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Abstract 

The common theory is that the Mamluks opposed the hereditary rule, yet the period 

of Baḥrī Mamluk (644-784) witnessed nearly a century of hereditary reign of the 

Qalāwūn dynasty. Why and how to establish the hereditary monarchy of the Qalāwūn 

dynasty is the question that this article seeks to answer. Attempts by the first great 

Sulṭāns of the Mamluks, Aybak and Baybars, to maintain the monarchy within their 

dynasty failed; But the other powerful Mamluk king, Qalāwūn, was able to inherit the 

government from his family. Among the sons of Qalāwūn, Sulṭān Nāṣir Muḥammad, in 

spite of twice ousting and relinquishing the monarchy, played a greater role in 

consolidating the hereditary rule of this dynasty. In the third period of his reign, which 

lasted 31 years, Nāṣir Muḥammad, based on previous experiences and by gradually 

eliminating powerful rivals and potential claimants to the monarchy, prepared the 

ground for the acceptance of the pattern of inheritance among the Mamluks. After him, 

his sons and grandsons ruled Egypt and the Levant (Shām) for more than four decades 

(741-784). Although the sons of Nāṣir Muḥammad were deposed several times by the 

Mamluk princes, no emperor violated their dynastic rights until the end of the Mamluk 

period. 
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 خاندان قالوون    ملک ناصر محمّد بن قَالوون و تثبیت حکومت موروثی 

 ( ه 784-648ممالیک بحری)   ۀ در دور 
 4قنبرعلی رودگر | 3معصومعلی پنجه |2زادههادی عالم | 1عرفانی پارسالیلی  

 

 چکیده
که   است  رایج این  اینممالیک  نظریۀ  با  بودند،  دورۀ ممالیک  مخالف حکومت موروثی  همه 

بود. چرایی و    (ه784-648)بحری قَالوون  به یک قرن سلطنت موروثی خاندان  نزدیک  شاهد 
ای است که این مقاله در پی پاسخگویی  چگونگی تثبیت سلطنت موروثی خاندان قَالوون مسئله

که با برگزیدن پسران   آیْبَک و بَیْبَرْسهای نخستین سالطین بزرگ ممالیک، بدان است. کوشش
بیت وتداوم سلطنت در نسل خود بودند، ناکام ماند، امّا دیگر سلطان  خود به جانشینی به دنبال تث

موروثی   خاندان خویش  در  را  توانستند حکومت  نوادگانش  و  پسران  و  قَالوون  مملوکی،  مقتدر 
گیری از سلطنت رغم دوبار عزل و کنارهبه  محمد،  ناصر  سازند. در میان فرزندان قَالوون، ملک

ت تثبیت و  در  دیگران  از  در  بیش  ناصر محمد  داشت.  این خاندان نقش  حکیم حکومت موروثی 
های پیشین و با حذف  سال به طول انجامید، با تکیه بر تجربه  31سومین دورۀ سلطنت خویش که  

برای پذیرش    را  تدریجی رقیبان قدرتمند و مدعیان بالقوه سلطنت، امیران برجسته مملوک، زمینه
  دهه چهار  از  بیش  نوادگانش  و  اخت. پس از وی فرزندانالگوی توارث در میان ممالیک آماده س

  امیران   سوی  از  بار  چندین  چه  اگر  محمد  ناصر  فرزندان .  راندندفرمان    شام  و  مصر  بر(  ه741-784)
  دودمانی آنان   حق  به  هیچ امیری  بحری  ممالیک   دوره   پایان  تا  امّا  شدند،   خلع  سلطنت   از   مملوکی

 نکرد.  تجاوز سلطنت  در
 ممالیک بحری، نظام سیاسی ممالیک، خاندان قاَلوون، سلطنت موروثی، ناصر محمد.  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه
اگر الگوی انتخاا  شاااورایی کاه ویاه نهااد خالفات بود و چناد نموناه تااریخی هم بیشاااتر 

های سایاسای دورۀ اساالمی حاکمان و ساالطین از طریق دو ندارد، نادیده گرفته شاود، در نظام
های ند. در بیشاتر دولترسایدمی  قدرتبهاساتیال   و  یا غلبه  (عهدیوالیت)  انشاینیشایوۀ ج

امویاان، عبااسااایاان، فااطمیاان، آل ایوبیاان الگوی   و  سااالجوقیاان  بویاه،مسااالماان چون 
اثت خونی و نساابی، عمالت تنها الگوی انتخا  حاکمان رعهدی و جانشااینی از طریق ووالیت

ها شدند. در مقایسه با این دولتپسرانْ جانشین پدران و گاه برادرانْ جانشین برادران می  .بود
بود. نظریۀ  ای پیچیدهسااازوکار انتقال قدرت و موعااون جانشااینی در دولت ممالیک مساائله

ه  غالب این اساات که  الگوی دسااتیابی به قدرت در دولت ممالیک، الگوی غلبه و اسااتیال بود 
برای نمونه  )  نداهری ممالیک  تبلور عینی نظریۀ »الحَقُّ/ الحُکم لِمَن غَلَب« بودبه تعبیاسات و 
امّا اگر این تبیین دقیق و درسااات باشاااد، باید    (؛118-117،  85،  80  :1396  قاسااام،نک.:  

و فرزندان و  قاَلوون  سالطان(  ه784-648) ساال حکومت ممالیک بحری  136پرساید چرا در  
( بر مصار و شاام حکم ه784-678هایی کوتاه بیش از یک ساده )نظر از وقفهنوادگانش صارف

در دولتی  چگونه  ساالسااۀ آل قاَلوون یاد کرد.  از دورۀ آنها با عنوان توان  که میتاجایی  ؟راندند
که زور و شامشایر عامل اصالی در دساتیابی به قدرت و تداوم آن بود، ملک منصاور قاَلوون و 

را در دودمان خود موروثی ساازند؟ این مقاله در  پسارش ملک ناصار محمد توانساتند حکومت 
 هاست.این پرسش پی پاسخگویی به

 

 کردن حکومت ها برای موروثینخستین کوشش
از   دیگر  تن  دو  قاَلوون  از  بزرگ ممااالیااکپیش  ساااالطین  و ،  نخساااتین  آیْبَااک  مُعز 

