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هبة حممود سعد عبد النبى

الدوادار الثانى ىف مرص
ىف عرص املامليك اجلراكسة

كان الدوادار الثانى اس ًام إلحدى الوظائف بالبالط اململوكى .وهذا االسم يتكون من مقطعني؛ «دواة» وهى كلمة

عربية تعنى ما يكتب به ،و«دار» وهى كلمة فارسية تعنى ممسك ،وحذفت اهلاء من آخر «الدواة» فصارت« :دوادار»

بمعنى ممسك الدواة اخلاصة بالسلطان أو األمري ١.ويذكر حسن الباشا أن هذه الوظيفة عرفت ىف عرص العباسيني وأطلق
عىل صاحبها ىف عرص الغزنويني والسالجقة اسم «دواتدار» ،وظلت الوظيفة موجودة ىف دولة خوارزم شاه ثم انتقلت
إىل السالجقة واألتابكة ٢.إال أن السيوطى يذكر أن أول من أحدث هذه الوظيفة هم امللوك السالجقة٣.

أي ًا ما كان األمر فقد عرفت وظيفة حامل الدواة أو الدوادار ىف مرص منذ العرص الفاطمى ،وكان صاحبها حيتل املركز

السابع بني خواص اخلليفة ٤وكان يشارك ىف االحتفاالت املهمة مع اخلليفة مثل احتفال أول العام ٥.ثم انتقلت الوظيفة
إىل األيوبيني ،ومن بعدهم املامليك ،وصار صاحبها يعرف بالدوادار بعد أن حذفت التاء ىف «دواتدار» للتخفيف٦.

ويشري ابن تغرى بردى إىل أن هذه الوظيفة كانت «وظيفة سافلة» - ٧املقصود أهنا كانت من الوظائف الدنيا  -وكان

يليها شخص من «املتعممني» ،أى من غري العسكريني ،حتى جاء الظاهر بيربس الذى أدخل تعديالت عىل نظام احلكم

وأرباب الوظائف ،ونزع هذه الوظيفة من أيدى املتعممني ،وعهد هبا إىل مجاعة من اجلند واألمراء ٨،فارتفعت مكانة

١

القلقشندى ،صبح األعشى ىف صناعة اإلنشا ،بوالق ،1913 ،ج ،5
ص 465؛ املقريزى ،السلوك ملعرفة دول امللوك ،صححه ووضع حواشيه
حممد مصطفى زيادة( ،د.ت) ،ج  / 1ق  ،1ص 141؛ ابن تغرى بردى،
النجوم الزاهرة ىف ملوك مرص والقاهرة ،طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب،
املؤسسة املرصية للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش ،1965 ،ج  ،7حتقيق
إبراهيم عىل طرخان ،ص 185؛ اخلالدى ،املقصد الرفيع املنشأ اهلادى
لديوان اإلنشا ،خمطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة ،رقم ،24045
ص 119؛ حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية،
القاهرة ،1966 ،ص 519؛ موسوعة العامرة واآلثار والفنون اإلسالمية،
ط  ،1بريوت  -لبنان ،1999 ،جملد  ،2ص 204؛

D. Ayalon, «Studies on the Structure of the Mamluk Army III»,

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes I, Leyde, E.J. Brill,
1881, p. 469.
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

حسن الباشا ،الفنون والوظائف ،ص .519
السيوطى ،حسن املحارضة ىف أخبار مرص والقاهرة ،دار الكتب العلمية،
لبنان ،1997 ،ج  ،2ص .132
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،3ص .485
القلقشندى ،صبح األعشى ،ج ،3ص .507
حسن الباشا ،الفنون والوظائف ،ص .520-519
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،7ص .185
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،7ص .184-183

;BSOAS 16, 1954, p. 62; «Dawadar» EI2 II, Leyde, 1991, p. 172
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هبة حممود سعد عبد النبى

الوظيفة وارتفعت بالتبعية مكانة متوليها .وصار الدوادار ىف العرص اململوكى يضطلع بعدد من املهام اجلسام؛ فهو الذى
يبلغ الرسائل وعامة األمور عن السلطان ،ويقدم القصص إليه ،ويشاور عىل من حيرض إىل الباب ،ويقدم الربيد مع

أمري جاندار ٩وكاتب الرس ،ويأخذ خط السلطان أو توقيعه عىل املناشري والتواقيع والكتب ،ويتحدث عىل اإلقطاعات

والرزق واجلند واألحباس١٠.

ونظر ًا لتعدد املهام التى يعهد هبا للدوادار وتشعبها فقد ظهرت احلاجة لوجود أكثر من شخص إلنجاز هذه املهام؛

فصار الدوادار الكبري يعاونه عدد من املعاونني ،يطلق عىل كل منهم لقب « الدوادار» مع متييز عددى ،فيقال :الدوادار

الثانى ،والدوادار الثالث وحتى العارش ،ويكون لكل منهم عمل يتواله حتت إرشاف الدوادار الكبري١١.

وقد حظى الدوادار باهتاممى فقمت بدراسة سابقة عن الدوادار الكبري ىف العرص اململوكى ١٢،ورأيت أن أفرد دراسة

خاصة للدوادار الثانى؛ نظر ًا ألمهية هذه الوظيفة ،وتعدد مهام من يتوالها .كام أن العرص اململوكى شهد ظهور بعض

الشخصيات املهمة واملؤثرة عىل جمريات األحداث من بني من تولوا منصب الدوادار الثانى ،فأردت أن ألقى بعض
الضوء عىل هذه الشخصيات واألدوار التى قاموا هبا .ومن ثم يأتى هذا البحث مكم ً
ال للدراسة السابقة عن الدوادار
الكبري وكاشف ًا ملزيد من اجلوانب املهمة املرتبطة هبذه الوظيفة املحورية ىف العرص اململوكى.

ومن املالحظ أن ازدياد مهام الدوادار الكبري وتعاظم نفوذه ىف أواخر دولة املامليك البحرية ١٣نتج عنه ظهور وظيفة

الدوادار الثانى ،إال أن هذه الوظيفة مل حتظ باألمهية احلقيقية إال ىف العرص اململوكى اجلركسى .لذا يأتى هذا البحث مركز ًا

عىل الدوادار الثانى ىف العرص اململوكى اجلركسى وحتديد ًا من عام  800هـ1398-1397 /م؛ فمنذ هذا التاريخ بدأت
املصادر تشري رصاحة إىل الدوادار الثانى.

ويتضمن هذا البحث ثبت ًا ألسامء األمراء الذين تولوا وظيفة الدوادارية الثانية ىف مرص ىف العرص اململوكى اجلركسى

ممن ترمجت هلم املصادر التى حتت أيدينا ىف الوقت احلاىل .وقد راعيت تسجيل كل واحد منهم عىل النحو التاىل:
اسم الدوادار،اللقب ،النسبة ،الكنية وذلك وفق ًا للمعلومات التى توفرت ىف املصادر.
تاريخ االستقرار ىف الوظيفة واالنفصال عنها.
تاريخ الوفاة كلام أمكن.

٩
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أمري جاندار :وظيفة صاحبها يستأذن عىل دخول األمراء للخدمة ،ويدخل
أمامهم إىل الديوان ،كام يقدم الربيد للسلطان مع الدوادار وكاتب الرس،
كام كان مسؤو ً
ال عن الزردخانة التى هى أرفع قدر ًا من السجن املطلق.
العمرى ،مسالك األبصار ىف ممالك األمصار ،حتقيق أيمن فؤاد سيد ،املعهد
العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية بالقاهرة ،1985 ،ص 57؛ القلقشندى،
صبح األعشى ،ج  ،4ص 20؛ املقريزى ،املواعظ واالعتبار ىف ذكر اخلطط
واآلثار ،حتقيق أيمن فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمى ،لندن،
 ،2002جملد  ،3ص  ،720حسن الباشا ،الفنون والوظائف ،ج  ،1ص
197-196؛ أمحد عبد الرازق ،اجليش املرصى ىف العرص اململوكى،
القاهرة ،1999 ،ص 99؛ D. Ayalon, «Studies on the Structure of

١٠
١١
١٢

١٣

العمرى ،مسالك األبصار ،ص 58؛ السبكى ،معيد النعم ومبيد النقم،
ليدن،1908 ،ص .38
اخلالدى ،املقصد الرفيع ،ص .125
هبة حممود سعد عبد النبى ،الدوادار ىف مرص اململوكية وأهم أعامله املعامرية
والفنية ( 923-648هـ1517-1250 /م) دراسة حضارية أثرية،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية السياحة والفنادق ،جامعة اإلسكندرية،
.2004
املقريزى ،اخلطط ،جملد  ،3ص .720

the Mamluk Army III», BSOAS 16, 1954, p. 63.
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الدوادار الثانى ىف مرصىف عرص املامليك اجلراكسة

أهم املصادر التى أرخت لكل شخصية.

كام راعيت ىف ترتيب هؤالء الدوادارية الرتتيب التارخيى.

ويىل الثبت حتليل ملا ورد فيه من معلومات وحتليل لرتاجم هؤالء الدوادارية.

ً
أوال
.1

ثبت ملن تولوا الدوادارية الثانية ىف مرص
من سنة  800إىل  923هـ  1397 /إىل 1517م

أسنبغا بن عبد اهلل ،سيف الدين ،العالئى ،الظاهرى

يرجح توليه الدوادارية الثانية عام  800هـ 1398-1397 /م١٤.

