أصناف التراجمة في ديوان اإلنشاء المملوكي
أ.د .سمير الدروبــــي
جامعة مؤتة -قسم اللغة العربية
لقد خدم حركة الترجمة والتعريب في ديوان اإلنشاء( ) 1في العصر المملوكي
الممتد قرابة ثالثمئة عام تقريباً عدد كبير من التراجمة من مختلف الطوائف
واألجناس ،ويمكن تصنيفهم إلى ما يأتي:
 كتاب ديوان اإلنشاء:أدى دي ووان اإلنشوواء دو اًر كبي و اًر وخطي و اًر فووي إدارك الدولووة المملوكيووة وت وويير
أمورها ،وامتدت صالحيات صاحبه الم ّمى بكاتوب ال ور أو صواحب الودواوين
الشريفة أو كاتم ال ر إلى أكثر الجوانب أهمية في تصريف شؤون الحكم واء
أكانت مدنية أم دينية أم يا ية أم ع كرية أم اقتصادية.
ف ووديوان اإلنشو وواء وا ووويما كات ووب و ورى م وووؤو ع وون التعو وورف عل ووى أخبو ووار
الممالووا المختلفووة وعرعووها علووى ال وولطان ،وهووو القووائم بكتابوة التعيينووات لكبووار
م ووو في الدول ووة م وون م وودنيين وع ووكريين ،وه ووو ال ار ووم لح وودود ص ووالحياتهم ف ووي
وصاياى التي ترفق بتقاليدهم أو تواقيعهم أو مناشيرهم.
وفوق ذلا ،فإنه كان م ؤواً عن نشاط جهاز البريود وتن يموه تن يمواً دقيقواً
ب و اًر وبح و اًر وجو وواً ،وكووذلا ع وورا مووا يحصوو عليووه البريدي ووة موون أخب ووار( ، ) 2أو
يأتون به من ر ائ على ال لطان ،ب إن صالحياته تجواوزت اإلدارك الداخليوة

 .1ان ور :الودروبي ،رحركوة الترجموة والتعريوب فوي ديووان اإلنشواء المملووكير ،مجلوة مجمور اللاوة العربيوة األردنوي
6006 ،26م ،ص 37.-11
 . 6ان ر :الشيباني ،ر الة رصف الفريد في وصف البريد( 3-2 :مقدمة المحقق :مير الدروبي).
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إل ووى تن و ويم العالق ووات الدبلوما ووية م وور ال وودو األخ وورى ع وون طري ووق مخاطب وواتهم
وتلقي ر ائلهم ،وا تقبا فرائهم  ،وتن يم إقامتهم ومقابلتهم لل لطان(. )1
وبناء على ما ذكر من مهام الديوان وواجباته ،فإن صاحبه يحتاج إلى عدد

كبير من الكتاب المعطلعين بالعربية وغيرها من اللاات ال ائدك في ذلا الوقت،
ولذا فإننا نجد في مصادر ذلا العصر ما يشير بوعوح إلى أولئا الكتاب

التراجمة الذين يح نون العربية وغيرها من اللاات.

ولووو وقفنووا علووى العصوور األيوووبي الووذا كووان العصوور المملوووكي امتووداداً لووه
لوجوودنا كاتب واً كبي و اًر يلووي القاعووي الفاع و أهميووة فووي دولووة صووالح الوودين ،وهووو

العم وواد األص ووفهاني(ت793ه و و 1600م) ال ووذا ذك وور لن ووا ف ووي ترجمت ووه أن ووه ك ووان
ينشئ الكتب بالعجمية(. )6

وقبي أفو نجم اإلمارات األيوبيوة وبدايوة الزحوف الماوولي إلوى بوالد الشوام
نجد أن أموراء األيووبيين بدمشوق ومصور قود ا وتخدموا فوي ديووان اإلنشواء واحوداً
من الكتاب األعاجم وهو المؤيد بن الموفق بون محمود ال ّودفترخوان الحنفوي الوذا
ق و و و و و و وودم إل و و و و و و ووى دمش و و و و و و ووق ف و و و و و و ووي أي و و و و و و ووام الناص و و و و و و وور ص و و و و و و ووالح ال و و و و و و وودين داوود
(ت262هو 1661م) ،ثم باشر العم في ديوان اإلنشاء بمصر أيام نجم الدين
أي و و وووب ال و و ووذا حك و و ووم ب و و ووين و و وونتي 243-273ه و و و و 1649-1679م ،وك و و ووان
المؤيد:ريكتب خطاً ح ناً ،وين م وينثر بالعجمي والعربي ،وكان قدومه في أيام
الناصوور صوواحب الشووام ،فا ووتخدم فووي دي ووان اإلنشوواء ألج و كتووب التتووار فإنهووا
كانووت فووي تلووا األيووام توورد بععووها عجمووي ،فا ووتخدم لتعريبهووا وكتابووة األجوبووة
عنهار(.)7
أما في العصر المملوكي الذا كان أكث ارياااً في العجمة؛ لالبة العناصر
المملوكية من تركية وجرك ية ورومية وماولية وفرنجية على الحكم ،فإن
 . 1ان ر :العمرا :التعريف بالمصطلح الشريف171-177:؛القلقشندا ،صبح األعشى97.-96 11:

 . 2الصفدا ،الوافي بالوفيات.177 1:

. 7الصفدا ،الوافي بالوفيات:ج ،60ورقة121- 120و.
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الحاجة إلى المترجمين كانت أكثر إلحاحاً،وقد وعح لنا القلقشندا -مؤرخ
ديوان اإلنشاء وكاتب أعخم وأجمر د تور له -ذلا قائالً :رفإن الشخص
يمي إلى من يخاطبه بل انه ا يما إذا كان من غير جن ه ،كما تمي
نفوس ملوا الديار المصرية وأمرائها وجندها لمن يتكلم بالتركية :من العلماء
(.)1
وال ُكتاب ومن في معناهم على ما هو معلوم مشاهدر
وقووو القلقش ووندا اذن ووف ال ووذكر يف وور لنووا كثوورك التراجم ووة ف ووي ال ووديوان م وون
ناحية ،واقبا بعا كتاب ال ر علوى تعلوم اللاوة التركيوة أو غيرهوا مون اللاوات
لما ذلا مون أهميوة فوي إدارك شوؤون الدولوة ،وخيور مثوا علوى ذلوا عوالء الودين
علووي بوون أحموود بوون األثيوور(ت1769 370م) وهووو موون أبنوواء أشووهر العووائالت
الكتابية في العصر المملوكي ،وكان عوالء الودين مقربواً مون الناصور محمود بون
ق و ووالوون حيو و و عه و وود ل و ووه بص و ووحابة ديو و ووان اإلنش و وواء بال و ووديار المصو و ورية و وونة
311ه و 1711م ،وا ووتمر فووي منصووبه حتووى وفاتووه ،وبلو موون المكانووة والع مووة
في الدولة المملوكية مبلااً كبي اًر حتى أصبح يقلد أمراء المماليا في أثنواء أدائوه
لعمله في الديوان ،وكان كما صورى الصوفدا :ر يركوب ب وتة عشور مملوكواً مون
األتو وراا ،ف وويهم م وون ه ووو بعشو ورك ثاف دره ووم وأكث وور ،وك ووان أخيو و اًر يق ووف ه ووؤاء
عربوون
المماليا في خدمته بالديوان ماطين ،وا يتكلم ()6إا بالتركي ،ومماليكوه ُي ّ
أص في الديوان كلماً كثيركر .
كالمه للناس… ..و ّ
أص في الوديوان كلموًا كثيوركر موا يود علوى
ولع في قو الصفدا ال الفر و ّ
أن ع ووالء ال وودين ب وون األثي وور ق وود أدخو و كثيو و ًار م وون المص ووطلحات واأللف ووا والر وووم
ال ائدك في دواوين الماو والترا والفورس ،فوي مكاتبوات ديووان اإلنشواء المملووكي
وبخاصة إذا عرفنوا أنوه كوان يق ّورب األدبواء والحكمواء الوافودين علوى دولوة المماليوا
(ت
م و و و و وون ب و و و و ووالد العج و و و و ووم ،مثو و و و و و عب و و و و وود اللطي و و و و ووف العجم و و و و ووي
( )7
371هو 1770م)الذا وصف بالفصاحة بالتركي والعجمي .
وموون كتوواب ال وور المجيوودين للاووة التركيووة أبووو بكوور بوون محموود بوون محموود
المعووروف بووابن مزهوور(ت197هوو 1413م) الووذا وصووفه لنووا عص وريه ال ووخاوا
في أكثر من مصدر بأنه قود ر ج ّوود الل وان الوذا ا ي وتانى عنوه فوي مخاطبوة
األتراار( . )4
 . 1القلقشندا ،صبح األعشى123.-122 1:

 . 2الصفدا ،أعيان العصر وأعوان النصر173.-172 6:
 .7ان ر  :المصدر ال ابق.111-113 6:

 0 4ال خاوا ،الذي على رفر اإلصر433 :؛العوء الالمر.11 11:
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والعبووارك ال ووابقة موحيووة لنووا بأنووه لووم يقتصوور علووى الووتعلم فح ووب ،ب و وصووف
بالتجويوود للاووة التركيووة والب ارعووة فيهووا ،األموور الووذا يف وور لنووا األلقوواب التووي أطلقووت
علووى كتوواب ال وور مث و ر ل و وان الو وممالار ورل ووان مو ولوا األمصووارر ،والمعنووى كمووا
ف رى القلقشندا بأنه ر يتكلم بل ان ملوا الممالار(. )1

