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 1نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری
 

 4قدریه تاج بخش، 3اصغر قائدان، 2جمال موسویسید
 )31/02/1393:  پذیرش نهایی-04/04/1392:دریافت مقاله(

 

 چکیده
بـدین   نوشتار حاضر با بررسی تأثیر نظامیگریِ ممالیک مصر بر روک حسامی و ناصری            

منصبانِ نظـامیِ ممالیـک، بـه دلیـل           سپهساالران و صاحب  است که    دست یافته    نتیجه
ی از  خـویش و نیـز درآمـدهای فـراوان ناشـ        ۀسلطۀ مطلق بر نـواحیِ اقطـاعیِ گـسترد        

ی به دیگر اراضی مصر، به حدّی قدرتمند شدند که قدرت سلطان را محـدود       انداز دست
هـای   کردند و گاه به مقام سلطنت چشم طمع بستند؛ آنان در ابتدا، بخش اعظم زمـین      

از ایـن رو    . مصر، یعنی بیست قیراط از کلِ بیست و چهار قیـراط را در دسـت داشـتند                
 امیـران و تغییـر سـاختار قـدرت،          ۀرتِ افسارگسیخت سالطین مملوکی با هدف مهار قد     

امّا . اراضی مصر، موسوم به روک حسامی و ناصری را مسّاحی و ساماندهی دوباره کردند 
این سیاست موثّر نیفتاد و موجب نارضایی و شورش شد و برای ارتـش، خاصّـه اجنـاد                  

 . های زراعی مصر نیز پیامدهای ناگواری در پی داشت حلقه و زمین
 

 اراضی مصر، اقطاع، روک حسامی، روک ناصری، ممالیک، نظامیگری: ها کلید واژه
 
 
 

                                                                                                                                        
داریِ مـصر در دورۀ    تـأثیر نظـامیگری بـر نظـام زمـین         «این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان         . 1

-1391( گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهـران     ،»ممالیک
  .است) 1392

 Jmoosavi@ut.ac.ir: رایانامه؛ اسالمي ملل دنتم و تاریخ دانشگاه تهران، گروه دانشیار. 2
 qaedan@ut.ac.ir: عارف اسالمی؛ رایانامهدانشیار دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و م. 3
 Ghtajbakhsh@yahoo.com: رایانامه المعارف اسالمی؛ ۀعضو هیأت علمی بنیاد دایر. 4

ی ال مدن ا س  ر        
 1391پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجمسال چهل و 
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 طرح مسأله
 ایجاد دار ایوبیان بود، امّا تحوالت مهمِ با آن که حکومت ممالیک از بسیاری جهات میراث

های تاریخی در  ترین دوره دورۀ ممالیک را به یکی از مهمداری،  شده در حوزۀ زمین
 ق با مرگ تورانشاه 648حکومت ممالیک که در . ل کردداری تبدی زمینۀ نظام اقطاع

دارِ سالطین ایوبی   ایوبی در مصر تأسیس شد، از آغاز، بر قدرت و نفوذ غالمانِ زمین
 ممالیک نیز همانند عصر ایوبیان، گروه زیادی از این غالمان، ۀرو در دور از این. متکی بود

 1.اصب خویش، با حکومت پیوند یافتندمتناسب با منعاتی تربیت شدند و با دریافت اقطا
اقطاعات  کناری از مناصب خویش و پس گرفتن گرچه این غالمان، همیشه در معرض بر
 موجب استقالل مالی و افزایش قدرت مالی و ها، بودند، امّا درآمدهای حاصل از این زمین

  2.ها و در نتیجه طمع بستن به مقام سلطنت گردید نظامی آن
اختیارات کامل ۀ زمین و بهره برداری از آن، در دورۀ ممالیک در اداردار در  اقطاع

قطاعی به تصرف  ادار، اراضی درگذشت اقطاعس از پایانِ مدّت زمان اقطاع یا پ امّا .داشت
در تاریخ مصر، سالطین مملوکی ). 1/411، ...مقریزی، السلوک(آمد  درمیسلطان 

همو، (ان خود و لشکریان تقسیم کردند  اراضی را میۀنخستین حاکمانی بودند که هم
 اراضی وقفی و شخصی، از واگذاری به صورت رسد هر چند به نظر می).  1/138خطط، 

 ). 455/ 3قلقشندی،(اقطاع نظامی، استثناء بودند 
هر چند هدف اصلی ممالیک از تشکیل دولتی نظامی، مقابله با تجاوز مغوالن و 

های   ورود نخبگان نظامی به عرصهرسد یبه نظر ما امّ. صلیبیان به مرزهای اسالمی بود
 به پژوهشرو این  از این. مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای آنها منافعی داشت

ترین نمودِ این منافع، یعنی اراضی زراعی اقطاعی مصر و تأثیر نظامیگری  بررسی برجسته
 .  استبر آن و نیز علل و پیامدهای روک حسامی و ناصری پرداخته

                                                                                                                                        
سـلطان  . شد و توزیع آن رسوم مختص خود را داشـت          السلطنه اعطا می   اقطاع از سوی سلطان یا نایب     . 1

ع و مساحت و              اقطـاع در  ۀنوشت و کاتبانِ دایر   مکان اقطاع می  فرمانی به خطّ خود مشتمل بر نام مقطَ
؛ 87/ 1مقریزی، خطـط،   (کردند   االقطاعات، آن را ثبت و ضبط می       دیوان جیش، تحت نظارت مستوفی    

 ).91/ 8ابن تغری بردی، النجوم، 
 ۀثروت و جاه طلبی هایِ امیر ایبک دمیاطی و شمس الدّین اقوش برنلـی در دور               : به عنوان نمونه نک   . 2

و شوکت  ) 135 -134،  21 -14/ 3،  ...ابن تغری بردی، المنهل   ) ( ق 676 -648: حک(ن بیبرس   سلطا
و دسـتگیری و مـصادرۀ   )  ق679 -678: حـک ( منصور قالوون ۀو حشمت امیر سنجر شجاعی در دور  

 ) .742/ 1، ...مقریزی، السلوک(زمین های اقطاعی آنها به دلیل تهدید قدرت سلطان 
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  87  نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

 دخالت نیروهای نظامی در سیاست و اجتماع و تجاوز از وظایف 1مقصود از نظامیگری
 مقامات لشکری بر ۀبر اثر سلط» میلیتاریسم«به دیگر سخن، . مشروع و قانونی خود است

 دلیل افزایش نفوذ نظامیان در سیاست داخلی بهگیرد و  دستگاه حاکمه و مردم شکل می
ای  عارضه ، اجتماعیزندگیطه بر لس حفظ و استمرار قدرت و نیز و خارجی، عالقمندی به

های  نظامیان در میان دیگر گروه). Goodwin, 17(رود  به شمار میاجتماعی  - سیاسی
اجتماعی، به سبب برتری در تواناییِ ساماندهی و در دست داشتن ابزارهای اِعمال قدرت، 

 یک جانبه ۀ دستیابی به قدرت و اِعمال سلطبیش از دیگران، توان و امکانات الزم را برای
هر چند از نظر این گروه، . نیز برای دخالت در سیاست دارندبیشتری انگیزۀ رو  از این. دارند

دخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی، به منظور حمایت و دفاع از منافع عمومی و 
و فع شخصی، طبقاتی یا دینی ها را که دفاع از منا پنهانی آن های حاکمیّت بود، امّا انگیزه

 ).Finer, 6- 22, 35- 39, 40- 43( مذهبی است، نباید نادیده گرفت
  

 2گیری روک های شکل زمینه
 ۀهم«: گوید) 4/50(مورخ و دیوانيِ عصر ممالیک در صبح االعشی )  ق821.د(قلقشندي 

های  ز زمینآنان به ج. های سلطانی، امیران و اجناد است اراضی مصر در اقطاعِ دیوان
این سخن . »کنند  اراضی تصرّف میۀموقوفیِ پیشین که ارزش دست اندازی ندارد، در هم

های مصر را مِلک سلطان و رجال  دهد که دولت ممالیک زمین قلقشندی نشان می
کرد؛ آنان  پسندید، آنها را اداره می رو هرگونه که خود می دانست و از این لشکری می

خیزی و فراوانی محصول به سه  یث دسترسی به منابع آبی، حاصلاراضی اقطاعی را از ح
 3 در اختیار سلطان و امرای نظامی، ها را ترین زمین دسته تقسیم کردند؛ آنگاه  مرغوب