انتقل من الدوادارية الثانية إىل احلجوبية ىف  3ربيع اآلخر  802هـ  3 /ديسمرب 1399م١٥.

قتل ىف  16مجادى األوىل  803هـ  2 /يناير 1401م١٦.

.2

جركس بن عبد اهلل ،سيف الدين ،القاسمى ،الظاهرى ،املصارع

توىل الدوادارية الثانية بعد أسنبغا ١٧ىف ربيع اآلخر  802هـ  /ديسمرب 1399م.
عزل ىف  5ربيع اآلخر  804هـ  12 /نوفمرب 1401م١٨.

قتل ىف  13ربيع اآلخر  810هـ  17 /سبتمرب 1407م١٩.

.3

جقمق (أو مجق) ،نائب الكرك

توىل الدوادارية الثانية ىف  5ربيع اآلخر  804هـ  12 /نوفمرب 1401م٢٠.

انتقل من الدوادارية إىل نيابة الكرك ىف أواخر ذى احلجة  804هـ  /أواخر يوليو 1402م٢١.

١٤

١٥
١٦

مل تذكر املصادر تاريخ تولية الوظيفة إال أنه مل يرد ذكره ىف حوادث قبل
سنة  800هـ وهذا ما جيعلنى أرجح أنه توىل الوظيفة ىف هذا العام ،وقد
أشار إليه كل من املقريزى وابن تغرى بردى بصفته الدوادار الثانى عند
اإلشارة إىل حصوله عىل إمرة طبلخاناة ىف ربيع اآلخر من هذا العام 8 /
يناير 1398م :املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،2ص 893؛ ابن تغرى بردى،
النجوم ،ج  ،12ص .78
املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،3ص 993؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،12
ص .193
وردت ترمجته ىف املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،3ص 1071؛ ابن تغرى
بردى ،النجوم ،ج ،13ص21؛ الصريىف ،نزهة النفوس واألبدان ىف تواريخ
الزمان ،حتقيق حسن حبشى ،القاهرة ،1994-1971 ،ج  ،2ص 130؛
السخاوى ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،بريوت( ،د.ت) ،ج ،2
ص .312

١٧

١٨
١٩

٢٠
٢١

استقر جركس املصارع دوادار ًا صغري ًا ىف مستهل مجادى اآلخر  800هـ/
 19فرباير 1398م :الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،1ص  ،461ثم أخذ
إمرة عرشة ىف  2ذى القعدة  801هـ  6 /يونيو 1399م :الصريىف ،نزهة
النفوس ،ج  ،2ص  .16لذا يرجح أنه توىل الدوادارية الثانية بعد انتقال
أسنبغا إىل احلجوبية ىف ربيع اآلخر  802هـ  /ديسمرب 1399م.
املقريزى ،السلوك ،ج / 3ق  ،3ص .1080
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  13حتقيق فهيم حممد
شلتوت ،ص 170؛ الدليل الشاىف عىل املنهل الصاىف ،حتقيق فهيم حممد
علوى شلتوت ،القاهرة ،1998 ،ج  ،1ص 234؛ الصريىف ،نزهة النفوس،
ج  ،2ص .241
املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،3ص 1080؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،12ص 283؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص .138
املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،3ص 1089؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،12ص 290؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص .146
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هبة حممود سعد عبد النبى

.4

بيربس بن عبد اهلل ،العالئى ،الظاهرى ،الدوادار الثانى

توىل الدوادارية الثانية بعد جقمق٢٢.

قبض عليه ىف  7أو  17ذى احلجة  806هـ  16 /أو  26يونيو 1404م٢٣.

.5

قرقامس؟

.6

جان بك بن عبد اهلل ،سيف الدين ،املؤيدى ،الدوادار

توىل الدوادارية الثانية بعد عزل بيربس الدوادار الثانى ىف ذى احلجة  806هـ  /يونيو 1404م٢٤.

توىل الدوادارية الثانية بعد أن تسلطن املؤيد شيخ٢٥.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف  28مجادى األوىل 816هـ  26/أغسطس 1413م٢٦.

توىف ىف دمشق ىف مجادى األوىل  817هـ  /يوليو 1414م٢٧.

.7

جقمق بن عبد اهلل ،سيف الدين ،األرغون شاوى ،الدوادار

توىل الدوادارية الثانية بعد وفاة جان بك٢٨.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف  25ذى احلجة  818هـ  25 /فرباير 1416م٢٩.

قتل ىف شعبان  824هـ 1421 /م٣٠.
٢٢
٢٣

٢٤

٢٥

74

مل تذكر املصادر تاريخ توليه الوظيفة وإنام ورد فقط تاريخ عزله منها.
املقريزى ،السلوك ،ج  /3ق  ،3ص  1126وذكر أنه قبض عليه ىف 17
ذى احلجة؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،12ص  303وذكر أنه قبض
عليه ىف  7ذى احلجة؛ وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،الدليل الشاىف،
ج  ،1ص  206ومل يذكر تاريخ وفاته.
املقريزى ،السلوك ،ج /3ق  ،3ص 1126؛ ابن تغرى بردى،النجوم ،ج ،12
ص  .303ومل ترد عنه أى تفاصيل سوى أنه كان من أمراء الطبلخاناة ،كام مل
تذكر املصادر تاريخ عزله من الدوادارية الثانية ومل أعثر له عىل ترمجة.
كذلك فان الفرتة التالية منذ عام  806هـ وحتى تولية جان بك املؤيدى
الدوادارية الثانية عام  815هـ مل يرد أى ذكر للدوادار الثانى للسلطان ،وإنام
ورد فقط ذكر جقمق الدوادار اخلاص لألمري شيخ .ويبدو أن االضطرابات
السياسية التى صاحبت تلك الفرتة جعلت تركيز املؤرخني ينصب عىل
األحداث السياسية أو الشخصيات التى أثرت بقوة عىل األحداث دون
ذكر الوظائف األقل.
مل تذكر املصادر تارخي ًا حمدد ًا لتوليه الوظيفة ،بل أشارت إىل أنه بعد أن تسلطن
املؤيد شيخ جعله طبلخاناة ودوادار ثانٍ دفعة واحدة :ابن تغرى بردى،
النجوم ،ج  ،14ص 132؛ املنهل الصاىف واملستوىف بعد الواىف ج ،7-1
حتقيق حممد حممد أمني ونبيل حممد عبد العزيز ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،
 ،1994-1985ج  ،4ص  .221كام ورد ذكره ىف نزهة النفوس ملقب ًا
بالدوادار الثانى ىف حوادث ذى احلجة عام  815هـ  :الصريىف ،نزهة النفوس،

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

ج  ،2ص  .319لذا يرجح توليه الدوادارية الثانية ىف الفرتة من شعبان 815
هـ /نوفمرب 1412م وحتى أوائل عام  816هـ  /فرباير 1413م.
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،1ص 265؛ العينى ،السيف املهند ىف سرية
امللك املؤيد شيخ املحمودى ،حتقيق فهيم حممد علوى شلتوت ،دار الكتب
املرصية ،1998 ،ص 318؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 10؛
الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص 330؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ىف وقائع
الدهور ،ج  ،2اهليئة العامة لقصور الثقافة ،1998 ،ص .8
وردت ترمجته ىف املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،1ص 295؛ابن تغرى
بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 132؛ املنهل الصاىف ،ج  ،4ص 222-221؛
الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 236؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص 346؛
السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص .60
مل تذكر املصادر تارخي ًا حمدداً لتوليه الوظيفة ،لكن يبدو أن ذلك كان ىف
مجادى األوىل أو مجادى اآلخرة  817هـ  /يوليو أو أغسطس 1414م،
بعد وفاة جان بك.
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،1ص 337؛ العينى ،السيف املهند ،ص 342
وذكر أن السلطان كان قد أنعم عليه بتقدمة وهو ىف الشام وهذا يشري إىل أنه
كان أمري طبلخاناة؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 39؛ الصريىف،
نزهة النفوس ،ج  ،2ص 359؛ أما ابن إياس فيذكر أنه توىل الدوادارية
الكربى ىف  16ذى احلجة  818هـ  16 /فرباير 1416م :ابن إياس ،بدائع
الزهور ،ج  ،2ص .25
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.8

يشبك بن عبد اهلل ،سيف الدين ،اجلكمى

توىل الدوادارية الثانية ىف  25ذى احلجة  818هـ  25 /فرباير 1416م٣١.
فر ىف حمرم  821هـ  /فرباير 1418م٣٢.

توىف عام  833هـ 1430-1429 /م٣٣.

.9

مقبل بن عبد اهلل ،سيف الدين ،الزينى ،احلسامى ،الرومى

توىل الدوادارية الثانية عام  821هـ 1418 /م٣٤.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف  3شوال  822هـ  23 /أكتوبر 1419م٣٥.

توىف ىف  29ربيع األول  837هـ  13 /نوفمرب 1433م٣٦.

 .10قرقامس بن عبد اهلل ،سيف الدين ،الشعبانى ،الظاهرى ثم النارصى ،أهرام صاغ
توىل الدوادارية الثانية ىف  3رمضان  824هـ  2 /سبتمرب 1421م٣٧.
انتقل إىل إمرة مكة ىف شوال  826هـ  /سبتمرب 1423م٣٨.

