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  احلياة االجتماعيةمن مظاهر 
 عصر املماليك البحريةدمشق خالل نيابة يف 

 (م2181 - 2192هـ / 487 - 956)

 :املقدمة -أواًل 
يف عصـر املماليـيف يف    ،مل يتحرر املؤرخون الذين عاشوا يف مصر وبـالد الشـام  

سواء من حيث املنهج أم مـن   ،كتاباتهم من تقاليد املدرسة التأرخيية العربية اإلسالمية
نون يف كتاباتهم بأخبار السالطني وامللوك ذليف أن هؤالء املؤرخني يع ،حيث األهداف

وسجلوا كل ما يتعلق بهذه القوى املسيطرة علـ  شـؤون امتمـ      ،واألمراء واألعيان
واملتحكمة يف مقدرات البالد، يف حني أغفلوا كل ما يتعلـق ييـاة الطبقـات األخـرى     

الـرو   ويتضح ذليف من أمساء الكتب التارخيية يف عصر املماليـيف ملـل      ،وشؤونها
الزاهر يف سرية السلطان املليف الظاهر   البـن شـداد   و  تشـريأل األيـام والعصـور يف      

و  اجلوهر اللمني يف سـرية امللـوك و    ليف املنصور   ال بن عبد الظاهر،سرية السلطان امل
و  النجـوم الزاهـرة يف ملـوك مصـر والقـاهرة   البـن ت ـري         ،السالطني   البن دقماق

  .عرفة دول امللوك   للمقريزيبردي، و  السلوك مل

والسيما أن املنطقـة   ؟ما هو شأن األمة العربية والعامل اإلسالمي :وهنا نتساءل
  .اليت حتّرك عليها املمالييف هي أر  عربية وأمصار عربية

 ؟فمن الذي كان يقوم باإلنتاج الزراعي واحلريف واملهين والعمراني واخلـدمات 
أو لـي  سـكان الـبالد هـم      ؟مية والفلسفية واملعرفيةومن الذي قام باإلنتاجات العل
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الذين شّكلوا مادة حضارية وإشعاعية سطعت لبضـعة قـرون يف األر  العربيـة ويف    
  .البالد املفتوحة

 .ومن هنا جيب إعطاء الدراسات االجتماعية والفكرية املاضـية أهميـة خا ـة   
 السياسـة واالجتمـا    مبـا يف ذلـيف التـداخل بـني     ،إلعادة تركيب املاضي بكل أبعـاده 

أو يسـتمر   ،  ألن الزمان يكتسب فعاليته ومير بتحوالت طويلة أو متقطعـة  .واالقتصاد
  . (1)يف جمتمعه وبيئته  ومما يعانيـه اإلنـسان ،ومن خالل الفعاليات البشرية ،تراتيبًا

والبد يف دراسة التاريخ االجتماعي من حتديد الفئات االجتماعيـة مـن حيـث    
ا وحتديد الظواهر االجتماعية اليت ختض  هلا، والبد من إلقاء نظرة عل  بنيـة  مستوياته

 العالقة بني احلكام وفئات الشعب ملا لذليف من أثر مهم يف الدينامية االجتماعية. 

وكانت هذه الفئـات متفاوتـة مـن حيـث الـدخل       ،كان امتم  امللوكي ]فئويًا[
احلكوميــة والدينيــة واالقتصــادية   والطمأنينــة، واالســتقرار واشــت ال املنا ــب    

 واالجتماعية. 

 وعل  هذا قّسم املقريزي امتم  اململوكي، بوجه عام، إىل سب  فئات: 
 أرباب الدولة.  -
 مياسري الناس من التجار والفقهاء واحملدثني.  -
 متوسطو احلال من التجار والباعة وأ حاب املعاش والسوقة.  -
 الفالحون من أهل الزراعة. -
 سكان األرياف والقرى.  -
 أرباب الصناعات واحلرف البسيطة.  -
 .(2)املعدمون  -
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هذا التوزي  العام الذي أورده املقريزي أخذه بـدوره عـن العمـري، و يشـمل     
دمشق، فـيمكن اعتمـاد تفريـ   خـر     نيابة امتم  اململوكي كله، أما يف املدن والسيما 

 بار خصو ـية املدينـة والتجـان  االجتمـاعي    املقريزي يأخذ باالعت6 ينبلق من توزي
 األكلر مشواًل. 

دمشق يتألفون من غالبية عربيـة كـ،ى، إضـافة إىل عـدد مـن       نيابة كان سكان
أجناس خمتلفة وفـدت إليهـا عـ، تارخيهـا ملـل بربـر مشـال أفريقيـا خـالل العصـر           

اسـتمروا  الفاطمي، والرتكمان يف العصر السلجوقي، واألكراد يف العصـر األيـوبي، و  
 (6)يشكلون أقلية. 

هذا إضافة إىل الشعوب امل لوبة من املناطق اماورة خا ة تليف الـيت تعرضـت   
دمشق طائفة كبرية العدد من امل اربة  نيابة لل زو امل ولي والسيما العراق، كما جلأ إىل

 (1)ألسباب دينية. 

 قسام هي: دمشق يف العصر اململوكي إىل أربعة أ نيابة وميكننا تقسيم سكان
 الطبقة العسكرية احلاكمة.  –1
 األعيان.  –2
 العامة.  –6
 (4) الزعر. –6

 العر : -ثانيًا 

 الطبقة العسكرية احلاكمة:  –1

شكل السلطان وأمراؤه وأجناده طبقة عسكرية حاكمـة من لقـة عـن الشـعب.     
يكـون  وحدد االنتماء إليها بشروط مل تتوافر يف السـكان األ ـليني: كـالعرق، أي أن    
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مولــودًا خــارج األراضــي اململوكيــة يف الشــرق العربــي واإلســالمي، وبالتحديــد يف 
والبحـر األدريـاتيكي،    (4)السهوب اآلسيوية األوروبية بـني  سـيا الوسـط  والبلقـان    

، وإجادة الل ة الرتكية ألن املمالييف كانوا يتحدثون بالرتكية يف اجتماعـاتهم  (4)والرق 
لطبقة العسكرية احلاكمة اقتناء الرقيق وركوب اخليل اليت مل وجمتمعاتهم. ومن مميزات ا

 . (4)جيز ركوبها ل ريهم 

دمشـق عـدد كـبري مـن أربـاب السـيوف )الطبقـة العسـكرية(          نيابة وعاش يف
وقد سبق احلديث عنهم. وهكذا نشأ نظـام   –القلعة واملوظفني العسكريني كالنائب ونائب 

لطان من جهة ولتلبية حاجـات النائـب الـذي كـان     عسكري بريوقراطي لتلبية متطلبات الس
 مستقاًل إىل حد بعيد من جهة ثانية.  

األراضـي الزراعيـة    -إىل جانب وظائفهم األساسية  -وتقاسم هؤالء مجيعهم 
بنيابة دمشق إقطاعاٍت كلٌّ عل  قدر الوظيفة اليت يش لها، فضاًل عن املعا ر املتنوعـة  

ق االقتصـادية. وقـد ارتبطـت بهـم فئـات امتمـ        والطواحني وما إىل ذليف من املرافـ 
بطريقة مباشرة والسيما من اسُتخدم مـن املـتعممني يف اإلدارة، وأحيانـًا أخـرى غـري      

 مباشرة. 

وكانت تليف العالئق فوقية لصاحل الطبقة العسكرية احلاكمة. وقد أثر الصـرا   
هيـيف بنهمهـا منقطـ     بني أفراد هذه الطبقة يف تطور احليـاة االجتماعيـة الدمشـقية، نا   

ة هـذا  النظري إىل املال وهو ما اقتض  من الفئات الشعبية عل  خمتلأل مسـتوياتها تلبيـ  
 . (14) املال للطبقة العسكرية

دمشـق إىل رجـال   نيابة وعل  الرغم من انتماء أفراد الطبقة العسكرية احلاكمة ب
بعضـهم ارتـب    السيأل، فإنهم مل يكونوا متجانسني من حيث وظائفهم وانتماءاتهم، ف
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بالسلطان مباشرة، وبعضهم اآلخر بنائب املدينة، مما أدى إىل متـايز وظيفـي، حتـ  إن    
 بعضهم است ل ارتباطه بالسلطان وجتاوز كل احلدود. 

إن ذليف كله جعل الفئة العسكرية احلاكمة وحدات شبه مسـتقلة، ومرتبطـة يف   
باالعتبـار التمـايز اإلداري    ن ب ريها من حيث الوظيفة ومن  احلياة العام مـ  األخـذ   

 والوظيفي الذي سبق الكالم عليه. 

وحتدثنا املصادر اململوكية عن اللراء الفاحش الذي حققته هذه الطبقة، إذ بل ت 
ألـأل  قيمة أموال نائب الشام اليت  ادرها السلطان النا ر حممد بن قالوون، حوالي 

 . (11)من الدنانري الذهبية  ألأل و مخسمائة ألأل

حصي ما تركه )تنكز( الـذي حكـم الشـام يـاني وعشـرين سـنة فبلـ         وقد أ
مليونني وسب  مائة ألأل دينار وسـب  مائـة وثالثـني ألـأل درهـم فضـي فضـاًل عـن         

 .(16)أربعة  الف ومائيت رأس ماشية  6244. و(12)اموهرات

وهكذا انفصل رجال السيأل اجتماعيـًا عـن أبنـاء الـبالد بـنظمهم وعـاداتهم       
ساتهم اليت جاءت غالبًا جمحفًة يق الرعية، وأ بحوا فئـة اجتماعيـة   وأخالقهم وممار

سياسية عسكرية م لقة عن الدمشقيني، وهذه الظاهرة كانت ختول مبا أجـازه القـانون   
أن تباعًا ألفرادها باالختالط بالدمشقيني ضمن حدود ضيقة، دفعت بعض السكان إىل 

 . (16)اململوكية  ما تأثر السكان ببعض العاداتحيذوا حذوهم، وإن جاء ذليف خمالفًا للقانون، ك

 األعيان:  -2

 علماء الدين املسلمني:أواًل: 

الدين املسلمون  مام أمان يف امتمـ  اإلسـالمي، ألنهـم احتلـوا      علماءكان 
املنزلة األرف  فيه، وظل الناس ينظرون إليهم بإكبار حت  وقتنا احلاضر. وقـد تسـرب   
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روا وراء مصاحلهم الذاتيـة، ضضـوعهم لرغبـات الطبقـة     وَجالدين الفساد،  علماءإىل 
 العسكرية وتنفيذهم مآربها عل  حساب الشعب، أما أبرز الوظائأل الدينية فكانت: 

دمشق أربعة قضاة تبعًا للمذاهب اإلسـالمية األربعـة.    نيابة عرفت قضاة القضاة: –  
يتـام واألوقـاف   وكانت مهمته اإلشراف عل  دور األ (11)وكان أرفعهم الشافعي

التابعة هلا، واملدارس إما للتدري  فيها أو اإلشـراف عليهـا، وهـو الـذي يلبـت      
النائب يف الشام. وكانت لـه رئاسـة اإلدارة القضـائية، والفصـل بـني اخلصـوم،       

. كما توجب عليه إفهام نائب دمشـق الصـحيح مـن    (14)وتنفيذ األوامر الشرعية
خلطأ، كون النائب  احب والية املظـامل،  األحكام وأ ول الشريعة لئال يق  يف ا

وجيهل أحيانـًا كـلرية الل ـة العربيـة قـراءة وكتابـة، وبالتـالي القواعـد الشـرعية          
. وكان من املفرت  أن خيتار أهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعـد  (14)وأحكامها

ــة الســلطان ــد أن  ــار (14)موافق ت املنا ــب القضــائية تشــرى  ، والســيما بع
 حكام تصدر بالرشوة. ، وغدت األ(14)بالرشوة