های درجه سوم را به  خیز را به ممالیک سلطانی و زمین های کمتر حاصل زمین. گذاشتند
رای تأمین منابع مالی خود، به ببه عالوه، حکومت . ه اختصاص دادنداجناد حلق

                                                                                                                                        
گزینــد،  ای را برمــی و بــه حکــومتی کــه چنــین شــیوه) Militarism(لیتاریــسم  میدر اصــطالح بــدان. 1

 .میلیتاریستی گویند
، مـسّاحی   نقشه برداریای قبطی به معنای ریسمان است و در اصطالح به عملیات           روک در اصل  واژه    . 2

ق و تقسیم زمین به وسیلۀ ریسمان و فکّ رهن زمین با هـدف تعـدیل امـور آن از قبیـل خـراج اطـال           
 )842 -841/ 1، ...؛ مقریزی، السلوک1، پاورقی 42/ 9ابن تغری بردی، همان، : ـ نک(شد  می

و ممالیک سـلطانی را     » البالد النفیسه الکثیره المتحصّل   «اراضی سلطان و امرا را      ) 458/ 3(قلقشندي  . 3
 .نامیده است» متوسّط الجوده«
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های زمین  آوری خراج، جزیه و زکات چارپایان و معادن بسنده نکرد و انواع مالیات جمع
 ).394/ 2؛ عمری، 177/ 13همو، ( اقطاع به شمار آورد ۀرا نیز در زمر

دار به دلیل تدارک و حفظ شمار معینی سپاهِ  اقطاع منبع درآمد سلطان بود و اقطاع
  ـرزار، بر حسب مقام لشکری و مساحت زمین دریافتی خود، تکیه گاه دفاعی کاۀآماد

 زمین اقطاعی و به مملوک ۀکاتبِ جیش به امیر، قبال. رفت نظامی حکومت به شمار می
 ۀاوراقی که بر آن مشخّصات زمین و دریافت کنندۀ آن، زمان ورود به لشکر، و محدود

؛ مقریزی، 207/ 8نویری، (داد  رج شده بود، میاقطاع و نیز زمان ثبت دیوانیِ اسناد، د
سلطان بر . این اسناد از چند جهت  برای سلطان اهمیت داشتند). 351/ 3، ...السلوک

به عالوه  پس از مرگ یکی از .  شد مبنای این اسناد، از میزان درآمد اراضی، آگاه  می
شکل برای جانشین وی مملوکان یا انفصال وی از خدمت، سلطان، فرمانی دیگر به همین 

پس از عزل . شمار مملوکانِ خود نظارت داشتکرد و بدین ترتیب، همواره بر  صادر می
. شد  و مملوکان وی آغاز می دار یا درگذشت وی، رقابت امیران، برای تصاحب زمین اقطاع

در این رقابت، پیروزی از آنِ امیری بود که زمین، مملوک و در نتیجه قدرت بیشتری 
، 334، 183، 178/ 2، ...؛ همو، حوادث542، 246، 9/ 6، ...ابن تغري بردی، النجوم(داشت 

). 241، 41، 27، 16، 3/ 2؛ 352، 280، 216، 212، 139، 132، 130/ 1؛ ابن ایاس، 336
به هنگام کودتا بر ضدّ سلطانِ وقت یا گزینشِ اتابک برای سلطان خردسال، این اسناد 

زیرا سلطان با بررسی اسنادِ اقطاعات، آمار دقیقی از امیران یافت؛  اهمیتی دو چندان می
درت قتر و پرنفوذتر،   امیران قدرتمندآورد و با یاری جستن از دار به دست می متنفّذ و زمین

 . شد قدرتمندتر را به عنوان اتابک  برگزیده میکرد و امیر  خود را تثبیت می
 امّا ،)201-8/200نویری، (ل بودند هر چند اقطاعات نظامی، بیشتر، اقطاع استغال

به سبب نیاز روزافزون به جنگجویان، اقطاع ) ق784-648(برخی از سالطین بحری 
به منظور مقابله با حمالت صلیبیان و مغوالن و نیز برای ها  تملیک را نیز رواج دادند؛ آن

ای دلگرمی از این رو بر. های حکومت خود، به ارتشی مقتدر نیازمند بودند تحکیم پایه
به عنوان نمونه، سلطان بیبرس . فرزندان اجناد، قطایع را به ملکیت آنان درآوردند

مقریزي، (درخواست انتقال زمین اقطاعی یکی از لشکریان به فرزندش را اجابت کرد 
به ). 7/180، ...؛ ابن تغری بردی، النجوم335 -334/ 3، ...؛ همو، خطط1/512، ...السلوک

   هزار درهم بود،400الدین چوگاندار را که بالغ بر   اقطاعات امیر حسامعالوه، وی ماتركِ
که فرزند پسر الدّین را  ، و اقطاع امیر شجاع)509 -508/ 1مقریزي، همان، ( او ۀبه ورث
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  89  نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

نداشت و به اسارت فرنگیان درآمد، به برادران و غالمانش و اقطاع امیرِ متوفّی 
وی با این اقدام، ). 1/509همو، همان، (ار کرد ه پسرش واگذالدین قیمري را ب شهاب

قصد داشت، زمینۀ وفاداری هرچه بیشتر لشکریان به حکومت را فراهم کند و از خدمات 
ارتش ممالیک،  قالوون نیز برای قدرتمند ساختن ملک منصور. مند شود جنگی آنها بهره

های  عی و مقرریهای اقطا و حفظ نیروهای خود، چنین روشی را در پیش گرفت و زمین
 دلیلی 1به رغم ادّعای پولیاک،). 1/658همو، همان، (ها واگذار کرد  آنبحریّه را به ذرّیّۀ 

جز در  )Feudalism…, 32-33(داری موروثی در دورۀ ممالیک  برای وجود نظام اقطاع
 .موارد استثنایی، در دست نیست

این نوع اقطاع به .  بوداز دیگر اقطاعات مرسوم در مصر دورۀ ممالیک» رزق جیشی «
ابن (یافت  امیرانِ بیمار یا کهنسال که از انجام خدمات جنگی معذور بودند، اختصاص می

این اراضی که در مناطق مختلف مصر پراکنده بودند ). 577/ 3، ...تغری بردی، منتخبات
تیار العمر در اخ برخالف اراضی اقطاعی دیگر، مادام ، )177، 170، 60،169 ابن جیعان،(

، قابل  خرید و فروش نبودند کردند جنگجو قرار داشتند و مخارج زندگی وی را تأمین می
ها جز با اذن حاکم شرع، ممنوع بود و از خراج و مالیات  گونه دخل و تصرّف در آنو هر

: ـ ؛ نیز نک48/ 13؛ قلقشندي، 577، 3/251ابن تغری بردی، همان، (نیز معاف بودند 
Poliak, The influence of chingizkhan…, 870.(  به عنوان نمونه، برسبای به امیر

 صده، به دلیل ابتال به بیماری فراموشی، رزق ۀکزل بن عبدهللا ظاهری از امیران برجست
ملک ناصر نیز اقطاعِ امیرِسالح ). 53/ 3، ...ابن تغری بردی، المنهل(جیشی  بخشید 

 منتقل کرد و اجناد وی  را به حلقه بکتاش فخری را به دلیل پیری، به دیوان خاصّ
 درهم به عالوه رزق جیشی برای وی در نظر 5000ملحق ساخت و در مقابل ماهانه 

گاه سلطان، امیرِ مغضوب ). 425/ 9؛ بیبرس منصوری، 20-2/18مقریزي، همان، (گرفت 
که داد؛ چنان رزق جیشی به او می گذشته وی، بخشید و به پاس قدردانی از خدمات را می

کرد، امّا از ملک حسن بن قالوون امیر منجک را به دلیل خیانت، از نیابت سلطنت عزل 
). 366، 365/ 3ابن تغری بردی، همان، (او اقطاع جیشی داد گناهش درگذشت و به 
 امیران و اجناد، فقهاء و عمّامه داران نیز اقطاع جیشی ۀها و ورث برخی از همسران یا بیوه

 ). 150، 136/ 4ابن ایاس، (کردند   دریافت می
، ...ابن تغری بردی، النجوم(اقطاع جیشی در مصر اندک بود ۀ ممالیک بحری در دور

                                                                                                                                        
1. Poliak 
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، امّا امرای نظامی به تدریج دریافتند که این نوع اراضی )455/ 3؛ قلقشندي، 387/ 6
بهترین نوع اقطاع برای انتقال آن به ورثه، بدون تعهّد به خدمات جنگیِ اقطاعی است 

