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ب  يممااا ك ااا  نياااة أب دولاااة اباااري ادولااة المماليااا  التاااي ور ااا  مملااااة ا ياااوبي
وساااي ر  (، م0201-0221هاااا  329-486)  وامتاااد هامقاااا قراباااة    م اااة سااا ة

على رقعة واسعة مب ا رض  مل  مصر وال ام و مال العراق وا جزاء الج وبياة 
ماااب بااا د ا  اراااول )تراياااا ناااي الوقااا  الهارااار( والجزيااار  العربياااة، وبرقاااة وبااا د 
ال وبة، اا   هراة الترجماة والتعرياض رارور  ملهاة لاديقا، بال هاي ماب مساتلزما  

، وخاصااة اكا علم ااا أب آ ااكا القااوي العالميااة بقا قااا، وت ماايم ع قاتقااا مااا جيرا قااا و 
صر ني مروف دقيقة جدًا تجل  ني الزهاف المغاولي ني مهكه الدولة الفتية قام  

المخّرض الكي اجتاح م رق العالم اإلس مي، وتقاو  أمامة الدول اإلس مية تباعًا 
 مب جا ض، وني الوجود الصليبي ني الساهل ال امي مب جا ض آخر.

اع  هااكه الدولااة ال ا اا ة أب توقااا أول هزيمااة ساااهقة بجااي  المغااول وقااد اساات  
 م. وتااااوب باااكل  قاااد أ قاااك  مصااار وال اااام وا ماااااب0223هاااا 428ّرار ناااي سااا ة جاااال

المقدسااة نااي نلساا يب والجزياار  العربيااة، وبقيااة العااالم اإلساا مي مااب سااقو  و ااي  نااي 
دولة المماليا  اسات اع   ، ولم تبق هرار ، بل ابيةبرا ب المغول التي لم ترهم ا سا 

أب تساااهق الوجاااود الصاااليبي ناااي ال اااام علاااى أيااادي قااااد  عماااام ابيبااار  والم صااااور 
 خلصا  العاالم                    قاد ق ووب وا  رف خليال باب قا ووب وهاي باكل 
الااكي ااااب داًء وباايً  يماااب أب ياا تي  (0)اإلساا مي مااب التهااالف المغااولي  الصااليبي

 و تهقق  لة نرص ال جاح.على اإلس م وأهلة ل
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وب اًء على خ ور  الدور الكي ار لع  باة هاكه الدولاة، وراخامة اإل جاازا   
العسارية واكقتصادية والعلمية التي هققتقا نإب هراة الترجماة والتعرياض اا ا  ماب 

 مستلزما  هكا الاياب، ومب أو ق ا س  لبقا ة وتماي ة.  

ا دبياة والتاريخياة به اًا عاب الترجماة  هر والدار  لكل  العصر، والمتتبا لمصاد 
وما يتعلاق بقاا ماب بواعاس وأساباض، ومترجماا  ولغاا ، يسات يا أب يرجاا بواع قاا 
الى عوامال: السياساة واكقتصااد والهارض، والعلام والاديب والمجتماا، مماا يجعال هاكه 

 يراتقا ني العصر الهارر.ما سباض غير مختلفة عب  
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 المبحث األول

 اممة والتعريب وأسبابهبواعث الترج

أساااباض التعرياااض والترجماااة هااام المماليااا  أ فساااقم الاااكيب جلباااوا الاااى  أمقااار لعااال 
مصر على أيدي ا يوبييب وك سيما الصاال  أياوض باب السال اب الاامال الاكي أا ار 
مب  را قم، وأ لق عليقم اسم البهرية ، وعّي قم أمراء ني دولتاة وصااروا ب ا اة لاة 

أماااا ماااو ب المماليااا  البهرياااة الاااكيب عرناااوا  .(2)وراااة بمصاااريساااا وب ناااي قلعاااة الر 
( ولاد با رض م0211هاا 414، نالملا  المااهر بيبار  )*با ترا  نقاو با د الْقَبْجااق

، وااااكل  الملااا  ( 9)م. وأسااار  ااام جااايء باااة الاااى مصااار0221هاااا 422القبجااااق سااا ة 
م( ماااب جااا   القبجااااق ا اااتراه 0231هاااا 483الم صاااور سااايف الاااديب قااا ووب  )  

ء الديب اقسا قر أهاد مماليا  العاادل أباي باار باب أياوض با لف دي اار نعارف ماب ع 
 .(6)كل  با لفي

          الاااديب أيبااا  الجا ااا اير التراماااا ي عاااز ولماااا اساااتقل المماليااا  بزعاماااة المعاااز
م دأض سااا  ي قم علاااى اساااتج ض 0221هاااا 468م( ناااي سااا ة 0221هاااا  422) 

الجاارا  والااروم والاارو  وغياار كلاا  مااب الممالياا  مااب مختلااف ا ج ااا :  التاار  و 
ا لاوف، ويصاف  الى  ب عداد ابير  جدًا جاوز  الم يب ( 2)ا ج ا  الم ابقة للتر 

وا مااب الممالياا  التااي تجلااض مااب باا د التاار   ااي ًا لبالمقرياازي كلاا  قااا ً :  واسااتج ل ااا
و  ا يرًا هتى يقال: اب عد  ممالي  الملا  الم صاور قا وب اا ا  سابعة آكف مملا

                                                           

 .961-993 0ا مر: المقريزي،السلو :  .2
ا صلية هوض  قر ارت ، وقد ت قلوا هتى استقروا بهوض  قر  مساا قم:  نرع مب التر  القبجاق  .*

ا ل )الفلجا(ج وبي الروسيا الهلية، نعرن  تل  الجقة باسم القبجاق، اما عرن  بة أيرًا دولة 
 (.0، ها ية )449 0سم القبيلة الكهبية ، المقريزي، السلو : االمغول المسما  ب

 .923 0بالونيا :  الصفدي، الواني .9
 .449 0المقريزي، السلو  : .6
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ب ا  اي و ويقال: : ا  ي ع ر ألفًا، واا   عد  ممالي  ولاده ا  ارف خليال باب قا و 
 .(4) ع ر ألف مملو  

كا ماااا تجاوز اااا الم ااااليب الساااابقيب ناااي ا ااار  اساااتج ض المماليااا  ناااي الدولاااة   وا 
المملواية البهرية الى الممالي  ني الدولة المملواياة البرجياة، نإ  اا  جاد أب المااهر 

م( قد جلض ما يزياد علاى أربعاة امف مملاو  أغلابقم ماب 0933ها 810برقوق )  
الااااكيب علاااال القلق اااا دي ا اااارتقم بمياااال برقااااوق الااااى أب اااااء ج سااااة مااااب  (1)الجرااسااااة
 .(8)الجرااسة

كا ما اعتبر ا عدد س  يب الممالي  وهم سبعة وأربعوب سل ا ًا الى ا ر  ما   وا 
سيً  ب ريًا أعجميًا متدنقًا على  استهرروه مب الممالي  صغارًا وابارًا، وجد ا

  س ة تقريبًا،  وا عم مب كل  أب الهام والسياد  والقو  العسارية اا     م ةمدار 
ب اختلفوا نيما بي قم  هارًا على أول   ال ار يب الجدد الكيب تعّصبوا  ج اسقم، وا 

 أهيا ًا صراعًا على الهام.

اااب رارور  هيوياة لبقااء الدولاة ماب  وب اًء على ما تقادم ناإب تعرياض المماليا  
جا ض وللتوهيد اللغوي وال قاني  ج ا  الممالي  مب جا ض آخار، ولااب اكساتجابة 
لهراااة التعريااض اا اا  تلقااى قبااوًك تامااًا مااب الممالياا  الصااغار الااكيب عرنااوا بالاتابااة 

بقااااكه المدرسااااة  ةوقااااد أباااادي المقرياااازي ل ااااا اعجاباااا (3)وكلاااا  لم اساااابة ساااا قم للتعلاااايم
لعسااارية الابااري )مدرسااة ال باااق( التااي تقااوم بتعريااض الممالياا  وتعلاايمقم وت  اا تقم ا

ت   ة عربية اسا مية قاا ً :   واا ا  للمماليا  بقاكه ال بااق عاادا  جميلاة، أولقاا: 
أ اة اكا قادم بااالمملو  تااجره عرراة علااى السال اب، و ّزلاة نااي  بقاة ج ساة، وسااّلمة 

أ بااة تعليمااة مااا يهتااان اليااة مااب القاارآب الاااريم، ل وا ااي برساام الاتابااة، ناا ول مااا يبااد
                                                           

 .32 0المقريزي،المواعم واكعتبار: .4
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واا اا  ااال  ا فااة  لقااا نقيااة يهراار اليقااا ااال يااوم، وي خااك نااي تعليمقااا اتاااض اللااة 
تعااالى، ومعرنااة الخاا ، والتماارب بااعداض ال ااريعة وم زمااة الصاالوا  وا كاااار، وااااب 

مااااب الرساااام اك كا  أب ك تجلااااض التجااااار اك الممالياااا  الصااااغار، نااااإكا  ااااّض الواهااااد 
المماليا  عّلمااة الفقيااة  اي ًا مااب الفقااة، وأقاارأه نياة مقدمااة، نااإكا صاار الااى سااب البلااو  

 .(01).  …واع الهرض أخك ني تعليمة أ

وقااد ترتااض علااى هااكه الهراااة اإليجابيااة لتعريااض الممالياا  أب تقااكب  أخ ققاام  
وعمماوا اإلساا م وأهلااة، وأصاابهوا نرسااا ًا لإساا م، باال اب بعرااقم  مااب يصااير نااي 

هااااكه الجقااااود  ومااااا  ،(00)تبااااة نقيااااة عااااارف، أو أديااااض  اااااعر، أو هاسااااض ماااااهر  ر 
اله ي اااة التاااي باااكلتقا مدرساااة ال بااااق ناااي تعرياااض المماليااا  اك أب مجااايء بعراااقم 
ابيرًا. وعدم دخولقم لقكه المؤسسة التعليمياة التاي تصاقل ألسا تقم بالعربياة، اااب لاة 

ة  فساااقا، وتماااد ا اتاااض التاااراجم   أ فساااقم، وعلاااى العربياااياااآ اااار تدميرياااة علاااى الممال
ب ماااكن مااب أمااراء الممالياا  وساا  ي قم وأناارادهم الااكيب لاام يتعلمااوا العربيااة بتاتااًا، أو 
ترنعوا هتى عب الهديس بقا، أو  ال  اللغا  ا عجمياة ما قم ع اياة تفاوق ع اايتقم 

 بالعربية.

م( الاااكي اااااب ماااب أااااابر 0960هاااا 162نسااايف الاااديب با اااتا  ال اصاااري )    
راء الدولاااة وأعياااا قم، واااااب مقرباااًا للسااال اب ال اصااار مهماااد باااب قااا ووب، ولااااب أمااا

، (02)با اااتا  اااااب تياهاااًا صااالفًا ك ياااتالم بالعربياااة، وك يخا اااض ال اااا  اك بترجمااااب 
اض السل اب هال غيبتة اااب ك يفقام  وألما  الهاجض ال اصري الكي ااب ي وض م

 . (09)بالعربية  ي اً 
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       نااااإب بعرااااًا مااااب ساااا  يب الممالياااا  االماااااهر   ااااروعاااا و  علااااى ا مااااراء  
راخمة  ةم( ااب  ديد الع اية بلساب ا ترا ، واا ا  لدياة ماتبا0620ها 826)  

 .(06)باللغة التراية، اما أمر بترجمة ا ير مب الاتض العربية الى اللغة التراية

ًا وهانم الممالي  على زي خااص يميازهم عاب العارض، واااب الازي الترااي أ يار 
، واا اا  اللغااة التااي يساامر بقااا بعرااقم أهيا ااًا غياار العربيااة، نع اادما جاااء (02)لااديقم

)   همااز  الترامااا ي مااب ال اارق اتصاال بخدمااة ا مياار ساايف الااديب ت اااز الهسااامي
م( الاااكي اااااب  ا باااًا لدم اااق، واااااب هماااز  التراماااا ي يساااامر ت ااااز 0961هاااا  160

 .(04)ةب خبار رستم المكاور ني ملهمة ال اه ام

وناااوق عصااابية المماليااا   ج اساااقم وألسااا تقم وتميااازهم ب زيااااء خاصاااة، ناااإ قم  
هانموا على أسما قم التراية أو المغولية، ووجدوا ماب الماؤرخيب ماب يفسار معا يقاا 
لقم، نم ً  أرتام  يع ي بالتراية نرلة، وبا ا مع اه الجمال الصاغير، و ار اا يع اي 

 .(01)  مع اه أمير روحاراي، وتغري بردي يع ي اللة أع ى، وجا ب

ويتبيب ل ا مما تقدم  اإل ار  الية أب هراة الترجمة والتعريض اا ا  رارورية  
لتهقيق التجا   ال قاني، والتواصل المعرني، ولبقاء لغاة العارض هياة ناي مؤسساا  
الدولااة المختلفااة وبخاصااة ديااواب اإل  اااء الااكي صاادر  ع ااة جميااا المااتبااا  نااي 

 الى الممالي .التعيي ا  واكق اعا  

و مااة دانااا آخاار ك يقاال عااب سااابقة أهميااة وهااو الباعااس العساااري المتم اال نااي  
ت ميب هادود الدولاة، وكود أعادا قا، ومعرناة مخ  ااتقم المسابقة، وماا يجاري هولقاا 

لقاء القبض على عم ء ا عداء وجواسيسقم.  مب أه ف وتجمعا  دولية، وا 

                                                           

 .021العي ي، عقد الجماب )تهقيق القرمو (  . 06
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ياارًا نااي هاكه ال اهيااة، وجعلا  أماار العيااوب وقاد  جهاا  الدولاة المملوايااة  جاهاًا اب 
والجواسي  م و ًا بر ي  ديواب اإل  اء، ومب مقماتة التي يتصرف بقا، وتعتمد على 
تااادبيره، ويورااا  ل اااا القلق ااا دي كلااا  بقولاااة:  وهاااو جااازء عمااايم ماااب أ   الملااا  وعمااااد 

لياااة رجاااوع تااادبيره، واختياااار رج الاااة المملااااة. وعلاااى صااااهض دياااواب اإل  ااااء ماااداره، وا 
وتصاااريفقم، نيجاااض علياااة اكهتياااا  ناااي أمااار الجواساااي  أا ااار مماااا يهتاااا  ناااي أمااار 
البريديااة والرساال   ب الرسااول قااد يتوجااة الااى العاادو وغيااره، والجاسااو  ك يتوجااة الااى 

كا و ق بجاسوسة نإ ة الى ما ي تي بة صا ر، وعلية معتمد، وبة ناعل  .(08)  العدو، وا 

قاااد وراااع   ااارو ًا لماااب ي تااادبوب لقاااكا وي هااام أب مؤسساااة دياااواب اإل  ااااء  
العمل )الجاسوسية( أو يقوموب بة، وأهم هكه ال ارو : الفراساة، والهاد  الصاا ض، 
وصاادق ال صاايهة، والاادهاء والهيلااة، ومعرنااة الااب د التااي يتوجااة اليقااا، والصاابر الااى 
غير كل   مب الصفا  ا خ قية والجسمية، ولا قم عاّدوا معرنتاة بلغاة القاوم الاكيب  
يتوجااة الاايقم مااب أخااص هااكه ال اارو  ، يقااول القلق اا دي:   وم قااا أب ياااوب عارنااًا 
بلساب أهل الب د التي يتوجة اليقا  ليلتق  ما يقا مب الا م نيما كهض بساببة مماب 
يخال ة مب أهل تل  المملااة، وساااب الاب د العاالميب ب خبارهاا، وك يااوب ماا كلا  

ب الغالااض علااى أهاال ااال لساااب ا، مااب هيااس ممااب يااتقم  بممااا   أهاال كلاا  اللساااب
 .(03)اتهاد الج  ، والج سية علة الرم 

ومماااا أرااايف الاااى مقاااام ر اااي  دياااواب اإل  ااااء: ال مااار ناااي أمااار الفداوياااة أو  
المجاهااااديب، وهاااام جماعااااة مااااب اإلسااااماعيلية الااااكيب يسااااتو  وب عااااددًا مااااب القاااا ع 

ولااة، أو الفاااريب المهصاا ة باايب همااا  وهمااص، واااا وا يقومااوب باغتيااال خصااوم الد
، وبمااا أب مقمااتقم اا اا  تقترااي العماال نااي (21)م قااا، اب دعاا  الهاجااة الااى كلاا 
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البلااداب ا ج بياااة ناااإب تعلمقااام للغاتقااا اااااب ماااب  ااارو  ارسااالقم اليقاااا،  ااا  قم  ااا ب 
 الجواسي  الكيب يعبر ع قم أهيا ًا بلفمة القاصاد.