. مـن دون أن  (24)ومتكن بعض القضاة من مج  أموال طائلـة بطـرق مشـبوهة    
خيجلوا بل إن بعضهم راح يتباه  بسـطوته غـري  بـه بـتهكم النـاس، وغـري مكـرت         

 . (21)بأحكام الشريعة، فاحتقره زمالؤه والناس كلهم 

القضـاة كـان    غري أن هذا احلال مل يكن ينطبق عل  كل القضاة، بـل إن بعـض  
عندهم  الح وأعمال اخلري واالجتهاد بتالوة كتاب اهلل واإلكلار من الصالة والتفقه 

 ، كما مارس بعضهم ض وطًا علـ  الطبقـة العسـكرية   (22)باألحاديث النبوية الشريفة 
دمشق إلطالق مـن اعتقـل ظلمـًا وعـدوانًا، أو ملـن اعتقـل يف أثنـاء        يف نيابة احلاكمة 

. ومل يكن هـذا املنصـب حكـرًا علـ  أبنـاء      (26)د املمالييف والسكانألجنااالصرا  بني 
 . (26)دمشق بل ش له عدد من امل اربة وكانوا عل  سرية حسنة نيابة 
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ومن مهامهم حسن تطبيق الشريعة اإلسالمية، وكـان عـددهم   مفتو دار العدل:  –ب
ويـتم تعيينهمـا مـن قبـل      حنفـي، اآلخـر   شـافعي و ، أحـدهما  بوجه عام: اثنني

 . (21)لسلطانا

الدين، إضافة إىل وظـائفهم الشـرعية، بـدور مهـم جـدًا علـ         علماءوقد قام 
 عيد احلياة اليومية والدينية، إذ كان لبعضهم أنصار يف توجههم الديين خصو ًا من 

الـدين،   علمـاء سليف طريق الصوفية، ييث كلر هؤالء األنصار وانصاعوا إىل تـدابري  
ل  أهل السلطة إلحقاق احلق، الذي كان يتناف  أحيانًا الذين مارسوا ض وطًا كبرية ع

الـدين   علمـاء وقـد كـان ل  . (24)م  مصاحل السلطة، وبالتالي شكلوا إزعاجًا حقيقيًا هلا 
 دورًا هامًا يف امال العلمي.  

 : نصارىثانيًا: رجال الدين ال

حـو  إن الكنيسة املسحية هرمية، تتدرج الرتب فيها من أعل  إىل أسفل عل  الن
 اآلتي: 

وهو  احب أعل  سلطة، يأمتر بأمره أ حاب الرتب األخرى وعامة  البطريرك: –1
 . (24)، وهو املسؤول عن رعاياه بدمشق أمام النائب نصارىال

 ويأتي بعد البطريرك. األسقأل:  –2

يف ناحية ج رافية معينة وحمـدودة، وميـارس    نصارىوهو املسؤول عن ال املطران: –6
 ية. فيها سلطة قضائ

 . (24)الذين رتبهم القلقشندي كاآلتي: القسي ، واجلاثليق، والشماس  الكهنة: –6

 معًا.  (64)وامللكيني  (24)إن هذا الرتتيب الكنسي ينطبق عل  طائفيت اليعاقبة 

 ويبق  السؤال: هل كان هؤالء فئة متميزة عن السكان؟ 
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لنـا املصـادر الـيت    تصعب اإلجابة عل  ذليف نظرًا لقلة املعلومات اليت وفرتهـا  
كــانوا يعيشــون يف أحيــائهم اخلا ــة،  نصــارىمبــا أن ال -اطلعنــا عليهــا، واملــرجح 

أنهم فئة اجتماعيـة متميـزة بـبعض وجوههـا عـن       -ويتمتعون بنظمهم اخلا ة أيضًا 
ــاالتهم     ــد شــاركوا املســلمني الدمشــقيني احتف ــة اإلســالمية، وق ــات االجتماعي الفئ

. وقد ع، أحد املؤرخني املعا رين (61)ون احتفاالتهموأعيادهم، كما شاركهم املسلم
عن ذليف بقوله: )قلما مض  شهر من شـهور السـنة طـوال عصـر املماليـيف دون أن      

مــن أهــل  نصــارىتشــهد الــبالد عيــدًا دينيــًا.... واشــرتك يف إحيائهــا املســلمون وال
فئـات  (. وطلب منهم ارتداء اللون األزرق للظهـور بهيئـة مميـزة عـن بـاقي      (62)البلد

الشعب بشكل ملـزم، ومارسـوا حـريتهم الدينيـة واالحتفـال بأعيـادهم، وبنـاء دور        
معابدهم، وترميمها، ومشاركتهم باحلياة االقتصـادية والعلميـة، وكـان واجـبهم جتـاه      
الدولة هو الطاعة ودف  اجلزية مقابل احملافظة عليهم وعل  أوالدهم وأعماهلم من قبل 

 . (66)الدولة

  :اليهود –ثاللًا 

لقد كان اليهود يف نيابة دمشق ينقسمون إىل فئتني متمايزتني من حيث اعتقادهم 
 املذهيب:

و هم املتفق عنـد املسـلمني علـ  يهـوديتهم، و      .(66)ؤون و الربانيونالقرااليهود  -1
هلذه الطائفة رئي  خاص، و كانوا ملزمني بارتداء العمامة الصفراء، كما فرضـها  

املعتقد فيتفق الربانييون و القراؤؤون عل  اسـتقبال  عليهم املمالييف. و من حيث 
الصالة و هي  خرة بيت املقدس.

و كانت قرية )جوبر( و تق  يف القسم اجلنوبي الشـرقي مـن مدينـة دمشـق     
 مكان إقامة اليهود. 
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الـذي أضـّل اليهـود، و جعلـهم يعبـدون       و هم أتبـا  )السـامري(   ،(61)السامرة  -2
ل  يف  التهم، بدل بيت املقـدس و ذلـيف ألن   العجل، و هم يستقبلون طور ناب

اهلل تعاىل كّلم موس  عليه،و لذليف يقيم رئيسـهم مبدينـة نـابل ، و لـه نائـب يف      
دمشق، و رئيسهم يف دمشق يسم  )الربي (.

ألن  و اليهــود القــرائني و الربــانيون كــانوا ينفــون أن يكــون الســامرة يهــودًا،
نائـب رئـي     ليهـود فكـان ل  و النصـارى،  توراتهم اخلا ة ختتلأل عن توراة القرائني

، وكان وضعهم االجتماعي مشـابهًا إىل حـد بعيـد    (64)بدمشق وهو املتحد  بامسهم
نصارى.وض  ال

، و يـتم انتخابـه مـن    املسؤول بوجه عام عن طائفيت اليهودرئي  اليهود هو  و
يف القـاهرة   قبل مجاعته. ثم يعينه السلطان أو نائبه، و ذليف بعد موافقة الرئي  األعل 

 . و كان اليهود و النصارى يتمتعون يمايـة السـلطان املباشـرة،   (64)عل  هذا الرتشيح
ذليف انه كلريًا ما كان ينادي بدمشق عل  لسان السلطان بأنه من ظلـم مـن اليهـود و    
النصارى فعليه )باألبواب الشريفة(، كما طلب أخذ اجلزية مـنهم بـاملعروف و بـدون    

ل للمنا ب العليا يف نيابة دمشق، حيث ُعّين معلمـًا لـدار   إجحاف، و منهم من و 
الضرب بنيابة دمشق من اليهود، و كان معززًا مكرمًا، و قد و فه ابن طولـون بأنـه     

 . و منهم من تظاهر (64)عدو اهلل و عدو رسوله و عدو املسلمني الذي أهليف النقدين 
ليهـود بارتـداء ألـوان معينـة     باإلسالم للو ول إىل مرادهم يف السـلطة، و قـد ألـزم ا   

 . األمحر اللون لسامرةل األ فر، و اللون ليهودحيث خصص ل لتمييزهم عن املسلمني،

و ميكن لنا معرفة مدى احلرية اليت ناهلا اليهود و النصارى يف العصر اململـوكي  
م 1114هــ   426من خالل القرار الذي أ دره العلمانيني بعد دخوهلم دمشق سنة 

  رمضان من العام املذكور:حيث نودي يف
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  بأاّل يركب فرسًا و ال محارًا و غري ذليف، نصراني، و ال يهودي، و ال سامري، 
 (64)و ال إفرجني، يف دمشق و ال يف جمام  الناس من ضواحيها  

من اليهود والنصارى يف احلياة العامة يف نيابة دمشق من خـالل   وقد أسهم كٌل
 .{أبي حليقة}وعائلة  {كجيف}ا ]الطب[كعائلة والسيم املهن اليت عملوا بها

 األعيان اآلخرون:  –رابعًا 

لتحديد التفر  االجتماعي ضمن فئة األعيان ال بد من اعتماد املبدأ املنظم وهو 
مبين يف هذه احلالة عل  املستويني: االقتصادي، واملنزلة الوظيفيـة. إن خلـو مصـادرنا    

تماد الصفة فق  بالنسبة للحالة االقتصادية اليت العربية من األرقام تدف  بالباحث الع
تعتمدها هذه املصادر، كأن تقول فالن من مياسري التجار أو من كبار التجـار، كتجـار   
اخلانات والقيسـاريات، وأربـاب القوافـل، وجتـار اجلملـة، والسماسـرة أو الوسـطاء        

يضـور   التجاريني. لقد ضاه  هـؤالء كبـار األمـراء مـن حيـث األهميـة وشـاركوا       
عب علـ  حـد   مية، ونالوا احرتامًا مميزًا مـن السـلطات ومـن الشـ    ـاالحتفاالت الرس

 . (64)سواء

وال نستطي  حتديد نسبتهم إىل جممـو  التجـار وغريهـم مـن املياسـري، وهنـاك       
دمشق من جهة، وإىل جممو   نيابة  عوبة أخرى تتملل بتحديد نسبتهم إىل جممو  جتار

والسبب يف ذليف أن املصادر الدمشقية حتجم، غالبًا، عل  سكان دمشق من جهة ثانية. 
خالف املصادر املصـرية الـيت تعطـي أرقامـًا عـن غنـ  بعـض التجـار وغريهـم مـن           

. أما املبدأ اآلخر املنظم للتفري  الطبقي لألعيان فهو السّلم الوظيفي، فـإىل  (61)املياسري
، (62)يوخ األسواق )النقباء(، وشونجانب اجلهاز القضائي كان هناك العلماء، واحملتسب

 واألطباء واملهندسون وجباة الضرائب. 
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إن بيا  العامة ممن ذكرنا شكلوا الطبقـة البورجوازيـة باال ـطالح احلاضـر،     
ألن األبنــاء توارثــوا عمــل اآلبــاء، وجنــ  بعضــهم ثــروات كــبرية جعلــتهم عرضــة 

هقر نسيب يف احلركـة  . مما دف  بعضهم إىل إخفائها، وقد أدى ذليف إىل تق(66)للمصادرة 
 االقتصادية عامة. 

