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 المستخلص 
 

المملوكية، فقد اعتاد المماليك هدف البحث الى التعرف على مظاهر الترف في األعياد الدينية في الدولة  
االحتفال باألعياد وباألخص الدينية، وكان السالطين المماليك ورجال دولتهم تشارك المجتمع في هذه 
االحتفاالت بشتى الطرق، حيث حرص رجال الدولة وسالطينها على إضفاء وتأكيد الواجهة الدينية على  

  ت نها؛ لذلك حرص سالطين المماليك بإظهار تلك االحتفاالحكمهم، وكانت االحتفاالت الدينية جانبا مهما م
الدينية حوادث عامة تحييها الحكومة والشعب في كثير من    تبابها صورة، وغدت المواسم واالحتفاال

الرونق والبهجة والترف، وقد بلغت هذه المظاهر ذروة البهاء والروعة في الدولة المملوكية، وقد تناول  
البحث تلك األعياد بشيء من التفصيل، مركزأ  على مظاهر الترف فيها الذي ظهر بصور مختلفة في 

 العصر المملوكي.
 ات المفتاحية: الترف, اعياد دينية, العصر المملوكي الكلم

 
Abstract 

The research aimed to identify the manifestations of luxury in religious 

holidays in the Mamluk state, the Mamluks used to celebrate holidays, 

especially religious ones, and the Mamluk sultans and their statesmen 

participated in the community in these celebrations in various ways, where 

the statesmen and sultans were keen to give and confirm the religious 

interface to their rule, and the celebrations were Religious is an important 

aspect of it; That is why the Mamluk sultans were keen to show these 

celebrations in their best form, and the religious seasons and celebrations 

became public events that the government and the people greeted with a lot 

of splendor, joy and luxury. Which appeared in different ways in the 

Mamluk era. 
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 المقدمة: 

محمد رسول   أجمعينالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق  
 الميامين.  وأصحابههللا الكريم وعلى اله 

 بعد... إما
المشهورة  والخالدة   األيامالدينية في عصر السلطة المملوكية من    األعياد كانت  

ل والبهاء والبذخ، بضروب من الجال  األعياد في المجتمع اإلسالمي، وكان االحتفال بتلك  
أظهرت فخامة الملك وروعته، وجرت الشعوب على سنة ملوكها وأمرائها في هذا الموسم  
من الظهور والترف والبذخ، وغدت المواسم واالحتفاالت الدينية حوادث عامة يحييها  

 الشعب، كما تحييها الحكومة في كثير من الرونق والبهجة.
البهاء والروعة في عهد الدولة المملوكية،  وقد بلغت هذه المظاهر الفخمة ذروة  

أبدع   في  للظهور  فرصًا  الدينية  األعياد  من  تتخذ  الشامخة  القوية  الدولة  هذه  وكانت 
بذلها  بوافر  المشهودة  األيام  هذه  في  الشعب  وتغمر  والترف،  والغنى  القوة  مظاهر 

من االحتشاد  وعطائها، فكان الشعب يستقبل هذه المواسم باهتمام وحماسة، ويكثر فيها
باختالف  تختلف  معينة  وتقاليد  رسوم  المواسم  بهذه  لالحتفال  وكان  والمرح،  واإلنفاق 
أهميتها الدينية، وقد بلغت في ظل الدولة المملوكية من االنتظام ما لم تبلغه في أية 

 دولة إسالمية أخرى. 
لهذه   الكبيرة  لألهمية  ا  األعياد ونظرا  تم  المملوكية  الدولة  في  هذا الدينية  ختيار 

الدينية في الدولة المملوكية، بحثا   األعياد الموضوع لبحث يهدف الى بيان الترف في  
 . حليال واستقصاء للنصوص التاريخيةوت
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 (1) رأس السنة الهجريةاوال:
بإظهار     المماليك  بها  يحتفل  التي  األعياد  السنة من  برأس  االحتفاالت  كانت 

يستعدون لها في أيام العشر األواخر من ذي الحجة في كل السرور والفرح ,لقد كان  
 .(2)سنة ،ويكون االستعداد بإخراج  األسلحة واآلالت الموكب 

بالذهب فيحمله صبيان     أنواع من األسلحة محالة  فيخرج من خزائن األسلحة 
حول الحاكم ،ثم يخرج من خزانة التجمل للوزير,واألمراء ,وأرباب الرتب، و العساكر، 

ثم يخرج من   (3) العمريات رماح ملبسة بأنابيب الفضة المنقوشة بالذهب وكذلك يخرج   و 
البنود الخاصة  الملونة تلبس باألنابيب، ويكون رأسها من نحاس مجوف مطلي بالذهب، 

 .(4) فتكون هذه أمام األمراء 
تحمل على عشرين بغاًل على كل بغل ثالث ، فيتسلمها   (5) الناقرات ثم يخرج من      

الثامن   اليوم  إلى  االستعدادات  تستمر  اثنين,  اثنين  الموكب  في  ويسيرون  صناعها، 
 .(5)والعشرين من ذي الحجة

 روالصفا فيوكذلك تدربت الخيول التي تشترك بالموكب على سماع أصوات الطبول      
 .(5) (6)أثناء الموكب قبل أسبوع حتى ال تنفر من األصوات 

وفي صباح اليوم التاسع والعشرين ،يعزم السلطان على الجلوس في الشباك لعرض       
الخيل, ثم يبدأ االحتفال فيستفتح بقراءة آيات من القرآن الكريم، مقدار نصف ساعة،وبعد 

ال، ، ثم يقرأ القراء الدعاء لختم ذلك االحتف  ةيبدأ عرض الخيل، والبغال الخاص   ذلك
وبعد ذلك يتقدم الوزير فيسلم عليه ، وينصرف عنه إلى داره وبعدها يذهب الحاكم إلى 