وأ فااق ناايقم ا مااوال  عميمااًا، اهتماماااً  وقااد اهااتم الماااهر بيباار  باا مر القاصاااد 
ناااي الااادخول الاااى بااا د  الخ ااارالاااونير :   قااام  يغااارروب ب  فساااقم ويهملو قاااا علاااى 

ا عااداء تعرنااًا علااى مخ  اااتقم، ورصاادًا لتهراااا  جيو ااقم هتااى وصااف ب  ااة  لاام 
يزل مقتمًا ب مر ا عداء، ومهترزًا مب ماا دهم، وآخكًا بالهزم ني أماورهم، وقصااده 

 .(20)   وغيرهما مب ب د ال رق والعجم ك ت ق ا مب بغداد وخ

وااب قاصاد بيبر  م ت ريب ني ب د التتار وا رمب وبقية معاقل ومدب الفر ج  
بالسااااااهل ال اااااامي، نع ااااادما بعاااااس هااااا وب جاسوسااااايب الاااااى دولاااااة المماليااااا  اا ااااا  

، امااا (22)الم العاا  ب خبارهمااا تاارد أوًك با ول هتااى ألقااي القاابض عليقماا نااي القاااهر 
م، ن خك أهبتاة لاكل  خوناًا 0243ها  448اب على علم بهراة الفر ج ني س ة أ ة ا

 .(29)مب قيامقم بهملة صليبية جديد  على أهد  غور الدولة المملواية

وعاا و  علااى كلاا  نااإب جواسااي  ا عااداء مااب صااليبييب وتتااار اااا وا م دساايب  
ع اادما ااااب وم ت اريب نااي أرض الدولاة المملوايااة باال ناي الجااي  المملااواي  فساة، ن

 اااااب م:  وبي ماااا0210هاااا 411بيبااار  مهاصااارًا لهصاااب القاااريب باااب د ال اااام سااا ة 
أب السال اب يرماي   اابًا  اتفاقالسل اب واقفًا ل صض الم ج يقا  ورد  رسل عااا، و 

على القلعة مّر بة  ا ر نرماه، نإكا نية ب اقة مب جاساو  ناي العساار مرامو قا 
رساال، نساالم ال ااا ر لااة، وقااال:  استصااهبة أخبااار الساال اب، وكلاا  بهرااور ابياار ال

 (26)مع  ليقرأه الفر ج، نقكه الب اقة اتبقا اليام جواسيسام  
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م( 0922هااا 121وتصااور ل ااا الرسااالة التااي بع قااا ا مياار آقااو  ا ناارم )  بعااد  
ابااب ساعيد الدولااة م اير الساال اب المملااواي وجليساة آ ااكا  مقادار ع ايااة الدولااة  الاى

اسااتمرار عملقاام،  هميااتقم القصااوي  م قااا، يقااول ا ناارم  بالقصاااد، وهرصااقا علااى
مخا بااًا ابااب سااعيد الدولااة وموبخااًا لااة علااى ت قيصااة لراتااض أهااد القصاااد وهااو رااوء 

يااا ابااب سااعيد الدولااة، مااا أ اا  اك ابااب تعااي  الدولااة، والاا    (*)،ابااب صااباح:  والاا 
م، وماب هاكا وصل  الى أ   تق اا جواما  )رواتاض( القّصااد الاكيب هام عايب اإلسا 

باة  ويجايءوأ باهة. واللة اب عاد  تعّرر   هد ني ال ام بع   مب يق ا رأس  
 . (22)ني مخ    

ويباادو مااب ا خبااار المتعلقااة بالقصاااد والعيااوب أ قاام قااد تما ااوا مااب مااّد الدولااة  
نالمخااااابرا   ،بالمعلومااااا  الر يسااااية الهيويااااة عااااب تهراااااا  ا عااااداء واسااااتعداداتقم

بزعاماة ملاقاا الاكي  ناي قبارص ع  معرناة أمار اله اود اإلنر جياةالمملواية اسات ا
و قبقااا، وآيااة كلاا  أب ا مياار يلبغااا الخاساااي ع اادما دخاال  خ اا  لغاازو اإلسااا درية

مااا  يم:  ورأ0942هااا 141بعااد غااار  القبرسااي الماادمر  عليقااا نااي ساا ة  اإلسااا درية 
وبا  قااا، باااى مااا  آل أمرهااا اليااة مااب القاادم والهريااق، والقتلااى  الم روهااة بماهرهااا

وهامة، نا م  فساة علاى عادم التراياز بقاا هايب  هأصابقا وأصاض أهلقا ني أيام عز 
 .(24)بجزير  قبر     بلغة أب العمار 

نجواسي  الدولة أخبروها ب مر اكستعدادا  العساارية الصاليبية بقبار ، وهاكا  
مهمال الجاد،    ولاب هااام اإلساا درية لام يهمال ا مار علاى ما عبر ع ة با  العمار 

 ولعل السبض ني كل  يرجا الى ا ر  قراص ة اإلنر ج ني البهر.

ولما اا   الجاسوسية عمً  متبادًك، ولم تست ا الدولة المملواياة م اا جواساي   
ا عداء مب دخول أراريقا أهيا ًا، نإ قا قام  بتج ياد جواساي  ا عاداء لصاالهقا ماا 
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علااااى بعااااض ا مااااور، وقااااد وصااااف ل ااااا اساااات اع  الااااى كلاااا  ساااابيً ، مااااا ا  عقاااام 
جاساو  عادوه جاسوساًا  يصاّيرالقلق  دي كل :  وال رياق ناي كلا  أب يتل اف الاى أب 

، نهي  اك يلقاي ةوالبر وا ر  البكل، هتاى يساتخرن  صايهت ةلة، ب ب يتودد الية باكستمال
 اليااة مااا أراد تبليغااة الااى صاااهبة ا ول ممااا نيااة المايااد ، نيوصاالة اليااة، نياااوب أقاارض

 .(21) لقبولة مب بلوغة لة مب غيره مما يتقمة

واسااات اع  الدولاااة عاااب  رياااق الجواساااي  التراجماااة أب تقاااف علاااى تهرااااا   
ا عداء ومخ  اتقم  هوهاا، واتصااكتقم الداخلياة والخارجياة عبار أرارايقا، وم اال 
          كلااااا  أب ملااااا  الهب اااااة اساااااهاق باااااب داود باااااب سااااايف باااااب أرعاااااد الملقاااااض بااااااله ي

م( قاااااد ااتاااااض ملاااااو  اإلنااااار ج داعياااااًا لقااااام الاااااى غااااازو الدولاااااة 0623  هاااااا899)  
المملواية، و ّسق معقم الخ اة الهربياة الم اسابة، وكلا  بقادومقم بهارًا ماب ال امال، 

، ولااب الدولاة المملواياة عرنا  باا مر، وألقا  القابض (28)وهجومة برًا ماب الج اوض
 على ْهْملة رسا ل مل  الهب ة الى ا وروبييب.

، ومراقباة تهراااتقم ءتصر الهاجة الى الترجمة على جماا أخباار ا عاداولم تق 
واكسااااتعداد للتعاماااال معقاااام، وا ااااف جاسوساااايتقم  المراااااد ، باااال تعااااّدي كلاااا  الااااى 
الهاجة اليقا ني ميداب المعراة، وناي أ  ااء الهصاار والم ازلاة، نقاد روي اباب  اداد 

رية نااااي الهاااارض، نخاااا ل خبااارًا  ريفااااًا يتعلااااق بم اااااراة المتاااارجميب للوهااادا  العسااااا
ماب أهاال  هصاار بيبار  لقلعاة ال اقيف:  ورد قاوم مسالموب ماب عااا، ومعقام اتاض 

عااا الااى ماب بال ااقيف ماب ال ااواض، واا اا  الاتاض أوراقااًا مقصوصاة عااوض الاتابااة 
باااالخ  الفر جاااي، نترجمااا  ناااااب مرااامو قا:  ك يقاااولّ ام  ااازول هاااكا العااادو علااايام، 

ب اهتجاا ام عليااة نخااكوا مااب ياا تم الااى  اايء تصاارنو ة نيمااا يعوقاااتلوه أّ ااد القتااال، وا 
ناا ب، وسااّموا لقاام رجااً ، وكاااروا أمااورًا با  ااة تؤاااد وصاااياهم لقاام. وااااب بال ااقيف 
عااد  ماا اااب أخاك م اة خوناًا  رجل قد صادروه ن وصوهم ني الاتض بت يياض قلباة، وا 
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ا سارار، مب مخامرتة )خيا تة(، نلما وقف موك اا السال اب علاى ماا ناي الاتاض ماب 
ب أ اااتم رأياااتم ماااب أ فساااام عجااازًا عاااب قتالاااة  أماار أب ياتاااض م لقاااا وأب ياااازاد نيقاااا:   وا 
نساااااّلموا الهصاااااب الياااااة، واجعلاااااوا نيماااااا ت اااااتر وب علياااااة سااااا مة أ فساااااام وأوكداااااام 
وهااريمام ،  اام بعااس بقااا وزاد نااي مرااايقة الهصااب، نلمااا وقفااوا علااى الاتااض وتيقّ ااوا 

ا  التي ك يماب أب ي لا عليقا سواهم، رأوا مب صهتقا بما وجدوا نيقا مب الع م
الارأي أب يبع ااوا الااى الساال اب ي لبااوا م ااة ا مااب علااى الهااريم والولااداب ع ااد علمقاام 

 (23) باستمقاره عليقم، وعجزهم عب هفم الهصب، ن جابقم الى كل  وتسّلمة  ما قم
. 

ولاااة نااال ص المتقااادم يا اااف ل اااا بجااا ء عاااب مااادي أهمياااة الترجماااة وخ رهاااا للد 
المملواية ني الهرض والسلم مب جا ض، اما يور  ل ا أمر استصاهاض المماليا  لاا 

نااي هم تقاام الهربيااة، لمااا قااد  (91) جميااا اتاااض اإل  اااء، خاا   ا فااة يسااير  ماا قم 
 يهتاجوب الية مب مقام اتابية ني أرض المعراة.

ماب نار ج ونوق كل  ناإب دولاة المماليا  أرسال  رجالقاا العاارنيب بلغاا  ا عااجم  
 .(90)وتتار كغتيال ملواقم أو أمراء الممالي  الفاريب الى الممال  المجاور  

والدوانا العسارية للترجمة ني ديواب اإل  اء ا ير ، والهديس ع قا يهتاان الاى  
نااي بهااس م فاارد يا ااف عااب ا ياار مااب جوا بقااا الخفيااة، وكلاا  ممااا وقفاا  عليااة 
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أا رهاا أيادي البااه يب المعاصاريب، أو  الاى بعض المصادر والو ا ق التي لم تصال
 .(92)هي مجقولة ع دهم وكل  لعدم الا ف ع قا أو صعوبة الوصول اليقا 

كا مااااا تجاوز ااااا ا غااااراض والبواعااااس العسااااارية لهراااااة الترجمااااة نااااي ديااااواب   وا 
اإل  ااااء المملاااواي ناااإب  ا ساااباض اكقتصاااادية ك تقااال ع قاااا أهمياااة وخ ااارًا، وأهااام 

 الدانعة للترجمة: التجار  والكهض.البواعس اكقتصادية 
أمااا التجااار  التااي اا اا  أهاام أسااباض  ااراء الدولااة المملوايااة وقوتقااا اكقتصااادية،  

ماااا توقفاااوا عاااب  نقاااد اا ااا  اهااادي سااااها  الهااارض بااايب المماليااا  والبابااااوا  الاااكيب
التجاااار  ماااا  ناااي   ااا وا اصااادار قااارارا  الهرمااااب والتهاااريم راااد ا وروبيااايب الاااكيب

م، 0230هااا 430اسااترداد الممالياا  لعاااا مااب الصااليبيب ساا ة وخاصااة بعااد الممالياا ، 
اتااض  أسارار هماا   نقد قاام أهاد خباراء الا يساة وهاو مااري و ساا ودو تورسايللو بتا ليف

الصليض  ني م لا القرب الراباا ع ار الماي دي مهااوًك اق ااع ا وروبيايب با ب ق اا 
د  اااروتقم وبالتاااالي ارااااعانقم التجاااار  ماااا المماليااا  هااااو السااابيل الاااى  راااوض مااااوار 

 .(99)وهزيمتقم عسارياً 
لااااب التجاااار  ماااا المماليااا  اا ااا  مصااادرًا إلدرار ا ربااااح الاااونير  علاااى التجاااار  

ا وروبييب مما جعل البابا يسم  لقم بالمتاجر  ما المماليا  ناي أغلاض السالا ساوي 
 .(96)ما يماب أب يقوي الممالي  عسارياً 

ض اكقتصادية التي  ّ قا عليقم الصاليبيوب ك تقال وقد أدر  الممالي  أب الهر  
راااراو  عاااب ماااواجقتقم الهربياااة لقااام، نقااام يريااادوب هرماااا قم ماااب مصاااادر  ااارواتقم 
ال ا لااة، ومااب مصااادر قااوتقم العسااارية مم لااة نااي الممالياا  الصااغار الااكيب يجلبااوب 

 .(92)وايلدولتقم تمقيدًا لتربيتقم تربية عسارية، وتعريبقم  م ادخالقم للجي  الممل
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وب اًء على ما سبق نإب الممالي ، قاموا بت  ي  هراة التجار  ما أغلض الدول  
 واإلمارا  وال عوض القا مة آ كا ، وقد تم ل  جقودهم ني هكا المرمار ني:

هااارص سااا  يب المماليااا  علاااى سااامعة ب دهااام التجارياااة ع اااد ملاااو    -أ
ل الااااديب اإلنااار ج وتجااااارهم، نع اااادما ألقااااى  ا اااض  اااارابل  ا مياااار جمااااا

على أهد  القبض م،0996ها 192آقو  المعروف ب ا ض الار  س ة 
لرجااال أ اااة تااااجر اقراصااا ة اإلنااار ج وأرسااالة الاااى السااال اب ادعاااى كلااا  

ق اا السال اب وا ماراء بصاهة دعاواه، نقاال الساال اب أولاي  قرصاا ًا، و 
لألمراء:  أبصروا  ا ض الار  ايا  عمال ناي با دي ويرياد يفساد علاّي 

 . (94)عل سمعتي  ه  ع د اإلنر ج وملو  البهر التجار، ويج

تقادير التجااار واهتارامقم وبخاصااة الاباار ماا قم لماا لااديقم ماب  ااروا    -ض
ماديااة رااخمة، تقااديرًا لاادورهم نااي  مااو الهراااة التجاريااة، نوجيااة الااديب 

م( ااااااب  معممااااًا ع ااااد 0210هااااا 411مهمااااد بااااب علااااي التاريتااااي )  
ع ااد واا اا  مااتباتااة مقبولااة  …الدولااة وك ساايما ع ااد الملاا  الماااهر 

جمياااااا الملاااااو ، هتاااااى ملاااااو  الفااااار ج ناااااي الساااااواهل، وناااااي أياااااام التتاااااار 
ب هجاار العسااق  ي واهاادًا مااب أ رياااء التجااار نااي اباا، ويااكار (91) وهوكاااو

(الاااكي م0916هاااا 114)    العصااار المملاااواي  وهاااو مهماااد باااب مسااالم
يرهال )ااكا(  ااب لة الهم الاوانر ناي التجاار  وناي العبياد السافكار  ناااب

الااااى الق ااااد والهب ااااة والاااايمب والتااااارور ويعااااودوب لااااة با رباااااح الا ياااار  
 . (98)المفر ة 

أما التجار الاارمية الكيب  الوا  بقة ابيار  متمياز  ماب التجاار ناي 
كلاا  العصاار ، نقااد  ااجعتقم دولااة الممالياا  لمااا لقاام مااب  فااوك تجاااري 

وواااااكتقم  ممتاااد ماااب مصااار الاااى الق اااد تجلاااى ناااي مه ااااتقم ون اااادققم
                                                           

 .298اليوسفي،  زهة ال امر ني سير  المل  ال اصر: .94
 .230 2، وا مر:039 2ال عيمي، الدار  ني تاريخ المدار :  .91
 .24 2ابب هجر العسق  ي، الدرر الاام ة: .98
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ومرااااازهم التجارياااة ماااب جا اااض، ولماااا قااادموه ماااب رااارا ض ومااادنوعا  
 .(93)عزز  الخزي ة المملواية مب جا ض آخر

ولاام يقتصاار تقاادير الدولااة المملوايااة علااى رعايااة التجااار الااكيب اااا وا 
ماااب رعاياهاااا بااال قامااا  سياساااتقا اكقتصاااادية علاااى اساااتج ض التجاااار 

واإلهساااااب الااااايقم، نقااااد اتاااااض  واسااااتقدامقم مااااب اااااال ا ماااام وا ج اااااا 
الم صااور قاا ووب أما ااًا لااال التجااار مااب ااال الااب د ت ااجيعًا لقاام علااى 

، و جاااد ناااي و يقاااة أخاااري تخاااص تجاااار (61)القااادوم الاااى دولاااة المماليااا 
الفااار ج أ اااة:   ك يتعااارض لقااام بااابلص وك يجااادد علااايقم هاااوادس ك ناااي 

 .(60)البر وك ني البهر 

ماااااااا  (62)مراسااااااايم وا ما اااااااا  التجارياااااااةعقاااااااد الممالااااااا  المعاهااااااادا  وال –جاااااااا 
الجمقوريااا  اإلي اليااة، والممالاا  ا وروبيااة المختلفااة، وقا ااا  التتااار، 

ما هة      وس  يب الق د، وأغلض الايا ا  السياسية المعاصر  لقم، 
لقكه الدول امتيازا  تجارية ا ير ، مما أدي الى اقبال هكه الدول علاى 

