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 أ.م.د. عبير عنايت سعيد دوسكي

 أستاذ  التأريخ و الحضارة اإلسالمية
 جامعة األنبار –كمية اآلداب 

 الممخص :

عيا تعطي وصفا وترجمة  لمحياة االجتماعية مظاىر واشكال متنوعة  وجميعيا  بالوانيا  وبتنو         
لمستوى معيشة البمد والفئات المستوطنة فيو  بدءا من فئة الحكام االغنياء وحتى اصغر فئة من عامة 
المجتمع او الشعب سمبا كانت ام ايجابا ، وعصر دولة المماليك  بمصر زاخر بالكثير الكثير من 

ية نقمت ووصفت العديد منيا  بما يكفي  اشكال  ىذا التنوع بشقيو فكتب التاريخ او المصادر التاريخ
ويساعد لرسم صورة واضحة عن عصرىم ومستويات  البذخ واالنفاق لفئة الحكام وايضا احتفاالتيم  
وزينة ممبسيم  وتانق مأكميم لجميع الفئات وبشكل يصعب اختصاره ببحث بسيط  حاولنا من خاللو 

 ايصال الفكرة .

 ، المماليك  ، الثراء ، مستوى المعيشة ،االحتفاالت . كممات مفتاحية : مظاهر اجتماعية 
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Abstract: 

         Social life has manifestations and forms diverse , all with different 

colors give a description and translation of a standard of living country and 

its endemic categories starting with rich rulers and even the smallest class of 

the general community or the people , whether negatively or positively , the 

era of the Mamluk state in Egypt replete with so many forms of this diversity 

in both parts , history books or sources , which historically many of them as 

enough and helps to draw a clear picture of their age and levels of opulence 

and spending the category of  rulers and also their celebrations , decorations 

dress and the ways of their eating for all classes , which difficulty abbreviate 

with a simple search to convey the idea .  

Keywords : social phenomena , the Mamluks , get rich , standard of living , 

celebrations .   

 المقدمة : 

بالثروة ( م2861 -2105ه/464-846) اشتير عصر المماليك البحرية 
أنواع كترف المعيشة والتجمل بالممبس والتكمف ب رافق حياتيم والغنى وانعكس عمى م

فخامة المباني وحب العمارة التباىي بو  واالعياد والبذخ في االحتفاالت كلالموائد والمأ
وذلك ناتج من  حالة  ،الذي وصف بالذىبي حكام البيت القالوونيخاصة عصر 

عمى مستوى الحياة االجتماعية خاصة  الذي القى بظمواالستقرار السياسي والعسكري 
صرة النا المصادر المع فوصفت  بالقاىرةلخالفة العباسية رسوم االمماليك لبعد احياء 
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ياش و وترف بالذىب وغالي الر صورا مدىشة عن فخامة القصور وتزيينيا لتمك الفترة 
فقط ثالثين الف رطل ألنواع المحوم  ستة و يوميا المطبخ السمطاني الذي انفقاسمطة 

ىذه الصورة من الفخامة بالمعيشة  (2)وكان ) ال تنتفي ناره ابدا ( عدا الطيور والغزالن
لفئات المجتمع  لفئة السالطين الحكام قابمتو مستويات مختمفة من وسائل وصورالمعيشة

تقاليدىم وممبسيم ومطعميم ويومياتيم وسنحاول بيذه الدراسة استعراض ىذه المصري ب
الصور وبشكل مختصر لنماذج متنوعة من خالل مقدمة وعدة مباحث اضافة لخاتمة 
وقائمة مصادر صورت حال الفئات السكانية والقت بظالليا عمى مظاىر الحياة 

 ا ومرىا .ومرافقيا عندىم كل حسب تمكنو المادي والمعيشي بحموى

 فئات المجتمع .    -اوال  :  

ىذه الصور الغنية كانت تخص حياة المماليك الحكام الذين عاشوا حياتيم         
بمعزل بعيد عن اىل البمد المصريين الذي تنوع نسيجو االجتماعي بالعديد  (1)المترفة

معية لدى وعمى ىذا االساس تنوعت تقسيمات الفئات المجت(8)من الفئات ومنذ القدم
ماليك المؤرخين فمنيم من جعل المجتمع المصري مؤلف من سبع فئات ،اىل الدولة الم

 ومتوسطي الحال من الباعة والسوقة واىل الفمح والفقياء،، واىل اليسار من التجار
المماليك والمعممون :خرصنفو الى  ثمانيةوذوو الحاجة ، واالصنائع والمين  وارباب
ن  وارباب المين بالمدن واىل الذمة والفالحون واالعراب ف السكاوطوائ والتجار

 (4)ثالث مستويات عميا ووسطى ودنيا واالقميات االجنبية ،وىناك من جعميا عمى 
( تصنيفا مميزا قائم عمى ه 656في حين اعطى ابن خمدون )ت  وجميعيا صحيحة

عبارة عن  مجتمع المصرياالطار العام لممستوى المعيشي ورفاىية العيش بجعل ال
االولى حاكمة عميا وىم المماليك بدءا من السمطان الحاكم فاالمراء والقادة شريحتين 

العسكريين والجند المماليك ومن دخل تحت عباءتيم من اىل البمد وعاشوا بحبوحة 
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الذين  العيش كموظفين وعمال دواوين )االعوان المدنيين ( وبعض االثرياء والتجار
اما  (0)فعة المتبادلة مع الحكام وشكل الجميع شريحة اىل الدولة ارتبطوا بعالقة المن

الذين شكموا حياة  المجتمع المصريكانت شريحة كبيرة من اىل البمد و الفئة الثانية ف
مختمفة اجتماعيا عن حياة المماليك الغرباء عن طبائع البمد واىمو  الذين لم ييتموا 

سطي تدرجوا من متو  (8)بقة العسكرية الممتازةالنيم الطباالندماج مع السكان االصميين 
فيم المحكومين وعامة الناس من الطبقات الشعبية  الدخل الى المعدمين والفقراء

فالفاصل بينيم ىو طريقة كسب القوت ونوع المعيشة، ونجده األصوب واالقرب لرسم 
 ،عميو(4)اك حاكم مسيطر ومحكوم ينفذصورة المجتمع المصري ولواقع الحال انذاك، فين

يمكن القول بان لمصر مجتمعان او نوعان من السموك والحياة االجتماعية يختمفان عن 
 .  (6)بعضيما ولكل منيما عاداتو في الممبس والمأكل والممارسات اليومية والمناسبات 

 االسرة والزواج . -ثانيا  

موب الحياة ن اسولتباين المستوي المعيشي والمالي فقد تبايوعمى ىذا االساس     
اختالطيم فرغم حرص المماليك عمى الزواج ببنات جنسيم حصرا لعدم  وتكوين االسرة 

المكانة العالية والميابة لالم والزوجات الممقبات باألدر و  (9)باىل البمد الغرباء عنو
 (25)والجية الكريمة والخوند والست الجميمة والخاتون ة والرفيعة والستور والحجاب الشريف

 ثاث وحدائق غناء وتخوت نوم مذىبةبقصور فاخرة اال اىية وترف العيش اقمنمع رف
بمغ الحداىن  عيني ونقدي وادوات زينة ومائدة مفصصة بالجوىر اضافة لراتب شيري

تولى الجواري والغممان ميمات و  (22)سبعمئة الف درىم سنويا عرف برواتب الدور
لكنيم رغم اء)حتى التحاقيم بالطباق( لقصورىن الفارىة وتربية االبن االدارة والخدمة

مظاىر البيجة والغنى فقد افتقدوا أللفة الحياة االسرية والعالقة مع اوالدىم عمى عكس 
 -فالسمطان يباشر احواليم بنفسو-عالقتيم بصغار مماليكيم فكانوا اكثر قربا معيم 
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وحتى شاركوه انة االبن نتيجة لتربيتيم معا بالطباق العسكري فطغت مكانتيم عمى مك
فمم يفقيوا نظام االسرة والعائمة وطغى عمى حياتيم االسرية طابع التفكك الميراث 

م ) فمم تكن لدييواالستاذ محميا وبقوة 21والخوشداش والسطحية وحمت رابطتيم بالطواشي
) يختمف نظام االسرة لدى المصريين في حين لم (28)حياة اسرية بالمعنى المالوف(

عمى راس اليرم  ىل البمد( عن الطابع العام والمالوف فاألب تسمسموا الشريحة الثانية
وتولت ميو توفير العيش الكريم والعمل العائمي لمتنظيم األسري ولو النفوذ واالحترام وع

االم ادارة البيت وتربية االبناء مع الحرص عمى تعميميم بعض السموكيات واآلداب 
فتوفر المناخ العائمي والحميمية داخل  الميمة ولى مؤدب الكتاتيب اكمال العامة حتى يت

وكان لممرأة  مكانتيا والقابيا الفخرية مثل ست الناس وست الخمق وست  (24)االسرة 
الكل، وليا حرية الخروج من المنزل لمتسوق والتنزه )وتمتعت باالنفتاح عمى كافة 

والمسؤولة  بة الخاطمثل  ومنين من مارست صنعة لمتكسب نشاطات الحياة االجتماعية
والداللة والنائحة  والقابمة لتمريض النساء (اء )البالنة والماشطة والنقاشةعن تجميل النس
لبغدادية لحذاقتيا حد والريسة دنيااأمثل  وضامنة المغاني والمغنيةوالغاسمة لممراة 

( التي ال نظير ليا و زىرة واتفاق العوادة ه 445خوبي العوادة )ت( و ه448بالغناء)ت
وىناك المغنية ودبيقة وىن من مغاني عرب الجيزة لمميزة والمغنية خديجة الرحابية ا

، اضافة لفئة  (20)( ه446- 444مظفر حاجي) وكيدا وىي مغنية السمطان بياض
 (28)(الالالتخاصة )المختصات بتربية ورعاية اوالد الطبقة الوىن المرضعات والدادات 

ولين مسؤولة خاصة عرفت بسمطانة  ةوىناك من مارست اعمال الفتوة والحرفش
ومنين المتعممات العالمات والمحدثات والمسندات ممن اجزن لطالب ،(24)الحرافشة 

 451تقي الدين ابن دقيق العيد)ترقية بنت الشيخ  العمم والعمماء والفقياء مثل المحدثة
(المحدثة والممارسة لطب النساء ه 421ة بنت عمي بن عسكر اليراس)توىدي (ه
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ست الوزراء بنت عمر بن  والشيخة (ه 424العالمة الفقيية ام زينب )تتكسب و لم
(التي حدثت بصحيح البخاري ومسند الشافعي وتم ه 428)تاسعد بن المنجا التنوخية 

الوون وكانت اكثر استدعاؤىا لتعقد مجالس السماع في قمعة الجبل بسمطنة المنصور ق
ه( وجويرية بنت احمد  424)تيجة بنت عمي القشيري وخدا المحدثات طمب

وبنات القاضي تقي الدين عمي بن عبد الكافي السبكي)ستيتة وفاطمة  (ه468)ت
وست الخطباء(،والشيخة ام محمد ،وجيية بنت عمي بن يحيى االسكندرانية التي خرج 

ت الحياة وتمتعت باالنفتاح عمى كافة نشاطا (26)تالميذىا اكثر من مشيخة ليا 
االعياد واالحتفاالت التي تعددت وتنوعت  حضوربوسمح ليا موكي االجتماعية بالمم

 . (29)بالممموكي وفاقت الوصف في التكمف 

 المناسبات و االحتفاالت . -ثالثا  
عرف عن اىل مصر ومنذ القدم كثرة مناسباتيم الدينية والسمطانية والسياسية ،        

و عن النفس اضافة لروح التندر واستعانتيم بوسائل التسمية والطرب والغناء لمترفي
الشعب عمى ازماتو والفكاىة التي اشتيروا بيا حتى بحاالت االزمات ف)..تيكم 

  بسمطنة( ه 459 سنة)االسعار وارتفاع النيل قصور عند فمثال (15) بالرقص والمزح(
 ونايبو ركين سمطاننا)  وتغني الحالة عمى تتندر الناس خرجت الجاشنكير، الدين ركن
يرجع البعض ذلك الى طبيعة المناخ والبيئة والتركيبة و 12 ( منين الماء يجينا دقين

حيث  تزين  (11) سيمة لميرب من شظف العيش وقساوتوالجينية ليم والى كونيا و 
 التفرج وتضاء بالقناديل والشموع االسواق والشوارع الرئيسية وميادين االحتفال ومحالت

شروب ومثميم اصحاب الفرق الشعبية من عازفي كول والمأنواع المألالباعة  وينتشر
يتبعيا تأنق بالمظير ة الموسيقى والعاب الخفة وتنشر المراكب الصغيرة لمنزىات النيمي

فراد االسرة تماشيا مع المناسبة ولمتفرج عمى موكب المماليك)الفئة الحاكمة( ألالعام 
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يث يتشارك العامة واالىالي ح الفخم وفعالياتو الذي كان كدعاية لمدولة واستعراض لقوتو
طعمة والموائد التي كان ألنيا( والتي كانت فرصة لمتمتع باباحتفاالت الدولة) العامة م

صناف الطعام الفاخر واالشربة المنوعة مجانا بصفة أصبيا المماليك لممناسبة فنعموا بين
تفل الناس تزينت القاىرة واح مثال، (18)مشاركين لمحفل فكانت  )مواسم طعام مجانية (

وتجميروا بفرح الستقبال السمطان بعد انتصاره عمى التتار بمعركة عين 
وتجمع الناس لمتفرج عمى االستعراض الفخم  (14)()..وزادوا في الزينة(ه806جالوت)

 الموفدين من العسكري الرسمي  لمماليك وعساكر السمطان بيبرس البندقداري وبحضور
وموكب واستعراض  م2144/ه840م و 2184/ ه 881 في الدول االخرى والرسل

ميرىم )ترقيتيم( فركبوا بالشرابيش ألسمطان الناصر محمد قالوون عند تجممة من امراء ا
ونثرت الدراىم  وشقوا القاىرة التي تزينت بالشموع وسط فرق المغاني وارباب المالىي

م وفخامة وتنظيم موكب الممك 2828/ه 421 وم 2821ه/ 459 سنةعمييم 
 .(10)2848/  ه440سنة  ف شعبان بن حسين بن الناصر محمد محاطا بامرائو االشر 

 وتشمل هذه المناسبات  : 

شير مناسبة الفطر واالضحى ثم االحتفال ب يواىميا عيد : االعياد  الدينية - أ
ودوران محمل كسوة الكعبة  الشريف رمضان والسنة اليجرية والمولد النبوي

وىي مناسبات  (18)يم كمواسم دينية تقميدية المشرفة واستقبال الحجيج وتوديع
شارك السالطين بعضيا مع االىالي باالحتفال حيث تكثر الصدقات وتقام موائد 

وىم  االفراج عن بعض السجناء الغارمين الطعام اضافة لمطبخ الفقراء وفرمانات
برمضان والعيدين فيكثر  ( من االىالي طمبا لمبر)ديونسباب ماليةالمحتجزين أل

 ئدىا لمصائمين من االىالي يومياوتنصب ايضا المطابخ الرمضانية وموا حساناال
لممناسبة  كما ويحتفل بالمولد النبوي بنصب خيمة المولد واحواض عصير الميمون
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جميع والفرق وكانت مواكبيم الفخمة وترتيبيا ورسوميا والموائد التي تنصب لم (14)
ترف التجمل فقد تكمف سماط العيد اشارة لثروة البالد و الموسيقية استعراض و 

بن  السمطاني لكل يوم حوالي خمسين الف درىم لمممك الكامل سيف الدين شعبان
) الحموى و وتنشط حياة االىالي وتزدىر االسواقكما (16)( ه 444الناصر )ت

