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د .سامي بن سعد املخيزمي
تنــاول البحــث ظاهــرة نفــي ســاطين المماليــك فــي عصريــه المماليكــي األول
(البحــري) ،والعصــر المماليكــي الثانــي (الجراكســة) (906-652هـــ1501-1254/م)،
واصطالحــا ،وأنــه يع ـ ُّد مــن العقوبــات
وقــد اســتهل البحــث بتعريــف مفهــوم النفــي لغــة
ً
ً
الشــرعية التــي أقرتهــا الشــريعة اإلســامية ،متنــاول تاريــخ ظهــور النفــي فــي حكــم الــدول
اإلســامية ،وكثــرة اعتمــاده فــي زمــن المماليــك بوصفــه أســلو ًبا مــن أســاليب العقوبــة
ً
مناقشــا أســباب النفــي ودواعيــه ،وطريقــة
السياســية التــي يُجــازى بهــا بعــض الحــكام،
النفــي التــي عــادة مــا تكــون مذ َّلــة ،وأماكــن المنفى التــي تنوعت بين الداخليــة والخارجية،
ومــدة النفــي المفروضــة ،وأحــوال الســاطين المنفييــن فــي المنفــى ،وأســلوب حياتهــم
فيــه ،وعــودة بعــض المنفييــن مــن منفاهــم إلــى الحكــم مجــد ًدا ،وأســباب ذلــك.
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تعد ظاهرة نفي رأس السلطة السياسية في الدولة اإلسالمية
غريبـة وجديـرة بالدراسـة فـي الوقت نفسـه ،فالتصرف المعهود
في تلك الحقبة تجاه خسـارة رأس السـلطة منصبه هو التخلص
منـه ،إمـا بقتلـه وإمـا بتعطيـل إحـدى حواسـه؛ لكي ال يكـون الئ ًقا
مـن الناحيـة الشـرعية لتولـي هـذا المنصـب ،ولكـن أن ينفى وهو
نوعـا مـا فهـذه ظاهـرة مهمـة
سـليم الحـواس وفـي أوضـاع جيـدة ً
فـي التاريـخ اإلسلامي ،تجلَّت بوضوح فـي العصر المملوكي.
ومـا شـجعني علـى البحـث فـي هـذا الموضـوع هـو حاجـة
المكتبـة التاريخيـة لسـد النقـص المتعلـق بـه ،فمعظـم َمـن كتـب
عـن النفـي تناولـه مـن زاويـة شـرعية فقهيـة ،أو مـن زاويـة تاريخ
النفـي بوصفـه أسـلو ًبا مـن أسـاليب العقـاب فـي المجتمـع
اإلسلامي ،ولعـل دراسـة أ .د .غيثـان بـن جريـس الموسـومة
بــ( :تاريـخ عقوبـة النفـي منـذ فجر اإلسلام حتى قيام دولة بني
العبـاس)((( مـن أهـم الدراسـات التـي تح َّدثـت عـن عقوبـة النفي
مـن زاويـة تاريخيـة ،وهـي الوحيـدة التـي تناولـت هـذا الموضـوع
بحسـب مـا اطلعـت عليـه ،ولعـل مـن أهـم نقـاط االختلاف بيـن
هـذا البحـث ودراسـة الدكتـور غيثـان أن هـذه الدراسـة سـتركز
فـي العصـر المملوكـي ،فـي حيـن توقفـت دراسـة الدكتـور غيثان
عنـد قيـام الدولـة العباسـية 132هــ750/م ،واألمـر الثانـي أن
هذه الدراسـة سـتتناول فئة مهمة من فئات المجتمع المملوكي،
وهـي فئـة السلاطين التـي تتربـع علـى ق َّمـة الهـرم االجتماعـي،
((( نُشـرت هـذه الدراسـة فـي مجلـة جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود
اإلسالمية ،ع( ،6المحرم 1413هـ1992/م) ،ص .609-588وأعيد نشرها
فـي مجلـة المنهـل ،ع( ،512شـعبان 1414هــ1994/م) ،ص.90-82
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وهـذه الفئـة هـي التـي كانـت تقـود المجتمـع المملوكـي فـي تلـك
الحقبة ،أما دراسة الدكتور غيثان فشملت تاريخ النفي بوصفه
ـوزي بهـا مختلـف فئـات المجتمـع اإلسلامي فـي مـدة
عقوبـة ُج ِ
دراسـته .ولــ َّما لـم أجـد غيـر دراسـة الدكتـور غيثـان عـن تاريـخ
تحمسـت للكتابـة فيـه كمـا ذكـرت آن ًفـا.
النفـي َّ
تحدثـت فـي البـدء عـن النفـي
وللبحـث فـي هـذا الموضـوع َّ
تاريخـه ،وأسـبابه ،والتفريـق بين النفـي والعزل في تلك الحقبة،
وهي مسألة دقيقة ،ثم تناولت طريقة نفي السالطين المماليك،
ومـدى االختلاف فـي طرق نفيهم ،والمراسـم المتبعة للنفي في
ٍّ
كل مـن العصـر البحري والعصر الجركسـي.
وبعـد ذلـك تناولـت بالبحـث أماكن النفـي التي كان يُنفى إليها
السلاطين المماليـك ،سـواء داخـل مصـر أو خارجهـا أو خـارج
دولـة المماليـك كليـة ،ثـم تناولـت ُمـ ّدة النفـي ،وطبيعـة حيـاة
السلاطين فـي أثنـاء النفـي ،وكيـف كانـت نهايـة هـذا النفـي؟
النفي تاريخه وأسبابه:

النفـي لغـة هـو َّ
الطـرد واإلبعـاد ،وأمـا فـي االصطلاح فقـد
تعـددت األقـوال فيـه علـى ثالثـة أوجـه ،هـي:
أ  -التشريد في البلدان والمطاردة والمالحقة.
ب  -الحبس والسجن.
ج  -اإلبعاد إلى بلد آخر مع الحبس فيه(((.
((( الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة ،ج ،41الكويـت ،وزارة األوقـاف والشـؤون
اإلسلامية2002 ،م ،ص.118
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ويُضاف إلى ذلك ً
أيضا النفي االختياري الذي قد يلجأ إليه
السـلطان للضغـوط السياسـية ،أو التضييـق عليـه فـي ممارسـة
مهماتـه من كبـار األمراء.
والنفي من العقوبات الشرعية التي أق َّرتها الشريعة اإلسالمية
بحق عدد من الجرائم مثل :الزنا ،والسرقة ،والحرابة ،وال ِّردة(((،
ولكـن النفـي الـذي نحـن بصـدده فـي هـذا البحـث هـو النفـي
السياسـي المرتبـط بمنصـب السـلطان؛ وهنـا يجـب التفريـق بيـن
النفـي والعـزل ،فكثيـ ًرا مـا يختلـط هذان المصطلحان ،وال سـيما
عنـد الحديـث عـن أسـباب النفـي ،ولكـن يحسـن قبـل الحديـث
عـن أسـباب نفـي السلاطين المماليـك إعطـاء لمحـة تاريخيـة
مختصـرة عـن هـذا الموضـوع.
ارتبـط عـزل الخلفـاء والسلاطين فـي الدولـة اإلسلامية
ً
ارتباطـا كبيـ ًرا بقتلهـم ،وكثيرة هـي الحاالت التي
فـي المشـرق
جـرى فيهـا تصفيـة رأس السـلطة السياسـية .وفـي العصـر
العباسـي ظهـرت وسـيلة جديـدة للتخلـص مـن رأس السـلطة
بسـ ْمل عينيـه(((؛ لكـي يفقـد إحـدى
الشـرعية ،وهـو الخليفـة َ
حواسـه ،ثـم يغـدو غيـر صالح مـن الناحية الشـرعية للخالفة،
وهـذا مـا سـيُقلل مـن الضغـوط علـى مـن أزاحـه مـن السـلطة
لكيلا يقتلـه.
ويُعـد الخليفـة العباسـي القاهـر بـاهلل محمـد (322-320هــ/
934-932م) أول خليفـة مسـلم ُسـمِ لت عينـاه ،وبقـي علـى قيـد
((( الحمـوي ،أسـامة محمـد منصـور ،عقوبـة النفـي (دراسـة مقارنة في الفقه
اإلسلامي والقانون) ،مجلة جامعة دمشـق ،مج  ،19ع2003 ،2م ،ص.497
ٍ
بحديـدة ُمحمـاة .انظـر :ابـن منظـور ،محمـد بـن
((( َسـ ْم ُل العيـن َفقْؤهـا
مكـرم ،لسـان العـرب ،ج ،11بيـروت ،دار صـادر1414 ،هــ ،ص.347
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الحياة لعدة سـنوات((( ،واسـتعملت هذه الوسـيلة كذلك للتخلص
مـن عـدد مـن القـادة والزعمـاء فـي تلـك الحقبـة ،كأن هـذه
الوسـيلة نـوع مـن أنـواع النفـي بحيـث ال يضطـر المنتصـر إلـى
قتـل خصمـه المهـزوم ،وفـي الوقـت نفسـه يأمـن منـه ،ومـع ذلـك
فقـد كانـت الوسـيلة المشـهورة لحسـم النزاعـات السياسـية فـي
الدولـة اإلسلامية فـي تلـك الحقبـة هـي القتـل.
ومع قيام الدولة األيوبية في مصر وبالد الشام استمرت
وخصوصـا بعـد وفـاة صلاح الديـن
حـاالت القتـل والنفـي
ً
األيوبـي ،فمـن أُولـى حـاالت النفـي فـي هـذه الدولـة نفـي
(((
ص ْرخد
األفضـل علـي بـن صلاح الديـن((( مـن دمشـق إلـى َ
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((( ُسملت عيناه سنة 322هـ934/م ،وتوفي سنة 339هـ950/م.
((( الملـك األفضـل علـي هـو أكبـر أبناء صالح الديـن األيوبي وولي عهده،
تولـى حكـم دمشـق بعـد وفـاة أبيـه ،ثـم نفـاه أخـوه العزيـز باالتفـاق مـع
عمـه العـادل إلـى صرخـد التـي بقـي بهـا حتـى رحـل إلـى القاهـرة
أتابـ ًكا البـن أخيـه الملـك المنصـور محمـد ،ولمـا اسـتولى العـادل علـى
مصـر أعطـاه عـدة بلاد بالشـرق ،فرحـل إليهـا وبقـي بهـا حتـى وفاتـه
بقلعـة ُس َميْ َسـاط سـنة 622هــ1225/م ،ودفـن بحلب .انظـر :المنذري،
عبدالعظيـم بـن عبدالقـوي ،التكملـة لوفيات النقلة ،ج ،3ط ،3تحقيق:
بشـار عـواد معـروف ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة1984 ،م ،ص،140
ترجمـة رقـم 2020؛ أبـو شـامة ،عبدالرحمـن بـن إسـماعيل ،المذ َّيـل
علـى الروضتيـن ،ج ،1تحقيـق :إبراهيـم الزيبـق ،بيـروت ،دار الرسـالة
العالمية ،دار البشائر اإلسالمية2010 ،م ،ص381؛ ابن خلكان ،أحمد
بـن محمـد ،وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمان ،مج ،3تحقيق :إحسـان
عبـاس ،بيـروت ،دار صـادر1978 ،م ،ص ،421-419ترجمـة رقـم .486
ص ْر َخـ ُد :قلعـة حصينـة مالصقـة لبلاد حـوران مـن أعمـال دمشـق،
((( َ
وهـي واليـة حسـنة واسـعة .انظـر :الحمـوي ،ياقـوت ،معجـم البلـدان،
مـج ،3بيـروت ،دار صـادر1977 ،م ،ص401؛ البغـدادي ،عبدالمؤمـن =
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سـنة 592هــ1196/م((( ،ونفـي الملـك المنصـور بـن العزيـز
عثمـان مـن الحكـم((( فـي سـنة 596هــ1200/م( ،((1ومع ذلك
فـإن عـدد حـاالت النفـي فـي هـذه الدولـة لـم تكـن كبيـرة،
ربمـا بسـبب قصـر عمـر دولتهـم ،ودمويـة الصراع السياسـي
بينهم .
وعنـد قيـام دولـة المماليـك ،وفـي أثنـاء محاولتهـم تصفيـة
آخـر سـلطان أيوبـي وهـو تـوران شـاه فـي (ذي القعـدة 647هــ -
المحـرم 648هــ /فبرايـر  - 1250إبريـل 1250م) ا ْقتُـرح عليهـم
عـدم قتلـه ونفيـه مـن مصـر إلـى حصـن َكيْفـا( ((1واإلبقـاء علـى
= بـن عبدالحـق ،مراصـد االطلاع علـى أسـماء األمكنـة والبقـاع ،ج،2
تحقيـق :علـي محمـد البجـاوي ،بيـروت ،دار المعرفـة للطباعة والنشـر،
1954م ،ص.838
((( ابـن األثيـر ،علـي بـن محمـد ،الكامـل فـي التاريـخ ،ج ،10تحقيـق :عمـر
عبدالسلام تدمـري ،دار الكتـاب العربـي ،بيـروت2012 ،م ،ص-140
142؛ ابـن خلـكان ،وفيـات األعيـان ،مـج ،3ص ،420-419ترجمـة رقـم
.486
((( الملـك المنصـور محمـد بـن العزيـز عثمـان بـن الناصـر صلاح الديـن،
تولـى مصـر بعـد وفـاة أبيـه سـنة 595هــ1199/م وعمـره عشـر سـنوات،
ولـم يـدم فـي الحكـم ،فقـد تسـلط عليه عم أبيه الملك العادل ،واسـتولى
علـى حكـم مصـر منـه سـنة 596هــ1200/م .انظـر :ابـن األثيـر ،الكامـل
فـي التاريـخ266/10 ،؛ المقريـزي ،أحمـد بـن علـي ،السـلوك لمعرفـة
دول الملـوك ،ج ،1ق ،1ط ،2تحقيـق :محمـد مصطفـى زيـادة ،وسـعيد
عبدالفتـاح عاشـور ،القاهـرة ،دار الكتـب المصريـة1956 ،م ،ص-145
 ،146ص.152
( ((1المقريزي ،السلوك ،ج ،1ق ،1ص.153
( ((1حصـن َكيْفـا :ويقـال كيبـا ،بلـدة وقلعـة عظيمـة مشـرفة علـى دجلة بين
آمـد وجزيـرة ابـن عمـر مـن ديـار بكـر ،كانـت ذات جانبين ،وعلـى دجلتها
قنطـرة عظيمـة .انظـر :الحمـوي ،معجـم البلـدان ،مج ،2ص.265

161

نفي سالطين المماليك

161

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

حياتـه ،ولكنهـم رفضـوا وقتلـوه بشـكل دمـوي( .((1ومع أن األغلب
فـي الصراعـات علـى السـلطة فـي العصر المملوكي هو القسـوة
والدموية ،وربما ذلك بسـبب تربيتهم العسـكرية وطبيعة النظام
السـائد بينهـم وإيمانهـم بـأن البقـاء لألقـوى فـإن هـذا العصـر
شـهد اسـتمرار حـاالت عـزل السلاطين ونفيهـم وزيادتهـا،
والعـزل شـيء معـروف وأسـبابه تختلـف مـن عصـر إلـى عصـر
ومـن سـلطان إلـى آخـر( ،((1وقتـل السـلطان هـو فـي حقيقتـه
عزل له.
أمـا مـن قـام بنفـي السلاطين ،سـواء من النـواب أو كبار
األمراء في الدولة المملوكية ،بهذا الشكل (أحصيت ثماني
عشـرة حالـة نفـي لسلاطين دولـة المماليـك بعصريهـا)
فهـذه ظاهـرة ربمـا ُوصفـت بها الدولـة المملوكية ،مع عدم
التقليـل مـن شـأن الظواهـر األخـرى المرتبطـة بالتغيـرات
السيـاسيــة فـي هــرم السـلطــة ،إذ ُعــرف هـــذا العصـــر
بدمويته.
( ((1عــن مقتلــه بالتفصيــل انظــر :ســبط ابــن الجــوزي ،يوســف بــن
عبــداهلل ،مــرآة الزمــان فــي تواريــخ أعيــان الزمــان ،ج ،22تحقيــق:
إبراهيــم الزيبــق ،بيــروت ،الرســالة العالميــة2013 ،م ،ص417؛ ابــن
واصل ،محمد بن ســالم ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ،تحقيق:
عمــر عبدالســام تدمـــري ،بيــروت ،المكتبـــة العصريـــة2004 ،م،
ص.130-128
( ((1للمزيــد عــن أســباب عــزل ســاطين المماليــك راجــع :القحطانــي،
ســعد صويــان" ،العــزل مــن المناصــب فــي دولــة المماليــك البحريــة،
أســبابه وتأثيراتــه" ،رســالة دكتــوراه ،قســم التاريــخ ،جامعــة الملــك ســعود،
1438هـــ2018/م ،ص.44-25
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أسباب النفي:

