سورة الحجرات، آية ( 3)
 . 439، ص5القمقشندي: صبح األعشى، ج( 4)
 . 3944، ص44ابف منظور: لساف العرب، ج( 5)
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 وتطورها في الدولة اإلسالمية: تاريخ األلقاب  -2
ر العامة، وفي وعدـ االىتماـ بالمظاى ب تتناسب مع بساطة الصفةكانت األلقا 

الحاكـ  عمىئؼ الرسمية، فقد أطمؽ األلقاب في الغالب عما يمـز الوظا صدر اإلسبلـ لـ تزد
، حيث سبقو الخميفة رضي اهلل عنو أمير المؤمنيف منذ عيد الخميفة عمر بف الخطاب :قبل

في  ، أما(6)صمى اهلل عميو وسمـبخميفة رسوؿ اهلل  :بالتمقب رضي اهلل عنو بكر الصديؽ أبو
قياـ الدولة العباسية، التي ماؿ  حتىىا بألقاب فخرية معينة، عصر بني أمية فمـ يتمقب خمفاؤ 

د اليمظاىر االقتباس مف الحضارة الفارسية، ودخمت العديد مف العادات والتق إلىخمفاء فييا ال
 :الخميفة لفظ إلىلذا كثر استخداـ األلقاب، فأضيؼ  ارسية في الحياة العامة في بغداد؛الف

إلقرار دينو  عز وجؿ مف اهلل ا                                             ً فصار خميفة اهلل، حيث اعتبر الخميفة العباسي مفوض   ،الجبللة
وبذلؾ ظيرت ألقاب  ،(7)خمقوعمى األرض أو خميفة اهلل عمى فيو ظؿ اهلل  ،رضاأل يف

لىو الدولة  إلى تضاؼ لىو  الممة     ا  الديف، مما يعطي أصحابيا خميط ممزوج مف الحكـ      ا 
فبمغت  ،وبذلؾ أخذت أنظمة جديدة تدخؿ في األلقاب ؛(8)شعوبيـ عمىوالديف، فتسود السيطرة 

الحسف القاسـ  الوزير أبو :مف تمقب بمقب فيو اسـ الدوؿ، ىوفكاف أوؿ  ،آخر مراحؿ تطورىا
عميد  :بف مقمو بمقب     عمي   بولي الدولة، كذلؾ تمقب الوزير أبو :، الذي تمقبعبد اهللبف 
 . (9)الدولة

األلقاب الفخرية عمى سبيؿ التشريؼ، فصار يقتصر عمى وطالما أف المقب يطمؽ  
لذا وضعت نظـ  ويصدؽ عمييا في ديواف اإلنشاء؛ ،ةالرسمية التي تصدرىا الخبلفة العباسي

حكاـ  سواء لكبار رجاؿ الدولة مف وزراء وقادة أـ ،األلقاب ورسـو متبعة في الخبلفة لمنح

                                                           

عواد، مطبعة العاني،  ىبلؿ بف الصابي: رسـو دار الخبلفة، عني بتحقيقو والتعميؽ عميو ونشره ميخائيؿ( 6)
؛ حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية في التاريخ والوثائؽ واآلثار، الدار 128ـ، ص1964ىػ/ 1383بغداد 

 . 59ـ، ص1989ىػ/ 1409الفنية لمنشر والتوزيع، 
 . 445، ص5القمقشندي: صبح األعشى، ج( 7)

(8) Baswarth: TheTlituleture of the Early Ghay mobiclo Oriens (Leiden, 1962) , 

P.210. 

 .130ىبلؿ بف الصابي: رسـو دار الخبلفة، ص( 9)
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لكؿ األلقاب  فالخميفة ىو المصدر الرئيس ،الخبلفة فلمواليات المستقمة أو شبو المستقمة ع
 ،يحرص عميو الوالة والحكاـ ا       ضروري   ا  ً مر  ، فكاف اعتراؼ الخميفة أ(10)والنعوت التشريعية

عف اعترافيـ بحؽ الخبلفة في الببلد التي تحت     ً فضبل   ،ويبذلوف الجيد والماؿ في سبيؿ ىذا
رساؿ  ،أيدييـ  . (11)العاصمة بغداد لطمب الخمع واأللوية والبنود واأللقاب الفخرية إلىالرسؿ         وا 

ذا حدث     وا   ،في حؽ التمقيب عدـ التفريط عمىف حريصيف ظؿ الخمفاء العباسيو  
ذلؾ  دفإف الخميفة يع ،نفسو عمىوقاـ ىذا بإطبلؽ لقب  ،ـاغتصاب لعرش إقميـ مف األقالي

فيظؿ ىذا فاقد االحتراـ المناسب وال يباركو  ،اعتداء وأف ىذا األمر يأخذ طابع االغتصاب
 (12)غتصب طغرؿا اوظير ىذا بوضوح عندم ،مف ىباتو عد المقب ىبة       إذ  ي   ؛الخميفة بالموافقة

منو               ً قتؿ، ورفع بدال   حتىألقاب،  الخميفة بحكمو ولـ ينعـ عميو بأية عرش غزنة، فمـ يعترؼ
 ،بكتاب صادر مف ديواف الخبلفة لو رسـ خاص (13)الغزنوييف فرخ زاد بف مسعود عرش عمى

                                                           

 . 2، 1حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص ( 10)
 . 109ىبلؿ بف الصابي: رسـو دارؤ الخبلفة، ص ( 11)
طغرؿ: أحد حجاب القصر الغزنوي في عيد السمطاف مودود بف مسعود، تزوج مف أخت السمطاف، وقاد ( 12)

ضد الدولة السمجوقية في خراساف، ـث قـا باالستيبلء عمى العرش، وقتؿ السمطاف عبد الرشيد  الجيوش
وجميع أوالده ولقب نفسو بشمس ديف اهلل سيؼ الدولة، وقيؿ بجماؿ الدولة )ميرخوندا: روضة الصفا في 

؛ 167ة لمكتاب، صسيرة األنبياء والمموؾ والخمفاء ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي، طبعة الدار المصري
ػ، 8ـ، ج1985ىػ/  1205ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، الطبعة الخامسة، دار الكتاب، بيروت، 

 (. 53ص
؛ تمتع الخميفة العباسي بكثير مف الييبة في نفوس الغزنوييف، ومنح 168ميرخوند: المصدر السابؽ، ص( 13)

ـ، واىتموا ىـ بتمؾ األلقاب، لدرجة أف رسوؿ الخميفة الذي كاف يحمؿ الخمع  األلقاب الفخرية لسبلطيني
ـ، مثمما حدث مع أبي سييؿ الكرديزي، الذي استقبؿ، فضؿ وأحسف  واأللقاب يستقبؿ بكؿ تبجيؿ واحترا
استقباؿ مف قبؿ السمطاف مسعود بف محمود، ومنحو اليدايا الفاخرة )الكرديزي: زيف األخبار، ترجمة عفاؼ 

(؛ كما استقبؿ رسوؿ الخميفة المسمى أبو سعيد عبد 319ـ، ص1982ػ/ ى1402السيد زيداف، القاىرة، 
الغفار فاخر بف شريؼ الممقب بحميد أمير المؤمنيف، أفضؿ استقباؿ، وبالغ السمطاف مسعود في إكرامو 
وأىداه خمعة فاخرة مما يخمع عمى الفقياء، ومنح الوزير ىدية قيمة ومنحو فوؽ مائة ألؼ دينار )البييقي: 

 (. 393، 114ـ، ص1955ىػ/ 1376البييقي، مكتبة األنجمو المصرية، تاريخ 
Basworth: The  litalature  of early Ghazanvicts , P.210.  
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 ،السبلـسيدنا محمد عميو الصبلة و  عمىنعمو السابقة، والصبلة  عمىفيفتح الخطاب بحمد اهلل 
سباغ  عمىالمف  مف نعمة يرى تعالىف أمير المؤمنيف بما خولو اهلل إ :ثـ يقاؿ                خمصائو وا 
طو إياه ىذا النعت مف سماتؾ واستنبا شتقاؽلذلؾ رأى أف ينعتؾ بػ كذا ال ،أوليائو عمىنعمو 

وعقد لؾ لواء  ،وقمدؾ بسيؼ مف سيوفو ،وطوقؾ بطوؽ ،بكذا مف صفاتؾ وشرفؾ مف مبلبس
 .(14)وبوكذا مف مراك ،مف خيمو ،كذاى عؿوحممؾ  ،يتومف ألو 

ىذه كانت الصيغة التي يصدر بيا األلقاب الممنوحة في العصر العباسي، والتي  
ويحتفظ بنسخة منيا في ديواف الواليات، كما جرت العادة  ،تسجؿ في ديواف الرسائؿ ببغداد

وتكوف السطور  ،أفصح لفظكوف الكتب المرسمة باأللقاب الممنوحة بأوضح خط و أف ت عمى
ومف غير تفصيؿ في أحد جانبي السطر، ويكوف بيف سطر وسطر  ،مف أوؿ القرطاس

 عاليةدرجات  إلىومف ىنا نستخمص أىمية األلقاب ورونقيا الذي يرفع صاحبيا  ،(15)سعة
خطاب التمقيب بكؿ سعادة  مما يسعد المتمقب لدرجة أنو يتمقى عاليةالرفعة والمنزلة ال مف
، نية تارة وفوؽ المنابر تارة أخرىالرسوؿ، وقرأتو عبل مس في استقبالو في قصره ليتمقىويج

قامة األسمطة. وتوزيع الصدقات  الدولة، وقبوؿ منح المتمقب وىداياه والموائد لؤلمراء ورجاؿ                وا 
 . (16)فقراء الدولة عمى

 والخالفة العباسية في القاهرة:  المماليكسالطين  -9
القاىرة منح  يىؿ كاف مف حؽ الخميفة العباسي ف :ر ىؿ لنا أف نتسأؿوفي بداية األم 

 /ىػ656فة في بغداد قد سقطت في سنة فإف الخبل ،؟ ففي الحقيقةوكي ـأ الاأللقاب لمسمطاف الممم
 . (18)وقتؿ آخر الخمفاء المستعصـ باهلل العباسي ،المغولي (17)يد ىوالكوخاف عمىـ 1257

                                                           

ـ، ص( 14)  .  95 -94؛ حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص104ىبلؿ بف الصابي: رسو
 ىبلؿ بف الصابي: المصدر السابؽ والصفحة. ( 15)
 .47 -45بييقي، صالبييقي: تاريخ ال(16)
ىوالكو: ىو االبف الرابع لتولوي بف جنكيز خاف، وأمو سيورقوقيتي بيكي، كاف يديف بالبوذية ولد أربعة عشر ( 17)

   ً                                                                                         ولد ا وسبع بنات )اليمذاني: جامع التواريخ، أبناء ىوالكو مف أباقاخا إلى كيخاتو، ترجمة محمد صادؽ 
(؛ لقد قسـ جنكيز خاف 220، 212الثاني، الجزء األوؿ، ص نشأت وآخروف، وزارة الثقافة واإلرشاد، المجمد

اإلمبراطورية في حياتو عمى أبنائو األربعة وعيد بالحكـ البنو األصغر تولوي، واستبعد ابنو األكبر جوجي، 
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بإحياء الخبلفة العباسية في القاىرة مف جديد، بعد  (19)قاـ السمطاف الظاىر بيبرس 
ويجعؿ مف نفسو  ،الحامي لمخبلفة أماـ العالـ اإلسبلميبمظير يظير  حتىرفعو لمسمطنة 

أحد العباس أحمد  لذا راسؿ األمير أبو ؛حكمو الشرعية عمىمف الزعامة والنفوذ، ويضفي  ا   ً شيئ  
فتمقاه  ،آخر ىو أبوالقاسـ ا        ً مصر أمير   إلىحضر ولكف لظروؼ سياسية  ،(20)أمراء بني العباس

وأمر بعقد مجمس عاـ في  ،ـ1261ىػ/ 659ب رج 8في  ا     عام       ً مجمس ابيبرس في خارجيا 
سبلـ. وإلثبات نسب عبد الالديواف الكبير بالقمعة حضره جمع غفير مف الناس والشيخ العز بف 

 . (21)تنصر باهللوبذلؾ قمد بالخبلفة وتمقب بالمس ،ر لمعباسييفيىذا األم

                                                                                                                                                    

ألنو حاوؿ التآمر عميو أثناء قيامو برحمة صيد، فأمر جنيكز خاف بقتمو )الجوزجاني: طبقات ناصري، 
 (. 181ـ، ص2012التركي، المركز القومي لمترجمة، القاىرة،  ترجمة ممكة عمى

المستعصـ باهلل: ىو أحمد بف عبد اهلل بف المستنصر باهلل أبي جعفر بف الظاىر بأمر اهلل آخر الخمفاء ( 18)
ـ )ابف العبري: تاريخ 1257ىػ/ 656العباسييف في بغداد، الذي قتمو المغوؿ بقيادة ىوالكو في سنة 

؛ 254ـ، ص1992لبناف،  -، تحقيؽ أنطوف صالحاني، الطبعة الثالثة، دار الشرؽ، بيروتمختصر الدوؿ
بيبرس الدوادار: زبدة الفكر في تاريخ اليجرة، تحقيؽ زبيدة محمد عطا، عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية، 

بف ؛ ابف حجر العسقبلني: نزىة األلباب في األلقاب، تحقيؽ عبد العزيز بف محمد 94ـ، ص2001
 (. 176، ص2صالح السديري، مكتبة الرشد، الرياض، ج

الظاىر بيبرس: ىو ركف الديف بيبرس العبلئي البندقداري الصالحي، ولد في القفجاؽ، وأسر وبيع بسيواس، ـث نقؿ ( 19)
إلى حمب، فالقاىرة، وىو تركي  الجنس مف جممة مماليؾ الصالح نجـ الديف أيوب ترقي في المناصب حتى 

ـ: بغية الطمب في تاريخ حمب، تحقيؽ سييؿ زكار، دار الفكر، جوصؿ إلى  ؛ 1020، ص2العرش )ابف الندي
 (. 1، ص2ـ، ج1992اليونيني: ذيؿ مرآة الزماف، الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، 

لناصر باهلل، وقد أبو العباس أحمد ىو: أحمد بف محمد بف الحسف وكني بأبي القاسـ بف الظاىر باهلل بف ا( 20)
أثبت نسبو لمعباسييف، وقتؿ أمـا المغوؿ )المقريزي: السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، تحقيؽ مصطفى زيادة، 

ـ، 1998؛ محمد شمتوت، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاىرة، 480، 25، ص1ـ، ج1957
 (. 420، ص1ج

عميو إبراىـي شمس الديف، دار الكتب العممية، أبو شامة: الذيؿ عمى الروضيف، وضع حواشيو وعمؽ ( 21)
 . 329ـ، ص2002بيروت، 
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فقد جيز الظاىر بيبرس  ،في مصر                                       ً ولكف لـ تدـ فترة الخميفة المستنصر طويبل   
، ولـ يرافؽ السمطاف الخميفة في تمؾ (22)ستردادىابغداد ال إلىالخميفة بثمثمائة فارس وأرسمو 

 تـ قتمو مع بالتاليمع المغوؿ، و  وفي مدينة األنبار التقى ،دمشؽ حتىالحممة بؿ سار معو 
، الذي دعاه بيبرس (23)العباس أحمد معظـ رجالو، ولـ يفمت مف ىذه المذبحة إال األمير أبو

النظاـ  اتبعـ، و 1261ىػ/ 661 حـرم 8جديد إلعادة إحياء الخبلفة مف جديد، وذلؾ في  فم
 عمىعاـ بالديواف الكبير بالقمعة، وقرئ نسبو  ا    ً مجمس   في إثبات نسبو لمعباسييف، فدعىنفسو 

نة رسولو، ثـ أقبؿ                    العمؿ بكتاب اهلل وس   عمىوبايعو السمطاف  ،قب بالحاكـ بأمر اهلل   ل  الناس و 
أي شريكاف –( 24)ولقبو بقسيـ أمير المؤمنيف ،السمطاف وقمده أمور العباد والببلد عمىالخميفة 

والخميفة العباسي في  المماليؾالعبلقة ما بيف سبلطيف  إلىوىي إشارات  ،في حكـ المسمميف
فيؿ يعني  ،(25)المماليؾالحكـ و  عمىعد ىذا المقب مف أجؿ األلقاب التي أصبغت     وي   –رةالقاى

سبلطيف  عمىكاف ليـ حؽ إصدار األلقاب واألنعاـ بيا  ذلؾ أف الخمفاء العباسييف في القاىرة
 يال، وىذه أوؿ وآخر مرة يمقب فييا خميفة عباس :والبد أف نجيب بأف اإلجابة اليؾ؟المم

 . ا   ً وكي  ممم ا     ً سمطان  
 ا                     ً لـ تكسب الخبلفة إال كسب   ،جانب أف إحياء الخبلفة العباسية في القاىرة إلىىذا  

وقصر  ،وتزييف حفبلت السمطنة بوجودىـ ،األمور الدينية فقط عمىسمطتو  تفقد اقتصر  ،ا    ً زائف  
، وصار (26)أحد أبراج القمعة، تحت سمع وبصر السمطاف القائـ بالعرش عمىإقامتيـ 