الشماعين( التي تظل حتى الصباح لتوفير احتياجات االحتفال لممناسبة ، وتتألق 
 رمضان شير ات ويحتفل بختم القران والحديث الشريف باواخرالمساجد  بالصمو 

 وع والبخور واطباق الحموى والكعكويستعد االىالي بالمالبس الجديدة وايقاد الشم
ويتجمعون لمشاىدة موكب السمطان الفخم وحاشيتو متوجيا  لمصالة من القمعة 

واالضاحي وسماط العيد لميدان العيد)الميدان الكبير( والتينئة والتمتع بما يجود بو 
اضافة (19)فيي مواسم الطاعات  مع االحتفال بالقاىرة الممموكية المباح لمجميع

باعداد مائدة مالئمة لممناسبة بعد عودتيم من صالة العيد  الحتفاليم الخاص
قبال المينئين من االىل والجيران ثم الخروجات مساءا حيث الجماعية ثم است

لممتنزىات والفسحات وقبميا  لمل زينتين مع االطفاتخرج العائمة والنساء بكا
مناسباتيم  كما واحتفموا بأعياد اىل الذمة من النصارى وشاركوىم(85)التوجو لمقرافة 

حتى كانت الكتاتيب تغمق ليحتفل االطفال ويمعبوا وتعد دليال الدينية واالجتماعية 
ة واليدايا واالطعمة وفييا يتبادل المسممون التينئ (82)عمى االندماج والتسامح 

واسم جميمة من البيجة واالحتفال والحموى المعدة لممناسبة معيم وتكون اعيادىم م
خاصة بالقاىرة التي استقبمت الوافدين لممناسبة وتصل حد الخروج عن المألوف 

سافرات بكامل زينتين  لكثرة االختالط والتبرج فتخرج النساء كاشفات الوجو 
المراكب  الفسحات وتنصب الخيام عمى ضفاف النيل وتؤجروالخمجان و لممتنزىات 

االحتفاالت الشعبية لمنزىات النيمية وتكثر المغاني وعزف الموسيقى فيي سمات 
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المناسبات تعتبر وسيمة ومنفرجا ك االحتفال بتم ويمكن القول ان(81)وانواع الميو
 روب الترفيو رغملمتمتع بما يقام فييا من الوان االحتفال والطعام وضىل البمد أل

لوف وسمحت لشيوع تصرفات غير مقبولة وتجاىر بالمنكرات أانيا خرجت عن الم
 .   (88)بحجة التسمية، وىو انحراف اذىب بالقيمة الحقيقية لممناسبة

 احتفاالت شعبية الصفة ألىل مصرالرسمية التقميدية المتوارثة :  االعياد  -ب 
 روث حضاري( خاصة بنير النيل كعيد) مو    لتقاليد ومناسبات متوارثة قديمة االثر

الخميج الذي يحضره السمطان والخميفة وبمراسيم وطقوس  ، ووفاء النيل وكسرالشييد
من المراكب التي  احتفالية منوعة كتنوع الموائد التي تباح لمعامة وتطمق االلعاب النارية

وتغمق وتتعطل  -توكذا الميادين لمفرجة وتزين االسواق والحواني عجت بالمتفرجين
 والميرجان ويستمر االحتفال بيماالنيروز ىناك عيد و  ويكون يوما عظيما -ببعضيا

مة المباحة فتكون من االحتفاالت العااياما وبحضور موكب السمطان الزاىي وحاشيتو 
يدا جزيرة الوراق وناحية وتحد -حيث يتخذون من ضفاف النيل لمشاركة الجميع فييا 

ضال ليذه االحتفاالت الشعبية والتنزه فتنصب الخيام واالسواق المؤقتة مكانا مف -شبرا 
)..    قية وااللعاب ويتحول الميل نياراالموسي ع المطاعم والمشارب وتنتشر الفرقالنوا

حد افرازات أكما وظيرت ك (84)يجتمع فيو اىل الديار المصرية ( ويكون يوما عظيما
االيوبي االحتفال بوالدة  بدءا من العصر شاعت وانتشرت بمصرظاىرة التصوف التي 

ال البيت واالولياء الصالحين او المشايخ وزيارة اضرحتيم ويعرف بالمولد ،وىو اشبو 
الترفييية وعروض البيع والشراء بميرجان شعبي كبير تستعرض فيو كل النشاطات 

 .(80) لفرجةفجميعيا مجاالت لمترويح وا يام يحضره سكان الريف كما المدينة أليستمر و 
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 .وىي نوعان : عامة وخاصة  تفاالت والمناسبات السمطانية  :اح  -ج

     المناسبات العامة : -0

شارك االىالي فييا مناسبات السالطين بنصب الزينة واضاءة القناديل بالحوانيت 
وحفالت الغناء  حيث يتجمع الناس لمشاىدة موكب  السمطان الفخم  خارجا من 

النقود  تنثرورا بحارات القاىرة المزينة  فلباب النصر وزويمة ومر  قمعة الجبل وصوال
فراد وحاشية موكبو وتزيين ألع عمى الخاصة مع استعراض مييب  وتوزع الخم

االىالي لممدينة وتفرش قطع الحرير عمى طريق الموكب ورسومو الفاخرة وافخميا 
حداث سعيدة ، ففي يي اعودتو منتصرا من معركة ف ماكان لتولية سمطان جديد او

 800)تتسمم عز الدين ايبكزينت القاىرة ومصر احتفاال ب م2105/ ه 846سنة 
صر والقباب ، ونصبت اقواس النالحكم كبداية لعصر المماليك بمصر والشام ه(

ين سبوع احتفاالت القاىرة ومصروقمعة الجبل لتولي سيف الدألواستمرت بالقاىرة 
ركب بشعار السمطنة وطاف بموكب مييب الذي ( ه 869-846قالوون الحكم)

م وخرج الناس 2161/ه 846 في وحولو االمراء بالقاىرة وتمقب بالممك المنصور
 ب بشعار( وىو راكه459- 456مطان بيبرس الجاشنكير)لمتفرج عمى موكب الس
- 2822/ ه  459-456مراء بين يديو سنة  ة واالالسمطنة وخمعة الخميف

ال ابتياجا بانتصارات عسكرية قد تستمر اياما، فمثال ومنيا لالحتف،  (88)م2828
امتدت االحتفاالت اياما بالقاىرة وتفاخر اىميا واالمراء  بالوان الزينة وفرق المغاني 

 نر الناصر محمد بونصبت احواض السكر بالميمون الستقبال السمطان المنتص
كب اسرى ومو  ضد غازان التتاري)مرج الصفر(( بمعركة شقجبه442قالوون )ت
حتى بمغ كراء البيت  فاالت الشعبية وحضرىا اىل الريفوعمت االحت التتار خمفو

) وكان م 2858/ ه 451سنة درىم   255- 05بين  الذي يمر عميو الموكب ما
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/ ه 401 في، واحتفل الناس (84) (عظيما كثر فيو سرور الناس قاطبة يوما 
بن صالح بن الناصر محمد  م  باستقبال موكب الممك الصالح صالح الدين2804

سبوع وفرشت االرض ألتنة بالشام فدقت البشائر وزينت بعد رجوعو من اخماد ف
)وكان يوما مشيودا لم يتفق الحد من اخوة ريرا تحت خيمو وخرج الناس لمقائوح

مة والشفاء من مرض ، ومنيا ما يكون لالحتفال بالسال(86) السمطان الذين تسمطنوا(
ب مكانة الشخص ا تستمر ما بين ثالثة لسبعة ايام وبحسوايض او وعكة صحية

 زينت فمثالالفراج عن بعض السجناء لممناسبة واحيانا يتم ا ومحبة االىالي لو
( من ه848السمطان بيبرس البندقداري )تببشارة شفاء القاىرة واحتفل االىالي 

متو واستمرت االحتفاالت اسبوعا لسالم 2189/ه 880برحمة صيد سنة تو اصاب
وزعت العطايا واالطعمة  من وعكة صحية  فتفاخر الناس بالزينة والمغاني وتفننوا و

ودقت الكوسات وتزينت القاىرة لعشرة ايام  م  2888/ ه 484 في بالشفاءابتياجا 
 ( واحتفمت البالد ثالثة ايامه 441ابتياجا بشفاء السمطان ابوبكر بن الناصر )ت

( من وعكة ه 446- 484عبان بن حسين )الشرف شلسالمة السمطان الممك ا
لحضور الصالة الجامعة سنة  عمى موكبو الذىب وىو متوجو صحية حتى نثر

   (89)م )وكانت زينة عظيمة ( 2848/ه 446

اما  الخاصة منيا  :  الحفالت الخاصة والمناسبات ) زواج ،والدة ، وفاة ( -5
ا حفالت الزواج فاقتصرت عمى المقامة في القصور واالدر السمطانية ومني

ن االحتفال واالنفاق بأوسع  ألسبوع  يكو  واغمبيا تستمر اوالوالدة والختان
ويتسابق الحضور لمتأنق والمباىاة خاصة النساء بفاخر الثياب والحمي  (45)صوره

مناسبة زواج بما قيمتو مئتان الف دينار  فقد تزينت نساء احد الوزراء لحضور
فاخرا بقيمة ثالثين الف دينار لحضور حفل  ثوبا صنع لزوج السمطانجوىرا و 
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لك الى وكثيرا ما يسمح لمعامة المشاركة واالحتفال فتتحول بذ (42)ختان ولدىا 
استمرت  م2148-2140/ه840- 844 في فمثال مناسبات واعياد لمدولة

غازية بعقد قران وزواج الممك السعيد بركة عمى الستر الرفيع سبوع االحتفاالت أل
ة االالف دينار( وجمعت لممناسبة )بصداق قدره خمساالمير قالوون خاتون ابنة

يعد من الوان  كل قدورالطبخ بالقمعة والمصرين ونقل من الحوائج خاناه ماال
المآكل والحموى واعداد ميولة من رؤوس االغنام ألعداد مائدة العرس والتي 

ماليك نصبت عمى امتداد اربعة دىاليز بالميدان مع استعرض عسكري لمم
/ ه844في ن عال ومن دنابميارات الفروسية فازدحمت الناس لمفرجة وحضره م

اتون بنت لزواج  قالوون االلفي عمى اشمون خل احتفا اسبوع واقيم (41)م 2140
في حين  م2168/ ه862 فيسمطة والوالئم ابتياجا ألاي المغولية ومدت اتسك

زعيم القبيمة الذىبية استقبل الناصر محمد عروسو طولوبية اخت ازبك خان 
  (48)وبصداق بمغ ثالثين الف دينار المغولية وحمميا في عجمة موشاة بالذىب

خمس االالف راس غنم ومئة  من االمير قوصونوذبح لزواج ابنة السمطان 
وبحفل زواج انوك ابن السمطان راس بقر غير الدجاج واالوز واستمر السبوع ، 

تمر الساقي الذي استمر اسبوعا انفقت عمى ابنة االمير بك(44)الناصر محمد
 ع الطعام بماكثر من ثالثة االالف شمعة (وانو الكثير من االموال والشموع )ا

من الغنم والبقر والطيور وثمانية عشر الف قنطار دينار  قيمتو عشرين الف
المواتي احضرن من  -سكر لعمل الحموى غير ما اغدق عمى جوقات المغنيات 

اقمشة الحرير كقطع الذىب والفضة و  (40)النقوط  يدايا ومن ال -مصر كميا 
ال مثيل لو  فكان حفال مموكيا يوانألسمطة لمناس عامة باألوابيحت الوالئم وا

وكان نصيب ضامنة المغاني بحفمة عرس االمير م 2882/ه 481سنة 
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في طقزتمر نائب الشام  ثمانين الف درىم عدا نقوطيا من الحرير والدراىم  
تفصيمة حرير لكل ، وخمسمئة دينار وخمسين (48)واج الذي استمر اياما حفل الز 
رغون النائب عمى ابنة الناصرمحمد  كنقوط أحيت حفل زواج االمير أجوقة 

واربعمئة مثقال ذىب مع عشرة االالف درىم فضة  وكانوا ثمانية وعشرين فرقة
حظ والمال (44)م( 2888/ ه488وس االمير آيدمر الخضيري )تىو نقوط عر 

ألغراض سياسية ولضمان الوالء والتبعية فيما بين  ان اغمب المصاىرات كانت
بمبالغ عالية ومقتنيات نفيسة   (49)وكان يبالغ في تجييز العروس،(46)المماليك 

فالسمطان الناصر محمد جيز بناتو األحد عشر بشوار فاخر وثمين كان اقمو 
ار ستيتة ابنة السمطان وتطمب نقل شو  انمئة الف دينار ماعدا المصاغ ثم

كما وحمل شوار ابنة  خمسمئة حمل جمل وعشرة قطر بغال االشرف شعبان
بكتمر الساقي المخطوبة ألبن السمطان الناصر محمد ثمانمائة حمال وستة 

المذىبة وثالثين قطار حمل منيا اثنان وستون حمال لمتخوت والدكك 
زركش ثمانون قنطارا وتكمف الذىب المستخدم لم والمفضضة وخشب األبنوس
 في حين احتاج  نائب السمطنة االمير سالر(05)وصرف عميو اموال كثيرة 

موسى ابن الصالح عمي بن قالوون ثالث  لؤلميرلتجييز شوار ابنتو المخطوبة 
م 2850/ ه 454المئة وستين الف دينار سنة تجاوزت سنوات وميزانية 

الخوند قطموممك ابنة نائب  واحضرت بجياز عظيم فاق الستين الف مثقال ذىبا
م 2816ه/  414زفافيا عمى ابن بكتمر الساقي سنة  الشام تنكز الحسامي عند

وتكمف اعداد جياز الخوند فاطمة ابنة االمير منجك اليوسفي مئة الف مثقال 
وبمغوا من  (02)م 2868/ ه 468الزوجية ثالثمئة حمال سنة  ذىب وحممو لبيت
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ير المطرزة عقود زواج بعضيم عمى اقمشة الحر ان دونت الترف حد المبالغة 
 .  (01)عمال النارية  وبتماثيل النفط  ألسماء االحتفال با ءواضاأوالمذىبة و 

    :  االحتفال بالوالدة و الختان  -8

وتندرج ضمن الحفالت الخاصة التي يحتفى بيا وببذخ كبير وانفاق واسع داخل 
الخرس بضم  وليمة وتسمىلذكر حصرا مدة اسبوع  ولممولود االسمطانية ول القصور

نصبت والبشائر دقت احتفاال  )الخرس(وليمة االحتفال بالنفاسفيذكر بان الخاء ، 
لوالدة الصبي عمي لمسمطان الناصر محمد وبنفقة تجاوزت الخمسمئة الف دينار مع 

نثرت فييا االموال  سبوع كاملألفاقت قيمتيا المئة الف دينار و  ىدية مصاغ لالم
واحتفمت دمشق مع القاىرة اسبوعا لوالدة الصالح بن  و م2884/ه484 سنة

الصبي شاىنشاه  لوالدة عينو مرالناصرمحمد ونصبت االفراح وموائد الخرس واال
زه ستة الذي تكمف جيا(ه444- 448)ن الممك الكامل سيف الدين شعبان لمسمطا

من مالىي الكثير ارباب ال استمرت االفراح اسبوعا وتحصلو وثمانين الف دينار 
واحتفموا م 2841/  ه444سنة  نفقات االحتفال البالغة خمس وتسعون الف دينار

ه/  442السبوع بوالدة الصبي رمضان لؤلشرف شعبان ودقت البشائر بالقمعة في 
ذات الطابع العام  –فالت الخاصة وحفالت الختان  تدخل ضمن الح،  (08)م 2884