كثي ًرا ما تتداخل أسـباب نفي السلاطين المماليك وأسـباب
ً
فمثلا هزيمـة السـلطان
عزلهـم( ((1ويحـدث بينهمـا خلـط؛
المملوكـي علـى يـد خصومـه هـو سـبب مهـم مـن أسـباب عزلـه،
ولكنـه يختلـف عـن نفيـه ،فالنفـي لـه أسـبابه الخاصـة ،فقـد كان
المتعـارف عليـه عـادة أن السـلطان المهـزوم يُقتـل أو تُحدث فيه
عاهـة تمنعـه مـن العـودة إلـى الحكـم ،وأمـا اإلبقـاء علـى حياتـه
ونفيـه بـدون إحـداث عاهـات جسـدية فيـه فلـه أسـباب أخـرى،
لعـل مـن أهمها:
أ  -صغـر سـن السـلطان المنفـي ،ورحمـة مـن عزلـه عـن
السـلطنة بـه:
ولعـل مـن أبـرز األمثلـة علـى ذلـك ما قـام به المعـز أيبك حينما
نفى شريكه في الحكم األمير األيوبي األشرف موسى بن الناصر
يوسـف (652-648هــ1254-1250/م) إلـى بلاد األشـكري فـي
سـنة 652هــ1254/م( ،((1وعمـره سـت سـنوات وقيـل :عشـر(.((1
( ((1انظر :القحطاني ،العزل من المناصب ،ص.44-25
( ((1المقصـود ببلاد األشـكري اإلمبراطوريـة البيزنطيـة ،واألشـكري ُمح َّرفـة
عـن (لشـكري) وهـذه عـن السـكريس والـد اإلمبراطور تيـودور الثاني بن
السـكريس (1258-1254م656-652/هــ) ،وقـد غلـب هـذا اللقـب فيما
بعـد علـى جميـع األباطـرة البيزنطييـن .انظـر :يوسـف بـن تغـري بـردي،
النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة ،ج ،7القاهـرة ،دار الكتـب
المصريـة1950 ،م ،ص ،55هامـش .4
( ((1ابـن العميـد ،المكيـن بـن جرجـس ،أخبـار األيوبييـن ،نشـر :كلود كاهن،
مجلـة الدراسـات الشـرقية ،ج ،15دمشـق ،المعهـد الفرنسـي للشـرق
األدنـى1957-1955 ،م ،ص161؛ ابـن واصـل ،مفـرج الكروب ،ص= ،141
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ً
وأيضـا مـا قـام بـه المظفر قطز في سـنة 657هــ1259/م من نفي
المنصـور علـي بـن المعـز أيبـك إلـى دميـاط( ،((1وكان المنصـور
صغيـ ًرا فـي السـن ،وغيـر قـادر علـى إدارة شـؤون الدولـة فـي تلـك
المرحلـة العصيبـة( .((1ويظهـر فـي هذيـن المثاليـن رحمـة كل مـن
أيبـك وقطـز بهذيـن السـلطانين المعزوليـن ،إذ قـ َّررا بعـد عزلهمـا
نفيهمـا للحفـاظ علـى حيـاة كل منهمـا؛ ألنهمـا طفليـن ال ذنـب
لهمـا ،وقـد ُعـرف كل مـن أيبـك وقطـز بالعقـل والسـكون ومحبـة
الخيـر والبعـد عـن الشـك والشـر( ،((1وكان النفـي خـارج العاصمـة
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= ص179؛ الدوادار ،بيبرس المنصوري ،زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة،
تحقيـق :دونالـد س .ريتشـاردز ،بيـروت ،جمعيـة المستشـرقين األلمانية،
الشـركة المتحدة للتوزيع ،ص6؛ المقريزي ،السـلوك ،ج ،1ق ،2ص394؛
العينـي ،محمـود بـن أحمـد ،عقـد الجمـان فـي تاريـخ أهـل الزمـان ،ج،1
تحقيـق :محمـد محمـد أميـن ،القاهـرة ،دار الكتـب والوثائـق القوميـة،
2010م ،ص.53
( ((1مدينـة دميـاط :مدينـة قديمـة بيـن تنّيـس ومصـر علـى زاويـة بيـن بحر
الـروم الملـح والنيـل ،مخصوصـة بالهـواء الطيـب وعمـل ثيـاب الشـرب
الفائـق ،وهـي ثغـر مـن ثغـور اإلسلام ،و ُهدمـت بعـد خـروج الحملـة
الصليبيـة السـابعة بقيـادة لويـس التاسـع مـن مصـر علـى يـد المماليـك،
ثـم أعيـد بناؤهـا لتبقـى فـي موضعهـا الحالـي .انظـر :الحمـوي ،معجـم
البلـدان ،مـج ،2ص472؛ رمـزي ،محمـد ،القامـوس الجغرافـي للبلاد
المصريـة ،مـج ،2ق ،2ج ،1القاهـرة ،الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة،
2010م ،ص8؛ وعـن تاريـخ دميـاط السياسـي واالقتصـادي انظـر:
الشـيال ،جمـال الديـن ،مجمـل تاريـخ دميـاط ،القاهـرة ،مكتبـة الثقافـة
الدينيـة2000 ،م.
( ((1ابـن العميـد ،أخبـار األيوبييـن ،ص169؛ ابـن واصـل ،مفـرج الكـروب،
ص.262-261
( ((1الصفـدي ،خليـل بـن أيبـك ،الوافـي بالوفيـات ،ج ،24باعتنـاء :محمـد
عدنـان البخيـت وآخريـن ،بيروت ،المعهد األلماني لألبحاث الشـرقية=،
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سـواء إلى دمياط أو بالد األشـكري؛ خو ًفا عليهما من أن يُسـتغال
مـن الطامحيـن فـي الوصول إلى الحكم.
ب  -عـدم وضـوح الرؤيـة لـدى المسـؤولين علـى الحكـم مـن
األمراء ،ومحاولة حفظ خط الرجعة لهم إذا أخفقت مؤامرتهم،
واتخـاذ السـلطان المنفـي ورقـة ضغط على المنافسـين:
ومـن ذلـك توليـة األمـراء العـادل بـدر الديـن سلامش بـن
بيبـرس (ربيـع أول  -رجـب 678هــ /يوليـو  -نوفمبـر 1279م)
حتـى تهـدأ ثـورة الظاهريـة؛ ألنهـم كانـوا معظـم عسـكر مصـر،
وكانـت بعـض القلاع تحـت سـيطرة نـواب أخـي الملـك المخلـوع
السعيد (678-676هـ1279-1277/م) ،ولما نال األمراء قصدهم
خلعـوه ،وولـوا المنصـور قالوون (689-679هــ1290-1279/م)
علـى السـلطنة الـذي نفـاه إلـى الكـرك(.((2
= 1993م ،ص252؛ ج ،9اعتنـاء :يوسـف فـان إس وآخريـن1991 ،م،
ص.470
( ((2الدوادار ،زبدة الفكرة ،ص255؛ مختار األخبار ،تحقيق :عبدالحميد
صالـح حمـدان ،القاهـرة ،الـدار المصريـة اللبنانيـة1992 ،م ،ص85؛
التحفـة الملوكيـة فـي الدولـة التركيـة ،تحقيـق :عبدالحميـد صالـح
حمـدان ،القاهـرة ،الـدار المصريـة اللبنانيـة1987 ،م ،ص116-115؛
اليونينـي ،موسـى بـن محمـد ،ذيـل مـرآة الزمـان ،ج ،4حيـدر آبـاد ،دائـرة
المعـارف العثمانيـة1960 ،م ،القاهـرة ،دار الكتـاب اإلسلامي1992 ،م،
ص8؛ النويـري ،أحمـد بـن عبدالوهـاب ،نهايـة األرب فـي فنـون األدب،
ج ،30تحقيـق :محمـد عبدالهـادي شـعيرة وآخريـن ،القاهـرة ،الهيئـة
المصريـة العامـة للكتـاب1990 ،م ،ص400-398؛ ابـن أبـي الفضائـل،
مفضـل ،النهـج السـديد والـدر الفريـد فيمـا بعـد تاريـخ ابـن العميـد،
ج ،1تحقيـق :محمـد كمـال الديـن عـز الديـن ،دمشـق ،دار سـعد الديـن،
2017م ،ص .255-254وقـد أضـاف شـافع بـن علـي أن سـبب رفـض=
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وعندمـا ُق ِبـض علـى السـلطان برقـوق( ((2فـي الخامـس مـن
جمـادى اآلخـرة سـنة 791هــ /األول مـن يونيـو 1389م وحبـس
بقاعـة الفضـة( ((2أراد األميـر منطـاش( ((2أن يقتلـه إال أن األمير
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= األمـراء اسـتمرار السـلطان بـدر الديـن سلامش فـي الحكـم ِصغـر
ِسـنِّه ،إذ كان عمـره عنـد توليـه السـلطنة أحـد عشـر عا ًمـا .انظـر :ابـن
عبـاس ،شـافع بـن علـي ،حسـن المناقـب السـرية المنتزعـة مـن السـيرة
الظاهريـة ،تحقيـق ونشـر :عبدالعزيـز بـن عبـداهلل الخويطـر ،الريـاض،
مطابـع القـوات المسـلحة1396 ،هــ1976/م ،ص.51-50
( ((2تولـى السـلطان الظاهـر برقـوق الحكـم مدتيـن امتـدت بيـن سـنتي
(791-784هــ1388-1382/م) ،والثانيـة بيـن سـنتي (801-792هــ/
1398-1389م).
( ((2قاعـة الفضـة :هـي مـن جملـة قاعـات القصـر الشـرقي الكبيـر ،ذكرها
األميـر جمـال الملـك موسـى بـن المأمـون البطائحـي في تاريخـه .انظر:
المقريـزي ،أحمـد بـن علـي ،المواعـظ واالعتبـار فـي ذكـر الخطـط
واآلثار ،مج ،2تحقيق :أيمن فؤاد سـيد ،لندن ،مؤسسـة الفرقان للتراث
اإلسلامي2002 ،م ،ص342؛ البطائحـي ،موسـى بـن المأمـون ،نصـوص
مـن أخبـار مصـر ،تحقيـق :أيمـن فـؤاد سـيد ،القاهـرة ،المعهـد العلمـي
الفرنسـي لآلثـار الشـرقية1983 ،م ،ص ،17هامـش.1
( ((2األميـر سـيف الديـن تمربغا بن عبـداهلل األفضلي المعروف بمنطاش،
أصلـه مـن خاصكيـة الملـك األشـرف شـعبان ،وبعـد مقتـل األشـرف نُفي
إلـى بلاد الشـام ،وقـدم إلـى القاهـرة مـع سـلطانه برقـوق ،واسـتمر
بخدمتـه حتـى َّ
وله نيابـة ملطيـة ،واشـترك مـع األمير يلبغـا ضد الظاهر
برقـوق حتـى نفيـاه إلـى الكـرك .وجـاءت نهايتـه علـى يـد الملـك الظاهـر
برقـوق ،فقُتـل بقلعـة حلب سـنة 795هــ1393/م .انظر :ابن تغري بردي،
المنهـل الصافـي والمسـتوفي بعـد الوافـي ،ج ،4تحقيـق :محمـد محمـد
أميـن ،الهيئـة المصريـة العامة للكتاب1986 ،م ،ص ،99-94ترجمة رقم
782؛ الدليـل الشـافي علـى المنهـل الصافـي ،ج ،1تحقيـق :فهيـم محمـد
شـلتوت ،مكة المكرمة ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسلامي،
القاهـرة ،مكتبـة الخانجـي1979 ،م ،ص ،223ترجمـة رقـم .780
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يلبغـا الناصـري( ((2منعـه مـن ذلـك ،وأمـر بنفيـه إلـى الكـرك(.((2
ويبـدو أن هـدف األميـر يلبغـا مـن نفـي السـلطان برقـوق هـو
اإلبقـاء علـى حياتـه حتـى يتخلـص مـن األمير منطـاش ً
أول ،فإن
لـم يسـتطع القضـاء عليـه بمفـرده أخـرج برقو ًقـا ليسـاعده علـى
القضـاء عليـه.
وهـذا مـا حـدث بالفعـل فعندمـا وقـع الخلاف بيـن األميـر
يلبغـا ومنطـاش ،وانتهـى بنفـي يلبغـا إلـى اإلسـكندرية أخـرج
نائـب الكـرك األميـر حسـن الكجكنـي( ((2السـلطان برقو ًقـا مـن
( ((2األميـر سـيف الديـن يلبغـا الناصـري ،كان مـن كبـار أتبـاع يلبغـا الكبيـر
الناصـري ،وأصبـح أميـر ألـف فـي دولـة األشـرف شـعبان ،وتنقـل فـي
المناصـب حتـى تولـى تدبيـر المملكـة بعـد أن نُفـي الظاهـر برقـوق إلـى
الكرك ،وتولى نيابة دمشـق في سـلطنة برقوق الثانية ،وقتل بقلعة حلب
سـنة 793هـ1323/م .انظر :ابن تغري بردي ،الدليل الشـافي،793/2 ،
 ،794ترجمـة رقـم 2673؛ العسـقالني ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر ،الـدرر
الكامنـة فـي أعيـان المئـة الثامنـة ،مـج ،4بيـروت ،دار الجيـل1993 ،م،
ص ،442-440ترجمـة رقـم .1219
( ((2المقريـزي ،السـلوك ،ج ،3ق ،2ص615؛ العينـي ،محمـود بـن أحمـد،
عقـد الجمـان فـي تاريـخ أهـل الزمـان ،تحقيـق :إيمـان عمـر شـكري،
نشـر ضمـن كتـاب السـلطان برقـوق مؤسـس دولـة المماليك الجراكسـة،
القاهـرة ،مكتبـة مدبولـي2002 ،م ،ص240؛ ابـن تغـري بـردي ،يوسـف،
مـورد اللطافـة فـي مـن ولـي السـلطنة والخالفـة ،مـج ،2تحقيـق :نبيـل
محمـد عبدالعزيـز أحمـد ،القاهـرة ،دار الكتب والوثائق القومية1997 ،م،
ص11؛ النجـوم الزاهـرة.326/11 ،
( ((2األميـر حسـام الديـن الحسـن بـن علـي ال ُك ْج ُكنـي ،نائـب السـلطنة
بالكـرك ،أ ُ ِّمـر بطرابلـس وعندمـا انتزع يلبغـا الناصري الملك من برقوق
أَ َّمـره بالكـرك ،وبعـد عـودة برقـوق للسـلطنة مـرة ثانيـة ق َّربـه منـه فأ َّمـره
إمـرة خمسـين ،ثـم أميـر مئـة ومقـدم ألف ،وبعثه رسـوالً إلـى الروم ،مات
سنة 801هـ1399/م انظر :ابن تغري بردي ،الدليل الشافي=،266/1 ،
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سـجنه عملاً بوصايـة يلبغـا ،وبايـع أهـل الكـرك برقو ًقـا وبـدأ
يتحـرك فـي اتجـاه مصـر ،حتى اسـتطاع دخول القاهـرة ،ليتولى
السـلطنة للمـرة الثانيـة سـنة 792هــ1389/م(.((2
وحـدث األمـر نفسـه عندمـا لـم يجـد األمـراء بعـد خلعهـم
السـلطان الناصـر فـرج بـن برقـوق (815-801هــ-1398/
1412م) أيًّا من أبناء السلاطين لتنصيبه سـلطا ًنا ،فقبيل مقتل
السـلطان الناصر فرج في دمشـق في شـهر صفر سـنة 815هـ/
يونيـو 1412م علـى أيـدي المشـاعلية( ((2اجتمـع األمـراء بقيـادة
األميـر شـيخ المحمـدي (824-815هــ1421-1412/م) واألمير
نـوروز( ((2لخلـع السـلطان فـرج ،وولـوا مكانـه الخليفـة العباسـي
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= ترجمـة رقـم  ،916السـخاوي ،محمـد بـن عبدالرحمن ،الضوء الالمع
ألهـل القـرن التاسـع ،ج ،3بيـروت ،دار الجيـل1992 ،م ،ص،107-106
ترجمـة رقـم .423
( ((2للمزيـد مـن التفاصيـل عـن خـط سـير السـلطان برقـوق ومـا واجهـه
مـن عوائـق حتـى توليـه السـلطنة مرة أخرى انظـر :المقريزي ،السـلوك،
ج ،3ق ،2ص 655ومـا بعدهـا؛ العينـي ،عقـد الجمـان( ،تحقيـق :إيمـان
شـكري) ،ص ،252ص.298
( ((2المشـاعلية :هـم الذيـن يحملـون مشـع ً
ال توقـد بـه النـار بيـن يـدي
األمراء لي ً
ال ،وإذا أ ُمر بشنق أحد أو تسميره أو النداء عليه تو ّلوا ذلك.
وقيـل إنهـم كانـوا مسـؤولين عـن تنظيـف أسـربة البيـوت والحمامـات.
انظـر :السـبكي ،عبدالوهـاب بـن علـي ،معيـد النعـم ومبيـد النقـم،
ط ،2تحقيـق :محمـد علـي النجـار وآخريـن ،القاهـرة ،مكتبـة الخانجـي،
1993م ،ص143؛ المقريـزي ،المواعـظ واالعتبـار ،مـج ،1ص241؛ ابـن
تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة.48/9 ،
( ((2األميـر نَـ ْوروز الحافظـي نائـب الشـام ،أصلـه مـن مماليـك برقـوق
وخاصكيتهـا ،تقلَّـب فـي وظائف عـدة فتولى رأس نوبة النوب ،وإمرة
مئـة ،وتقدمـة ألـف ،ونُفـي إلـى اإلسـكندرية واعتقـل بهـا بسـبب =
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المسـتعين بـاهلل (المحـرم  -شـعبان 824هــ /يناير  -أغسـطس
1421م) رغ ًمـا عنـه ،وذلـك مؤقتًـا حتـى تهـدأ األمـور .وبالفعـل
خلـع ونفـي بعـد ذلـك .وكان مـن أسـباب اختيارهـم الخليفـة
كذلـك أنـه لـم يكـن فـي األمـراء مـن هـو أهـل للسـلطنة ،إضافـة
إلـى نظـرة كل أميـر لنفسـه بأنـه أحـق مـن غيـره بهـا(.((3
ج  -للتخفيـف مـن صدمـة قتـل السـلطان أمـام النـاس ،لـذا
ينفـى أوالً ثـم يُقتـل فـي منفـاه:
فقـد نفـى الناصـر فـرج بعـد عودتـه للسـلطنة مـرة ثانيـة
(808هـ1405/م) أخاه السلطان المعزول عبدالعزيز بن برقوق
(ربيـع األول  -جمـادى اآلخـرة 808هــ /سـبتمبر  -ديسـمبر
1405م) إلـى مدينـة اإلسـكندرية ،ومعـه أخـاه إبراهيـم وأمهمـا
وجواريهمـا وخدامهمـا .ولـم تطـل حيـاة األخويـن عبدالعزيـز
وإبراهيـم بالمنفـى فماتـا مسـمومين؛ و ُو ِّجهـت االتهامـات إلـى
الناصـر فـرج بـن برقـوق بقتلهـم(.((3
= محاولتـه قتـل السـلطان الظاهـر برقوق ،وتوفي سـنة 817هـ1414/م.
انظـر :ابـن تغـري بـردي ،المنهل الصافـي ،39-34/12 ،ترجمة رقم
2606؛ السـخاوي ،الضـوء الالمـع ،205-204/10 ،ترجمـة رقـم
.871
( ((3العينـي ،محمـود بـن أحمـد ،السـيف المهنـد فـي سـيرة الملـك المؤيـد
(شـيخ المحمودي) ،تحقيق :محمد علوي شـلتوت ،القاهرة ،دار الكتب
والوثائـق القوميـة1998 ،م ،ص259؛ ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة،
134 ،133 ،131/2؛ السـيوطي ،عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر ،تاريـخ
الخلفـاء ،ط ،2قطـر ،بعنايـة اللجنـة العمليـة بمركـز دار المنهـاج ،وزارة
األوقـاف والشـؤون اإلسلامية2013 ،م ،ص.765
( ((3المقريزي ،أحمد بن علي ،درر العقود الفريدة في تراجم األعيان =
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د  -إحسـان والـد السـلطان المنفـي إلـى مماليكـه ،ورغبتهـم
فـي حفـظ معـروف أسـتاذهم بالحفـاظ علـى حيـاة ابنـه:
فقـد نفـى األميـر قوصـون( ((3السـلطان المنصـور أبـا بكـر
بـن الناصـر قلاوون (742-741هــ1341-1340/م) إلـى مدينـة
قـوص( ،((3بسـبب شـغفه باألميـر يلبغـا اليحيـاوي( ،((3ومنادمتـه
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= المفيـدة ،ج ،2تحقيـق :محمـود الجليلـي ،بيـروت ،دار الغـرب
اإلسلامي2002 ،م ،ص ،295-294ترجمـة رقـم 610؛ ابـن تغـري
بردي ،النجوم الزاهرة47/13 ،؛ السخاوي ،الضوء الالمع.217/4 ،
وللمزيـد عـن اغتيـال الناصـر أخويـه انظـر المبحـث الخـاص بطبيعـة
النفي.
( ((3األمير سيف الدين قوصون بن عبداهلل الناصري الساقي ،كان من
أكبـر مماليـك الملـك الناصـر محمـد بـن قالوون .فق َّربـه إليه ،وز َّوجه
ابنتـه ،ور َّقـاه فـي المناصـب حتـى وصـل إلـى نيابـة السـلطنة بالديـار
المصريـة ،كان لـه إسـهام فـي توليـة أبنـاء الناصـر بعد وفاتـه ونفيهم،
وانتهـت حياتـه بالخنـق في منفاه باإلسـكندرية سـنة 742هــ1341/م.
انظـر :الصفـدي ،الوافـي بالوفيـات ،279-277/24 ،ترجمـة رقـم
287؛ ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي ،110-107/9 ،ترجمـة رقم
.1900
( ((3مدينـة ُقـوص :مدينـة كبيـرة ،وهـي قصبـة صعيـد مصـر ،أهلهـا أربـاب
ثـروة واسـعة ،وهـي محـط التجـار اآلتيـن مـن عـدن ،وهـي شـديدة
الحـ ِّر لقربهـا مـن البلاد الجنوبيـة .انظر :الحموي ،معجـم البلدان،
.413/4
( ((3األميـر سـيف الديـن يلبغـا بـن عبـداهلل اليحيـاوي الناصـري،
خصيصـا عنـد أسـتاذه الناصـر قلاوون ،تولـى نيابـة حمـاة ثـم
كان
ً
ُ
حلـب ثـم الشـام ،وقتـل فـي جمـادى األولـى سـنة 748هــ1347/م.
انظـر :الصفـدي ،الوافـي بالوفيـات ،51-41/29 ،ترجمـة رقم 22؛
ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي ،156-150/12 ،ترجمـة رقـم
.2681

