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 ייצוגי הממלוכים במחשבה המצרית המודרנית,
2591-2525 

 
 יד  -על

קאונג סונג                                    -יל  
 

 תקציר

התייחסו אל ם מודרניים יבהם אינטלקטואלים והיסטוריונים מצרי,ש את האופנים בחוןלזו  עבודהת מטר

על פי את הממלוכים והתקופה הממלוכית. תפיסתם על גבש הבנה ברורה נסות ולכדי לעבר הממלוכי, ה

 של הממלוכים בשתי תקופות םייצוגנבחן את , עצמם םיההיסטוריונים המצרי שלתקופות ל חלוקתם

תוך  ,(0100–0201) ניאמ'השלטון העותתחת ( והממלוכים 0201–0521) : הסולטנות הממלוכיתהיסטוריות

, ניגודייחוד, של  םהיבטי. על מנת לנתח ולהשוות באופן ביקורתי בין 0100–0171שנים ב התמקדות בעיקר

בעיקר בספרות ההיסטורית של  נדון ,0125-ו 0101שנים ין ההממלוכים בשל פנים הם רבי הייצוגיב ודמיון

 היסטוריונים ואינטלקטואלים מייצגים.

על המחשבה  ובפרטהגדולה של הממלוכים על הזיכרון הקולקטיבי המצרי,  םתשפעה על אף

 ברצינות. הסבר אחד אפשרי לכך הוא שחוקרים כהעד לא נחקר הנושא כמעט המצרית המודרנית, 

 ההיסטורית ספרותם שלילים של הממלוכים ביסטראוטיפיייצוגים הדגישו הדגשה יתרה  עכשוויים

באופן את הממלוכים הציגו רבים ם ימצריואינטלקטואלים היסטוריונים , כפי שנראה אולםהמצרית. 

לשפוך אור על המחקר הנוכחי מטרת  .יםלאומי יםסמלכאף  ניהסולטו את התקופה הממלוכיתחיובי ו

 ,תירצינבחינה בחון ל ,דרך כךממלוכים, ול ביחסשל הזיכרון ההיסטורי  ,עד כה הוזנחאשר , זה חיובייבט ה

 ,אודות הממלוכיםעל הזיכרון ההיסטורי ן מתועלת ם יהיסטוריונים ואינטלקטואלים מצריהפיקו  כיצד

 הפוליטיות והאידאולוגיות. יהםלמטרות

קרוב מאוד  ,הממלוכיםשל  יהםגוצייל עזה מחקר של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, מהיבטה 

לפי  .(collective remembranceוהזכירה הקיבוצית )( individual memoryהפרט )זיכרון  למחקר

להיזכר בעבר, כדי  בוריבצנפגשים השל פרטים ת וליקולקטיבי הינו פעמאחר שזיכרון " :רוינטו וןוסי

 זיכרוןאופן שבו ה על םיקוגניטיבי םפסיכולוגישל  הםממצאיבחנו את יאם  ,לעשותהיסטוריונים ייטיבו 

 ."מתרחש

, וההנצחה הציבורית הזיכרוןשל צורות  ביקורתית בחינהבמילים אחרות המחקר שואף להציג 

כדי לחגוג את המודרניזציה המצרית  0125–0101תחו בשנים ופכים והתקופה הממלוכית, ששל הממלו

 .קהילה מדומיינתבאמצעות הזהות הלאומית  גובשהזו  התקופומאבקה של מצרים לשחרור לאומי. ב

דרכה ב יםמכריע יםתפקיד מילאוש ,ריותוודמויות מפתח היסט דרמטיים אירועים שימשונושאי ההנצחה כ

רגעי הגבורה ל אלמותי מעניקות מעמד הזכירהת ולאומי וקידמה. שיט שחרור, ןניצחולהאומה של 

 ומאמצי ההנצחה הללו הישל  םפירותיההדרמה הלאומית. את מספרות , ושל האומההגיבורים לפרטים ו

 מתפתחת.האומה ל ומקור השראה דוגמה הששימש ,זיכרוןו של הנצחה יתלאומרכית או מוניצירת תרבות 

