
 
  إسرائیلیان أرتور. د

 الوسطى عصور في مصرب العسكریة وظائف
 

 یكونوا ولم الجیش رجال وهم» السیوف أرباب« المصادر تسمیها التي الفئة األول المملوكي العصر في الفئات أهم من كانت         
 الذي استعمال یسیئون كانوا األحیان وبعض المعاشیة أمورهم في علیه ویعتمدون وینصرونه السلطان أوامر ینفذون وكانوا مصریین
 ناظر العسكر، أتابك السلطان، نائب وهم السلطان إلى باإلضافة الفئة هذه بید كانت التي الهامة المناصب بین ومن. به یتمتعون
 أمیر ،المجلس أمیر السالح، أمیر الممالیك، نقیب الجیش، نقیب الرزق، مستوفي الجیش، مستوفي الجیش، دیوان صاحب الجیش،

 وقاضي الممالیك مقدم ألف، مقدم مئة أمیر خازندار، أمیر الحجاب، صاحب النوبة، رأس أخور، أمیر الكبیر، الداودار الطبلخاناه،
 مالیة بدالت أو إقطاعات خدماتهم مقابل لهم تقدم التي الدولة على معیشتهم في یعتمدون وهؤالء ».الدولة أهل«یشكلون وهم. العسكر

  .باتمرت صورة في
  السلطان-1

 وكان. بینهم من مراءاأل یختارهم الجیش أمراء كبار من األصل في الممالیك سالطین وكان المملوكیة الدولة رأس على السلطان كان
 من هدایا أو خاضعة، أو تابعة دولة على اً ر مقر  رسماً  أو حرب، أسرى فتیاناً  أو الشراء طریق عن صبیاناً  القاهرة إلى یصلون هؤالء

 تحریرهم جرى تدریبهم انتهى إذا حتى. أعوام لعدة عسكریة وأخرى إسالمیة لتربیة یخضعون كانوا القاهرة وفي. حلیفة أو صدیقة لدو 
 الخامس/الهجري التاسع القرن في المملوكیة الدولة إنحطاط أسباب من أنه القول ویمكن. المملوكیة العسكریة الهرمیة إلى وضمهم

، یشترون یعودوا لم لیكالمما أن المیالدي، عشر  إسالمیة تربیة دونما الجیش ویدخلون رجاالً  مصر إلى بهم یؤتى صار بل صغارًا
 وبسبب .إلیها استجلبوا التي البالد في الحیاة حقائق مع االئتالف یستطیعوا ولم المصریة، البیئة في غرباء. الجدد هؤالء فظل متأنیة،
 أوساطهم من تخرج أن ممكناً  یكن لم العسكریة،فإنه الهرمیة في ووزنهم قوتهم وتقارب والتربیة األصل في الممالیك األمراء كبار تساوي
 الوراثي المبدأ إخفاق إن. بعدهم من أعقابهم یورثوا أن یحاولوا لم السلطة إلى وصلوا الذین األمراء أن یعني ال هذا لكن. وراثیة ملكیة
 السلطان أبناء تولیة تفرض وراثیة ملكیة حقوق هناك تكن لم أنه كما الغالب في سلطانوال السلطة قوة على اإلیجابیة آثاره له كانت
 لحساب للسلطنة سقوط ثم وتشرذم ضعف من ذلك یتبع ما مع بعد من لدویالت الدولة انقسام إلى یؤدي مما النواحي أو األقالیم بعض
. الرشد سن یبلغوا حتى» أتابك« علیهم وصي تعیین من البد كان الصغار األمراء أن ذلك. للسالجقة حدث كما أخرى وسلطنة دولة

. وأعمالها الدولة أقالیم أقاصي في محسوسة سطوتها كانت التي القویة المركزیة السلطة تلك قیام وراء كان السلطة شكل إلى باإلضافة
 صالح السلطان وأحفاد أوالد من األیوبیة األسرة أمراء فیها یتسلط تقریباً  مستقلة دویالت األیوبیین أیام بالشام المدن كانت حین ففي

