
 

 

 

 

 

 

 املنايف يف مصر عصر سالطني املماليك
ا 

ً
 دمياط منوذج

 م0201 -0221ه/ 329 -846 
 
 
 
 
 
 

 أشرف حممد أنسد/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م0201 -0221ه/ 329 -846املنايف يف مرص عرص سالطني املامليك دمياط نموذًجا 

﴿ٖٜٔٓ﴾ 

ashrafanas2002@yahoo.com 

خالل عصر سالطين المماليك، أصبحت عقوبة النفي تتم بغير حكمم ضاما،ي، 
ولكممن بممسمر سمممطاني ممممن سممالطين دولممة المماليممك، أو بممممن تكممن بيممد  السممممطة 
الفعميممة بالدولممة، بسممباب ثممت  أكسر،مما سياسممي، و،ممو ممما كممان يعبممر عممن طبيعممة 

السممممطنةل ولممن يعنممم  ،مممذا حكممم المماليمممك القمما،م عمممم  التتنممماحس والتقاتممل لحيمممازة 
البحث بالحديث عن النفي كعقوبة وأسباب توضيعها، ولكن سيعني بالمقام ابول 
بدرجات عقوبة النفي، وبالمدن التي اتخذ،ا سالطين المماليك منفم  لممن أرادوا 
نفيمممس، سممموا  كانمممت تممممك الممممدن حمممي مصمممر أو الثمممام أو الحجممماز، و،مممي أضممماليم 

يمز عمم  النفمي لممدن مصمر عاممة، ومدينمة دميماط السمطنة الممموكيمة، مما الترك
خاصة، ولن يكون ،ذا ابمر وصفا، ولكن محاولة لإلجابة عم  السؤال اب،م، 
و،و ما الفرق بين ،ذ  المدن حي نفي ابثخاص إليها؟، و،ل كان النفي لمجرد 
ن كان ابمر كذلك، لماذا كان النفي حي أغمبس يتجس إل   اإلبعاد عن المكان؟ وا 

 بعينها داخل مصر وخارجها؟ل مدن
ابمرا   –اإلسكندرية  –السجن  –دمياط  –: منف  الكممات المفتاحية

 حرية الحركةل –ضيد  –المسفرون 
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Abstract: 

During the Mamlukids' era, the exile punishment was 

imposed without a juridical verdict, but by the Sultans' 

decrees, or through the de facto ruler in the state. This exile 

was enforced for several reason mostly political, which 

reflects the nature of Muamluk rule, who rely on fights and 

competition for power.   

This paper will not examine the exile as punishment and its 

reasons, but rather will illustrate the degrees of exile 

punishment, and the cities utilized by the Mamluk sultans 

as a place of exile, weather these cities were in Egypt or 

Syria or Hejaz, within the Mamluk sultanate.  

At the same time, it will focus mainly on Egyptian cities, 

especially Damietta. This will not be a mere description but 

rather an attempt to answer the most significant question, 

i.e. what are the variances between these cities in their 

function as exile places? Was the exile punishment was 

merely deportation?. If so the case, why the exile was 

mainly towards Egyptian cities as a place of exile?  

Key words: exile - Damietta - prison - Alexandria - 

banished princes - restriction - freedom of movement. 
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 مدخل:
 عقوبًة لممفسدين حي ابرض حقال: }ِإن َما يَ فْ الن  -سبحانس وتعال -جعل هللا

 َأوْ  ُيَقت مُممممموا َأنْ  َحَسممممماًدا اْبَْرضِ  ِحمممممي َوَيْسمممممَعْونَ  َوَرُسممممموَلسُ  اّلل َ  ُيَحممممماِرُبونَ  ال مممممِذينَ  َجمممممَزا ُ 
 ِخمْزيٌ  َلهُممْ  َذِلمكَ  اْبَْرضِ  ِمنَ  ُيْنَفْوا َأوْ  ِخاَلفٍ  ِمنْ  َوَأْرُجُمُهمْ  َأْيِديِهمْ  تَُقط اَ  َأوْ  ُيَصم ُبوا

ل وضمد أجمما المغويمون عمم  أن النفمي (ٔ)َعِظيٌم{ َعَذابٌ  اْْلِخَرةِ  ِحي َوَلُهمْ  الدُّْنَيا ِحي
 : "النفممميُ (لسمممان العمممرب)حمممي ابمممن منظمممور حقمممال  ،والطمممرد ممممن البممممداد َعممم،مممو اإلبْ 

ل طممرد : حممي )الصممحاح حممي المغممة(: "َنفمما ُ  الجممو،ريوضممال ، (ٕ)عمماد عممن البمممد"اإلبْ 
معن  النفي: حواحمق حريمق ممنهم ل بينما اختمف الفقها  حي (ٖ)حاْنَتف " َنَفْيُتسُ : تقول

 ِممنْ  حُماَلنٌ  ُنِفيَ  َوُيَقالُ "التغريب عن البمدان، كما ضال المطرزي: المغويين حي أنس 
النفممي ،مممو التغريمممب بينمممما ذ،مممب حريممق أخمممر إلممم  أن ، (ٗ) "َ َوُسمميِّر ُأْخمممِرجَ  إَذا َبمَممِد ِ 

ممممن معممماني النفمممي، حمممي حمممين أثمممار حريمممق سالمممث إلممم  أن ، (٘)بالسمممجنالمقمممرون 
 ل(ٙ)اْلَحْبُس" ،و الن ْفيُ  "أن: الن َخِعيِّ  السجن حقط، مسمما ضال

                                                           

وعممن عقوبممة النفممي حممي الفقممس اإلسممالمي، انظممر: أسممامة محمممد منصمممور  لٖٖالما،ممدة    (ٔ)
الحموي: عقوبمة النقمي، دراسمة مقارنمة حمي الفقمس اإلسمالمي والقمانون، مجممة جامعمة دمثمق، 

 لٖٕٓٓ، ٕ، عٜٔمج 
: لسمممان العمممرب، دار هٔٔٚ ت( عممم  بمممن مكمممرم بممن محممممد المممدين جمممال)منظمممور  ابممن ((ٕ

 لٖٖٚ ٘ٔه، ٗٓٗٔ، ٖصادر، بيروت، ط
 وصمممحاح المغمممة تممماج الصمممحاح(: هٖٜٖأبمممو نصمممر إسمممماعيل بمممن حمممماد الجمممو،ري )ت ((ٖ

 الرابعمممة بيمممروت، الطبعمممة لمماليمممين، العممممم عطمممار، دار الغفمممور عبمممد تحقيمممق أحممممد، العربيمممة
 لٕٙٔ٘ ٙ، مادة )نفا(م،  ٜٚٛٔ -  ،م ٚٓٗٔ

ه: المغممرب حممي ترتيممب المعممرب، تحقيممق ٓٔٙت  )أبممي الفممتص ناصممر الممدين( المطممرزي (ٗ)
، ٜٜٚٔ، ٔسورية، ط –محمود حاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حمب 

 ل ٕٖٓ  ٕ
 لٜٔٔ ٔٗو،و ضول المالكية، وسار عميس بعض الثاحعية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  ((٘
 لٕٖٓ  ٕالمطرزى: المغرب،  ((ٙ
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عوضمب بهما  ،ثمرعيةبمة عقو النفمي كاسمتمر اسمتخدام صدر اإلسمالم وحي  
، وطمرد المخنمث ممن كتغريمب الزانمي غيمر المحصمن سمنةً  المفسدون حمي ابرض

بيمد أن ،مذ  العقوبمة سمرعان مما تحولمت إلم  عقوبمة سياسمية،  ،(ٔ)المسمممينمدن 
وضممماطعي الطريمممق، وكسممممرت تمممدريجي ا حممما ت نفممممي نفمممي الزنممماة والمخنسممممين  حنمممدر

المناحسين عم  السمطة والمعاراين لمحكام، حت  تبمورت مالممص عقوبمة النفمي 
ة، حسصممبحت بصممورة مختمفممة تماًممما عممن العقوبممة الثممرعيحممي العصممر الممممموكي 

نمما و  ،بحكمم ضاما،يعقوبًة سياسميًة بحمت، حممم تكمن تصمدر  بمسمر سممطاني ممن ا 
ولممم تكممن تصممدر  ن بيممد  السمممطة الفعميممة بالدولممة،و مممن تكمممأو  ،نفسممسن اسمممطال

نمممما اضتصمممر توضيعهممما  عمممم  عاممممة المجمممرمين أو حتممم  المفسمممدين حمممي ابرض، وا 
عبمر عممن طبيعممة كممان يُ و،مو ممما ، عمم  المنمماو،ين لمسمممطان أو ممن ُيخثمم  بسسممهم

عنمم  ،ممذا ولممن يُ  ل(ٕ)والتقاتممل لحيممازة السمممطنة التنمماحسحكممم المماليممك القمما،م عممم  
، حهمممي جوانمممب سمممبقت وظروحهممما وأسمممباب توضيعهممما النفمممي كعقوبمممةٍ دراسمممة البحممث ب
بالممدن التمي و  بدرجات عقوبمة النفمي، المقام ابولحي عني سيُ  سكنول ،(ٖ)دراستها

كانمت تممك الممدن حمي أاتخذ،ا سمالطين المماليمك كمنفم  لممن أرادوا نفيمس، سموا  
ممما التركيممز عممم   ي أضمماليم السمممطنة الممموكيممة،و،مم ،مصممر أو الثممام أو الحجمماز

 اولمن يكممون ،مذا ابمممر وصممفً  النفمي لمممدن مصمر عامممة، ومدينمة دميمماط خاصممة،
                                                           

عممن أثممكال عقوبممة النفممي حممي العصممر اإلسممالمي المبكممر، انظممر: غيسممان عمممي جممريس:  (ٔ)
تمماريع عقوبممة النفممي منممذ حجممر اإلسممالم حتمم  ضيممام دولممة بنممي العبمماس، مجمممة جامعممة اإلمممام 

 ملٕٜٜٔه  يوليؤٖٗٔمحمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، العدد السادس، المحرم 
ا،يم عممي طرخممان: مصمر حممي عصمر المماليممك الجراكسمة، مكتبممة النهامة المصممرية، إبمر  ((ٕ

: دراسمممات حمممي تممماريع مصمممر ا جتمممماعي عصمممر ضاسمممم ؛ ضاسمممم عبمممد ٖٔ، ٜٓٙٔالقممما،رة 
 لٚٗ، ٖٜٛٔ، ٕسالطين المماليك، دار المعارف، القا،رة، ط

دراسممة عا،ثممة حسممن مممن الدراسممات الحديسممة التممي ناضثممت النفممي كعقوبممة، واْلمممرين بهمما،  ((ٖ
ضيسممي: عقوبممة النفممي واإلبعمماد حممي مصممر والثممام والحجمماز حممي العصممر الممممموكي، رسمممالة 
دكتمممورا  غيمممر منثمممورة، كميمممة اْلداب والعمممموم اإلنسمممانية، جامعمممة المممممك عبمممد العزيمممز، جمممد ، 

 لٗ٘ٔ، ٕٕٓٓ
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نممما  ،و  سممرًدا ممما الفممرق بممين ،ممذ   :و،ممو ،السممؤال اب،ممم  إلجابممة عمممل محاولممةً وا 
 ؟، و،مل كمان النفمي لمجمرد اإلبعماد عمن المكمان؟المدن حي نفمي ابثمخاص إليهما

ن كان ابمر كمذلك بعينهما داخمل  لمماذا كمان النفمي حمي أغمبمس يتجمس إلم  ممدنٍ  ،وا 
 ؟وخارجها مصر

 وصورها:  النفي درجات-أوًل 
نجد أن  ،النظر إل  من عوضب بالنفي طوال العصر الممموكيحينما يتم 

أبنممما   وأ ،(ٕ)سمممالطين وأ ،(ٔ) افمممخم كمممانوا ممممن رجمممال السياسمممية سممموا المنفيمممين 
 كانممممممممت مممممممممن رجممممممممال اإلدارة أمممممممممرا  مماليممممممممك، والقمممممممممة النممممممممادرةأو  ،(ٖ)سممممممممالطين

ن تراوحمت  ،ذلمك كمان النفمي بسمبب سياسمي ،مو ابغممب  وعمم ،(٘)القاماةو (ٗ) وا 
 ل(ٙ)تفصيالت تمك ابسباب السياسية بسثكال متعددة

                                                           

لقما،رة، إسنمان حي حترة السمطنة الممموكية تم نفي أربعة من الخمفا  العباسيين بعيًدا عن ا (ٔ)
سنان إلم  اإلسمكندرية، حقمد نفمي إلم  ضموص، الخميفمة المسمتكفي عمام  ه، ٓٗٚإل  ضوص، وا 

لممم  اإلسمممكندرية الخميفمممة المسمممتعين عمممام ٜٚٚوالمتوكمممل عمممام  ه، الخميفمممة القممما،م ٜٔٛه، وا 
 هل ٘ٙٛبسمر هللا حمزة 

اليمك المذين لقد أحص  سامي سعد المخيزيم عدد سمانية عثر سمطانا ممن سمالطين المم ((ٕ
اعتموا عرش السمطنة، حت  ولمو كمان لفتمرة ضميممة، مممن تمم نفميهمل نفمي سمالطين المماليمك، 

 لٜٕٔٓ  يوليو ٓٗٗٔ، ذو القعدة ٘ٗ، السنة ٖمجمة الدارة، العدد 
نفممي العديممد مممن أبنمما  السممالطين مممن غيممر مممن تولمموا السمممطنة لفتممرة ضميمممة، ومممن أثممهر،م  ((ٖ

المنفيممين لقمموص، وأبنمما  الناصممر حممرج بممن برضمموق المنفيممين إلمم  أبنمما  الممممك الناصممر محمممد 
 اإلسكندرية سم دمياطل

ه: إنبا  الغمر بسبنا  العمر،  ٕ٘ٛ)أحمد بن عمي بن محمد( ت  ابن حجر العسقالني ((ٗ
  ٔ، ٜٜٛٔ-ٜٜٙٔتحقيممق: حسمممن حبثمممي، المجممممس ابعمممم  لمثممم،ون اإلسمممالمية القممما،رة 

 لٜٚٔ
ه: حموادث المد،ور حمي  ٗٚٛدين أبمي المحاسمن يوسمف( ت ابن تغري بمردي )جممال الم ((٘

-ٜٜٓٔ، ٔمدى ابيام والثهور، تحقيق، محممد كممال المدين عمز المدين، عمالم الكتمب، ط
 لٗٙٔ  ٔ، ٜٜٔٔ

 لٕٙٔسامي المخيزيم: نفي سالطين المماليك،  ((ٙ
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وطبقا لمتعريف الدا،ر بمين الفقهما  والمغمويين، بمين تعريمف النفمي ،مل ،مو 
مجرد اإلبعاد بغمرض التغريمب، أو اإلبعماد مقترنما بالسمجن، حمفن النفمي حمي دولمة 

ن كممان التوجممس لمسممجن كممان يممتم  ،نممينسالمماليممك ضممد جممما بممين ا   اإلثممارة إليممسوا 
ن  بالسمجن، مقتمرنٌ  ذلمك نفمي  ا أن ، التي تعني اممنً (ٔ)"وسجن بقمعتها"بالقول  وا 

 اكمممان ،نممماك ممممن الممممؤرخين ممممن ذكمممر أن اإلرسمممال إلممم  اإلسمممكندرية يسمممم  نفًيممم
 حصر،ا حي اْلتي:ويمكن  ،النفي درجاتوضد تعددت  ل(ٕ)صراحة
درجات النفي، ويتعرض صاحبس إل    النفي ما السجن، وكان ،ذا أضس -ٔ

ويوجمس إلمم  المدينممة المنفمم  إليهما عممم  أضممبص صممورة  ،اإلخمراج مممن القمما،رة
 لسجن بقمعة المدينة بسحد أبراجهالمن التقييد والحراسة، وا

                                                           

غالب مؤرخي عصر المماليك حمين يمذكر النفمي لإلسمكندرية عمم  وجمس الخصموص، أو  ((ٔ
أي مممن المممدن التممي اتخممذ النفممي إليهمما حممي صممورة سممجن بقمعتهمما، مسممل المرضممب وطممرابمس، 
والمصيصة، يذكرون عم  سبيل المسال أن المنفي "أرسمل إلم  اإلسمكندرية مسمجوًنا"، عمم  

طمممق السممراح يسممجن حممي أحممد أبراجهمما، ولممم يكممن مُ اعتبممار أن كممل مممن يممذ،ب بممس إلمم  ،نمماك 
 حيما يفعل كما حي بعض المدن المتخذة كمنف ل

لفمظ -ابن حجر والسخاوي وابن إيماسو  مسل المقريزي-عم  الرغم من استخدام المؤرخين (ٕ)
"السمممجن" بالنسمممبة لمنفمممي إلممم  اإلسمممكندرية، إ  أنهمممم حمممي بعمممض ابحيمممان يسمممتخدمون كمممممة 

ه: السمموك لمعرحممة  ٘ٗٛظممر: المقريمزي )تقممي المدين أحمممد بمن عمممي( ت "النفمي" أيًامال ان
، ٜٜٚٔ، ٔدول الممموك، تحقيمق محممد عبمد القمادر عطما، دار الكتمب العمميمة، بيممروت، ط

؛ السمخاوي )ثممس المدين محممد بمن عبمد المرحمن( ت ٕٔٗ ٕ؛ ابن حجر: إنبا  ٖٖٓ  ٘
؛ ٕٓٚ  ٓٔ، ٕٜٜٔبيممروت، ه: الاممو  الالممما ب،ممل القممرن التاسمما، دار الجيممل،  ٕٜٓ