موروثی کنند، امّا خود  خانوادهدر نسال و  را   سالطنتکه  ندکوشاید  ،بَیْبَرْس)بِیْبَرْس( بُنْدُقْداری
اش ساااله 15پساار   1.( ممالیک مُعزیه655-648. حک) آیْبَکز  عناکام ماندند. پس از قتل مُ

 
شتتدند )در ایز زمينو نک.  مماليک وابستتتو و هوادار یک ستتل انی امير بو او منستتو  می  بودند.هواداران ُمعز آیبک یاران و مماليک ُمعزی .  1
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)مقریزی،    تخت سالطنت نشااندند و با او  بیعت کردند رب  منصاورعلی را با لقب ملک نورالدین  
اخاتایااار    (،6/376  :1392  ردی،بِغاریتَابان؛  405(/2)1:  1956 در  عاماالت  حاکاوماات  اگارچااه 
یعنی   بحری، ز بود. این انتخا  اعتراض شاااخۀ اصاالی ممالیکالساالطنۀ وی مظفر قُطُنایب

به  ساار که ساالطنت منصااور علی را به رساامیت نشااناختند و  آوردرا درپی  صااالحی،ممالیک 
 نتِ. سالط(47  :1396  قاسام،  ؛6/376:  1392  بردی،تغریابن)  ندبرداشاتنافرمانی و شاورش  

های پیادا و پنهاان مملوکان و در بحبوحۀ در میاانۀ نزان  ؛ چهاسااامی نورالدین علی دیری نیااییاد
عاعف و خردساالی،    به دساتاویزز شاورایی تشاکیل داد و قُطُ  الدینسایف  مغوالن به شاام، هجوم

سلطنت  به زندان افکند و خود بر تخت  کرده،. عزل ه657تدبیری سلطان جوان وی را در  بی
دو ساده بعد ابن  1.(53-52  :1396قاسام،؛  417(/  2)1:  1956)مقریزی،    نشاسات ممالیک

ّن   جایی را »این جابه که گویا هوادار اندیشاۀ سالطنت موروثی بود،    .(ه874بردی)د. غریت السّن
 (.52: 1396؛ قاسم، 7/56 : 1392 بردی،تغریابنخواند )  زقُطُ  «السينئ 

.(  ه 676-658.  حکظااهر بَیْبَرس)، ملاک  حکوماتکردن  برای موروثیرا کوشاااش  دومین
، کوشااید با سااوگند  ه660. بَیْبَرس پس از تحکیم و تثبیت قدرت خویش در سااالدادصااورت  

دو او کند.   موروثی نسال خودحکومت را در  خان رکهدادن امیران بر اطاعت از پسارش ساعید بِ
باااشاااکاوه باعااد ماجالسااای  داد  سااااال  والیاات  ساااعایااده،  تارتایااب  بااه    بارگازیاادعاهاادی  را 

بَیْبَرس در  (.  19:  1947سااارور،  ؛  7/276  :1392بردی،تغریابن) درگااذشاااات ظاااهر  بااا 
سااله تجدید   هفدهخانِامیران، لشاکریان، قاعایان و بزرگان با ساعید محمد برکه  ه676ساال

 بن )شااافع  فسااطاو و قاهره به نام او خطبه خواندند بیعت کردند و خطیبان در مساااجد جامع
. از (19:  1947؛ سااارور،643-642/(2)1 :1956  مقریزی، ؛37 :1418  ،علی عساااقالنی

دانسااات کاه سااالطنات فرزنادش دیری  توان دریاافات کاه وی می  بَیْبَرْس نااماۀوصااایتمحتوای  
آنان را از میان  کرده،  کرد که به مخالفان رحم ن نخواهد پایید، از این روی به ساااعید وصااایت

  تحقق یافت  بینی بَیْبَرْسپیش  .(106  :1396؛ قاساام، 645(/  2)1:  1956)مقریزی،    بردارد
سااال  قاَلوون، سااعید را واداشااتند که پس از دو آنان  و ساارداران و بزرگان مملوک و در ر س

؛  50-49: 1418  عساااقالنی،  علی  بن  )شاااافع  گیری کناد( از سااالطنات کناارهه676-678)

 
 (.23  1380بو بعد؛ شبارو،  367  1380طقوش، 

روم)بيزانس(  و در قلعو جبل زندانی بودند بو  آیبک، مادر و برادرش قاقان را ك بز، جانشيز ق ز، بيبرس بندقداری، علیه  658. یک سال بعد در   1
 (. 103، 55ی7   1392 بردی،تغریابزتبعيد كرد)
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  1.(107: 1396؛ قاسم، 21: 1947؛ سرور،654-655( /2)1: 1956 مقریزی،
پسااار دیگر وی    قاَلوون  الادیناین البتاه پاایاان کاار فرزنادان بَیْبَرس نبود، چراکاه سااایف

  :1418  ،عساقالنی علی بن  )شاافع  تخت سالطنت نشااند  ررا ب ،ساالهبَدْرالدِّین سُاالمِش هفت
جاایی فرزنادان بَیْبَرس در حاالی . این جااباه(271-269/  7  :1392  بردی،  تغریابن؛ 50-51

امیران ب خواساااتناد کاه خود قادرت را در  الادین قاَلوون میزرگ مملوکی از سااایفبود کاه 
ا او نیذیرفت و با فروتنی گفت: »من ملک سعید را به طمع سلطنت خلع نکردم،  امّ  ،گیرددست

/  30:  1423)نویری،   د«گردملاک ظااهر خاار  نذُریّاۀ از   امر ]سااالطنات آن اسااات کاه  و اولی  
این رساااد نظر میباه. (21: 1947؛ سااارور،656-655(/2)1 :1956  مقریزی،؛  398-399

برای حفااظات از ناه  کاه قاَلوون سااالطنات را نیاذیرفات  این .ه بااشااادهاا تعاارفی بیش نبودگفتاه
 یعنی یاران ظاهر ،خاندان بَیْبَرس یا احترام به آنها، بلکه ناشاای از ترس وی از دسااتۀ ظاهریه

پذیرش سالطنت را به ،  داشات که  آنها دسات به شاورش زنند  بیمچون  بَیْبَرس بود. قاَلوون  
زمانی موکول کرد که هوادارن خود، ممالیک بحری صاااالحی، را در مناصاااب مهم جایگزین  