فإنيـ استفادوا مف إحياء  ،ختيار كناىـ، ومف ىناالذيف يقوموف بتمقيب أنفسيـ واىـ السبلطيف 
عت تعند بقية حكاـ العالـ اإلسبلمي، وتم      ساـ   الخبلفة بالقاىرة، حيث أصبح ليـ مقاـ

                                                           

 . 9 -8، ص4ـ، ج1997ىػ/ 1417أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، دار الكتب العممية، بيروت، ( 22)
 . 107بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص( 23)
د أبو الفضؿ، دار إحياء الكتب العممية،                                                        السيوطي: ح سف المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة، تحقيؽ محم( 24)

 . 430؛ حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص25، ص2ـ، ج1967القاىرة، 
 . 479، ص2، ؽ1المقريزي: السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، ج( 25)

أبو المحاسف: مورد المطافة في مف ولي السمطنة والخبلفة، تحقيؽ نبيؿ محمد، دار الكتب المصرية، ( 26)
 .150ص
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لكونيا مركز الخبلفة، بؿ وصؿ األمر  ،عاصمتيـ القاىرة بشيرة دينية وعممية واسعة
 إلىبدعوة بعض أفراد العباسييف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل،  مىعبالسمطاف بيبرس بأف يييمف 

بالخمع ومبايعة  ا                        ً ومف ثـ يصبح الخميفة ميدد   ،(27)الذيف أدعوا أنيـ أحؽ بالخبلفة منو–القاىرة 
الرمز الديني  المماليؾ وبذلؾ أحيى ،(28)غيره، كمما فكر في أف يتدخؿ في شئوف الدولة

ببلد  عمىتمكف الظاىر بيبرس بسط نفوذه وسيطرتو  إلىضافة والروحي بالنسبة ليـ، ىذا باإل
، وأزاؿ أنصار (29)لمخبلفة الحفصية في تونس ا       وروحي   ا                       التي كانت تابعة سياسي   ،الحجاز

ممالؾ مصر، وأقاـ  عمىثـ لو كسمطاف  ،وجعؿ الخطبة لمخميفة العباسي ،الحفصييف منيا
األرضي  إلى المماليؾمتد نفوذ فا ،(30)يؼ مكةر شر الو بجو  ا     ً مندوب  األمير شمس الديف مرواف 

فقد  ،منابرىا. وزيادة في األمر عمىوضربت باسـ السمطاف السكة وخطب لو  ،الحجازية
ف يوتعي ،(31)خمع الخمفاء العباسييف وعزليـ عف الخبلفة المماليؾأصبح مف حؽ السبلطيف و 

بؿ يتـ اختياره لو  ،(32)اسبوغيرىـ في منصبيـ، كذلؾ صار الخميفة ال يختار المقب الذي ين
الرغـ مف ذلؾ وتجميد دور الخميفة وضعؼ  عمىوالبد أف نشير  ،ؿ السمطاف أو القضاة   ب        مف ق  

                                                           

 .479، ص2ؽ 1المقريزي: السموؾ، ج( 27)

ـ عقب إسقاط آخر األيوبييف في مصر توراف شاه، 1250ىػ/ 648بقي حكـ المماليؾ غير شرعي مف ( 28)
، اليونيني: 326ـ )أبو شامة: الذيؿ عمى الروضيف، ص 1260ىػ/ 659وذلؾ لمدة عشر سنوات حتى 

 (.94، ص2ذيؿ مرآة الزماف، ج

ـ، 1229ىػ/627الدولة التي أسسيا أبو حفص عمر بف يحيى الينتاني بتونس سنة  الدولة الحفصية: ىي( 29)
ـ، زاعميف أنيـ مف نسب الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو )أبو الفداء:  1574ىػ/982إلى

 (. 187، ص3المختصر في أخبار، ج

 . 504 –502، ص2ؽ 1المقريزي: السموؾ لمعرفة، ج( 30)

ـ السمطاف الناصر ( 31) ـ، وأمر بسجنو، نتيجة 1405ىػ/ 808فرج بعزؿ الخميفة المتوكؿ عمى اهلل العباسي في سنة قا
لحدوث خبلفات بينو وبيف األمراء المماليؾ، ـث أعيد لمخبلفة مرة أخرى مع التضييؽ عميو )ابف حجر العسقبلني: 

لجنة إحياء التراث  أنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيؽ حسف حبشي، المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمية،
(؛ كذلؾ خمع السمطاف 84، ص2                           ؛ السيوطي: ح سف المحاضرة، ج343، ص2ـ، ج1969اإلسبلمي، مصر، 

 (. 10ـ، وسجنو )المقريزي: السموؾ، ج ؽ، ص1413ىػ/ 816المؤيد شيخ الخميفة المستعيف باهلل في سنة 

؛ ابف 361ـ، ص2004طفى الباز، السيوطي: تاريخ الخمفاء، تحقيؽ حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مص( 32)
 . 485، ص2ـ، ج 1960إياس: بدائع الزىور في وقائع الدىور، طبعة الشعب، القاىرة، 
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السمطاف وسط أجواء مف  فإف كؿ ىميـ كاف أف يقـو الخميفة بتقميدىـ لمناصب–منصبو 
ختبار ؽ في ا، مع منح الخميفة الح(33)الدولة رجاؿوحضور القضاة األربعة وكبار  ،بلؿاإلج

 ، أي يعطي والية العيد ألحد أبنائو مف بعده. (34)مف يخمفو في منصبو
صار ليـ حؽ اختيار ألقابيـ الفخرية التي يعرفوف  المماليؾفإف سبلطيف  ،والخبلصة 

بيا في التاريخ بأنفسيـ دوف أف يكوف لمخميفة العباسي في القاىرة أي حؽ في التدخؿ في 
 أو إبداء رأييـ.  ،ذلؾ

  :وأشهر األلقاب المماليك -4
تمؾ  ، وتمقيب أنفسيـ بأشير وأقوىباتخاذ األلقاب الفخرية المماليؾاىتـ سبلطيف  

التفاخر بحمؿ األلقاب الفخرية،  عمىفقد كانت سياستيـ تقـو  ،النعوت والصفات منزلة ومكانة
سمات  رت سمة مفصا حتى، كرسي العرش إلىيا، طالما وصموا الحصوؿ عمي إلىوسعوا 

يـ مف حكاـ مصر ممف سبق ا            ً أو أشد تعقيد   ا                        ً صارت تمؾ األلقاب أكثر عدد  و ، النفوذ في دولتيـ
 ،الصالح ،، األشرؼالمنصور، الناصر ،الظاىر :قاب لقب، ومف ىذه األلفي العصر األيوبي

، نفردوا بألقاب خاصة بيماا المماليؾأف سمطانيف مف سبلطيف  إلىالعادؿ، وعمينا أف نشير 
، (36)، الذي أنفرد بمقب المعز أيبؾ(35)مطاف عز الديف أيبؾ الجاشنكير التركماني الصالحيالس

                                                           

 . 361؛ السيوطي: المصدر السابؽ، ص91، ص2اليونيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( 33)

 . 343، ص2ابف حجر العسقبلني: أنباء الغمر بأبناء العمر، ج( 34)

الثميف في سير الخمفاء والمموؾ والسبلطيف، تحقيؽ سعيد عاشور، مراجعة أحمد السيد  ابف دقماؽ: الجوىر( 35)
؛ عز الديف أيبؾ: ىو الذي تزوج مف السيدة 256ـ، ص1982ىػ/ 1403دراج، المممكة العربية السعودية، 

تولية                             ً                                                         شجر الدر، فخمعيا وتسمطف بدال  منيا، نتيجة العتراض الخميفة العباسي المستعصـ في بغداد عمى
سيدة حكـ مصر، وأيبؾ كممة تتكوف مف مقطعيف "أي" بمعنى القمر، و"بؾ" بمعنى األمير، أي األمير 
القمر )أبو المحاسف: النجـو الزاىرة في محاسف مصر والقاىرة، تقدـي وتعميؽ محمد حسيف شمس الديف، 

عند تولية السمطنة (؛ وقد حمؿ عدة ألقاب 3، ص7ـ، ج1992ىػ/ 1413دار الكتب العممية، بيروت، 
                                               ً                                            الممموكية مثؿ: التركماني؛ ألنو في األصؿ كاف ممموك ا ألوالد التركماف بني رسوؿ مموؾ اليمف، وانتقؿ 

، 2ؽ 1بعدىـ إلى خدمة الممؾ الصالح نجـ الديف أيوب فعرؼ بالصالحي )المقريزي: السموؾ، ج
؛ خوف ا مف (؛ كذلؾ حمؿ لقب الجاشنكير؛ ألنو كاف يتذوؽ الطعـا والشرا368ص                            ً     ب قبؿ األمراء في الوالـئ

(؛ قتمتو زوجتو شجر الدر نتيجة لمحاولتو الزواج 21، ص4دس السـ ليـ )القمقشندي: صبح األعشى، ج
عمييا مف ابنة لؤلؤ األيوبي صاحب الموصؿ، وتسمطف مف بعده ابنو المنصور نور الديف عمي، وعمره 
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، وحممت (37)لذي تولى العرش وركز بالسناجؽ السمطانيةا ،ـ1250ىػ/ 648وذلؾ في سنة 
رؼ السمطاف عز الديف          وبذلؾ ع   (،38)رزه بالذىبسرج مف األديـ مخوىو –الغاشية بيف يديو 
خاف بف السمطاف الظاىر بيبرس بمقب  كذلؾ انفرد الممؾ محمد بركة ،يبؾأيبؾ بمقب المعز أ

العرش عقب وفاة  ، والسعيد بركة تولى–و بركة خاف المغوليجده ألم إلى نسبو– السعيد بركة
قبلووف  :ومدبر مممكتو والوصي عميو األمير حوالي سنتيف، وكاف أتابكةوالده، وقد تسمطف 

 .(39)الصالحي
 –تعالىأي المؤيد مف اهلل -( 40)سمطاف شيخ المحمودي بمقب المؤيدلكذلؾ انفرد ا 

السمطاف الظاىر  مماليؾ إلىوالمؤيد ينتمي  ،المماليؾوىو لقب لـ يتمقب بو أحد مف سبلطيف 
فقد كاف يعرؼ  ،السمطنة إلىلذا أطمؽ عميو اسـ الظاىري أما قبؿ أف يصؿ  ؛(41)برقوؽ

                                                                                                                                                    

الديف قطز )أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر،             ً                              خمسة عشر عام ا، وتولى أمر تدبير مممكتو سيؼ 
 (.28، ص2؛ أبو المحاسف: مورد المطافة، ج199، ص3ج

؛ ابف 160، ص1؛ أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج285، ص2ابف حجر العسقبلني: نزىة األلباب، ج( 36)
: جوانب مف تاريخ ؛ إبراىـي عبد المنعـ سبلمة288، ص1ؽ 1إياس: بدائع الزىور في وقائع الدىور، ج

 . 227مصر في عصر األيوبييف والمماليؾ، دار المعرفة الجامعية، ص

السناجؽ السمطانية: ىي األعبلـ والرايات التي تحمؿ خمؼ السمطاف، والسمجقدار مركب مف لفظيف: ( 37)
ـ أو الراية أحدىما فارسي وىو دار بمعنى ممسؾ، والثاني تركي وىو السنجؽ بمعنى الرمح أو المواء أو العم

لبناف، ودار  -)محمد أحمد دىماف: معجـ األلفاظ التاريخية العصر الممموكي، دار الفكر المعاصر، بيروت
 (. 93ـ، ص1990الفكر، دمشؽ، 

ابف سباط: تاريخ ابف سباط المعروؼ بصدؽ األخبار، تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمري، جروس برس  (38)
 .559، 355، ص1ـ، ج1993ىػ/ 1413طرابمس، 

 .343، ص1، ؽ1؛ ابف إياس: بدائع الزىور، ج223، ص7أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (39)

العيني: السيؼ الميند في سيرة الممؾ المؤيد، حققو فيـي محمد شمتوت، مراجعة محمد مصطفى زيادة،  (40)
المفعوؿ مف ؛ المؤيد: مف اسـ 306 –305ـ، ص1998الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاىرة، 

األيد، والمراد بو المؤيد مف اهلل تعالى، الذي يؤيده ويقويو، وأنو مؤيد مف السماء يأتيو النصر مف عند اهلل 
 (. 523)حسف الباشا: األلقاب، ص

الظاىر برقوؽ: ىو أبو سعيد سيؼ الديف برقوؽ بف أنصي العثماني اليمبغاوي الجركسي اعتمى العرش في  (41)
، 11ـ )أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج1382ىػ/ 784رمضاف  29األربعاء  وقت الظييرة، يـو

 (.181ص
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كذلؾ أطمؽ عميو الخميفة  ،ه مف ببلد القفجاؽر الذي أحضر التاج إلىبالمحمودي نسبة 
لقب: ىو  –طنة الممموكيةورفع الخميفة لمسم ،رجبعد عزؿ الناصر ف   ً       لقب ا آخر، المستعيف باهلل 

 ،والشعر يقىوالموسلمعمـ  ا     محب   ا                      ً أف المؤيد شيخ كاف كريم   إلىبد أف نشير الو  ،(42)نظاـ الممؾ
العممة في  عمىوكانت كنيتو التي تكتب  ،(43ـ)1421 /ىػ824توفي سنة  ،يجيد المغة العربية

 .أبي النصر :كنية لو باسـ المماليؾىذا وقد اتخذ العديد مف سبلطيف - ( 44)النصر عيده أبو
ىي السيدة  ،التي حكمت فييا مصر ا                                              ً كما كانت ألقاب السيدة شجر الدر في الثمانيف يوم  

زوجيا الصالح نجـ  إلىنسبة  :الصالحية ،نسبة لمخميفة المستعصـ العباسيالمستعصمة، 
في وعمره بنيا الذي تو ا إلىنسبة  –ممكة المسمميف، والده الممؾ المنصور خميؿ  الديف أيوب،

 . (45)المناشير والده خميؿ عمىعبلمتيا  أربعة أعواـ، وصورة
 لقب المظفر:

مف أوؿ األلقاب التي اتخذىا سبلطيف المماليؾ في مصر لقب: المظفر، وأوؿ مف و 
المغوؿ في موقعة عيف  عمىالنتصاره  ؛السمطاف المظفر سيؼ الديف قطزب بو: تمق

ولذلؾ عرؼ قطز بالمظفر  النصر والظفر في المعارؾ؛ عمىوالمظفر لقب يدؿ  ،(46)جالوت
 .(47)سيؼ الدنيا والديف قطز

                                                           

مؤرخ مجيوؿ معاصر لمسمطاف قايتباي: تاريخ األشرؼ قايتباي، تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمري، المكتبة  (42)
 .102ـ، ص2002ىػ/ 1423العصرية، صيدا، بيروت، 

والقاىرة ومدنيا وببلدىا القديمة والشييرة، الييئة المصرية  عمي مبارؾ: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر (43)
: عصر سبلطيف المماليؾ ونتاجو العممي 117، ص1ـ، ج1980العامة لمكتاب،  ؛ محمود رزؽ سمـي

 .47ـ، ص1962ىػ/ 1381واألدبي، مكتبة اآلداب باليماميز، المجمد األوؿ، 

 .138ـ، ص1939ميات، المطبعة المصرية، القاىرة، انستاسي ماري الكرممي: النقود العربية وعـم الن (44)

 . 351، ص1ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج (45)

، 2؛ الدليؿ الشافي، ج84، ص7؛ أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج71بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص( 46)
، الطبعة الثالثة،545ص مكتبة األنجمو  ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشـا

 (.249؛ إبراىـي سبلمة: جوانب مف تاريخ مصر، ص28ـ، ص1994المصرية، 

، 8ـ، ج 1991ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيؽ أورخ ىارماف، طبعة القاىرة، ( 47)
 ؛39ص
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قب                       السمطاف حاجي، الذى ل   :بمقب المظفر المماليؾف تمقب مف سبلطيف موم
ىػ/ 757في جمادي اآلخرة سنة  ،ظفر زيف الديف حاجي بف الناصر محمدالممؾ الم بالسمطاف
وقد حضر األمراء والخميفة العباسي والقضاة األربعة مف باب الستار بعد خمع  ،(48ـ)1356

 ،عمى ذلؾوأشيدوا الحضور  ،ه حاجيورفعوا أخا ،الممؾ الكامؿ شعباف بف الناصر محمد
 عمىأجمسوه  حتىة السمطنة والكؿ مشاة بيف يديو ولقب بالممؾ المظفر حاجي وأركبوه بأبي

 . (49)ونودي بسمطنتو وحمؼ األمراء لو ،مؾ          سرير الم  
فصار يطمؽ عميو السمطاف  ،لقب المظفر ،وقد اتخذ السمطاف بيبرس الجاشنكير

أثناء عزؿ السمطاف الناصر محمد بف قبلووف  وذلؾ ،الممؾ المظفر بيبرس المنصور العثماني
الخانقاه  في سمطنتو الثانية، ومف أىـ أعماؿ المظفر بيبرس إنشاء ،لكرؾا إلىوخروجو 

 بعد سمطنتو بعشرة شيور.المعروفة باسمو في القاىرة قبؿ توليو السمطنة، وقد عزؿ 
نفسو بأبي  وكنى ،الممؾ المظفر :كذلؾ تمقب السمطاف أحمد بف المؤيد شيخ بمقب

 وتولى األمير ططر حيث عزلو أتابكو ،   ً ميبل  وىو الذي لـ يمكث في الحكـ إال ق ،السعادات
 .( 50)الحكـ مف بعده
  :لقب المنصور

                                                                                                                                                    

Aylon: Studies on the struacture of the Mamluk Army Bulletion of school of orient 

and Africa studies (Gsoos III , 1954), P.P. 203, 228.  