ه: بمدا،ا الز،مور حمي وضما،ا المد،ور، تحقيمق: محممد  ٖٜٓابن إياس )محمد بن أحمد( ت 
 لٙ  ٖ، ٜٗٛٔمصطف ، القا،رة، دار الكتب المصرية 
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﴿ٖٔٔ٘﴾ 

  إ  لصمممالة ر   يخمممرج ممممن داالحركمممة، بمعنممم  أن النفمممي مممما محدوديمممة  -ٕ
بالمدينممة ممما تقريممر ، أو يركممب الخيممل (ٕ)والعيممدين ، أو الجمعممة(ٔ)الجمعممة

 ل(ٖ)نفقة لس يومًيا
حريممة الحركممة حممي حممدود المدينممة، يسممكن حيممث يثمما  ويتحممرك النفممي ممما  -ٖ

 غالممب يممذكر أن المنفممي يتحممرك غيممر مامميق عميممس، وحممي ال(ٗ)كيفممما ثمما 
 ل(٘)أراد ثوأن يتوجس حي

إضطماع بدرجتمس   النفي بغرض اإلبعاد ليس إ ، بحيث يكمون ابميمر عمم -ٗ
مكانممة ا مممن ذلممك خوحًمملعممل ، و (ٙ)ابميريممة، ولكممن حممي مكممان غيممر القمما،رة

                                                           

ابن تغري بردي: النجوم الزا،رة حي مموك مصمر والقما،رة، دار الكتمب المصمرية، القما،رة  ((ٔ
 لٕٔٓ  ٖلاو ، ؛ السخاوي: اٖٙٚ  ٙٔ، ٕٜٚٔ-ٕٜٛٔ

ه: نيممل ابمممل حممي ٕٜٓت  (عبممد الباسممط بممن خميممل بممن ثمما،ين الظمما،ريابممن ثمما،ين ) ((ٕ
م، ٕٕٓٓ، ٔذيل الدول، تحقيق عممر عبمد السمالم تمدمري، المكتبمة العصمرية ، بيمروت، ط

 لٜٙٗ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٜٕٚ  ٙ
محمممد محمممد أمممين، ابممن تغممري بممردي: المنهممل الصمماحي والمسممتوحي بعممد الممواحي، تحقيممق  ((ٖ

؛ ٜٕٙ  ٘م، ٜٕٓٓ-ٜٗٛٔنبيمممممل محممممممد عبمممممد العزيمممممز، دار الكتمممممب المصمممممرية، القممممما،رة 
 الممدين عمال  أحممد، بمن عمممي بمن يوسمف بمن عمممي)البصمروي  ؛ٙٙ  ٖالسمخاوي: الامو ، 

 لمتمراث، الممسمون دار العمبمي، حسمن أكمرم تحقيمق البصمروي، تماريع: هٜ٘ٓ ت (الدمثمقيّ 
 لٜٗٔم، ٜٛٛٔ  هٛٓٗٔ ،ٔط دمثق،

؛ ابمن تغمري بمردي: ٗٓٗ  ٖ؛ ابن حجر: إنبا ،ٖٚٗ  ٚ؛ ٗٛٔ  ٘المقريزي: السموك،  ((ٗ
 لٜٕٙ  ٘المنهل، 

المقريممزي: درر العقممود الفريممدة حممي تممراجم ابعيممان المفيممدة، تحقيممق محمممود الجميمممي، دار  ((٘
  ٗٔ؛ ابمممن تغمممري بمممردي: النجممموم، ٛٙٗ  ٔل ، ٕٕٓٓ، ٔالغمممرب اإلسمممالمي، بيمممروت، ط

 لٖٙٚ  ٙٔ، ٕٚٚ
ه( الممذي نفممي إلمم  دمثممق عممم  إمممرة ٕٛٚمسممال ذلممك ابميممر سمميف الممدين سممطممش )ت  (ٙ)

وكان أوً  من جممة أمرا  القا،رة، وابميمر يمبغما الناصمرى وكمان منفّيما بدمثمق عمم  تقدممة 
 لٜٕٓ، ٕٕٓ  ٔٔألفل ابن تغري بردي: النجوم، 
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﴿ٖٔٔٙ﴾ 

أو ضيممام أحممد،م بفعممل أخممذ   ،(ٔ)المنفممي التممي تمسممل خطممًرا عممم  السمممطان
 ل(ٕ)بس بالنفي خارج مصرضعميس السمطان حعا

التممي ينفمم  إليهمما تختمممف  المدينووة ىيخوورب ا ووا المنفووي  لوو والصووورا التووي
 :في بجمسبرتبة من يتم نفيس، والسبب الذي نُ 

قممرر لهممم ، ويُ بحاثمميتهم وأ،ممميهم، كممان يممتم نفمميهم حالخمفمما  الممذين تممم نفمميهم
، (ٖ)هم وحواثمميهم واتبمماعهم   يكفمميصممرف لهممم، وحممي الغالممب كممان امم،ياًل يُ  مممالٌ 

 ل (ٗ)وبعاهم ضد سجن بسبراج ضمعة اإلسكندرية
حكممممانوا  ،أممممما السممممالطين المعزولممممون، وأبنمممما  السممممالطين الممممذين يممممتم نفمممميهم

 يمتم تقييمد،م القمعة لمنيل،ة من وحي المساح ،نهر النيل ثاطئيخرجون بهم إل  

                                                           

يك، حقد نف  الظما،ر بيبمرس ابميمر ،ناك أمسمة عديدة عم  ذلك منذ بداية عصر الممال ((ٔ
بهممما بنمممس كمممان يخثممم   اكبيمممر  اه( إلممم  دمثمممق وأضطعمممس إضطاًعممٜٙٙعمممم المممدين سمممنجر )ت 

؛ وابميممممر سمممميف الممممدين ٚٙ  ٙ؛ المنهممممل، ٖٕٕ  ٛجانبممممسل ابممممن تغممممري بممممردي: النجمممموم، 
ه( أحممد أمممرا  ابلمموف بمصممر، أخممرج إلمم  دمثممق ٓٛٚأطممممش بممن عبممد هللا الممدوادار )ت 

عمم  إممرة ما،مة وتقدمممة ألمف، كونمس ممن أنصمار بركممة وبرضموق لمما ممكما ديمار مصممرل ا منفًيم
 لٜ٘ٔ -ٜٗٔ  ٔٔابن تغري بردي: النجوم، 

ضمام السممطان الناصممر محممد بمن ضممالوون بنفمي ثمرف الممدين حسمين بمن جنممدر إلم  الثممام  ((ٕ
  ه، بسمبب ضياممس بفمتص بماب كبيمر حمي سمور القما،رة عميمس رنكمس عممٕٔٚعم  إضطاع عمام 

 لٜٛ، ٖٙ -ٕٙ  ٜغير ما اتفق عميس السمطانل ابن تغري بردي: النجوم، 
 لٕٛٔ -ٕٚٔ  ٖالمقريزي: السموك،  ((ٖ
ينفمم   ن؛ وعممن أبممراج اإلسممكندرية التممي اتخممذت كسممجن لمممٖٕٗ  ٙالمقريممزي: السممموك،  ((ٗ

إليها، انظر: السيد عبد العزيز سالم: تاريع اإلسكندرية وحاارتها حي العصمر اإلسمالمي، 
 اإلسمكندرية: حمماد اسمامة وما بعمد،ال ٗ٘ٗ، ٕٜٛٔمؤسسة ثباب الجامعة، اإلسكندرية، 

 ،ٜٚٛٔ اإلسممممكندرية، جامعممممة ماجسممممتير، رسممممالة المماليممممك، سممممالطين دولتممممي عصممممر حممممي
 لٖٜٙ
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﴿ٖٔٔٚ﴾ 

إ  حمي حمما ت ضميمممة تممم إخممراج المنفممي  ،(ٕ)بيممد  خنجممر (ٔ)يسمير خمفهممم أوجمماضيو 
نفمي السممطان الظمما،ر حممي حمدث  ، كمماإ،انممة محمي صمورة جميممة بهمما احتمرام وعمد

 خمعممس بعممد َوأضَممام: "عممن ذلممك ابممن تغممري بممردي حقممال م(ٛٙٗٔه  ٕٚٛ) بغمماتمر 
 عمممم  بِمممسِ  ليقممميم دميممماط؛ سغمممر ِإلَممم  سمممفر (ٗ)سامنمممس اْبَْرَبَعممما  َلْيمَمممة ِإلَممم  ،(ٖ)بمممالبحرة
 ممممن ُمْسمممِفر َمَعمممس َولَمممْيَس  الّنيمممل ِحمممي دميممماط ِإلَممم  َأْياممما َسمممَفر  َوَكمممانَ  َوجمممس، أحسمممن
ممْمَطان أمعممن َأن بعممد َ،ممذا لاْبَُمممَرا   ِإَلْيممسِ  َواْعتممذر ووداعممس، واحترامممس إكرامممس ِحممي السُّ

ْمَطان" عم  وسوبس َعن  ل (٘)السُّ
السممطة أو   وحي حا ت إخراج بعض ابمرا  المثمتركين حمي صمراع عمم

كمممان يمممتم إخمممراجهم بمممسضبص صمممورة ممممن اإل،انمممة  ،امرة لخمممما السممممطان وحثممممتؤ مممم
ن كان ذلك ضد جر (ٙ)واإلذ ل  ممن لمم يكمن لهمم حمول و  طمولبعض عم   ى، وا 

 مٖٔٗٔه  ٕٗٚحمي عمام  أبنما  الناصمر محممد الصمغار مما حمدث مماك ،أيًاا

                                                           

الذى يتول  ركوب الخيل لمتسيير والريااةل القمقثندي )أبو العباس أحمد ، و،و أوجاض  ((ٔ
ه: صمممممبص ابعثممممم  حمممممي صمممممناعة اإلنثممممما، دار الكتمممممب المصمممممرية،  ٕٔٛبمممممن عممممممي( ت 

 لٗ٘ٗ  ٘م، ٜٜٔٔ-ٜٗٔٔالقا،رة،
 لٕٙٗ  ٖ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٜٖٗ -ٖٜٖ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  (ٕ)
ه  ٕٕٛطاني بالقمعممة عهممد السمممطان المؤيممد ثمميع عممام ،ممي ضبممة تممم بنا،مما بممالحوش السممم ((ٖ

 لٚٚ ٗٔمل ابن تغري بردي: النجوم،ٜٔٗٔ

 السامن من ثهر رجبل 4
ابن تغري بردي: مورد المطاحة حي من ولمي السممطنة والخالحمة، تحقيمق نبيمل محممد عبمد  ((٘

؛ انظمممر أيامممما ابممممن إيمممماس: بممممدا،ا ٖٛٔم، ٜٜٚٔالعزيمممز، دار الكتممممب المصممممرية، القمممما،رة 
 لٙ  ٖالز،ور، 

 ل ٔٚٔ  ٔابن حجر: إنبا ،  ((ٙ
David Ayalon, "Discharges from Service, Banishments and 

Imprisonments in Mamluk Society”, Israel Oriental Studies 3 (1972), 

p.44. 
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﴿ٖٔٔٛ﴾ 

من أممر السممطان بتقييمد،م  و،ناك ل(ٕ)إل  ضوص (ٔ)نفا،م ابمير ضوصون الذين
،انتهم المفظية حمدث مما كمما حت  وصمولهم لمنفما،م،  ،(ٖ)من خالل التجريس وا 

، وأبممو (ٗ)مٕ٘ٗٔه  ٕٛٛعممام  مثممقإلمم  دكاتممب السممر ابممن حجممي الممذي نفممي 
 ل (٘)مٓ٘ٗٔه  ٗ٘ٛعام  طرسوسإل  ي نفي ذالخير النحاس ال

                                                           

م(، ٖٔٗٔه  ٕٗٚ،و ابمير سيف المدين ضوصمون بمن عبمد هللا السماضي الناصمري )ت  ((ٔ
مممن أكممابر أمممرا  الناصممر محمممد بممن ضممالوون، وزوج ابنتممس، ولممم يكممن حممي ابصممل ممموًكمما، 

اصر، حسعجب بس الناصر وصمم عم  ثمرا  ، ولكنس كان مصاحًبا أبنة أزبك خان زوج الن
وربمما  وأصممبص مممن ابمممرا  ابضويمما  ذوي النفمموذ حممي دولممة الناصممر وخاصممة أنممس زوجممس مممن 
أبنتممس، وبعممد وحمماة الناصممر، كانممت لممس الكممممة العميمما حممي تنصمميب أو د الناصممر وخمعهممم بممل 

الناصممر  وضتممل بعاممهم، تمموحي حممي سممجن اإلسممكندرية مخنوضًمما حممي عهممد الناصممر أحمممد بممن
 : المواحي بالوحيمات،ه ٗٙٚ ت( أيبمك بمن خميمل المدين صمالحمحمد بن ضالوونل الصفدي)

 ،ٕٓٓٓ ،ٔط بيمروت، العربمي، التراث إحيا  دار مصطف ، تركي ابرناؤط، أحمد تحقيق
 ر، تمممممممٚٓٔ  ٜ(؛ ابمممممممن تغمممممممري بمممممممردي: المنهمممممممل الصممممممماحي، ٕٚٛرضمممممممم ) ر، تمممممممٕٚٚ  ٕٗ
 (لٜٓٓٔرضم)

 ل ٙٔ -٘ٔ  ٓٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٖٖ٘  ٖالمقريزي: السموك،  ((ٕ
و،ممو التثممهير بممسن ينممادى عميممس سمموا  بالعقوبممة أو الجممرم أو بمممن لممس مظممممة عنممد ، وحممي  ((ٖ

بعمممض ابحيمممان يمسمممك الممعاضمممب جرسممما حمممي يمممد  لتنبيمممس النممماسل ألطمممان جيتمممين: أسممماليب 
البرجيممممة، دراسممممات العممممموم اإلنسممممانية  التعممممذيب المعنويممممة والجسممممدية حممممي عصممممر المماليممممك

 لٖٚ٘م، ٕٔٔٓ، اإلردن ٕ، العدد ٖٛوا جتماعية، المجمد 
ل و،و نجم الدين بن حج : نجمم المدين ٖٖٗ  ٖ؛ ابن حجر: إنبا ، ٘ٔٔ ٚالمقريزي: السموك،  ((ٗ

،مم  ٕٛٛإل  جمادى اْلخرة عام  ٕٚٛعمر بن حج ، تول  كتابة سر مصر جمادى اْلخرة عام 
 ؛٘ٔٔ، ٓٓٔ  ٚمل المقريزى: السموك،  ٕ٘ٗٔإل  أبريل  ٕٗٗٔمايو 

 Wiet G., Les Secrétaires de la Chancellerie en Egypte sous les 

Sultans Circassiens,Paris,1923.292-293. 