  بَدْرالدِّین    ید کردند و بر سلطنت امیریامیران هوادار او این نظر را تأ  امیران ظاهری کند. باری،
. در آغاز سالطنت بَدْرالدِّین سُاالمِش، قاَلوون از (21  :1947)سارور،  ش متفق شادندسُاالمِ

د که بر وشانام هر دوی آنها عار   به امیران خواسات تا برای سُاالمِش ساوگند یاد کنند و ساکه  
د و به نام هر دو بر منابر  اش، نام قاَلوون بآندیگر  سوی سکه، نام ملک عادل و بر    سوییک  

، شااارون باه . چنادی نگاذشااات کاه قاَلوون(268/  7:  1392 بردی،تغریابن)ناد خطباه خوان
دساتگیری امیران ظاهری کرد؛ شاماری را به زندان افکند و گروهی را به ثغور فرساتاد. سایس  

 فراخواندامیران خود را   و گرفتدستملک عادل ساُلمِش را بهانه کرد و همۀ امور را به  کودکیِ
دانید که مملکت جز با مردی کامل قوام قطعات می»به آنها گفت:    و درباره صاغر سان سُاالمِش

و به سااالطنات رسااااندن قاَلوون در   2در نتیجاه، امیران بر خلع و تبعیاد وی به کَرَک  «یابدنمی
 .(658/(2)1 :1956 مقریزی،) مصر متفق شدند

 
  غازیودختر َقالوون،   با  ستعيد  ازدواج با تا  ، كوشتيدبود آگاهداشت  وی بو مقام ستل ن  و چشت   قالوون  بستيار  نفوذ كو از  بيبرس . گفتنی است  1

ا ایز دوراندیشتی ه  ستودی نبوشتيد و  َقالوون داماد را بركنار كرد)  خاتون،   عستقالنی،  علی بز  شتاف تداوم ستل ن  سسترش را تیتميز كند، اما
 (.623(ی2)1  1956 مقریزی،؛  28  1418

 (.453ی4  9951ای مستحک  در شام، از نواحی بلقاء، ميان ایلو و دریای قلزم)سرخ( و بي  المقدس)یاقوت حموی، . َكَرک قلعو 2
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ممالیکِ  ،سلطانتوان چنین نتیجه گرفت که پس از مرگ هر های باال میاز تحلیل نمونه
در آغاز های رقیب نیز  جناح  گماشااتند ورا به ساالطنت برمیپساارش  وابسااته و وفادار به او، 

نقش  قادر به ایفای   دانساتند سالطان جدیدمی  . با این همه هر دو دساتهاو بودندتائید  ناگزیر از 
ساالطانِ  ممالیک وفادار.  نخواهد بودمنافع ممالیک  حافظعنوان به  ساانتی ساالطان مملوکی

توانسااتند در برابر رغم تمایل به تداوم و تثبیت ساالطنت فرزند او، در بلندمدت نمیمتوفی به
فشاار رقیبان و آشافتگی و بحران سایاسای ناشای از حکومت سالطانی خردساال مقاومت کنند.  
همواره ممالیکِ سالطان متوفی از پسارش، سالطان جدید، توقع داشاتتند تا حق تقدم آنها را 

های مختلف در ادارۀ امور دخالت کوشاایدند به شاایوهها حفظ کند و نیز میدیگر جناحبیش از 
کنناد و او هم نااگزیر از رعاایات خواسااات آنهاا بود و از این روی درگیری باا مماالیاک پادر امری 

دورۀ کوتااه حکومات این ساااالطین .  Levanoni, 1994: 379)نمود )نااپاذیر میاجتناا 
که مقدمات  گاهوآن  بود  آنهاسازی برای برکناری  ایی رقیبان و زمینهزورآزم  پردۀمیانخردسال،  

نشاانده به دساتاویز خردساالی و ناتوانی در ادارۀ امور برکنار  آمد سالطان دساتتغییر فراهم می
 گرفت. شد و یکی از امیران برجسته جای او را میمی

 قَالوون و اشرف: آغاز موروثی شدن حکومت

کردن سالطنت در  موروثی پس از دساتیابی به قدرت به فکر  (ه689  -678  ..حک)  قاَلوون
شااام، بزرگترین    ساارزمیندار هجوم دوبارۀ مغوالن به وگیررداز این روی   ؛افتادخود  انوادهخ

؛  180-10/177:  1407 قلقشاندی،)  را به جانشاینی برگزید  علیعالءالدین ابوالفتح پسار خود 
قاعی   از این روی  1.درگذشت  ،ه687پیش از پدر در   علیلدین  عالءا (؛ امّا25:  1947سرور،  
 عهادی خلیال بن قاَلوون نوشاااتفرماانی را مبنی بر والیات  الادین بن عبادالظااهرمحیی

  :1407  ؛ قلقشاااندی،320/ 7  :1392  بردی،تغریابن؛  745-744(/  3)1:  1956)مقریزی،  
و  انو از مردم  برپاکردنددر مصاار و شااام، هفت روز جشاان  (. بدین مناساابت  170-177/  10
  بردی،تغریابنند )در خطبه خواند  عهدیبه والیت  ش راریان برای او بیعت گرفتند و نامکلش

  تأییدعدم اهلیت اشارف خلیل از   ساببهسالطان قاَلوون ب چندیپس از  (. امّا320/ 7:  1392
گفت: الظاهر  عبد بن الدینمحیي بن الدینتحفو به قاعای  باز زد   سارعهدی وی حکم والیت

 
 (.70-69ی8  1939ورزید او را مسموم كرده بود)ابز فرات، . گفتو شده برادرش خليل كو بو او حسادت می 1
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:  1947؛ ساارور،  756  /(3)1  :1956 مقریزی،)  کنم«»من خلیل را متولی امور مساالمین نمی
 . کند درگذشتحکم جانشینی اشرف را امضا  که(. باری قالوون بی این28

بن   الادینمحیي  بن  الادینسااالطنات رسااایاد، قااعااای فتحباه    چونملاک اشااارف خلیال  
قاعاای    عهدی خود را طلب کرد.والیترا فرا خواند و حکم  ءعبدالظاهر صاااحب دیوان انشااا

ساالطان » خواهی گفت:پوزشبا   بود عرعااه داشاات وقاَلوون    یامضااافاقد  را که   حکمش
با . ملک اشارف «اساتبودهحکم بازمانده یاشاتغال به دشامن از امضاا ساببمنصاور قاَلوون به

  سالطنت به من امتنان ورزید و خدا آن را به من داد« یان از اعطا: » سالطاظهار این ساخن که
فضایی    (، حکمرانی خود را در178-31/177  :1423  نویری،؛  756(/  3)1:  1956)مقریزی،  

اعتمادی آغاز کرد. او با شااماری از امیران بلندمرتبه درافتاد و آنها را از بی و سااوءظن از  آکنده
سااه سااال و چهارماه  چینی کردند و پس از ن دساایسااههمین امیرامناصااب خود عزل کرد.  

