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 :مقدمة
مف أعماؿ الظمـ  مختمفةفي مصر خبلؿ العصر المممككي لصكر  العامةتعرض 
ككانكا ىـ  ،لممصادرات األحياففي كثير مف  كممتمكاتيـ، كتعرضت أمكاليـ كالتعسؼ كالجكر

كالككارث  ،كمكاجية المجاعات كاألكبئة كاألمراض ،كحدىـ يدفعكف ثمف ارتفاع األسعار
القديمة  المنشآتمعظـ ف .سخركا في األعماؿ تسخيران ك  ،الطبيعية كاألزمات االقتصادية

بتسخير العكاـ كما  تنراىا مف مدارس كمساجد كجسكر كغيرىا بيني التيالضخمة كالفخمة 
تسخير العامة في أعماليـ أمراء كسبلطيف المماليؾ حرجان في بعض فمـ يجد  .سنرل

كقد ساىـ العامة كبشكؿ كبير في تمؾ األعماؿ المعمارية  .المعمارية بالقكة كاإلجبار
المعمارية سكاء أكانت ىذه  المنشآتتيـ إنجاز سمسمة طكيمة مف كاستطاعكا بمجيكدا

  .السبلطيف الشخصية أك لممصمحة العامةاألمراء ك قد بنيت لخدمة  المنشآت
كمف صكر المظالـ التي لـ تحظ بالدراسة مف جانب الباحثيف مكضكع السخرة في 
مصر خبلؿ العصر المممككي فعمى الرغـ مف استفاضة الباحثيف في الحديث عف صكر 

في المظالـ المختمفة التي تعرض ليا العكاـ خبلؿ العصر المممككي إال أف مكضكع السخرة 
كليذا جاء اىتمامي بدراسة  ،بعض اإلشارات البسيطةلـ ترد فيو إال العمائر السمطانية 

خبلؿ العصر المممككي كسمط البحث األضكاء عمى  العمائر السمطانية في مصرالسخرة في 
 ىكبما أف البحث يهعني بالسخرة المممككية في العمائر السمطانية فقد قسمتو إل .ىذا الجانب

 :محاكر يمكف عرضيا عمى النحك التالي ةأربع
يتطرؽ  :كالمحكر الثاني ،كيتناكؿ تعريؼ السخرة لغة كاصطبلحان   :المحكر األكؿ

 ،كالظركؼ العامة كراء ذيكعيا كانتشارىافي مصر لمحديث عف النشأة التاريخية لمسخرة 
 :أما المحكر الرابع ،في مصر في العصر المممككيأشكاؿ السخرة يتناكؿ  :كالمحكر الثالث
كقد أنييت البحث بعد المحاكر  ،العصر المممككي فيمف السخرة المكقؼ العاـ فيتحدث عف 

  .بخاتمة ضمنتيا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كأعقبتيا بذكر المصادر كالمراجع
 :السخرة لغة كاصطبلحان  :المحكر األكؿ

 :السخرة في المغة –أ 
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لمصطمح السخرة المشتؽ مف الفعؿ سخر  ةأفردت المعاجـ المغكية معانى مختمف
 ،ببل أجر كال ثمف العمؿكالسخرة  ،التذليؿ ىككالتسخير  ،كسخرتو أم قيرتو ،قير بمعنى
 .(ُ)  هكمفو ما ال يريد كقير  :كسخره ،سخرتو أم قيرتو كذلمتو :كيقاؿ

 :السخرة في االصطبلح –ب 
عما ذىب إليو المغكيكف العرب في تعريفيـ لمسخرة  (ِ)لـ يبتعد مستشرؽ أكربي

كقد أضاؼ  .(ّ)أجر بدكف لمعمؿ الناس أخذ كالسخرة ىي .اإلجبار كاالضطرارفعرفيا بأنيا 
خرة كعمى ذلؾ جعميا مرادفان ما اتسعت لتشممو داللة كممة الس (ْ)صاحب معجـ تيمكر

تسمية لعممية إخراج الناس لمعمؿ قسران ببل كاعتبرىما معان ك ) العممية ( ) العكنة (  تيٍ لكمم
في تعريفو لمسخرة  (ٓ) كاتب أكربي آخر كلـ يخرج .أجر لحفر الترع كالخمجاف كغير ذلؾ

سعيد طرخاف ك إبراىيـ  مؤرخٍيف معاصرٍيف ىما كاتسع مفيـك السخرة عند ،عف ىذا المعنى
حيث بدت السخرة لدييما أمران لـ يكف أماـ الفبلحيف إال القياـ بو  (ٔ)عاشكر عبد الفتاح 

الضيافة كانكا يؤدكنو مف مغاـر مادية كعينية عرفت باسـ كما  ،قيران ميما بمغ فقرىـ
كاليدايا التي تشتمؿ عمى بعض منتجات الريؼ مف غمة كدجاج كخراؼ كبرسيـ ككعؾ 

ىذا فضبلن عف بعض الخدمات التي يؤدييا الفبلحكف لممقطعيف كتدخؿ ضمف اليدية  ،كغيره
                                                           

، تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود، دار الكتب العممية، بيروت، 4الزمخشري: أساس البالغة، ج  (4)
 ،تحقيؽ يوسؼ الشيخ محمد ،الرازي: مختار الصحاح؛  554ـ، ص  9::4الطبعة األولى، 
ج  ،لساف العرب :؛ ابف منظور 455 ص ،ـ :::4 ،الطبعة الخامسة ،بيروت ،المكتبة العصرية

ج  ،تاج العروس مف جواىر القاموس :؛ الزبيدي 457ص  ،ـ 3004 ،بيروت ،دار صادر ، 8
  .635 – 634ص  ،ـ 4:83 ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،تحقيؽ عبد الكريـ العزباوي ،44

(2) J.W.Red House:Alexicon English And Turkish , Printed for the Mission by 
A. H. Boyajian,1884, p 341. 

، ) أنموذجًا  الممموكي العصر ( العربي األدب في الجوع شعر :العبودي عويد جغيـ عماد (4)
 ،4 العدد ،49 المجمد ،) اإلنسانية العمـو ( البصرة أبحاث مجمة ،كمية التربية ،جامعة ميساف

 .:ص  ،ـ 3044
مطبعة دار  ،تحقيؽ حسيف نصار ،5ج  ،أحمد تيمور: معجـ تيمور الكبير في األلفاظ العامية (5)

  .564 ،546 ،6:ص  ،ـ 3004 ،الطبعة األولى ،القاىرة ،الكتب والوثائؽ القومية
 .66ص   ،ف ( ب.)  ،الطبعة الثانية ،ترجمة محمد غالب ،الفالحوف :ىنرى عيروط (6)
دار الكتاب  ،النظـ االقطاعية في الشرؽ األوسط في العصور الوسطى :إبراىيـ عمى طرخاف (7)

المجتمع  :؛ سعيد عبد الفتاح عاشور 360ص  ،ـ 4:79 ،القاىرة ،عة والنشرالعربي لمطبا
 .69ص  ،ـ 3::4 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،المصري في عصر سالطيف المماليؾ
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يعفيو لضيؽ يده  كلـ يكف ىركب الفبلح تقديرىما سكل سخرة إقطاعية فيلـ تكف كالضيافة 
ف اضطركا مف ذلؾ أك يسقطو عنو بؿ كاف عمى زكجتو كأكالده االلتزاـ باألداء عنو  حتى كا 

صاحب قامكس العادات كالتقاليد كالتعابير المصرية كيعرؼ  .ذلؾ لبيع كؿ ما يممككف نظير
 كحراسة الترع العامة كحفر المصالح في أجر غير مف األىالي " تسخير :السخرة بأنيا  (ٕ)

ا الجسكر  كأف ،أطيانيـ في األىالي تسخيرك  ،النيؿ ماء طغياف مف الفيضاف أياـ خصكصن
 .  ببل مقابؿ " الغنيأرض  لحرث كمكاشيو كمحراثو الفبلح يؤخذ

 حكؿ معنى كممة سخر فيف كثيران عما ذىب إليو المفسركف كلـ يبتعد المغكيك
ا سيٍخًريًّا  " :القرآف الكريـ في قكلو تعالى ييـ بىٍعضن الككنية مف سنف اهلل أم  (ٖ)" لِّيىتًَّخذى بىٍعضي
 ،كمكالي كخدـ كفقراءفجعؿ منيـ أقكياء كضعفاء كأغنياء  اختبلؼ الناس في المعايش

ستخدـ بعضيـ كي ،يستعممو بوك  ،فيك يسخره بالعمؿ ،ليستسخر ىذا ىذا في خدمتو إياه
ليستخدـ "  :في تفسيره ليذه اآلية قكلو (َُ)"  البغكم"  ذىب ك  .(ٗ) بعضا في السخرة

فيككف بعضيـ لبعض سبب  ،بعضيـ بعضا فيسخر األغنياء بأمكاليـ األجراء الفقراء بالعمؿ
 تسخير" كجاء في تفسير القرطبي ليذه اآلية  ،" كىذا بأعمالو  ،ىذا بمالو ،المعاش

 . " (ُُ) لمعاش بعض األغنياء الفقراء فيككف بو بعضيـ سببان 
أك بعائد  ،كخبلصة القكؿ فإف مفيـك السخرة ىك العمؿ القسرم اإلجبارم بدكف أجر

يستحقو مف حقكؽ كما يمبي شى مع ما يقدمو اإلنساف مف خدمات كما امادم زىيد ال يتم
باإلضافة إلى  ،فاألجر الرمزم مع اإلجبار ىك في حد ذاتو سخرة مقنعة ،احتياجاتو األساسية

 ،االبتزاز كالمغاـر المادية كالعينية ببل مبرر إال ما يمتمكو أصحاب النفكذ مف سمطة كقكة
ا حياة إنسانية فيك استرقاؽ بشع لؤلحرار الذيف مف المفترض أف يككنكا أحرار كيعيشك 

 .كريمة في ببلدىـ
                                                           

 ،القاىرة ،كممات عربية لمترجمة والنشر ،قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية  :أحمد أميف (8)
 .343ص  ،ـ 3044

 .43 :الزخرؼ (9)
 ،تحقيؽ محمود محمد شاكر ،34ج  ،تفسير الطبري جامع البياف عف تأويؿ آى القرآف :الطبري (9)

؛ الزمخشري: الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ، ج  6:7 - 6:6ص  ،مصر ،دار المعارؼ
 .359ـ، ص  4:97، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 5

تحقيؽ محمد عبد اهلل النمر وعثماف جمعة ضميرية و  ،8ج  ،التنزيؿ تفسير البغوي معالـ (40)
  .344ص  ،الرياض ،دار طيبة ،سميماف محسف الحرش

 .89ص  ،القاىرة ،دار الفكر ،47ج  ،الجامع ألحكاـ القرآف :القرطبي (11)
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  :الظركؼ العامة كراء ظيكر السخرة كذيكعيا :المحكر الثاني
 :نشأة السخرة كبدايتيا في مصر -

فقد عرفتو مصر منذ أقدـ عصكرىا  ان مستحدث ان لـ يكف نظاـ السخرة في مصر نظام
 عيجم كافمبدئية كبصفة  ،نكع مف الضرائب اعتبرت السخرةففي العصر الفرعكني ؛ 

 .السخرة بأداء فيالمكمف ـھ خاصة الفبلحكف كافر كفى كاقع األم .بأدائياف يمكمف المصرييف
 خبلؿ ةالجنائزيكالمعابد األىرامات بناء  فياستخدمت ىذه األيدم العاممة الضخمة قد ك 

 ةلدكلة القديما عصر خبلؿ تعنتان  كأشدىا صكرىاأقسى  فيالسخرة بدت  كقد .الدكلة القديمة
كأصبح اإلجبار  ،تمامان  كقسكتيا ضراكتياالبلحقة فقد فقدت  العصكر فيأما  .بكجو خاص

بيا الفائؽ  كاالىتماـ كزراعتياالعناية بأرضو  المصرم ىكبالنسبة لمفبلح  الكحيدكاإللزاـ 
كما عانت مصر مف االستغبلؿ األجنبي تحت حكـ الدكلة الركمانية كعاشت الببلد في  .(ُِ)