 :(66)العامة  – 6

من الواضح جدًا أن اإلسالم دعا إىل املساواة بني املؤمنني بهدف إل اء التفاوت 
يف امتمعات اإلسالمية وحتقيق العدالة عل  املستويات كافة. ومل حياول القيمون علـ   

طبقـي الـذي نشـأ يف الدولـة     دول اخلالفة رأب  د  اخلالف الذي أورثه التفريـق ال 
اإلسالمية، فازدادت اهلوة بني احلكام واحملكومني، ونشأ فراغ يف الـوالء، حتـ  باتـت    
شرائح كبرية تعيش عل  هامش احلياة، والسيما يف املدن. ونشاهد هذه الظاهرة بكلرة 
 يف العصر اململوكي، إذ تقاسم السلطان وأمراؤه اخلريات االقتصادية يف الدولة، وهـي 
وفرية جدًا، ونشأ نو  من العداء بني احلكام والرعية، عل  الرغم من حماوالت احلكام 
التقــرب مــن الشــعب عــن طريــق بنــاء املؤسســات الدينيــة واالجتماعيــة كاملســاجد 

 .والبيمارستانات واملدارس

وع، الدينوري عن العامة بقوله:   أ حاب اإلهانات، وأبنـاء األنـذال ومـنهم    
  .  (61)وال وغاء، وأهل السفه واخلفة........ والدهماء الرعا  واهلمج 

وعل  هذا ميكن تعريأل العامة يف العصر اململوكي بأنها الفئـات الشـعبية الـيت    
تلقت تعليمًا، ومل حتقق ثروة، ومل تشـ ل منصـبًا حكوميـًا، بـل هـي مجاعـات دفعـت        

ناس لتضفي عليهـا  الضرائب من دون أن تفيد منها إمجااًل، ومسيت العامة أو عامة ال
. وتألفـت العامـة يف العصـر    (64) ب ة من االحرتام ومتييـزًا هلـا مـن الزعـر واألرذال    

اململوكي من أ حاب احلوانيت، والباعة املتجولني، وباعة املفرق والعمال كالنجارين 
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وجتـار   (،64)، وضمت أيضًا املخادعني والسماسـرة، والصـيارفة  (64)والبنائني واحلرفيني
. وأضاف إليهم املقريـزي:   القصـابني   (64)ائعي اخلمور، وامل نني والنادبنيالنخاسة، وب

. (14)وأ حاب بيوت الدعارة، وضامين األفراح واملآمت، ومنظفـي األقنيـة والبيـوت      
ويضاف إىل هؤالء عمال الدباغة، وضاربو الرمل لكشأل ال يـب، وسـائقو الب ـال و    

الطوائأل اإلسالمية من سنة وشيعة، . ومشل هذا التصنيأل خمتلأل (11)احلمري وغريهم
 واملسيحية من نساطرة ويعاقبة، ويهود قرائيني وربانيني وسامرة. 

لقد جتان  مجي  العامة من حيث طبيعـة العمـل، فمـلاًل مل يكـن ممنوعـًا علـ        
حمـالت كـلرية غصـت     نصـارى الذميني ممارسة أي مهنة ميارسها املسلمون، فامتليف ال

. واشتهروا بأعمـال الصـريفة وبالربـا    (12)األواني النحاسية مبختلأل أنوا  املالب ، و
ودار  ، كمــا تولــوا وظــائأل كتابــة الســر،(16)عــن طريــق إقــرا  النــاس األمــوال 

 . (16)الضرب

عن املسلمني بدف  ضـريبة اخلمـر، ولكـن     نصارىواختلفت أوضا  اليهود وال
ت والضرب حتـ   اليهود مل يكونوا حمبوبني من السكان، وتعرضوا مرات عدة لإلهانا

. كما اختلفت أوضا  أهـل الذمـة عـن    (11)يف املواكب الرمسية أو احتفاالت النائب 
هم اخلـاص يف الزاويـة الشـمالية    حـيّ  نصـارى املسلمني من حيث السكن، فقد كان لل

يهــود يف احمللــة الــيت عرفــت الشــرقية للمدينــة بــالقرب مــن بــاب تومــا. وســكن ال 
هما عل  مقربة مـن أسـوار   ر خا ة معروفة بامس. وكانت للطائفتني مقاب(14)بامسهم
 . (14)املدينة
فهذه الفئة مل تكن موجودة خالل العصر اململوكي األول وأشار  للزعرأما بالنسبة  

الدكتور زعرور إىل أن   أول إشارة إليها كانت يف القرن التاس  اهلجري   اخلام  
  .  (14)عشر امليالدي
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 العادات والتقاليد الدمشقية: 

ل لنا أن بطوطة من خالل رحلته اليت زار فيها دمشق انطباعات قّيمة حول سج
 عادات وتقاليد الدمشقيني، ومنها: 

 عادة الكرم والضيافة:  –1

اليت امتاز بها الدمشقيون. وعدد ابن بطوطة أمساء بعض من األشخاص الذين 
كـذليف  وسجل بكل أمانة مواقفهم الـيت تـدل علـ  كـرمهم، و     (14) ادفهم يف رحلته

عندما و أل مجاعة مقيمني يف اجلام  منقطعني للعبادة والذكر:   وأهل البلد يعينونهم 
  . ( 44)باملطاعم واملالب  من غري أن ٍيسألوهم هلم شيئًا من ذليف 

 عادات األطعمة واأللبسة:  –2

وقد عدد املأكوالت وطرق حتضريها. وعن استهالك الدمشقيني الكبري للفواكه 
. وعدد األطعمة اليت كانت تقدمها الزوايا املنتشـرة يف بـالد الشـام    (41)ة الرطبة واجلاف

 . (42)إلطعام أبناء السبيل وكل الزوار الذين يقصدونها 

 عادات الزواج:  –6

يطالعنا ابن بطوطة بعادات اجتماعيـة تتعلـق بتجهيـز العـروس حيـث قـال   مـن        
عظـم اجلهـاز أوانـي النحـاس     عوائدهم يف تليف البالد أن البنت جيهزهـا أبوهـا ويكـون م   

 . (46)ن   اهويتب ويتفاخرون به و
 ومن خالل حتليل هذا النص نصل إىل النتائج اآلتية: 

 أن جتهيز العروس كان يق  عل  عاتق ولي املرأة.  –1
جتهيز البيت الزوجي بالنحاس كان عادة خا ة بهذه املنطقة، والدليل عل  ذلـيف   –2

 عوائدهم . نص ابن بطوطة عل  أن وذليف  من 
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كان للنحاس قيمة كبرية لدى أهالي هذه املنطقة إذ كانوا يتفـاخرون بهـا، ولكـن     –6
و السـبب يف شـهرة هـذه الصـناعة     الرحالة امل ربي مل يعِ  تفسريًا هلذه الظاهرة. 

كانت بسبب توافر املواد اخلام األولية، و كون النحاس هو املعـدن األساسـي يف   
و شهرة نيابة دمشق بهذه الصناعة، و مهرة الصنا  فيها،  ناعة األدوات املنزلية، 

 و خصص هلا سوق خاص.

 لب  العمائم:  –6
يعد العصر اململوكي العصـر الـذهيب للعمامـة إذ حـرص مجيـ  أفـراد العصـر        

عل  ارتداء العمـائم، مـ  أنهـا مل تكـن      -بدءًا بالسلطان وانتهاء بالفقراء  -اململوكي 
اهلجري   اللالث عشر املـيالدي. حيـث كانـت القلنسـوة     موجودة قبل القرن الساب  

الـدين وهـي    علماء. وكانت أضخم العمائم حجمًا من يلبسها (46)تستخدم قبل ذليف
عمائم خا ة متيزهم عن  -طبقة األشراف –أهم جزء يف مالبسهم، ولب  األشراف 

 . واستخدمت العمائم أيضًا من قبل بعـض فئـات الشـعب كمكـان حلفـ      (41)غريهم
م إذ 1246هــ  442واسـتمر ذلـيف حتـ  عـام      . وارتدت النساء العمائم،(44)نقودال

، ألن لب  النساء للعمائم كان ملار (44) در مرسوم حيرم عل  النساء ارتداء العمائم
الدين. وارتـدى اليهـود والنصـارى العمـائم إىل أن  ـدر       علماء جدل بني الفقهاء و

والسامرة  ون األزرق، واليهود األ فر،مرسوم ألب  أهل الذمة بالشام: النصارى الل
 . (44)األمحر

مييـل إىل تضـخيم العمـائم     يف عصرنا احلـالي(،  وملا كان الزي الشعيب )املوضة
ي نفسه وزادوا من ضخامة عمـائمهم  ّزواليهود ال نصارىعل  حنو أك، فأك،، اختذ ال

لـأل   م حيث حرم عليهم1616هـ 416عل  قدر استطاعتهم واستمر ذليف إىل سنة 
. وظلت العمامـة جـزءًا مهمـًا مـن     (44)أكلر من عشرة أذر  من القماش يف عمائمهم

 اللباس. 
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 املظامل اليت كانت تق  عل  السكان: 

لقد وق  علـ  سـكان دمشـق يف العصـر اململـوكي الكـلري مـن املظـامل، وقـام          
بارتكابها النائب وقـد حـذا اجلهـاز العسـكري الدمشـقي حـذوه، فـاعت،وا السـكان         

رًا ماليـًا ال ينضـب، وخدمـة لرفـاهيتهم، واعتمـدوا أسـاليب ال يقرهـا الشـر          مصد
 اإلسالمي وال شر   خر، وأبرز تليف األساليب: 

وهو أن تفر  عل  حي بأكمله مبال  من املال دية لقتيل وجـد فيهـا، ال    الرمي: –1
يف ، بل  ار النائب أو من ينوب عنه يستو(44)يعرف قاتله، عماًل باملذهب احلنفي 

 . (41)قسمًا ضئياًل منها دية وحيتف  بباقي املال  -إن أراد الدف  –مبال  طائلة يدف  

وهو بي  قسري يفرضه نائب دمشق عل  التجار وبأسـعار يرتئيهـا، كـأن     الطرح: –2
ميليف سلعًا يريد التخلص منها أو أن يشرتي سـلعًا مـن األسـواق بالسـعر الـذي      

أغل ، أو نهب سل  ميكن أن تكون فاسدة ويلـزم  يرتئيه، ثم يعيد بيعه قسرًا بلمن 
 . (42)التجار بشرائها 

وهي مصادرة أموال الناس دون حجة شرعية، وقـد سـوغها: أجازهـا     :ةاملصادر –6
نواب دمشق ألنفسهم. واملصادر اململوكية والدمشقية مليئـة بأسـباب املصـادرات    

 . (46)ل دون مشقة وأنواعها فصارت عادة يلجأ إليها احلاكم للحصول عل  املا

وهي كناية عن مال شـهري يفـر  علـ  األسـواق لصـاحل       املشاهرة وامامعة: –6
السلطان أو نائب دمشق، فيعمد التجار إىل رف  أسعار سلعهم مـن أجـل تسـديد    
املتوجب عليهم، وكانوا يست لون هـذا األمـر لزيـادة األسـعار أكلـر ممـا تقتضـيه        

 . (46)ية للتجار واحلكام معًا املشاهرة، وهكذا وق  سكان دمشق ضح

بات عديدة من دون أن يلق  املنكوبون ـالذي تعرضت له دمشق يف مناس النهب: –1
م حيـث  1244هــ   441من ذليف ما حـد  سـنة    .(41)إنصافًا يف أكلر األحيان 
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تعر  سكان دمشق من الفقراء للسرقة و النهب من قبل اللصوص من دون أيـة  
حني تعر  الناس  1624هـ 424ليف ما حد  سنة محاية من قبل الدولة. و كذ

لطم  املـوظفني اجلشـعني، و مـا قـام بـه املماليـيف و العبيـد أو عصـابات قطـا           
 .(44)الطرق

تعرضت دمشق ألنوا  رهيبة من التعديات الناجتة عن ممارسـة   جتاوزات األجناد: –4
هـل دمشـق مـن    اجلند الذين أقاموا فيها أو الذين قدموا إليها، ويف احلالتني سئم أ

 . (44)أنوا  االعتداءات عل  أمالكهم وأرزاقهم ونسائهم إضافة إىل زهق األنف  

ومل يقبل سكان دمشق هذه التعديات فحـاولوا جاهـدين اللجـوء إىل الوسـائل     
الدينية يف معظم األحوال، أو االحتجاج السلمي وهو املعروف )بالتكبري( وهو تدليل 

 . (44)عل  أن اهلل ينصر املظلومني 

  عصر املمالييف البحرية: اهلجرة وتزايد عدد سكان نيابة دمشق خالل

إن إحدى نتائج النظام املستقر والقوة العسكرية لسـالطني املماليـيف األوائـل،    
هي النمو السكاني اجلديد، الذي أ بح ملحوظًا يف كل من سورية ومصـر، رغـم أن   

بالد الشام لعدة غزوات علـ  يـد   التزايد السكاني يف األوىل كان بطيئًا. فقد تعرضت 
امل ول، الذين ذيوا غالبية السكان يف كلري من املدن، يف حني جنح املمالييف يف  دهم 
قبل الو ول إىل مصر. وهكذا جلبت احلكومة القوية املقتدرة للممالييف األوائل لكل 

كاني كـبري  من بالد الشام ومصر قرنًا كاماًل من االزدهار الواس . مما أدى إىل تزايد س
 بسبب زوال العوائق.

