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چكیده
حدومت ممالیک ،به رغم گذنهته بانهدوه خهود ،بهه ته.رید دچهار ضهعف و در نهایهت
فروپانی ن ..کالب.ندافی این مسلله ،همواره ذهن مورخان را به خود مشهغول سهاخته
است .از این رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است کهه مههمتهرین
عوامل اقتصادی مؤثر در سقو ممالیک ک.امان.؟
نونتار پیش رو به روت توفیتی ه تحلیلی و با بهرهگیری از منابع معتبر ،دریافته اسهت
که ضعف و فروپانی این حدومت ،افزون بر زمینههای سیاسی مانن .فق.ان مشهروعیت،
اختالفاو و کشمدش های داخلی ،بحران ههای جانشهینی ،وقهوع نهورتهها و تههاجم
عثمانی ها بر اثر مجموعه ای از عوامل اقتصادی رخ داد .در ریس این عوامل میتوان بهه
وقوع بحرانهای اقتصادی ،کشف دماغه امی.نیک و در نتیجه ،از رونق افتادن مسیرهای
تجاری ممالیک ،وقوع بالیا و حوادث طبیعی ،رکود اقتصادی ،کاهش تولی ،.فساد اداری،
احتدار و نارضایتی عمومی اناره کهرد؛ محورههایی کهه ممدهن اسهت در کنهار دالیهل
سیاسی ،هر حدومتی را با خطر تضعیف و فروپانی مواجه سازد.
واژگان کلیدی :ممالیک ،ضهعف و سهقو  ،دالیهل و زمینهههها ،کهاهش تولیه ،.رکهود
اقتصادی ،فساد نظام اداری ه اقتصادی ،کشف دماغه امی.نیک.
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فصلنامه علمی ا پژوهای پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
ساال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395
صنحات 106 - 83

ممالیک با حدود سه قرن حکومت س923-648ق) یکی از حکومتهای بسایار مهام
هان اسالم و در دورهای سرنوشتساز از تاریخ آن به شمار میآید .حکومت بردگاان
ترک و چرکس که بر غرافیای گسترده ای از هان اسالم امتداد داشت ،نقش سیاسی و
تمدنی درخور تو هی بر ای نهاد که از آن مله میتوان به افتخاارات همیاا ی در
شکست سهم یو مغوسن و نیی پیروزی نهایی بر اروپاییان صلیبی اشاره کرد.
حکومت ممالیک بهرغم گذشته باشکوه خود ،رفتهرفتاه دچاار ضاعف و در نهایات
فروپاشی شد که البته باید به عنوان یکی از حوادث تلخ هان اسالم از آن یاد کارد .از
ایورو بایدلیال نیسات کاه کالبدشاکافی و رمیگااایی از ایاو مسائله ،هماواره ذهاو
اندیامندان مسلمان را به خود ماغول داشته است .با و ود ایو اهمیت و دغدغههاای
مو ود ،موضو یادشده کمتر مجالی از بح

و بررسی علمی یافته است .در آثار کهاو

و نیی پژوهشهای دید مربوط باه تااریخ ممالیاک ،تنهاا باا مطالاب پراکناده ،بادون
سازماندهی امع و در عیو حال نهچندان علمی روبه رو هستیم .ایو نقد در حوزه زبان
فارسی و بهرغم داعیههایی که در ایران اسالمی درباره پیا امی در احیای تمدن بایرن
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

اسالمی طرح شده و میشود ،کامالً محسو

است؛ حال آنکه در ضارورت پاژوهش،

هیچ گونه تردیدی نیست .متأسنانه نهتنها آثار و پژوهشهای علمای مرباوط باه سلساله
ممالیک از عدد ان اتان دو دست فراتر نمیرود ،بلکه مقوله بسیار مهم ضعف و سقوط
ایو حکومت و دسیل و زمینههای اقتصادی آن ،بهرغم رویکرد آسیب شناسانه متنکاران
هان اسالم و اهمیت موضو  ،محل تو ه پژوها ران ایو حوزه نبوده است.
از ایورو پژوهش پیش رو با تو ه به اهمیت و ضرورت پیشگنته ،در پی پاسخ باه
ایو پرسش اساسی است که مهمتریو دسیل ضعف و سقوط حکومت ممالیاک در بعاد
اقتصادی کدام است؟ ایو نوشتار با رویکردی تحلیلی و با بهارهگیاری از مناابع معتبار
متقدّم و نیی پژوهشهای دید ،به بح

و بررسی علمی درباره ایو موضو میپردازد.

بیگمان یافتههای پژوهش می تواند به عنوان ال و و مدل نظاری ،بارای نظریاهپاردازان
84

سیاسی و نیی دولتمردان هان اسالم مورد استناده قرار گیرد و افیون بر آن باا تو اه
به خطرات همه انبه پیش روی هان اسالم ،به یکی از مهمتریو دغدغاههاای ذهنای
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مقدمه

مناسب و در عیو حال علمی ارائه کند .ابتنای پژوهش بر رویکرد تاریخی و با اعتارا
به ایو نکته که تاریخ در حقیقت تمشناسی یا اصلشناسی پدیدههای سیاسی ا ا تماعی
روز است و در عیو حال ،یافته های حاصل از آن عمیق و دقیقاند ،میتواند بار اعتباار
پژوهش حاضر تأکید ورزد.
پیشینه تحقیق

مطالعه و تحقیق درباره تاریخ ممالیک در داناا اههاا و مراکای علمای ایاران بسایار
ضعیف و در مراحل ابتدایی است و تنها منحصر به تر مه دو کتا
یعنی دولت ممالیک اثر محمد عصام شبارو و کتا
ان باگت گال

ناهچنادان مر اع

رمانگونۀ مـزدوران ممالیـک نوشاتۀ

است .البته موضو ایو دولت و تاریخ تحوست آن در مجامع علمای

عربی ا از مله در مصر و سوریه و همچنیو بیو مستارقان ا بسیار مورد تو اه قارار
گرفته و صدها کتا

و مقاله در ایوباره ن اشته شده اسات .باا ایاو حاال ،تضاعیف و

فروپاشی ایو حکومت به طور اعم و دسیل و زمینههای اقتصادی آن به طور اخص ،در
منظومه فکری ایو مجامع مورد تو ه نبوده است .از ایورو در ایوبااره فاقاد پژوهاای
علمی مستقل و درخور هستیم .اگرچه کتا

تاریخ ممالیک فی مار و بالد شـام نوشاته

پرداخته است ،اما از آن ا که ایو اثر تنها به دنباال معرفای دولات ممالیاک باوده ،باه
بسیاری از عوامل دخیل در زوال حکومت ممالیک ،به ویاژه باا رویکارد نظاری اشااره
نداشته است .بُعد اقتصادی مسئل ه نیی تنها به طور گذار و بسیار سطحی مورد تو ه قرار
گرفته است .همچنیو باید از کتاا
ویلیام مویر ا خاورشنا

 The Mameluke or slave Dynasty of Egyptنوشاتۀ

ان لیسی ا ناام بارد .نویسانده در سباهسی فصاول بیسات و

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

محمد سهیل طقّوش در فصل بیست و یکم خود به شکلی گذرا به فروپاشای ممالیاک

یکگانۀ کتا  ،به طور ضمنی دسیل سقوط ایاو حکومات را باه گوناهای غیرمنساجم
بررسی کرده است .کتا

دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسالم نیی

چنانکه از عنوانش پیداست ،بر مباح

سیاسی تأکید دارد و کمتر به مساائل اقتصاادی

پرداخته است .مهمتر از همه در منظومه فکری نویسنده آن ا یعنی محمد عصام شبارو ا
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متنکران مسلمان در طول تاریخ ا یعنی دسیل فروپاشی حکومتهای اسالمی ا پاسخی

افیون بر ایو ،باید یادآور شد مقاستی همچون «موقف المصرییو مو حکم الممالیک
فی العصور الوسطی» اثر عبدالمنعم ما د ،مندرج در مجلاه کلیـة اثداب س امعاه عایو
الامس) ،تنها به چ ون ی رویکرد و تعامل مردم مصر با دولات ممالیاک پرداختاهاناد.
مقاله یادشده چنیو اعتقادی را تبلیغ میکند که مردم مصار ،ممالیاک را تنهاا باه سابب
مقابله تحسیو بران ییشان در برابر صلیبیون و مغوسن و همچنیو حمایت خلینه عباسی
قاهره از آنها پذیرفتند؛ وگرنه حاضر به پذیرش آنان نبودند .مقاله «الممالیک الجلباان و
دورهم فی اسوضا الداخلیة للدولة المملوکیه» اثر فتحی ساالم حمیادی و فااوز علای
بخیت ،منتار شده در مجله ابحاث کلیة التربیة اسساسیه س امعه الموصل /کلیـة العلاوم
اسسالمیه) به نقش شورش های متعدد و گاه بیگاه ممالیک سغالمان) لبان در تضعیف
ایو دولت ،بهویژه در دورههای پایانی آن اشاره داشته است.
گنتنی است پژوهش های یادشده و برخی آثار دی ر که مجال سخو گناتو از آنهاا
نیست ،با و ود همه محسنات ،نهتنها به طور کلی و مختصر به مقوله ضعف و ساقوط
ممالیک پرداختهاند ،بلکه بعد اقتصادی ایو حادثه در آنها مورد تو اه نباوده اسات .از
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ایورو پژوهش پیش رو در صدد است با رویکردی تحلیلی ،با بهرهگیری از منابع معتبر،
درباره ابعاد ایو مسئله به بح

و بررسی علمی بنایند.