تفكؾ اجتماعي كخراب اقتصادم كأصبحت مصر مجرد ضيعة تنتج القمح لصالح 
اإلمبراطكرية الركمانية ككاف فبلحكىا عبيد كأقناف ىذه الضيعة كالزراع المسخريف في حرثيا 

فرضت السخرة مع بداية حكـ اإلمبراطكرية الركمانية عمى الفبلحيف  فقد .(ُّ)كحصادىا 
الذيف كاف عمييـ عدة أعباء يقكمكف بيا عف طريؽ السخرة كىي ما تعرؼ بالخدمة 

ت الدكلة مثؿ بناء االكضيعة فكاف يفرض عمييـ خمسة أياـ مف العمؿ قسران في مشركع
ىناؾ إمكانية لئلعفاء  تغير أنو كان ،كتنظيؼ القنكات كمشركعات الرمالسدكد كشؽ الترع 
 .(ُْ)مف الماؿ  ان منيا مقابؿ دفع مبمغ

 – ّٖٓ) ف الفاطميكترد إشارات إلى كجكد شيء مف نظاـ السخرة ىذا في العصريٍ 
ـ (  َُِٓ – ُُُٕىػ /  ْٖٔ – ٕٔٓ) كاأليكبي  ،ـ ( ُُُٕ – ٖٔٗ/  ق ٕٔٓ

القاىرة كالحسبة عمى  في كاليتو (ُٓ)الممؾ جعفر  ـ أراد ذخيرةي  ُُِِىػ /  ُٔٓففي عاـ 

                                                           

مقاؿ منشور عمى  ،محمود ترجمة فاطمة عبد اهلل  ،السخرة في مصر الفرعونية :جي راشيو (43)
 ـ. 3048/  5/  44تاريخ آخر زيارة  ،http://crown-egypt.comموقع 

 
(13)

م،  1991عطية القوصي: تاريخ مصر اإلسالمية من الفتح العربي حتى الفتح العثماني، دار الثقافة العربية، القاهرة،  
 .12 – 11ص 

(14)
 1994زبيدة محمد عطا:  الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية، األمين للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى،  

 .94 ،43م، ص 
 4449/  643ذخيرة الممؾ واله اآلمر بأحكاـ اهلل والية القاىرة والحسبة سنة   ،عموافجعفر بف  (46)

وكاف قد أبدع في تعذيب الجناة وأىؿ الفساد أنواعًا مف العقوبات خرج فييا  ،ـ فاشتد عسفو وظممو

http://crown-egypt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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؛ ألنو كاف  " مسجد ال باهلل " كغمب عميو اسـيف الباب الجديد إلى الجبؿ إنشاء مسجد ما ب
" ال  :يقبض عمى الناس مف الطريؽ كيقيدىـ كيجبرىـ عمى العمؿ فيو بغير أجر فيقكلكف

كمما شجع الكالي عمى   .(ُٔ)كلـ يعمؿ فيو منذ أنشأه إال صانع مكره أك فاعؿ مقيد  ،باهلل "
 ََُُىػ /  ِْٓ – ْٓٗ) (ُٕ)اقتراؼ مثؿ ىذا الفعؿ أف الخميفة آنذاؾ اآلمر بأحكاـ اهلل 

كىنا نرل أنو حتى في بعض األعماؿ . (ُٖ)كاف فاسقان ظالمان ذا كبر كجبركت  ـ ( َُِٗ –
الخيرية التي مف المفترض فييا اإلخبلص كبذؿ األمكاؿ تقربان هلل تعالى ييجبر المصريكف 
عمى العمؿ بدكف أجر كبطريقة ميينة مذلة فمف األكٍلى ترؾ ىذا العمؿ كعدـ تكميؼ الناس 

ال يرجك منو المثكبة كيبدك أف صاحب ىذا العمؿ كاف  ،فكؽ طاقتيـ ليقاؿ ىذا مسجد فبلف
كأمَّا أنؾ ترتكب ما نيى المَّو "  :السمطة بقكلو ما يفعمو رجاؿ (ُٗ)السبكي  كينتقد .كاألجر

؛ لييقاؿ: ىذا جامع فبلف،  ثـ تريد أف تعمر الجكامع بأمكاؿ الرعايا ،عنو كتترؾ ما أمرى بو
                                                                                                                                                      

ة عو والصاليعف الحد فابتاله اهلل باألمراض التي ما عيد الناس مثميا حتى مات فتجنب الناس تشي
، تحقيؽ محمد اليعالوي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 4ج  المقريزي: المقفى الكبير، عميو ؛ )

  .( :4ص  ـ، 4::4الطبعة األولى، 
ابف مأموف: أخبار مصر، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية،  (47)

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط ؛  :4، ص 4المقفى الكبير، ج  :المقريزي ؛ 58القاىرة، ص 
 .387 ص ،ـ 8::4 ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الكتب العممية ،5ج  ،واآلثار

باهلل أبى القاسـ أحمد بف  المستعميولقبو اآلمر بأحكاـ اهلل بف  ،وكنيتو أبو عمى ،منصور ىو (48)
الظاىر باهلل عمّى بف الحاكـ بأمر اهلل منصور بف العزيز باهلل  بفاالمستنصر باهلل أبى تميـ معّد 

  ،الخميفة الفاطمي العاشر  ،نزار بف المعّز لديف اهلل معّد بف المنصور إسماعيؿ بف القائـ بأمر اهلل
كاف مدّبر ولي الحكـ وىو طفؿ صغير عنده خمس سنوات و و  ـ، 40:7/  ىػ 5:0ولد سنة 

الوزارة المأموف أبا عبد  فيفمما كبر قتؿ األفضؿ وأقاـ  أمير الجيوش سمطانو األفضؿ شاىنشاه بف
 :64اهلل محمد بف مختار بف فاتؾ البطائحّى  فظمـ وأساء الّسيرة إلى أف قبض عميو اآلمر سنة 

 ،وقتؿ معو خمسة مف إخوتو وصمبوـ  4439/  ىػ 633سنة  فيوصادره ثـ قتمو ـ  4436/  ىػ 
بالظمـ والعسؼ والمصادرة وبقي ساءت سيرتو  ،وقد كاف اآلمر ظالمًا جبارًا متظاىرًا بالمنكر والميو

 :ابف تغري بردي ـ، ) 4444/  ىػ 635قتؿ سنة الممؾ تسعا وعشريف سنة وتسعة أشير،  في
 (. 484 – 480 ص ،مصر ،دار الكتب ،6ج  ،النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة

 .بقتمو لفسقو وسفكو لمدماء وكثرة مصادرتو واستحسانو الفواحش الناس وقد ابتيج
  وعاش خمسا وثالثيف سنة.

 .480ص  ،6ج  المصدر السابؽ، :ابف تغري بردي (49)
  .34ص  ،ـ 4:97 ،الطبعة األولى ،بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،معيد النعـ ومبيد النقـ (:4)
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فَّ المَّو سبحانو  فعؿ ذخيرة  ."  طٌيب ال يقبؿ ًإالَّ طٌيبنافبل، كالمَّو لف يتقبمو المَّو تعالى أبدنا، كا 
الممؾ ذلؾ كىك المحتسب المطمكب منو األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إال أنو كاف أكؿ 

طمؽ عمى مسجده مسجد الذخيرة لكف تسمية العامة لو " كقد أى  ،المخالفيف لمقتضيات المينة
خمد لو ك  يصمنا اسمو نقدان الذعان  كقدـ أحد الشعراء الذم لـ ،مسجد ال باهلل " غمبت عميو

عمقان بيتيف مف الشعر مي  فقاؿ (َِ) الشائنة كطرقو المعكجة لتشييد بيتان مف بيكت اهلل وأفعال
 عمى بناء ىذا المسجد بالسخرة 

  :بقكلو
 بنى مسجدان هلل مف غير حمو          ككاف بحمد اهلل غير مكفؽ 

 .(ُِ)الكيؿ ال تزني كال تتصدقي  كمطعمة األيتاـ مف كد فرجيا        لؾً 
بناء القمعة كقد استخدـ أسرل  (ِِ) ـ أتـ أسد الديف قراقكش ُُّٖىػ /  ٕٗٓكفي عاـ 

دكف مف الفبلحيف الذيف سخركا ليذا الغرض لمحصكؿ عمى أيدم عاممة  كبيرالحرب كعددان 
 .(ِّ) أجر

                                                           

مركز الحضارة العربية لإلعالـ  ،كشؼ المستور مف قبائح والة األمور :أحمد السيد الصاوي (30)
 .37ص  ،ـ 5::4 ،الطبعة األولى ،الجيزة ،والنشر

 ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي؛  58ابف مأموف: أخبار مصر، ص (34)
 .387 ص

 معناه بالعربيةلفظ تركي وقراقوش  ،الممقب بياء الديف ،يأبو سعيد قراقوش بف عبد اهلل األسد  (33)
وقيؿ خادـ أسد الديف شيركوه عـ السمطاف  ،كاف خادـ صالح الديف ،معروؼطائر وىو  ،العقاب

زماـ القصر، ثـ ناب عنو مدة  لو جعؿ بمصرصالح الديف  ولما استقؿ ،فأعتقو فصالح الدي
وصاحب  وكاف رجال مسعوداً  أحواليا، عميو في تدبير وفوض أمورىا إليو واعتمد ،بالديار المصرية

وىو الذي بنى السور المحيط بالقاىرة ومصر وما بينيما وبنى قمعة الجبؿ، وبنى  ،ىمة عالية
 ،ر بالمقس رباطاوعمً  ،القناطر التي بالجيزة عمى طريؽ األىراـ، وىي آثار دالة عمى عمو اليمة

ولو وقؼ كثير ال يعرؼ مصرفو، وكاف حسف المقاصد  ؿوعمى باب الفتوح بظاىر القاىرة خاف سبي
ولما أخذ صالح الديف مدينة عكا مف الفرنج سمميا إليو، ثـ لما عادوا واستولوا عمييا  ،جميؿ النية

يبعد ىناؾ افتراءات كثيرة عنو و  ،دينار=حصؿ أسيرا في أيدييـ، ويقاؿ إنو افتؾ نفسو بعشرة آالؼ 
عميو في تدبير أحواؿ فإف صالح الديف كاف معتمدا  ؛ موضوعة والظاىر أنياو وقوع مثميا من

ـ ؛ )  4300ىػ /  6:8توفي بالقاىرة سنة  ،ولوال وثوقو بمعرفتو وكفايتو ما فوضيا إليو البالد،
 ،بيروت ،دار صادر ،تحقيؽ إحساف عباس ،5ج  ،وأنباء أبناء الزمافوفيات األعياف  :ابف خمكاف

  (. 3: – 4:ص  ،ـ 4:84
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 :في مصر في العصر المممككيأشكاؿ السخرة  :المحكر الثالث
 يكضح خبلؿ فترة البحث المصادر التاريخيةلمعطيات  استقراءن كاسعان كعميقان ف إ

 يكضحكما  ،في العصر المممككيلعامة الناس  القسرممختمفة لمسخرة كاالستغبلؿ  صكر
غير أف تبايف  ،عمى السكاء الريؼ كالحضر فيالضرر البلحؽ بالكاقعيف تحت طائمتيا 

ال يعنى اختبلفان جكىريان في طبيعة السخرة كمكاقؼ فارضييا كالمتضرريف منيا حيث  صكرىا
انقسمت السخرة إلى ما كقد  ،كراء ممارستياالكامف كاالستغبلؿ  اإلجباريربط الجميع مفيـك 

  :يمى
  :السخرة المؤقتة –أ

كلظركؼ أك خاصة كمؤقت لمصمحة عامة  السخرة بشكؿ سافرفرض كنعنى بيا 
في المصالح العامة التي تخدـ المكاطنيف  فرضت أعماؿ التسخير ىذه قد ك  .طارئة

إقامة فضبلن عف  ،) المستشفيات ( كالبيمارستانات، كالجسكر ،كالمساجد ،المدارسك
 .كنحك ذلؾ ،المشاريع الخاصة بالسمطاف

العماؿ الذيف يقع عمى عاتقيـ ميمة إنجاز ىذه المشركعات مف  يتـ تجميع ككاف
ككانكا يتعرضكف لكؿ صنكؼ الظمـ  ،القرل كالشكارع كاألسكاؽ لتسخيرىـ في ىذه األعماؿ