 ولكن هناك ظاهرتني تعلالن امليل املتصاعد يف التطور السكاني: 



 666            حسام الدين عباس احلزوري د.        دمشقنيابة يف  احلياة االجتماعيةمن مظاهر  

: هجرة كلري مـن سـكان العـراق والبلـدان األخـرى إىل بـالد الشـام        إحداهما
ومصر. فعند تقدم ال زو امل ولي يف العراق وبعدها بالد الشـام، كانـت بلـدان الشـام     

امللجأ. ف ادروا املدن وهربوا إىل األماكن السابقة الـذكر.  اجلنوبية وال ربية ومصر هي 
 وهي كانت مركزًا للمسلمني األتقياء الراغبني يف العيش يف ظل املمالييف البحرية. 

 : االزدهار الذي نعمت به بـالد الشـام يف ظـل املماليـيف البحريـة قـد      ثانيتهما
 .(44)جذب الناس للعيش فيها 

م أن النـاس الـذين هـاجروا كـانوا مـن كـل       ومن أخبار املؤلفني العـرب نعلـ  
الطبقات. فمنهم التجـار الـذين أ ـبحوا وكـالء، أو حتـ  وزراء حلكـام املماليـيف،        
واألطباء والفقهاء الذين أ بحوا قضـاة وأسـاتذة يف املـدارس، ومـن هـؤالء الفقيـه       

 .(44)م 1244هـ 444املشهور ابن تيمية الذي هرب والده من حران إىل دمشق سنة 

هة أخرى فإن حوليات العصر اململوكي حتتوي عل  الكلري من بيانـات  ومن ج
اهلجــرة مــن امل ــول واألقــوام األخــرى الــيت تنتمــي إىل الطبقــات العليــا يف جمتمــ   

م ع،ت احلـدود  1214هـ 414اإليلخانات، وجمموعة اجلند البريوقراطية. ففي عام 
 . (41)رت يف الكرك فارس، واستق [6444السورية طائفة من األكراد مؤلفة من]

و  وأهم جمموعة من هؤالء املهاجرين من ناحية العدد هي العيارات )القالمقة(
م وبل  عددها عشـرة  الف أو يـان   1244هـ 441عام  يفهم من امل ول، وجاءت 

 ـهر   –عشرة عائلة حسب تقديرات بعضهم، وكان زعيم هذه امموعة هو طرغاي 
 .(42)أو زوج حفيدة هوالكو 

سببًا  خر لالزدياد يف عدد سكان بالد الشام يف هذه احلقبـة، أال وهـو   ونضيأل 
وائح التحسن الكبري يف الصحة العامة، وافرتاضنا هذا يؤيده تسجيل عدد قليل من اجل

فقـ    مرضـيتني  يف تاريخ املمالييف البحرية. فقـد تعرضـت دمشـق جلـائحتني     املرضية
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. قال أبو شامة عن الوباء (46)م 1214هـ 414خالل العصر اململوكي األول يف سنة 
األول وكان شاهد عيان عليه:   ووق  وباء كلري يف زمن الربي  وهو أعجب ما يـؤرخ،  

م 1246هــ  442أما الوبـاء اللـاني فكـان سـنة      .(46)فعم الناس املر  وكلر املوت  
(41) . 

والدليل اآلخر عل  الزيادة يف عدد السكان هو ظهور ضواٍح سـكنية جديـدة،   
 . (44)، وسويقة  اروجة يف مشال املدينة (44)لسويقة يف اجلنوب الشرقيملل ا

وقّدر عدد سكان بالد الشام يف القرن اللامن اهلجري   الراب  عشـر املـيالدي   
بينما بل  عدد سكان دمشق وحـدها يف أواخـر العصـر     ،(44)ألأل نسمة  444يوالي 

 . (44)اململوكي مبا ال يقل عن مائة ألأل 

 بة دمشق: املرأة يف نيا

أما عن وض  املرأة الدمشقية خالل هذا العصر، فقد كان جيدًا بوجه عام ألنها 
كانت تتمت  بقس  وافر من حريتها، وكانت متارس هذه احلرية بالطريقـة الـيت تعتقـد    

 أنها أفضل بالنسبة هلا. 

وخرجت املرأة الدمشقية من منزهلا إىل احلمـام حاملـة معهـا احلنـاء، والسـدر      
و هي قالئد من الذهب عبارة عن  أل من الـدنانري الذهبيـة جمموعـة مـ      ان واألشن

ودقيـق الرتمـ ، واألطعمـة والفواكـه،      بعضها البعض مـن خـالل سالسـل ذهبيـة،    
ولبست أمجل اللياب وكان للنساء محام خاص أما إذا كان احلمام مشرتكًا بني الرجـال  

يث كان مـن الطبيعـي عـدم    والنساء فيخصص من الظهر إىل بعيد ال روب للنساء. ح
وجود محامات خا ة يف املنازل الرتفا  أسعار احلطب. وكان هلا الكلري من احلقـوق:  

 . (44)التعلم  –الطالق  –املهر 
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وقد أسهم بعضهن يف هداية النساء، ومساعدة األيتام، وقمن بإنشـاء املسـاجد،   
كـبري كوكبـاي، وهـي    والرب  اخلا ة للنساء. حت  إننا نسم  عن ستيتة بنت األمري ال

زوجة نائب دمشق )تنكز( تقوم بهذه األعمال باإلضافة إىل بناء مكتب لأليتام، وتربـة  
 . (41)تسم  الرتبة الكوكبائية 

وإن من يرج  إىل الدرر الكامنة وغريه من كتب الرتاجم، جيدها مليئة بأمسـاء  
ند الشـافعي،  الدمشقيات العاملات واملتعلمات. اللواتي مسعن  حيح البخاري، ومس

. وبعضهن األخريات حدثن باإلجـازة،  (42)وقمن بالتحديث يف مصر والشام واحلجاز
ومسعن عن علماء ملل ال،زالي وابـن خليـل وابـن عبـد الـدائم والـذهيب وغريهـم        

أما بالنسبة إىل لباس النسوة فقد كانت السراويل بكافـة األلـوان والطـول     .(46)الكلري
جلواهر واحللي املستخدمة وقد كـان ذلـيف يـتم بعنايـة     والقصر وشكل التكة ونوعية ا

ت النسـاء يلبسـن   نـ كمـا كا  .(46)فن يف األقمشة وتوسي  أكمـام الليـاب  رتكبرية. وأس
 طواقي مرتفعة فوق رؤوسهن. 

أما يف أقدامهن فقد كان القبقاب مفضاًل أكلر من احلذاء، وكانت األحذية مـن  
سوة أقنعة ذات ألـوان وأحجـام خمتلفـة    اجللود وباأللوان املختلفة، ووضعت بعض الن

افرات سـ هـذا مل مينـ  أن النسـاء كـن يظهـرن      ويضيأل مولر:   لكن  (41)حول الوجه.
ــاكن ال  ــوار  واألم ــاالت عالوجــه يف الش ــاء االحتف ــة أثن ـــبات  ام ـــياد واملناس واألع

  . (44)املختلفة

إذا كانـت   كما وجدت املرأة اجلارية اليت كانت تبا  يف  سوق برا  حتت القلعة   
مجيلة، وإذا كانت غري ذليف كانت تبا  يف )التكة( قرب سـوق جقمـق يـومي االثـنني     
واخلمي . أما اجلواري فائقات اجلمال، فقد كن يبعن يف )سوق الشيخي( وهلن دالل 

 .(44)خاص بهن يسم  )دالل اجلواري( 
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هذا عر  سري  لوض  املرأة. ولكن يبق  سؤال مهم، هل عان  جمتم  دمشق 
هذا العصر من مشكالت اجتماعية، وما هي أسـبابها؟ ومـا الطـرق الـيت اختـذت       يف

 لعالجها؟. 

 األمرا  االجتماعية: 

لقد امتاز أهل دمشق دومًا بلياقتهم يف سلوكهم، سواء أكان ذليف فيما بينهم أم 
م  ال رباء. وقد تأثر كلري ممن أقاموا بينهم مبا فيهم من اللطأل واالهتمام بـاآلخرين.  

تضح هذا الكالم من خالل و أل ابن جبري لسكان دمشق بقولـه:   وخماطبـة أهـل    وي
هذه اجلهات قاطبة بعضهم لـبعض بالتمويـل والتسـويد، وبامتلـال اخلدمـة، وتنظـيم       

  . (44)احلضرة...... كناية عن السالم 

ورغم أن ابن جبري قد أطنب يف ذكر أخالق أهل دمشق إال أن ذليف مل مين  من 
 االت اليت ينب ي اإلشارة إليها. وجود بعض احل

فقد عرف امتم  الشامي بعض األمرا  االجتماعية املتفاوتة اخلطورة، فمـن  
ذليف اللواطة، والزنا، وإتيان البهـائم، وتنـاول املخـدرات، والقـذف، وهـدر الوقـت       
بلعب النرد أو ألعاب مشابهة، واسـتخدام احلشـيش واللواطـة يف بعـض التجمعـات      

 . (44)الصوفية 

وقد ذكر ابن األخوة بأن احلشيش كـان يـزر  يف  ـفد ويعصـر وخيـزن ليبـا        
 . (144)مشروبًا أو ميض ه الناس فيحصل بذليف التخدير

وذكر ابن  صرى: )أن البالء عمَّ يف دمشق وأن أحواهلا قد اضـطربت، وكلـر   
احلريق والنهب، وأخذت الفتنـة باالشـتداد، وقـام الوعـاظ مبعاجلـة األمـور فخطـب        

قائاًل:   يا معاشر املسلمني إمنا وقعت بنا هذه النازلة لكلـرة ذنوبنـا، وارتكابنـا    أحدهم 
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املعا ي، وكلرة الكذب والفجور وقلة األمانة واتبا  الباطـل وأكـل احلـرام وشـرب     
 . (141)اخلمور ومن  الزكاة وترك الصالة وقلة احلياء  ( 

ر وتلفت غلة م بشح املياه وقلة األمطا1644هـ 444كما أ يبت دمشق سنة 
الناس، وقد قارب الناس املوت. وحاول العلماء وغريهم معاجلة األمـر فطلبـوا مـن    
الناس أن يصوموا ثالثة أيام وأن يتوقفوا عن اقرتاب املوبقات، فما كـان مـن سـكان    
دمشق إال اخلروج مجيعًا إىل املزة مـن أجـل  ـالة االستسـقاء، فقـاموا بنصـب منـ،        

لناس ويذكرهم وتوجه بالدعاء إىل اهلل لي يلهم ولكـن دون  لقاضي القضاة وقام يع  ا
  .(142)جدوى 