الف) عوامل داخلی

در پرداخت به ضعف و سقوط هر حکومت ،نخست باید به علال و عوامال داخلای
اشاره کرد؛ زیرا ایو واقعیتی انکارناپذیر است که تا حکاومتی از درون دچاار ضاعف و
فروپاشی ناود ،عوامل بیرونی ،در ایو امر چندان مؤثر نخواهد بود .در واقاع عوامال و
زمینههای داخلی ،بسترها و زمینهها ی عوامل خار ی را در فرآیناد تضاعیف و ساقوط
تسهیل میسازد .از ایورو در ایو بخش ،نخست به عوامل یادشده پرداخته میشود.
 .1ظلم و ستم مالیاتی

86

تلم و ستم مالیاتی را باید در رأ

نارضایتیهاای عماومی و در نتیجاه زمیناهسااز

فروپاشی هر حکومت به شمار آورد؛ زیرا در نتیجۀ آن ،شکا

بیو دولت و ملت ابعااد
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موضو عوامل اقتصادی ضعف و فروپاشی حکومت ممالیک مطرح نیست.

تأثیر و نقش عوامل خار ی در مسیر تضعیف و سقوط هماوار مایگاردد .ایاو مسائله
درباره حکومت ممالیک نیی صادق است .منابع تاریخی حکایت از آن دارند که سالطیو
ممالیک به بهانههای مختلنی چون تأمیو هیینههاای ناگ ،سااخت تأسیسااتی مانناد
استحکامات نظامی ،پلها ،راهها ،قال و ...اقدام به تحمیل مالیاتهای سن یو بر مردم و
به ویژه تجار و بازرگانان میکردند که ایو امر ماکالت فراوان و عدیدهای برای آنان به
و ود میآورد .افیون بر ایاو ،دریافات مالیاات پایش از رسایدن محصاول یاا موعاد
معآوری آن و نیی دریافت کرایه زمیوها و امالک پایش از سررساید ،تلام و ساتمی
مضاعف در حق مردم روا میداشت سابوایا  :1404 ،ج.)333 ،3
دریافت مالیاتهای نامتعار

و غیرمرسوم ،بُعدی دی ر از ا حاا

مالیااتی در ایاو

مقطع به نمایش میگذارد .چنانکه سلطان قایتبای س903-872ق) رسم درآماد زمایو را
و ضع کرد که مطابق آن از مبلغ حاصل از فروش زمایو و باه ناام ماااهره سماهاناه) و
مجامعه س معه به معه) ،مالیات دریافت میشد .مالیات یادشده به صاورت ماهاناه در
اختیار محتسب قرار میگرفت و او سرانجام در اختیار سلطان قرار مایداد .تااهراً ایاو
مالیات از بدتریو نو تلم و ستم مالیاتی شمرده میشد .به تعبیر اباوایاا  ،ایاو ناو
مالیات خود از دسیل فساد در حق مسلمانان به شامار مایآماد سهماو :ج ،484 ،4ج،5
عمومی را در پی داشت .گیارش ابوطولون ایوگونه بر ایو نکته صاحه مایگاذارد کاه
مردم شهر در پی آن ،متحمل مصائبی شدند .البته در نهایت و به دلیل اعتراضات مردمی،
حکومت مجبور به لغو ایو قانون شد سنک :ابوطولون.)101 :1988 ،
فاار و تحمیل مالیاتهای سن یو ،عالوه بر مردم ،بر مؤسسات ،مدار
نیی اثرات مننی گذاشت و اعترا

و موقوفات

آنها را به همراه داشت .به روایت ابوتغاری باردی

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

)18؛ زیرا در پی آن ،فروشندگان و تجار ،قیمتها را افیایش دادند کاه البتاه نارضاایتی

س874ق) ،ایو مالیاتها و در پی آن ،ناتوانی در پرداخت ،علما و صلحا را بیآبرو کارده
بود سابوتغری :1992 ،ج.)150 ،16
افیون بر ایو ،استناده ابیاری از مقوله مالیات و بهرهبرداری از آن به عنوان حرباهای
حکومتی ،همواره در دستور کار حاکمان ممالیک قرار داشت .آنان به هن ام حاوادث و
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وسیعتری مییابد ،حکومتها عمالً از پاتوانه مردمی تهی مایشاوند و بادیو ترتیاب،

میبخایدند .واهمۀ از دست دادن تاج و تخت از یکسو و نیی ارائه تصاویری از یاک
سلطان عادل از سوی دی ر ،مو ب اتخاذ چنیو تصمیمات حکاومتی مایشاد؛ اماا باه
محض دفع خطر و کاهش ن رانی ،بار دی ر مالیاتهای سن یو همانناد گذشاته وضاع
میشد سناک :اباوایاا  :1404 ،ج .)304 ،4بناابرایو ،اوضاا اقتصاادی و در رأ

آن

اقتصاد کااورزی ،در برهههایی از عصر ممالیک به سبب وضع مالیااتهاای متعادد از
سوی حاکمیت ،بسیار نامناسب و ناامید کننده بود سناک :اباوتغاری :1992 ،ج149 ،8؛
حسنی ربایعه.)18 - 17 :2009 ،
در چرایی تحمیل مالیاتهای سن یو بر مردم ،باید به علال گونااگونی اشااره کارد؛
نخست آنکه ممالیک به دسیل مختلف ،درگیر نگهای متعدد و در عیو حال فراگیر و
شدیدی بودند که خود هیینههایی فراوان بر کاور تحمیل مایکارد .در نتیجاه یکای از
علل عمده و در عیو حال بهانههای ممالیک برای افیایش مالیاتها ،تاأمیو هییناههاای
نظامی و ن ی بود؛ زیرا از آسانتریو راهها برای تأمیو ایو هیینههاا ،افایایش مالیاات
بود .برای نمونه ،در زمان سلطان قایتبای ،برای تأمیو هیینههای نظاامی و نیای احاداث
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تأسیسات دفاعی ،مالیاتها بسیار افیایش یافات ساباوتغاری :1992 ،ج.)287 - 286 ،3
سیاست های نگطلبانه سلطان مقتدر مملوکی ،هیینههاای ماالی سان ینی بارای ایاو
حاکمیت در پی داشت؛ چنانکه وی برای تأمیو هیینههای حمله به ترکماناان س888ق)
بیش از هنتاد هیار دینار و در سال 893ق یک میلیون دینار برای نگ با عثمانی هیینه
کرد .عجیب آنکه گنته شده است او برای تأمیو ایو مبالغ هن نات ،امارا و کاارگیاران
خود را برای دریافت پول شکنجه میکرد .حتی آمده است قایتبای گاه خود شاالق باه
دست میگرفت و کارگیارش را آنقدر میزد که آن ن ونبخت پرداخات مباالغ ماورد
نظر را به عهده میگرفت سMuir,1896: 173؛ شبارو.)159 :1380 ،
ساخت ابنیه و اماکو حکومتی که برآمده از آرزوها و امیال شخصی و در عیو حاال
بلندپروازانه برخی سالطیو ممالیک بود ،ابعاد دی ری از فاارهای مالیااتی علیاه قاطباه
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مردم تحت قلمروشان رمیگاایی میکند .برای مثال ،سلطان قایتبای ،اقادام باه سااخت
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بالیای طبیعی و از سر تظاهر سیاسی ،مالیاتها را لغو میکردناد و ارایم و مظاالم را