قتل ىف  12مجادى اآلخرة  842هـ  30 /نوفمرب 1438م٣٩.

٣٠

٣١
٣٢

٣٣
٣٤
٣٥

وردت ترمجته ىف :املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص 600؛ ابن حجر
العسقالنى ،إنباء الغمر بأنباء العمر ،بريوت ،1986 ،ج  ،7ص 435؛
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 241-240؛ املنهل الصاىف ،ج ،4
ص 274 -271؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 245؛ الصريىف ،نزهة النفوس،
ج  ،2ص 521؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص 75 -74؛ ابن العامد،
شذرات الذهب ىف أخبار من ذهب ،مكتبة القدسى 1351 ،هـ ،ج  ،7ص
.165 -164
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،1ص 337؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،14
ص .39
كان يشبك قد خرج هذا العام أمري ًا لركب املحمل ،وعندما وصل املدينة
املنورة بلغه أن السلطان ينوى القبض عليه ،فتظاهر أنه يسري إىل الركب
العراقى يبتاع منه مجا ً
ال وفر معهم .املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،1
ص 435؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 64؛ الصريىف ،نزهة
النفوس ،ج  ،2ص 405؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .37
وردت ترمجته ىف ابن تغرى بردى ،الدليل الشاىف ،ج  ،2ص -787
.788
ً
ً
مل تذكر املصادر تارخيا حمددا لتوليه الوظيفة ىف ذلك العام.
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،1ص 507؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،

٣٦

٣٧

٣٨
٣٩

ج  ،14ص 90؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص 449؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،2ص  .49وتشري تلك املصادر إىل أنه استمر عىل إمرة
طبلخاناة.
وردت ترمجته ىف :املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،2ص 922؛ ابن حجر ،إنباء
الغمر ،ج  ،8ص 327؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 185-184؛
الدليل الشاىف ،ج ،2ص 739؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج ،3ص 293؛
السخاوى ،الضوء الالمع ،ج ،10ص .168 -167
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص  ،201ويذكر أنه وىل الدوادارية الثانية
بإمرة طبلخاناة ،ويتفق معه :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص  .219أما
الصريىف فيذكر أنه توالها عىل إمرة عرشة :الصريىف ،نزهة النفوس ،ج ،2
ص .497
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص 647؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،14
ص 259؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص .22 ،17
وردت ترمجته ىف :املقريزى ،السلوك ،ج/4ق ،2ص 1149؛ ابن حجر،
إنباء الغمر ،ج  ،9ص 82؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص -466
468؛ الدليل الشاىف ،ج  ،2ص 541؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج ،4
ص 129-128؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص 220-219؛ ابن
إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .206
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هبة حممود سعد عبد النبى

 .11جان بك (جانبك› بن عبد اهلل ،سيف الدين ،األرشىف برسباى

توىل الدوادارية الثانية ىف  16ذى القعدة  826هـ 21 /أكتوبر 1423م٤٠.

استمر ىف الوظيفة حتى تاريخ وفاته.

توىف ىف ربيع األول  831هـ /يناير 1428م٤١.

 .12مترباى بن عبد اهلل ،سيف الدين ،السيفى متربغا

توىل الدوادارية الثانية ىف آخر ربيع األول ٤٢أو  8ربيع اآلخر  831هـ 18 / ٤٣أو  26يناير1428م.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف  27ذى احلجة  841هـ 21 /يونيو 1438م٤٤.

توىف ىف صفر  853هـ /مارس 1449م٤٥.

 .13إينال بن عبد اهلل ،سيف الدين ،األبوبكرى ،األرشىف ،املشد

توىل الدوادارية الثانية ىف  27ذى احلجة  841هـ 21 /يونيو 1438م٤٦.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف  14ربيع اآلخر  842هـ 3 /أكتوبر 1438م٤٧.

توىف ىف ذى احلجة  853هـ /يناير 1450م٤٨.

 .14أسنبغا بن عبد اهلل ،سيف الدين ،النارصى ،الطيارى

توىل الدوادارية الثانية ىف  13أو  17ربيع اآلخر  842هـ 3 /أو  7أكتوبر 1438م٤٩.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف  8شوال  842هـ 24 /مارس 1439م٥٠.

توىف ىف ربيع األول  857هـ /مارس 1453م٥١.
٤٠

٤١

٤٢

٤٣
٤٤
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املقريزى ،السلوك ،ج/4ق ،2ص 647؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،14
ص 259؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص  .89وأنعم عليه بإمرة
طبلخاناة.
وردت ترمجته ىف :املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص 786؛ ابن حجر ،إنباء
الغمر ،ج  ،8ص 153؛ ذيل الدرر الكامنة ،حتقيق عدنان درويش ،القاهرة،
 ،1992ص 313؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 149-148؛
املنهل الصاىف ،ج  ،4ص 235-232؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 237؛
الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص 139-138؛ السخاوى ،الضوء الالمع،
ج  ،3ص 55 -54؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .118
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 313؛ وذكر أنه توالها من غري إمرة،
واستمر عىل ذلك عدة شهور ثم أنعم عليه بإمرة عرشة ثم إمرة طبلخاناة.
انظر :املنهل الصاىف ،ج  ،4ص .91
الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص .130
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،3ص 1057؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،15ص 229؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص .425

٤٥

٤٦

٤٧
٤٨

٤٩

٥٠

وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،15ص 543؛ املنهل
الصاىف ،ج  ،4ص 93 -91؛ الدليل الشاىف ،ج ،1ص222؛ حوادث
الدهور ىف مدى األيام والشهور،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،القاهرة،
 ،1990ج  ،1ص 185؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص .39
املقريزى ،السلوك ،ج/4ق ،3ص 1057؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،15ص 229؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص  ،425ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،2ص.192
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 276؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج ،4
ص .41
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،املنهل الصاىف ،ج  ،3ص 213؛ الدليل
الشاىف ،ج  ،1ص  176وورد فيه أنه كان من أمراء الطبلخاناة؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،2ص .277
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،3ص 1097؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،15ص 278؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،4ص 41؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،2ص  .204وكان أمري طبلخاناة.
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،15ص .304
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 .15دوالت باى بن عبد اهلل ،سيف الدين ،املحمودى ،الساقى ،املؤيدى

توىل الدوادارية الثانية ىف  8شوال  842هـ 24 /مارس 1439م٥٢.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف  13صفر  853هـ 7 /أبريل 1449م ٥٣.وتوىل
الدوادارية الكربى ىف  23صفر  853هـ 17 /أبريل 1449م٥٤.

توىف ىف غرة مجادى اآلخرة  857هـ 9 /يونيو 1453م٥٥.

 .16متربغا بن عبد اهلل ،سيف الدين ،العلمى ،الظاهرى جقمق ،الرومى

توىل الدوادارية الثانية ىف  16صفر  853هـ 10 /أبريل 1449م٥٦.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف  16صفر  857هـ 26 /فرباير 1453م٥٧.

توىف ىف ذى احلجة  879هـ /أبريل 1475م٥٨.

 .17أسنباى بن عبد اهلل ،سيف الدين ،اجلامىل ،الظاهرى

توىل الدوادارية الثانية ىف  16صفر  857هـ 26 /فرباير 1453م٥٩.
فر واختفى ىف ربيع األول  857هـ /مارس 1453م٦٠.

توىف ىف شعبان  860هـ /يوليو 1456م٦١.

٥١

٥٢

٥٣
٥٤

٥٥

٥٦

وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 163-162؛
املنهل الصاىف ،ج  ،2ص 440 -437؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 132؛
حوادث الدهور ،ج  ،1ص 397 -396؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج ،2
ص 311؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .305
املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،3ص 1123؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،15ص 304؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،4ص 87؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،2ص .211
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 390؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .272
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 391؛ السخاوى ،الترب املسبوك ىف
ذيل السلوك ،بوالق ،1896 ،ص 256؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،2
ص .272
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 166-165؛
املنهل الصاىف ،ج  ،5ص 329-326؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 299؛
حوادث الدهور ،ج  ،1ص  402ويذكر أنه كان أمري طبلخاناة أثناء توليه
الدوادارية الثانية؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص 221-220؛ ابن
إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .313
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 390؛ السخاوى ،الترب املسبوك،
ص 256؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .272

٥٧

٥٨

٥٩
٦٠
٦١

ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 31؛ السخاوى ،الترب املسبوك،
ص 423؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .303وكان عىل إمرة
أربعني وهذا يشري إىل أنه كان ىف الدوادارية الثانية بإمرة عرشة.
وردت ترمجته يف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 377-376؛
املنهل الصاىف ،ج  ،4ص 102-100؛ مورد اللطافة فيمن وىل السلطنة
واخلالفة ،حتقيق نبيل عبد العزيز ،دار الكتب املرصية ،1997 ،ج ،2
ص 185-181؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص223؛ السخاوى ،الضوء
الالمع ،ج  ،3ص 41-40؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص 105؛
ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج  ،7ص .326
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 32-31؛ حوادث الدهور ،ج ،1
ص 343؛ السخاوى ،الترب املسبوك ،ص .423
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 54؛ حوادث الدهور ،ج ،1
ص .356
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 181؛ املنهل
الصاىف ،ج  ،2ص 435؛ حوادث الدهور ،ج  ،1ص  522وذكر أنه كان
أمري عرشة؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 131؛ السخاوى ،الضوء الالمع،
ج  ،2ص 311؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .334
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هبة حممود سعد عبد النبى

 .18متراز بن عبد اهلل ،سيف الدين ،اإليناىل ،األرشىف

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع األول  857هـ /مارس 1453م٦٢.
عزل من منصبه ىف  6مجادى األوىل  858هـ 4 /مايو 1454م٦٣.

