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 أصناف التراجمة في ديوان اإلنشاء المملوكي  

 سمير الدروبــــي د.أ.    

 قسم اللغة العربية -جامعة مؤتة      

في العصر المملوكي  ( 1)الترجمة والتعريب في ديوان اإلنشاء حركةلقد خدم 
تقريبًا عدد كبير من التراجمة من مختلف الطوائف   عام الممتد قرابة ثالثمئة

 إلى ما يأتي: تصنيفهمويمكن واألجناس، 

 كتاب ديوان اإلنشاء: -

أدى ديووووان اإلنشووواء دورًا كبيووورًا وخطيووورًا فوووي إدارك الدولوووة المملوكيوووة وت ووويير 
الم ّمى بكاتوب ال ور أو صواحب الودواوين  هامتدت صالحيات صاحبو أمورها، 

الشريفة أو كاتم ال ر إلى أكثر الجوانب أهمية في تصريف شؤون الحكم  واء 
 ة أم دينية أم  يا ية أم ع كرية أم اقتصادية.نينت مدأكا

فووووديوان اإلنشوووواء وا  وووويما كاتووووب  وووورى م ووووؤو  عوووون التعوووورف علووووى أخبووووار 
التعيينووات لكبووار  ةالممالووا المختلفووة وعرعووها علووى ال وولطان، وهووو القووائم بكتابوو

تهم فوووي اموووو في الدولوووة مووون مووودنيين وع وووكريين، وهوووو الرا وووم لحووودود صوووالحي
 ترفق بتقاليدهم أو تواقيعهم أو مناشيرهم.وصاياى التي 

فإنه كان م ؤوًا عن نشاط جهاز البريود وتن يموه تن يموًا دقيقوًا  ،وفوق ذلا
، أو  ( 2)مووون أخبوووار يوووةعووورا موووا يحصووو  عليوووه البريدكوووذلا و  ،ً بووورًا وبحووورًا وجووووا

يأتون به من ر ائ  على ال لطان، ب  إن صالحياته تجواوزت اإلدارك الداخليوة 

                                                           

. ان ور: الودروبي، رحركوة الترجموة والتعريوب فوي ديووان اإلنشواء المملووكير، مجلوة مجمور اللاوة العربيوة األردنوي    1
 .37-11م، ص 6006، 26

 )مقدمة المحقق:  مير الدروبي(. 3-2. ان ر: الشيباني، ر الة رصف الفريد في وصف البريد:  6



 16 

يم العالقوووات الدبلوما وووية مووور الووودو  األخووورى عووون طريوووق مخاطبووواتهم إلوووى تن ووو
 .( 1)وتلقي ر ائلهم، وا تقبا   فرائهم ، وتن يم إقامتهم ومقابلتهم لل لطان

فإن صاحبه يحتاج إلى عدد  ،وبناء على ما ذكر من مهام الديوان وواجباته
في ذلا الوقت، لعين بالعربية وغيرها من اللاات ال ائدك طكبير من الكتاب المع

ولذا فإننا نجد في مصادر ذلا العصر ما يشير بوعوح إلى أولئا الكتاب 
 التراجمة الذين يح نون العربية وغيرها من اللاات.

لووه  ولووو وقفنووا علووى العصوور األيوووبي الووذا كووان العصوور المملوووكي امتووداداً 
وهووو  ،لوجوودنا كاتبووًا كبيوورًا يلووي القاعووي الفاعوو  أهميووة فووي دولووة صووالح الوودين

م( الوووذا ذكووور لنوووا فوووي ترجمتوووه أنوووه كوووان 1600هوووو 793العمووواد األصوووفهاني)ت
 .( 6)ينشئ الكتب بالعجمية

الزحوف الماوولي إلوى بوالد الشوام بدايوة وقبي  أفو  نجم اإلمارات األيوبيوة و 
نجد أن أموراء األيووبيين بدمشوق ومصور قود ا وتخدموا فوي ديووان اإلنشواء واحودًا 

يد بن الموفق بون محمود الوّدفترخوان الحنفوي الوذا من الكتاب األعاجم وهو المؤ 
          قوووووووووووووووودم إلووووووووووووووووى دمشووووووووووووووووق فووووووووووووووووي أيووووووووووووووووام الناصوووووووووووووووور صووووووووووووووووالح الوووووووووووووووودين داوود

م(، ثم باشر العم  في ديوان اإلنشاء بمصر أيام نجم الدين 1661هو 262)ت
م، وكوووووووان 1649-1679هوووووووو  243-273أيووووووووب الوووووووذا حكوووووووم بوووووووين  ووووووونتي 

لعجمي والعربي، وكان قدومه في أيام المؤيد:ريكتب خطًا ح نًا، وين م وينثر با
الناصوور صوواحب الشووام، فا ووتخدم فووي ديوووان اإلنشوواء ألجوو  كتووب التتووار فإنهووا 
كانووت فووي تلووا األيووام توورد بععووها عجمووي، فا ووتخدم لتعريبهووا وكتابووة األجوبووة 

 .(7)عنهار
يااًا في العجمة لالبة العناصر ؛ أما في العصر المملوكي الذا كان أكثرا 

فإن  ،ن تركية وجرك ية ورومية وماولية وفرنجية على الحكمالمملوكية م
                                                           

 .97-96 11؛القلقشندا، صبح األعشى:171-177. ان ر: العمرا: التعريف بالمصطلح الشريف: 1
 . 177 1. الصفدا، الوافي بالوفيات: 2
 .و121- 120، ورقة60.الصفدا، الوافي بالوفيات:ج 7
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مؤرخ  -الحاجة إلى المترجمين كانت أكثر إلحاحًا،وقد وعح لنا القلقشندا
ذلا قائاًل: رفإن الشخص  -ديوان اإلنشاء وكاتب أعخم وأجمر د تور له

يمي  إلى من يخاطبه بل انه ا  يما إذا كان من غير جن ه، كما تمي  
وا الديار المصرية وأمرائها وجندها لمن يتكلم بالتركية: من العلماء نفوس مل

  .(1)والُكتاب ومن في معناهم على ما هو معلوم مشاهدر
وقوووو  القلقشوووندا اذنوووف الوووذكر يف ووور لنوووا كثووورك التراجموووة فوووي الوووديوان مووون 
قبا  بعا كتاب ال ر علوى تعلوم اللاوة التركيوة أو غيرهوا مون اللاوات  ناحية، وا 

 ا مون أهميوة فوي إدارك شوؤون الدولوة، وخيور مثوا  علوى ذلوا عوالء الودينلما ذل
م( وهوووو مووون أبنووواء أشوووهر العوووائالت 1769 370بووون أحمووود بووون األثيووور)ت علوووي

الكتابية في العصر المملوكي، وكان عوالء الودين مقربوًا مون الناصور محمود بون 
  وووووونة      ديوووووووان اإلنشوووووواء بالووووووديار المصوووووورية ةلووووووه بصووووووحاب قووووووالوون حيوووووو  عهوووووود

م، وا ووتمر فووي منصووبه حتووى وفاتووه، وبلوو  موون المكانووة والع مووة 1711هووو 311
د أمراء المماليا في أثنواء أدائوه قلفي الدولة المملوكية مبلاًا كبيرًا حتى أصبح ي

مملوكوًا مون  لعمله في الديوان، وكان كما صورى الصوفدا: ر يركوب ب وتة عشور
ن أخيووورًا يقوووف هوووؤاء وكوووا ، فووويهم مووون هوووو بعشووورك ثاف درهوووم وأكثووور ،األتوووراا

بوون عرّ المماليا في خدمته بالديوان  ماطين، وا يتكلم إا بالتركي، ومماليكوه يُ 
 .( 6)وأّص  في الديوان كلمًا كثيركر….. كالمه للناس

ولع  في قو  الصفدا ال الفر وأّص  في الوديوان كلموًا كثيوركر موا يود  علوى 
  وووومالر لمصوووطلحات واأللفوووا  و أن عوووالء الووودين بووون األثيووور قووود أدخووو  كثيووورًا مووون ا

فوي مكاتبوات ديووان اإلنشواء المملووكي  ،دواوين الماو  والترا والفورس ال ائدك في
خاصة إذا عرفنوا أنوه كوان يقوّرب األدبواء والحكمواء الوافودين علوى دولوة المماليوا وب

)ت                  مثووووووووووو  عبووووووووووود اللطيوووووووووووف العجموووووووووووي ،مووووووووووون بوووووووووووالد العجوووووووووووم
 .(7 )صاحة بالتركي والعجميم(الذا وصف بالف1770هو 371

ومووون كتووواب ال ووور المجيووودين للاوووة التركيوووة أبوووو بكووور بووون محمووود بووون محمووود 
ال ووخاوا  هم( الووذا وصووفه لنووا عصووري1413هووو 197المعووروف بووابن مزهوور)ت

في أكثر من مصدر بأنه قود ر جوّود الل وان الوذا ا ي وتانى عنوه فوي مخاطبوة 
 .( 4 )األتراار

                                                           

 .123-122 1. القلقشندا، صبح األعشى: 1
 .173-172 6. الصفدا، أعيان العصر وأعوان النصر: 2
 .111-113 6ان ر : المصدر ال ابق:. 7
 .11 11؛العوء الالمر:433ال خاوا، الذي  على رفر اإلصر:  0 4
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بوو  وصووف  ،أنووه لووم يقتصوور علووى الووتعلم فح ووبوالعبووارك ال ووابقة موحيووة لنووا ب
بالتجويوود للاووة التركيووة والبراعووة فيهووا، األموور الووذا يف وور لنووا األلقوواب التووي أطلقووت 

والمعنووى كمووا ، لوا األمصووارروممالار ورل ووان موووان الوووعلووى كتوواب ال وور مثوو ر ل وو
 .( 1)رف رى القلقشندا بأنه ر يتكلم بل ان ملوا الممالا

   د بووووون شووووويرزاد بووووون علوووووي شووووورف الووووودين الروموووووي ويعوووووّد شووووويرزاد بووووون ممووووودو 
عملووووا فوووي دواويووون  نعلوووى التراجموووة والكتووواب الوووذي م( مثوووااً 1703هوووو 303)ت

ثوم  ،كما ذكر ابن حجر من بعلبا ىاإلنشاء العربية وغير العربية، فقد كان والد
عنووه: رثووم  ووافر إلووى   تحوو  إلووى دمشووق، و وومر بهووا موون ابوون عبود الوودايم وحوود

واشوووي صوووواب األوحووودا، فأقووام نحوووو عشووور  ووونين وولوووي بهوووا الط ةالووروم صوووحب
اإلنشوواء، وتر وو  إلووى الملوووا، ثووم توجووه فووي البحوور إلووى مصوور، وتقوورر ترجمانووًا 
للدولة للكتب التي ترّد من بوالد العجوم فوي  ولطنة قطوز إلوى أن موات فوي ثواني 

 .( 6)بالقاهركر 1703 303المحرم  نة

زاد بوووون مموووودود للاووووة  فووووالنص ال ووووالف يكشووووف لنووووا عوووون مصوووودر تعلووووم شووووير 
ن تعيينه ترجمانًا فوي الوديوان بنوي علوى خبورك  وابقة تمثلوت ةالرومية)التركي (، وا 

اإلنشوواء فووي إمووارات األتووراا بووبالد  موون دواويوون فووي خدمتووه فووي أكثوور موون ديوووان
األناعوو  التووي كانووت تعوورف ثنووذاا بوبالد الووروم أو الووبالد الروميووة، ممووا يجعوو  

يوووورًا بووووأحوا  تلووووا اإلمووووارات حووووين الحاجووووة إلووووى موووون هووووذا الترجمووووان الكاتووووب خب
 مخاطبتهم من ديوان اإلنشاء المملوكي.