ت والميم أآلآلشاركة جوقات المغاني وارباب اما بمالتي تمتد فييا صور االفراح اي -
الذىب حتى تان الناصر محمد ، فقد نثر االمراء المشاركون بحفل خ )الموائد(العظيم

 واستمرت االفراح وموائد م2198/ه891طشوت ابتياجا بالمناسبة سنةت الؤلامت
( ه 446)تان بن حسيناالطعام اسبوعا لمناسبة ختان اوالد السمطان االشرف شعب

وكثيرا ما كان يحتفل بالمناسبة بعمل ختان جماعي في  (04)م 2840/ه444سنة 
فتقام موائد الطعام وتوزع  شاركيم العامة والفقراء وااليتامالقمعة ألوالد االمراء وايضا ي



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  1142 

فقد بمغ داري اليدايا واالعطيات لممناسبة كما بحفل ختان ابن الظاىر بيبرس البندق
كين من العوام والفقراء اكثر من الف وسبعمئة  طفل عدا اوالد عدد االطفال المشار 

، والناس تنتظر ىذه المناسبات لميو م 2188/ه881المراء والفئة الحاكمة سنة ا
 . (00)والفرح

اما حفالت الشريحة الثانية فكانت بسيطة الكمفة تبدا بالخاطبة التي ترتب   
مسجد الجامع( وتجييز مكان كون عادة بال)يبعد االتفاق وعقد القران -يقام  لمزواج  ثم

متكمفة مادتيا العسل  بة طعاماحتفال بالزفاف يجمع االىل واالقارب مع مأد -السكن
ورقصين عمى تتخمميا زغاريد النسوة  والرز والسمن والحموى والخضروات والقرع والزيت

االستدانة  حد سراف عميياأقية فيي اساسية لممناسبة وينفق باغاني الجوقات الموسي
انة االمكانية المادية والمك ضفاء الفرح والمسرة ويعتمدعمىأل بالربا وبيع حاجيات البيت

روس كوسيمة لمتباىي خاصة في تجييز احتياجات العاالجتماعية مع بعض المبالغة 
نذاك حيث آواج االقارب كان معتادا ومنتشرا عمما بان ز والبيت الذي تتكفمو اسرتيا 

خاصة لممسممين ومثميا  تماعيةاصة ألحياء االفراح والمناسبات االجتتوفر قاعات خ
ويالحظ بان عادة استعارة النساء لممالبس والحمي كانت معروفة ومعتادة  ىل الذمة أل

من  وعمى نفس الصورة من بساطة االحتفال ومائدة االطعام(08)لحضور دعوة الحفل 
ام المينئين وبعض الميو كان يتم المقامة لممناسبة واكر الخبز و السكروالحمويات 

تقام لغرض استحصال وختان الذكور، واغمبيا  باسبوع النفاس دة الطفلاالحتفاء بوال
جمعة  فيي من االيام االثنين والخميس والعادة بأيام وط  واليدايا و تحصر النق

 .(04)المباركة
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 الوفاة: -4

مراسيم من خالل اقامة المصري كالوفاة باىتمام المجتمع الحزينة المناسبات  حظيت
وندب جيران واظيار الحزن ولبس السواد بتجمع االىل والبتقاليد وعادات تبدأ  العزاء

المتوفي والصراخ والضرب عمى الدفوف من قبل النائحات عند تشييع الجنازة و قراءة 
 ويستمر الحداد سنة تتخمميا توزيع الطعام او الحموى وزيارة المقبرة بكل جمعة ، القران

واالمر نفسو مع الطبقة الحاكمة مع فارق الترف والبذخ في مراسيم التشييع ومجالس 
فتوزع االطعمة واالشربة  السبوع او اكثر ومجموعة القراء العزاء واالسمطة التي تقام

صناف أت فرصة لمتمتع بوتنصب الموائد من باب الثواب واغمبيا تباح لمجميع فشكم
بقمعة  ة الظاىر بيبرس البندقداريكمراسيم وفا ن االىاليبشكل مجاني لمكثير مالطعام و 

الجبل حيث نصبت الخيام ومدت اسمطة الطعام واكل منيا الفقير والغني وكان من 
وتوزعت بالقرافة ومدرستو وجامع طولون  م2146/ه848سنة  االوقات العظمى

 قرأون القران لمدة شيرالفقياء يوالظاىري والزوايا والخانقاه البيبرسية حيث تواجد القراء و 
خميل ويذكر بانو عند مقتل السمطان االشرف احياء الذكرى السنوية لموفاة وتكررت عند 

ن مغطاة بالسخام يلبست جواريو السواد وطفن في الشوارع بالنواحات يقمن المأتم ووجوى
ووصفت مراسيم  م2198/ه 898بسنة  وجعمت زوجتو النائحات عمى قبره ستة ايام

فمة بانيا كانت حا( ه848)تريميك الخزنداعزاء نائب السمطنة االمير بجنازة و 
حيث االمراء والفئة الغنية الحاكمة  نساءال نفسو لمراسيم عزاء الخوندات و والحبالخيرات 

توزع الصدقات عمى الفقراء الذين اعتمدوىا وانتظروىا لدرجة و  )موائد(يعمل ميم عظيم
اثنى عشر شخص قضوا نحبيم  لتزاحميم عند توزيع  التزاحم واليالك فيذكر بان حوالي

واشتد  م 2815/ه 424ثواب الطعام والصدقات في عزاء زوجة احد االمراء سنة 
 الزحام عمى ماوزع من الكفارة)صحون التمر والخبز(عند تشييع جنازة ام السمطان
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حيث يتقدم التشييع السمطان والقضاة   (06ت)م 2841ه / 444االشرف خميل في 
كما ويعمل الربعة واالمراء بعد الصالة عمى الجنازة في القمعة قرب باب الستارة ، ا

المترفون موائد االطعام التي تباح لمجميع  كل جمعة عمى طول السنة من باب الثوب 
ى الضريح عند الزيارة والصدقة عمى روح المتوفي مع نثر االس والريحان عم

الطفال واسم معينة خاصة العيدين فتخرج النساء واتمييا زيارة المقابر بم (09)االسبوعية
الموتى تحولت الى مناسبة لمتجمع وقضاء ذلك ان زيارة  محممين بالطعام والشراب

الوقت واضحت القرافة من متنزىات القاىرة ألىميا فيي مدينة متكاممة الخدمات 
دينة حمص حجما، والصغرى منيا  فاقت م والمباني الكبرى منيا  تعادل االسكندرية

 .  (85)سعة وعمارة   

 : المطبخ والمأكل  -رابعا :  -

بالنسبة لممأكل يمكن القول ان  مصر اعتمدت االكتفاء الذاتي لخصوبة ارضيا وتنوع 
حتى كانت لو  الطعام اصنافيوانية والصناعية وبالتالي تنوع الزراعية والح منتجاتيا

) تجييزات غذائية ومطاعم رانحوانيت الطباخين ومطابخ واف اسواق متخصصة عدا
حاليا( تجيز الطعام  كالشوائين والشرايحيين والحموانيين بمغت بالعاصمة اكثر من احد 

كل خارج ألعام المتجولين لكثرة الطمب عمييا فااضافة لباعة الط (82)عشر حانوت طبخ 
 وطول ساعات العملالوقاد لضيق الوقت محاسن المنزل كان امرا معتادا ، وترجعو 

عمل حوانيت الطعام حتى الميل وكثرتيا فاستسيل االىالي شرائو  اضافة الستمرار
)المطابخ العامة .... خير وسيمة ج المنزل فكانتجاىزا خاصة مع عمل النساء خار 

، وبشكل عام كانت المائدة اليومية المنزلية بسيطة وسريعة والفول طبقيا (81)ليم( 
رة  والقمح  وتقدم عمى وجبتين او حسب االمكانية الرئيس والترمس وخبزىا من دقيق الذ

في حين زخرت موائد الشريحة االولى بالوان  (88)طعام المدينة عن ريفيامع اختالف 
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اباريق واقداح  من اطباق و(84) الطعام ورسم توقيتو و تقديمو وتزيينو )اتكيت المائدة(
ي )الشراب خاناه( وليا فاخرة منيا ما بمغ ثمنو االلف درىم محفوظة في مخزن االوان

اربع وخمسين نوع طعام وعرفوا تسعين  نوع من الحموى و  (80)كادر من القائمين عميو
)الحوائج خاناه( ومخزن صنعت باحتراف في المطبخ السمطانيوعشرين نوع مخبوزات 

والذي  محمد التوابل الذي بمغ مصرفو اليومي ثالثة عشر الف درىم  بسمطنة  الناصر
الف رطل من المحم فقط بسمطنة العادل كتبغا يوميا واربعة االف دينار انفق عشرين 

ويذكر ان كادره وعشرون رطل لمحم ماعدا الطيور  بسمطنة المظفر حاجي منيا اثنان
مئة وخمسين الف رطل من السكر ومئة مثقال من المسك لصناعة العامل استيمك 

في حين  (88)م2848/ه 446لمسمطان االشرف شعبان سنة ثالثين الف عمبة حموى 
 (ه 481الصاحب فخر الدين بن خصيب)طبخ وزير السمطان االشرف شعبان تكمف م

زواج ابن بكتمر الساقي عمى بنت  ويذكر انو بحفلالف رطل لحم عدا الطيور يوميا 
ن الف درىم ثالث وعشرو تبقي من طعام الوليمة بما قيمتو تنكز نائب الشام  قدر الم

 .   (84)م 2841/ ه 448سنة 

انطبق نفسو االمر عمى الممبس والثياب ألنيا تشير لممكانة : الممبس  -خامسا : 
فعرفوا بذوق الممبس وااللوان وسخاء النفقة االجتماعي المتنوع بتنوع فئاتو  والمستوى

يا الخاص والمحفوظ في فمكل مناسبة لباس حتى كان منيم من يصمم الثوب، عمييا 
لمعناية  كان لمجواىر وادوات الزينة المكممة لميندام وكادر ومثميا)مخازن(بيوت خاصة 

،اضافة لمجموعة الخمع والتشاريف المقدمة في المناسبات لكسوة طاقم المماليك (86)بيا
 (89)درجتو ولكل مناسبة ممبسيا الخاص والذين تنوعوا في ممبسيم كل بحسب مرتبتو و

وكتان منسوج بعضيا بخيوط والذي تكفل بو السمطان فتنوعت ما بين حرير وقطن 
الذىب والفضة والحرير، واستعمموا الفراء في ممبسيم واعتبروىا تمثل ىيبة الدولة 
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وكانت اغالىا قيمة وصنعا  (45)وكان االصفر لونيم المفضل  فصرفوا عمييا بسخاء
فمثال تكونت  مطرزة بالذىب )وتدعى لبس األىبة(مالبس الخميفة والسمطان الحريرية ال

ىا( من فرجية  468 -446عمي بن االشرف شعبان ) ولية السمطان المنصورخمعة ت
حرير بنفسجية بطرازين ذىب و دايرىا تركيب ذىب وتحتانية حرير ارزق وعمامة حرير 

اما باقي رجال الدولة من االعيان االداريين فمكل منيم ممبس بحسب  (42)سوداء 
وبذخا حتى زينت عصائب الراس وفاقت مالبس نسائيم تكمفا   (41)وظيفتو ومكانتو 

لشعر وتجديمو ، اوالممون لربط  زعممت شرائط ألحرير المطر بالذىب والجوىر واست
و  ل بالذىب خال الجواىر والخالخلوصنعت الخفاف من الحرير المطرز والمشغو 

بالغن في طول القمصان وسعة االكمام )عرفت باسم البيطمة( وبدالت الحرير واالطمس 
فمثال بمغت قيمة فاقت األلف درىم لمثوب الواحد  بات المؤلؤ بمبالغ باىظةشغولة بحالم

أردو زوجة السمطان الناصر محمد وام ولده الجواىر والمؤلؤ المزينة لعصبة راس الخوند 
ابنة  قطموممكوصنع ل، ين الف دينارخمس التركية وقيلكجك التترية السمطان االشرف 

رحة رأس بمبمغ سبعة اآلف دينار ، وعمل لعروس ط نائب الشام الحسامياالمير تنكز 
وامتمكت احدى  سوة مرصعة بآللى قيمتيا مئة الفالسمطان المظفر حاجي قمن

واربعين بدلة مرصعة  الخوندات ثمانين مقنعة وجو منيا ما قيمتو عشرون الف درىم
اصة ولبست نساء الخ (48) ت المئة الف دينارقبالجواىر وزينت عصبة راسيا بجواىر فا

فقد اف الجمد المطعمة بالصدف والعاج )الفئة المترفة( المداس مرصعا باالحجار واخف
قدرت قيمة قبقاب مغطى بالجواىر لمخوند زىرة ابنة السمطان الناصر محمد بمبمغ الفين 

وفاقت قيمة سراويل زوجة   (44)ة خمسون الف وكان مرصعا بالجوىردينار، واخر بقيم
ف درىم )حوالي عشرة ىا(  اكثر من مئتين ال 444د الناصري)تاالمير اقبغا عبد الواح

اربعمئة  امتمكت  زوج الوزير شمس الدين برسيو  م 2842/  441(سنة االالف دينار
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وكان مبمغ قماشا بقيمة عشرة اآلالف دينار سروال فاخر الصنعة، وغيرىا امتمكت ثيابا و 
، وامتمكن افرشة نوم (40)داىن المئتين دينار ىو اقل سعر لغطاء الوجو )مقنعة( ألح

ز ثمن احدىا خمس وتسعين الف وناموسية مرصعة ومزركشة  )باشخاناه(  تجاو 
كانت البساطة ىي  -الشريحة االولى  –وعمى عكس صورة الترف  لمماليك  (48)ردينا

ممبس الشريحة الثانية ) المصريين ( مع حب التجديد والتنوع  بين ذات الفئة فتفاوتوا 
مكانية  لكنيا كانت زاىية االلوان مطرزة ومزركشة انيقة المظير بشكل عام ، بحسب اال

ضمن خطط اسواق ( ه 640ييم الخاص ويشير المقريزي)تفقد كان لممصريين ز 
من يعجز قصدىا العامة م نيت  لممالبس المستعممةالقاىرة  الى سوق الخمعيين وحوا

مامة لمراس والمموطة والفرجية والجبة وبشكل عام كانت الع (44)عن شراء الجديدة الغالية
والسراويل لمبدن من المالبس االكثر استعماال لمرجال ، وعصابة الراس المطرزة و 
البرقع لموجو، والمئزر)السراويل الطويمة( يعموه قميص واسع والثوب والمؤلءة القطنية 

ون يعموه زنار فوق واألزار األبيض وعميو ألنطاق  لباسا  لمنساء المسممات، وأالزار المم
الثوب لمذميات ، والعمامة الممونة لمرجال منيم حيث تميز لباس أىل الذمة ببعض 
العالمات وأحيانا األلوان كمبس الصميب او استعمال ألمون االصفر لمييود واألزرق 

زوا عند دخوليم الحمامات لمنصارى مع لونين مختمفين لمخفاف بالقدم وبيا تمي
 .  (46)العامة

 المنشات االجتماعية العامة .  -ا :سادس

لغرض ديمومة الحياة كان البد من توفر مجموعة مباني ذات طابع خدمي       
اجتماعي ربحي بانشطة متنوعة واعتبرت لموظائف العديدة التي تقدميا من افضل 
التجمعات السكانية اواالجتماعية والمرتبطة بمظاىر الحياة اليومية ، واىميا: الحمامات 
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واالسواق بقياسرىا وخاناتيا وفنادقيا ومنيا المتنزىات والميادين و البرك والخمجان 
 )بشكل عام ( 

 . الحمامات  -0
الرتباطيا بالنظافة البدنية والطيارة اعتبرت من المنشأت األجتماعية الميمة     