ويعو و ّود شو وويرزاد بو وون ممو وودود بو وون شو وويرزاد بو وون علو ووي شو وورف الو وودين الرومو ووي
(ت303ه و و 1703م) مث ووااً عل ووى التراجم ووة والكت وواب ال ووذين عملو ووا ف ووي دواوي وون
اإلنشاء العربية وغير العربية ،فقد كان والدى كما ذكر ابن حجر من بعلبا ،ثوم
تحوو إلووى دمشووق ،و وومر بهووا موون ابوون عبود الوودايم وحوود عنووه :رثووم ووافر إلووى
الووروم صووحبة الطواشووي ص وواب األوحوودا ،فأقووام نحووو عشوور وونين وولووي بهووا
اإلنشوواء ،وتر و إلووى الملوووا ،ثووم توجووه فووي البحوور إلووى مصوور ،وتقوورر ترجمانواً
ترد من بوالد العجوم فوي ولطنة قطوز إلوى أن موات فوي ثواني
للدولة للكتب التي ّ
()6
المحرم نة 1703 303بالقاهركر .
ف ووالنص ال ووالف يكش ووف لن ووا ع وون مص وودر تعل ووم ش وويرزاد ب وون مم وودود للا ووة
الرومية(التركية) ،وان تعيينه ترجماناً فوي الوديوان بنوي علوى خبورك وابقة تمثلوت
فووي خدمتووه فووي أكثوور موون ديووان موون دواويوون اإلنشوواء فووي إمووارات األتوراا بووبالد
األناعوو التووي كانووت تعوورف ثنووذاا بوبالد الووروم أو الووبالد الروميووة ،ممووا يجعو
مووون هو ووذا الترجمو ووان الكاتو ووب خبي و و اًر بو ووأحوا تلو ووا اإلمو ووارات حو ووين الحاجو ووة إلو ووى
مخاطبتهم من ديوان اإلنشاء المملوكي.
وتموودنا المصووادر بطائفووة موون أ ووماء الكتوواب الووذين عرف ووا أكثوور موون لاووة،
وتكلم ووا بعوودك أل وونة كمحموود بوون ش وريف بوون يو ووف الزرعووي المولووود بدمشووق،
والمتوووفى ف ووي وونة (311ه و و 1711م) ،ال ووذا ق ووا عن ووه المقري ووزا بأن ووه:ر ك ووان
يكتووب فووي التوقيوور ،ولووه معرفووة باإلنشوواء…ويعوورف عوودك لاوواتر( ، )7ووصووف
بأنهر تعانى الخط المن وب ،و افر إلى بعلبا ،وتعلم من ياقوت وغيورى ،وكوان
 . 1القلقشندا ،صبح األعشى21. 2 :

 . 6ابن حجر ،الدرر الكامنة697-694 6:؛ وان ر :ابن حبيب ،تذكرك النبيه614. 1:
 . 7المقريزا ،ال لوا ،ج،6ص117؛ وان ر :الصفدا ،أعيان العصر61. 7:
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تووام الشووك ح وون البو ّوزك ،متأنق واً فووي أمووورى ،يووتكلم بعوودك أل وون ،واتص و بخدمووة
بيبرس الجاشنكير قب ال لطة ،ثم أثابه الجاشنكير بإدخاله ديوان اإلنشاءر(. )1
ويب وودو أن دول ووة الممالي ووا كان ووت جاذب ووة للكت وواب والعلم وواء والحكم وواء ،وم وون

هووؤاء الوافوودين ن ووام الوودين يحيوى بوون عبوود الوورحمن (ت321ه و 1779م) وكووان
كاتباً مجوداً ومو يقا اًر بارعاً ،قدم إلى دولة المماليا ،وكان مقربواً مون أمورائهم،
ثوووم طلوووب العوووودك إل و وى باوووداد ،حي و و قو ووام بكتابو ووة م ار و ووالت حكو ووام با ووداد إلو ووى
المماليا ،يقو الصفدا :ر وكان (كذا) الكتب ترد عن حكام باداد إلى ديووان
اإلنشوواء بخط وه ،وكووان والوودى النووور حكيم واً ،يطووب ملوووا الما و وغيوورهم ،وكووان
(.)6
ن ام الدين يكتب المن وب ،ويعر الكوفي والمالي على أح ن ما يكونر
ومن التراجمة الذين أ ندت إليهم كتابة ال ور فوي دولوة المماليوا الجراك وة
بوودر الوودين محمووود بوون عبداللووه ال ُكلُ ووتاني ،وقوود ُعوورف بال ُكلُ ووتاني لكث ورك قراءتووه
لكتوواب الشوواعر العجمووي ال ووعدا الم وومى ب ُكلُ ووتان التووي تعنووي بووالتركي حديقووة
الورد ،وقد قدم من باداد إلى دمشق ،واتص بنائبها الطنباا الجوبواني ،ثوم وفود
عل ووى مص وور فو وولي ت وودريس الش وويخونية والصرغتمش ووية ،وق وود ُنع ووت بأن ووه:ر ي ووتكلم
بالعربي والفار ي والتركي وهو ل انهر(. )7
أما بب تعيينه كاتباً لل ر فإنه بينما كان ال لطان المملوكي متوجهاً إلوى
حلووب فووي وونة 392هو و 1797م للقوواء اللنا(تمرلنووا أو تيمووور لنووا)ورد عليووه
ركتوواب تمرلنووا بعبووارك تركيووة علووى منزلووة الصووالحية ،فطلووب موون يكتووب جوابووه
بالتركية ،وذلوا لعجوز بودر الودين بون فعو اللوه كاتوب ال ور الشوريف ،فقيو لوه
عن بدر الدين محمود ال رامير( )4الذا ق أر الكتاب ،وأجواد اإلجابوة عليوه ،فوأمر
ال لطان برقوق أن يكون بصحبة الودوادار قل ْمطواا ،ثوم تووفى كاتوب ال ور بودر
الدين بن فع اللوه العمورا فوي ال ونة نف وها ،فعوين الكل وتاني كاتبواً لل ور فوي
 .1الصفدا ،أعيان العصر66.-61 7:

 .6الصفدا ،أعيان العصر وأعوان النصر766.-761 7 :

 .7الصيرفي ،نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان61. 6:
 .4المصدر ال ابق.64-67 6:
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الدول و ووة المملوكي و ووة ،وا و ووتمر الكل و ووتاني كاتبو و واً لل و وور حت و ووى وفات و ووه ف و ووي و وونة
101هو 1791م (. )1
ويعوود إبوراهيم بوون عبوود الورازق بوون غوراب القبطووي (ت101ه و 1407م) موون
ُ
أشووهر التراجمووة فووي عصوور المماليووا الجراك ووة ،وأصووله موون أبنوواء الكتبووة القووبط
باا ووكندرية  ،وجو ّودى غ وراب هووو أو موون أ وولم موون ثبائووه ،واتهووم بأنووه مموون د ّ
الفرنج على عورات الم لمين باإل كندرية عندما قاموا باارتهم المشوهورك عليهوا
فووي وونة 323ه و و 1727م .وقوود تعلّووم إب وراهيم رل ووان التوورا حت ووى حووذق في ووهر،
وتووولّى عوودك و ووائف هامووة فووي الدولووة المملوكيووة أهمهووا :و يفووة نووا ر الخوواص
التي يقوم صاحبها في التحود فيموا هوو خواص بموا ال ولطان وو يفتوه نوا ر
الج وويك ،وكات ووب ال وور ،إا أن ووه ترفّ وور ع وون و يف ووه كات ووب ال وور لمكانت ووه عنو ود
ال وولطان المملوووكي الناصوور ناصوور الوودين الوودين فوورج بوون برقوووق الوذى حكووم بوون
نتي( 101-101هو 1407-1791م)(. )6
أمووا أكثوور التراجمووة جوانواً فووي اذفوواق ،وطوافواً فووي األرا ،فهووو أحموود بوون
محمد المعروف بابن عربشاى(ت174هو 1470م) الذا اقتادى تيمور لنا أ وي اًر
م وون دمشو ووق وهو ووو فتو ووى ف ووي الثالثوووة عش و ورك مووون عمو ورى تقريبو وواً ،وذل ووا فوووي وونة
(107هو و 1400م) ،فووتعلم الفار ووية والتركيووة وبوور فيهمووا ،ودخ و بووالد الخط ووا
طلب واً للعلووم ،وهووو يفوويا لنووا فووي وويرته الذاتيووة فووي إجازتووه لتلميووذى يو ووف بوون
تا وورا ب ووردا ق ووائالً:ر وا ووتفدت الل ووان الفار ووي والخ ووط الموغ ووولي وأتقنتهم ووا،
األن ُودكاني والقاعوي جوال الودين
واجتمعت في بالد الما بالشيخ برهان الودين ْ
ال ِّ و وويرامي ،وأخو ووذت عنهمو ووا ،وق و ورأت النحو ووو علو ووى موانو ووا حو وواجي تلميو ووذ ال و وويد
الشريف.
ثووم توجهنووا إلووى خووازم فأخووذت عوون موانووا نووور اللووه .وموانووا أحموود الوواع
ال رائي بن شمس األئمة ،وكان يقا لوه ملوا الكوالم فار وياً وتركيواً وعربيواً ،ثوم
توجهنووا إلووى بووالد الدشووت و وراا …واجتمعووت ف وي قي وريم أيع واً بموانووا محمووود
الامر بأنباء العمور90-11 6:؛ ال وخاوا ،العووء الالمور173-172 10:؛
 . 1ان ر :ابن حجر ،إنباء ُ
ابن تاردا بردا ،النجوم الزاهرك 137. 14:

 .6ان ر :المقريزا ،درر العقود الفريدك114-101 1:؛ال خاوا ،العوء الالمر23.-27 1:

12

البلاارا ،وموانا محمد ِ
اللب ابي ،وعبد المجيد الشواعر األديوب صواحب قصوة
صنف.
يو ف الم ماك بمؤنس العشاق بالتركي وهي من أطراف ما ّ

ثم قطعت بحر الروم إلى مملكة ابن عثمان فأقمت بها نحواً من عشر
نين ،فترجمت للملا غيا الدين أبي الفتح محمد بن أبي يزيد بن مراد بن
أدرخان بن عثمان رحمه الله تعالى كتاب ر جامر الحكايات وامر الرواياتر
من الفار ي إلى التركي في نحو ت مجلدات ،وتف ير اإلمام أبي اللي
ال مرقندا وتعبير القادرا بالتركي ن ماً ،ثم باشرت عندى اإلنشاء ،فكتبت
ر()1
عنه إلى ملوا األطراف عربياً وفار ياً وتركياً

ويجع و ابوون عربشوواى وفوواك ال وولطان ابوون عثمووان حوودا فاص والً ً إلقامتووه فووي
بووالد التوورا التووي أقف و عنهووا متوجه واً إلووى وطنووه القووديم الشووام ،فوودخ حلووب فووي
وونة 164هو و 1461م ،ثووم تحووو عنهووا بعوود أربعووة أشووهر إلووى دمشووق ثووم أدى
الحووج ،و ووافر فووي وونة140ه و 1472م إلووى القوواهرك واتصو بال وولطان جقمووق،
واتخذ من عاصمة المماليا دار إقامة عاكفاً على الترجمة والتأليف حتى وافتوه
المنية في نة 174هو 1470م(. )6

ومما يود علوى أهميوة معرفوة اللاوات لكاتوب ال ور أنوه نعوت بوورل ان ملووا
األمص ووارر ورل ووان الممال ووار أا أن ووه ي ووتكلم بل ووان مل وووا الممال ووا كم ووا يق ووو
القلقش ووندا( ، )7ويععو وود ذلو ووا أن واح ووداً مو وون كتو وواب ال وور بالقو وواهرك ثو ووم دمشو ووق
وه ووو ش ووهاب ال وودين أحم وود ب وون يحي ووي العم وورا (ت349ه و و 1741م) ق وود أب وودى
مالح ات لاوية عن اللاتوين التركيوة والماوليوة ربموا دلوت علوى معرفتوه بهواتين
(.)4
اللاتين
وعووالوك علووى ذلووا فووإن معرفووة اللاووات األعجميووة لووم تقتصوور علووى كتوواب
ديوان اإلنشاء ،ب نجد أن بععواً مون الكتبوة فوي الودواوين األخورى حوذقوا اللاوة

 . 1ابن تارا بردا ،المنه الصافي147.-141 6 :

 . 6ان و و وور :المصو و وودر ال و و ووابق 144-141 6 :؛ بروكلمو و ووان ،تو و وواريخ األدب العربو و ووي :الق و و ووم ال و و ووادس
(،)11-10ص104.

 . 7القلقشندا ،صبح األعشى21. 2:

 . 4ان ر :العمرا ،م الا األبصار99. ،93 ،11 ،73 7:
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التركيووة ،ف ووليمان بوون إبوراهيم(ت344ه و 1747م) وصووف بأنووه:ر يووتكلم فصوويحاً
(.)1
باللاة التركيةر
 المهمندارية:وهمر جمر مهمندار ،وهو فار ي معرب وأصله مهمن ومعناى العيف ،والثاني
()6
عرف
دار ومعناى مم ا العيفر كما يقو الخالدا العمرا ،أما ال ُّبكي فقد ّ
صاد الملوا ور لهمر( ، )7وأما القلقشندا فإنه
الم ْهمندار بأنه:را م لمن يقوم بأمور قُ ّ
جع المهمندارية من و ائف أرباب ال يوف ،ويقوم صاحب هذى الو يفة بتلقي
العربان وغيرهم(. )4
الر الواردين وأمراء ُ
ويكون المهمندار تابعاً لكاتم ال ر أا صاحب ديوان اإلنشاء ،ويشترط فيه أن
يكون :رعاقالً ذكياً يق اً فطناً أميناً ناهعاً فصيحاً في اللاتينر(.)7
ويبدو لنا أن مهمة المهمندار وم اعديه كانت على درجة كبيرك من األهمية؛
ألنه أو رجا الدولة الذين ي تقبلون القُصاد والر ويقومون بأمر عيافتهم،
ويتكلمون معهم بأل نتهم ولااتهم ،وينزلونهم في أماكن إقامتهم الالئقة بهم ،ومن ث ّم
فإن المهمندار يترا اانطباعات األولية في نفوس الر عن الدولة المعيفة لهم،
ولذلا فإن ال ُّبكي في كتابه رمعيد النعمر الذا ُيعد من كتب اإلصالح ال يا ي
واإلدارا في الدولة المملوكية اشتراط على المهمندار:ر أن يعتمد مصلحة اإل الم،
ويرهب القُصاد ،ويوهمهم قوك الم لمين وشدك بأ هم ،وع يم طوتهم ،واتفاق
ُ
كلمتهم ،وقيامهم في حوزك الدين وذّبهم عن حريم الملة اإل المية وحف الن ام،
ب من يتعين
ور ّ
وأن ُينهي أمور القُصاد إلى الملا بمقدار ما يكون فيه المصلحةُ ،
 .1ابن تارا بردا ،المنه الصافي13. 7:

 .6الخالدا العمرا ،المقصد الرفير المنشا :ورقة 107و.
 . 7ال ُّبكي ،معيد النعم ومبيد النقم71.:
 . 4القلقشندا ،صبح األعشى66. 4:

 . 7الخالدا العمرا ،المقصد الرفير المنشا :ورقة 107و.
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عليه المبادرك إلى إكرامه ،ومن يتعين عليه الكف عن إع امه ،بح ب ما تقتعيه
الحا (.)1
ومن مهام المهمندار أن يتعرف على بب مجيء الر وقصدهم من
فاراتهم ،ويقوم بإبالغ كاتب ال ر بذلا ،ثم يقوم بإحعارهم بين يدا ال لطان
لالطال على ر التهم وغرا قدومهم( ،)6ثم هو ملزمر بعدم إقامتهم بعد تناو
أجوبتهم اليوم الواحدر(.)7
ويفهم مما أوردته المصادر بشأن المهمندار وم اعديه بأنهم يقومون بالترجمة
الشفوية التي يقصد منها معرفة غايات القُصاد من زيارتهم لبالط الدولة المملوكية ،ثم
تن يم م ار يم إقامتهم وا تقبالهم و فرهم.

 أمراء المماليك:يرجر المماليا في نشأك دولتهم إلى أيام األيوبيين ،وعلى وجه الخصوص أيام
الصالح نجم الدين أيوب الذا حكم من (243-273هو 1649-1679م) ،فقد أكثر
نجم الدين من ا تجالب المماليا األتراا وكون منهم فرقة في جيشه تعرف بالمماليا
البحرية( )4الذين كانوا نواك الجيك المملوكي فيما بعد ،ومع م المماليا األتراا من
قبيلة القبجاق وهي إحدى القبائ التركية التي ت كن منطقة ث يا الو طى حو
بحر قزوين(.)7

 .1ال بكي ،معيد النعم ومبيد النقم76.-71:
 .6ان رDe. Jean. Thenaud , Le Voyage D'Outremer (Paris, 1884), P. 180, 190-191. . :

 .7الخالدا العمرا ،المقصد الرفير المنشأ. 107:

 .4ابن واص  ،مفرج الكروب631. ،637-634 7 :

 .7ان ر :العيني ،ال يف المهند60-19:؛ عبد المنعم ماجد ،ن م دولة الطين المماليا101. 1:

19

وعالوك على الجنس التركي فإن الجركس()1هم العنصر الثاني في الجيك
المملوكي إعافة إلى ما عم إلى هذا الجيك من تتار( ،)6وروم جاءوا من أصو
تركية وأوروبية(.)7
وبناء على ما تقدم فإن هؤاء المماليا ينتمون إلى جن يات متعددك ذات لاات
مختلفة ،نقلوها معهم إلى موطنهم الجديد الذا تم تعريبهم فيه.
وتمدنا كتب تراجم العصر المملوكي وتواريخه وحولياته بأ ماء عدد كبير من
المماليا ثنائيي اللاة ،وا غرو في ذلا فإن بععهم جاء إلى دولة المماليا طلباً
للحماية ،وف ار اًر من ت لط التتار ووحشيتهم في التعام مر الناس(.)4
فأياز بن عبدالله الصالحي(ت213هو 1611م)أحد حجاب ال اهر بيبرس كان
واحداً من التراجمة الذين يثق بهم بيبرس ويعتمد عليهم ،وقد أر له بيبرس في اًر
إلى أباا بن هواكو في نة 230هو 1631م ،وذكر ابن الفرات في ترجمته:ر
وتر عنه إلى أباا ملا التتار والى غيرى… وكانت الملوا تعتمد عليه في
المهمات الجليلةر(.)7
وا ويمكن أن يفهم من عبارك :روتر عنهر أنه كتب إليه بالعربية؛ ألن كبار
الكتاب العرب في ديوان اإلنشاء كانوا يعطلعون بذلا.
ويمكن اا تدا من ترجمة أقطاا فارس الدين الصالحي المعروف
بالم تعرب (ت236هو 1637م) ،وهو من كبار األمراء في دولة ال اهر بيبرس،
بأنه كان عارفاً بالل ان ا ِإلفرنجي وذلا لقيامه بمهمة ال فارك بين ال لطان
 .1عيد عاشور ،مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليا667.:
 .6ابن عبد ال اهر ،الروا الزاهر171. ،173 ،102-107:
 .7ابن إياس ،بدائر الزهور412. ،724 ،704 -6:

 .4ان ر :ابن حبيب ،تذكرك النبيه 17 1:؛ المقريزا ،المواع وااعتبار66. 6:
 .7ابن الفرات ،تاريخ34:1:؛ وان ر :ابن شداد ،تاريخ الملا ال اهر74.:
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المنصور علي(حكم من نة 273-277هو 1679-1673م) وبين الفرنج وذلا
المعز:رذكاء وفطنة ورأياً ديداً ،فندبه إلى مواصلة الفرنج ف عى
عندما رأى منه
ً
]بينهم[ وبين الملا المعز إلى أن أصلح له الفرنج ،وأطلق جماعة من أ ر الفرنج
ب فارته ،وكذلا من الم لمينر(.)1
ومن هؤاء الذين جمعوا بين العربية والماولية قبجق المنصورا الذا كان نائباً
للشام ،وهو من الفر ان المعروفين بالبأس والشدك ،حكى عنه صالح الدين
الصفدا قائالً :ر ويجيد الكالم والخط باللاة الماولية ،وحكى لوالدا عن نف ه أنه
كان كاتباً لح ن تقو أحد نوينات الماو  ،وأن أباى كان أر اً من رؤوس الكتابة
بالماولية ،مجيداً في التر فيها ،وقا له :مث ما عندكم كالم جيد وكالم ردئ
هكذا عندنار(.)6
()7
ويذكر في
ومن األمراء التراجمة أوتامك األشرفي (ت 373هو 1772م)ُ ،
بعا المصادر بلف ة أيتمك( ،)4وكان في األص مملوكاً لل لطان األشراف
صالح خلي بن قالوون (ت297هو 1697م) ،ثم واى الملا الناصر محمد بن
قالوون (ت341هو 1740م) نيابة الكرا ،وكان مقربا من الناصر الذا أر له غير
مرك في اًر للقان بو عيد ملا التتار اإللخانيين في العراق وفارس ،ووصف بأنه :ر
يعرف بالمالي ل اناً وكتابه ،ويدرب ثداب الما  ،ويحكم في بيت ال لطان باليا ة
والي ق الذا قررى جنكزخان ،ويطالعها ويراجعها ،ويعرف بيوت الما وأن ابهم
وأصولهم ،وي تحعر تواريخهم ووقائعهم ،وكان إذا جاء من تلا البالد كتاب إلى
ال لطان بالمالي يكتب هو الجواب عنهر(.)7

وفي مقاله كاشفة للم تشريق ليت  Littleيتبين لنا الدور الدبلوما ي الكبير
الذا أداى هذا الترجمان في توطيد العالقات ،وح الخالفات القائمة بين ال لطان
 .1ابن شداد ،تاريخ الملا ال اهر117.-116:
 .6الصفدا ،الوافي بالوفيات.131 64 :

 .7الصفدا ،أعيان العصر وأعوان النصر609. 1:
 .4ابن حجر الع قالني ،الدرر الكامنة477. 1:

 .7الصفدا  ،أعيان العصر وأعوان النصر.609 1:

61

الناصر محمد ،وبين ملا اإللخانيين بو عيد ،وذلا في ثال رحالت فارية قام بها
في ال نوات366 :هو 1766م362 ،هو 1767م361 ،هو 1763م ،وذلا لما تمتر
به من معرفة تامة باللاة الماولية ،وبما له من مؤهالت شخصية م ّكنته من أداء هذى
ال فارات الناجحة(.)1
ومن التراجمة األمراء :األمير هر باا أو هير باا المالي أو طاير باا
(ت371هو 1773م) وكان بُاا قد حعر إلى دولة المماليا في نة
قرب باا وجعله أمي اًر،
(362هو 1767م) ،في عهد الناصرمحمد بن قالوون الذا ّ
وكان يق أر 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
بالقاهرك ،ومنهم من يرجر(.)6
ويبدو من المعلومات المتوافرك لدينا أن بععاً من أمراء المماليا كان يعرف أكثر
من ل ان ،فبلبان الرومي كان يتر عن ال لطان إلى أكثر من دولة(.)7
واألمير منكلي باا الصالحي الحاجب كان يكتب خطاً ح ناً ويتكلم بالعجمية
والتركية الخالصة( ،)4وأياز بن عبدالله كا ن يتر عن ال لطان إلى ملوا التتار
وملوا اإلفرنج( ، )7ومنكلي بُاا الصالحي ال اهرا المعروف بالعجمي
في اًر إلى تيمورلنا خال حكم الناصر فرج ،وكان
(ت172هو 1476م) ،أر
فقهياً: ،ر ويذاكر بالشعر باللاات الثال  :العربية والعجمية والتركية ،ويكتب الخط
Donald p. Little, “ Notes On Aitamis a Mongol Mamluk” , Die
.1
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.
 .6ان ر :الصفدا ،أعيان العصر61 6:؛ ابن حجر ،الدررر الكامنة773 6:؛ ابن تارا بردا ،المنه
الصافي .697 6

 .7الصفدا ،الوافي بالوفيات791. 64:
 .4العيني ،عقد الجمان471.:

 .7ابن تارا بردا ،المنه الصافي.166-161 7:
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المن وبر ( ، )1فإر اله في اًر وانشادى للشعر باللاات :العربية والعجمية والتركية،
دلي على تمكن هذا األمير من هذى اللاات.
وعندما أصدر ال لطان قانصوى الاورا بتاريخ 917هو 1709م مر وماً يمنح
فيه امتيازات تجارية لطائفة الفرنتيين (الفلورن يين) ،ذكر فيه أحد كبار المترجمين
في نهاية العصر المملوا وهو األمير تارا بردا الترجمان ،ونص الوثيقة :ر….
وبرز أمرنا الشريف بكتب أمان شريف للقنص والتجار وما أ فيه حعرك الملا
وجهز ذلا إليه ،ور منا للمجلس العالي األميرا الكبرا المجاهدا المؤيدا
الذخرا النصرا األوحدا األكملي األعزا األحعي ال يفي عمدك الملوا
وال الطين تارا بردا أحد أعيان األمراء العشرات بالديار المصرية ،والترجمان
بأبوابنا الشريفة-أدام الله عدى -بأن يكتب إلى حعرك الملا بما فيه إطابة خواطر
التجار بما يعلم حعرك الملا بأمر تجارى وجماعته بالحعور إلى ثار اإل كندرية
المحروس…ر(.)6
ويبدو أن تارا بردا الترجمان وا ب على القيام بواجباته ومهامه الكبيرك
والخطيرك( )7إلى أن قبا عليه ال لطان في شهر محرم من نة
913هو 1711م،متهماً إياى بمخاطبة ملوا اإلفرنج واطالعهم على بعا أ رار
نوات ،ثم عين أحد
الدولة ،فبقيت و يفة ترجمان اإلفرنج خالية قرابة ثال
المماليا ترجماناً ويدعى يونس الترجمان الذا كان نائباً لتارا بردا في محرم من
نة 960هو 1714م (.)4
ومما يد على كثرك المماليا الذين يجيدون اللاات األعجمية وبخاصة التركية
الم ْا ّلية ما ذكر القلقشندا عن ترجمة كتب بعا القانات من ملوا الشرق:ر
وُ
يتولى ترجمتها من ُيوثق به من أخصاء الدولة :من األمراء أو الخاصكية ونحوهم،

 .1ابن تارا بردا ،النجوم الزاهرك139. 17:
.6

.7

M. Amari, I diplomi Arabi del R Archivio Fiorention. (Firenze, 1863), P. 224.

ان ر. :

Thenaud, Le Voyage Doutremer P. XLVI

 .4ان ر :ابن إياس ،بدائر الزهور.626-721 ،610 4:
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ممن يعرف ذلا الل ان ،ثم يق أر ترجمته على ال لطان ،ويعتمد ما يأمر به في
جوابه ليكتب بهر(.)1
ويروا لنا اليو في خب ًار عن أحد مماليا األمير برصباا أو بر باا الحاجب
الناصرا (ت346هو 1741م) عند حديثه عن قت أحد أمراء الماو في حمى الدولة
المملوكية في نة 374هو 1776م ،فيقو :ر وبلاني من بعا مماليا برصباا ،كان
يعرف بل ان الما  ،أنهم لما وقر بينهم وبين برصباا المفاوعة قا لهم الرج أمير