وتموودنا المصووادر بطائفووة موون أ ووماء الكتوواب الووذين عرفوووا أكثوور موون لاووة، 
الزرعوووي المولوووود بدمشوووق،  بووون يو وووف وتكلمووووا بعووودك أل ووونة كمحمووود بووون شوووريف

أنوووه:ر كوووان م(، الوووذا قوووا  عنوووه المقريوووزا ب1711هوووو 311والمتووووفى فوووي  ووونة )
، ووصوووف  ( 7)ويعووورف عووودك لاووواتر…يكتوووب فوووي التوقيووور، ولوووه معرفوووة باإلنشووواء

وتعلم من ياقوت وغيورى، وكوان  ،و افر إلى بعلبا ،الخط المن وب ىتعان ربأنه
                                                           

 .21 2. القلقشندا، صبح األعشى:  1
 .614 1: ابن حبيب، تذكرك النبيه:؛ وان ر697-694 6. ابن حجر، الدرر الكامنة: 6
 .61 7؛ وان ر: الصفدا، أعيان العصر:117،ص6. المقريزا، ال لوا، ج 7
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يوووتكلم بعووودك أل ووون، واتصووو  بخدموووة  ،متأنقوووًا فوووي أموووورى ،توووام الشوووك  ح ووون البوووّزك
 .( 1)ير بإدخاله ديوان اإلنشاءرثم أثابه الجاشنك ،بيبرس الجاشنكير قب  ال لطة

ويبووودو أن دولوووة المماليوووا كانوووت جاذبوووة للكتووواب والعلمووواء والحكمووواء، ومووون 
م( وكووان 1779هووو 321بوون عبوود الوورحمن )ت ىهووؤاء الوافوودين ن ووام الوودين يحيوو

 وكان مقربوًا مون أمورائهم، ،قدم إلى دولة المماليا ،كاتبًا مجودًا ومو يقارًا بارعاً 
ى باووووداد، حيوووو  قووووام بكتابووووة مرا ووووالت حكووووام باووووداد إلووووى طلووووب العووووودك إلوووو ثووووم

ترد عن حكام باداد إلى ديووان الكتب  المماليا، يقو  الصفدا :ر وكان )كذا( 
، وكووان والوودى النووور حكيمووًا، يطووب ملوووا الماوو  وغيوورهم، وكووان هاإلنشوواء بخطوو

 (.6)ن ام الدين يكتب المن وب، ويعر الكوفي والمالي على أح ن ما يكونر

ال ور فوي دولوة المماليوا الجراك وة  ةكتاب التراجمة الذين أ ندت إليهمومن 
بوودر الوودين محمووود بوون عبداللووه الُكُل ووتاني، وقوود ُعوورف بالُكُل ووتاني لكثوورك قراءتووه 
لكتوواب الشوواعر العجمووي ال ووعدا الم وومى بُكُل ووتان التووي تعنووي بووالتركي حديقووة 

لطنباا الجوبواني، ثوم وفود الورد، وقد قدم من باداد إلى دمشق، واتص  بنائبها ا
تووودريس الشووويخونية والصرغتمشوووية، وقووود ُنعوووت بأنوووه:ر يوووتكلم  ليو ف ووو علوووى مصووور

 .( 7)بالعربي والفار ي والتركي وهو ل انهر
متوجهًا إلوى  ال لطان المملوكي كان بينما أما  بب تعيينه كاتبًا لل ر فإنه

ورد عليوووه م للقووواء اللنا)تمرلنوووا أو تيموووور لنوووا(1797هوووو 392حلوووب فوووي  ووونة 
ركتووواب تمرلنوووا بعبوووارك تركيوووة علوووى منزلوووة الصوووالحية، فطلوووب مووون يكتوووب جوابوووه 
بالتركية، وذلوا لعجوز بودر الودين بون فعو  اللوه كاتوب ال ور الشوريف، فقيو  لوه 

الذا قرأ الكتاب، وأجواد اإلجابوة عليوه، فوأمر ( 4)عن بدر الدين محمود ال رامير
 رْمطواا، ثوم تووفى كاتوب ال ور بوددار ق ل  اال لطان برقوق أن يكون بصحبة الودو 

الدين بن فع  اللوه العمورا فوي ال ونة نف وها، فعوين الكل وتاني كاتبوًا لل ور فوي 
                                                           

 .66-61 7. الصفدا، أعيان العصر:1
 .766-761 7. الصفدا، أعيان العصر وأعوان النصر: 6
 .61 6. الصيرفي، نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان:7
 .64-67 6. المصدر ال ابق:4
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 الدولووووووة المملوكيووووووة، وا ووووووتمر الكل ووووووتاني كاتبووووووًا لل وووووور حتووووووى وفاتووووووه فووووووي  وووووونة
 .( 1)م 1791هو 101

م( موون 1407هووو 101وُيعوود إبووراهيم بوون عبوود الوورازق بوون غووراب القبطووي )ت
فووي عصوور المماليووا الجراك ووة، وأصووله موون أبنوواء الكتبووة القووبط  شووهر التراجمووةأ

واتهووم بأنووه مموون دّ   ،ى غووراب هووو أو  موون أ وولم موون ثبائووهباا ووكندرية ، وجوودّ 
الفرنج على عورات الم لمين باإل كندرية عندما قاموا باارتهم المشوهورك عليهوا 

 ،يوووهرم. وقووود تعلّوووم إبوووراهيم رل وووان التووورا حتوووى حوووذق ف1727هوووو 323فوووي  ووونة 
مووة فووي الدولووة المملوكيووة أهمهووا: و يفووة نووا ر الخوواص اوتوووّلى عوودك و ووائف ه

وو يفتوه نوا ر  التي يقوم صاحبها في التحود  فيموا هوو خواص بموا  ال ولطان
 دإا أنووووه ترفّوووور عوووون و يفووووه كاتووووب ال وووور لمكانتووووه عنوووو ،الجوووويك، وكاتووووب ال وووور

ذى حكووم بوون ال وولطان المملوووكي الناصوور ناصوور الوودين الوودين فوورج بوون برقوووق الوو
 .( 6)م(1407-1179هو 101-101 نتي) 

فهووو أحموود بوون  ،وطوافووًا فووي األرا ،أمووا أكثوور التراجمووة جوانووًا فووي اذفوواق
م( الذا اقتادى تيمور لنا أ ويرًا 1470هو 174محمد المعروف بابن عربشاى)ت

وذلووووا فووووي  وووونة  ،ً موووون دمشووووق وهووووو فتووووى فووووي الثالثووووة عشوووورك موووون عموووورى تقريبووووا
علم الفار وووية والتركيوووة وبووور  فيهموووا، ودخووو  بوووالد الخطوووا م(، فوووت1400هوووو 107)

طلبووًا للعلووم، وهووو يفوويا لنووا فووي  وويرته الذاتيووة فووي إجازتووه لتلميووذى يو ووف بوون 
تاوووورا بووووردا قووووائاًل:ر وا ووووتفدت الل ووووان الفار ووووي والخووووط الموغووووولي وأتقنتهمووووا، 

دين والقاعوي جوال  الو األْنوُدك انيواجتمعت في بالد الما  بالشيخ برهان الودين 
وووويرامي، وأخووووذت عنهمووووا، وقوووورأت النحووووو علووووى موانووووا حوووواجي تلميووووذ ال وووويد  ال ِّ

 الشريف.
ثووم توجهنووا إلووى خوووازم فأخووذت عوون موانووا نووور اللووه. وموانووا أحموود الووواع  

ئمة، وكان يقا  لوه ملوا الكوالم فار ويًا وتركيوًا وعربيوًا، ثوم ألال رائي بن شمس ا
ي قيووريم أيعووًا بموانووا محمووود واجتمعووت فوو…توجهنووا إلووى بووالد الدشووت و ووراا 

                                                           

؛ 173-172 10؛ ال وخاوا، العووء الالمور:90-11 6. ان ر: ابن حجر، إنباء الُامر بأنباء العمور: 1
 .137 14ابن تاردا بردا، النجوم الزاهرك :

 .23-27 1؛ال خاوا، العوء الالمر:114-101 1. ان ر: المقريزا، درر العقود الفريدك:6
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بي، وعبد المجيد الشواعر األديوب صواحب قصوة االبلاارا، وموانا محمد اللِب 
 يو ف الم ماك بمؤنس العشاق بالتركي وهي من أطراف ما صّنف.