رسااال تجارهااا الااى أراراايقم، ن صاابه  ماادب  المتاااجر  مااا الممالياا ، وا 
ال ااام ومصاار وموا يقااا االقاااهر  ودم ااق وهلااض واإلسااا درية وبياارو  
وال كقيااااة تعااااج بالتجااااار والجاليااااا  ا ج بيااااة مااااب مختلااااف ا ج ااااا  
وا لساااا ة. ونااااوق كلاااا  نااااإب م اااال هااااكه المعاهاااادا  قااااد سااااّقل  مجاااايء 

ونر ساااا  الق اصااال ا وروبيااايب، هياااس وجاااد ق اصااال لبر ااالو ة والب دقياااة
                                                           

ا مر: صبهي لبيض:  التجار  الاارمية وتجار  مصر ني العصور الوس ى  المجلة التاريخية  .93
 .29-2م، المجلد الرابا، العدد ال ا ي، ص 0322المصرية، 

 960-961 09القلق  دي، صب  ا ع ى:  :ا مر. 61
 .M. Amari, I diplomi Arabi del Rا مر: م ل هكه الو ا ق والمراسيم وا ما ا  والعقود ع د:  .60

Archivio Fiorentino (Firenze 1863) PP.165-236  
 

 ,Maximiliano A. Alarcon Y.Santon and Ram'on Garcia De Linaresا مر:  .62

Los Documentos Arabes Diplomaticos Del Archivo De La Corona De 

Ragon, (Madrid 1940) PP.372-390 
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وبياازا وج ااو  ونلور سااا ونرساااب اكسااتبارية وغياارهم نااي ا ياار مااب ماادب 
 .(69)الدولة المملواية

وتعزيااازًا لماا اااة الق اصااال المعتماااديب ع اااد الدولاااة المملواياااة نإ قاااا قاااد أع ااا  اااال  
ق صل صا هيا  تجارياة وقراا ية نيماا يتعلاق ب ا فتاة، بال اب الدولاة صارن  لاة راتباًا 

 اتمل علياة هاكه تأمّ   اقامتة ني ن ادق ابيار هاو وأناراد  ا فتاة بماا خاصًا )جاماية(، و 
 .(66)الف دق مب مستودعا  ومرانق مختلفة

اااااب عميماااًا،   قااام الوسااا اء الاااكيب  نقااادأماااا عاااب دور التراجماااة ناااي التجاااار   
يقومااوب بالتفاااهم باايب المتبااايعيب مااب عاارض وغياارهم مااب أرباااض  ا لساا ة. ولااكل  قّلمااا 

الو ااا ق التجاريااة الصااادر  عااب ديااواب اإل  اااء المملااواي مااب اإل ااار   تخلااو و يقااة مااب
الاايقم ، نقااد جاااء نااي اهاادي المعاهاادا  التجاريااة التااي وقعقااا الممالياا  مااا جمقوريااة 

م، ما  صة:   س ل المكاوروب صدقات ا ال اريفة أ اة اكا 0683ها  836نلور سا س ة 
الاااااى  غااااار ماااااب ال غاااااور  هرااااار جماعاااااة الفااااار تي ب ال غااااار الساااااا دري المهااااارو  أو

وهرااروا ببراااعتقم الااى ن اادققم أو مخااز قم يبيعااوب براااعتقم بالقياااض أو  اإلساا مية
لماااب يختااااروه )ااااكا(، وبعاااد كلااا  يقاااوم الماااكاوروب للاااديواب ال اااريف ب ربعاااة ع ااار  بال قاااد

                 ناااااااااااي الما اااااااااااة وأب يوز اااااااااااوا برااااااااااااعة بقيماااااااااااة كلااااااااااا  أو  قااااااااااادًا ماااااااااااب غيااااااااااار  دي ااااااااااااراً 
 .(62)لتراجمة السمسر  وا

ويمقاار أب الدولااة المملواياااة اا اا  تهصااال علااى ادرارا  ابياار  ماااب الرسااوم التاااي  
 .(64)تدنا مقابل القيام بالترجمة أ  اء عقد المبايعا  والصفقا  التجارية

                                                           

 .961-993، 911 9ا مر هايد، تاريخ التجار  ني ال رق ا د ى: .69
صبهي لبيض:  926، 914، 916-9 919 9ا مر: هايد، تاريخ التجار  ني ال رق ا د ى:  .66

 الف دق ماهر  سياسية اقتصادية قا و ية    ر ني اتاض: مصر وعالم البهر المتوس ، اعداد 
 .912-286م: 0384باري ،  -القاهر  ،، دار الفار للدراسا 0وتقديم : رؤوف عبا ،  

62. J. wansbrough., “A Mamluk Commercial Treaty,” P.54. 
 .018ا ف القال  وبياب ال رق والمسال :  ا مر ابب  اهيب، زبد  .64
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اّدوا   وع و  على كل  نإب الترجمة اا   رارورية لتساقيل التجاار    ب التراجماة عا
بيااا والتبااادل التجاااري ، ويمقاار كلاا  جليااًا مااب خاا ل مااو قيب و ااقودًا علااى عمليااا  ال

م بيب السال اب المملاواي الملا  0226ها 422 ص المعاهد  التجارية المبرمة ني س ة 
المعز أيب  وبيب جمقورية الب دقية:  اكا ا تري أهد الب ادقاة أو أهاد المسالميب  اي ًا ماب 

قاادمًا للاا مب هتااى تاااوب العمليااة امخاار أو اكا باااع أهاادهما  ااي ًا لهخاار نعليااة أب ياادنا م
 .(61)التجارية  ابتة، ولياب الترجماب  اهدًا بيب الم تري والبا ا ويجض أب يو ق كل  

ويمقاار مااب خاا ل اهاادي المعاهاادا  التجاريااة الموقعااة زمااب الساال اب قايتباااي مااا  
الفااار ج، أب سااال ة التراجماااة علاااى تجاااار الفااار ج اا ااا  قوياااة، وأ قااام ااااا وا ي اااددوب ناااي 

، أو ي اات وب نااي  لااض ا جاار  مااب تجااار الفاار ج الااكيب ربمااا  لباا  اءا  الترجمااة اجاار 
ب مااب  اارو  الب ادقااة أ قاام اكا أقاااموا بالترجمااة لمااب أ:   كااار ما قم أجاار  الترجمااة ماارتيب

هو مستقر ني الترجمة ن  ي البوب بترجمة  ا ية، ولو اا ا  البيعاة مقيماة باال غر، ولاو 
ب العوض ن  ي الض  بترجمة  ا ية  نرسم لقم بكل  هياس أخرن التاجر الفر جي بقار ا

التااااجر الفر جاااي أقاااام بالترجماااة أوًك للترجمااااب الم فصااال ماااب الترجماااة، نالج ااااض العاااالي 
الماكاور  ناي         يتقدم باإجراء تجاار الفار تييب الماكاوريب علاى هاام  ارو  الب ادقاة 

 .(68)كل  

لبواعاس اكقتصاادية للترجماة ناي العصار وتاعد مس لة العملة وبخاصة الاكهض ماب ا 
المملواي، هيس وّ ق الممالي  ع قاتقم بمملااة التاارور )الساوداب الغرباي( التاي اا ا  

 .(63)واهد  مب المصادر ا ساسية لجلض التبر

                                                           

61. M.Latri,”Traite des Paix et de Comerce”, PP.77-80. 
68. A.Amari, I diplomi Arabi del R. Archivio Fiorentino, PP.203-4. 
 .N 94،92،96( ورقة، 2 2131ا مر العمري، مسال  ا بصار، مخ و  أهمد ال الس،  وبقابو سراي )رقم  .63

Levtzion, “Mamluk Egypt and Takrur (west africa)” in Studies in Islamic 

History and Civilization in Honour of Professor David Ayalon, 

(Leiden.1986), PP 183-270.. 
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وعااا و  علاااى كلااا  ناااإب المماليااا  بهاااام ع قااااتقم التجارياااة ال  ااا ة، وتاااردد تجاااار  
الدواا  وهي  د اا ير م خصاة علاى أهاد وجقيقاا صاور  الفر ج الى ب دهم قد تعاملوا ب

الملاا  التااي تاراارض نااي زم ااة، وعلااى الوجااة ا خاار صااورتا ب اار  وبااول  والهااوارييب 
، وياعّباااار ع قااااا باإلنر تيااااة جمااااا ةاللااااكيب بعااااس بقمااااا المسااااي  عليااااة الساااا م الااااى رومياااا

 .(21)اَنِرَ تي 

الدولااة المملوايااة ماااب ونااوق التعاماال باااإلنر تي نااإب معاادب الفرااة قااد تاادنق علااى 
، بااال اب المااااهر برقاااوق بعاااس الاااى بااا د الفر جاااة لجلاااض (20)أوروباااا وماااب آسااايا الوسااا ى

 .(22)ال ها  ا همر لررض الفلو 

للترجماااااة نإ قاااااا ك تقااااال أهمياااااة عاااااب البواعاااااس العساااااارية  البواعثثثثثث ال ي يثثثثثةأماااااا  
  اااااء واكقتصااااادية السااااالفة الااااكار، وقااااد مقاااار  الهاجااااة الااااى الترجمااااة نااااي ديااااواب اإل

 :ي تيالمملواي  تيجة لما 

الصراع على السياد  على ا مااب المقدسة بايب المماليا  والصاليبييب  -أ
ماااااب جا اااااض، وبااااايب المماليااااا  والتتاااااار ماااااب جا اااااض آخااااار، نقاااااد  اااااب 
الصليبيوب هروبقم وهم تقم على المسلميب وعّدوهم افاارًا يساي روب 

أ ة قاد تام ت قيار قرابة م تي عام، اك  (29)على مواقا ايما قم المقدسة
الساااهل ال ااامي ماا قم تمامااًا علااى يااد ا  اارف خلياال بااب قاا ووب نااي 

م، ولاااا قم لااام يتخلاااوا عاااب م ااااريعقم الصاااليبية، 0230هاااا 430سااا ة 
وهااااولوا اعااااد  ساااي رتقم علاااى ا راراااي المقدساااة الخاراااعة لساااي ر  
الدولااة المملوايااة ب ااب الغااارا  علااى السااواهل المملوايااة، وبمهاصاار  

 اقتصاديًا إلرعانقم عساريًا. الممالي 
                                                           

 .961 9القلق  دي صب  ا ع ى:  .21
 .980-981ا مر آ تور، التاريخ اكقتصادي واكجتماعي:  .20
 .10، اغا ة ا مة با ف الغمة:المقريزي .22
 .22ا مر: بور، آيليب:  ماكن ب رية مب العصور الوس ى .29
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ققاار الممالياا  عساااريًا، عماادوا  عاابوّلمااا أيقااب ا وروبيااوب عجاازهم  
الى مهاورتقم سياسيًا، ن رسلوا البع ا  الدبلوماسية لتهقياق ماا عجازوا 
ع ااة هربيااًا، ووعاادوا ببااكل ا مااوال ال ا لااة للخزي ااة المملوايااة نيمااا اكا 

ى القااد  وباا د الساااهل، نقااد ساامه  لقاام دولااة الممالياا  بالسااي ر  علاا
كاااار العماااري ناااي دساااتوره المؤلاااف لاااديواب اإل  ااااء خبااار السااافار  التاااي 
أرسلقا نيلياض السااد  ملا  الفر ساييب الاكي ي اار الياة ونقاًا لمصا ل  
ديااااااااااواب اإل  اااااااااااء المملااااااااااواي باساااااااااام: )الريااااااااااد ناااااااااار  ( نااااااااااي ساااااااااا ة 

 م  البًا  بي  المقد  على أ ة يفات  لاة سااهل قيساارية0923ها 191
وكتااااة، والااااب د م اصاااافة،  ماااااأو عسااااق ب وياااااوب لإساااا م بقمااااا وك  

درارا ومساجد المسلميب، قا مة، و  قومتقا دار ، على أ اة يباكل ماا تي  ا 
ولاااااب  الساااال اب المملااااواي قاباااال العاااارض  (26) …ألااااف دي ااااار تعّجاااال

 …الفر سي بالرنض ال ديد والتقديد والوعيد لرسال الرياد نار   قاا ً : 
لااام ألساا ة تااكار القااد ، واللااة مااا ي ااال أهااد ماا ام م ااة  والااام صااار 

ترابة، اك ما تسفيقا الرياح علية وهاو مصالوض و وصاري نايقم صارخة 
زعزع  قواهم، وردهم أقب  رد، ولم يقرأ لقم اتاباًا، وك رد علايقم ساوي 

 .(22)هكا جوابًا 

أماااااا التتاااااار ناااااإ قم قاااااد ت لعاااااوا الاااااى الساااااي ر  علاااااى مراااااااز الهاااااج 
ي الهجاز م اك أياام المااهر بيبار  الاكي توجاة ب فساة الاى اإلس مي ن

م بااا ب التتاااار 0248هاااا 441الهجااااز ع ااادما بلغتاااة ا خباااار ناااي سااا ة 
 جقازوا راباًا الاى الهجااز، وقصادوا باكل  ا اف ال رقاا ، والتلصاص 
علااااى تلاااا  الجقااااا ، نرابااااوا ال ريااااق، ومعقاااام جماعااااة مااااب المغاااال ك 

مااؤمب اّك وك كمااة، ااام أهلاااوا  يعرنااوب اللااة، وك هرمااة وك يرقبااوب نااي
                                                           

 . 903 2، وا مر المقريزي السلو  : 82العمري، التعريف بالمص ل  ال ريف: .26
 .86-89المصدر السابق  .22
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مب أممو وااب قصدهم استباهة دم الهجان ناي الهارم، نبلغاتقم هرااة 
 .(24)السل اب، نرجعوا خا بيب 

وتارد  رساال  ااه ري بااب تيمااور الاى الساال اب المملاواي نااي القاارب  
 الباااة أب تااااوب اساااو   –التاساااا القجاااري  الخاااام  ع ااار الماااي دي 

ل اب المملااواي  رّدهااا ردًا قبيهااًا مبي ااًا لقاام الاعبااة ل اااه ري اك أب الساا
 .(21)أب اسو  الاعبة لس  يب الممالي  ولي  لغيرهم

ونااااوق كلاااا  نااااإب ساااا  يب الممالياااا  ا ااااتر وا نااااي ماااا هقم التقليااااد  
باااإلمر   مااراء ماااة أب تاااوب الخ بااة والساااة واسااو  الاعبااة للساال اب 

 .(28)المملواي

لواياة راعياة للهارميب ال اريفيب الهج اإلس مي: لقد غاد  الدولاة المم -ض
وبي  المقد ، وأولى س  يب المماليا  ا ماااب المقدساة أتام الرعاياة 

، (41)، وأقاااموا الخا ااا  نااي  اارققم(23)والع ايااة، ناا م وا  اارق الهجاايج 
وقااااموا  بعماااار  ا ماااااب المقدساااة وب ااااء المااادار  والساااقايا  والبااار  

لمماليا  نخاروا بهماايتقم ، بل اب س  يب ا(40)والم اهر والقباض نيقا
لألمااااب المقدسااة مااب جا ااض امااا عّباار هجااان العااالم اإلساا مي عااب 
تقديرهم لدور س  يب الممالي  ناي هماياة ا ماااب المقدساة ورعايتقاا 

 .(42)مب جا ض آخر

                                                           

 .924الروض الزاهر ني سير  المل  الماهر: ،ابب عبدالماهر .24
 .68 02، 948 06ال جوم الزاهر : ا مر ابب تغري بردي، .21
 .623، 030 0ا مر الفاسي، العقد ال ميب ني تاريخ البلد ا ميب:  .28
 .81ا مر ابب عبدالماهر، الروض الزاهر  .23
 .099 6ا مر ابب ايا ، بدا ا الزهور:. 41
 .028-001 0ا مر: الفاسي، العقد ال ميب: .40
 .48، 68ا مر مؤلف مجقول، ما ة و يقة:ورقة: .42
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وقااادم الهجااايج اإلسااا مي ماااب بااا د المغاااول والتااار  والاااروم والق اااد  
مية، واااب نايقم الا ياروب والمغرض والتارور وغيرهاا ماب الاب د اإلسا 

ممااب ك يهساا وب العربيااة، نااااب ك بااد مااب وجااود التراجمااة للملااو  أو 
ا مااراء أو الااوزراء الااكيب غالبااًا مااا تقااوم الدولااة المملوايااة باسترااانتقم 
وت ميب ما يليق بقم مب سبل الراهة واإلارام، وقاد يلتقاي بقام السال اب 

م 0929هااا  126تاارور سا ة أهيا اًا، نع ادما هاج ْمَ ساا موساى ملا  ال
لتلقياة،  قّدم للسل اب مهمد بب ق ووب هدايا جليلة، وأرسل المقم ادار

وراااض بااة الااى القلعااة نااي يااوم الخدمااة، نااامت ا أب يقّباال ا رض، وقااال 
للترجماب:   أ ا مالاي المكهض، وك أسجد لغير اللاة ، ن عفااه السال اب 

بض مجي اة، نقاال:  أرد  سا        مب كل ، وقرّبة وأارماة وسا لة عاب
 .(49)الهج ، نرسم للوزير أب يجقزه بال ما يهتان الية 