امین، : ـ ؛ نیز نک337، 331، 329 -327، 325، 324/ 3، ...ابن تغری بردی، منتخبات(
برجیان، برای ف حکومت، به ویژه در دورۀ  ضعۀبدین جهت در دور). 112-109همان، 

.  ای از جانب امیران آغاز گردید المال تالش گسترده به دست آوردن این اموال، از بیت
در اراضی ) سلطان(ف ولیّ امر  برای صدور جواز تصرّاقدام قاضیان و فقیهانِ فاسد

وارث و تبدیل آن به رزق جیشی نیز،  موجب رونق بیشتر این نوع اقطاع مالک یا بال بی
؛ ابن 285/ 1ابن حجر، (رو بسیاری از امیران  به رزق جیشی دست یافتند  شد و از این

درآمد برخی از نظامیان، از  .) Poliak, Feudalism…, 36- 37:ـ ؛ نیز نک116/ 1ایاس، 
ها خود را از دریافت اقطاعات مرسوم دیگر،  آنای زیاد بود که  ، گاه تا اندازهرزق جیشی

این امیران برای  ).3/396، 361، 2/228، ...ابن تغری بردی، المنهل(دیدند  نیاز می بی
، امّا این امر کردند ها را وقف می آناندازی دیگران،   خطر دستمحافظت از امالک خود از

برای . شد ها نمی های آن مانع تجاوز سلطان یا امرای قدرتمند دیگر، به امالک و دارایی
 ۀرغم مکانت امیر تنکز، او را دستگیر کرد و برای کاهش قدرت او هم نمونه ملک ناصر به

و ملک مویّد شیخ نیز ) 1/437همو، همان، (های وقفی وی را تصرّف کرد  ثروت و زمین
گمان  بی). 1/187همو، همان، (شاه را از آنِ خود ساخت  ف و امالک امیر ارغوناوقا

موجب شد که اقطاعات ق جیشی و فسادهای برآمده از آن، کثرت نقل و انتقال ارزا
 1.های زراعی مصر، ویران گردد جنگی کاهش یابد و بسیاری از زمین

  
 علل و عوامل ایجاد روک

 هشتم هجری، هم ۀر روک حسامی و ناصری در سدتردید پس از تقسیم اراضی د بی
رسد هدف از  به نظر می. های زراعی مصر، آسیب جدی دید سپاه ممالیک و هم زمین

بازنگری و تحدید اقطاعات، نشان دادن توانایی سلطان در اعطا، تجدید و ابطال اقطاعات 
                                                                                                                                        

سـلطان رزق جیـشی را بـدو واگـذار     ...«: در این باره گوید.) 82، 81(اسدی صاحب التیسیر و االعتبار   . 1
کرد تا از آن بخورد و پس از خود نیز به فرزندانش برسد، امّا آن را از فالنی به فالنـی انتقـال دادنـد و                 
آنان نیز آن را به فالنی اجاره دادند و یک زمین یا روستا به چندین سهم میان فالنی و فالنی و فالنـی     

ها را ویران کرد، فالنی بر کشاورز ظلم کرد و به دلیل اخـتالف فـالن             رو فالنی زمین    از این  .تقسیم شد 
ها به فساد و خـسران بـدل    ها از بیخ و بن ویران گشت و حال آن مالک با فالن مالک، روستاها و زمین   

 . »!آری، این اراضی باعث قوت و قدرت سلطان بود«: دهد سپس ادامه می. »شد
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سلطان بود و خود  امالک در اختیار ۀو مخالفت وی با اقطاع داری موروثی بود؛ زیرا هم
و صرفاً خیانت یا ) 43 -9/41ابن تغری بردی، النجوم،  (گرفت  آنها تصمیم میۀدربار

ا و ابطال اقطاع و انتقال آن ه مخالفتِ صاحب منصبان اقطاع دار به وی، موجب عزل آن
این بدان سبب بود که ). ,Poliak, Feudalism 452 -451(شد  به دیگر نظامیان می

 به نوشته 1.ب نظامی هریک اقطاعی معین و مربوط بدان منصب داشتمشاغل و مناص
 ۀهای قدرت ممالیک و سیطر های به منظور مستحکم ساختن پایه پولیاک، مسّاحی زمین

عان نظامی صورت گرفت  زیرا اقطاع موروثی دست ). p. 451-452 (مطلق سلطان بر مقطَ
ه تدریج امیران را خود مختار کرد و ب حاکم را از دخالت در امور اقطاع کوتاه می

ساخت، از این رو سالطین مملوکی بر آن شدند تا با بازنگریِ سجلّات اقطاعی، از  می
بیبرس منصوری، (های زراعی جلوگیری کنند  های مکرّر نظامیان در زمین دست اندازی

 ). Poliak, Feudalism 68 ,28 -25 : ـ ؛ نیز نک145/ 9
 ایوبی به بیست و چهار ۀ، اراضی مصر همانند دوردر اوایل دورۀ ممالیک بحری

 تقسیم شد و چهار قیراط به سلطان، ده قیراط به امیران و ده قیراط باقیمانده به 2قیراط
؛ ابن تغری 141/ 1؛ همو، خطط، 842/ 1مقریزی، همان، (اجناد حلقه اختصاص یافت 

 نظر سالطین در امور ، امّا عوامل  مالی و اجتماعیموجب تجدید)92/ 8بردی، همان، 
حکومت . ای کوتاه گردید ها یا شکل گیری روک حسامی و ناصری، در فاصله زمین

مرکزی قادر به تأمین نیروی نظامی نبود، از این رو اقطاع و حق وصول خراج را به 
ها، تغییرات سیاسی، مالی و اجتماعی  امیران متنفّذ سپرد و با اعطای این اختیارات به آن

به تدریج با ضعف قدرت دولت، کشاورزان ناچار شدند برای حفظ . یادی پدید آمدنسبتاً ز
اموال خویش بیش از پیش به امرای متنفّذ پناه برند و از آنجا که توجه و استمداد 
کشاورزان از امیران، موجب افزایش قدرت این امیران شد، حکومت، بدین فکر افتاد که 

ع ببخشدعالوه بر حقّ وصول خراج، مالیات و بدین گونه .  خودِ زمین را نیز به مقطَ
به تدریج . تر کنند  حمایت خود را نسبت به دیگران وسیعۀمقطعان فرصت یافتند، دامن

یافت، از یک سو حکومت مرکزی  که قدرت سیاسی و اجتماعی این مقطعان افزایش 
                                                                                                                                        

 .  458/ 3؛ قلقشندی، 315، 23، 14/ 4، 8/ 3 بردی، المنهل، ابن تغری. 1
قیراط از نظر لغوی به معنای یک بیست و چهارم هـر چیـز بـود و در اصـطالح واحـد توزیـع و تقـسیم                           . 2

اقطاعات بود؛ سالطین خراج مصر را به بیست و چهار بخش تقـسیم و آن را بـر هـر روسـتا متناسـب بـا            
بـه عنـوان    ). 3، پـاورقی    841/ 1مقریزی، همـان،    (ت اراضی آن ملزَم کردند      طاقت، ارزش و میزان تولیدا    

 ). 30ابن جیعان، ( دینار بود 800 فدان و میزان مقرری آن 286نمونه، مساحت روستای دبیج در شرقیّه 
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مردم محلّی و افزود، و از سوی دیگر روابط آنان با  ها  بیش از پیش بر اختیارات آن
عان و تبعیّت از آنۀبدین ترتیب وابستگی سکن. شد زارعان، دگرگون  ها   اقطاعات به مقطَ

در امور سیاسی و اقتصادی بیشتر شد و اختالف اجتماعی میان نظامیان و غیرنظامیان 
ها  های اقطاعی به آن  به عالوه، قدرت امیرانی که عواید مالیاتی و زمین1.نیز افزایش یافت

 مالک و اجناد که نسبت ۀخشیده شد، نیز بیشتر شد و این امر و مستقیماً در وضع طبقب
عان، . به زارعان دارای موقعیّتی ممتاز بودند، نیز تأثیر گذاشت گاه برخی از مقطَ

کردند یا آنان خود، از غایت تهیدستی ناچار  های مالکان و اقطاع اجناد را غصب می زمین
  ـسرانجام، بر اثر این تحولّات سیاسی. شدند ها می زمینبه فروش یا واگذاری آن 

های خصوصی به  اقتصادی، مالکان قدرت خویش را از دست دادند و بسیاری از مالکیّت
سبب گسترش اقطاع داریِ نظامی و رسم الجاء و مصادره از سوی امیران قدرتمند، رو به 