ثم قطعت بحر الروم إلى مملكة ابن عثمان فأقمت بها نحوًا من عشر 
مد بن أبي يزيد بن مراد بن  نين، فترجمت للملا غيا  الدين أبي الفتح مح

 الله تعالى كتاب ر جامر الحكايات وامر الرواياتر هأدرخان بن عثمان رحم
التركي في نحو  ت مجلدات، وتف ير اإلمام أبي اللي   من الفار ي إلى
القادرا بالتركي ن مًا، ثم باشرت عندى اإلنشاء، فكتبت  ال مرقندا وتعبير

  (1ر)وفار يًا وتركياً عنه إلى ملوا األطراف عربيًا 
إلقامتووه فووي  فاصوواًل ً  ويجعوو  ابوون عربشوواى وفوواك ال وولطان ابوون عثمووان حوودا

بووالد التوورا التووي أقفوو  عنهووا متوجهووًا إلووى وطنووه القووديم الشووام، فوودخ  حلووب فووي 
م، ثوووم تحوووو  عنهوووا بعووود أربعوووة أشوووهر إلوووى دمشوووق ثوووم أدى 1461هوووو 164 ووونة 

واتصوو  بال وولطان جقمووق،  م إلووى القوواهرك1472هووو 140الحووج، و ووافر فووي  وونة
واتخذ من عاصمة المماليا دار إقامة عاكفًا على الترجمة والتأليف حتى وافتوه 

 .( 6)م1470هو 174المنية في  نة 
ومما يود  علوى أهميوة معرفوة اللاوات لكاتوب ال ور أنوه نعوت بوورل ان ملووا 
األمصوووارر ورل وووان الممالوووار أا أنووووه يوووتكلم بل وووان ملوووووا الممالوووا كموووا يقووووو  

      ، ويععوووود ذلووووا أن واحوووودًا موووون كتوووواب ال وووور بالقوووواهرك ثووووم دمشووووق( 7)لقلقشوووونداا
 ىم( قوووود أبوووود1741هووووو 349)ت شووووهاب الوووودين أحموووود بوووون يحيووووي العمووووراوهووووو 

مالح ات لاوية عن اللاتوين التركيوة والماوليوة ربموا دلوت علوى معرفتوه بهواتين 
 (.4)اللاتين

صووور علوووى كتووواب وعوووالوك علوووى ذلوووا فوووإن معرفوووة اللاوووات األعجميوووة لوووم تقت
ب  نجد أن بععوًا مون الك تبوة فوي الودواوين األخورى حوذقوا اللاوة  ،ديوان اإلنشاء

                                                           

 .147-141 6. ابن تارا بردا، المنه  الصافي:  1
          ؛ بروكلموووووووان، تووووووواريخ األدب العربوووووووي: الق وووووووم ال وووووووادس144-141 6. ان ووووووور: المصووووووودر ال وووووووابق:  6

 .104(،ص10-11)
 .21 2. القلقشندا، صبح األعشى: 7
 .99، 93، 11، 73  7. ان ر: العمرا، م الا األبصار: 4
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م( وصووف بأنووه:ر يووتكلم فصوويحًا 1747هووو 344التركيووة، ف ووليمان بوون إبووراهيم)ت
 (.1)باللاة التركيةر

 المهمندارية: -

وهمر جمر م همندار، وهو فار ي معرب وأصله م همن ومعناى العيف، والثاني 
كما يقو  الخالدا العمرا، أما ال ُّبكي فقد عّرف  (6)رومعناى مم ا العيفدار 

ندار بأنه:را م لمن يقوم بأمور ُقّصاد الملوا ور لهمر الم ْهم 
، وأما القلقشندا فإنه ( 7)

جع  المهمندارية من و ائف أرباب ال يوف، ويقوم صاحب هذى الو يفة بتلقي 
 .( 4)رهمالر   الواردين وأمراء الُعربان وغي

ويكون المهمندار تابعًا لكاتم ال ر أا صاحب ديوان اإلنشاء، ويشترط فيه أن 
 .(7)يكون: رعاقاًل ذكيًا يق ًا فطنًا أمينًا ناهعًا فصيحًا في اللاتينر

ويبدو لنا أن مهمة المهمندار وم اعديه كانت على درجة كبيرك من األهمية؛ 
ُقصاد والر   ويقومون بأمر عيافتهم، ألنه أو  رجا  الدولة الذين ي تقبلون ال
أماكن إقامتهم الالئقة بهم، ومن ث ّم  في ويتكلمون معهم بأل نتهم ولااتهم، وينزلونهم

فإن المهمندار يترا اانطباعات األولية في نفوس الر   عن الدولة المعيفة لهم، 
ال يا ي  ولذلا فإن ال ُّبكي في كتابه رمعيد النعمر الذا ُيعد من كتب اإلصالح

واإلدارا في الدولة المملوكية اشتراط على المهمندار:ر أن يعتمد مصلحة اإل الم، 
وُيرهب الُقصاد، ويوهمهم قوك الم لمين وشدك بأ هم، وع يم  طوتهم، واتفاق 
وزك الدين وذ ّبهم عن حريم الملة اإل المية وحف  الن ام،  كلمتهم، وقيامهم في ح 

ى الملا بمقدار ما يكون فيه المصلحة، وُرّب من يتعين وأن ُينهي أمور الُقصاد إل
                                                           

 .13 7. ابن تارا بردا، المنه  الصافي:1
 و.107منشا: ورقة . الخالدا العمرا، المقصد الرفير ال6
 .71. ال ُّبكي، معيد النعم ومبيد النقم: 7
 .66 4. القلقشندا، صبح األعشى: 4
 و.107. الخالدا العمرا، المقصد الرفير المنشا: ورقة  7
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عليه المبادرك إلى إكرامه، ومن يتعين عليه الكف عن إع امه، بح ب ما تقتعيه 
 .(1)الحا 

ومن مهام المهمندار أن يتعرف على  بب مجيء الر   وقصدهم من 
 لطان ويقوم بإبالغ كاتب ال ر بذلا، ثم يقوم بإحعارهم بين يدا ال ، فاراتهم

إقامتهم بعد تناو  ، ثم هو ملزمر بعدم (6)لالطال  على ر التهم وغرا قدومهم
 .(7)أجوبتهم اليوم الواحدر

ويفهم مما أوردته المصادر بشأن المهمندار وم اعديه بأنهم يقومون بالترجمة 
الشفوية التي يقصد منها معرفة غايات الُقصاد من زيارتهم لبالط الدولة المملوكية، ثم 

 ن يم مرا يم إقامتهم وا تقبالهم و فرهم.ت

 أمراء المماليك: -

يرجر المماليا في نشأك دولتهم إلى أيام األيوبيين، وعلى وجه الخصوص أيام 
(، فقد أكثر م1649-1679هو 243-273) الصالح نجم الدين أيوب الذا حكم من

ف بالمماليا نجم الدين من ا تجالب المماليا األتراا وكون منهم فرقة في جيشه تعر 
 الذين كانوا نواك الجيك المملوكي فيما بعد، ومع م المماليا األتراا من( 4)البحرية

قبيلة الق بجاق وهي إحدى القبائ  التركية التي ت كن منطقة ث يا الو طى حو  
 .(7)بحر قزوين

                                                           

 .76-71. ال بكي، معيد النعم ومبيد النقم:1
  . .De. Jean. Thenaud , Le Voyage D'Outremer (Paris, 1884), P. 180, 190-191. ان ر:6
  .107. الخالدا العمرا، المقصد الرفير المنشأ:7
 .631، 637-634 7 . ابن واص ، مفرج الكروب:4
 .101 1؛ عبد المنعم ماجد، ن م دولة  الطين المماليا:60-19. ان ر: العيني، ال يف المهند:7
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هم العنصر الثاني في الجيك (1)وعالوك على الجنس التركي فإن الجركس
 ، وروم جاءوا من أصو (6)هذا الجيك من تتار ما عم إلى لىالمملوكي إعافة إ

 .(7)أوروبيةو  تركية 

وبناء على ما تقدم فإن هؤاء المماليا ينتمون إلى جن يات متعددك ذات لاات 
 نقلوها معهم إلى موطنهم الجديد الذا تم تعريبهم فيه. ،مختلفة

 ماء عدد كبير من وتمدنا كتب تراجم العصر المملوكي وتواريخه وحولياته بأ
ي اللاة، وا غرو في ذلا فإن بععهم جاء إلى دولة المماليا طلبًا يالمماليا ثنائ

 .(4)وفرارًا من ت لط التتار ووحشيتهم في التعام  مر الناس ،للحماية

م(أحد حجاب ال اهر بيبرس كان 1611هو 213فأياز بن عبدالله الصالحي)ت
يبرس ويعتمد عليهم، وقد أر له بيبرس  فيرًا واحدًا من التراجمة الذين يثق بهم ب

م، وذكر ابن الفرات في ترجمته:ر 1631هو 230بن هواكو في  نة  إلى أباا
لى غيرى وكانت الملوا تعتمد عليه في … وتر   عنه إلى أباا ملا التتار وا 

 .(7)المهمات الجليلةر

ربية؛ ألن كبار ويمكن أن يفهم من عبارك: روتر   عنهر أنه كتب إليه بالعوا  
 الكتاب العرب في ديوان اإلنشاء كانوا يعطلعون بذلا.

يمكن اا تدا  من ترجمة أقطاا فارس الدين الصالحي المعروف و 
 ،وهو من كبار األمراء في دولة ال اهر بيبرس ،م(1637هو 236بالم تعرب )ت

ل لطان فرنجي وذلا لقيامه بمهمة ال فارك بين اإلِ بأنه كان عارفًا بالل ان ا
                                                           

 .667.  عيد عاشور، مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليا:1
 .171، 173، 102-107ل اهر، الروا الزاهر:. ابن عبد ا6
 .412، 724، 704 -6. ابن إياس، بدائر الزهور:7
 .66 6؛ المقريزا، المواع  وااعتبار:17 1. ان ر: ابن حبيب، تذكرك النبيه :4
 .74؛ وان ر: ابن شداد، تاريخ الملا ال اهر:34:1. ابن الفرات، تاريخ:7
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م( وبين الفرنج وذلا 1679-1673هو 273-277المنصور علي)حكم من  نة 
 عندما رأى منه المعز:رذكاًء وفطنة ورأيًا  ديدًا، فندبه إلى مواصلة الفرنج ف عى

له الفرنج، وأطلق جماعة من أ ر الفرنج  وبين الملا المعز إلى أن أصلح ]بينهم[
 .(1)ب فارته، وكذلا من الم لمينر

هؤاء الذين جمعوا بين العربية والماولية قبجق المنصورا الذا كان نائبًا ومن 
للشام، وهو من الفر ان المعروفين بالبأس والشدك، حكى عنه صالح الدين 
الصفدا قائاًل: ر ويجيد الكالم والخط باللاة الماولية، وحكى لوالدا عن نف ه أنه 

أباى كان رأ ًا من رؤوس الكتابة كان كاتبًا لح ن تقو أحد نوينات الماو ، وأن 
وكالم ردئ  دمث  ما عندكم كالم جي له: بالماولية، مجيدًا في التر   فيها، وقا 