لااى هااج  اام  (46)وت ااير المصااادر الااى هااج ملاا  أوكد قرماااب  ، وا 
، وهااااْج أهاااااد وزراء العجاااام وزار القاااااد  (42)الااااديب رساااااتم ملاااا  ااااااي ب

         ، امااااااااا هااااااااج ملااااااااااب مااااااااب ملااااااااو  التااااااااارور نااااااااي ساااااااا ة(44)والخلياااااااال
 .(41)م0202ها 308

الهاج المسايهي، نعلاى الارغم مااب ماروف الهاروض الصاليبية التاي  ااّ قا  -جاا
ا وروبيااوب ومااا تراتااة مااب م اااعر العااداء نااإب تسااام  دولااة الممالياا  

                                                           

 مومف يقوم باستقبال الرسل والملو  الوانديب على الدولة المملواية. ا مر: الخالدي  : المقم دار
 .90والسباي معيد ال عيم ومبيد ال قم: 019العمري، المقصد الرنيا الم   ، ورقة 

ة ، وا مر: ابب ا ير، البداي002الكهض المسبو  ني كار مب هج مب الخلفاء والملو   ،المقريزي .49
 .69 6مسال  ا بصار: ،، العمري002 06وال قاية: 

 .932 2القلق  دي صب  ا ع ى  ،ا مر 46
 .10 06ابب ا ير، البداية وال قاية: ،ا مر 42
 .81 13ابب  داد، تاريخ المل  الماهر: ،ا مر .44
 .969 6ابب ايا ، بدا ا الزهور:  ،ا مر .41
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ومب قبلقا دولاة ب اي أياوض مّااب الهجاان المسايهييب ماب القادوم لزياار  
ا مااب المقدسة ني القد  وبي  لهم ودير سا   ااتريب وغيرها مب 

التااااي أرااااه  زيارتقااااا مااااب ال ااااعا ر المساااايهية:  مااااب أجاااال  ا مااااااب
 .(48)العباد ، وااتساض الفرا ل الروهية 

وقااااد سااااقل  الدولااااة المملوايااااة مجاااايء الهجااااان المساااايهييب الااااكيب  
اسااتفاد  الدولااة المملوايااة ماا قم ماليااًا وتم اال كلاا  نااي رااريبة يؤديقااا 

ياناااا الهجاااان ع اااد دخاااولقم الماااوا م اإلسااا مية المخصصاااة للهجاااان ا
 .(43)وصور وعاا وصيدا واإلسا درية وغيرها

 (11)وعلاااى الااارغم ماااب ساااماح المماليااا  باااالهج لرسااال ملاااو  اإلنااار ج 
وا للهج سرًا، ولم يا فوا عب  خصاياتقم ؤ نإب بعرًا مب ال صاري جا

الهقيقياااة خوناااًا ماااب أب يلقاااي المماليااا  القااابض علااايقم، نقاااد هاااج ملااا  
عتاة اكساتخبارا  المملواياة م، نتاب0282هاا  480الارن سرًا ني سا ة 

م اااك خروجاااة ماااب بااا ده، ولماااا وصااال الاااى القاااد   قااابض علياااة وعلاااى 
 .(10)ترجما ة وأهررا الى الديار المصرية واعتق  بقا 

و ماااارًا لمااااا للقااااد  مااااب أهميااااة، ولا اااار  مااااب يؤمقااااا مااااب الهجااااان  
المسيهييب نإب الدولة المملواية قد عّي   ترجما اًا خاصاًا للقاد  يقاوم 

بال الهجااان بيانااا والقااد ، ويقااوم بإ بااا   خصااية ااال ماا قم نااي باساتق

                                                           

 .42 0ر سيماب، تاريخ الهروض الصليبية: . 48
43. H. Ernst,Die Mamlukischen Sultansurkunden de Sinai – Kloster (Wiesbaden, 1960) P236 

A.V Harrf., The  Pilgrimage Of A.V. Harrf 1496 -1499. Ed by M. Letts 

(London, 1946) PP. 92-93.. 
 .264 1ا مر ابب الفرا ، تاريخ ابب الفرا :  .11
 .222 1فرا :ا مر ابب الفرا ، تاريخ ابب ال .10
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ب اقااااة خاصااااة  اااام يرساااال  سااااخة م قااااا الااااى ابياااار التراجمااااة بالقاااااهر  
 .(12)لعررقا على السل اب 

ويبااادو أب التراجماااة ااااا وا يراقباااوب الهجاااان والرهبااااب مراقباااة دقيقاااة،  
م مرساااو وقّلماااا يسااامهوب لقااام بالت قااال خاااارن القاااد  دوب مااارانقتقم نفاااي 

م الااااى ر ااااي  دياااار 0646هااااا  843أصاااادره الساااال اب خ ااااقدم نااااي ساااا ة 
صاااااااقيوب مّااااااااب نياااااااة السااااااال اب الرهبااااااااب ماااااااب:  التوجاااااااة الاااااااى ب دهااااااام 

، وم ااا (19)ورااروراتقم، والعااود الااى مهلقاام بترجماااب وبغياار ترجماااب..  
ب اااب بياده ماب ا التراجمة مب أب :  يتعرروا الى الفر ج ناي ترجماة اك

 .(16) سوم  ريف بالترجمةيقصد التعرض اليقم مر 

الخليفاااة العباساااي، قاااام بيبااار  بإهيااااء الخ ناااة العباساااية بمصااار بعاااد  -د
             ساااااااقو قا ناااااااي بغاااااااداد، وقاااااااد تااااااام هاااااااكا اإلهيااااااااء بمصااااااار ناااااااي سااااااا ة

، ومااب يومقااا وهتااى سااقو  الدولااة المملوايااة نااي (12)م0241هااا  423
هااكه  بدايااة القاارب العا اار القجااري  الساااد  ع اار المااي دي ااتسااب 

الدولااة ماا ااة دي يااة وسياسااة هامااة، نغااد  مصاار وال ااام مه ااًا لساااب 
العلماااااء والفراااا ء، باااال اب مااااب المااااؤرخيب مااااب أرجااااا عممااااة مصاااار 

 .(14)وال ام الى وجود الخ نة العباسية بقا

ويبادو أب ساا  يب الممالياا  قااد اتخاكوا مااب وجااود الخليفااة العباسااي  
المسااالميب وسااايلة  دي ياااة ناااي  فاااو  ةبمصااار وماااا هماااي باااة ماااب ماا ااا

                                                           

. 62. وا مر: علي السيد علي، القد  ني العصر المملواي:98أهمد دران، الممالي  والفر ج: .12
   Frescobaldi, Gucci and Sigoli, Visit To The Holy Places,   (Jerusalem 1948) PP 65 –67وا مر: 

19.N. Risani Documenti E. Firmani (Gerusalemne, 1931) P. 298 
16. Ibid P.306.. 
 .033-013ا مر أهمد مختار العبادي، قيام دولة الممالي  ا ولى ني مصر وال ام :  .12
 .36، 84ا مر السيو ي، هسب المهارر :  .14
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عااا ء  ااا  قا بااايب الااادول  ع مياااة ترسااايخًا لااادعا م دولاااتقم، وا  دعا ياااة وا 
الابري ني كل  العصر، نقد أرسل بيبر  الى أهد هاام المغاول وهاو 

خاااب  –م( 0241-0221هااا 442 – 422الملاا  براااة   )هااام باايب 
القبيلة الكهبية التي هام  ني ج وض روسيا وغربي الْقَبْجاق مجموعة 

اإلسا م، ومبايعاة      رسلة :  واتاض علاى أياديقم الاتاض با هوال  مب
ناتباااااااا                                  -عليااااااااة الساااااااا م –الخليفااااااااة 

وأكهباا  )اااكا ولعلقااا: كاّهباا (، وساايرها الااى الملاا  براااة، وسااير  بااو  
 . (11) مسجوًك على قاري القرا  تان الديب ة سب

لاى ورود  ا يار ماب الرسال ماب وت ير مصادر العصار المملاواي ا 
الق د والتارور وب د المغول والع ما ييب وغيارهم ماب الادول اإلسا مية 
ي لبوب مب السل اب المملواي تقليدًا بالهام ياوب صادرًا عب الخليفة 

 .(18)العباسي

 441           مرااز الب اراة، أرسل اكمبرا ور البيز  ي ناي سا ة  -ها 
مااااهر بيبااار  ب رااااًا ملاا ياااًا لي ااارف علاااى م ي لاااض ماااب ال0242هاااا 

، واا اااا  رساااال ملااااو  الهب ااااة تاااا تي (13) ا فااااة الملاااااا ييب نااااي دولتااااة
 الباااة ماااب السااال اب المملاااواي أب يااا مر ب ااار  اليعاقباااة باإلساااا درية 
بتعييب م راب لقم مب اليعاقبة ا قبا ، وقد ور  كل  العمري بقولة: 

اليعاقباااة أ اااة ك يصااا  تعماااد   ولاااوك أب معتقاااد دياااب ال صااارا ية ل ا فاااة 
                                                           

 .098الروض الزاهر: ،ابب عبدالماهر .11
، السيو ي، هسب 64ابب عبدالماهر، ت ريف ا يام والعصور ني سير  المل  الم صور: ،ا مر .18

تاريخ ابب قاري  ، ابب قاري  قبة:493ص  9ق 2السلو : ن ،، المقريزي82 2ر :المهار
 .281 6: ، ابب ايا ، بدا ا الزهور964 2  قبة:

 .212اهمد مختار العبادي، قيام دولة الممالي  ا ولى ني مصر وال ام: :ا مر .13
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معمااااودي اك باتصااااال مااااب الب رياااار ، وأب ارسااااي الب رياااار  ا يسااااة 
ك اااب  اإلسا درية نيهتاان الاى أخاك م اراب بعاد  م اراب ماب ع اده، وا 

 .(81) مخ ب  فة عب المااتبة، لا ة مر ر الى كل  

ويبدو أب السل اب المملواي  قد وّمف هاجة ملاو  ا هباا  الاى  
ريااار  اإلساااا درية ناااي خدماااة سياساااة دولتاااة الخارجياااة، م اااراب ماااب ب 

واتخك م قاا عامال راغ  علاى ملاو  الهب اة، ولاكل   جاده يت ادد ماا 
ب اار  اإلسااا درية:  ناا مر باتابااة ا ااقاد عليااة أ ااة ك ياتااض الااى ملاا  
الهب ااة ب فسااة وك بوايلااة ك ماااهرًا وك با  ااًا وك يااولي أهاادًا نااي باا د 

ى م اااااة وك دو اااااة اك باااااإكب ماااااب السااااال اب الهب اااااة ك قسيساااااًا وك أعلااااا
ووقوناااة علاااى اتابتاااة، وأ اااة متاااى خاااالف كلااا  ا اااتقض عقاااده ورااارب  

 .(80)ع قة 

الجالياااا  وال وا اااف الدي ياااة اإلسااا مية والمسااايهية، لقاااد وجاااد  جالياااا      -و
اساا مية نااي صااقلية وبر االو ة والهب ااة والقساا   ي ية وغيرهااا مااب الااب د 

م ال هااكه الجاليااا  تت لااا   ل صاااري، واا ااالواقعاة تهاا  سااي ر  ملاو  ا
الااى دولااة الممالياا  همايااة لقااا ورنعااًا لمااا يوقعااة الصااليبيوب بقااا مااب نتاا  
وب اا  وراايم، نقااد أرساال الماااهر بيباار  الااى ملاا  صااقيلية ي لااض م ااة 
ك نإ ااة سااي تقم مااب  عاادم اكسااتمرار نااي قتاال المساالميب المقيماايب بااب ده وا 

وقااااااد ، (82)المقيماااااايب  بااااااب ده أسااااااري الفاااااار ج، ومااااااب  وا ااااااف ال صاااااااري
أماا  (89)است جد  الجالية اإلس مية ني ب د الهب ة بالسل اب المملواي

                                                           

 .922، 918 2: . وا مر: القلق  دي، صب  ا ع ى 93العمري، التعريف بالمص ل  ال ريف . 81
 .202 2درر العقود:  ، المقريزي

 (ها.822)س ة  201السخاوي، التبر المسبو : .80
 .918ابب  داد، تاريخ المل  الماهر:  :ا مر .82
 08-01 6العمري، مسال  ا بصار: .89
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الجاليااة اإلساا مية نااي أ اابو ة )ل اابو ة( نقااد أرساال  للساال اب المملااواي 
م( ب ااا ب 0640-0629هاااا  842-821سااايف الاااديب اي اااال )هاااام ماااب 

ي لبااااوب رنااااا  ا يسااااة القيامااااة، وأب ال صاااااري قااااد راااايقوا علاااايقم، ولااااكل 
 .(86)ا كي عب ال صاري بب د السل اب المملواي

ووصل الى القااهر  ناي  قاياة القارب التاساا القجاري   قاياة القارب  
وقبياااااال سااااااقو  غر ا ااااااة آخاااااار معاقاااااال  –الخااااااام  ع اااااار المااااااي دي 

المسااااالميب ناااااي ا  ااااادل  ا رساااااوكب ي لبااااااب ال صااااار  ماااااب السااااال اب 
لباس  الغرسي بقولة:   وصل المملواي، وقد كار خبرهما المؤري عبدا

الااى القاااهر  ا  اااب مااب المغاربااة مااب أهاال ا  اادل  اا ااا قااد توجقااا الااى 
بااااا د الاااااروم بمااتباااااة صااااااهض ا  ااااادل  وعلما قاااااا وأاابرهاااااا وأعيا قاااااا 
ك اساتولى الفار ج علاى ب دهام  بالمبايعة كبب ع ماب، وأ ة ي جادهم، وا 

ب جقاة با د الفار ج ناي ب سرها، وكارا أ قما توجقا لب د ابب ع مااب ما
خفيااة وهمااا باازي الفاار ج هتااى خلصااا اليااة، وأوصاا  اليااة بالبيعااة، وأ ااة 

 .(82)وعدهما بجميل ، وأ ة يبعس اليقم  باكص ول والمقاتلة 

ويمقاار أب ساا  يب الممالياا  اااا وا يسااتجيبوب نااي أغلااض ا هياااب  
لرسااااا ل الجاليااااا  اإلساااا مية، ويتاااادخلوب دبلوماساااايًا ل صاااارتقم ورنااااا 
الممااالم عاا قم، واااا وا يتخااكوب مااب وجااود  وا ااف ال صاااري ومراااازهم 
الدي يااة أدا  سياساااية يلوهاااوب بقاااا نااي وجاااة ملاااو  ال صااااري إل صااااف 
المساالميب والهفااام علااى أرواهقاام وأمااوالقم، نفااي رسااالة بع قااا ال اصاار 

م الاااااى الملااااا  هااااااام 0914هاااااا  112مهماااااد باااااب قااااا ووب ناااااي سااااا ة 
 ية تجااد مااا  صااة:  وعلااما الملاا  مهااي  الرياادراغوب ملاا  بل سااية وسااردا

بااا ب جمياااا ال صااااري ناااي ساااا ر ممالا اااا وب د اااا ماااب جملاااة رعايا اااا، 

                                                           

 .و23ا مر مؤلف مجقول: ما ة و يقة: ورقة  .86
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ومماااب يتعااايب علي اااا هفمقااام وال ااافقة علااايقم، ولاااو تعااارض أهاااد الااايقم 
ب كيااة قبل اااه )اااكا ولعلقااا: قابل اااه( أ ااد مقابلااة ورساام ا باا ب يعتمااد نيااة 

ل  ني الوصية بمب ني الواجض، وا  ما  هب امب  ؤاد على هرر  الم
باا ده مااب المساالميب، امااا  هااب عليااة أيرااًا مااب الوصااية بال صاااري  
  قااام رعايا اااا وأهااال ب د اااا. وقاااد جااادد ا المراسااام ال اااريفة امب بتجدياااد 
الوصااية بجميااا ال صاااري الااكيب نااي ممالا ااا اارامااًا لسااؤال الملاا  نااي 

 .(84)أمرهم..  

ساالة الاى السال اب م أرسل ملا  الهب اة ر 0964ها 161وني س ة  
الماهر جقمق يوصية خيرًا بال صاري ناي با ده، وي لاض لقام الساماح 
بعمار  ماا در  ماب ا ا ساقم، أساو  بااإلنر ج وملا  الاارن الاكيب  رسام 
لقم بعمار  ناي القاد  ال اريف، وأخبار السال اب ب  اة رنياق بالمسالميب 

 .(81)المقيميب ني أررة

اب اإل  اء المملواي ني عقد وتّدل اهدي الو ا ق الصادر  عب ديو  
م أ اااة قاااد اساااتجاض 0600هاااا 806السااال اب نااارن باااب برقاااوق ناااي سااا ة 

ل لاااض ر اااي  ديااار صاااقيوب بالقاااد  لعماااار  مقاااد عيساااى علياااة السااا م  
أي  –وسم  بمجيء الصا اع، وجلاض ماواد الب ااء والعماراب ماب البهار 

ب لام يهادد مصادرها   …دوب دناا أي رساوم للمي ااء:   –مب الغرض وا 
لصااادقا    اااملتة بمراسااايم  اااريفة واريماااة بتماي اااة ماااب عماااار  مقاااد وا
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هرااار  عيسااى عليااة الساا م مااب ا خ اااض والرصاااص وغياار كلاا ، وا 
ا خ اااض والصاا اع مااب البهاار، وامب نقااد هراار المراااض با خ اااض 
والص اع، ومرسوم ا أب يتقدم ال واقف علياة بم اا ماب يتعارض الايقم 

ريق، والوصية بالص اع ال جااريب           ني كل ، أو يقف لقم ني
ماا قم موجااض )رسااوم( بمي ااا يانااا وك بباااض والخ ااابيب وغياارهم، وك ي لااض 

 .(88). …قمامة بالقد  ال ريف

وب اااااًء علااااى مااااا تقاااادم مااااب  صااااوص و ا قيااااة يتباااايب ل ااااا دور الجاليااااا   
وال وا ف الدي ية اإلس مية والمسيهية ني هراة اكتصال الدبلوماسي 

وغيرهم، وما يقوم علية كل  مب هاجة الى الترجمة التي  بيب الممالي 
لااى التراجمااة الااكيب ي اارنوب علااى  تاا مم هااكا اكتصااال باايب ال اارنيب، وا 

 ت فيكه ني ا ير مب ا هياب.