كما كلرت جرائم القتل، وكان سببها انتشار السـالح علـ  نطـاق واسـ  بـني      
األهلني وطبعًا كان النظر يف جرائم القتل منوطًا بالنائب وأعوانه، وكلريًا ما استشرت 

 . (146)الرشوة بني هؤالء. كما أوضحنا سابقًا 

أعظـم أمـاكن    -حتت قلعة دمشـق مـن جهـة الشـمال      -ون سوق اخليل ولك
النشاط اململوكي يف دمشق، ولكلرة األعمال فيه وكلرة النـاس الـذين يـرتددون عليـه     

 . (146)فقد حتول إىل ساحة لتنفيذ العقوبات 

م 1241هــ  444وتذكر املصادر التارخيية أنـه ورد مرسـوم سـلطاني يف سـنة     
ل  )استسالم أهل الذمة مـن الـدواوين و الكتبـة و مـن ال     حيث نّص هذا املرسوم ع

اعتقال مجي  أهل الذمة العاملني يف الدواوين يسلم ُيصلب، فأسلموا كرهًا( و عليه مت 
والكتابة و لبهم عل  أن يعف  من الصلب من أعلـن دخولـه باإلسـالم، فاإلسـالم     

وقد ُجلب هؤالء وجعلت احلبال يف أعناقهم وشـر  اجلنـد يف شـدهم،     جيب ما قبله،
 . (141)وهنا أعلنوا اإلسالم فكتب حمضر بذليف وأطلق سراحهم 
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م أنه اغتيل رجل يف قريـة تـل   1242هـ 444وذكر أبو شامة يف حواد  سنة 
منني وهو من كبار التجار يف دمشق ولكن ألقي القبض عل  القاتـل ومت إعدامـه بـني    

واألمللة عل  هذه احلواد  كلرية ال جمال لذكرها. وحتدثنا املصادر عن  (144)دانني املي
أمر الفت للنظر قام به أهـل دمشـق خـالل هـذا العصـر أال وهـو زيـارة املـنجمني،         
وميارس املنجم الكهانة ورقا  السحر ورسائل الروحانيات، إلثارة حمبـة أو تهيـيج أو   

ان حيـ نجم الرجال والنساء، ويف كـلري مـن األ  كراهية، أو للكشأل عن سرقة، وزار امل
ونالح  أن هـذه األمـور مـا زال     (144)كان بيته مقرًا لنشاط اجتماعي له لونه اخلاص

 بعضها قائمًا يف عصرنا احلالي. 

 ظاهرة الرشوة يف نيابة دمشق: 

ظاهرة واسعة االنتشار يف العصـر اململـوكي.    –البذل وال،طلة  –تعد الرشوة 
ه الظاهرة خمتلأل الفئات بدءًا من السلطان والنواب وأ بحت الرشوة وقد مشلت هذ

وسيلة للحصول عل  الوظائأل العسكرية والديوانية والدينية. ولكن سوف نشـري إىل  
 . (144)هذه الظاهرة بني  فوف نواب دمشق ألن دراستها ياجة إىل يث قائم بذاته 

ق بسبب السلطة والنفـوذ الـيت   ونظرًا لألهمية الكبرية اليت متتعت بها نيابة دمش
كان يتمت  بها النائب يف دمشق عل  باقي نيابات اململكـة الشـامية، فقـد كانـت هـذه      
النيابة جمااًل للتناف  بني أمراء املمالييف للحصول عليها. فذكر لنا املقريزي يف حواد  

م أنه توجهت أم األفضل  احب محاة إليه يف دمشق، وقدمت له 1662هـ 462سنة 
بعـد وفاتـه. وقـد     (144)دايا واجلواهر من أجل إقامة ولدها مكان أبيه املليف املؤيـد  اهل

، وإن كتب الرتاجم اليت حتدثت بكلرة عن األمـوال  (114)استجاب األمري تنكز لطلبها 
اليت  ودرت منه بعد القبض عليه، تبق  ملار جدل حول أمانة ونزاهـة هـذا النائـب    

م. محـل  1644هـ 444. ويف سنة (111)يف مدحه عل  الرغم من املصادر اليت أطنبت 
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األمري سيأل الدين بيدمر هدية   مل يعهد مللها   للسلطان، فخل  عليـه السـلطان وعـاد    
. وقـد  (112)بعدها إىل مقر نيابته، ويهدف بيدمر إىل البقاء يف مكانه أطول فـرتة ممكنـة   

ما كلفه األمر وإن عزل يف سلطنة األشرف. ولكنه عقد العزم عل  العودة إىل نيابته مه
املتتب  لسرية األمري بيدمر جيد أنه توىل منصب النيابـة سـت مـرات كـان  خرهـا سـنة       

، وذليف عن طريق الرشـوة والبـذل. وقـد أشـار املقريـزي إىل      (116)م 1642هـ 446
م ركب األمري بهـادر املنجكـي.......   1642هـ 446بقوله:   ويف سادس عشر  فر 

ذليف ذكرت ك . و (116)مشق املال الذي وعد به األمري بيدمر عل  ال،يد، ليحضر من د
 لالستطالة.  املصادر العديد من النواب الذين ساروا عل  نهج بيدمر. ونكتفي بهذين امللالني منعًا

 األعياد واالحتفاالت يف دمشق: 

لقد شهد العصر اململوكي الكلري من املناسـبات الدينيـة والقوميـة والسـلطانية     
فقلما ميضي شهر مـن شـهور السـنة دون أن تشـهد الشـام ومصـر هـذه         واملومسية،

املناسبات، وقد اشرتك يف إحيائها املسلمون واملسيحيون من أهل البالد، وهذا األمر مل 
يكن جديدًا عل  امتم  املصري والشامي ألن املمالييف ساروا عل  نهج األيـوبيني يف  

بعض األعياد وقد شجعهم عل  ذليف وفـرة   العناية باألعياد واملواسم، وأضافوا عليها
 . (111)املال واللروة 

 وقد قسمت هذه األعياد إىل قسمني: 

 الوطنية  ناسباتامل –ب                  األعياد الدينية  –  

 األعياد الدينية:  –  

وكان هذا العيد عل  رأس األعياد الدينية. وميـنح فيـه    عيد رأس السنة اهلجرية: –1
ملنح واألرزاق عل  أرباب الرواتب، وجرت العادة أنه يف مسـتهل كـل   السلطان ا
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شهر قمري يهنئ القضاة واملشايخ السلطان باملناسـبة، وكـذليف العـوام والتجـار     
 والعلماء فيما بينهم. 

ويعد هذا العيد هو األول بني األعياد املهمة يف مجي   عيد املولد النبوي الشريأل: –2
رص سالطني املمالييف وعامـة الشـعب علـ  االحتفـال     البالد اإلسالمية، وقد ح

الليلـة   –بهذا العيد احتفااًل يفوق الو أل من حيث العظمـة والفخامـة تسـم     
 -وهي ليلة اللاني عشر من شهر ربي  األول. وكانت تقـام يف القلعـة    –الك،ى 

ويف  بيحة اليوم التالي يوز  السلطان كميات مـن القمـح علـ      –خيمة املولد 
 ايا والرب  يف مجي  النيابات. الزو

وهو اليوم العاشر من احملرم، وقد جعله علماء عصر املمالييف مـن   يوم عاشوراء: –6
املواسم الشرعية الرئيسية، واعتاد الناس يف ذليف اليوم عل  التوسعة عل  األهـل  

ما اعتـاد النـاس يف هـذا اليـوم طـبخ احلبـوب،       كواألقارب واليتام  واملساكني، 
 القبور، وشراء البخور. وزيارة 

وهي أول ليلة يف شهر رجب، وليلة الساب  والعشرين منـه )وهـي    ليالي الوقود: –6
ليلة اإلسراء واملعراج( وليلة النصأل من شعبان، وحرص الكلري من الناس عل  
إحيــاء هــذه الليــالي بالصــوم، وبزيــادة وقــود القناديــل والشــمو  يف اجلوامــ ،  

 والقراءة، واعتاد الناس شراء احللوى يف هذه الليالي.  واالجتما  بها للمذاكرة

وكان من األعياد اليت اهتم بها سالطني املمالييف، وحيتفل به ثالثة أيام  عيد الفطر: –1
من أول شهر شوال، ويصن  الناس يف هذا اليـوم الكعـيف، ويف  ـباح أول أيـام     

م العيـد يف املسـجد،   يصلي بهـالعيد جيتم  أهالي احلي أمام منزل اإلمام الذي س
 . (114)جد وبأيديهم القناديل وهو يك،ون طول الطريقـتفإذا خرج زفوه حت  املس
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وكان السـلطان يف   –اليوم العاشر منه  –وهو يف شهر ذي احلجة  عيد األضح : –4
 هذا العيد يوز  األضاحي عل  العامة واملمالييف. وذكر املقريزي يف حواد  سنة

. وإذا حـل العيـد   (114)لـوك رأسـني مـن الضـأن(     م )أخذ كل مم1621هـ 426
والسلطان خارج القاهرة، يف احلرب أو يف الصيد استاء الناس وحزنوا لفقدهم ما 

 .(114)كانوا يألفونه من تفرقة األضاحي ل يبة السلطان واألمراء 

 الوطنية:  ناسباتامل –ب 

مرتبطـة  اشرتك املسلمون واملسـيحيون يف إحيـاء األعيـاد الوطنيـة، وهـي إمـا       
بالسلطان كاالحتفال بتولية سلطان جديد، أو شفاء السلطان من مر ، أو عودته من 

  .سفر أو حرب

التوجـه بعـد    –الفطـر واألضـح     –وقد اعتاد الدمشقيون يف األعياد الدينيـة  
الفراغ من  الة العيد إىل املقابر لزيارة أمواتهم، ومن ثم يعودون إىل بيـوتهم لتنـاول   

والشرو  بزيارات املعايدة املتبادلة بني األهل واجلريان واأل دقاء. ويف طعام اإلفطار 
أيام العيد كان ينش  بعض من اختص بأعمـال ال نـاء أو بأعمـال تسـتهدف مجيعهـا      
إدخال السرور علـ  النفـوس. لقـد كـان الدمشـقيون ينتظـرون األعيـاد اإلسـالمية         

ارغ الص،، ألن اللـهو واملتعـة   كالفطر، واألضح ، ويوم عاشوراء، واملولد النبوي بف
عندهم من األمور احملببة إىل نفوسهم وكانت احلركـة تـدب يف األسـواق مـن شـروق      
الشم ، وتستمر إىل العصر، ثم يأتي وقت السرور واالنشراح فيخرج الدمشقيون إىل 
املنتزهات لقضاء قس  من الراحة والرتفيه عن األنف  يف أيام األعياد، فيخرجون إىل 

وبـرزة   ة، والربوة، ومنطقـة الشـيخ سـعد، ومنطقـة  سـت الشـام  بـوادي الربـوة،        املز
 .(114)وغريها
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  :ةاخلامتـ –ثاللًا 

وبعد عرضنا هذا للحياة االجتماعية جنـد أن هـؤالء املماليـيف كـانوا باأل ـل      
وعنـدما اسـتوىل هـؤالء     .فئات من الرقيق جلبت لالستخدامات العسـكرية وسـواها  

د أن التنافر والشيف والربيبة هي الـيت حكمـت العالقـات بـني     الرقيق عل  السلطة جن
 .والزوجة اململوكة ،مجي  املمالييف حت  بني الزوج اململوك

وكـان هـذا    ،يف حني وجدنا أن العامة يف بالد الشام هم قوام امتمـ  وأفـراده  
 ،ولوال ذليف ملا استطا  االسـتمرار والتماسـيف   ،قوي الوشائج ،امتم  راسخ اجلذور