؛ ابف حبيب: تذكرة النبيو في أيـا المنصور وبنيو، تحقيؽ محمد 383ابف دقماؽ: الجوىر الثميف، ص( 48)
؛ ابف شاىيف 18 –17، ص1ـ، ج1982محمد أميف وسعيد عاشور، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ؾ وبياف الطرؽ والمسالؾ، تصحيح بولس راديس، مطبعة باريس، المطبعة الظاىري: زبدة كشؼ الممال
؛ عبد المنعـ ماجد: نظـ دولة سبلطيف المماليؾ ورسوميـ في 113 –112ـ، ص1892الجميورية، 

، 2ـ، ج1982دارسة شاممة لنظـ الببلط ورسومو، الطبعة الثانية، مكتبة األنجمو المصرية، -مصر
 .44ص

ي: نيؿ األمؿ في ذيؿ الدوؿ، تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمري، المكتبة العصرية، صيدا، ابف شاىيف الظاىر ( 49)
 .132، ص1ج 1ـ، ؽ2002ىػ/ 1432بيروت، 

 .49، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج( 50)
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بقدـو            ً ، أو تفاؤال  تعالىألف النصر مف عند اهلل  ؛المنصور مف اهلل :المنصور أي 
مف  ،الذيف تمقبوا بيذا المقب المماليؾوىناؾ عدد مف السبلطيف  ،الشخص عمىالنصر كصفة 

وعيف عميو  ،مف عمره ةلـ يكف قد تجاوز سف الخامسة عشر الذي  ،بف المعز أيبؾ      عمي  أوليـ 
السمطاف الممؾ       عمي : وقد صار لقب  ،ـ1257 /ىػ655وذلؾ في  ،األتابؾ سيؼ الديف قطز

             عمي  بف المعزالمنصور نور الديف 
أ وراثة العرش منذ عزلو ال يؤمنوف بمبد المماليؾألف ؛ (51)

 نو في السمطنة.م    ً بدال   وتولى ،قطز
والديف قبلووف األلفي السمطاف سيؼ الدنيا  :أشير مف تمقب بالمنصورومف 

ر بيبرس السعيد بركة وبدر الديف ألبناء الظاى ا         ً العرش خمف   الذي اعتمى ،(52)الصالحي النجمي
عشر  أحد حواليوقد استمر في السمطنة فترة  ،ـ1279ىػ/ 678وذلؾ في رجب  ،بلمشيس

المعالي سمطاف  أبو :السكة عمىوكانت كنيتو  ،ـ1289 /ىػ689 وفاتو في حتى ،ا   ً عام  
 .(54)الفبلح عمىبحي  :المنادوف ونادى ،وقد دقت البشائر لتوليتو العرش ،(53)مصر

: األلفي قبؿ لقب منيا رؼ بيا فكاف          تخذىا وع  أما عف ألقاب قبلووف األخرى التي ا
 ،لح نجـ الديف أيوبالنخاسة بمبمغ ألؼ دينار لمممؾ الصا ألنو اشترى مف سوؽ ا   ً نظر   سمطنتو؛

 السمطاف الممؾ أبو :ليذا كاف يطمؽ عميو لقب ؛الصالحي :أطمؽ عميوسيده ف إلىكذلؾ نسب 
 مي.سيؼ الديف المنصور قبلووف األلفي الصالحي النج (55)المعالي

السمطاف حساـ الديف الجيف، الذي اشتراه  :ومف السبلطيف الذيف لقبوا بالمنصور
ـ بعد عزؿ 1296ىػ/ 696قد تسمطف بعد العادؿ كتبغا في و  ،قوالممؾ قبلووف ورباه ثـ عت

                                                           

 .33، ص8ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج( 51)

 .176بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص( 52)

؛ أبو المحاسف: النجـو 356، ص2؛ أبو الفداء: المختصر، ج295ىر الثميف، صابف دقماؽ: الجو ( 53)
 .138؛ انستاسي الكرممي: النقود العربية، ص248، ص7الزاىرة، ج

 .33، ص8ابف أيبؾ الدوادار: كنز الدرر، ج( 54)

 .138انستاسي ماري الكرممي: النقود العربية، ص( 55)
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إال  ،المنصور :الجيف بمقبوتمقب حساـ الديف  –(56)المرة األولى–الناصر محمد بف قبلووف 
نائب –منكوتمر  :يد ممموكو عمى ،ـ1298ىػ/ 698فقد قتؿ في  ،                ً نو لـ يستمر طويبل  إ

لـ  ،شرط عميو عدة شروط ، الذي(57)وىو في قصره يمعب الشطرنج ،السمطنة في القاىرة
 . (58)لذا وجب قتمو ينفذىا؛

جده  :تخاذه لقبأبو بكر بف الناصر محمد باكذلؾ يطالعنا السمطاف سيؼ الديف  
 ،ـ1340ىػ/ 741 أباه الناصر محمد في ذي الحجةلو، وىو الذي خمؼ  ا      فخري   ا           ً المنصور لقب  

ولكف فترة حكمو لـ تدـ أكثر مف  ،والية العيدب إليوعيد      إذ   ؛بثبلثة أياـ فقط قبؿ أف يتوفى
يكف  ولـ ،ـ1341ىػ/ 742في صفر  ،وتـ عزلو ،ا         ً خمسيف يوم  تسعة و              بؿ لـ تتعد   ،شيريف

بسبب  ؛ىو وأخوتو بصعيد مصرمدينة قوص  إلىي وقد نف ،ا     ً ف عام  عشرو تجاوز عمره 
 .(59)األمير قوصوف الناصري :يـعمى رأسو  ،المماليؾتدخؿ األمراء 
عبلء الديف بف السمطاف  :وىو ،ا           ً المنصور أيض   :تخذ أحد أحفاد قبلووف لقباوقد 

والذي قمده الخميفة المتوكؿ  ،وعمره سبع سنيف ،ـ1376 /ىػ778الذي تسمطف في  ،شعباف
خمع السمطاف  ، وبالتبعيةمع حضور القضاة األربعة ،السمطنة في قمعة الجبؿ ( 60)عمى اهلل

                                                           

ـ، 1286ىػ/ 684ح محمد بف سيؼ الديف قبلووف، ولد بالقاىرة الناصر محمد بف قبلووف ىو: أبو الفتو ( 56)
ـ، وىي أطوؿ فترة يحكميا سمطاف ممموكي 1345ىػ/ 741وتولى السمطنة الممموكية ثبلث مرات، وتوفي 

وحج ثبلث مرات إلى األراضي الحجازية )المقريزي: الذىب المسبوؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء 
ىػ/ 1420ولى، تحقيؽ جماؿ الديف الشياؿ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، والسبلطيف والمموؾ، الطبعة األ

 (.211؛ العيني: السيؼ الميند، ص130ـ، ص2000

؛ أبو المحاسف: 231، ص8؛ ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج335بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص( 57)
 .566، ص2الدليؿ الشافي، ج

 .512، ص1؛ ابف سباط:  تاريخ ابف سباط، ج323ميف، صابف دقماؽ: الجوىر الث( 58)

ىػ/ 1406اليوسفي: نزىة الناظر في سيرة الممؾ الناصر، تحقيؽ أحمد حطيط، عاـل الكتب، بيروت، ( 59)
 .130؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص570ـ، ص1986

بف المستكفي سميماف بف الحاكـ  الخميفة المتوكؿ عمى اهلل: ىو أبو عبد اهلل محمد بف المعتضد أبي بكر( 60)
 (.84، ص1                           ؛ السيوطي: ح سف المحاضرة، ج343، ص2العباسي )ابف حجر العسقبلني: إنباء الغمر، ج



 
 

 أ.د.نعمة على مرسى ـ ـــــــــــ م0808األول  اجمللد – (82العدد)  –جملة املؤرخ العربي

- 309 - 
 

ما أطمؽ عميو  وىو ،يفة خمعة فاخرة، وأنعـ عميو بألؼ دينارالخم عمىالمنصور عبلء الديف 
 ؿ السمطاف المعيف.   ب                لمخميفة مف ق   التي كانت منحة ،(61)رسـ المبايعة :اسـ

 
 
 
 

  :لقب الظاهر
، لقب الظاىر، المماليؾمف سبلطيف  لفخرية التي اتخذىا عددومف أىـ األلقاب ا 

 ا     خاص   ا      ً عد نعت        ، وي  أف ىذا المقب مف الغمبة ىإل (62)شار حسف الباشا، وقد أوىي مف الظيور
 لبعض الخمفاء والمموؾ.

رابع حكاـ -السمطاف بيبرس  :المماليؾومف أوؿ مف تمقب بالظاىر مف سبلطيف 
وقد  ،أبي الفتوح :وقد قرف ىذا المقب بكنيتو ،(63ـ)976ىػ/ 658 في -المماليؾمصر مف 

: األمير عبلء اسة وىوتراه مف تجار النخـ أستاذه الذي اشاس عمىكاف قبؿ سمطنتو يمقب 
الفتح بيبرس بف  السمطاف الممؾ الظاىر ركف الديف أبوب :رؼ بيبرس   ع   الديف البندقداري؛ لذا

الممؾ الصالح نجـ  إلى، نسبة (64)ياني األيوبي التركمم البندقداري الصالحي النجعبد اهلل
 باسمو طواؿ ا                ً لقب الصالحي ممصق   وصار ،الديف أيوب، الذي اشتراه ورباه في قمعة الروضة

بعد  ،ـ1272ىػ/ 676وفاتو في  حتى ،ا   ً عام   ة عشرسبعفترة حكمو، التي استمرت قرابة 

                                                           

 .262، ص11أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج( 61)

 . 383األلقاب اإلسبلمية، ص( 62)

غير لقبو إلى بمقب القاىر، ولكف  ؛ قيؿ إف بيبرس تمقب في بداية أمره271ابف دقماؽ: الجوىر الثميف، ص (63)
               ً                         ألنو ـل يفمح أحد ا مف الحكـا تمقب بو )أبو  تشاريو نياه عف ذلؾ؛وألف بعض مس             ً      الظاىر تشائم ا منو؛

 (.203، ص1؛ الدليؿ الشافي، ج86، ص7المحاسف: النجـو الزاىرة، ج

 .115المقريزي: الذىب المسبوؾ، ص (64)
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أف بيبرس عند اعتبلئو السمطنة ركب بشعار  إلىوالبد أف نشير  .(65)تأديتو فريضة الحج
نتصار نتيجة ال وقد زخرفت بالزينة؛ ،وشؽ مدينة القاىرة ،و، وأظير الميابةعمى رأسالسمطنة 
 ،الدنانير والدراىـ نفسو، كما نثر يد بيبرسفي الصالحية عمى  ؿقت المغوؿ، الذي عمىقطز 

صاحب  إلىوكتب  ،تفاوت أقدارىـ عمى ،ميفمعاألمراء والمقدميف والمت عمىوفرؽ الخمع 
 .(66)عمومف ومموؾ الشاـ وثغور اإلسبلـ، بما قدر اهلل لو مف اليالمغرب و 

 السمطاف نظاـ الممؾ أبو ،تمقب بالظاىر مف سبلطيف الجراكسةومف أشير مف 
العرش في وقت  ألنو تولى ؛، الذي قيؿ إنو تمقب بيذا المقب(67)سعيد سيؼ الديف برقوؽ

السمطاف الظاىر سيؼ الدنيا  :أحد وجيييا عمىوقد ضرب برقوؽ العممة باسمو و  ،الظييرة
ال إلو إال اهلل محمد  ،ا النصر إال مف عند اهللوم :الوجو اآلخر عمىو  ،والديف عز اهلل أنصاره

 .(68)الديف كمو عمىوديف الحؽ ليظيره  أرسمو باليدى ،رسوؿ اهلل
 ،(69ـ)1399ىػ/ 801 حتىـ 1381ىػ/ 784مر السمطاف برقوؽ في الحكـ مف است

اء خاصة في أثن ،كثير الصدقات ،ا   ً شيم   ا         ً وكاف حازم   الكرؾ، إلىفيما عدا الفترة التي نفي فييا 
 .(70)، استكثر مف المماليؾ الجراكسةتأديتو فريضة الحج

 :فصار اسمو ،الظاىر :الجراكسة بمقب مماليؾر مف ف ططتمقب السمطا كذلؾ
 مماليؾمف  ونلكو ، و (71)أبي الفتح :وكانت كنيتو ،الفتح ططر الظاىري الممؾ سيؼ الديف أبو

مف بداية دولتيـ،  المماليؾمف  عد رقـ ثبلثوف    وي   ،لذا أطمؽ عميو الظاىري ؛الظاىر برقوؽ
                                                           

؛ العيني: 117 -116؛ المقريزي: المصدر السابؽ، ص317، ص2أبو الفداء: المختصر في أخبار، ج (65)
عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف، تحقيؽ محمد محمد أميف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 . 150ـ، ص1987ىػ/ 1407

 . 83بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص (66)

أجزاء، تحقيؽ حسف حبشي، الييئة المصرية  4زماف، ابف الصيرفي: نزىة النفوس واألبداف في تواريخ ال (67)
 . 33، ص1ـ، ج1970العامة لمكتاب، 

 .121، ص1؛ عمي مبارؾ: الخطط التوفيقية، ج198، ص12أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (68)

 .181، ص11أبو المحاسف: المصدر السابؽ، ج (69)

 .98أبو المحاسف: مورد المطافة، ص (70)

 .363، ص1الدليؿ الشافي، جأبو المحاسف:  (71)
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مد بف المؤيد شيخ مف المظفر أح :سمطف بعد خمعت، وقد (72)والسادس مف مموؾ الجراكسة
 ،بؿ مكث ثبلثة أشير فقط ،ةنفي السمط                 ً نو لـ يستقر طويبل  إال إ ،ـ1421ىػ/824العرش في 
محمد بف  الممؾ الصالح :وتسمطف مف بعده ولده ،في ذي الحجةنفسو العاـ  ثـ توفي في

 .(73)ططر
 المماليؾبالظاىر في عصر سبلطيف  :تمقبمف أشير مف  (74)السمطاف جقمؽ عد    وي  
وىو الرابع  ،تفاؽ األمراء واألعيافبا ،ـ1438 /ىػ842                   إذ  اعتمى العرش في  ؛الجراكسة

ىػ/ 857وقد توفي في صفر  ،والثبلثوف مف مموكيـ، والعاشر مف مموؾ الجراكسة
 السمطاف الممؾ سيؼ الديف أبو :فصار لقبو ،قمؽ لقب أستاذه برقوؽ. وقد اتخذ ج(75ـ)1443

اذه الذي اشتراه مف تجار أست إلىوالعبلئي نسبة سعيد محمد جقمؽ العبلئي الظاىري، 
فصار مف جممة  ،برقوؽ إلىالذي أىداه  ،اليوسفيإيناؿ بف  عمىالعبلئي  النخاسة:
 .(76)المماليؾ

                                                           

 .32، ص 15ابف إياس: بدائع الزىور، ج (72)

؛ ابف الصيرفي: 117؛ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص363، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (73)
 .497، ص2نزىة النفوس واألبداف، ج

منزلو، ـث انتقؿ إلى السمطاف  الظاىر جقمؽ: جمب إلى الديار المصرية، ورباه األمير إيناؿ اليوسفي في (74)
الظاىر برقوؽ، وتولى عدة مناصب إدارية منيا: الحجوبية، وأمير أخور، وأمير سبلح، وأمير كبير، إلى أف 
                     ً                                                                   جعمو األشرؼ برسباي وصي ا عمى ولده ومدبر مممكتو، فخمعو جقمؽ واستدعى الخميفة العباسي القضاة 

ـم معيـ في عدـ أىمية الممؾ العزيز يوسؼ بف جقمؽ لمحكـ األربعة وجميع األمراء وأعياف المممكة، وتك
ً                                                                    والسمطنة، فخمع وفوض بدال  منو بالسمطنة ودقت لو البشائر في القاىرة لذلؾ )ابف الصيرفي: المصدر                        

 (.18 -17، ص4السابؽ، ج

 .17ابف الصيرفي: المصدر السابؽ والجزء، ص (75)

سيوطي: نظـ العقياف في أعياف األعياف وتراجـ مشاىير ؛ ال32، ص15أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (76)
 .103ـ، ص 1927القرف التاسع اليجري في مصر وسوريا، تعميؽ فيميب حتى، المكتبة العممية، بيروت، 
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، ا                     ً الذي تمقب بالظاىر أيض   ،(77)سمطاف خشقدـومف سبلطينيـ في العصر الثاني ال
ـ، وىو السمطاف الممؾ الظاىر  1461ىػ/  865الذي تسمطف في شير رمضاف سنة 