                                                           

 
88N. Risani, Documenti E.Firmani, PP.82-84. . 
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 المبحث الثا ي

 اللغات والمترجمات

 

ف عليقااا نااي أ  اااء البهااس نااي و تاادل المصااادر المختلفااة التااي تماّ ااا مااب الوقاا
لتعرياااض أب دياااواب اإل  ااااء المملاااواي قاااد ارااا ر  تيجاااة لع قاااا  هرااااة الترجماااة وا

الدولااااة المملوايااااة و  ااااا اتقا المختلفااااة مااااب دبلوماسااااية وعسااااارية وعلميااااة ودي يااااة 
لى عدد مب لغا  ال عوض وال وا اف والادول القا ماة  واقتصادية الى الترجمة  مب وا 

ساااليض المخا بااة نااي كلاا  العصاار، وااااب ديااواب اإل  اااء يرااا ا لقاااض وا دعيااة وأ
ال زمااة لااكل ، ويهاادد  ااوع الااورق الااكي ياتااض نيااة لااال اياااب سياسااي بمااا يت اسااض 
وعقيدتاااة وقوتاااة العساااارية والسياساااية ومراااازه اكقتصاااادي، وماا تاااة بال سااابة  للااادول 

 .(83)المملواية

أما أهم اللغا  التاي تما  الترجماة م قاا أو اليقاا ناي دياواب اإل  ااء المملاواي 
 نإ قا:

: يباادو أب اللغااة المغوليااة اا اا  مااا بدايااة التوسااا المغااولي نااي وليثثةالمغ -
،  ام (31)القرب السابا القجري  ال الس ع ار الماي دي لغاة  افاهية غيار ماتوباة

( أب ااااء المغاااول باااتعلم الخااا  ا ويغاااوري، 0221هاااا 426أمااار ج ااااز خااااب )  
هياااس وصااااف ل ااااا ع اااا ملاااا  الجااااوي ي كلااا  بقولااااة:  وونقااااًا لااارأي ج اااااز خاااااب 
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مقترى مراده نقاد وراا لاال أمار قا و اًا، ولاال مصالهة دساتورًا، واساتب لاال و 
أب يقااوم  رك ااض هاادًا وعقابااًا، و ماارًا  ب أقااوام التتااار لاام ياااب لقاام خاا  نقااد أماا

 .(30) ا ويغور بتعليم أ فال المغول الاتابة

وقااد أمااد ا أهااد التراجمااة الااكيب عا ااوا نااي ب  ااا  المغااول والع مااا ييب  اام 
م( بمعلومااا  جياااد  عاااب 0660هاااا 862أخيااارًا وهاااو ابااب عرب ااااه )   الممالياا 

هكا الخ ، يقول :  وأماا الجغتااي نلقام قلام يسامى أويغاور، وهاو باالقلم المغاولي 
. وسبض  قصا ة وا هصاره ناي هاكا العادد، …، وعدتة أربعة ع ر هرناً رم قو 

هااكه أب هااروف الهلااق ياتبو قااا علااى هي ااة واهااد ، واااكل  تلفمقاام بقااا، وم اال 
الهااروف المتقاربااة نااي المخاارن م اال الباااء والفاااء، وم اال الاازاي والساايب والصاااد، 
وم ل التااء والادال وال ااء وبقاكا الخا  ياتباوب تاواقيعقم ومراسايمقم، وم ا ايرهم 
وماااااتيبقم، ودنااااترهم ومخااااتيمقم، وتاااواريخقم وأ اااعارهم وقصصاااقم وأخباااارهم، 

الديوا ياة، والتاورا  الج ايزخا ياة،  وسج تقم وأسفارهم، وجميا ما يتعلق باا مور
 . (32) والماهر ني هكا الخ  ك يبور بي قم    ة مفتاح الرزق ع دهم

ويبدو أب اك تصارا  الساريعة والسااهقة التاي هقققاا المغاول أد  الاى ا ت اار 
يعادوب      هكا الخ  وكيوعة، وبلغ مب تعصض المغول للغاتقم وخ قام أ قام ااا وا 
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اك أب خا  المغاول ولغاتقم لام تصاب  لغاة ال اعوض  ،(39)والمعرنة تعلمة قمة الفرل
 .(36)التي ققروها وسي روا عليقا

باللغاة المغولياة نقاد اااب  المملواي والدولة المملواياةأما اهتمام ديواب اإل  اء 
ابياارًا، وك غاارو نااي كلاا  نااإب المغااول هاام العاادو ا اباار وا خ اار لدولااة الممالياا ، 

مااتبااة المغااول واإل اا ع علااى أهااوالقم المختلفااة، والا ااف  ويباادو أب الهاجااة الااى
عااب بااوا ب سياساااتقم، ومااا ياااوب مااب تهرااااتقم هااو الااكي عّمااق معرنااة الممالياا  

ناي  -يمياز المملاواينالعمري ر ي  ديواب اإل  اء  ،باللغة  المغولية واهتمامقم بقا
اللغة المغولياة ماب ألفام  –موسوعتة الابري التي ص فقا للاتاض ني ديواب اإل  اء 

الترايااااة، يقااااول :  اااااو   اااااق ومع اااااه نااااي اللغااااة المغوليااااة القصاااار ا خراااار   ب 
 .(32)القصر ع دهم  اق، وا خرر او ، وهي خ ف التراية 

القلق اا دي أب خا ااا  القبيلاة الكهبيااة مااب المغااول  هويبادو مااب خاا ل  اص أورد
مااب عقاد برااة وهتاى عقااد  الاكيب هاماوا ناي روسايا الج وبيااة وغرباي سايبيريا ابتاداء

م( اااا وا ياتبااوب اللغااة 0960-0221هااا  162-422غياااس الااديب مهمااد أوزباا  )
 .(34)المغولية بالخ  العربي

ومقمااا ياااب مااب أماار الخاا  الااكي اتااض بااة المغااول نااإب الرسااا ل اا اا  أهاام مااا 
ترجم ني العصر المملواي مب اللغة المغولية الى العربياة، نقاد أ اار مهياي الاديب باب 

ديواب اإل  اء المملواي الى ورود اتاض مب ت اماو مل  مغاول  بدالماهر صاهضع
م  الااى الم صااور قاا ووب:  وصاال  رساال قفجاااق 0282هااا 480القفجاااق نااي ساا ة 

نققاااء، أهاادهم الفقيااة مجااد الااديب أ ااا ورنقتااة:  ورالااديب ورنيااق آخاار، وأهرااروا مااب 
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أياااديقم اتاباااًا باااالماغلي 
هر بتلخااايص مراااموب رساااالة ، وقاااد ااتفاااى اباااب عبااادالما(31)

ت اااماو ولاام يااكار ل ااا الترجمااة الااملااة للاا ص، وك اساام الترجماااب الااكي قااام بتعريبااة، 
ويبدو أب ا يرًا مب رسا ل المغول الى ديواب اإل  اء المملاواي اا ا  تتارجم ترجماة 

 .(38)مرمو ية لم يهرص نيقا التراجمة على ال قل الدقيق

اب اإل  ااااء المملاااواي أب مراسااالة مملااااة وقااد أورااا  العماااري ناااي دساااتوره لااديو 
بي  براة المغولي اا  :   اب اتض بالعربي ْرسم ما ياتض الاى صااهض اياراب اماا 
ك نا غلض أب ياتض الية بالمغلي، وكل  مما اااب يتاوكه أياتم  المهمادي،  تقدم، وا 

وأرغااااااداق الترجماااااااب،  اااااام صااااااار يتااااااوكه قوصااااااوب الساااااااقي  يو اااااااير باغااااااا ال اصاااااار 
 .(33)ال اصري 

لياسااة أو اليسااق المغااولي اوت ااير مصااادر العصاار المملااواي الااى وجااود  ااص 
لياساااة لفماااة مغولياااة تع اااي القاااا وب أو ال اااريعة التاااي ا  بااايب أيااادي أماااراء المماليااا ، و 

ورااعقا ج اااز خاااب لت ماايم الع قااا  باايب المغااول، ومااا أب الممالياا  قااد خرااعوا 
 أ قاااام امااااا يااااكار المقرياااازي:  هاااااام ال ااااريعة اإلساااا مية نااااي ا مااااور الدي يااااة، اك

 اهتاااجوا  نااي كا  أ فسااقم الااى الرجااوع لعاااد  ج اااز خاااب واكقتااداء بهااام الياسااة، 
عوا دهم، وا خاك علاى ياد  مب نية  نلكل   صبوا الهاجض ليقري بي قم نيما اختلفوا

قاويقم، وا  صاااف الرااعيف م ااة علااى مقترااى مااا نااي الياسااة، وجعلااوا اليااة مااا كلاا  
ك ماا فالي   الدواويب السل ا ية ع د اكخت ف ني أماور اإلق اعاا  ال مر ني قرايا

                                                           

 
 .64عبدالماهر، ت ريف ا يام والعصور:. 31
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اسااتقر  عليااة أوراااع الااديواب وقواعااد الهساااض، واا اا  مااب أجااّل القواعااد وأنراالقا 
 .(011). …ني ا موال وخران ا راري  هتى تهام القب

لياسة ب يدي الممالي  مب جا اض ان ص المقريزي السابق يا ف ل ا عب وجود 
تاا  ر المماليا  بااال مم اإلدارياة واإلق اعيااة المغولياة مااب جا اض آخاار وك وي اير الاى 

سيما أب بعض المؤرخيب قد أ ار الى ت  ر الممالي  ب ريقة ج از خااب ناي الهاام 
 .(010)واإلدار 

لياساااااااة ماتوباااااااة ناااااااي أصااااااالقا باللسااااااااب المغاااااااولي وبا بجدياااااااة اوّلماااااااا اا ااااااا  
للساب والخ  المغولي، نإ ة يماب ، وااب بيب الممالي  مب يجيدوب ا(012)ا ويغورية

( الاااى ةلياسااااالقاااول: ا قااام ااااا وا يقوماااوب بترجماااة  صاااوص هاااكا القاااا وب المغاااولي )
 التراية أو العربية ع د الهاجة الى كل .

: تاعااادل الفارساااية ماااب أا ااار اللغاااا  وأقااادمقا ع قاااة باللغاااة الفارسثثثية أو الفهلويثثثة -
اااب مااا مقااور اإلساا م وا ت اااره العربيااة وكلاا  بهااام مجاااور  العاارض للفاار ، ول

ني أرض ناار  بادأ  الفارساية باالتراجا أماام العربياة، ونقاد  مرازهاا الاتاابي 
نااة، ونااي و م نااي البصاار  والا431هااا  18نااي ادار  الخااران وماليااة الدولااة ساا ة 

، ولم تعد الفارسية لغة رسمية م ك كل  الهايب (019)م160ها 026خراساب س ة 
دبية على يد الساما ييب الكيب هاماوا ناي خراسااب وماا الى أب تم اهياؤها لغة أ

وراء ال قاار نااي ال صااف ال ااا ي مااب القاارب ال الااس القجااري و ااوال القاارب الرابااا 
 .(016)القجري، وكل  ع دما رعف  الدولة العباسية
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وبدأ  هراة ترجمة المؤلفا  العربية الى الفارسية ني عقد السااما ييب،  
، و ااجا  ااوح بااب م صااور (012)وتفساايره الااى الفارساايةنتاارجم البلعمااي تاااريخ ال بااري 

السااااما ي ال ااااعر الااادقيقي ناااي القااارب الرابااااا القجاااري علاااى  مااام ال ااااه امة وهااااي 
)                    الملهماااااااااااااة الفارساااااااااااااية القومياااااااااااااة،  ااااااااااااام أتمقاااااااااااااا الفردوساااااااااااااي

 .(014)( وقدمقا للسل اب مهمود الغز وي0122ها 604

جقة ناي القار يب الخاام  والسااد  وزاد اكهتمام بالفارسية بمقور السا  
القجاارييب، وقااد اتااض الساا جقة نااي نااار  و ااا ققم ومراساا تقم باللغااة الفارسااية ممااا 

، ولكل  نإب اللغة الفارسية  قد رسخ  ني م رق العالم (011)عزز ماا تقا وا ت ارها
اإلساا مي قباال مجاايء المغااول ب   ااة قااروب نااي ا قاال، واقتلعاا  العربيااة مااب مواقااا 

   ومب ه ا نإب هرور الفارسية ني ا راري التي اجتاهقا المغاول اااب أابار ا ير 
، بااال اب المغاااول بفاااار  والعاااراق ااااا وا ياتباااوب بالمغولياااة (018)ماااب هراااور العربياااة

كلااا  ناااي القااارب التاساااا القجاااري قاااا ً :   ااام  القلق ااا ديوالفارساااية، وقاااد وصاااف ل اااا 
تتااار نااي ساا ة ساا  وخمساايب بغااداد نااي وقعااة هوكاااو ملاا  ال ناايا قرراا  الخ نااة 

، واستول  المغل وا عاجم على بغداد، ب ال رسام الاتاباة المعتبار ، وصاار ةوستما 
أا ر ما ياتض عب ملو  التتار بالمغلية أو الفارساية  وا مار علاى كلا  الاى زما  اا  

(013). 

 أما المترجمات من الفارسية إلى العربية فإ ها: 

                                                           

 .092تاريخ ا دض ني ايراب مب الفردوسي الى السعدي: :ا مر براوب .012
 26،41، 91 0الفردوسي، ال اه امة  :ا مر .014
 .21السباعي، ع ا مل  الجوي ي واتاض جقاب ا ا: .011
وا مر                                 221مب الهروض الصليبية:ال رق والغرض ز  ،ا مر ااهب. 018

E.G Browne  Aliteray History of Persia, (Cambridge,1964) Vol.III P.62. 
 .36 0القلق  دي صب  ا ع ى .013
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الرساااا ل المتبادلاااة بااايب المغاااول والمماليااا  وك سااايما أب بعراااًا م قاااا  -أ
ااب يرد بالفارساية أهيا اًا، ويبادو أب هاكا الا م  ماب الرساا ل الماتوباة 
عااب المغااول بالفارسااية ااااب م ااك أيااام المغااول اإللخااا ييب هاااام نااار  
والعااراق وهتااى عقااد التيمااورييب نااي القاارب التاسااا القجااري، وقااد هفاام 

 مفر اماااااة  بعراااااًا ماااااب هاااااكه  ةيب علاااااى يااااازدي ناااااي اتابااااا ااااارف الاااااد
المراساا   الماتوبااة بالفارسااية التااي أرساالقا تيمورل اا  نااي  قايااة القاارب 
ال ااااااااامب القجااااااااري وبدايااااااااة القاااااااارب التاسااااااااا القجااااااااري الااااااااى ساااااااا  يب 

 .(001)الممالي 

ال اه امة وهي ملهمة الفر  الخالد  التي  ممقاا الفردوساي بالفارساية  -ض
مااود الغز ااوي نااي م لااا القاارب الخااام  القجااري، وقاادمقا للساال اب  مه

وقااااد قااااام قااااوام الااااديب الفاااات  بااااب علااااي بااااب مهمااااد الب ااااداري ا صاااافقا ي 
م، وقاادمقا للساال اب 0226هااا  420بترجمتقااا الااى العربيااة بدم ااق ساا ة 

( اك أب هاكه الترجماة العميماة القادر 0224ها  426المل  المعمم )  
هااااكف بعرااااًا مااااب نصااااولقا  ، كلاااا  أب البا ااااداري قاااادقااااد بقياااا   اقصااااة
ويبدو أب  قص هاكه الترجماة هاو الاكي جعال (، 000ا)اومدا هقا ورسا لق

 ا ااااض ال ااااام ا مياااار ت اااااز ي لااااض مااااب أهااااد التراجمااااة م ادمتااااة بقااااكه 
الملهماااة الخالاااد  ماااب  اهياااة، اماااا أب السااال اب الغاااوري أمااار بترجماااة 

 .(002)ال اه امة مب الفارسية الى التراية مب  اهية أخري

أمياار  -، وهااو اتاااض أّلفااة مرزباااب بااب رسااتم بااب  اارويبةاب  اماامرزباا -ن
نااي أواخاار القاارب الرابااا القجااري، ويااكار بروالماااب: أب  – برسااتاب 