ع م –والزاخرة بالحركة والنشاط ألمستمر لكثرة ارتيادىا من قبل جميع فئات ألمجتمع 
فيي مكان  -بعض الضوابط الىل الذمة احيانا كاستعمال شارات او الوان محددة

لمتجمع والتعارف وقضاء الوقت وتناقل األخبار وعالمة لمشفاء واعالن المناسبات 
المفرحة من خطبة او زواج او والدة اضافة لغرضيا األساس، لذلك كثرت وتعددت 

اضافة لواردىا الربحي فاستقبمت  (49)احجاميا واصنافيا لمحاجة المستمرة ليا 
الواردين طيمة اليوم وزادت عن الثمانين حماما بالعاصمة حصرا اضافة لمخاصة 

وبالتاكيد كانت مسرحا لمكثير من المظاىر االجتماعية   (65)ببعض الدور والقصور
ومكانا لتفاخر النساء بمصاغيا او ثيابيا وايضا ىي مجال تكسب لكادر ضخم من 

تالف منو المبنى اضافة لتواجد المزينة )الكوافيرة لمنساء، والحالق لمرجال( العاممين 
فكان الحمام افضل مجال لمتجمع والمرح وقضاء االوقات المسمية  فاصبح محطة 

 .    (62)اجتماعية ميمة دائمة الحركة واالستعمال 

 االسواق .  -5
ين فييا سواء لمشراء او يعد التجول في االسواق بانواعيا وتخصصاتيا وجموع العامم   

الفرجة عمى البضائع وقضاء الوقت او زيارة صديق من اصحاب الدكاكين والتجار 
ىناك عادة مازالت تمارس حتى عصرنا الحالي بمثابة منفرج وفسحة كبيرة ممتعة 

لقضاء الوقت بأكبر مركز لمتجمعات خاصة النسائية منيا والالتي تمتعن بحرية الخروج  
ء احتياجات البيت واالسرة خاصة اذا ماعممنا بتنوع وانفراد كل سوق والتجول لشرا
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وحوانيت االكل الجاىز)التجييزات( والشموع واالواني  ببضاعتو كسوق الخضار والمحوم
النحاس ومستمزمات الطبخ واالقمشة والحرير والصاغة بل وحتى سوق لصناعة وبيع 

يا ما اختص باحتياجات النساء من -وتجمع اىل الطرب والغناءاالالت الموسيقية 
وابن الميسر لمقماش وقيسارية  -كقيسارية الفاضل لتجييزات النساءتين  حصرا وزين

العنبر وفندق العسل لبيعو و دار التفاح  ودار التمر لبيع الفواكو واخر لبيع الحصر 
 فارتباط الصناعات والتجارات بعضيا  (61)نواع العطارة والتوابل وازدحمتومثمو ال

ببعض جعميا حمقة متصمة المنافع والخدمات لمعديد من فئات المجتمع كباعة وعاممين 
 بخاناتيا وقياسرىا تجار ونزل  -فنشطت المنشات التجارية  ىناك  و زوار دائميين

المناطق االخرى لطرح بضاعتيم او لمشراء وبالتاكيد ارتادوا الحمام واكموا من حوانيت 
، وازدحمت عمى مدار اليوم نياره وليمو خاصة المناسبات الطعام وتالفوا وتعارفوا 

 الحوانيت تزينت، فمثال واالعياد فكانت تضاء وتزين الحوانيت وتفرش ارضيا لممناسبة
 ابتياجا جالوت عين بمعركة التتار عمى المنتصر القائد بموكب لمترحيب واالسواق

لناس لمسالم عمى دقت البشائر وزينت االسواق واجتمع ام و 2104ه/806 وفرحا
بيده سالمتو وشفائو من اصابة لىت( فرحا  896- 898الجين )الدين  حسام السمطان

 مبالغ كبيرة لمحبة الناس لوجرت الحوانيت والبيوت التي يمر بيا موكبو لمميدان بأحتى 
عند  بياءا وفخامةولم يسمع بمثل زينة اسواق القاىرة ومصر  68) م2194/ ه894

عكا ل تحريرهه(عمى الصميبيين عند 898ت لمنتصر االشرف خميل)ااستقبال السمطان 
م )بين البيرة وسميساط( م ومثميا عند استقبالو من دك قمعة الرو 2168/ ه 895سنة 
م فقد عممت القالع واضيئت الشموع وسط سرور الناس ولعبيم 2164/ه892سنة

اضيئت الشموع وتجمع الناس و زينت المحالت و باحتفال فاق ما تقدم في معناه ، 
ال وتجمع استعراض االمراء احتفا والقناديل باالسواق والمحالت التي مر بيا موكب
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المتصمة  تأكيد ستتحول ىذه المنشأوبالت ،(64)م 2841/ه 444الناس لمفرجة في 
المرافق ذات النشاط الدائم لمحطة اجتماعية صاخبة الحركة  فييا تتناقل االخبار 

لحياة االجتماعية ومتنفس انيا عصب اآلراء ألوتطرح االفكار و م ويمتقي الناس والمراسي
الطبقات العامة فامتدت من االسكندرية لمصعيد وتجاوزت بالعاصمة وحدىا  اكثر من 

  (60)خمسين سوقا  

 المتنزهات والميادين  . -8

اضفاء البيجة والترويح عن النفس والعائمة  بسرقة سويعات من دوامة            
فافو لمنزىات مية  بالتنزه كان ديدن اىل البمد ، فاستغموا نير النيل وضالعمل اليو 

اضافة لمجموعة المتنزىات والميادين وحتى الخمجان والبرك التي  العائمية المجانية
اعتبرت كمنشأت اجتماعية لمترفيو والتي زخرت بيا مصر)العاصمة تحديدا( فكان من 

ت مكانا ساذجا لالستجمام العائمي وقضاء ومثم(68)عاداتيم التنزه بعد صالة العصر 
 الوقت بكمفة بسيطة كبركة الحبش وبركة قارون والفيمة والرطمي وقوصون والناصرية

الخميج الناصري والخميج المؤلؤئ وارض الطبالة والشعيبية وسطا والسباعين وبوالق 
البساتين ومنظرة الخمس وجوه وجزيرة الروضة ومنية الشيرج والسبع ىمايل ومجموعات 

الزاىية حيث الخضرة والماء متنزىا لمعائمة المصرية ومكانا لالحتفال باالعياد 
والمناسبات الشعبية كوفاء النيل وكسر الخميج  وعيد الشييد والميرجان  فكانت ) .. 

كما استخدميا المماليك ايضا )الفئة (64)من اعظم المفترجات بالديار المصرية ( 
البذخ  واالنفاق مع مرافقة وسائل التسمية من الجواري الحاكمة( مع فارق تكمف 

فاخرة يصحبيم والمغاني واصحاب العاب الخفة والمضحكين وانواع االطعمة واالشربة ال
لمترفيو  ونساء االمراء ماكان بمرافقة الخونداتلمحراسة ومنيا  مجموعة من االمراء

 قد رافقنف س والخدمة بالحريرمحاطات بالحر والفسحة محموالت عمى محفاة مغشا
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كانت و م 2840ه /  448سنة  طان الناصر محمد الى سرحة سرياقوس وبساتينياالسم
يخرجن معو  ( وزوجاتوه 448 – 448اسماعيل بن الناصر) ام السمطان الصالح 

بأبيى مظير  -حوالي مئتين مرافقة  -وبصحبتين المرافقات والجواري لمسرحات والتنزه 
 400حسن بن محمد قالوون ) قن بالخيل، ومثمو السمطان الناصروزينة فيمعبن  ويتساب

 وسرحاتو البرية والنيمية الفخمة( فنراه يصطحب نسائو معو في سفراتو ه 481-
فاذا كانت كمفة النزىة النيمية لزوجة احد االمراء بصحبة جوارييا قد تجاوزت  والمتكمفة

اشبو بساحات المالعب  –دينالميا ووظفت،  (66)االلفي درىم فما بالك بكمفة السالطين 
التي استخدميا المماليك لمتدريب وممارسة االلعاب الرياضية واالستعراض  -حاليا

العسكري  لتدخل ضمن وسائل الترفيو التي اقاموىا وخصصوا بيا اماكن لمجموس  
واستثمرىا السكان لقضاء الوقت بالفرجة والتي تستمر لعدة ايام فكانت اشبو بالميرجان 

بحسب  -حيث يخرج السمطان لمميدان المخصص(69)لرياضي والدعاية السياسية لمدولةا
الميدان السمطاني وميدان القمعة وميدان الرميمة والقبق  واىميا -جدول مرتب لذلك 

والناصري وسرياقوس بمعية االمراء والجند مستعرضين بموكب مييب  فخامة الممبس 
تاع بالتفرج تجمير االىالي لمتشجيع واالستموالركاب بعدتو الحربية واالسمحة فت

اض والمسابقات  وىذه الممارسات فرصة لمنزىة واالستمتاع باالستعر -احيانا-والمشاركة
 (95)م عندما لعب السمطان البندقداري وامرائو لعبة القبق  2184/ ه881كما كان سنة 

وا لرمي السيام عندما تسابق بميدان العيد مع فرق تنافسية وتفرج الناس عمييم او
فئات العامة والناس سنة  والنشاب واستعراض ميارات االالت الحربية  حيث شاركتيم

م ، وتجمع االىالي لمتفرج عمى استعرض العساكر وىم بكامل عدتيم  2186/ ه 884
لتنافس بالقبق والنشاب سنة اان الذي شاركيم الحربية في الميدان بحضور السمط

ل باألنتياء من عمارة مناظر الميدان اقيم تجمع كبير وعندما احتف م2146ه/844
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 حضره الناس لمتسمية وقضاء الوقت الممتع وىم يتفرجون عمى مشاركة السمطان
وكان سباق  م2881ه/485مع مماليكو واالمراء سنة في لعبة االكرة  الناصرمحمد

 448)رلناصالسمطان الكامل شعبان بن ا الفروسية وروح المنافسة والحماس بين امراء
ناس ( في الميدان من القوة حتى اغمقت المحالت وتعطمت المعايش  لتوجو اله 444-

فتتحول اوقاتيا ومواعيد انعقادىا من السرور  م2848ه/ 444لمتفرج والتشجيع سنة 
ايجابا عمى استغالل المتنفعين  وتنعكس (92)والمتعة  لتشابو أيام الميرجان واالعياد 

م  ارتفعت اسعار االخصاص 2848/ ه444ع االسعار ففي سنة سبات برفليذه  المنا
المعدة بحي بوالق الوسطانية وجزيرة حميمة الى الفي درىم لغرض تفرج االىالي عمى 
لعب السمطان ىناك حيث تجمع الناس واقام الباعة والتجارالصغار والمغاني وغيرىم 

 ه( 446لناصر)تلعب الممك المظفر حاجي بن امشاريع ربحية لممناسبة وكان 
سببا وفرصة لمتكسب   م2848/ ه 446و بميدان تحت القمعة  سنة باألكرة مع مماليك

الناس واصحاب المالىي والباعة  لمتشجيع وقضاء الوقت بالفرجة حتى بمغ  الزدحام
)فكان يوما لم بيت بمئتين درىم والحانوت بخمسينكراء كل طبقة بالميدان مئة درىم وال

 كانت ترافقيم االدر الشريفة لتمك الميادين وكثيرا ما (91)ميدان(يعيد في ركوب ال
فقد رافقن الممك عين مرافقاتين وجواريين والخدم والمباريات  لمترويح والتشجيع  وم

ه(عند خروجو لمسرحة ولعب األكرة واقمن بالخيم 444الناصر)ت الكامل شعبان بن
 ان ىذه الرياضات واماكنيا القول خالصة ، م  2144/ ه 448التي جيزت لين سنة 

اضحت فرصة لمتكسب حيث تقام الحوانيت المؤقتة وينتشر الباعة المتجولون و 
 ضمن المنشاتاصحاب المغاني والمالعيب لممناسبة ، لذلك تعتبر وسيمة ترفييية  

ساليبيم لمتسمية حتى والتي ضجت بالفئات المحكومة  وا العامة ذات المنفعة االجتماعية
لوف احيانا ببعض الممارسات السمبية من حيث االختالط  وشرب أالمخرجت عن 
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المنكرات وخروج النساء كاشفات الوجو بال مرافق  فكانت محط سمبية وامتعاظ من 
 .  (98)البعض  

 .  القرافة -4
من الطريف القول بان المصريين ولعوا بالسرحات والخروجات لدرجة انيم       

مزارات وحولوىا ألماكن لمتنزه والفسحة خاصة باالعياد ووظفوا القرافة وال استثمروا
يكفي من الطعام والشراب لقضاء يوم  ممتع  والمواسم فكانت العائالت تخرج ومعيم ما

وحولوىا الى وسيمة لمتجمع وقضاء فحاسرات فيكثر االختالط والمرح  والنساء متزينات
وارعيا نة عامرة ليا شالوقت والممذات ساعد عمى ذلك تخطيط المنشأة فكانت مدي

رغم ان ىناك من انكر  (94)واسواقيا بل وسكنيا الناس) وكانت اشير متنزه الىل مصر(
التي ىذه الوسائل والتصرفات واعتبرىا سببا لالمراض االجتماعية وشيوع المنكرات و 

   (90)لياء العامة واشغاليم عن التمرد والثورة ضد حكميم ألوظفيا المماليك واستغموىا 

 -  :خاتمة ال
نيا وطباعيم وتقاليد وسكاة بمصر الممموكية بتنوع  فئاتيا تنوعت الحياة االجتماعي -2

بروح واحدة وتشاركوا مع بعضيم  ، لكنيم انصيروا وتعايشوا كل فئة منيم
 .مناسباتيم واحتفاالتيم افراحيم واحزانيم بغض النظر عن دين او طائفة او توجو 

ينة ورغبة المماليك وحبيم لمترف والرفاىية عمى انعكس تحسن الحال وثراء الخز  -1
منيم ، فكان لكل مظاىر حياتيم ومعيشتيم وكذا باقي فئات المجتمع المصري 

 .كل او صور المعيشةأاء بالممبس او المظيار ذلك سو ألاسموبو وطريقتو 
ة بكامل حريتيا سواء في حياتيا العائمية او العممية فمارست انواعا ءتمتعت المرا -8

 . وكان ليا شانيا في المجتمع المصري الممموكي  المين والوظائف من
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العامة عكست ثروة الدولة وقوتيا ااكثر االحتفاالت الممموكية الخاصة منيا او  -4
  .فكانت بمثابة الدعاية السياسية

المنتجات الزراعية  انعكس ايجابا عمى توفر تمتع مصر بالثروات الطبيعية -0
تجارة بنوعييا فعمدت لالكتفاء الذاتي في معيشتيا والصناعية اضافة لنشاط ال

 واستثمرتو بنجاح مجاالت حياتيا اليومية ومناسباتيا . 
لمشعب المصري اعياد ومناسبات كثيرة وقديمة حافظ ابنائيا عمى مراسيميا -25

، فاستثمروا المناخ والطبيعة ونير ليا رغم تغير الحكومات والسياساتوطقوس احتفا
وتشاركوا الفرح بال تفرقة او  وحتى القرافة  ا كمواقع لمتنزه واالحتفالالنيل ووظفوى

 . تمييز
انعكست طبيعة الشعب المصري المرحة والبسيطة التكمف عمى حياتيم ومناسباتيم  -22

واعتبروىا رغم كثرتيا وتنوعيا فرصة لمترويح النفسي رغم ما يصاحب بعضيا من 
 . اخالقيا  حاالت الخروج عن المالوف 

رغم اتيام المماليك بانعزاليم نجدىم شاركوا الشعب بعدة مناسبات وقدموا ليم  -21
الخدمات والمساعدات كموائد رمضان واطعام الفقراء وتعميم االيتام وكسوتيم 

 ومشاركتيم المعب بالميادين  ، فمم يكونوا بمعزل عن الشعب . 