 .( 6)صالة الظهر
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تعد بهذه المناسبة في مطابخ القصر أنواع كثيرة من الطعام، وتوزع على جميع      
أرباب الرتب، وأصحاب الدواوين من أرباب السيوف واألقالم مع اللبن، والخبز، وأنواع  

 . (7) من الحلويات، ثم يعم ذلك سائر الناس 
في صبيحة يوم رأس السنة يجتمع من أرباب الرتب من أرباب السيوف، واألقالم     

قيامًا في الميدان بين القصرين فيخرج الحاكم وحواليه حواشيه فتضرب أبواق االستعداد 
 .(2) (8)فيسير الحاكم وعلى يساره صاحب المظلة

صريين حيث يصطحب بعد ذلك يعود الموكب في نهاية االمر الى الميدان بين الق   
 .(9) الوزير الحاكم الى باب القصر ومن حوله كبار الدولة ثم ينصرف الجميع الى دورهم

يحتفل الُمجتمع به لبداية عام جديد,فيتبادلون التهاني ويطلبون من هللا أن يمد بأعمارهم  
نباته أبن  الجديد (10)   وأعمار من يحبون,فيذكر  الهجري  بالعام   ,تهنئة ألحد األشخاص 

 قائاًل:
بِه     العباد  أكرْم  يا   هنئًت 

 
معاليكا   على  سعيدًا   عامًا 

أًما    بالهالل  علياَك   يخدُم 
 

ُيحييكا   أنحنى  كيَف   تراُه 
 

 

بِه                         حباَك  منجْل   كأنُه 
 

ُيعاديكا   َمْن  أعماَر   (11) يحصُد 
األعياد الُمهمة في العصر المملوكي,إذ  فقد عّد المجتمع المصري هذا اليوم عيدًا من   

,وبدوره يمنحهم الخلع (12) يذهب اأُلمراء والُقضاة لتقديم التهاني للحاكم في قلعة الجبل
واألرزاق, فقد جرت العادة بأن يستهل كل شهر بتهنئة الُقضاة والمشايخ للسلطان في 

المملوكي إحتفاله (13)العصر  فيكون  المجتمع  في  الناس  عامة  أما  المؤسسات ،  في  م 
 .(14) الدينية والثقافية, كالجوامع والمدارس وغيرها
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 ( ميالد الرسول محمد ) ثانيا:

إذ    التي حرص المجتمع المملوكي على إقامتها.  االجتماعيةوهو من الُمناسبات  
التعظيم لسيد البشرية وتكريما لميالد أعظم رجل ,نقل األمة إلى ميادين الحياة   ازدياد إّن  

بمكارم   والتمسك  والتقوى  البر  على  والتعاون  الحق  ونصرة  والبطولة  الُعليا  الُمثل  في 
 .(15) األخالق

  ربيع األول( بمراسيم من الفخامة والتعظيم, /12في هذه المناسبة في)  االحتفالويتم  
األحتف المولد   الفيكون  يوم  حتى  األول  ربيع  شهر  مطلع  من  فيه  (16) إبتداء  ,فيجتمع 

 .(17) السلطان والُقضاة واأُلمراء والمباشرون 

فيسير الموكب األول    إذ يتقدم جموع الُمحتفلين وسط مواكب من الزينة والطبول,
 وفيه الخليفة العباسي وأصحاب المناصب والُقضاة, وفي الموكب الثاني يسير اأُلمراء

 .(18) أما الموكب الثالث فيكون لعامة الُمجتمع وقواد الجيش وأرباب الوظائف,

من الذكر الحكيم ,ومن ثم يأخذ الوعاظ كل منهم    آيةبتالوة    االحتفالوتبدأ مراسيم  
األمراء, والمالبس من  النقود  أسمطة من    نصيبه من  المغرب  بعد صالة  يفرشون  ثم 

 ( لك اإلنشاد بأهازيج في مدح الرسول محمد) ويعقب ذ   أصنافها,  اختالفالحلوى على  
 .(20)لهذه المناسبة الحافلة (19) الرسمي االحتفالفينتهي  حتى ثلث الليل,

  احتفالهم وأيضا يبدؤون    (21) أما عامة الناس فكانوا يحتفلون بإقامة الزينة في بيوتهم
 بقراءة آية من الذكر الحكيم,  يتلوه أحد القراء المعروفين بحسب أصواتهم, وكثيرا ما 

الموسيقية المغنيات وبصحبتهن اآلالت  اإلحتفال حضور  ذلك  ليلة    . في(22) يصاحب 
عندما أقيم األحتفال بالمولد النبوي الشريف في المتنزهات ،   (23) )فضلها هللا تعالى وعظمها( 

 .(24) الناس عن الحد في أحتفالهم ,  فخرجالمخيمات وأحتفل العامةشتاء, أقاموا  وكان الفصل 
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بالغناء فيحضر ُقًراء الُقرآن الكريم    االحتفالبعض الناس يتحرج من إقامة    بيد أنّ 
الذكر للتفرج على  (25)ويقيم حلقات  المنازل  النساء من فوق سطوح    االحتفال ، وتطل 
بإقامة حلقات   االحتفال,كما كانت بعض النساء ُتشارك في هذا  (26) الُمقام أمام المنزل

للذكر في بعض المنازل وتلتف السيدات حول إحدى المحترفات بالوعظ لسماع حديثها 
الساهر مع بزوغ الفجر المشرق في فرحة ، وينتهي الحفل  (27) الديني في الوعظ واإلرشاد 

 .(28) غامرة وسرور عميم في المجتمع المصري المملوكي

 عيد الفطر المبارك ثالثا:

بعيدي الفطر واألضحى من أهم الُمناسبات التي أهتم بها الُمجتمع    االحتفالإّن  
 .(29) اإلسالمي