تلم و ستم مالیاتی ،خود قابل پیشبینی خواهد بود سنک :شبارو.)159 :1380 ،
افیون بر ایو ،روحیه کسب اموال در حکام و دولتمردان مملوکی ،خود میید بر علت
بود .آنان که برای به دست آوردن اموال بیاتر ،دست به هر اقدامی مایزدناد ،افایایش
مالیاتها را یکی از راهکارهای تحقق ایو خواساتۀ خاویش برمایشامردند .از ایاورو
بیدلیل نیست که بسیاری از آنان صاحب ثروتهای فراوان شدند؛ نکتهای که با تادید
شکا های طبقاتی ،بر نارضایتیهای عمومی بیش از پیش دامو میزد سنک :عبده قاسم،
.)190 :1415
 .2فساد نظام اداری

مییان رضایت عمومی با چ اون ی نظاام اداری ا دیاوانی در هار امعاه ،ارتبااطی
تن اتنگ دارد .نظام اداری کارآمد با دیوانساسری برخاساته از نیازهاا و خواساتههاای
عمومی ،خود میتواند از عوامل دیرپایی هر حکومت باشد .در مقابل ،فساد ایو ساختار
نیی در تضعیف و فروپاشی حکومتها نمایان مایشاود .ایاو مسائله دربااره حکومات
ممالیک نیی صادق است.
در همیو راستا نخست باید به رسوخ نظام ارتااا در سااختار اداری ایاو حاکمیات
اشاره کرد .رشوه ،از مله عوامل انحطاط و سیر نیولای حکومات ممالیاک باه شامار
مقرییی ا مورخ شهیر ایو دوره ا که در قرن نهم هجری قمری و در غرافیای ممالیک
میزیست ،در کتا

االغائة االمة بکش

الغمة یکای از عوامال اصالی بحاران اقتصاادی

ممالیک و در نهایت سقوط ایو حکومت را در پرداخت رشوه برای رسیدن به مناصاب
سیاسی و دینی میداند .بر پایۀ گیارش وی ،دستیابی به پستهای سیاسی و دینی مانند
وزارت ،قضاوت ،عهدهداری سرزمیوها به نیابت از سلطان سنیابت وسیات) ،سرپرساتی

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

میرود؛ زیرا در گام نخست ،بیان ر بیکنایتی مسئوسن دولتی بود .الب ایو است که

حساابه و سااایر مناصااب ،اای از راه پرداخاات رشااوه ممکااو نبااود .او در ادامااه و در
آسیبشناسی از ایو مسئله نتیجه میگیرد که باه همایو سابب ،فارد اهال ،منساد و
ستمکار با پرداخت رشوه به مناصبی مهم و بیرن میرسید؛ حال آنکه هیچگاه رویاای
چنیو ای اهی را نیی نمیدید سمقرییی .)117 :1427 ،چنیو شخصی برای بران هیینه
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البته عمده ایو هیینهها از یب مردم پرداخت میشد .بیگمان نارضایتی مناتج از ایاو

در نتیجه دریافت انوا مال از مردم با بیمباستی انجام میشد سهمو).
ابوحجر عسقالنی سم852ق) مورخ دی ری از عصر ممالیک است که گویا شاهد ایو
نو فساد اداری در امعه زمانهاش بود .وی اشاره دارد که حکومت مذکور برای رفاع
ماکالت اقتصادی اش به هر حربهای ،حتی فروش مناصب سیاسای و دینای ،همچاون
قاضی و منتی متوسل میشد سعسقالنی :1972 ،ج .)360 ،2در ایو میان تردیدی نیسات
که واکنشها ی عمومی نسبت به چنیو نابسامانی اداری و در پی تلم و ستمی که بالطبع
در حق آنان اعمال میشد ،چییی ی اعترا

و طغیان علیه حاکمیت روز نبوده است.

فاسد بودن کارمندان دوایر دولتی ،بُعد دی ری از ایو فسااد نظاام اداری باه تصاویر
می کاد .منابع تاریخی از حرص و طمع دیوانیان در کسب مال و ثروت باه گوناههاای
مختلف گیارش دارند که البته خود اعجا

بی ان ان را در پی داشت .کارگیاران دولتی

از باستریو تا پاییوتریو سطوح ،به سرقت خیانه و داراییهای اوقاا

مااغول بودناد

سطقوش .)557 :1420 ،آنان حتای در شارای ط ن ای و اوضاا باد اقتصاادی دولات،
هیچگونه تو هی بدان نداشتند و همواره خواهان افیایش حقوق و میایاا بودناد سهماو:
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

 .)407شرا خوارگی و اعتیاد برخی از آنان نیی بر ایو رذیلتهاا بایش از پایش داماو
میزد سهمو.)557 :
در ایو فساد نظام اداری ،گاهی شخص سلطان در رأ

قرار میگرفت؛ چنانکه گنته

شده است سلطان قانصوه غوری س922-906ق) در سالهای پایانی ایو دولت ،باهویاژه
در سالهای  907 ،906و 915ق اموال بسیاری از بیرگاان را ضابط و مصاادره کارد و
حتی درختان باغات مردم را بدون رضایت آنان برای ساخت کاتی قطع نماود .افایون
بر ایو ،دستاند ازی بر اموال اوقا

و قطع حقوق فقها و علما نیی در ایو دوره گیارش

شده است سشبارو .)160 :1380 ،در پی ایو اقدامات حاکمیات ،فتناه و هارج و مارج،
امعه را فراگرفت سنک :عبده قاسم .)190 :1415 ،در ایو فساد نظام اداری ،بیکناایتی
و سستعنصری خود حاکمان مملوکی نیی تأثیری بسیا داشت؛ چنانکاه ایاو وضاعیت
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درباره گروهی از سالطیو بحری که پس از الملک الناصر س748ق) به حکومت رسیدند
و نیی بسیاری از سالطیو بر ی مصداق مییافت سنک :هولت و لمبتو.)298 :1381 ،
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سن ینی که برای نیل به آن مقام پرداخت کرده بود ،به ناچار چامها را برهم مینهااد و

 .3احتكار و نظارت نكردن صحیح بر بازار

زدن به بحرانهای اقتصادی نقای مؤثر داشت .از مله ماکالتی کاه دولات ممالیاک
همیاه با آن دست و پنجه نرم میکرد ،بح

گرانی کاس در باازار باود کاه باهویاژه در

اواخر عمر ایو حکومت بیاتر نمایان شد .البته ایو افیایش نامتعار

قیمتها ،نخسات

خود به منافع شخصی سالطیو مملوکی بازمیگات .آنان بارای ساود ویی بیااتر ،باا
احتکار کاسهای شرقی ،به ویژه بخور 1ادویه 2،شکر و .....و صدور فرامیو شداد و غال
مبنی بر ممنوعیت خرید از غیر سلطان ،زمینهساز افیایش سرساامآور قیماتهاا شادند
سمقرییی :1956 ،ج .) 396 ،4سالطیو و امارای ممالیاک بارای نیال باه ساود فاراوان،
کاسهای احتکار شده را به چند برابر قیمت واقعی در بازارها میفروختند .برای نموناه،
قیمت فلنل در اسکندریه به بیست برابر بازارهای شرقی رسایده باود سعاشاور ،بایتاا:
 .)287سیاست احتکار و در حقی قت انحصاری کردن تجارت کاسهای ضروری در زمان
اشر

برسبای س 841-825ق) به اوج خود رسید .او برای کسب درآمد و ساود بیااتر،

معامله با پولهای ونییی و فلورانسی را باطل نمود و برای معامله با تجار اروپایی دینار
اشرفی ضر

کرد سنک :مقرییی :1959 ،ج .)92 ،2بر

باای همچنایو بارای افایایش

درآمد دولت ،سیاستی دید پیاه کاارد .وی در ساال 826ق اا یعنای از هماان آغااز
سالهای بعد نیی هر نو تجارت ساودآور مصار ،در انحصاار کاارگیاران دولات قارار
گرفت .انحصاری کردن فرآوردههای داخلی و بازرگانی خار ی برای مصر ،پیامادهایی
ناامید کننده داشت .در پیش گرفتو افراطی ایو سیاسات توساط انااینان بار

باای

ا همچون قایتبای ا سبب تنیل اقتصادی مصر شد .در نتیجه ،قیمتها بسیار باس رفت و
ارزش پول به شدت تنیل نماود سخیائلای132 :1388 ،؛ شابارو .)98-97 :1380 ،البتاه