  -مصادر ومراجع : 
 الدىور، وقائع في الزىور بدائع ،(ىا 985ت)الحنفي محمد بن اياس،محمد ابن -1

 ىا. 2822، مصر بوالق، ،2ط

 تحفة، ( ه 449ت) المواتي ابراىيم بن محمد بن عبداهلل بن محمد، بطوطة ابن -2
  . ت بؤل، العربي الشرق دار، ( بطوطو ابن رحمة)  االمصار غرائب في النظار
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 في زاىرةال النجوم ،(ىا 644ت)يوسف ابوالمحاسن الدين جمال، تغربردي ابن -3
 بال ، القومي واالرشاد الثقافة وزارة، العامة المصرية المؤسسة، والقاىرة مصر مموك

، وبنيو المنصور ايام في النبيو تذكرة، (ىا 449ت)عمر بن الحسن حبيب، ابن -4
  2948، القاىرة، الكتب دار، امين محمد محمد: تح

 اعيان في امنةالدررالك ،(ىا 601ت) العسقالني احمد الدين حجر،شياب ابن -5
، بال، مصر، الحديثة العممية الكتب دار سيد، محمد :،تح الثامنة المائة

 .0/285ج

عبداهلل  تح: مقدمة ابن خمدون ،(ىا 656تت)د محم بن عبدالرحمن خمدون، ابن -6
 .1554،داريعرب ،دمشق،2الدرويش،ط

 رسي في الثمين الجوىر ،(ىا 659ت) العالئي ايدمر بن ،ابراىيم دقماق ابن  -7
 . 2960، بيروت، الكتب ،عالم 2،ط الدين كمال محمد: تح، والسالطين المموك

، المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع، االنتصار لواسطة عقد االمصار -
 بال .  ، بيروت

 المشاىير ووفيات االسالم ،تاريخ( ىا 446ت)احمد بن محمد ،ابو الذىبي -8
 .  م1555، بيروت العربي، الكتاب دار، 2،ط عبدالسالم عمر: ،تح واالعالم

 فضائل، (اه864ت)المصري الميثي الحسين بن ابراىيم بن الحسن، زوالق ابن -9
، لمكتاب العامة المصرية الييئة ن عمر محمد عمي: تح، وخواصيا واخبارىا مصر
 .  ت.،بال القاىرة
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 الذيل عمى في المسبوك ،التبر(ىا 951ت) عبدالرحمن بن محمد السخاوي، -11
 .  2698، مصر، االميرية المطبعة، وكالسم

 تاريخ في المحاضرة حسن ،(ىا 922ت)عبدالرحمن بن الدين ،جالل السيوطي -11
 . 2984، القاىرة، الحمبي البابي ،مطبعة 2ط، ابوالفضل:  تح، القاىرة و مصر

 تواريخ في واالبدان النفوس نزىة ،(ىا 955ت)داود بن ،عمي الصيرفي  -12
 .    2945المتحدة ، العربية الجميورية، الكتب ر،دا حبشي حسن:الزمان،تح

 وبيان الممالك كشف زبدة، (ىا 641 ت) شاىين بن خميل الدين غرس، الظاىري -13
 .  2694، باريس، الجميورية المطبعة، راويس بولس، تصحيح، والمسالك الطرق

 في الباىرة ،الفضائل(ىا 692ت) عمي بن الدين برىان حقابو اس، الظييرة ابن -14
 .2989، القاىرة، الكتب دار ،مطبعة السقا مصطفى :تح، والقاىرة مصر سنمحا

 ،الروض ،(ىا 891ت) ابوالفضل المصري الدين محي القاضي، عبدالظاىر ابن -15
 ،الرياض2ط، الخويطر عبدالعزيز: ونشر تح، الظاىر الممك سيرة في الزاىر

،2948 . 

 االبصار مسالك ،(ىا 449ت) العباس ابي الدين شياب اهلل فضل ابن، العمري   -16
 .    2841، القاىرة، المصرية الكتب دار زكي، احمد:،تح االمصار ممالك في

 صناعة في االعشى صبح، ( ه 612ت) احمد بن عمي بن ،احمد القمقشندي -17
 .   بؤل، بيروت، العممية الكتب ،دار االنشا
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 بيروت ارالفكر،د والنياية، البداية ،(ىا 484ت)الدمشقي ابوالفدا كثير،الحافظ ابن -18
 .  ،بال

 .(ىا 640ت)عمي بن احمد العباس ابو الدين تقي، المقريزي -19

 دارالكتب المنصور، خميل: تعميق واالثار، الخطط ذكر في واالعتبار المواعظ -    
 .   2996، بيروت، العممية

 التاليف لجنة ،مطبعة الشيال الدين جمال :،نشر الغمة بكشف االمة اغائة  -       
 .  2945لترجمة،القاىرة،وا

، العممية الكتب ،دار2،ط القادر محمدعبد تحقيق،، المموك دول لمعرفة السموك -
   بيروت 

، (ه 819ت) البغدادي محمد بن يوسف بن عبدالمطيف الدين موفق، نقطة ابن -21
 2ط، مصر بارض المعاينة والحوادث  والمشاىدة االمور في واالعتبار االفادة
 ىا 2168، النيل ،وادي

 تح، البشر اخبار في المختصر تتمة ،(ىا 449ت)عمر الدين سراج، الوردي ابن -21
 .   2945  بيروت، المعرفة دار مطبعة، 1،ط النبراوي احمد: 

 المصادر الحديثة .  

، والشام مصر في الممموكي العصر تارخ، ابراىيم، زعرور، سميمان ،عمي احمد -22
 . 1559، دمشق جامعة
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 في ودورىا الممموكي العصر في المحدثات ،النساء محمد امينة، الدين جمال -23
 .  1558، لمطباعة اليداية دار، 2،ط والثقافية االدبية الحياة

 المصرية النيضة مكتبة، 8ط، البحرية المماليك تاريخ، ابراىيم عمي، حسن  -24
 .2984، القاىرة

، اىرةالق مدبولي، مكتبة، عايد مدحت ترجمة، وضواحييا القاىرة، فوجاني دي -25
1558 . 

 االفاق ،دار والعثماني الممموكي العصرين في القاىرة متنزىات، محمد، الششتاوي -26
 .     2999مصر، ،2العربية،ط

 918- 846 المماليك عصر في السياسي الزواج، واخرون جابر فاضل، ضاحي -27
  م  1554، والنشر لطباعة الضياء دار، 2ط، ىا

صري في عصر سالطين المماليك ،دار سعيد عبدالفتاح ،المجتمع الم، عاشور  -28
 .  2991النيضة العربية، القاىرة،

، 2ط، عبدالقادر ،خالد  عمي، المماليك البحرية في مصر دراسة مجتمعية تاريخية  -29
 م .   1524، القاىرة، دار الفكر العربي

 .     2999المرأة في مصر الممموكية ،الييئة المصرية لمكتاب ،، احمد، عبدالرازق -31

المالعيب في عصر سالطين المماليك ،مكتبة االنجمو ، نبيل محمد، لعزيزعبدا -31
 م . 1551المصرية ،القاىرة،

 م 2994، القاىرة، دار الشروق، 2ط، عصر سالطين المماليك، قاسم عبده، قاسم -32
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الييئة المصرية ، الطبقات الشعبية في القاىرة الممموكية، محاسن محمد، الوقاد -33
 ب.ال .، القاىرة، العامة لمكتاب

مكتبة االنجمو ، نظم دولة سالطين المماليك ورسوميم في مصر، عبدالمنعم، ماجد -34
 .     2984القاىرة ،، المصرية

الييئة المصرية ، وسائل الترفيو في عصر سالطين المماليك، لطفي احمد، نصار -35
 .2999، القاىرة، لمكتاب

  الدوريات .   -

 عصر المصري المجتمع نيام تالف التي الطبقات، فرحان جمال، الريمي -36
 .1520، االلوكة المماليك،موقع

 بحث، البحرية المماليك دولة في االجتماعية االحوال مالمح، حسن احمد، شموبة -37
 . 1524، السودان، الميدي االمام لجامعة العممية  بالمجمة منشور

، يةالعمم ،المجمة المماليك دولة في االجتماعية االحوال مالمح، حسن احمد عمر،  -38
 .   1526 ديسمبر ،8،ع الميدي االمام ،جامعة العممية المجمة في منشور بحث

، الممموكي العصر في لمعمماء واالقتصادية المعيشية ،الحياة مرضي عمار، عالوي -39
 . 1526س، 16 ع، االجتماعية والعموم والمسانيات لمفمسفة الرك مجمة

 عصر في لمصر جتماعيةاال الحياة مظاىر من، واخرون تركي نوال، الموسوي -41
، 25 س، 29 ع، االنسانية لمعموم لمبنات التربية كمية مجمة، المماليك سالطين
1528 . 
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1- Ibn Iyas , Muhammad bin Muhammad al-

Hanafi(d930AH),Badaa al-Zuhoor fi Waqaiyyat al-Daur, 1st 

ed .Bulaq,Egypt, 1311 AH  

2- Ibn Battuta,  Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin 

Ibrahim al-Lawati(died779AH),The Journey of Ibn Battuta 

,the Masterpiece of the Principals in the Oddities of the 

Regions, Dar al-sharq al-Arabi, bala  

3- Ibn Taghrbardi, Jamal al-Din Abu al-Mahasin 

yusuf(d874AH),the shining stars in the Kings of Egypt and 

Cairo,the Egyptian general Organization, the Ministry of 

culture and National guidance,no  .  

4- Ibn Habib,Al-Hassan bin Omar(d779AH),the reminder of the 

Prophet in the days of Al-Mansur and his sons,edited 

by:Muhamed amin,dar al-kutub,Cairo,1976. 

5- Ibn Hajar,Shihab al-din Ahmad al-Asqalani(d852AH),the 

hidden pearls in the eight hundred people,t:Muhammad 

Sayyid,Dar al-Kitab al-Mudathiyyah ,Egypt,Bella, 

6-Ibn khaldun,Abd al-Rahman bin 

Muhammad(d808AH),introduction by ibn 

khaldoun,ed:Abdullah al-Darwish,i.1,dar 

arab,Damascus,2004. 

Ibn Duqmaq,Ibrahim bin Aydmir Al-Alai (d809AH)7- 

- the precious substance in the life of the kirts and the 

sultans,edited by:Muhammad kamal Al-Din,1stEdition,the 

world of books,Beirut,1985. 

- Victory for contracting Al-Amsar,commercial office for 

Printing,Publishing and Distribution,Beirut,bela. 
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8-Al-Dahabi, Abu Muhammed bin Ahmed(d748AH) ,the History 

of Islam and the Deaths of Celebrities and Flags, ed:omar 

abdel salam , 1st edition ,Dar Al-Kitab Al-

Arabi,Beirut,2000AD. 

9-Al-Sakhawi, Muhammad bin Abdul Rahman (d902AH),the 

stubbornness in the tail on the behavior the Amiri press,Egypt, 

1896. 10-Al-Suyuti, Jalal Al-Din bin Abdul Rahman 

(d911AH),Hassan Al-Muhazar in the History of Egypt and 

Cairo, T:Abul-Fadl, 1st floor,AlBabi Al- Halabi press, Cairo, 

1967 . 

11- Al-Suyuti, Jalal Al-Din bin Abdul Rahman (d911AH),Hassan 

Al-Muhazar in the History of Egypt and Cairo, T:Abul-Fadl, 

1st floor,AlBabi Al- Halabi press, Cairo, 1967.   

12- Al- Serafy, Ali bin Daoud(d900AH), the Nuzha of Souls and 

Bodies in the Dates of time ,tah han, united Arab Republic, 

1970   .  

13- Al- Dhahiri, ghars al-Din Khalil bin Shaheen (d872AH),the 

Butter of uncovering kingdoms and Explanation of Roads and 

Routes, correction, paul rouis, republic press, Paris, 1894. 

14- Ibn Al-Dhahirah, Abu lhaq burhan Al-Dinbin ali 

(d891AH),the brilliant virtues in the beauties of Egypt and 

Cairo, edited :Mustafa Al-sakka,, dar Al-kutub press, Cairo 

,1969-14- Ibn Al-Dhahirah, Abu Ihaq Burhan Al-Din Bin Ali 

(d891AH), the brilliant virtues in the beauties of Egypt and 

Cairo, edited by: Mustafa Al-Sakka, dar al-kutub 

press,Cairo,1969                                                                          

. 
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15- Ibn Abd al-zahir, judge Muhyi al-Din al-Masry Abu al-fadl 

(d692AH), al-Rawd al-zahir in the biography of King al-

zahir,edited and published by:abdulaziz al-khuwaiter, 

1,Riyadh, 1976. 

16 - Al-Omari, ibn fadlallah shihab al-din abi al-abbas (d749AH), 

Masaleq al-absar in kingdoms of al-amsar , p:ahmed zaki, 

Egyptian Book hhhouse, Cairo,1342. 

 17- Al-Qalqashandi, Ahmad bin Ali bin Ahmed (d821AH) ,Subh 

al-aasha fi senaat al-ensha, dar al-kutub al-llmiyya, Beirut, no. 

`18-(d764AH), the Beginning and the end, dar al-fikr, Beirut, bla. 

- Al-Maqrizi, Taqi al-din abu al-abbas ahmed bin ali (d 845AH )

19- 

- sermons and Considerations in Remembrance of plans and 

Effects, commentary :Khalil al-mansour , dar al-kutub ,Beirut, 

1998. 

- the nations songs reveal the gloom, published by:jamal al-din al-

shayal, the authoring committee press and translation, Cairo, 

1940. 

- Behavior to know the states of kings, investigation, Muhammad 

abdul qadir ,1st edition, dar al-kutub al-llmiyya, Beirut. 

20- Ibn noqta ,Muwaffaq al-din abd al-latif ibn Yusuf ibn 

Muhammad al-Baghdadi (d629 AH), benefit and consideration 

in matters, observations and accidents observed in the land of 

Egypt , I 1, Nile Valley, 
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-21- ibn al-wardi, siraj al-din omar (d.749 AH), the   sequel to al-

mukhtasar fi akhbar al-bashr by: ahmed al-nabrawi, 2nd 

edition, dar al-maarifa press, Beirut 1970  .  

   era in Egypt and the Levant  _ 22- Ahmed, Ali Suleiman, 

Zaarour, Ibrahim, the history of the Mamluk era in Egypt and 

the Levant 

 Damascus University, 2009 

         23- Jamal Al-Din, Amina Muhammad, Modern Women in 

the Mamluk Era and their Role in Literary and Cultural Life, 

1st Edition, Dar Al-Hidaya for Printing                            

24- Hassan, Ali Ibrahim, History of the Maritime Mamluks, 3rd 

Edition, Egyptian Renaissance Library Cairo, 1961  .  

 25- De Vaugani, Cairo and its suburbs ,translated by Medhat 

Ayed, Madbouly Library , 2000. 

 26-Al- shishtawi,  Cairo Parks in the Mamluk and Ottoman Era, 

Dar Al-Afaq Muhammad, Al- Shishtawi -Arabiya, 1st Edition, 

Egypt, 1999  , 

27 - Dhahi, Fadel Jaber and others, Political Marriage in the 

Mamluk Era 648-923 1, Dar Al Diaa for Printing and 

Publishing, 2007. 