األمر الذم  ؛ (ِْ)فضبلن عف إجبارىـ عمى العمؿ فكؽ طاقتيـ  ،كاالمتياف كاإلجاعة كاإلرىاؽ
يدعكه  (ِٓ)سة يقدـ بعض النصائح لشاد العمائر جعؿ أحد الكتاب المعاصريف لحقبة الدرا

                                                                                                                                                      

؛  36ص  ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،رحمة ابف جبير :ابف جبير (34)

 ،الفقراء في القاىرة في القرنيف السادس والسابع اليجرييف :أحمد عبد الرازؽ عبد العزيز محمد
 :3ص  ،ـ 3044 ،جامعة الزقازيؽ ،قسـ التاريخ ،منشورة بكمية اآلداب= =رسالة ماجستير غير

لج فولكؼ: القاىرة مدينة ألؼ ليمة وليمة، ترجمة أحمد صميحة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ؛ أو 
 .94ـ، ص  4:97القاىرة، 

 ،القاىرة ،دار المعارؼ ،النيؿ والمجتمع المصري في عصر سالطيف المماليؾ :قاسـ عبده قاسـ (35)
 .45ص  ،ـ 4:89 ،الطبعة األولى

ويكوف صاحب  السمطانية المفتش فيقاؿ شاد العمائر أي الذي يفتش عمى العمائر :شاد أو مشد (36)
 ىذه الوظيفة مسئواًل عف إحداث أو تجديد ما يختار السمطاف مف القصور والمنازؿ واألسوار

صالح ما تيدـ منيا ؛ ، 5القمقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ج  ) واإلشراؼ عمييا وا 
؛ حساف حالؽ و عباس صباغ: المعجـ الجامع في  34، بيروت، ص دار الكتب العممية

المصطمحات األيوبية والممموكية والعثمانية ذات األصوؿ العربية والفارسية والتركية، دار العمـ 
عصر سالطيف  :محمود رزؽ سميـ؛  434  ـ، ص :::4لممالييف، بيروت، الطبعة األولى، 
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جاعتيـ  التمطؼ كالرفؽ بالعماؿفييا إلى  كأنكر ما يقـك بو البعض مف تسخير البنائيف كا 
عطائيـ أجرة زىيدة دكف حقيـ كتكميفيـ باألعماؿ فكؽ طاقتيـ كأعتبر ذلؾ مف أقبح  كا 

كأشنع الجراءات عمى اهلل في خمقو خاصة إذا استخدمكىـ في بناء المساجد  ،الحرمات
" فميت شعرم  :ربةن هلل تعالى كيتعجب عمى ذلؾ بقكلوكالمدارس التي مف المفترض أنيا قي 

. (ِٕ)السخرة  ىيككانت الطريقة الشائعة في تشغيؿ ىؤالء العماؿ  .(ِٔ)ربة يتقربكف " بأم قي 
 :ذلؾكلعؿ أبرز األمثمة عمى 

 سيؼ الديف الممؾ المنصكرالسمطاف أمر ـ  ُِْٖىػ /  ّٖٔ في سنة  أنو
ببناء البيمارستاف ـ (  َُِٗ – ُِٕٗىػ /  ٖٗٔ – ٖٕٔالصالحي ) في لقبلككف األ 

 .فجمع العماؿ كالصناع لمعمؿ بو باإلضافة إلى ثبلثمائة أسير ،الكبير المنصكرم في القاىرة
ـ  ُُّّىػ /  ُّٕكفي سنة  .(ِٖ) الناس البيمارستاف لكثرة العسؼ في عممو عابكقد 

 ـ ( َُّْ – َُّٗىػ /  ُْٕ – َٕٗبف قبلككف )  عتقؿ السمطاف الناصر محمدا
مقيديف في المراكب إلى القاىرة كأجبرىـ عمى العمؿ  كأرسميـمف عرباف الصعيد  ان كبير  ان عدد

كفي كثير مف األحياف كاف العامة يقعكف ضحية ألعماؿ  .(ِٗ)بالسخرة في حفر الجسكر 
السخرة فكانكا يتعرضكف لحكادث أثناء عمميـ كثيران ما كانت تكدم بحياة بعضيـ بسبب 
خطكرة العمؿ المكمفيف بو دكف أف يككف ليـ أم نكع مف التأميف عمى حياتيـ أك التعكيض 

جبارىـ كأخذىـ بالقكة كتكثيقيـ باإلضافة إلى إ .(َّ)عما أصابيـ مف جراء حكادث العمؿ
جسر مف الجسكر  تعرضـ  ُُّٔىػ /  ُٕٔفي سنة فضمانان لعدـ ىركبيـ مف السخرة  

                                                                                                                                                      

 ،الطبعة الثانية ،الحممية الجديدة ،المطبعة النموذجية ،4ج  ،المماليؾ ونتاجو العممي واألدبي
دار النيضة  ،العصر المماليكي في مصر والشاـ :؛ سعيد عبد الفتاح عاشور 98ص  ،ـ 4:73
 .( :55 – 559 ، صـ 4:87 ،الطبعة الثانية  ،القاىرة ،العربية

 .400ص  ،معيد النعـ ومبيد النقـ :السبكي (37)
 .45ص  ،النيؿ والمجتمع المصري في عصر سالطيف المماليؾ :قاسـ عبده قاسـ (38)
 .380 ص ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (39)

دار الكتب  ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا،  2 ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، :المقريزي (:3)
 .489ص  ،ـ 8::4 ،الطبعة األولى ،بيروت ،العممية

رسالة  ،أحواؿ العامة في مصر في عصر المماليؾ البرجية :ماجد عبد اهلل الجبوريأحمد  (40)
 ،ـ 3046 ،جامعة آؿ البيت ،قسـ التاريخ ،ماجستير غير منشورة بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية

 .474ص 
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كحياؿ ذلؾ قامت السمطة المممككية  ،فنقص ماء النيؿ في تمؾ المنطقة لبلنييار بالجيزة
انطبؽ  نحك ثبلثيف رجبلن في ساعة كاحدة غرؽ منيـلسده ف الناس بإلزاـ مجمكعة مف

ككيتفكا كأينزلكا في مركب كعدتيـ سبعكف  ،كثيركفثـ جيمع مف مصر رجاؿ  ،عمييـ الجسر
  .(ُّ) فانقمبت بيـ المركب فغرقكا بأجمعيـ ،رجبلن 
 ،كالجدير بالذكر أنو قد تـ استخداـ المساجيف في أعماؿ السخرة خبلؿ العصر المممككي  

 ،كحفر القنكات ،كعمائر األمراء ،حيث كاف يتـ إخراجيـ مقيديف لمعمؿ بالعمائر السمطانية
ىػ /  ُٕٕمثمما حدث سنة  (ّّ)يجبركف عمى العمؿ اإللزامي ك  (ِّ)كتنظيؼ الطرقات 

أنشأه الممؾ الناصر محمد بف قبلككف الذم  (ّْ)عند بناء قصر بكتمر الساقي ـ  ُُّٕ
ف كأقامكا في عمارتو مدة عشرة يفكاف عمالو مف المساجيف المقيدلؤلمير بكتمر الساقي 

 عمىكيعمؽ المقريزم  .عمارتو الكثير مف األمكاؿ تكلكال ىذه العمالة المجانية لكمف .أشير
أىؿ السجكف المقيدكف مف المحابيس، كقٌدر لك ىـ في العمارة   (ّٓ) كالفعمة"  :ذلؾ بقكلو

سخرة لكاف مصركفيا في كؿ يكـ مبمغ ثبلثة آالؼ درىـ لـ يكف في ىذه العمارة جاه كال 

                                                           

 .649ص  ،3 ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، :المقريزي (44)
رسالة ماجستير غير  ،السجوف في مصر في العصر الممموكي :ىالة نواؼ يوسؼ الرفاعي (43)

 .499ص  ،ـ 3009 ،الجامعة األردنية ،قسـ التاريخ ،منشورة بكمية الدراسات العميا
 ،األىمية لمنشر والتوزيع ،ترجمة عمى ماضي ،مدف إسالمية في عيد المماليؾ :إيرا البدوس (44)

 .444ص  ،ـ 4:98 ،بيروت
 بيبرس ركف الديف مف مماليؾ المظفر كافاألمير سيؼ الديف المظفري  :بكتمر الساقي (45)

 فيمحمد بف قالووف  استقر الناصر فمما ـ ( :440 – 4409ىػ /  :80 – 809)  الجاشنكير
 قدر بكتمر جداً  وعظـمماليكو  فيدخؿ ـ (  4450 – :440ىػ /  854 – :80) السمطنة 

كاف بكتمر جيد الطباع حسف األخالؽ ليف الجانب كثير  ،ال يفارقو لياًل وال نياراً  وكاف الناصر
كثير مف  في الناصريحجز عمى  وكافحوائجيـ كاف يتمطؼ بالناس ويقضي  ،األمواؿ جداً 

 اذىب"  :لو يقوؿ األرض وقًبؿوظيفة  أحداً  كاف إذا أعطى الناصر أف منزلتومف  وبمغ المظالـ
 ـ بينما يذكر ابف حجر تاريخ وفاتو سنة 4443ىػ /  844 سنةمات  "،يده وبس  األمير إلى

؛ ابف حجر  584 – 579، ص 3، ج 3المقريزي: المقفى الكبير، ج  ؛ ) ـ 4446ىػ /  847
العسقالني: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، تحقيؽ محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة 

  .( 34 – 34ص  ـ، 4:83ة، المعارؼ العثمانية، اليند، الطبعة الثاني
ص  ،44ج  ،لساف العرب :الفعمة صفة غالبة عمى مف يعمموف بالطيف والحفر ؛ ) ابف منظور (46)

303 ). 
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كيعتبر المؤرخكف عصر حكـ الناصر محمد مف أزىى عصكر الفف كالمعمار  .(ّٔ)"  فضة
 فقد كاف السمطاف الناصر محمد بف قبلككف محبان لمعمراففي تاريخ مصر اإلسبلمية عامة 

كقصكر كعمائر كمساجد كمدارس  مف مبافو كيشيد عمى ذلؾ مقدار ما خمفو ىذا السمطاف 
كمعظـ  ،كالقصر األبمؽ بالقمعة ،جامع قمعة الجبؿر الكثير مف العمائر منيا فقد عمن  .(ّٕ)

ر المجرل الذم ينقؿ الماء عميو مف بحر النيؿ إلى القمعة عمى كعمن  ،األماكف التي بالقمعة
ر قناطر السباع عمى كعمن  ،ر الميداف تحت القمعة كمناظر الميداف عمى النيؿالسكر، كعمن 

بسرياقكس، كحفر الخميج الناصرٌم بظاىر  (ّٗ) كالخانقاه (ّٖ)الخميج كمناظر سرياقكس 
ر الجامع الجديد عمى شاطيء النيؿ بظاىر مصر، كجٌدد جامع الفيمة الذم كعمن  ،القاىرة

 ،كالترع كحفر عٌدة مف الخمجاف ،بالرصد، كالمدرسة الناصرية بيف القصريف مف القاىرة
كبمغ مصركؼ العمارة في كؿ يـك مف أيامو سبعة آالؼ درىـ "   ،كأقاـ الجسكر بالببلد 

عنيا ثبلثمائة كخمسكف دينارا، سكل مف يسخره مف المقيديف كغيرىـ في عمؿ ما  ،فضة
 .(َْ)"  يعمره

 ُِّٗىػ /  َّٕتسخير األسرل في األعماؿ المعمارية مثمما حدث سنة  كما تـ
باستخداـ األسرل في بناء جامعو الشيير بجامع قكصكف  (ُْ) ـ عندما قاـ األمير قكصكف

(ِْ). 
                                                           

 .436ص  ،4 ج ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (47)
دار  ،عصر سالطيف المماليؾ ،موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية :عطية القوصي (48)

 .36ص   ،ـ 3008 ،القاىرة ،الفكر العربي
 ،دار صادر ،4ج  معجـ البمداف، ياقوت الحموي:بمدة في نواحي القاىرة بمصر ؛ )  :سرياقوس (49)