שדה היא חלק מ ,תהממלוכיהתקופה ההנצחה הציבורית של ביקורתית של ה התבחינאמור, כ

 זיכרוןהמחקר זכה . בעשורים האחרונים (memory studies) זיכרוןה לימודישל  נרחב יותרהמחקר ה
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 .מאד מהיסטוריונים, סוציולוגים, אנתרופולוגים, ומבקרי תרבות נרחבתביקורתית  לבחינהקולקטיבי ה

 .(memory mania) 'שיגעון הזיכרון'כינוי זוכה למחקר זה אף פרץ 

היסטוריונים  התאמצובתחילת שנות השלושים של המאה העשרים, ובייחוד בשנות העשרים 

 היבט, במקום מיאעצמ מצרי בטמלפרש מחדש את ההיסטוריה המצרית מם ים מצריילאומני

. של אוריינטליסטים אירופיים המערבימהיבטם ההיסטוריוגראפי , או אסלאמי–ערבי פיאהיסטוריוגר

לשחרר את זיכרונם  םירצמה תוך המרצת, שיקוםאמנציפציה ועל שיח מעורבות ב כללזה  חדשמ שוריפ

חוץ, ההיסטורית מדעות קדומות כפויות מ םמודעות, לטהר את ותזר היסטוריותשל  ןהקולקטיבי מנטל

 להשקפת תודעה מצרית לאומית חדשה.ל איתןשיוכל לשמש יסוד  ייחודיולחלץ זיכרון קולקטיבי מצרי 

ההיסטוריה המצרית  שחזורפירושה היה,  ,הייתה''''כפי שבאמת המצרית כתיבת ההיסטוריה  ,םיהלאומני

בין עמק ש ,השנים והחשוב ביותר פיהקשר בן אלאת ציג את "מהותה הטריטוריאלית", כלומר הבאופן ש

 הנילוס לעם המצרי.

 ,(Muḥammad ‘Alī) עלימוחמד ם, שגיבוריהם היו סטיירכמונהיסטוריונים  גוייסו, עתב הב

 נבע מכך,. המלך פואדשל  (Ābdīn‘) 'עבדין' מיזםל( Ismā’īl)יל ( ואיסמאIbrāhīm) איברהים

חינוך, בוציבוריות הבודות בעצבא, במנהל, בפיתוח ברפורמות ום התרכזו בעיקר סטיירכמונשהיסטוריונים 

 טיברהנהמשיך , יסטיםרכמונהם וילאומניהשל  ,הטיבים אלרשני נ לענוסף . צאצאיו ומוחמד עליבימי 

 .של הזיכרון הקולקטיבי המצרי לרחף בנופו הקודמתשל המאה  סטימאני'העות

שלוש מגמות  תתחרוהחלו מלעומת זאת, , של המאה העשרים השלושיםשנות במאוחר יותר 

 תסטיירכמונהפיה היסטוריוגרה, שבראשיתההאקדמיה : על הגמוניה בחברה המצרית יותפוגרהיסטורי

יה פוגראימצו את ההיסטורי יהאקדמבהיסטוריונים העל אף ש. ריתפופול-המסורת הלאומניתו

—כלה ומעל, שיטות העבודה, סגנון הכתיבה, , ההנחותמוקד הענייןאת ובכלל זה ת, סטיירכמונה

, רגיליםלאנשים  ,ממוחמד עלי ומשפחתומרכז עניינם את הזמן  עם, הם העתיקו האוריינטציה הפוליטית

 ים. יוחובבנ עממייםבידלו עצמם מהיסטוריונים בכך פיתחו אידאולוגיה של מקצועיות, וו

שנות שנות העשרים ותחילת בבעוד ש ;סגנון חדש של לאומיות מצריתהופיע בשנות השלושים 

כתקופה  0191 אחרלהתקופה שלהגדיר את  ניתן, בדלניתוטריטוריאלית לאומיות מצרית  טהשלהשלושים 

 מצריות-עלאידאולוגיות שלוש , אשר בה צצו (supra-Egyptian nationalism) מצרית-עלאומיות לשל 

 זכתה ןערבית. מתוכ-ולאומיות מצרית ליתא, לאומיות מצרית אינטגרמצריתאסלאמית : לאומיות שונות

כפי שמעידה התקבלותו למעמד הרם ביותר, ו הנרחב ביותרהפומבי  ייצוגלערבית -מצריתהלאומיות ה

אינטלקטואלים והיסטוריונים  ותיהם שלערבים ומוסלמים מחוץ למצרים. ניתוח ביקורתי של תפיס בקרב