28- Ashour, Said Abdel-Fattah, The Egyptian Society in the Era of 

the Mamluk Sultans, the Arab  renaissance, Cairo, 1994 

29- Abdel Qader, Khaled Ali, The Maritime Mamluks in Egypt, a 

Historical Societal Study, 1st Edition, Dar al-Fikr al-Arabi, 

Cairo, 2014                                     
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   30- Abdel Razek, Ahmed, Women in Mamluk Egypt, The 

Egyptian Book Authority, 1999                                                                                                      

 31- Abdel Aziz, Nabil Muhammad, Al-Malayeb in the Age of 

the Mamluk Sultans, Anglo-Egyptian Library, Cairo, 2002. 

32- the Mamluks, 1st floor, Dar Al-Shorouk, Cairo, 1994 AD. 

37- Al-Rimi, Jamal Farhan, the classes that made up Egyptian 

society in the Mamluk era, Alalukah website,2015. 

38- Shaluba, Ahmed Hassan, Features of Social Conditions in the 

Bahri  Mamluk State, reseach Published in the Scientific 

Journal of Imam Al-Mahdi University , Sudan , 2014 . 

39- Omar, Ahmed Hassan, Features of Social Conditions in the 

Mamluk State , the Scientific Journal, Research Published in 

the Scientific Journal, Imam Al-\Mahdi University, 

36,December 2018 . 

 40- Allawi, Ammar Mardi, the Living and Economic Life of 

scholars in the Mamluk Era, Lark Journal of Philosophy , 

Linguistics and Social Sciences, p.28, p.2018. 

 41- Al-Mousawi, Nawal Turki and others, Aspects of the social 

life of Egypt in the era of the Mamluk sultans, journal of the 

college of Eduction for Human Sciences, p. 2010.    

 احاالت البحث:

                                                           

، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق ىا(  641)ت الظاىري ، غرس الدين خميل بن شاىين   - (2)
القمقشندي ؛ 210،  2694جميورية ، باريس ، والمسالك ، تصحيح ، بولس راويس ، المطبعة ال

ة ، ه ( ، صبح االعشى في صناعة االنشا ،دار الكتب العممي 612،احمد بن عمي بن احمد )ت
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، مكتبة  8؛ حسن ، عمي ابراىيم ، تاريخ المماليك البحرية ،  ط  28-21،  9/  4بيروت ، بؤل  ، 
                         124- 121،  2984، النيضة المصرية القاىرة 

اتخذوا من قمعة الجيل  مركزا لمبالط الممموكي مكانا منعزال ومحميا حيث دار الحكم  - (1)
ة وبيت المال والقصور السمطانية لمسكن والقاعات لمجواري وبيوت المخازن ومؤسسات االدار 

والحمامات والمتنزىات وثكنات الجيش وطباق المماليك الذي وصف بان كل طبقة منو بمبانييا يعادل 
ه( ، مسالك االبصار في  449مدينة كبيرة . ينظر :  ابن فضل اهلل العمري ، احمد بن يحيى )

؛ الظاىري ، زبدة ، ص  8/418ىا ، ج 2418، المجمع الثقافي ، ابوظبي،  2ط ممالك االمصار ،
ىا(، البداية والنياية، دارالفكر، بيروت ،بال  484؛ ابن كثير ، الحافظ ابوالفدا الدمشقي)ت 19- 18،

؛ ماجد ، عبدالمنعم ، نظم دولة سالطين المماليك  428/ 1المقريزي ، الخطط ،ج ؛  24/140،ج 
 .    44 -22، ص 2984في مصر ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ،ورسوميم 

اقدم الساكنين ىم االقباط  ثم الييود الذين مارسوا التجارة وىناك الروم كما وانتشر البدو عمى   - (8)
،  1558اطرافيا ، دي فوجاني ، القاىرة وضواحييا ، ترجمة مدحت عايد ، مكتبة مدبولي، القاىرة ، 

؛ عمر، احمد حسن ، مالمح االحوال االجتماعية في دولة المماليك ،المجمة العممية ،  85- 19ص 
 . 48، 25،24-8ص  1526، ديسمبر 8بحث منشور في المجمة العممية ،جامعة االمام الميدي ،ع

ينظر المقريزي ، اغائة االمة بكشف الغمة ،نشر:جمال الدين الشيال ،مطبعة لجنة التاليف  - (4)
، عاشور ، سعيد عبدالفتاح ،المجتمع المصري في   61؛  84-84، ص  2945مة،القاىرة،والترج

؛ شموبة ، احمد حسن ،  28، ص  2991عصر سالطين المماليك ،دار النيضة العربية، القاىرة،
مالمح االحوال االجتماعية في دولة المماليك البحرية ، بحث منشور بالمجمة  العممية لجامعة االمام 

، الريمي ، جمال فرحان ، الطبقات التي تالف منيا  46،  42، ص  1524ي ، السودان ، الميد
 .  1520المجتمع المصري عصر المماليك ،موقع االلوكة ، 

الشريحة االولى )الحاكمة( تقسم لثالث اقسام ، المماليك ثم التجار ثم ارباب القمم والقضاة   - (0)
كومة( تقسم الى اصحاب الحرف والعوام واالعراب واىل الذمة والفقياء ، والشريحة الثانية )المح

ىا(،  656والعناصر الوافدة واالقميات  االخرى لمتفاصيل : ابن خمدون ،عبدالرحمن بن محمد)ت
؛ العمري ، ابن  000، ص1554تح: عبداهلل الدرويش ،داريعرب ، دمشق ،2مقدمة ابن خمدون، ط

ىا(، مسالك االبصار في ممالك االمصار ،تح:احمد  449فضل اهلل شياب الدين ابي العباس )ت
؛ عبدالقادر ،خالد  عمي، المماليك البحرية  288، ص  2841زكي،دار الكتب المصرية ، القاىرة ،

؛ 258-82م ،  ص 1524، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  2في مصر دراسة مجتمعية تاريخية ، ط
مرضي ،الحياة المعيشية واالقتصادية لمعمماء في ؛ عالوي ، عمار  1عاشور ، المجتمع ، ص 
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ص  1526، س 16العصر الممموكي ، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية ، ع 
208  . 

م ، 2994، دار الشروق  ، القاىرة ،  2قاسم ،قاسم عبده ، عصر سالطين المماليك  ، ط - (8)
؛  عاشور ، المجتمع ،   14، تاريخ المماليك ،  ؛ حسن ،عمي ابراىيم 280 – 248، 28 - 21ص

 . 0؛  الريمي ، الطبقات ، ص 284
؛ الوقاد ، محاسن  49؛  المقريزي ، اغاثة ،ص 291، 268ابن خمدون ، المقدمة ، ص - (4)

محمد ، الطبقات الشعبية في القاىرة الممموكية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، ب.ال ، 
خ العصر الممموكي في مصر والشام ، ي؛ احمد ،عمي سميمان ، زعرور ، ابراىيم ،  تار  210ص  

؛ عمر ،  288،  259،  82الد ، المماليك ، ص خ؛ ، عبدالقادر ، 288،  1559شق ، جامعة دم
 . 64مالمح ،

ن البد من القول ان تنوع الحياة االجتماعي وتجددىا وشموليا لكل نشاط انساني  يجعل م - (6)
 الصعب احتوائيا  بكل اوجييا ومجاالتيا لذلك سنعتمد نماذج وامثمة بدراستنا لصعوبة حصرىا .

تزوج بيبرس البندقداري من بنت حسام الدين التتري وىي الخوند الكبرى ومن ابنة نوكاي  - (9)
ون خاتون وتزوج قالوون بخوند اشمري وابنة بركة خان قائد المغول وبنت سيف الدين كراي تماجي التت

وتزوج الناصر محمد  االمير سيف الدين كرمون التتري  وابنة تراجين المغولي ابنة االمير سكناي بن
وتزوج  الصالح اسماعيل ام وتزوجت بنتاه من اوالد تنكز من طغاي ام انوك ومن ابنة تنكز نائب الش

ن حسين االشرف شعبان ب وتزوجلناصرمحمد بابنتي بكتمر الساقي و بابنة طقز دمر نائب الشام ا بن
وابنة االمير طغاي تمر وتزوج السمطان حاجي بابنة  من ابنة عمو السمطان حسن وابنة االمير تنكز

ولوبو طميقة السمطان الناصر حسن االمير تنكز ارممة اخيو وتزوج االمير ايدمر االتابك بخوند ط
 زوجت بنات بيبرس البندقداري وبناتوتبركة ام السمطان االشرف شعبان  وتزوج الجاي اليوسفي بخوند

 لغي االشرفي التتريوتزوجت ابنة بيبرس الجاشنكير من االمير بر  الناصر محمد من امراء المماليك
 ، السموك لمعرفة دول المموك ، تحقيق،؛ المقريزي  28/848ينظر: ابن كثير ،البداية ،ج

،  01،  1/85 ؛ 481، 459 /2،ج 2994،دار الكتب العممية ، بيروت ،2محمدعبدالقادر ،ط
 25، 289- 9/286 ج ؛ الظاىري ، زبدة ، 895، 185، 284، 88-80، 89/ 4؛   149،018

ابن تغربردي ، جمال الدين ابوالمحاسن ؛  126، 98، ابن دقماق ، الجوىر ؛  248/ 
الثقافة  وزارة قاىرة ، المؤسسة المصرية العامة ىا(، النجوم الزاىرة في مموك مصر وال 644يوسف)ت

؛ ابن اياس،محمد بن  25/229، 64،  9/06،  4/249،  2/845واالرشاد القومي ، بال ، ج 
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 ىا،ج2822 ، بوالق، مصر2ي وقائع الدىور، طبدائع الزىور ف ىا( 985محمد الحنفي)ت
 .  264؛ عاشور ، الظاىر ، 118؛ ابن شداد ، الممك الظاىر 2/220،280
كانتين لديو حسب تسمسميا تدرجت م ات ىن حريم السمطانبع زوجات رسميلمسمطان ار   -(25)

الترف اضافة لعدد من السراري وعدد كبير من  ىي الخوند الكبرى ولكل منين اقامات مميزة واقربين
 ،اين شاىين؛288/ 4 ، 140، 49/ 4؛   8/142دي ، صبح ،جالقمقشن :ينظر الجواري والوصيفات

خ ىا(، نزىة النفوس واالبدان في تواري 955ن داود)ت؛ الصيرفي ،عمي ب14،212-18، 14صزبدة 
المجتمع ؛عاشور ،  89/ 1،ج 2945الجميورية العربية المتحدة، الزمان،تح:حسن حبشي ،دار الكتب

؛ عبدالرازق ، احمد  09 -08/ ص 1؛  ماجد ، نظم دولة المماليك ورسوميم ، ج 40؛  19، ص 
 .  28،  2999ة لمكتاب ،، المرأة في مصر الممموكية ،الييئة المصري

؛ الشوربجي،  4/155؛ المقريزي ، السموك ،  211-212الظاىري ، زبده   - (22)
محمدجمال،الحريم السمطاني ودوره في العصر الممموكي، بحث منشور فيمجمة كان 

   44-48م،ص 1520،السنة الثامنة،19التاريخية،عدد
12
مزاء المماليل  الذيه وشأوا عىذ سيذ واحذ ، والطواشي هم المماليل الخوشذاش لفع فارسي يعىي سميل الخذمة  واال -( 

الخصيان المعيىيه لخذمة بيوت السلطان ، يىظز :دهمان ، محمذ احمذ معجم االلفاظ التاريخية في العصز المملومي 
 . 119، 61،ص  1991،دار الفنز المعاصز،لبىان،1،ط

؛ عبدالرازق ،المراة   841، 8/806الخطط، ج؛  252لمتفاصيل : ابن دقماق ، الجوىر    - (28)
 .  44؛ الشوربجي، الحريم السمطاني ،  88،   19،حسن ، عمي ابراىيم ، تاريخ ،  258،ص

 -288؛ عبدالقادر، المماليك البحرية ،  286،  226-224، 225عبدالرازق ، المراة ،  -  (24)
،  دي  00الطبقات ،ص  ؛ الوقاد ، 246، 219-216، 85؛ عاشور ، المجتمع ص   284

   . 01فوجاني ، القاىرة ،
خوبي العوادة اشير مغنية وعازفة عود ال يضاىييا احد ، بمغ ثمنيا عشرة االالف دينار ،    -(20)

واتفاق المغنية السوداء التي تزوجيا ثالثة سالطين من اوالد الناصر حبا بعزفيا وصوتيا وحظت 
؛ ابن دقماق ،  25/204؛ابن تغربردي ، النجوم ،ج  1/868عندىم  ينظر:  المقريزي ، السموك ،ج

؛ نصار ، لطفي احمد ، وسائل الترفيو في عصر سالطين المماليك ،ىالييئة   291،  264الجوىر، 
 .85، 48، 84، 11؛ عبدالرازق، المرأة ،ص  208 – 202، 2999المصرية لمكتاب ، القاىرة ، 

؛ الشوربجي، الحريم  280عبدالقادر، المماليك البحرية ،؛  211، 222ابن شاىين ، زبدة ،  - (28)
 ،48 . 
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؛ ابن الصيرفي ، نزىة ،ج  258؛ ابن شاىين ، زبدة ، 8/240المقريزي، خطط،ج   - (24) 
،احمد ،عمي سميمان ، تاريخ  202؛ عبدالرازق  المراة ،  229؛ عاشور ، المجتمع ،  8/614

 . 240العصر الممموكي ، 
  .  85دىمان ، معجم ، بصاحب صنعة او حرفة وال دكان لو ، ليس  من ، فوشالحر  -
 125/ 8، ج 186،  188/  1؛ ابن حجر ، الدرر ، ج 464/  28الذىبي ، تاريخ ، ج  - (26)

؛ جمال  262،  82/  8،ج 48/ 6؛ ابن العماد ، شذرات ،ج 864/ 4،ج 818، 160،  182، 
،  2لعصر الممموكي ودورىا في الحياة االدبية والثقافية ،طالدين ، امينة محمد ،النساء المحدثات في ا

 ، 96، 98،  98،  66،  62،ص  1558دار اليداية لمطباعة ، 
؛ الموسوي ، نوال تركي واخرون ، من مظاىر  244- 248ينظر : الوقاد ، طبقات ، ص   -(29)

لمبنات لمعموم االنسانية ، الحياة االجتماعية لمصر في عصر سالطين المماليك ، مجمة كمية التربية 
 .  800  - 808، ص   1528،  25، س  29ع 
ه ( تحفة النظار في  449بن ابراىيم المواتي )ت محمد بن عبداهلل بن محمد ، ةابن بطوط - (15)

ابن الظييرة ، ؛ 84ص ( ، دار الشرق العربي ، بؤل ت ، ) رحمة ابن بطوطو غرائب االمصار
ىا(،الفضائل الباىرة في محاسن مصر والقاىرة ،  692ي )تحق برىان الدين بن عمسابوا

؛ نصار ، لطفي احمد ، وسائل  154،ص 2989تح:مصطفى السقا ،مطبعة دار الكتب ، القاىرة ، 
 - 49.  288،ص 2999اب ، القاىرة ، الترفيو في عصر سالطين المماليك ، الييئة المصرية لمكت

ئص ماء النيل الذي يجعل الناس فرحين دائما ، ينظر ، وفسرىا احد الرحالة وارجعيا لطبيعة خصا
 .   165 ، 49 نصار ، وسائل ،ص

21
 . 69/  5ج ، 431/ 2ج ، لمقزيشي، السلوكا  :  يىظز - 

فوجاني ، القاىرة ؛  دي  45،  82؛ قاسم ، عصر ،ص  294،صابن خمدون ، المقدمة   - (11)
 . 152، 88، ص 