 .(6)هكذا عندنار

ذكر في م(، ويُ 1772هو 373)ت (7)ومن األمراء التراجمة أوتامك األشرفي
، وكان في األص  مملوكًا لل لطان األشراف (4)بعا المصادر بلف ة أيتمك

م(، ثم واى الملا الناصر محمد بن 1697هو 297ح خلي  بن قالوون )تصال
م( نيابة الكرا، وكان مقربا من الناصر الذا أر له غير 1740هو 341قالوون )ت

مرك  فيرًا للقان بو عيد ملا التتار اإللخانيين في العراق وفارس، ووصف بأنه: ر 
يحكم في بيت ال لطان باليا ة و  ،يعرف بالمالي ل انًا وكتابه، ويدرب ثداب الما 

ويطالعها ويراجعها، ويعرف بيوت الما  وأن ابهم  ،والي ق الذا قررى جنكزخان
وأصولهم، وي تحعر تواريخهم ووقائعهم، وكان إذا جاء من تلا البالد كتاب إلى 

 .(7)ال لطان بالمالي يكتب هو الجواب عنهر
نا الدور الدبلوما ي الكبير يتبين ل Littleوفي مقاله كاشفة للم تشريق ليت  

الذا أداى هذا الترجمان في توطيد العالقات، وح  الخالفات القائمة بين ال لطان 
                                                           

 .117-116. ابن شداد، تاريخ الملا ال اهر:1
 .131 64. الصفدا، الوافي بالوفيات: 6
 .609 1. الصفدا، أعيان العصر وأعوان النصر:7
 .477 1. ابن حجر الع قالني، الدرر الكامنة:4
 .609 1، أعيان العصر وأعوان النصر: . الصفدا7
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قام بها  وذلا في ثال  رحالت  فارية ،وبين ملا اإللخانيين بو عيد ،الناصر محمد
 م، وذلا لما تمتر1763هو  361  م،1767هو 362م، 1766هو 366في ال نوات: 
تامة باللاة الماولية، وبما له من مؤهالت شخصية مّكنته من أداء هذى به من معرفة 

 .(1)ال فارات الناجحة
   أو طاير باا باا أو  هير باا المالي : األمير  هرومن التراجمة األمراء

              دولة المماليا في  نة  لىم( وكان ُباا قد حعر إ1773هو 371)ت
حمد بن قالوون الذا قّرب باا وجعله أميرًا، م(، في عهد الناصرم1767هو 362)

وكان يقرأ على ال لطان كتب بو عيد التي ترد بالمالي ويكتب األجوبة، وكان يفد 
عليه من أقاربه على مدى األيام من عشرك إلى مائة فيبرهم، ويصلهم، فمنهم من يقيم 

 .(6)بالقاهرك، ومنهم من يرجر
أن بععًا من أمراء المماليا كان يعرف أكثر ويبدو من المعلومات المتوافرك لدينا 

 .(7)فبلبان الرومي كان يتر   عن ال لطان إلى أكثر من دولة ،من ل ان
واألمير منكلي باا الصالحي الحاجب كان يكتب خطًا ح نًا ويتكلم بالعجمية 

، وأياز بن عبدالله كا ن يتر   عن ال لطان إلى ملوا التتار (4)والتركية الخالصة
         ، وم نكلي ُباا الصالحي ال اهرا المعروف بالعجمي ( 7)اإلفرنج وملوا
حكم الناصر فرج، وكان أر    فيرًا إلى تيمورلنا خال   ،م(1476هو 172)ت
:ر ويذاكر بالشعر باللاات الثال : العربية والعجمية والتركية، ويكتب الخط ، فقهياً 

                                                           

1. Donald  p. Little, “ Notes On Aitamis a Mongol Mamluk” ,  Die 

Islamichen  Welt Zwischen Mittelalter  und Neuzeit ,  Feutschrift fur ,  

Hans Robert Roemer zum 65. 

Geburtstag, ed . Ulrich Haarmann & Peter Bachmann, (Beirutre Texte und 

Studien, 22). Wiesbaden : Franz Steiner Verlage, 1979,PP.387-401. 
؛ ابن تارا بردا، المنه  773 6حجر، الدررر الكامنة:؛ ابن 61 6. ان ر: الصفدا، أعيان العصر:6

 .697 6الصافي 
 .791 64. الصفدا، الوافي بالوفيات:7
 .471. العيني، عقد الجمان:4
 .166-161 7. ابن تارا بردا، المنه  الصافي:7
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نشادى للشع( 1)المن وبر  ر باللاات: العربية والعجمية والتركية، ، فإر اله  فيرًا وا 
 دلي  على تمكن هذا األمير من هذى اللاات.

م مر ومًا يمنح 1709هو 917وعندما أصدر ال لطان قانصوى الاورا بتاريخ 
فيه امتيازات تجارية لطائفة الفرنتيين )الفلورن يين(، ذكر فيه أحد كبار المترجمين 

:ر…. تارا بردا الترجمان، ونص الوثيقة  في نهاية العصر المملوا وهو األمير
 وبرز أمرنا الشريف بكتب أمان شريف للقنص  والتجار وما  أ  فيه حعرك الملا

 المؤيدا وجهز ذلا إليه، ور منا للمجلس العالي األميرا الكبرا المجاهدا
النصرا األوحدا األكملي األعزا األحعي ال يفي عمدك الملوا  الذخرا

والترجمان  ،ردا أحد أعيان األمراء العشرات بالديار المصريةوال الطين تارا ب
بأن يكتب إلى حعرك الملا بما فيه إطابة خواطر  -أدام الله  عدى-بأبوابنا الشريفة

التجار بما  يعلم حعرك الملا بأمر تجارى وجماعته بالحعور إلى ثار اإل كندرية 
 .(6)…رالمحروس

لى القيام بواجباته ومهامه الكبيرك ويبدو أن تارا بردا الترجمان وا ب ع
               إلى أن قبا عليه ال لطان في شهر محرم من  نة( 7)والخطيرك

متهمًا إياى بمخاطبة ملوا اإلفرنج واطالعهم على بعا أ رار م،1711هو 913
الدولة، فبقيت و يفة ترجمان اإلفرنج خالية قرابة ثال   نوات، ثم عين أحد 

ًا ويدعى يونس الترجمان الذا كان نائبًا لتارا بردا في محرم من المماليا ترجمان
 .(4)م 1714هو 960 نة 

ومما يد  على كثرك المماليا الذين يجيدون اللاات األعجمية وبخاصة التركية 
والُمْالّية ما ذكر القلقشندا عن ترجمة كتب بعا القانات من ملوا الشرق:ر 

اء الدولة: من األمراء أو الخاصكية ونحوهم، يتولى ترجمتها من ُيوث ق به من أخص
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ممن يعرف ذلا الل ان، ثم يقرأ ترجمته على ال لطان، ويعتمد ما يأمر به في 
 .(1)جوابه ليكتب بهر

ويروا لنا اليو في خبرًا عن أحد مماليا األمير برصباا أو بر باا الحاجب 
  في حمى الدولة م( عند حديثه عن قت  أحد أمراء الماو 1741هو 346الناصرا )ت

فيقو :ر وبلاني من بعا مماليا برصباا، كان  ،م1776هو 374المملوكية في  نة 
يعرف بل ان الما ، أنهم لما وقر بينهم وبين برصباا المفاوعة قا  لهم الرج  أمير 

 .(6)…رركب العراق بل ان الما 

 :العلماء واألدباء -

وقد تجلى ذلا الدور في تعليم أدا العلماء دورًا مهمًا إبان العصر المملوكي، 
الناس، وفي الوقوف في وجه ال لم، وفي شحذ همم األمة ونفو ها؛ لتقف صخرك 

ة التي فقوية في وجه ما يتهددها من أخطار ع يمة تجلت في  يو  التتار الجار 
ا تنقطر، وفي غارات الصلبيبين وحمالتهم المتواصلة على ال واح  الشامية 

 جزيرك العربية في أخريات أيام الدولة المملوكية.والمصرية، و واح  ال

وكانت الترجمة من اللاات األعجمية إلى العربية، أو من العربية إلى اللاات 
األعجمية مما اعطلر به نفر من علماء ذلا العصر  واء أكانوا من الفقهاء أم 

المعرفية المتصوفة أم المؤرخين أم الحكماء والفال فة، مقدمين خبراتهم العلمية و 
لدواوين الفرعية التي ن جت على ل ائاة لديوان اإلنشاء المركزا في القاهرك، أو 

 والكرا. كغزّ و غرارى في النيابات األخرى كدمشق وحلب وطرابلس وصفد 

فخر الدين محمد بن مصطفى بن زكريا بن خوجا المولود  :ومن الفقهاء المترجمين
                   نة ىلمتوفم، وا1677هو 271بدورا ببالد الروم  نة 

صالح الدين الصفدا عن شيخه أبي حيان األندل ي  م، ويروا1717هو 317
                                                           

 .612 2. القلقشندا، صبح األعشى:1
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م(  يرك هذا الترجمان، قائاًل:ر كان شيخًا فاعاًل عندى أدب وله 1764هو 367)ت
ن م ونثر وقد ن م ر القدورا في الفقه ر ن مًا فصيحًا  هاًل جامعًا، ون م قصيدك 

أكثر ر الحاجبية ر، وفخر الدين هذا كتبنا عنه ل ان الترا في النحو تعمّنت 
ول ان الفرس، وكان عالمًا بالل انين يعرفهما إفرادًا وتركيبًا أعانه على ذلا 

يرك منها ر قصيدك في قواعد ل ان الترا ر ثمشاركته في علم العربية، وله قصائد ك
أبي حنيفة، وكان قديمًا ودرس بالح امية الفقه على مذهب  ون م  كثير في غير فن.
أواد  بعا وقد أّدب بقلعة الجب … ن بار  الخطاقد توّلى الح بة بازك وك

. وما رواى لنا الصفدا عن أبي حيان األندل ي في غاية األهمية؛ ألنه (1)الملوار
يكشف لنا عن المصدر األ ا ي الذا ا تقى منه أبو حيان مادته في معجمه 

ل ان األتراا ر من ناحية، ويكشف لنا عن شخصية عالم  المو وم بو ر اإلدراا إلى
 مترجم مختص باللاات: العربية والفار ية والتركية من ناحية أخرى.