، وكذلؾ اتخذ مف لقب الناصر (78) الناصري المؤيدعبد اهللأبوسعيد سيؼ الديف خشقدـ بف 
ربيع  حتىالحكـ الناصر فرج بف برقوؽ، وقد استمر في  مماليؾنو كاف مف حيث إ ،لو ا   ً لقب  

 .(79)بعد أف تسمطف ستة أشير ونصؼ ،ـ1467ىػ/ 872األوؿ 
مقب لمظاىر خشقدـ ال ا                         ً اتخاذ سمطانيف ممموكيف خمف   إلىوال يفوتنا أف نمفت النظر 

 ،لخشقدـ      ً ا خمف اتمربغا، المذاف توليوالظاىر  ،(80): السمطاف الظاىر يمبايوىما ،نفسو الفخري
 اليف.ثبلثة سبلطيف متت عمىقب الظاىر لذا كاف ل ؛ا لقبيماولـ يغير 

وىو الممؾ الظاىر المقر السيفي  ،الظاىر جقمؽ مماليؾعد الظاىر تمربغا مف    ي  
و مماليك، وثار عميو (82)ا     ً ف يوم  ية وخمسيالسمطنة لمدة ثمان ، تولى(81)سعيد تمربغا أبو
المقب  الذي اتخذ : األمير خير بؾالمماليؾسمطف  ،ومف ثـ .وخمع مف السمطنة لذلؾ ،واألمراء
 :لذا أطمؽ عميو ؛(83)ليمة واحدة والذي لـ يمكث في العرش سوى ،الممؾ الظاىر نفسو: الفخري

                                                           

الظاىر خشقدـ: تولى عدة مناصب منيا: السقاية، وصاحب الحجاب، ثـ أمير سبلح، حتى صار أتابؾ  (77)
، 1د بف إيناؿ إلى أف تسمطف ولقب بالظاىر )أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، جالعساكر في دولة المؤيد أحم

 (.286ص

 .109السيوطي: نظـ العقياف، ص (78)

 .123، ص1؛ عمي مبارؾ: الخطط التوفيقية، ج455، ص2ابف إياس: بدائع الزىور، ج (79)

دة وظائؼ إدارية حتى صؿ الظاىر يمباي المؤيدي: نسبة إلى المؤيد شيخ المحمودي، تدرج يمباي في ع (80)
                                                                               ً                 إلى أتابؾ العسكر في عيد خشقدـ، ـث تولى السمطنة بعد وفاة سيده، ولكنو ـل يكف قادر ا عمى تدبير أمور 
الدولة، فاستمر فترة قصيرة وعزؿ وسجف في األسكندرية، حتى وفاتو بمرض الطاعوف )أبو المحاسف: مورد 

؛ السخاوي: الضوء البلمع ألىؿ القرف السابع، 178؛ السيوطي: نظـ العقياف، ص177، ص2المطافة، ج
ـ، دار الكتب والوثائؽ القومية، القاىرة،   (.288، ص10ـ، ج2002تحقيؽ نجوى مصطفى ولبيب إبراىي

 .102؛ السيوطي: المصدر السابؽ، ص183مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (81)

 .390، ص1ئع الزىور، ج؛ ابف إياس: بدا40، ص3السخاوي: الضوء البلمع، ج (82)

 .186سعيد عاشور: العصر المماليكي، ص (83)
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السمطة والنفوذ في دولة  عمىاألمير قايتباي  :سيطر أتابؾ العسكر ،ومف ثـ ،سمطاف ليمة
 .المماليؾ

تمقب  آخر مف ،ـ1498ىػ/ 904عيد قانصوه بف قانصوه في سنة عد الممؾ أبوس    وي  
ولكنو خمع عف العرش بعد سنة واحدة مف  ،األشرؼ قايتباي مماليؾوىو مف  .بمقب الظاىر

 .(84)حكمو
 :لقب األشرف

ار وقد أش ،لقب األشرؼ المماليؾمف األلقاب الفخرية التي اتخذىا عدد مف سبلطيف 
 اتخذه عدد مف ؛ لذاألنو فعؿ تفضيؿ ؛أف األشرؼ أرفع مف الشريؼ إلى (85)القمقشندي
ف مف تمقب بيذا المقب: السمطاف خميؿ بوالثانية. وأوؿ  األولى المماليؾدولة سبلطيف 

وقد جمس  ،الممؾ األشرؼ صبلح الدنيا والديف خميؿ :الذي صار لقبو ف،المنصور قبلوو 
بالرغـ مف                                 إذ  ميد لو والده العيد مف بعده، ؛ـ1290ىػ/ 689ذي القعدة  7العرش في  عمى

مة د اتصؼ األشرؼ خميؿ بالشجاعة واليوق ،(86)في ذلؾ في بادئ األمر ووف ترددهإبداء قبل
ستردىا مف يد الصميبييف في ببلد بفتح مدينة عكا واقاـ  ا    ً جواد   ا   ً سمح       ً جميبل   ا        ً وكاف ممك   ،والكـر
 ،ـ1294ىػ/ 693سكندرية في محـر قتؿ أثناء رحمة صيد بالقرب مف اإل، ولكنو (87)الشاـ

 .(88)وخمفو أخيو الناصر محمد
فأطمؽ عميو الممؾ  ،السمطاف كحؾ :وممف تمقب باألشرؼ مف أبناء الناصر محمد 

بكر في  المنصور أبا :قرصوف أخاه ، وذلؾ بعد خمع األمير:(89)األشرؼ عبلء الديف كحؾ

                                                           

 .129، ص1؛ عمي مبارؾ: الخطط التوفيقية، ج404، ص3ابف إياس: بدائع الزىور، ج (84)

 .161؛ حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص8، ص6صبح األعشى، ج (85)

؛ المقريزي: 303، ص8كنز الدرر، ج؛ ابف أيبؾ الدواداري: 288بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص (86)
: عصر سبلطيف المماليؾ، ج150، ص1ؽ 2السموؾ، ج  .30، ص1؛ محمود رزؽ سمـي

 .308، ص8ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج (87)

؛ ابف 393 –392، ص1؛ أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج325، ص2ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (88)
 .116، ص1، ؽ1شاىيف الظاىري: نيؿ األمؿ، ج

 .68مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (89)
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 ةخمسولـ تتجاوز فترة سمطنتو  ،(90)وكاف عمره حيف تسمطف ثماف سنوات ،ـ1341ىػ/ 742
وفاتو في  حتى ا                         ً وقد استمر األشرؼ كحؾ مخموع   ،أحمد زؿ بأخيو الناصر   ع       إذ   ؛شيور
 .ا       ً عشر عام   في عمر ال يتجاوز االثني ،ـ1345/ ىػ746

بعد  ،(91)ىػ764في  ،الممؾ شعباف بف حسيف :ومف أفراد أسرة آؿ قبلووف تسمطف
بأبي  :وكني ،(92)األشرؼ ا      فخري   ا         ً واتخذ لقب   ،المنصور محمد بف المظفر حاجي :خمع عمو
، وكاف المفاخر زيف الديف شعباف الممؾ األشرؼ أبو :فصار يطمؽ عميو ؛ممؾ مصرالمفاخر 

قصد ببلد الحجاز لتأدية فريضة  ،ـ1376ىػ/ 778 وفي شعباف ،عمره حينئذ عشرة أعواـ
األمير طاشتمر  :يـعمى رأساألمراء و  فميناء العقبة، إال إ إلىوتحرؾ ركبو  ،الحج

وتسمطف  ،(94)وقد انتيى أمره بالقتؿ ،القاىرة إلىففر منيـ  ،وحاولوا قتموعصوه ، (93)الدوادار
والذي لـ يكف لو مف السمطنة إال  ،قب بالممؾ المنصور        الذي ل   ،مير عمياأل :ابنومف بعده 

  .(95)اياسم
فيأتي في  ،المماليؾأما عمف تمقب بمقب األشرؼ في دولة الجراكسة مف سبلطيف 

 إلىنسبة  ،بأبي النصر الدقماقي الظاىري نى:الذي كاف يك ،السمطاف برسباي :مقدمتيـ

                                                           

 .571، ص3ؽ 2؛ المقريزي: السموؾ، ج39، ص2أبو الفداء: المختصر في أخبار، ج (90)

 .26، ص3ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (91)

 .76؛ مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ، ص4، ص1ابف حجر: أنباء الغمر، ج (92)

؛ الدوادار: كممة مكونة مف مقطعيف "دواه" أي الدواة، و"دار" أي 409ميف، صابف دقماؽ: الجوىر الث (93)
ممسؾ، ومعناىا: ممسؾ الدواه، ويطمؽ عمى ىذه الوظيفة اسـ: الدوادارية، ويقـو صاحبيا بإببلغ رسائؿ 

يي                                                                                             السمطاف، ويقدـ القصص والشكايا إليو، وت عد وظيفة الدوادار مف الوظائؼ اإلدارية العامة في مصر، ف
؛ ابف شاىيف 462، ص5في المرتبة الرابعة مف الوظائؼ العسكرية )القمقشندي: صبح األعشى، ج

؛ عبد 77؛ محمد أحمد دىماف: معجـ األلفاظ التاريخية، ص114الظاىري: زبدة كشؼ الممالؾ، ص
ـ، ج  ؛ 9، ص2المنعـ ماجد: نظـ دولة سبلطيف المماليؾ ورسومي

Dazy: Supplement aux diction aires Arabe  (liedes Brill, 1967), Vol , 2 , P. 469). 

المقريزي: درر العقود الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة، تحقيؽ محمود الجميمي، دار الغرب اإلسبلمي،  (94)
 .148؛ المقريزي: الذىب المسبوؾ في ذكر مف حج، ص88، ص1ـ، ج2002ىػ/ 1423بغداد، 

 .721، ص2؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج195، ص1الغمر، جابف حجر العسقبلني: إنباء  (95)
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 تولى ،(96)ي اشتراه مف تجار الرقيؽ المسمى: األمير دقماؽ المحمدي الظاىرياألمير الذ
تسمطف األشرؼ ا ولم ،بف الظاىر ططرعرش بعد خمعو لمممؾ الصالح محمد برسباي ال

ودخؿ القصر  ،رلقبة والطيو اعمى رأسبرسباي حضر الخميفة المعتضد العباسي وركب و 
وأرادوا أف يقبموا  ،وتقدـ األمراء لتينئتو ،ونصب لو تخت في القصر الكبير فجمس عميو

ذي الحجة  13وفاتو في  حتىوقد ظؿ في السمطنة  .(97)فمنعيـ مف ذلؾ فقبموا يده ،األرض
 ،في حياتو إليوعيد  : الممؾ العزيز يوسؼ، وكاف قدحيث تسمطف ابنو ،ـ1435ىػ/ 841

دارة مممكتواألمير جقمؽ العبلئي باأل لىإوأوكؿ  بس في     وح  مع    خ  والذي ما لبث أف  ،                     تابكية وا 
 .(98ـ)1464ىػ/ 868وفاتو في ربيع اآلخر  حتىسكندرية اإل

في فترة سمطنتو، بعد األشرؼ  :كذلؾ تمقب السمطاف إيناؿ العبلئي بالمقب الفخري
المنصور عثماف بف جقمؽ  عقب عزؿ الممؾ ،ـ1453ىػ/ 857ربيع األوؿ  8مبايعتو في 

رؼ في     وع   ،(99ـ)1461ىػ/ 865جماد األوؿ  حتىإيناؿ عف العرش، وقد استمر األشرؼ 
نيابة  :منيا ،تنقؿ في عدة مناصب إدارية قبؿ سمطنتوكاف قد إيناؿ األجرود، و  :سمطنتو باسـ
الظاىر جقمؽ اله وقد و  ،ثـ صار دوادار ،القاىرة إلى ا            ً ثـ أعيد مقدم   ،ثـ والية صفد ،غزة والرىا

 .(100)لمعسكر ا         ً صار أتابك   ثـ ،الدوادارية الكبرى
، الممؾ األشرؼ :بمقب ا    ً تمقب   المماليؾعد السمطاف قايتباي مف أشير سبلطيف     وي  

قب       ، ول  (102ـ)1468ىػ/ 872و الذي بويع بالسمطنة في رجب ، وى(101)بأبي النصر :وكني
مقب قبؿ            لذا كاف ي   ؛رستـ المحمودي الخواجو محمود بف : أستاذه الذي اشتراهباألشرؼ مثؿ

                                                           

 .456، ص1المقريزي: درر العقود، ج (96)

 .6، ص3ابف الصيرفي: نزىة النفوس، ج (97)

؛ ابف 186، ص1؛ أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج81مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (98)
 .81، ص2ع الزىور، ج؛ ابف إياس: بدائ5، ص3الصيرفي: نزىة النفوس، ج

 .35، ص16أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (99)

؛ ابف شاىيف الظاىري: 93؛ السيوطي: نظـ العقياف، ص175، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (100)
 .102، ص2ج 6نيؿ األمؿ، ؽ

 .138انستاسي ماري الكرممي: النقود العربية، ص (101)

 . 334، ص16أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (102)
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عتقو وجعمو لظاىري نسبة: لمظاىر جقمؽ، الذي أمقب با                      بالمحمودي، كما كاف ي   :سمطنتو
 إلىفي عيد خشقدـ، ووصؿ  (104)الشرابخاناه إلى وارتقى ، ثـ صار داودار(103)ا     ً خاصكي  

ئؼ إدارية كبيرة أنو تنقؿ في عدة وظا تمربغا، ومف ىنا نرىأتابكية العساكر في عيد الظاىر 
 نة الممموكية.السمط إلىقبؿ أف يصؿ 

 ،بويع األشرؼ قايتباي بالسمطنة بحضور الخميفة المستنجد العباسي والقضاة األربعة
ابنو  إلىعندما عيد في حياتو  ،ـ1495ىػ/ 901وفاتو في  حتىالعرش، واستمر  إليوففوضوا 

 .(105)محمد مف بعده
 ،السمطاف جاف ببلط ،ا              ً بأبي النصر أيض   :وكني ،األشرؼ :قب بمقب               وممف تسمطف ول  

 ،(106)والذي قدمو لؤلمير يشبؾ مف ميدي ،نائب ممطية ،األمير دوالت باي إلىالذي يرجع أصمو 

                                                           

الخاصكية: ىـ جماعة مف حاشية السمطاف في أوقات فراغو وفي خموتو، يأتوف في ترتيب البروتوكوؿ  (103)
ف، ـث زادوا حتى بداية العصر الممموكي أربعة وعشريالممموكي بعد األمراء المقدميف، وكاف عددىـ في 

 (.418د عاشور: العصر المماليكي، ص                  ً                                         صاروا أربعيف خاصكي ا، وقد تمتعوا بمكانة كبيرة في الدولة )سعي

                                                                                             ً شد الشرابخانة: البيوت التي توضع فييا األشربة والعقاقير وغيرىا، وليا ميتار وعنده شرابدارية، فضبل   (104)
عف األواني النفيسة المصنوعة مف الصيني الفاخر وحفظ قوالب الثمج )ابف شاىيف الظاىري: زبدة كشؼ 

 (.19، ص2نظـ دولة سبلطيف المماليؾ، ج ؛ عبد المنعـ ماجد:144الممالؾ، ص

 .909، ص2؛ ابف سباط: تاريخ، ج202 –201، ص6السخاوي: الضوء البلمع، ج (105)

                                                                                   األمير يشبؾ مف ميدي: ي عرؼ بالصغير، وىو يشبؾ مف ميدي الظاىر جقمؽ، نفي إلى قوص بصعيد  (106)
                ً        لظاىر خشقدـ كاشف ا لموجو                                                              مصر في سمطنة األشرؼ إيناؿ، ـث أ عيد وصار دوادار صغير، وأرسمو ا

ـ، ولما تسمطف األشرؼ 1466ىػ/ 871               ً                                          القبمي، ـث نائب ا عنو في الصعيد، وأنعـ عميو بإمرة عشرة في 
قايتباي أصبح األمير يشبؾ دوادار كبير، وكاشؼ الوجو القبمي وعدة وظائؼ أخرى، واشترؾ في تجريدة 

 ً                                          ف ا كثيرة عمى فقراء الجامع األزىر، وعمؿ سبيؿ عسكرية لمحاربة شاه سوار، وقد أوقؼ األمير يشبؾ أوقا
ـ، وحفر بئر ا عميق ا، يعموه أربع سواؽ وحوض كبير  ً        ً             ً                         ً      ً                             ومدرسة وحوض ا ومغسبل  لؤلموات ومكتب ا لتعمـي األيتا           

؛ ابف أجا: العراؾ بيف المماليؾ والعثمانييف األتراؾ 395، ص6ؽ 2)ابف شاىيف الظاىري: نيؿ األمؿ، ج
ىػ/ 1406مف ميدي الدوادار، تحقيؽ محمد أحمد دىماف، دار الفكر، دمشؽ،  مع رحمة األمير يشبؾ

؛ محمد محمد أميف: األوقاؼ 273 –272، ص10؛ السخاوي: الضوء البلمع، ج174ـ، ص1986
ـ، 1980ىػ/ 1400والحياة االجتماعية في مصر دراسة تاريخية وثائقية، دار النيضة العربية بالقاىرة، 

 (.136ص



 
 

 أ.د.نعمة على مرسى ـ ـــــــــــ م0808األول  اجمللد – (82العدد)  –جملة املؤرخ العربي