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

حکومت ا با منحصر کردن تهیه شکر به دولت ،سیاسات خاود را عملای سااخت .در

اعمال چنیو سیاستها یی از سوی حاکمیت گرچه برای سالطان و پیرامونیاان او ساود
 .1از بخور در کلیساها و دیرها و بهخصوص در نمازها و اوهای دینی استناده میشد .سشبارو)158 :1380 ،
 .2ادویه برای حن غذا از فساد به کار میرفت .از ایورو ،ایو نو کاسها و کالً چاشنیها ،به عنوان کاسی لوکس
و تجملی ا بهویژه در اروپا ا به شمار میآمدند .سهمو)
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عملکرد نامناسب حکومت ممالیک در مسئله تنظیم بازار و و ود احتکاار ،در داماو

احسا

بی ان ی را رو به تیاید برد؛ بهویژه آنکه ممالیک در عرصه سیاسی و به سابب

فقدان ماروعیت ملی ،عمالً ایو تضادها را تادید میکردند.
گرانی و ماکالت عدیده اقتصادی مردم در عصر ممالیاک ،باه دسیال دی اری نیای
بازمیگات .عدم برنامهرییی مناسب ،فقدان نظارت درست بر بازار ،کم کاردن وزن و
کینیت کاسها و در نهایت ،همدستی گاه و بیگاه محتسبان با متخلنان ،زمیناه گرانای و
ماکالت عدیده را در بازار فراهم میکرد سابوایا  :1404 ،ج .)239 ،2دلیل ایاو عادم
نظارت صحیح بر بازار نیی خود ریاه در فروش مناصب و مااغل دولتی داشت که البته
به لحا شرعی و اقتصادی محال نقاد بسایار باود؛ زیارا نقاص و اخاالل در طبیعات
معامالت مالی از یاکساو و کساب درآمادهای غیرشارعی از ساوی دی ار ،از ملاه
پیامدهای آن به شمار میرفت .در ایو میان ،نبودِ ساختار نظارتی کارآماد بار معاامالت
مالی و تجاری نیی مو ب میشد افراد نه بر اسا

قوانیو ،بلکه بناابر مصاالح و مناافع

شخصی در عرصه مالی عمل کنند سابوبطوطه ،بیتا.)651 :
در ایوباره باید به دستکاری در ارزش پول رایاج نیای باه عناوان آسایبهاای نظاام
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

اقتصادی در مقاطعی از عصر ممالیک اشاره داشت .بیثباتی و فقادان روناق اقتصاادی
سبب شده بود برخی سالطیو مملوکی از هر شیوهای برای رفع ماکالت اقتصادی بهره
گیرند .دستکاری در ارزش پول رایج کاور از مله ایو راهکارها به شامار مایرفات؛
چنانکه سلطان قایتبای با ضر

پول دید تالش میکرد ارزش آن را بااس ببارد .گویاا

علت ایو اقدام در بیارزش کردن پول قادیم و در نتیجاه باه دسات آوردن مننعات از
تناوت آن دو بود؛ اما نباید نادیده گرفت که دستکاری یا بازی با ارزش پول ملی ،باع
عدم ثبات در بازار میشد و بر آشنت یهای آن مایافایود سساخاوی .)260 :1315 ،در
رمیگاایی از ایو مسئله نیی باید معتر

بود که در حقیقت یکی از عمادهتاریو عوامال

تأثیرگذار در اقتصاد یک امعه ،ارزش پول ملی است .پول ،همۀ مبادست اقتصاادی را
تسهیل میکند ،ذخیره قدرت خرید مردم است و حتی خاود معیااری بارای محاسابات
92

اقتصادی است سنک :پژویان و همکاران.)316 ،314 :1389 ،
ننوذ اهل ذمه در اقتصاد کاور نیی عامل دی ری در کاهش ارزش پاول ممالیاک باه
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فراوانی در پی داشت ،اما نارضایتی عمومی و در نتیجاه تضااد بایو دولات و ملات و

ارزش پول ممالیک و روبهرو شدن اقتصاد ملی با چالشهایی دی شاد ساباوطولاون،
.)84-83 :1998
 .4افزایش هزینههای دولت

بحران اقتصادی حاکم بر دوران حکومت ممالیک به افیایش هیینههاای دولات نیای
بازمیگات که به طور مستقیم بر شانههای مردم سن ینی مایکارد .از ایاورو بایدلیال
نیست مورخی چون مقرییی ،ایاو مسائله را دومایو عامال پیادایش بحاران اقتصاادی
میداند سنک :مقرییی.)119 :1427 ،
افیایش هیینههای دولت ،دسیلی گوناگون داشت .نخست باید به صر
گیا

هییناههاای

برای اوها ی متعدد اشاره داشت که به عناویو مختلنی برگیار میشاد .بارای

مثال ،بهرغم اعالم خالی بودن خیانه ،برای او ختنهسوران محماد ا فرزناد سالطان
قایتبای ا در سال 895ق با برپایی انی بیرن به مدت هنت شبانهروز ،اموال زیاادی
در ایو راه خرج شد سابوایا  :1404 ،ج .)293 ،3ایو اوهاا نیای پایاانناپاذیر باود.
لو

سلطان بر تخت ،شنای او از بیماری ،پیروزی بر دشمو و دهها مناسابت دی ار

مو ب برگیاری او هایی باشکوه میشد؛ اوهایی که افیون بر هیینههای سن یو،
به بی اری کایدن از مردم برای تیئیو و آراستو شهرها و در نتیجه بیکار شدن آنان از
نیی در هیینههای خود هیچگونه اعتدال و میانه روی نداشتند .آنان با ولخر ی در نااز و
نعمت زندگی میکردند؛ حال آنکه هیینه خوشگاذرانیهایااان از بیاتالماال تاأمیو
میشد سابوایا  :1404 ،ج.)293 ،3
تعقیب و تحقاق آرزوهاای پار هییناه فرمانروایاان ممالیاک در خریاد بردگاان ،باه
هیینه های ایو حکومت بیش از پیش دامو میزد .سالطینی چون قایتبای ،شینته خریاد
بردگان بودند و حتی در شرایط بد اقتصادی نیای مباالغی گایا

صار

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

کار و شغلاان می انجامید سابوطولون .)135 :1998 ،برخی سالطیو و امارای مملاوکی

آن مایکردناد

سشبارو .)159 :1391 ،افیون بر ایو ،نباید از افیایش هیینههای سرساامآور ممالیاک باه
دلیل شرایط ن ی آنان در دهههای پایانی حکومتاان غافل شد؛ شرایطی که نهتنها بار
کار و تولید عمومی تأثیر مننی ماینهااد ،بلکاه تهای شادن خیاناه و در نتیجاه اعماال
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شمار میرفت .صدور چکهایی بدون قیمت ماخص از سوی یهودیان ،مو ب کاهش

البته همه ایو افیایش هیینهها که خود باید از ماردم عاادی امعاه تاأمیو مایشاد،
مو ب نارضایتی ا تنا ناپاذیری مایگردیاد .ایاو نارضاایتی سارانجام در ضاعف و
فروپاشی ایو حکومت نمایان شد.
 .5کاهش تولید

افیایش هیینهها بهویژه در اواخر عمر حکومت ممالیک ،خود را باا اتنااق ناامیمونی
دی ر ،یعنی پدیده کاهش تولید هماهنگ و همسو ساخت .تولیدات کااورزی ،از مله
عوامل مهم ثبات و حن نظم در هر حکومت و سااختار معیتای باه شامار مایرود.
طبیعی است کاهش تولیدات کااورزی به هر دلیل ،به بیثباتی و بینظمای اقتصاادی و
آن گاه ا تماعی و سیاسی میانجامد .از ایورو بیدلیل نیست که برخی سالطیو مملوک
به زراعت به عنوان ستون ثروت ملی اهمیت میدادند .آناان مایکوشایدند زمیناههاای
توسعه کااورزی مانند حنر کاناالهاای آبیااری ،سااختو پال بار روی رودهاا و ...را
فراهم کنند .برای مثال ،عبدالنتاح عاشاور باه اقادامات گساترده سالطان ناصار محماد
قالوون س 742 -709 ،708 -698 ،694-692ق) برای توساعه کاااورزی مصار اشااره
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