170

د .سامي بن سعد املخيزمي

170

األمير ملكتمر الحجازي( ((3وغيرهم ،ومجاهرته بشـرب الخمر
واللهو وسـماع المالهي ،فعزله ونفاه بعي ًدا لكي يقل فسـاده(.((3
وهـذه الخطـوة مـن األميـر قوصـون تنفيـذ لوصيـة الناصـر
محمد بن قالوون( ،((3فقد أوصى مماليكه الكبار مثل قوصون،
وبشـتاك ،وألطنبغـا ،وغيرهـم بـأن يولـوا ابنـه أبـا بكـر السـلطنة
قبـل غيـره مـن أبنائـه ،فـإن أسـاء السـيرة أقامـوا غيـره(.((3
ولكـن ذلـك ال ينفـي أطمـاع األميـر قوصـون فـي السـيطرة
علـى السـلطنة ،فلـم ينـف المنصـور أبـا بكـر بمفـرده ،بـل نفـى
معـه إخوتـه ومجموعـة مـن األمـراء ،ولـم يتـرك إال أخـاه علاء
الدين كجك (صفر  -شـوال742هـ /أغسـطس 1341م  -إبريل
1342م) الذي واله السلطنة وهو ما زال صغي ًرا في يوم السبت
 19من صفر سـنة 742هـ 11/أغسـطس 1341م؛ ليتولى تدبير
( ((3األميـر سـيف الديـن ملكتمـر الحجـازي الناصـري ،كان مـن أصهـار
السـلطان الملـك الناصـر ،ومـن المقربيـن إليـه ،وكان أحد مقدمي أمراء
األلـوفُ ،قتـل سـنة 748هــ1347/م .انظر :الصفـدي ،الوافـي بالوفيات،
ج ،26باعتنـاء :محمـد الحجيـري2008 ،م ،ص ،287-285ترجمـة رقـم
196؛ ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي ،271-269/11 ،ترجمـة رقـم
.2540
( ((3شـمس الديـن الشـجاعي ،تاريـخ الملـك الناصـر محمـد بـن قلاوون
الصالحـي وأوالده ،تحقيـق :بربـاره شـيفر ،فيسـبادن ،دار النشـر فرانـز
شتاينر1978 ،م ،ص ،135ص139؛ المقريزي ،السلوك ،ج ،2ق ،3ص567؛
ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة.12/10 ،
( ((3تولـى الناصـر محمـد بـن قلاوون السـلطنة ثلاث مـرات :األولـى بيـن
سـنتي (694-693هــ1294-1293/م) ،والثانيـة (807-698هــ-1298/
1309م) ،والثالثـة (741-709هــ1340-1309/م).
( ((3المقريزي ،السلوك ،ج ،2ق ،3ص ،570هامش.2
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السـلطنة ونيابتهـا حتـى لـم يبـق للسـلطان الصغيـر غيـر االسـم
فقط (.((3
هـ -أحيا ًنا يكون النفي اختياريًّا ،أي بنا ًء على رغبة السلطان
لخوفه على حياته:
فعندمـا اجتمـع األمـراء لخلـع الملـك السـعيد بـن الظاهـر
بيبرس (678-676هـ1279-1277/م) من السـلطنة طلب منهم
األمـان ،وأن تكـون إليـه الكـرك وأعمالهـا( ،((4علـى حيـن يذكـر
رأي آخـر أن األمـراء هـم مـن اختـاروا لـه الكـرك( ،((4والشـاهد
فـي ذلـك أن الملـك السـعيد تدخـل فـي اختيـار مـكان نفيـه.
وكذلك نفى الناصر محمد بن قالوون نفسه إلى الكرك؛ هر ًبا
مـن تحكـم األميريـن بيبـرس الجاشـنكير (709-708هـ-1308/
1309م) ،واألميـر سـيف الديـن سلار الصالحـي( ،((4فادعى في
 24مـن رمضـان سـنة 708هــ 16/مـارس 1309م أنـه مسـافر
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( ((3الشجاعي ،تاريخ الملك الناصر ،ص141-139؛ المقريزي ،السلوك،
ج ،2ق ،3ص.571-570
( ((4الـدوادار ،مختـار األخبـار ،ص68؛ شـافع بـن علـي ،الفضـل المأثـور،
ص50؛ النويـري ،نهايـة األرب.398/30 ،
( ((4ابن أبي الفضائل ،النهج السديد.251/1 ،
( ((4األميـر سـيف الديـن سلار التتـري الصالحي المنصـوري ،تو َّلى نيابة
السـلطنة بالديـار المصريـة ،وتولـى نيابـة الشـوبك ،وانتهـت حياتـه
بقبـض الملـك الناصـر محمـد بـن قلاوون عليـه وحبسـه بالسـجن،
ليمـوت فيـه فـي  24مـن جمـادى األولـى سـنة710هـ1310/م .انظـر:
الكتبـي ،محمـد بـن شـاكر ،فـوات الوفيـات والذيـل عليهـا ،ج ،2تحقيـق:
إحسـان عبـاس ،بيـروت ،دار صـادر1973 ،م ،ص ،87-86ترجمـة رقـم
186؛ ابـن تغـري بـردي ،الدليـل الشـافي ،315-314/1 ،ترجمـة رقـم
.1070
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إلـى الحـج ،وعندمـا وصـل إلـى الكرك خلع نفسـه من السـلطنة،
وأقـام بهـا(.((4
ً
وأيضـا نفـى الناصـر أحمـد بـن الناصـر محمـد بـن قلاوون
(742هــ1341/م) نفسـه إلـى الكـرك ،تـار ًكا مصـر بمـا فيهـا من
أمـراء وعسـاكر ،وأخـذ معـه األمـوال والذخائـر ،وعندمـا رفـض
العـودة بعـد إلحـاح مـن األمـراء خلعـوه مـن السـلطنة ،وأقامـوا
مكانـه أخـاه الملـك الصالـح إسـماعيل ،وذلـك يـوم الخميـس في
 22مـن المحـرم 743هــ 4/يوليـو 1342م(.((4
طريقة النفي:

اختلفـت طريقـة نفـي السلاطين فـي العصـر المماليكـي
األول (البحـري) عـن طريقتهـا فـي العصـر المماليكـي الثانـي
(الجراكسـة) ،فلـم تكـن هنـاك أي خطـوات متبعـة عنـد النفـي
فـي العصـر البحـري يسـير عليهـا األمـراء فـي نفـي السلاطين
المعزوليـن (المخلوعيـن) ،بـل اختلفـت مـن نفـي سـلطان إلـى
آخـر.
ولـم تُب ِّيـن لنـا المصـادر فـي العصـر البحـري الطـرق التـي
اتخـذت فـي نفـي بعـض السلاطين أو أي وصـف واضـح لذلـك،
مثـال ذلـك:
مـا حـدث مـن خلـع السـلطان األيوبـي األشـرف موسـى بـن
الناصـر يوسـف ونفيـه علـى يـد شـريكه فـي الحكم المعـز أيبك،
( ((4الدوادار ،التحفة الملوكية ،ص191-190؛ زبدة الفكرة ،ص.403
( ((4الشـجاعي ،تاريـخ الملـك الناصـر ،ص ،218-214ص231-230؛ ابـن
تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص.75
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فلـم تذكـر لنـا المصـادر إال أن المعـز خلـع األشـرف ثـم نفاه إلى
بالد األشـكري ،ولم تذكر أي تفاصيل عن كيفية نفيه( .((4ولعله
نُفي إلى بالد األشـكري عبر البحر المتوسـط من ميناء دمياط
كمـا سـيحدث مـع ابـن المعـز أيبـك فيمـا بعد.
وعلـى عكـس ذلـك ذكـرت لنـا المصـادر بعـض التفاصيـل
عـن نفـي األميـر قطـز الملـك المنصـور علـي بـن الملـك المعـز
أيبـك وأخـاه ناصـر الديـن قاقـان ووالدتهمـا ،فقـد اعتقلهـم فـي
بـرج بقلعـة الجبـل ،ثـم نفاهـم إلـى مدينـة دميـاط ،وقيـل إلـى
اإلسـكندرية ،وبقـوا فيهـا إلـى أن نفاهـم الظاهـر بيبـرس إلـى
بالد األشكري في ذي القعدة سنة 658هـ /نوفمبر 1260م(.((4
ونُفـي الملـك السـعيد بـن بيبـرس وأخـوه المسـعود خضر إلى
الكـرك بعـد أن طلـب ذلـك مـن األمـراء؛ فخـرج فـي ليلـة االثنيـن
 18من ربيع األول 678هـ 5/أغسـطس 1279م إلى بركة الحاج
ونـزل بهـا متوج ًهـا إلـى الكـرك ،وبصحبتـه سـيف الديـن بيدغان
الركنـي( ((4وجماعـة مـن المماليـك يُوصلونـه إلـى منفـاه ،ووصـل
إليهـا فـي  25مـن ربيع األول 12/أغسـطس(.((4
( ((4ابـن العميـد ،أخبـار األيوبييـن ،ص161؛ الـدوادار ،زبـدة الفكرة ،ص6؛
المقريزي ،السـلوك ،ج ،1ق ،2ص394؛ العيني ،عقد الجمان.53/1 ،
( ((4ابـن العميـد ،أخبـار األيوبييـن ،ص .169للمزيـد عـن نفـي المنصـور
انظـر المبحـث الخـاص بمـكان النفـي.
( ((4بيدغان الركني :لم يُستدل له على ترجمة.
( ((4الصفـدي ،خليـل بـن أيبـك ،نزهـة المالـك والمملـوك فـي مختصـر
سـيرة مـن ولـي مصـر مـن الملـوك ،تحقيـق :عمـر عبدالسلام تدمـري،
بيروت ،المكتبة العصرية2003 ،م ،ص158؛ الدوادار ،مختار األخبار،
ص68؛ اليونينـي ،ذيـل مـرآة الزمـان6/4 ،؛ الصقاعـي ،فضـل اهلل =
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وعندما خلع الملك المنصور قالوون بدر الدين سالمش بن
بيبـرس (ربيـع األول  -رجـب 678هــ /يوليـو  -نوفمبـر 1279م)
نفـاه ً
أيضـا إلـى مدينـة الكـرك ليلحـق بأخيـه الملـك المسـعود
خضـر ووالدتهمـا(((4؛ لكـن حـدث خلاف بيـن الملـك المسـعود
والسـلطان المنصـور انتهـى باسـتيالء األميـر طرنطـاي( ((5علـى
الكـرك ،وإعـادة أبنـاء الظاهـر بيبـرس إلـى مصـر ،فاسـتقبلهم
المنصـور خيـر اسـتقبال ،وأنزلهمـا منزلـة أوالده ،فأ َّمرهمـا
لكـن
إمـرة مئـة فـارس ،وركبـا معـه فـي الموكـب والميـدان،
َّ
األميريـن ر َّدا هـذا الجميـل بمراسـلة المماليـك الظاهرية ،وبلغ
ذلـك المنصـور قلاوون فأمـر باعتقالهمـا ،وبقيـا فـي الحبـس
حتـى نفاهمـا الملـك األشـرف خليـل بـن قلاوون مـع أمهمـا إلى
بالد األشـكري من طريق اإلسـكندرية سـنة 690هـ1291/م(،((5
= بـن أبـي الفخـر ،تالـي كتـاب وفيـات األعيان ،تحقيق :جاكلين سـوبلة،
دمشـق ،المعهـد الفرنسـي1974 ،م ،ص52؛ أبـو الفـداء ،إسـماعيل بـن
علـي ،المختصـر فـي أخبـار البشـر ،ج ،4القاهـرة ،المطبعـة الحسـينية
المصريـة1907 ،م ،ص12؛ ابـن أبـي الفضائـل ،النهـج السـديد،
.251/1
( ((4الدوادار ،مختار األخبار ،ص ،69النويري ،نهاية األرب.400/30 ،
( ((5األميـر حسـام الديـن طرنطـاي أبـو سـعيد المنصـوري ،اشـتراه
المنصـور قلاوون وق َّربـه منـه ،فترقـى عنـده حتـى أصبـح أسـتاذ
الـدار ،ولمـا تولـى المنصـور السـلطنة َّ
وله نيابـة القاهـرة ،قبض عليه
األشرف خليل بن قالوون ،وقتله في ذي القعدة سنة 689هـ /نوفمبر
1290م .انظـر :الصفـدي ،الوافـي بالوفيـات ،430-429/16 ،ترجمـة
رقـم 466؛ ابـن تغـري بـردي ،الدليـل الشـافي ،361/1 ،ترجمـة رقـم
.1238
( ((5الـدوادار ،زبـدة الفكـرة ،ص255؛ مختـار األخبـار ،ص85؛ التحفـة
الملوكيـة ،ص ،116-115ص129؛ المقريـزي ،السـلوك ،ج ،1ق= ،3
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وهنـاك أحسـن األشـكري إليهـم ،وأجـرى عليهـم مـن يقـوم بهـم
وبمـن معهـم(.((5
وقـد نُفـي السـلطان الناصـر محمـد بـن قلاوون مرتيـن إلـى
الكـرك ،المـرة األولـى نفاه السـلطان حسـام الديـن الجين إليها،
ولـم تُعـرف طريقـة نفيـه ،فقـد أخرجـه مـن القاعـة التـي تركـه
فيهـا كتبغـا ،ونفـاه إلـى الكـرك بصحبـة األميـر سـيف الديـن
سلار الصالحـي ،وكان فـي خدمتـه مجموعـة مـن أمـراء أبيـه
الملـك المنصـور ،علـى رأسـهم نائـب الكـرك جمـال الديـن
أقـش( .((5وأمـا المـرة الثانيـة فقـد نَ َفـى الناصـر محمـد نفسـه
إلى الكرك سـنة 708هـ1308/م ،وذلك هر ًبا من األمراء الذين
تغلبـوا عليـه وعلـى السـلطنة(.((5
ووصفـت لنـا المصـادر خـط سـير الناصـر فـي نفيـه الثاني،
فقد خرج يوم السـبت  25من رمضان سـنة 708هـ 17/مارس
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= ص749-748؛ النويري ،نهاية األرب214 ،29/31 ،؛ ابن الفرات،
محمد بن عبدالرحيم ،تاريخ ابن الفرات ،ج ،8تحقيق :قسطنطين
زريـق ،ونجلاء عـز الديـن ،بيروت ،المطبعة األميركانية1939 ،م ،ص،37
ص .130وقـد خالـف المقريـزي هـذه الروايـة ،وذكـر أن مـن نفـى خضـ ًرا
وسلامش هـو السـلطان المنصـور قلاوون نفسـه ،وهـذا خطـأ وقـع فيه،
وال سـيما إذا اعتمدنـا علـى مـا رواه بيبـرس المنصـوري الداودار في كتبه
(زبـدة الفكـرة) ،و(مختـار األخبـار) ،و(التحفـة المملوكيـة) ،وهـو معاصـر
ومشـارك فـي هـذه األحداث.
( ((5النويري ،نهاية األرب.214/31 ،
( ((5الـدوادار ،مختـار األخبـار ،ص ،101ص104؛ النويـري ،نهايـة األرب،
.331-330/31
( ((5الــدوادار ،زبــدة الفكــرة ،ص403؛ النويــري ،نهايــة األرب-138/32 ،
.139
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1309م للسـفر للحـج ،وهـو ينـوي الوصـول إلـى الكـرك والبقاء
هنـاك ،فركـب مـن القلعـة وركـب أعيـان العسـاكر واألمـراء
األكابـر لتوديعـه ،فأشـار إليهـم بالرجـوع ،وأكمـل طريقـه حتـى
وصـل الصالحيـة( ،((5فع َّيـد بهـا عيـد الفطـر ،ثـم رحـل عنهـا
حتـى وصـل إلـى الكـرك يـوم األحـد  10مـن شـوال 31/مـارس،
وكان بصحبتـه خاصكيتـه ،وأربـاب الوظائـف ،وعندمـا اسـتقر
بقلعتهـا أخـرج نائبهـا ومـن كان بهـا مـن البحريـة ،وأرسـل كتا ًبـا
إلـى مصـر بخلـع نفسـه عـن السـلطنة ،واسـتدعى زوجته وولده
الـذي رحلـوا مـع الركـب المصـري فـي يـوم  17مـن شـوال7/
إبريـل(.((5
وتذكـر لنـا المصـادر طريقـة نفـي األميـر قوصـون السـلطان
المنصـور أبـا بكـر بـن الناصـر محمـد بن قالوون إلـى مدينة قوص
مـع إخوتـه ،فأمـر األميـر برسـبغا( ((5بإنـزال السـلطان المنصـور
الصالحيـة :قريـة بناهـا الصالـح نجـم الديـن أيـوب (647-637هــ/
(َّ ((5
1249-1240م) لجنده في منطقة السانح .انظر :المقريزي ،السلوك،
ج ،1ق.330/2
( ((5الدوادار ،زبدة الفكرة ،ص405-404؛ النويري ،نهاية األرب-138/32 ،
 .139وتعـد مؤلفـات بيبـرس المنصـوري الـدوادار مـن المصادر الرئيسـة
فـي ذكـر نفـي السـلطان الناصـر المـرة الثانيـة ،فقـد شـارك برأيـه مـع
األمـراء الذيـن كانـوا يتشـاورون فـي مـا نـواه الناصـر مـن نفي نفسـه.
( ((5األميـر برسـبغا بـن عبـداهلل الناصـري محمـد بـن قلاوون ،واله الملـك
الناصـر الحجوبيـة ،ثـم زادت رتبتـه عنـد أسـتاذه ،وانتهـى بـه الحـال
بالحبـس فـي ثغـر اإلسـكندرية ،حتـى قتـل على يد شـهاب الدين أحمد بن
صبيـح ،وذلـك فـي شـهر شـوال سـنة 742هــ /مـارس 1342م .انظـر :ابـن
تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي ،283-282/3 ،ترجمـة رقـم 655؛ الدليـل
الشـافي ،187/1 ،ترجمـة رقـم .654
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وسـتة مـن إخوتـه مـن القلعـة ،ولـم يُتـرك إال أخـوه علاء الديـن
كجـك ،فنـزل المنصـور نهـار السـبت  19مـن صفـر 742هــ11/
أغسـطس 1341م وهـو ُم َطيْلـس( ((5بفوطـة كافوريـة( .((5ومـع كل
منهم مملوك صغير وخادم وفرس وبقجة قماش( ،((6وتوجهوا بهم
إلـى شـاطئ النيـل ليركبـوا الح َّراقـة( ((6إلـى منفاهـم بمدينة قوص،
وكان بصحبتهـم األمـراء بغاتمـر (بهـادر) بـن جركتمـر( ((6وقشـتمر
إسـتاداره( ((6يوصلونهـم ،وأرغـون العالئـي( ((6يقيـم عندهـم(.((6
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(ُ ((5م َطيْلـس :أي مغطـى بمـا يشـبه الطيلسـان .انظـر :دوزي ،رينهـارت،
تكملـة المعاجـم العربيـة ،ج ،7ترجمـة :محمـد سـليم النعيمـي ،العـراق،
وزارة الثقافـة واإلعلام ،دار الرشـيد للنشـر1976 ،م ،ص.111
( ((5فوطة كافورية أي فوطة بيضاء .دوزي ،تكملة المعاجم.115/9 ،
( ((6بُقجـة :وفـي التركيـة بقشـة ،جمعهـا بقجـات وبقـج وبقـش ،وهي قطعة
مربعـة مـن الثيـاب أو القمـاش أو غيرهـا مبطنـة ،ولهـا ألـوان مختلفـة،
تلـف بهـا المالبـس لحفظهـا .انظـر :دوزي ،تكملـة المعاجـم390/1 ،؛
عمـر ،أحمـد مختـار ،معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة ،مـج ،1القاهـرة،
عالـم الكتـب2008 ،م ،ص.230
( ((6الح َّراقـة :نـوع مـن السـفن صغيـرة الحجـم اسـتعملها المسـلمون فـي
العصـور الوسـطى .للمزيـد عـن وصـف الحراقـة راجـع :النخيلـي ،درويش،
السفن اإلسالمية على حروف المعجم ،اإلسكندرية ،جامعة اإلسكندرية،
1974م ،ص.37-32
( ((6بغاتمر (بهادر بن جركتمر) :لم يُستدل له على ترجمة.
( ((6قشتمر :لم يُستدل له على ترجمة.
( ((6األمير سيف الدين أرغون العالئي الناصري ،رأس نوبة الجمدارية،
بقـي عليهـا حتـى وفاتـه ،وكان مدبـر مملكة الملك الصالح إسـماعيل،
قتـل سـنة 748هــ1347/م .انظـر :الصفـدي ،الوافـي بالوفيـات،
 ،355/8ترجمـة رقـم 3788؛ ابـن تغـري بـردي ،الدليـل الشـافي،
.105/1
( ((6الشجاعــي ،تاريــخ الملــك الناصــر ،ص139؛ ابـن الــوردي ،عمــر =
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ولمـا بـدأ الناصـر أحمـد بـن قالوون التحرك إلـى الكرك يوم
األربعـاء ثانـي مـن ذي الحجـة  16/مايـو خلـع لبـاس الجنديـة،
وارتـدى لبـس العـرب ،وركـب الهجـن ،وشـ َّيعه العـوام واألمـراء،
وفـي الطريـق أمـر األمـراء الذيـن معـه بالتوجـه إلـى غـزة،
والمماليـك والخليفـة إلـى الخليـل ،وفـي يـوم األربعـاء  9مـن ذي
الحجـة  23/مايـو توجـه إلـى الكـرك ،ولـم يبـق بصحبتـه غيـر
مملوكيـن وكاتـب السـر وناظـر الجيـش ال غيـر(.((6
ويـورد لنـا الشـجاعي تفاصيـل عمـا حمله الناصـر أحمد معه
توجهـه إلـى الكـرك ،فيذكـر أنـه" :فتـح الخزائـن والذخائـر
قبـل ِّ
التـي مـن قديـم الزمـان عن الملوك المتقدمة ،وأخذ كل ما فيها
مـن ذهـب وفضـة وفصـوص وجواهـر ،ولم يترك بالخزائن شـي ًئا
قـل وال َّ
َّ
جـل .وأخـذ حتـى البسـط والنحـاس ورؤوس القناديـل
والشـمعدانات .وأخـذ مـن حريم والـده من الفصوص والزراكش
والقمـاش واألمتعـة مـا ال يُحـد وال يُحصـر .وأخـذ كل مغنيـة
فـي القلعـة مـن الجـواري ،وهـن خمـس وخمسـون جاريـة مغنيـة
= بـن مظفـر ،تتمـة المختصـر فـي أخبـار البشـر (تاريـخ ابـن الـوردي)،
ج ،2القاهـرة ،المطبعـة الوهبيـة الزاهيـة البهيـة1868 ،م ،ص332؛
الصفـدي ،خليـل بـن أيبـك ،أعيـان العصـر وأعـوان النصـر ،ج ،1تحقيـق:
علـي أبـو زيـد وآخرين ،دمشـق ،دار الفكـر1998 ،م ،ص721؛ المقريزي،
السلوك ،ج ،2ق ،3ص ،567ص570؛ السحماوي ،شمس الدين محمد،
الثغـر الباسـم فـي صناعـة الكاتـب والكاتـم :المعـروف باسـم "المقصـد
الرفيـع المنشـا الهـادي لديـوان اإلنشـا للخالـدي" ،ج ،1تحقيـق :أشـرف
محمـد أنـس ،القاهـرة ،دار الكتـب والوثائـق القوميـة2009 ،م ،ص246؛
ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة.17/10 ،
( ((6الشجاعي ،تاريخ الملك الناصر ،ص.218-217
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وألـف ألـف دينـار وألفـا ألـف درهـم ومئـة وثمانـون صنـدو َق ُخلع
وقمـاش ،وسـبعة صناديـق فصـوص وزركـش وحلـى وفضيـات،
وقـش الجميـع والـذي قـدر عليـه"(.((6
وجـاء عنـده ً
أيضـا" :رسـم أن يحمـل إلـى الكـرك مـن ديـار
مصر خمسـة ألف إردب قمح ومئة إردب أرز ،...وأرسـل قدامه
مئتـي رأس بقـر وألـف رأس غنـم"(.((6
ولـم يكتـف الناصـر بذلـك بـل طلـب بعـد نزولـه بالكـرك ممـن
حولـه مـن األمـراء الغلال واألمـوال ،فأمـر أن يُرسـل إليـه مـن
دمشـق ُ
ألـف جمـل محملـة مكسـرات جـوز ولـوز وفسـتق وزبيـب
وغيـره(.((6
أمـا فـي العصـر المماليكـي الثانـي فلـم تختلـف طـرق نفـي
السلاطين بعد خلعهم ابتدا ًء من الظاهر برقوق حتى األشـرف
جـان بلاط آخـر مـن نُفي .فعند القبض على السـلطان المخلوع
كان يُحبـس فـي إحـدى قاعـات قلعـة الجبـل ،ويُوقـف عليـه مـن
يخدمـه مـن المماليـك ،ثـم يُنـزل مـن القلعـة مقيـ ًدا فـي أغلـب
فرسـا وخلفـه أوجاقي( ((7بخنجر ،ليأخذ طريقه
األحيـان ،راك ًبـا ً
إلـى الحراقـة بالنيـل ،ويرحـل بهـا إلـى منفـاه.
رئيسـا لنفـي السلاطين فـي
وكان النيـل يسـتعمل طري ًقـا
ً
( ((6الشجاعي ،تاريخ الملك الناصر ،ص.216
( ((6الشجاعي ،تاريخ الملك الناصر ،ص.217-216
( ((6الشجاعي ،تاريخ الملك الناصر ،ص.218
( ((7أوجاقـي أو (أوشـاقي) :لقـب أَ ْعجمـي يطلـق علـى الـذي يتولـى ركـوب
الخيـول للتسـيير والرياضـة .انظـر :القلقشـندي ،أحمـد بـن علـي ،صبـح
األعشـى ،ج ،5القاهـرة ،دار الكتـب الخديويـة1915 ،م ،ص.454
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العصـر المملوكـي الثانـي؛ ألن معظـم مـن نُفـي منهـم كان يُنفـى
إلـى مدينـة اإلسـكندرية ،ويمكننـا تتبـع هـذه الخطـوات مـع نفـي
سلاطين المماليـك الجراكسـة علـى النحـو اآلتـي:
عنـدمـا خلـع األمـراء السلطـان الظـاهـر بـرقـو ًقـا سنـة 791هـ/
1389م ،و ُقبض عليه بعد هروبه ُحبس في قاعة الفضة( ((7إلى
أن أمـر األميـر يلبغـا بنفيـه إلـى مدينـة الكـرك ،فأنزلـه األميـر
علاء الديـن ألطنبغـا الجوبانـي( ((7مقيـ ًدا فـي الثلـث األول مـن
ليلـة الخميـس  22مـن جمـادى اآلخرة 791هــ 25/يونيو 1389م
إلـى بـاب القرافـة أحـد أبـواب القلعـة ،وأركبـه هجينًـا ،وتوجه به
إلـى قبـة النصـر خـارج القاهـرة ،وسـلمه األميـر شـمس الديـن
محمـد بـن عيسـى العائـدي ،ومـن هنـاك سـافر إلـى الكـرك مـن
طريـق عجـرود( ،((7وكان بصحبتـه ثالثـة مماليـك صغـار ،وهـم:
( ((7هـي قاعـة الذهـب عنـد العينـي ،وقاعـة النحـاس عنـد ابـن إيـاس.
انظـر :العينـي ،عقـد الجمـان( ،تحقيـق :إيمـان عمـر شـكري) ،ص،245
هامـش ،125ص276؛ ابـن إيـاس ،محمـد بـن أحمـد ،بدائـع الزهـور فـي
وقائـع الدهـور ،ج ،1ق ،2تحقيـق :محمـد مصطفـى ،القاهـرة ،عيسـى
البابـي الحلبـي1986 ،م ،ص.409
( ((7ألطنبغـا بـن عبـداهلل الجوبانـي ،نائب دمشـق وأحد كبار األمراء ،تنقل
فـي الواليـات ،وتوفـي بدمشـق مقتـوالً فـي أثنـاء أحـداث الخلاف بيـن
منطـاش والسـلطان برقـوق فـي سـنة 792هــ1390/م .انظـر :ابـن تغـري
بـردي ،الدليـل الشـافي ،151-150/1 ،ترجمـة رقـم 535؛ العسـقالني،
الـدرر الكامنـة ،407/1 ،ترجمـة رقـم .1051
( ((7عجـرود مـن مـدن شـبه جزيـرة سـيناء علـى بُعـد  20كـم مـن الشـمال
الغربـي لمدينـة السـويس ،كانـت مـن محطـات طريـق الحـاج المصـري.
انظـر :الحمـوي ،معجـم البلـدان292/1 ،؛ محمـد رمـزي ،القامـوس
الجغرافـي ،مـج ،1ق ،1ص.321
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سـودن ابـن أختـه ،وقطلبوغـا ،وأقبـاي ،وهنـاك تسـلَّمه نائـب
الكرك األمير حسـام الدين حسـن الكجكني ،وأسـكنه في مكان
عنـده يُسـمى الطارمـة(.((7
أمـا الناصـر فـرج بـن برقـوق فقـد اسـتطاع انتـزاع السـلطنة
مـن أخيـه عبدالعزيـز( ،((7وأبقـاه عند أمه بال ُّدور السـلطانية في
َ (((7
القلعـة ،وعندمـا خـرج الناصـر فـرج لمحاربـة األميـر َجكـم
بحلب بعد ثمانية أشـهر ونصف شـهر من عودته إلى السـلطنة؛
نفـاه وأخـاه إبراهيـم ومعهمـا أمهمـا وجواريهمـا وخدامهمـا إلـى
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( ((7ابـن الفـرات ،تاريـخ ابـن الفـرات107-105/9 ،؛ المقريـزي،
السـلوك ،ج ،3ق ،2ص632-630؛ ابـن حجـر العسـقالني ،إنبـاء
الغمـر بأنبـاء العمـر ،ج ،1تحقيـق :حسـن حبشـي ،القاهـرة ،المجلـس
األعلـى للشـؤون اإلسلامية1969 ،م ،ص369؛ العينـي ،عقـد الجمـان،
(تحقيق :إيمان شـكري) ،ص245؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،1ق،2
ص.409
( ((7عندمـا تُوفـي الظاهـر برقـوق تولـى ابنـه الناصـر فـرج السـلطنة،
واختفـى فـي يـوم االثنيـن  16مـن ربيـع األول سـنة 808هــ 19/سـبتمبر
1405م وتـرك الحكـم ،فتولـى أخـوه المنصـور عبدالعزيـز الحكـم مكانه،
وبعـد مـرور سـتين يو ًمـا ،وقيـل :بعـد ثمانيـة وسـتين يو ًمـا ظهـر بعدهـا
فـرج بـن برقـوق مـرة أخـرى ،لينتـزع السـلطنة مـن أخيـه عبدالعزيـز فـي
 4مـن جمـادى اآلخـرة ،وأبقـاه عنـد أمـه بقلعـة الجبـل .انظـر :ابـن تغري
بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص.126-125
( ((7األميـر َج َكـم بـن عبـداهلل ،تقلَّـب فـي الوظائـف ونُفي إلـى حلب ،وأفرج
عنـه ليتولـى نيابتهـا ،ثـم سـيطر عليهـا مـع جماعـة مـن األمـراء ،وأعلـن
العصيـان ضـد الناصـر فـرج بـن برقـوق ،فـكان القتـال بينهـم بالقـرب
مـن الصالحيـة ليهـزم جكـم فـي النهايـة .قتـل بآمـد يـوم األربعـاء  25مـن
ذي القعـدة وقيـل :فـي أوائـل ذي الحجـة سـنة 809هــ /مايـو 1407م.
انظـر :ابـن تغـري بـردي ،الدليـل الشـافي ،247/1 ،ترجمـة رقـم 848؛
السـخاوي ،الضـوء الالمـع ،76/3 ،ترجمـة رقـم .292
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مدينـة اإلسـكندرية ،ووكل بهمـا مقد َميـن ،همـا األميـر َق ْطلُوبغـا
الحسـني الكركـي( ،((7واألمير إينـال حطب العالئي( ،((7فتوجهوا
عبـر النيـل ونزلـوا اإلسـكندرية يـوم االثنيـن  24مـن صفـر سـنة
809هــ 18/أغسـطس 1406م(.((7
ولـم تمـر إال سـبعة أشـهر وخمسـة أيـام مـن واليـة الخليفـة
المسـتعين بـاهلل الـذي تولـى السـلطنة بعـد مقتـل الناصـر فـرج
بـن برقـوق حتـى خلعـه األميـر شـيخ المحمـودي ،واسـتولى علـى
السـلطنة فـي شـهر صفـر سـنة 815هــ /يوليـو 1412م ،وأبقـى
على المستعين في منصبه خليفة للمسلمين ،حتى أبدله بأخيه
المعتضـد داود يـوم الخميـس  16مـن ذي الحجـة سـنة 816هــ/
 18مـارس 1414م ،وحبسـه فـي قلعـة الجبـل بأحـد ُدور الحـرم
وسـمي
( ((7قطلوبغـا بـن عبـداهلل الحسـني الكركـي الظاهـريُ ،
الكركـي ألنـه كان بصحبـة أسـتاذه الظاهـر برقـوق بالكـرك الـذي
كان مقر ًبـا منـه ،وكان أحـد مقدمـي األلـوف بالقاهرة ،سـجن مدة
باإلسـكندرية ،وأفـرج عنـه وأُعيـد إلـى تقدمتـه .توفـي بـداره فـي
شـعبان سـنة 890هــ /أغسـطس 1485م بالقـرب مـن مدرسـة
السلطان حسن .انظر :ابن تغري بردي ،الدليل الشافي،545/2 ،
ترجمة رقم 1871؛ السخاوي ،الضوء الالمع ،224/6 ،ترجمة رقم
.747
( ((7إينـال بـن عبـداهلل حطـب العالئـي الظاهـري برقـوق ،كان أحـد أمـراء
األلـوف بالديـار المصريـة فـي دولـة أسـتاذه فـرج بـن برقـوق ،ثـم تولـى
رأس نوبـة النـوب ،وبقـي فيهـا حتـى توفـي بعـد صـراع طويل مـع المرض
ليلـة الجمعـة  6مـن ذي القعـدة سـنة 809هــ /إبريـل 1406م .انظـر :ابن
تغـري بـردي ،الدليـل الشـافي ،173/1 ،ترجمـة رقـم 618؛ السـخاوي،
الضـوء الالمـع ،326/2 ،ترجمـة رقـم .1068
( ((7المقريـزي ،درر العقـود ،295-294/2 ،ترجمـة رقـم 610؛ ابـن تغـري
بـردي ،النجـوم الزاهـرة47/13 ،؛ السـخاوي ،الضـوء الالمـع.217/4 ،
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السـلطانية ومعـه أهلـه وولـده ،ثـم نقلـه إلـى بـرج قريـب مـن باب
القلعـة ،وأُنـزل المسـتعين مـن القلعة نهـا ًرا على فرس في 12من
المحرم سنة 819هـ 12/مارس 1416م ،وسار إلى النيل ليركب
متوج ًهـا مـن هنـاك إلـى منفـاه بمدينـة اإلسـكندرية ،ونُفـي معـه
أوالد الملـك الناصـر فـرج ،وهـم :فـرج ،ومحمـد ،وخليـل ،وجـيء
باألخيريـن فـي محفـة ،وباإلسـكندرية اعتُقل المسـتعين في برج
(((8
مـن أبراجهـا مـع أهلـه وولـده ،ووكل بهـم األمير ُكـزُل األرغون
شـاوي أحـد أمراء حمـاة(.((8
أمـا الملـك العزيـز يوسـف الـذي تولـى السـلطنة خل ًفـا ألبيـه
سـيف الديـن برسـباي فلـم يمـر عليـه إال خمسـة وتسـعون يو ًمـا
تقري ًبـا ليخلعـة األميـر جقمـق يـوم األربعـاء  19مـن ربيـع األول
(((8
سنة 842هـ 16/نوفمبر 1438م ،ويبقي عليه بقاعة البربرية
مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