مقریزی،  ؛  296اااا295  :1998منصاوری،    بیبرس)( سالطان را به قتل رسااندند  ه689-693)
سااازد که امیران مملوک در عمل الگوی (. قتل اشاارف خلیل روشاان می790(:  3)1:  1956

مناافع خود را در خطر  حکومات موروثی را نیاذیرفتاه بودناد و همچون گاذشاااتاه اگر جاایگااه و  
زدند؛ اینکه این سالطان وارث تخت و تا  بود  دیدند بالفاصاله دسات به حذف سالطان میمی

    نیز تاثیری در تصمیم و اقدام آنها نداشت.

 ناصر محمد: تغییر و تدوام های اول و دوم سلطنت دوره

از عمومیپ در محرم    شاااادن خبریش   از  گیریپیش  برای  ،ه693قتال اشااارف خلیال 
 برسااخته به امضاای اینامهفرمان شُاجاعی، سَانْجَر عَلَمُ الدِّین  ترفند مر  احتمالی، باوهر 

را   ناصرمحمد نام اشرف خلیل نام  از پس  تا با استناد بدان،  شد داده خطیبان به  مقتول  سلطانِ
:  1420؛ صااافادی،  163-7/162:  1411بیااورناد )مقریزی،    در خطباه  عهادولی  عنوانباه
نْجَر  الادِّینعَلَمُ  اشااارف،  مرگ  اعالن خبر  باا (.4/251 ناائاب  کِتْبُغاا،  /کَتْبُغاا    الادِّینزَیْن  و  ساااَ

:  1998)بیبرس منصااوری،    تخت ساالطنت نشاااندندر ساااله را بناصاارمحمد نه  ،الساالطنه
هنوز یاک ساااال از . (8/41: 1392بردی، تغری؛ ابن320-319: 2017عَساااّاال،  ؛ابن298

 کرد و خود براو را خلع  ،کَتْبُغا نگذشاته بود که.(  ه694-693.  حکسالطنت ملک ناصار محمد )
ممالیک اشارفی    شاورش ناصار احتمالبرای خلع سالطان   کَتْبُغادلیل   تخت سالطنت نشاسات.

د بزرگ  »اگر نااصااارمحماداد کاه بیم می را  کَتْبُغاا الادین الچینساااامامیر حُ  باارهاا ویاه کاه، باهبود
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«. از این گذارد و نه افرادی را که در قتل برادرش اشارف همکاری کردندشاود نه تو را زنده می
خردساال ناصارمحمد  بدین دساتاویز که ، قضاات و امیران را فراخواند و عباسای خلیفه  رو کَتْبُغا

امر و   از او بترساند و  یتکه ساربازان و رع اسات اداره امور مملکت نیازمند مردی کاملاسات و »
(؛  49/  8:  1392  ،بردیتغری«، او را خلع کرده، خود بر جایش نشاسات )ابنرا بیذیرند  شنهی

با وی منع   ارمردم را از دیده،  داد  ایکی از تاالرهای قلعه جبل سکن  سیس سلطان مخلون را در
)بیبرس  گریخات  ناچار به شاااامبهو او   روی گردان شااادند  کَتْبُغاااز امّا چنادی بعاد، امیران کرد.  

 (.324: 2017عَسّال، ابن؛312-311:  1998منصوری، 
امیران   دعوی سلطنت کرد. فرصتبا اغتنام    الجین /ینچالدِّین الحُسام،  کَتْبُغافرار   در پی

باشااد و بدون نظر آنها  نیکی از آنا چونانکه   پذیرفتند  او را به ساالطنت بدین شاارومملوک 
خود ندهد. الچین شارو را پذیرفت    ان هواداربه دسات مملوک تصامیمی نگیرد و عنان اختیار را

ال، ؛  ابن313:  1998  منصااوری،  )بیبرس  و با  لقب ملک منصااور به ساالطنت رسااید   عَسااّ
. پس از تثبیت اوعان، الچین از بیم (822-823/  1(3)  :1956  مقریزی،؛  330-331  :2017

این ساالطان مد، به وصاای ن ناصاارمحه شاادعزل خود به دساات بعضاای از امیران و بازگرداند
»بدان که ملک ناصارمحمد    مخلوف گفت: بن  الدین علیالقضاات مالکی زینقاعای مخلون،

با نشاساتن او بر دانساتم  و اگر می یمب اویمن در جایگاه نا  ،به خدا ساوگند  ،پسار اساتاد من اسات
او خادمات   باه  نشاااانادم و د، او را باه سااالطنات میگرداوعاااان آشااافتاه نمی  تخات سااالطنات،

در    ؛ باشادبه قلعه کَرَک بفرساتماو را  دهم  و ترجیح می  اما اینک اندیشاناک اویم  ایساتادم؛می
با فرساتادن او به ،  ن کار  اسات. به خداوند ساوگندهمیاهلل خیر در  شااءإن؛  آنجا نیرومند شاود

 سالطنت متعلق به اوسات«مراد من اسات، که  را ندارم، بلکه حفظ او  شکَرَک قصاد دور کردن
با برخی از امیران عازم   را  . طولی نکشااید که الچین ناصاارمحمد(330  /31:  1423  نویری،)

 . (832-833/ 1(3): 1956 مقریزی،کرد )کَرَک 
در پی کشاامکش    ؛ چهنکشااید  به درازا  بیشااتر(  ه698-696ساالطنت الچین دو سااال )

  ه،الچین را به قتل رسااند، ن، شاماری از ممالیک برجیسارداران و امیران و شاورش سایاهیا
(  40-39:  1947؛ سارور، 343-341  :2017 عَسّاال،)ابن  ناصار محمد را به قاهره بازگرداندند

باا او تجادیاد یبعات کردناد  و این باار نیز دو تن از امیران برجساااتاه،    .امیران و لشاااکریاان 
بهانه کردند و بر صاغر سان سالطان را  )جَاشْانَکِیر(،  گیرچاشانی  بَیْبَرْس و سَالّار/سااالر(  )سَاالر

  بَیْبَرْس(.  371-31/370:  1423؛ نویری،  1/346  :2017  ال،سااّ عَابنامور مساالش شاادند )



 

118 
   

 

118
    

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

الر بر ممالیک منصااوری و صااالحی ریاسات   و امیر بود  دارعهده رهبری ممالیک برجی را سااَ
ت از ناصار محمد برخاساتند، عرصاه که در این دوره مردم قاهره چند بار به حمایباآن  داشات.