أصل هكا الاتاض  ااب   باللقجاة اإليرا ياة المهلياة ل برساتاب،  ام  قلاة 
سااعد الااديب الااوراوي ي نااي م لااا القاارب السااابا القجااري  ال الااس ع اار 

                                                           

 .012-042ا مر: هايم أميب عبد السيد، قيام دولة الممالي  ال ا ية:  .001
 33-38 0 ا مر: الفردوسي، ال اه امة: .000
 .61-62 0الغوري، مجال  السل اب الغوري:  :ا مر .002
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الهدي اااة،  ااام ترجماااة اباااب عرب ااااه الاااى اللغاااة  رسااايةالماااي دي الاااى الفا
 .(009)العربية

        لياسااااة التااااي  قلقااااا الااااى الفارسااااية ع ااااا ملاااا  الجااااوي ي اأو لياسااااا ا  -د
م( وهااو هاااام بغااداد زمااب هوكاااو، وكلاا  نااي اتابااة 0282هااا 480)  

المصاااادر الر يساااية للعماااري   جقااااب ا اااا  وع اااا ملااا  الجاااوي ي أهاااد
المملواي ني موسوعتة  مسال  ا بصاار  التاي  ر ي  ديواب اإل  اء

لياسااة الااوارد  نيقااا أب العمااري ااااب ايمقار مااب خاا ل تتبااا  صااوص 
يعتماااد علاااى  اااص متااارجم م قاااا ناااي دياااواب اإل  ااااء المملاااواي علاااى 

 .(006)اتاض ع ا مل   جقاب ا ا 

المؤلفا  التاريخية والسياسية وغيرها، لقد هرص الممالي  علاى معرناة  -ها
المغاااااول وأ ساااااابقم ودولقااااام وأ مماااااتقم اإلدارياااااة العساااااارية ماااااا تاااااواريخ 

اساات اعوا الااى كلاا  ساابيً ، لااكل  نااإب أهااد ا مااراء الممالياا  التراجمااة 
وهاو سايف الاديب أوتااام  ا  ارني وصاف ب  ااة:  يعارف بياو  المغاال 

، ويباادو  أب  (002)وأ سااابقم وأصااولقم ويستهراار تااواريخقم ووقااا عقم 
اااال ماااا  ترجماااة لاااواي ااااا وا ي اااجعوب علاااىااتااااض دياااواب اإل  ااااء المم

يتعلااق بااالمغول وأخبااارهم الااى العربيااة، ولااكل  وجااد ا أهااد ابااار اتاااض 
هاااااا  108)                   القماااااكا ي  المغاااااول وهاااااو ر ااااايد الاااااديب

الااكي خاادم نااي باا   المغااول قرابااة خمساايب عامااًا، وااااب  –م( 0908

                                                           

 .011( ص 00-01بروالماب، تاريخ ا دض العربي، القسم الساد  : ) .009
، وقارب بما ترجمة السباعي مهمد السباعي، ع ا 61-61 9ا مر العمري، مسال  ا بصار: .006

 . 291-228مل  الجوي ي واتابة جقاب ا ا: 
 213 0العصر أعياب ،الصفدي .002
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ي مر بترجماة مصا فاتة  -مهي ًا بالفارسية والعربية والمغولية والعبرية 
 . (004)مب الفارسية الى العربية

: ي هاااام القااااار  لمصااااادر العصاااار المملااااواي أب بعرااااًا مااااب التركيثثثثة -
مؤلفيقااا ي لقااوب علااى الفتاار  المملوايااة اساام الدولااة الترايااة وكلاا  لغلبااة الع صاار 

الواقعااة ج اوض روساايا  (001)الاكي يعااود ا يار م ااة الاى م  قااة القبجااق –الترااي 
اماااا ماااّر ب اااا، اك أب الع قاااة بااايب العااارض وا تااارا ، وهراااور الجااا   عليقاااا  –

الترااااي ناااي الاااب د العربياااة بااادأ م اااك م لاااا القااارب ال الاااس القجاااري ع ااادما أا ااار 
 الخليفة العباسي المعتصم مب استج ض الج   التراي.

وما مراي العصار العباساي ازداد ال فاوك الترااي، ومقار السا جقة ناي ناار  
م علاااى مسااارح ا هاااداس ناااي القااار يب الخاااام  والسااااد  القجااارييب، والعاااراق وال اااا

                       وتما اااااااااااااااوا ماااااااااااااااب هزيماااااااااااااااة البياااااااااااااااز  ييب ناااااااااااااااي معرااااااااااااااااة مااااااااااااااا ك اااااااااااااااارد عاااااااااااااااام
ممااا ااااب لاة أاباار ا  اار نااي اللغااة الترايااة،   (008)م نااي باا د ا  ارااول0110هاا  649

واب لغااا  التااار    ديااا اهيااس ألااّف مهماااود بااب الهسااايب الاا ااغري معجمااة الموساااوم  باا
                          وقدماااااااااااااااة للخليفاااااااااااااااة العباساااااااااااااااي المقتااااااااااااااادي بااااااااااااااا مر اللاااااااااااااااة الاااااااااااااااكي هاااااااااااااااام ماااااااااااااااب

 م.0136-0116ها  681-641س ة 

وديااواب لغااا  التاار  مااب المعاااجم الم ااتراة )تراي عربااي(، ويسااتدل ممااا كاااره 
كريعااة  الاا ااغري نااي مقدمتااة علااى تقااديم ا تاارا  وتقااريبقم لمااب يااتالم بلسااا قم:  وك

 …لااديقم أهسااب مااب التكاارا ب بلسااا قم، إلصااغا قم اليااة أسااماعقم، واسااتمالة ْج ااا قم
ورااع  اتااابي هااكا مسااتعي ًا باللااة تعااالى، موّساامًا بااديواب لغااا  التاار  لياااوب ِكااارًا 

مامياااة القا ااامية العباساااية اإلمخلكااادًا  وكاخااارًا مؤبااادًا، برسااام الهرااار  المقدساااة ال بوياااة 
                                                           

، بارتولد، تاراستاب: 012– 010، ص 0، ن2جاما التواريخ )تاريخ المغول(: م ،القمكا ي ،ا مر .004
021 . 

 260-294 2المقريزي، المواعم واكعتبار:  .001
 .043-041س، ا سر الهاامة ني اإلس م: ر بوزو  .008
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 …القاساام عبداللااة بااب مهمااد المقتاادي باا مر اللااة أمياار المااؤم يبساايد ا وموك ااا أبااي 
 (003 ) 

ويمقااار أب اللغاااة التراياااة قاااد هققااا  اسااابًا ابيااارًا بتااادويب أول معجااام نيقاااا مماااا 
عّمق جكورها ني  فو  متالميقاا والاااتبيب بقاا، ولاكل  نإ  اا  جاد   اا ًا ناي هرااة 

اباار ال هاوييب ع اد العارض  ت ليف المعاجم الم تراة بيب العربياة والتراياة هتاى ماب
أم اااال أباااي هيااااب ا  دلساااي ناااي العصااار المملاااواي الاااكي جااااء ناااي مقدماااة معجماااة 

لياة االموساوم باا  اإلدرا  للسااب ا تارا   :  والغارض ناي هاكا الاتااض راب  جملاة ع
اللسااب هرناًا هرناًا، ورتّبا   اماب لسااب التار  لغاة وتصاريفًا و هاوًا، وقاد راب   هاك

علاى هاروف المعجام باللسااب الترااي نا كار اللفماة التراياة وأتبعقاا الا م ني اللغة 
 .(021).…بمرادنقا مب اللغة العربية

وك يتسااا هااكا البهااس الااى استقصاااء المعاااجم الم ااتراة باايب العربيااة والترايااة، 
وا  مااا أريااد الت بيااة علااى معجاام القو ااوي الااكي جاااء نااي مقدمتااة مااا  صااة: اعلم ونقاا  

القفجاقي الخالص عاٍر مب  ما ية هروف وهي: ال اء والهاء  اللة أب اللساب التراي
والخااء والرااد والمااء والعايب والفااء والقاااء، ناإب سامع  الماة تترامب بعاض هااكه 
الهاااروف نااااعلم أ قاااا ليسااا  ماااب اللغاااة التراياااة الخالصاااة، وأ قاااا الماااة مساااتعار  ماااب 

وبااايب اللغاااة  غيرهاااا، وقاااد عيّ ااا  ماااا وقاااا الخلاااف نياااة بااايب اللغاااة التراياااة الخالصاااة
 . (020) …التراما ية

المسمى با  -وورد ني مقدمة معجم جمال الديب أبي مهمد عبداللة التراي
ما  صة:  أما بعدا نقكا ترجماب اللغة  – لغة الم تاق ني لغة التر  والقفجاق  

والصهي   ا  وار المرّية  ت ليف ع ء الديب بيلي  القفجاقي،  مب التراية اخترتة

                                                           

 6-2 0الاا غري، ديواب لغا  التر : .003
 .4-2را  للساب ا ترا  اإلدأبو هياب ا  دلسي،  .021
020. M.The Houtsma, EinTurkisch-Arabishes Glossar, (Leiden,1849)P.2    
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المريكة ت ليف عماد الديب داود بب علي بب مهمد الوراق المصرّي،  مب الدلر 
 .(022) …وزد ا على ما ع دهما أ ياء ا ير 

ويبدو أب لغة القفجاق قد اهتل  ماا ة هامة بيب أسر  اللغا  التراية   ب 
معمم س  يب الممالي  ني الدولة التراية البهرية هم مب القفجاق أو 

 الكهبيةه اللغة أصبه  لغة رسمية لدولة خا ا  القبيلة ، اما أب هك(029)القبجاق
   . (026)مب المغول

ويتر  ماب خا ل ا اارا  مصاادر العصار المملاواي الاى السافارا  المتبادلاة 
باااايب الممالياااا  والاااادول واإلمااااارا  كا  اللغااااة الترايااااة أب عااااددًا واناااارًا مااااب الرسااااا ل 

ملاااواي أو صااادر  ع اااة، نفاااي الماتوباااة بالتراياااة قاااد ورد  علاااى دياااواب اإل  ااااء الم
                  هااااااديس ابااااااب عبااااااد الماااااااهر عااااااب رساااااال مملاااااااة براااااااة خاااااااب العا ااااااديب نااااااي ساااااا ة

الاااى ب دهااام بعاااد أب أدوا رساااالة الاااى السااال اب المملاااواي المااااهر  م0249هاااا 442
بيبر  ا ار  الى أب السل اب المملواي قد رّد على رسالتقم، وهّمل رسلة الى ب   

ع اده  بوقاار  اتااض السال اب باالتراي علاى ما …ة باللغة التراية:  لابراة خاب رس
 .(022)ونرهوا بة، وأعاد الرسل بجوابة، وسير معقم رسلة 

                                                           

022. A.Zajaczkowski, Bulgat Al Mustaq Fi Lugat AL-Turk Wa-L Qifzaq (warszwa,1958) PP1-2 
– A.Zajaczkowski, “Note Complementari Sulla Lessicografzia araboوا مر 

turca nell  epoca dello Stato Mamelucco,PP 149-160. 

 
 .246ا مر:  يخ الربو  الدم قي،  خبة الدهر ني عجا ض البر والبهر: .029
ال رق والغرض زمب الهروض  ،  وا مر ااهب011ا مر بارتولد، تاريخ التر  ني أسيا الوس ى:. 026

 .228-224:  الصليبية
  وا مر هول الرسا ل المتبادلة ما ا ترا  021-026ه: ، وا مر 201ابب عبدالماهر: الروض الزهر: .022

وما بعدها  العمري، التعريف  93 2مسال  ا بصار: ،ورسوم مااتباتقم مب ديواب اإل  اء المملواي : العمري
 .21-06 8  القلق  دي، صب  ا ع ى:21-63بالمص ل  ال ريف :
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ويمقر مب خ ل الو اا ق التاي جمعقاا نريادوب بيا  ودو قاا ناي اتاباة الراخم 
 مجموعااة م  اا ا  الساا  يب  أب عااددًا ابياارًا مااب الرسااا ل المتبادلااة باايب الممالياا  

 .(024) ما ييب ااب ماتوبًا باللغة العربيةوالع

وتجد اإل ار  الى أب بعرًا ماب المؤلفاا  التاريخياة والفققياة وا دبياة قاد  قلا  
 .(021)ب مر مب س  يب الممالي  مب اللغة العربية الى اللغة التراية

بااّيب القلق اا دي نااي هدي ااة عااب ا لقاااض المصاا ل  عليقااا ع ااد  :العبريثثة -
دياااواب اإل  ااااء المملاااواي الاااى غيااار المسااالميب بقولاااة: صااادور المااتباااا  ماااب 

 واعلم أب ملو  الافر المااتبيب عب هكه المملاة جميعقم  صااري: ماب الاروم، 
والفاار ج، والااارن والهب ااة وغياارهم  اك اااا وا هاام المسااتوليب علااى أا اار الممالاا   
أمااااا اليقااااود، نااااإ قم لاااام يبااااق لقاااام مملاااااة معرونااااة، باااال هاااام تهاااا  الّكمااااة أيااااب 

 .(028) وااا 

وقااد تسااامه  الدولااة المملوايااة مااا رعاياهااا مااب اليقااود، وساامه  لقاام بالت قاال 
قامة مراز علمي بالقد  لقراء  اتابقم وتفسيره  .(023)والسفر والمتاجر  وا 

ولّما ااب ديواب اإل  اء المملواي هو المؤسسة اإلدارية المساؤولية عاب ت مايم 
والملال ناإب دياواب اإل  ااء أصادر  ع قا  الدولة ما رعاياهاا ماب مختلاف ال وا اف

وصاااااياه لاااار ي   ا فااااة اليقااااود، ور ااااي  السااااامر  تبيا ااااًا لصاااا هيا  رؤساااااء هااااكه 
 .(091)ال وا ف ومقامقم ومس ولياتقم

                                                           

 .032  042-046، 064-062، 021، 004 0 ا مر نريدوب بي ، مجموعة م   ا  الس  يب .024
  001 02  ابب تغري بردي، ال جوم الزاهر :092-090 01ا مر : السخاوي، الروء ال ما:  .021

 .21-62 0الغوري، مجال  السل اب الغوري: 
 .18 4، وا مره:22 8القلق  دي، صب  ا ع ى: .028
 .048-041ا مر: علي السيد  علي، القد  ني العصر المملواي: .023
 .216-212ر العمري، التعريف بالمص ل  ال ريف:ا م .091
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وع و  على كلا  يمقار أب دياواب اإل  ااء اااب بهاجاة الاى معرناة دقيقاة نيماا 
دياواب اإل  ااء، والمقا ب يتعلق بتواريخ اليقود وعقا دهم وأ بيا قم، ولاكل  أماْر ر اي  

لمصاا لهة وهااو ابااب نراال اللااة العمااري بإهرااار أهااد علماااء العبريااة العااارنيب بقااا 
 .(090)و لض م ة ترجمة سفري القرا  والملو 

واا ااااا  الاتاااااض الاااااوارد  علاااااى دياااااواب اإل  ااااااء  :اليو ا يثثثثثة أو الروميثثثثثة -
الاكي  القسا   ي يةالمملواي باليو ا ية مرسلة مب ملو  الروم وأابارهم صااهض 

اااااااب يعبااااار ع اااااة أهيا اااااًا باسااااام ا  ااااااري أو الي ااااااري وهاااااو تهرياااااف ل سااااام 
 .(092)لساري 

ويمقاااار أب الع قااااا  الدبلوماسااااية باااايب الممالياااا  والبيااااز  ييب اا اااا  متي ااااة، 
وتااردد  الرساال باايب ال اارنيب م ااك أيااام الماااهر بيباار  وهتااى سااقو  القساا   ي ية 

 .(099)جري تقريباً على أيدي ا ترا  ني م تصف القرب التاسا الق

أمااا أهاام مااا عااّرض عااب اللغااة اليو ا يااة الااى العربيااة نقااو المعاهاادا  ومااا يتعلااق 
بقاااااا ماااااب أيمااااااب يهلاااااف عليقاااااا المتعاهاااااداب، نقاااااد ورد   ساااااخة يمااااايب ماااااب ملااااا  

 . (096)م وتم تعريبقا ني الديواب0280ها 481القس   ي ية ني س ة 

تااي تراام   مع ااى توايااد ومااب المعربااا  عااب اليو ا يااة الااى العربيااة الرسااا ل ال
الصداقة بيب البيز  ييب، وما يدخل ني ا ارها ماب تا ميب للتجاار ، ورعاياة لألماااب 

واهااد  مااب هااكه الرسااا ل المعربااة  القلق اا ديالمقدسااة، وتبااادل القاادايا، وقااد هفاام ل ااا 

                                                           

 2 22ا مر:العمري، مسال  ا بصار: .090
لعمري، ا 88ابب عبدالماهر، الروض الزاهر:  020، 22 8ا مر : القلق  دي ، صب  ا ع ى : .092

 .43-48التعريف بالمص ل  ال ريف:
  ابب قاري 212وال ام: ا مر أهمد مختار العبادي: قيام الدولة المملواية ا ولى ني مصر .099

 .281 06  ابب تغري بردي، ال جوم الزاهر :689 9 قبة، تاريخ ابب قاري  قبة: 
 .299-223 1ا مر: ابب الفرا ،تاريخ ابب الفرا :  .096
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التاي قاام بترجمتقاا ماب اللغاة اليو ا يااة الاى العربياة ب ار   الملاا ياة بهراور ساايف 
 .(092)م 0600ها 806رجماب ني س ة الديب الت

اصاا ل  مؤرخااو ديااواب اإل  اااء المملااواي علااى وصااف  :اللغثثة الفر جيثثة -
 والق اااتالييبالمااتبااا  الاااوارد  ماااب نااار ج الساااهل ال اااامي والج اااوييب  والب ادقاااة 

والفر ساااييب وغيااارهم ماااب ا وروبيااايب ب  قاااا ماتوباااة،  باللسااااب الفر جاااي  والبياز اااة
هكه الاتض مختومة، نإكا ورد اتاض م قا الى السل اب ، وتاوب م ل (094)وقلمة 

اااة ، وتااارجم بترجماااة الترجمااااب باااا بواض السااال ا ية، واتاااض  المملاااواي  ناااا  ختما
 .(091)تعريبة ني ورقة مفرد ، وألصق  بة 

د  بيب الصليبييب ني الساهل ال امي بوجاة عاام هاي  والمعروف أب اللغة السا
، وأب (098)أقلياة صاليبية لغتقاا الخاصاة بقااا الفر ساية، ولااب ماا كلا  اساتخدم  ااال

اللغااااة الساااااا د  نااااي الجمقورياااااا  اإلي الياااااة، ونااااي اسااااابا يا الق ااااتالية، وناااااي نر ساااااا 
الفر سااية، نقاال يع ااي كلاا  أب الاتااض اا اا  تاارد الااى ديااواب اإل  اااء المملااواي بااال 

نر جاااي اهااكه اللغاااا  مااا أب مصاااادر دياااواب اإل  اااء المملاااواي تهاااد   عااب لسااااب 
 واهد؟.