( ((8األميـر ُكـزُل أرغـون شـاه (األرغنشـاوي) ،كان ممـن قربهـم الملـك
المؤيـد ،وتولـى نيابـة الكـرك ثـم نيابـة اإلسـكندرية ،ومـات فـي المحـرم
سـنة 822هــ /فبرايـر 1419م .انظـر :العسـقالني ،إنبـاء الغمـر86/3 ،
هامـش ،1ص ،208ترجمـة رقـم .12
( ((8المقريزي ،السلوك ،ج ،4ق ،1ص374-373؛ العيني ،السيف المهند،
ص306-305؛ ابـن حجـر العسـقالني ،إنبـاء الغمـر86-85/3 ،؛ ابـن
تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة.134/2 ،
( ((8قاعـة البربريـة وقاعـة العواميـد مـن قاعـات القلعة التـي ربما تكون من
القاعـات السـبع التـي أنشـأها السـلطان الناصـر محمـد بـن قلاوون مـن
أجـل ُسـكنى سـراريه ،وكانـت هـذه القاعـة تشـرف علـى الميـدان وبـاب
القرافـة .انظـر :شـمس الديـن محمـد بـن عبدالرحمـن السـخاوي ،التبـر
المسبوك في الذيل على السلوك ،ج ،2تحقيق :لبيبة إبراهيم مصطفى،
ونجـوى مصطفـى كامـل ،القاهـرة ،دار الكتـب والوثائـق القومية2003 ،م،
ص ،80هامـش.3
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بال ُّدور السلطانية بقلعة الجبل(.((8
وأجـرى جقمـق للعزيـز الطعـام في كل يوم ما يليق به ،إضافة
إلـى عشـرة آالف درهـم فـي كل شـهر مـن و ْقف أبيـه ،لكن الملك
العزيـز اسـتطاع الهـرب مـن محبسـه بمسـاعدة طواشـيه صندل
الهنـدي ،ليقبـض عليـه األميـر يلبـاي بعـد مـدة بمسـاعدة األمير
بيبـرس خـال الملـك العزيـز ،ويسـلمه إلـى السـلطان جقمـق
الـذي حبسـه بقاعـة العواميـد( ،((8وسـلمه زوجته خونـد الكبرى،
وأمرهـا أن تجعلـه فـي المخـدع المعد لمبيت السـلطان وال تبرح
بابـه ،وأن تتولـى أمـر أكلـه وشـربه(.((8
ثـم نُقِ ـل العزيـز مـن محبسـه بقاعة العواميد إلى سـجن ضيق
فـي الحـوش تحـت الدهيشـة( ،((8وأ ُ ِخـذ مـا كان لـه بالقاهـرة مـن
( ((8المقريـزي ،السـلوك ،ج ،4ق ،3ص1087-1086؛ ابـن تغـري بردي،
مورد اللطافة ،مج ،2ص .157ويذكر ابن إياس أن العزيز رقَّ لألمير
جقمـق فلـم ينفيـه إلـى ثغـر اإلسـكندرية مثـل بقيـة أبنـاء السلاطين،
وأبقـاه بـ ُدور الحريـم حتـى يز ِّوجـه بالقلعة مثـل الملك الصالح محمد
بـن الظاهـر ططـر .انظـر :ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور-197/2 ،
.198
( ((8قاعة العواميد ،انظر حاشية قاعة البربرية.
( ((8المقريـزي ،السـلوك ،ج ،4ق ،3ص ،1117-1116ص1133-1132؛
ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي ،289/4 ،ص292؛  .210/12وعن
هـروب الملـك العزيـز بالتفصيـل انظـر :المقريـزي ،السـلوك ،ج،4
ق ،3ص1133-1116؛ ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي-288/4 ،
.292
الدهيشـة قاعـة كبيـرة بالقلعـة ،بـدأ عمارتهـا
( ((8ال ُّدهيشـة أو َّ
الناصـر محمـد بـن قلاوون ومـات ولـم يكملهـا ،فأكملهـا ابنـه
الملـك الصالـح إسـماعيل بـن محمـد بـن قلاوون سـنة 745هــ/
للدور السلطانية ومطلة على الحوش =
1344م ،وكانت مالصقة ُّ
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الحواصـل (سـروج وثيـاب وفـرش وأوان وغيـر ذلـك) ممـا ُحمِ ـل
علـى نيـف وسـبعين حمـاالً ،وزادت قيمـة هـذه الحواصـل علـى
خمسـين ألـف دينـار ،إضافـة إلى خمسـة آالف دينـار وجدت له،
وأخـذت جواهـر لـه وحلي أمـه(.((8
وأُخـرج العزيـز مـن محبسـه بالقلعـة ليلـة السـبت  11مـن
فرسـا،
ربيـع األول سـنة 843هــ 31/أغسـطس 1439هــ ،وأُركب ً
حتـى أُنـزل فـي الحراقـة ليرحـل عبـر النيـل إلـى منفـاه بمدينـة
اإلسـكندرية ،ويسـجن بالبـرج الـذي بهـا ،وأودعـه فـي محبسـه
األميـر جانبـك القرمانـي (الكرمانـي)( ((8أحـد أمـراء العشـرات
قبـل عودتـه إلـى القاهـرة(.((8
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= السلطاني ،وأنفق عليها الصالح إسماعيل كثي ًرا لكي تضاهي
دهيشة الملك المؤيد صاحب حماة ،فبلغت تكاليفها خمسمئة
وسـميت
ألـف درهـم سـوى مـا قـدم مـن دمشـق وحلـب وغيرهاُ .
الدهيشـة ألنهـا تدهـش كل مـن ينظـر إليهـا لفخامـة بنائهـا
وزخرفاتهـا .انظـر :المقريـزي ،المواعـظ واالعتبـار ،مـج،3
ص ،680هامش1؛ عطا ،عثمان علي ،مجالس الشورى في عصر
سلاطين المماليـك ،القاهـرة ،الـدار الثقافيـة للنشـر2008 ،م،
ص.58-57
( ((8المقريزي ،السلوك ،ج ،4ق ،3ص.1136
َّ
( ((8جانبـك بـن عبـداهلل القرمانـي (الكرمانـي) الظاهـري برقـوق ،تقلـب
فـي كثيـر مـن المناصـب ،فـكان أحـد أمـراء الطبلخانـات ،وثانـي رأس
نوبـة ،ثـم أميـر مئـة ،ومقـدم ألـف ،وحاجب الحجاب وغيرهـا ،توفي في
شـوال سـنة 861هـ /أغسـطس 1457م .انظر :ابن تغري بردي ،الدليل
الشافي ،238/1 ،ترجمة رقم 821؛ السخاوي ،الضوء الالمع،59/3 ،
ترجمـة رقم .237
( ((8المقريـزي ،السـلوك ،ج ،4ق ،3ص1164؛ ابـن تغـري بـردي ،المنهـل
الصافـي210/12 ،؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.220/2 ،
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أمـا الملـك المنصـور عثمـان بن جقمـق فقد انتهى خالفه مع
األميـر األشـرف إينـال (865-857هــ1460-1453/م) بانتصـار
األخيـر ،وتملكـه قلعـة الجبـل والسـلطنة ،وذلك يـوم األحد  7من
ربيـع األول سـنة 857هــ 27/مـارس 1453هــ ،واسـتيالئه علـى
اإلسـطبل السـلطاني الـذي كان بـه الملـك المنصـور ،فانسـحب
األخيـر إلـى دور الحريـم السـلطانية بقلعـة الجبـل ،لكـن إينـال
قبـض عليـه وحبسـه بقاعـة البحـرة( ((9مـن الحـوش السـلطاني
يـوم األحـد  28مـن ربيـع األول 17 /إبريـل 1453هــ(.((9
وأُنـزل الملـك المنصـور مـن القلعـة مـع جميـع خدمـه ووالدته
وأوالده ،ليركـب الحراقـة إلـى منفـاه بمدينـة اإلسـكندرية ،وكان
نزولـه مـن بـاب القرافـة نهـا ًرا دون أي مراسـم تليـق بـه بوصفـه
ملـ ًكا ،فركـب علـى فـرس مقي ًدا من غير أن يركب خلفه أوجاقي
علـى العـادة ،واألمـراء والخاصكيـة حولـه بسلاح وغيـر سلاح،
فازدحـم النـاس للفرجـة عليـه ،وكان ُمسـ ِّفره إلـى اإلسـكندرية
األميـر خايـر بـك األشـقر المؤيـدي أميـر آخـور ثانـي وجماعـة
مـن المماليـك السـلطانية ،فسـجنه خايـر بـك ببرج اإلسـكندرية
سـنة 864هــ1459/م ،ثـم عـاد إلـى القاهـرة مـرة أخـرى(.((9
( ((9قاعـة البحـرة هـي قبـة مقامـة بالحوش السـلطاني بقلعة الجبل .انظر:
عطا ،عثمان ،مجالس الشورى ،ص.63-62
( ((9ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص166-165؛ السـخاوي،
محمـد بـن عبدالرحمـن ،وجيـز الـكالم فـي الذيـل علـى دول اإلسلام،
ج ،2تحقيـق :بشـار عـواد معـروف وآخريـن ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة،
1995م ،ص.677
( ((9ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص167-166؛ النجـوم
الزاهـرة56-55/16 ،؛ حـوادث الدهـور فـي مـدى األيـام والشـهور ،ج= ،2
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وبعـد خلـع الملـك المؤيد أحمد بـن إينال (المحرم  -رمضان
865هـ /أكتوبر 1460م  -يونيو 1461م) على يد الملك الظاهر
خشـقدم (872-865هــ1467-1460/م) نـزل فـي رمضـان سـنة
865هــ /يونيـو 1461م مـن محبسـه بالقلعـة مـن بـاب السلسـلة
ليشـق شـارع الصليبـة وقـت الظهـر وهـو علـى فـرس ،وكان
معـه أخـوه الناصـري محمـد وقراجـا الطويـل( ،((9راكبيـن علـى
أكاديـش( ،((9وكانـوا مقيديـن ،وخلفهـم األوجاقيـة بالخناجـر،
فكثـر عليهـم األسـف والحـزن والبـكاء ،وشـق ذلـك علـى النـاس،
وسـاروا علـى تلـك الهيئـة حتـى وصلـوا بهـم إلـى سـاحل بـوالق،
فنزلـوا بهـم فـي الحراقـة ،وسـاروا إلـى السـجن باإلسـكندرية،
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= تحقيـق :محمـد كمـال الديـن عـز الديـن ،القاهـرة ،عالـم الكتـب،
1990م ،ص433؛ الظاهـري ،ابـن شـاهين ،نيـل األمـل فـي ذيـل الـدول،
ج ،5تحقيـق :عمـر عبدالسلام تدمـري ،بيـروت ،المكتبـة العصريـة،
2002م ،ص.395
( ((9قراجـا األشـرفي إينـال األعـرج المعـروف بالطويـل األعـرج ،مـن
سـبي قبـرص ،وأحـد المقدميـن ،تولـي نيابـة حمـاة ،فأقـام بهـا مـدة
تعسـف وتجبر فيها ،فغضب عليه الدوادار الكبير فنفاه إلى مدينة
القـدس بطـاالً ،توفـي بهـا سـنة 885هــ1480/م ،وله مـن العمر نحو
 70سـنة ،وقيـل :ثمانيـن .انظـر :السـخاوي ،وجيـز الـكالم ،مـج،3
ص ،915ترجمـة رقـم 2074؛ الضـوء الالمـع ،214/6 ،ترجمـة رقـم
715؛ ابـن شـاهين الظاهـري ،نيـل األمـل ،251/7 ،ترجمـة رقـم
.3129
( ((9أكاديـش يُقصـد بهـا الحصـان الهجيـن غيـر األصيـل ،والحصـان
الصغيـر الـرديء الضعيـف ،والحصـان الصغيـر الفاتر الهمـة ،والحصان
المخصـص للحمـل أو لجـر العربـة ،وقـد يُطلـق أحيا ًنـا علـى الحصـان
الخصـي ،ويُطلـق أحيا ًنـا علـى الحصـان الصغيـر الجيـد .انظـر :دوزي،
تكملـة المعاجـم.48/9 ،
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وكان المرافـق لهـم خايـر بـك األشـقر المصـارع( ،((9فسـجنهم
بثغـر اإلسـكندرية ورجـع إلـى مصـر(.((9
وحينمـا تولـى الملـك الظاهـر يلبـاي المؤيـدي (ربيـع األول -
جمادى األولى 872هـ /أكتوبر  -ديسمبر 1467م) سطلنة مصر
بعـد خشـقدم لـم يحكـم إال مـدة شـهرين إال أربعـة أيـام ،ليخلعـه
الظاهـر تمربغـا (جمـادى األولـى  -رجـب 872هــ /ديسـمبر
1467م  -فبراير 1468م) في يوم السـبت  7من جمادى األولى
محبوسـا بقاعة البحرة إلى يوم الثالثاء 10
سـنة 872هـ ،وبقي
ً
مـن جمـادى األولـى ،فأُنـزل منهـا ليلاً ،وكان علـى فـرس بعمامة
جلوسـه ،وأركـب أمامـه قانبـك المحمـودي ،وجماعـه مـن الجنـد
بسلاحهم ،وقعـد النـاس لرؤيتـه مـن بـاب السلسـلة إلـى قناطـر
السـباع حتـى وصـل إلـى النيـل لينـزل إلـى المركـب ،ويتسـلمه
المسـؤول عنـه األميـر قانصـوه اليحيـاوي الظاهـري( ((9نائـب
مدينـة اإلسـكندرية؛ ليرحـل بـه إلـى منفـاه هنـاك(.((9
( ((9خاير بك األشقر المصارع :لم يُستدل له على ترجمة.
( ((9ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص172؛ ابـن شـاهين ،نيـل
األمـل114/6 ،؛ ابـن سـباط ،حمـزة بـن أحمـد ،صـدق األخبـار ،ج،2
تحقيـق :عمـر عبدالسلام تدمـري ،طرابلـس ،جـروس بـرس1993 ،م،
ص804؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.380/2 ،
( ((9األميـر قانصـوه اليحيـاوي الظاهـري جقمـق نائـب الشـام ،تولـى نيابـة
اإلسـكندرية ثـم طرابلـس ثـم حلـب ،نُفـي إلـى بيـت المقـدس ليفـرج عنـه
بعدهـا ويتولـى نيابـة الشـام .انظر :السـخاوي ،الضـوء الالمـع،199/6 ،
ترجمـة رقـم .287
( ((9ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص179؛ ابـن شـاهين،
نيـل األمـل299-298/6 ،؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور،466/2 ،
ص.470
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واسـتطاع الملك الظاهر قانصوه المحمدي األشـرفي (904
905هــ1499-1498/م) الهـرب واالختفـاء بعـد هزيمتـه فـيالمعركـة التـي دارت بينـه وبيـن األتابـك جـان بلاط ،واألميـر
طومـان بـاي وجماعـة مـن المماليـك ،حتـى أمسـك بعـد أربعـة
وعشـرين يو ًمـا ببيـت محمـد بـن إينـال أحـد أوالد النـاس( ((9فـي
يـوم األحـد  22مـن ذي الحجـة سـنة 905هــ 29/يوليـو 1500م،
وبقـي بـدار األميـر أزدمـر مقـدم ألـف( ((10ثالثـة أيـام مكر ًمـا،
حتـى أُنـزل ليلـة يـوم الثالثـاء  25مـن ذي الحجـة 1/أغسـطس
مقيـ ًدا ،ومعـه حريمـه وبعـض مماليكـه إلـى المركـب ،وقـد وقـف
العـوام بجـوار النيـل يبكـون عليـه ويدعـون لـه ،واتجهـت المركـب
إلـى منفـاه بمدينـة اإلسـكندرية عبـر النيـل ليسـجنه ببرجهـا
مسـ ِّفره األميـر أزدمـر مـن علـي بـاي( ((10ثـم عـاد مـرة أخرى إلى
القاهـرة(.((10
مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