سافر حج بهانۀ و ناچار به  از قدرت دید  گیریرا در کنارهمصالحت چندان بر وی تنگ گردید که 
اطالن داد که   بَیْبَرْس سَاالر وجا به مساتقر گردید و از همان قلعه کَرَک از قاهره خار  شاده، در  

 . (180-179 /8 :1392بردی، تغریاست )ابناز سلطنت کناره گرفته
نشاااسااات سااالطنات    باهگیر  چااشااانی بَیْبَرْس    الادینرکن  گیری نااصااارمحماد،باا کنااره

 و اشارفی ممالیک  نابودساازی و آزار  دربَیْبَرْس   سایاسات  (.181/  8:  1392بردی،  تغری)ابن
 ازبَیْبَرْس  کاهبااآن.  بییونادناد  نااصااارمحماد  باه  آنهاا  از  بسااایااری  تاا  شاااد  موجاب  نااصاااری

  اعمال کنند،  ناصارمحمد  بارهدر را  گیریساخت  نهایت که گرفت  تعهد شاام  هایالسالطنهنائب
 از پیشاین، هایساتم علتبه نیز مردمان و  در ارتباو بودند  ناصارمحمد با مخفیانه آنها  از برخی

  قراسانقر  و  ،ةحما ابوالفداء، نائب ویاهبه شاام نائبان بحری  جساتنند.می بیزاری  برجی ممالیک
  مردم نهان  در  داشاتند نیز  واهمه  مملکت بر برجی ممالیک  تسالش از حلب، که منصاوری، نائب

از .  (410-409:  2017 ال،سااّ عَابنبییوندند )  ناصاارمحمد به  تا  کردندمی تحریک را  ناراعاای
المساتکفی باهلل خواسات تا عباسای به قصاد تحکیم سالطنت خود از خلیفه   بَیْبَرْسساوی دیگر  

  زیرا نشاد؛  بَیْبَرْسبا مردم مصار  ساو کردنهم  موجب خلیفه  ا این کارامّ  ،او تجدید بیعت کند با
در    .(260-265/ 8  :1392  ،بردیتغریابن)  ناصارمحمد داشاتند از او متنفر بودند و دل با آنها

مد در دمشاق خطبه خوانده به نام ناصارمح  یکبارهبه  ،ه  709شاعبان    22روز جمعه   این میان،
از فرمانبرداری خود را   هم    د. همچنین امیران شاامگردیگیر حذف چاشانی شاد و نام   بَیْبَرْس  
گردانی بسایاری  وعاع آشافته دولت و روی با مشااهدۀ  بَیْبَرْس.  اعالم کردندناصارمحمد آشاکارا  

در   به رایزنی نشاسات کهبا امیران قاهره ، پیوساتن آنها به ناصارمحمد در شاامو   شاز سایاهیان
هادر نرفتن    دوادار و بهاادر باه او مشاااورت دادناد کاه برای محاافظات از خود و نتیجاه،  بَیْبَرْس

(/  1)2:  1956؛ مقریزی،  487-483:  2017  ال،سّا عَابن)  گیرداز قدرت کناره انانمسالم خون
 (.271-8/270 :1392 ،ابن تغری بردی؛ 70-71

غلبه« در   و زور یوۀ انتخا  سااالطان یعنی الگوی »وراثتی« و الگوی »چالش میان دو شااا
ساراسار دوره اول و دوم سالطنت ناصار محمد ادامه یافت.  اینکه پس از قتل اشارف برادرش  
ناصار را در عین خردساالی به تخت نشااندند، نشاان از آن دارد که الگوی توارث و جانشاینی 

شااد و رساامیت شااناخته میکم در میان ممالیک بهکمجای برادر  جای پدر و برادر بهپساار به
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کم بخشاای از امیران مملوکی بدان تمایل داشااتند. از آن سااوی هنوز امیرانی بودند که دساات
داد، سالطان را برکنار کرده و خود حاعار به پذیرش این الگو نبودند و هرگاه فرصاتی دسات می

  نشستند.جای او می

 بیت حکومت موروثیتث سلطنت ناصر محمد: دورۀ سوم 

تخت سلطنت ممالیک  رقاهره آمد و برای بار سوم ب به  ه709ناصرمحمد در رمضان  باری  
به پایان رساید،    ،ه741در مرگش با که ساوم سالطنت وی ۀدور  (.49:  1947سارور، )  نشاسات

. در این دوره او دیگر آن ناصر محمد خردسال و ناتوان و سال به طول انجامید  31نزدیک به 
به تعبیر آمیتای ساااله بود که 24 تحتِ ساالطۀ امیران مملوک نبود؛ در آغاز این دوره او جوانی

وی کاه در پی    (.Amitai,1990: 145)  بود«را فراگرفتاه  داریهاای حکومتاخوبی درس»باه
دساتیابی به قدرت و اقتداری بالمنازن بود،  با تکیه بر تجربۀ دوبار برکناری از قدرت، سایاست  

حاذف تادریجی رقیباان را در پیش گرفات و در این راه حتی باه دوساااتاانی کاه بیم   زیرکااناه
رفت  نیز رحم نکرد و شاماری را کشات و گروهی را تبعید و برخی از آنها را کشای آنان میگردن

 زندانی و اموالشان را مصادره کرد. 
رْس  بَیْبَبه سااراد دشاامن و رقیب اصاالی، ساالطان پیشااین  در نخسااتین گام، ناصاارمحمد  

 اَخْمیمباه   و هوادارانش کاه غاالباات از مماالیاک برجی بودناد، رفات. چون بَیْبَرْسگیر چااشااانی
تن از امیران  30دسااتگیری نزدیک به   گریخته بود، ناصاارمحمد حذف مخالفان را با()اِخْمیم