 این امر زمانی مخاطره 2.ادندزوال گذاشت و اجناد نیز سهم اقطاعی خویش را از دست د
آمیز شد که سالطین برای جلب حمایت امیران بزرگ، سیاستِ نادرستِ ازدیاد اقطاع و 

) ق693 -689: حک( اختیارات آنان را در پیش گرفتند؛ سلطان خلیل بن قالوون ۀحوز
و نایب السلطنه امیر سنجر ) 780-1/779السلوک، مقریزی، (در حقّ امیر بیسری 

ها اجازه داد تا در همه کارها مطابق رأی خود عمل کنند  نین کرد و به آنشجاعی چ
های پربها و  امیر سنجر با خودمختاری، بسیاری از زمین). 768 -1/767همو، همان، (

 3.»باعث آشفتگی و بلوا گشت«حاصلخیز را به نفع خود و خواص، مصادره کرد و 
، )698-696: حک(دین الچین پس از مرگ سلطان خلیل تا دورۀ حکومت حسام ال

تر شد؛ امیر  ها در مصر آشفته  اوضاع زمین4به دلیل عملکرد نادرست امیر بدرالدین بیدرا،

                                                                                                                                        
یبقی االقطـاع فـی حمـی    ... «: در این باره گوید) 865/ 1؛ همو،  السلوک، 142 -1/141خطط،  (مقریزی  . 1

راء یأوی الیه کل مفسد و قاطع طریق و تثور بها الفتن و تقوم بها الهوسـات و یمنـع منهـا الحقـوق و                   االم
 . »ه علی اهل البالد التی تجاورهامضره العوان االمراء و مستخدمیهم و ماکلالمقررات الدیوانیّه و تصیر 

 منها شیء و یصیر ذلک االقطاع فی        کانوا یاخذون کثیراً من االقطاعات االجناد فال یصل الی االجناد         ...«. 2
 .همانجاها. »دیوان االمراء و یحتمی بها قطاع الطرق

خرابی نواحی مختلـف مـصر را       ) 146 -145؛ همو، خطط،    7، پاورقی   842 -841/ 2همان،  (مقریزی  . 3
 انّ الجـین ازمـع روک الـدیّار المـصریّه و تغییـر            «: پیامد این کار و علّت روک حسامی دانسته و گوید         

االقطاعات و ترتیب المعامالت؛ النّ النّواحی آلت الی الخراب، الفالّحین عجـزوا عـن الخـراج و صـارت                   
ابـن   :ـ  نیـز نکـ   . »االراضی تبور لضعف المزارعین و تغرق و الشکاوی من المقطعین داعیه فی کل وقت             

 .53 -52/ 9، 77/ 7تغری بردی، همان، 
 . حکومت را به دست گرفت چندی پس از مرگ خلیل بن قالوون،زوی ا. 4

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  93  نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

های مصر، بویژه  او بسیاری از زمین. ق به نیابت سلطنت منصوب شد 689بدرالدین در 
 امالک سرانِ نظامیِ رقیب، مثل امیر حسام الدین طرنطای را ضبط و تصرّف کرد و

این نایبان .  و توقیف درآمدها باز گذاشتها دست نایبان خود را در تعدّی بر زمین
از این . ها را مصادر کردند بسیاری از اراضی آبادانِ مصر را به زور از مالکان خریدند یا آن

ای جز تابعیت از امیر  های خود، چاره رو مالکان و اجناد برای حفظ امالک و زمین
نیافتند و به دلیل خسارتهای » ای ناچیز در مقابل دریافت صدقه«به او بدرالدین و الجاء 

/ 9بیبرس منصوری، (زیادی که متحمل شدند، نزد سلطان از بدرالدین شکایت کردند 
بسیاری از «از سوی دیگر، در این دوره، بارها آب رود نیل نقصان یافت، و ). 280، 145
 20000 به 30000رآمد اقطاعات نیز از  و د1ها ویران و کشاورزان هالک شدند زمین

از این رو ). 849/ 1؛ السلوک، 42، 41، 40، 32مقریزی، اغاثه، (» درهم کاستی گرفت
 هدف سلطان، کوتاه کردن دست امیر 2.سلطان الچین فرمان روک اراضی را صادر کرد

ود، زیرا ن ببدرالدین و اتباع وی از اراضی زراعی و نیز جلوگیری از قدرت یابی دیگر امیرا
کارها را در دست گرفت و در اقطاعِ نایب السلطنه و سایر سلطان، خود اختیار همۀ 

سلطان . ها را از تملّک و اقطاع آنان خارج ساخت  زمینۀامیران، تجدید نظر کرد و هم
 دولت و ارتش را بر اثر تجاوز به اقطاعات ۀکه فساد و مال دوستی امیران و خطر تجزی

 اردب غلّه 100000 آن از ۀها را که درآمد ساالن  بود، اراضی غصبی حلقهاجناد دریافته
 -52اسدی، (را نیز ملغی کرد » رسم الحمایه«کرد، از دیوان امیران ستاند و  تجاوز می

او  ای متفاوت تقسیم کرد؛ ها را به گونه به عالوه ، او زمین ).179/ 1؛ مقریزی، خطط، 53
 -842/ 1همو، همان، (راط را به ساماندهی و تقویت ارتش چهار قیراط را به خود، نه قی

و ده قیراط را به امیران و اجناد حلقه اختصاص داد و یک  )397/ 1؛ ابن ایاس، 843
رفت،  قیراط را برای جبران خسارت کسی که احتمال شکایت یا زیان در اقطاع بدو می

دریّه، دمیاط، منفلوط، سپس، ملک الچین مناطق جیزه، اطفیحیّه، اسکن. باقی گذاشت
ها را برای خود جدا ساخت و چراگاههای  قوصیّه و روستاهای آبادان و پر محصول آن

                                                                                                                                        
 . 188، 154، 149، 122، 119، 75ابن جیعان، : ـ برای آگاهی از زمین ها و روستاها و شهرهای ویران، نک. 1
 ق به وسیله ابن رفاعه، عامل خراجِ ولید بن عبدالملک اموی، دومـین روک        97نخستین روک مصر در   . 2

یدهللا بن حبحاب، روک سوم بـه دسـت ابـن           ق در دوره هشام بن عبدالملک اموی از سوی عب         110در
 ق و   501 ق، چهارمین روک بـه عهـد افـضل فـاطمی در              253مدبّر به هنگام خالفت معتز عباسی در      

 ق 572آخرین روک پیش از دوره ممالیک، توسّط صالح الدین ایّـوبی، معـروف بـه روک صـالحی، در     
 ).153/ 13قلقشندی، (اتفاق افتاد 
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های مزروعیِ قوص و ادفو و  های بنی همیم، سهمود و خراج زمین سرسبز و دهکده
گویند میزانِ . های آبی آن را به منگوتمر که معتمد و مقرّبش بود، به اقطاع داد آسیاب

های حاصلخیز و مستغلّات   کارگاه قند و زمین27 وی از این نواحی سوای ۀاالندرآمد س
دیگر مناطق باقیمانده نیز . شامات، نزدیک به صد هزار درهم و ده هزار اردب غلّه بود

 -1/841مقریزی، السلوک، ( روز پایان یافت 58 امرا و اجناد شد و روک پس از ۀسهمیّ
/ 9؛ بیبرس دواداری، 92/ 8بن تغری بردی، النجوم، ؛ ا142 -141/ 1؛ همو، خطط، 844
 این تقسیم بندی ۀ اوقاف و رزق احباسیّه در زمر2 جوالی،1البتّه مواریث حشریه،). 341

 ). 846 -845/ 1مقریزی، السلوک، (جای نگرفت 
، به اهداف خود دست نیافت؛    روک حسامی به خاطر خطاهای سلطان و نایب وی

).  8/95ابن تغری بردی، همان، (قیِ اجناد حلقه را کاهش دادند آنان اراضی رززیرا 
 ۀو از درآمد ساالنومت، اقطاعات حلقه را کاهش داد، همچنین به رغم آن که حک

اقطاعات نیز کاسته شد، یک قیراط را برای جبران زیان، بدانان ندادند و گویا به منافع 
 ۀبه عالوه به وعد). 340/ 9، ؛ بیبرس منصوری8/92 همو، همان،(خویش اندیشیدند 

خود مبنی بر استفاده از نه قیراط برای ایجاد ارتشی قوی وفا نکردند و آن را صرفاً برای 
ابن تغری بردی، (دلجویی از سردارانِ ناراضی و خشمگین از حکومت، اختصاص دادند 