 تماريع حمي المذ،ب كنموز: ه ٗٛٛ ت( خميمل بمن محممد بمن إبمرا،يم بمن أحممد) سبط ابن العجممي ((٘
ل و،مو ٕٖٕ  ٕ، ٜٜٚٔ ،ٔط حمب، العربي، القمم دار البكور، وحالص ثعث، ثوضي تحقيق حمب،

م، ٜ٘ٗٔ،مم  ٗٙٛزين المدين محممد أبمو الخيمر بمن ثمهاب المدين محممد المعمروف بمابن الفقيمس، ت 
(؛ السمممخاوي: الامممو ، ٜٕٚٚرضمممم ) ر، تمممٕٕٖ  ٕٔانظمممر ترجمتمممس: ابمممن تغمممري بمممردي: المنهمممل، 

 (لٕٚٔرضم ) ر، تٖٙ ٚ
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﴿ٖٜٔٔ﴾ 

يمتم كمان أن إخراج وتوصيل من يتم نفيس  نسجلكمل صورة النفي ،ذ  ويُ 
، أي الذين تكمون "األمراء المسفرين"عم  يد مجموعة من ابمرا  يطمق عميهم 

مهمممتهم توصمميل مممن يممتم نفيممس إلمم  منفمما  بالصممورة التممي تقممرر نفيممس بهمما، وكانممت 
، (ٔ)بقيمة تتراوح بين ابلف وابلفمي دينماركمفة السفر تتم عم  الثخص المنفي 

 ،(ٕ)وحممي بعممض الحممما ت وصممل المممدحوع لهمممذا ابميممر المسممفر ما،مممة ألممف در،مممم
 لن السمطان حين يخرج أمر النفيويكون تسمية المسفر والقيمة المالية بقرار م

وتبممممه بهمما السممممطنة  ،األحوووا  لمنفووي مراةاوووة ظووي م  ووو وتكووون حيووواا ا
و،ممو ممما يؤكممد أن النفممي بدرجاتممس السممابق ذكر،مما تكممون منوطممة بنا،ممب  ،بالقمما،رة

، وأن ما يقوم بس المنفي يكون تحت المراضبة الثمديدة، (ٖ)المدينة اإلضميم أو حاكم
 الطواثمي عمم  ضمبضحمين ، مٖٛٗٔ  هٜٗٚ عمام والثما،د عمم  ذلمك ماحمدث

 -ٚٗٚعهممد السمممطان المظفممر حمماجي ) يحمم المماليممك مقممدم ،(ٗ)السممحرتي عنبممر
حخمممرج  ،امنفًيممم بيمممت المقممدس  إلممم أخممرج ضمممد وكممان ،م(ٖٚٗٔ -ٖٙٗٔه  ٛٗٚ
عوضمممب و  ، حاسممتدعي إلممم  القممما،رة،ذلمممك حسخمممذ عميمممس ،ِإذن بغيممر منفممما  ممممن احاًجمم

أو يحمدث تثمديد حمي درجمة النفمي لفعمل  ل(٘)، ورجوعمس إلم  منفما بمصادرة أموالس
ه  ٓٓٛعمممممام  لممنفمممممي وصممممممت أخبمممممار  لمسممممممطان حقمممممرر عقابمممممس، مسممممممما حمممممدث

                                                           

 لٕٗ٘  ٔ؛ ابن تغري بردي: حوادث، ٕٓٚ ٖابن حجر: إنبا ،  (ٔ)
 لٕٕٗ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٕ
جممان كمممود جرسممان: ازد،ممار وانهيممار حااممرة مصممرية: ضمموص، ترجمممة بثممير السممباعي،  ((ٖ

 لٖٛٔمل ، ٕٕٔٓ، ٔالمركز القومي لمترجمة، القا،رة، ط
حمممممي الخمممممدم حتممممم  أممممممر م(، ترضممممم  ٖٛٗٔه ٜٗٚ،مممممو عنبمممممر السمممممحرتي الناصمممممري )ت  ((ٗ

ه، ومممات بالقممدس حممي الطمماعونل المقريممزي: ٜٕٚطبمخانمما ، وأصممبص مقممدم المماليممك عممام 
 (لٖٛٗرضم ) ر، تٜٜٔ  ٖ؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ٜٚ  ٗ، ٕ٘ٔ  ٖالسموك، 

 لٔٚ  ٗالمقريزي: السموك،  ((٘
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مممما ابميمممر ثممميع الصمممفوي المنفمممي بالقمممدس، بممممه السممممطان عنمممس أنمممس  م،ٜٖٚٔ
  ل(ٔ)يتعرض لمنسا  حي الطرضات حقرر نفيس مسجونا بقمعة المرضب

 أو يرجمما بطمماً   ،(ٕ)يحممدث أن يممتم العفممو عممن المنفممي ويرجمما إلمم  إمرتممسو 
، المذي (ٖ)حمدث مما ابميمر أركمماس الظما،ري المدوادار الكبيمر و،ذا مما بالقا،رة،
 ،لقما،رةا إلم  ممن دميماط بطماً   بنما  عمم  طمبمس م،ٕٗٗٔه  ٙٗٛعام  أحار

، أو (٘)إلمم  إمممرة أعممم  يممتم تصممعيد المنفممي أو ل(ٗ)وأذن لممس بممالركوب حيممث يثمما 
حيمممتم نفيمممس إلممم  مكمممان أخمممر يقتمممرن النفمممي حيمممس  ،يمممتم التثمممديد عميمممس بعقوبمممة أضسممم 

 ل(ٙ)ف  إل  مدينة أخرى ويسجن بقمعتهاينبالسجن مسل اإلسكندرية، أو 
قمول أن لكمل حالمة نفمي سمببها الخمماص، حميمكن ال ،(ٚ)وعون أسوااا النفوي

بممممممر يعمممممممس "ن النفمممممي تمممممم ب عممممممم سمممممبب نفيمممممس؛ولمممممم يُ  ،،نممممماك ممممممن تمممممم نفيمممممسو 
والذي غمف تاريع  ،،و أن الصراع السياسي ،ابعم، ولكن ابغمب (ٛ)"السمطان

، ؛ حيث السمطنة ،دف لكل من رأى حي نفسس أنمس ضمادر وأ،مل لهمادولة المماليك

                                                           

 لٛ  ٖٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٜٔ  ٕابن حجر: إنبا ،  (ٔ)
 لٙٚٔ  ٙ؛ السخاوي: الاو ، ٕٖٕ  ٕر: إنبا ، ابن حج ((ٕ
م(، ممممن مماليمممك ٓ٘ٗٔه  ٗ٘ٛ) ،ممو ابميمممر سممميف الممدين أركمممماس الظممما،ري الممدوادار ((ٖ

الظا،ر برضوق، تنقل حي خدمة السالطين إل  أن طمب إعفا   والسكن بدمياط، سمم القما،رة 
 ل ٜٕٖ  ٕوتوحي بهال ابن تغري بردي: المنهل، 

 لٖٙ٘  ٘ٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٖٚٗ، ٜٓٗ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٗ
م(، وابميمممر تمممنم ممممن عبمممد ٚ٘ٗٔه  ٕٙٛمسمممل وابميمممر بردبمممك العجممممي الجكممممي )ت  (٘)

؛ ٖٖٔ، ٕٓٓ  ٙٔم(، ابمممن تغمممري بمممردي: النجممموم، ٖٙٗٔه  ٛٙٛالمممرازق أميمممر سمممالح )
 (لٔٓٛ)رضم  رت ،٘ٚٔ  ٗ(، ٜٗٛ)رضم  ر، تٖٕ٘  ٖالمنهل، 

ل  دمياطل ((ٙ  أنظر حيما بعد عن أنواع النفي من وا 
لمممن أتحمممدث عنهممما باستفاامممة، ولكمممن سسثمممير إلممم  مجممهممما حت ممم  تكتممممل صمممورة وصمممف  (ٚ)

 عقوبة النفي حي عصر المماليكل

 لٕٕٛ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  (ٛ)
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تغيممر عهممود السممالطين، حممال يمبممث  لعممل أ،مهمماو  ،(ٔ)أواممص ،ممذ  ابسممباب تكانمم
وينفمي  ،حيسجن بعامهم ،السمطان الجديد أن يقبض عم  رجال السمطان القديم

بثخصمية السممطان وطريقمة  ارتبطت بعض ،ذ  التفصميالتو  ل(ٕ)ابخر البعض
، وبعامها كمان (ٖ)وتقرير  بسن تكون عقوبمة النفمي بمديال عمن عقوبمة القتمل تفكير 
بعمض ابحيمان تمرتبط  حمي، و (ٗ)والقاماة خطس من رجال المدواوين واإلدارة بسبب

 ل(٘)الكالمكسن يخاثن أحد ابمرا  السمطان حي ثخصي  عقوبة النفي بسبب
 :مدن المناظي االسمطنة وخواص ا-ثانًيا

العامممة  القاعممدةتظهممر لنمما اسممتعراض حركممة النفممي حممي عصممر المماليممك، ب
أن سمممالطين المماليمممك ضمممد  و،ممميلممم  ،مممذ  العقوبمممة؛ التمممي غمفمممت ابممممر بالنسمممبة إ

 ،واعوا نصب أعينهم أن تكون القما،رة عاصممة السممطنة خاليمة ممن المناحسمين
مممن ابمممرا   ،ممو الممتخمص حكممان الهممدف ؛(ٙ)تكممتمهم حممي القمما،رةخثمم  يُ  أو ممممن
يرسممم صممورة وااممحة  ،ممو ممماو  ا لمسمممطان،الممذين يثممكمون تهديممدً  خاصممة الكبممار

حمي درجمة -اواسمتتبا ذلمك أيًام ،(ٚ)لمخريطة السياسمية المتغيمرة لسممطنة المماليمك
 أى السممممطان أنلمممذلك الهمممدف تطبيمممق عقوبمممة النفمممي لممممن ضمممام بمممسي حعمممل ر -تاليممة

 لفعمسل عقوبة النفي جزا 

                                                           

دراسمات ؛ ضاسمم عبمد : ٖٔإبرا،يم عمي طرخان: مصمر حمي عصمر المماليمك الجراكسمة،  ((ٔ
 لٚٗحي تاريع مصر ا جتماعي، 

؛ طرخمان: مصمر حمي عصمر المماليمك الجراكسمة، ٛ٘ٔ  ٙٔابن تغمري بمردي: النجموم،  ((ٕ
 ل٘ٔ
 لٓٛٔ -ٜٚٔ  ٗٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٖ

 لٗٙٔ  ٔابن تغري بردي: حوادث،  (ٗ)
 ل ٖٓ٘  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم، ( (٘
 لٜ٘ٙاسامة حماد: اإلسكندرية،  ((ٙ

(7  ( YEHOSHUA FRENKEL, Alexandria in the Ninth/Fifteenth 

Century:A Mediterranean Port City and a Mamluk Prison City, Al-

Masaq, 2014,Vol. 26, No. 1, 78–92, p84. 
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نجمد أن  ،ض المدن التمي كمان يمتم النفمي إليهمااستعر ا يتم حين وعم  ذلك
 :  نستطيا الفصل بينها حين اإلجابة عنها أس،مة ةسالس ،ناك

 ؟دون غير،ا مناحيالمدن  ماذا كانت تمك المدن ،يل ابول:
 ؟من مدن المناحي ن غير،امدينة ما دو لثخص ما نفي ما د لة  :الساني

 حي تحديد مكان النفي؟رتبة المنفي ومكانتس سا،مت ،ل السالث: 
كممممان المماليممممك لمنفممممي نجممممد أن النفممممي  لممارسممممة سممممالطين بنظممممرة عامممممةو 

 سموا  بنفي المراد نفيس إلم  الثمام، ،الهدف منس التغريب والبعد عن مصر عامة
النفمممي إلممم  الحجممماز بمكمممة  يمممتم أو دمثمممق أو طمممرابمس، أو ، أو صمممرخد،بمممالكرك

أن  وحي مرحممة تاليمة نجمد، حالنفي إل  المدينة كان ضمياًل  ،عم  وجس الخصوص
و،مو اإلسمكندرية وضموص ودميماط،  لممدن اببمرز كمان النفي إل  المدن المصمرية

النفممي إلمم  كممل مممن ابضمماليم السالسممة يمسممل درجممة ممما  أن تنبيهمما  عتبممارمسممل يممما 
يمممتم لمممم يكمممن وأن النفمممي  ؛سمممم إلممم  الممممدن سانيممما ،ليم أوً  تؤكمممد أن النفمممي إلممم  ابضممما

 للمنفي إل  المدن المختمفة اد  تس تؤكد أن ،ناك ،دحً  أن بل ،الصدحةبمحض 
يمسممل أكسممر درجممات  ،قممول أن النفممي داخممل مصممريمكممن ال ،ولتفصمميل ذلممك

نفمي ابميمر سمودون لابمن تغمري بمردي  ولعمل وصمف النفي من ناحيمة الصمرامة،
 حممي : " سممميممدل عممم  ذلممك، حقممال (ٔ)مٕٗٗٔه  ٙٗٛعممام  الظمما،ري السممودوني

 يالّسممممودون سممممودون ابميممممر بنفممممي السمممممطان رسممممم ثممممعبان خممممامس السممممبت يمممموم
 ثممفا سممم طممرابمس، إلمم  بتوجهممس حرسممم حيممس حثممفا ضمموص، إلمم  الحاجممب الظمما،ري

مما يواص أن درجة النفي لقوص  ل(ٕ)"بّطاً   بالقا،رة باإلضامة لس حرسم اسانيً  حيس
                                                           

م(، ٓ٘ٗٔه  ٗ٘ٛ،و ابمير سيف الدين سودون بن عبد هللا السودوني الظا،ري )ت  ((ٔ
لم يكن من ابممرا  الكبمار، تمول  اإلممرة منمذ عهمد المؤيمد، نفمي أكسمر ممن ممرة إلم  القمدس، 
سم يرجما إلم  القما،رة، إلم  أن طممب بمسن يكمون ممن الحجماب عمم  غيمر إممرة، حسجيمب إلم  

(؛ السممممخاوي: ٔٙٔٔرضممممم) ر، تممممٛٚٔ  ٙ: المنهممممل، طمبممممس حتمممم  ممممماتل ابممممن تغممممري بممممردي
 (لٕٙٓٔرضم) ر، تٜٕٚ  ٖالاو ، ، 

 لٖٙ٘ -ٖ٘٘  ٘ٔالنجوم،  ((ٕ
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-ليس بسبب المكان ولكن بسبب المراضبة والمالحظة–داخل مصر كانت ابثد
أ،ممون مممن سممابقس، سممم ثممفا حيممس  ابممما يمسممل نفًيمم ،حمممما ثممفا حيممس نقممل إلمم  طممرابمس

  لحكان استقرار  بالقا،رة بطاً  
 ،خميفمة أي يتم نف  لم أنسحنجد  أ،مية من تم نفيس وخطورتس،ومن ناحية 

 تمممم ولكمممن ،(ٕ)والحجممماز الثمممام بمممالد إلممم  السمممالطين أبنممما  ممممن أو ،(ٔ)سممممطان أو
وأن النفممي  ،(ٖ)ودميمماط وضمموص اإلسممكندرية الممسالث، المصممرية المممدنإلمم   نفمميهم

 بمرا  المماليكل مقتصًرا عم  ا ارج مصر سوا  لمثام أو الحجاز، كانخ
الحمديث عمن بعمض ممدن د أسيمرت عنم ،اممة يةاض ةناضثو،ذا ما يجعل م

يكون لمدن وأماكن متدنية حي المعيثة والحيماة، حبنظمرة  أن النفي المناحي، و،ي
                                                           

استسني من ،ذا ابمر الذي استمر طوياًل، نفي السممطان خماير بمك الخثمقدمي )سممطان  ((ٔ
م لإلسمكندرية مسمجوًنا، سمم نقمل ممن اإلسمكندرية لمكمة ٚٙٗٔه  ٕٚٛليمة( الذي نفي عمام 

م حنقممممل لمقممممدس، إ  أنمممس مممممات بمجممممرد ٖٚٗٔه ٛٚٛم، وثمممفا حيممممس عمممام ٓٚٗٔه  ٘ٚٛ
(؛ عبد ٕٛٚ، تر رضم )ٕٛٓ  ٖمل السخاوي: الاو ، ٗٚٗٔه  ٜٚٛالوصول إليها عام 

، ٗٚٗ  ٕ؛ ابمن إيماس: بمدا،ا، ٔٓٔ، ٔٚ  ٚ، ٜٕٗ  ٙالباسط بمن ثما،ين: نيمل ابممل، 
 ل ٜٚ، ٜٓ  ٖ
 المعزولمون الدولمة سمالطين لمبعض أن يكمون النفم  المماليمك عصمر بدايمة منذ لفترة ظل ((ٕ

 ،(مٜٕٚٔ -ٕٚٚٔ  هٛٚٙ -ٙٚٙ) خمممممان بركمممممة السمممممعيد المممممممك مسمممممل السممممممطنة، عمممممن
 -ٛٓٚ) ممممن الفتممرة حمممي السانيممة سممممطنتس بعممد ضممالوون بمممن محمممد الناصمممر الممممك والسمممطان

ه  ٜٙٙ -ٜٗٙإلممممممم  الكمممممممرك، وتمممممممم نفمممممممي العمممممممادل كتبغممممممما ) (مٖٛٓٔ -ٖٚٓٔ  هٜٓٚ
 نفمممي حمممي السممممطنة اسمممتراتيجية تغيمممرت بعمممد،ا ممممن ولكمممنل م( إلممم  صمممرخدٜٕٙٔ -ٜٕٗٔ

 أن يمكممن لممكممس، محمممد الناصممر رجمموع أن ولعممل ذلممك راجمما إلمم  مصممر، خممارج السممالطين
يكمممون مثمممجًعا لبعامممهم حمممي الحمممذو حمممذو  حمممي محاولمممة الرجممموع لممكمممس ممممرة أخمممرى، حكمممان 

 الثام والحجازلالحرص عم  نفي السالطين وأبنا ،م حي مصر دون 
ن لممم تكمن بدرجممة  ((ٖ حمي داخمل مصممر كانمت ،نمماك ممدن ومنمماطق أخمرى يمتم النفممي إليهما، وا 

،ممذ  المممدن الممسالث، مسممل أسمموان، والواحممات، المتممان ذكرتمما حممي نفممي بعممض المماليممك دون 
أو رجممال الدولممة مممن أربمماب ابضممالم، وبعممض أمممرا  المماليممك بغيممر سممبب سياسمميل  ،ابمممرة

 ل ٜٖٛ  ٚ، ٜٕٛ  ٗ؛ المقريزي: السموك، ٓٚ  ٜٔ: الواحي، انظر: الصفدي
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حمال  ممدن المنماحي سموا  حمي الثمام أو مصمر، لهذ  المدن التمي ذكمرت سمابقا ممن
إ  ويمممتم وصمممف أن ،مممذ  المدينمممة اتخمممذت منفممم   ،تمممذكر مدينمممة ممممن ،مممذ  الممممدن

حرينكمل  حيهوثموا أو لوجود تحصينات تمنما الهمروب، ،أو مناخها الحار ،لبعد،ا
YEHOSHUA FRENKEL  حمي بحسممس يرسمم صممورة لإلسمكندرية حممي عصممر

عد اإلسكندرية عمن بُ  ، وأناواجتماعيً  االمماليك، أنها كانت مدينة مهمثة سياسيً 
 وأيمالون ل(ٔ)نفم ا لممن يُ ،و المدعاة لتكون سجنً  واتخاذ،ا كمدينة حدودية القا،رة

Ayalon  و وجمود سمور حولهماعدم يذكر أن النفي لبيت المقدس كان بسبب ،  
والباحسمممممة ،المممممة ، (ٕ)نمممممواة لتممممممرد عسمممممكرييمكمممممن اسمممممتخدامها كحاميمممممة عسمممممكرية 

وصمممعوبة  حرارتهممما المرتفعمممة بسمممبب  تمممذكر أن ضممموص اتخمممذت كمنفممم الرحممماعي،
حفذا ما تم النظر لهذ  ابسباب نجمد أنهما تتعمارض حيمما بينهما،  ل(ٖ)المعيثة حيها

حاإلسممكندرية بهمما حاميممة عسممكرية وسممور حولهمما، مممما ينفممي السممبب الممذي يممذكر  
أيممالون بممسن النفممي لمقممدس لعممدم وجود،ممما بهمما، وكممذلك ضمموص والحممرارة المرتفعممة 

صممر، بهمما، نجممد اإلسممكندرية ذات منمماخ معتممدل ولكنهمما أصممعب مممدن المنمماحي بم
و،كذا إذا ما تم واا المدن والبحث عما يدعو إل  كونهما منفم  سمنجد السمبب 

  وعكسس حي كل المدنل
فذا مما نظرنما ، حم ،تبعمد عمن الحقيقمة حمي مجممهما والحقيقة أن ،ذ  ابضموال

بممل كممان  ،مممدن كانممت تعممج بالسممكان والحيمماة ، نجممد،اامممدن المنمماحي جميًعممإلمم  
مطنة مسمل دمثمق، وبعامها يمسمل مدينمة ذات بعاها يمسل العاصمة السانيمة لمسم

مدن يمسل موضعها بعاها مكانة دينية كبيرة مسل مكة والمدينة وبيت المقدس، و 
ن كانت صغيرة حي مسماحتها، ،حي سقمها أنها مدن كبيرةوواضعها  ، مسمل ضموص وا 

                                                           

(1)  Alexandria,p.79. 