الرسول محمد ) المدينة,فقد روي عن  إلى  لما قدم  يومين    ( ،  وجد لألنصار 
هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية, فقال   يلعبون فيهما , فقال: ما

()) : را منهما يوم الفطر ويوم األضحى(.قد أبدلكم هللا بهما خي 

وارتبط هذا العيد بالسرور الذي يحصل عليه المسلم, وقد أستطاع إن ُيلبي أمر 
، فيكون ُمستبشرًا (30)فهو يفرح بإكتمال هذه النعمة  ربه بصيام شهر رمضان الُمبارك,

هاب قاضي  بعد إثبات رؤية شهر شوال ، ويتم إحياء أول أيام عيد الفطر الُمبارك بذ   (31)
 .(32)الُقضاة إلى السلطان لتهنئته  

مصاطب ما   يبدأ التحضير بهذه المناسبة في ليلة العيد حيث تقام في هذه الليلة    
ويجلس على هذه المصاطب في يوم العيد المؤذنون،   ،(33)بين القصر ومصلى العيد 

 .(34) والفقهاء وكذلك يجلس الناس عليها بالترتيب 
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احد -وفي يوم العيد يخرج السلطان في أبهى صورة, ويكون خروجه من باب العيد      
القصر باب   -أبواب  إلى  القصر  باب  من  له صفين  الناس  انتظم  وقد  المصلى  إلى 

المصلى، وقد تقدم صاحب بيت المال، لفرش المصلى بأحسن فرش، ويعلق فيها الستر 
اليمنى و  اليمنى وهما سترين يكون واحد على الجهة  األخر على اليسرى, ففي الجهة 

اليسرى   الجهة  وأما في  األعلى،  بإسم ربك  الفاتحة وسبح  البسملة وسورة  عليه  يكتب 
 . (35) يكتب البسملة وسورة الفاتحة وبداية سورة الغاشية

ثم يركز في جانب المصلى لواءين مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة،      
لجهة الشرقية للمصلى إلى مكان يستريح فيه قلياًل، ثم يخرج ، فيسير فيدخل الحاكم من ا

 .(36)إلى المحراب، ويصلي صالة العيد 
والقضاة        الشيوخ,  جميع  السلطان  على  بالسالم  يقوم  الصالة  من  انتهاء  وبعد 

برئيسهم،  واليهود  والفقهاء،  بالجوامع،  والمتصدرين  والكتاب،  واألمراء،  والشهود, 
ى ببطريقهم ، ويجدد لكل من الحاضرين سالمهم ,ثم يختم المقرئون، ويتقدم والنصار 

 .(37) الشعراء إلى آخرهم 
البهلوانية التي يقوم بها        وفي طريق عودة السلطان إلى القصر يشاهد األلعاب 

تعرف بصبيان الخف فأنهم يمدوا حبلين من أعلى باب النصر (38) جماعة من أهل برقة  
باًل عن يمين الباب فكان ينزل على الحبلين طائفة من هؤالء على أشكال إلى األرض وح

خيل من خشب، وكذلك يعملون أعمااًل مثيرة، ومنها يركب جماعة منهم على خيول، 
فيركضون وهم يتقلبون عليها، ويخرج الواحد منهم من أسفل الفرس وهو يركض، ويعود 

يتوقف ال  حاله  على  وهو  اآلخر  الجانب  من  ظهر ويركب  على  يقف  من  ومنهم   ،
 .(39) الحصان، فيركض به، وهو واقف
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السماط    من  نوعان  هناك  كان  فقد  واالسمطة  الموائد  تقام  عيد  (40) وبعدها  بمناسبة 
الفطر, فأما السماط األول يكون للعامة الناس وبعض موظفي القصر، فإنه يعمل ليلة 

فيه السلطان، فيمد فيه أنواع من الطعام, أمام الشباك الذي يجلس    العيد باإليوان القصر,
سمح للناس   جلس في الشباك وحضر إليه الوزير,  فإذا صلى السلطان صالة الفجر،

فيقبل الجميع على السماط فيأكلون منه، ويأخذون معهم من األكل ما يرغبون    بالطعام،
 . (1)به من الطعام

ودة  السلطان من صالة العيد بعد ع  (2)وأما السماط الثاني فيقام في قاعة الذهب     
الفضيات  أواني  وعليها  فضة،  من  مائدة  فيه  وينصب  الملك  سرير  أمام  له  فيوضع 

وهي   والذهبيات، والصواني الحاوية على أنواع من األطعمة الفاخرة واألشربة والحلوى 
مزينه باأللوان الفائقة وبأشكال متعددة, ويرتب ذلك أحسن ترتيب من نصف الليل إلى 

عودة السلطان من المصلى ، فإذا دخل القاعة يغير السلطان ثيابه ويلبس ويتقدم حين 
الوزير الستقباله ويتجه معه للجلوس عن يمينه فيقوم على خدمة السلطان وأربعة من  

ومن يليهم من األمراء في الرتبة، فيجلسون على   خواص الفراشين ,ويستدعي األمراء،
من أراد أن يأكل الطعام ، ثم ينفض الناس، فيخرج السماط كقيامهم بين يديه، فيأكل  

 السلطان ,وبعده الوزير إلى دار الوزارة 
 . (1)ويحف به الجماعة من الحاضرين، ليعمل سماطًا ألهله وحواشيه

األهل  بالتوسعة على  ويقومون  البعض  لبعضهم  التهاني  الناس  ,كما  ( 41) ويقدم 
إلى   ثم  ومن  المقابر  إلى  غالبيتهم  والسرور  يذهب  الفرح  فيعم  العامة،  الُمتنزهات 

  الُمجتمع المملوكي في هذا العيد, بيد أن أعياد الُمجتمع المملوكي ليست كلها أفراحاً 

(42). 
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 عيد األضحى المبارك  : رابعاً 