- 317 - 
 

السمطاف إيناؿ بما أىمو لتولي  أف تزوج مف ابنة إلىـث دوادار صغير  ،ا                 ً اعتقو وجعمو خاصكي  الذي 
 .(107)ف العرش؛ فعزلوه عو األمراءعمي نو سرعاف ما تآمرإال إ ،السمطنة الممموكية

 الذي تولى الدوادارية الكبرى ،السمطاف قانصوه الغوري :وممف تمقب بمقب األشرؼ
، وقد تجاوز مف ـ1501ىػ/ 906لمديار المصرية في شواؿ  ا            ً ثـ صار سمطان   ،في دمشؽ

مسؾ ة المستبحضور الخميف تـ تنصيبوو  ليذا المنصب، ا         ً وكاف كارى   ،ا        ً ستيف عام  العمر 
مرج  :تؿ في موقعة   ق   حتى ،واستمر في السمطنة فترة طويمة ،(108)العباسي وقاضي القضاة

 .(109)دابؽ بببلد الشاـ أماـ السمطاف سميـ األوؿ العثماني
 ؛واعتقو ،األشرؼ قايتباي مماليؾفإف قانصوه الغوري كاف مف  ،وفي حقيقة األمر

 ،كشؼ الوجو القبمي :إدارية منياعدة مناصب  وتولى ،(110)داريةمالج المماليؾفصار مف 
 .(111)ثـ نيابة ممطية ،مف ثغور الشاـ ونيابة طرسوس

 /ىػ922في الذي تسمطف  ،السمطاف طوماف باي :المماليؾأما عف آخر سبلطيف 
الرغـ مف أنو حكـ : بأبي النصر، فعمى وكني ،بالممؾ األشرؼ طوماف باي :وتمقب ،ـ1516
ف الرعية والجنود أطاعوه وساس الناس أحسف ف إال إميمة يشوبيا حصار العثمانيفترة ق
، رفع ألشرؼ قانصوه الغوري في مرج دابؽولما وصؿ خبر مقتؿ السمطاف ا ،(112)سياسة

يمة ، إال أف السمطاف سميـ األوؿ أنزؿ بو اليز السمطنة عمىئب الغيبة طوماف باي األمراء نا
 .(113)مةباب زوي عمى، وتـ شنقو الريدانية بالقاىرة :في موقعة

                                                           

 .161، ص3المصدر السابؽ، جالسخاوي:  (107)

 .4، ص4ابف إياس: بدائع الزىور، ج (108)

 .916، ص2؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج211ابف أجا: العراؾ، ص (109)

الجمدارية: كممة فارسية مركبة بمعنى مف يتصدى إللباس السمطاف، وكاف تحت يديو جماعة مف  (110)
 (.48، ص2بد المنعـ ماجد: نظـ دولة، جالخاصكية، وشعاره البقجة وىي: حافظة المبلبس )ع

 .6 -4، ص4ابف إياس: بدائع الزىور، ج (111)

ـ: عصر سبلطيف، ج15، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج (112)  .62، ص1؛  محمود رزؽ سمي

ـ، في عيد 1509ىػ/914لقد تدرج طوماف باي في عدة وظائؼ إدارية حتى وصؿ إلى دوادار كبير في  (113)
          ً                                                                    الغوري بدال  مف األمير شرؼ الديف يونس النابمسي، ـث أضيؼ إليو االستادارية ونظر دور األشرؼ قانصوه 

ىػ/ 913السمطاف وقصوره، وقد أنعـ عميو السمطاف بإمرة عشرة ـث بإمرة طبمخاناه، وجعمو شاد الشرابخاناه في 
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سبلطيف  ةسبعيتعدى  المماليؾغير قميؿ مف سبلطيف  ا                    ً ومما سبؽ يتضح أف عدد  
 .بأبي النصر وا:األشرؼ، وكن :بمقب وافي دولة الجراكسة قد تمقب

 :لقب الناصر
الناصر،  :في العصريف الممموكي لقب المماليؾال بأس بو مف سبلطيف  ا        ً اتخذ عدد  

ي تكويف كثير مف األلقاب المركبة، خؿ لفظ ناصر فوقد د ،وىو يقصد بو الناصر لديف اهلل
ناصر  :واستخدـ لقب ،(114)وناصر أمير المؤمنيف ،، وناصر اإلماـناصر اإلسبلـ :مثؿ

الممؾ  :، الذي صار لقبو الفخريمحمد بف قبلووف :ف أوؿ مف تمقب بو، ومالدنيا والديف
 (115)محمد بف المنصور قبلووفالسبلطيف  الفتوح وأبو وأبو المعاليالديف أبو  الناصر ناصر

 (117)وقد ذكر بيبرس الدوادار ،(116)وأبي الفتوح وأبي السبلطيف المعاليبأبي  :وكني ،الصالح
 ،الممؾ الناصر نجؿ المموؾ األكابر ووارث األسرة والمنار ناصر الدنيا والديف :ألقاب ىي عدة

نصور سيؼ الدنيا والديف ولد موالنا السمطاف الشييد الممؾ الم ،قسيـ أمير المؤمنيف محمد
 وأطاؿ في الممؾ الشريؼ عمره". ،ور قبرهأعز اهلل نصره وسقي سمفو ون ،قبلووف الصالحي

                                                                                                                                                    

، 5ائع الزىور، جـ، وواله نيابة الغيبة عند خروجو لحرب سمـي األوؿ العثماني )ابف إياس: بد1507
 (.102ص

 .525حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص (114)

 .316ابف دقماؽ: الجوىر الثميف، ص (115)

ـ، وجمس 1293ىػ/ 684ولد الناصر محمد في القاىرة، وكاف أبوه قبلووف يحاصر حصف المرقب، في  (116)
وعمره تسع سنوات،  ـ،1293ىػ/ 693عمى كرسي العرش بعد قتؿ أخيو الممؾ األشرؼ خميؿ في محـر 

ـ، وتوجو إلى 1294ىػ/ 694وقد تولى حكـ مصر ثبلث مرات، وعزؿ في المرة األولى بالعادؿ كتبغا سنة 
ـ، ودـا في 1298ىػ/ 698                                                                   الكرؾ وأقـا بيا، ـث أ عيد بعد مقتؿ الممؾ المنصور الجيف في ربيع اآلخر 

التوجو إلى األراضي الحجازية، ولكنو  الممؾ حتى تغمب عميو األمراء سبلر وبيبرس الجاشنكير، فأظير
ـ، وبذلؾ تسمطف المظفر بيبرس الجاشنكير، 1308ىػ/ 708ذىب إلى الكرؾ، وعزؿ نفسو في رمضاف 

ـ )أبو 1340ىػ/ 741ـ، بدأت سمطنتو الثالثة، واستمر حتى وفاتو بالسمطنة سنة 1309ىػ/ 709وفي 
 (.675، ص2المحاسف: الدليؿ الشافي، ج

 .315ة، صزبدة الفكر  (117)
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 ،اليمة اليعوكاف  ،الممؾ ساس ا   ً جيد   ا    ً عارف   ا   ً ذكي   ا    ً مييب       ً جميبل   ا                    ً وكاف الناصر محمد ممك  
 ـ،1313ىػ/ 717الحج في ة أثناء تأديتو فريضو  ،لمخيؿ والرقيؽ والعمارة ا  ً حب     م   ،حسف الرأي والتدبير

ـ عاد  ،وقرر القواعد بيا ،بالجامع األموي جمعتيف ، وصمىدمشؽ إلىتوجو   .(118)القاىرة إلىث
 فالناصر ناصر الدي :ومنيـ ،الناصر :ومف أبناء الناصر محمد وأحفاده اتخذ بعضيـ لقب

ع األشرؼ وذلؾ بعد خم ،(119ـ)1341ىػ/ 742شواؿ  6الذي تولى في  ،محمد بف الناصر محمد
أما باقي  ،ا                               ً ، وقد زينت لو القاىرة عشريف يوم  (120)منو         ً وجمس بدال   ،ةنعبلء الديف كحؾ مف السمط

، ودقت لو البشائر ،الببلد المصرية وسر الناس في جميع الواليات  ،فقد زينت سبعة أيـا
 .(121)بسمطنتو

 :أطمؽ عميو     إذ   ؛السمطاف أحمد بف الناصر محمد: عمىكما أطمؽ لقب الناصر 
مع عف     وخ   ،ـ1341ىػ/ 742تولى في شعباف  ،الناصر شياب الديف أحمد بف الناصر محمد

يف العرش خمسة أشير واثن عمىفكانت مدة جموسو  ؛ـ1342ىػ/ 743محـر  12العرش في 
 .(122)شياب الديف :وكنيتو ،الناصر :وكاف لقبو ،ا          ً وعشريف يوم  

والده  :وىو لقب ،الناصر مقب: السمطاف حسف، با                          ً ومف أسرة آؿ قبلووف تمقب أيض  
عد الناصر حسف السابع مف     وي   ،(123)المعاليبأبي المحاسف وأبي  :وكني ،الناصر محمد

رمضاف  13في  ،عقب أخيو المظفر حاجي ،مف األسرة القبلوونية المماليؾسبلطيف 
وقد قمده  ،دقت البشائر بسمطنتوقد ، و (124)سنة ةعشر  ولو مف العمر ثبلث ،ـ1347ىػ/ 748
 إلىوركب مف باب األدر الشريفة واألمراء في خدمتو  ،فة الحاكـ بأمر اهلل العرشالخمي

 :أخيو عمىواجتماعيـ  ،الختبلؼ األمراء عميو ؛ـ1351ىػ/ 752 ، ثـ عزؿ فيالديواف

                                                           

 .540، ص2ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (118)

 .495، ص1، ؽ1ابف إياس: بدائع الزىور، ج (119)

ـ: عصر المماليؾ، ج68مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (120)  .35، ص1؛ محمود رزؽ سمي

 .27، ص3ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (121)

 .70 -69مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (122)

 .155، ص1ج 1؛ ابف شاىيف: نيؿ األمؿ، ؽ145، ص10أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (123)

 .519، ص1ؽ 1ابف إياس: بدائع الزىور، ج (124)
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وأعيد الناصر  ،ـ1354ىػ/ 755 زؿ فيحيث ع ،                  ً الذي لـ يستمر طويبل  و الصالح صالح، 
غيير لقبو بؿ استمر عميو، طواؿ تسع سنوات اوؿ تولـ يح ،(125)العرش إلىحسف مف جديد 

األمير يمبغا الغمري  :قتؿ بعد أف وثب عميو ممموكو حتى ،العرش شيور قضاىا عمى ةوعشر 
 .(126)          ً وطرحو قتيبل   ،الخاصكي الناصري

الناصر،  :لقب اثناف مف سبلطينيـفقد اتخذ  ،أما في العصر الممموكي الثاني
ىر فرج بف الظا السعادات الممؾ الناصر زيف الديف أبو :ووى ،(127)فرج بف برقوؽ :أوليما

العرش بعيد مف أبيو في شواؿ  عمىجمس  ،المنشأبرقوؽ الجاركسي األصؿ المصري 
وتمت مبايعتو بحضور  ،لممكو ا    ً مدبر   البجاشيوجعؿ األمير أيتمشي  ،ـ1399ىػ/ 801

وقد حمؼ األمراء  ،كبار والصغاروسائر األمراء ال ،األربعة والقضاة عمى اهللالخميفة المتوكؿ 
ىػ/ 808يع األوؿ عزؿ في رب حتى، وقد استمر الناصر فرج في عرشو (128)لو بالوالء
 :وتمقب ،عزيز مكانوعبد الأخاه  المماليؾوأقاـ األمراء  ،في القاىرة واختفى ،ـ1406

 إلىعاد ثـ  ،نفسو العاـجمادي األولى مف  حتى ا                          ً وقد استمر الناصر فرج مختفي   ،بالمنصور
األمير شيخ واألمير نوروز  في دمشؽ، عمى رأسيـ:ثار عميو األمراء  حتىواستمر  ،السمطنة
يفة العباسي المستعيف باهلل ورفع الخم ،ـ1412ىػ/ 815 صفر 16ظي، وتـ قتمو في الحاف

 .(129)لصعود لمعرشأف تمكف األمير شيخ مف ا إلى، مكانو في السمطنة
السمطاف محمد  :نوفإ ،الجراكسة المماليؾفي عصر  أما آخر مف تمقب بمقب الناصر

الذي تمقب بمقبيف  العصر الثاني الممموكي مماليؾمف  وىو السمطاف الوحيد ،بف األشرؼ قايتباي
السعادات ناصر الديف محمد بف أبي  الممؾ الناصر أبو :المقب األوؿ ىو ،في فترة سمطنتو

                                                           

؛ ابف سباط: تاريخ ابف 386؛ ابف دقماؽ: الجوىر الثميف، ص102، ص3ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (125)
: عصر سبلطيف711، 702، ص2سباط، ج  .38، ص1، ج؛ محمود رزؽ سمـي

 .268، ص1؛ أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج60، ص1ؽ 3المقريزي: السموؾ، ج (126)

فرج بف برقوؽ: ولد أثناء صراع والده مع األمير منطاش، فأطمؽ عميو اسـ بمغاف ومعناىا فتنة، ولما  (127)
سخاوي: الضوء                    ً        ً                                               انتصر برقوؽ سماه فرج ا تفاؤال  بذلؾ النصر، وقد تولى العرش وعمره عشر سنوات )ال

 (.168، ص4البلمع، ج

 .494، ص1؛ ابف الصيرفي: نزىة النفوس، ج17، ص3المقريزي: درر العقود، ج (128)

 .520، ص2أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (129)
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 ،لقب والده الممؾ األشرؼ :والمقب الثاني ىو ،السعادات أبو :كنيتووكانت  ،النصر قايتباي
 .(130)عقب وفاة والده ،ـ1495ىػ/ 901عند مبايعتو في  ،حيث تمقب بالممؾ األشرؼ محمد

 :لقب العادل
في مصر لقب السمطاف  المماليؾومف األلقاب الفخرية التي تمقب بيا سبلطيف 

د ورد ىذا المقب كصفة عامة وق ،ؾالممالألنو بالعدؿ تعمر  ؛الصفات عمىوىو مف أ ،العادؿ
 .(131)العادلي :إليووكانت النسبة  ،بعض نقوشيـ عمىلمسبلطيف 
بدر الديف سبلمشي بف الظاىر بيبرس أوؿ مف تمقب بيذا المقب،  :عد السمطاف    وي  

ميو وذلؾ عقب عزؿ أخيو السعيد بركة، وكاف الوصي ع ،(132)فيو الممؾ العادؿ سبلمشي
نو لـ يستمر في العرش أكثر مف خمسة إإال  ،ـ1279ىػ/ 678األمير قبلووف الصالحي في 

 .منو              ً ورفع نفسو بدال   ،فقد نزع قبلووف العرش منو ،شيور
في  ،وذلؾ عقب خمع الناصر محمد ،العادؿ :ىو ا      فخري   ا                           ً كذلؾ اتخذ السمطاف كتبغا لقب  

نصور أمره برفع الم و تبلشىإال إن ،(133)"زيف الديف: بػ"وقد كني ،ـ1294ىػ/ 694محـر 
 ا   ً خير   ا        ً وكاف دين   ،ـ1295ىػ/ 695 األماف لنفسو، فأمنو في لذا طمب العادؿ كتبغا ؛الجيف
السمطنة لكتبغا خرج مف دار  أنو في أثناء تولية إلى (135)شار بيبرس الدوادار، وقد أ(134)ا    ً شجاع  

 ة باسمو.ونقش السك ،ا                       ً ودخؿ مف باب القمعة راكب   ،فرس النوبة وركب ،ا                         ً النيابة التي كاف بيا مقيم  
ي ف ا                                            ً الذي كاف في األصؿ مف العنصر المغولي ووقع أسير  –ولـ يستمر العادؿ كتبغا 

ىػ/ 695شواؿ  17زلو المنصور الجيف في بؿ ع ،–يد المنصور قبلووف في حصار حمص
  :وقد قيؿ في ذلؾ ،(136)الشاـ ا         ً وخرج طالب   ،ـ1295

  (137)وناقصا لقب بالكامؿ  ؿ ديا ظالما لقب العا  
                                                           

 .333 -332، ص3ابف إياس: بدائع الزىور، ج (130)

 .388حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص (131)

 .293ف، صابف دقماؽ: الجوىر الثمي (132)

 .347، ص1ؽ 1ابف إياس: بدائع الزىور، ج (133)

 .323بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة، ص (134)

 .554، ص2أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (135)

 .325 –322زبدة الفكرة، ص (136)
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 .(138)ليعيش بيا و المنصور الجيف والية صرخدحوقد من
ليس آخر سمطاف –فيو طوماف باي  ،أما عف آخر سمطاف ممموكي تمقب بالعادؿ 

ىػ/ 906ي مدينة دمشؽ في جمادي اآلخرة إنما ىو تسمطف في ببلد الشاـ ف ،-مماليؾلم
ولكنو لـ  ،ولقب نفسو بالممؾ العادؿ طوماف باي األشرؼ ،القاىرة إلىثـ انتقؿ  ،ـ1500

 .(139)ائة يـو فقطالعرش قرابة المفوؽ فقد مكث  ،في السمطنة           ً يستمر طويبل  
ويصؼ  ،في عيد األشرؼ قايتباي ا    ً ثاني   ا      ً دوادار   ؿ طوماف باي قانصوهالعاد وكاف