ركب العراق بل ان الما …ر(.)6

 العلماء واألدباء:أدا العلماء دو اًر مهماً إبان العصر المملوكي ،وقد تجلى ذلا الدور في تعليم
الناس ،وفي الوقوف في وجه ال لم ،وفي شحذ همم األمة ونفو ها؛ لتقف صخرك
قوية في وجه ما يتهددها من أخطار ع يمة تجلت في يو التتار الجارفة التي
ا تنقطر ،وفي غارات الصلبيبين وحمالتهم المتواصلة على ال واح الشامية
والمصرية ،و واح الجزيرك العربية في أخريات أيام الدولة المملوكية.
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
المتصوفة أم المؤرخين أم الحكماء والفال فة ،مقدمين خبراتهم العلمية والمعرفية
ائاة لديوان اإلنشاء المركزا في القاهرك ،أو للدواوين الفرعية التي ن جت على
غزك والكرا.
غ اررى في النيابات األخرى كدمشق وحلب وطرابلس وصفد و ّ
ومن الفقهاء المترجمين :فخر الدين محمد بن مصطفى بن زكريا بن خوجا المولود

بدورا

ببالد

الروم

نة

271هو 1677م،

والمتوفى

نة

317هو 1717م ،ويروا صالح الدين الصفدا عن شيخه أبي حيان األندل ي
 .1القلقشندا ،صبح األعشى612. 2:

 .6اليو في ،نزهة النا ر في يرك الملا الناصر.137:
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(ت367هو 1764م) يرك هذا الترجمان ،قائالً:ر كان شيخاً فاعالً عندى أدب وله
ن م ونثر وقد ن م ر القدورا في الفقه ر ن ماً فصيحاً هالً جامعاً ،ون م قصيدك
تعمنت أكثر ر الحاجبية ر ،وفخر الدين هذا كتبنا عنه ل ان الترا
في النحو
ّ
ول ان الفرس ،وكان عالماً بالل انين يعرفهما إفرادًا وتركيباً أعانه على ذلا
مشاركته في علم العربية ،وله قصائد كثيرك منها ر قصيدك في قواعد ل ان الترا ر
ون م كثير في غير فن .ودرس بالح امية الفقه على مذهب أبي حنيفة ،وكان قديماً
قد تولّى الح بة بازك وكان بار الخط… وقد ّأدب بقلعة الجب بعا أواد
الملوار( .)1وما رواى لنا الصفدا عن أبي حيان األندل ي في غاية األهمية؛ ألنه
يكشف لنا عن المصدر األ ا ي الذا ا تقى منه أبو حيان مادته في معجمه
المو وم بو ر اإلدراا إلى ل ان األتراا ر من ناحية ،ويكشف لنا عن شخصية عالم
مترجم مختص باللاات :العربية والفار ية والتركية من ناحية أخرى.
ومن األدباء التراجمة :عبد اللطيف بن خليفة العجمي
(ت371هو 1770م) ،وكان أخوى كحا غازان ملا التتار ،هاجر إلى الدولة
المملوكة ،إا أننا لم ن تطر تحديد تاريخ وفودى عليها ،وصف بأنه
ركان أديباً
فاعالً لبيباً عاقالً على ذهنه غواما من العربية… يتر باير جر… وخطة
قوى إلى الااية من تعليق العجم… يتحد بالتركي العجمي فصيحاًر(.)6
وكان العجمي متصالً بال لطان المملوكي الناصر محمد بن قالوون وبايرى
من كبار األمراء ،وجع له راتب في جملة المماليا ال لطانية ،وعرف بأنه كان
خبي اًر بأخالق الملوا ومخاطباتهم و يا اتهم ،وعارفاً بأخبار وقائر الماو ،
وم تحع اًر لكالم الحكماء ،وقد قرّبه القاعي عالء الدين بن األثير كاتب ال ر

 .1الصفدا ،الوافي بالوفيات71 7:؛ وان ر :ابن حجر الع قالني ،الدرر الكامنة61 7:؛ ال يوطي،
باية الوعاك643.-642 1:

 .6الصفدا ،أعيان العصر111.-113 6:
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وكانت له به خصوصية( ،)1ويبدو أن ال بب في ذلا هو اانتفا بمعرفته للاتين
التركية والفار ية.
أما المترجمون من المتصوفة ،فإن علي بن محمود بن حمد القونوا
(ت349هو 1741م) خير من يمث هذا النو من المترجمين ،فقد كان القونوا
مدر اُ بدمشق في المدر ة القلجية التي أقرى الطلبة فيها منهاج البيعاوا،
والحاوا الصاير ،ومختصر ابن الحاجب ،ثم تولى مشيخة الشيوخ فيها بداً من
قاعي القعاى شرف الدين المالكي بحكم وفاته ،وفوق هذا فإنه ُعرف بورعه
وتدينه وتواععه(.)6
ّ
أما صلته ودورى في ديوان اإلنشاء ،فإن إقامته بدمشق قد جعلت منه قريباً
من ديوان إنشائها الذا كان يلي في أهميته ديوان القاهرك ،ولذلا فإن الصفدا
()7
عرب الكتب الواردك على ديوان اإلنشاء باللاة العجميةر
يصفه مرك بأنه:ر كان ُي ّ
عرب لديوان اإلنشاء الكتب التي ترد عليه بالعجمية
وينعته مرك أخرى بأنه :ر كان ُي ّ
من البالد الشرقيةر(.)4
ومعلوم لدينا بأن الصفدا قد ألّف كتابه رالوافي بالوفياتر الذا هو مصدرنا
في قوله األو قب كتابه رأعيان العصرر الذا اشتم على عبارته الثانية ،األمر
الذا يوحى بأن الصفدا أراد بالزيادك الواردك في قوله :الثاني إزالة ما اعترى
عبارته األولى من لبس وغموا في قوله :ر اللاة العجمية ر التي ا يدرا ما
هي ،ه هي اللاة الفار ية أو الماولية.

ومن العلماء المترجمين محمود بن
(ت349هو 1741م) ،الذا كان بارعًا في علوم األوائ
على دمشق نة367هو 1764م بعد أدائه لفريعة
و مر منه ابن تيمية ،وقا في حقه:ر ا كتوا حتى ي
 .1الصفدا ،المصدر ال ابق.119-113 6:
 .6الصفدا ،المصدر ال ابق.673 6:

 .7الصفدا ،الوافي بالوفيات119. 66:
 .4الصفدا ،أعيان العصر.673 6:
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عبد الرحمن األصبهاني
والعقليات والشرعيات ،وقد ورد
الحج وزيارته للقدس الشريف،
مر كالم هذا الفاع الذا ما

دخ البالد مثلهر( ،)1ثم طلبه ال لطان محمد بن قالوون في نة
وقربه ،وكان :ر ما يعرف اللاة التركية فقعد به ذلا ،إا أنه راج
376هو 1771م ّ
()6
باللاة العجمية عند األمير يف الدين قوصونر .

ويورد لنا بدر الدين العيني في حولياته خب اًر بخصوص أحد المتصوفة العجم
وهو نصر الله بن عبد الله بن إ ماعي العجمي (ت177هو 1469م) الذا طاف
بالدًا كثيرك ،ثم قدم إلى مصر ،فعرا ال لطان عليه كتابه ال ر ولكنه أبى ذلا(. )7

وخبر العيني المتقدم يد بجالء على أن معرفة هذا المتصوف للاة أعجمية أو
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
وكبرائهم من العرب من جانب ثخر.

أما الفال فة والحكماء الذين نمت الترجمة وترعرعت في رحابهم ،ونهعوا
بأعبائها ،وخاعوا عبابها في العصر العبا ي كحنين بن إ حاق وحبيك األع م
وق طا بن لوقا وغيرهم فإن العناية باللاات األعجمية كانت من شأنهم وديدنهم(.)4

وخير من يمث الحكماء التراجمة في العصر المملوكي محمد بن إبراهيم
المعروف بابن األكفاني(ت349هو 1741م) الذا ولد ب نجار ونشأ بها ،ثم هاجر إلى
مصر وتوفى فيها ،وقد بر في الطب والهند ة ،والح اب والمنطق والفل فة ،عالوك
على األدب والتاريخ ،وحف أشعار العرب من جاهليين ومولدين ومحدثين
ومتأخرين(. )7

ويبدو أن نشأته وذكاءى ،و عة دائرك اهتماماته ،قد م ّكنته من اكت اب أكثر
من لاة وبخاصة الماولية والفار ية ،ويتعح ذلا من خال رواية فتح الدين بن
يد الناس اليعمرا (ت374هو 1777م) المهاجر األندل ي إلى مصر ،والتي
ومتجددات التتار في بالدهم في أوقاتها
أوردها الصفدا:ر… وأما أحوا الشرق
ّ

.1
.6
.7
.4
.7

الصفدا ،أعيان العصر626. 7:
المصدر ال ابق627. 7:
العيني ،عقد الجمان في تاريخ أه الزمان(تحقيق :عبد الرزاق الطنطاوا القرموط).713-717:
ان ر :مير الدروبي:رمنهجية الم لمين في الترجمة في العصر العبا ير ،مجلة ترجمان ،جامعة
عبد المالا ال عدا1 ،م ص1999 ،97-71م.
الصفدا ،الوافي بالوفيات.62-67 6 :
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فكأنما كانت القُصاد تجيء إليه ،والملطفات تتلي عليه بحي
ما لم أطلر عليه من الديوانر(.)1