                    عبد اللطيف بن خليفة العجمي :ومن األدباء التراجمة
وكان أخوى كحا  غازان ملا التتار، هاجر إلى الدولة  ،م(1770هو 371)ت

ركان أديبًا     ا أننا لم ن تطر تحديد تاريخ وفودى عليها، وصف بأنهالمملوكة، إ
وخطة … يتر   باير  جر… فاعاًل لبيبًا عاقاًل على ذهنه غواما من العربية

 .(6)يتحد  بالتركي العجمي فصيحًار… قوى إلى الااية من تعليق العجم

ن وبايرى وكان العجمي متصاًل بال لطان المملوكي الناصر محمد بن قالوو 
من كبار األمراء، وجع  له راتب في جملة المماليا ال لطانية، وعرف بأنه كان 
خبيرًا بأخالق الملوا ومخاطباتهم و يا اتهم، وعارفًا بأخبار وقائر الماو ، 
وم تحعرًا لكالم الحكماء، وقد قرّبه القاعي عالء الدين بن األثير كاتب ال ر 
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ن ال بب في ذلا هو اانتفا  بمعرفته للاتين ، ويبدو أ(1)وكانت له به خصوصية
 التركية والفار ية.

      فإن علي بن محمود بن حمد القونوا ،أما المترجمون من المتصوفة
م( خير من يمث  هذا النو  من المترجمين، فقد كان القونوا 1741هو 349)ت

عاوا، مدر ُا بدمشق في المدر ة القلجية التي أقرى الطلبة فيها منهاج البي
والحاوا الصاير، ومختصر ابن الحاجب، ثم تولى مشيخة الشيوخ فيها بدًا من 
قاعي القعاى شرف الدين المالكي بحكم وفاته، وفوق هذا فإنه ُعرف بورعه 

 .(6)وتدّينه وتواععه

فإن إقامته بدمشق قد جعلت منه قريبًا  ،أما صلته ودورى  في ديوان اإلنشاء
ان يلي في أهميته ديوان القاهرك، ولذلا فإن الصفدا من ديوان إنشائها الذا ك
 (7)ب الكتب الواردك على ديوان اإلنشاء باللاة العجميةريصفه مرك بأنه:ر كان ُيعرّ 

ب لديوان اإلنشاء الكتب التي ترد عليه بالعجمية عرّ ر كان يُ  :وينعته مرك أخرى بأنه
 .(4)من البالد الشرقيةر

أّلف كتابه رالوافي بالوفياتر الذا هو مصدرنا ومعلوم لدينا بأن الصفدا قد 
في قوله األو  قب  كتابه رأعيان العصرر الذا اشتم  على عبارته الثانية، األمر 

الثاني إزالة ما اعترى  :الذا يوحى بأن الصفدا أراد بالزيادك الواردك في قوله
درا ما  ر اللاة العجمية ر التي ا ي :عبارته األولى من لبس وغموا في قوله

 هي، ه  هي اللاة الفار ية أو الماولية.
                 ومن العلماء المترجمين محمود بن عبد الرحمن األصبهاني

، وقد ورد تم(، الذا كان بارعًا في علوم األوائ  والعقليات والشرعيا1741هو 349)ت
ف، م بعد أدائه لفريعة الحج وزيارته للقدس الشري1764هو 367على دمشق  نة

وقا  في حقه:ر ا كتوا حتى ي مر كالم هذا الفاع  الذا ما  ،و مر منه ابن تيمية
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       ، ثم طلبه ال لطان محمد بن قالوون في  نة(1)دخ  البالد مثلهر
إا أنه راج  ،م وقّربه، وكان: ر ما يعرف اللاة التركية فقعد به ذلا1771هو 376

 .(6)ونرباللاة العجمية عند األمير  يف الدين قوص
ويورد لنا بدر الدين العيني في حولياته خبرًا بخصوص أحد المتصوفة العجم 

م( الذا طاف 1469هو 177وهو نصر الله بن عبد الله بن إ ماعي  العجمي )ت
 . (7)ثم قدم إلى مصر، فعرا ال لطان عليه كتابه ال ر ولكنه أبى ذلا ،بالدًا كثيرك

أن معرفة هذا المتصوف للاة أعجمية أو وخبر العيني المتقدم يد  بجالء على 
أكثر هي التي أهلته لمنصب خطير كمنصب كاتب ال ر من جانب، وتد  على 
تراجر في مصطلح ديوان اإلنشاء الذا يقصر هذى الو يفة على بلااء الكتاب 

 من جانب ثخر. من العرب وكبرائهم
، ونهعوا أما الفال فة والحكماء الذين نمت الترجمة وترعرعت في رحابهم

بأعبائها، وخاعوا عبابها في العصر العبا ي كحنين بن إ حاق وحبيك األع م 
 .(4)وق طا بن لوقا وغيرهم فإن العناية باللاات األعجمية كانت من شأنهم وديدنهم

وخير من يمث  الحكماء التراجمة في العصر المملوكي محمد بن إبراهيم 
ثم هاجر إلى  ،ذا ولد ب نجار ونشأ بهام( ال1741هو 349المعروف بابن األكفاني)ت

عالوك  ،والح اب والمنطق والفل فة مصر وتوفى فيها، وقد بر  في الطب والهند ة،
وحف  أشعار العرب من جاهليين ومولدين ومحدثين  ،على األدب والتاريخ

 .( 7)ومتأخرين
ر قد مّكنته من اكت اب أكث ،ويبدو أن نشأته وذكاءى، و عة دائرك اهتماماته

من لاة وبخاصة الماولية والفار ية، ويتعح ذلا من خال  رواية فتح الدين بن 
م( المهاجر األندل ي إلى مصر، والتي 1777هو 374 يد الناس اليعمرا )ت

وأما أحوا  الشرق ومتجّددات التتار في بالدهم في أوقاتها … أوردها الصفدا:ر
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عليه بحي  أنني كنت أ مر منه فكأنما كانت الُقصاد تجيء إليه، والملطفات تتلي 
 .(1)ما لم أطلر عليه من الديوانر

 األسرى: -

لم تهدأ الحرب بين الم لمين والفرنجة حتى بعد طردهم على أيدا المماليا 
من ال اح  الشامي في نهاية القرن ال ابر الهجرا، ب  ا تمرت غاراتهم على 

عهم الجديدك كقبرص ورودس الشواطئ المصرية والشامية، وغزاهم المماليا في مواق
وغيرها، وفي أثناء ذلا وقر بأيدا الم لمين أ رى كثيرون. ومن هذا النو  من 

 واعتناقه اإل الم لبدروا ىابن تارا بردا الذا روى قصة أ ر  :التراجمة األ رى
يزابيال في  نة و انجالريا  فير الملكين الكاثوليكيين فرناندو  مارتيرد ا 
 م. 1701هو 903

ف وأ   ،أنه عندما وص  إلى القاهرك ا تقبله الترجموان :ذكر لنا انجالريافي    
انجالريووا ابوون تاوورا بووردا الترجمووان عوون ا وومه، والبلوود التووي أتووى منهووا، وكيووف 

فقووا  لووه الترجمووان:ر إنووه ابوون رجوو  موون بلن ووية ي وومى  ؟صووار إلووى مووا هووو عليووه
نه ولد في قرية مجاورك لبلن Luis de Prateلويس دبرات   ية ت ومى موونبالنك ، وا 

Monblanch ووووفينته ى، وعنوووودما شووووب عموووو  بحووووارًا، فووووأرادت المقووووادير أن تلقوووو ، 
عاصووفة هوجوواء علووى مقربووة موون ال وواح  المصوورا، وتحطمووت ال ووفينة وألقووت 

النووواس فيمووا أخوووذوى إلووى ال ووولطان؛ ألن  ىفأخووذ ،األمووواج بركابهوووا علووى الشووواطئ
الجانحوة وكو  موا فيهوا يعتبوور ال وفن الاارقوة أو  رف الوبالد يقعوي بوأن حطوامُعو

ال فينة لتجوار معوروفين، أو ثبوت أنهوا  ملكًا لل لطان وي اق إليه، إا إذا كانت
 لتجار يحملون صّا أمان.
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نهوووم  وووجنوى وعوووذبوى ثوووال   ووونوات حتوووى اعوووطر إلوووى إ :وقووود قوووا  هوووذا الرجووو 
نووى اعتناق اإل الم بل انه خالصوًا لنف وه، وأموا قلبوه ف و  م ويحيًا مخلصوًا. وقود خت

 .( 1)تارا بردار-يةأفي ر –على كبر، واختار هو من األ ماء اإل المية 

وموون األ وورى الووذين عملوووا تراجمووة بلبووان الجنوووا الووذا يمكننووا أن نعوورف عنووه 
وعن دورى في الترجمة من خال  ما ذكرى لنا أحمد بن يحيوى بون فعو  اللوه العمورا 

اإلنشوواء فووي أيووام الناصوور  م( الووذا كووان نائبووًا لوالوودى رئوويس ديوووان1741هووو 349)ت
 ، ولكون أحمود العمورا اختلوف مور ال ولطان فوأود  ال وجن، ويوذكرمحمد بن قالوون

أنه تعّرف في ال جن على بلبان الجنوا الذا أمّدى بأوثق المعلومات عون اإلموارات 
التركيوووة اإل وووالمية فوووي بوووالد األناعوووو ، وعووون الممالوووا الروميوووة ) اليونانيوووة( مثووو  

 ابزون.الق طنطينية وطر 

وحكى لنا العمرا قصة الترجمان بلبان الجنوا قائاًل: ربلبان الجنوا عتيق 
وهو ممن له الخبرك التامة بما يحكيه، وهو الذا أفاد  ،األمير الكبير بهادر المعزا

كيفية تصوير هذى البالد، وا م هذا بلبان في بالدى دومانوكين دورّيا بن بادا دورّيا، 
ك، اتفق أنه جمعت بيني وبينه المقادير في ااعتقا  وهو من بيت حكم في جنو 

 .(6)وعنه أخذت ما قا ر

والنا ر في م والا األبصوار يجود أن هوذا الترجموان قود أموّد العمورا بمعلوموات 
حدود وعملة واقتصواد و وكان وجيووك وأموراء وجارافيوة جميور و: وافرك وقيمة تتعلق ب
لتووي كانووت تربطهووا عالقووات وديووة موور االواقعووة فووي ث وويا الصووارى و اإلمووارات التركيووة 

المماليووا، وموون هووذى اإلمووارات التووي عرفهووا بلبووان وتحوود  عنهووا: كصووطمونية وقاويووا 
وبر وووا واكيووورا ونيوووف وماني ووويا ومرمووورا وبركوووي وفوكوووه، وانطاليوووا وقراصوووار وأرمنووواا 

 .(7)وعميدلي اازلو وتوز نوكرمينان وط
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كووان المصوودر األ ا ووي  ببلبووان الجنوووا الموودعووفوووق ذلووا فووإن هووذا الترجمووان 
الوووذا ا وووتقى منوووه العمووورا موووادك ر وووالته المو وووومة بوووور ممالوووا عبووواد الصوووليبر وهوووي 
ر الة طريفة عن المماليا األوروبية، ون ام الحكم فيها، وملوكها وأرعها و وكانها 

 الخ.… ا اإلدارية وجيوشها ومناخهاهون م

سـبا - ن ومسـلمين التجار األوروبيـون مـن بنادقـة وجنـويين ونلورنسـيين وا 
 وغيرهم:

عم   الطين المماليا على ا تجالب التجار من ك  المل  واألجناس 
تنشيطًا لحركة التجارك التي أصبحت مصدرًا هامًا من مصادر خزينتهم، ولذا فإنه 

واعر المملوكية كالقاهرك حمن الطبيعي وجود أعداد كبيرك من األجانب في أكثر ال
ان وبيروت وعكا ويافا وطرابلس وعجلون وعمّ  واإل كندرية وحلب والقدس، ودمشق

 وغيرها من المدن.