:  1348حجر عساقالنی،  ؛ابن9/196:  1971منصاوری حامی او در قاهره آغاز کرد )دواداری،  
بَیْبَرْس، او از ناصاارمحمد امان خواساات؛ ساالطان با تر شاادن شاارایش برای  (. با تنگ1/534

پذیرش این درخواسات، امیرانی فرساتاد تا از او بیعت ساتانند و سایس به جایی دوردسات در  
درنگ به شامال شاام تبعیدش کنند، امّا اندکی بعد، نظرش تغییر کرد و دساتور داد بَیْبَرْس را بی

زشااات«  رفتارهای »تاخت و  دو ب  درشاااتیوگوی رو در رو بهدرآورند. سااالطان در گفتقاهره 
افکنادناد. بَیْبَرْس سااارانجاام در    گاذشاااتاه را فرا یاادش آورد و سااایس فرماان داد او را باه زنادان

:  1956؛ مقریزی، 158-32/156:  1423، باه قتال رسااایاد)نویری،  ه709القعاده پاانزدهم ذی
دساتگیری و قتل یاران   (. همزمان در این ساال81-8/80:  1392بردی،  تغری؛ ابن2/78-80

:  1392؛ ابن تغری بردی، 88،  84،  2/77:  1956بَیْبَرْس همچناان اداماه پیادا کرد )مقریزی،  
 (.Mazor, 2014-15:  5؛ 16-17، 9/14
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و هوادارانش رساید. سَاالر  سَالّار/سااالر()سَاالرو یارانش، نوبت به   پس از حذف بَیْبَرْس
صاراحت اعالم و حتی هدایای از ناصار محمد را به ه مخالفت خود را با بَیْبَرْس و حمایتاگرچ

 نفیساای نیز پیشااکش ساالطان کرده بود، امّا از خشاام و انتقام او بیمناک بود. از همین رو از
وْبَکبه حکومت  ساالطان درخواساات کرد که او را ؛ ابن 2/75:  1956بگمارد)مقریزی،    1شااَ

وْبَک   راهی  ه709 شااوال  در  (. وی9/11:  1392تغری بردی،   شااد؛ امّا این پایان ماجرا  شااَ
تن از یااران نزدیاک او را دساااتگیر کردناد)مقریزی،    20نبود، چاه باه فرماان سااالطاان نزدیاک 

الر را به قاه9/15:  1392بردی،تغری؛ ابن2/86-87:  1956 ره فراخواند،  (. ساایس خود سااَ
امّا اوکه دریافته بود سلطان قصد جانش را کرده از آمدن سر باز زد. سرانجام سلطان به دو تن 
از دوستان نزدیک  ساَلر، سَنجر جاولی منصوری و بَیْبَرْس منصوری، متوسل شده، آن دو را 

سالطان به قاهره فرساتاد و آنان توانساتند  سَاالر را متقاعد کنند که برای مشاورت با  شَاوْبَکبه 
رود. همزمان سالطان به دو امیر منصاوری دیگر  قَراسُانقُر و اَسَانْدَمُرکُرْجی)گُرجی(، حاکمان 

های شاام به قلمروایلخانان مغول را ساد کنند تا سَاالر ، دساتور داده بود که راهةدمشاق و حما
الر پس از رساایدن  به قاه ره، دسااتگیر و به نتواند به ایلخانان ایران پناهنده شااود. باری سااَ

(  ه 710االول  الثاانی/ جماادیزنادان افکناده شاااد و در آنجاا از گرسااانگی درگاذشااات )ربیع
 (. Mazor, 2014-15: 6؛ 18-16/ 9: 1392بردی، تغری)ابن

ملک اشارف برادر سالطان، بود که از متهمان اصالی قتل    امیر  قَراسُانقُر  اینک نوبت حذف
نقُر  ان را در از میان بردن او دوچندان میانگیزۀ سااالط، اتهامی که خلیل بود از که کرد. قَراساااُ

بر را از سالطان ترساانده،  نائبان شاام  ه بود، در واکنش به این تصامیم سالطان، موعاون آگاه شاد
در دمشااق در معرض خطر اساات، از  که دریافت جانش. امّا پس از اینعااد او تحریک کرد

  ناصاارمحمد خواسااته او را اجابت کرد  بگمارد کهحلب  به نیابتاو را    تقاعااا کردناصاارمحمد  
نقُر باا برخی از امیران از جملاه یدیری نیاا(. 100-99/  2(1) :1956مقریزی،  ) یاد کاه قَراساااُ
لجاایتو خادابناده ایلخاان درباار اوباه   و  باه ایران گریخات رساااوا  500  باا  ناائاب طرابلس قُوش اَفرَمآ

قَراسُنقُر   گریز و پناهندگی چون خبر  .(287:  1383، الحضرةوَصنافُ  جا؛همان)مغول پناهنده شد
الساالطنه مصاار  ، برخی از امیران از جمله، نائب شااام و  نائب(ه  712)  به ناصاارمحمد رسااید

السالطنه را جایگزین نائب دار را به اتهام همکاری با او دساتگیر کرد و ارغون دواداربَیْبَرْس دوا
 

ان و اَ ای مستحک  در شام ميان عَ َشْوَبک قلعو 1   (. 370ی 3  1995و قلزم نزدیک َكَرک)یاقوت حموی،  یلوما
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و به   دادو سایس والیت همه شاام را به او    سایردحساامی   تَنْکِزبه  را  مصار کرد و نیابت دمشاق
ی،  صااافد )و صااافاد نوشااات که در امور خود به او رجون کنناد  ، طرابلسةهر یک از نوا  حماا

1418: 2/116-120)  . 
آماری خود دربارۀ سارنوشات امیران پاوهان معاصار، در بررسای امیر مازور، یکی از مملوک

امیر   46اسات که درمجمون،  منصاوری در دورۀ ساوم سالطنت ناصار محمد به این نتیجه رسایده
امیر اعدام شادند یا در زندان    22برجساته منصاوری در این دوره دساتگیر شادند که از میان آنها 

مغول پناهنده شادند. از این  امیر آزاد گردیدند و ساه امیر دیگر نیز به ایلخانان  24درگذشاتند و 
امیر دیگر    12تن کمتر از هشااات ساااال را در زنادان گاذرانیادناد.    12تن امیر آزادشاااده،   24