   .( 349ص  ،ـ 6::4 ،الطبعة الثانية ،بيروت
 ،وبمعنى بيت أيًضا ،عف الناس واالبتعادالتزىد و لمتعبد  مكافتعني كممة فارسية و  :خانقاه (:4)

 :محمد أحمد دىماف ؛ ) ر التصوؼ فيي كالدير في النصرانيةادخمت ىذه الكممة العربية منذ انتش
 ،دمشؽ ،دار الفكر ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،معجـ األلفاظ التاريخية في العصر الممموكي

  .( 77 ص ،ـ 0::4 ،الطبعة األولى
 .406ص  ،5ج  ،واالعتبار بذكر الخطط واآلثارالمواعظ  :المقريزي (50)
ىػ /  854 – :80الناصري اشتراه السمطاف الناصر)  الساقيقوصوف ىو  :األمير قوصوف (54)

ـ  ولما توفي  4437ىػ /  838وزوجو مف ابنتو سنة  ـ ( وعظمت منزلتو عنده 4450 – :440
وقاـ ـ (  4454 – 4450ىػ /  853 – 854) سمطنو  حتىلممنصور أبي بكر الناصر تعصب 

طريؽ النيابة لممنصور ثـ وقعت الوحشة بينيما بتدبير المممكة واستبد بتدبير السمطنة عمى  ىو
فدس إليو مف قتمو واستمر قوصوف يجمس في مجمس نائب السمطنة في عيد السمطاف األشرؼ 
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كمف األمثمة عمى تسخير الناس في أعماؿ السمطاف كمشاريعو الخاصة ما حدث 
صر محمد بف قبلككف مف الصعيد ألفي جمب السمطاف الناـ عندما  ُّّٕىػ /  ّٖٕسنة 

كجمب مف الكجو البحرم مثميا كشرع في بناء حكش ليا كلؤلبقار التي  ،رأس مف الضأف
كأمر أقبغا عبد  ،(ّْ)مساحتو أربعة أفدنة عنده فكقع اختياره عمى مكقع في قمعة الجبؿ 

ظالمان  ككاف (ْٓ)فككؿ أقبغا أمرىـ ألمير يدعى عنبر السحرتي بتسخير العامة (ْْ)الكاحد 
بسرعة إنجاز أعماليـ مف غير أف يجد ليـ رخصة أك كقت غشكمان بيـ قاـ بتكميفيـ 

أضؼ عمى ذلؾ صعكبة  ،كألبسط حقكقيـ اإلنسانية ألدميتيـ ان ىذا امتيانككاف  .لبلستراحة
 .الجك كقتذاؾ حيث كاف الكقت صيفان حاران فيمؾ الكثير منيـ في العمؿ لعجزىـ عما كمفكا بو

سخركف مف يظفركف بيـ مف غـ ذلؾ فإف الكالة لـ تأخذىـ بيـ رأفة كال رحمة كأخذكا يي كر 
 أصحابورمى  األرض إلى بنفسو كألقىأحدىـ ًإذا عجز  ككاف  ،العامة كيسكقكنيـ إلى العمؿ

ككاف ىذا األمر يتـ عمى مسمع كمرأل مف السمطاف الذم  ،ىذالكقتو  فمات التراب عميو

                                                                                                                                                      

قتؿ قوصوف سنة  ( وقد ـ 4453 – 4454ىػ /  854 – 853) عالء الديف كجؾ بف الناصر
) ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعياف المائة ـ الستبداده باألمور ؛  4453ىػ /  853

 (. 404 - 400، ص 5الثامنة، ج 
 .108 ص ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (53)

 ؛. 233 – 232، ص 3 جالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، : المقريزي (54)

قدـ بو تاجر يدعى  ،األمير عالء الديف األستادار ،أقبغا الناصري المعروؼ بأقبغا عبد الواحد (55)
 – :440ىػ /  854 – :80)  لناصر محمد بف قالووفاعبد الواحد بف بداؿ فاشتراه السمطاف 

ثـ تنقؿ منيا إلى الجمدارية في وجعؿ اسـ تاجره لقبًا لو وحظي عنده وعمؿ ـ (  4450
وكاف السمطاف الناصر متزوجًا  ،وغير ذلؾومقدـ المماليؾ ارية وولي مع ذلؾ شاد العمائر اإلستاد

وكاف جبارًا كثير الظمـ ثـ صودر في عيد السمطاف المنصور سيؼ الديف أبو  ،غاي مف أختو ط
ثـ ولي نيابة حمص في عيد السمطاف األشرؼ  ،ـ ( 4454 – 4450ىػ /  853 – 854بكر ) 

ثـ طمب إمرة دمشؽ  ـ ( ثـ 4453 – 4454ىػ /  854 – 853بف الناصر )  عالء الديف كجؾ
 – 4453ىػ /  857 – 854إلى مصر في أوؿ عيد الممؾ الصالح عماد الديف إسماعيؿ ) 

ـ ؛ ) المقريزي: المقفى الكبير، ج  4454ىػ /  855فكاف آخر العيد بو وذلؾ سنة  ـ ( 4456
، ص 4؛ ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، ج  374 – :36، ص 3

576 .) 
مقدـ المماليؾ ثَـّ صرؼ  واستقرَأمر طبمخاناة  حتىالخدـ  فيعنبر السحرتي الناصري ترقى  (56)

صودر ونفي إلى القدس   ـ  4457ىػ /  858ـ ثـ أعيد إلييا سنة  4445ىػ /  846ِفي سنة 
) ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة في ـ ومات في الطاعوف بالقدس ؛  4458/  ىػ 859سنة 

  (. 345 - 344، ص 5أعياف المائة الثامنة، ج 
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 الناس تسخير كثرة كما حدث في نفس العاـ أيضان مف .(ْٔ) كاف يحضر كؿ يكـ ليرل العمؿ
 أبكاب كمف ،نياـ كىـ القصريف بيف مف عمييـ قبضالك  بالقمعة السمطاف عمائر في لمعمؿ

كفي ىذا  .(ْٕ) فأبتمى الناس مف ذلؾ بببلء عظيـ ،صبلة الصبحمف  خركجيـ عند الجكامع
يتـ  ،عدـ مباالة بالناس كبأكقات راحتيـ ككأنيـ عبيد سخركا لخدمة مصالح السمطاف كفقط

 .فيـك كمجبكريف عمى العمؿ رغـ أن ،القبض عمييـ كالمجرميف
أمر ـ   ُّّٕىػ /  ّٖٕسنة  كعند حفر الخميج الكبير المعركؼ بخميج الخكر

)  (ْٖ)عبلء الديف عمى بف حسف المركاني كالي القاىرة الناصر محمد بف قبلككف السمطاف 
بتسخير العامة لمعمؿ فقيبض عمى عدد كبير ـ (  ُّّٗ – ُّّٓىػ /  َْٕ -ىػ  ّٕٔ
كنظران لما كاف يعانيو العامة مف إرىاؽ كمذلة كاف  .المساجد كالشكارع كاألسكاؽ مف منيـ

 بناءعند كذلؾ سيخر الناس  .(ْٗ)الكثير منيـ يتستركف في منازليـ خكفان مف السخرة  
؛  بببليا كثيرةبنائيا بيمي الناس في ك  ـ  ُّّٕ ىػ / ّٖٕسنة  (َٓ) األقبغاكيةالمدرسة 
فكانكا  ،المدرسة يكمان في األسبكع بغير أجرةالصٌناع أف يعممكا بيذه أقبغا قرر عمى منيا أف 

كمنيا أنو حمؿ ليا األصناؼ مف الناس كمف العمائر السمطانية  ،يتناكبكف في العمؿ سخرة
كقد أككؿ أقبغا أمر اإلشراؼ عمى أعماؿ السخرة بمدرستو  .فكانت ما بيف غصب كسرقة

فمقي العماؿ منو  كتولمممككو الذم لـ يختمؼ كثيران عف مكاله في ظممو كعسفو كجبر 
يقـك " أقبغا " ظمـ مممككو كتعسفو مع العماؿ بؿ كاف  كمع ذلؾ لـ يكؼ ،مشقات ال تكصؼ

كلعؿ أقبغا أراد أف ال يدخؿ ماالن ، (ُٓ) بنفسو بمباشرة العمؿ كضرب الصناع ضربان مؤلمان 
                                                           

؛ سحر بنت عمى محمد   344  – 343ص  ،4 جالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (57)
رسالة ماجستير غير منشورة بكمية الشريعة  ،والة القاىرة الكبرى خالؿ العصر الممموكي ،دعدع

 ،مكة المكرمة ،جامعة أـ القرى ،قسـ الدراسات العميا التاريخية والحضارية ،والدراسات اإلسالمية
 .330ص  ،ـ 3007

 .353ص  ،4 جالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (58)
 ،كاف ظالمًا غشومًا سفاكًا لمدماء ،القاىرة يوالالمرواني األمير عالء الديف عمى بف حسف  ىو (59)

وقتؿ  ،اقترح في واليتو عقوبات ميولة منيا أنو كاف ينعؿ الرجؿ في رجميو بالحديد كما تنعؿ الخيؿ
 :ـ ؛ ) ابف تغري بردي 4450ىػ /  850 بعد ما قاسى أمراضا شنيعة مّدة سنةتوفي  ،خمقًا كثيراً 

   .( 434ص  ،:ج  ،النجـو الزاىرة
 .438 ،435ص  ،:ج  ،النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة :ي برديابف تغر  (:5)
األمير عالء الديف أقبغا عبد الواحد أستادار الممؾ الناصر تسمى بالمدرسة األقبغاوية نسبة إلى  (60)

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط  :) المقريزي ،وىي بجوار الجامع األزىر ،وفو محمد بف قال
   (. 343ص  ،5ج  ،واآلثار

المواعظ واالعتبار بذكر  ؛  :35 – 359ص ، 4ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (64)
 .344 – 343ص  ،5ج  ،الخطط واآلثار
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أف  بالمقريزمكىك ما حدل (ِٓ)حبلالن في بناء مدرستو فكؿ شيء فييا جاء عنكة كغصبان 
بيجة المساجد كال أنس بيكت العبادات  مدرسة مظممة ليس عمييا مف"  :يصفيا بأنيا
 .كيعمؿ ذلؾ بسبب الظمـ كالعسؼ الذم بنيت بو ،(ّٓ).. " .شيء البتة

ككاف عدد  ،ـ قامت الدكلة بإصبلح قناطر شبيف ُّّٗىػ /  َْٕكفي سنة 
أربعة آالؼ رجؿ منيـ مف عمؿ بالسخرة كمنيـ مف  في إصبلحيا العماؿ الذيف قامكا بالعمؿ

كيبدك أف بعض عماؿ السخرة كانكا  .(ْٓ)تقاضى أجران نظير عممو حسب حاجة الدكلة لو 
 (ٔٓ) قاـ األمير منجؾ اليكسفي فقد كيتقاضكف أجكران زىيدة (ٓٓ)يعممكف لقاء قكتيـ اليكمي 

كتـ جمب العماؿ  ،كالركضةببناء جسر فيما بيف الجيزة (  ُّْٖىػ /  ْٕٗسنة ) 
عطائو أجرة  ،كالصناع  ،عبارة عف درىـ كنصؼ كثبلثة أرغفةزىيدة كمف أراد العمؿ كا 

 كجعؿ ليـ شيئا يستظمكف بو مف حٌر الشمس، كأحسف إلييـ ،أناس كثيركففاجتمع إليو 
األستادار  (ٖٓ) عند بناء مدرسة األمير جماؿ الديفـ  َُْٕىػ  /  َُٖكفي سنة  .(ٕٓ)
كعندما أراد السمطاف المؤيد  .(َٔ) بأبخس أجرة مع العسؼ الشديدفييا  عمؿ الصناع(ٗٓ)

                                                           

 .59ص  ،كشؼ المستور مف قبائح والة األمور :أحمد السيد الصاوي (63)
 .344 – 343ص  ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (64)
 .375ص  ،4ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (65)
؛  :46ص  ،أحواؿ العامة في مصر في عصر المماليؾ البرجية :أحمد ماجد عبد اهلل الجبوري (66)