د حلقه های لشکر به روک راضی نشدند و اجنا بدین جهت، امیران و مقدّم). 8/92همان، 
نارضایی در «ها زدند و به گفته مقریزی  نیز به دلیل کاهش مقرری شکایت کرده و ضجّه

 ).مقریزی، همانجا(» چهره آنان، به دلیل کاهش مساحت و درآمد اراضی پیدا بود
 

 پیامدهای ایجاد روک
پس از آن که منگوتیمور به نیابت سلطنت برگزیده شد، سیاست وی دربارۀ تقلیل سهم 

های اقطاعی مستقیماً  ؛ او بر امور زمین)ابن ایاس، همانجا(ان و اجناد، تفییر کرد امیر
                                                                                                                                        

رَکه و دارایی   . 1 ماند و از نظـر قـانونی سـلطان وارث آن بـود،          ای که از متوفّایِ بی وارث برجای می       ه به تَ
از این رو، دیوانی بدین نام ایجاد شد و ناظری از سوی آن همه امـور                . شد اطالق می » مواریث حشریّه «

بـر اسـاس ایـن    . داد از آن جمله آمار همه مردگان، مسلمان و جز آن را به دقّت به سلطان گزارش می       
 )33/ 4همو، : نک(قرار گرفت » خاصّ سلطانی «ۀدر زمرروک، مواریث حشریّه 

در بر اسـاس ایـن روک، مواریـث حـشریّه           . نام داشت » جوالی«مالیاتی که از اهل ذمّه گرفته می شد،         . 2
/ 3؛ قلقـشندی،  241/ 8؛ نـویری،  43/ 9ابن تغـری بـردی، همـان،    (قرار گرفت » خاصّ سلطانی  «ۀزمر

 )200عرینی، :  ـ؛ نیز نک463
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ابن تغری بردی با اظهار . نظارت داشت و هیچ کس از ترس وی جرأت اعتراض نداشت
های  ای برای توزیع قباله وی جلسه«: نویسد ها منگوتیمور می شگفتی از سخت گیری

ها، هیچ راهی برای باز پس  آنها پس از دریافت قباله.  میان لشکریان تشکیل داد1اقطاعی
از این رو برخی خوشبخت و برخی دیگر به دلیل انتقال از اراضی و . ها نداشتند دادن زمین

، امّا این )267/ 3المنهل، ( »!دهات سرسبز و آباد به نواحی ویران و کم درآمد بدبخت شدند
که هم امیران مقطَع در سهمشان درازدستی امر مانع از دادخواهی اجناد حلقه نشد، چرا 

رو آنان شوریدند و سجلّات اقطاعی  کردند و هم درآمدهایشان کاهش یافته بود؛ از این می
دهیم  یا به قدر کفایت، عطایمان کنید یا اقطاعات را باز پس می«: خود را افکندند و گفتند

ابن ایاس دلیل خشم ). 65 -1/64ریزی، همان، مق(» خوانیم و قهرمانان را به شورش فرا می
در دوره منصور قالوون درآمد یک اقطاع «: و انزجار آنان را به خوبی بیان کرده است

کرد، امّا پس از  کوچک از ده هزار درهم و یک اقطاع وسیع از سی هزار درهم تجاوز می
» رسیدروک حسامی ماحصل یک اقطاع بزرگ به سختی به بیست هزار درهم می 

با وجود این، منگوتیمور از این واقعه به خشم آمد، اقطاعات امرای نظامی ). 399، 1/397(
ها را پس از  به همین دلیل آنان حلقه. را ضبط کرد و به حاجبان فرمان ضرب و شتم داد

شفاعت . خلع سالح، به شدّت تنبیه و در تحقیرشان مبالغه کردند و به زندان افکندند
زیرا این ، )8/9ابن تغری بردی، النجوم، (ین اثری نیفتاد امیران را نیز در حقّ محبوس

ها بیم  ای که به دلیل اقدامات آن امیران، بذر آشوب و فتنه در شهرها افکندند به گونه
از سوی دیگر سلطان ). 1/399ابن ایاس، (رفت  سقوط سلطنت الچین و نایب او می

منگوتیمورکه .  وی بیفزودعملکرد سوء نایبش را بی پاسخ گذاشت و حتی بر اقطاعات
دانست از اعتراضات خالصی نخواهد یافت، ناگزیر ارتش را با وعده و وعیدهایی مبنی بر  می

فرجام ماند و این روک منجر  افزایش اقطاعات برای کوتاه مدّت آرام کرد، امّا این تالشها بی
» ومت گردیداز مهمترین عوامل ضعف ارتش و زوال حک«به قتل وی و به  نوشتۀمقریزی 

 ). ؛ ابن ایاس، همانجا3/95؛ ابن تغری بردی، المنهل، 846 /1مقریزی، همان، (
                                                                                                                                        

این اسناد اقطاعی موسوم به مثال و عبارت از ورقه یا سندی رسمی بود که از سوی دیوان جـیش بـه           . 1
شد و مشتمل بر مقدار زمین زراعی، حدود آن و نـام آن اقلـیم و روسـتا                   هر سرباز یا مملوک اعطا می     

 که نخست از دیوان جیش صـادر  های پیشین در این بود تفاوت این سند در دوره ممالیک با دوره      . بود
رساند و در صورت موافقت وی، آن  شد و آن گاه ناظر دیوان آن را در دارالعدل به حضور سلطان می می

؛ ابـن  87/ 1مقریزی، خطط، (گرفت  نام می» مربّعه«را در دیوان نظر ثبت می کردند که در این صورت  
 )91/ 8تغری بردی، همان، 
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ترین پیامد ناگواری که این روک در پی داشت، تشدید منازعات  با این حال، مهم
های ترک و چرکسی به زعامت امیرِ استادار بیبرس چاشنگیر  قومی و گروهی میان حلقه

مد بن قالوون بود؛ او که از امرای قدرتمند ملک ناصر بود،  دوم حکومت ناصر محۀدر دور
 و خود نیز با تجاوز به اراضی 1ها جایگاه واالیی داد های چرکسی به آن با حمایت از حلقه

عان از تعدّی  اقطاعی، دیگر بار رسم الجاء و حمایت را تجدید کرد و به دلیل ترس مقطَ
مقریزی، همان، (با آنان آمرانه رفتار کرد امرای جزء، محلّ آمد و شد همگان گردید و 

ق ملک ناصر را کنار و 708دیری نپایید که او چندان قدرت یافت که در ). 876 -1/875
 بقایای اتباع ۀبه عالوه، وی در نخستین گام به تسوی.  سلطنت تکیه زدۀخود بر اریک

ها و  اعی آنهمچنین اراضی اقط.  مملوک او را دستگیر کرد300ملک ناصر پرداخت و 
او بدین . ممالیکی را که از مصر گریختند و در کرک بدو ملحق شدند را نیز مصادره کرد

ها را نیز به  امر اکتفا نکرد و اقطاعات مملوکان سلطانیِ ملک ناصر را تصرّف کرد و آن
های حکومتش را  پایه) ق709 -708: حک(بدین ترتیب ملک بیبرس . صعید تبعید کرد

). 349، 269، 255/ 8؛ ابن تغری بردی، النجوم، 47/ 2همو، همان، (مستحکم ساخت 
 یک سال بعد توفیق یافت قدرت را از بیبرس چاشنگیر بستاند، امّا 2اگرچه ملک ناصر
از . امان نخواهد ماند  برجیان درۀدانست که از خطرات سیاست او و فتن وی به خوبی می

ق روک ناصری را 715در شعبان درت او، این رو برای مقابله با ملک بیبرس و کاهش ق
 ۀدرآمد ساالن«: ابن تغری بردی در این باره گوید). 146/ 2مقریزی، همان، (آغاز کرد 

از این . »کرد بیبرس چاشنگیر و برجیان از اراضی اقطاعی از سیصد هزار درهم تجاوز می
 وی 3.د کردرو سلطان، اقطاع آنان را ضبط و ناظر جیش را متصدّی تجدید روکِ بال

                                                                                                                                        
 )876 -875/ 1مقریزی، السلوک، (، منصب استاداری نیز داشت  وی عالوه بر سمت نظامی.1
پس از مرگ ملک منصور قالوون به دلیل آشفتگی اوضاع مصر و شام و گـسیختگی نظـام سیاسـی و                     . 2

افتاد که فردی چندین بـار       های خاندانی میان فرزندان او برای دستیابی به سلطنت، گاه اتفاق می            نزاع
 ، 694 -692صر محمـد بـن قـالوون از آن جملـه بـود؛ وی در سـالهای                 ملک نا رسید؛   به حکومت می  