قتل ىف مجادى األوىل  871هـ /ديسمرب 1466م٦٤.

 .19بردبك بن عبد اهلل ،سيف الدين ،األرشىف

توىل الدوادارية الثانية ىف  11مجادى األوىل  858هـ 9 /مايو 1454م٦٥.
قبض عليه وعزل ىف  18رمضان 865هـ 27 /يونيو 1461م٦٦.

قتل ىف ذى احلجة  868هـ /أغسطس 1464م٦٧.

 .20جان بك (جانبك› بن عبد اهلل ،سيف الدين ،األرشىف اخلازندار ،الظريف
توىل الدوادارية الثانية ىف  23رمضان  865هـ 2 /يوليو 1461م٦٨.
قبض عليه وعزل ىف  26ذى احلجة  865هـ 2 /أكتوبر 1461م٦٩.

توىف عام  870هـ1466 -1465 /م٧٠.

 .21جان بك ،اإلسامعيىل املؤيدى ،كوهيه

توىل الدوادارية الثانية ىف  30ذى احلجة  865هـ 6 /أكتوبر 1461م٧١.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف  16شوال 870هـ /أول يونيو 1466م٧٢.

٦٢
٦٣

٦٤

٦٥

٦٦
٦٧
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ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 62؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،2
ص  .309وكان أمري عرشين.
ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور ىف مدى األيام والشهور ،طبعة كاليفورنيا،
 ،1930ص 206؛ النجوم ،ج  ،16ص 79؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .319
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 596؛ النجوم،
ج  ،16ص 353؛ الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 227؛ السخاوى ،الضوء
الالمع ،ج  ،3ص 36؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .447-446
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 82؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،2
ص  .319وتذكر املصادر أنه كان أمري عرشة ثم أخذ إمرة طبلخاناة ىف صفر
 859هـ /ديسمرب 1454م :النجوم ،ج  ،16ص .85
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 234؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .381
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 579-577؛
النجوم ،ج  ،16ص336-335؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص -4
 ،6ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .424-423

٦٨

٦٩
٧٠

٧١
٧٢

ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 256؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص  .381وجاء فيهام أنه وىل الدوادارية الثانية بتقدمة ألف ،وهذا مل
يقع لغريه.
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 261؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .387
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور ،ص 584-583؛
النجوم ،ج  ،16ص 345-344؛ املنهل الصاىف ،ج  ،4ص 240-239؛
الدليل الشاىف ،ج  ،1ص 238؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص 53؛
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .441
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص  263وذكر أنه وليها عىل إمرة عرشة،
ثم أخذ إمرة طبلخاناة عام 868هـ :النجوم ،ج  ،16ص .284
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص .293
مل أعثر جلانبك عىل ترمجة إال ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص .60
بيد أنه مل يذكر تاريخ وفاته.
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الدوادار الثانى ىف مرصىف عرص املامليك اجلراكسة

 .22خري بك ،الظاهرى اخلشقدمى

توىل الدوادارية الثانية ىف  16شوال  870هـ /أول يونيو 1466م٧٣.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف  9مجادى األوىل  872هـ 6 /ديسمرب 1467م٧٤.

توىف ىف ربيع األول أو ربيع اآلخر  879هـ /يوليو أو أغسطس 1474م٧٥.

 .23كسباى من وىل الدين ،الظاهرى اخلشقدمى

توىل الدوادارية الثانية ىف  9مجادى األوىل  872هـ 6 /ديسمرب 1467م٧٦.
قبض عليه ىف رجب  872هـ /يناير  -فرباير1468م٧٧.
توىف ىف ذى احلجة  881هـ /مارس 1477م٧٨.

 .24قان بردى بن عبد اهلل ،سيف الدين ،اإلبراهيمى ،األرشىف اإليناىل

توىل الدوادارية الثانية ىف مجادى اآلخرة ٧٩أو رجب  872هـ / ٨٠يناير أو  2فرباير 1468م.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف ربيع األول  873هـ /أغسطس  -سبتمرب

1468م٨١.

توىف ىف شوال  873هـ /إبريل 1469م٨٢.

 .25تانى بك (تنبك) قرا ،األرشىف اإليناىل

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع األول  873هـ /أغسطس -سبتمرب1468م٨٣.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف ربيع األول  884هـ /إبريل -مايو 1479م٨٤.

قتل ىف رجب  905هـ 28 /فرباير 1500م٨٥.
٧٣
٧٤
٧٥

٧٦
٧٧
٧٨

ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 293؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .439
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص  ،379ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص .469
وردت ترمجته ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص  209ويذكر أن
وفاته كانت ىف ربيع اآلخر؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  97ويذكر
أن وفاته كانت ىف ربيع األول.
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص 379؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،2ص  .469ويذكر األول أنه كان أمري عرشة.
ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 618؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،3حتقيق حممد مصطفى ،القاهرة( ،د.ت ،).ص .5
وردت ترمجته ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص 229؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .123ويذكر األخري أن وفاته كانت ىف ذى القعدة
 881هـ /فرباير 1477م.

٧٩
٨٠
٨١
٨٢

٨٣

٨٤
٨٥

ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص  .619ويذكر أنه كان أمري
عرشة.
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .6
ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 681؛ ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،3ص .22
وردت ترمجته ىف :ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 728؛
الصريىف ،إنباء اهلرص بأبناء العرص ،دار الفكر العربى ،القاهرة،1970 ،
ص 90؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص .197
ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 683؛ الصريىف ،إنباء اهلرص،
ص 25؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .23وقد ذكره ابن إياس ىف
حوادث عام  882هـ مشري ًا إليه بأنه أمري عرشة :ابن إياس ،بدائع الزهور،
ج  ،3ص .134
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .152
وردت ترمجته ىف:ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .430
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هبة حممود سعد عبد النبى

 .26قانصوة ،األرشىف قايتباى ،مخسامئة

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع األول  884هـ /إبريل  -مايو 1479م٨٦.
انتقل إىل اإلمرة آخورية الكربى ىف املحرم  886هـ /مارس 1481م٨٧.

قتل ىف مجادى اآلخرة  902هـ /فرباير 1497م٨٨.

 .27شاذ بك ،األرشىف قايتباى ،آخوخ الطويل

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع اآلخر  894هـ /مارس 1489م٨٩.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف رجب 897هـ /إبريل  -مايو 1492م٩٠.

 .28ماماى من خداد ،األرشىف قايتباى ،اخلاصكى

توىل الدوادارية الثانية ىف رجب  897هـ /إبريل  -مايو 1492م٩١.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ىف صفر  901هـ /أكتوبر  -نوفمرب 1495م٩٢.

توىف ىف مجادى اآلخرة  902هـ /فرباير 1497م٩٣.

 .29كسباى ،الزينى ،الرشيفى

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع اآلخر  901هـ /ديسمرب  -1495يناير 1496م٩٤.
مل تذكر املصادر تاريخ عزله من الوظيفة٩٥.

قتل ىف مجادى اآلخرة  902هـ /فرباير 1497م٩٦.

٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
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ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .152
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .179
وردت ترمجته ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص 199؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،3ص .354
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .264وكانت الدوادارية الثانية شاغرة
مدة منذ انتقال قانصوة إىل التقدمة.
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .288
وردت ترمجته ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص  289ومل يرد فيها
تاريخ وفاته.

٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦

ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .288
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .316
وردت ترمجته ىف :السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،6ص 236؛ ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،3ص .353
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .318-317
قد يكون عزل بعد أن توىل النارص حممد بن قالوون السلطنة ىف ذى القعدة
 901هـ /يوليو 1496م.
ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .355
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الدوادار الثانى ىف مرصىف عرص املامليك اجلراكسة

 .30سيباى ،الدوادار الثانى

توىل الدوادارية الثانية قبل ربيع اآلخر  902هـ /ديسمرب 1496م٩٧.

خرجت عنه الدوادارية الثانية بحكم انتقاله إىل التقدمة ونيابة سيس ىف املحرم  903هـ /سبتمرب 1497م٩٨.

توىف ىف شعبان  922هـ /سبتمرب 1516م٩٩.

 .31طومان باى ،سيف الدين ،األرشىف قايتباى

توىل الدوادارية الثانية ىف املحرم  903هـ /سبتمرب 1497م١٠٠.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف ربيع األول  904هـ /أكتوبر 1498م١٠١.

قتل ىف ذى القعدة  906هـ /مايو 1501م١٠٢.

 .32طراباى ،الرشيفى

توىل الدوادارية الثانية ىف ربيع األول  904هـ /أكتوبر 1498م١٠٣.

انتقل إىل الرأس نوبية

الكربى ىف رجب  906هـ /يناير  -فرباير 1501م١٠٤.

توىف ىف املحرم 917هـ /إبريل 1511م١٠٥.

 .33قان بردى ،اليوسفى

توىل الدوادارية الثانية ىف رجب  906هـ /يناير -فرباير 1501م١٠٦.