 .  289،  269عبدالقادر ، المماليك ،  - (18)
 . 84الجوىر ، ص  ،ابن دقماق  - (14)
 100،  94،  9/ 1؛ السموك ، ج 8/290، ج 119/  1ينظر : المقريزي ، الخطط ،  - (10)
 885/ 2؛ ابن اياس ، بدائع ، ج،  9/  4؛ج  05،  28/ 0؛ ج 4/884؛ ج 465،  448، 109،

ة في تاريخ مصر و القاىرة ، (، حسن المحاضر ه 922،جالل الدين بن عبدالرحمن)ت؛ السيوطي 
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؛ ماجد ، نظم  288،  61/  1، ج 2984،مطبعة البابي الحمبي ، القاىرة ،  2الفضل ، ط نح:ابو
 .   84- 88،ص 

ينظر تفاصيل  خروج االىالي بصحبة رجال الدين والقاضي والمحتسب  لرؤية ىالل   - (18)
بخروج المحمل والكسوة وترتيب خروج  رمضان واالحتفال بو  ثم ترقب رؤية العيد ،  واالحتفال

االعيان والقضاة وعمية القوم واالىالي لمتفرج عمى االحتفال واالستعراض وتؤجر االماكن والحوانيت 
؛ القمشندي ،  88بطريق الموكب وموعده االثنين او الخميس لمبركة  ، ابن  بطوطو ،رحمتو ، 

؛ماجد ، نظم  ؛ 155 – 299الفضائل ،ص؛ ابن الظييرة ، 64؛ الظاىري ،  زبدة  04/ 4صبح،
،1/240     . 
وفيو توزع حصص غذائية  من المحم والخبز والسكر والزيت عمى االىالي بالمواسم  مطبخ الفقراء ، -

 . 258، 1/99الدينية بيذه المواسم ،ينظر: المقريزي ، السموك ،
ه(، ،الروض الزاىر  891ابن عبدالظاىر ، القاضي محي الدين المصري ابوالفضل )ت  - (14)

؛  158ص ، 2948،الرياض ،2في سيرة الممك الظاىر ، تح ونشر: عبدالعزيز الخويطر ، ط
؛  القمقشندي ، صبح  840، 254/ 4، 2/889؛ السموك ،ج 152، 1/258المقريزي ، الخطط ،ج 

ل ؛ نصار ، وسائ  260،  96؛ عاشور ، المجتمع ، 286، 48ج/9ابن تغربردي، نجوم، ؛ 4/8،ج
 .   246، 224،ص 

لمتفاصيل  وترتيب  وصف جموس السمطان وتنظيم المواكب وانواعيا ينظر :  العمري،    - (16)
، الخطط،  016/  4؛ المقريزي ، السموك ،ج  64 - 68؛ الظاىري ، زبدة ،  44مسالك ،

 .     80- 82؛  ماجد ، نظم ،   68ابن شاىين ، زبدة ،ص  ؛  8/884ج
نصار ، وسائل   299؛ ابن الظييرة ، الفضائل الباىرة ،ص  48مسالك ،ص العمري ،  - (19)

 . 154-150؛ عاشور ، المجتمع ،ص  154،ص 
-  68؛ ابن شاىين الظاىري ، زبدة ،  45-9/84؛   98،  44/ 4القمقشندي ،صبح ،ج - (85)

خ المماليك ؛ حسن ، عمي ابراىيم ، تاري 1/425؛  السموك ، ج 1/119؛ المقريزي ، خطط ، ج 64
؛   289- 286؛  الظاىر بيبرس ،  159،  290،   264؛ عاشور ، المجتمع ،  184- 188، 

؛ احمد ، عمي   80- 82؛  ماجد ، نظم ، ص  226 – 228؛  255-98،90قاسم ، دراسات 
 .    265سميمان ، تاريخ العصر الممموكي ،

منيا سبعة اعيد كبار  كعيد البشارة  اعياد النصارى  وىي اربع عشر عيد ومناسبة دينية  - (82)
والميالد والفصح والغطاس ومثميا صغار مثل عيد سبت النور وعيد التجمي وعيد الصميب ينظر : 
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؛  قاسم ، عصر  188- 188/ 2؛ المقريزي ، الخطط ، ج 448،  10/  1القمقشندي ، صبح ، ج
 .  180 - 184؛   الوقاد ، الطبقات ، ص  210- 215، ص 

ياد الييود اقتصرت عمى طائفتيم حصرا ولم يشاركوىا مع الغير وذلك الن اعيادىم دينية اع  -
مستمدة من الكتب المقدسة والن عقيدتيم مغمقة فاحتفموا بالخصوصية  وىي خمسة اعياد كعيد راس 

؛ القمقشندي ،  444 – 442/  1السنة وعيد الفطير وعيد االسابيع . ينظر : المقريزي ، الخطط ،ج
 . 189؛ الوقاد ، الطبقات ، ص  216،  210؛  قاسم ، عصر ، ص  416- 418/  1بح ، جص
/ 2؛المقريزي ، خطط  ، ج49- 4/44، ج 414- 1/410القمقشندي ،صبح نج  - (81)

 88/ 0؛ج 881/  1؛ السموك ، ج 448- 442،  849- 848/ 1، ج 448،   184- 481188
؛ الوقاد ،  168ي فوجاني ، القاىرة ، ص ؛  د 214؛ 255،  89- 86؛ قاسم ، عصر ، ص

 . 68؛ شموبة ، مالمح ،  200؛ عبدالرازق ، المراة، ص  188الطبقات ، ص 
،  241؛  ,عبدالقادر، المماليك ،ص  249، 280،  215،  224نصار ، وسائل ، ص   - (88)

202 . 
/  2: خطط  ،ج: كذلك  150- 4/154؛ المقريزي ،  الخطط ،ج  64الظاىري ، زبده ،  - (84)

 218، 0/05،88؛ ج 468/  1؛ السموك  ،ج  189 -  186،   221- 225،  89- 86،  49
،  198، 195- 8/169، القمقشندي ، صبح ،ج  155؛  ابن الظييرة ، الفضائل ، ص  208، 

؛  849/  1؛ السيوطي ، حسن ،   414،  154/  2؛ ابن اياس ، بدائع ،  46- 44/ 4؛ ج021
؛   210؛  قاسم ، عصر،  291،   280؛ ، الظاىر بيبرس  299،  08،  82جتمع ، عاشور ، الم

؛ الششتاوي ، محمد ،  192، 44،266؛ نصار ،وسائل ، ص  241- 289ماجد ، نظم ، ص 
 69 ،ص 2999، مصر،2متنزىات القاىرة في العصرين الممموكي والعثماني ،دار االفاق العربية،ط

   . 
 298-291؛ ابن الظييرة ، الفضائل ،ص  45- 89ة ،  رحمتو ، ص ينظر : ابن بطوط - (80)

؛ عبدالقادر،  249 – 246؛ نصار ، وسائل ،ص  212؛ 42-45/ 2؛ ابن دقماق ، االنتصار،ق
 .  202،  286المماليك، ص

،  218/ 1؛  ج484،  484/ 2؛  السموك ،ج 148/ 1الخطط ،جينظر : المقريزي ،    - (88)
؛ ابن تغربدي  241/ 0، ج 484؛  484/  2، ج؛ السموك  28/ 0؛ ج  428/ 8،ج 410 - 418

 91دقماق ، الجوىر، ص؛  ابن  9/4، ج 6/260، ج  146،   254- 258/  4، النجوم ، ج
؛  481،  2/802اياس ، بدائع ،ج ؛ 68- 64/ 1، ج السيوطي،حسن المحاضرة  ؛ 289،

 .    45؛ نصار ، وسائل ،ص  88عاشور، الظاىر ، ص



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  1171 

                                                                                                                                                      

؛ ابن تغربردي، النجوم ،  885/ 1؛ المقريزي ، السموك ،ج   280ابن دقماق الجوىر ، ص (84)
  424/ 2؛ ابن اياس ، بدائع، ج 286- 280،  66/  6ج
 .   108/ 4؛  280، 281/ 4المقريزي  السموك،ج (86)
 42/  1؛ج  682/ 2،ج ؛ كذلك :  8/   0؛ ج 244،  254/   4المقريزي ، السموك ، ج  (89)
؛ العمري ، مسالك   49- 46،  9/ 4؛ القمقشندي، صبح ،ج 115، الجوىر،  ؛ ابن دقماق  015،

 .  288؛ نصار ، وسائل ، ص 96؛عاشور،  المجتمع ، 88، ص 
يذكر بان متحصل طباخ  السمطان الناصر محمد  اليومي خمسمئة درىم يوميا عدا االطعمة (45)

االف درىم ، وان المطبخ السمطاني كان يعمل بو ستمئة ولو بكل ميم او مناسبة  اليقل عن عشرة 
 . 451- 452/ 8؛ الخطط،ج 25/ 4، ينظر المقريزي ، السموك ، ج  -شخص 

؛ عبد الرزاق ،   8/489؛ ابن تغربردي ، نجوم ، ج 200/ 0ينظر المقريزي ، السموك ،ج  - (42)
 .  155، 64المراة ، ص 

- 28/145؛  ابن كثير ، البداية ،ج  284الظاىر ، ص  لمتفاصيل ينظر : ابن شداد ، الممك(41)
؛ ابن تغربردي ،  46-44؛  ابن دفماق ، الجوىر ، ص 90/ 1؛ المقريزي ، السموك ، ج 142

ن صالح ، والئم العرس والخرس في العصر اايم ، ؛ عطاطو 141، 284- 4/280نجوم ، ج
  م . 1512، 1تراث،كانونالممموكي، منشور الكترونيا عمى موقع كاسل الحضارات وال

ابن دقماق ،ابراىيم بن ايدمر العالئي، االنتصار لواسطة عقد االمصار، المكتب التجاري (48)
/  1؛  ج 459/ 2؛ المقريزي ، السموك ، ج 210/ 2لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،بال ت ، ق

 ؛  2/220؛ ابن اياس ، بدائع ، ج  150 -154
خصص لعمل االعراس والميمات السمطانية تشرف عميو الست حدق لمناصر محمد كادر م (44)

؛  125/ 8تو(، المقريزي، الخطط،ج 448والست مسكة القيرمانة وليا المكانة والكممة المسموعو )ت 
 . 0؛ عطاطو ، والئم العرس ،48الشوربجي، الحريم السمطاني ، 

ق خاصة بالقصور واخرى عامة لكل سمطان فرق غناء) جوقة ( ألحياء الحفالت ومنين جو   (40)
 ولين عند احياء الحفل اكرام وىدايا  عينية ونقدية من الحضور واىل العرس تسمى نقوط  .

ىا( ، تذكرة النبيو في ايام  449؛ ابن حبيب، الحسن بن عمر)ت 24/204ابن كثير،البداية ،ج  48)
؛ ابن الوردي  112/ 1،ج 2948المنصور وبنيو ، تح : محمد محمد امين ، دار الكتب ، القاىرة ، 

،  1ىا(، تتمة المختصر في اخبار البشر ، تح : احمد النبراوي ،ط 449، سراج الدين عمر)ت
،  848،  1/166؛ المقريزي ، السموك ، ج 169/  1، ج 2945مطبعة دار المعرفة ، بيروت  
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.      802/ 22، ج 215،  251- 252، 9/49؛ ابن تغربردي ، النجوم ، ج 4/ 0، ج 895/ 8ج
  . 
؛ ابن  89/  4، ج 8/149؛ السموك ، ج 84/ 8؛ج   846/ 1المقريزي ، خطط ، ج (44)

  61؛ عبد الرزاق ، المراة ، ص  22/802تغربردي ،  نجوم ، ج
ينظر  لمتفاصيل :  ضاحي ، فاضل جابر واخرون ، الزواج السياسي في عصر المماليك  (46)

 ،  248م، ص    1554باعة والنشر ، ، دار الضياء لط 2ىا ، ط 918- 846
ويسمى شوار وكان عمى درجة من الفخامة والغنى واىم اجزاءه  صناديق سبعة تسمى  - (49)

مفردىا دكة  مصنوعة من فضة وكفت ونحاس و خشب األبنوس لحفظ الحمي واالواني  والمواعين 
لسمطان حسن بمجموعة ادوات الذىبية والفضية والمالبس وغيرىا من الجياز  ، وتميز شوار ابنة ا

/  8مصنوعة من بمورمنقوش احتوتيا دكة  بمورية الصنع منقوشة عجيبة ، المقريزي، الخطط، ج
295 -292   .  

ابن  ؛  1/166المقريزي، سموك  ؛  212ينظر لمتفاصيل :  الظاىري ، زبده ، ص  - (05)
،  481/ 1يب ، تذكرة ، ج؛  ابن حب 22/802؛ ج  204/ 25،  ج  65/ 9تغربردي ، نجوم ، ج

ىا( ،تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالم ،تح: عمر  446الذىبي ،ابومحمد بن احمد)ت
 .  92/ 2، ج 1555، دار الكتاب العربي، بيروت ، 2عبدالسالم ،ط

؛ 65- 49عبد الرزاق ، المرأة ، ص ؛ 284/ 0؛   862/ 1ك ،ج المقريزي، السمو   - (02)
   . 02يم السمطاني ، الشوربجي ، الحر 

؛   86/ 8؛ ابن تغربردي ، النجوم ، ج  818،  858/  9الدوادار ، الدر الفاخر ،   - (01)
  2/840 ، اياس ، بدائع ، ج 94/  2؛ الصيرفي ، نزىة ، ج   806/  4العيني  ، عقد الجمان ، ج
 .48؛  عبدالرازق ،المراة ،ص 165؛ نصار ، وسائل ، ص  

؛ الخطط ،  810،888،  111،  84،  19/  4؛ ج  481/ 1، السموك ، جالمقريزي  - (08)
؛  254،  65/  25، ج 285، 215/  9؛ج  288ج / 4؛ ابن تغربردي ، النجوم ،   848/ 1ج

؛  ماجد ،   814/ 1؛ ابن اياس ، بدائع ،ج   244/  1؛ ج 888/  2العيني ، عقد الجمان ،ج 
 .  8؛ عطاطة ، والئم ، 01م ، ؛ الشوربجي ، الحري 284 – 288نظم ، 

؛   154- 151/ 8؛ كذلك : المقريزي ،  الخطط،ج 186ابن دقماق ، الجوىر، ص  - (04)
 .  866/ 4؛ ج 141/ 1السموك ،ج 
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؛  1/28،ج  015/ 2؛ المقريزي، السموك ، ج 48ينظر  : ابن دقماق ، الجوىر ، ص   - (00)
 249؛ نصار ، وسائل ،ص 818،  2/208ع ، ج؛ ابن اياس ، بدائ 1/215القمقشندي ، صبح ، ج

 . 44؛ عبدالقادر ،  المماليك ، ص 205-
ىا(،التبر المسبوك في  951محمد بن عبدالرحمن )ت السخاوي،لتفاصيل االحتفال ينظر:   - (08)

- 148، 116، ص الوقاد ، الطبقات ؛ 858، ص2698مصر ،ذيل السموك ، المطبعة االميرية ، 
،  288؛ نصار ، وسائل ، ص  64، 60، 89،65-88 48، 86المراة ، ص  عبدالرازق ، ؛ 140
 .   8؛عطاطة ، والئم ،  205 – 249

؛   286؛  208،  205-249؛ عبدالقادر، المماليك ، ص 210عاشور ، المجتمع ، ص - (04)
؛ دي فوجاني  ، القاىرة ،  261- 262احمد ، عمي سميمان،  تاريخ العصر الممموكي ، ص 

 . 8؛ عطاطة ، والئم ، 49 – 40ص
؛ العيني  614/ 8؛ ابن الصيرفي ، نزىة ، ج 218،018،  228/ 1المقريزي ، السموك ،ج - (06)