 . ق بر مصر و شام حکومت کرد742 -709 و 708 -698
های ناشی از آن از مهمترین دالیل  روک و فتنه  «: در این باره گوید   ) 221/ 4المنهل،  (ابن تغری بردی    . 3

نه، و نیز تضعیف و نابودی نیروهای گسست امیران از سلطان الچین قتل وی و منگوتیمور نایب السلط      
) اجنـاد (سلطان الچین نه کار مفیدی انجام داد و نه برای جلب خشنودی، به احدی              . نظامی مصر بود  
پس از قتل او امیران اراضی اقطاعی را تصرف و درآمدهای فراوان بالد مـصر را از آن         . زیادتی عطا کرد  

 ) 179/ 2ابن ایاس، : ـ نیز نک(» خود کردند
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چهار گروه متشکل از مستوفیان، کاتبان و مقیاس بگیران را به کار تقسیم اراضی 
های هر ناحیه را پس گرفت و بالد خاصّ سلطانی، اقطاعات  گماشت و از امیران، سجل

آن  ).54/ 2؛ عینی، 88،145/ 1مقریزی، خطط، (ها را تفکیک کرد  امیران و اجناد و رزق
ها، امالک منقول و شهرها و روستاهای  های کشاورزی، چراگاه زمینگاه اقطاعات را به 

مصر محدود کرد و همه را به استثناء موقوفات، به اقطاع خود، امیران و اجناد درآورد 
ها مشخّص گردید  به هنگام بازبینی مثال). 146/ 2؛ السلوک، 142/ 1مقریزی، همان، (

 نامشروع مکوس به دست ۀریق مقاطعکه اقطاع داران بخشی از درآمد خود را از ط
های نوبنیاد و غیر  ؛ این اقطاع، مالیات)48/ 9ابن تغری بردی، همان، (آوردند  می

 و بر زارع 1مرسومی بود که امرا پس از مرگ سلطان بیبرس بندقداری آن را احیا کردند
 و »ناظر« لذا وی این اقطاع و نیز دو منصب 2.های بسیار روا داشتند و رعیت ستم

را که مسبب ارتشاء و فساد بسیار شده بودند، ابطال کرد و فرمان داد بی اذن » مستوفی«
به عالوه،  ).50-9/49ابن تغری بردی، همان، (سلطان از احدی چیزی نستانند 

هایی را که اجناد یا امیران سرکش از بیت المال گرفته و به نام خود وقف کرده  زمین
ای پردرآمد جیزه و توابع آن و دیگر اراضی متصرّفی از ه بودند، مصادره کرد و زمین

و امیر ) 9/50همو، همان، (درآورد » خاصّ سلطانی«سوی برجیان را به تملّک دیوان 
 اموال و امالکشان را ۀبیبرس چاشنگیر و سلّار را نیز از اقطاعاتشان بیرون راند و هم

 ). 142/ 1مقریزی، خطط، (ضبط کرد 
ام توزیع اراضی اقطاعی، نام مملوک، نام تاجر، خریدار، میزان ناصر قالوون به هنگ

تبحّر در سوارکاری و مهارت در نیزه زنی، مدّت اقامت در طباق و مدّت حضور در 
اگر مملوکی . کرد شد و بر این اساس مقدار اقطاع را مشخّص می ها را جویا می جنگ
همو، (یافت  کند، تنها جامگی میهای خود  قانع  توانست سلطان را در بارۀ صالحیّت نمی

                                                                                                                                        
 ق به دست ابن صاعد وزیر ملـک ایبـک           650نیز نام داشت در     » حقوق و معامالت  «این نوع اقطاع که     . 1

های بعد  هر چند این نوع اقطاع بسیار تقبیح شد و سلطان بیبرس آن را ملغی کرد، در دوره  . ایجاد شد 
، »نـصف سمـسره   «،»سـاحل الغلّـه  «، »هدیه و ضـیافه « امرا آن را بر زارعان و روستاییان تحمیل کردند؛  

های جاری   و مالیات » ضمان المزر «،  »متوفر الجراریف «،  »مقرر الحمایه «،  »رسوم االفراح «،  »رسوم الوالیه «
 . 82-77؛ طرخان، 210-209خلیل، :  نکبرای آگاهی بیشتر. های قندسازی از آن جمله بود بر کارگاه

فأراح هللا سبحانه و تعالی     «ه با عبارت    در این بار  ) 468/ 3 ؛ قلقشندی، 144 -142/ 1خطط،  ( مقریزی. 2
ها بـه   به رنج بسیاری که مردم سال» الخلق بابطال هذه الجهات من بالء ال یقدر قدره و ال یمکن وصفه  

 . بردند، اشاره کرده است خاطر این اقطاعات مالیاتی می
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ناصر قالوون همچنین برای اجناد . )9/52 همان، ابن تغری بردی، ؛1/145همان، 
 درهم در سال قرار داد و 3000ضعیفی که اقطاع آنان را قطع کرده بودند، خراج قطیا و 

 ؛1/146مقریزی، همان، ( مثال به کار خود پایان داد 200ق با صدور 716در محرّم 
، با این حال وی مقرّری برخی از )9/53 همان، ؛ ابن تغری بردی،2/156سلوک، ال

ممالیک طباق را قطع کرد و بر مقرری برخی دیگر افزود و به هیچ کسی حقّ اعتراض 
چنانچه امیری در حقّ سربازش شفاعت کند حبس، تبعید، شکنجه و «نداد و تهدید کرد 

بدین ترتیب جلو هرگونه اعتراضی را . »ودمحرومیت از اقطاع در انتظار وی خواهد ب
 ). 54 -53/ 9مقریزی، همانجاها؛ ابن تغری بردی، همان، (گرفت 

 بر اساس  این روک، 1در روک ناصری ارزش اقطاعات با دینار جیشی محاسبه شد؛
 به 40 هزار دینار جیشی، امیر طبلخاناه را از 85 به 100سلطان، اقطاع امیر صده را از 

 هزار دینار 7های پایین تر را به  هزار دینار و رده10 هزار و اقطاعات امرای دهه را به 30
ر سال و  دینار د600 به 1500به عالوه، اقطاعات ممالیک سلطانی را نیز از . کاهش داد

همچنین، در ).  355/ 3مقریزی، خطط،( دینار تقلیل داد 400 به 900اجناد حلقه را از 
تقسیم اراضی مصر نیز دیگر بار، تغییراتی ایجاد شد؛ سلطان سهم خود را به ده قیراط 

به رغم این که . افزایش داد و سهم امیران و اجناد حلقه را به چهارده قیراط کاهش داد
 اقدامات ناکارآمد ن روک توانست بر امیران نظارت کامل داشته باشد، اماسلطان، با ای

زیرا وی سهم کسانی که  وی، موجب شد تا عمالً همان نتایج روک حسامی به دست آید؛
قصد باز پس دهی اقطاعات خود را داشتند یا شاکی بودند، حذف و آنان را مضروب و 

 سلطان الچین و  منگوتیمور را در محبوس کرد و همان سیاست ایجاد رعب و وحشتِ
 اقطاعات اجناد حلقه معترض را پس گرفت و ۀو هم) 88/ 1همو، همان، ( پیش گرفت

از این رو، ). 518/ 2همو، السلوک، (به عنوان انعام به برخی از مقرّبان خود واگذار کرد 
شماری از ها از  های اقطاعی سقوط کرد و تدابیری از قبیل پس گرفتن زمین درآمد زمین

رفت و واگذاری چندین  امیران و اجناد که در اماکن دور دست احتمال سرکشی آنان می
مقریزی از ضرر و زیانی که از . برابری آن به قبطیان مسلمان شده، نیز موثّر واقع نشد

این طریق متوجّه اجناد شد، پرده برداشته و دلیل آن را عدم تعهّد ملک ناصر در قبال 
 سلطان ناصر، نقل و انتقال و ۀ از این رو در اواخر دور2.ا دانسته استه تقسیم مثال

                                                                                                                                        
 . 354/ 3 مقریزی، همان، . درهم بود10 -7ارزش هر دینار جیشی . 1
 . »کند او مطابق میل خویش، مثال عطا می«: باره می گویددر این ) 91، 90/ 1مان، ه(مقریزی . 2
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مقطعان را در اقطاع فایدتی نبود به «زیرا . فروش اقطاعات از سوی امرا و اجناد، رایج شد
، 228/ 2همو، همان، (» کردند ای که برخی نیازهای خود را از مردم گدایی می گونه
 و بدین عبارت اند های آنان سخنی نگفته  و شورشاگرچه منابع از شکایت اجناد ).231
اجناد حلقه بر دیوان جیش استیال یافتند و خواستار مطالبات خود شدند؛ زیرا «که 