أنني كنت أ مر منه

 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
الشواطئ المصرية والشامية ،وغزاهم المماليا في مواقعهم الجديدك كقبرص ورودس
وغيرها ،وفي أثناء ذلا وقر بأيدا الم لمين أ رى كثيرون .ومن هذا النو من
التراجمة األ رى :ابن تارا بردا الذا روى قصة أ رى واعتناقه اإل الم لبدروا
مارتيرد انجالريا فير الملكين الكاثوليكيين فرناندو وايزابيال في نة
903هو 1701م.
فيذكر لنا انجالريا :أنه عندما وص إلى القاهرك ا تقبله الترجموان ،ف وأ
انجالريووا ابوون تاوورا بووردا الترجمووان عوون ا وومه ،والبلوود التووي أتووى منهووا ،وكيووف
صووار إلووى مووا هووو عليووه؟ فقووا لووه الترجمووان:ر إنووه ابوون رجو موون بلن ووية ي وومى
لويس دبرات  ،Luis de Prateوانه ولد في قرية مجاورك لبلن ية ت ومى موونبالنك
 ، Monblanchوعنو وودما شو ووب عم و و بحو ووا اًر ،فو ووأرادت المقو ووادير أن تلق و وى و ووفينته،
عاصووفة هوجوواء علووى مقربووة موون ال وواح المصوورا ،وتحطمووت ال ووفينة وألقووت
األم وواج بركابهووا علووى الشوواطئ ،فأخووذى النوواس فيمووا أخووذوى إلووى ال وولطان؛ ألن
ُعورف الوبالد يقعوي بوأن حطوام ال وفن الاارقوة أو الجانحوة وكو موا فيهوا يعتبوور
ملكاً لل لطان وي اق إليه ،إا إذا كانت ال فينة لتجوار معوروفين ،أو ثبوت أنهوا
ا أمان.
لتجار يحملون ص ّ

 .1المصدر ال ابق.62 6:
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وونوات حت ووى اع ووطر إل ووى
وق وود ق ووا ه ووذا الرجو و  :إنه ووم ووجنوى وع ووذبوى ث ووال
اعتناق اإل الم بل انه خالصواً لنف وه ،وأموا قلبوه ف و م ويحياً مخلصواً .وقود ختنووى
على كبر ،واختار هو من األ ماء اإل المية –في أرية-تارا بردار(. )1
وموون األ وورى الووذين عمل ووا تراجمووة بلبووان الجنوووا الووذا يمكننووا أن نعوورف عنووه
وعن دورى في الترجمة من خال ما ذكرى لنا أحمد بن يحيوى بون فعو اللوه العمورا
(ت349ه و 1741م) الووذا كووان نائبواً لوالوودى رئوويس ديووان اإلنشوواء فووي أيووام الناصوور
محمد بن قالوون ،ولكون أحمود العمورا اختلوف مور ال ولطان فوأود ال وجن ،ويوذكر
أمدى بأوثق المعلومات عون اإلموارات
تعرف في ال جن على بلبان الجنوا الذا ّ
أنه ّ
التركي ووة اإل ووالمية ف ووي ب ووالد األناع ووو  ،وع وون الممال ووا الرومي ووة ( اليوناني ووة) مثو و
الق طنطينية وطرابزون.
وحكى لنا العمرا قصة الترجمان بلبان الجنوا قائالً :ربلبان الجنوا عتيق
األمير الكبير بهادر المعزا ،وهو ممن له الخبرك التامة بما يحكيه ،وهو الذا أفاد
كيفية تصوير هذى البالد ،وا م هذا بلبان في بالدى دومانوكين دورّيا بن بادا دورّيا،
وهو من بيت حكم في جنوك ،اتفق أنه جمعت بيني وبينه المقادير في ااعتقا
وعنه أخذت ما قا ر(.)6
والنا ر في م والا األبصوار يجود أن هوذا الترجموان قود أم ّود العمورا بمعلوموات
وافرك وقيمة تتعلق بو :حدود وعملة واقتصواد و وكان وجيووك وأموراء وجارافيوة جميور
اإلمووارات التركيووة الواقعووة فووي ث وويا الصووارى والتووي كانووت تربطهووا عالقووات وديووة موور
المماليووا ،وموون هووذى اإلمووارات التووي عرفهووا بلبووان وتحوود عنهووا :كصووطمونية وقاويووا
وبر ووا واكيو و ار وني ووف وماني وويا ومرمو و ار وبرك ووي وفوك ووه ،وانطالي ووا وق ارص ووار وأرمن وواا
وتوز وعميدلي(.)7
ا
وكرمينان وطنازلو
 .1ح ين مؤنس،ر فارك بدرو مارتيرد أنجالريا فير الملكين الكاثوليكيين إلى ال لطان الاورا (دي مبر
-1701فبراير)1706ر ،عمن :أبحا
421.

الندوك الدولية لتاريخ القاهرك مارس-إبري -420 1 :1929

 .6العمرا ،م الا األبصار124. 7،

 .7المصدر ال ابق 139-174 7:وان ر :العمرا ،التعريف بالمصطلح الشريف77.-71 :
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وفوووق ذلووا فووإن هووذا الترجمووان الموودعو ببلبووان الجنوووا كووان المصوودر األ ا ووي
الووذا ا ووتقى منووه العموورا مووادك ر ووالته المو ووومة ب وور ممالووا عبوواد الصووليبر وهووي
ر الة طريفة عن المماليا األوروبية ،ون ام الحكم فيها ،وملوكها وأرعها و وكانها
ون مها اإلدارية وجيوشها ومناخها… الخ.
 التجار األوروبيـون مـن بنادقـة وجنـويين ونلورنسـيين واسـبان ومسـلمينوغيرهم:
الطين المماليا على ا تجالب التجار من ك المل واألجناس
عم
تنشيطاً لحركة التجارك التي أصبحت مصد اًر هاماً من مصادر خزينتهم ،ولذا فإنه
من الطبيعي وجود أعداد كبيرك من األجانب في أكثر الحواعر المملوكية كالقاهرك
وعمان
ودمشق والقدس ،واإل كندرية وحلب وبيروت وعكا ويافا وطرابلس وعجلون ّ
وغيرها من المدن.
فق وود احو و الرحال ووة األوروب ووي اليه ووودا عوب ووديا:ر أن الم وورء يقابو و ف ووي الق وواهرك
أعووداداً ا تحصووى موون األجانووب موون كو ّ أمووة ،ويتحوودثون بكو ل ووانر( ،)1وبوودهي أن
بععهم قد تعلم العربية نتيجة لمخالطته أهلها واقامته الطويلة بين هرانيهم ،عالوك
عل وى أن بعووا العووائالت اإليطاليووة قوود تخصصووت فووي التجووارك موور المشوورق ،منهووا:
بيت اإلخوك مورو يني  Morosiniالوذين ذا صويتهم فوي القورن ال اربور عشورالميالدا
الثامن الهجرا ،وكانوا يتجرون في بالد الشرق وبخاصوة فوي حلوب ،وكوان لهوم فور
هووام يقوويم فووي دمشووق وبيووروت( ،)6كمووا أن بععواً موون األ وور البندقيووة اتخووذت دمشووق
مرك اًز ألعمالها التجارية مث  :أ رك كويريفي وأ رك باباريجو وأ رك وا تورادو(.)7

 .1قا م عبدى قا م ،اليهود في مصر23.:
 .6دي  ،البندقية27.:

 .7هايد ،تاريخ التجارك في الشرق األدنى في العصور الو طى.771 7:

70

وموون اإلشووارات الواعووحة التووي توود عل ووى معرفووة تجووار الف ورنج للاووة العربي ووة،
وا تخدام الدولة المملوكية لهم أحياناً تراجمة يقوموون بمهوام دبلوما وية أو يترجموون
بعا النصوص ،أن ال لطان المملوكي قوام باعتقوا جميور الفرنجوة فوي دولتوه بعود
غارك ملا قبرس وأعوانه من الفورنج علوى اإل وكندرية فوي ونة 323ه و 1727م،
وبقي تجار الفرنجة في األ ر حتى ونة 336ه و 1730م حتوى قودمت وفن الفورنج
لإل ووكندرية طلب واً افتكوواكهم:ر فلم وا وومعت أ ووارى الف ورنج بقوودومهم ا ووتااثوا ،ف وومر
ال وولطان ا ووتااثتهم ،ف ووئلوا عوون ذلووا ،فقووالوا :نريوود أن ي ووافر منووا اثنووان إلووى أرا
الفرنج ،يكلمون البواب* والملووا فوي إيقوا الصولح ،والطاعوة لموانوا ال ولطان ،ونعود
موانا ال لطان بأن كلبين منوا قود هلكوا إذا لوم يرجعوا ،فر وم ال ولطان بوذلا ،فأر ولوا
أرنوواط بوون موورا البنوودقي وثخوور معووهر( .)1وقوود غوواب التوواجران نحوواً موون عشورك أشووهر،
وعووادا بصووحبة ر و البنادقووة والجنويووة والرواد ووة والقبار ووة ،ثووم جوورت مفاوعووات
الصلح بين الطرفين وى القبار ة والرواد ة .ويرى جرو يه أن بععاً من البنادقة
الووذين أتقن ووا العربيووة كووانوا يعملووون تراجمووة فووي مفاوعووات المعاهوودات التجاريووة بووين
المماليا والبنادقة(.)6
ومون التجوار التراجموة الوذين تحوودثت عونهم المصوادر التواجر اإليطوالي برت ارنوودو
دا ميجن ووانللي ال ووذا ول وود ف ووي إيطالي ووا وونة 336ه و و 1730م ،ف ووي أ وورك م وون طبق ووة
النبالء ،ثم غادر إيطاليا متجواً في بالد الشرق إلى أن ا تقر به المقوام فوي دمشوق
التي أصبح بها من رجا الموا واألعموا  ،وكموا قوا هوو عون نف وه :وجودت هنواا
الثووروك الوووفيرك والشوورف الع وويم ،لكوون ذلووا كووان يقابلووه الكثيوور موون الجهوود والمخوواطر
الجمة.
وقوود تعلووم دا ميجنووانللي خووال إقامتووه فووي دمشووق اللاووة العربيووة ،وتم ّكوون موون
العم و و و و بالترجمو و و ووة التحريريو و و ووة والشو و و ووفوية لل و و و وولطان المملو و و وووكي ال و و و وواهر برقو و و وووق
* المقصود به ر البابا ر