(2  ( Ayalon, David, The Mamluk military society, Variorum Reprints, 

London,1979, p.34. 

السمممجون حمممي مصمممر حمممي العصمممر المممممموكي، رسمممالة ماجسمممتير، كميمممة الدراسمممات العميممما،  ((ٖ
  لٖٛ م،ٕٛٓٓالجامعة ابردنية، عمان 
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، (ٔ)وكمان السممطان يخمرج إليهما لمصميد ،و،ي أكبر مدن صعيد مصر حمي وضتهما
حممي  الكممارم تجممارة، وبهمما مركممز او ة الممديار المصممرية وأجمهممم ضممدرً وواليهمما أعظممم 
ومنها تتوجس ضواحل الحجيج المغاربة إل  الحجاز، وبهما العديمد  ،(ٕ)جنوب مصر

ولم يكن  ،(ٖ)من كل مكان حكان يستيهم طالب العمم ،من العمما  الذين ظموا بها
بعماد المسيمرين إل خطة السمطنة إ  كجز  من ،اختيار،ا كمنف  كما يرى جراسان

، كممل ،ممذا (ٗ)كونهمما مدينممة محوريممة لمراضبممة أحمموال الجنمموب ،لمقالضممل حممي القمما،رة
  لينفي عن ضوص أن تكون مدينة ضاسية عم  حياة من يعيش حيها

حتجممارة  ، والمينمما  ابول لمصممر،مدينممة التجممارةحهممي اإلسممكندرية أممما عممن 
تجعمممل ممممن السمممهولة بمكمممان أن نبنمممي  ؛منهممماوبممما وابتيمممة المتجهمممة بور السممممطنة 

ن إبمممل  ،(٘)تصمممور واامممص حمممول عمرانهممما وامممخامتها ا ضتصمممادية وا جتماعيمممة
 هللا، حرسها " حقال عنها: ثهد بس الرحالة المسممون مسل ابن بطوطة،ازد،ار،ا 

 بهما البنيمان، ابصميمة الثمان، العجيبمة المسنوس، والقطر المحروس، السغر و،ي
 ولطفمممت مغانيهممما، كرممممت وديمممن، دنيممما ومممم سر وتحصمممين، تحسمممين ممممن ثممم،ت ممما

 سممنا،ا، تجمّمم  الفريممدة حهممي مبانيهمما، واإلحكممام الاممخامة بممين وجمعممت معانيهمما،
 المحاسمن لمفتمرق الجامعمة المغمرب، بجمالهما الزا،يمة حال،ما، حي تجّم  والخريدة

                                                           

 لٗٚ  ٜابن تغري بردي: النجوم،  ((ٔ
ه: السغمممر الباسمممم حمممي صمممناعة  ٛٙٛالسمممحماوي )ثممممس المممدين محممممد بمممن محممممد( ت  ((ٕ

  ٔ، ٜٕٓٓالمصمممرية، القممما،رة  الكاتمممب والكممماتم، تحقيمممق: أثمممرف محممممد أنمممس، دار الكتمممب
 لٕٕٛ

، انظممر الدراسممة الهامممة كمركممز إسممالمي حممي الصممعيد حممي العصممور الوسممط عممن ضمموص  ((ٖ
 un center musulman de la Haut - egypteلجان كمود جارسان: و،ي بعنوان 

Medievale:Qus ،ترجمممت بالعربيممة بعنمموان: ازد،ممار وانهيممار حااممرة مصممرية: ضمموص :
 مل ٕٕٔٓ، ٔترجمة بثير السباعي، المركز القومي لمترجمة، القا،رة، ط

 لٖٛٔضوص،  ((ٗ
جمممال الممدين الثممميال: تمماريع مدينمممة اإلسممكندرية حممي العصمممر اإلسممالمي، دار المعمممارف،  ((٘

  لٕ٘ٚرية، ؛ عبد العزيز سالم: اإلسكندٚٛالقا،رة، بلت، 
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 حفليهمما طرحممة وكممل اجتالؤ،مما، بهمما بديعممة حكمملّ  والمغممرب، المثممرق بممين لتوسممطها
، بممل أن (ٔ)"احممسغربو  عجا،بهمما حممي وصممنفوا حممسطنبوا، النمماس وصممفها وضممد انتقاؤ،مما،

 ،امؤلًمممم امممما حمممدث ممممن بعمممض المممذين نفممموا إليهممما، ينفمممي أنهممما كمدينمممة تمسمممل واضًعممم
أو  ،بممنقمهم منهمما العفممو عممنهم، والسممماحبعممد أن تممم  ،سممالطينالخمفمما  وال ضبعحمم

 ،حتمماجروا حممي أسممواضها ومتاجر،مما ،طمبمموا البقمما  بهمما خففممت القيممود عممن تحركمماتهم،
 ل(ٕ)ن حالهمسُ وحَ  ،من ذلك وأصبحوا أسريا 

لنفي حي عصر المماليك كانت تتمسل أن حمسفة ا القول يمكنح وعم  ذلك
 لومممممواطن ضمممموة المنفيممممين عممممم  كممممل حممممال ،حممممي التغريممممب واإلخممممراج مممممن القمممما،رة

مممما  ا، أو إبعمممادً اسمممجنً وتعمممددت مممما ،مممذا التغريمممب أثمممكال ودرجمممات النفمممي، إمممما 
بمدون النظمر إلم  كمون المدينمة  وكمل ذلمك لالتاييق، أو إبعاد ما حريمة الحركمة

أو حقيممرة حممي حياتهمما، حممالمهم  اسممية حممي مناخهمما،أو ض ،مناسممبة مممن ناحيممة المنمماخ
 :عم  سالسة أاالع ثتممةضاعدة عامة م ،و تطبيق

ويكمممون ذلمممك حمممي اإلسمممكندرية  ،خثممم  ممممنهمسمممجن المنممماو،ين المممذين يُ  :لابو 
وأبراجها، أو يتم سجن من كان من ابمرا  الذين   يخث  منهم بعد 

بعمممد  عنمممس السممممطنة تراممم لقيمممامهم بفعمممل    انظمممرً  ،لمدينمممة مممما نفممميهم
 ،مسمممل طممممرابمس ،إلممم  سممممجون بعمممض القممممالع حمممي بمممالد الثممممام ،النفمممي

 لوالصبيبة ،والمرضب
نفمي الثخصميات الهامممة داخمل مصمر حممي ممدنها المسالث اإلسممكندرية  :السماني

 عاد حقطلبباإل أو نفيٍ  بسجنٍ  وضوص ودمياط، ما بين نفيٍ 
 لالحجاز وأالثام  بالد إما إل اإلبعاد خارج مصر  :السالث

                                                           

ابن بطوطة: تحفة النظار حي غرا،ب ابمصار وعجا،ب ابسفار، المعروحة برحمة ابن بطوطمة،  ((ٔ
 لٜٚٔ  ٔ، ٜٜٚٔتحقيق عبد الهادي التازي، مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية، الرباط، 

؛ ٖٕٚ  ٖ، ابمن حجمر: إنبما ، م(ٙٔٗٔ -٘ٓٗٔه  ٜٔٛ -ٛٓٛمسل الخميفة المسمتعين بما ) ((ٕ
 ٖٛٔم(، ابمن تغمري بمردي: ممورد المطاحمة، ٗٚٗٔه  ٜٚٛوالسمطان الظا،ر تمربغا حت  توحي ) 

 لٓٗ  ٖ؛ السخاوي: الاو ، ٗٛٔ –
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ممممن ممممدن  ولعمممل مممما يفسمممر لمممماذا كمممان اإلبعممماد لهمممذ  الممممدن دون غير،ممما 
–حقموص واإلسمكندرية ،يرجا إل  ارتباطها بالقا،رة بطرق سمهمة ومراضبمة مصر،

ممممن الممممدن الكبيمممرة والهاممممة داخمممل مصمممر؛ ممممما يسمممتتبا تمهيمممد –اسمممابقً  كمممما ذكمممر
الطمرق لموصممول إليهمما، و،ممذا مما حممدث ممما دميمماط منمذ عصممر السمممطان المظفممر 

يصمل  االمذي أنثمس جسمرً  م(ٜٖٓٔ -ٖٛٓٔه  ٜٓٚ -ٛٓٚ)بيبرس الجاثمنكير
  ل(ٔ)ا بين القا،رة ودمياط و  ينقطا حي وضت حياان النيلم

أنمس كانمت  يساند تممك الرؤيمة لفمسمفة النفمي حمي عصمر المماليمك،ولعل ما 
بغممرض تجميمما  ،(ٕ)،نمماك سممالث محمماو ت لمفممرار مممن ضمموص ودميمماط إلمم  الثممام

 تكانم ،النفمي إلم  الثمام ولمذلك حمسكسر حما ت، القوة وابنصار لمناو،مة السممطنة
أو المممذين   يخثممم   ثممممل ابممممرا  المنفيمممين بمممدون سمممبب سياسمممي،تحمممي الغالمممب 

ذا حممدث حيكممون حممي سممجن أحممد ضالعهمما البعيممدة بسسممهم بدرجممة كبيممرة، ، والممذي وا 
يمممؤدي حمممي بعممممض ابحيمممان إلمممم  تحمممالف أحمممد ابمممممرا  المنفيمممين ممممما غيمممر  مممممن 

وجمود ذلممك ، ولعمل مما يؤكمد (ٖ)المماليمك المذين نفموا بالثمام ويتجهموا ناحيممة مصمر
الممذان تحالفما لمقاما   ،(ٗ)الحماحظي حدث بين المؤيد ثميع ونموروزما  ؛التخوف

                                                           

 لٕٙٗ -ٕ٘ٗ ٕالمقريزي: السموك،  (ٔ)
كانممت ،نمماك سممالث محمماو ت لمفممرار مممن مصممر لمثممام لمجموعممات مممن المنفيممين بكممل مممن ضمموص  (ٕ)

م، ضممام بهمما مجموعممة مممن ابمممرا  المنفيممين بهمما، ٖٛٛٔه  ٜٔٚودميمماط، ابولمم  حممي ضمموص عممام 
ه  ٕٚٛم، والسالسة ضام بها السمطان تمربغما عمام ٕٓٗٔه  ٘ٓٛوالسانية ضام بها سودون طاز عام 

 -ٜٕٙ  ٕٔ؛ ابممممن تغمممري بممممردي: النجمممموم، ٖٛٚ  ٔن حجمممر: إنبمممما  الغممممر، مل انظمممر: ابممممٚٙٗٔ
؛ عبمممد الباسمممط بمممن خميمممل: نيمممل ٓٗ  ٖ؛ السمممخاوي: الامممو ، ٗٛٔ -ٖٛٔ؛ ممممورد المطاحمممة، ٜٕٚ

 لٜٕٖ -ٕٖٛ  ٙابمل، 
 لٕٗٓالبصروي: تاريع البصروي،  ((ٖ
م(، أحممد ٗٔٗٔ ه ٚٔٛ،ممو ابميممر سمميف الممدين نمموروز بممن عبممد هللا الحمماحظي الظمما،ري، )ت  (ٗ)

مماليك الظا،ر برضوق، تمرد عم  كل ممن الظما،ر برضموق وأبنمس الناصمر حمرج، وأنتهم  ابممر بقتممس 
  ٖ(؛ ابمن حجمر: إنبما ، ٕٙٗٔرضمم ) ر، تمٖٔ٘  ٖيد ثيعل المقريمزي: درر العقمود، ؤ حي عهد الم

اممو ، (؛ السممخاوي: الٕٙٓٙرضممم ) ر، تممٖٗ  ٕٔ(؛ ابممن تغممري بممردي، المنهممل، ٚٔرضممم ) ر، تممٓ٘
 (ل ٔٚٛرضم ) ر، تٕٗٓ  ٓٔ
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عم  الناصر حرج بن برضموق، حبعمد أن تقاسمما السممطة بو يمة ثميع نيابمة الثمام، 
ونمموروز أتابكيممة السمممطنة، دس ثمميع لنمموروز مممن أخاحممس مممن تممولي ثمميع الثممام 

تغممري بممردي:" سممم سمممط عممم   ، حقممال عممن ذلممك ابممنبنهمما الطريممق إلمم  السمممطنة
نممموروز حمممي البممماطن ممممن يحسمممن لمممس اإلضاممممة بمممالبالد الثمممامية، ويقمممول لمممس: المممبالد 
الثمممامية ضمممرب لمممك إلممم  طريمممق السممممطنة  تسممماع بالد،ممما وكسمممرة ممالكهممما، وعظمممم 

    ل(ٔ)ضالعها، حانخدع نوروز"
ممن -السممطنة عاصمة-القا،رةإخال  ،و الهدف العام حوحي كل ابحوال 

كممممان الهمممممدف وممممممما يؤكممممد أن النفمممممي  ،ثخصمممممية يخثمممم  السممممممطان جانبهمممماأيممممة 
كمر عمن نفمي مما ذُ  ،حا ت التي تسمتدعي السمجن  حي الابساسي منس اإلبعاد إ

، الممممذي خيمممرو  بممممين النفمممي إلممم  مكممممة أو المدينمممة أو بيممممت (ٕ)ضبمممرديابميمممر أن أ
 ِبمْصممر ضمميم: أضَممالَ  بممل ِمْنهَمما َواِحممًدا يْختَممر المقممدس أو اإلسممكندرية أو دميمماط "َحمممم

  هٕٜٓوكان ذلك حي عمام  ،(ٖ)َغز ة" ِحي اْْلن َوُ،وَ  ،بذلك اْلَجواب عادوأ  ،بطاً  
 لمٜٙٗٔ

وكيفيممممة  ،النفممممي التممممي تظهممممر الهممممدف مممممن عقوبممممةولعممممل أبممممرز المقممممو ت 
ه  ٕٗٛ)  مممما ذكمممر  السممممطان ططمممر ؛ممممدن المختمفمممةمودرجمممة النفمممي ل ،تنفيمممذ،ا
 مماليممك المؤيديممة الفتممك بممبعض خصمموم السمممطانحممين أراد بعممض ال ،م(ٕٔٗٔ

 مممن ضاسممو  مّممما ؛ذكرتمممو  ممما لطمممب بقّيممة حمميهم بقمم  ممما ،ممؤ   بمما، حقممال: "أعمموذ
نممما والّتثممّتت، الغربممة  حمقممة إضطمماع مسممل بممسود ، يقمموم ممما مممنهم واحممدٍ  كمملّ  ضصممد وا 
خالصممة تقيمميم  وتمسممل ،ممذ  المقولممة ل(ٗ)بممدمياط" ويقمميم مرتّممب أو بالقممدس، ويقمميم

                                                           

 لٖٙ  ٕٔالمنهل،  ((ٔ
ضبردي الدوادار، أحد ابمرا  الكبار حي عهد السممطان ابثمرف ضايتبماي، أ،و ابمير أن  ((ٕ

لس العديد من ابحداث أثمهر،ا صمراعس مما بعمض ابممرا  المماليمك، كمان ممن نتيجتمس نفيمس 
 لٕٙٗ -ٕ٘ٗ، ٕٖٚ -ٖٔٚ  ٖل ابن إياس: بدا،ا، مٜٜٗٔه  ٜ٘ٓ، ت من مصر

 لٕٕٓ، : تاريع البصرويالبصروي (ٖ)
 لٗٛٔ  ٗٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٗ
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مممدن المنمماحي حممي مصممر والثممام، حقممد كانممت دميمماط والقممدس تمممسالن أخممف مممدن 
و،مو  حمم يذكر بسن من نفي إليهما ضمد سمجنل السمطنة، أنحا  المناحي حي جميا

 كنمممموذج لممنفممم  ،ممما ينقمنممما إلممم  الحمممديث حمممي النقطمممة التاليمممة عمممن مدينمممة دميممماط
بمس  ذ،بُيميثمعر بمالخطر عمم  حياتمس حمين  ا،إليهم الذي لم يكن المنفميُّ  ،الهادئ
 إليهال