( ((9أوالد النـاس :يُقصـد بهـم أبنـاء المماليـك الذيـن ُولـدوا ولـم يمسـهم
الـرق ،ولـم يجلبـوا مـن أسـواق النخاسـة .للمزيد راجع :الدبيكي ،السـيد
صلاح ،أوالد النـاس فـي عصـر سلاطين المماليـك ،القاهـرة ،عيـن
للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتماعيـة2016 ،م ،ص.12
( ((10األمير أزدمر :لم يُستدل له على ترجمة.
( ((10هـو األميـر أزدمـر مـن علـي بـاي ،الـدوادار الكبيـر ،ذكـر ابـن إيـاس
وفاتـه فـي شـهر جمـادى األولـى مـن سـنة 913هــ 27/سـبتمبر 1506هـ،
وذلـك فـي أثنـاء سـفره إلـى نابلـس .انظـر :ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور،
.103/5
( ((10الملطـي ،ابـن شـاهين ،نزهـة األسـاطين فيمـن ولـي مصـر مـن
السلاطين ،تحقيـق :محمـد كمـال الديـن عـز الديـن ،القاهـرة،
مكتبـة الثقافـة الدينيـة1987 ،م ،ص151؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور،
442-441/3؛ ابـن الحمصـي ،أحمـد بـن محمـد بـن عمـر ،حـوادث =
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كان آخـر مـن نفـوا مـن سلاطين المماليـك هـو الملـك
األشـرف جـان بالط (906-905هــ1501-1499/م) على يد
األميـر طومـان بـاي (جمـادى اآلخـرة  -شـوال 906هــ /يناير
وحبـس بقاعـة
 مايـو 1501م) الـذي هزمـه وقبـض عليـهُ ،البحـرة بعـد تقيـده ،ووكل بـه جماعـة مـن الخاصكيـة(،((10
ثـم نُقـل إلـى المبيـت الـذي بجـوار المقعـد بالحـوش ،فبقـي
هنـاك نحـ ًوا مـن ثمانيـة عشـر يو ًمـا حتـى أورد مـا قـرره عليه
العـادل مـن المـال وأرضـاه ،وفـي يـوم االثنيـن خامـس رجـب
(((10
سـنة 906هــ 4/مايـو 1501م أُنـزل مـن بـاب الدرفيـل
وقـت الظهـر ،وهـو مقيـد وخلفـه أوجاقـي بخنجـر ،فتوجهـوا
بـه مـن المجـراة إلـى النيـل ،فأُنـزل فـي الحراقـة لينُفـى إلـى
مدينة اإلسـكندرية ،وكان المسـؤول عنه األمير أنسـباي أحد
= الزمـان ووفيـات الشـيوخ واألقـران ،ج ،2تحقيـق :عبدالعزيـز فيـاض
خرفـوش ،بيـروت ،دار النفائـس200 ،م ،ص384؛ القرمانـي ،أحمـد بـن
يوسـف ،أخبار الدول وآثار األول في التاريخ ،ج ،2تحقيق :فهمي سـعد،
وأحمـد حطيـط ،بيـروت ،عالـم الكتـب1992 ،م ،ص.322
( ((10الخاصكيـة :هـم الذيـن يالزمـون السـلطان فـي خلواتـه ،ويسـوقون
المحمـل الشـريف ويتعينـون بكوامـل الكفـال ويجهـزون فـي المهمـات
الشريفة ،والمتعينون لإلمرة والمقربون في المملكة .انظر :ابن شاهين
الظاهري ،خليل ،زبدة كشـف الممالك وبيان الطرق والمسـالك ،اعتنى
بتصحيحـه :بولـس راويـس ،باريـس ،المطبعـة الجمهوريـة1894 ،م،
ص116-115؛ البقلـي ،محمـد قنديـل ،مصطلحـات صبـح األعشـى،
القاهـرة ،الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة2004 ،م ،ص.114
( ((10بـاب الدرفيـل :هـو بـاب بجـوار خنـدق القلعـة ،ويُعـرف ً
أيضـا ببـاب
المـدرج ،كان يعـرف قدي ًمـا ببـاب سـارية ،ويتوصـل إليـه مـن تحـت دار
الضيافـة ،ويُنتهـى منـه إلـى بـاب القرافـة ،وهو بين سـور القلعة والجبل.
انظـر :المقريـزي ،المواعـظ واالعتبـار ،مـج ،3ط ،1ص.654
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المقدميـن ،واألميـر قـان بـردي أحـد العشـرات ،وجماعـة من
الخاصكيـة(.((10
مكان النفي:

يمكننـا تقسـيم المـدن التـي نُفـي إليها السلاطين المماليك إلى:
مدن داخل مصر ،اإلسكندرية وقوص ودمياط .ومدن خارج مصر:
الكرك .ومدن خارج حدود السـلطنة المملوكية :بالد األشـكري.

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

 -1مدن داخل مصر:
أ  -مدينـة قـوص :كانـت قـوص مـن أماكـن نفـي السلاطين
قوصـا من أقسـى أماكن
وأبنائهـم ،وتذكـر إحـدى الباحثـات" :أن ً
النفـي داخـل مصـر"( ،((10ويدعـم رأيهـا طبيعـة قـوص الحـارة
وانتشـار العقـارب بهـا وبُعدهـا عـن القاهـرة وترفهـا(.((10
مهـم في طـرق التجارة وطرق الحج ،فكانت
وكان لقـوص أثـر ٌّ
مقـر تجـار الـكارم ،إضافـة إلـى مـا شـهدته المدينـة مـن تقـدم
معماري وحضاري وكثرة البسـاتين والحدائق بها ،وكانت سـكنًا
لكثيـر مـن العلمـاء والتجـار وذوي األمـوال( .((10ويتضـح مـن هذا
( ((10ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور469 ،462/3 ،؛ ابـن الحمصـي ،حـوادث
الزمـان391-390 ،388/2 ،؛ ابـن العمـاد ،عبدالحـي بـن أحمـد،
شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن ذهـب ،ج ،10تحقيـق :عبدالقـادر
األرنـاؤوط ،ومحمـود األرنـاؤوط ،بيـروت ،دار ابـن كثيـر1993 ،م،
ص.41
( ((10هالـة نـواف الرفاعـي ،السـجون فـي مصـر فـي العصـر المملوكـي،
رسـالة ماجسـتير ،الجامعـة األردنيـة ،األردن2008 ،م ،ص.198
( ((10ياقوت الحموي ،معجم البلدان413/4 ،؛ القلقشـندي ،صبح األعشـى،
.401/3
( ((10ياقـوت الحمـوي ،معجـم البلـدان413/4 ،؛ ابـن شـاهين ،زبـدة =
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قوصا ليسـت بالقسـوة التي ذكرتها الباحثة مع هذا الحراك
أن ً
االقتصـادي وموقعهـا المهـم ،ومـن السلاطين الذيـن نُفـوا إليهـا
السـلطان المنصـور أبـو بكـر بـن الناصر قلاوون وإخوته.
ب  -مدينـة اإلسـكندرية :وهـي مـن أجـل ثغـور اإلسلام
وأعظمهـا ،وهـي مدينـة حصينـة تشـتمل على سـورين محكمين،
ويحيطهـا خنـد ٌق يُملأ بمـاء البحـر المتوسـط عنـد الضـرورة،
إضافـة إلـى أبوابهـا المحكمـة ،وأبراجهـا المتعـددة التـي علـى
كل بـرج منهـا أعلام وطبلخانـاة ،وأبـواق ،وحرسـية( .((10وقـد
نفـي إليهـا معظـم مـن نفـي مـن سلاطين المماليـك الجراكسـة
مثـل الملـك يلبغـا ،والملـك العزيـز يوسـف حتـى آخرهـم الملـك
جـان بلاط ،ولعـل ذلـك لبعدها النسـبي عن مركـز األحداث في
القاهـرة.
ج  -مدينـة دميـاط :وهـي مـن الثغور الجليلة ،تقع على جانب
نهـر النيـل بالقـرب مـن البحـر المتوسـط ،وتـرد إليهـا المراكـب
للتجـارة( .((11وهـي المدينـة التـي نُفـي إليهـا الملـك المنصـور
علـي بـن المعـز أيبـك ،والملـك المنصـور أبو السـعادات ،والملك
تمربغـا الظاهـري ،وينطبـق عليهـا مثـل مـا ُذكـر فـي مدينـة
اإلسـكندرية ،إذ إنهـا مدينـة تقـع فـي شـمال البلاد علـى سـاحل
= كشف الممالك ،ص33؛ السحماوي ،الثغر الباسم .282/1 ،ولمعرفة
المزيـد عـن مدينـة قـوص وأثرهـا اإلقليمـي االقتصـادي المهـم إبـان
العصـر المملوكـي انظـر :جـان  -كلـود جارسـان ،ازدهـار وانهيـار حاضـرة
مصريـة :قـوص ،ترجمـة :بشـير السـباعي ،القاهـرة :المركـز القومـي
للترجمـة2012 ،م ،ص 171ومـا بعدهـا.
( ((10ابن شاهين الظاهري ،زبدة كشف الممالك ،ص.104
( ((11ابن شاهين الظاهري ،زبدة كشف الممالك ،ص.97
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البحـر المتوسـط ،وهـو مـا أهلهـا لتصبـح مكا ًنـا مناسـ ًبا لنفـي
السلاطين بهـا دون التأثيـر فـي مجـرى األحداث السياسـية في
القاهـرة.

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

 -2مدن خارج مصر:
مدينـة الكـرك التـي كانـت قلعـة حصينـة جـ ًّدا فـي طـرف
الشـام( ،((11ومـن الذيـن نُفـوا إليهـا الملـك السـعيد بـن الظاهـر
بيبـرس الـذي اختـار بنفسـه النفـي إليهـا ،ولـم يكـن اختيـا ًرا
عشـوائ ًّيا منـه ،بـل اعتمـاد على مـا قام والده الظاهـر بيبرس من
تجهيـز للقلعـة ،فادخـر بهـا األمـوال والذخائر الكثيـرة ،فقد كان
لبيبـرس نظـرة مسـتقبلية لمـا سـيؤول إليـه أوالده ،فجهـز لهـم
ً
وأيضا كانت من ًفى
الكـرك حتـى يلجـؤوا إليهـا عند الحاجـة(.((11
للناصـر محمـد بـن قلاوون لمرتين :األولى في شـهر ربيع األول
سـنة 697هـ /يناير 1298م ،والثانية في شـهر رمضان 708هـ/
مـارس 1309م(.((11
ولعـل سـبب اختيـار األميـر يلبغـا الناصري نفي الظاهـر برقو ًقا
إلـى الكـرك ً
أيضـا هـو أن نائبهـا األميـر حسـن الكجكنـي أحـد
مماليكـه الذيـن يثـق بهـم في الحفاظ على الملك برقوق ،وما يثبت
( ((11الحموي ،معجم البلدان453/4 ،؛ الحميري ،محمد بن عبدالمنعم،
الـروض المعطـار فـي خبـر األقطـار ،ط ،2تحقيـق :إحسـان عبـاس،
بيـروت ،مكتبـة لبنـان1984 ،م ،ص.493
( ((11الـدوادار ،مختـار األخبـار ،ص68؛ شـافع بـن علـي ،الفضـل المأثـور،
ص50؛ ابـن أبـي الفضائـل ،النهـج السـديد.251/1 ،
( ((11الــدوادار ،التـحـفــة الملـوكــية فـي الــدولة التـركــية ،ص191-190؛
زبـدة الفكـرة ،ص.403
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ذلـك وصيتـه إليـه باإلفـراج عن برقـوق إذا تغلب عليه منطاش(.((11
 -3مدن خارج حدود السلطنة اململوكية:
بلاد األشـكري ،ويقصـد بهـا الدولـة البيزنطيـة ،واألشـكري
هـو لقـب أطلقـه المؤرخـون المسـلمون علـى أباطـرة بيزنطـة
منـذ القـرن السـابع الهجري /الثالـث عشـر الميلادي ،وهـو
ُمحـرف عـن اسـم أول إمبراطـور بعـد اسـتيالء الصليبييـن علـى
القسـطنطينية ،وكان اسـمه تيودور السـكاريس (.((11()Lascaris
ولعـل اختيـار سلاطين المماليـك فـي أول حكمهـم هـذه
البلاد البعيـدة كان لسـببين :أولهمـا أن بعـض بلاد الشـام
التـي يمكـن أن تكـون مكا ًنـا للنفـي كانـت خاضعـة لسـيطرة
بنـي أيـوب فـي ذلـك الوقـت .والسـبب الثانـي هـو أن دولـة
المماليـك كانـت فـي أول عهدهـا فخشـي السلاطين مـن نفي
منافسـيهم من السلاطين داخل البالد في مثل هذه المرحلة
المتقدمة.
ومـن الذيـن نُفـوا إليهـا السـلطان األيوبـي األشـرف موسـى
بـن الناصـر يوسـف( ،((11ونُفـي إليهـا ً
أيضـا السـلطان المنصـور
بـن المعـز أيبـك ،وقـد اختلفـت المصـادر فـي المـكان الـذي نُفي
منـه وأخـوه ووالدتهمـا ،بـل اختلفـت فـي مـن نفاهـم إلـى بلاد
األشـكري هـل هـو السـلطان قطـز أم الظاهـر بيبـرس؟
( ((11انظر :العيني ،عقد الجمان( ،تحقيق :إيمان شكري) ،ص.298-252
( ((11المقريـزي ،السـلوك ،ج ،1ق ،1ص ،180-179هامـش2؛ المقفـى
الكبيـر ،ج ،2تحقيـق :محمـد اليعلاوي ،بيـروت ،دار الغـرب اإلسلامي،
1991م ،ص ،538هامـش.1
( ((11المقريزي ،السلوك ،ج ،1ق ،2ص.394
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تذكـر عـدد مـن المصـادر أن السـلطان الظاهر بيبرس هو من
نفاهم إلى بالد األشـكري من محبسـهم بالقلعة في اإلسـكندرية
أو فـي دميـاط بعـد أن نقلهـم إلـى هنـاك السـلطان قطـز(،((11
علـى حيـن أورد المقريـزي والعينـي روايـة أخـرى مـع مشـاركتهم
المصادر األخرى في الرواية السـابقة فذكرا أن من أمر بنفيهم
إلـى بلاد األشـكري هو السـلطان قطز(.((11
ولعـل األقـرب إلـى الصـواب هـو أن الظاهـر بيبـرس هـو مـن
نفاهم إلى بالد األشـكري ،وما قام به قطز هو تحديد إقامتهم
بقلعـة الجبـل ،ثـم نفيهـم إلـى دميـاط وال سـيما مـع انشـغاله
بهجمـات التتـار علـى بلاد الشـام ،وقربهـم مـن غـزو مصـر(.((11
أمــا عــن المدينــة التي نُفــوا منهــا هــل هــي دميـاط أم
اإلسـكندرية؟ فاألرجـح هـو نفيهـم إلـى مدينـة دميـاط وف ًقـا لمـا
ذكـره ابـن العميـد بـأن السـلطان قطـزًا نفـى المنصـور وأمـه إلى
دار عمرهـا برسـمهم فـي بـرج
دميـاط قائلاً" :واعتقلهـم فـي ٍ
( ((11ينظـر :ابـن العميـد ،أخبـار األيوبييـن ،ص169؛ ابـن واصـل ،مفـرج
الكـروب262-261/6 ،؛ الـدوادار ،زبـدة الفكـرة ،ص ،46مختـار األخبـار،
ص10؛ اليونينـي ،ذيـل مـرآة الزمـان ،مـج ،2ص2؛ النويـري ،نهايـة األرب،
468/29؛ المقريزي ،السلوك ،ج ،1ق ،2ص418-417؛ ابن تغري بردي،
النجـوم الزاهـرة.103 ،55/7 ،
( ((11قارن :المقريزي ،السلوك ،ج ،1ق ،2ص418؛ ج ،1ق ،3ص749-748؛
العينـي ،عقد الجمان.221/1 ،
( ((11يذكـر المقريـزي أن السـلطان قطـزًا قـد أعطـى األمـراء وعـ ًدا بتـرك
مسـألة اختيـار السـلطان لهـم بعـد االنتهـاء مـن قتـال التتـر؛ قائلاً لهـم:
"وإنـي مـا قصـدت إال أن نجتمـع علـى قتـال التتـر وال يتأتـى ذلـك بغيـر
ملـك ،فـإذا خرجنـا وكسـرنا هـذا العـدو فاألمر لكم أقيموا في السـلطنة
مـن شـئتم" ،السـلوك ،ج ،1ق ،2ص.418-417
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السلسـلة فـي وسـط البحـر"(.((12
وننقـل هنـا تفسـير جمـال الدين الشـيال لبرج السلسـلة الذي
يؤكـد نفـي المنصـور مـن دميـاط ،فيقـول" :وقـد يُفهـم مـن هـذا
برجـا جدي ًدا ،ولكن
الخبـر ألول وهلـة أن قطـزًا بنـى فـي دمياط ً
تسـمية هـذا البـرج ببـرج السلسـلة تجعلنـا نجـزم بأنـه هو نفسـه
بـرج السلسـلة القديـم ،وأن المماليـك الذيـن هدمـوا دميـاط قـد
أبقـوا هـذا البـرج ،وأن الـذي فعلـه قطـز إنمـا هـو تعميـر البـرج،
أي ترميمـه وإصالحـه"(.((12
رجحتـه ً
أيضـا هالـة الرفاعـي مـن أن نفـي المنصـور
وهـو مـا َّ
كان مـن مينـاء دميـاط ،وعللـت ذلـك" :بـأن تسـفيرهم بحـ ًرا مـن
دميـاط عبـر المتوسـط نحـو الجهـة الشـمالية الشـرقية أسـرع
وأسـهل مـن الرجــوع غر ًبـا عبـر المتوسـط إلـى اإلسـكندرية ،ثـم
عبـور البحـر نحـو القسـطنطينية"(.((12
وفـي روايـة مغايـرة تما ًمـا لما سـبق يذكر ابن إياس أن المنصور
وأخـاه ووالدتهمـا نفـوا إلى دميـاط وماتوا هناك( .((12وهذه الرواية
وخصوصا أن نفيه إلى
ضعيفة ،ولعل األمر اختلط على ابن إياس
ً
بلاد األشـكري ورد مـن مصـادر قريبـة مـن أحـداث النفـي .ويذكـر
لنا الحسـن بن أبي محمد الصفدي( ((12نهاية ثالثة مختلفة للملك
المنصـور وهـي إعدامـه دون أن يذكـر مكان إعدامه أو كيفيته.
( ((12ابن العميد ،أخبار األيوبيين ،ص169؛ الدوادار ،مختار األخبار ،ص.10
( ((12جمال الشيال ،مدينة دمياط ،ص.41
( ((12هالة الرفاعي ،السجون في مصر ،ص.212
( ((12ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،1ق ،1ص.302
( ((12الصفدي ،نزهة المالك والمملوك ،ص.148
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مدة النفي:

تباينت مدة نفي السلاطين من سـلطان إلى آخر ،فلم يُحدد
للسـلطان المنفـي مـدة معينـة يبقـى بهـا فـي منفـاه ،ثـم يعـود
بعدهـا إلـى القاهـرة مـرة أخـرى ،أو يطلـق صراحـه مـن سـجنه
بعدهـا ،بـل كان منفـاه إلـى األبـد حتى الممـات في أحيان كثيرة.
وأطلق بعض السالطين سراح من نفوا قبلهم من السالطين،
وسـمح لبعضهـم بالعـودة إلـى القاهـرة ،فمنهـم مـن عـاد ،ومنهـم
مـن فضـل البقاء في مدينـة المنفى(.((12
طبيعة الحياة في أثناء النفي:
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لـم تعتـن المصـادر باإلشـارة إلـى حيـاة السلاطين المماليـك
في منفاهم ،ولم تذكر إال القليل من المعلومات ،وأحيا ًنا تصمت
وخصوصا في العصر المملوكي األول،
عـن ذكـر أي تفصيلات،
ً
وأمـا فـي العصـر المملوكـي الثانـي فقـد أوردت لنـا المصـادر
معلومـات ال بـأس بهـا عـن طبيعـة حياة السلاطين فـي منفاهم،
ويمكـن تقسـيمها وف ًقـا لنهايتهـم فـي المنفـى علـى النحو اآلتي:
 -1السالطين الذين عاشوا في منفاهم حتى ماتوا:
ومنهـم السـلطان المنصـور علـي بـن المعـز بـن أيبـك ،فيذكـر
تنصـر
الذهبـي علـى لسـان أخيـه قاقـان (قليـج)(" :((12أن أخـاه َّ
( ((12عن مدة نفي السالطين انظر الجدول الملحق بالبحث.
( ((12نُفـي األميـر ناصـر الديـن قاقـان بـن الملـك المعـز أيبـك مـع أخيـه
الملـك المنصـور ووالدتهمـا ،واسـتطاع العـودة مـن نفيـه ،وقبـض عليـه
سـنة 672هــ1273/م عنـد قبـر أبيـه الملـك المعـز أيبـك ،وأخبرهـم أنـه
عـاد إلـى مصـر منـذ سـت سـنوات أي سـنة 666هــ1268/م تقري ًبـا =
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بقسـطنطينية وتـزوج وجاءتـه أوالد نصـارى ،وعـاش إلـى نحـو
وسـمى نفسـه ميخائـل"( .((12ويذكـر ابـن إيـاس
سـنة 700هــ،
َّ
روايـة مختلفـة تما ًمـا ،وهـي أن المنصـور وأخـاه ووالدتهمـا نُفـوا
إلـى دميـاط وماتـوا هنـاك( .((12وهـي مخالفـة لمـا هـو معـروف
عـن نهايـة المنصـور(.((12
وعـاش السـلطان بـدر الديـن سلامش بـن بيبـرس ببلاد
األشـكري حتـى تُوفـي بهـا ،فأبقـت أمـه علـى جثمانـه ولـم تدفنه
حتـى طلـب السـلطان حسـام الديـن الجيـن إلـى األشـكري
بعودتهـم ،فعـاد جثمـان سلامش سـنة 697هــ1298-1297/م
ليُدفـن بالقاهـرة(.((13
أمـا الملـك الظاهـر يلبـاي فقـد مـرض فـي حبسـه بالمنفـى
فـي صفـر سـنة 873هــ /سـبتمبر 1468م ،ليتُوفـى بعدهـا يـوم
االثنيـن أول شـهر ربيـع األول ،ودفـن بمدينـة اإلسـكندرية ،وقـد
جـاوز عمـره السـبعين(.((13
= وحبـس فـي حبـس اللصـوص .انظـر :النويـري ،نهايـة األرب،
.209/30
( ((12الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن َقايمـاز ،سـير أعلام النبلاء ،ج،23
ط ،11تحقيـق :بشـار عـواد معـروف ،ومحيـي هلال السـرحان ،بيـروت،
مؤسسـة الرسـالة1996 ،م ،ص ،200ترجمـة رقـم .118
( ((12ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،1ق ،1ص.302
( ((12انظر ما سبق عن روايات نفي المنصور ومناقشتها.
( ((13الدوادار ،التحفة المملوكية ،ص149؛ النويري ،نهاية األرب،214/31 ،
.329
( ((13ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص179؛ ابـن شـاهين ،نيـل
األمـل.346/6 ،
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ويبـدو أن حيـاة الملـك قانصـوه المحمـدي انتهـت بمنفـاه
فـي اإلسـكندرية التـي عـاش فيهـا مـا يقـرب مـن سـبع عشـرة
سـنة ،وقـد ُولـد لـه هنـاك أوالد ،وكان قـد أنعـم عليـه السـلطان
جـان بلاط بخمسـة آالف دينـار؛ ألنـه كان صهـره زوج أختـه،
والـدوادار الكبيـر طومـان بـاي بثالثـة آالف دينـار ،وسـت بقـج
قمـاش ،وفـرش وحوائـج فـي مراكـب تزيـد علـى عشـرة(.((13
 -2السالطين الذين قضوا نفيهم في الحبس حتى ُأفرج عنهم:
ومنهم السلطان الظاهر برقوق الذي نُفي إلى الكرك ،وعاش
حيـاة طبيعيـة بهـا ،فقـد اعتقـل فـي قاعـة النحـاس التـي كانـت
مفروشـة لـه ومجهـزة بـكل مـا يحتـاج إليـه مـن األوانـي واآلالت
والقمـاش وغيـر ذلـك ،وكان القائـم علـى هـذه التجهيـزات بنـت
أسـتاذه يلبغـا العمـري الخاصكـي ،وزوج األميـر سـيف الديـن
مأمـور القلمطـاوي الـذي كان نائـب الكـرك التـي عملـت تحـت
خدمـة برقـوق(.((13
وبقـي الملـك الظاهـر برقـوق بالكـرك حتـى أخرجـه مـن
سـجنه األميـر حسـن الكجكنـي عملاً بوصية يلبغـا الذي أوصى
بإخراجه إذا تغلب عليه منطاش ،فأخرجه بعد أن وقع الخالف
بيـن األميـر يلبغـا ومنطـاش ،وانتهـى باعتقـال يلبغـا ،ونفيـه إلـى
( ((13ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور442-441/3 ،؛ ابـن الحمصـي ،حـوادث
الزمـان384/2 ،؛ القرمانـي ،أخبـار الـدول.322/2 ،
( ((13ابن الفرات ،تاريخ ابن الفرات107 ،105/9 ،؛ المقريزي ،السلوك،
ج ،3ق ،2ص632-630؛ العسـقالني ،إنبـاء الغمـر369/1 ،؛ العينـي،
عقـد الجمـان( ،تحقيـق :إيمـان شـكري) ،ص245؛ ابـن إيـاس ،بدائـع
الزهـور ،ج ،1ق ،2ص.409
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اإلسـكندرية ،فبايـع أهـل الكـرك برقو ًقا ،وبدأ يتحرك في اتجاه
مصـر ،ودخـل القاهـرة وسـط االحتفـاالت ،متول ًيـا السـلطنة
المملوكيـة للمـرة الثانية سـنة 792هــ1390/م(.((13
أمـا الخليفـة السـلطان المسـتعين بـاهلل فلـم يجـر السـلطان
شـيخ المحمـودي عليـه معلو ًمـا وال رات ًبـا( .((13وبقـي المسـتعين
معتقلاً بأحـد أبـراج مدينـة اإلسـكندرية إلـى أن تولـى السـلطان
ططر( ،((13وقيل السـلطان برسـباي( ،((13فأفرج عنه وأسـكنه في
إحـدى دور اإلسـكندرية ،وأذن لـه أن يأتـي إلـى القاهـرة ،ففضل
الخليفــة المستعيــن البقــاء فـي اإلسكندريــة ألنـه اسـتطابها،
وحصـل لـه مـال كثيـر مـن التجـارة فيهـا ،فعـاش بهـا إلـى أن
مـات بالطاعـون فـي جمـادى اآلخـرة سـنة 833هــ /فبرايـر
1430م(.((13
ووضع تحت خدمة الملك العزيز يوسف بمنفاه باإلسكندرية
جوار ،ورسـم أن يُصرف له من مال أوقاف أبيه األشـرف
ثالث ٍ
( ((13انظـر :العينـي ،عقـد الجمـان( ،تحقيـق :إيمـان شـكري) ،ص،252
ص.298
( ((13السـخاوي ،محمـد بـن عبدالرحمـن ،الذيـل التـام علـى دول اإلسلام
للذهبـي ،مـج ،1تحقيـق :حسـن إسـماعيل مـروة ،بيـروت ،دار العروبـة
ودار ابـن العمـاد1992 ،م ،ص.482
( ((13العسـقالني ،إنبـاء الغمـر446/3 ،؛ السـيوطي ،تاريـخ الخلفـاء،
ص.768
( ((13ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة207/13 ،؛ مـورد اللطافـة ،مـج،2
ص.135
( ((13المقريـزي ،السـلوك ،ج ،4ق ،2ص844؛ العسـقالني ،إنبـاء الغمـر،
446/3؛ ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة208-207/13 ،؛ مـورد
اللطافـة ،مـج ،2ص135؛ السـيوطي ،تاريـخ الخلفـاء ،ص.768
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ألـف دينـار ،ومـن أوقافـه بمـا ال بـد منه بحسـب الحال ،ورتب له
مـن أوقافـه ً
أيضـا فـي كل يـوم ألـف درهـم(((13؛ ويزيـد ابـن إياس
جـوار،
أن عـدد الجـواري الالتـي ُع ِّي َّـن لخدمـة العزيـز عشـر
ٍ
وأضـاف إليهـن أربعة طواشـية(.((14
وبقـي الملـك العزيـز فـي منفـاه بمدينـة اإلسـكندرية سـنين
حتـى أطلقـه الملـك خشـقدم فـي شـوال سـنة 865هــ /يوليـو
1461م ،وأسـكنه بـدار فـي اإلسـكندرية ،ورسـم لـه بالركـوب
فرسـا بقمـاش مـن ذهـب ،وبقـي
والنـزول ،وأرسـل لـه خشـقدم ً
العزيـز باإلسـكندرية حتـى مـات يـوم االثنيـن  19مـن المحـرم
سـنة 868هــ 11/أكتوبـر 1463م(.((14
وبقي الملك المنصور عثمان بن جقمق باإلسكندرية مسجو ًنا
مع والدته وجواريه وأوالده حتى أطلقه الملك الظاهر خشقدم،
وسـمح لـه بالسـكن فـي ُدور باإلسـكندرية ،ورسـم لـه بالركـوب
فرسـا بقمـاش ذهب ،ثم
والنـزول ،وصلاة الجمعـة ،وأرسـل إليه ً
أنعـم عليـه بإمـرة عشـرة ،وجعلهـا وق ًفـا عليـه وعلـى ذريتـه مـن
بعده(.((14
( ((13المقريـزي ،السـلوك ،ج ،4ق ،3ص1164؛ ابـن تغـري بـردي ،المنهـل
الصافـي210/12 ،؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.220/2 ،
( ((14ابن إياس ،بدائع الزهور.220/2 ،
( ((14ابـن تغـري بـردي ،المنهـل الصافـي210/12 ،؛ مـورد اللطافـة،
167/2؛ النجـوم الزاهـرة328-326/16 ،؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور،
.220/2
( ((14ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص167؛ النجـوم الزاهـرة،
56-55/16؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.306-305/2 ،
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ثـم رسـم السـلطان األشـرف قايتبـاي للمنصـور عثمـان أن
يحضـر مـن اإلسـكندرية إلـى القاهـرة ،فحضـر إليـه وطلـع إلـى
القلعـة ،فأكرمـه قايتبـاي وخلع عليه كامل َّيـة( ،((14وفوقان ًّيا هائ ً
ال
خاصا ،وأخرجه
فرسا ًّ
بالطرز المزركش العراض( ،((14وعين له ً
معـه للعـب األكـرة( ،((14ليحـج المنصور عثمان بعد ذلك في سـنة
873هــ1468/م ،ثـم يعـود إلـى القاهـرة مـرة أخـرى ليقيـم فيهـا
أيا ًمـا ،ويرحـل بعدهـا إلـى مدينـة دميـاط ،فركـب وتصيـد بهـا،
وظـل بقيـة حياتـه بهـا حتـى تُوفـي بدولـة األشـرف قايتبـاي ولـه
من العمر نحو خمسـين سـنة ،ونُقلت جثته إلى القاهرة ،ليُدفن
بتربـة قانـي بـاي الجراكسـي(.((14
( ((14الكامليـة :نـوع مـن المالبـس التـي تُلبـس ويُشـد عليهـا مـن الوسـط.
انظـر :ابـن تغـري بـردي ،النجـوم الزاهـرة267/8 ،؛ دوزي ،تكملـة
المعاجـم.142/9 ،
( ((14فوقانـي :هـو ثـوب أو رداء مـن الجـوخ يلبسـه الرجـال فـوق الجبـة.
انظـر :دوزي ،تكملـة المعاجـم.139/8 ،
( ((14رأى المنصـور فـي دولـة األشـرف قايتبـاي العـز والعظمـة ،وسـبب
ذلـك أن األشـرف كان مملـوك أبيـه ،وكانـت أختـه متزوجـة باألتابكـي
أزبـك ،وابنتـه متزوجـة بتمـراز الشمسـي أميـر سلاح ،وابنتـه األخـرى
متزوجـة باألميـر أزدمـر الطويـل حاجـب الحجـاب ،فسـاعده ذلـك علـى
مـا نالـه مـن تكريـم ِ
وعـزَّة .انظـر :ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.306/2 ،
وللمزيـد عـن لعـب األكـرة فـي ذلـك الوقـت راجـع :الششـتاوي ،محمـد،
مياديـن القاهـرة فـي العصـر المملوكـي ،القاهـرة ،دار اآلفـاق العربيـة،
1419هــ1999/م ،ص 25فمـا بعدهـا.
( ((14الصيرفـي ،علـي بـن داود الجوهـري ،إنبـاء الهصـر بأبنـاء العصـر،
تحقيـق :حسـن حبشـي ،القاهـرة :الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب،
2002م ،ص62-61؛ السـخاوي ،وجيـز الـكالم800/2 ،؛ ابـن إيـاس،
بدائـع الزهـور.306/2 ،
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وظـل الملـك المؤيـد أحمـد بـن إينـال بمحبسـه بمدينـة
اإلسـكندرية حتـى أمـر الملـك الظاهـر تمرغـا بإخراجـه فـي
جمـادى األولـى سـنة 872هــ /ديسـمبر 1467م ،وسـمح لـه
بالسـكنى فـي أي دار باإلسـكندرية ،والركـوب إلـى صلاة
الجمعـة والعيديـن( ،((14وقـدم إلـى الديـار المصريـة بعـد وفاة
أمـه ،وتـزوج الـدوادار الكبيـر يشـبك مـن ابنتـه ،وعـاد إلـى
اإلسـكندرية فـي ذي الحجـة سـنة 886هــ /فبرايـر 1482م
ليسـتقر بهـا فـي مشـيخة الشـاذلية ،ويجلـس لتلقيـن الذكـر
وحضـور مجالسـهم ،وإكـرام من يحضـر منهم حتى وفاته في
منتصـف صفـر سـنة 893هــ 8 /فبرايـر 1488م ليدفـن بثغـر
اإلسـكندرية ،ثـم ُحمـل جثمانـه إلى القاهـرة ودفن بجوار قبر
أبيـه(.((14
أمـا الملـك تمربغـا الظاهـري فقـد عـاش فـي منفـاه بمدينـة
دميـاط مكر ًمـا بحشـمه وخدمـه جمي ًعـا ،حتـى جـاءه شـيخ
العـرب بالشـرقية محمـد بـن عجلان وعيسـى بن سـيف ،ومعهم
مجموعـة مـن األعـراب وانضـم إليهـم ً
أيضـا أبـو الفتـح ناظـر
دميـاط ودوالت بـاي وغيرهـم مـن المماليـك ،وذلـك لتحريضـه
للعـودة إلـى المملكـة والتوجـه إلـى الشـام لالتفـاق مـع نوابهـا،
وبالفعـل أخـذ تمرغـا طريقـه إلـى قطيـا ،ثـم منهـا إلـى جهـة
( ((14ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص172؛ ابـن شـاهين ،نيـل
األمـل297/6 ،؛ ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور.469/2 ،
( ((14السخاوي ،الضوء الالمع249/1 ،؛ وجيز الكالم ،مج ،3ص،1061
ترجمـة رقـم 2277؛ ابـن شـاهين ،نيـل األمـل ،98/8 ،ترجمـة رقم
.3460
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غـزة ،لكـن نائبهـا األميـر أرغـون شـاه أمسـك بـه ،وعندمـا علـم
الملـك قايتبـاي بذلـك أرسـل مـن يمسـكه ،وعندمـا وصـل إلـى
بلبيـس تسـلمه الـدوادار الكبيـر يشـبك مـن مهـدي ،وتوجـه بـه
إلـى اإلسـكندرية منف ًّيـا ،وسـجن ببرجهـا علـى عـادة السلاطين
السـابقين الذيـن نفـوا إلـى هنـاك( ،((14وذكـر السـخاوي أنـه بقي
فـي اإلسـكندرية ببيـت العزيـز يوسـف بـدون ترسـيم وال تحفظ،
وكان يحضـر الجمعـة والعيديـن(.((15
ولعـل توسلات تمربغـا لـدى قايتبـاي ،واعتـذاره عمـا بـدر
منـه قـد اسـتجاب لهـا قايتبـاي ،فقـد أنعـم عليـه بـأن يركـب
ويتفـرج وينـزل للصيـد ،والمتجـر والعمـارة ،وبقـي تمربغـا هكـذا
حتـى مـات باإلسـكندرية يـوم الجمعـة  8مـن ذي الحجـة سـنة
879هــ 23/إبريـل 1475م ،ودفـن هنـاك بحـوش ملـك األميـر
قجمـاس نائـب اإلسـكندرية(.((15
 -3السالطين الذين قتلوا في مدة نفيهم:
ومنهـم الملـك السـعيد بركـة خـان بـن الظاهـر بيبـرس ،قيـل
َسـ َّمه المنصـور بـن قلاوون بعـد أن تكاثر حوله الناس في منفاه
بالكـرك ،فيبـدو أن المنصـور قـد خـاف مـن عودتـه مـرة ثانيـة
إلـى مصـر فقتلـه(.((15
( ((14ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص184؛ السـخاوي ،الضـوء
الالمـع.40/3 ،
( ((15السخاوي ،الضوء الالمع.40/3 ،
( ((15ابـن تغـري بـردي ،مـورد اللطافـة ،مـج ،2ص184؛ السـخاوي ،الضـوء
الالمـع.41-40/3 ،
( ((15اليونيني ،ذيل مرآة الزمان33/4 ،؛ ابن كثير ،إسماعيل بن عمر= ،
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ومنهـم السـلطان المنصـور أبـو بكـر بـن الناصـر قلاوون
الـذي نفـاه قوصـون إلـى قـوص مـع أخوتـه ،وأطلـق لهـم فـي كل
يـوم مئـة درهـم نقـرة ال غيـر( .((15وبقـي المنصـور أبـو بكـر بهـا
حتـى أرسـل قوصـون إلـى والي قوص عبدالمؤمن( ((15ليشـارك
فـي قتلـه مـع األميـر جركتمـر بـن بهـادر ،ففـي جمـادى اآلخـرة
سـنة 742هــ /نوفمبـر 1341م خنـق عبدالمؤمـن السـلطان
أبا بكر عند المقبرة على جانب البحر ،وقطع رأسـه وأرسـلها
إلـى قوصـون ،لتنتهـي حيـاة السـلطان أبـي بكـر مقتـوالً فـي
منفـاه(.((15
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= البدايـة والنهايـة ،ج ،15ط ،2تحقيـق :ريـاض عبدالحميـد مـراد،
ومحمـد حسـان عبيـد ،بيـروت ،دار ابـن كثيـر2010 ،م ،ص.482
( ((15الشـجاعي ،تاريـخ الملـك الناصـر ،ص139؛ ابـن الـوردي ،تتمـة،
332/2؛ الصفـدي ،أعيـان العصـر721/1 ،؛ المقريـزي ،السـلوك ،ج،2
ق ،3ص ،567ص570؛ السـحماوي ،الثغـر الباسـم246/1 ،؛ ابـن تغـري
بـردي ،النجـوم الزاهـرة.17/10 ،
( ((15عبدالمؤمـن بـن عبدالوهـاب البغـدادي المعـروف بابـن المجيـر
التاجـر ،قـدم إلـى القاهـرة فقربـه الناصـر إليـه ،لكـن الناصـر خـاف مـن
شـره ،فأبعـده إلـى قـوص متول ًيـا عليهـا ،ولمـا نُفـي المنصـور أبـو بكر بن
الناصـر إلـى قـوص قتلـه ،فانتقـم منه أخـوه الناصر أحمد ،فسـ َّمره على
جمل وطوف به ،ومات في أواخر شـعبان سـنة 742هـ /فبراير 1342م.
انظـر :العسـقالني ،الـدرر ،مـج ،2ص.420
( ((15الشـجاعي ،تاريـخ الملـك الناصـر ،ص219؛ ابـن الـوردي ،تتمـة،
332/2؛ الصفدي ،أعيان العصر721/1 ،؛ المقريزي ،السلوك ،ج ،2ق،3
ص ،567ص570؛ السـحماوي ،الثغـر الباسـم246/1 ،؛ ابـن تغـري بـردي،
النجـوم الزاهـرة .17/10 ،وعـن تفاصيـل اغتيـال السـلطان المنصـور أبـي
بكـر وانتقـام أخيـه الناصـر أحمـد مـن قتلتـه انظـر :الشـجاعي ،تاريـخ
الملـك الناصـر ،ص ،180-179ص 188ومـا بعدهـا.
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ومـات أخـوه السـلطان الناصـر أحمـد علـى يـد األميـر سـيف
الديـن منجـك السلاح دار الـذي أرسـله أخـوه السـلطان الصالح
إليـه بالكـرك ،فخنقـه ليلـة السـبت  6مـن ربيـع األول سـنة
745هــ 25/يوليـو 1344م ،ودفـن الناصـر تحـت بـرج الحـرس،
و ُقطعـت رأسـه وأحضرهـا إلـى القاهـرة األميـر سـيف الديـن
منجـك السلاح دار(.((15
وكذلــك الملــك المنصــور عبدالعزيــز الــذي نفــي مــع أخيــه
إبراهيــم إلــى اإلســكندرية ،وأجــرى عليهــم أخوهــم الملــك
الناصــر فــرج فــي كل يــوم خمســة آالف درهــم( ،((15لكــن لــم
تطــل إقامــة األخويــن عبدالعزيــز وإبراهيــم فــي منفاهمــا
طويـاً ،فقــد مرضــا م ًعــا ،فــازم عبدالعزيــز الفــراش واحـ ًدا
وعشــرين يو ًمــا ،ثــم مــات ليلــة االثنيــن الســابع مــن شــهر ربيــع
اآلخــر ســنة  809هـــ 29 /ســبتمبر 1406م ،ولحقــه أخــوه
إبراهيــم بعــده؛ أي إنهمــا أقامــا فــي نفيهما نحو شــهر ونصف،
و ُدفنــا ثانــي يــوم خــارج مدينــة اإلســكندرية ،ثــم نقــل رفاتهمــا
بعــد شــهر إلــى القاهــرة ،و ُدفنــا بتربــة أبيهمــا خــارج بــاب
النصــر فــي  28مــن جمــادى األولــى ســنة  809هـــ 18/نوفمبــر
1406م ،وقــد أُثيــرت شــائعات بيــن النــاس بــأن األخويــن قــد
ماتــا مســمومين بأمــر مــن أخيهمــا الســلطان الناصــر فــرج
( ((15الشـجاعي ،تاريـخ الملـك الناصـر ،ص269؛ السـخاوي ،وجيـز الـكالم،
مـج ،1ص5؛ ابـن شـاهين ،نيـل األمـل.95/1 ،
( ((15المقريـزي ،درر العقـود ،295-294/2 ،ترجمـة رقـم 610؛ ابن
تغري بردي ،النجوم الزاهرة47/13 ،؛ السخاوي ،الضوء الالمع،
.217/4
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قبــل ســفره إلــى الشــام(.((15
وأيـد السـخاوي هـذه اإلشـاعة بقولـه" :وصـدق ذلـك مـوت
قطلوبغـا بعـد قدومـه وهـو مريـض مـن إسـكندرية بيسـير"(.((15
وكذلـك لـم يسـتبعد ابـن تغـري بـردي مـا فعلـه الناصـر فـرج مـن
قتـل إخوتـه ،وإن لـم يذكـر لنـا األسـباب التـي دفعتـه لتأييـد ذلك
إال أنـه ألمـح أن أسـبابه كثيـرة لكـن المجـال ال يسـمح بذكرهـا
لذلـك قـال" :وقلـت ال يبعـد ذلـك من وجوه عديـدة ليس إلبدائها
محـل ،واهلل أعلـم"(.((16
وكان الملـك جـان بلاط آخـر مـن نفـي مـن السلاطين
المماليـك ،ومـات فـي منفـاه ببـرج اإلسـكندرية خن ًقـا يـوم
االثنين  4من شعبان سنة 906هـ 4 /مارس 1501م ،وذلك
بإيعاز من الملك العادل طومان باي إلى نائب اإلسكندرية،
فدفـن بمقابـر اإلسـكندرية( ،((16ثـم نقلـت جثتـه في  22من
شوال سنة 906هـ 20/مايو 1501م إلى القاهرة ،ف ُدفن بتربة
األشـرف قايتبـاي ثـم نقـل بعـد أيام للمـرة الثالثة إلى تربته
التي أنشـأها بباب النصر يوم الجمعة  26من شـوال24 /
مايو(.((16
( ((15المقريزي ،السلوك ،ج ،4ق ،1ص34؛ ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة،
47/13؛ السخاوي ،الضوء الالمع.217/4 ،
( ((15السخاوي ،الضوء الالمع.217/4 ،
( ((16ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.47/13 ،
( ((16ابـن إيـاس ،بدائـع الزهـور472/3 ،؛ ابـن الحمصـي ،حـوادث الزمـان،
393/2؛ ابـن العمـاد ،شـذرات الذهـب.41/10 ،
( ((16ابـن شـاهين الملطـي ،نزهـة السلاطين ،ص152؛ بـن إيـاس ،بدائـع
الزهـور8-7/4 ،؛ ابـن العمـاد ،شـذرات الذهـب.41/10 ،
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 -4ومن السالطني الذين نفوا ولم نعرف نهايتهم:
السـلطان األيوبـي األشـرف موسـى بـن الناصـر يوسـف الذي
نُفـي إلـى بلاد األشـكري ،ولـم تذكـر لنـا المصـادر عـن حياتـه
أي تفاصيـل( .((16ولعلـه عـاش بمنفـاه حيـاة طبيعيـة مثلمـا فعـل
وخصوصـا أنـه قـد نفـي مثلـه
المنصـور بـن الملـك المعـز أيبـك،
ً
فـي سـن صغيـرة ،فقـد كان عمـره حينئـذ سـت سـنوات(.((16