 .1النويرا ،اإللمام.407-404 2:

 .6عفاف ال يد صبرى ،العالقات بين الشرق والارب.676:
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(ت101ه و 1791م) وذلووا عنوود وصووو يعقوووب دا كووروز
لدوق ميالن جيوفاني جاليزو . Giovanni Galeazo

Jacob de Croze

ووفي اًر

وكوان ال ووفير قود حمو ر والة موون الودوق يطلووب بمقتعواها اإلذن موون ال وولطان
برقوق إلصالح البا يليكا في بيت لحم بفل طين ،كما يطلب حماية اذباء في جب
صهيون.
وقد ترجم دا ميجنانللي خطابات الدوق إلى اللاوة العربيوة ورد ال ولطان عليهوا
إلى اللاة الالتينية(.)1
وعالوك على ذلا فإن بععاً من كبار التجار األعاجم قد قاموا بمهام ال فارك
()6
بين دولة المماليا وغيرها من الدو  ،وقد أطلق عليهم ا م ر الخواجكية ر
ار الذا يف رى
وواحدهم ر الخواجا ر الذا كان من ألقابه في ديوان اإلنشاء :ر ال فير ّ
القلقشندا بقوله :ر ل فارتهم بين الملوا وترددهم في الممالا لجلب المماليا
والجوارا ونحو ذلا ،وهو من وب إلى ال فير :وهو الر و والمصلح بين القوم
()7
ن بة مبالاة ،ولم ي تعمله الكتاب مجرداً عن الياء ر
وا يخفى أن من يقوم بمهمام ال فارك بين الملوا ابد له من معرفة لاوة الوبالد
المر و إليهووا ،لمووا تحتوواج إليووه الدبلوما ووية الناجحووة موون قوودرك علووى أداء الر ووالة،
وص ال ووفراء والخواجكيووة بلقب:رثقووة
تو والً لتحقيووق الاوورا المرجووو منهووا ،ولووذلا خو ّ
الدو ر(.)4
ّ

 .1أحمد عبد الكريم ليمان ،تيمورلنا ودولة المماليا الجراك ة مر ترجمة مقا الكاتب الالتيني دا
ميجنانللي عن حياك تيمور لنا :الق م الثاني7.:

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

 .7المصدر ال ابق17. 2:

 .4المصدر ال ابق.46 2:
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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
واء
القناص الذين يرعون المصالح التجارية لهذى الدو  ،واشوا أن اختيوارهم كوان بن ً
علووى معورفتهم بووأحوا الشوورق العربووي ولاتووه ،األموور الووذا يحووتم علوويهم إقامووة طويلووة
في الشرق واحتكاا وثيق بأهله.

ولوودينا موون النصوووص مووا يثبووت معرف ووة القناص و للعربيووة ،وقوودرتهم علووى نقوو
م ار وويم ال وولطان التووي يصوودرها بشووأن رعايوواهم إلووى لاوواتهم ،فقوود حوود خووالف بووين
م و و وولمي اإل و و ووكندرية وتجو و ووار الف و و ورنج بشو و ووأن أ و و وورى الم و و وولمين وذلو و ووا فو و ووي و و وونة
329هو و و 1723م ،فمو ووا كو ووان مو وون نائو ووب اإل و ووكندرية إا أن دعو ووا قناص و و اإلف و ورنج
المقيمووين فووي المدينووة ،وقو أر علوويهم كتوواب ال وولطان المتعوومن منوور ووائر الفورنج موون
ال وفر موا لوم يوردوا األ ورى:ر فلموا ومعت القناصولة والتجوار ذلوا كتبووا كتابواً بووالخط
الرومي ودخ به رج مون الم ولمين البحور ،وجعلوه بعقوب رموح وغورز ونانه بقوا
البحر ورجر إلى البر ،فأتى قارب من مراكب اإلفرنج أخذى ورجور بوه إلوى الم اركوب،
فلما قرأوى تيقّنوا أن أصحابهم مأ ورونر(.)1
 رجال الدين المسيحي:نجووم عوون ت ووامح الدولووة المملوكيووة تجوواى النصووارى وموونهم رجووا الوودين خاصووة،
وجووود عوودد كبيوور موونهم فووي مختلووف األموواكن المقد ووة الموجووودك علووى أرا الدولووة
المملوكية في القدس وبيت لحم و يناء والناصرك وطوور ويناء وغيرهوا مون األمواكن
المقد ة.
وتشووير المصووادر إلووى أن رجووا الوودين الم وويحي المقيمووين علووى أرا الدولووة
المملوكية كوانوا يمثلوون مختلوف الطوائوف الم ويحية مون :روم و وريان وأرمون وكورج
وأقبوواط وأحبوواك وفرن ي وكان( ،)6وكانووت لهووم أديورتهم وكنائ ووهم التووي يتمتعووون فيهووا
بأتم الحماية والرعايوة مون الدولوة وفقواً لموا توذكرى وثوائق هوذى الطوائوف الصوادرك إلويهم
من ديوان اإلنشاء المملوكي(.)7

 .1النويرا ،اإللمام.197-196 7:

 .6ان ر:علي ال يد ح ن ،القدس في العصر المملوكي13.-16:

. 7ان رRisani; Documenti E. Firmani, PP. 6-170. E rnst ., D ie Mamlukischen :
Sultansurkunden des Sinai – Klosters, PP. 4-255.
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وف وووق ذل ووا ف ووإن اإل ووكندرية كان ووت مركو و اًز لكر ووي بط وورا اليعاقب ووة ال ووذا يتب وور
مذهبه نصارى النوبة والحبشة(.)1
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
عند الحاجة ،ويتعح ذلا من خال :
أ -المشواركة والتصووديق علووى الهوودن بووين المماليوا والفورنج ،فقوود وقوور المنصووور قووالوون
فوي ونة 219ه و 1690م هدنووة مور الجنويوة ،وجواء ر و الفورنج إلوى القواهرك لتوقيوور
الهدنة ،فشهد عليها بطرس أ قف مصر وميخائي الراهب من دير طور يناء(.)6
ب_تعريب الكتب الواردك إليهم ورفعها إلى ال لطان المملوكي فيما إذا كانت متعلقوة
به(.)7
ج -القي ووام بمهم ووة ال ووفارك لل وولطان الممل وووكي ،وحمو و ر ووائله إل ووى مل وووا الا وورب
الم و وويحي ،حي و و ا و ووتنجد صو وواحب األنو وودلس بال و وولطان المملو وووكي فو ووي و وونة
196هو و و 1412م طالب و واً منو ووه النص و ورك علو ووى الف و ورنج الو ووذين أش و ورفوا علو ووى أخو ووذ
غرناطة ،فبع ال لطان قايتباا إلوى :ر الق ووس الوذين بالقياموة التوي بالقودس،
بووأن ير وولوا كتابواً علووى يوود ق وويس موون أعيووانهم إلووى ملووا الفورنج صوواحب نابو ،
بووأن ُيكاتووب صوواحب قشووتيلية ،بووأن يحو ّ عوون أهو األنوودلس ويرحو عوونهم ،واا
يشوك ال لطان على أه القيامة ،ويقبا على أعيانهم ،ويمنر جمير طوائف
الفرنج من دخو القيامة…ر(.)4
 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 خالفواً
لما كان عليه حا يهود من اعطهاد وتقتي في المجتمعات األوروبية.
 .1ان ر :صبح األعشى .701 7:وان رSuriano,Treatise On The Holy Land, P. 90 . :
 .6ابن عبد ال اهر ،تشريف األيام والعصور في يرك الملا المنصور129.-122:
 .7ان ر :المصدر ال ابق.137-136 :