دارد؛ سلطانی که خود شخصااً بار سااخت تأسیساات کاااورزی نظاارت مایکارد و
دستورهای سزم را برای حسو کار و اتمام هر چه سریعتر آنها صادر مینمود سعاشور،
بیتا.)283 :
اما ایاو اهتماام و در نتیجاه روناق اقتصااد کاااورزی ،هایچگااه تاداوم نیافات .از
ایورو کاهش تولید به یکی از دسیل سقوط و زوال حکومت ممالیک در بعد اقتصاادی
تبدیل شد.
از مله دسیل کاهش تولیدات کااورزی ،نخست باید به باران کام و خااکی رود
نیل اشاره کرد .افیایش یا عدم افیایش آ

رود نیل ،بارنادگی و یاا عادم بارنادگی در

کاهش یا افیایش تولیدات کااورزی سرزمیو مصار هماواره نقاای اساسای و حیااتی
داشت .عبده قاسم بر ایو باور است که یکی از عوامل قحطیهاا در غرافیاای قلمارو
94

ممالیک بهویژه مصر ،عدم بارندگی و کاهش آ

رود نیل باود؛ چناانکاه اگار اراضای

کااورزی به اندازه کافی آبیاری میشد ،آن سال سالی نیکو قلمداد میشد ،اما زمانی که
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سیاستهای شدید مالیاتی را در پی داشت سحسنی ربایعه.)17 :2009 ،

میگات و شبح قحطی و وبا در پی آن تاهر میشد سعبده قاسم .)16 :1415 ،به گنتاۀ
مقرییی ،با کاهش شدید آ

نیل ،بحران اقتصادی در کاور رخ میداد ،قیماتهاا بااس

میرفت و گرسن ی و قحطی پیش میآمد .در پی آن ،طاعون انتاار مییافت و بسیاری
در راهها میمردند و کسی نبود آنها را دفو کند سمقرییی ،بیتا :ج.)508-507 ،1
مورخ معاصر ممالیک ،نقش حیاتی آ

را در اقتصاد کااورزی ایو عصر باه خاوبی

درک کرده و مینویسد:
اگر خداوند لطنش با افیایش آ

نیل در تابستان شامل حال ماا نمایشاد کاه

زمیوها را آبیاری کنیم ،مصر بیچاره میگات؛ زیرا بارانها و چاامههاا بارای
کااورزی مصر ابداً کافی نیستند.

سهمو :1270 ،ج)62 ،1

شیو وبا و افیایش هرج و مرج نیی از پیامدهای کم شدن آ
بیتا :ج .)760 -758 ،6ابوایا
بارش و کمبود آ

نیل باود ساباوتغاری،

سم920ق) مورخ دی ری اسات کاه اعتقااد دارد کمای

رود نیل ،تأثیر بدی بر زراعت ایو کاور داشته و دارد ساباوایاا ،

 :1963ج.)223 ،2
اقتصاد کاارزی ممالیک ،افیون بر وابست ی به سخاوت یا خسات رود نیال ،تحات
تأثیر عوامل دی ری نیی قرار داشت که در رأ

یا سارمای شادید ،محصاوست کاااورزی را تبااه مایسااخت

سعلیمی :1998 ،ج .)494 ،2وقو بیماریهای گوناگون و گسترده ا همچاون طااعون و
وبا ا مو ب مرن نیروی کار کااورزی میشد که خود به کاهش تولیدات ایو بخاش
می انجامید .وقو چنیو آسیبهایی در سالهای پایانی حکومت ممالیک به طور مکارر
گیارش شده است .در سالهای  903 ،897و  912شیو طاعون باع

مرن صدهاهیار

ننر ،از مله بسیاری از روستاییان شد سابوایا  :1963 ،ج .)223 ،2پیشتار نیای باروز

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

اشاره کرد .گاهی بر

آن میتوان به حوادث و بالیای طبیعای

قحطی بیرن در سال 806ق مصر را به سرحد ناابودی کاااند .بادیو ترتیاب ماو ی
دید از بدبختی و بالیای طبیعی دامو مصر را گرفات .طااعون و قحطای هماواره در
مصر شیو مییافت و آثاری شوم ،بهویژه در بعد اقتصادی آن سرزمیو بر ای مینهاد.
البته اگرچه قحطی ،بومیان مصر را از بیو میبرد ،اما طاعون بیش از همه ،بی ان ان خاو
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آ

نیل کاهش مییافت ،هرج و مارج رخ مایداد ،خاو

و ن رانای بار ماردم حااکم

ممالیک و خاندان سلطنتی در اثر طاعون از بیو رفتند سنک :خیائلی.)131 :1388 ،
افیایش هیینهها و ا اره زمیوهای کااورزی نیی سبب شاد کاار کاااورزی صارفه
اقتصادی نداشته باشد .در رمیگاایی از آن گنته شده است ثروتاندوزی و رقابت بایو
امیران مملوکی مو ب گردید قیمت زمیوهای کااورزی به گونهای ناامعقول افیایاای
چام یر یابد .نتیجه آن نیی قابل پیشبینی بود؛ کاهش تولیدات کااورزی و حاکم شدن
قحطی و گرسن ی در امعه سنک :مقرییی.)120 ،119 :1427 ،
در پایان ایو بح  ،نباید به ای اه پاییو قار کااورز در ا تما عصر ممالیاک ،باه
عنوان یکی از عوامل کاهش تولید اشاره نکرد؛ زیرا قطع نظر از شرایط بغرنج اقتصادی،
کااورزان ای ااه ا تمااعی پاایینی داشاتند و در امعاه مملاوکی ،باه ای تحقیار و
بیتو هی چییی عایدشان نمیشاد .ایاو تحقیار و بایاحترامای باه گوناهای باود کاه
«کااورز» ،متراد

نادانی ،کندی ،طبیعت خاو و چهره کثیف توصیف مایشاد .حتای

عجیبتر از همه آنکه واژه «فالح» ،بر نژاد فرومایه دسلت میکرد سشبارو.)134 :1391 ،
 .6فساد نظام اقطاعی
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

«اقطا » که پیاینه آن به دوره باستانی بازمیگردد ،پدیدهای تمدنی است کاه رواباط
اقتصادی در امعه را با تأکید بر زمیو و اقسام آن تنظیم میکند« .اقطاا » قطعاهزمینای
وسیع بود که از سوی حکومت و در برابر خدماتی که توسط درباریان نظامی یا دیوانی
صورت میپذیرفت ،به آنان واگذار میشد سنک :لمبتون.)113 - 112 :1372 ،
ممالیک نیی دارای نظام اقطا بودند که از ایوبیان و در حقیقات از هامناژادان تارک
سلجوقیاان ریاه میگرفت .به نظر میرسد همچون دوره سلجوقی ،اقطاعات در دوره
ممالیک نخست به صورت غیرموروثی ،با نظارت دولت مرکیی و نیی منطبق بر قاوانیو
و قواعد معیو بوده است تا آنکه رفتهرفته همان آسیبی کاه در دوره دوم س552-485ق)
و سوم س590-552ق) حک ومت سلجوقی به سراغ آنان آماد و در پای تضاعیف دولات
مرکیی ،اقطاعات به سمت موروثی شدن پیش رفت ،ایو مسئله درباره ممالیک نیای باه
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وقو پیوست .البته درباره ایو حکومت نکته تلختار آن اا باود کاه عماالً زمایوهاای
مرغو

مصر در اختیار کسانی قرار گرفت که اصالتاً مصری نبودند .بدیو صاورت کاه
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گرفته به اقلیم مصر ،بهویژه خود ممالیک را از بیو میبرد؛ چنانکه بسیاری از ساپاهیان

سربازان نیی ده قیراط بود؛ ولی مصریها که صاحبان اصلی ایو سارزمیو بودناد ،از آن
هیچ سهمی نداشتند .بر ایو اسا  ،زمایوهاای کاااورزی مصار غاارت شاد و میاان
سالطیو و امیران مملوکی تقسیم گردید؛ اما کااورزان ا فرزنادان حقیقای زمایو ا کاه
غالباً بومیان بودند ،به همراه زنان و فرزنداناان راهی ی بی اری نداشتند .اگرچه آناان
زمیو را میکاشتند و زندگی خود را ایوگونه فنا میکردند ،اما از نعمتهاایش بهارهای
اندکی میبردند .ایو تلمها و تاوانها ،بسیاری از اهالی روستا را مجبور باه تارک آن و
مها رت به شهرها میکرد و در نتیجه ،نارضایتی و طغیان علیه حکومت مرکایی را در
پی داشت سشبارو.)135 :1391 ،
فساد نظام اقطا در اواخر عمر ممالیک که البته خود با ضعف ایو حکومت بیارتباط
نبود ،ابعاد دی ری را نیی دربر میگرفت .نهتنها زمیوهای مرغو