ليس  ،نو كاف قميؿ الحظإال إ ،بالشجاعة ا     ً موصوف       ً جميبل   ا                                 ً المؤرخوف ىذا العادؿ بأنو كاف أمير  
 .(140)لو سعد في سمطنتو

 .المماليؾفإف لقب العادؿ لـ يتمقب بو أكثر مف ثبلثة مف سبلطيف  ،وبذلؾ
 :لقب الصالح

وأما مف تمقب بالصالح في دولة  ،وألىؿ العمـ والديف ،وىو صفة مف الصبلح والتقوى
اتخذ لقب الممؾ الصالح      إذ   ؛الممؾ إسماعيؿ بف الناصر محمد البحرية فيـ: المماليؾ

وامتاز  ،وضرب العممة باسمو ولقبو ،ذلؾ بعد عزؿ أخيو الناصر أحمدو  ،لو ا           ً إسماعيؿ لقب  
، حكـ مف رجب حسف المنظر ،ا    ً عفيف   ا      ً ، لطيف      ً نبيبل       ً جميبل   ا        ً وكاف ممك   ،بحسف السيرة والعدؿ

قاـ في كنؼ وأ ،حيث خمع مف العرش ،ـ1354ىػ/ 755شواؿ  حتى ،ـ1350ىػ/ 751
: الصالح نفسو لقب عمىأطمؽ السمطاف صالح كذلؾ  ،وىو مف األسرة القبلوونية ،(141)والدتو

 .(142ـ)1351ىػ/ 752صالح في 

                                                                                                                                                    

 .365 –357، ص8ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج (137)

 .512 –511، ص1ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج (138)

 .211ابف أجا: العراؾ، ص (139)

 .354، ص3ابف إياس: بدائع الزىور، ج (140)

 .377حسف الباشا: األلقاب اإلسبلمية، ص (141)

؛ المقريزي: السموؾ 375؛ ابف دقماؽ: الجوىر الثميف، ص175، 79، ص3ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (142)
 .619، ص3ؽ 2لمعرفة، ج
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السمطاف حاجي مف آؿ قبلووف السمطنة الممموكية بعد وفاة أخيو  كذلؾ تولى
أثناء وجود والده الناصر  وقد ولد ،ـ1351ىػ/ 752في جمادي اآلخرة  ،المنصور عبلء الديف

نفسو عند  عمىوقد أطمؽ حاجي  ،قبو حاجيلذا ل ؛محمد في ببلد الحجاز في حجتو الثالثة
 .(144ـ)1349ىػ/ 747، وتسمطف في (143)سمطنتو لقب الصالح
الممؾ الصالح وىو محمد بف  :في عصر سبلطيف الجراكسة لقب ا    ً واحد   ا          ً اتخذ سمطان  

وقتيا وكاف عمره  ،ـ1421ىػ/ 824بعد وفاة والده في سنة  ،بويع بالسمطنةالذي  ،ططر
وتـ عزلو  ،ولـ يقـ في السمطنة إال أربعة أشير ،بالممؾ الصالح :وتمقب ،عشرة سنة إحدى

 . (145)باألشرؼ برسباي
 نفسيـ بألقاب فخرية، مع اتخاذ كنىلقبوا أ المماليؾفإف سبلطيف  ،ؿو قوخبلصة ال 
 –: الظاىرعدة ألقاب منيا عمىمع تركيزىـ  ،يـ الصادرة في عيودىـعمبلت عمىضربوىا 
ولـ يكف لمخمفاء العباسييف في القاىرة أي  ،الصالح –العادؿ –الناصر –األشرؼ –رالمنصو 

وىذه  ،أنفسيـ ىذه النعوت التشريفية عمىبؿ أطمقوا ىـ  ،سمطة في اإلنعاـ عمييـ بيذه األلقاب
ىتماميـ بأف يقـو الخميفة العباسي بتفويضيـ العرش مع وجود مع احتفاظيـ وا ،الصفات

 بعة.األمراء ورجاؿ الدولة والقضاة األر 
 :سمات النفوذ بالسمطة لأللقاب والكني في العصر الممموكي -2

فكاف  ،عد األلقاب والكني في مصر في العصر الممموكي مف سمات السمطة والنفوذ   ت  
واالتفاؽ بينو  ،(146)المراسيـ والمناشير عمىمف سبلطينيـ أف يتحمي بألقاب وكني  لكؿ سمطاف

العممة الصادرة في عيده، وينقش اسمو وألقابو  عمىكناه ويسؾ ألقابو و  ،وبيف البمداف الخارجية
وكذلؾ عند خروجو في المواكب واالحتفاالت والمناسبات ترفع  ،ت المعماريةالمنشآ عمى

                                                           

 .73مؤرخ مجيوؿ: تاريخ األشرؼ قايتباي، ص (143)

 .257، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (144)

: سبلطيف المماليؾ، المجمد األوؿ، ص (145)  .40محمود رزؽ سمـي

المناشير: مفردىا منشور، وىو أمر سمطاني مكتوب بإقطاع مف أرض أو ماؿ أو بياف حكـ في قطعة  (146)
معجـ األلفاظ التاريخية، معينة مف الورؽ تختمؼ باختبلؼ طوائؼ رجاؿ الدولة )محمد أحمد دىماف: 

 (.146ص



 
 

 أ.د.نعمة على مرسى ـ ـــــــــــ م0808األول  اجمللد – (82العدد)  –جملة املؤرخ العربي

- 324 - 
 

 عمى ذلؾقتصر وسوؼ ا ،خمفو عبلمة مف عبلماتو وألقابو –الرايات–األعبلـ والسناجؽ 
 بقة.نصر مف تمؾ العناصر الساف عف كؿ عاليبضرب مثؿ أو مث

وحكاـ الببلد  المماليؾأما عف المراسيـ وتقميد الواليات واالتفاقات بيف سبلطيف 
ببلد  عمىفي مصر فرض سيطرتيـ  المماليؾسبلطيف  عمى ا                    ً ، فمنيا أنو كاف لزام  المجاورة

لذا أصدر  اؼ المدينة المنورة ومكة المكرمة؛الحجاز، والتدخؿ في النزاعات الداخمية بيف أشر 
ال يمنع أحد ، وأمر بأسموؿ ألقابو وكناه بضرب السكة باميح ا                ً ظاىر بيبرس مرسوم  السمطاف ال

ؿ سمطاف    ب                                                  . كذلؾ كاف يرسؿ تقميد بتوليو أشراؼ الحجاز مف ق  (147)مف دخوؿ الكعبة المشرفة
الشريؼ حسف بف عجبلف نيابة السمطنة  :منيا تقميد ،السمطانية يحمؿ األلقاب والكنى ،مصر

 .(148)ؿ السمطاف الناصر فرج بف برقوؽ   ب                    ار الحجازية مف ق  الممموكية في األقط
جانب إرساؿ مرسـو في حالة عزلو أحد األشراؼ مف منصبو يحمؿ األلقاب  إلىىذا 

بعزؿ  ا               ً الذي أصدر مرسوم   ،مثمما حدث في عيد السمطاف المؤيد شيخ المحمودي ،السمطانية
: الشريؼ رميثو بف ىما وىومارتيما، وتعييف غير شريؼ مكة بركات والشريؼ أحمد مف إ

وقد نتج عف ذلؾ أف قرئ ىذا المرسـو  ،(149ـ)1415ىػ/ 818محمد بف عجبلف، في 
 جانب اسـ السمطاف وألقابو. إلىوضرب لمشريؼ السكة  ،باألقطار الحجازية

معاىدة -صور قبلووف في معاىدة مع أىؿ جنوة وقد جاءت ألقاب السمطاف المن
مف اليألقابو أنو ممؾ  عمىحيث زيد  ،ـ1279ىػ/ 689في  لفونس ممؾ أرجوهمع أ -تجارية

 .(150)اليالبيت الع ،وسمطاف بيت مكة ،والحجاز
وكناىـ كانت توضع في بداية المراسيـ والمعاىدات  ،مما يوضح أف ألقاب السبلطيف

السكة والعممة المضروبة في عيد سمطاف ما،  عمى ارجية، أما عف نقش األلقاب والكنىالخ
، إحداىما في: القاىرة المماليؾىناؾ داراف لضربيما في الديار المصرية في عصر فإنو كاف 

                                                           

الفاسي: العقد الثميف في تاريخ البمد األميف، تحقيؽ محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العممية،  (147)
 .124، ص1ـ، ج1998ىػ/ 1419بيروت، 

 .347، ص3الفاسي: المصدر السابؽ، ج (148)

 .372الفاسي: المصدر السابؽ والجزء، ص (149)

 .270أللقاب اإلسبلمية، صحسف الباشا: ا (150)
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نائب –ومما يؤكد ذلؾ أف األمير صبلح الديف بف عزاـ  ،(151)سكندرية: اإلفي واألخرى
لسمطاف األشرؼ شعباف بف حسيف في قاـ بضرب دينار في عيد ا –السمطنة بثغر اإلسكندرية

 عمىو  ،محمد رسوؿ اهلل :أحد الوجييف عمى ،يا مثقاؿ ذىبة الواحد منزن ،ـ1368ىػ/ 770
 .(152)بف حسيف عز نصرهضرب في اإلسكندرية في الدولة األشرفية شعباف  :اآلخر الوجو

الدنانير التي  –المماليؾعاصمة –وجود دار لسؾ العممة في القاىرة  عمىومما يدلنا 
في عيد السمطاف الناصر فرج بف ، (153)عاليةضربت بأمر األمير يمبغا السالمي استادار ال

أحد  عمىو  ،يزف الدينار مثقاؿ وفي وسط سكتو دائرة فييا مكتوب ألقاب الناصر وكناه ،برقوؽ
لقابو وكنيتو، : اسـ السمطاف وأالوجو اآلخر عمىال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل، و  :وجيييا

رب في دار الضرب ض ،ر بالناصريانيرؼ ىذا الدوقد ع ،مسقط بيف خطيف :وفي الوسط
 .(154)بالقاىرة

كنية السمطاف  :مثؿ ،ألقاب السبلطيف وكناىـ عمىوقد ركز في ضرب العممة 
السكة بالظاىر ركف الديف  عمى ،الظاىر بيبرس :ولقب وكنية ،المنصور قبلووف سيؼ الدولة

 .(155)بيبرس البندقداري الصالحي النجمي
رقوؽ في دار الضرب ف الظاىر بومف العممة التي سكت في عيد السمطا

  :فوجييال عمىسكندرية دينار ذىب باإل
 الوجه اآلخر عمىو  الوجه

                                                           

عصر  -؛ رأفت النبراوي: السكة اإلسبلمية في مصر111انستاسي ماري الكرممي: النقود العربية، ص (151)
 .36-34ـ، ص1993دولة المماليؾ الجراكسة، مركز الحضارة العربية لئلعبلـ والنشر، القاىرة، 

 انستاسي الكرممي: المرجع السابؽ والصفحة. (152)

العالية: مف الوظائؼ اإلدارية في عصر سبلطيف المماليؾ، وىو لفظ مركب مف كممتيف فارستيف استادار  (153)
استد بكسر اليمزة وسكوف السيف والداؿ ومعناه األخذ، ودار بمعنى متولي، أي المتولي ألخذ الماؿ، وىو 

، 4عشى، جالذي بالشرؼ بأمر السمطاف ويحكـ عمى عممائو وباب داره ومطبخو )القمقشندي: صبح األ
؛ محمد أحمد دىماف: معجـ األلفاظ 17، ص2؛ عبد المنعـ ماجد: رسوؿ دولة سبلطيف، ج20ص

 (.15التاريخية، ص

 .112انستاسي الكرممي: النقود العربية، ص (154)

 .149، 132انستاسي الكرممي: المرجع السابؽ، ص (155)
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ضرب سكندرية سنة سبع السمطاف الممؾ 
سعيد برقوؽ  الظاىر سيؼ الدنيا والديف أبو
 .خمد اهلل سمطانو

وما النصر إال مف عند اهلل ال إلو إال اهلل 
وديف الحؽ  باليدى محمد رسوؿ اهلل ارسمو

 .(156)الديف كمو عمىليظيره 
وىناؾ العديد مف العمبلت التي ضربت بدار الضرب بالقاىرة في عيد الظاىر  

 .ـ1388ىػ/ 791 ،ـ1386ىػ/ 788 ،ـ1385ىػ/ 787تحمؿ سنوات  ،برقوؽ
سكندرية ضرب القاىرة وأخرى في دار ضرب اإلار ذىبي في دار وقد تـ ضرب دين

 ىذه األلقاب: كتب عميو ،(157)لناصر فرج بف برقوؽفي عيد ا
 الظهر الوجه

ضرب بالقاىرة سنة أحد السمطاف الممؾ 
السعادات فرج بف الشييد الممؾ  الناصر أبو

 .الظاىر برقوؽ وثماف مائة

اهلل وما النصر إال مف عند اهلل ال إلو إال 
وديف الحؽ  محمد رسوؿ اهلل أرسمو باليدى

 .(158)ف كموالدي عمىليظيره 
 النصر أبو :السكة المضروبة في عيده وىي عمىد شيخ المحمودي كذلؾ كتبت كنية المؤي   
تحمؿ  ،سكندريةدنانير ذىبية مف ضرب القاىرة واإلعدة  (160)رأفت النبراويوقد أورد  ،(159)عز

  :ـ1417 /ىػ820ؿ المثاؿ الدينار الذي ضرب في سبي عمىمنيا  ،تحمؿ اسمو
 الظهر الوجه

 والسمطاف الممؾ المؤيد سيؼ الدنيا والديف أب
النصر شيخ سمطاف اإلسبلـ والمسمميف خمد 

 .اهلل ممكو عشريف وثمانماية

اهلل وما النصر إال مف عند اهلل ال إلو إال 
وديف الحؽ  محمد رسوؿ اهلل أرسمو باليدى

 الديف كمو ولو كره المشركوف. عمىليظيره 

                                                           

 .44رأفت النبراوي: السكة اإلسبلمية، ص (156)

 (.149حمد دىماف إلى الدينار الناصري، الذي ضربو فرج )معجـ األلفاظ، صوقد أشار محمد أ (157)

 .52 -51رأفت النبراوي: السكة اإلسبلمية، ص (158)

 .138انستاسي الكرممي: النقود العربية، ص (159)

 .73 -68السكة اإلسبلمية، ص (160)
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يخ السعادات أحمد بف المؤيد ش وقد تميزت السكة التي ضربت في عيد المظفر أبو
ىػ/ 824في  ،ا                    ً سبعة أشير وعشريف يوم   والتي لـ تتعدى ،في الفترة القصيرة التي حكـ فييا

 : اليوىي كالت ،بأف عمييا ألقاب وكنيتو ،في دار ضرب القاىرة بأنيا ضربت (161ـ)1421
 الظهر الوجه

ضرب القاىرة سنة أربع السمطاف الممؾ المظفر 
سبلـ االالسعادات أحمد بف السمطاف الشييد  أبو

 .والمسمميف خمد اهلل ممكو ونصره

اهلل وما النصر إال مف عند اهلل ال إلو إال 
وديف الحؽ  محمد رسوؿ اهلل أرسمو باليدى

 الديف كمو ولو كره المشركوف. عمىليظيره 
النصر عز  أبو :السكة كنيتو وىي عمىنقشت  ،وفي عيد السمطاف األشرؼ برسباي 

 الي:ونص ىذا الطراز كالت ،ـ1426ىػ/ 829في سنوات ويوجد لو نقود ضربت ، (162)نصره
 الظهر الوجه  

ضرب قاىره السمطاف الممؾ األشرؼ عز 
 نصره  عاـ تسع عشريف وثمانماية

وما النصر إال مف عند اهلل ال إلو إال اهلل محمد 
 .(163)سوؿ اهلل أرسمو باليدى وديف الحؽر 

اىرة ضربو في الق ،دنانير ذىبيةفإف لمسمطاف الظاىر جقمؽ عدة  ،وفي حقيقة األمر
 ،843 ،ـ1438ىػ/ 842الية مثؿ في عدة سنوات متت ،سكندرية تحمؿ ألقابو وكناهواإل

سعيد محمد  ووىو الممقب بالظاىر سيؼ الديف أب ،نفوذ صاحبيا عمىمما يدؿ  ،ىػ846
 :الي، ومف ضمنيا الدينار الت(164)جقمؽ العبلئي الظاىري

 الظهر الوجه
 .(165) إلو إال اهلل محمد رسوؿ باليدىال سعيد طاف الممؾ الظاىر أبوالقاىرة السم

                                                           

 .49، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (161)

ـ، وتوفي في 1423ىػ/ 825؛ الذي تولى في ربيع اآلخر 138عربية، صانستاسي الكرممي: النقود ال (162)
 (.6، ص3ـ )ابف الصيرفي: نزىة النفوس، ج1438ىػ/ 841ذي الحجة 

 .78رأفت النبراوي: السكة اإلسبلمية، ص (163)

 .103؛ السيوطي: نظـ العقباف، ص32، ص15أبو المحاسف: النجـو الزاىرة، ج (164)