استمر ىف الوظيفة حتى تاريخ وفاته.

توىف ىف املحرم  907هـ /يوليو 1501م١٠٧.

 ٩٧مل تذكر املصادر تاريخ توليه الوظيفة ،ولكن أول إشارة إليه بصفته الدوادار
الثانى وردت ىف بدائع الزهور ،ج  ،3ص  341عند اإلشارة إىل سفره إىل
غزه.
 ٩٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .378-377
 ٩٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،5حتقيق حممد مصطفى ،القاهرة،1961 ،
ص .77
 ١٠٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .377وقد أشار إليه ابن إياس ىف
موضع آخر وذكر أنه كان أمري طبلخاناة :بدائع الزهور ،ج  ،3ص .463
 ١٠١ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .405واستمر طومان باى ىف الدوادارية
الكربى حتى تسلطن ىف دمشق ىف مجادى األوىل 906هـ/نوفمرب 1500م

ثم دخل القاهرة واستقر عىل عرش السلطنة ىف مجادى اآلخرة 906هـ/
يناير 1501م.
 ١٠٢وردت ترمجته ىف :ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص 463؛ ج  ،4حتقيق
حممد مصطفى ،القاهرة ،1960 ،ص 11؛ ابن العامد ،شذرات الذهب،
ج  ،8ص  .27ويذكره األخري ىف وفيات عام  905هـ.
 ١٠٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .407
 ١٠٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .470
 ١٠٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .209-208
 ١٠٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  470وذكر أنه كان أمري مائة.
 ١٠٧ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .18
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 .34بيربدى ،الفهلوان

توىل الدوادارية الثانية ىف املحرم  907هـ /يوليو 1501م١٠٨.

استمر ىف الوظيفة حتى تاريخ وفاته.

توىف ىف  16صفر  907هـ 31/أغسطس 1501م١٠٩.

 .35جانم ،الدوادار الثانى

توىل الدوادارية الثانية ىف  16صفر  907هـ 31/أغسطس 1501م١١٠.

استمر ىف الوظيفة حتى تاريخ وفاته.

توىف ىف غرة ذى القعدة  910هـ 5/إبريل 1505م١١١.

 .36عالن من قراجا

توىل الدوادارية الثانية ىف  16ذى القعدة  910هـ 20/إبريل 1505م١١٢.

انتقل إىل الدوادارية الكربى ىف رمضان  922هـ/سبتمرب  -أكتوبر 1516م١١٣.

توىف ىف صفر  923هـ/فرباير  -مارس 1517م١١٤.

 .37كرتباى ،األرشىف

توىل الدوادارية الثانية ىف رمضان 922هـ/سبتمرب  -أكتوبر 1516م١١٥.

ثاني ًا

حتليل الثبت

من هذا العرض يتضح لنا وفق ًا ملا توفر لدينا من معلومات من املصادر املعارصة أن عدد من تولوا وظيفة الدوادارية

الثانية ىف العرص اململوكى اجلركسى ىف الفرتة من سنة  800إىل سنة 923هـ1517 -1397 /م هو سبعة وثالثون
دوادار ًا .من هؤالء الدوادارية من استقر ىف وظيفته لفرتة طويلة  -حواىل مخس سنوات فأكثر  -مثل جان بك األرشىف

( )11الذى استقر ىف الوظيفة نحو اخلمس سنوات ،ومترباى السيفى ( )12استقر فيها عرش سنوات ،ودوالت باى
املؤيدى ( )15حواىل إحدى عرشة سنة ،وبردبك األرشىف ( )19أكثر من سبع سنوات ،وجان بك اإلسامعيىل كوهية
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 ١٠٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .19
 ١٠٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .20-19
 ١١٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .20
 ١١١ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .77
 ١١٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص  .78وكان عالن أمري أربعني ثم أخذ
التقدمة ىف ربيع األول  916هـ واستمر ىف الدوادارية الثانية :ابن إياس،
بدائع الزهور ،ج  ،4ص .184

 ١١٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،5ص .109
 ١١٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،5ص .167
 ١١٥ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،5ص  .109ومل ترش املصادر إىل تاريخ عزله
أو وفاته.
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( )21حواىل مخس سنوات ،وتانى بك قرا اإليناىل ( )25حواىل إحدى عرشة سنة ،وعالن من قراجا ( )36وقد استمر

عىل وظيفته حواىل اثنتا عرشة سنة.

ونالحظ من خالل الثبت أن من الدوادارية من انتهت حياته الوظيفية ىف الدوادارية الثانية بالقبض عليه أو عزله

من منصبه مثل جركس املصارع ( ،)2وبيربس الظاهرى( ،)4ومتراز اإليناىل ( ،)18وبردبك األرشىف ( ،)19وجان بك
من أمري ظريف ( ،)20وكسباى الرشيفى ( .)23بينام انتقل العض اآلخر من الدوادارية الثانية إىل الدوادارية الكربى

مثل جان بك املؤيدى ( ،)6وجقمق األرغون شاوى ( ،)7ومقبل احلسامى ( ،)9ودوالت باى املؤيدى ( ،)15ومتربغا
الظاهرى ( ،)16وخري بك الظاهرى ( ،)22وطومان باى األرشىف ( ،)31وعالن من قراجا ( .)36كذلك فإن عدد ًا كبري ًا

ممن تولوا الدوادارية الثانية انتقلوا منها إىل إمرة مائة وتقدمة ألف ،وتولوا وظائف مهمة ىف الدولة مثل متر باى السيفى
( ،)12وإينال األبو بكرى ( ،)13وأسنبغا الطيارى ( ،)14وجان بك اإلسامعيىل ( ،)21وقان بردى اإليناىل (،)24

وتانى بك قرا ( ،)25وشاذ بك آخوخ ( ،)27وماماى من خداد ( ،)28وسيباى ( .)30وهذا يشري إىل أن الدوادارية
الثانية من الوظائف املهمة التى تؤهل صاحبها لالنتقال إىل التقدمة أو توىل الوظائف الكربى؛ مثل الدوادارية الكربى
واألمريآخورية الكربى وغريها.

وعىل اجلانب اآلخر هناك من انتهت حياته الوظيفية ىف الدوادارية الثانية بوفاته وهم أربعة :جان بك األرشىف (،)11

وقان بردى اليوسفى ( ،)33وبيربدى الفهلوان ( ،)34وجانم الدوادار(.)35

وتكشف املصادر التى ّأرخت هلؤالء الدوادارية عن اختالف رتبهم أثناء توىل الوظيفة فمنهم من توىل الوظيفة وهو

جندى ،وهو مترباى السيفى ( ١١٦.)12ومنهم من توىل الدوادارية الثانية بإمرة عرشة مثل أسنبغا العالئى ( ،)1وجركس

املصارع ( ،)2وجقمق ( ،)3وبيربس الصغري ( ،)4ومتربغا الظاهرى ( ،)16وأسنباى الظاهرى ( ،)17وبردبك األرشىف

( ،)19وجانبك اإلسامعيىل ( ،)21وكسباى الظاهرى ( ،)23وقان بردى اإلبراهيمى ( ،)24وتانى بك قرا اإليناىل
(١١٧.)25

وهناك من توىل الدوادارية الثانية بإمرة عرشين وهو متراز اإليناىل ( .)18وكثري منهم وىل الوظيفة بإمرة أربعني؛ مثل

قرقامس ( ،)5وجان بك املؤيدى ( ،)6وجقمق األرغون شاوى ( ،)7ومقبل احلسامى ( ،)9وقرقامس الشعبانى (،)10
وجان بك األرشىف ( ،)11وإينال األبوبكرى ( ،)13وأسنبغا الطيارى ( ،)14ودوالت باى املؤيدى ( ،)15وطومان

باى األرشىف ( ،)31وعالن من قراجا (.)36

كذلك أشارت املصادر إىل اثنني توليا الدوادارية الثانية بإمرة مائة وتقدمة ألف أوهلام جان بك من أمري ظريف ()20

الذى أشار إليه ابن تغرى بردى بقوله« :ووىل الدوادارية الثانية عىل تقدمة ألف ،ومل يقع ذلك لغريه» ١١٨.والثانى قان

بردى اليوسفى ( )33الذى أشار إليه ابن إياس بقوله« :أنعم السلطان عىل قان بردى اليوسفى بتقدمة ألف ،وقرر ىف

 ١١٦أشار ابن تغرى إىل أنه وىل الدوادارية الثانية من غري إمرة ،واستمر عىل ذلك  ١١٧كل من أسنبغا العالئى وبردبك األرشىف وجانبك اإلسامعيىل رقى إىل إمرة
أربعني أثناء توليه الدوادارية الثانية واستمر عىل وظيفته.
عدة شهور ،ثم أنعم عليه السلطان بإمرة عرشة ،ثم إمرة طبلخاناة ،وكان
 ١١٨ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص .256
ذلك أمر ًا فريد ًا .ابن تغرى بردى ،املنهل الصاىف ،ج  ،4ص .92-91
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الدوادارية الثانية» ١١٩.هذا باإلضافة إىل عالن من قراجا الذى رقى إىل التقدمة ىف ربيع األول عام  916هـ /يونيو

1510م واستمر ىف الدوادارية الثانية١٢٠.