اند  بسنده کرده »سلطان بسیاری از اقطاعات آنان را به ممالیک سلطانی افزوده بود
ی بوده باشند، بلکه آید که آنان از وضع موجود چندان راض ، امّا به نظر نمی)همانجا(

دلیل سکوت منابع را قبل از هر چیزی باید در قساوت و سنگدلی سلطان، جستجو کرد؛ 
کردند  های سلطان، تظاهر می اند که از  ترس مجازات منابع از یک سو به امیرانی پرداخته

که اجناد از روک به تساوی و عدالت برخوردار شده و بدان خشنودند و از سوی دیگر از 
 اقطاعی سلطان به امرا و مملوکان سلطانی و غالمان و ۀهای بی قاعد عام و بخششان

دهد، پس  اند؛  با این حال قراینی در دست است که نشان می کنیزکان خود، سخن گفته
ملک ناصر در اقدامی ناگهانی به زارعان . هایی در مصر، ایجاد شده است از روک، آشوب

و به اجناد ) 351/ 3مقریزی، همان، (ه، نان و جز آن تسهیالتی از قبیل مرغ، عسل، برّ
عالوه بر سهم اقطاعی، مقرری روزانه و ساالنه از گوشت، حبوبات و نان گرفته تا جو، 

 ). 51/ 4قلقشندی، (شمع و شکر اختصاص داد 
دهد که سلطان و خواصّ او  ها، نشان می ها و سهم امیران و اجناد از آن روکبررسی 

ت بودند؛ از این جهت سلطان همانند حاکمی نظامی و مستبد و امرای مرکز ثقل قدر
زیرا تا پیش از سلطنت .  ملوک الطوایفی بودندۀهای پاره پار نظامی همچون حکومت

خاندان بنی قالوون و ضعف حکومت ممالیک، منابع از وضع مالی نامطلوبِ اجناد حلقه 
، )؛ مقریزی، همانجا95 -94/ 8، همان، ابن تغری بردی: ـ نک (اند سخنی به میان نیاورده

ها و به ویژه با مرگ ناصرالدین محمد، بارها به نابسامانی اوضاع و خشم و  امّا پس از روک
؛ قلقشندی، 151/ 1؛ ابن حجر، 14/69کثیر،  ابن(اند  نفرت امیران از سلطان، اشاره کرده

؛ ابن تغری بردی، 191-1/190؛ خطط، 146/ 2ی، السلوک، ؛ مقریز387، 336، 302/ 2
ها،  کرد و آن امیران را تأمین نمیهای زندگی  در واقع، اقطاعات، هزینه). 203/ 5المنهل، 

ناگزیر به مبادله یا فروش اقطاعات خود پرداختند و به دلیل عدم نظارت و ضعف 
جه به تدریج بسیاری از عناصر در نتی. حکومت، این کار برایشان امری عادی گشت

ها وارد شدند و امیران، خود  جات آن ا خرید اراضی از اجناد حلقه، در دستهنظامی بغیر
رو  از این). 57، 3/41؛ اسماعیل، 97شلبی، ( درآمدند در جرگۀ صنعتگران و افزارمندان
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 ـ هاي سیاسي گیری انشعاب سلطان، نه تنها نتوانست مانع  خروج اجناد از ارتش و شکل
 ها را نیز در پی عیف ویژگی جنگاوری و نیروی دفاعیِ آناجتماعي شود، بلکه این امر، تض

 1.داشت و به ویرانی و نابودی اراضی مصر و شام انجامید
، )ق747-746: حک(ی در زمان سلطان شعبان نظر به نابسامانی اوضاع اقتصاد

تعویض و فروش اقطاعات از سوی اجناد حلقه شتابی فزاینده گرفت؛  او با یاری نایب 
ی ق، تعویض و فروش اقطاعات را قانون746میر غرلو و تأسیس دیوان بدل در السلطنه ا

اصرار اجناد بر این کار حاکی از آن است که ). 356 -3/355مقریزی، همان، (کرد 
داد یا درآمدها  درآمدهای اراضی به سبب ویرانی اقطاعات کفاف مخارج مقطعان را نمی

 تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی ۀدر این دوره دامن. رسید به دست آنان نمی
) از جیش(ای وسعت یافت که مستحقّ نام دیوان بدل  حلقه از سوی دیوان، به گونه

مطابق قانون دیوان، هر کسی در ازاء ). 195/ 10ابن تغری بردی، النجوم، (گردید 
یافت، امّا  آمد و به اقطاعات آنان دست می پرداخت مال،  به عضویّت اجناد حلقه در می

این کار که به سبب ماهیت اقطاعات و رسم سلطان غیرقانونی مینمود و منشأ فساد و 
همانجا؛ (های روبرو شد و در نهایت تعطیل گردید  گردید، با مخالفت ضعف ارتش می
 سلطان ۀق در دور749چند سال بعد، بر اثر وبایی که در ). 2/218مقریزی، همان، 

ری از زارعان هالک شدند و ارتش، مملوکان حلقه را به زراعت و حسن اتّفاق افتاد، بسیا
ها به دست نیامد و بسیاری از  جمع آوری محصوالت وادار کرد، امّا درآمدی از زمین

به همین دلیل دیگر بار مبادالت اراضی اقطاعی از سوی اجناد . اقطاعات ویران گردید
یان مصریان و اجناد دست به های وسیعی، م حلقه رونق گرفت و از این طریق بخش

کاتب، عمامه دار، «: دست گشت؛ مقریزی به صفوف اجناد حلقه اشاره کرده و گوید
 ها لباس رزم پوشیده و سوار بر دیوانی، صنعتگر، خیاط، بازاری، مباشر قبطی و اسقف

) ق755 -752:حک(در دوره سلطان صالح ) 322-321/ 2همو، همان، (» اسب هستند
گاه دالالن تنها در نقل و . گیری و فساد افزایش یافت ع ادامه یافت و رشوهنیز این اوضا

با روی کار آمدن . آوردند انتقال یک قطعه زمین اقطاعی، بیست هزار درهم به دست می
ای که مقدّمین  به گونه. ق، وضع بدتر شد753امیر سیف الدین سلّار نایب السلطنه در

 کردند و به تصریح مورّخان نزدیک به سیصد نفر حلقه نیز اقدام به فروش اقطاع خود
                                                                                                                                        

اجناد حلقه پس از قتل حسام الدین الچین بـه سـهم واقعـی        «: گوید) 8/95النجوم،   (ابن تغری بردی  . 1
ابـن  : نیز نک . »خود از اقطاعات دست نیافتند، آری، این خسارت با هیچ چیز دیگری قابل جبران نبود              

 .   147 -146/ 2؛ مقریزی، السلوک، 136/ 9فرات، 
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داران را به فروش  این دالالن اقطاع. واسطه و دالل، در این دوره، بدین کار مشغول شدند
و درهر نقل ) 2/18؛ مقریزی، همان، 217، 179/ 2، ابوشامه(کردند  اقطاعات ترغیب می

این وضع ). 1/149ماجد،  (کردند  قیمت را، خود دریافت میقیمت از کل% 10و انتقال، 
همچنان ادامه یافت، امّا وی به دلیل آگاهی از ) ق784 -783(تا دوره سلطان صالح 

جات حلقه و کاهش شمار ارتش ممالیک، از نقل و انتقال  اراضی اقطاعی  تباهی دسته
حلقه، جلوگیری کرد و در اقدامی شتابزده فرمان جایگزینی و تربیت نیروهای تازه نفس 

ادر کرد؛ به عالوه، او از درآمدهای خاصّ سلطانی تسهیالتی از گوشت و نان گرفته را ص
تا علوفه را به اجناد امرا اختصاص داد و آنان را تحت آموزش مستقیم خود درآورد تا 

با ). 219/ 2مقریزی، همان، (های الزم، به اجناد حلقه بپیوندند  پس از گذرانیدن آموزش
قدرت از بیت قالوونی به چرکسیان برجی و به دنبال آن، این همه، پس از انتقال 

به نوشتۀ برخی . نتیجه ماند آشفتگی اوضاع اقتصادی مملکت، اقدامات سلطان صالح بی
در این دوران درآمد گروه اندکی زیاد شد و شمار اجناد حلقه کاستی گرفت تا «از منابع 