کااورزی در انحصار

عدهای خاص قرار گرفت ،بلکه کااورزان به عنوان برده صاحبان اقطا  ،فاقاد هرگوناه
حقوقی بودند سطقّوش .)562 :1999 ،افیون بر ایو ،پرداخت مالیات سن یو نیی مو ب
می شد عایدات چندانی نصیب آنان ناود که خود سرانجام باه یکای از عوامال کااهش
تولیدات کااورزی انجامید سهمو).
بیتو هی به زمیو و غنلت از آن ،مو ب دور شدن آن از کارکرد اصلی خود شد و
عوامل و ماکالت اقتصادی ،باید فساد نظام اقطاعی را یکی از عوامال مهام فروپاشای
ممالیک به شمار آورد.
 .7ناامنی و سرقت

دی ر عامل رکود اقتصادی در دوره ممالیک ،ناامنی و سرقتهای گاه و بی اه بازار و
اموال مردم بود .ابوایا

که خود در دههها ی پایانی عمر ایو حکومت و در غرافیاای

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

زمینه گرانی و قحطی در امعه را فراهم آورد .از ایورو بیدلیل نیست که در کنار دی ر

آنان میزیسته است ،تصویری گویا از ایو آسیب نظام اقتصادی ارائه میدهد .به روایت
وی ،سرقت از بازارها به دست باندهای بیرن سواره و پیاده ،باه شاکل روزاناه انجاام
می شد .آنان کاسها را از بازارها غارت میکردند و ن هبانان را میکاتند؛ بدون ایاوکاه
تحت تعقیب حکومات قارار گیرناد ساباوایاا  :1404 ،ج ،334 ،3ج .)20 ،4در ساایه
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کل زمیوها به  24قیراط تقسیم میشد؛ سهم سلطان مملوکی چهار قیاراط ،امیاران ده و

گروههایی تقریباً صد ننره به صورت پیاده و سواره با کمان و نییه ،با حمله به بازارهای
قاهره دکانها را سرقت میکردند سنک :شبارو.)159 :1391 ،
همچنیو یکی دی ر از مصادیق ناامنی در حوزه اقتصاادی ،مصاادره اماوال و اماالک
مردم بود که در سطح وسیع توسط سالطیو و امرای مملوکی انجام مایشاد .در همایو
راستا ،وادار کردن مردم به پرداخت مبالغ زیادی پول به حکومت یا ضبط اموال آنان باه
دلیل ماکالت مالی حکومت ،در دوره حکومت سالطینی چون قانصاوه س922-907ق)
به اوج خود رسید سطقوش .)566 :1420 ،ایو باار نیای قصاور ،کوتااهی و بایکناایتی
حکومت در ایجاد امنیت عمومی که در حقیقت بستر توسعه و پیارفت اقتصادی است،
خود میتوانست بر حجم نارضایتیهای عمومی دامو زناد و تضاعیف و ساقوط آن را
تسریع سازد.
 .8نتایج و پیامدهای سیاست نظامی ممالیک

حکومت ممالیک پیش از هر چیی دارای صبغه نظامی است .مجموعه نگهای آنان
با مغوسن ،صلیبیون ،تیموریان و بهویژه امپراتوری مقتدر عثمانی ،تاریخ تحوست سیاسی
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ا نظامی آن را به خود اختصاص داده است .افیون بر ایو ،چاالشهاا و در عایو حاال
شرایط سیاسی ایو حاکمیت خود مو ب میشد همواره در حال نگ و نایا داخلای
یا خار ی باشد .در ایو میان ،موقعیت سیاسی هان اسالم در سدههای هنتم تاا دهام
هجری نیی میید بر علت بود .از ایورو بخش اعظمی از تاریخ تحوست سیاسی ممالیک
به نگهای داخلی و سرکو

شورشها و نارضایتیها سپری شد.

در ایو میان بیگمان پیامدها و نتاایج مخار

اقتصاادی ایاو ناگهاا غالبااً قابال

پیشبینی نبود .برای مثال ،یورش و نیا تیمور که باا حماالت لجاامگسایخته بادویان،
کامکشهای امیران آشوب ر مملوکی ،حمله ملخ ،بروز قحطی و طاعون همراه شد ،باه
غارت ،نابودی و ویرانی شام انجامید .شام به شکلی بارانناپاذیر ویاران شاد و ایاو
ویرانی ،تأثیری ویران ر بر اقتصااد مصار گاذارد .هییناه ناگ باا تیماور و مقاباه باا
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بحرانهای نظامی ،بحران اقتصادی مصر را تادید کرد؛ مالیاتها باس رفات و عاوار
دیادی وضااع شاد سناک :یاایدی :1387 ،ج1084-1064 ،2؛ خیائلاای- 130 :1388 ،
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برخورد نکردن حکومت با ایو مسئله ،دزدی در امعه عصر مملوکی افیایش پیدا کرد.

غالباً با پیروزی ممالیک همراه بود ،اما هیینهها و خسارتهای اقتصادی از مله قحطی
و گرسن ی با خود به همراه داشت .از ایورو با زوال دولات ایلخاناان در ایاران ،مصار
دورهای از صلح و آرامش را تا مدتها تجربه کرد سناک :بیاانی331 :1382 ،؛ خیائلای،
.)129 :1388
هیینههای لاکرکایهای برخی سالطیو مملوکی ،اگرچه با پیروزیهایی همراه بود،
اما از عهده اقتصاد بیمار و ورشکساته مصار برنیاماد سخیائلای .)131 :1388 ،از ساوی
تهدید بود که سیاست نگ و دفا از سرزمیو

دی ر ،قلمرو ممالیک پیوسته در معر

و مرزها را از سوی حکومت ا تنا ناپذیر میساخت.
ضربه قطعی بر نظام سیاسی مصر ،از شمال و از سوی عثمانیها وارد آمد .با مسالح
شدن عثمانیها به سالحهای آتایو ،تعادل نظامی به ننع آناان تغییار یافات و سالطان
سلیم اول در سال 922ق حملهای گسترده را به مصر آغاز کرد .ممالیک در نبرد ماهور
مرج دابق به شدت شکست خوردند و سلطاناان قانصوه غوری کااته شاد .مقاومات
تومان بای ا یکی از سرداران ممالیک ا نیی چندان مؤثر واقع ناد و سرانجام مصار باه
دست عثمانیها فتح گردید سشبارو.)154-153 :1380 ،

برخی عوامل اقتصادی باا منااأ خاار ی در ضاعف و ساقوط حکومات ممالیاک،
نقای عمده دارند که در ایو مبح

بدان خواهیم پرداخت .در رأ

ایو عوامال ،بایاد

به کاف دماغاه امیادنیک توساط پرتغاالیهاا س903ق1497 /م) و در نتیجاه از روناق
افتادن مسیر سنتی تجارت شرق و غر

هان ا یعنی دریای احمر و دریای مدیتراناه ا

اشاره کرد.

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

ب) عوامل خارجی

ممالیک به تجارت از طریق دریای سرخ و بازرگانی با شرق ،تو هی ویاژه داشاتند.
از همیو راه بود که کاسهای گرانبهایی نظیار ادویاه و ابریاام ،چاو هاای معطار و...
به مصر و از آن طریق به اروپا میرفت .مصریان بدیو واساطه از تجاارت بایوالمللای
سود سرشاری می بردند .دولت مصر با اساتحکام قادرت خاود در حجااز ،بنادر اده
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 .)131نگها ی ممتد و پیوسته ممالیک با ایلخانان مغول باهویاژه در شاامات ،اگرچاه

و همچنیو تقلیل عوار

گمرکی وضع الاب و ماورد پساندی را بارای بنادر اده

ایجاد کرده بودند .از ایاورو بحریاه چینای و کااتیهاای بازرگاانی شارقی باه اای
بندر عدن که اهمیت خود را از دست داده بود ،در ده لن ر میانداختند .بدیو ترتیاب
با رونق تجارت بایو المللای در قارون هااتم و نهام هجاری ،عایادات و درآمادهای
مصریان ،افیایای قابل مالحظه یافت سنک :هولت و لمبتو30 :1381 ،؛ ناصری طاهری،
.)159 :1375
اگرچه زراعت و صنعت در عصر ممالیاک ،اهمیتای بااس داشات ،اماا هماه شاواهد
تاریخی بر ایو امر دسلت دارند که تجاارت ،مقاام اول را در اقتصااد ایاو دولات ایناا
میکرد و منبع اصلی درآمد آن بود .دولت با درآمدهای تجاری ،هیینههای خود را تأمیو
میکرد .از ایورو اوضا مالی مصر ،باا روناق اقتصاادی آن در بعاد تجااری ،ارتبااطی
تن اتنگ داشت .از ایورو پررونقتریو دوره آن ،با شکوفایی اقتصاد تجاری مصاد