لقد جاء ال زو علـ    ،وإىل خماطر فريدة من نوعها ،فقد تعّر  الستبداد طويل األمد
لكـن حـني    ،ومتكنوا بعد  عوبات من حكم بالد الشـام  ،شكل موجات بشرية عاتية

وجاء الفرجنة كموجات بشرية غازية تدفقت قرابة  ،زالوا مل خيلفوا غري اآلثار السياسية
حــني زال احــتالهلم غــري الــذكريات العســكرية  لكــن مل خيّلــأل الصــليبيون  ،قــرنني

وكذليف جاء امل ـول مـن هوالكـو حتـ  تيمورلنـيف ثـم        ،والسياسية والب ض الشعيب
لقـد مـرَّ بهـذا امتمـ  حكـم       ،انصرفوا وظل بنيان امتمـ  متماسـكًا ثابـت األركـان    

األيوبيني واملمالييف وغريهم من ال رباء ومل تتبدل سـحنته، بـل ظلـت عربيـة يف كـل      
 ..مظهر من مظاهرها

وقامـت عالقـات    ،لقد عاش سكان بالد الشـام يف املـدن واألريـاف والباديـة    
فامتم  العربي مل يعرف  ،ومل توجد حواجز حتول دون التمازج بني هذه الفئات ،بينهم

 .بل عرف نوعًا من املراتب ،الطبقية ق 

عـن سـكان   ومما يؤسأل له أن املعلومات اليت ميكن استخال ها مـن املصـادر   
ومـن هنـا    .األرياف نادرة ورمبا أمكننا توفري بعض املادة عـن سـكان املـدن والباديـة    

 :خنلص إىل أن
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  .وكان هذا امتم  طبقيًا ،قسم امتم  يف العصر اململوكي إىل فئات متعددة –1
  .كانت فئة املمالييف هي الفئة األوىل واملسيطرة عل  الوظائأل املهمة –2
باإلضـافة إىل   ،ويهـود  نصارى دين مسلمني و علماءعيان مؤلفة من كانت فئة األ –6

 وأرباب القوافل  ،وأ حاب اخلانات ،عدد من كبار التجار والسماسرة
ضمت فئة العامـة املعـدمني والبنـائني واحلـرفيني وأ ـحاب احلوانيـت والباعـة         –6

  .وجتار النخاسة وامل نني والنادبني ،والصيارفة
  .برية جدًا بني احلاكمني واحملكومني نتيجة التمايز الطبقيكانت هناك هوة ك –1
  .كانت هناك أحياء خا ة لسكن اليهود واملسيحيني –4
  .اشرتك اليهود واملسيحيون واملسلمون يف أكلر األعياد واالحتفاالت –4
  .أعط  الدمشقيون أهمية خا ة للزواج ولتجهيز العروس باألواني النحاسية –4
وحتـ  األمـراء    ،لعمائم يف العصر اململوكي بني خمتلأل فئات الشعبشا  لب  ا –4

  .ثم منعت من ارتدائها ،واملمالييف وشاركت املرأة يف لبسها إىل وقت معني
مـن رمـي وطـرح ومصـادرة      :لقد أوق  املمالييف مظامل عديـدة بسـكان دمشـق    –14

  .ومشاهرة ونهب واعتداءات من قبل اجلند
دمشـق وأ ـبحت ملجـأ     نيابـة رار فقد تزايد عدد سـكان  نتيجة لألمن واالستق –11

  .وطلبًا للراحة واألمان ،لل ازين من العراق هربًا من امل ول
األوىل سـنة   :دمشق خالل العصر اململوكي األول للوبـاء مـرتني   نيابة تعرضت –12

  .م1246هـ 442واللانية  ،م1214هـ 414
وتفننـت باللبـاس    ،تعـت باحلريـة  ومت ،كان وض  املرأة جيدًا خالل هذا العصـر  –16

  .واإلقبال عل  أمور الدين ،واأللوان واألحذية، وبناء املؤسسات العلمية
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ر وشرب مخ –من زنا  :عان  امتم  الدمشقي العديد من املشكالت االجتماعية –16
 .واللواط –وإتيان البهائم  –وتناول خمدرات  –وقتل  –وسرقة  –
وحتويـل   ،كبري يف توعية النـاس ضطـورة هـذه املشـكالت    الدين أثر  علماءكان ل –11

  .أنظارهم عنها بالتوجه إىل اهلل
بـل   ،تفشت ظاهرة الرشوة كلريًا خـالل هـذا العصـر لـي  بـني النـواب فقـ         –14

  .وذليف إلبقاء النواب يف نياباتهم ،إىل السالطني تو لت وإمنا امتد
بذلوا الكلري من األمـوال للحصـول   ف ،أدرك األمراء املمالييف أهمية نيابة دمشق –14

  .عليها
وقـد اشـرتك املسـلمون     .وطنية ودينية :وجدت يف دمشق جمموعتان من األعياد –14

واســت لوها لقضــاء أوقــات النزهــات  .واملســيحيون يف االحتفــال بكــلري منهــا
والتوسعة علـ  األهـل واألقـارب وتقويـة الـرواب  االجتماعيـة بـني         ،والرتفيه
  .السكان
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

.144ص  - 1444 –اإليديولوجية( منشورات اجلامعة اللبنانية، بريوت ( )شرف(: جان )1)

( )املقريزي(: تقي الدين أمحد )إعانة األمة بكشأل ال مة( تح: حممد مصطف  زيارة، مجـال الـدين   2)
.46 -42ص  -1464 –القاهرة  -الشيال 

 قائمة املصادر و املراجع
 أواًل: املصادر 

 1444 –لقرشي )معامل القربة يف أحكام احلسبة( القاهرة )ابن األخوة(: حممد بن حممد ا  .1
)البصروي(: علي بن يوسأل )تاريخ البصروي  فحات جمهولة مـن تـاريخ دمشـق يف عصـر      .2

 1444 –دمشق  –دار املأمون  –املمالييف( تح: أكرم العليب 
ة( )ابن بطوطة(: حممد بن حممد )حتفة النظار يف غرائب األمصار املعـروف برحلـة ابـن بطوطـ     .6

 .بريوت –دار الكتب العلمية –تح: طالل حرب 
القـاهرة   –)ابن جبري(: حممد بن أمحد األندلسي )رحلة ابن جبري( تـح: حممـد زيـنهم. دار املعـارف      .6

 .2444الطبعة األوىل 
)ابن حجر العسقالني(: أمحد بن علي بن حممد )الدرر الكامنة يف أعيان املائة اللامنة( تح: عبد الـوار    .1

   .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  حممد علي
)اخلالدي(: جمهول االسم األول )املقصد الرفي  املنشـأ اهلـادي لـديوان اإلنشـاء( تـح: خليـل        .4

 .1444 –بريوت  –جامعة القدي  يوسأل  –رسالة  دكتوراه  –شحادة 
حلـب( تـح: حسـام    )ابن خطيب النا رية(: علي بن حممد )الدر املنتخـب يف تكملـة تـاريخ     .4

 -جامعـة دمشـق    –الدين احلزوري. رسالة ماجستري غري منشورة. إشراف د. إبراهيم زعرور 
2441  
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 –دار الفكـر   –)الشهرستاني(: حممد عبد الكريم )امللل والنحل( تـح: مجيـل  ـدقي العطـار      .4
 2441 –الطبعة األوىل  –بريوت 

الزمان( تح: حممد مصـطف  املؤسسـة   )ابن طولون( حممد بن علي )مفاكهة اخلالن يف حواد   .4
 1446-الطبعة األوىل  –املصرية للتأليأل 

خالـد   –)ابن طولون(: مش  الدين حممد )نقد الطالب لزغل املنا ب( تـح: حممـد دهمـان     .14
 .1442 –بريوت  –دار الفكر املعا ر  –دهمان 

تـح:  ـالح   )ابن طولون(: مش  الدين حممد )الل ر البسام يف ذكر من تـوىل قضـاء الشـام(     .11
 . 1414 –دمشق  –الدين املنجد 

 1446 –حممد بن حممد )الدرة املضيئة يف الدولة الظاهرية( لوس أجنلوس  )ابن  صرى(: .12
 .1444 –القاهرة  –أبو الفداء امساعيل )البداية والنهاية( دار املنار )ابن كلري(:  .16
الزيـات يف جملـة    )ابن امل،د(: يوسأل بن عبد اهلادي )أسـواق دمشـق( خمطـوط نشـره حبيـب      .16

 1464-64املشرق العدد 
)املقريزي(: أمحد بن علي )السلوك ملعرفة دول امللوك( تح: حممد مصطف  زيادة، مطبعـة جلنـة    .11

 .1414 – 2ط -القاهرة  –التأليأل 

دار الكتـب   –)املقريزي(: أمحد بن علي )السلوك ملعرفة دول امللوك( تح: حممـد عبـد القـادر عطـا      .14
 .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –العلمية 

 –)املقريزي(: تقي الـدين أمحـد )املـواع  واالعتبـار بـذكر اخلطـ  واآلثـار( مطبعـة بـوالق           .14
 هـ.1244

الـدار   –)املنصوري( بي،س )التحفة اململوكية يف الدولـة الرتكيـة( تـح: عبـد احلميـد محـدان        .14
 . 1444 –الطبعة األوىل  –املصرية اللبنانية 

 –در بن حممد )الدارس يف تاريخ املدارس( أعد له إبراهيم مشـ  الـدين   )النعيمي(: عبد القا .14
 هـ. 1614 –بريوت  –1ط –دار الكتب العلمية 
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 –)ابن الفرات(: نا ر الدين حممد )تاريخ ابن الفرات( تح: قسطنطني زريق وجنالء عز الدين  .24
 .1464 –بريوت  – 1ط –املطبعة األمريكية 

دار  –لرمحن )ذيـل الروضـتني( تـح: إبـراهيم مشـ  الـدين       )أبو شامة(: شهاب الدين عبد ا .21
 .2442 –بريوت  – 1ط –الكتب العلمية 

 .1442 – 2)اليونيين(: موس  بن حممد )ذيل مر ة الزمان( دار الكتاب اإلسالمي، ط .22

)القلشندي(: أمحد بن علي ) بح األعش  يف  ناعة اإلنشا( تح: حممد حسني مشـ  الـدين    .26
 .1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

 ثانيًا: املراجع 
   144ص  - 1444 –)شرف(: جان )اإليديولوجية( منشورات اجلامعة اللبنانية، بريوت  .1
  -1441-1ط –دمشق  –دار حسان  –مدن الشام يف الصر اململوكي  )البيدوس( ايرامارفني: .2
دمشق الطبعـة   –شركة املتحدة للطب  )العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( ال .6

 1442 –األوىل
دار احلداثة  –)ضوم (: أنطوان )الدولة اململوكية التاريخ السياسي واالقتصادي والعسكري(  .6

  1441 –بريوت  –الطبعة اللانية  –
عل  عهد الدولة اململوكية اللانية( املؤمتر الدولي السـادس   –)ضوم (: أنطوان )دمشق الشام  .1

  2441دمشق  –شام لبالد ال
 –دمشـق   –وزارة اللقافـة   –جملـة املعرفـة    -)بهنسي(: عفيأل )تاريخ األمري تنكز يف دمشـق(   .4

 – 2444أيار  – 126العدد 
 –اجلامعـة اللبنانيـة    –)نصار(: أندريه )العامة بدمشق اململوكية( رسالة دبلوم دراسـات عليـا    .4

 . 1444 –الفر  اللاني  –كلية اآلداب 
جملـة   -راهيم )القضاة األندلسـيون وامل اربـة يف بـالد الشـام يف عصـر املماليـيف(      )زعرور(: إب .4

 1441 – 16-16العدد  –دمشق  –دراسات تارخيية 
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 .1442 –جامعة دمشق  –)زيتون(: عادل )تاريخ املمالييف(  .4