 .82إلسبلمية، صرأفت النبراوي: السكة ا (165)
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 ربعيف ثمانمايوجقمؽ عز نصره اثنيف وأ
، (166)النصر إيناؿ وىناؾ عدة إشارات لمعمبلت التي ضربت في عيد األشراؼ أبو

عدة دنانير ضربت ولو  ،ـ1461ىػ/ 865الذي تولى في  ،سعيد خشقدـ والممؾ الظاىر أبو
ىػ/ 872سعيد تمربغا في  كذلؾ السمطاف الظاىر أبو ،ىػ867ـ وسنة 1461 ىػ/865في 

 .  (167ـ)1468
والتي يظير عمييا ألقابو  ،(168)التي ضربت في عيد األشرؼ قايتبايكذلؾ النقود  

 :وكنيتو منيا
 الظهر الوجه

النصر  أرسمو السمطاف الممؾ األشرؼ قايتباي أبو
 عز نصره باليدى

و إال اهلل محمد إلضرب بالقاىرة ال 
 (169)886رسوؿ اهلل 

 /ىػ906النصر قانصوه الغوري في شواؿ  الممؾ األشرؼ أبي وعندما اعتمى 
ت ىي ضربت في دار الضرب بالقاىرة في عدة سنوا ،أصدر أربعة دنانير ذىبية ،ـ1501
والدينار الرابع ليس عميو تاريخ  ،ـ1512ىػ/ 918 ،ـ1508 /ىػ914 ،ـ1507ىػ/ 913
 :اليوىي كالت ،كتب عميو ألقابو وكنيتو وقد ،ضرب

 الظهر الوجه
 السمطاف

 الممؾ األشرؼ
 قانصوه الغوري 
 عز نصره 

 القاىرة 
 ال إلو إال اهلل 

 محمد رسوؿ اهلل 
914 (170) 

                                                           

 .102، ص2ج 6؛ ابف شاىيف الظاىري: نيؿ األمؿ، ؽ175، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (166)

 .103، 98، 88رأفت النبراوي: السكة، ص (167)

 .604، ص4ابف إياس: بدائع الزىور، ج (168)

 .105رأفت النبراوي: السكة، ص (169)

 .123 -120رأفت النبراوي: المرجع السابؽ، ص (170)
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 /ىػ922الذي تولى السمطنة سنة  ،األشرؼ أبي النصر طوماف باي المماليؾأما عف آخر سبلطيف 
ـ بإصدار وفإن ،(171ـ)1516   :وىو ،دينار ذىبي في دار الضرب بالقاىرة عميو لقبو وكنيتو قا

 الظهر الوجه
 السمطاف

 الممؾ األشرؼ
 النصر طوماف باي  بوأ

 عز نصره  

 بالقاىرة 
 ال إلو إال اهلل 

 محمد رسوؿ اهلل 
922(172) 

 .المماليؾكانت سمة مف سمات النفوذ والسمطة في عصر  ومما سبؽ يتضح أف األلقاب والكنى
وضع ألقابيـ  ،في مصر المماليؾمتاز بيا عصر سبلطيف مف أىـ السمات التي او 
 المماليؾ ، وقد أولى(173)أثناء فترة حكميـالتي شيدوىا  ،المنشآت المعمارية عمىوكناىـ 
– وروضة ا                                              ً وبناء مجموعات مف المساجد التي تضـ كؿ منيا مسجد   ،بالعمارة ا    ً كبير   ا      ً اىتمام  

                                                           

ـ: عصر سبلطيف، ج672، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج (171)  . 62، ص1؛ محمود رزؽ سمي
                                                         ً                                    لقد شيد السمطاف الظاىر بيبرس قناطر السباع، ونصب فييا سباع ا مف الحجارة، فقيؿ ليا قناطر السباع  (172)

زية، مكتبة مف أجؿ ذلؾ )المقريزي: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، المعروؼ بالخطط المقري
 (.238، ص3اآلداب بالقاىرة، ج

السبيؿ: ىو بناء لتوفير المياه الصالحة لمشرب، وذلؾ لمثواب عند شرب عابري السبيؿ، وىي مف  (173)
األعماؿ الخيرية ثوابيا عمى أصحابيا بعد موتيـ، ما دامت ىذه الصدقة جارية فنفعتيا، وكانت المياه تنقؿ 

مف اآلباء بواسطة رجاؿ متخصصيف، يطمؽ عمييـ اسـ السقا )فيمي عبد ليذه األسبمة إما مف النيؿ أو 
: العمارة اإلسبلمية في عصر المماليؾ الجراكسة عصر السمطاف المؤيد شيخ، سمسمة الثقافة األثرية  -العمـي

 (.90، وزارة الثقافة بالمجمس األعمى لآلثار، ص33التاريخية، مشروع المائة كتاب، رقـ 
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، وبيمارستاف (174)منو الناسسبيؿ ليسقي  إلىباإلضافة  ،ومدرسة –مكاف لدفف صاحبيا
 .(175): خانقاه لمدراويشلمعالجة المرض ومجموعة مف الخبلوي وىي

، صور قبلووفالسبلطيف الذيف أسسوا مجموعات معمارية السمطاف المنومف أوؿ 
وذلؾ داخؿ باب المارستاف الكبير  ،ـ1284ىػ/ 683لذي أسس المدرسة المنصورية في ا

فقو المذاىب  عمى ا                      ً وقد رتب في مدرستو دروس   ،بخط بيف القصريف بالقاىرة ،نصوريالم
ثبت ع البيمارستاف، وقد أا في الطب وتعرؼ مجموعتو بجامع قبلووف وبجام           ً األربعة ودرس  

 مجموعتو المعمارية. عمىالسمطاف قبلووف ألقابو وكنيتو 
بدأىا وىو  ،اتو عرفت باسموكذلؾ شيد الممؾ المظفر بيبرس الجاشنكير بالقاىرة خانق

بناء محكـ وعمارة حسنة وأماكف  عمىوىي مشتممة  ،ـ1308ىػ/ 708أمير قبؿ سمطنتو في 
بعد  ،وكانت وظيفتو التصوؼ في ىذه الخانقاه ،وذكر مشيور ،حسنة ومرافؽ، وليا أوقاؼ

 .(176)حيث نصت بيذا وثيقة الوقؼ ،صبلة العصر
ومدرسة  ا        ً تضـ مسجد   ،مجموعة معماريةوقد أسس الناصر حسف بف الناصر محمد 

، التي يشرؼ (177)وأوقؼ عمييا األوقاؼ الجميمة ،ومكتب السبيؿ والقبة التي تعرؼ باسمو

                                                           

ممة فارسية األصؿ، تطمؽ عمى البيوت التي نعـ فييا المتصوفة والدروايش )عبد الرحمف زكي: الخانقاه: ك (174)
ـ، الطبعة الثامنة، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة،  (؛ 96ـ، ص1987موسوعة مدينة القاىرة في ألؼ عا
مائة صوفي، وبنى وقد أنشأ السمطاف الناصر محمد خانقاه سراقوس خارج القاىرة، وجعؿ فييا مائة خموة ل

ً           بجانبيا مسجد تقـا بو صبلة الجمعة وحمام ا ومطبخ ا وذلؾ في  ـ )المقريزي: الخطط 1323ىػ/ 723                                     ً      
 (.285 -284، ص4المقريزية، ج

 .224، ص1اليوسفي: نزىة الناظر في سيرة الممؾ الناصر، ىامش (175)

 .211اة االجتماعية، ص؛ محمد محمد أميف: األوقاؼ والحي22، ص2ابف حبيب: تذكرة النبيو، ج (176)

 .457، 385ابف حبيب: المصدر السابؽ والجزء، ص (177)
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ربيع اآلخر  15مؤرخو بػ  ،وقد ضمت وثائؽ وقؼ السمطاف حسف ،(178)عمييا ديواف األحباس
 .(179)ؿ بالقاىرةمصالح القبة والمسجد الجامع والمدارس ومكتب السبي عمى ،ـ1359ىػ/ 760

 :اليكالت ،وقد جاء في وثيقة الوقؼ ألقابو وكنيتو 
الممكي الناصري وناصر الدنيا  ،المولوي المالكي اليموالنا المقاـ األعظـ الشريؼ الع -

  .قاتؿ الكفره والمشركيف ،وسيد المموؾ والسبلطيف ،والديف سمطاف اإلسبلـ والمسمميف
حسف الواقؼ  أبو المحاسفميف مف الظالميف العدؿ في العالميف منصؼ المظمو  يمحي -

 .(180)ليوابأع المسمى
وعة السمطاف مجم المماليؾومف ضمف المجموعات المعمارية التي شيدىا سبلطيف 

لمسمطاف وسبيميف  ففدمسجد وخانقاه ومدرسة وم عمى، التي تشتمؿ الناصر فرج بف برقوؽ
عد مف                              أىـ ما يميزىا مئذنة رشيقة ت  مف  ،ـ1410ىػ/ 813االنتياء منيا في حدود  وتـ ،لمماء

باب  عمىأبرز نماذج المآذف الممموكية مف حيث دقة البناء وجماؿ الزخرفة وىي تقع 
 .(181)زويمة

نص وقفية الناصر فرج ليذه المجموعة المعمارية التي  Li. Lrich(182)وقد أورد 
المسجد  أماحيث يشير بقولو: " ،ضمت نصوصيا ما يوضح ذكر ألقاب السمطاف وكنيتو

موالنا السمطاف الناصر  ا  ً يض  . الذي أنشأه أ.زويمة بظاىر القاىرة المحروسة بخط باب الكائف
 .خمد اهلل ممكو وعمر بدواـ دولتو الشريفة الببلد.." ،السعادات فرج أبو

                                                           

ديواف األحباس: ىو الديواف الذي يشرؼ عمى جباية ريع األوقاؼ واألحباس، سواء تمؾ مف األفراد ـأ مف  (178)
، وتوجيو إيرادات األوقاؼ إلى مصارفيا الصحيحة، متبع ا الشروط التي وضعيا الواقؼ في وثي قة                                                        ً                                 الحكـا

 (.54؛ محمد محمد أميف: األوقاؼ، ص38، ص4الوقؼ )القمقشندي: صبح األعشى، ج

، الييئة 3محمد محمد أميف: مصارؼ أوقاؼ السمطاف الناصر حسف، ضمف كتاب ابف حبيب: تذكرة، ج (179)
 .343 -341المصرية العامة لمكتاب، ص

 . 386 -385محمد محمد أحمد: المرجع السابؽ، ص (180)

(181) U. Lrich Hearmanann: Mamluk deads as source for the history of education in 

the late Medieval Egypt, P. 43. 

 المرجع السابؽ والصفحة. (182)
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في عيد السمطاف المؤيد شيخ، في داخؿ باب  ت مجموعة معمارية أخرىكذلؾ عمر 
األمير  إلىحيث أسند السمطاف  –إليونسبو –ويطمؽ عمييا اسـ الجامع المؤيدي  ،(183)زويمة
 ،عميو خمعو سنيةف خمع بأ عمى ذلؾوقد كافأه  ،(184)ديف بف زيف الديف البرجي عمارتيابياء ال

 .(185)ا       ً وابتياج   ا                            ً لبسيا ونزؿ بيا مف القمعة فرح  
عد        فيو ي   ،ىذا السمطاف الذي يحمؿ ألقاب وكنى ،أما بالنسبة لمبيمارستاف المؤيدي

تجاه البطمخاناه  وىي ،بيمارستاف المنصور قبلووفرستاف يقاـ بمدينة القاىرة بعد ثاني بيما
 ،(186)يدىا الممؾ األشرؼ شعباف بف حسيفالتي ش ،السمطاني في موقعو المدرسة األشرفية

 .(187ـ)1420ىػ/ 823خ مف إنشاء بيمارستانو في رجب المؤيد شي وقد انتيى
عمر المدرسة األشرفية  ،النصر برسباي السمطاف األشرؼ أبو أفاإلشارة تجدر و 

 ،(188)بمنشأ خانقاه سرياقوس ا            ً كما عمر جامع   ،عدة أماكفوجامعيا في القاىرة وأوقؼ عمييا 
كاف موضعو حوانيت  ،ويقع الجامع األشرؼ فيما بيف المدرسة السيوفية وقيسارية العنبر

التي  ،عمييا الجامع فيدميا السمطاف وبنى ،كانت قياسرت ومف ورائيا ساحا ،تعموىا رباع
وخطب فيو الشيخ الحموي  ،ـ1423ىػ/ 827جمادي األولى  7يو خطبة الجمعة في أقيمت ف
و ضريح عمىوزيد  ،و ومدرستوجامع عمىوقد ذكرت أسماء وألقاب السمطاف  ،(189)الواعظ
 .(190ـ)1431 /ىػ835 إلىصاحب المناقب العموية اليمـ األصمعية التي ترجع  :لقب

ت المعمارية السمطاف الذيف اىتموا بالمنشآ ،المماليؾومف أىـ وأشير سبلطيف 
قبة  عمىناصر الخبلفة العباسية  :مثؿ لقب ،الذي نقش اسمو وألقابو عمييا ،األشرؼ قايتباي

                                                           

 .347، ص1أبو المحاسف: الدليؿ الشافي، ج (183)

ـ: العمارة اإلسبلمية، ص614، ص2أبو المحاسف: المصدر السابؽ، ج (184)  .16 –15؛ فيمي عبد العمي

 .260العيني: عقد الجماف، تحقيؽ عبد الرازؽ القرموط، ص (185)

 .491، ص2ابف الصيرفي: نزىة النفوس، ج (186)

: العمارة اإلسبلمية، ص333العيني: عقد الجماف، تحقيؽ القرموط، ص (187)  .46 -45؛ فيمي عبد العمـي

 .5، ص3؛ ابف الصيرفي: نزىة النفوس، ج457، ص1المقريزي: درر العقود، ج (188)

 .140، ص4المقريزي: الخطط المقريزية، ج (189)

 .376؛ حسف الباشا: األلقاب، ص88، ص2ابف إياس: بدائع الزىور، ج (190)
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مطاف قاـ بإنشاء العديد مف ومف المبلحظ أف ىذا الس ،(191ـ)1482ىػ/ 886الغدوية في 
البمداف  إلىفقد امتدت منشأتو  ،ىناؾسمو ال ا     ً تخميد   ؛حؿ بوالمعمارية في كؿ مكاف  المنشآت
 .المصرية جانب الديار إلى ،الحجازية

 ،ـ1477ىػ/ 882مكة المكرمة بإنشاء مدرسة في  فقد خمد األشرؼ قايتباي في
وقد  ،ليذا الغرض الياد العمائر المعروؼ بسنقر الجمبإرساؿ التاجر ابف الزمف ومعو ش

لتعميـ األيتاـ، وقرر فييا أربعة  ا     ً ومكتب   ،لمصوفية ت ىذه المدرسة اثنتيف وسبعيف خموةضم
لمعمـ وخزانة ألشير  ا           ً أربعيف طالب   حواليوقد ضمت  ،المذاىب الفقيية األربعة عمىمدرسيف 

 .(192)الكتب النادرة
رحمة عقب فقد شيد قايتباي رباط بيف باب السبلـ وباب ال ،أما في المدينة المنورة

وقد شيد في جدار المسجد الغربي مدرسة ورباط  ،الحريؽ الذي شب في المسجد النبوي
 جانب إلىىذا  ،فارتاده طبلب العمـ والمجاورو لذا  ؛(193)وشيخيف ا            ً وعيف لو ناظر   ،باسمو

وتعمير وترميـ  ،بصدر القبمة برسـ الظؿ لمححجاج ،رواقيف عظيميفتخميد اسمو بإنشاء 
 .(194)ومسجد نمره بعرف

، يحمؿ اسـ السمطاف األشرؼ قايتبايوجود نقش  إلى (195)وقد أشار حسف الباشا 
 ـ.1474ىػ/ 879شير رجب  إلىيرجع 

أللقابيـ في العصر  المماليؾاستخداـ سبلطيف  عمىكذلؾ مف السمات البارزة 
 الممموكي كسمة لنفوذىـ وسمطاتيـ، خروجيـ في المواكب الرسمية واالحتفاالت والمناسبات

                                                           

 .529حسف الباشا: المرجع السابؽ، ص (191)

تحاؼ الورى بأخبار ـأ القرى، تحقيؽ محمد شمتوت، مكتبة الخانجي، القاىرة، ابف فيد الياشمي: إ (192)
 .628، ص4ىػ، ج1403

 .283، ص1لفاسي: العقد الثميف، جا (193)

 .563، ص4تحاؼ الورى، جابف فيد الياشمي: إ (194)

 .486األلقاب اإلسبلمية، ص (195)
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 ،والطبوؿ ،(197)اتجانب دؽ الكوس إلى، (196)وبيف أيدييـ العبلمات السمطانية بأبية الحكـ،
ركب بشعار السمطنة وأبية  ،المنصور قبلووف السمطنة ةعند تولي ،ـ1279ىػ/ 678ففي سنة 

مراء والمقدميف والعساكر المنصورة عف آداب الخدمة واأل عاليةوسمؾ المجمس ال ،الممؾ
السمطاف  يات السمطنة التي تحمؿ ألقاب وكنىوأعبلـ ورا ،سف الطاعةخبلص النية وح    وا  

الصالحة لو مرفوعو ورسـ بأف باألدعية  واأليدي ،ؿ المحروسةقاعة الجب إلىثـ عاد  ،مرفوعة
يجعؿ  تعالىواهلل  ،ادوغ وأف يسمعيا كؿ حاضر ،تزيف دمشؽ وتضرب البشارة في الببلد