,وهو اليوم الذي (44)لكثرة مايذبح من الذبائح في هذا العيد   (43) ويسمى )يوم النحر(
ِّ َوَرُسولِّهِّ إَِّلى النهاسِّ   كتابه الكريم، لقوله تعالى:سماه سبحانه وتعالى في   َن َّللاه )َوَأَذاٌن مِّّ

َن اْلُمْشرِّكِّيَن ۙ  .(45)(    َوَرُسوُلُه ۚ َيْوَم اْلَحجِّّ اأْلَْكَبرِّ َأنه َّللاهَ َبرِّيٌء مِّّ

أواًل:   األمر  ويتطلب  الحجة,  ذي  العاشر من شهر  في  العيد  هذا  تاريخ  ويكون 
يتم    ثم التثبيت ليوم عرفة الذي ال  أحتساب دخول شهر ذي الحجة لتأدية مناسك الحج,

 .(46)من هنا أهتم المسلمون بأمرهِّ وأستعدوا له الحج إال به,

في مكة المكرمة إلداء  وفي هذا اليوم تلتقي جموع من المؤمنين من كل حدب وصوب  
فريضة الحج فيرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير فيتجاوب الصدى في كل مكان وتهتز به  

ويكون هذا اليوم في العصر المملوكي لمجتمع مصر عيدًا عظيمًا    الرياح في جميع البلدان, 
صالة  ( 47) للمسلمين  ويؤدي  القلعة  لجامع  المملوكي  السلطان  يصعد  إذ  ُيكرم  ،  العيد,ثم 

 . ( 48)   الحاضرين بتوزيع الخلع الُسلطانية 

بإقامة    (50),وكان اإلحتفال في هذا العيد حافالً (49) ثم ينزل السلطان ويذبح الذبائح
 .(51) الزينة

فتعقد مجالس الشعراء في القصر فيتبارى الشعراء في مدح الحاكم والوزير و تهنئتهم  
 .(52) بهذه المناسبة,كما يجري توزيع أموال الصدقة لألطفال واليتامى والفقراء 

وعند   (53) وفي يوم التاسع من ذي الحجة، وهو عيد النحر ويسمى يوم الهناء       
ه ليستقبل التهنئة والسالم ، فيستقبل الوفود على أذان الفجر يجلس السلطان في قصر 

النصارى   والبطريك  األمراء،  و  الوزير  فيتوجه  واألقالم،  السيوف،  أرباب  من  طبقاتهم 
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يدخل  ثم  اليهود،  من  الكتاب  ومعه  اليهود  ورئيس  النصارى،  من  الدولة  كتاب  ومعه 
 .  (54) الشعراء على طبقاتهم، وينشد كل منهم القصائد بهذه المناسبة 

الترتيب   في  الفطر  عيد  عن  تختلف  ال  األضحى  عيد  في  المتبعة  المراسم  إن 
 والركوب إلى المصلى.

- وبعد عودة السلطان من الصالة يدخل إلى القصر ثم يخرج من باب الفـرج         
وكان هناك مصطبة مفروشة    (55) فيجد الوزير ثم يخرجا إلى المنحر  -احد أبواب القصر

فيجلس عليها السلطان والوزير وقاضي القضاة وأكابر رجال الدولة وقد أعدت النحائر 
وبمساعدة قاضي القضاة وقد جرت العــــــــادة أن ينحر    مسبقًا فيقوم الحاكم بذبح بعضها

 . (56) الحاكم ثالثة أيام
وأما اللحوم فإنها توزع إلى أرباب السيوف ،كذلك توزع إلى قاضي القضاة وداعي      

الدعاة والطلبة بدار العلم والمتصدرين بجوامع القاهرة وكانت تحمل إليهم في أطباق مع 
 .(57) الفراشين 

كذلك توزع اللحوم على الضيوف، واألجناد، والمميزين من الرجال، و كانوا أيضا و     
يتصدقون كل يوم على الضعفاء والمساكين بناقة واحدة، وفي اليوم الثالث من العيد 

 . (58) تحمل ناقة منحورة للفقراء
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 الخاتمة
من أهم النتائج التي توصلت اليها من خالل البحث عن الترف في المناسبات 
واألعياد االجتماعية حيث اهتمام السالطين بهذا األعياد وصرف المبالغ الطائلة في 
إقامة االسمطة واالحتفاالت على الرغم من سوء األوضاع االقتصادية في الدولة التى 

 انعكست على دخل المواطن.
وللخروج من هذه األزمة كانت االسمطة في يوم االحتفال باألعياد والمناسبات   

حاًل مؤقتًا في إرضاء الشريحة المتوسطة والمعدمة في الشعور بنشوة الترف في المأكل 
والمشرب والترويح عن النفس ، من خالل ما يقدم في هذه المناسبات بمختلف األنواع 

دة ، لتعلن عن موسم األكل والشرب الذي امتد لفترة  التي قدمت على موائد طويلة وعدي
 طويلة . 