 یعین الذي وهو مباشر، بشكل واألعمال واألقالیم المدن في النواب یعین الذي هو المملوكي السلطان كان العادل، وأخیه الدین
ٍ  قضاة عین من أول بیبرس الظاهر السلطان وكان األربعة المذاهب وقضاة والشام مصر في اإلنشاء دیوان صاحب  أربعة قضاة
 للحرب الذهاب هي جدیدة مهمة البحریة الممالیك عصر في للسلطان وأضیفت. األیوبي العصر في یكن لم الذي األربعة، للمذاهب

 إنما الحرب، إلى یذهبون ال فهؤالء والفاطمیین، كالعباسیین المسلمین خلفاء عند نجدها ال ولكننا األیوبیین لدى موجودة كانت أنها مع
 یقوم كذلك. والفتن الثورات لقمع أو للحرب الجیوش رأس على یذهبون كانوا واألیوبیین، الممالیك سالطین ولكن. قبلهم من اً دقوا یولون

 في یساعده .الملوك رسل ویستقبل الخارجیة، السیاسة یرسم فإنه ذلك إلى وباإلضافة. الداخلیة السیاسة في هام بدور الممالیك سلطان
 وظیفة وجدت إذا السلطان، بعد الثانیة المرتبة في كان الممالیك عهد في الوزیر منصب أن والواقع. الوزیر والداخلیة العسكریة األمور
  .السلطان نائب أو نائب

  السلطان نائب-2
 السلطان وهو اإلسالمیة للممالیك والكافل الكافل بالنائب أیضاً  ویسمى المملوكیة الدولة في الوظائف أعلى هي السلطنة نیابة كانت   
 في السلطان إلى للعودة یحتاج یكن ولم السلطان مشاورة دون الجیش استعراض یستطیع وكان .واسعة وصالحیاته الدولة في يثانال

لیه. مرة إال رتبة إلى الجیش أفراد ترقیة ٕ  السلطان إلى الرجوع دون من المراسیم یصدر وكان الناس قصص علیه وتقرأ الشكاوي ترفع وا
 وكتاب كالوزارة الجلیلة الوظائف أرباب. المظالم مجالس یترأس كان كما بها، إحاطته من بد ال كان التي الصعبة األمور ءباستثنا



 في مثل فإذا خدمته في الجمیع وینزل المواكب أیام في الجیش یرأس هو بل مختصر سلطان وهو یعنیه، فیمن یجاب ال أن وقل السر
 ولكن بعد فیما تجدیده أعاد أنه إال محمد الناصر السلطان بموت السلطان نائب منصب أُلغي. اناإلیو  ركن في السلطان،وقف حضرة

 غیابه عند السلطان بأعمال القائم بها یقوم السلطان نائب وكان عادیة، غیر صالحیات یعط ولم السالفة أهمیته المنصب استعادة دون
  .عسكریة حملة البإرس قیامه عند أو العاصمة من رحیله تستدعي ظروف في
  العسكر أتابك-3

 یلقب العاصمة،وكان في الموجودین من رتبة األمراء أقدم المهام تلك بتأدیة یقوم كان الذي السلطان نائب منصب إلغاء بعد      
 وكان عرشال السلطان یخلف أن شائعاً  وكان الممالیك أمراء كبیر هو.العسكر أتابك أو الحمایة بنائب المملوكي العصر في وظیفة
 وهو ذلك إلى ادرصالم تشیر كما أوسع كانت وظائفه ولكن. المسلحة للقوات العام القائد حالیاً  یعرف ما هوو  للجیش أعلى قائداً 

ن ».الملك مدیر« ٕ  أتابك یعني الجیش أمیر لقب كان إذا تماماً  الواضح من ولیس الجیش بأتابكي أو الجیش باتابك أحیاناً  لقب كان وا
 بعد المقدمین األمراء أكبر وهو المربي، األمیر أو األمراء أبو والمراد ب،أ أمیر وهو» األتابكي«إلى اسمه اختصر ،حیثال أم الجیش
 كان األتابك إن بردي تغري ابن ویقول. المقام وعلو المحل رفعة وغایته ونهي، وأمر حكم إلى ترجع وظیفة له ولیس الكافل، النائب
 األمراء یسمون قواد للجیش كان العسكر أتابك إلى وباإلضافة. العمرى وخمش وهو األمراء أمیر ومعناها» باكالریاتي« لقب علیه یطلق