سااال یا بیشااتر را متحمل شاادند و پس از آزادی، اکثر آنها به  20مدت،  های طوالنیحبس
شادند  2طبلخانه و چهار نفر امیر  1(المئین امارت رسایدند.  هفت نفر آنها امیر صادتایی ) مراء

Mazor, 2014-15:11).)   سایاسات حذف رقیبان بالقوه در سارتاسار دورۀ ساوم سالطنت
شاجاعی مور  شاد. به تعبیر  ترین یاران وی نیز میناصار محمد ادامه داشات و شاامل  نزدیک

کرد و رفات، او را برکناار میهرگااه جاایگااه  یکی از امیران یاا مماالیکش بااال میروزگاار وی »هم
از جمله   (.113  :1978  )شاجاعی،کرد«یگری را که جایگاهی فروتر داشات جایگزین او مید

نْدَمُر دسااتگیر و .  ه710در  نائب حلب بود که ناصاارمحمد او را  کُرْجی/گُرجی  این امیران، اَسااَ
  /( 1)2  :1956)مقریزی، او را در زندان کشاات  ه721و در ذی القعده  کرد  ثروتش را مصااادره  

دار  چوگاانجوکنادار/  ر  مُکتَبَ  (. قرباانی دیگر387-388/  1 :1348  ،عساااقالنی  حجرابن  ؛94
سااالطان از ا امّ ریخته بود،ناصااارمحمد را گویا نقشاااۀ برکناری  که   بودمصااار   هسااالطنالنائب

  اشدساااتگیر و در اساااکنادریاه زنادانی  ه711األولی  در جماادیاش آگااه شاااده بود، توطئاه
،  ه 740هماچانایان در.  (484-485/  1  :1348  حجار،؛ ابن102(/  1)2  :1956  مقاریزی،کرد)

 ابوساعید حُساامی الدینسایف  تَنْکِزترین یاران خود امیر ملک ناصار محمد که از یکی از نزدیک
بساته به قاهره آوردند.  نائب شاام در دمشاق بیمناک شاده بود فرمان داد او را دسات ناصاری

ساال حکومت کرد و جایگاه و آوازه رفیعی در شارو و  28نائب شاام بود و   ه712از ساالتَنْکِز  
آورده بود و عمالت در ر س هرم قدرت پس از ساالطان نفر دوم بود)شااجاعی،  غر  به دساات

 
شتد)قلقشتندی،  مماليک كو فرماندهی جنگ و مناصت  مه  از جملو نياب  ستل ن  بو آنها ستهرده می. طبقو اول در ستازمان و  مرات  ناامی   1

 (14ی4   1407
 (.15ی4  1407. طبقو دوم در سازمان ناامی مماليک)قلقشندی،  2
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قتال   تَنْکِز(.  71-72:  1978 باه  در اساااکنادریاه زنادانی بود  کاه  در حاالی  بعاد  یکسااااال 
چنین بود  د در مقابل بزرگان دولتش (. باری سایاسات ناصارمحم94:  1978رساید)شاجاعی،  

کرد و ساایس آنها را اگر تهدیدی برای ساالطنت خویش که نخساات آنها را به خود نزدیک می
 (. 52داشت)سرور، انگاشت، از میان برمیمی

در میان پساران ساالطینی که به تا    ملک ناصارمحمدی  یسایاسای و اجرا  و مهارت  اساتعداد
سالطان مملوکی که در این دساته قرار   25از میان   .یگانه بود  نظیر وبودند، بیو تخت رسایده

های گیرند، او تنها کسای بود که در کساب قدرت واقعی و نیز اساتمرار حکومت برای ساالمی
رو جای شاگفتی نیسات اگر او سالطنت از این(. Amitai, 1990: 146)  متمادی موفق شاد

یراث پدرش قاَلوون؛ از همین  دانساات، نه محاصاال کوشااش و اقتدار خودش می  را خویش
ها و کردارها و که سایاسات  (ه724د.)بکری   علی  روی در پاسا  به ساخنان تند شای  نورالدین

به تعبیری مشروعیت سلطنت او را  زیر سوال برده بود، گفت: »من سلطنت را از راه جانشینی  
 (.32/213: 1423ام«)نویری، ام، بلکه  آن را با شمشیرم به دست آوردهکسب نکرده
وگوی میاان ملاک نااصااارِ در حاال احتضاااار باا نزدیکاان و بزرگاان مماالیاک آشاااکاار از گفات

نوشااتۀ   بود. بنابر  موفق عمل کردهشااود که او در القا و تحکیم اندیشااۀ ساالطنت موروثی می
کنم اجلم نزدیک است، شجاعی سلطان خطا  به بزرگان ممالیک گفت:» اکنون که گمان می

الدین  خواهم یکی از پساارانم را جایگزین خود کنم«؛ پس یکی از ممالیک برجسااته، رکنمی
کرد، گفت: »ای امیر! ما بَیْبَرْس احمدی، برخاسات و در حالی که با دسات به امیران اشااره می

ایم و اگر از نسااال ارباا  ماا دختر کوری بمااناد اطااعات از او تاا مرگش بر ماا  این خااناهمماالیاک 
شاویم«؛ سالطان پس از تشاکر به او گفت: »تو واجب اسات و ما از فرمان اربا  خود خار  نمی

الادین قطلوبغاا دیگر امیر برجساااتاه، سااایفگااه  آن پس از من وصااای فرزنادانم خواهی بود«.
وصایت اربا  خود را شانیدید، ما مطیع   1طان گفت: »ای خُشاداشایهفخری، رو به ممالیک سال

ورزد گردن می را مخاالفات  کاه  و هر  اوییم  دیگر هم همگی اظهاار فرماان  زنیم«. امیران 
فرمانبری و خاکسااری کردند. سایس سالطان شامشایر برادرش ملک اشارف خلیل را به پسار 

ر کرد و در حضاااور امیران او را باه خود ابوبکر داد و او را همناام جادش ملقاب باه ملاک منصاااو
 (.105-104:  1978جانشینی برگزید )شجاعی، 

 
اصت الحا  برای اشتاره بو  گرفتو شتده بو معنی همکار  و  فارستی    «تاشخواجوشتيوی خوجداشتيو از وخواجای. ُخشتداشتيویخوشتداشتيوی خجدا  1