بود

سعاشور ،بیتا.)285 :
علت گسترش تجارت در قلمرو ممالیک نیای هجاوم گساترده مغاوسن باه راههاای
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بازرگانی بیو شرق و غر  ،بهویژه در غرافیای گسترده ایران بود .انسداد شاهراههاای
بیرن تجاری همچون اده ابریام ،سبب شد تنها راه امو بیو شارق و غار  ،مسایر
دریای سرخ و مدیترانه باشد .متقابالً ممالیک با درک به ای موقعیت و شرایط دیاد،
زمینهها ی سزم را برای نیل به بازرگانی پرسود فراهم کردند .در همیو راستا بن ااههاا و
مؤسسات مالی و بازرگانی ،راهها ،هتلها ،بازارها ،بنادر و ...ایجاد گردیاد .بارای مثاال،
سلطان قالوون ضمو سنارش اکید به حسو رفتار باا تجاار اروپاایی باه اساتانداران و
کارگیارانش ،هتلهای بیرگی به آن ان اختصاص داد و انوا تسهیالت و آزادیهاا را باه
آنان اعطا کرد سابوفرات :1942 ،ج198 ،1؛ قلقااندی :1917 ،ج .)341 ،13در پای آن،
بنادر مصر به سبب همیو سیاستها ی حمایتی رونق اقتصادی بسایاری یافتناد .اساوان
مبدأ تجارت به نوبه شد؛ عذا  ،بندر اصلی برای تجارت با چایو قارار گرفات؛ هناد،
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یمو ،دمیاط و اسکندریه نیی عهدهدار تجارت با دولاتهاای بایرن اروپاایی ،باهویاژه
شهرهای ایتالیا گاتند سعاشور ،بیتا.)287-286 :
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را به یک مرکی بازرگانی عمده تبدیل کر د .آنان با ایجااد تساهیالت و امکاناات بنادری

خطر دی افتاد .پس از کاف دماغه امیادنیک توساط پرتغاالیهاا 1،مسیرکااتیهاای
تجاری از اروپا به شرق و از مله هند و خاورمیانه با دو زدن آفریقا میسار شاد .آناان
دی ر مجبور به پرداخت عوار

به ممالیک و به سبب عبور از سواحل مصر ،مدیتراناه

و بهویژه دریای سرخ نبودند .افیون بر ایو ،با تغییر مسیر آنها ،تجارت بنادر مصر مانند
اسکندریه و دمیاط کامالً از رونق افتاد و ضربهای شدید بر اقتصاد دولت ممالیاک وارد
شد .ابوایا

مورخ ایو ایام ،ذیل حوادث مربوط به ساال 920ق باه ایاو رخاداد تلاخ

اشاره کرده است:
بندر اسکندریه خرا است و کاتیها در سال کنونی به آن وارد نادهاند .بنادر
دّه به خاطر حمالت فرن یها به بازرگانان خرا است و کاتیهای حامال
کاس از شش سالپیش به بندر ده وارد نادهاند؛ دمیاط نیی چنیو وضعی دارد.
سابوایا  :1404 ،ج)359 ،4

بدیو ترتیب با کاف دماغه امیدنیک و در پی آن ،استیالی کامل پیا امان استعمار با
ناوگان برتر و اقیانو پیما بر آ های شرقی ،عواید تجاری و مالی ممالیاک کاه بادان
سخت محتاج بودند ،از دست رفت .از آن پس ،غربیها کاسهای خود را از ایو مسیر به
نو

شرق آسیا حمل میکردند یا کاسهای شرقی را به اروپا میبردناد .هرچناد ایاو

میرسید؛ زیرا با مسائلی چون پرداخت عوار

 ،احتکاار ،واساطهگاری و ...رو باه رو

نمیشد .به هرحال ،تغییر مسیر راه تجاری شرق به غر

و بالعکس ،عالوه بار ایاوکاه

دولت مملوکی را از حق ترانییت کاس محروم کرد ،رونق اقتصادی بنادر ایاو کااور را
نیی از بیو برد .ایو مسئله ،ضربهای شدید بر بنیه اقتصادی ممالیک وارد آورد و در زوال
و فروپاشی ایو حکومات ،بسایار نمایاان باود سحسانی ربایعاه .)18 :2009 ،از ایاورو

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

مسیر طوسنیتر بود ،اما هیینه کمتری داشت و در نتیجه کاس با قیمتی ارزانتر باه اروپاا

 .1علت ایو رخداد مهم و اثرگذار در نگ و ستیی طوسنی عثمانیها با هان مسیحیت و نیی بعدها با ممالیاک
هان و سیاست محرومساازی مسلمیو ا عثمانیها
بود .فقدان امنیت در مسیرهای سنتی تجاری شرق به غر
و شاید خود ممالیک ا از درآمدهای سرشاار حق ترانییت کاس ماو ب شد طااالیهداران استعماااار ا یعنای
پرتغالیها ا در پی کاف مسیر ای ییو برآیند؛ اگرچاه باه دسیال مختلاف همچاون طاوسنی باودن مسایر،
تردیدهای دی درباره آن و ود داشت .سعاشور ،بیتا271 :؛ نیی نک :عبدالدائم)165 :1996 ،
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با ایو حال ،در دهههای پایانی عمر حکومت ممالیک ،شریان اصالی اقتصااد آن باه

سرشار بازرگانی توسط پرتغالیها را نوعی « نگ صلیبی اقتصادی» علیه ممالیک تعبیار
کرد؛ ن ی که سرانجام به پیروزی صلیبیون انجامید سعبدالدائم.)165 :1996 ،
البته ممالیک تمام سعی خویش را برای بازگرداندن شریان اقتصاادی خاود باه کاار
بستند .در همیو راستا و برای مثال ،سلطان قانصوه غوری در ساال 914ق بارای حنا
سیادت دریایی ممالیک ،ناوگان مصر را به منظور نگ با پرتغالیها روانه اقیانو

هند

کرد؛ اما مصریان در دریا شکست خوردند و در پی آن ،سالطه تجااری خاود را بارای
همیاه از دست دادند سنک :خیائلی132 :1388 ،؛ شبارو.)98-97 :1380 ،
نتیجهگیری

رهیافتی تحلیلی بر علل ضعف و سقوط حکومت قدرتمند ممالیک ناان میدهد ایو
امر نخست در نتیجه مجموعه ای از عوامل سیاسی ،اقتصادی و ا تماعی تحقق یافتاه و
آنگاه نقش علل داخلی ،تأثیر گذارتر از عوامل خار ی بوده است .در ایوباره و در پرتو
عوامل اقتصادی ،باید به تضاد بایو دولات و ملات و در نتیجاه نارضاایتی عماومی در
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

سطوح مختلف اشاره کرد .تلم و ستم مالیاتی و تحمیل مالیاتهای سن یو که در حاق
قارهای مختلف امعه اعمال میشد ،نمایتوانسات بادون واکانش ا تمااعی باشاد.
حاکمیت که خود در رأ

اقتصاد امعه قرار مایگرفات ،در مقااطعی از تااریخ ن ااه

سود ویانه و کاسب کارانه داشت و با ماکالت و مصائب مردم بی انه بود؛ زیارا خاود
دست به احتکار کاس میزد و گرانفروشی میکرد و ایو منافع و مطامع شخصی بود که
بر منافع ملی و عمومی تنوق داده می شد .عدم نظاارت درسات بار باازار و در نتیجاه
افیایش بیرویه قیمتها نیی در همیو ا میید بر علت بود که البته خود را در شورشها
و طغیانهای سیاسی ناان میداد .در ایو میان ،علل اداری ایو حادثه نیی درخور تو اه
است .ممالیک بهویژه در دهه های پایانی حیات سیاسی خاود دچاار معضاالت عدیاده
ا تماعی ا اداری از مله فروش مناصب و اخذ رشوه شدند .در کنار آن ،فضای بساته
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اداری و تعامل نداشتو با امعه تحت سلطه و در رأ