( ((16المقريزي ،السلوك ،ج ،1ق ،2ص.394
( ((16ابن العميد ،أخبار األيوبيين ،ص.161
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الظاهر
بيبرس

المظفر قطز

المعز أيبك

األمراء
بقيادة األمير
المنصور
السعيد محمد بركة
سيف الدين
بن بيبرس
قالوون
واألمير بدر
الدين بيسري

المنصور علي بن
أيبك

األشرف موسى
بن الناصر يوسف
األيوبي

السلطان
المنفي

ذو القعدة سنة ذو القعدة سنة
658هـ
657هـ

الكرك

ليلة االثنين 18
 11من ذي
من ربيع األول
القعدة 678هـ
سنة 678هـ

نفاه من
ذو القعدة سنة عاش إلى نحو
دمياط إلى
سنة 700هـ
658هـ
بالد األشكري

نفاه إلى
دمياط

األشكري

652هـ

سنة نهاية
من نفاه مكان نفيه سنة نفيه
نفيه

مات
بالمنفى

والدته وأخوه
ناصر الدين
قاقان

أخوه خضر

والدته

من يخدمه

من يرافقه

مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة امللــك عبدالعزيــز
العدد الثالث ،ذو القعدة ١٤٤٠هـ/يوليو ٢٠١٩م ،السنة اخلامسة واألربعون

قيل مات مسمو ًما
 8أشهر
بالمنفى

 42سنة
تقري ًبا

سنة

نفي إلى األشكري

مدة نفيه نهاية نفيه

جدول يتضمن بيانات نفي السالطني املماليك
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األشرف
خليل بن
قالوون

الناصر محمد
بن قالوون ،المرة
الثانية
نفى نفسه

حسام الدين
الناصر محمد بن
الجين
قالوون ،المرة األولى
المنصوري

بدر الدين سالمش،
المرة الثانية

بدر الدين سالمش،
المرة األولى

المنصور
قالوون

الكرك

الكرك

األشكري

الكرك

جمادى األولى
698هـ

سنة 697هـ

رمضان 708هـ رمضان 709هـ

ربيع األول
697هـ

سنة690هـ

رجب 678هـ

صفر سنة
685هـ

عاد إلى القاهرة
ليتولى السلطنة
للمرة الثالثة

خاصكيته وأرباب
الوظائف
سنة

نحو 15
شه ًرا

توفي بالمنفى وعاد
رفاته مع أخيه
المسعود خضر سنة
697هـ

أخوه األمير خضر
وأمهما

خدمه نائب الكرك
األمير جمال الدين
أقش األشرفي
المنصوري،
ومجموعة من
عاد إلى القاهرة
مماليك أبيه الملك
ليتولى السلطنة
المنصور منهم
للمرة الثانية
األمير سيف الدين
بهادر ،واألمير
سيف الدين أرغون،
وسيف الدين
طيدمر وغيرهم.

 7سنين

 7سنين

عودته إلى
القاهرة

أخوه األمير خضر
وأمهما
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الظاهر برقوق

الناصر أحمد بن
الناصر قالوون

المنصور أبو بكر بن
الناصر قالوون

يلبغا
الناصري

نفى نفسه

قوصون

الكرك

الكرك

قوص

 22من جمادى
اآلخرة سنة
791هـ

 28من شوال
791هـ

يوم األربعاء  9ليلة السبت 6
من ذي الحجة من ربيع األول
سنة 745هـ
سنة 741هـ

السبت  19من جمادى اآلخرة
صفر 742هـ سنة 742هـ

مات مخنو ًقا على
يد األمير سيف
الدين أفطم

نائب الكرك
األمير حسن
الكجكني وبنت
أستاذه يلبغا
العمري الخاصكي
وزوج األمير
سيف الدين
مأمور القلمطاوي
وغالم من أهل
الكرك يسمى
عبدالرحمن

بصحبته ثالثة
مماليك صغار
وهم :سودن ابن
أخته ،وقطلبوغا،
وأقباي

رافقه كثير من
األمراء والمماليك
والخليفة ولم يبق
معه بالكرك غير
مملوكين وكاتب
السر وناظر
الجيش ال غير
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 4أشهر

قرابة 4
سنوات

 5شهور

مات مخنو ًقا
وقطع رأسه

إخوته وهم:
يوسف وشعبان
ورمضان
وإسماعيل
وحسين
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الملك المنصور
عثمان بن جقمق

الملك العزيز يوسف

الخليفة السلطان
المستعين باهلل

عبدالعزيز بن برقوق

األشرف
إينال
العالئي

جقمق

بداية تولي
ربيع األول سنة
خشقدم
اإلسكندرية
864هـ
السلطنة 865هـ

ليلة السبت 11
اإلسكندرية من ربيع األول
سنة 843هـ

أطلق سراحه
بعد اإلفراج
السلطان ططر،
عنه من معتقله نفي معه أوالد
وقيل السلطان
باإلسكندرية عمل الملك الناصر
12من المحرم جمادى اآلخرة قرابة 13
برسباي
اإلسكندرية
بالتجارة وتحصل فرج وهم :فرج،
سنة
سنة 833هـ
سنة 819هـ
وبقي باإلسكندرية
منها على مال ومحمد ،وخليل
حتى مات
وفير
بالطاعون
شوال سنة
865هـ

شيخ
المحمودي

فرج بن
برقوق

يوم االثنين  24ليلة االثنين 7
اإلسكندرية من صفر سنة من ربيع اآلخر
سنة 809هـ
809هـ

شهران

مات بالمنفى
وأُعيد رفات
جثته ودفن
بالقاهرة

تقري ًبا
سنة

جواريه ووالدته
وأوالده

ثالث جوار وقيل
عشر جوار
أطلق سراحه
السلطان خشقدم
ثم طلبه قايتباي
للمجيء إلى
القاهرة

أطلق سراحه
السلطان
 22سنة خشقدم ،وبقى
باإلسكندرية حتى
مات بها

معه أخوه إبراهيم
نُفي مع جواريه
وأمهما وجواريهما
وخدامه
وخدامهما
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الملك األشرف جان
بالط
طومان باي اإلسكندرية
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مات خن ًقا

معه حريمه وبعض
مماليكه

مات بالمنفى

قانبك المحمودي

أخوه الناصري
محمد وقراجا
الطويل

قيل إنه عاش
عاش ما
بالمنفى ما يقرب
يقرب من
من  17سنة ،وولد
 17سنة
له هناك أوالد

سنة

يوم االثنين
يوم االثنين 4
الخامس من
من شعبان سنة شهر واحد
رجب سنة
906هـ
906هـ

تقري ًبا
922هـ

الملك
الظاهر
تمربغا

يوم االثنين
جمادى األولى
شهر ربيع األول
اإلسكندرية
سنة 872هـ
سنة 873هـ

ليلة يوم الثالثاء
الملك الظاهر
جان بالط
اإلسكندرية  25من ذي
قانصوه المحمدي
وطومان باي
الحجة 905هـ
األشرفي

الملك الظاهر يلباي
اإلينالي

الملك المؤيد أحمد
بن إينال

الملك
الظاهر
خشقدم

جمادى األولى
اإلسكندرية رمضان 865هـ
سنة 872هـ

نحو 7
سنوات

أفرج عنه الملك
تمرغا ،وبقي
بها في مشيخة
الشاذلية حتى
وفاته سنة 893هـ
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توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أهمها:
 -1تحديد بعض األسباب المهمة لنفي السالطين المماليك.
 -2تحديد الفرق بين أسـباب عزل السلاطين المماليك وأسـباب
نفيهم.
قياسـا
 -3ازديـاد ظاهـرة نفـي السلاطين في العصر المملوكي
ً
بالعصـر األيوبي.
 -4تحديـد طـرق النفـي وأسـاليبه فـي العصرين البحري والجركسـي،
وطبيعـة الفـروق بينهمـا.
 -5نالـت مدينـة اإلسـكندرية الصـدارة مـن حيث المـدن التي كان
يُنفـى إليهـا السلاطين المماليـك.
 -6تمتع السالطين المماليك المنفيين في األغلب بحياة معيشية
مقبولة.
 -7تحديد كيفية نهاية النفي لهؤالء السالطين.
 -8أهمية النفي في تخفيف حدة الصراع ودمويته على السلطة
وخصوصا في العصر الجركسي.
في العصر المملوكي
ً
 -9تبييـن الفـرق بيـن النفـي بوصفه عقوبة شـرعية الرتكاب محظور
دينـي ،والنفـي بوصفـه عقوبـة سياسـية وأداة مـن أدوات الصـراع
السياسـي فـي تلـك الحقبة.
وفـي الختـام؛ أتقدم بالشـكر إلى مركـز البحوث بكلية اآلداب
فـي جامعـة الملـك سـعود علـى دعـم هـذا البحـث ،وتذليـل كثيـر
مـن العقبـات التـي واجهـت الباحث.