جندى

أمري عرشة

أسنبغا العالئى

جركس املصارع

جقمق نائب الكرك
بيربس الصغري

مترباى السيفى

مترباى السيفى

قرقامس

أمري أربعني

جان بك املؤيدى

جقمق األرغون شاوى

أمري مائة

بدون ذكر

قان بردى اليوسفى

خري بك اخلازندار

جان بك الظريف

مقبل احلسامى

يشبك اجلكمى

قانصوة مخسامئة
شاذ بك آخوخ

قرقامس الشعبانى

ماماى من خداد

مترباى السيفى

سيباى

كسباى الرشيفى

جان بك األرشىف

متربغا الظاهرى

إينال األبوبكرى

طراباى الرشيفى

متراز اإليناىل ()20

دوالت باى

جانم

جانبك اإلسامعيىل

جانبك اإلسامعيىل

قان بردى اإلبراهيمى

عالن من قراجا

أسنباى اجلامىل

بردبك األرشىف

كسباى الظاهرى

تانى بك قرا
جدول يوضح رتب األمراء الذين تولوا الدوادارية الثانية

بيربدى الفهلوان

أسنبغا الطيارى
بردبك األرشىف

طومان باى األرشىف

كرتباى األرشىف

عالن من قراجا

جدير بالذكر أن املتتبع للمصادر التى تناولت األحداث التارخيية املرتبطة بالدوادارية والرتاجم التى ّأرخت حلياهتم

يالحظ أمر ًا الفت ًا للنظر ،وهو أن رتبة األمري الدوادار الثانى مل تكن مقياس ًا لنفوذه ىف البالد ولدى السلطان .بل إن العرص
اململوكى اجلركسى قد شهد ظهور بعض من تولوا الدوادارية الثانية بإمرة طبلخاناة  -مث ً
ال  -وكان نفوذهم أكرب من نفوذ
الدوادار الكبري وهو أمري مائة .ويشري ابن تغرى بردى إىل قرقامس الشعبانى باعتباره أول دوادار ٍ
ثان حيظى بنفوذ كبري

وسلطة نافذة ىف البالد فيقول« :وكان الدوادار الثانى يوم ذاك ال حيكم بني الناس ،وليس عىل بابه نقباء ،وكذلك الرأس
نوبة الثانى ،وأول من حكم ممن وىل هذه الوظيفة قرقامس الشعبانى» ١٢١.وربام كان السبب ىف ذلك أن برسباى الدقامقى،
الدوادار الكبري ىف ذلك الوقت ،كان مشغو ً
ال بتدبري شؤون البالد ،السيام ىف عرص السلطان حممد بن ططر ،حيث كان
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وماماى من خداد ،وكسباى الرشيفى ،وسيباى ،وطراباى الرشيفى،
 ١١٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .470
وبيربدى الفهلوان ،وجانم ،وكرتباى األرشىف .ويرجح أهنم كانوا عىل
 ١٢٠ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .184
إمرة طبلخاناة.
هناك بعض من تولوا الوظيفة ومل ترش املصادر إىل رتبتهم؛ مثل :يشبك
اجلكمى ،وخري بك اخلازندار ،وقانصوة مخسامئة ،وشاذ بك آخوخ ١٢١ ،ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 39؛ ج  ،15ص .466
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برسباى الال السلطان بجانب كونه دوادار ًا كبري ًا؛ مما أتاح الفرصة لظهور قرقامس وازدياد نفوذه ىف الدوادارية الثانية.
وبرز بعد قرقامس جانبك األرشىف الذى ارتفع شأنه بصورة كبرية حتى صار عظيم دولة األرشف برسباى ،وقال عنه

املقريزى« :هو صاحب التدبري ىف الدولة نقض ًا وإبرام ًا لكثرة اختصاصه بالسلطان ومزيد قربه منه» ١٢٢.كام قال عنه ابن

تغرى بردى« :بارش جانبك املذكور الدوادارية بحرمة وافرة وعظمة زائدة ،وصار هو صاحب العقد واحلل ىف املاملك،
وإليه مرجع أمور الدولة األرشفية من الوالية والعزل ،وشاع اسمه وبعد صيته وتسامع الناس به ىف اآلفاق ،وقصده أرباب
احلوائج من األقطار ،وصار كل كبري ىف الدولة يتصاغر عنده ،ويمشى ىف خدمته ...وكان الدوادار الكبري يومئذ ُأزبك،

فكان بالنسبة إىل األمري جانبك الدوادار الثانى هذا كآحاد الدوادارية الصغار» ١٢٣.أما ابن حجر العسقالنى فقال عنه:
«صارت غالب األمور منوطة به ،وليس للدوادار الكبري معه كالم ،ومتكن من سيده غاية التمكن ،حتى صار ما يعمل
برأيه يستمر ،وما يعمل بغري رأيه ينقض» ١٢٤.ويبدو أن العالقة الوطيدة التى ربطت بني األرشف برسباى وجانبك هى
التى أتاحت لألخري فرصة الظهور إذ كان جانبك أحد مماليك برسباى ،وهو دون غريه ساند سيده عندما حبس بقلعة

املرقب ١٢٥.من أجل ذلك حفظ له برسباى اجلميل ،وجعله خازندار عندما توىل السلطنة ،ثم جعله دواداره ومستشاره
ىف غالب األمور .يضاف إىل ذلك ضعف ُأزبك الظاهرى الدوادار الكبري من ناحية ،وتعاظم جانبك الدوادار الثانى

بفعل شخصيته الطاغية وقدراته املتعددة من ناحية أخرى .كل هذه األسباب تعاونت ونتج عنها بروز جانبك وحتكمه
ىف جمريات األمور.

وىف عرص األرشف إينال برز أيض ًا بردبك األرشىف الدوادار الثانى الذى قال عنه ابن تغرى بردى..« :ثم جعله دوادار ًا

ثاني ًا ،ونالته السعادة ،وعظم ىف الدولة ،وقصده الناس لقضاء حوائجهم ،وشاع ذكره ،وبعد صيته ،ومحدت سريته»١٢٦.

ويبدو أن ذلك يعزى ملصاهرته للسلطان إذ كان زوج ًا البنته الكربى .وزاد نفوذ بردبك عندما مرض يونس الدوادار
الكبري ،بدليل قول ابن تغرى بردى « :فلام مرض يونس وطال مرضه ولزم الفراش ،انفرد هذا [املقصود بردبك] بالكلمة

ىف الدولة وتدبري اململكة» ١٢٧.أما املثال األخري للدوادار الثانى ذى النفوذ العظيم فيتمثل ىف خري بك الدوادار الثانى ىف
عرص الظاهر يلباى الذى يقول عنه ابن تغرى بردى« :وصار األمري خري بك الدوادار الثانى هو صاحب احلل والعقد
ىف مملكته وإليه مجيع أمور اململكة ،وشاع ذلك ىف الناس واألقطار ،وسمته العوام (إيش كنت أنا قل له)؛ ويعنون أن

السلطان عندما يسأل عن شىء يقول (إيش كنت أنا قل خلري بك)»١٢٨.

ُ

أما عن مهام الدوادار الثانى فتشري املصادر إىل كثري من املهام التى كان يكلف هبا الدوادار الثانى ،بخالف املهام

التقليدية املرتبطة بوظيفته .يأتى عىل رأس هذه املهام قيادة ركب احلاج واملحمل ،وهى مهمة ذات طابع دينى .وتزخر

املصادر بالعديد من األمثلة الدالة عىل شيوع اختيار الدوادار الثانى أمري ًا لركب احلاج واملحمل :ففى عام  818هـ/
 ١٢٥ابن تغرى بردى ،املنهل الصاىف ،ج  ،4ص .232
 ١٢٢املقريزى ،السلوك ،ج  /4ق  ،2ص .647
١٢٦
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص  .336ونفس املعنى ورد ىف :حوادث
 ١٢٣ابن تغرى بردى ،املنهل الصاىف ،ج  ،4ص 233؛ ونفس املعنى ىف :النجوم،
الدهور (ك) ،ص 578؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص .5
ج  ،15ص .149-148
١٢٧
ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص .578
 ١٢٤ابن حجر ،إنباء الغمر ،ج  ،8ص 153؛ ذيل الدرر ،ص 313؛ ونفس
١٢٨
ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص .361
املعنى ىف السخاوى ،الضوء الالمع ،ج ،3ص .54
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هبة حممود سعد عبد النبى

1415م حج بالناس األمري جقمق األرغون

شاوى١٢٩.

وىف العام التاىل كان األمري يشبك اجلكمى مقدم الركب

األول ،١٣٠ثم خرج يشبك أمري ًا للمحمل عام  820هـ1417 /م ١٣١.ومترباى التمربغاوى كان أمري ًا للحاج سنة 838

هـ1435/م ١٣٢.وكذلك كان دوالت باى املؤيدى عام  849هـ1445 /م ١٣٣.أما متـربغا الظاهـرى فقد كان أميـر ًا
للركـب األول للحاج عام  853هـ1449 /م ،١٣٤ثم أمري ركب املحمل عام  854هـ1450/م ،١٣٥ثم أمري الركب
األول عام  856هـ1452/م ١٣٦.أما األمري بردبك الدوادار فكان أمري حاج املحمل مر ًة واحدة ،وذلك عام  863هـ/

1459م ١٣٧وباملثل كان عالن من قراجا عام  921هـ1515/م١٣٨.