 :دمياط لى النفي -ثالثًا
مسمت دمياط حي عصر المماليك مدينة مغمقة بفحكام، ولم يكن ذلك لكي 

والسممابعة  ولكممن كممون المدينممة تعراممت خممالل الحممتممين الخامسممة ؛تكممون منفمم 
وبنممما  مدينمممة ة القديممممة ، حكمممان القمممرار بهمممدم المدينممملهجممممات واحمممتالل الصمممميبيين

 عهمد الظما،ر بيبمرس،ب هٜ٘ٙعمام  حمي تم تحصينها-(ٔ)عرحت بالمنثية-جديدة
ُأْنثمئ  ، سمم(ٕ)لمنا السفن الكبيرة من الدخول لفرع النيل بها دم حم بحر دمياطرُ و 

وخرجمممت منهممما الغمممزاة لغمممزو ضبمممرص وغير،ممما ممممن جمممزر البحمممر  ،(ٖ)بهممما أسمممطولٌ 
وضمممد وصمممفها ابمممن بطوطمممة  ل(ٗ)عمممدة ممممن عصمممر المماليمممك حمممي أوضممماتٍ  ،المتوسمممط

دل عممممم  اتسمممماعها وعمرانهمممما، ممممما تثممممديد ضباممممة الدولممممة عممممم  الممممداخل  اوصممممفً 
 لمس المواليمة المدور وأ،مل الّنيمل ثماطئ عمم  دميماط ومدينمة حقمال:" ،والخارج منهما

                                                           

المقريزي: المواعظ وا عتبار حي ذكمر الخطمط واْلسمار، تحقيمق أيممن حمؤاد سميد، مؤسسمة  ((ٔ
؛ العينمممي ) بمممدر المممدين محممممود( ت ٚٓٙ  ٔم، ٕٕٓٓالفرضمممان لمتمممراث اإلسمممالمي، لنمممدن، 

ه: عقد الجمان حي تاريع أ،ل الزمان عصر سالطين المماليك، تحقيق محمد محمد ٘٘ٛ
جمال الدين الثيال: مجممل  ؛ٖٚ  ٔ، ٕٓٔٓية، القا،رة، أمين، دار الكتب والوسا،ق القوم

 لٖٛ -ٖٚ م،ٕٚٔٓ المتحدة، المممكة سي، أي سي ،نداوي مؤسسة تاريع دمياط،
 لٚٓٙ  ٔ؛ المواعظ، ٕٙ٘  ٔالمقريزي: السموك،  ((ٕ
 لٕٚ٘  ٔالمقريزي: السموك،  ((ٖ
واإلسمكندرية لغزو،ما، حمي من أ،م الغزوات لقبرص التي خرج أسمطول بحمري ممن دميماط  ((ٗ

؛ سممممعيد عبمممد الفتمممماح ٖٛٔ  ٚهل المقريممممزي: السمممموك، ٜٕٛعهمممد ابثمممرف برسممممباي عمممام 
عاثمممور: ضبمممرس والحمممروب الصمممميبية، سمسممممة تممماريع المصمممريين، الهي،مممة المصمممرية العاممممة 

 لٕٔٔ -ٜٗم، ٕٕٓٓ، ٕلمكتاب، القا،رة، ط
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 ،النيممل إلم  حيهما ينمزل دركمات بهما دور،ما ممن وكسيمر بالمد  ، المما  منمس يسمتقون
 سممما،مة وغنمهممما المراكممب، حمممي مصمممر إلمم  سممممر  يحممممل كسيممر بهممما المممموز وثممجر
ذا! غممنم وكالبهمما حممموى، سممور،ا: دميمماط حممي يقممال ولهممذا والنهممار، بالميممل ،مماًل   وا 
 ممن كمان حممن ،الموالي بطمابا إ  عنهما الخمروج إلم  سمبيل لس يكن لم أحد دخمها
 يطبما وغيمر،م بابها، لحراس بس يستظهر كاغد ضطعة حي لس طبا عتبًرا،مُ  الناس
 ؛، والمعتقمممد أن الحمممال اسمممتمر عمممم  ذلمممك المنممموال(ٔ)"بمممس حيسمممتظهر ذراعمممس عمممم 

 وخاصممة بعممد أن أصممبص حاكمهمما حممي مرتبممة النيابممة منممذ عهممد ابثممرف برسممباي
 ل(ٕ)هٖٔٛعام  م(ٖٚٗٔ-ٕٕٗٔه  ٔٗٛ-ٕ٘ٛ)

لبعض الممدن  وخصوصيتسر النفي لدمياط عن تفاوت درجات النفي ب  عَ و 
ومممن ينفمم  خارجهمما، حممفذا واممعنا ترتيممب  ،عممن غير،مما، ومممن ينفمم  داخممل مصممر

اإلسمكندرية أثمد ،مذ  المنماحي،  ة بالنسمبة لعقوبمة النفمي لوجمدنا أنالمدن المصمري
عم  -حيما بعد، أو (ٖ)بن غالب من ينف  إليها يسجن حي أبراجها، توط،ة لقتمس
 سمممراحسيمممتم إطمممالق -أحسمممن تقمممدير بعمممد السمممجن والراممما عمممن الثمممخص المنفمممي

خممرل سممم تممستي ضمموص ودميمماط حممي مرتبممة اإلبعمماد خص ْلبثممروط تختمممف مممن ثمم
 من ذلك التغريب عن القا،رةل ضبدون سجن حي الغالب، والغر 

ت النفممي حممي سمممطنة صممورة وااممحة عممن درجمما مسممل النفممي لممدمياطوضممد  
ووامص ذلمك  ،ا عن حمسفة النفمي داخمل سممطنة المماليمكالمماليك، بل كان تعبيرً 

، ونسممتطيا أن نقممول أن دميمماط كانممت مممن خممالل تتبمما حركممة النفممي إليهمما ومنهمما

                                                           

 لٜٛٔ  ٔرحمة ابن بطوطة،  ((ٔ
 لٖٖٗ  ٔسم، السحماوي: السغر البا ((ٕ

مممن كسممرة مممن تممم ضتمممس ممممن نفمموا مسممجونين باإلسممكندرية، حمماز النفممي إليهمما سمممعة سممي،ة،  (ٖ)
ولعل أثهر من تم ضتممس حمي اإلسمكندرية، وخاصمة ممن السمالطين أو أممرا  كبمار، السممطان 

وممممن  ؛ٕٚٗ  ٖم( ابمممن إيممماس: بمممدا،ا، ٓٓ٘ٔ -ٜٜٗٔه  ٜٙٓ -ٜ٘ٓجمممان بمممالط ) 
، ابممن ٖٓٔه  ٕٛٚه، وابميممر زيممن الممدين بركممة الجوبمماني ٕٗٚابمممرا  ابميممر ضوصممون 
 (لٜٓٓٔرضم) ر، تٚٓٔ  ٜ(، ٔٙٙرضم ) ر، تٖٔ٘  ٖتغري بردي: المنهل، 
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أخف المنماحي، حهمي الوحيمدة بمين ممدن المنماحي حمي سممطنة المماليمك المذي عبمر 
ممن خممالل ونسمتعرض ذلمك  ،(ٔ)إليهما ممن وضما عميمس عقوبمة النفمي أن يكمون نفيمس

 ابثكال التالية:
 :دمياط لى النفي المااشر -أ

فممي د لممة وااممحة عممم  أن مممن نُ دميمماط يمسممل إلمم   النفممي المباثممركممان 
د ار ال ُيمح ،أو صمتس بالسمطان الذي أراد معاضبتس ،خذ حي ا عتبار مكانتس، أُ إليها

وذلممك حممدث ممما ابميممر أسممندمر النمموري الظمما،ري  لممس اإل،انممة أو الثممعور بهمما،
عمم   ،مٖٕٗٔه  ٕٙٛعمام  الذي اكتف  السممطان بنفيمس إلم  دميماط ،(ٕ)برضوق

الثممك حممي مسمماعدتس ل ميممر  و،ممي ،الممرغم مممن اتهامممس بتهمممة كانممت كفيمممة بقتمممس
 حفممر مممن ،ابضممل أ،مممل حممي حراسممتس داخممل محبسممس  ، أو عممم(ٖ)جانبممك الصمموحي

                                                           

إلمم  سغممر دميمماط"ل ابممن تغممري  يرسمممنيمسممال ذلممك السمممطان يمبمماي الممذي ضممال: " وسمممس أن  ((ٔ
 لٖٔٚ  ٙٔبردي: النجوم، 

م(، ٗٗٗٔه  ٛٗٛهللا النمموري الظمما،ري )ت ،ممو ابميممر سمميف الممدين أسممندمر بممن عبممد  ((ٕ
تسمر حي عهد الناصر حرج، سم حي عهد ابثرف برسباي و   نيابة اإلسكندرية حت  عزلمس 
بسبب حرار جانبك الصوحي من سجنس، سمم بعمد اإلحمراج عنمس تمول  تقدممة ألمف حمي دمثمق، 

  ٕ: المنهل، سم حي عهد جقمق، استقدمس لمقا،رة بدون وظيفة حت  ماتل ابن تغري بردي
 (لٜٛٛرضم ) ر، تٕٖٔ  ٕ(؛ السخاوي: الاو ، ٛٙٗرضم ) ر، تٚٗٗ

ه  ٔٗٛ،ممو ابميممر سمميف الممدين جانبممك الصمموحي الظمما،ري أتابممك الممديار المصممرية )ت  ((ٖ
م(، كممان مممن ابمممرا  الكبممار حممي عهممد الناصممر حممرج، سممم حممي عهممد المؤيممد ثمميع تممم ٖٛٗٔ

، أصبص أمير سالح، سم أصبص مدبر الدولمة سجنس باإلسكندرية، سم حي عهد الظا،ر ططر
بحمد بن الظا،ر ططر، حقام ابثرف برسباي بالقبض عميمس، وسمجنس بسمجن اإلسمكندرية 

ا، وظهر حي ه، ولمدة سالسة عثر عامً ٕٙٛم، واستطاع الهرب عام ٕٔٗٔه  ٕٗٛعام 
ي: ؛ ابمن تغمري بمردٖٙٙ  ٚهل المقريمزي: السمموك، ٔٗٛبمالد التركممان، حتم  ممات عمام 

 (لٖٕٓرضم ) ر، تٚ٘  ٖ(؛ السخاوي: الاو ، ٜٔٛرضم ) ر، تٕٕٗ  ٗالمنهل، 
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 (ٕ)فمممي ابميمممر جربممماش الكريممممي ضاثمممقنفس السمممبب نُ ، ولممم(ٔ)اإلسمممكندريةب حبسمممس
  ل(ٖ)مٕٚٗٔه  ٖٔٛعام بط اً  بدون ضيد  أمير مجمس إل  دمياط

معممروف ممما أحممد  وأدميمماط نتيجممة صمممة صممداضة وأحياًنمما كممان ُينفمم  إلمم  
 مٕٓٗٔه  ٘ٓٛ  عمام دمياط مكرمة لمس، مسممما حمدثإل  حجعل نفيس  ؛ابمرا 

نقممل أن يُ  ،(٘)الثممعباني ، الممذي دبممر لممس ابميممر يثممبك(ٗ)ممما ابميممر سممودون طمماز
أن النفمي لفكمرة ا وتسكيدً  ل(ٙ)ويجري لس بها ما يكفيس حين عزلس ادمياط مكرمً إل  
مما ذكمر  السمخاوي عمن الظمروف  ؛ميمزة عمن غير،ما ممن المنماحيكمان دميماط إل  

 ، الممذي نفمميه(ٜ٘ٛ)ت بعممد  المحيطممة بنفممي ابميممر تمممراز الثمسممي ابثممرحي
اغتيمال محاولمة الظا،ر خثقدم عم  الرغم من اثتراكس حمي  دمياط حي عهدإل  

                                                           

؛ السمخاوي: الامو ، ٕٚ٘  ٗٔ؛ ابن تغمري بمردي: النجموم، ٓٛ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٔ
 لٚ٘  ٖ
ه  ٔٙٛ،ممممو ابميممممر سمممميف الممممدين جربمممماش مممممن عبممممد الكممممريم، المعممممروف بقاثمممممق )ت  ((ٕ

  حممي اإلمممرة حتمم  وصممل إلمم  الحجوبيممة، تممزوج (، مممن مماليممك الظمما،ر برضمموق، ترضممٙ٘ٗٔ
 (؛ٖٛٛ)رضمممم  رتممم ،ٕٙ٘  ٗالسممممطان الظممما،ر جقممممق أبنتمممسل ابمممن تغمممري بمممردي: المنهمممل، 

 (لٕٕٚرضم ) ر، تٙٙ  ٖالسخاوي: الاو ، 
 لٜٖٔ  ٗٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٜٚٔ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٖ
عممي بماك الظما،ري، المعمروف بسمودون ،و ابمير سيف الدين سودون بن عبمد هللا بمن  ((ٗ

م(، من ابمرا  المميزين حي لعب الرمص والفروسية، أصمبص أميمر ٗٓٗٔه  ٙٓٛطاز)ت 
ما،مممة حمممي عهمممد الناصمممر حمممرج، وكمممان لمممس دور كبيمممر حمممي الصمممراعات المحتدممممة بمممين أممممرا  
المماليممك حممي عهممد ، نفممي لممدمياط، سممم لقمعممة المرضممب مسممجونا وضتممل بهممال ابممن تغممري بممردي: 

 (ل٘ٙٓٔرضم ) ر، تٕٓٛ  ٖ(؛ السخاوي: الاو ، ٖٚٔٔرضم ) ر، تٕٖٔ  ٙالمنهل، 
،و ابمير سيف الدين يثبك بمن عبمد هللا ابتمابكي الثمعباني الظما،ري، المدوادار الكبيمر  (٘)

م(، وصممل نفمموذ  إلمم  أن أصممبص مممدبر مممكممة الناصممر حممرج، سممم وضمما ٚٓٗٔه  ٓٔٛ)ت 
، ٜٔٔ  ٕٔحممي حمممصل ابممن تغممري بممردي: المنهممل،  الخممالف بينهممما، وانتهمم  ابمممر بقتمممس

 (لٜٓٓٔرضم ) ر، تٛٚ  ٓٔ(؛ السخاوي: الاو ، ٕٙ٘ٙرضم ) رت
 لٜٕ٘  ٕٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٗٛ  ٙالمقريزي: السموك   ((ٙ
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 أبمي لصمهر  سمكندريةإ دون َلهَما َتْجِهيمز  ِحي َوأْكرم لدمياط هز"وجُ  السمطان حقال:
 ل(ٔ)"ساَلح َأِمير ابثرحي الجمب ضرضماس َزوجتس

لمن وضعت عميس عقوبمة النفمي أن  تتاححينما  ،بل أنس حي بعض ابحيان
وذلمك حمدث  هما،في إلينُ  دمياط لكونها منف  ،ين لمنمنفا ، حكان يختار يختار 

نتيجممة  ؛(ٕ)عميممس امميقٍ بغمما الممذي نفممي إلمم  دميمماط غيممر مُ حممي نفممي السمممطان تمر 
 م(،ٜٙٗٔ-ٛٙٗٔه  ٜٔٓ-ٕٚٛ) مكانتممممس عنممممد السمممممطان ابثممممرف ضايتبمممماي

 الممممك السمممطان وذكممر ابممن تغممري بممردي ذلممك بقولممس: "رسممم ،ولطمبممس النفممي إليهمما
 ل(ٖ)ذلك" حي تمربغا الظا،ر الممك برغبة دمياط سغر إل  بسفر  ابثرف

ف نتيجمة تخمو  ؛وأياا حي بعض ابحيان كان يتم النفي لدمياط لالحتراز
ممممما  مٖٖٗٔه  ٖٚٛعممممام  حممممدث كممممما ،السمممممطان مممممن تطمعممممات أحممممد ابمممممرا 
المممذي تممممم نفيممممس حينممممما تخمممموف السمممممطان  ،(ٗ)ابميمممر سممممودون مممممن عبممممد الممممرحمن

عمم  المرغم ممن كبمر  ،لسممطنةوممن احتممال تطمعمس إلم  ا ،ابثرف برسباي منمس
 حمتم نفيممس ،نفيممس خمارج القما،رة حممي الحمالب سمر السممطان، حمصممحتس اعمتاللو  ،سمنس
 ل(٘)دمياطإل  

                                                           

 لٖٙ  ٖالاو ،  (ٔ)
 لٖٔٔ  ٙعبد الباسط بن خميل: نيل ابمل،  ((ٕ
نٖٜٖ  ٙٔابممن تغمممري بممردي: النجممموم،  ((ٖ ذكممر ابمممن إيمماس أن ذلمممك كممان نتيجمممة رحمممق  ؛ وا 

  ٕالسمممطان ضايتبمماي بالظمما،ر تمربغمما حقممال:" حمممما تسمممطن رحممق بالظمما،ر تمربغمما"ل بممدا،ا، 
 لٙٚٗ

م( وظيفمة الدواداريمة الكبمرى ٖٚٗٔه   ٔٗٛتول  ابمير سودون من عبد الرحمن )ت  (ٗ)
م، سمممم ٕٗٗٔه   ٕٚٛم إلممم  عمممام ٕٕٗٔه  ٕ٘ٛحمممي عهمممد ابثمممرف برسمممباي ممممن عمممام 