  .46ص  ،النيؿ والمجتمع المصري في عصر سالطيف المماليؾ :قاسـ عبده قاسـ
 4458ىػ /  859بدمشؽ سنة حاجبًا  عيف ثـ الناصرخدمة السمطاف  فيتنقؿ  :منجؾ اليوسفي (67)

ثـ صرؼ  ،ثـ أعيد وعيف وزيرًا واستادار بعد حوالي ثالثة أشير فباشر األمور وتمكف مف الدولة ـ 
عف الوزارة وأعيد بعد أربعيف يومًا ثـ قبض عميو وسجف باإلسكندرية ثـ أفرج عنو وأعيدت لو 

 ،ـ 4464ىػ /  863مرة أخرى فسجف باإلسكندرية سنة ثـ قبض عميو  ،أمالكو واستقر أمير ألؼ
ثـ استقر عمى نيابة طرابمس ثـ ولي حمب  ـ 4465ىػ /  866ثـ أفرج عنو وسار إلى صفد سنة 

)ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة ـ ؛  4485ىػ /  887ومات سنة  ـ  4468/  :86سنة 
   .( 436 – 434ص  ،7 في أعياف المائة الثامنة، ج

 .3:8ص  ،4 ج ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (68)
 943توفي سنة  ،األستادار الشرؼ بف الشياب محمد بف موسى بف محمد الحمبيّ  الديفجماؿ  (69)

تحقيؽ عمر عبد السالـ ، 4، ج نيؿ األمؿ في ذيؿ الدوؿ :؛ ) ابف شاىيف الظاىري ـ:450ىػ/
 (.494ـ، ص  3003ولى، الطبعة األ ،بيروت ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ،تدمري

واإلشراؼ عمى مطابخو ومشاربو  ،يوكؿ إليو النظر في بيوت السمطاف جميعيا :األستادار (:6)
حساف حالؽ و عباس صباغ: المعجـ الجامع في )  ،ويدبر لو ما يحتاج إليو ،وحاشيتو وخدمو

عصر سالطيف  :محمود رزؽ سميـ؛  49لممموكية والعثمانية، ص المصطمحات األيوبية وا
  .( 98ص  ،4ج  ،المماليؾ ونتاجو العممي واألدبي
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بناء سد بيف الجامع الجديد الناصرم ـ (  ُُِْ – ُُِْىػ /  ِْٖ – ُٖٓ) شيخ 
في الناس لمخركج لمعمؿ  في نادل المنادم   (ُٔ) ـ ُُْٓىػ /  ُٖٖكبيف الركضة سنة 

مف النداء عمى الناس  كلـ يخؿي  ،كالطرؽ مف ركادىااألسكاؽ فخرجكا كخمت  ،سخرةن الحفير 
لتيديد كالكعيد لكؿ مف تسكؿ لو نفسو االمتناع عف الخركج أك حتى مجرد التأخير بؿ ا

كفي سنة  .(ِٔ)فتكقفت أحكاؿ الناس كصؿ األمر إلى التيديد بالشنؽ لكؿ مف يفتح دكانان 
كتتبع أعكاف  ،تحت القمعةـ كثر تسخير الناس لمعمؿ في حكش العرب  ُُْٗىػ /  ِِٖ

ثـ لـ يمبث أف أمر  (ّٔ)الكالي الناس في الطرقات حتى قؿ سعي الناس في الطرقات ليبلن 
مف العامة لمعمؿ في حكش العرب فأعفكا كخمص  ان أف ال يسخر أحدالمؤيد شيخ السمطاف 

  .(ْٔ)كثير مف العامة 
كلـ تكف  ،كالمساجيفالعامة كأىؿ المدف ف العماؿ في مثؿ تمؾ المشاريع مف ككا

ليـ أم رعاية أك حقكؽ إنسانية فكانكا يعاممكف معاممة سيئة جدان ككانكا يجركف إلى العمؿ 
جران ككاف الكثير منيـ يمقى حتفو لتحممو فكؽ طاقتو كعدـ مراعاة حالتو الصحية أك قدرتو 

خرج عف كلـ يكف لو أم نكع مف الضماف االجتماعي بؿ كاف األمر ال ي .(ٓٔ)عمى العمؿ 
ـ  ُُْٕىػ /  ٕٖٔففي سنة  .(ٔٔ)إطار الصدقة كاإلحساف مف قبؿ السبلطيف كاألمراء 
فمات ككاف فقيران لو أكالد فذىب أكالده سقط نجار أثناء عممو في القمعة مف األدكار العميا 

ـ (  ُْٓٗ – ُْٕٔىػ /  َُٗ – ِٕٖاألشرؼ سيؼ الديف قايتبام ) إلى السمطاف 
كأمر لمميت بثكب بعمبكي كثبلثة أشرفية  ،فأمر ليـ بمائة ديناريمتمسكف شيئان مف الصدقة 

                                                                                                                                                      

 :؛ أحمد السيد الصاوي 373ص  ،5 ج ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (70)
 .68ص  ،كشؼ المستور مف قبائح والة األمور

؛ سحر بنت عمى  :3ص  ،45ج  ،الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرةالنجـو  :ابف تغري بردي (74)
رسالة ماجستير غير منشورة بكمية  ،والة القاىرة الكبرى خالؿ العصر الممموكي ،محمد دعدع

مكة  ،جامعة أـ القرى ،قسـ الدراسات العميا التاريخية والحضارية ،الشريعة والدراسات اإلسالمية
 .334 - 330ص  ،ـ 3007 ،المكرمة

 .:3ص  ،45ج  ،النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة :ابف تغري بردي (73)
والة  ،؛ سحر بنت عمى محمد دعدع 604ص  ،7 جالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (74)

  .334ص  ،القاىرة الكبرى خالؿ العصر الممموكي
 . 604ص  ،7 ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، :المقريزي (75)
؛ طارؽ  344 – 343ص  ،4 ج، 649ص  ،3 ج السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، :المقريزي (76)

 ،رسالة ماجستير غير منشورة بكمية اآلداب ،حقوؽ اإلنساف في دولة المماليؾ :محمد شريتح الكرد
 .73ص  ،3046 ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،قسـ التاريخ واآلثار

 .474ص ي مصر في عصر المماليؾ البرجية،العامة فأحواؿ :أحمد ماجد عبد اهلل الجبوري (77)
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نقاص أجرة العماؿ  . (ٕٔ)يجيزكنو بيا  كمف األمراء مف عهرؼ عنو الظمـ كالعسؼ كا 
عطائيـ دكف حقيـ كمنيـ األمير خشقدـ شاد الشكف  اليؾ السمطاف كىك مف مم(ٖٔ)كا 

بلن قطع كاف إذا استعمؿ عامفقد  (  ُُٔٓ – ََُٓىػ /  ِِٗ – َٔٗ)  قانصكه الغكرم
  .((ٗٔ))عنو  مف أجرتو كأخرجو غير راضو 

لظاىر لممؾ اكمف المؤكد أف ىذا األمر ال ينطبؽ عمى جميع األمراء كالسبلطيف؛ فا
مثبلن عندما أمر  ـ ( ُِٕٕ – ُِٗٓىػ /  ٕٔٔ – ٖٓٔالبندقدارم )  بيبرسركف الديف 

ال ييستعمؿ فييا أحد بغير  " طمب أف ،ـ ُُِٔىػ /  َٔٔسنة  ببناء مدرستو الظاىرية
كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ زاد عمى ذلؾ أنو عند االنتياء مف  ،" كال يينقص مف أيجرتو شيئان  ،أيجرة

زعت الخمع ـ ُِّٔىػ / ِٔٔ سنة بنائيا  .(َٕ) جمع الجميع كمدت ليـ األطعمة ثـ كي
 – ُِٔٗىػ /  ٖٗٔ – ٔٗٔ)  السمطاف حساـ الديف الجيف المنصكرمكعندما أراد 

سنة  (ُٕ) الدكادارمتجديد الجامع الطكلكني ككؿ أمره لؤلمير عمـ الديف سنجر ـ (  ُِٖٗ
في أف ال يسٌخر فيو فاعبل كال صانعا، كأف ال يقيـ ـ " كأكد عميو  ُِٔٗىػ /  ٔٗٔ

مما يحتاج إليو مف سائر األصناؼ إاٌل بالقيمة  كال يشترم لعمارتو شيئان  ،مستحثا لمصناع
 . (ِٕ)"  كأف يككف ما ينفؽ عمى ذلؾ مف مالو ،التامة

جامعو المشيكر باسمو  (ّٕ) كعندما أنشأ األمير شيخ الديف شيخك الناصرم 
 (ْٕ)"  رفؽ بالناس في العمؿ فيو كأعطاىـ أجكرىـ" ـ  ُّٓٓىػ /  ٕٔٓسنة  جامع شيخك

                                                           

الييئة المصرية العامة  ،تحقيؽ محمد مصطفى ،بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس (78)
  .80ص  ،4ج  ،ـ 4:95 ،القاىرة ،لمكتاب

معجـ األلفاظ التاريخية  :محمد أحمد دىماف شاد الشوف ىو قائد األسطوؿ و المسؤوؿ عنو ؛ ) (79)
  .( 6:ص  ،في العصر الممموكي

 .564ص  ،5ج  ،بدائع الزىور :ابف إياس (:7)
 .337 – 336ص  ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (80)
مف  ،عمـ الديف أبو موسى الدواداري ،سنجر بف عبد اهلل بف البرلي التركي الصالحي النجمي (84)

 :ـ ؛ )الذىبي ::43ىػ /  ::7توفي سنة  ،كاف دينا فاضال عالما بالفقو والحديث ،أمراء األلوؼ
المممكة العربية  ،مكتب الصديؽ ،محمد الحبيب الييمةتحقيؽ  ،4، ج معجـ الشيوخ الكبير

    .( 385 - 384، ص ـ4:99 ،الطبعة األولى ،السعودية
(12)

 .43 ص ،5ج  ،بذكر الخطط واآلثارالمواعظ واالعتبار  :المقريزي 

 – 4457/  859 – 858) حاجي زيف الديف المظفر كاف مقدمًا أياـ الممؾ شيخو الناصري   (84)
ىػ /  863 – 859ـ ( وعظـ شأنو في عيد الممؾ الناصر ناصر الديف أبو المعالي )  4458
ـ كتب لو بنيابة  4460ىػ  /  864وفي سنة  ،ـ ( وصار مف مستشاريو 4464 – 4458

طرابمس وىو في الصيد فساروا بو إلى دمشؽ فوصؿ األمر بإقامتو بيا ثـ لـ يمبث أف قبض عميو 
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أنشأ  ماككذلؾ عند. (ٕٓ)مف عمائره أحدان مف المسجكنيف  غيرهفي كال  كلـ يستعمؿ فيو
الجامع المؤيدم الذم  ـ ( ُُِْ – ُُِْىػ /  ِْٖ – ُٖٓالسمطاف المؤيد شيخ  ) 

لـ يسخر فيو أحدان مف العماؿ كلـ يكمؼ  ـ ُُْٔىػ /  ُٖٗيقع بجكار باب زكيمة سنة 
كاستقٌر فيو بضع كثبلثكف بٌناء، كمائة "  :ذلؾ بقكلو عمىكيعمؽ المقريزم  .أحدان فكؽ طاقتو

كال  ،فاعؿ، ككفيت ليـ كلمباشرييـ أجكرىـ مف غير أف يكمؼ أحد في العمؿ فكؽ طاقتو
الميندسيف عمى خمع ـ  ُُْٕىػ /  َِٖسنة  كلما تـ بناؤه ،(ٕٔ)"  سٌخر فيو أحد بالقير

زيف الديف عبد القاضي كعندما بنى  .(ٕٕ)كالصناع العامميف بالجامع نحك خمسمائة خمعة 
لـ يسخر أحدا في عممو بؿ كفٌي "  ـ  ُُْٗىػ /  ِِٖالجامع الباسطي سنة  (ٖٕ)الباسط

سيؼ ؾ األشرؼ المم التي عمرىا (َٖ)ككذلؾ عند عمارة دار أـ السمطاف . (ٕٗ)"  ليـ أجكرىـ
لـ "  ـ  ُُِْ/  ىػ ِٖٓسنة  ـ ( ُّْٕ – ُُِْىػ /  ُْٖ – ِٖٓ)  برسبامالديف 