؛  ؛ ابن  105،  256،  250،  60،  88؛ ابن دقماق ، الجوىر ، ص  114/ 8، عقدالجمان ،ج
؛ 16المراة ،ص  ؛ عبدالرازق ، 26/ 8؛ ابن اياس ، بدائع ، ج 148/ 4تغربردي ، النجوم ، ج

 .   01الشوربجي ، الحريم ،
ر العامة مر والخبز وتتكاثوكان يتقدم تشييع الجنازة سعاة يوزعون الكفاره وىي اوعيو فييا الت -

 . الخذىا
 144- 140؛ الوقاد ، الطبقات ، 190 – 194ينظر لمتفاصيل :  نصار ، وسائل ، ص   - (09)

؛    244، 221- 222عبدالقادر ، المماليك ، ص  ؛  210؛ كذلك ، عاشور ، المجتمع ، ص 
 .     60شموبة ، مالمح ، ص 

ىناك قرافتان عند المماليك بالقاىرة القرافة  الكبرى والصغرى  ينظر ، ابن بطوطة  ،    - (85)
 298، 292،  269؛  ابن الظييرة ، الفضائل ،ص،  14؛ ابن شاىين ، زبدة ،   14رحمتو ، ص 

 . 246؛ نصار ، وسائل ،ص 480/ 4خطط ،  ج المقريزي ، ال؛ 
؛ المقريزي ، الخطط  2/81، االنتصار،ق ؛ ابن دقماق 294ابن خمدون ، المقدمة ،ص  - (82)

؛ احمد ، عمي سميمان  286،  288 -  280؛  88 – 09؛ قاسم ، عصر ،   244- 241/ 8،ج
 . 244، تاريخ العصر الممموكي ، 

عاشور، ؛288المماليك، عبدالقادر، :نظر كذلكي؛  280 -80،284ات الشعبية ،الطبق - (81)
 .  256؛ فييت ، القاىرة ، 285المجتمع ، 
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المقريزي ، السموك ،  ؛من موائدالحكام واالغنياء  بعضيم اكتفى برغيف واحد او ما يتبقى  - (88)
  .840،  188/ 1ج
القمقشندي ، صبح ،  ، 214، صالظاىري ، زبدة  لماكوالت والمشروبات والحموى :ينظر النواع ا  -
؛ شموبة ، مالمح   288؛ الوقاد ، الطبقات ،ص  286 – 288،  89؛  قاسم ، عصر ،  21/  4ج

 . 60ص 
 كبير طبق وعشرين واحد من يتالف ضخم سماط عن عبارة يوميا وجبات خمس عمى كانت - (84)

 الرجل كقمة تصير حتى طيورال من اعداد وتعموىا المحشية بالخراف ممموء السماط طول عمى يفرش
 والوان والمخبوزات الكبيرة االطباق بين ما تنثر دجاجات سبع واحد بكل صحن وخمسمئة ارتفاعا

 تنثر الذي السماط طرفي عمى قنطارا عشرة بمقدارسبع المزينة المرتبة الحموى من وبرجان المطبوخات
/ 8، ج 1/101المقريزي ، خطط، ج  ظر:. ينوادواتو لمتقديم خاص كادر وليا والرياحين الزىور فيو

 . 404/ 9،ج  4/94؛ ابن تغربدي ، نجوم، ج  884
؛ الظاىري ، زبدة ،   442، 48/ 0؛ ج 04،  28  – 9/   4القمقشندي  ، صبح  ، ج  - (80)

؛ حسن ، عمي ابراىيم ،  212 – 226،   29؛ ماجد ، نظم ، 210 - 214، 228 -220ص 
 . 65مالمح ، ص ؛  شموبة  ،  128تاريخ ، 

؛   66؛ ابن شداد النوادر السمطانية  ، ص 6/ 0؛ ج 04، 80/ 4المقريزي ، السموك ،ج - (88)
 .  244/ 8ابن تغربردي، النجوم  ، ج

ينظر لمتفاصيل  : ابن نقطة ، موفق الدين عبدالمطيف بن يوسف بن محمد البغدادي    - (84)
،وادي  2مشاىدة  والحوادث المعاينة بارض مصر ، طه( ، االفادة واالعتبار في االمور وال 819)ت

؛  444،  1/186؛  المقريزي ، الخطط ، ج  210ابن شاىين ، زبده ،  2/48ىا ،  2168النيل ، 
 .   88/ 1؛ ماجد ، نظم  ، ج 28- 21/  4؛ القمقشندي ، صبح ،ج  102،   22/  4السموك ، ج

/  1؛  المقريزي ، السموك ، ج  82،  25/  4؛ ج  040/  8القمقشندي ، صبح ،  ج    - (86)
- 84؛ ماجد ، نظم ، ص   116 – 129،   128- 121؛حسن ، عمي ابراىيم ، تاريخ ،  484
 . 62؛ شموبة ، مالمح ،   229؛ عبدالقادر ، خالد ، المماليك ،   80

- 89؛  ماير ، المالبس ، ص 259،  62ينظر لمتفاصيل :  ابن شاىين ، زبدة ، ص   - (89)
 . 224- 252؛  84
لمسمطان قالوون فضل تجديد ىيئة مالبس المماليك وتصميميا بشكل اجمل وافخم  واكثر اناقة    -

م فمبسوا ببذخ احسن الثياب  ، لمتفاصيل :   ابن  2149ىا/ 849وترك ماكان  معتادا في سنة 
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/ 4، نجوم، ج  ؛ ابن تغربردي 8/249؛  المقريزي، الخطط ،ج 258- 251دقماق ، الجوىر ، 
 . 804؛    الموسوي ، نوال ، من مالمح ، ص  226،  228؛ عبدالقادر ، المماليك  885

/ 1؛ السموك، ج 266-8/264؛ المقريزي، الخطط،ج 299ابن الظييرة ، الفضائل ، ص    - (45)
ابن دقماق، الجوىر، ص  ؛  04، 28، 0/24؛ ج 480، 840/ 4،ج 808، 842،  244،  00

 . 1/89؛ ماجد،  نظم، ج  4/819تغربردي ، النجوم ، ج  ؛ ابن 251
/  1؛ المقريزي ، السموك ،ج  044- 045/  8لمتفاصيل ينظر : القمقشندي ، صبح ،ج  - (42)

- 45/ 1؛  ماجد ، نظم  ، ج 481، 298/ 2؛ ابن اياس ، بدائع ، ج  28/ 0؛ ج 144،  410
،   228- 224؛عبدالقادر،المماليك ،  101، ؛ حسن ، عمي ابراىيم ، تاريخ المماليك  68،  42

229   . 
- 42،  4/80؛ القمقشندي ، صبح ،ج  259-256ينظر :  ابن شاىين  ، زبده، ص   - (41)

- 65/ 1؛ ماجد ، نظم ، ج245؛ قاسم ، عصر ،ص  98 – 69؛ ماير ، المالبس ،  08؛  44
60   . 

؛  225، 4/80،44؛ ج 414، 862/ 8؛ السموك ،ج 295، 8/266المقريزي ،الخطط، ج -  (48)
/ 2؛ ابن حجر ، درر ،ج  882/  8؛   المنيل ،ج  204، 62 /25ابن تغربردي ، النجوم ، ج

  .00؛ الشوربجي، الحريم السمطاني ،845
؛ ابن تغربردي  802،  4/84؛ ج 881/ 8،ج 624، 088/ 1المقريزي ، خطط ، ج   - (44)

 219؛ ماير ، مالبس ،  24عبدالرازق، المراة ، ؛ 214، 254/ 25، ج 254/ 0،النجوم ،ج 
،   219،   68- 60/  1؛  ماجد ، نظم ،ج 244؛  عبدالقادر ، المماليك ،   281- 282،

 .   806،  108الموسوي ، نوال ، تركي  ، من مظاىر الحياة  ،ص 
/ 2،ج ؛ ابن حجر ، درر 49/  8؛ الصفدي ، اعيان ، ج 864/ 1المقريزي ، خطط ،ج  - (40)

 210؛ ماير ، مالبس ،  ص  222،  66/ 22؛ج  215/  25؛ ابن تغربردي ، النجوم ، ج 68
 .    294،  248؛ عبدالرازق ، المراة ،ص 281،
؛ ابن تغربردي ، نجوم ،  91؛العمري ، مسالك ،ص258، 14ابن شاىين ، زبدة ، ص - (48)
 . 846/ 2؛ دوزي ، تكممة،ج  215/  25ج
؛ الوقاد  ،طبقات ،   81؛ قاسم ، عصر ،ص  266، 8/289الخطط،، جالمقريزي،  - (44)

 . 88، 49ص
 846/  28، ج 218/  8؛ القمقشندي ، صبح ، ج 24/99ينظر :  ابن كثير، البداية ،ج  - (46)

؛ ابن  150-154؛  ابن دقماق ، الجوىر ،ص4/152،ج 845، 1/886؛ المقريزي، السموك ،ج
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 228،   99،  69ماير ، مالبس  ، ؛  2/228ن اياس ، بداىع ،ج؛ اب825،ج/ 4تغربردي ،النجوم 
؛عبد الرازق ،المراة  258؛قاسم  ، عصر ،ص  212/ 2؛  دوزي ، تكممة ، ج 282 – 215، 

 215؛ عبدالقادر المماليك  268 294،   -265، 248،  248،ص
ابن اياس ،بدائع،  ؛ 8/ 0؛المقريزي ، السموك، ج 24/208ينظر : ابن كثير ، البداية ،ج - (49)
 .  90؛ عاشور ، المجتمع ،  155/ 2ج
وجدت حمامات خاصة بالنساء او بالرجال او مشتركة لالثنين بتقسيم ساعات النيار ،ينظر:  ابن  -

؛ ابن تغربردي، النجوم  249-8/246؛ المقريزي، الخطط ، ج 250 -254دقماق ، االنتصار ، 
 .  2/228؛ ابن اياس ،بدائع ،ج  25/854،ج
اه( ، فضائل 864ينظر: ابن زوالق ، الحسن بن ابراىيم بن الحسين الميثي المصري)ت - (65)

مصر واخبارىا وخواصيا ، تح: عمي محمد عمر ن الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،بال.ت، 
؛ المقريزي ،  250-254؛ ابن دقماق، االنتصار ، ص  295؛ ابن الظييرة ، الفضائل ،ص 81ص

؛ ابن اياس ، بدائع  25/854؛ ابن تغربردي ، النجوم،ج 291 -248،   281/ 8لخطط،، جا
 .  2/228،ج
توفر باحدىا سبعين حمامي عامل ولكل واحد منيم مساعدين اثنين ، ينظر : القمقشندي ،   - (62)

؛ عاشور،  205؛ قاسم ، عصر ،  254/ 2؛ ابن دقماق ، االنتصار، ق 888-8/881صبح ،ج
 . 214، عبدالقادر، المماليك  258ع ، المجتم

 219،  88/ 8؛ ج 98/ 1؛ المقريزي، الخطط ، ج 266ابن الظييرة ، الفضائل ،ص   - (61)
،  45،  12،ص   1/45، ق 86-84، 81، 12/ 2؛ ابن دقماق ، االنتصار، ق 295- 280،

؛ قاسم ،  285، 216- 214؛عبدالقادر ، المماليك ،ص   149؛ الجوىر ،  109، 105،  44
؛ احمد ، عمي سميمان ،   89،   10؛ الوقاد ، الطبقات ، ص  45،   84،  09عصر، ص 

 246-244تاريخ، ص
؛  المقريزي ،  211،  84؛ اين دقماق ، الجوىر ،ص 145/  24ابن كثير، البداية ، ج - (68)

؛  42/  4ج ؛ابن تغربردي ، النجوم ، 69؛ الظاىري ، زبدة ،ص  168/ 1؛ ج 2/800السموك ، ج
؛ عاشور  40/ 1؛ السيوطي ، حسن ، ج  802،  166/  2؛  ابن اياس ، بدائع ،ج  280/  6ج 

 .  290، مجتمع 
 . 225؛ ابن دقماق ، الجوىر ، ص   0/84ج 180، 118/ 1المقريزي ، الخطط ، ج - (64)
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، ابن دقماق  ؛291-248/ 8؛ المقريزي، ج 88ينظر : ابن بطوطة ، رحمتو ، ص  - (60)
؛ الوقاد ،  109، 105،  44،  45،  12،ص   1/45، ق 86-84، 81، 12/ 2قاالنتصار، 

 .  255-99؛  عاشور المجتمع  10طبقات ،ص 
؛ المقريزي، الخطط، ج  124- 154،  151ابن الظييرة ، الفضائل ،ص: لمتفاصيل ينظر - (68)
لقاىرة ؛ عبدالعزيز ، ؛الششتاوي ، محمد متنزىات ا 190؛ نصار ، وسائل ،ص 805-840/  8

 م . 1551نبيل محمد ، المالعيب في عصر سالطين المماليك ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة،
 259،   04 – 2/04؛ كذلك ، ابن دقماق ، االنتصار، ق 16- 84الظاىري ، زبدة ،ص  - (64)
 – 140،  150، 294/ 8؛ المقريزي، الخطط، ج 84،  48 -48/ 1،ق212-211،210، 225-

 192،  169، 164 – 168؛ نصار ، وسائل ، ص   88/ 0؛ ج 1/881؛ السموك ، ج 802
  286،عاشور، الظاىر،ص 

 /8،ج  1/865؛ المقريزي ، السموك  ،ج  124،ص   264ابن دقماق ، الجوىر ،ص   - (66)
  161،  248نصار ، وسائل ،ص ؛  212/  25ابن تغربردي، النجوم ،ج ؛  0/8، ج  81،  09
 . 01؛ الشوربجي ، الحريم ، 26دالرازق ، المراة ،صعب
 
الششتاوي ، محمد متنزىات القاىرة ؛ ، عبدالعزيز ، نبيل محمد ، المالعيب في    (69)

،  154م ، نصار ، وسائل ،ص  1551عصرسالطين المماليك ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة،
154 ،146 . 

وكية اشبو بمعبة الرماية وليا قواعدىا ، ينظر: عبدالعزيز ، القبق : من انواع الرياضات الممم- (95)
 . 264- 268؛ نصار ، وسائل ،ص  00المالعيب ،ص

؛ عبد العزيز ،  146- 109النواع االلعاب ووسائل التسمية ينظر : نصار ،وسائل ،ص  -
 المالعيب .

؛ ابن  90، 1/00؛ السموك ،ج   152 -155/ 8، ج21- 1/22المقريزي ، الخطط،ج  - (92)
؛  804، ج/9؛ كنز الدرر   9/69؛ ابن تغربردي ،نجوم، ج  285،  41دقماق ، جوىر ،ص 
 .128، 155،151،  266نصار ، وسائل ،ص

؛ ابن دقماق  ، جوىر ،ص  244،   18/ 4؛  كذلك : ج 4/20المقريزي ، السموك ،ج - (91)
292 . 

 . 281المماليك  ؛ عبدالقادر ، 249،  280، 216نصار ، وسائل ،ص   - (98)
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؛  ابن الظييرة ،  14، ينظر :  ؛ ابن بطوطة ، رحمة ، ص   64الوقاد ،  الطبقات ، ص  - (94)
 218/ 0؛ السموك ،ج 4/824؛  المقريزي ، الخطط  ، ج 298، 292،  269الفضائل ،ص 

  ، 246؛  نصار ، وسائل ،ص  14؛ الظاىري،  ، زبدة ،   8/414؛ العمري  ، مسالك ،ج  208،
؛ عاشور ،  00؛  دي فوجاني ، القاىرة،ص 200،  49- 44، عبدالرازق ،المراة ،ص  190

 .   248الظاىر ، ص
 . 281عبدالقادر، المماليك ،ص  - (90)