  ».الترقي في بالتدرج المملوك إلیها یصل الممالیك لجیش اإلمرة وكانت« اإلمرة ووظیفتهم

  الجیش ناظر-4
 والكتابة والشام بمصر اإلقطاعات أمر في لتحدثا« ووظیفته الجیش ناظر اسم علیه یطلق كبیر موظف الجیش دیوان یرأس   

 وزیر أو هذه. حالیا الدفاع وزیر یسمى ما یشبه وهو ».المقدار رفیعة جلیلة وظیفة وهي خطه وأخذ السلطان ومشاورة عنها بالكشف
 مكانة للجندي فیه كان الذي العصر ذلك في النواحي جمیع من بها یتعلق وما الجیوش على یشرف عنها المسؤول هو وذلك الحرب
 إصالحها أنصف ومن الممالیك بتدبیر الدرایة أهل أصبح أنه: «الظاهري شاهین ابن خلیل رواه ما القول هذا صحة على ویدل. رفیعة

 وسبب مدارها، قطب فإنه الجندي أموال وحفظ الجیش أمور وضبط الدولة، وسیاقة المملكة فراسة أنه. والمسالك الطرق بإیضاح
 فسیحة دولة في والسیما. أوسع وعمله أجمع ودیوانه. أرفع شأنه فإن كتابته، مصالح في والنظر به االعتناء فیتعین استقرارها
 ورعایة إقطاعاتهم وضبط طبقاتهم قدر على منازلها ترتیب إلى تحتاج اآلالف، على جیشها جریدة دلت وقد. األكناف واسعة األطراف،

 ما على المملكة أموال جمیع مداره والذي إلیه والمشار المقصود الجیوش بناظر معروفة موراأل هذه وأقواتهم،ومعظم مددهم مبادئ
  :وهم معاونین ثالثة یساعده .»إلیه ویرد عنه یصدر

  الجیش دیوان صاحب-5
 صاحب إنه تقول أن تستطیع كذلك». وشهود وكتابه الجیش دیوان كصاحب. السلطان عن یولون بدیوانه أتباع الجیش ولناظر«   

  .الممالیك وشهود الممالیك وكاتب الممالیك دیوان
  الجیش مستوفي-6

 األول شخصان العمل هذا على یشرف وكان السلطان من وتعتمد خاصة كشوف في تدون كانت التي الجند مرتبات بتحدید ویقوم   
 المملوكي الجیش دیوان أحدهما ئیسینر  فرعین له كان الجیش دیوان أن ذلك في السبب ویرجع الشام، بجند والثاني بمصر یتعلق

 في منقسماً  كان المملوكي الجیش دیوان ألن النحو ذلك على الشخصین هذین اختصاص وزع وقد. الشامي الجیش دیوان والثاني
  .الختصاصاته طبقاً  والشام مصر في الجیش أمور یتولى منهما وكل دیوانین إلى أمره حقیقة

  الرزق مستوفي-7
 الموظفین هؤالء في یشترط وكان. الحالي الوقت في المسلحة للقوات المالیة الشؤون هیئة بعمل یقومون الثالثة ظفونالمو  وهؤالء    
 هؤالء مع یعمل وكان أعمالهم بدقائق التامة والدرایة بها فونلیك التي األمور تصریف في والدقة األمانة من كبیر جانب على یكونوا أن

 یؤلفون الذین السلطانیة الممالیك فیها بما المملوكیة الدولة جنود جمیع على یشرف الدیوان هذا أن إذ والشهود، الكتاب من آخر عدد
  .الممالیك جیش من هاماً  قسماً 

  :الجیش نقیب-8



 إذا. النقباء یمشي ومعه عرضهم، في. الجند لتملیة موضوعة وهي. «الجیش نقیب باسم عرف كبیر موظف الجیش ناظر ویساعد   
 .»والسفر الموكب في بالحراسة التطلب وله الصغار الحجاب كأحد هو. أحضره غیره أو أمیراً  الحاجب أو النائب أو سلطانال طلب