بووو  فوووي القووواهرك افقووود احووو  الرحالوووة األوروبوووي اليهوووودا عوبوووديا:ر أن المووورء يق
، وبوودهي أن (1)أعوودادًا ا تحصووى موون األجانووب موون كووّ  أمووة، ويتحوودثون بكوو  ل ووانر

قامته الطويلة بين  هرانيهم، عالوك  بععهم قد تعلم العربية نتيجة لمخالطته أهلها وا 
أن بعووا العووائالت اإليطاليووة قوود تخصصووت فووي التجووارك موور المشوورق، منهووا:  ىعلوو

ذا  صويتهم فوي القورن الرابور عشورالميالدا   نالوذي Morosiniبيت اإلخوك مورو يني 
وكوان لهوم فور   ،خاصوة فوي حلوبوبالثامن الهجرا، وكانوا يتجرون في بالد الشرق 

، كمووا أن بععووًا موون األ وور البندقيووة اتخووذت دمشووق (6)فووي دمشووق وبيووروت يقوويم هووام
 .(7)أ رك كويريفي وأ رك باباريجو وأ رك وا تورادو :مركزًا ألعمالها التجارية مث 

                                                           

 .23. قا م عبدى قا م، اليهود في مصر:1
 .27. دي ، البندقية:6
 .771 7و طى:. هايد، تاريخ التجارك في الشرق األدنى في العصور ال7
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اوووة العربيوووة، ومووون اإلشوووارات الواعوووحة التوووي تووود  علوووى معرفوووة تجوووار الفووورنج لل  
ما وية أو يترجموون وا تخدام الدولة المملوكية لهم أحيانًا تراجمة يقوموون بمهوام دبلو 

بعا النصوص، أن ال لطان المملوكي قوام باعتقوا  جميور الفرنجوة فوي دولتوه بعود 
م، 1727هوو 323    غارك ملا قبرس وأعوانه من الفورنج علوى اإل وكندرية فوي  ونة

م حتوى قودمت  وفن الفورنج 1730هوو 336وبقي تجار الفرنجة في األ ر حتى  ونة 
أ ووارى الفوورنج بقوودومهم ا ووتااثوا، ف وومر  تا  وومعلإل ووكندرية طلبووًا افتكوواكهم:ر فلموو

ال وولطان ا ووتااثتهم، ف ووئلوا عوون ذلووا، فقووالوا: نريوود أن ي ووافر منووا اثنووان إلووى أرا 
والملووا فوي إيقوا  الصولح، والطاعوة لموانوا ال ولطان، ونعود  *الفرنج، يكلمون البواب

بوذلا، فأر ولوا  موانا ال لطان بأن كلبين منوا قود هلكوا إذا لوم يرجعوا، فر وم ال ولطان
. وقوود غوواب التوواجران نحوووًا موون عشوورك أشووهر، (1)أرنوواط بوون موورا البنوودقي وثخوور معووهر

 وعوووادا بصوووحبة ر ووو  البنادقوووة والجنويوووة والرواد وووة والقبار وووة، ثوووم جووورت مفاوعوووات
بين الطرفين  وى القبار ة والرواد ة. ويرى جرو يه أن بععًا من البنادقة  الصلح

وا يعملووون تراجمووة فووي مفاوعووات المعاهوودات التجاريووة بووين الووذين أتقنوووا العربيووة كووان
 .(6)المماليا والبنادقة

ومون التجوار التراجموة الوذين تحوودثت عونهم المصوادر التواجر اإليطوالي برترانوودو 
م، فوووي أ ووورك مووون طبقوووة 1730هوووو 336دا ميجنوووانللي الوووذا ولووود فوووي إيطاليوووا  ووونة 

إلى أن ا تقر به المقوام فوي دمشوق  النبالء، ثم غادر إيطاليا متجوًا في بالد الشرق
وكموا قوا  هوو عون نف وه: وجودت هنواا  ،التي أصبح بها من رجا  الموا  واألعموا 

الثووروك الوووفيرك والشوورف الع وويم، لكوون ذلووا كووان يقابلووه الكثيوور موون الجهوود والمخوواطر 
 الجمة.

وتمّكووون مووون  ،وقووود تعلوووم دا ميجنوووانللي خوووال  إقامتوووه فوووي دمشوووق اللاوووة العربيوووة
         الترجموووووووووة التحريريوووووووووة والشوووووووووفوية لل ووووووووولطان المملووووووووووكي ال ووووووووواهر برقووووووووووقالعمووووووووو  ب

                                                           

 المقصود به ر البابا ر *
 .407-404 2. النويرا، اإللمام:1
 .676. عفاف ال يد صبرى، العالقات بين الشرق والارب:6
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 ووفيرًا  Jacob de Croze م( وذلووا عنوود وصووو  يعقوووب دا كووروز 1791هووو 101)ت
 . Giovanni Galeazoلدوق ميالن جيوفاني جاليزو 

وكوان ال ووفير قود حموو  ر والة موون الودوق يطلووب بمقتعواها اإلذن موون ال وولطان 
با يليكا في بيت لحم بفل طين، كما يطلب حماية اذباء في جب  برقوق إلصالح ال

 صهيون.

وقد ترجم دا ميجنانللي خطابات الدوق إلى اللاوة العربيوة ورد ال ولطان عليهوا 
 .(1)إلى اللاة الالتينية

وعالوك على ذلا فإن بععًا من كبار التجار األعاجم قد قاموا بمهام ال فارك 
 ( 6)من الدو ، وقد أطلق عليهم ا م ر الخواجكية ربين دولة المماليا وغيرها 

ر الذا يف رى ال  فيراّ وواحدهم ر الخواجا ر الذا كان من ألقابه في ديوان اإلنشاء: ر 
القلقشندا بقوله: ر ل فارتهم بين الملوا وترددهم في الممالا لجلب المماليا 

مصلح بين القوم والجوارا ونحو ذلا، وهو من وب إلى ال فير: وهو الر و  وال
 ( 7)ولم ي تعمله الكتاب مجردًا عن الياء ر ،ن بة مبالاة

له من معرفة لاوة الوبالد  وا يخفى أن من يقوم بمهمام ال فارك بين الملوا ابد
 ،قووودرك علوووى أداء الر وووالة مووون لموووا تحتووواج إليوووه الدبلوما وووية الناجحوووة ،المر ووو  إليهوووا

خووّص ال ووفراء والخواجكيووة بلقب:رثقووة  تو وواًل لتحقيووق الاوورا المرجووو منهووا، ولووذلا
 .(4)الّدو ر

 
                                                           

. أحمد عبد الكريم  ليمان، تيمورلنا ودولة المماليا الجراك ة مر ترجمة مقا  الكاتب الالتيني دا 1
 .7ميجنانللي عن حياك تيمور لنا: الق م الثاني:

:ر الخواجا من ألقاب أكابر التجار األعاجم من الفرس ونحوهم 17 2. يقو  القلقشندا، صبح األعشى:6
كيُّ بزيادك كاف ن بة إلية للمبالاة، كأن الكاف تدخ  في  وهو لف  فار ي، ومعناى ال يد، والخواج 

 لاتهم مر ياء الن بر .
 .17 2. المصدر ال ابق:7
 .46 2. المصدر ال ابق:4
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 القناصل: -
لقد كان من النتائج اإليجابية لحركة التجوارك النشوطة بوين دولوة المماليوا وجنووك 
والبندقيووة وفلورن ووا وغيرهووا موون الموودن اإليطاليووة والممالووا األوروبيووة وجووود عوودد موون 

اشوا أن اختيوارهم كوان بنواًء القناص  الذين يرعون المصالح التجارية لهذى الدو ، و 
علووى معوورفتهم بووأحوا  الشوورق العربووي ولاتووه، األموور الووذا يحووتم علوويهم إقامووة طويلووة 

 في الشرق واحتكاا وثيق بأهله.
وقووودرتهم علوووى نقووو   ،ولووودينا مووون النصووووص موووا يثبوووت معرفوووة القناصووو  للعربيوووة

ف بووين مرا وويم ال وولطان التووي يصوودرها بشووأن رعايوواهم إلووى لاوواتهم، فقوود حوود  خووال
         م وووووولمي اإل ووووووكندرية وتجووووووار الفوووووورنج بشووووووأن أ وووووورى الم وووووولمين وذلووووووا فووووووي  وووووونة

م، فمووووا كوووووان موووون نائووووب اإل وووووكندرية إا أن دعووووا قناصوووو  اإلفووووورنج 1723 هووووو329
المقيمووين فووي المدينووة، وقوورأ علوويهم كتوواب ال وولطان المتعوومن منوور  ووائر الفوورنج موون 

ة والتجوار ذلوا كتبووا كتابوًا بووالخط ال وفر موا لوم يوردوا األ ورى:ر فلموا  ومعت القناصول
وجعلوه بعقوب رموح وغورز  ونانه بقوا   ،الرومي ودخ  به رج  مون الم ولمين البحور

البحر ورجر إلى البر، فأتى قارب من مراكب اإلفرنج أخذى ورجور بوه إلوى المراكوب، 
 .(1)فلما قرأوى تيّقنوا أن أصحابهم مأ ورونر

 رجال الدين المسيحي: -
 ،لووة المملوكيووة تجوواى النصووارى وموونهم رجووا  الوودين خاصووةنجووم عوون ت ووامح الدو 