ابن تغری (» اً به یک سوم رسیدبدانجا که لشکر مصر در زمان سلطان مویّد شیخ، تقریب
نفر را به صفوف  400؛  سلطان مؤید برای اصالح اوضاع کوشید و )387/ 6بردی، همان، 

ع کم  وی به دلیل سطح پایین درآمد زمین. حلقه وارد ساخت های اقطاعی، دو مقطَ
 یک اقطاع، خدمات جنگی ۀها صرفاً به انداز درآمد را با یکدیگر شریک ساخت و از آن

ع . طالبه کردم او این قانون را در مورد اقطاعات کوچک نیز جاری ساخت و هر چهار مقطَ
همو، (ها را در حمالت جنگی، با خود همراه کرد  را در مقام یک نفر  به شمار آورد و آن

مویّد شیخ عالقمند بود اجناد حلقه را از اجناد امراء تفکیک کند و ). 389/ 6همان، 
ای که از کمی  از این رو بر درآمد اجناد حلقه.  نظامی خود بازگرداند واحدهایها را به آن

امّا این سیاست در ). 386/ 6همو، همان، (درآمدهای خود شکایت داشتند، افزود 
های بعد ادامه نیافت و سالطین بعدی که جز به مصالح و قدرت خود  دوره
ها، بر عطایا  تقویت حلقهاندیشیدند، از ضعف تدریجی ارتش غفلت کردند و به جای  نمی

مملوکان جدید، بی توجه به تحوّالت . و اقطاعات مملوکان جلبان جدید سلطانی افزودند
 و با سوء استفاده از 1سیاسی، با فشار بر ملک اینال، اقطاعات بیشتری را طلب کردند

سین، های واپ در دوره.  ق، خواستار اراضی اقطاعیِ اجنادِ متوفّی شدند864وبای هولناک 
های جلبان سبب گردید تا بسیاری از آنان،   امور و نیز شورشۀناتوانی سالطین در ادار

                                                                                                                                        
از آن جمله می توان به اقطاعات امیر زینی استادار اشاره کرد که آن را از این طریـق بـه دسـت آورد و از خـوف            . 1

 ). 167/ 3ابن تغری بردی، منتخبات حوادث، (تعدّی امیران و کارگزاران، بر خود و مساجدش وقف کرد 
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همو، منتخبات (ها دست یابند  قبل از دریافت آزادی از طباق، به اراضی اقطاعی حلقه
خودداری سلطان خشقدم از اعطای اقطاعات وسیع به مملوکان ). 336 -334/ 3حوادث،

 به خشداشیّه از 897طای اقطاعات مقطعانِ درگذشته در وبای جلبانِ سلطانی و نیز اع
با این حال این ). 277/ 1ابن ایاس، (سوی ملک قایتبای، در این اوضاع قابل درک است 

اقدامات دیر هنگام بود و سرانجام نتایج سیاست نادرست ممالیک، در مقابل حمالت 
؛ به گزارش منابع، عثمانیان ها بروز یافت و باعث شکست آنان گردید سهمگین عثمانی

به هنگام حمله به شام و مصر با مقاومتی ضعیف روبرو شدند و زارعان که از این اوضاع 
به ستوه آمده بودند، از آنان استقبال نکردند و بسیاری از اجناد حلقه به دلیل نارضایی از 

، 163، 160، 150، 136/ 9ابن فرات، (وضع موجود، از شرکت در جنگ سر باز زدند 
 ). 698 -697/ 2؛ ابن تغری بردی، حوادث، 302، 300، 165
  

 نتیجه گیری
گمان هدف ممالیک از تشکیل دولت نظامی و اعطای اقطاعات لشکری، مقابله با تجاوز  بی

های حکومت خود بود، امّا ورود نخبگان  مغوالن و صلیبیان به مرزهای اسالمی و تحکیم پایه
 ۀزیادی در اراضی مصر پدید آورد؛ امیران، به دلیل سلطتغییرات  اقتصادی، ۀنظامی به عرص

 خویش و درآمدهای فراوان ناشی از خراج و مالیات، قدرت ۀمطلق بر نواحیِ اقطاعیِ گسترد
های  سیاسی و اجتماعی زیادی یافتند و این امر با اِعمال سیاستِ نادرستِ افزایش زمین

ر امور مملکتی از سوی برخی از سالطین، اقطاعی و بازگذاشتن دست امیران بزرگ د
تر شد و   های زارعان سنگین با افزایش قدرت امیران اقطاع دار، مالیات. مخاطره آمیز شد

اختالف اجتماعی میان افراد نظامی و غیرنظامی نیز بیشتر شد و آنان ناچار برای حفظ اموال 
 مالک و ۀمستقیماً در وضع طبقخویش دست به دامن امرای متنفّذ شدند به عالوه، این امر 

های  اجناد که نسبت به زارعان دارای موقعیّتی ممتاز بودند، نیز تأثیر گذاشت و مالکیّت
خصوصی بر اثر گسترش اقطاع داری نظامی و رسم الجاء از سوی امیران قدرتمند، رو به 

 . زوال گذاشت و بسیاری از اجناد نیز اقطاعات خویش را از دست دادند
 از انواع اقطاعات واگذار شده در این دوران، پیامدهایی منفی به دنبال داشت، هر یک

زیرا . شد این پیامدهای منفی به هنگام ضعف سالطین و حکومت مرکزی، بیشتر می
آوردند و موجب دردسر  داران، اراضی زراعی را به صورت ملک شخصی در می اقطاع

که سلطان، به پاس » رزق جیشی« پیامد منفی. شدند سلطان و تهدید قدرت وی می
کرد، نیز آن بود که امرای نظامی سودجو، به  خدمات نظامی به امیران بازنشسته عطا می
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تدریج دریافتند که این نوع اراضی به دلیل معاف بودن از مالیات و خراج و مشروط 
ت نبودن به خدمات جنگی، بهترین ابزار برای موروثی کردن اراضی و دستیابی به ثرو

 ۀدر دور. و به همین دلیل تالشی بی وقفه برای تصاحب آن آغاز گردید بیشتر است
ممالیک بحری، این نوع امالک در مصر اندک بود، امّا در دوره برجیان به دلیل صدور 
جواز شرعی برای این عمل از سوی قاضیان و فقیهانِ فاسد و ضعف حکومت مرکزی، 

 .شمار آن افزایش یافت
روک حسامی و ناصری افزایش قدرت سلطان برای اعطا، تجدید و  زاگر چه هدف ا

ابطال اقطاعات و مخالفت با اقطاع داری موروثی بود و سالطین مملوک کوشیدند با 
 اراضی مصر را در انحصار ۀبازنگریِ سجلّات اقطاعی، حقّ اختیار و تصمیم گیری دربار

های زراعی ممانعت ورزند، اما  مینخود در آورند و از دست اندازی مکرّر نظامیان بر ز
 به رغم - امیران به دلیل کسری درآمد زمین های خود، به اراضی اقطاعی اجناد حلقه

دستی کردند و این امر  دراز- آن که دولت در اقدامی نادرست از سهم آنان کاسته بود
ها   وکاز این رو به رغم آن که این ر. ها نامساعد شود موجب شد که اوضاع مالی حلقه

 سلطان و کاهش قدرت و ثروت بسیاری از امرای متنفّذ شد، به ۀتقویت سلط موجب
بدین جهت امیران تضعیف و شکست ارتش نیز انجامید؛ شورش بر ضدّ حکومت و 

بزرگ، ناگزیر برای تأمین مایحتاج، اراضی خود را فروختند و به منابع درآمدیِ دیگری 
 برجیان و به ویژه با ایجاد دیوان ۀمت در دوربا آشکار شدن ضعف حکو. روی آوردند

بدل، نقل و انتقال اقطاعات حلقه و ورود دلّاالن و رشوه گیران در معامالت به قدری 
 برخی از سالطین برای بازگرداندن اجناد حلقه و ۀافزایش یافت که اقدامات شتابزد

 ۀ نه تنها تضعیف قونتیجه آن که سیاست اقطاعات نظامی. تقویت ارتش نیز موثّر نیفتاد
 نظامی جند حلقه و شکست ارتش ممالیک در مقابل عثمانیان را در پی داشت،  -مالی

در جدول زیر تأثیر . بلکه موجب ویرانی بسیاری از اراضی و روستاهای مصر نیز شد
ها  نظامیگری بر تقسیم اراضی زراعی مصر در دورۀ ممالیک پیش و پس از روک

 : ده استبندی و نمایانده ش جمع
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