بؿ كاف العماؿ مف  ،مف الناس كما أحدثو كالة السكء في عمائرىـ ان يسخر في عمارتيا أحد

                                                                                                                                                      

 – 4464ىػ /  866 – 863فمما تولى الممؾ الصالح صالح الديف صالح )  ،وسجف باإلسكندرية
قطاعاتو وأمالكو إمف  يدخؿ لو كاف وأنقيؿ  حتىدخمو  وكثرمتو ظوزادت عـ ( أفرج عنو  4465
ـ   4467/  869مات  ،الدولة التركية في ذلؾ بمثؿيسمع  ولـألؼ  مائتا يـوكؿ  فيجراتو أومست
 (.  463 – 460، ص 3) ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، ج ؛ 

(14)
 .449 ص ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي 
المعيد العممي  ،تحقيؽ عدناف درويش ،3ج  ،تاريخ ابف قاضي شيبة  :شيبةقاضي ابف  (86)

 .87ص  ،دمشؽ ،الفرنسي لمدراسات العربية
 .453 ص ،5ج  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (87)
 .46 – 45ص  ،3ج  ،بدائع الزىور :ابف إياس (88)
ناظر الجيوش بالديار  ،القاضي زيف الديف ،الدمشقي بف خميؿ بف إبراىيـعبد الباسط ىو  (89)

 :ـ ؛ ) السخاوي 4560ىػ /  965توفي بالقاىرة سنة  ،ـ 4493ىػ /  895ولد سنة  ،المصرية
  .( 36 – 35ص  ،5ج  ،بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة ،الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع

 .457، ص 5، ج واالعتبار بذكر الخطط واآلثارالمواعظ  :المقريزي (:8)
ويعموىا ربع  ،ىي قيسارية أنشأتيا خوند بركة أـ السمطاف شعباف بف حسيت لتباع بيا الجمود (90)

ووقفت ذلؾ عمى مدرستيا القائمة إلى اآلف بخط  طوابؽجميؿ لسكف العامة ويشتمؿ عمى عدة 
ف أغتصبيا الوزير األمير جماؿ الديف يوسؼ فمـ تزؿ في وقفيا إلى أ ،التبانة بالدرب األحمر

 ) ،ثـ أخذىا السمطاف الممؾ األشرؼ أبو العزيز برسباي فعمرىا ،األستادار فيما أخذ مف األوقاؼ
؛ أحمد السيد  456 -455ص  ،4 ج ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي
 .( :6 ،66 – 65ص  ،كشؼ المستور مف قبائح والة األمور :الصاوي
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ككاف بعض   .(ُٖ)  " يكفكف أجكرىـ مف غير عنؼ كال عسؼالبناييف كالفعمة كنحكىـ 
مف العمؿ المكمفيف بو بالخمع كاألمكاؿ مثمما خمع  انتيائيـالسبلطيف يينعـ عمى العماؿ بعد 

( عمى العامميف في  ُُٔٓ – ََُٓىػ /  ِِٗ – َٔٗالسمطاف قانصكه الغكرم ) 
كؿ كاحد  ـ مف أرباب الصنائع كأعطى الفعمةجامعو مف ميندسيف كبنائيف كنجاريف كغيرى

 .(ِٖ)ـ (  َُّٓ/ ىػ  َٗٗمف بنائو سنة  انتيائيـبعد ألؼ درىـ 
يتضح مف ذلؾ أنو رغـ كجكد نماذج قاتمة اتسمت بالعسؼ كالظمـ كالجكر في 

نماذج مضيئة اتسمت بالعدؿ  فإف ىنالؾمعاممتيا لمعماؿ كتسخيرىـ كتحميميـ فكؽ طاقتيـ 
نشاءاتيا كلكف ىذا ال يمنع كجكد بعض القصكر كاإلىماؿ  .كتقكل اهلل في عمارتيا كا 

كذلؾ راجع إلى األزمات  .إعطائيـ حقكقيـ في بعض األحيافكالتعدم عمى العماؿ كعدـ 
 ،االقتصادية في بعض األحياف كتدني الكازع الديني عند بعض الحكاـ في بعض الفترات

نكارىـ لحقكقيـ اإلنسانية كالمادية  لى ظمـ الحكاـ لمعماؿ كا  و قد كالجدير بالذكر أن .(ّٖ)كا 
حيث كاف يتـ أعماؿ التسخير السابؽ ذكرىا بجانب المسمميف  أسيـ أىؿ الذمة في 

في طبقة اجتماعية كاحدة  مما يعني أنيما طرفاف متساكياف ،(ْٖ)بسكاء تسخيرىـ سكاءن 
 .(ٖٓ)كيعامبلف معاممة كاحدة في أعماؿ السخرة 

 ،كىكذا فقد تقمبت أحكاؿ العامميف في السخرة آنذاؾ ما بيف تسخيرىـ بدكف أجر
كلـ يكف  ،كتسخيرىـ مقابؿ قكتيـ اليكمي كقد يككف نصؼ األجر عينيان كنصفو اآلخر نقديان 

يتمتع ىؤالء العماؿ بأم حقكؽ إنسانية كال رعاية صحية بؿ كاف يتـ معاممتيـ بمنتيى 
 .القسكة كالعسؼ

  :السخرة الدائمة – ب
ال يتستر بمصمحة عامة أك  دائـبيا ممارسة السخرة كفرضيا بشكؿ  كنقصد

السخرة كاف يعيشيا كتمؾ  .كالسمطةاستغبلؿ النفكذ  كاضحان بظركؼ طارئة كيبدك فييا 
 في العصر المممككياقتربت حالة الفبلح كقد  .حيث كاف يتـ استعبادهالفبلح بكجو خاص 

                                                           

 .456ص  ،4 ج ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار :المقريزي (94)
 .:6 – 69ص  ،5ج  ،بدائع الزىور :ابف إياس (93)
 .74ص  حقوؽ اإلنساف في دولة المماليؾ، :طارؽ محمد شريتح الكرد (94)
عيف  ،أىؿ الذمة في مصر مف الفتح اإلسالمي حتى نياية دولة المماليؾ :قاسـ عبده قاسـ (95)

 .:44ص  ،ـ 3004 ،اليـر ،لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية
 .:46ص  ،أحواؿ العامة في مصر في عصر المماليؾ البرجية :أحمد ماجد عبد اهلل الجبوري (96)
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فمـ يكف  ،الحرإلى  وإلى كضعية متدنية غير إنسانية كاف فييا أقرب إلى العبد من
 ،أم المستقر في األرضكىك ما يعبر عنو بالفبلح القرارم باستطاعتو مفارقة األرض 

كال  ،(ٖٔ)لصاحب اإلقطاع ال يباع كال يعتؽ بؿ يبقى عبدان ىك كأكالده كذلؾ  ان فيصير عبد
يعاني مف اإلىماؿ  ،(ٕٖ) يستطيع مغادرة قريتو مف غير إذف صاحب اإلقطاع اك نائبو

بؿ إنو إذا (ٖٗ)فمـ يكف أمامو سكل العمؿ كالسخرة كدفع األمكاؿ كىك صاغر  .(ٖٖ)كاالحتقار 
 إجبار الفبلحيف عمى الفبلحة فكاف (َٗ)حدث كىرب فبلح فراران مف الظمـ كالقسكة أعيد قسران 

كمف قبائح ديكاف الجيش إلزاميـ "  :في ذلؾ مف أشكاؿ السخرة الدائمة يقكؿ السبكي
 .(ُٗ)"كالفبٌلح حٌر ال يد آلدمٌي عميو كىك أمير نفسو ،بالفبلحةالفبلحيف في اإًلقطاعات 

كىكذا عاش الفبلح في العصر المممككي مربكطان إلى األرض التي يفمحيا يفني حياتو في 
كما كاف يتـ تسخيره مف كقت آلخر لمقياـ  .(ِٗ)خدمتيا كال ينالو مف خيراتيا إال القميؿ 

قامة الجسكر  كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد كفقط بؿ كاف الفبلح يجبر  .(ّٗ)بحفر الترع كا 
كغير ذلؾ كىك ما سبؽ الحديث عنو في  (ْٗ)ببعض االلتزامات األخرل مف ىداية كضيافة 

 األمر الذم أدل إلى تدىكر الحالة المعيشية كاالجتماعية لمفبلح الذم كاف .تعريؼ السخرة
كلـ يكف لو سكل السخرة  ،المقطعيف لسد رمقوعميو العمؿ قسران في حقكؿ ك  فاقدان لمحرية 

                                                           

  .474ص  ،4 ج ،واآلثارالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط  :المقريزي (97)
 .A. N. Poliak. M؛ 305ص  ،بيروت ،دار النيضة العربية ،المماليؾ :السيد الباز العريني (98)

A: Feudalism in Egypt , Syria , Palestine , and the Lebanon , printed and 
published of the Royal Asiatic Society , London , 1939 , p 64.  

 .436ص  ،العصر المماليكي في مصر والشاـ :بد الفتاح عاشورسعيد ع (99)
دار النيضة  ،المجتمع المصري في عصر سالطيف المماليؾ :سعيد عبد الفتاح عاشور (:9)

 .69ـ، ص  3::4ربية، القاىرة، الع
 .363 ص ،النظـ االقطاعية في الشرؽ األوسط في العصور الوسطى :إبراىيـ عمى طرخاف (0:)
 Op Cit , p 64. (:4)؛  44ص  ،معيد النعـ ومبيد النقـ :السبكي (4:)
 .68 ، صالمجتمع المصري في عصر سالطيف المماليؾ :سعيد عبد الفتاح عاشور (3:)
رسالة  ،المدينة اإلسالمية دراسة في نشأة التحضر القاىرة نموذجاً  :سعيد أميف محمد ناصؼ (4:)

 .444ص  ،ـ 4:97 ،جامعة عيف شمس  ،قسـ االجتماع ،ماجستير غير منشورة بكمية اآلداب
(:5)

أحمد عبد الرازق عبد العسيس محمد: الفقراء في القاهرة في القرنين السادش والسابع الهجريين،   

  ibid , p. 67  .؛ 23ص 
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مينة الفبلحة بأنيا مينة المستضعفيف  (ٔٗ)كقد كصؼ ابف خمدكف  .(ٓٗ) كدفع الضرائب
  :شادكؼ مدل المعاناة التي يبلقييا الفبلح بقكلو كيكضح لنا أبك ،ذلةمكيختص أىميا بال

 "لما يجي ماؿ السمطافما انفؾ مف ىـ الكجبة  ىـ الفبلحة حيرني ككؿ ساعة في نقصاف "
(ٕٗ).  