وجووود عوودد كبيوور موونهم فووي مختلووف األموواكن المقد ووة الموجووودك علووى أرا الدولووة 
مون األمواكن  وغيرهوا والناصرك وطوور  ويناء المملوكية في القدس وبيت لحم و يناء

 .المقد ة
الدولوووة وتشوووير المصوووادر إلوووى أن رجوووا  الووودين الم ووويحي المقيموووين علوووى أرا 

روم و وريان وأرمون وكورج  :المملوكية كوانوا يمثلوون مختلوف الطوائوف الم ويحية مون
، وكانووت لهووم أديوورتهم وكنائ ووهم التووي يتمتعووون فيهووا (6)كان وووأقبوواط وأحبوواك وفرن ي

بأتم الحماية والرعايوة مون الدولوة وفقوًا لموا توذكرى وثوائق هوذى الطوائوف الصوادرك إلويهم 
 .(7)كيمن ديوان اإلنشاء المملو 

                                                           

 .197-196 7ويرا، اإللمام:. الن1
 .13-16ال يد ح ن، القدس في العصر المملوكي: ي. ان ر:عل6
 Risani; Documenti E.  Firmani,  PP.  6-170. E rnst .,  D ie  Mamlukischen.ان ر: 7

 Sultansurkunden des Sinai – Klosters, PP. 4-255. 
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وفووووق ذلوووا فوووإن اإل وووكندرية كانوووت مركوووزًا لكر وووي بطووورا اليعاقبوووة الوووذا يتبووور 
 .(1)مذهبه نصارى النوبة والحبشة

ولما كان رجا  الدين الم يحي يمثلون مختلف الطوائف النصرانية فوإنهم كوانوا 
يعرفون لااتها، ولذلا فإن الدولة المملوكية كانت ت وتعين  بهوم فوي أعموا  الترجموة 

 لحاجة، ويتعح ذلا من خال :عند ا
المشواركة والتصووديق علووى الهوودن بووين المماليوا والفوورنج، فقوود وقوور المنصووور قووالوون  -أ

م هدنووة مور الجنويوة، وجواء ر وو  الفورنج إلوى القواهرك لتوقيوور 1690هوو 219فوي  ونة 
 .(6)الهدنة، فشهد عليها بطرس أ قف مصر وميخائي  الراهب من دير طور  يناء

واردك إليهم ورفعها إلى ال لطان المملوكي فيما إذا كانت متعلقوة ب_تعريب الكتب ال
 .(7)به
القيووووام بمهمووووة ال ووووفارك لل وووولطان المملوووووكي، وحموووو  ر ووووائله إلووووى ملوووووا الاوووورب  -ج

     الم وووويحي، حيوووو  ا ووووتنجد صوووواحب األنوووودلس بال وووولطان المملوووووكي فووووي  وووونة
أخووووذ  م طالبووووًا منووووه النصوووورك علووووى الفوووورنج الووووذين أشوووورفوا علووووى1412هووووو 196

غرناطة، فبع  ال لطان قايتباا إلوى :ر الق ووس الوذين بالقياموة التوي بالقودس، 
بووأن ير وولوا كتابووًا علووى يوود ق وويس موون أعيووانهم إلووى ملووا الفوورنج صوواحب نابوو ، 

ا  ُيكاتووب بووأن صوواحب قشووتيلية، بووأن يحووّ  عوون أهوو  األنوودلس ويرحوو  عوونهم، وا 
، ويمنر جمير طوائف يشوك ال لطان على أه  القيامة، ويقبا على أعيانهم

 .(4)…رالفرنج من دخو  القيامة

 اليهود: -

مما ات مت به المجتمعات اإل المية منذ عهد الر و  وفيما تالى من العصور 
ت امحها مر اليهود، والقبو  بوجودهم في إطار الدولوة اإل والمية كأهو  ذموة خالفوًا 

 وروبية.لما كان عليه حا  يهود من اعطهاد وتقتي  في المجتمعات األ
                                                           

 . Suriano,Treatise On The Holy Land, P. 90. وان ر: 701 7. ان ر: صبح األعشى:1
 .129-122. ابن عبد ال اهر، تشريف األيام والعصور في  يرك الملا المنصور:6
 .137-136. ان ر: المصدر ال ابق: 7
 .647-644 7ر: و . ابن إياس، بدائر الزه4
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وانطالقوًا موون قاعوودك الت ووامح فإنووه  وومح لليهووود بممار ووة التجووارك وجوووب اذفوواق 
بحثووًا عوون الثووراء ممووا مكوونهم موون معرفووة عوودد موون اللاووات التووي يتواصوولون بهووا موور 

 .(1)هم باإلقامة للعبادك في األماكن المقد ةلشعوب األرا المختلفة، كما  مح 

تقوووان اللاوووات وبنووواًء علوووى موووا تقووودم فوووإن عوووددًا مووونهم  قووود برعووووا فوووي الترجموووة وا 
 المختلفة، كما برعوا في التجارك والطب والصرافة وغيرها من المهن المهمة ثنذاا.

فقوود ذكوور الرحالووة اليهووودا ميشوووام أن متوورجم ال وولطان المملوووكي كووان يهوديووًا 
موووون أصوووو  أ ووووباني، وكووووان عارفووووًا ب ووووبر لاووووات هووووي العربيووووة واإليطاليووووة والتركيووووة 

 .(6)ية والفرن ية إلى جانب اللاة العبريةواأللمان

 ويحوودثنا الرحالووة األوروبووي بيوورو طووافور الووذا شوور  فووي رحلتووه إلووى الشوورق  وونة
أن ترجمان  -وكان، تاجرًا و فيرًا أر   لبالط ال لطان المملوكي -م1477هو 179

ر فتلقواني المتورجم بالترحواب  :ال لطان من أص  يهودا لكنه أ لا فيموا بعود، يقوو 
لع يم وأنزلني فوي دارى، فبقيوت بوه يوومين قبو  أن أتمكون مون رؤيوة ال ولطان، وأخوذ ا

ولموا عورف منوي  ،المترجم طوا  هذى الفترك في محادثتي، ف ألني الكثيور عون نف وي
أننووي قشووتالي األصوو ، أشووبيلي المولوود، امووت ت نف ووه غبطووة ل ووماعه هووذا النبووأ، فقوود 

ا، إا أنوه حمو  صوايرًا إلوى بيوت المقودس ولد هو اذخر بها، ودرج طفاًل علوى ترابهو
 ومه فوي بدايوة األمررحوايمر امر أبيه وكان يهوديًا، لكنه أ لم حين مات أبوى، وكوان 

أما اذن فيدعى رصايمر وقد أراد أن يعرف من أكون ومن أين جئت؟ فلم أكوتم عنوه 
 .(1)شيئا من خبرا ألنتفر بخدماته ونصحائهر

مووون فبرايووور  11هوووو 162مووون صوووفر 69فوووي  وجووواء فوووي إحووودى الوثوووائق المؤرخوووة
م، وذكووور لخم وووة مووون التراجموووة الم ووولمين المعتمووودين لووودى الدولوووة المملوكيوووة 1467

                                                           

 .F.f Suriano Treatise On The Holy Land . (Jerusalem, 1949), PP. 101-102. ان ر: 1
 .24. قا م عبدى قا م، اليهود في مصر:6
 .27-24في عالم القرن الخامس عشر الميالدا: طافور . طافور، رحلة1
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وهم: شمس الدين محمد بن العاد ، وتقي الدين محمد بن األ يوطي وشمس الدين 
ومحمود بون علوي بون كنودا، ومتورجم يهوودا ا ومه  ومحمد بن حمزك محمد بن عمر

 .( 6)مردوخ بن شموا 

 نهرست المصادر والمراجع

 أحمد عبد الكريم سليمان:

 م. 1917، دار النهعة العربية، القاهرك،1.طتيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة -

                                                           

عمن كتاب: مصور وعوالم البحور  692صبحي لبيب،رالفندق  اهرك  يا ية، اقتصادية، قانونية: .6
ت المتو ووط. ويبوودو أن عووائالت يهوديووة قوود تخصصووت فووي موعووو  الترجمووة موون العربيووة إلووى اللاووا

األوروبيووة موون قبوو  العصوور المملوووكي وموون بعوودى.ففي ملخووص لدرا ووة بعنوانرالمترجمووون إلووى اللاووة 
ر وهووي موون إعووداد شووانتا  دا افيوورون موون المركووز الوووطني للبحوو  12العربيووة فووي وهووران فووي القوورن 

اء العلمي بباريس مانصه: رعند البح  في األرشيف العام ب يمنكا )إ بانيا( حو  موعو  وهوران أثنو
إا أننووا عثرنووا  1221-1276ااحووتال  اإل ووباني اح نووا غيوواب وثووائق اإلدارك اإل ووبانية فيمووا بووين 

علووى هووذى الوثووائق فووي لنوودن وجونوواف. وتبووين لنووا أن أغلبهووا تتنوواو  العووائالت اليهوديووة الرئي ووية فووي 
بية ومن بوين هوذى وهران والتي من بينها عائالت تتمتر بامتياز المناصب الر مية للمترجمين إلى العر 

العائالت توجد عائلة كان ينو، وقد مّكنتنوا وثوائق المتحوف البريطواني والمكتبوة الجامعيوة بجونواف مون 
تتبر حياك و ير بعا أععوائها المتورجمين إلوى العربيوة لودى حكوام وهوران. وباإلعوافة إلوى كان وينو 

ة التوووي  وومح لهوووا األ وووبان توجوود عوووائالت زابورتوواس واأللبوووو التوووي تعتبوور مووون عووومن العووائالت ال وووبع
باإلقامووة بوووهران. إن الوثووائق المووذكورك أعووالى تتحوود  عنهووا فووي عوودك منا ووبات وتشووير إلووى أن بعووا 

، 20-79، العودد13أععائها كانوا مترجمين إلى العربيةر، ان ر: )المجلة التاريخية الماربية، ال نة 
 (.1990 نة 
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 م(.3553هـ/039ابن إياس، محمد بن أحمد)ت

، الهيئوة المصورية 7. تحقيوق: محمود مصوطفى، طبدائع الزهور ني وقـائع الـدهور  -
 .1914العامة، القاهرك، 

 كار :لمان، بروك

ـــــــي، القســـــــم الســـــــادس )  - ـــــــاريا األدب العرب           . نقلوووووووه إلوووووووى العربيوووووووة: (33-39ت
 م.1997ح ن محمود إ ماعي ، الهيئة المصرية، القاهرك،