(؛ السمخاوي: ٗٗٔٔرضمم ) ر، تمٕ٘ٔ  ٙانتقل إل  نيابة الثامل ابن تغمري بمردي: المنهمل، 
 (لٛٗٓٔرضم) ر، تٕ٘ٚ  ٖالاو ، 

 لٓٗ  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((٘
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أو يمتم النفممي لممدمياط حيممث أن جممرم المنفممي   يرتقممي إلمم  درجممة السممجن، 
المممذي نفمممي نا،مممب طمممرابمس  (ٔ)مسمممال ذلمممك نفمممي ابميمممر يثمممبك الصممموحي المؤيمممدي

، سممممم مالبممممث أن نفمممما  مٜٗٗٔه  ٖ٘ٛوذلممممك عممممام  ،وى أ،مهمممما منممممسبسممممبب ثممممك
، سممم أعمماد  إلمم  دميمماط منفيمما مممرة أخممرى (ٕ)حممي نفممس العممام الإلسممكندرية محبوًسمم

 ل(ٖ)مٓ٘ٗٔه  ٗ٘ٛعام  بطاً  
 : عن ييرهاطما النفي  لي ا اديًل -ا

أن  ،أن يطممممب المنفمممي حمممين يعممممم نفيمممس يتمسمممل حمممي،مممذا النممموع ممممن النفمممي 
 ،أو أن يكون ذلك منجاة لس من عدم ابذى ،ا لمعاحيةيكون نفيس إل  دمياط طمبً 

لس كان  ر حرجص  إل  دمياط، ولكن السمطان الناطمب أن ينف ،(ٗ)ابمير جكمح
بممل أن  ل(٘)حنفممي إلمم  اإلسممكندرية، سممم نقممل إلمم  سممجن المرضممب بالثممام ،خممررأي أ

السمممطان ممما ذكممر  يؤكممد،ا  دميمماط كمنفمم  مرغمموب عممن غيممر إلمم  واممعية النفممي 

                                                           

م(، ٛ٘ٗٔه  ٖٙٛ،و ابمير سيف الدين يثبك بن عبد هللا من جانبك الصوحي، )ت  ((ٔ
محنمة كبيمرة نتيجمة صممتس بجانبمك الصموحي، عممل أصمس من مماليك المؤيد ثيع، تعمرض ل

كنا،ممب لطممرابمس، سممم بستابكيممة دمثممق، إلمم  أن تمموحي حممي الحممجل ابممن تغممري بممردي: المنهممل، 
 (ل٘ٚٓٔرضم ) ر، تٕٓٚ  ٓٔ(؛ السخاوي: الاو ، ٕٛٙٙرضم ) ر، تٖٛٔ  ٕٔ

 لٗٓٗ – ٖٓٗ  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٕ
؛ وضممد ثممفا لممس الممبعض ليرجمما إلمم  القمما،رة، وذلممك ٖٔٗ  ٘ٔابممن تغممري بممردي: النجمموم،  ((ٖ

م، لاعف صمحتس، وأنمس   يتحمرك، ححماول السممطان أن يختبمر ذلمك ٕ٘ٗٔه  ٙ٘ٛعام 
حسثار إلم  أنمس سميعطيس تقدممة ألمف حمي دمثمق، حصمعد إلم  القمعمة، حمسمر بمس السممطان أن 

 ل ٕٓٔ  ٔيذ،ب بس منفًيا إل  القدس بطاً ل انظر: البقاعي: إظهار العصر، 
،ممو ابميممر سمميف الممدين جكممم بممن عبممد هللا مممن عمموض الظمما،ري، نا،ممب حمممب، الممقممب  ((ٗ

م(، أحد ابمرا  الذين كان لهم دور كبير بابحداث، ٙٓٗٔه  ٜٓٛبالممك العادل، ) ت 
؛ ابمممن ٗٚ٘  ٔ، ٖٗٛحمممي عهمممد السممممطان الناصمممر حمممرجل المقريمممزي: درر العقمممود، ت رضمممم 

رضممم  ر، تمم ٙٚ  ٖ(؛ السممخاوي: الاممو ، ٓ٘ٛرضممم ) ر، تممٖٖٔ  ٗتغممري بممردي: المنهممل، 
(ٕٜٕ) 
 ل ٛٚ٘  ٔالمقريزي: درر العقود،  ((٘
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 لسمت يإنم :لمس وضمل ،السمطان عم  : "سّممحقال لمسفر  حين عمم بنفيس ،(ٔ)يمباي
  ل(ٕ)حبس" غير أخر مواا أو دمياط سغر إل  يرسمني أن وسمس بسمطان،

ضمد  يكمون الثمخص المنفمي، نجمد بعمض الحما ت التمي خمروعم  جانمب أ
يمسممل إليممس ومعممروف أن اإلرسممال  ،ثممديدٍ  انٍ إلمم  مكممطويممل  لوضممتٍ بالفعممل و فممي نُ 

حاولمممة مسمممل اإلسمممكندرية، ولمممذلك نجمممد ،نممماك مميمممس يق عيتاممما لقتممممس أو لمتمهيمممدً 
، بعد أن (ٖ)خميل ابن السمطان الناصر حرج بن برضوقحلتغيير واضا ،ذا المنف ، 

 عنمدما رجما طممب ممن السممطان جقممقح ،مٖ٘ٗٔ  هٚ٘ٛعام  مص لس بالحجسُ 
 ممممممممن أن يكمممممممون مسمممممممتقر  بمممممممدمياط بمممممممدً   م(ٖ٘ٗٔ -ٖٛٗٔه  ٚ٘ٛ -ٕٗٛ)

 ل(ٗ)هٛ٘ٛعام ،ناك توحي طمبس، وظل بها حت  يب استجح ،اإلسكندرية
 تخفيًفا: لي ا  النق -ب

صممورة مممن صممور تخفيممف دميمماط بعممد النفممي لإلسممكندرية ي لممإمسممل النقممل 
ذين نفممموا إلممم  اإلسمممكندرية ممممن ابممممرا  الممم كسيمممًراالعقوبمممة، حكمممان ممممن الثممما،ا أن 

 ،(ٙ)بطممالين (٘)يممتم اإلحممراج عممنهم ونقمهممم مممن اإلسممكندرية إلمم  دميمماط مسممجونين؛
عمممم  سمممبيل ح كثمممكل ممممن أثمممكال التقميمممل ممممن وطمممسة عقوبمممة النفمممي باإلسمممكندرية،

                                                           

ه  ٖٚٛالسمممممممطان الظمممممما،ر يمبممممماي بممممممن عبممممممد هللا اإلينممممممالي المؤيممممممدي، )ت  عمممممن سمممممميرة ((ٔ
؛ السمخاوي: ٖٙ٘  ٙٔ؛ النجموم، ٚٚٔم(ل انظر: ابن تغري بردي: ممورد المطاحمة، ٛٙٗٔ

 (لٖٔٔٔرضم ) ر، تٕٚٛ  ٓٔالاو ، 
 لٖٔٚ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٕ
ه، سمم نفما  ٘ٔٛم بالقا،رة، وظل بهما حتم  بعمد ضتمل أبيمس عمام ٔٔٗٔه  ٗٔٛولد عام  ((ٖ

المؤيد ثيع ما أخيس إل  اإلسكندرية، سم إل  دمياط وتوح  بهال ابن تغري بردي: المنهل، 
 (لٚٓٓٔرضم ) ر،  تٕٛٙ  ٘
 لٕٔٓ  ٖ، السخاوي: الاو ، ٔٚٔ، ٕ٘  ٙٔم، ابن تغري بردي: النجو  ((ٗ
 ل%ٖ٘لٕٙبنسبة  حالة ٖٔطبًقا لمجدول المرحق وصل عدد،م حوالي  ((٘
 لٕٗ٘  ٙٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٕٔٔ  ٚ؛ ٖٙٙ، ٖٖٓ  ٙالمقريزي: السموك،  ((ٙ
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ذن حممرج عنممس مممن اإلسممكندرية إلمم  دميمماط، وأُ أُ  ،(ٔ)، ابميممر يمبغمما الناصممريالمسمال
هممز لمممس حمممرس ليركبمممس جُ  ،(ٖ)وابميمممر بيبغممما المظفمممري ل(ٕ)لممس أن يركمممب ويتنمممز  بهمما
 ل(ٗ)بدمياط من ضبل السمطان

عمي بن حسن بمن  حقد نفي أمرا  المماليك، ا عم ولم يكن ابمر مقصورً 
، سممم أطمممق اإلمم  اإلسممكندرية محبوًسمم (ٙ)إبممرا،يم أخيممس، ممما (٘)مكممة عجممالن أميممر

ه عممممممم  ٘٘ٛه، ٖ٘ٛعممممممامي بهمممممما اوأضاممممممما بممممممدمياط إلمممممم  أن توحيمممممم ما،سممممممراحه
 ل(ٚ)التوالي

السمممالطين المممذين نفممموا إلممم  اإلسمممكندرية مسمممجونين، سمممم أحمممرج عمممنهم وممممن 
 المنصمور السممطان ،يسكنون بها حي أي مكان ويتنز،وا ويركبوا بها كما يريدون

، لكمن مما ذلمك نقمل (ٛ)بغماذلك حي عهد الظما،ر تمر السمطان جقمق، عسمان بن 

                                                           

ه  ٖٜٚ،ممو ابميممر سمميف الممدين يمبغمما بممن عبممد هللا الناصممري ابتممابكي اليمبغمماوي، )ت  ((ٔ
م(، ،و صاحب الوضا،ا الثمهيرة مما السممطان الظما،ر برضموق، و   السممطان حممب، ٜٖٓٔ

رضمممم  ر، تمممٓٗٗ  ٗسمممم انتهممم  ابممممر بقتممممس عمممم  يمممد الظممما،ر برضممموقل ابمممن حجمممر: المممدرر، 
 (لٖٕٛٙرضم ) ر، تٕٙٔ  ٕٔ(؛ ابن تغري بردي: المنهل، ٜٕٔٔ)
 لٗٛٔ  ٘المقريزي: السموك،  ((ٕ
ه(، أحد ابممرا  ٖٖٛ،و ابمير سيف الدين بيبغا بن عبد هللا المظفري الظا،ري، )ت  ((ٖ

الكبمار حممي عهممد الناصمر حممرج، والممذي تممرد عميممس ممما عمدة مممن ابمممرا ، وأصمبص مممن حممزب 
لبممث أن سمجنس باإلسمكندرية، سمم أحممرج المؤيمد ثميع، وعينمس أتابمك لدمثممق سمم القما،رة، سمم مما 

عنس ططر، وتقدم حي دولمة ابثمرف برسمباي، ومما لبمث أن نفما  أيًاما، سمم عفما عنمس وبقمي 
رضمممم  ر، تمممٜٛٗ  ٖهل ابمممن تغمممري بمممردي: المنهمممل، ٖٖٛمكرمممما إل أن تممموحي حمممي طممماعون 

 (لٙٓٔرضم ) ر، تٕٕ  ٖ(؛ السخاوي: الاو ، ٕٖٚ)
 لٛٙٗ  ٔالمقريزي: درر العقود،  ((ٗ
 (لٜٓٚرضم ) ر، تٕٔٔ  ٘السخاوي: الاو ،  ((٘
 لٔٗ  ٔالسخاوي: الاو ،  ((ٙ
 لٔٗ  ٔ؛ السخاوي: الاو ، ٛ  ٙٔ، ٖٙ٘  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٚ
 لٖٙٚ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٛ
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سممم حممج،  ا لمعمممم،دميمماط يعمميش حممي حريممة أكسممر مممن اإلسممكندرية طالًبمم  بعممد،ا إلمم
 ل(ٔ)هٕٜٛبدمياط، وظل بها إل  أن توحي عام  ضايتباي وزار  السمطان

 :تشديًدا أخرى النق  من ا  لى مناف  -د
ذا كممان النفممي إلمم  دميمماط لمممن رأت السمممطنة حممي الحمما ت السممابقة يممتم -وا 

أو تخفيًفا عمن أصبص حي حالة   تخثم  غا،متهما؛ حمفن  ،أن جرمس غير خطير
حممي -أثممد، سممم نفمميٍ  دميمماط مممن أول ابمممر أو تخفيفًمما لعقوبممةِ ،نمماك مممن ُنفممي إلمم  

حمتم نقممس إلم  يممما  ،المقمقمة تبين ضيامس بمبعض ابحعمال أو ابممور-مرحمة تالية
ممما ابميممر ذلممك حممدث ل وضممد سممجنالتممي تتسممم بثممدتها كونهمما نفممي ب أحممد المنمماحي

ورحمل  لمخروج إل  الثمام، سودون طاز الذي أراد أن يجما حولس بعض ابمرا 
حمدث و  ل(ٖ)ميس ونفيس إل  اإلسكندرية مسمجوًنا، ولكن تم القبض ع(ٕ)الثرضيةإل  

غممزة،   بغمما الممذي حمماول الهممرب مممن دميمماط إلممذلممك أيامما لمسمممطان الظمما،ر تمر 
بض عميممس، وصممدر ابمممر السمممطاني حقُمم تجريممدة،حسرسممل ابثممرف ضايتبمماي ورا   

لبث أن أحرج عنس حسضام بها بمدون ا، سم ما ذ،ب بس إل  اإلسكندرية مسجونً بسن يُ 
 ل(ٗ)تقييد حي الحركة حت  مات بها

د عميممس بنفيممس طدميمما  فممي إلمموممممن نُ  إلمم  اإلسممكندرية وسممجن بهمما،  سممم ُثممدِّ
ل (٘)ابميممر تمممراز الناصممري نا،ممب السمممطنة ،،نمماك ضتمممسحممد إلمم  مممر اب ووصممل

المعمممروف ، إينمممال ابثمممرحي ابحممممدي ضانصمممو  ابميمممر مممماوممممن ذلمممك مممما حمممدث 

                                                           

 لٕٛٔ -ٕٚٔ  ٘السخاوي: الاو ،  ((ٔ
 لٜٕٙ  ٕٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٕ
 لٜٖٔ  ٙ؛ ابن تغري بردي: المنهل، ٕٕٕ -ٕٕٔ  ٕابن حجر: إنبا ،  ((ٖ
 ل ٓٗ  ٖ؛ السخاوي: الاو ، ٗٛٔ – ٖٛٔابن تغري بردي: مورد المطاحة،  ((ٗ
م(، ٕٔٗٔه  ٗٔٛ،و ابمير سيف الدين تممراز بمن عبمد هللا الناصمري الظما،ري، )ت  ((٘

، م عاد إليس حقبض عميمس وضتممسل تول  نيابة السمطنة حي عهد الناصر حرج، وحر منس لمثام
(؛ ٜٛٚرضمممممم ) ر، تمممممٖٗٔ  ٗ؛ ابممممن تغمممممري بمممممردي: المنهممممل، ٜٓٗ ٕابممممن حجمممممر: إنبممممما ، 
 (لٙ٘ٔرضم ) ر، تٖٛ  ٖالسخاوي: الاو ، 
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،مذا  ل(ٔ)مكمة إلم  امنفًيم حنقمل منمس الثمكاوى حكسمرت لدمياط نفي الذي ،بالخسيف
اإلسممكندرية احتممراًزا وتخوحًمما  إلمم باإلامماحة إلمم  نقممل بعممض ابمممرا  مممن دميمماط 

 ل(ٕ)منهم
 اإلةامة االقاهرا:ي ا عن  لالنفي  تفضي -هو

أن دميمماط أخممف مممدن المنمماحي، أن بعممض  مممن النممماذج التممي واممص حيهمما
ق اميمأراد السمطان نفيهم كان يتم تخييمر،م بمين أن ينفموا إلم  دميماط غيمر  من

، المذي الناصمري ابمير تمرازمنهم  حي القا،رة بدار،م بطالين، ، أو يظمواعميهم
 ل(ٖ)اختار دمياط عن القا،رة

نقممل  دما تحممدث عممنحممي مقولممة ابممن حجممر عنمم بجممال  ظهممربممل أن ذلممك 
ه حممي عهممد ٜٔٛاإلسممكندرية منممذ عممام  ا إلمم لخميفممة المسممتعين، المنفممي مسممجونً ا

أراد السمممممممممممطان حقممممممممممد ، (ٗ)م(ٕٔٗٔ -ٕٔٗٔه  ٕٗٛ -٘ٔٛ) المؤيممممممممممد ثمممممممممميع
سممر البقمما  أولكنممس  "لكونهمما أبسممط لممس" حقممال: برسممباي نقمممس إلمم  دميمماط، ابثممرف

  ل(٘)باإلسكندرية بدون سجن
 :لمسكون والراحةا  لي ا طماً  الختياري النفي-و

أن يقموم أحمد أي ، و،ناك من أنواع النفي لدمياط أن يكون النفمي اختياريما
ابمممرا  طمبمما لمسممالمة مممن الصممراعات المغمفممة لعصممر المماليممك، وحتمم    يممزج 

مسممممما حعمممل ابميمممر أركمممماس  أن يطممممب النفمممي لمممدمياط، اسممممس حمممي أي مثمممكمة،

                                                           

(، ابمن إيماس: ٙٚٙرضمم ) ر، تمٜٛٔ  ٙه بمكةل السخاوي: الامو ، ٕٜٛالمتوح  عام  ((ٔ
 لٜٙ  ٖبدا،ا، 

 حا ت مما أمكن حصر،م حي الجدول المرحقل  ل خمسٜٔ  ٙالمقريزي: السموك،  ((ٕ
 لٕٛٗ  ٕابن حجر: إنبا ،  ((ٖ
 لٕٓٔ  ٖابن حجر: إنبا ،  ((ٗ
 لٖٕٚ  ٖابن حجر: إنبا ،  ((٘
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﴿ٖٖٜٔ﴾ 