  

                                                           

؛  34ص  ي مصر في عصر المماليؾ البرجية،أحواؿ العامة ف :أحمد ماجد عبد اهلل الجبوري (6:)
األوبئة والكوارث الطبيعية وأثرىا عمى مصر خالؿ العصر  ،عمى عبد اهلل صالح السبعاوي

جامعة آؿ  ،قسـ التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ،الممموكي
 .39ص  ،ـ 3046 ،البيت

 ،4مف ذوي الشأف األكبر، مج  ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ (7:)
 .5:5 – 5:4ص  ،ـ4:99 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيؽ خميؿ شحادة

ص  ،ـ 49:0 ،بوالؽ ،المطبعة األميرية ،ىز القحوؼ في شرح قصيدة أبي شادوؼ :الشربيني (8:)
454. 
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  :المكقؼ العاـ مف السخرة :المحكر الرابع
فقد تنكعت مكاقؼ الذيف كقعت عمى كاىميـ كأشكاليا السخرة  صكرمثمما تنكعت 

مف الفبلحيف كالعماؿ كالحرفييف كغيرىـ مف عامة الشعب مف مسألة تسخيرىـ كطأة السخرة 
جبارىـ عمى ىذا العمؿ  ذعانيـ أك رفضيـكاستغبلليـ كا  كقد  .القسرم كمدل خضكعيـ كا 
مختمفة تراكحت بيف اإلذعاف كالخضكع إلى اليجرة  ان اتخذ المكقؼ العاـ مف السخرة صكر 

عانى منيا عامة الشعب  التيكترؾ القرل كاألراضي الزراعية ىربان كفراران مف كطأة السخرة 
في كثير مف األحياف  كاف العامة ليا آثار كخيمة عمى حياتيـ كمعايشيـ لذلؾ تككان

ألعماؿ تسخيرىـ في  مكقفيـ خرة كيعارضكف ىذا األمر كقد تمثؿيرفضكف العمؿ في الس
 :اآلتي

 :اإلذعاف كالخضكع –أ
تكضح تمؾ الحاالت مدل طغياف السطكة كالنفكذ كالقكة كاالستغبلؿ مف جانب 
جبارىـ عمى العمؿ القسرم في منشآتيـ المعمارية سكاء  السمطة لمبسطاء عمى اختبلفيـ كا 

كقد أصبحت  ،عامة أك منشآت خاصة تخدـ مصالحيـ الذاتية منشآتأكانت تمؾ المنشآت 
كلـ يكف أماـ  ،مف الشرعية الزائفة لكنان مكتسبة  ،ان رفتمؾ التجاكزات مع الكقت عادة كعي 

  .ىؤالء البسطاء أماـ تمؾ التجاكزات سكل التسميـ بالخضكع كاالذعاف كتنفيذ األكامر
ففي األمثمة التي سبؽ ذكرىا لـ يكف أماـ المسخريف لمعمؿ سكل اإلذعاف 

رة لجأ المسخركف كلمتخفيؼ مف كطأة أعماؿ السخ .كالخضكع ألنو ليس أماميـ خيار آخر
فكانكا  ،(ٖٗ)كالمزامير  الطبكؿبعض أدكات الغناء مثؿ لمتركيح عف أنفسيـ مصطحبيف معيـ 

 .(ٗٗ)يشجعكف أنفسيـ عمى العمؿ عف طريؽ الغناء فيما عرؼ بأغاني العمؿ 
 :الرفض بالشككل كاالستغاثة – ب

السخرة بالشككل فيـ مغمكبكف عمى أمرىـ ليس أماميـ العامميف  كما يأتي رفض
ـ عند تسخير الناس لمعمؿ في عمائر  ُّّٕىػ /  ّٖٕإال االستغاثة كما حدث في عاـ 

كلكف لـ ـ (  َُّْ – َُّٗىػ /  ُْٕ – َٕٗالناصر محمد بف قبلككف ) السمطاف 
ف لـ تمؽى  ،(ََُ)يتجرأ أحد مف األمراء أف يكمـ السمطاف بشأنيـ  ىذه االستغاثة استجابة  كا 

ىذه المرة فربما قد تمقى استجابة في المرة القادمة كىذا ما حدث في نفس العاـ عندما 

                                                           

 .38ص  ،45ج  ،النجـو الزاىرة :ابف تغري بردي (9:)
 .473ص  ،أحواؿ العامة في مصر في عصر المماليؾ البرجية :اهلل الجبوريأحمد ماجد عبد  (::)
 .353ص  ،4 جالسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،  :المقريزي (400)



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد.ىدل محمد حماد عبداهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 46 - 

 

ليخمصيـ مف العمؿ في حكش السمطاف  (َُُ) ألطنبغا الماردينياستغاث الناس باألمير 
الناصر كما القكه مف ضرب كذؿ كميانة ككاف لتكسطو استجابة سريعة مف السمطاف الذم 

مف تـ القبض  عفكأفرج  ،مر عمى الفكر أف يعفى الناس مف السخرة في ىذا الحكشأ
 .(َُِ)منيـ  ـعميي

 :اليركب كاليجرة – ج
اجتمعت عكامؿ عدة أدت ليجرة الكثير مف الفبلحيف ألراضييـ منيا إلزاـ الفبلحيف 

مف غنـ كدجاج بتقديـ اليدايا كالقياـ بكاجب الضيافة اإلجبارم لؤلمراء المقطعيف كأتباعيـ 
كرسـ الخفارة  ،كغير ذلؾ باإلضافة لرسكـ الجراريؼ لئلنفاؽ عمى إصبلح الجسكر، كالقنكات

باإلضافة إلى  ،كأخذ عشر ما تبقى لمفبلح مف الغبلؿ ،السمطانية كغيرىا كما يدفع لمتقاكم
ـز فيم بيا مف الفبلحيف كتكزع نفقات إقامتيا عمى األفراد المنتفعيف  .الجسكر البمدية

التي تفرض ضريبة السدكد كالحكاجز المائية باإلضافة ل ،أف يصمحيا بيتصاحب كؿ 
كقد  .(َُّ)إلنعاش مشاريع الرم حتى أصبحت الديكف تتراكـ عمى الفبلح مف كؿ جية 

دفعت المظالـ التي تعرض ليا الفبلح إلى اليجرة مف القرل إلى المدف ككاف ليذه اليجرة 
لذم أدل بدكره االعاممة بالزراعة األمر  األيدمحيث أدل إلى نقص أثر كبير عمى الزراعة 

إلى تدىكر الزراعة مما دفع سبلطيف المماليؾ إلى إجبار أىالي الريؼ عمى العكدة إلى 
  . (َُْ)قراىـ 

 :الخاتمة
تطرؽ البحث إلى السخرة المممككية في العمائر السمطانية كيمكف عرض أىـ نتائج 

 :التاليالبحث عمى النحك 
                                                           

الذي اشتراه صغيرًا  محمد بف قالووف عند السمطاف الناصرالساقي تقدـ ألطنبغا المارديني  (404)
أعظـ مما كانت  وصارت منزلتو عند السمطاف المنصور أبي بكر ،فاختص بو ورقاه وزوجو ابنتو

ـ ؛ ) المقريزي: المقفى  4454ىػ /  855 وقد كاف جميؿ الصورة كريمًا توفي سنة ،عند أبيو
؛ ابف حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة،  396 – 395، ص 3الكبير، ج 

   (.  598، ص 4ج 
 .344ص  ،4 ج لسموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ،ا :المقريزي (403)
أحمد عبد الرازؽ عبد العزيز محمد: الفقراء في القاىرة في القرنيف السادس والسابع اليجرييف، ( 404)

 .36 – 35ص 
الحياة االقتصادية في مصر في فترة حكـ أسرة السمطاف قالووف  :طعمو ممح نومي العبيدي (405)

جامعة آؿ  ،قسـ التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ،الممموكي
  .56ص  ،ـ 3047 ،البيت
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النفكذ كالسمطة  أصحابالدراسة صكرة مف صكر العبلقة الجائرة بيف  تناكلت -ُ
رصدت الدراسة جكانب اختبلؿ في  كقد .عامة الشعبكبيف الكاقعيف تحت طائمة نفكذىـ مف 

مظالـ كمغاـر فيـ عمى اختبلأصحاب النفكذ كالسمطة بعض فرض  فيتمؾ العبلقة تمثمت 
 .ككانت السخرة أحد كجكه تمؾ المظالـ اليامة كمكانتيـ استغبلالن لكضعيتيـ 

  .كعائدهاتسع مفيـك السخرة ليشمؿ العمؿ بأجر زىيد ال يتمشى مع الجيد المبذكؿ   -ِ 
شيدت قطاعات كاسعة مف عامة الشعب حاالت مختمفة مف السخرة سكاء أكانت   -ّ

كطأة السخرة كعدد مف األسرل أبرز الكاقعيف تحت الفبلحكف ككاف  .سخرة دائمة أك مؤقتة
رم في العمائر كالمساجيف باإلضافة إلى العكاـ الذيف كاف عمييـ كحدىـ العمؿ القس

دكف  لممكت كإلصابات العمؿككثيران ما كاف يتعرض ىؤالء  .المعمارية كالمنشآتالسمطانية 
فكاف يتـ تسخيرىـ كتكمفييـ مف األعماؿ فكؽ طاقتيـ مع عدـ  ،مراعاة لحقكقيـ كآدميتيـ

 .مراعاة تخصيص أكقات لراحتيـ أك حالتيـ الصحية
تقمبت أحكاؿ العامميف في السخرة ما بيف العمؿ بدكف أجر أك العمؿ بأجر رمزم مع  -ْ

  .الحصكؿ عمى قكت يكميـ الذم غالبان ما كاف يتمثؿ في رغيؼ الخبز
 .كالخضكع ىك المكقؼ األبرز مف مكاقؼ العامة تجاه تسخيرىـكاف اإلذعاف  -ٓ
تسخير السبلطيف كاألمراء المماليؾ لمعامة في منشآتيـ المعمارية ال ينفي كجكد   -ٔ

 كبخسيـصكر مضيئة لغيرىـ مف السبلطيف كاألمراء الذيف أنفكا استخداـ العماؿ قسران 
زع األمكاؿ عمى العامميف في بؿ ككاف البعض منيـ يك حقيـ مف الركاتب كاألجكر 

  .منشأتو بعد انتيائيـ منيا مكافأة ليـ
كاف لمسخرة أثرىا عمى الحياة االقتصادية كعمى الزراعة بشكؿ خاص حيث أدت ىجرة  -ٕ

مما جعؿ الدكلة الفبلحيف ألراضييـ فراران مف السخرة إلى خراب القرل كتدىكر الزراعة 
 .تجبر الفبلحيف عمى العكدة لقراىـ مرة أخرل 
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 :قائمة المصادر كالمراجع
 :المصادر
 القرآف الكريـ. 
 ـ (  ُِّٓىػ /  َّٗت  ،محمد بف أحمد بف إياس الحنفي)   :ابف إياس 
الييئة  ،تحقيؽ محمد مصطفى ،ْ ،ّ ،ِج  ،بدائع الزىكر في كقائع الدىكر -

 .ـ ُْٖٗ ،القاىرة ،المصرية العامة لمكتاب
 ـ ( ُُُٔىػ /  َُٓت  ،) أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم :البغكم 
تحقيؽ محمد عبد اهلل النمر كعثماف جمعة  ،ٕج  ،تفسير البغكم معالـ التنزيؿ -

 .الرياض ،دار طيبة ،ضميرية ك سميماف محسف الحرش
 ت  ،أبػك المحاسػف يكسػؼ بػف تغػرم بػردم األتػابكيجماؿ الديف  ) :ابف تغرم بردم

 (   ـَُْٕ/  ْٕٖ
 .مصر ،دار الكتب ،ُْ ،ٗ ،ٓج  ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة -
  ابف جبير: )أبك الحسػيف محمػد بػف أحمػد بػف جبيػر الكنػاني البمنسػي الشػاطبي، ت

 ـ(ُُِٕىػ/ ُْٔ
 .الطبعة األكلى ،بيركت ،دار بيركت لمطباعة كالنشر ،رحمة ابف جبير -
 أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػى بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر  :ابف حجػر العسػقبلني (

 ـ (  ُْْٖىػ /  ِٖٓت  ،العسقبلني
تحقيؽ محمد عبد  ،ٔ ، ْ ،ِ ،ُج  ،الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  -

 ـ. ُِٕٗ ،الطبعة الثانية ،دالين ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،المعيد ضاف
  ـ( َُْٓىػ/ َٖٖابف خمدكف: )عبد الرحمف بف محمد بف جابر بف إبراىيـ، ت 
 ،ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر -

 .ـُٖٖٗ ،الطبعة الثانية ،بيركت ،دار الفكر ،تحقيؽ خميؿ شحادة ،ُمج 
  ابػػف خمكػػاف: )أبػػك العبػػاس شػػمس الػػديف بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف خمكػػاف، ت

 ـ( ُِِٖىػ/ ُٖٔ
 ،تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت ،ْج ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف -

  .ـ ُُٕٗ
 شػػػمس الػػديف أبػػػي عبػػد اهلل محمػػػد بػػف أحمػػػد بػػف عثمػػػاف الػػػذىبي، ت )  :الػػذىبي

 ـ( ُّْٕىػ / ْٖٕ
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المممكة  ،مكتب الصديؽ ،محمد الحبيب الييمةتحقيؽ  ،ُج  ،الكبيرمعجـ الشيكخ  -
  ـ.ُٖٖٗ ،الطبعة األكلى ،العربية السعكدية

 ( :ـُِٕٔ/  ىػٔٔٔت  ،بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم محمد الرازم )   
الطبعة  ،بيركت ،المكتبة العصرية ،تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد ،مختار الصحاح  -