 .(198)يو التي ما زالت في كؿ موقؼ ممتدحةونشكر مساع ،أوقاتو التياني منفتحة
وىناؾ العديد مف األمثمة التي سبؽ ذكرىا في –ىذا ما حدث عند تولية الحكـ 

العامة في تعمف عمى  ،فقد كانت أوامر السمطاف ومراسيمو ،أما في األياـ العادية –ثالبح
، ىذه األوامر القرارات بذكر ،ادوف بالطواؼ في األحياء والشوارعحيث يقـو المن ،شوارع القاىرة

 .مع ذكر اسـ السمطاف وألقابو وكنيتو
مف السمات      ت عد ،السبلطيف في العصر الممموكي ، فإف ألقاب وكنىوخبلصة القوؿ

 خاصة لذكرىا في اتفاقات المعاىدات مع الببلد الخارجية ،الدولة عمىلنفوذىـ وسمطانو البارزة 
المنشآت  عمى، و العممة في عيد كؿ سمطاف عمىسكيا ، و المراسيـ والمناشير عمىووجودىا 
 قرارات السمطاف وأوامره. عمىو  ،وذكرىا عند التولية ،المعمارية

                                                           

صطبلحية، ولكؿ سمطاف عبلمة خاصة ما يكتب السمطاف بخطو عمى صورة ا العبلمات السمطانية: ىي (196)
 (.114 -113بو )محمد أحمد دىماف: معجـ األلفاظ، ص

بوؿ وفسرىا بعضيـ بأنيا صنوج مف نحاس، شبو الترس الصغير، يدؽ أحداىما عمى الكوسات: الط (197)
 (.132اآلخر، ويدعى مف يضرب بيا الكوس )محمد أحمد دىماف: المرجع السابؽ، ص

 .234 -233، ص8ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج (198)
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 أسماء المصادر والمراجع
 :المصادر العربية :     أول  
  ـ(:1235ىػ/ 630ت) الكـر محمد بف أبوعز الديف عمي الحسف  أبو، ابف األثير -1

  .8، جـ1985ىػ/ 1305 ،بيروت ،دار الكتب ،الطبعة الخامسة ،"الكامؿ في التاريخ"
 ـ(:  1476ىػ/  881حمد بف محمود الحمبي قاضي العسكر )تمابف أجا،  -2

 ،والعثمانييف األتراؾ مع رحمة األمير يشبؾ محمد ميدي الدوادار المماليؾالعراؾ بيف "
  .ـ1986ىػ/ 1409 ،دمشؽ ،دار الفكر ،تحقيؽ محمد أحمد دىماف

 ـ(:1523ىػ/ 930)ت  أحمدمحمد بف  ،إياسابف  -3
 .ـ1960 ،القاىرة ،مطابع الشعب ،أجزاء 5 ،"ىور في وقائع الدىورالز  بدائع"

 ـ(:1299ىػ/ 698)ت  عبد اهللبف  أبو بكر ،ابف أيبؾ الدواداري -4
  .8، جـ1971 ىػ/1391 ،طبعة القاىرة ،تحقيؽ أولرخ ىارماف ،""كنز الدرر وجامع الغرر

 ـ(:1325 -ىػ  725)ت:  بيبرس الخطائي المنصوريركف الديف بيبرس الدوادار،  -5
عيف لمدراسات والبحوث  ،تحقيؽ زبيدة محمد عطا ،"الفكرة في تاريخ اليجرة زبدة"

  .ـ2000 ،اإلنسانية واالجتماعية
 ـ(:1377ىػ/ 779)ت  الحسف بف عمر بف الحسف ،ابف حبيب -6

محمد محمد أميف وسعيد تحقيؽ  ،ثبلثة أجزاء ،"رة النبيو في أياـ المنصور وبنيوتذك"
 ـ. 1986 ،ـ1982 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،عاشور

 ـ(:1449ىػ/ 852عمي )ت العباس أحمد بف  شياب الديف أبو ،ابف حجر العسقبلني  -7
لمشؤوف  عمىالمجمس األ ،عني بتحقيقو حسف حبشي ،""أنباء الغمر بأبناء العمر

 ،معيد خافعبد العني بو محمد  ،ـ1969 ،لجنة أخبار التراث اإلسبلمية ،اإلسبلمية
  .2، جـ1986/ىػ1306 ،بيروت ،دار الكتب العممية

عزيز بف محمد بوصالح عبد التحقيؽ  ،نزىة األلباب في األلقاب :________ -8
 .2الرياض، ج ،مكتبة الرشد ،السديدي

 ـ(:1520ىػ/ 926)ت  حمزة بف أحمد بف عمر ،ابف سباط  -9
 ،سبلـ تدمريعبد التحقيؽ عمر  ،جزءاف ،"خ ابف سباطصدؽ األخبار المعروؼ بتاري"
  .ـ1993 ،طرابمس ،وس برسج
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 ـ(:1497ىػ/ 902)ت  رحمفعبد الشمس الديف محمد بف  ،السخاوي  -10
  .بيروت ،دار الجيؿ ،أجزاء 10 ،الضوء البلمع ألىؿ القرف التاسع ""
 ـ(:1505ىػ/ 911)ت  رحمفعبد الجبلؿ الديف  ،السيوطي  -11

 .ـ2004 ،الباز مصطفىمكتبة نزار  ،تحقيؽ حمدي الدمرداش ،"اء"تاريخ الخمف
 تحقيؽ محمد أبو ،جزءاف ،"سف المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة   ح  " ______: -12

 ـ. 1997 ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العممية ،الفضؿ
تراجـ مشاىير القرف التاسع اليجري في  -نظـ العقياف في أعياف األعياف" ______: -13

 -بيروت ،المكتبة العممية ،حتىتعميؽ فيميب  ،"وريا وسائر العالـ اإلسبلميمصر وس
  .ـ1927 ،لبناف

 ـ (:1266ىػ/  665)ت  رحمف إسماعيؿعبد الشياب الديف  ،شامة أبو  -14
دار الكتب  ،وضع حواشيو وعمؽ عميو إبراىيـ شمس الديف ،"الروضتيف عمىالذيؿ "

 ـ. 2002 ،بيروت ،العممية
 ـ(:1468ىػ/ 873)ت  غرس الديف خميؿ ،اىريابف شاىيف الظ  -15

 ،مطبعة باريس ،تصحيح بولس راوس ،"مسالؾزبدة كشؼ الممالؾ وبياف الطرؽ وال"
  .ـ1892 ،المطبعة الجميورية

ىػ/ 920)ت  باسط بف غرس الديف خميؿعبد الزيف الديف ، ابف شاىيف الظاىري  -16
 ـ(:1512

سبلـ تدمري، عبد العمر  ، تحقيؽأقساـ 8الدوؿ"، جزءاف في نيؿ األمؿ في ذيؿ "
 ـ. 2002ىػ/ 1422بيروت،  –صيدا ،المكتبة العصرية

 ـ(:1445ىػ/ 849)ت  بف داودعمي الخطيب الجوىري ، ابف الصيرفي  -17
الييئة  ،حسف حبشي :تحقيؽ ،نزىة النفوس واألبداف في تواريخ الزماف"، أربع أجزاء"

  .ـ1994 ،ـ1973 ،ـ1970 ،المصرية العامة لمكتاب
 ـ(:1286ىػ/685)ت  ىاروف بف توما الممطي ،ابف العبري  -18

 -بيروت ،دار الشرؽ ،الطبعة الثالثة ،أنطوف صمحاني تحقيؽ ،"تاريخ مختصر الدوؿ"
  .ـ1992 ،لبناف
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 ـ (:1261ىػ/ 660عمر بف أحمد بف ىبو اهلل )ت:  ،ابف العديـ  -19
 .2، جتد. ،دار الفكر ،زكار سييؿ تحقيؽ ،"بغية الطمب في تاريخ حمب"
 ـ (:1451ىػ/  855)ت:  بدر الديف محمود العيني،  -20

راجعو  ،حققو فييـ محمد شمتوت ،"مؾ المؤيد شيخ المحموديالم "السيؼ الميند في سيرة
 ـ. 1998 ،القاىرة ،دار الكتب المصريةالطبعة الثانية،  ،زيادة مصطفىمحمد 

تحقيؽ محمد  ،ماليؾالمعقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف الخاص بعصر _______: " -21
رازؽ عبد الوتحقيؽ  ،ـ1987ىػ/ 1407 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،محمد أميف

  .1، جـ1985ىػ/ 1406 ،القاىرة ،الطنطاوي القرموط
 ـ(:1428ىػ/ 832)ت تقي الديف محمد بف أحمد  ،الفاسي  -22

دار الكتب  ،اقادر أحمد عطعبد التحقيؽ محمد  ،"قد الثميف في تاريخ البمد األميرالع"
  .1، جـ1998ىػ/ 1419 ،بيروت ،العممية

 ـ(:1331ىػ/ 732)ت الممؾ المؤيد عماد الديف إسماعيؿ ، الفداء أبو  -23
  .4، ج3ـ، ج1997 ،بيروت ،دار الكتب العممية "المختصر في أخبار البشر"،

 ـ(:1480ىػ/ 885)عمر بف فيد بف محمد  ابف فيد الياشمي،  -24
ـ  ـ محمد شمتوت ،"القرى"اتحاؼ الورى بأخبار أ   .ىػ1403،القاىرة ،مكتبة الخانجي ،تحقيؽ فيي

 ـ(:1418ىػ/ 821)ت  العباس أحمد بف عمي أبو ،القمقشندي  -25
نسخو مصورة عف دار  ،تحقيؽ محمد فوزي أميف ،"في صناعة اإلنشا األعشىصبح "

  .ـ2004 ،الكتب المصرية
تحقيؽ عمر  ،األشرؼ قايتباي تاريخ الممؾ: "معاصر لمسمطاف قايتباي مؤرخ مجيوؿ  -26

 .ـ2002 /ىػ1422 ،بيروت –يداص ،المكتبة العصرية ،سبلـ تدمريعبد ال
 ـ(:1470ىػ/ 874)ت جماؿ الديف يوسؼ تغري بردي األتابكي  ،أبو المحاسف  -27

 ،تحقيؽ فييـ محمد شمتوت، الطبعة الثانية ،جزءاف ،"المنيؿ الصافي عمىالدليؿ الشافي "
 ـ. 1998 ،القاىرة ،دار الكتب المصرية

مورد المطافة في مف ولي السمطنة والخبلفة، تحقيؽ نبيؿ محمد، دار  :__________ -28
 ، مف موقع اإلنترنت.الكتب المصرية
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حسف  تقديـ وتعميؽ محمد ،"ـ الزاىرة في محاسف مصر والقاىرةالنجو " :__________ -29
  .ـ1992 /ىػ 1413 ،لبناف -بيروت ،دار الكتب العممية ،شمس الديف

 ـ(:1441ىػ/ 845)ت س أحمدباالع تقي الديف أبو ،المقريزي  -30
دار  ،تحقيؽ محمود الجميمي ،أجزاء 4 ،"لفردية في تراجـ األعياف المفيدةدرر العقود ا"

  .ـ2002ىػ/ 1423 ،بغداد ،الغرب اإلسبلمي
جماؿ  تحقيؽ ،"في ذكر مف حج مف الخمفاء والمموؾالذىب المسبوؾ : "________ -31

 ـ. 2000ىػ/ 1420شياؿ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، الديف ال
تحقيؽ  ،3ؽ ،1ج ،3ؽ ،2، ؽ1ؽ 1ج ،": " السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ_______ -32

  .ـ1957 ،طبعة منقحة ،زيادة مصطفى
 ،"المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية: "______ -33

 .4، ج3، جمكتبة اآلداب بالقاىرة
 (:ـ1311 ىػ/711)ت  جماؿ الديف محمد بف مكـر ،ابف منظور -34

  .المعارؼ بالقاىرةدار  ،"" لساف العرب
أبوالحسيف ىبلؿ بف المحسف " رسـو دار  :(ـ1056 /ىػ448ت )ىبلؿ بف الصابي   -35

 ،بغداد ،مطبعة العاني ،ميؽ عميو ونشره ميخائيؿ عوادعني بتحقيقو والتع ،الخبلفة "
  .ـ1964ىػ/ 1383

 ـ(:1358ىػ/759، موسى بف محمد بف يحيى )ت اليوسفي  -36
 ،بيروت ،عالـ الكتب ،تحقيؽ أحمد حطيط نزىة الناظر في سيرة الممؾ الناصر"،"

  .ـ1986ىػ/ 1406
 ـ(:1325ىػ/ 726الفتح موسى )ت  قطب الديف أبو ،اليونيني  -37

ية واألمور الثقافية وزارة التحقيقات الحكم ،الطبعة الثانية ،أجزاء 4 ،""ذيؿ مرآة الزماف
 .ـ1992 ،القاىرة ،دار الكتب اإلسبلمية ،لمحكومة اليندية

 :المصادر الفارسية المترجمة :ا      ثاني  
 ـ (:1077ىػ/  470)ت  الفضؿ محمد بف حسيف بوأ ،البييقي  -38

  .ـ1955 /ىػ 1376 ،مكتبة األنجمو المصرية ،"تاريخ البييقي"
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 ـ(:1300ىػ/  698)ت  عمر منياج الديف عثماف أبو ،الجوزجاني  -39
  .2، جـ2012،المركز القومي لمترجمة، القاىرة ،التركيعمي ترجمة ممكو  ،طبقات ناصري""
 ـ (:1050ىػ/  442حي بف الضحاؾ محمد )ت عبد السعيد  أبو ،الكرديزي  -40

 ـ. 1982 /ىػ1402 ،القاىرة ،ترجمة عفاؼ السيد زيداف ،"زيف األخبار"
 ـ(:1494ىػ/  903)ت:  محمد بف خاوندشاه ،ميرخوند  -41

 ،القادر الشاذليد ترجمة أحمد عب ،"في سيرة األنباء والمموؾ والخمفاء "روضة الصفا
 .ـ1988 ،الدار المصرية لمكتاب

 ـ(:1318ىػ/718اليمذاني، رشيد الديف فضؿ اهلل )ت   -42
"، ترجمة محمد كيخاتوخاف إلىباقاخاف أ تاريخ أنباء ىوالكو خاف مف -"جامع التواريخ

 وزارة الثقافة واإلرشاد. ،وفؤاد الصياد ،ىنداوي ؽ نشأت وموسىصاد
 :: المراجع الحديثةا      ثالث  
دار  ،"المماليؾجوانب مف تاريخ مصر في عصر األيوبيف و "منعـ سبلمة: عبد الإبراىيـ  -43

 المعرفة الجامعية.
 ،ةالقاىر  ،المطبعة المصرية ،"النقود العربية وعمـ النميات" :انستاسي ماري الكرممي -44

 .ـ1939
، مركز "الجراكسة المماليؾعصر دولة  -السكة اإلسبلمية في مصر" :رأفت النبراوي  -45

 ـ.1993 ،القاىرة ،الحضارة العربية لئلعبلـ والنشر
مكتبة األنجمو ، الطبعة الثالثة ،"ي في مصر الشاـالمماليكالعصر " :سعيد عاشور  -46

 ـ.1994 ،المصرية
نجمو منة، مكتبة األالطبعة الثا ،"لقاىرة في ألؼ عاـ"موسوعة مدينة ا :رحمف زكيعبد ال  -47

  .ـ1987 ،المصرية
دراسة شاممة  -ورسوميـ في مصر المماليؾنظـ دولة سبلطيف " :منعـ ماجدعبد ال  -48

 .2، جـ1982مكتبة األنجمو المصرية،  ،الطبعة الثانية ،"لنظـ الببلط
دىا القديمة والشييرة"، المجمد الخطط التوفيقية الجديدة لمصر ومدنيا وببل: "عمي مبارؾ  -49

 ـ.1980 مصر، ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،األوؿ
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عصر السمطاف  -الجراكسة المماليؾالعمارة اإلسبلمية في عصر " :عميـعبد الفيمي   -50
وزارة الثقافة  ،33رقـ  ،مشروع المائة كتاب ،سمسمة الثقافة األثرية التاريخية ،"المؤيد شيخ
 ثار.لآل عمىلمجمس األ

دار الفكر  ،"معجـ األلفاظ التاريخية في العصر الممموكية" :محمد أحمد دىماف  -51
  .ـ1990 ،دمشؽ ،دار الفكر ،لبناف -بيروت ،المعاصر

 ،دراسة تاريخية وثائقية -"وقاؼ والحياة االجتماعية في مصراأل" :محمد محمد أميف  -52
  .ـ1980 /ىػ1400 ،دار النيضة العربية بالقاىرة ،ـ1517 -1250 /ىػ923 -648

ممحؽ لكتاب ابف حبيب  ،"وثائؽ وقؼ السمطاف الناصر محمد بف قبلووف" :_______ -53
 .3، جـ1982 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،تذكرة النبيو

مكتبة اآلداب  ،"ونتاجو العممي واألدبي المماليؾعصر سبلطيف " :محمود رزؽ سميـ -54
 .لمجمد األوؿ، اـ1962 /ىػ 1381 ،القاىرة ،بالجمامير

 :: المراجع األجنبيةا      رابع  
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