اإلعفما  ممن اإلممرة والوظيفمة، والمذ،اب لمدمياط،  طممبالظا،ري المدوادار، المذي 
 ل(ٔ)سم بعد سنين طويمة طمب العودة لمقا،رة واإلضامة بها بطاً  

عمدة تبقم  و كانت ،ذ  ،ي أ،م أنواع النفي المرتبطة بدمياط إليها ومنهما، 
حمممي النقممماط نجممهممما  ،الممحمممق بهمممذا البحمممثلجمممدول نستخمصمممها ممممن ا مالحظمممات

 :التالية
الغالبيممة العظمممم  ممممن المنفيممين إلممم  دميممماط كممانوا ممممن المماليمممك، حممممم  -ٔ

%، ممن ٙٔلٛبنسمبة  ،تحما أربما غير المماليمك إ  من يها إل ينف
و،ممذا يممدل عمم  أن السمممطنة كانممت تممرى أن النفممي ل حالممة ٜٗمجمموع 

خمفمما  والسممالطين وأبنمما ،م، باإلامماحة ما لإليهمما يمسممل منفمم  مخصًصمم
 انفميهم إبعمادً  وغيمر،م مممن تمرى السممطنة أن يكمون ،إل  كبار ابممرا 
أخرجموا لمبالد لخطر،م المتوضما إذا ظمموا بالقما،رة أو  عن القا،رة، درً ا

 للثاما
مممن  حالتممانكممل حمما ت النفممي التممي أمكممن حصممر،ا   يوجممد منهمما إ   -ٕ

أن اتجمما  مممما يممدل عممم  %، ٛٓلٗعصممر المماليممك البحريممة، بنسممبة 
 عهد المماليك الجراكسةل النفي إل  دمياط كسر حي

إلمم  دميماط كممان السمممطان حرًصما عممم  نفممي مناو،يمس  أكسمر السممالطين -ٖ
ذلممممك و %، ٓٗلٕٓابثممممرف برسممممباي، بعممممدد عثممممر حمممما ت، بنسممممبة 

، إ  أن النفمممي حممممي ، حعمممم  الممممرغم ممممن كسمممرتهمكسممميةيعطمممي د لمممة ع
مممن كممون النفممي لممدمياط؛ أخممف أنممواع  ،أخممذ الجانممب اإليجممابي عصممر 

 ا من المدنلالنفي لغير،
ة، ضمممل اكسممالجر  ة المماليممكسممممطنالمرحمممة ابخيمممرة مممن عمممر أنممس حممي  -ٗ

ه ٓٛٛمنممذ عممام  حالتممان النفممي إلمم  دميمماط، بدرجممة ممحوظممة، بمغممت

                                                           

 لٜٕٙ  ٕ؛ السخاوي: الاو ، ٖٖٔ  ٕابن تغري بردي: المنهل،  ((ٔ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٖٔٗٓ﴾ 

%؛ ممممما يعنمممي أن المنفيمممين كمممانوا أثمممد خطمممًرا حمممي تممممك ٛٓلٗبنسمممبة 
 الفترةل

دميماط بعمد أن كمانوا منفيمين ُخففت عقموبتهم بنفميهم إلم  بمه عدد من  -٘
عثمرة  حموالي سمالث-و،مي أثمد ممدن المنماحي حمي مصمر-إلسكندريةبا

دت عقمممموبتهم بممممالنفي إلمممم  ٖ٘لٕٙحالممممة بنسممممبة  %ل أممممما الممممذين ُثممممدِّ
خممس حما ت اإلسكندرية بعد أن كانوا منفيين بمدمياط، حبممه عمدد،م 

  %لٕٓلٓٔبنسبة 
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﴿ٖٔٗٔ﴾ 

 خامتة
 كالتالي:حي نهاية ،ذا البحث تم رصد عدة نتا،ج و،ي  
 حمي الغالمب أن عقوبة النفي حي عصر المماليك كانمت عقوبمة سممطانية 

يصممدر،ا السمممطان عممم  مممن يريممد، ويوجههمما إلمم  عممدة مممدن حممي أضمماليم السمممطنة 
بسمجن  ن نفميٍ تتراوح بي السالث، مصر والثام والحجاز، وأن طبيعة ،ذ  العقوبة

 تقييمدإبعاد عن القما،رة مما حي أبراج القالع بالمدن المختارة لتكون منف ، وبين 
أو السمماح لمس بحريمة الحركمةل ،مذا باإلاماحة إلم   الحركة المسموح بهما لممنفمي،

كانممت إخممال   ،حممي عصممر المماليممكواتجا،اتهمما أن حمسممفة و،ممدف عقوبممة النفممي 
 خث  منهم عمم  اسمتقرار السممطان حمي حكممس،أو الذين يُ  ،القا،رة من المناو،ين

 أيًاا عم  من اضترف خطس أوجب عقابسلما كون العقوبة تطبق 
 وجممممممس عممممممم  الممممممسالث المممممممدن المصممممممرية اختيممممممار حممممممي السممممممبب ظهممممممر أن

 كمممل مكانمممة نتيجمممة مصمممر، ممممدن ممممن غير،ممما عمممن منفممم  تكمممون لكمممي الخصممموص
   بحيمممث الطمممرق، خمممالل ممممن السممممطنة، وصممممتها الدا،ممممة بالقممما،رة داخمممل مدينمممة
نفم  والقما،رة، وبالتمالي مراضبمة ممن يُ  الممدن ،مذ  ممن أي بمين انقطاع ،ناك يكون

 مةلمراضبة دا، إل  أي من ،ذ  المدن
 منهمما مكانمممة ،اعتبممارات كسيممرة حممي عصممر المماليممك، حركممة النفمميتحكمممت حممي 

سممكندرية وضمموص اإلبمممدنها الممسالث -وأن النفممي داخممل مصممر المنفممي، وخطممر ، وضوتممس،
وأبنممما  السمممالطين، وابممممرا  كمممان ا ختيمممار ابول لنفمممي الخمفممما  والسمممالطين -ودميممماط

حمي الغالمب بغمرض عقمابي ، وأن النفمي لمثمام والحجماز، كمان الكبار المناو،ين لمسممطنة
ذا كان حيكون من نصيب  وليس سياسي،  لغوا،مهمخث  تُ  أمرا   وا 

ضمورن بسمماكن النفمي أحال ابمماكن وأخفهما، إذا مما  دمياط منإل   النفي يعد 
طممممب المنفيمممين المممذ،اب إليهممما، أو حمممين يخفمممف النفمممي داخمممل مصمممر، وتبمممدى ذلمممك حمممي 

مميُ ح ،المقتممرن بالسممجن والعكممس صممحيص  لمممن ينفمم  إليهمما،ل إلمم  دميمماط لكونهمما أبسممط رح 
مم حممي وضممت نفيممس بممدمياط حيُ حمميمن ارتكممب حعمماًل  ن ل وأخيممًرا حممفأممماكن نفممي ضاسممية ل إلمم رح 

 ليك الجراكسةلحي عصر المما معظم حركة النفي إل  دمياط كان



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٖٕٔٗ﴾ 

 دمياط لى  َمن نفواجدو  اأسماء 
 ملح ات مكان النفي السمطان سنة النفي المنفي   

ٔ 
ابمير بيدمر 
 الخوارزمي

 (ٔ)هٖٛٚأحرج عنس عام  دمياط المنصور عمي هٛٚٚ

ٕ 
ابمير طثتمر 

 الدوادار
 المنصور عمي هٓٛٚ

 -اإلسكندرية
 دمياط

أحرج عنس من دمياط، 
نيابة صفد إل  عام وتول  

 (ٕ)هٗٛٚ

 الظا،ر برضوق هٛٛٚ ابمير يمبغا الناصري  ٖ
اإلسكندرية 

 دمياط -
أحرج عنس من دمياط، 

 (ٖ)وتول  حمب
 (ٗ)أحرج عنس حي العام نفسس  دمياط الظا،ر برضوق هٕٜٚ ابمير الطنبغا المعمم ٗ

٘ 
ابمير أمير حاج بن 

 مغمطاي 
 (٘)ه ٔٓٛ بها بطاً  مات  دمياط الظا،ر برضوق هٕٜٚ

ٙ 
ابمير ضطموبغا 

 دمياط الظا،ر برضوق هٕٜٚ السيفي 
  يعمم مت  تم اإلحراج 

عنس،ظل حترة طويمة   يمي 
 (ٙ)وظيفةل

ٚ 
ابمير جمبان 
 الكمثبغاوي 

 دمياط الظا،ر برضوق هٜٜٚ
أحرج عنس من دمياط، 

 (ٚ)كبيرا بالثام اأستقر أميرً 

                                                           

 لٕٔٔ؛ ٕٛٔ  ٔٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٖ٘ٔ  ٘المقريزي: السموك،  (ٔ)
 لٕ٘ٔ، ٘ٚٔ  ٔ؛ ابن حجر: إنبا ،ٜٗ  ٘المقريزي: السموك،  ((ٕ
؛ ابممن تغممري بممردي: ٖٖٔ، ٖٖٔ  ٔ؛ ابممن حجممر: إنبمما ، ٕٔٓ  ٘المقريممزي: السممموك،  ((ٖ

 لٕٓ٘، ٕٕٗ  ٔٔالنجوم، 
 ل٘٘، ٓٗ  ٕٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٖ٘٘، ٖٖ٘  ٘المقريزي: السموك،  ((ٗ
 لٕٛٗ، ٙٙ  ٕر: إنبا ، ؛ ابن حجٖٛٓ  ٘المقريزي: السموك،  ((٘
 لٔٛ  ٜ؛ المنهل، ٓٗ  ٕٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٖٓٚ  ٘المقريزي: السموك،  ((ٙ
؛ ابممن تغممري بممردي: النجمموم، ٕٗ٘  ٔ؛ ابممن حجممر: إنبمما ، ٜٖ٘  ٘المقريممزي: السممموك،  ((ٚ
 لٔٙ  ٕٔ
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﴿ٖٖٔٗ﴾ 

ٛ 
ابمير نوروز 
 الحاحظي 

 الظا،ر برضوق هٓٓٛ
اإلسكندرية 

 دمياط -

تم إطالق سراحس من 
دمياط، حي عهد الناصر 

 (ٔ)حرج

ٜ 
ابمير يمبغا 

 الظا،ر برضوق هٓٓٛ ابحمدي المجنون 
 -دمياط 

 اإلسكندرية
ه، سم نفي ٔٓٛأحرج عنس 

 (ٕ)ه ٖٓٛمرة سانية عام 

ٔٓ 
ابمير تمراز 
 الناصري 

 الناصر حرج هٕٓٛ
 -دمياط 

 اإلسكندرية

نفي وسجن أكسر من مرة، 
وخير بين اإلضامة بالقا،رة، 
أو الذ،اب لدمياط حاختار 
دمياط، وانته  ابمر بقتمس 

باإلسكندرية عام 
 (ٖ)هلٗٔٛ

 الناصر حرج ه٘ٓٛ ابمير سودون طاز  ٔٔ
 -دمياط 

 اإلسكندرية

نفي لدمياط، سم 
اإلسكندرية، سم ضتل بسجن 

 (ٗ)ضمعة المرضب

اإلسكندرية  الناصر حرج هٚٓٛ يمبغا السالمي  ابمير ٕٔ
 دمياط -

سجن مرة   أحرج عنس، سم
سانية باإلسكندرية ومات بس 

 (٘)هٔٔٛ

ٖٔ 
ابمير إينال باي بن 

 ضجماس 
 دمياط الناصر حرج هٛٓٛ

نفي بطا  بنس أغمظ حي 
الجواب عم  السمطان، 
 (ٙ)لأحرج عنس حي العام نفسس

                                                           

 لٓ٘  ٖ، ابن حجر: إنبا ، ٗٔ٘  ٖالمقريزي: درر العقود،  ((ٔ
 ٕٔ، ٜٔ  ٙٔ؛ ٖٗٗ، ٕٓٗ  ٘سموك، المقريزي: ال ((ٕ
 لٙٗٔ  ٗ؛ ابن تغري بردي: المنهل، ٜٚ  ٕابن حجر: إنبا ،  ((ٖ
، ابمممن تغمممري بمممردي: ٕٕٕ -ٕٕٔ  ٕ؛ ابمممن حجمممر: إنبممما ، ٗٛ  ٙالمقريمممزي: السمممموك،  ((ٗ

 لٜٕٙ -ٜٕ٘  ٕٔالنجوم، 
 لٛٔٗ، ٜٕٚ  ٕابن حجر: إنبا ،  ((٘
؛ ابممن تغممري بممردي: ٖٚٔ  ٕ؛ ابممن حجممر: إنبمما ، ٔٗٔ، ٖٛٔ  ٙالمقريممزي: السممموك،  ((ٙ

 لٕٖٙ، ٖٕٖ  ٕٔالنجوم، 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ٖٔٗٗ﴾ 

ٔٗ 
ابمير تمان تمر 

 الناصري 
 دمياط الناصر حرج هٛٓٛ

  يعمم لس ترجمة، أو لماذا 
 (ٔ)ا كان منفيً 

ٔ٘ 
ابمير تمراز 
 الناصري 

 دمياط الناصر حرج هٗٔٛ
خير بين القا،رة ودمياط 

 (ٕ)حاختار دمياط 

، ضتل حي أرسل إليها بطاً   دمياط الناصر حرج هٗٔٛ ابمير جرباش كباثة  ٙٔ
 (ٖ)هٛٔٛالمؤيد ثيع عهد 

ٔٚ 
ابمير كمثبغا 
 الفيسي المزوق 

 المؤيد ثيع ه٘ٔٛ
اإلسكندرية 

 دمياط -

حبسس المؤيد ثيع بعد ضتل 
الناصر حرج، نقل لدمياط 

 (ٗ)ه ٚٔٛ

ٔٛ 
ابمير ضرمش ابعور 

 الظا،ري 
 هٕ٘ٛ

ابثرف 
 برسباي

 دمياط
نفي لثك السمطان بس 
 (٘)لعالضتس بجانبك الصوحي

ٜٔ 
ابمير تمر باي 

 اليوسفي 
 هٕ٘ٛ

 ابثرف
 برسباي

 دمياط
استمر بها حترة، سم نقل 

 (ٙ)لحمب بفمرة ما،ة

ٕٓ 
ابمير سودون 

 الحموي 
 هٕ٘ٛ

 ابثرف
 برسباي

 دمياط
أحرج عنس بعد مدة، ونقل 

 (ٚ)لمثام عم  إمرة

ٕٔ 
ابمير أسندمر 
 النوري الظا،ري 

 هٕٙٛ
 ابثرف
 برسباي

 دمياط
مدة، ونقل أحرج عنس بعد 

 (ٛ)لدمثق عم  إمرة

                                                           

 لٕٖٙ  ٕٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٔٗٔ  ٙالمقريزي: السموك،  ((ٔ
 لٕٕٔ  ٖٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٜٕٓ  ٙالمقريزي: السموك،  ((ٕ
 -ٕٗ٘  ٗ؛ المنهل، ٕٕٔ  ٖٔ، ابن تغري بردي: النجوم، ٕٗٛ  ٕابن حجر: إنبا ،  ((ٖ

 لٕ٘٘
؛ المنهمل، ٕٗ  ٗٔ، ٖٕ  ٖٔ؛ ابن تغري بمردي: النجموم، ٖٖٓ  ٙالمقريزي: السموك،  ((ٗ
 لٚٗٔ  ٜ
 لٕٕٙ  ٗٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٕ٘  ٚالمقريزي: السموك،  ((٘

  ٗ؛ ابن تغري بردي: المنهمل، ٕٙٙ  ٖحجر: إنبا ،  ؛ ابنٔ٘  ٚالمقريزي: السموك،  (ٙ)
 لٜٛ
 لٙٙٔ  ٙ؛ المنهل، ٖٕٔ  ٗٔابن تغري بردي: النجوم، ؛ ٗ٘  ٚالمقريزي: السموك،  (ٚ)
 لٛٗٗ  ٕ؛ المنهل، ٕٚ٘  ٗٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٛ
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﴿ٖٔٗ٘﴾ 

ٕٕ 
ابمير طرباي 
 الظا،ري 

 هٕٛٛ
 ابثرف
 برسباي

اإلسكندرية 
 دمياط -

أحرج عنس من دمياط، 
 (ٔ)وتول  نيابة طرابمس

 هٕٛٛ ابمير بيبغا المظفري  ٖٕ
 ابثرف
 برسباي

اإلسكندرية 
 دمياط -

نقل لمقدس، سم أحرج عنس 
 (ٕ)هٖٔٛعام 

ٕٗ 
ابمير جرباش 

الكريمي المعروف 
 بقاثق 

 هٖٔٛ
 ابثرف
 برسباي

 دمياط
نفي لدمياط، حسضام بها 

، سم طمبس السمطان امتاجرً 
 (ٖ)ه ٕٗٛجقمق عام 

ٕ٘ 
ابمير تغري بردي 

 المحمودي 
 هٖٖٛ

 ابثرف
 برسباي

 (ٗ) اكبيرً  اتوجس لدمثق أميرً  دمياط

ٕٙ 
سودون من عبد 

 الرحمن 
 هٖٚٛ

 ابثرف
 برسباي

 دمياط
استمر بها إل  أن مات 

 (٘)هٔٗٛعام 

ٕٚ 
ابمير بردبك 
اإلسماعيمي، 
 المعروف بقصقا

 هٖٛٛ
 ابثرف
 برسباي

 دمياط
  يعمم حيما نفي، و  مت  

 (ٙ) تم اإلحراج عنس

ٕٛٛ 
ابمير خثقدم 

الطواثي اليثبكي، 
 ونا،بس حيوز الركني 

 الظا،ر جقمق هٕٗٛ
اإلسكندرية 

 دمياط -
وتوجها إل  أحرج عنهما، 

 (ٚ) المدينة المنورة

                                                           