 (. 3ساورقی  388(ی 2)1(، 1956) نک. مقریزی)رف كار میداشتند بو صاح یكو یک استاد همشاگرد مماليک 
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، پساران و نوادگانش  اوپس از (.  110پسار داشات )شاجاعی،   12ناصارمحمد هنگام مرگ  
)برای   سااال  بر تخت ساالطنت ممالیک تکیه زدند  40تا پایان دولت ممالیک بحری  بیش از 

هشات تن از پسارانش به ترتیب زیر به سالطنت  ابتدا(.  66-53:  1947این دوره نک.: سارور، 
 (؛ اشاارف عالءالدین کجکه742-741.  حکالدین ابوبکر)ممالیک رساایدند: منصااور ساایف

- 743  .حک) (؛ صاالح عمادالدین اساماعیله743.حک) الدین احمدناصار شاها   (؛ه742.حک)
- 747  .حک(؛ مظفر زین الدین حاجی)  ه747-746.  حک)  الدین شااعبان(؛ کامل ساایفه746
- 755.  حک؛ بار دوم: ه752-748. حک)دوبار؛ بار اول:  (؛ ناصااار ناصااارالدین حسااانه748
چهار تن از نوادگانش نیز به گاه  آن (.  ه755-752  .حکالدین صااالح)(؛ صااالح صااالحه763

ن  الدی اشاارف زین  (؛ه765-763.  حکمنصااور صااالح الدین محمد)م راندند:  ترتیب زیر حک
(؛ صاالح صاالح الدین ه783-778 . حک(؛ منصاور عالءالدین علی)ه778-765  حک)  شاعبان
 (.ه784-783 .حکحاجی)

 

 یابی آنان سالطین ممالیک بحری و شیوۀ قدرت 
ازدوا  با شاجر الدّر  (655-648آیْبَک )عز عز الدین مُ 1

 بیوۀ سلطان ایوبی
 جانشینی  (657-655) منصور نور الدین علي بن آیْبَک 2
 زور و غلبه (658-657) زمظفر سیف الدین قُطُ 3
 زور و غلبه (678-658) ظاهر رکن الدین بَیْبَرْس بُنْدُقْداری 4
 جانشینی  (678) سعید محمد برکه خان بن بَیْبَرْس 5
 جانشینی (678) عادل بدر الدین ساُلمش بن بَیْبَرْس 6
 زور و غلبه (689-678) قاَلوونمنصور سیف الدین  7
 جانشینی   (692-689) الدین خلیل بن َقالوون شرف صالح 8

 جانشینی ( 694-692: ناصر محمد بن َقالوون )بار اول 9
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 زور و غلبه ( 696-694) عادل زین الدین کتبغا 10

 زور و غلبه ( 698-696) منصور حسام الدین الجین 11

 جانشینی (708-698: َقالوون )بار دومناصر محمد بن  12

 زور و غلبه (709-708) مظفر رکن الدین بَیْبَرْس جاشنکیر 13

 جانشینی ( 742-709: ناصر محمد بن َقالوون )بار سوم 14

 جانشینی ( 742) منصور سیف الدین ابو بکر بن ناصر محمد 15

 جانشینی (742) اشرف عالء الدین کجک بن ناصر محمد 16

 جانشینی ( 743) ناصر شها  الدین احمد بن ناصر محمد 17

 جانشینی ( 746-743) صالح عماد الدین اسماعیل بن ناصر محمد 18

 جانشینی (747-746) کامل سیف الدین شعبان بن ناصر محمد 19

 جانشینی ( 748-747) مظفر زین الدین حاجی بن ناصر محمد 20

 جانشینی (752-748: ناصرالدین حسن بن ناصر )بار اولناصر  21

 جانشینی (755-752)  صالح صالح الدین صالح بن ناصر محمد 22

 جانشینی ( 762-755: ناصر ناصرالدین حسن بن ناصر)بار دوم 23

الدین محمد بن حاجی بن َقالوون 24 - 762)  منصور صالح 
765 ) 

 جانشینی

 جانشینی ( 778-765) ن بن محمدیشعبان بن حس زین الدین اشرف   25

 جانشینی ( 783-778) منصور عالء الدین علی بن شعبان 26

 جانشینی (784-783بن شعبان )  صالح الدین حاجییا منصور  صالح   27
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 نتیجه

تاافتناد و از همین روی هم بود کاه مماالیاکِ بحری نخساااتین، حکومات موروثی را برنمی
رغم آنکه از ساوی پدران خود به جانشاینی  به  بَیْبَرْس، آیْبَک و    سالطان مملوکی، پساران دو 

برگزیده شااده بودند، خیلی زود عزل شاادند و تخت ساالطنت را به یکی از امیران و نخبگان  
تدریج در میان برخی اش الگوی حکومت وراثتی بهنظامی سایردند. در دورۀ قالوون و پساران

بن قاَلوون تا برآمدن ناصاار محمد  از امیران مملوک هوادارانی پیدا کرد و از ساالطنت سااوم  
  دوباار  رغمباه مماالیاک برجی باه الگوی ثاابات در انتخاا  ساااالطین بادل شاااد. نااصااارمحماد

برخالف برادر مقتولش خلیل اشارف، جان ساالم به در برد و از این روی   برکناری از سالطنت،
داری تجربه اندوزد و پخته شاود. بار ساوم که به سالطنت نشاسات با فرصات یافت تا در حکومت

درپیش گرفتن سیاستی زیرکانه و قاطعانه گام به گام دست به حذف رقیبان و مدعیان سلطنت  
طورکامل قبضاااه کرد. ساااه دهه سااالطنت مقتدرانه او بر دساااتگاه حکومت زد و قدرت را به

پس از پذیرش حکومت موروثی فرزندان و نوادگان وی آماده سااخت.    ممالیک زمینه را برای
( بر مصااار و شاااام فرماان رانادناد.  ه784-741وی فرزنادان و نوادگاانش بیش از چهاار دهاه )

فرزندان ناصار محمد اگر چه چندین بار از ساوی سارداران مملوکی از سالطنت خلع شادند، امّا تا 
در سالطنت تجاوز نکرد، مگر نخساتین سالطان  پایان دوره ممالیک بحری کسای به حق آنان

 مهر پایان نهاد. حکومت موروثی خاندان قاَلوونبر ممالیک برجی که 
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