. حالیاً  العسكریة الشرطة مدیر وظیفته وتشبه. إلیه إجابته وینقل القلعة الطباق في الممالیك من الخصوم محاكمة وقت عند یتكلم كما
 الوظیفة هذه صاحب ویتمتع العشرات أمراء من یختار الجیش نقیب وكان ».النقباء نقیب مثله في یقال هفإن« الشامیة الممالیك أما

 بالباطل الناس أموال یأخذ كان الجیش نقیب أن یفید بما المقریزي یقول ذلك وفي وجبروته، بأسه یخشون الناس، كافة على كبیر بنفوذ
 بالباطل الناس أموال أكلهم إلى ویضیفون الخاص باب إلى أحد طلب عند القهر سبیل على بالباطل أموالهم وأخذوا: «یقول حیث

 إلى باإلضافة ».ذلك في ینازعهم لمن والویل الطریق حق هذا:باطالً  یأخذونه الذي المال على بالكذب،فیقولون تعالى اهللا على افتراءهم
 أو السلطاني البالط إلى السجن من علیهم المغضوب وظفینوالم األمراء باصطحاب یقوم أنه أیضاً  اختصاصاته جملة من نجد ذلك

 ویقوم إلیها نفیهم تم التي األماكن إلى المخلوعین والموظفین األمراء من كل یصحب وكذلك السجن إلى السلطاني البالط من بالعكس
 أو عسكري الستعراض نفسه جهیزبت للجیش یعلن أن علیه كان كما اإلعدام، ساحة إلى باإلعدام علیهم المحكوم األمراء بتوصیل

 البریدیة یرسل كان وضواحیها،كما القاهرة إلى أمرته تحت الذین الحلقة وأجناد نقباء یرسل أن استطاعته في كان وثم عسكریة حملة
  .مصر من مختلفة مناطق إلى
  الممالیك نقیب-9

 دیوان إدارة في أیضاً  الجیش ناظر لمعاونة الیكالمم نقیب وظیفة البحري المملوكي العصر في الجیش نقیب بجانب كان فقد   
 نقیباً  كان أنه األمراء أحد ذكر وقد. السلطانیة بالممالیك تعبیر أدق على أو بالممالیك محدودة كانت اختصاصاته أن ویبدو.الجیش
  .الممالیك نقیب منصب یشغل كان وأنه للجیش

  السالح أمیر-10
، المسلحة القوات في الذخیرةو  األسلحة مدیر وظیفة تعادل وظیفته     أسلحة حمل الرئیسي واجبه فكان ».باألخ« السلطان ویلقبه حالیًا

 واحداً  المنصب ذلك یشغل وكان. »خاناه السالح«أو» السلحداریة« عن مسؤوالً  كان كما الجمهور، أمام السلطان ظهور أثناء السلطان
 .المقدمین األمراء من

  خمسة أمیر-11
 تحت الجند بإعداد درجاتهم في ویتمیزون مئة، أمیر إلى أربعین أمیر إلى عشرة أمیر إلى خمسة أمیر من یتدرجون األمراء وكان   

 في فكان خمسة أمیر أما. له شعاراً  یتخذونها الرنوك من نوع وهي تشریفیة بعالمات وحتى یملكونهم الذین الممالیك وبأعداد أمرهم،
 إذ أبیه لخدمات تقدیراً  الرتبة هذه الواحد المقدمین،ویمنح األمراء أبناء من أو المتوفین األمراء أوالد من وأكثرهم ممالیك خمسة خدمته
  .األجناد كأكابر الحقیقة في وهم.ثالثین إلى الجیش في عددهم وصل ولقد المقربین من یعدون كانوا
  عشرة أمیر-12

،ولكنه عشرون أمرهم تحت دخلی من منهم وربما فرسان أو ممالیك عشرة منهم أمیر كل عند فكانت  من إال یعد ال ذلك مع فارسًا
  .الوظائف أرباب من ونحوهم الوالة صغار یكون الطبقة هذه ومن. أمیراً  خمسین نحو یبلغ عددهم كان الذین العشرات أمراء
    )70( طبلخاناه أمیر-13