البعض اآلخر من املهام التى كان يكلف هبا الدوادار الثانى غلب عليها الطابع العسكرى مثل استعراض اجلند قبل

اخلروج ىف محلة أو جتريدة ،كام فعل مقبل احلسامى الدوادار الثانى بمصاحبة ناظر اجليش عام  822هـ1419 /م،١٣٩
أو معاقبة بعض اخلارجني عن طاعة السلطان ،كام حدث ىف ذى احلجة عام  815هـ/مارس 1413م عندما توىل
جانبك املؤيدى عقاب صدر الدين بن العجمى املحتسب ألجل تناوله أشياء من الناس ١٤٠.ونفس الشىء تكرر مع
جانبك األرشىف عندما سلم إليه نجم الدين عمر بن حجى كاتب الرس فقام بسجنه ىف برج القلعة ،وأحيط بداره ١٤١.أما
التجريدات العسكرية فكان الدوادار الثانى يكلف أحيان ًا بقيادهتا ،كام حدث ىف التجريدة التى توجهت إىل الرشقية ىف ربيع

األول  863هـ /يناير 1459م ومقدمها بردبك الدوادار الثانى وكانت هتدف لقتال العربان ١٤٢.وتلتها محلة أخرى ىف

ربيع األول  864هـ /يناير 1460م بقيادة نفس الدوادار وتوجهت إىل الصعيد ١٤٣.وأحيان ًا أخرى كان الدوادار الثانى

خيرج ىف التجريدة مصاحب ًا لبعض األمراء كام حدث ىف مجادى األوىل  840هـ/نوفمرب 1436م عندما خرج مترباى
الدوادار الثانى مع جمموعة من األمراء ىف جتريدة إىل البحرية ،١٤٤وخرج جانبك اإلسامعيىل ىف جتريدة مماثلة ىف مجادى

اآلخرة  868هـ /فرباير 1464م ،١٤٥وإىل نفس املنطقة خرج عالن الدوادار الثانى بصحبة طومان باى الدوادار الكبري

ملواجهة عربان عزالة وذلك ىف املحرم  917هـ /إبريل 1511م١٤٦.

يضاف إىل ذلك أن املصادر تشري إىل تكليف الدوادار الثانى أحيان ًا بمهام متنوعة تتطلب أن يكون متوليها من أهل
الثقة والكفاءة فنجد مث ً
ال مترباى الدوادار الثانى يك َلف ىف املحرم  840هـ/يوليو 1436م بجمع أجناد احللقة ورد
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 ١٢٩العينى ،السيف املهند ،ص .330
 ١٣٠العينى ،السيف املهند ،ص 342؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج ،2
ص .359
 ١٣١املقريزى ،السلوك ،ج  /4ق  ،1ص 423؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،14ص 57؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص .405
 ١٣٢املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص 946 ،940؛ ابن تغرى بردى ،النجوم،
ج  ،15ص 60؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص 314؛ ابن إياس ،بدائع
الزهور ،ج ،2ص .162
 ١٣٣ابن تغرى بردي ،النجوم ،ج  ،15ص 370؛ السخاوى ،الترب املسبوك،
ص .123
 ١٣٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .276
 ١٣٥ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،15ص 430-429؛ السخاوى ،الترب
املسبوك ،ص 324؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .286

 ١٣٦السخاوي ،الترب املسبوك ،ص .394
 ١٣٧ابن تغرى بردي ،النجوم ،ج  ،16ص .133 ،129
 ١٣٨ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،4ص .481-449
 ١٣٩ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص .77
 ١٤٠الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،2ص .319
 ١٤١املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،2ص 685؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج ،14
ص 273؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص .97
 ١٤٢ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص .320
 ١٤٣ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص .332
 ١٤٤املقريزى ،السلوك ،ج /4ق ،2ص 1002؛ الصريىف ،نزهة النفوس،
ج ،3ص .377
 ١٤٥ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص .284
 ١٤٦ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،4ص .256
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الدوادار الثانى ىف مرصىف عرص املامليك اجلراكسة

ما كان قد مجع منهم من املال ألجل جتريدة ُأبطلت ١٤٧فقام مترباى باملهمة بكفاءة .ويبدو أن ذلك دفع السلطان إىل

تكليفه بمهمة أخرى ىف مجادى اآلخرة من نفس العام  /ديسمرب 1436م؛ وهى بيع الفلفل الوارد من جدة ىف ثغر
اإلسكندرية .ونجح مترباى ىف املهمة حتى إنه باع ألف محل من الفلفل بقيمة مائة دينار للحمل ،وقيمته احلقيقية أقل

من ذلك بكثري ١٤٨.أما بردبك الدوادار الثانى فكان يتمتع بثفة السلطان األرشف إينال ،لذا كلفه األخري ىف رجب 858
هـ /يوليو 1454م بالسفر إىل القدس الرشيف وصحبته كسوة مقام سيدنا اخلليل إبراهيم عليه السالم التى أعدها
السلطان ىف ذلك العام ١٤٩.ثم كلفه ىف مجادى األوىل 862هـ /مايو 1458م بالسفر إىل دمشق لنظر جامعه الذى أنشأه

هناك ١٥٠.ثم كلفه مرة ثالثة ىف مجادى األوىل  865هـ/فرباير 1461م بالتوجه مع نقيب اجليش إىل الطينة لينظرا مكان
الربج الذى يريد السلطان عامرته هناك١٥١.

يتضح مما سبق أن مهام الدوادار الثانى مل تقترص عىل املهام التقليدية املرتبطة بوظيفته مثل تقديم القصص ،وإبالغ

الرسائل ،واملشاورة عىل من حيرض إىل باب السلطان ،وما أشبهها من مهام،بل تعداها ليشمل العديد من املهام التى
تنوعت بني مهام دينية وعسكرية ومهام استثنائية خاصة .وهذا إن دل عىل شىء فيدل عىل تعدد اختصاصات الدوادار
أهل
الثانى ىف العرص اململوكى اجلركسى وتشعب املهام التى كان يكلف هبا ،كام يعكس ارتفاع مكانة هذه الوظيفة مما ّ

متوليها لتحمل أعباء وظيفية أكرب وأشمل من املهام التقليدية املرتبطة بوظيفته.

واملتتبع للمصادر ال خيفى عليه إسهام الدوادارية ىف حركة البناء والتشييد ىف العرص اململوكى اجلركسى من بناء

ملنشآت خاصة هبم ،أو ترميم وجتديد ملنشآت معامرية كانت قائمة ىف عرصهم ،أو اإلرشاف عىل بناء منشآت خاصة

بالسالطني .فتشري املصادر إىل أن جركس املصارع شيد لنفسه تربة جتاه القلعة ،١٥٢بينام أرشف مقبل احلسامى عىل بناء
اجلامع املؤيدى بحكم اختياره شاد العامئر لذلك اجلامع ،وذلك ىف املحرم  822هـ /يناير 1419م ١٥٣.واختار جقمق

األرغون شاوى أن يبنى لنفسه مدرسة ىف دمشق ودفن فيها ١٥٤.أما جانبك األرشىف فكان نشاطه املعامرى واضح ًا؛ ففى

ربيع اآلخر  828هـ/فرباير 1425م أتم جانبك بناء جمموعة من احلوانيت يعلوها ربع ىف سوق الوراقني وهلا باب آخر

كبري من سوق املهامزيني ١٥٥.كام بنى لنفسه جامع ًا ،وأحلق به مدفن ًا له ،خارج باب زويلة وقريب ًا من صليبة أمحد بن
طولون ىف منطقة تعرف باليانسة ،وفتح هذا اجلامع ىف رمضان  830هـ /يونيو 1427م١٥٦.

 ١٥٤ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 241؛ السخاوى ،الضوء الالمع،
 ١٤٧املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص .993
ج  ،3ص  ،75ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج  ،7ص .164
 ١٤٨املقريزى ،السلوك ،ج /4ق  ،2ص .1004
١٥٥
املقريزى ،السلوك ،ج  /4ق  ،2ص .683
 ١٤٩ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 211-209؛ النجوم ،ج ،16
 ١٥٦املقريزى ،السلوك ،ج  / 4ق  ،2ص 786 ،746؛ ابن حجر ،ذيل الدرر،
ص .82
ص 313؛ ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،14ص 309؛ املنهل الصاىف،
 ١٥٠ابن تغرى بردى ،النجوم ،ج  ،16ص .123 ،119
ج  ،4ص 234؛ الصريىف ،نزهة النفوس ،ج  ،3ص 138؛ السخاوى،
 ١٥١ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 348؛ النجوم ،ج ،16
الضوء الالمع ،ج  ،3ص 54؛ ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،2ص ،85
ص .156
.118
 ١٥٢ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور ،ج  ،1ص  .68وأشار إىل أن هذه الرتبة
دفن هبا حممد بن الظاهر جقمق.
 ١٥٣املقريزى ،السلوك ،ج  /4ق ،1ص 479؛ اخلطط ،جملد ،1/4
ص .347
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كذلك عرف عن دوالت باى املؤيدى نشاطه املعامرى .فيقول عنه السخاوى إنه « بنى األمالك الكثرية» ١٥٧.إال أن

أهم ما ينسب إليه هو قيامه بتجديد جامع احلاكم بعد أن كانت عقوده عىل وشك السقوط ومقاصريه تالفة وبالطه تالف ًا
وميضأته مهدمة وأحواله إمجا ً
ال فاسدة؛ لذا توىل دوالت باى عامرته بتكليف من السلطان ،فجدده ،وبنى فيه ميضأة
ومكتب لأليتام وسبيل ،وكان ذلك ىف رمضان  844هـ /فرباير 1441م ١٥٨.وباملثل عرف عن بردبك األرشىف ولعه

بالعامرة فكان أول ما أنشأه جامعه بخط قناطر السباع ،والذى افتتح ىف مجادى اآلخرة  858هـ /مايو -يونيو 1454م١٥٩

أثناء توليه الدوادارية الثانية .وبعد ذلك عمر بردبك اجلوامع ىف عدة بالد؛ فبنى جامع ًا ىف دمشق ،وآخر ىف غزة ،وثالث ًا ىف

رحبة األيدمرى بالقاهرة ١٦٠.أما قان بردى اإلبراهيمى فقد بنى لنفسه تربة ىف الريدانية بالقرب من احلوض اخلراب،١٦١

وقانى بك قرا بنى لنفسه مسجد ًا عند خوخة القردمى ،١٦٢وماماى من خداد جدد الدار املعظمة التى بني القرصين١٦٣.