ת הדרכים נלהבאמצעי לנו  יעניקהממלוכים,  כלפים ילאומניאקדמאים, ום, ייסטירכמונם, יניסטיאמ'עות

מודרניות של שונים  מיזמים מצריים ולקדםהוציא אל הפועל ל סופר העבר הממלוכי, על מנת שבהן

 .לאומיותו

צורה המצרית והופיעו ב יהרכמונהממלוכים הופצו על ידי השל ים יייצוגים 'היסטוריים' רשמ

מהם שאב ש ,מנגנון אחד מרבים ההי רשמי זיכרון .'עבדין' ובארכיוניספרי לימוד של בתי ספר נרחבת ב

קבוצות מגר יתקריאות  לנוכח ,בחברה המצריתשליטתו אשר עודדו את ו, לגיטימיותהשלטון המצרי 

 .סטיירכמונטיב הרנבם יהראשי הגיבוריםוצאצאיו היו שמוחמד עלי אם כן,  ,לא מפליא .האופוזיצי

הן  ההפתעה,, כאמור, למרבה הממלוכית ניתן למצוא נותסולטשל ה תחיוביה הצגתהאת 

של פרוייקט בתי הספר. ההיסטוריון של  ספרי הלימודבהן ו ,'עבדין' פרויקטשל  יםההיסטוריחיבורים ב

של  פוארתמ הכתקופה אריתבתקופה הממלוכית ורבה באריכות  דן ,(Gaston Wiet)גסטון וויט  'עבדין',
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בא במסגרת  ,של בתי הספר בספרי הלימוד נים הממלוכיםסולטה הניכר של םלולי. הותרבותצבאי כוח 

והמנהיגים הממלוכים , םמצריהמתרכז במבט ספר את ההיסטוריה המצרית משל המחברים ל ציםמאמ

למצריים  יםהיסטוריגיבורים של  םהפיכת .םיערבימצריים או נים סולטכ יםיסטוריההתיאורים מופיעים ב

 ספרי הלימוד של בתי הספר. על המצריתהלאומיות השפעת משקף את או ערביים 

תקופת מ הממלוכים יםיב  ה מופיעיםשימשו מושא להתפארות, שנים הממלוכים, סולטבניגוד ל

ה של כמבשרהמוצג  (Alī Bey al-Kabīr‘) כביר-אל ייב  עלי  למעטמדכאים, כרודנים  מאני'השלטון העות

 לאומיות המצרית.ה

מצאו את אודות הממלוכים על מומצאים  זיכרונות, מגוון זיכרוןרשמיות של צורות בשונה מ

 לאומיות ובכללן, הלאומיותמגמות שלל אינטלקטואלים לאומניים רבים, מ ;ציבוריה זיכרוןהאל דרכם 

 לעצבהממלוכי על מנת את העבר  ניצלו במוצהר, תערביהו תאסלאמיה, יתאינטגרלהת, יטריטוריאלה

סולטנים  על ידי הצגתהם עשו זאת  .לאומי היסטורי זיכרוןעל  מדומיינת המבוססתקהילה מצרית 

זהותם של . הצלבנים, אשר בלמו את המונגולים וםימצרילאומיים כגיבורים ראויים לציון ממלוכים 

 ,םימצריכ ווצגפעמים שההשתנתה, בהתאם לנטייתו האידאולוגית של הכותב, וממלוכים הנים סולטה

שהממלוכים טענו אף רבים ם ילאומניואינטלקטואלים היסטוריונים . םיערביפעמים כומוסלמים פעמים כ

מדע ה, האומנותוהוציאו מתחת ידיהם את , הערביתאו  מיתלאסהאסגת התרבות אל פהעפילו 

 את תהילת העבר.להשיב לה  םימצריאת מריץ תזו  האדרהבהאמינם ש ,ביותר מעוליםה ארכיטקטורההו

נים סולטהאת  וגיהצולכת הרחיקו אף מסוימים ם ילאומניהיסטוריונים אינטלקטואלים ו

בייבארס גון . אחרים ציירו סולטנים ממלוכים כיוצרי תרבות מופלאהאיקונים הגדולים כהממלוכים 

(Baybars ) ואייבק(Aybak) ח ומתכדי ל ,ןרותיחוהשיבו להן את זכויותיהן ו לנשים, שדאגו קצד כמנהיגי