يباادو أب مصاا ل  اللساااب الفر جااي، مصاا ل  عااام ي لااق علااى ال تي يااة ومااا 
 .(093)ع قا مب اللغا  ا وروبية: الفر سية واإلي الية واإلسبا ية عتفر 

                                                           

 .020 8ا مر القلق  دي، صب  ا ع ى:  .092
 .029 8المصدر السابق : .094
 .029 8المصدر السابق  .091
 .682 0 ور: الهراة الصليبية:ا مر: سعيد عبدالفتاح عا .098
 J.Wansbrough, “Venice and Florence In The Mamluk Commericalا مر:  .093

Privilleges” 

Bulletin of the School  of Oriental and African Studies, Vol, XXVIII (1965) 

P.487. 
وروبية )مصر اكس مية( ، بهس وا مر : أهمد دران:   الو ا ق العربية المهفومة ني دور ا ر يف ا 

م: ص 0311م، دار الاتض القاهر ، 0343م  ور رمب أبهاس ال دو  الدولية لتاريخ القاهر ، 
024. 
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 أما أهم  ما ترجم عن اللسان الفر جي فإ ه على ال حو اآلتي:

التقارير اكستخبارية، نقد كاار  اانا باب علاي صااهض ساير  الم صاور  -أ
أهااد عياوب الممالياا  بعااا وهااو جاواب ْخَ ااْدق، اتاض اليااة أب  قا ووب أب

 اإلناار جأهااد أمااراء الم صااور قاا ووب هااو اوَ ااد  قااد اتااض الااى مقاادمي 
بعااااا ب  اااة عاااازم علاااى قتااال قااا ووب، نع ااادما وصااال  رساااالة الجاساااو  
جواب الى ق ووب: رّسام)اهتجز( الصااهض نات  الاديب باب عباد المااهر 

الساااااابق واكسااااابتاري ااتاااااض  ، وهااااام:صااااااهض الاااااديواب علاااااى التراجماااااة
ماب خلاق اللاة تعاالى  اك بر ور بهيس لم ي ف  لقم ني اكجتماع ب هد

 .(061)خيفة أب ي يا هكا الخبر  

القدب، وم ال كلا  القد اة التاي وقعقاا الم صاور قا ووب ماا الج وياة،   -ض
ا ول،  يوقااد هاارر  نصااول هااكه المعاهااد : ني يااوم ا هااد  ااا ي جماااد

وقارأ ماا نيقاا ماب القلام الفر جاي الم قاول  …يب وساتما ةس ة تسا و ماا 
الاااى العرباااي  ااام  الاااديب عبداللااااة الم صاااوري، وتااارجم علياااة لتهقيااااق 
التعرياااض، وال اااقاد  بصاااهتة ساااابق الاااديب الترجمااااب، وعاااّز الاااديب أيبااا  

 . (060 )الاباي الترجماب ني التاريخ المكاور

بيب الماليا  والفار ج ا يماب، وهي متعلقة بالقدب والموادعا  التي تقا  -ن
وعاد  ما يقوم التراجمة بترجمتقا،  م يهلف عليقا الرسل الموندوب ماب 

 . (062)الفر ج، وتؤخك خ و قم عليقا بهرور ا ساقفة

 

                                                           

 و.41 –م 23 انا بب علي، الفرل الم  ور: ورقة  .061
 .048ابب عبدالماهر، ت ريف ا يام والعصور:  .060
 .048ا مر: المصدر السابق:  062
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المتعلقاااااااااة بموراااااااااوعا  تجارياااااااااة أو سياساااااااااية أو دي ياااااااااة  الرسثثثثثثثثثا ل  -د
على يد قاصده  اقاوك الب ادقي ناي سااد   مياا يلارسالة: دون الب ادقة 

ر صاافر المبااار  ساا ة أربااا ع اار  و ما ما ااة، ترجمااة  اام  الااديب ع اا
 . (069)س قر، وسيف الديب سودوب، التراجمة با بواض ال ريفة 

الموقعاااااة بااااايب المماليااااا  والب ادقاااااة والج اااااوييب  المعاهثثثثث ات التجاريثثثثثة -هاااااا
 .(066)ييبوالفلور س

تادل م هماا  العماري والمقريازي والقلق ا دي والقام ماب كوي  :ةيالحبش -
ع قااااة بااااديواب اإل  اااااء المملااااواي علااااى معرنااااة دقيقااااة بقااااكه اللغااااة ولقجاتقااااا ال

المختلفااة نااالعمري يااكار عااب ا هبااا : ما اااو قم ج سااًا واهاادًا ي  قااوب ب لساا ة 
 اااتى تزياااد علاااى خمسااايب لساااا ًا، وقلاااما قااارا تقم واهاااد وهاااو الهب اااي، ياتاااض ماااب 

وع، الجملة ماب اليميب الى ال مال، عدتة ستة ع ر هرنًا، وال هرف سبعة نر 
كل  ما ة وا  اب و ما وب هرنًا خارجًا عب هاروف أخار مساتقلة باكاتقا ك تفتقار 
الاااى هااارف ماااب الهاااروف المعااادود  المتقااادم كارهاااا، مرااابو  بهرااااا   هوياااة 

 .(062)متصلة بة ك م فصلة ع ة  

وعلااى الاارغم ماااب هااكه المعرناااة ب لساا ة الهااب  المتعااادد  وقلمقاام الواهاااد اك أب 
م يورااا  ل اااا اللسااااب الاااكي اتاااض باااة ا هباااا  للمماليااا ، يقول: الاتاااض القلق ااا دي لااا

 . (064)الوارد  عب ملو  الهب ة، والعاد  نيقا أب تِرد ني ق ا باللساب 

                                                           

 .029 8 ع ى:القلق  دي، صب  ا .069
 Amari, I diplomi Arabi del R Archivio Fiorention, PP.185-225ا مر:  066

وا مر سمير الدروبي:  مب جقود المست رقيب ني دراسة ا دض اإلداري ع د العرض و  ره  مجلة مجما 
 .16م: ص 0334، الس ة 21اللغة العربية ا رد ي، العدد 

  المقريزي، اإللمام 912 2وا مر: القلق  دي، صب  ا ع ى:  22 6العمري، مسال  ا بصار : . 062
 ) بعة أوروبا(. 06ب خبار مب ب رض الهب ة مب ملو  اإلس م:

 .003 8القلق  دي، صب  ا ع ى: .064
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ولاب يمقار أب ا هباا  ااا وا يرسالوب رساا لقم الاى المماليا  باللغاة الهب اية 
ة الااااى التااااي هفاااام ل ااااا ابااااب عبااااد الماااااهر بعرااااًا م قااااا بعااااد ترجمتقااااا مااااب الهب ااااي

م الى ونا   يهياي 0686ها 883، اما أ ار ابب ايا  ني هوادس س ة (061)العربية
بب  ااد با  المعاروف بقاصاد الهب اة، أهاد أج ااد الهلقاة، واااب ريساًا ه امًا عارناًا 

، مماااا يااادل علاااى وجاااود قاصد)سااافير( ع اااد المماليااا  لدياااة الخبااار  (068)بلغاااة الهاااب 
مة المقريازي عاب مسالمي الزيلاا الاكيب التامة بلغة ا هبا ، يراف الى كل  م ه

. مب جا ض، وم همة الرهالة سوري و عب لغة  ا فة (063)تالموا بالعربية والهب ية
الرهباااااب ا هبااااا  المقيماااايب بالقااااد  ال ااااريف نااااي العصاااار المملااااواي مااااب جا ااااض 

 .(021)آخر
نعلااى الاارغم مااب الع قااا  ال قانيااة والدي يااة واكقتصااادية  :لغثثة التكثثرور  -

اك أب المصاااااادر لااااام تاااااكار معلوماااااا   (020)بااااايب المماليااااا  والتاااااارورالو ياااااد  
مورااهة عااب لغااة التااارور عامااة أو عااب لغااة مراساا تقم مااا الممالياا  ب ااال 
خاااااص، اك أب ه ااااا  ا ااااارا  الااااى وجااااود ترجماااااب للغااااة التااااارور نااااي الدولااااة 

 . (022)المملواية 
اي قد أد  دورًا وختامًا نإب هراة الترجمة والتعريض ني ديواب اإل  اء المملو  

ايجابيااًا ابياارًا، هيااس ساااهم  هااكه الهراااة نااي وقااف زهااف اللغااا  ا عجميااة علااى 
داريااة نااي م اارق العااالم اإلساا مي  اللغااة العربيااة، التااي نقااد  ماا تقااا لغااة علميااة وا 
هتى العراق  فسة الكي ياعد مب أم ا هصوب العربية ت    هكه اللغة ع اة تماماًا، 

خلدوب بقولة: ونسد  اللغة العربية على اإل ا ق، ولام يباق وكل  ما عّبر ع ة ابب 
                                                           

 .019-011ابب عبدالماهر، ت ريف ا يام والعصور: .061
 .214 9ابب ايا ، بدا ا الزهور:  068
 .00-3رض الهب ة مب ملو  اإلس م:المقريزي ، اإلمام ب خبار مب ب  063
 .Suriano, Treatise on the Holy Land,P.90ا مر:  021
                 القلق  دي، صب  ا ع ى91-92العمري، التعريف بالمص ل  ال ريف:  :ا مر 020

:8 002-000. 
 :، وا مر009-002ا مر: المقريزي، الكهض المسبو  ني كار مب هج مب الخلفاء والملو : .022

Levtzion, “mamluk Egypt and Takrur (west Africa)" P. 184. 
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لقااا رساام نااي الممالاا  اإلساا مية بااالعراق وخرساااب وباا د نااار  وارض الق ااد والساا د 
  العااراق وماا وراءه نلاام لاوأماا نااي مما ...وماا وراء ال قاار وبا د ال اامال وبا د الااروم

لساااب العجمااي، واااكا يبااق لقااا أ اار وك عاايب هتااى اب اتااض العلااوم صااار  تاتااض بال
 .(029)تدريسة ني المجال   

وقد بقي ا ير مب س  يب الممالي  وأمرا قم مخلصيب للغتقم التراية مقادميب 
، بااال اب بعراااًا ماااب سااا  ي قم:  اااااب نصااايهًا باللغاااة (026)لماااب يعرنقاااا وياااتالم بقاااا

 .(022)التراية وباللغة العربية ك ب   بة  

ف المغاول وا ااراد وا تارا  والجرااساة ونوق كل  ناإب القجار  الجماعياة ل وا ا
المملواية اا   خ رًا على العربية، مما هدا با ير مب اللغاوييب الاى  ة رض الدول

 . (024)التباري ني ت ليف المعاجم ا عجمية

ونااي رااوء مااا تقاادم نااإب الباهااس ياادر  أهميااة هراااة الترجمااة والتعريااض، ولااوك 
تهولاااا  لغااااة اإلدار  والهااااام الااااى اللغااااة كلاااا  لتغلباااا  لغااااة ا تاااارا  علااااى العربيااااة، و 

 التراية.

وقااد ساااهم  هراااة الترجمااة نااي ديااواب اإل  اااء المملااواي نااي  قاال ا يااٍر مااب 
مصاا لها  الاتابااة وأساااليبقا ومصاا لهاتقا العربيااة الااى دواويااب اإل  اااء المغوليااة 

 .(028)والفارسية( 021)والتراية
                                                           

 .981ابب خلدوب، مقدمة ابب خلدوب : .029
 .83-88 2، 916 6ا مر ابب ايا ، بدا ا الزهور: .026
 .628 02ابب تغري بردي، ال جوم الزاهر : .022
 ا مر ابب م مور، لساب العرض )المقدمة(. .024
: وا مر: 921، 266-298، 206-031 0  ا  الس  يب: . ا مر: نريدوب بي ، مجموعة م  021

، 021، 061، 091-094، 020، 000، 36، 86، 12، 98، 26 0سامي، قامو  تراي: 
044 ،930 ،932 ،932 ،602 ،664 ،442 ،666 ،418 ،118 ،101 ،126 ،621 ،
118 :2 891 ،818 ،301 ،328-323 ،364 ،331 ،338 ،0112 ،0126 ،0128 ،
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0160 ،0094، 0093 ،0026 ،0261 ،0260 ،0214 ،0281 ،0238 ،0926 ،0999 ،
0960 ،0924 ،0928 ،0942 ،0242 ،0948 ،0919 ،0983 ،0936 ،0612 ،0616 ،
0611 ،0602 ،0604 ،0628 ،0690 ،0268. 

، 092، 090، 39-32، 21-24، 99، 92،92ا مر هسب أ وري، اص  ها  ديوا ي: . 028
060-080.. 
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 فهرست المصا ر والمراجع

 

 )العربية والفارسية والتركية( أواًل: المصا ر والمراجع

، القي اة المصارية العاماة 0ترجماة: ر ايد  رهايم الصابروتي،  من هثم التتثار   -
 م.0336للاتاض، 

 أحم   راج:

 م.0340، دار الفار العربي، القاهر  0.  المماليك والفر ج  -

الوثثثثثا ع العربيثثثثة المحفورثثثثة فثثثثي  ور األرشثثثثي  األوروبيثثثثة )مصثثثثر   -
ور رمب : أبهاس ال دو  الدولية لتاريخ القااهر ، بهس م  اإلسالمية("، 

 .0311م، دار الاتض، القاهر ، 0343

 أحم  مختار العبا ي:

دار ال قراة، بيارو ،  . قيام  ولثة المماليثك األولثى فثي مصثر والشثام  -
0384. 

 آشتور. أ:

التثثثثاريق االقتصثثثثا ي واالجتمثثثثاعي للشثثثثرع األوسثثثث  فثثثثي العصثثثثور   -
 م.0382، دار قتيبة، دم ق 0عبلة،  . ترجمة : عبدالقادي الوس ى
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 م(0229ها 39، مهمد بب أهمد )  .ابن إياس

، القي اة 9. تهقياق مهماد مصا فى،  ب ا ع الزهور فثي وقثا ع الث هور  -
 م.0386المصرية العامة، القاهر ، 

 بارتول ، فاسيلي فال يميروفتش:

 . ترجمااة أهمااد السااعيد سااليماب، ماتبااةتثثاريق التثثرك فثثي آسثثيا الوسثث ى  -
 م.0328ا  جلو، المصرية القاهر ، 

.  قلااة عااب الروسااية تركسثثتان مثثن الفثثتب العربثثي إلثثى الغثثزو المغثثولي  -
، المجلااااا  الاااااو  ي لل قاناااااة والف اااااوب 0صااااا ح الاااااديب ع مااااااب ها ااااام، 

 م. 0380، الاوي ،وامداض

 الباز العري ي:

 م.0341. دار ال قرة العربية، بيرو  المماليك  -

 بروكلمان، كارل: 

(.  قلاااة الاااى العربياااة: 00-01، القسااام السااااد  )األ ب العربثثثي تثثثاريق  -
 هسب مهمود.