ـ لقد كانت حياة الترف التي تنعم بها بعض من سالطين المماليك البحرية دلياًل  
على أّن هؤالء لم يكترثوا إلى ما يعانيه المجتمع من ويالت الحروب واألزمات االقتصادية 

ن كان هناك تدخاًل في هذا المجال ــ لكن  الخانقة ، بمعنى أنهم عاشوا حياة خاصة ــ وأ
بصورة عامة كان الواقع يشهد على أنهم تنعموا كثيرًا وأظهروا ذلك الجانب المترف ، 
الذي بدوره أدى إلى زوال دولتهم ونهايتها نتيجة عدم االكتراث والتحوط لما يجب فعله 

 .عند األزمات 
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 هوامش البحث 
 

(، والذي  وأتخذ هذا اليوم تقويمًا للتاريخ الهجري عند الُمســـــــلمين, وهو يوم هجرة الرســـــــول)   ( 1) 
،  واالنتشـــــار كان مطلع خير وبركة على األســـــالم بالهجرة على أعدائه, وأخذ طريقه الى األزدهار  

فأصــــــــبح هذا اليوم يؤرخ فيه األحداث لشــــــــدة عناية الُمســــــــلمين به وجريًا على عادة العرب الذين  
، مجد الدين أبو الســعادات المبارك  ابن االثير(1)-  كانوا يؤرخون باألحداث الُمهمة. للمزيد ،ينظر 
، الكامل في  م(1210  -هــــــــــــــــــــ  606الشــــــيباني )ت:    ، بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

)مؤســـســـة   ؛ ســـالم، التاريخ والمؤرخون العرب،   13( ص م1979المكتبة العلمية,)بيروت,    التاريخ ، 
 . 2ص   (، 2008  ، اإلسكندرية شباب الجامعة:  

  -هــــــــــــــــــــ845)ت:  عبد القادر بن محمدالمقريزي, تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي  المقريزي,  ( 2) 
، دار الكتــب العلميــة،  1ط  م(, المواعظ واالعتبــار بــذكر الخطط و اإلثــار, )خطط المقريزي(،1414

الدولة الفاطمية في مصـــــر اإلســـــالمية   محمد جمال الدين,  ســـــرور,  ؛357,ص2,جم(1997)بيروت,  
؛ ـتاريخ اـلدوـلة الـفاطمـية ، 165,ص1979دار الفكر العربي,الـقاهرة, ومظـاهر الحضــــــــــــــارة في عـهدهـا,
 .146,ص1995دار الفكر العربي ، مصر ، 

ــتعمل لنقل األشــــــــــــخاص في    ( 3)  ــبه بالهودج التي تحمل على الجمال أو غير ذلك , وتســــــــــ هي أشــــــــــ
  -هــــــــــــــــــــــــ821)ت: شـــــــــهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد   ابو العباسالقلقشـــــــــندي،  ُينظر:  المواكب.
  577,ص 3,جم(1922دار الكتب العلمية، )بيروت,    ،في صـناعة اإلنشـاءصـبح األعشـى    م(,1355

 . 358-357,ص2المواعظ واالعتبار,ج المقريزي,( 3)  79-78,ص2نظم الفاطميين,ج ماجد, ؛
ــرين بغاًل كل بغل ثالث ( 4)  ــوات هائلة في الموكب ُتحمل على عشـــــ يقال لها طبول التي تحدث أصـــــ

ــبح األعشــــى,ج ــندي ,صــ ــير في الموكب اثنتين اثنتين. ُينظر:القلقشــ ؛ المقريزي,المواعظ 542,ص2تســ
 . 82,ص2ين,ج؛ ماجد,نظم الفاطمي358,ص2واالعتبار,ج

ــد  ( 5)  ــيـــــ ــمـ ــحـ الـ ــد  ــبـــــ عـ ــعـــم  ــنـ ــمـ الـ ــد  ــبـــــ ــان،,عـ ــطـــــ ــلـ ــة  ســـــــــــــــ ــافـــــ ــقـــــ ــثـ الـ ،دار  ــة  ــيـــــ ــاعـ ــمـــــ ــتـ االجـ ــاة  ــيـــــ ــحـ ،الـ
 .125م(.ص1999العلمية،)القاهرة،

 358,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 6) 
 . 436,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 7) 
 . 363,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 8) 
 .124االجتماعية ,صسلطان,الحياة ( 9) 
م(وكان شاعر 1287/هــــــــــــ686هو محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المصري,ولد سنة)   ( 10) 
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- هـــــــــــ748عصره,وأحد الكتاب المترسلين والعلماء في األدب,وكان صاحب سر الحاكم الناصر ) 
م(.للمزيد،ينظر:  1366/هـــــــــ768م(وله أسفار كثيرة,وكانت وفاته سنة ) 1361- هـــــــــ762/م 1347
 . 38,ص 7األعالم,ج الزركلي, 

ــهِّ    ( 11)  ــر المملوكي أتجاهاته وخواصــــ ــعراإلجتماعي في العصــــ ــير أحمد,الشــــ المغربي، عزيزة بشــــ
 . 244(,ص 1989الفنية,رسالة ماجستير غير منشورة,)جامعة أم القرى:كلية اللغة العربية, 

ــل    ( 12)  جــبـــــ طــرف  عــلــى  ــقــــــــاهــرة  وال مصــــــــــــــــر  ــن  ــي ب ــع  ــق ومــقــره,وت ــطــــــــان  الســــــــــــــــل مــركــز  هــي 
ــ م(,تاريخ  1285/هــــــــــــــــــــــ684داد,عز الدين محمد بن علي بن ابراهيم)ت: المقطم.للمزيدينظر:أبنشـــــ

 . 327(,ص 1981الملك الظاهر,أعتناء:أحمد حطيط,)دار النشر فرانز شتايزبفيسبادن:بيروت،  
العلمي   ( 13)  ونتـــــاجـــــه  ــاليـــــك  الممـــ ســـــــــــــــالطين  موســـــــــــــــوعـــــة عصـــــــــــــــر  ســـــــــــــــليم، محمود رزق، 

 . 28,)المطبعة النموذجية:مصر,د.ت(,ص 2واألدبي,ط 
م(، بــدائع الزهور في وقــائع الــدهور،  1524ه/930إيــاس، أبو البركــات محمــد بن أحمــد ،)ابن  ( 14) 

؛   28، ص  2، ج م(1982، الهيئة المصــــــــرية العامة للكتاب، )القاهرة،  2تح: محمد مصــــــــطفى، ط
ضـــــــــــــاحي، فاضـــــــــــــل جابر،الزواج الســـــــــــــياســـــــــــــي في عصـــــــــــــر المماليك،تموز للطباعة والنشــــــــــــر  