كذلك ينسب لطومان باى الدوادار أنه قام بتجديد مدرسة السلطان حسن ىف رمضان  903هـ/إبريل 1498م ،فجدد
باهبا وشبابيك القبة وكل ما فسد فيها وأقيمت هبا اخلطبة وصالة الرتاويح بعد أن كانت معطلة عدة شهور١٦٤.

نستخلص من هذا إمجا ً
ال أن الدوادارية الثانية كانت من الوظائف املهمة ىف العرص اململوكى اجلركسى وكان متوليها

غالب ًا ما يكون أمري طبلخاناة .ونظر ًا لتعاظم هذه الوظيفة ىف العرص اململوكى اجلركسى فقد زاد نفوذ متوليها وارتفعت
مكانته ،كام تعددت اختصاصاته وتنوعت مهامه بني مهام وظيفته األساسية ومهام أخرى إضافية ،قد تكون ىف طابعها

عسكرية أو دينية أو اجتامعية .كام كان هلؤالء الدوادارية إسهام ملحوظ ىف احلركة املعامرية ىف تلك الفرتة .أى أن
الدوادار الثانى كان شخصية هلا دورها امللموس ىف احلياة السياسية واالجتامعية واألنشطة املعامرية ىف العرص اململوكى

اجلركسى.
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 ١٥٧السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص .221
 ١٥٨املقريزى ،السلوك ،ج  /4ق  ،3ص 1223؛ السخاوى ،الضوء الالمع،
ج  ،3ص .221
 ١٥٩ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك) ،ص 577 ،209؛ السخاوى ،الضوء
الالمع ،ج  ،3ص .5
 ١٦٠ابن تغرى بردى ،حوادث الدهور (ك)،ص 577؛ النجوم ،ج،16
ص 336؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج  ،3ص 5؛ ابن إياس ،بدائع
الزهور ،ج  ،2ص .423

 ١٦١الصريىف ،إنباء اهلرص ،ص 90؛ السخاوى ،الضوء الالمع ،ج ،6
ص .197
ً
 ١٦٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .430ويشري أيضا إىل أن قانى بك
بنى سبي ً
ال وصهرجي ًا عند رأس سويقة عبد املنعم جتاه الرملة ،وأنفق عليها
الكثري ،ثم قدمها للسلطان قايتباى ،فصار السبيل يعرف بسبيل قايتباى.
 ١٦٣ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص .353
 ١٦٤ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج  ،3ص  .391ويذكر ابن العامد أنه بنى مدرسة
العادلية وتربته خارج باب النرص ،ولكن هذا بعد انتقاله من الدوادارية
الثانية :ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج  ،8ص .27
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الدوادار الثانى ىف مرصىف عرص املامليك اجلراكسة

ثبت املصادر واملراجع واختصاراهتا املستخدمة ىف البحث
ً
أوال

املصادر

ابن إياس (حممد بن أمحد بن إياس احلنفى ) ،بدائع الزهور ىف وقائع الدهور ،حتقيق حممد مصطفى ،ج  ،2اهليئة العامة
لقصور الثقافة1998 ،؛ ج  ،3القاهرة( ،د.ت).؛ ج  ،4القاهرة1960 ،؛ ج  ،5القاهرة( .1961 ،بدائع الزهور).

ابن تغرى بردى (مجال الدين أبو املحاسن يوسف ) ،حوادث الدهور ىف مدى األيام والشهور ،طبعة كاليفورنيا،
( .1932-1930حوادث الدهور (ك)).

— ،حوادث الدهور ىف مدى األيام والشهور ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،ج ،1القاهرة( .1990 ،حوادث الدهور).

— ،النجوم الزاهرة ىف ملوك مرص والقاهرة ،اجلزء  ،12-7حتقيق إبراهيم عىل طرخان؛ ج  ،13حتقيق فهيم حممد شلتوت؛
ج  ،14حتقيق مجال حممد حمرز وفهيم حممد شلتوت؛ ج  15حتقيق إبراهيم عىل طرخان؛ ج  ،16حتقيق مجال الدين
الشيال وفهيم حممد شلتوت ،طبعة مصورة من طبعة دار الكتب ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة

والنرش( .1965 ،النجوم).

— ،املنهل الصاىف واملستوىف بعد الواىف 7 ،أجزاء ،حتقيق حممد حممد أمني ونبيل حممد عبد العزيز ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب( .1994-1985 ،املنهل الصاىف).

— ،مورد اللطافة فيمن وىل السلطنة واخلالفة ،حتقيق نبيل حممد عبد العزيز ،دار الكتب املرصية( .1997 ،مورد
اللطافة).

— ،الدليل الشاىف عىل املنهل الصاىف 2 ،جزء ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،القاهرة( .1998 ،الدليل الشاىف).

ابن حجر العسقالنى (أمحد بن عىل ) ،إنباء الغمر بأبناء العمر 9 ،أجزاء ،بريوت( .1986 ،إنباء الغمر).

— ،ذيل الدرر الكامنة ،حتقيق عدنان درويش ،القاهرة( .1992 ،ذيل الدرر).

اخلالدى ،املقصد الرفيع املنشا اهلادى لديوان اإلنشا ،خمطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة ،رقم ( .24045املقصد
الرفيع).

السبكى (تاج الدين عبد الوهاب بن حممد) ،معيد النعم ومبيد النقم ،ليدن.1908 ،

السخاوى (شمس الدين حممد بن عبد الرحم ) ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 12 ،جزء ،بريوت( ،د.ت( .).الضوء
الالمع).

— ،الترب املسبوك ىف ذيل السلوك ،املطبعة األمريية ،بوالق( .1896 ،الترب املسبوك).

السيوطى ( عبد الرمحن بن أبى بكر ) ،حسن املحارضة ىف أخبار مرص والقاهرة 2 ،جزء ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
( .1997حسن املحارضة).

الصريىف (أمني الدين أبى القاسم عىل بن منجب بن سليامن الكاتب) ،إنباء اهلرص بأبناء العرص ،دار الفكر العربى،
القاهرة( .1970 ،إنباء اهلرص).
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هبة حممود سعد عبد النبى

— ،نزهة النفوس واألبدان ىف تواريخ الزمان 4 ،أجزاء ،حتقيق حسن حبشى ،القاهرة( .1994-1971 ،نزهة
النفوس).

ابن العامد (عبد احلى بن أمحد بن حممد) ،شذرات الذهب ىف أخبار من ذهب 8 ،أجزاء ،مكتبة القدسى 1351 ،هـ.
(شذرات الذهب).

العمرى (شهاب الدين أبى العباس أمحد بن حييى) ،مسالك األبصار ىف ممالك األمصار ،حتقيق أيمن فؤاد سيد ،املعهد
العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية بالقاهرة( .1985 ،مسالك األبصار).

العينى (بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى) ،السيف املهند ىف سرية امللك املؤيد شيخ املحمودى ،حتقيق فهيم حممد
علوى شلتوت ،دار الكتب املرصية( .1998 ،السيف املهند).

القلقشندى (أبو العباس) ،صبح األعشى ىف صناعة اإلنشا ،بوالق( .1913 ،صبح األعشى).

املقريزى (تقى الدين أمحد بن عىل) ،املواعظ واإلعتبار ىف ذكر اخلطط واآلثار ،حتقيق أيمن فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقان
للرتاث اإلسالمى ،لندن( .2002 ،اخلطط).

— ،السلوك ملعرفة دول امللوك ،ج  ،4-3تصحيح وحتقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ،مطبعة دار الكتب.1972 ،
(السلوك).

ثاني ًا

املراجع العربية

أمحد عبد الرازق أمحد ،اجليش املرصى ىف العرص اململوكى ،القاهرة.1999 ،

حسن الباشا ،الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية ،القاهرة( .1966 ،الفنون والوظائف).

— ،موسوعة العامرة واآلثار والفنون اإلسالمية ،ط  ،1بريوت  -لبنان.1999 ،

ثالث ًا

املراجع األجنبية
Ayalon D., « Studies on the Structure of the Mamluk Army III », BSOAS 16, 1954.
« Dawadar » EI2 II, Leyde, 1991, p. 172.
Dozy R., Supplément aux dictionnaires arabes I, Leyde, E.J. Brill, 1881.
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