آن مصریها ،بر حجم و شدت

ایو فساد نظام اداری افیود .کاهش تولید به دسیلی چون تغییرات آ

و هاوایی ،وقاو

Downloaded from journal.isihistory.ir at 14:10 +0430 on Monday June 25th 2018

عبدالعییی محمود عبدالدائم ا مورخ مصری ا محاروم سااختو ممالیاک از درآمادهای

مصادره اموال و از همه مهمتر سوءتدبیرهای حاکمیت از یکسو و افیایش هییناههاای
دولت به دسیلی چون سیاستهای ن ی ،اسرا

و تبذیر ،خرید بردگان و نیی اطناای

هو های حاکمان ممالیک همچون برگیاری اوهاای باشاکوه و باه مناسابتهاای
مختلف از دی رسو ،نتایج و پیامدهایی داشت که در نهایت خود را در زوال و انحطااط
سیاسی ایو حکومت نمایان کرد .افیون بر ایو ،کاهش درآمد ملی در پی از دست رفتو
درآمدهای تجاری ،ضربه ای سخت بر ایاو حاکمیات وارد سااخت .شاریان اقتصاادی
ممالیک بر تجارت استوار بود و ایوبار با تهور طالیهداران استعمار ا یعنی پرتغالیها ا
و کاف مسیر دماغاه امیادنیک ،نقاش محاوری ا انحصااری ا واساطهای ممالیاک در
تجارت شرق و غر

هان از بیو رفت که در نتیجه آن ،خساراتی برانناپذیر بر ایو

حکومت وارد آمد .به تبع وضعیت اقتصادی ،نظم ا تماعی و نظامی و سیاسای دولات
ممالیک نیی چنان سست شد که دی ر نمیتوانست در مقابل بحرانها و ضربات داخلای
و خار ی مقاومت کند و سرپا بماند .حکومت مقتدر دیروز عمالً باه چنااری پوسایده
تبدیل شده بود که با ضربه نهچندان محکم عثمانیها ،متالشی شد.

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...
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بالیای طبیعی ،فساد در نظام زمایوداری ،نااامنی ،سیاسات انحصااری کاردن تجاارت،

ا ابو ایا  ،محمد بو احمد س1404ق) ،بداید الزهور فی وقاید الدهور ،قاهره ،دار مطاابع
الاعب.

ا ابو بطوطه ،ابوعبداهلل محماد س1960م) ،تحفـة النظـار فـی غرائـ

األماـار و عجائـ

االسفار ،بیروت ،دار بیروت.
ا ابوتغری بردی ،مالالدیو سبیتا) ،النجومالزاهرة فی ملوک مار والقاهره ،بی ا ،بینا.
ا ابو خلدون ،عبدالرحمو س1363ش) ،العبر (تـاریخ ابـنخلـدون  ،تر ماه :عبدالمحماد
آیتی ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهن ی.
ا ابو الصیرفی ،علی بو داود سبیتا) ،انباء الهار بانبـاء العاـر ،تحقیاق :حساو حباای،
بی ا ،بینا.
ا ابو طولون ،شمس الدیو محمد س1998م) ،مفاکهة الخـالن فـی حـوادل الزمـان ،وضاع
حواشیه :خلیل المنصور ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.

ا ابو فرات ،محمد بو عبدالرحیم س1942م) ،الطریق الواضح المسلوک فـی معرفـة تـراج
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

الخلفاء و الملوک ،تحقیق :قسطنطیو زریق ،بیروت ،بینا.
ا بروکلمان ،کارل س1346ش) ،تاریخ ملل و دول اسالمی ،تر مه :هادی یایری ،تهران،
بن اه تر مه و نار کتا .
ا بیانی ،شیریو س1382ش) ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران ،تهران ،سمت.
ا پژویان ،ماید و همکاران س1389ش) ،کلیات عل اقتااد ،تهران ،دانا اه پیام نور.
ا حسانی ربایعاه ،اباراهیم س2009م) ،نهایـة دولـة الممالیـک ،طاولکرم ،جامعـة القااد
المنتوحه.
ا خیائلی ،علیرضا س1388ش) ،تاریخ جهان اسالم از قرن هفت تـا دهـ هجـری ،تهاران،
دانا اه پیام نور.
ا سخاوی ،شمسالدیو س1315ق) ،التبر المسبوک فی ذیل السلوک ،مصر ،بوسق.
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ا شبارو ،عصام محمد س1380ش) ،دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تـاریخ
اسالم  ،تر مه :شهال بختیاری ،قم ،پژوها اه حوزه و دانا اه.
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منابع

دارالننا .
ا عاشور ،سعید سبیتا) ،مار و الشام فی عار االیـوبی و الممالیـک ،بای اا ،دارالنهاـة
العربیه.
ا عباسی ،واد؛ مهناز موسوی مقدم س1390ش)« ،بررسی مناسبات شاهرخ تیماوری باا
ممالیک سبر مبنای تالش برای تعویض پوشش کعبه)» ،فصلنامه روابط خارجی ،ساال
دوازدهم ،شماره .47
ا عبدالدائم ،عبدالعییی محمود س1996م) ،مار فی عار الممالیـک و العثمـانیین ،قااهره،
جامعة القاهرة ا مطبعة نهاة الارق.
ا عبده قاسم ،قاسم س1415ق) ،عار سالطین الممالیک ،قاهره ،الدار الاروق.
ا عسقالنی سابو حجر) ،احمد بو علای باو محماد س1972م) ،ابنـاء الغمـر بانبـاء العمـر،
تحقیق :حسو حبای ،قاهره ،دارالکتب المصریه.
ا علیمی ،مجیرالدیو س1998م) ،االنس الجلیل فی تاریخ قـس و الخلیـل ،مکتبـة دنادیس
الخلیل.
ا عینی ،بدرالدیو محمود سبیتا) ،عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان ،قاهره ،بینا.
ا قلقاندی ،ابای العباا

احماد س1917م) ،صـبح االعشـی فـی صـناعة االنشـاء ،قااهره،

ا سپیدو  ،ایرا م .س1381ش) ،تاریخ جوامد اسالمی ،تر مه :علی بختیاریزاده ،تهاران،
مرکی بیوالمللی گنت وی تمدنها و مؤسسه اطالعات.
ا لمبتون ،آن س1372ش) ،تداوم و تحول در تاریخ میانـه ایـران ،تر ماه :یعقاو

آژناد،

تهران ،نار نی.
ا ما د ،عبدالمنعم س1979م) ،دولة سالطین الممالیک و رسومه فی مار ،مصار ،مکتبـة

ضعف و سقوط حکومت ممالیک ...

دارالکتب المصریه.

اسنجلو المصریه.
ا مقرییی ،تقیالدیو احمد س1270ق) ،المواعظ و االعتبار فی ذکر الخطط و آالاار ،بینا.

ا مقرییی ،تقی الدیو احمد س1427ق) ،االغانة االمة بکش
حلمی فرحات ،بی ا ،بینا.

الغمة ،دراسه و تحقیاق :کارم
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ا طقوش ،محماد ساهیل س1420ق) ،تـاریخ ممالیـک فـی ماـر و بـالد الشـام ،بیاروت،

تحقیق :عدنان درویش و محمد المصری ،دماق ،وزارة الثقافه.
ا مقرییی ،تقی الادیو احماد سبایتاا) ،السـلوک لمعرفـة دول الملـوک ،تحقیاق :محماد
عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

ا ناصری طاهری ،عبداهلل س1375ش) ،مقدمهای بر تاریخ سیاسی اجتماعی شمال آفریقا از
آغاز تا ظهور عثمانیها ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ا هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا س1368ش) ،تاریخ روابط خارجی ایران ،تهران ،امیرکبیر.
ا هولت ،پی .ام ا آن.ک.

لمبتون س1381ش) ،تاریخ اسالم ،پژوهش :دانا اه کمبریج،

تر مه :احمد آرام ،تهران ،امیرکبیر.
ا ییدی ،شر

الدیو علی س1387ش) ،ظفرنامـه ،تصاحیح :ساعید میرمحماد صاادق و

عبدالحسیو نوایی ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکی اسناد مجلس شورای اسالمی.
 Muir , William (1896), The Mameluke or slave Dynasty of Egypt 1260ا1517 A.D. , London: Smith, Elder, & Co., 15 Waterloo
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ا مقرییی ،تقی الدیو احمد س1995م) ،درر العقـود الفریـدة فـی تـراج االعیـان المفیـدة،