 سبعین إلى ذلك على بعضهم یزید وقد. فارساً  أربعون الغالب في منهم كل وعدة األربعین أمیر سما أیضاً  علیه یطلق أن یمكن فكان
 امارات أربع إلى أو عشرین، إمارة إلى األربعین إمارة تقسم یموت، كان عندما وغالباً . أربعین من ألقل الطبلخاناه تكون وال فارساً 
،  أمیر من أعلى كان الرتبة هذه ابأصح ألن االسم بهذا طبلخاناه أمیر منهم تسمى وقد أربعین أمیر لتصبح تجمع العكس أو عشرًا
نفر الطبل، على یضرب الذي هو«. الرتبة في درجة أربعین ُ  النحاس بالصنوج یضرب الذي وهو وكُوسي، بالبوق یضرب الذي وهو وم
  .»الصناع من أولئك وغیر بعض على بعضها

  مجلس أمیر-14

                                                        
70  وأمراء السالطین یفعل كما أبوابھ على الطبول دق في حقیقة ال طبلخاناه أمیر المملوكیة،یسمى مصر في السیوف أرباب مراتب من حربیة مرتبة 
.المئین  
 



الین الباطنیة األطباء أمیر عن مسؤوالً  المجلس أمیر كان وقد. حالیاً  المسلحة للقوات الطبیة الخدمات مدیر وظیفة ویشبه َ  ومن والكَح
 المحدد العمل هذا وبین المجلس أمیر رتبة بین العالقة المصادر توضح ولم واحد شخص یشغله المنصب ذلك وكان شاكلتهم على هم

  .المجلس أمیر رتبته أن من بالرغم خاصة أهمیة له كانت وأنه یبدو ال كان الذي
  الكبیر ودارالدا-15

، المسلحة بالقوات الضباط شؤون مدیر تطابق وظیفته  السلطان عن الرسائل تبلیغ السلطانیة، المكاتبات الرئیس عمله كان فلقد حالیًا
بالغ ٕ  السر وكاتب جاندار أمیر وهو البرید وتقدیم الشریف الباب إلى یحضر من على والمشاورات إلیه القصص وتقدیم األمور عامة وا
 بین من المنصب هذا شاغل جعل من أول هو بیبرس الظاهر السلطان وكان. والكتب والتوقیع المناشیر عامة على الخط ویأخذ
 هو من الحلقة جند بین من وكان. السلطانیة األمراء كبار بین من ذلك بعد الجراكسة حكم أیام في أصبح أنه إال المهمین األمراء

  .عسكریة مهام في باإلیفاد ردجأ
  أخور میرأ-16
 السلطان خیل توجد حیث السلطانیة اإلسطبالت رئاسة هي وظیفته مهام وكانت. حالیاً  المسلحة بالقوات المركبات مدیر یشبه ما وهو
 یحصى ال وعدد الطبلخاناه، أمراء من ثالثة أمرته تحت وكان السلطان بإسطبل ساكناً  یكون  الذي وهو. حروبه في یستخدمها التي
  .وغیرهم رالعش أمراء من
  النوبة رأس-17

 ذاته السلطان جند وهم  السلطانیة الممالیك عن مسؤوالً  وهو. المسلحة بالقوات واإلدارة التنظیم هیئة رئیس وظیفة تطابق وظیفة وهي
 الجیش بها ومیق التي االستعراضات عن أیضاً  مسؤوالً  كان كما السلطان، أوامر تنفیذ یتولى كان أنه بجانب. ملوكهم مراقبة علیه وكان
 المنصب هذا وكان األمراء، نوبات رئیس منصب إلغاء بعد النواب رئیس استحدث ولقد. الخارج في مهمة إلى بإرساله القیام قبل

 ألف دممق وهو أربعة النوبة رئیس منصب یشغلون الذین عدد وكان ،»الكبرى النوبة برئیس« وأحیاناً  نوبة برئیس ذلك قبل یعرف
  .لخاناهطب أمراء وثالثة

  الحجاب صاحب-18
 األمراء بین القضایا في النظر الرئیسة واجباته من فكان. حالیاً  المسلحة القوات في العسكري القضاء إدارة مدیر تشبه وظیفة وهي

 في االستعراضات ترتیب عن أیضاً  المسؤول وهو السلطان، إلى والضیوف المبعوثین تقدیم الرئیس واجبه من أیضاً  كان كما. والجند
 )71(.الجیش