 م(.3840هـ/ 478ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت 

ــواني) ىالمنهــل الصــاني والمســتون  - ــى ال تي تحقيووق: أحموود يو ووف نجووا (.4-3عل
 م.1990-1972، دار الكتب المصرية، القاهرك، 1وثخرون، ط

-1927          . وزارك الثقافوة، القواهرك،النجوم الزاهرة ني ملوك مصـر والقـاهرة  -
 م.1936

 م(:1733هو 339)ت ح ن بن عمر بن الح ينابن حبيب،  

، مطبعوة 1. تحقيوق: محمود محمود أموين، طتذكرة النبيـ  نـي أيـام المنصـور وبنيـ   -
 م.1912-1932دار الكتب، القاهرك،

 

 

 م(:1441هو 176، شهاب الدين أحمد )تابن حجر العسقالني 

ــاء العمــر  - ــاء أبن ــاء الغمــر بءنب ، المجلووس األعلووى 1. تحقيووق: ح وون حبشووي، طإنب
 للشؤون اإل المية، القاهرك.
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        . تحقيووووق: محموووود  وووويد جوووواد الحووووق،الــــدرر الكامنــــة نــــي أعيــــان المائــــة ال امنــــة  -
 م.1922الكتب الحديثة، القاهرك،  دار

 حسين مؤنس:

عومن كتواب: أبحوا  النودوك الدوليوة لتواريخ القواهرك  سفارة بدرو مـارتيرد أنجالريـا ،ر -
 م.1930مطبعة دار الكتب، القاهرك، 

 م(:17هو 9قا، محمد بن لطف الله )تالخالدي العمري 

مكتبوووة الوطنيوووة . مخطووووط الالمقصـــد الرنيـــع المنشـــا الهـــادي إلـــى ديـــوان اإلنشـــا  -
 (.4479بباريس رقم )

  مير:الدروبي، 

مجلوة مجمور اللاوة العربيوة األردنوي،   حركة التعريب نـي ديـوان اإلنشـاء المملـوكي ، -
 ن.6006هو  1467، 37-11، ص26 

مجلوة ترجموان، جامعوة عبود  منهجية المسلمين ني الترجمة نـي العصـر العباسـي ،  -
 م.1999،  نة 1، مجلد1العليا للترجمة بطنجة،  المالا ال عدا، مدر ة الملا فهد 

 ديل، شارل: 

: أحمود عوزت عبود الكوريم وتوفيوق إ وكندر، البندقية جمهورية أرستقراطية. ترجمة  -
 م.1949دار المعارف، القاهرك،

 م(:1729هو 331، تاج الدين عبد الوهاب )تالسبكي

 م.1917داثة، بيروت،ح، دار ال1.طمعيد النعم ومبيد النقم  -

 :م(1492هو 906، شمس الدين عبد الرحمن )تالسخاوي 



 79 

. تحقيق: جودك هال  ومحمد محمود صبح، الدار المصرية الذيل على رنع اإلصر  -
 للتأليف والترجمة، القاهرك، بال تاريخ.

 هو.1777. مكتبة القد ي، القاهرك، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -
 :سعيد عبد الفتاح عاشور

 . دار النهعة، بيروت، بال تاريخ.يوبيين والمماليكإلصر امصر والشام ني ع -

 م(:1707هو 911)ت ، جال  الدين عبد الرحمنالسيوطي 
     بوووراهيم،إ. تحقيووق: محموود أبوووو الفعوو  بغيــة الوعـــاة نــي طبقـــات اللغــويين والنحـــاة -

 م.1924، مطبعة عي ى البابي الحلبي، القاهرك، 1ط
 م(.1610هو 214إبراهيم)ت، عز الدين محمد بن علي بن ابن شداد

 .م1917تحقيق: أحمد حطيط، فرانز شتاينر بفي بادن، تاريا الملك الظاهر،  -
 م(3397هـ/ 797الشيباني، أحمد بن أبي الفتح ) ت

، درا وووة وتحقيووق:  ووومير الووودروبي، دار رســـالة رصـــف الفريـــد نـــي وصـــف البريـــد -
 م.6006البشير، عمان، 

 صبحي لبيب:
عومن كتواب: مصور وعوالم البحور  اقتصادية، قانونيـة .، ية  الفندق: ظاهرة سياس -

، دار الفكر للدرا وات والنشور والتوزيور، 1المتو ط، إعداد وتقديم: رؤوف عباس، ط
 م.1912باريس، –القاهرك 

 م(:1723هو 237ا)يب، صالح الدين خلي  بن أالصفدي

     رقوووم. مكتبوووة ال ووليمانية، مجموعوووة عووواطف أفنووودا أعيـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر  -
 م.1990(، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإل المية، فرانكفورات، 1109)
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-1921. تحقيق: هلموت ريتر وثخرون، فرانز شتاينر بفي بادن، الواني بالونيات  -
1992. 

 م(:1434هو 139، علي بن داود )تالصيرني 
عوووة دار . تحقيق:ح ووون حبشوووي، مطبنزهـــة النفـــوس واألبـــدان نـــي تـــواريا الزمـــان  -

 م.1937-1930الكتب، القاهرك، 
 طانور: 

. ترجمووة وتقديم:ح ووون رحلــة طــانور نــي عــالم القـــرن الخــامس عشــر المــيالدي  -
 م.1921حبشي، دار المعارف، القاهرك،

 م(:1696هو 296الدين عبدالله )ت ييمحابن عبد الظاهر، 
، وزارك 1. تحقيق: موراد كامو ، طتشريف األيام والعصور ني سيرة الملك المنصور -

 م.1921الثقافة واإلرشاد، القاهرك،
ـــك الظـــاهر.  - ـــي ســـيرة المل ـــرول الزاهـــر ن ، 1تحقيق:عبووود العزيوووز الخوووويطر،ط ال

 م.1932الرياا،

 عبد المنعم ماجد: 
، مكتبوووووة األنجلوووووو 6.طنظـــــم دولـــــة ســـــالطين المماليـــــك ورســـــومهم نـــــي مصـــــر  -

 م.1939المصرية،

 
 عفاف صبرة:

 م.1917لنهعة العربية، القاهرك، دار االعالقات بين الشرق والغرب.  -
 م(:1749هو 349)ت يحيى بن فع  الله، أحمد بن العمري 
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.درا ووووة وتحقيق: وووومير الوووودروبي، جامعووووة مؤتووووه، التعريــــف بالمصــــطلح الشــــريف  -
 م.1996األردن، 

. مخطووط أحمود الثالو ، طوبقابو وراا، رقوم مسالك األبصـار نـي ممالـك األمصـار  -
 (.7 6393( و )6 6393)

 م(:1471هو 149، بدر الدين محمود )تيالعين 

. تحقيوق: فهويم محمود شولتوت. دار الكتواب السيف المهند نـي سـيرة الملـك المؤيـد  -
 م.1923-1922العربي، القاهرك، 

تحقيوق:  هــ(.478-هــ435عقد الجمان ني تاريا أهل الزمان ) حوادث وتـراجم   -
 م.1917، مطبعة عالء، القاهرك، 1زق القرموط،طاعبد الر 

هو(. تحقيق: عبد 170-هو164)حواد  وتراجم  د الجمان ني تاريا أهل الزمانعق -
 م.1919، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرك، 1الرازق القرموط، ط

 م(:1404هو 103، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم )تابن الفرات 

ر . عني بتحرير نصه: ق طنطين زريق، تاريخ ومكان النشر غيوتاريا ابن الفرات  -
 مذكورين.

 قاسم عبده قاسم:

ـــاني  - ـــزو الع م ـــى الغ ـــي حت ـــتح العرب ـــي مصـــر مـــن الف ، دار الفكووور 1،طاليهـــود ن
 م.1913باريس،-للدرا ات والنشر والتوزير، القاهرك

 م(:1411هوم161بو العباس أحمد بن علي )تأ، القلقشندي

. مصووورك المؤ  ووة المصوورية العامووة للتووأليف صــبح األعشــى نــي صــناعة اإلنشــا  -
 .بال تاريخلترجمة عن المطبعة األميرية.وا
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 م(:1441هو 147، أحمد بن علي )تالمقريزي 

 ،1: محمود مصوطفى زيوادك وجموا  الودين الشويا ،طإغا ة األمـة بكشـف الغمـة. نشـر  -
 .م1940والترجمة والنشر، القاهرك،  فمطبعة لجنة التألي

ن درويووك ومحموود . تحقيووق: عوودنادرر العقــود الفريــدة نــي تــراجم األعيــان المفيــدة  -
 م.1997المصرا، وزارك الثقافة، دمشق، 

، لجنوة التوأليف 6محمود مصوطفى زيوادك،ط :. تصوحيحالسلوك لمعرنة دول الملـوك  -
 م.1972والترجمة والنشر، القاهرك،

 . طبعوووةالمــواعظ واتعتبــار بـــذكر الخطــط وار ـــار المعرونــة بـــالخطط المقريزيــة  -
 تاريخ. باألوف ت، دار صادر، بيروت، بال جديدك

 م(:1737هو 337، محمد بن القا م )تالنويري 

  .اإللمام باألعالم نيما جرت ب  األحكام واألمـور المقضـية نـي وقعـة اإلسـكندرية -
 م.1937، حيدر ثباد الدكن، الهند،1تحقيق: عزيز  وريا  عطية،ط

 :ڤ،هايد 

. عربوووه عوون الترجموووة تــاريا التجـــارة نــي الشـــرق األدنـــى نــي العصـــور الوســطى  -
        ، الهيئووووووووووة المصوووووووووورية للكتوووووووووواب، القوووووووووواهرك،1لفرن وووووووووية: أحموووووووووود محموووووووووود رعووووووووووا، طا

 م.1917-1994

 م(:1613هو 293، جما  الدين محمد بن  الم)تابن واصل الحموي 

. تحقيووق: جمووا  الوودين الشوويا  وح وون محموود مفــرا الكــروب نــي أخبــار بنــي أيــوب  -
 م.1933-1977ربير، الهيئة المصرية العامة، القاهرك،
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 م(:1771هو 379)ت ى، مو ى بن محمد بن يحيسفياليو 

ـــك الناصـــر  - ـــي ســـيرة المل ـــاظر ن ـــة الن     ، 1. تحقيوووق ودرا وووة: أحمووود حطووويط  طنزه
 م.  1912م الكتب، بيروت، لعا

 