 بور،  آيلين:

. ترجمااة : مهمااد تونيااق هساايب،  مثثا ج بشثثرية مثثن العصثثور الوسثث ى  -
 م.0321دار ال قانة، بيرو ، 
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 :بوزوث، كليفور  

، 0ا سااااار الهااماااااة ناااااي اإلسااااا م. ترجماااااة: هسااااايب علاااااي اللباااااودي،    -
 م.0336 ، مؤسسة ال راع، الاوي

 م(:0926ها 122)   بيبرس الم صوري
 (.9922، مخ و  المتهف البري ا ي رقم )زب ة الفكرة  -

 ( م:9841هثثثثث 478ابثثثثن تغثثثثري بثثثثر ي، جمثثثثال الثثثث ين أبثثثثو المحاسثثثثن يوسثثثث  )ت 
. تهقيااق: مهمااد امااال حثثوا ث الثث هور فثثي مثث و األيثثام والشثثهور -

 م.0331، عالم الاتض بيرو  ، 0الديب عز الديب،  

( تهقياق: أهماد يوساف 4-0) م هل الصافي والمستوفي علثى الثوافيال  -
 م.0331-0324، دار الاتض المصرية، القاهر  0 جاتي وآخروب  

   ، وزار  ال قانااااة، القاااااهر ،ال جثثثثوم الزاهثثثثرة فثثثثي ملثثثثوك مصثثثثر وال ثثثثاهرة  -
 م.0349-0312

 م(:362ها 990، مهمد بب عبدو  )  الجهشياري 

ص فى الساقا، اباراهيم ا بيااري، عبادالهفيم . تهقيق: مالوزراء والكتاب  -
 م.0398، مص فى البابي الهلبي، القاهر ، 0 لبي،  

 م(:0911ها 113، هسب بب عمر )  ابن حبيب الحلبي

. تهقيااق: مهمااد مهمااد أماايب، تثث كرة ال بيثثه فثثي أيثثام الم صثثور وب يثثه  -
 م.0384 – 0314القي ة المصرية العامة للاتاض، القاهر  ، 
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 م(:0668ها  -822،  قاض الديب أهمد )  العس ال يابن  حجر 

، المجلا  0. تهقياق: هساب هب اي،  إ باء الغمر بأ باء  أب اء العمر  -
 ا على لل ؤوب اإلس مية، القاهر .

. تهقيااق : مهمااد ساايد جاااد الثث رر الكام ثثة فثثي أعيثثان الما ثثة الثام ثثة  -
 م.0344الهق، دار الاتض الهدي ة، القاهر ، 

 حسن أ وري:

 ، ايراب، ب  تاريخ.اص الحات  يوا ي -    

 حكيم أمين عب  السي :

 م.0341. دار الاتاض العربي، القاهر ، قيام  ولة المماليك الثا ية  -

 م(02ها ق 3)  ق شمس ال ين أبو عب الله محم  ،الحلبي  -

     رليب رقاامبااالدولااة ب اتبااة. مخ ااو  مالتبيثثان فثثي اصثث الا أهثثل الزمثثان  -
(8460. ) 

 م(:0922ها  122، مهمد بب يوسف )  يان األ  لسيأبو ح  -

 م.0390. اس  بول، اإل راك للسان األتراك -

 م(:02 اه 3، مهمد بب ل ف اللة )   ق الخال ي العمري

القااادي لااديواب اك  ااا. مخ ااو  الماتبااة الو  يااة  االمقصااد الرنيااا الم  اا  -
 (.6693بباري  رقم )

 



 41 

 ، ستيفب:ر سيمان

، ماااااب 9. ترجماااة السااايد البااااز العري اااي،  يةالصثثثليب بتثثثاريق الحثثثرو   -
 م.0339ال  ر غير مكاور، 

 سامي. ش:

: )ااناااااة لغاااااا  تراياااااة آيلاااااة تراياااااده مساااااتعمل الماااااا  قثثثثثاموس تركثثثثثي  -
واص  ها  عربية ونارسية وأج بية يي أو  رق لساا مز  مامال لغا  

 اتابيدر(.

 ها.0901معارف  مار ، اس  بول ،  

 مهمد: ،السباعي

، دار الزهاااراء لل  ااار، 0.  وي ي وكتابثثثه جهثثثان كشثثثاع ثثثا ملثثثك الجثثث  -
 م.0330القاهر ، 

 م(:0634ها  312ي،  م  الديب عبدالرهمب ) السخاو

. ماتباة الالياا  ا زهرياة، القااهر ، با  التبر المسبوك في  يثل السثلوك  -
 تاريخ.

. تهقيااق : جااود  هاا ل ومهمااد مهمااود صااب ، صثثرإلالثث يل علثثى رفثثع ا  -
 ليف والترجمة، القاهر ، ب  تاريخ.الدار المصرية للت 

 ها.0922. ماتبة القدسي، القاهر ، الضوء الالمع ألهل ال رن التاسع  -

. تهقيق: ب ار عواد وعصاام   ول اإلسالم علىوجيز الكالم في ال يل   -
 م.0332، مؤسسة الرسالة، بيرو  0الهرستا ي وأهمد الخ يمي،  
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 سعي  عب الفتاا عاشور:

 م.0318، ماتبة ا  جلو المصرية، القاهر ، 9.  الحركة الصليبية  -

 سمير ال روبي:

 . ة األ ب اإل اري ع   العرب و شثر سمن جهو  المستشرقين في  را    -
، السااااا ة الع اااااروب، 21مجلاااااة مجماااااا اللغاااااة العربياااااة ا رد اااااي، العااااادد 

 م.0334ها  0604

 (:م0212ها 300، ج ل الديب عبدالرهمب )  السيو ي

، تهقياق: مهماد أباو الفرال في تثاريق مصثر وال ثاهرةحسن المحاضرة   -
 م.0341، دار اهياء الاتض العربية، القاهر ، 0ابراهيم،  

 م(:0991ها 191)   شافع بن علي الك ا ي

            .حسثثثثثثثن الم اقثثثثثثثب السثثثثثثثرية الم تزعثثثثثثثة مثثثثثثثن السثثثثثثثيرة الراهريثثثثثثثة  -
 م.0383، الرياض،  2تهقيق : عبدالعزيز الخوي ر،  

. مخ ااو  ماتبااة ر مثثن سثثيرة السثثل ان الملثثك الم صثثورالفضثثل المثثأثو   -
 (.626البودلياب، مجموعة مار  رقم )

 

 

 م(:0648ها 819، غر  الديب خليل )  ابن شاهين

زبااااد  ا ااااف الممالاااا  وبياااااب ال اااارق والمسااااال . الم بعااااة الجمقوريااااة،   -
 م.0836باري ، 
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 :م(0281ها  486)   ابراهيم، عز الديب مهمد بب علي بب ابن ش ا  

. تهقيااق: أهمااد ه ااي ، نرا ااز  ااتاي ر بفيساابادب، تثثاريق الملثثك الرثثاهر  -
 م.0389

                       ، مهماااااااااااد باااااااااااب أباااااااااااي  الاااااااااااض ا  صااااااااااااريشثثثثثثثثثثثيق الربثثثثثثثثثثثوة ال مشثثثثثثثثثثث ي 
 م(:0924ها 121)  

.  بعاة با ونسا ، ماتباة الم  اى،  خبة ال هر في عجا ب البر والبحثر  -
 بغداد، ب  تاريخ.

 صبحي لبيب:

 ، المجلااااة رة الكارميثثثثة وتجثثثثارة مصثثثثر فثثثثي العصثثثثور الوسثثثث ى"التجثثثثا  -
 م.0322التاريخية المصرية ، المجلد الرابا العدد ال ا ي، 

 ،   ار رامب اتااض: مصار الف  ع رثاهرة سياسثية اقتصثا ية قا و يثة  -
، دار الفاااار 0وعااالم البهاار المتوساا ، اعاااداد وتقااديم: رؤوف عبااا ،  

 .0384باري   –للدراسا ، القاهر  

 م(:0941ها  419  )  يب، ص ح الديب خليل ابب أصف يال

أعياااااب العصاااار وأعااااواب ال صاااار. ماتبااااة السااااليما ية، مجموعااااة عااااا ف   -
(، م  اورا  معقاد تااريخ العلاوم العربياة واإلسا مية، 0813أن دي رقام )
 م.0331نرا افور ، 

دار الاتض العلمية، بيرو ،  0.  العجم الميةالغيث المسجم في شرا   -
 . م0312
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. وقاااف علاااى  بعاااة: أهماااد زاااااي، َ كثثثت الهميثثثان فثثثي  يَكثثثت العميثثثثان  -
 م.0300الم بعة الجمالية، القاهر  

. تهقيااااااق: هلمااااااو  ريتاااااار وآخااااااروب، نرا ااااااز  ااااااتاير الثثثثثثوافي بالوفيثثثثثثات  -
 م.0334-0340بفيسبادب، 

 م(:0206ها 321، زيب الديب عبدالباس   الغرسي )  عب الباس 

                بااساااااااافورد البودلياااااااااب مخ ااااااااو  . يثثثثثثثثل األمثثثثثثثثل فثثثثثثثثي  يثثثثثثثثل الثثثثثثثث ول  -
 (. 401) (،282رقم )

 م(:0232ها  432، مهيي الديب عبداللة )  ابن عب الراهر  -

. تهقياق: ماراد اامال تشري  األيام والعصور في سيرة الملك الم صور  -
 م.0340، وزار  ال قانة واإلر اد  القاهر  0 

بادالعزيز الخاوي ر، . تهقياق: عالروض الزاهر في سثيرة الملثك الرثاهر  -
 م.0314، الرياض، 0 

 عب الم عم ماج :

 م.0344، بيرو  العالقات بين الشرع والغرب في العصور الوس ى  -

 م(:0621ها 826، أبو العبا   قاض الديب أهمد بب مهمد )  ابن عربشا 

، 0، تهقيق: أهمد نايز الهمصي،  عجا ب الم  ور في  وا ب تيمور  -
 م.0384مؤسسة الرسالة، بيرو  

 

 علي السي  علي:
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، دار الفااااار للدراسااااا  وال  اااار 0،  ال ثثثث س فثثثثي العصثثثثر المملثثثثوكي  -
 م.0384باري   –والتوزيا، القاهر  

 م(:0963ها 163، أهمد بب يهيى )  العمري

. دراساة وتهقياق: سامير الادروبي، جامعاة التعري  بالمص لب الشثري   -
 م.0332مؤتة، ا ردب، 

. مخ ااو  أهمااد ال الااس،  وبقااا ألمصثثارمسثثالك األبصثثار فثثي ممالثثك ا  -
 (.9 2131و ) (2 2131بوسراي، رقم )

 م(:0620ها 863، بدر الديب مهمود )  العي ي

               ) هااااااااوادس وتااااااااراجم  ع ثثثثثثثث  الجمثثثثثثثثان فثثثثثثثثي تثثثثثثثثاريق أهثثثثثثثثل الزمثثثثثثثثان  -
عباادالرزاق القرمااو ، م بعااة عاا ء، القاااهر   هااا( تهقيااق:826-هااا802

 م.0382

                                 أهثثثثثثثثثثثثثثثثثل الزمثثثثثثثثثثثثثثثثثانع ثثثثثثثثثثثثثثثثث  الجمثثثثثثثثثثثثثثثثثان فثثثثثثثثثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثثثثثثثثثاريق   -
عباااد الااارازق القرماااو ،  هاااا( . تهقياااق :821 –هاااا 826)هاااوادس وتاااراجم 

 م.0383، الزهراء لإع م العربي، القاهر  0 

 م(:0204ها 322ا  رف قا صوه )   الغوري،

، لج ااااة 0. تهقيااااق: عباااادالوهاض عاااازام،   مجثثثثالس السثثثثل ان الغثثثثوري  -
 م.0360وال  ر، القاهر ،  الت ليف والترجمة

 م(:0628ها 892، مهمد بب أهمد الهس ي )  الفاسي

، م بعااة الساا ة المهمديااة، 0.  الع ثث  الثمثثين فثثي تثثاريق البلثث  األمثثين  -
 م.0323القاهر  
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 م(:0616ها 811،  اصر الديب مهمد بب عبد الرهيم ) ابن الفرات

ريخ ومااااب قساا   يب زريااق، تااا :. ع ااي بتهرياار  صااةابثثن الفثثراتتثثاريق  -
 ال  ر غير مكاوريب.

 م(:0122ها  604، أبو القاسم م صور )  الفر وسي

. ترجمة الفت  بب علي الب داري ، تهقيق : عبدالوهاض عزام، الشاه امه  -
 م.0339القي ة المصرية العامة للاتاض، القاهر ،  ،2 

 :م(9841هث 119فري ون بيك، محم  )ت 

 ها.0246، ي يةالقس   . مجموعة م ش ات السال ين  -

 م(:0928ها 123)   ابن أبي الفضا ل، المفضل 

 .Eال هج الس ي  وال ر الفري  فيما يتعلع  بع  تاريق ابن العمي . تح يع   -

Blochet ، م.0323-0303، باري 

 
 م(:0668ها 820، تقي الديب أبو بار بب أهمد )  ابن قاضي شهبة

، المعقاد العلماي 0. تهقياق عاد اب درويا ،  تاريق ابن قاضثي شثهبة  -
 م.0336للدراسا  العربية بدم ق، الفر سي 

 

  م(.9894هث 429ال ل ش  ي، أبوالعباس أحم  بن علي )ت 

. مصور  المؤسسة المصرية العاماة اإل شاصبب األعشى في ص اعة  -
 للت ليف والترجمة عب ال بعة ا ميرية، ب  تاريخ.
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اباااب صااااهض  صاااب   م، وهاااو0622هاااا 864،  جااام الاااديب )  بعاااد ال ل شثثث  ي
 ا ع ى ( 

      . مخ ااو  المتهااف البري ااا ي رقاامقال ثث  الجمثثان فثثي مصثث لب الزمثثان  -
(0121.) 

 م(:00ها 2، مهمود بب الهسيب )  ني ال صف ال ا ي مب ق الكاشغري

 ها.0999. دار الخ نة العلية،  يوان لغات الترك  -

 (.6083. ماتبة الفات ، مخ و  رقم ) يوان لغات الترك  -

 هن، كلو :كا

سي ا  0. ترجمة: أهمد ال يخ،  الشرع والغرب زمن الحروب الصليبية  -
 م.0332لل  ر، القاهره، 

 م(:0912ها 116، أبو الفداء اسماعيل )  ابن كثير

 م.0316، ماتبة، ماتبة المعارف، بيرو ، 2.  الب اية وال هاية  -

 )القرب التاسا القجري  الخام  ع ر المي دي(: مؤل  مجهول 

 (.6661مخ و  الماتبة الو  ية بباري  رقم ) .ما ة وثي ة  -

 م(:0660ها  862، أهمد بب علي )  الم ريزي

: مهمد مص فى زياد  وجمال الديب ال ايال، إغاثة األمة بكش  الغمة.  شر  -
 م.0361، م بعة لج ة الت ليف والترجمة وال  ر، القاهر  ، 0 
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. تهقياق: عاد اب درويا   لمفي ة رر الع و  الفري ة في تراجم األعيان ا  -
 م.0332ومهمد المصري، وزار  ال قانة، دم ق، 

. تهقياق: جماال ال هب المسبوك في  كر من حج من الخلفاء والملوك  -
 م.0322الديب ال يال، ماتبة الخا جي، القاهر ، 

، 2. تصاااهي  مهماااد مصااا فى زيااااد ،  السثثثلوك لمعرفثثثة  ول الملثثثوك  -
 م.0324 ر، القاهر ، لج ة الت ليف والترجمة وال 

. المواعر واالعتبار ب كر الخ ث  واآلثثار المعروفثة بثالخ   الم ريزيثة  -
  بعة جديد  با ونس ، دار صادر، بيرو ، ب  تاريخ.

 م(:0900ها 100، جمال الديب مهمد بب مارم )  ابن م رور

 . دار صادر بيرو ، ب  تاريخ.لسان العرب  -

 م(:0221ها 321)  ال عيمي عب ال ا ر

تهقيااق جعفاار الهساا ي، المجمااا العلمااي  الثث اس فثثي تثثاريق المثث ارس.  -
 م.0368العربي، دم ق، 

 م(:0992ها 199، أهمد بب عبدالوهاض )  ال ويري

. مصااااور  المؤسسااااة المصاااارية العامااااة   هايثثثثة األرب فثثثثي ف ثثثثون األ ب  -
 للت ليف والترجمة، عب  بعة دار الاتض المصرية ، ب  تاريخ.

 م(:0919ها 112)     ن ال اسمال ويري محم  ب
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اإللمثثام بثثاألعالم فيمثثا جثثرت بثثه األحكثثام واألمثثور الم ضثثية فثثي وقعثثة    -
، هيااادر أبااااد الاااداب، 0تهقياااق: عزياااز ساااوريال ع ياااة،   اإلسثثثك  رية.

 م.0319الق د، 

 هاي ،  :

مااب  ة. عربااتثثاريق التجثثارة فثثي الشثثرع األ  ثثى فثثي العصثثور الوسثث ى  -
، القي ااة المصاارية للاتاااض، 0د ررااا،  الترجمااة الفر سااية : أهمااد مهماا

 م.0336-0382القاهر  

 م(:0908ها 108، ر يد الديب نرل اللة )  الهم ا ي

ترجماة: مهماد صاادق   ا   ومهماد  جامع التواريق  )تاريق المغثول(.  -
موسااااااى ه ااااااداوي ونااااااؤاد عباااااادالمع ي الصااااااياد، وزار  ال قانااااااة واإلر اااااااد 

 القومي، القاهر ، ب  تاريخ.

 م(:0928ها 123موسى بب مهمد بب يهيى )   :اليوسفي

. تهقيااق ودراسااة: أهمااد ه ااي ،  زهثثة ال ثثارر فثثي سثثيرة الملثثك ال اصثثر  -
 م.0384، عالم الاتض، بيرو ، 0 
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