  

  خازندار أمیر-19
 ینفذ من باعتقال یقوم وكان السالح، خزائن وهي اهالزردخان عن كذلك المسؤول وهو. حالیاً  الحربي السجن مدیر وظیفة یشبه هو

  )72(».خازندار أمیر« التسمیة جاءت هنا ومن القتل إلى األحیان بعض في تصل قد التي العقوبة علیهم
  فأل مقدم مئة أمیر-20

 وظیفة المركبة التسمیة بتلك والمقصود» ألف مقدم مئة أمیر«فیقال ألف مقدم بلقب عادة وتقترن حربیة وظیفة اآلمرة هذه كانت
 وكان.الحلقة أبناء من جندي ألف على الحرب في مقدم نفسه الوقت في وهو مملوك مئة األمیر هذا حوزة في یكون أن وهي.واحدة

  .األكابر یسمون السلطان إلى منهم المقربون
  الممالیك مقدم-21

                                                        
71  الحاجب وظیفة قلت وقد األلف أمراء وھما الثاني والحجاب الحجاب صاحب وھم منھم نالحجاب،اثنا من خمسة تعیین على العادة جرت وقد 

 یشغل الرتبة في أقلھم خمسة،وكان إلى السلطان عددھم زاد وقد حجاب ثالثة ھناك كان الوظیفة ھذه أنشأت عشرة،وعندما أمیر لتصبح الثاني
.عشرة أمیر منصب  

72  المقصود المعنى فیكون ممسك دار والثالثة" الروح"  والتركیة بالفرنسیة ومعناھا حان والثانیة میرأ أولھا:كلمات ثالث من یتركب االسم ھذا 
".بالروح الممسك األمیر"  

 



 إال صاحبها یكون وال فیها والحكم العسكریة المدارس في واألمراء السلطان ممالیك تعلیم على ویشرف الممالیك مقدم تسمى ووظیفته
  .عشرة أمیر نائب وله طبلخاناه أمرة تكون أن الخدام،والعادة من
  العسكر قاضي-22
 ثالثة، عددهم وكان»العسكر قاضي«باسم یعرف منهم الواحد وكان الجند بشؤون مختصون ةقضا المملوكي للجیش كان فلقد   

، منصبه كان األحیان أغلب في ولكن حنبلي، قاضي یوجد كان وأحیاناً  مالكي والثالث حنفي والثاني شافعي وأحدهم  لعدم إما خالیًا
 الفقهاء مع یحضرون القضاة هؤالء وكان ».حظ منهم ابلةحنلل لیس: «القلقشندي قول حد على أو المملوكي، الجیش في حنابلة وجود

 العسكریة الحمالت یرافقون كانوا كما أسفاره، في السلطان یرافقون وكانوا.القضاة هؤالء دون كان مجلسهم ولكن العدل بدار األربعة
. الجند من المتوفین أحد میراث تقسیم أو غنائمال تقسیم في الجند بین تنشأ قد التي الخالفات في الفصل عن أفرادها،فضالً  بین للفصل

 في الفصل األساسیة وظیفتهم كانت أن ومنذ وغیرهم والعمال الصناع بین یفصلوا العسكر،فلم غیر على والیة العسكر لقضاء یكن ولم
  .الح...و الوقت في العسكري القضاء تمثل كانت أنها والمدنیین،حتى العسكر بین تقوم التي عسكر،أوالب الخاصة القضایا

  
  
  

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ 
Արթուր Իսրայելյան 

(ամփոփում) 
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եղել է ճակատամարտերի և ապստամբությունների կենտրոնում։ Սույն պատմագիտական 
հոդվածի նպատակն է լուսաբանել միջնադարյան Եգիպտոսում այուբյան և մամլուքյան 
ռազմական պաշտոնները, դրանք զբաղեցնող անձի գործառույթները պատերազմների և 
խաղաղ ժամանակաշրջանում։ Արաբական սկզբնաղբյուրների հիման վրա 
հանգամանորեն ուսումնասիրվել է քսաներկու ռազմական պաշտոն՝ սուլթանից մինչև 
ռազմական դատավոր։ 
 