של ימיהם על ידי המצרית יה רכמונ. אחרים ביקרו במרומז את השוויון מגדרי-אי עלעקיפה ביקורת 

 .זושלטונה השרירותי של ל , כמטאפורהםיהממלוכישל וברודנות  יודיכשימוש ב

על ידי  , וזאתיותלגיטימשללה הנ ת,ניאמ'עותמהתקופה השממלוכים ים היב  המלעומת זאת, 

המדכאים  יםצרפתהו יםבריטהקולוניאליסטים התף פעולה עם ישכנציגי משטר מיושן שהצגתם 

 .יםהמושחתו

שמקורם לאלה  ,הרשמי בזיכרון שמקורם ,הממלוכיםהיסטוריים על אודות  נותזיכרו השוואת

מציגים את התקופה  הםשני .בין שני סוגי הזיכרון משמעותיאין הבדל  כי מעלה ,הציבוריבזיכרון 

 .ודיכוי קולוניאליזםאפל של עידן נציגי כ םיהממלוכי יםיב  אילו את ה, וזהב כתור תממלוכיה

דפוסים י נשלהבחין בניתן אך אף על פי כן, , מגוונים של הממלוכים ההיסטוריים הייצוגים

תחת ש םיממלוכיה יםיב  תיאורי הבחינת המאה העשרים.  תחילתשל במצרים  ההנצחה ףבנוברורים 

להדגיש את  נטויסטים רכמונו עות'מאניסטים ואינטלקטואלים היסטוריוניםמעלה ש ,העות'מאני ןשלטוה

 ריהאדעל מנת ל, דהיינו שלהםוהפוליטי  האידאולוגילחזק את סדר היום כדי  םייב  של ההדיכוי הנחשלות ו

כדי הקולוניזציה המערבית, או  לנוכחמצרים  החסידה שלרחומה ומגינתה הכ העות'מאניתהאימפריה את 

 מה והתפתחות.ודילקשהוביל את מצרים  ,של אמתומושיע  כמבצע רפורמותמוחמד עלי  אתלרומם 

מעלותיהם הטובות של את  ,םילאומני אינטלקטואליםו היסטוריוניםהדגישו , בניגוד לכך

 הוכחהכעל המונגולים והצלבנים  ניצחונותוה יםשטחה הרחבתאת בפרט ו, הסולטנים הממלוכים הגדולים

היסטוריונים הש ,המוסכמת הההנחאת  שוללים אלה יםחיובי יםגוציי .של מצרים לגדולתההיסטורית 

אינטלקטואלים ההיסטוריונים וה תמטר. הממלוכיםכלפי  שלילית הסיתפבברובם החזיקו המצרים 
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 היסטורי -לאומי זיכרון ידי שחזורהזהות המצרית על את  דשמח ריהגדלכפי הנראה,  הייתהם ילאומניה

 .בראשית דרכההלאום המצרית מדינת  לטובת

ניתן הממלוכים בין המושגים שמסמלים במחשבה המצרית וזכרון הקיבוצי המצרי   לסיכום,

תהילה, גאווה, לאומיות מצרית , אך גם מושחתבוגדנות, עבר, דיכוי, עשיית רע ושלטון  :למשללמצוא 

יסטיים רכמונהמרבית ההיסטוריונים  במילים פשוטות ניתן לומר כיותקוות לעתיד. בראשית דרכה 

מוצג כגיבור הכביר -אל ייעלי ב למעט, דיכוי ורודנות, שערל יםהשתמשו בממלוכים כסמל והאקדמיים

לדרגת כביר -אל ייבעלי את את הסולטנים הממלוכים ום יההיסטוריונים הלאומני העלו כנגדם, ולאומי

לאומיים. -ואנטירודנים כהממלוכים  יםיב  השללו את הלגיטימיות של  אך אומיות המצריתלה לסמלים ש

 אימפריאליסטי–רע או לאומי–, בנוסח טובהממלוכיםשונים של  ייצוגיםבין וקוטביים ניגודים כה בולטים 

או סותרות שונות  השקפותשהחזיקו ברבים, ה היסטוריונים תקופה סוערת במצרים, שב הם פריוכדומה, 

 .םיהתונאבקו על אמונהלאום -ועל מדינת היזצימודרנהעל 

 

 

 