 م(. 2011)دمشق 
ــ/ 218مد عبد الملك أبن ايوب الحميري)ت: أبن هشام، أبو مح   ( 15)  م(,السيرة النبوية،    833هــــــــــــ

 . 4، )بال,د.ت(, ص 2تحقيق: مصطفى السقا,إبراهيم األبياري,عبد الحفيظ شلبي,ط 
؛  130ص م(.1997في االســـــــالم ،دار طالس للدراســـــــات)دمشـــــــق    مصــــــــطفى،شــــــــاكر،المدن   ( 16) 

 . 29ضاحي,الزواج,ص 
طين الممـاليـك ونتـاجـه العلمي ســـــــــــــــليم ســـــــــــــــليم، محمود رزق، موســـــــــــــــوعـة عصـــــــــــــــر ســـــــــــــــال ( 17) 

 . 344(،ص 1965,المطبعة النموذجية, )مصر,م 2واألدبي,ط 
(،)مجمع  206البيومي، محمـــد رجـــب,مصـــــــــــــــر تحتفـــل بـــالمولـــد النبوي,مجلـــةاألزهر,العـــدد)   ( 18) 

 . 295(، ص 1961البحوث األسالمية: األزهر, 
الم العربي(,بعض  قاســم,موســوعة الحضــارة العربية األســالمية)أثر الحروب الصــليبية في الع ( 19) 

؛ عبد 35,ص 3(,ج 1987مظاهر الحياة اليومية في عصــــــــر ســــــــالطين المماليك)بســــــــاط:بيروت, 
ــة   األســــــــــــــــالمــيــــــــة،مــجــلـــــ مصــــــــــــــــر  فــي  الــنــبــوي  بــــــــالــمــولــــــــد  الــقــــــــادر,شــــــــــــــــفــيــقــــــــأحــمــــــــد,اإلحــتــفــــــــال 

 . 318(,ص 1963(,)مجمع البحوث األسالمية:مصر  35,السنة) 3األزهر,ج 
 . 414أبن آياس,بدائع الزهور,ص   ( 20) 
الســندوبي، حســن,تاريخاألحتفال بالمولد النبوي من عصــر األســالم األول الى عصــر فاروق ( 21) 
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 . 100م(,ص 1948األول,)مطبعة األستقامة:القاهرة, 
أحمد، نبيل محمد عبد العزيز,المالعيب في عصـــــــــــــر ســـــــــــــالطين المماليك,)مكتبة األنجلو   ( 22) 

؛البطاوي،حسـن أحمد عبد الجليل,أهل العمامة في مصـر في  131(,ص 2002القاهرة,  المصـرية:  
 . 106(,ص 2007عصر سالطين المماليك,)عين للدراسات:الهرم, 

م(: المدخل إلى الشـــــــرع  1433ه/837ابن الحاج, أبو عبدهللا محمد بن العبدري )  أبن الحاج,   ( 23) 
 .2،ص2م(،ج1972ت, , دار الكتاب العربي,) بيرو 2الشريف على المذاهب , ط

 2،284اياس ،بدائع الزهور،ج (ابن  24) 
 283,ص 2أبن آياس,بدائع الزهور,ج   ( 25) 
م(,مولد النبي)صــــلى هللا عليه 1786هـــــــــــــــــــ/ 1200الخياط، عبد الرحمن بن عبد المنعم)ت:   ( 26) 

 . 27(,ص 2002وعلى آله وسلم(,تحقيق:أحمد حسين المكي،)دار اآلفاق العربية:القاهرة, 
 . 413,ص 7,ق 2اهري, غرس الدين خليل )ت:نيل األمل,ج أبن شاهين الظ   ( 27) 
 . 38قاسم ,موسوعة الحضارة العربية األسالمية,ص   ( 28) 
 . 213الهاشمي,الحضارة العربية األسالمية، ص ( 29) 
 138المغربي,الشعراإلجتماعي في العصر المملوكي,ص ( 30) 
 . 420قاسم,موسوعة الحضارة العربية األسالمية,ص ( 31) 
 . 416الصيرفي، أنباء الهصر,ص   ( 32) 
ــان في    ( 33)  ــهر رمضـــــــ ــالة العيد في شـــــــ ــقلي ألجل صـــــــ ــلى الذي بناه القائد جوهر الصـــــــ هو المصـــــــ

ــنة) ــر،ثم جدد بنائُه العزيز با .  968هـــــــــــــــــ/358سـ ــر الكبير من خارج باب النصـ ــرقي القصـ م( يقع شـ
 366,ص2ُينظر: المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج

 .369,ص2بار,جالمقريزي,المواعظ واالعت( 34) 
 .367,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 35) 
 .373,ص2؛ المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج585,ص3القلقشندي , صبح األعشى,ج ( 36) 
م(،نزهة  1220ه617ابن الطوير,ابو محمد المرتضــــى عبد الســــالم بن الحســــن القيســــراني )ت  ( 37) 

ــيد ،ط - 178م(,ص1992،دار النشـــــر فرانتس)فرنســـــا،1المقلتين في اخبار الدولتين،تح:ايمن فؤاد ســـ
 ..373,ص2؛ المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج585,ص3؛ القلقشندي ,صبح األعشى,ج179
ــكر في الدولة الفاطمية. جماعة من أهل برقة ا  ( 38)  لحارة المعروفة بالبرقية ,كانت من طوائف العســـ

 .24- 23،ص3ُينظر: المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج
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؛  585,ص3؛ القلقشــــــــــــــنـدي ,صــــــــــــــبح األعشــــــــــــــى,ج179-178ابن الطوير,نزهـة المقلتين,ص ( 39) 
 ..373,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج

م( ، وكان   975-953هــــــــــــــــ/365  -341معز لدين هللا)وهي أحد قاعات القصـر التي بناها ال (40)
 .250-249,ص2يقال لقاعة الذهب قصر الذهب. ُينظر: المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج

 .353, ص2؛المقريزي,المواعظ واالعتبار, ج216-213ابن الطوير,نزهة المقلتين,ص ( 41) 
 . 794,ص 4المقريزي,السلوك,ج   ( 42) 
م(, األزمنـــة واألمكنـــة,)دائرة  1030هــــــــــــــــــــــــــــــ/ 421األصـــــــــــــــفهـــاني، أبو علي المرزوقي,)ت:   ( 43) 

م(,إظهار  1480هـــــــــــــــــ/ 885؛البقاعي،إبراهيم بن عمر)ت: 235هـــــــــــــــــ(, ص 1332المعارف:الهند,  
ــد  شــــــــــــــــــديــ ــالم بن  ــاعي(, تحقيق:محمــــد ســــــــــــــــ البقــ ــاريخ  العصـــــــــــــــر)تــ ــل  أهــ العصـــــــــــــــر ألســـــــــــــــرار 

 . 62,ص 3(,ج 1993العوفي,)بال, 
 . 442,ص 2عتبار,ج المقريزي,المواعظ واال   ( 44) 
 (. 3سورة التوبة:اآلية)   ( 45) 
 . 283أبن الحاج,المدخل,ص   ( 46) 
 . 160م(,ص 1990،)القاهرة 8شلبي,احمد،موسوعة التاريخ االسالمي،ط ( 47) 
م(، انباء الهصر بأنباء العصر،  1494ه/ 900علي بن داود الجوهري )ت:   ،أبن الصيرفي   ( 48) 

 . 421,ص 3م(.,ج 2002)القاهرة تح،حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة  
 492,ص 2المقريزي, المواعظ واالعتبار،ج   ( 49) 
 . 448أبن آياس, بدائع الزهور,ص   ( 50) 
 . 227(,ص 2006الزيدي, مفيد, موسوعة التاريخ األسالمي,)دار أسامة:األردن, ( 51) 
 . 146سلطان ,الحياة االجتماعية ,ص ( 52) 
 349,ص2واالعتبار,جالمقريزي,المواعظ ( 53) 
- 349,ص2؛ المقريزي, المواعظ واالعتبار, ج  588-587,ص3القلقشندي ,صبح األعشى,ج  ( 54) 

350 . 
هو الموضــــــــــع الذي اتخذه الحكام لنحر األضــــــــــاحي في عيد النحر, كان بجوار هذا القصــــــــــر    ( 55) 

 . 338,ص2الكبير. ُينظر: المقريزي, المواعظ واالعتبار,ج
 .341-340,ص2؛ المقريزي, المواعظ واالعتبار,ج186قلتين,صابن الطوير,نزهة الم ( 56) 
 .148؛ سلطان ,الحياة االجتماعية ,ص341,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 57) 
 .148؛ سلطان ,الحياة االجتماعية ,ص340,ص2المقريزي,المواعظ واالعتبار,ج( 58) 



 

 1663   | مجلة مداد اآلداب 

 م( 1382-1250هـ/ 783-648) (ذجا  مون)أمظاهر الترف في الدولة المملوكية األعياد الدينية 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 اوال: المصادر األولية: 

ابو الحســــــــــــــن علي بن ابي الكرم محمــد بن محمــد بن عبــد الكريم بن عبــد الواحــد    ثير، ابن اال   ●
 م(. 970ه/ 360الشيباني الجزري عز الدين )

 م(.1997الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السالم تدمري, دار الكثير, )بيروت,  -1
 م(. 1030ـ/ ه 421االصفهاني، أبو علي المرزوقي,)ت:   ●
 هـ(. 1332األزمنة واألمكنة,)دائرة المعارف: الهند,    - 2
 ( م1524ه/930أبو البركات محمد بن أحمد )ت:  ابن آياس،   ●
، الهيئة المصـــــــــــــرية العامة للكتاب، 2بدائع الزهور في وقائع الدهور، تح: محمد مصـــــــــــــطفى، ط - 3

 م(.1982)القاهرة،  
 م(. 1480هـ/ 885البقاعي، إبراهيم بن عمر)ت:   ●
إظهار العصـــر ألســـرار أهل العصـــر)تاريخ البقاعي(, تحقيق: محمد ســـالم بن شـــديد العوفي,   - 4

 (. 1993دار هجر،)الرياض , 
 م(. 1786هـ/ 1200الخياط، عبد الرحمن بن عبد المنعم)ت: ●
ــي  - 5 ــلم(, تحقيق: أحمد حســــــــــ ــلى هللا عليه وعلى آله وســــــــــ ن المكي،دار  اآلفاق  مولد النبي)صــــــــــ

 (. 2002العربية):القاهرة, 
 م( 1514ه/  920ابن شاهين الظاهري، زين الدين عبد الباسط الدين خليل )ت:    ●
نيل األمل، غرس نيل األمل في ذيل الدول, تح: عمر عبد الســالم تدمري, المكتبة العصـرية   - 6

 م(. 2002للطباعة, )بيروت,  
 م(. 1285/هـ 684بن ابراهيم)ت: ابن شداد, عز الدين محمد بن علي    ●
 (. 1981,)دار النشر بيروت،  فرانز ستايزبيفيادون تاريخ الملك الظاهر,    - 7
 م(،1494ه/900علي بن داود الجوهري )ت: الصيرفي،   ●
 م(.2002انباء الهصر بأنباء العصر، تح: حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة, )القاهرة,   - 8  
 م(،1220ه617ضى عبد السالم بن الحسن )ت: . , ابو محمد المرتابن الطوير●
ــيد، ط  -9  ــر فرانتس, 1نزهة المقلتين، نزهة المقلتين في اخبار الدولتين، تح: ايمن فؤاد سـ ، دار النشـ