 لٕٖٗ  ٖابن حجر: إنبا ،  ((ٔ
 لٜٖٔ، ٕٓٛ  ٗٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٕ
؛ ابممن تغممري بممردي: ٗٓٗ  ٖ؛ ابممن حجممر: إنبمما ، ٖٗٛ، ٜٚٔ  ٚالمقريممزي: السممموك،  ((ٖ

 لٜٕ٘  ٗ؛ المنهل، ٖٕٙ -ٕٕٙ، ٙٛ  ٘ٔ، ٜٖٔ  ٗٔالنجوم، 
 لٓٛٔ  ٘ٔ، ٖٗٗ  ٗٔل ابن تغري بردي: النجوم، ٖٙٗ  ٖابن حجر: إنبا ،  ((ٗ
ابمن تغمري  ؛ٔٛ  ٗ، ٖٔ٘  ٖ؛ ابمن حجمر: إنبما ، ٜٖٙ، ٕ٘ٙ  ٚالمقريزي: السموك،  ((٘

 لٕٕٔ، ٓٗ  ٘ٔبردي: النجوم، 
؛ ٕٕ٘  ٗ؛ المنهمل، ٛٗ  ٘ٔ؛ ابن تغري بمردي: النجموم، ٕ٘ٚ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٙ

 لٗ ٖالسخاوي: الاو ، 
 لٕٕٛ، ٕٛٚ  ٘ٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٜٖٚ، ٜٖٓ  ٚالمقريزي: السموك،  ((ٚ
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ٕٜ 

إمام السمطان 
ابثرف برسباي، 
نور الدين عمي بن 
 أحمد السويفي 

 (ٔ)   يعمم سبب نفيس دمياط جقمق الظا،ر هٕٗٛ

ٖٓ 
ابمير أركماس 

 الدوادار 
 دمياط جقمق الظا،ر هٕٗٛ

ه طمب من ٙٗٛحي عام 
دمياط، وأن يقيم بالقا،رة 

 (ٕ) بطاً  

ٖٔ 
ابمير يثبك 
 جقمق الظا،ر هٖ٘ٛ الصوحي 

 -دمياط 
 اإلسكندرية

تم إرجاعس إل  دمياط مرة 
ه، سم حي ٗ٘ٛأخرى عام 

ه تم نفيس ٙ٘ٛعام 
 (ٖ)لمقدسل

ٖٕ 
ابمير بردبك 

 العجمي الجكمي 
 جقمق الظا،ر هٖ٘ٛ

اإلسكندرية 
 دمياط -

تم اإلحراج عنس، وأنعم عميس 
بفمرة ما،ة بدمثق عام 

 (ٗ)هلٗ٘ٛ

ٖٖ 
ابمير تنبك البردبكي 
 (٘) أحرج عنس حي العام نفسس دمياط جقمق الظا،ر هٗ٘ٛ حاجب الحجاب 

ٖٗ 
الثريف عمي بن 
حسن بن عجالن، 

 وأخو  إبرا،يم
 الظا،ر جقمق 

اإلسكندرية 
 دمياط -

لم يعرف تاريع نقمهما 
لدمياط، وبقيا بها حت  

ه، ٖ٘ٛوحاتهما، 
 (ٙ)ه٘٘ٛ

                                                           

 لٖٙٓ ٘ٔوم، ؛ ابن تغري بردي: النجٛٓٗ  ٚالمقريزي: السموك،  (ٔ)
 لٖٙ٘، ٜٖٓ  ٘ٔ؛ ابن تغري بردي: النجوم، ٜٓٗ  ٚالمقيزي: السموك،  ((ٕ
 لٓٗٗ، ٖٔٗ، ٗٓٗ، ٖٓٗ  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٖ
 لٕٚٚ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٕٗ٘  ٖ؛ المنهل، ٘ٓٗابن تغري بردي: النجوم،  ((ٗ
 لٕٛٚ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٜٕٗ، ٙٓٗ  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((٘
 لٛ  ٙٔ، ٖٙ٘  ٘ٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٙ
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ٖ٘ 
ابمير خميل بن 
 الناصر حرج 

 الظا،ر جقمق هٚ٘ٛ
اإلسكندرية 

 دمياط -
 (ٔ)هٛ٘ٛتوحي بها عام 

ٖٙ 
نقيب الجيش عبد 
العزيز بن محمد 

 الصغير 
 دمياط ابثرف إينال هٜ٘ٛ

لم يعمم ماذا حدث بعد 
 (ٕ)نفيس

ٖٚ 
ابمير تنم من عبد 

 الرازق 
 ابثرف إينال ه٘ٙٛ

اإلسكندرية 
 دمياط -

 (ٖ)هٙٙٛعام أحرج عنس 

ٖٛ 
ابمير ضاني باي 

 الجاركسي
 ابثرف إينال ه٘ٙٛ

اإلسكندرية 
 دمياط -

 (ٗ)هٙٙٛتوحي بها 

ٖٜ 

ابمير جرباش 
المحمدي الناصري، 
المعروف بكرد، وأبنس 

 الناصري محمد

 دمياط الظا،ر خثقدم هٙٙٛ
، (٘)هٙٚٛأحرج عنس عام 

وأحرج عن أبنس ضبمها عام 
 (ٙ)هٕٚٛ

 دمياط الظا،ر خثقدم هٕٚٛ ابمير يثبك الفقيس  ٓٗ
أحرج عنس وعاد لمقا،رة 

 (ٚ)هٛٚٛعام  بطاً  

ٗٔ 
ابمير دو ت باي 

 النجمي
 دمياط الظا،ر يمباي هٕٚٛ

تول  نيابة ممطية حيما 
 (ٛ)بعد

ٕٗ 
ابمير طوخ المؤيدي 

 الزردكاش 
 (ٜ)  يعمم ما حدث بعد نفيس دمياط الظا،ر يمباي هٕٚٛ

                                                           

 لٔٚٔ، ٕ٘  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٔ
 لٖٖٓ  ٕابن إياس: بدا،ا،  ((ٕ
 لٕٙٙ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٖ
 لٖٙٔ -ٖ٘ٔ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٗ
 لٔٚ  ٖ، ٜٕٗ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٜٕٛ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((٘
 لٚ ٖابن إياس: بدا،ا،  ((ٙ
 لٜٔ  ٖ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٕٔٚ  ٓٔالسخاوي: الاو ،  ((ٚ
 لٗٛ  ٖ، ٔٚٗ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٖٙٚ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٛ

 لٓٚٗ  ٕ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٜٖٚ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  (ٜ)
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ٖٗ 
ابمير ضرضماس أمير 

 سالح 
 دمياط الظا،ر تمربغا هٕٚٛ

طمب النفي إليها برغبتس 
 (ٔ)هٖٚٛتوحي بها عام 

ٗٗ 
ابمير مغمباي طاز 

 المؤيدي
 (ٕ)هٖٚٛتوحي بها  دمياط الظا،ر تمربغا هٕٚٛ

ٗ٘ 
ر ،السمطان الظا
 تمربغا 

 ابثرف ضايتباي هٕٚٛ
 -دمياط

 اإلسكندرية

نقل لإلسكندرية بعد 
محاولتس الهرب حي العام 

 (ٖ)نفسس

ٗٙ 
ابمير ضانصو  

 الخسيف 
 دمياط ابثرف ضايتباي هٜٚٛ

نقل لمكة ومات بها 
 (ٗ)هٕٜٛ

 هٕٜٓ ابمير جانم  ٚٗ
الناصر محمد 
بن ابثرف 

 ضايتباي
 دمياط

أحد أمرا  الثام، نفي 
لدمياط وأحرج عنس مقيما 

 (٘)بالقا،رة

 دمياط ضانصوة الغوري هٜ٘ٔ ابمير أزبك المكحل  ٛٗ
ثفا حيس ورجا لمقا،رة 

 (6)بطاً  
 

                                                           

 ؛ ابن إياس: بدا،ا، ٕٛٔ  ٙ؛ السخاوي: الاو ، ٖٗٛ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٔ
؛ ابممممن إيمممماس: ٗٙٔ  ٓٔ؛ السممممخاوي: الاممممو ، ٖ٘ٚ  ٙٔابممممن تغممممري بممممردي: النجمممموم،  ((ٕ

 لٜٙٗ  ٕبدا،ا، 
 ؛ ٕٜٖ  ٙٔابن تغري بردي: النجوم،  ((ٖ
ابن إياس:  ؛ٓٓٔ ٚعبد الباسط بن ثا،ين: نيل ابمل،  ؛ٜٛٔ  ٙالسخاوي: الاو ،  ((ٗ

 لٜٙ  ٖبدا،ا، 
 لٜ٘ٔ -ٜٗٔالبصروي: تاريع البصروي،  ((٘
 لٚ٘ٔ، ٗٚ  ٗابن إياس: بدا،ا،  ((ٙ
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 املصادر واملراجع
 المصادر ال راية:-أوًل 

ه: بدا،ا الز،ور حي وضا،ا الد،ور،  ٖٜٓ)محمد بن أحمد( ت اان  ياس  -1
 لٜٗٛٔتحقيق: محمد مصطف ، القا،رة، دار الكتب المصرية 

 ت( الدمثمقيّ  المدين عمال  أحممد، بمن عممي بمن يوسف بن عمي) الاصروي -ٕ
 لمتراث، المسمون دار العمبي، حسن أكرم تحقيق البصروي، تاريع: هٜ٘ٓ

 ملٜٛٛٔ  هٛٓٗٔ ،ٔط دمثق،
)ثمس الدين أبي عبد هللا محمد بمن عبمد هللا الممواتي الطنجمي( اطوطة اان -ٖ

 ابسممممممفار، وعجا،ممممممب ابمصممممممار غرا،ممممممب حممممممي النظممممممار تحفممممممة: هٜٚٚت 
 مطبوعممممات التممممازي، الهممممادي عبممممد تحقيممممق بطوطممممة، ابممممن برحمممممة المعروحممممة
 لٜٜٚٔ الرباط، المغربية، المممكة أكاديمية

 ه: ٗٚٛ)جمال الدين أبي المحاسن يوسف( ت  اان تغري اردي -4
النجممموم الزا،مممرة حمممي ممممموك مصمممر والقممما،رة، دار الكتمممب المصمممرية،  -

 لٕٜٚٔ-ٕٜٛٔالقا،رة 
المنهممممل الصمممماحي والمسممممتوحي بعممممد الممممواحي، تحقيممممق: محمممممد محمممممد  -

محمممممد عبممممد العزيممممز، دار الكتممممب المصممممرية، القمممما،رة أمممممين، نبيممممل 
 ملٜٕٓٓ-ٜٗٛٔ

حممموادث المممد،ور حمممي ممممدى ابيمممام والثمممهور، تحقيمممق، محممممد كممممال  -
 لٜٜٔٔ-ٜٜٓٔ، ٔالدين عز الدين، عالم الكتب، ط

 محمممد نبيممل تحقيممق والخالحممة، السمممطنة ولممي مممن حممي المطاحممة مممورد -
 ملٜٜٚٔ القا،رة المصرية، الكتب دار العزيز، عبد

 :ه ٕ٘ٛت  ) أحمد بن عمي بن محمد (ان حجر ال سقلني ا -5
إنبا  الغمر بسبنما  العممر، تحقيمق: حسمن حبثمي، المجممس ابعمم   -

 ل ٜٜٛٔ-ٜٜٙٔلمث،ون اإلسالمية القا،رة 
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، ٔالدرر الكامنة حمي أعيمان الما،مة السامنمة، دار الجيمل، بيمروت، ط -
 لٖٜٜٔ

 المغممة تمماج الصممحاح: هٖٜٖت حممماد( بممن إسمماعيل نصممر )أبمموالجوووهري  -ٙ
 لمماليممين، العمممم دار عطممار، الغفممور عبممد أحمممد تحقيممق العربيممة، وصممحاح
 مل ٜٚٛٔ -  ،م ٚٓٗٔ الرابعة الطبعة بيروت،

ه:  ٗٛٛ)أحمممد بممن إبممرا،يم بممن محمممد بممن خميممل( ت  سوواط اوون ال جمووي -7
كنمموز الممذ،ب حممي تمماريع حمممب، تحقيممق ثمموضي ثممعث، وحممالص البكممور، دار 

 لٜٜٚٔ، ٔالقمم العربي، حمب، ط
ه: السغمر الباسمم حمي  ٛٙٛ)ثمس الدين محمد بمن محممد( ت  السحماوي -8

صناعة الكاتب والكاتم، تحقيق: أثرف محمد أنس، دار الكتمب المصمرية، 
 لٜٕٓٓقا،رة ال

ه: الامممو   ٕٜٓ)ثممممس المممدين محممممد بمممن عبمممد المممرحمن( ت  السوووخاوي -9
 لٕٜٜٔالالما ب،ل القرن التاسا، دار الجيل، بيروت، 

: هٕٜٓ ت الظما،ري( ثما،ين بمن خميمل بمن الباسمط )عبد اان شاهين -ٓٔ
 المكتبمممة تمممدمري، السمممالم عبمممد عممممر تحقيمممق المممدول، ذيمممل حمممي ابممممل نيمممل

 ملٕٕٓٓ ،ٔط بيروت، ، العصرية
 ه: ٗٙٚ)صالح الدين خميل بن أيبك( ت  الصفدي -11

المممواحي بالوحيمممات، تحقيمممق أحممممد ابرنممماؤط، تركمممي مصمممطف ، دار   -
 لٕٓٓٓ، ٔإحيا  التراث العربي، بيروت، ط

 أ،ممل تمماريع حممي الجمممان عقممد: ه٘٘ٛ ت( محمممود الممدين بممدر)  ال ينووي -ٕٔ
 الكتممب دار أمممين، محمممد محمممد تحقيممق المماليممك، سممالطين عصممر الزمممان
 لٕٓٔٓ القا،رة، القومية، والوسا،ق

ه: صمبص ابعثم   ٕٔٛ)أبمو العبماس أحممد بمن عممي( ت  القمقشندي -11
 ملٜٜٔٔ-ٜٗٔٔحي صناعة اإلنثا، دار الكتب المصرية، القا،رة،
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 ترتيممب حممي المغممرب: هٓٔٙ ت( الممدين ناصممر الفممتص أبممي)  المطوور ي -ٗٔ
 بممن أسممامة مكتبممة مختممار، الحميممد عبممد حمماخوري، محمممود تحقيممق المعممرب،

 ٜٜٚٔ ،ٔط سورية، – حمب زيد،
 ه: ٘ٗٛ)تقي الدين أحمد بن عمي( ت  المقري ي -15

 دار عطمما، القممادر عبممد محمممد تحقيممقالسممموك لمعرحممة دول المممموك،  -
 لٜٜٚٔ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب

درر العقممممود الفريممممدة حممممي تممممراجم ابعيممممان المفيممممدة، تحقيممممق محمممممود  -
 ل ٕٕٓٓ، ٔالجميمي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

الممممواعظ وا عتبمممار حمممي ذكمممر الخطمممط واْلسمممار، تحقيمممق أيممممن حمممؤاد  -
 لٕٗٓٓسيد، مؤسسة الفرضان لمتراث، لندن، 

 لسمان: هٔٔٚ ت عمم ( بمن مكمرم بمن جممال المدين محممد)من ور انا -ٙٔ
 هلٗٓٗٔ ،ٖط بيروت، صادر، دار العرب،

 :واألجناية ال راية المراجع: ثانًيا
 النهامممة مكتبمممة الجراكسمممة، المماليمممك عصمممر حمممي مصمممر: طرخوووان عموووي  اوووراهي  -ٚٔ

 لٜٓٙٔ القا،رة المصرية،
 ماجسمتير، رسمالة المماليك، سالطين دولتي عصر حي اإلسكندرية: حماد أسامة -ٛٔ

 لٜٚٛٔ اإلسكندرية، جامعة
 اإلسمالمي الفقمس حمي مقارنمة دراسمة النقي، عقوبة: الحموي منصور محمد أسامة -ٜٔ

 لٖٕٓٓ ،ٕع ،ٜٔ مج دمثق، جامعة مجمة والقانون،
 البرجيمة، المماليمك عصمر حمي والجسدية المعنوية التعذيب أساليب: جيتين ألطان -ٕٓ

 لمٕٔٔٓ اإلردن ،ٕ العدد ،ٖٛ المجمد وا جتماعية، اإلنسانية العموم دراسات
 بثمممير ترجممممة ضممموص،: مصمممرية حاامممرة وانهيمممار ازد،مممار: جرسوووان كموووود جوووان -ٕٔ

 لمٕٕٔٓ ،ٔط القا،رة، لمترجمة، القومي المركز السباعي،
 دار اإلسممممالمي، العصمممر حمممي اإلسمممكندرية مدينمممة تممماريع: الشووويا  الووودين جموووا  -ٕٕ
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