)الشلي(: فيصل )األوضا  اإلداريـة يف بـالد الشـام خـالل الفـرتة اململوكيـة اللانيـة( رسـالة          .14
 .2444 –قسم التاريخ  –جامعة دمشق  –ه غري منشورة دكتورا

دار حسـان   –)البيدوس(: إيرامارفني )مدن الشام يف العصر اململـوكي( ترمجـة: سـهيل زكـار      .11
 1441الطبعة األوىل  –دمشق 

 دون رقم وتاريخ –)فهمي(: سعد )العامة يف ب داد( ب داد  .12
يف العصـر األيـوبي واململـوكي( تقـديم      )زعرور(: إبراهيم )احلياة االجتماعية يف بـالد الشـام   .16

 .1446 –دمشق  –مطبعة اجلمهورية  -سهيل زكار
 –اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب      –)ماير(: ل.ا. )املالب  اململوكيـة( ترمجـة  ـاحل الشـييت      .16

 .1442 –القاهرة 

 .1441 – 242العدد  –الكويت  –جملة العربي  –)ال يطاني(: مجال )العمامة اململوكية(  .11
)التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوسـ  يف العصـور الوسـط ( ترمجـة:      ) شتور(  . .14

 1441 –دمشق  –الطبعة األوىل  –دار قتيبة  –عبد اهلادي عبلة 
دمشق الطبعـة   –)العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة للطب   .14

 1442 –األوىل
أمحد )البـذل وال،طلـة زمـن سـالطني املماليـيف( اهليئـة املصـرية العامـة         عبد الرزاق )أمحد(:  .14

 .1444 -للكتاب

 –األردن  –العصـر اململـوكي( دار أسـامة     –)الزيدي(: مفيد )موسـوعة التـاريخ اإلسـالمي     .14
 .2442 –الطبعة األوىل 

 –دمشـق   –الطبعـة األوىل   –)السامرائي(: فراس )التقاليد والعادات الدمشقية( دار األوائـل   .24
2446 
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 -بـريوت ونيويـورك    –( )زيادة(: نقوال )دمشق يف عصر املمالييف( مؤسسـة فـرانكلني للطباعـة    6)
  161ص - 1444 –الطبعة األوىل 

القاهرة  –( )ابن جبري(: حممد بن أمحد األندلسي )رحلة ابن جبري( تح: حممد زينهم. دار املعارف 1)
 . 224ص -2444الطبعة األوىل 

لزعر يف الشام هم احلرافيش نفسهم يف مصر،و كان الزعـر مـن أهـل  ـالبة و جـاه و      الزعر: ا (4)
زعارة، و يشكلون القوة الرئيسية يف البالد الشامية،و كان الزعر عصابات منظمة و واعية لـذاتها  
من الشباب، و رمبا مل يكونوا متزوجني،حيث احتفظوا بزي مميز لشعرهم ُعٍرَف باسـم )قرعـاني(   

ثوابُا خا ة أكتافهم كشكل من أشكال البزات العسكرية، و تنظمت هـذه العصـابات   و ارتدوا أ
 يف األحياء الواقعة خارج سور مدينة دمشق و يف القرى اماورة هلا، كالشاغور و السويقة.

و كانوا هم العمود الفقـري للمقاومـة الشـعبية ضـد الضـرائب و شـ لوا دور القيـاديني يف        
حماربة اجلنود املمالييف. وقد حرص النواب دومـًا علـ  عـدم مواجهـة     إغالق و سّد الشوار  و 

الزعران ُمتِحدين،و عل  إبقاء قدر معني من اخلالف بينهم،و يف نف  الوقت كان الزعر يؤثرون 
 يف قوة النائب نفسه، فلذليف حرص النواب عل  إبقاء نو  من املودة معهم.

 للمزيد من املعلومات عن الزعر راج : 
 -1441-1ط –دمشق  –دار حسان  –س( ايرامارفني:مدن الشام يف الصر اململوكي )البيدو
  214 -264ص 

دمشق الطبعة  –)العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة للطب  
 و ما بعدها 266ص  – 1442 –األوىل

 ( تح: حممد حسني مش  الدين( )القلقشندي(: أمحد بن علي ) بح األعش  يف  ناعة اإلنشا4)
 .642ص 6ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

( مل يكن الرق شرطًا لدخول الفرد إىل الطبقة العسكرية احلاكمة إال يف أحيان نادرة ملل إنعام 4)
ن ت ري السالطني عل  أوالدهم أحيانًا، أو عل  أوالد األمراء الكبار أحيانًا أخرى.   )اب

دار  –بردي(: يوسأل )النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة( قدم له حممد مش  الدين 
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  )ابن إياس(: حممد بن  144-44ص 6ج - 1442الطبعة األوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 
 –اهليئة املصرية العامة للكتاب  –أمحد )بدائ  الزهور يف وقائ  الدهور( تح: حممد مصطف  

. 1ص 2. وج224ص 1ج-1442الطبعة اللانية  –القاهرة 

دار احلداثة  –( )ضوم (: أنطوان )الدولة اململوكية التاريخ السياسي واالقتصادي والعسكري( 4)
 .44ص 1441 –بريوت  –الطبعة اللانية  –

عل  عهد الدولة اململوكية اللانية( املؤمتر الدولي السادس  –( )ضوم (: أنطوان )دمشق الشام 14)
.644ص 2441دمشق  –د الشام لبال

 .116ص - 4ج -( ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة 11)

أمحد بن علي بن حممد )الدرر الكامنة يف أعيان املائة اللامنة( تح: عبد الوار  حممد ( )ابن حجر(: 12)
  )املدني(:  611ص 1ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –علي 

-146ص - 2444-الطبعة األوىل  –دمشق  –الء حكموا دمشق( دار املنارة سليمان )هؤ
141 .

 –دمشق  –وزارة اللقافة  –جملة املعرفة  -( )بهنسي(: عفيأل )تاريخ األمري تنكز يف دمشق( 16)
 . 62ص – 2444أيار  – 126العدد 

 .641ص -( ضوم : دمشق الشام 16)

سالمية يف املماليف واحملاسن الشامية( تح: حكمت ( )ابن كنان(: حممد بن عيس  )املواكب اإل11)
14-14ص - 2ج – 1446-دمشق  –وزارة اللقافة  –إمساعيل 

( )اخلالدي(: جمهول االسم األول )املقصد الرفي  املنشأ اهلادي لديوان اإلنشاء( تح: خليل 14)
 .246ص - 1444 –بريوت  –جامعة القدي  يوسأل  –رسالة دكتوراه  –شحادة 

.14ص - 1446 –بريوت  –بكي(: تاج الدين )معيد النعم ومبيد النقم( دار احلداثة ( )الس14)

( )البصروي(: علي بن يوسأل )تاريخ البصروي  فحات جمهولة من تاريخ دمشق يف عصر 14)
. 164ص - 1444 –دمشق  –دار املأمون  –املمالييف( تح: أكرم العليب 
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سام يف ذكر من توىل قضاء الشام( تح:  الح ( )ابن طولون(: مش  الدين حممد )الل ر الب14)
 . 211-214-141-164ص 1414 –دمشق  –الدين املنجد 

 نذكر من هؤالء القضاة الذين اشتهروا بعدم النزاهة: (24)
 444)مسعود بن عبد اهلل بن حممد الدمشقي القاضي شرف الدين( املتوف  سنة  -1

يعرف طرق السعي، له دراية  م، و فه  احب نزهة اخلاطر قائاًل:   كان1644هـ 
 باألحكام، و اشتهر بأكل املال من اخلصوم،   

)األنصاري(: شرف الدين موس  بن يوسأل )نزهة اخلاطر و بهجة الناظر( تح:عدنان   
 41ص-2ق – 1441 -1ط -دمشق –ورزاة اللقافة  –حممد إبراهيم 

سقالني قائاًل:   عني )حممد بن عباس بن حممد بن حسني الصليت(، ذكره ابن حجر الع -2
  كان للتدري  بدارا حلديث و هو ال رواية و ال   دراية   يف حني قال عنه األنصاري:

  .مفرطًا يف سوء السرية
 146ص  2  األنصاري: بهجة الناظر ق 244ص4ابن حجر: الضوء الالم  ج

خالد  –ن ( )ابن طولون(: مش  الدين حممد )نقد الطالب لزغل املنا ب( تح: حممد دهما21)
 -البصروي: املصدر السابق  – 61ص 1442 –بريوت  –دار الفكر املعا ر  –دهمان 

.146ص
 نذكر من هؤالء القضاة: (22)

م،و ـفه الـذهيب   1646هــ   444)حممد بن أمحد بن حيي  بن َسنِّي الدولة( املتوف  سـنة   -1
األحكـام   الـذهيب:    بقوله:  كان مو وفَا بالصرامة و اهليبة و اهلمـة العاليـة، و التحـري يف   

  664ص1الع، ج
)أمحد بن حممد بن خلكان(  احب التاريخ املشهور، قال عنه تاج الدين الفزاري: كان قـد   -2

 –مج  حسن الصورة و غزرتة الفضـل، وثبـات اجلـأش،رو نزاهـة الـنف    الـذهيب:الع،       
   4ص  2  االنصاري: بهجة الناظر ق 666ص1ج
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م، القاضـي العالمـة، حسـن    1611هــ    414 سـنة  )علي بن عبد الكايف السبكي( تـويف  -6
 السمت و حكم بالشام و محدت أحكامه.

   41ص-2ق –األنصاري: نزهة اخلاطر 

( ملزيد من املعلومات راج  )نصار(: أندريه )العامة بدمشق اململوكية( رسـالة دبلـوم دراسـات    26)
 . 1444 –الفر  اللاني  –كلية اآلداب  –اجلامعة اللبنانية  –عليا 

جملـة   -( )زعرور(: إبراهيم )القضاة األندلسـيون وامل اربـة يف بـالد الشـام يف عصـر املماليـيف(      26)
.46-46ص - 1441 - 16-16العدد  –دمشق  –دراسات تارخيية 

.14ص - 2ج -  ابن كنان: املصدر السابق  246( اخلالدي: املصدر السابق ص21)

.646-641ص -( )نصار(: املرج  السابق 24)

. 646ص 2  القلقشندي: املصدر السابق ج 241الدي: املصدر السابق ص( اخل24)

 .646-646ص - 1ج -( القلقشندي:  بح األعش  24)

( اليعاقبة: أ حاب يعقوب، قالوا باألقانيم اللالثة. ومنهم من قال: إن املسيح هو اهلل ومنهم 24)
رستاني(: حممد عبد الكريم من قال: انقلبت الكلمة حلمًا ودمًا فصار اإلله هو املسيح. )الشه

 2441 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الفكر  –)امللل والنحل( تح: مجيل  دقي العطار 
.146-142ص

( امللكيني: هم أ حاب ملكا الذي ظهر بأر  الروم، ومعظم الروم ملكانيني. وقالوا: إن 64)
 -رستاني: املصدر السابق الكلمة مازجت جسد املسيح كما ميازج املاء اخلمر أو اللنب. الشه

.141-144ص

 .644( ضوم : دمشق الشام ص61)

.161ص - 1442 –جامعة دمشق  –( )زيتون(: عادل )تاريخ املمالييف( 62)
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( )الشلي(: فيصل )األوضا  اإلدارية يف بالد الشام خالل الفرتة اململوكية اللانية( رسالة 66)
.166ص -2444 – قسم التاريخ –جامعة دمشق  –دكتوراه غري منشورة 

طوائأل اليهود، ومل يرد ذكر هاتني الطائفتني  146( عدد الشهرستاني يف امللل والنحل ص 66)
وقال   حنن نعدد أشهرها وأظهرها عندهم، ونرتك الباقي هماًل  . 