 م(.1992)فرنسا، 
صــبح    م(,1355  -هــــــــــــــــ821)ت:  شــهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد   , ابو العباسالقلقشــندي ●

 م(.1922دار الكتب العلمية، )بيروت,  ،في صناعة اإلنشاءاألعشى 
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 م(.1922دار الكتب العلمية، )بيروت,  ،في صناعة اإلنشاءصبح األعشى  صبح األعشى،  -10
 م(.1414 -هـ845)ت:  عبد القادر بن محمدتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي  المقريزي،   ●
عطــا، دار الكتــب العلميــة، )بيروت، الســــــــــــــلوك لمعرفــة دولــة الملوك، تح: محمــد عبــد القــادر    - 11

 (. م1990
العلميــــة،  1ط  بــــذكر الخطط و اإلثــــار, )خطط المقريزي(،  المواعظ واالعتبــــار،  -12 ، دار الكتــــب 

 م(.1997)بيروت,  
 م(،838ه/218، محمد بن احمد بن اسحاق بن يحيى )ت: ابن هشام   ●
، )بيروت 2بد الحفيظ شــلبي,ط الســيرة النبوية، تحقيق: مصــطفى الســقا, إبراهيم األبياري, ع   - 13
 م(. 1975,  

 ثانيا: المراجع الحديثة: 
 أحمد، نبيل محمد عبد العزيز.   ●
 (. 2002المالعيب في عصر سالطين المماليك,)مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة,    - 14
 البطاوي، حسن أحمد عبد الجليل. ●
 (. 2007المماليك,)عين للدراسات:الهرم, أهل العمامة في مصر في عصر سالطين    - 15
 م(.1336ه/737ابن الحاج, ابو عبدهللا محمد بن محمد )ت  ●
المدخل الى تنمية االعمال بتحســــــــــــــين الثبات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي    المدخل،   - 16

انتحلــت وبيــان شــــــــــــــنــاعتهــا وقبحهــا،طبع على نفقــة مصــــــــــــــطفى فهمي الكتبي وشــــــــــــــريكتــه ،المطبعــة 
 .ت(. ريفة)القاهرةدالش
 الزركلي, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي،   ●
 (. م2002, دار العلم للماليين,)بيروت 15ألعالم, طا ، األعالم،   - 17
 الزيدي, مفيد. ●
 (. 2006موسوعة التاريخ األسالمي,)دار أسامة:األردن,   - 18
 سالم.   ●
 (. 2008،)مؤسسة شباب الجامعة: األسكندرية ، التاريخ والمؤرخون العرب    - 19
 سرور, محمد جمال الدين. ●
ــا, دار الفكر   -20 ــدهـ ــاهر الحضــــــــــــــــارة في عهـ ــة ومظـ ــة في مصــــــــــــــر اإلســــــــــــــالميـ ــاطميـ ــة الفـ ــدولـ الـ

 .1979العربي,القاهرة,
 م1999، الحياة االجتماعية، دار الثقافة العلمية، )القاهرة، عبد المنعم عبد الحميد، سلطان،  ●
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 (.م1999ياة االجتماعية، دار الثقافة العلمية، )القاهرة، الح -21
 سليم، محمود رزق.   ●
,)المطبعة النموذجية: مصر, 2موسوعة عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي,ط   - 22

 د.ت(. 
 السندوبي، حسن. ●
عة  تاريخ األحتفال بالمولد النبوي من عصــــر األســــالم األول الى عصــــر فاروق األول,)مطب   - 23

 م(. 1948األستقامة:القاهرة, 
 شلبي ،احمد.   ●
 م(. 1990, )القاهرة,  8موسوعة التاريخ االسالمي, ط    - 24
 فاضل جابر، ضاحي،    ●
 . م(2011الزواج السياسي في عصر المماليك، تموز للطباعة والنشر، )دمشق، الزواج،   - 25
 قاسم.   ●
موســـــــوعة الحضـــــــارة العربية األســـــــالمية)أثر الحروب الصـــــــليبية في العالم العربي(, بعض    - 26

 (. 1987مظاهر الحياة اليومية في عصر سالطين المماليك)بساط:بيروت, 
 ماجد.عبد المنعم ●
 م(.1953الفاطميين ورسومهم في مصر، )القاهرة، نظم  -27
 مصطفى, شاكر،    ●
 29  م1997في االسالم ،دار طالس للدراسات)دمشق  المدن   - 28
 رحيم كاظم محمد هاشمي،   ●
ــالمية،   - 29 ــارة العربية األسـ ــرية للطباعة )القاهرة،   الحضـ ــالمية، الدار المصـ ــارة العربية االسـ الحضـ

 م(. 2002
 ثالثا: الرسائل الجامعية. 

 المغربي، عزيزة بشير أحمد.   ●
ــتير غير    - 30 ــالة ماجسـ ــهِّ الفنية, رسـ ــر المملوكي أتجاهاته وخواصـ ــعر اإلجتماعي في العصـ الشـ

 (. 1989منشورة,)جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية, 
 عًا: الدوريات: راب 
 البيومي، محمد رجب.   ●
(،)مجمع البحوث األســــــــــــــالمية: 206مصــــــــــــــر تحتفل بالمولد النبوي, مجلة األزهر, العدد)  - 31  
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 (. 1961األزهر, 
 عبد القادر, شفيق أحمد.   ●
(,)مجمع البحوث 35,السنة) 3اإلحتفال بالمولد النبوي في مصر األسالمية، مجلة األزهر,ج   - 32

 (. 1963األسالمية: مصر  
 
 