 .ـ ُٗٗٗ ،الخامسة
 محب الديف أبك الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الكاسطي  ) :الزبيدم

 (  ـَُٕٗ/  ىػَُِٓالزبيدم الحنفي، ت 
مطبعة  ،تحقيؽ عبد الكريـ العزباكم ،ُُج  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس -

 .ـ ُِٕٗ ،الككيت ،حككمة الككيت
 ـ ( ُُّْ/ ػى ّٖٓت  ،أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم) :الزمخشرم 

 ،دار الكتب العممية ،تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ،ُج  ،أساس الببلغة -
 .ـ  ُٖٗٗ ،الطبعة األكلى ،بيركت

الطبعة  ،بيركت ،دار الكتاب العربي ،ْج  ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ -
 ـ. ُٖٔٗ ،الثالثة

 ـ ( ُّٗٔ – ُٕٕ) تاج الديف عبد الكىاب السبكي الشافعي، ت  :السبكي 
 .ـ ُٖٔٗ ،الطبعة األكلى ،بيركت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،معيد النعـ كمبيد النقـ -
 شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بػف محمػد بػف أبػي بكػر  :السخاكم (

 ـ ( ُْٔٗق /  َِٗت  ،بف عثماف بف محمد السخاكم

  .بيركت ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،ْج  ،الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع -
 زيف الديف عبد الباسط بف أبي الصػفاء غػرس الػديف خميػؿ  :ابف شاىيف الظاىرم (

 ـ (  ُُْٓىػ /  َِٗت  ،بف شاىيف الظاىرما

المكتبة العصرية  ،تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمرم ،ّج  ،نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ -
  .ـ ََِِ ،الطبعة األكلى ،بيركت ،لمطباعة كالنشر

 ت  ،) يكسػؼ بػف محمػد بػف محمػد بػف عبػد الجػكاد بػف خضػر الشػربيني :الشربيني
 ـ ( ُٖٔٔىػ /  َُٖٗبعد 

  .ـ َُٖٗ ،بكالؽ ،المطبعة األميرية ،ىز القحكؼ في شرح قصيدة أبي شادكؼ -
 ـ( ِِٗ/  ىػ َُّ)أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم، ت  :الطبرم: 
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تحقيؽ محمكد محمد  ،ُِج  ،تفسير الطبرم جامع البياف عف تأكيؿ آل القرآف -
 .مصر ،دار المعارؼ ،شاكر

 ( :أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف محمد تقػي الػديف بػف  ابف قاضي شيبة
 (   ـُْْٕىػ/ ُٖٓقاضي شيبة الدمشقي، ت 

المعيد العممي الفرنسي  ،تحقيؽ عدناف دركيش ،ِج  ،تاريخ ابف قاضي شيبة -
 دمشؽ. ،لمدراسات العربية

 (ـُِِٕىػ/ ُٕٔعبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، ت أبك  ) :القرطبي  
 .القاىرة ،دار الفكر ،ُٔج  ،الجامع ألحكاـ القرآف -
 ـ( ُُْٖىػ/  ُِٖالقمقشندم: )أبك العباس أحمد بف عمى القمقشندم، ت  -

  .بيركت ،دار الكتب العممية ،ْج  ،ءصبح األعشى في صناعة اإلنشا -

 ىػػ /  ٖٖٓت  ،أبػك عمػى مكسػى بػف مػأمكف البطػائحي) جمػاؿ الػديف  :ابف مأمكف
 ـ ( ُُِٗ

 ،المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية ،تحقيؽ أيمف فؤاد سيد ،أخبار مصر -
 .القاىرة

 (   ـَُْٓ/  ىػْٖٓتقي الديف المقريزم، ت  ) :المقريزم 

دار  ،تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا ،ٔ ،ّ ،ِج  ،السػػػمكؾ لمعرفػػػة دكؿ الممػػػكؾ -
 .ـ ُٕٗٗ ،الطبعة األكلى ،بيركت ،الكتب العممية

 ،بيػػركت ،دار الغػػرب اإلسػػبلمي ،تحقيػػؽ محمػػد الػػيعبلكم ،ّ ،ِج  ،المقفػػى الكبيػػر -
 .ـ ُُٗٗ ،الطبعة األكلى

 ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ْج  ،ّج  ،المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار -
 .ـ ُٕٗٗ ،الطبعة األكلى

 ( :ىػُُٕت  ،أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر اإلفريقي ابف منظكر  /
  ( ـُُُّ

 .ـ ََِّ ،بيركت ،، دار صادرُُ ،ٕج  ،لساف العرب  -
  ىػ/ ِٔٔياقكت الحمكم: )أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم، ت

 ـ(ُِِٖ

  .ـ ُٓٗٗ ،الطبعة الثانية ،بيركت ،دار صادر ،ّج  ،معجـ البمداف -
  :العربيةالمراجع 



 

 ػػػػػػػػػػػ ـ ( ُُٕٓ – َُِٓىػ / ِّٗ – ْٖٔ)السخرة المممككية في العمائر السمطانية 

- 50 - 

 

 دكتكر ( :إبراىيـ عمى طرخاف ( 
دار الكتاب العربي  ،النظـ االقطاعية في الشرؽ األكسط في العصكر الكسطى -

 .ـ ُٖٔٗ ،القاىرة ،لمطباعة كالنشر
 دكتكر (  :أحمد السيد الصاكم ( 
 ،مركز الحضارة العربية لئلعبلـ كالنشر ،كشؼ المستكر مف قبائح كالة األمكر  -

 .ـ ُْٗٗ ،الطبعة األكلى ،الجيزة
 أحمد أميف:   
 ،القاىرة ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،قامكس العادات كالتقاليد كالتعابير المصرية -

 .ـ َُِّ
 أحمد تيمكر:  

مطبعة دار  ،تحقيؽ حسيف نصار ،ْج  ،معجـ تيمكر الكبير في األلفاظ العامية -
 .ـ ََُِ ،الطبعة األكلى ،القاىرة ،الكتب كالكثائؽ القكمية

 دكتكر ( :حساف حبلؽ ك عباس صباغ ( 

المعجـ الجامع في المصطمحات األيكبية كالمممككية كالعثمانية ذات األصكؿ العربية   -
 .ـُٗٗٗ،الطبعة األكلى ،بيركت ،دار العمـ لممبلييف ،كالفارسية كالتركية

 دكتكر (  :زبيدة محمد عطا ( 

الطبعة  ،القاىرة ،األميف لمنشر كالتكزيع ،الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية -
 .ـ ُْٗٗ ،األكلى

 دكتكر ( :سعيد عبد الفتاح عاشكر ( 

 ،الطبعة الثانية  ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،العصر المماليكي في مصر كالشاـ -
  .ـ ُٕٔٗ

 ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،المجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ -
 .ـ ُِٗٗ

 دكتكر ( :الباز العريني السيد ( 
 .بيركت ،دار النيضة العربية ،المماليؾ -
 دكتكر ( :عطية القكصي ( 

 ،دار الثقافة العربية ،تاريخ مصر اإلسبلمية مف الفتح العربي حتى الفتح العثماني -
 .ـ ُٕٗٗ ،القاىرة
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دار  ،عصر سبلطيف المماليؾ ،مكسكعة الثقافة التاريخية كاألثرية كالحضارية  -
 .ـ ََِٕ ،القاىرة ،الفكر العربي

 دكتكر ( :قاسـ عبده قاسـ ( 

عيف لمدراسات  ،أىؿ الذمة في مصر مف الفتح اإلسبلمي حتى نياية دكلة المماليؾ -
 .ـ ََِّ ،اليـر ،كالبحكث االنسانية كاالجتماعية

الطبعة  ،القاىرة ،دار المعارؼ ،النيؿ كالمجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ -
 .ـ ُٖٕٗ ،األكلى

 محمد أحمد دىماف:  

دار  ،بيركت ،دار الفكر المعاصر ،معجـ األلفاظ التاريخية في العصر المممككي -
  .ـ َُٗٗ ،الطبعة األكلى ،دمشؽ ،الفكر

 دكتكر ( :محمكد رزؽ سميـ ( 

الحممية  ،المطبعة النمكذجية ،ُج  ،عصر سبلطيف المماليؾ كنتاجو العممي كاألدبي -
 .ـ ُِٔٗ ،الطبعة الثانية ،الجديدة

  :المراجع األجنبية المعربة
 أكلج فكلكؼ: 

الييئة المصرية العامة  ،ترجمة أحمد صميحة ،القاىرة مدينة ألؼ ليمة كليمة  -
 .ـ ُٖٔٗ ،القاىرة ،لمكتاب

 إيرا البدكس: 

 ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،ترجمة عمى ماضي ،مدف إسبلمية في عيد المماليؾ  -
 .ـ ُٕٖٗ ،بيركت

 ىنرل عيركط:  

 .ف ( .ب)  ،الطبعة الثانية ،ترجمة محمد غبلب ،الفبلحكف -
  :الدكريات العربية

 دكتكر ( :العبكدم عكيد جغيـ عماد ( 
كمية  ،، جامعة ميساف) أنمكذجان  المممككي العصر ( العربي األدب في الجكع شعر -

 .ـ َُِّ ،ُ العدد ،ّٖ المجمد ،اإلنسانية العمكـ (البصرة أبحاث مجمة ،التربية
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  :الرسائؿ العممية
 أحمد عبد الرازؽ عبد العزيز محمد: 
رسالة ماجستير غير  ،الفقراء في القاىرة في القرنيف السادس كالسابع اليجرييف  -

 .ـ َُُِ ،جامعة الزقازيؽ ،قسـ التاريخ ،منشكرة بكمية اآلداب
  الجبكرمأحمد ماجد عبد اهلل:  

رسالة ماجستير غير منشكرة  ،أحكاؿ العامة في مصر في عصر المماليؾ البرجية -
 .ـ َُِٓ ،جامعة آؿ البيت ،قسـ التاريخ ،بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية

 سحر بنت عمى محمد دعدع: 
رسالة ماجستير غير منشكرة بكمية  ،كالة القاىرة الكبرل خبلؿ العصر المممككي  -

جامعة أـ  ،قسـ الدراسات العميا التاريخية كالحضارية ،الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
 .ـ ََِٔ ،مكة المكرمة ،القرل

 سعيد أميف محمد ناصؼ:  
رسالة ماجستير غير  ،المدينة اإلسبلمية دراسة في نشأة التحضر القاىرة نمكذجان  -

 .ـ ُٖٔٗ ،جامعة عيف شمس ،قسـ االجتماع ،منشكرة بكمية اآلداب
 طارؽ محمد شريتح الكرد:  
 ،قسـ التاريخ كاآلثار ،رسالة ماجستير غير منشكرة بكمية اآلداب ،حقكؽ اإلنساف في دكلة المماليؾ -

 .َُِٓ ،غزة ،الجامعة اإلسبلمية
 طعمو ممح نكمي العبيدم:  

رسالة ماجستير غير  ،قبلككف المممككيالحياة االقتصادية في مصر في فترة حكـ أسرة السمطاف  -
 .ـ َُِٔ ،جامعة آؿ البيت ،قسـ التاريخ ،منشكرة بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية

  عمى عبد اهلل صالح السبعاكم:  

رسالة ماجستير غير منشكرة  ،األكبئة كالككارث الطبيعية كأثرىا عمى مصر خبلؿ العصر المممككي  -
  .ـ َُِٓ ،جامعة آؿ البيت ،قسـ التاريخ ،بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية

 ىالة نكاؼ يكسؼ الرفاعي:  
قسـ  ،رسالة ماجستير غير منشكرة بكمية الدراسات العميا ،السجكف في مصر في العصر المممككي -

 .ـ ََِٖ ،الجامعة األردنية ،التاريخ
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  :ةالمراجع األجنبي
A. N. Poliak. M. A:  
 - Feudalism in Egypt , Syria , Palestine , and the Lebanon , printed 
and  published of the Royal Asiatic Society , London , 1939. .  
J.W.Red House: 
 - Alexicon English And Turkish , Printed for the Mission by A. H. 
Boyajian,1884. 
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