( السامرة قوم يسكنون جبال بيت املقدس، وقرايا من أعمال مصر، ويتقشفون يف الطهارة أكلـر  61)
ر اليهود، وقبلة السامرة جبل غريزيم بني القدس ونابل . وأثبتوا نبوة موسـ   من تقشأل سائ

وهارون ويوش  بن نون عليهم السالم، وأنكروا نبوة من بعدهم. إال نيب واحد ومل يـذكروه.  
 .144-144الشهرستاني: املصدر نفسه ص

 .146ص 6  القلقشندي: املصدر السابق ج 241( اخلالدي: املصدر السابق ص64)
 .146ص 6ج–القلقشندي:  بح األعش   (64)

 .114ص  1ابن طولون: مفاكهة اخلالن: ج (64)
 44ص  2ابن طولون: املصدر السابق ج (64)

دار حسان  –( )البيدوس(: إيرامارفني )مدن الشام يف العصر اململوكي( ترمجة: سهيل زكار 64)
 .164ص 1441الطبعة األوىل  –دمشق 

، ذكر: )أن أحد جتار الكارم استطا  بناء 61ص - كشأل املماليف زبدة الظاهري: ابن شاهني :(61)
مدرسة من مدخول يوم واحد(. وقال القلقشندي: )إن بعض التجار دّين السلطان مائة ألأل 

 . 62ص -6درهم فضة(،  بح األعش  ج

 .41-44-44-61-66-61( ابن طولون: مفاكهة اخلالن ص62)

. 222( ابن طولون: املصدر نفسه ص 66)

لن نتحد  عن بيا  العامة أي مياسري التجار وأ حاب احلرف الك،ى بالتفصيل ألن ذليف ( 66)
 يتطلب يلًا كاماًل وقائمًا برأسه. 
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. وقد نقلها سعد فهمي 44دون رقم وتاريخ ص –( )فهمي(: سعد )العامة يف ب داد( ب داد 61)
بري(. من خمطوط الدينوري بعنوان )التعبري يف الرؤيا، أو القادر يف التع

. 164( ال بيدوس: املرج  السابق ص64)

.164-164ص -( البيدوس: املرج  نفسه 64)

.14-4ص -( السبكي: معبد النعم 64)

.164ص -( البيدوس: املرج  64)

 –( )املقريزي(: تقي الدين أمحد )املواع  واالعتبار بذكر اخلط  واآلثار( مطبعة بوالق 14)
 .44ص - 1ج -هـ1244

 . 164ص -رج  نفسه ( البيدوس: امل11)

 .44ص -( نصار: العامة 12)

( ابن طولون: حممد بن علي )مفاكهة اخلالن يف حواد  الزمان( تح: حممـد مصـطف  املؤسسـة    16)
 .14ص - 2ج - 1446-الطبعة األوىل  –املصرية للتأليأل 

 .111ص - 1ج -( ابن طولون: املصدر نفسه 16)

 . 44ص - 1ج -( ابن طولون: املصدر نفسه 11)

( )النعيمي(: عبد القادر بن حممد )الدارس يف تاريخ املدارس( علق عليه: إبراهيم مش  الدين 14)
.266ص - 2ج - 1444 –الطبعة األوىل  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –

 .166-161ص -( )زيادة(: املرج  السابق 14)

يـوبي واململـوكي( تقـديم    ( )زعرور(: إبراهيم )احلياة االجتماعية يف بـالد الشـام يف العصـر األ   14)
 .114ص - 1446 –دمشق  –مطبعة اجلمهورية  -سهيل زكار

( )ابن بطوطة(: حممد بن حممد )حتفة النظار يف غرائب األمصار املعـروف برحلـة ابـن بطوطـة(     14)
 .112ص –بريوت  –دار الكتب العلمية  –تح: طالل حرب 
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. 414-126-144ص -( ابن بطوطة: املصدر نفسه 44)

.142-44-44ص -بطوطة: املصدر نفسه  ( ابن41)

.46-41ص -( ابن بطوطة: املصدر نفسه 42)

 .46( ابن بطوطة: املصدر نفسه ص46)

 –اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب      –( )ماير(: ل.ا. )املالب  اململوكيـة( ترمجـة  ـاحل الشـييت     46)
.44ص - 1442 –القاهرة 

 - 1441 – 242العـدد   –الكويـت   –جملة العربـي   –( )ال يطاني(: مجال )العمامة اململوكية( 41)
.112ص

 .116ص -( ال يطاني: املرج  السابق 44)

. 6ص - 1ج -( املقريزي: السلوك 44)

 .664ص - 2ج -( املقريزي: املصدر نفسه 44)

 .114( ماير: املرج  السابق ص44)

 . 624  نصار: العامة ص 144( البصروي: املصدر السابق ص44)

 .144صدر السابق ص ( البصروي: امل41)

 .114( البصروي: املصدر نفسه ص42)

 . 216ص 1( ابن طولون: مفاكهة اخلالن ج46)

( ابن طولون: حممد بن علي )إعالم الورى مبن ولّي نائبًا من األتراك بدمشق الك،ى( تح: عبد 46)
.624  نصار: املرج  السابق ص 144ص - 1446 -القاهرة  –العظيم خطاب 

-114-44  ابـن طولــون: إعــالم الــورى ص  144-121صــدر الســابق ص( البصـروي: امل 41)
144-244.
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 664ص 2ج–  ابن إياس: بدائ  الزهور  144ص  2املقريزي: السلوك ج (44)

. 1661-624( نصار: املرج  السابق ص44)

 . 44-44( ابن طولون: املصدر السابق ص44)

  يف العصور الوسط ( ترمجة: ( ) شتور(  .)التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوس44)
.644ص 1441 –دمشق  –الطبعة األوىل  –دار قتيبة  –عبد اهلادي عبلة 

( )ابن خطيب النا رية(: علي بن حممد )الدر املنتخب يف تكملة تاريخ حلب( تح: حسام 44)
-جامعة دمشق  –الدين احلزوري. رسالة ماجستري غري منشورة. إشراف د. إبراهيم زعرور 

 وما بعدها.  144ص- 2441

بـريوت   –( )ابن الفرات(: حممد بن عبد الرحيم )تاريخ الدول وامللوك( تح: قسـطنطني زريـق   41)
وما بعد   )املقريزي(: أمحد بن علـي )السـلوك ملعرفـة دول امللـوك(      246ص 4ج – 1464

 1ج - 1444 –الطبعـة األوىل   –بـريوت   –دار الكتب العلمية  –تح: حممد عبد القادر عطا 
 . 144ص

( )اليونيين(: قطب الدين موس  )ذيل مر ة الزمان( بعنايـة وزارة التحقيقـات واألمـور اللقافيـة     42)
.   املقريزي: املصـدر السـابق   64ص 6ج 1442 –القاهرة  –دار الكتاب اإلسالمي  –اهلند 
.241ص 2ج

 .14ص 4  ابن ت ري بردي: النجوم الزاهرة ج 144-644ص 1( املقريزي: السلوك ج46)

( )أبو شامة( شهاب الدين عبد الرمحن بـن إمساعيـل )الـذيل علـ  الروضـتني( تـح: إبـراهيم        46)
 .641ص 2442 –بريوت  –الطبعة األوىل  –دار الكتب العلمية  –مش  الدين 

. 44ص 2( املقريزي: املصدر السابق ج41)

دمشق الطبعة  –للطب  ( )العليب(: أكرم )دمشق بني عصر املمالييف والعلمانيني( الشركة املتحدة 44)
 .64ص - 1442 –األوىل
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م   ابن 1662هـ 466املتوف  سنة  –( مؤس  هذا احلي هو  ارم الدين  اروجا املظفري 44)
.114ص - 2ج -حجر: الدرر 

 .644(  شتور: املرج  السابق ص44)

 يفدمشق : زيادةنقوال ( هكذا قدر عددهم أحد الرحالة األجانب الذين زاروا دمشق، انظر: 44)
 .116صعصر املمالييف 

 .126-126-116( العليب: املرج  السابق ص44)

.61( بهنسي: املرج  السابق ص41)

.44-41ص 2ج -( ابن حجر: املصدر السابق 42)

 . 214، 264،264ص 6، ج161-161ص 6( ابن حجر: املصدر السابق ج46)

 .244-244ص 4ج-( ابن الفرات: املصدر السابق 46)

 .141-146بق ص( زعرور: املرج  السا41)

 . 162( ماير: املرج  السابق ص44)

( )ابن امل،د(: يوسأل بن عبد اهلادي )أسواق دمشـق( خمطـوط نشـره حبيـب الزيـات يف جملـة       44)
وب  24ص 1464-64املشرق العدد 

 . 261( ابن جبري: الرحلة ص44)

 .116( زعرور: املرج  السابق ص44)

 1444 –القربة يف أحكام احلسبة( القاهرة  ( )ابن األخوة(: حممد بن حممد القرشي)معامل144)
  244-244ص

- 1446 –حممد بن حممد )الدرة املضيئة يف الدولة الظاهرية( لوس أجنلوس  ( )ابن  صرى(:141)
 .44ص
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.214-244ص -( ابن  صرى: املصدر نفسه 142)

 .166ص -( العليب: املرج  السابق 146)

 . 144ص-( زعرور: املرج  السابق 146)

- 16ج- 1444 –القاهرة  –أبو الفداء امساعيل )البداية والنهاية( دار املنار (: ( )ابن كلري141)
 . 246ص

 . 664ص-( أبو شامة: املصدر السابق 144)

 244ص-( ابن األخوة: املصدر السابق 144)

 ( ملزيد من املعلومات حول هذا املوضو  راج : 144)
 -لييف( اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب    عبد الرزاق أمحد )البذل وال،طلة زمن سالطني املما)أمحد(: 

1444. 

( هو املليف املؤيد عماد الدين إمساعيل بن املليف األفضل نور الـدين   ملـيف محـاة.  ـاحب     144)
املختصر يف أخبار البشر، كانت له فضائل كلرية يف علوم متعددة من الفقه، واهليئة والطـب،  

.   ابـن حجـر:   164ص 16م(.ابـن كـلري: املصـدر السـابق ج    1662هـ 462تويف سنة )
 .214-216ص - 4ج -  ابن ت ري بردي: النجوم  214-214ص 1الدرر ج

116ص 6( املقريزي: السلوك ج114)

.   612-644ص 1.   ابن حجر: الدرر ج144ص 16( ابن كلري: املصدر السابق ج111)
 .64-62ص -بهنسي: املرج  السابق 

ها   مائتان ومخسون فرسًا، وأهدى . وذكر من644ص - 6ج -( املقريزي: املصدر السابق 112)
 جلمي  األمراء واألعيان عدة هدايا  .

 . 646ص - 1ج -( ابن حجر: الدرر 116)

.164ص - 1ج -( املقريزي: املصدر السابق 116)
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 –األردن  –العصر اململوكي( دار أسامة  –( )الزيدي(: مفيد )موسوعة التاريخ اإلسالمي 111)
 . 226ص - 2442 –الطبعة األوىل 

  الزيدي:  164-161  زيتون: املرج  السابق ص 144-144( زعرور: املرج  السابق ص114)
 .221-226ص -املرج  السابق 

.66ص - 4ج -( املقريزي: السلوك 114)

 .111ص -( زيتون: املرج  السابق 114)

 . 161-121( العليب: املرج  السابق ص114)
 

 األعياد يرج  إىل: وملزيد من املعلومات عن العادات والتقاليد الشامية يف
 )السامرائي(: فراس )التقاليد والعادات الدمشقية(

 .2446 –دمشق  –الطبعة األوىل  –دار األوائل 