 .4ابن إياس ،بدائر الزهور647.-644 7 :
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وانطالقواً موون قاعوودك الت ووامح فإنووه وومح لليهووود بممار ووة التجووارك وجوووب اذفوواق
بحث واً عوون الث وراء ممووا مكوونهم موون معرفووة عوودد موون اللاووات التووي يتواصوولون بهووا موور
شعوب األرا المختلفة ،كما مح لهم باإلقامة للعبادك في األماكن المقد ة(.)1
واء عل ووى م ووا تق وودم ف ووإن ع وودداً م وونهم ق وود برعو ووا ف ووي الترجم ووة واتق ووان اللا ووات
وبن و ً
المختلفة ،كما برعوا في التجارك والطب والصرافة وغيرها من المهن المهمة ثنذاا.
فقوود ذكوور الرحالووة اليهووودا ميشوووام أن متوورجم ال وولطان المملوووكي كووان يهودي واً
مو وون أص و و أ و ووباني ،وكو ووان عارف و واً ب و ووبر لاو ووات هو ووي العربيو ووة واإليطاليو ووة والتركيو ووة
واأللمانية والفرن ية إلى جانب اللاة العبرية(.)6
ويحوودثنا الرحالووة األوروبووي بيوورو طووافور الووذا شوور فووي رحلتووه إلووى الشوورق وونة
179هو 1477م -وكان ،تاج اًر و في اًر أر لبالط ال لطان المملوكي -أن ترجمان
ال لطان من أص يهودا لكنه أ لا فيموا بعود ،يقوو  :ر فتلقواني المتورجم بالترحواب
الع يم وأنزلني فوي دارى ،فبقيوت بوه يوومين قبو أن أتمكون مون رؤيوة ال ولطان ،وأخوذ
المترجم طوا هذى الفترك في محادثتي ،ف ألني الكثيور عون نف وي ،ولموا عورف منوي
أننووي قشووتالي األصو  ،أشووبيلي المولوود ،امووت ت نف ووه غبطووة ل ووماعه هووذا النبووأ ،فقوود
ولد هو اذخر بها ،ودرج طفالً علوى ترابهوا ،إا أنوه حمو صواي اًر إلوى بيوت المقودس
مر أبيه وكان يهودياً ،لكنه أ لم حين مات أبوى ،وكوان ا ومه فوي بدايوة األمررحوايمر
أما اذن فيدعى رصايمر وقد أراد أن يعرف من أكون ومن أين جئت؟ فلم أكوتم عنوه
شيئا من خبرا ألنتفر بخدماته ونصحائهر(.)1
وجوواء فووي إحوودى الوثووائق المؤرخووة فووي 69موون صووفر 162هو و  11موون فب اريوور
1467م ،وذكوور لخم ووة موون التراجمووة الم وولمين المعتموودين لوودى الدولووة المملوكيووة
 .1ان رF.f Suriano Treatise On The Holy Land . (Jerusalem, 1949), PP. 101-102. :

 .6قا م عبدى قا م ،اليهود في مصر.24:

 .1طافور ،رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميالدا.27-24:
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وهم :شمس الدين محمد بن العاد  ،وتقي الدين محمد بن األ يوطي وشمس الدين
محمد بن عمر ومحمد بن حمزك ومحمود بون علوي بون كنودا ،ومتورجم يهوودا ا ومه
مردوخ بن شموا (. )6
نهرست المصادر والمراجع
أحمد عبد الكريم سليمان:
 تيمورلنك ودولة المماليك الجراكسة.ط ،1دار النهعة العربية ،القاهرك1917،م. .6صبحي لبيب،رالفندق اهرك يا ية ،اقتصادية ،قانونية 692:عمن كتاب :مصور وعوالم البحور

المتو ووط .ويبوودو أن عووائالت يهوديووة قوود تخصصووت فووي موعووو الترجمووة موون العربيووة إلووى اللاووات
األوروبيووة موون قب و العصوور المملوووكي وموون بعوودى.ففي ملخووص لد ار ووة بعنوانرالمترجمووون إلووى اللاووة

العربيووة فووي وهوران فووي القوورن 12ر وهووي موون إعووداد شووانتا دا افيوورون موون المركووز الوووطني للبح و
العلمي بباريس مانصه :رعند البح

في األرشيف العام ب يمنكا (إ بانيا) حو موعو وهوران أثنواء

ااحووتال اإل ووباني اح نووا غيوواب وثووائق اإلدارك اإل ووبانية فيمووا بووين  1221-1276إا أننووا عثرنووا

علووى هووذى الوثووائق فووي لنوودن وجونوواف .وتبووين لنووا أن أغلبهووا تتنوواو العووائالت اليهوديووة الرئي ووية فووي

وهران والتي من بينها عائالت تتمتر بامتياز المناصب الر مية للمترجمين إلى العربية ومن بوين هوذى

العائالت توجد عائلة كان ينو ،وقد م ّكنتنوا وثوائق المتحوف البريطواني والمكتبوة الجامعيوة بجونواف مون
تتبر حياك و ير بعا أععوائها المتورجمين إلوى العربيوة لودى حكوام وهوران .وباإلعوافة إلوى كان وينو
توجوود عووائالت زابورتوواس واأللبووو التووي تعتبوور موون عوومن العووائالت ال ووبعة التووي وومح لهووا األ ووبان

باإلقامووة بوووهران .إن الوثووائق المووذكورك أعووالى تتحوود

عنهووا فووي عوودك منا ووبات وتشووير إلووى أن بعووا

أععائها كانوا مترجمين إلى العربيةر ،ان ر( :المجلة التاريخية الماربية ،ال نة  ،13العودد،20-79
نة .)1990
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ابن إياس ،محمد بن أحمد(ت039هـ3553/م).
 بدائع الزهور ني وقـائع الـدهور .تحقيوق :محمود مصوطفى ،ط ،7الهيئوة المصوريةالعامة ،القاهرك.1914 ،
بروكلمان ،كار :
 تـــــــاريا األدب العربـــــــي ،القســـــــم الســـــــادس ( .)33-39نقل و و ووه إل و و ووى العربي و و ووة:ح ن محمود إ ماعي  ،الهيئة المصرية ،القاهرك1997،م.
ابن تغري بردي ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 478هـ3840 /م).

 المنهــل الصــاني والمســتونى علــى ال ـواني( .)4-3تحقيووق :أحموود يو ووف نجوواتيوثخرون ،ط ،1دار الكتب المصرية ،القاهرك1990-1972 ،م.
 النجوم الزاهرة ني ملوك مصـر والقـاهرة .و ازرك الثقافوة ،القواهرك،1936م.

-1927

ابن حبيب ،ح ن بن عمر بن الح ين (ت339هو 1733م):
 تذكرة النبيـ نـي أيـام المنصـور وبنيـ  .تحقيوق :محمود محمود أموين ،ط ،1مطبعوةدار الكتب ،القاهرك1912-1932،م.

ابن حجر العسقالني ،شهاب الدين أحمد (ت176هو 1441م):
 إنبــاء الغمــر بءنبــاء أبنــاء العمــر .تحقيووق :ح وون حبشووي ،ط ،1المجلووس األعلووىللشؤون اإل المية ،القاهرك.
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 الــــدرر الكامنــــة نــــي أعيــــان المائــــة ال امنــــة .تحقي ووق :محم وود وويد ج وواد الح ووق،دار الكتب الحديثة ،القاهرك1922 ،م.
حسين مؤنس:
 رسفارة بدرو مـارتيرد أنجالريـا  ،عومن كتواب :أبحوامطبعة دار الكتب ،القاهرك1930 ،م.

النودوك الدوليوة لتواريخ القواهرك

الخالدي العمري ،محمد بن لطف الله (تاق9هو 17م):
 المقصـــد الرنيـــع المنشـــا الهـــادي إلـــى ديـــوان اإلنشـــا .مخطوووط المكتبووة الوطنيووةبباريس رقم (.)4479
الدروبي ،مير:
 حركة التعريب نـي ديـوان اإلنشـاء المملـوكي  ،مجلوة مجمور اللاوة العربيوة األردنوي، ،26ص1467 ،37-11هو 6006ن.
 منهجية المسلمين ني الترجمة نـي العصـر العباسـي  ،مجلوة ترجموان ،جامعوة عبودالمالا ال عدا ،مدر ة الملا فهد العليا للترجمة بطنجة ،1 ،مجلد ،1نة 1999م.
ديل ،شارل:
 البندقية جمهورية أرستقراطية .ترجمة :أحمود عوزت عبود الكوريم وتوفيوق إ وكندر،دار المعارف ،القاهرك1949،م.
السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب (ت331هو 1729م):
 معيد النعم ومبيد النقم.ط ،1دار الحداثة ،بيروت1917،م.السخاوي ،شمس الدين عبد الرحمن (ت906هو 1492م):
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 الذيل على رنع اإلصر .تحقيق :جودك هال ومحمد محمود صبح ،الدار المصريةللتأليف والترجمة ،القاهرك ،بال تاريخ.
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .مكتبة القد ي ،القاهرك1777 ،هو.سعيد عبد الفتاح عاشور:
 مصر والشام ني عصر اإليوبيين والمماليك .دار النهعة ،بيروت ،بال تاريخ.السيوطي ،جال الدين عبد الرحمن (ت911هو 1707م):
 بغيــة الوعـــاة نــي طبقـــات اللغــويين والنحـــاة .تحقيووق :محموود أبووو الفع و إب وراهيم،ط ،1مطبعة عي ى البابي الحلبي ،القاهرك1924 ،م.
ابن شداد ،عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم(ت214هو 1610م).
 -تاريا الملك الظاهر ،تحقيق :أحمد حطيط ،فرانز شتاينر بفي بادن1917 ،م.

الشيباني ،أحمد بن أبي الفتح ( ت797هـ3397 /م)
 رســـالة رصـــف الفريـــد نـــي وصـــف البريـــد ،د ار ووة وتحقيووق :وومير الوودروبي ،دارالبشير ،عمان6006 ،م.
صبحي لبيب:
 الفندق :ظاهرة سياسية ،اقتصادية ،قانونيـة  .عومن كتواب :مصور وعوالم البحورالمتو ط ،إعداد وتقديم :رؤوف عباس ،ط ،1دار الفكر للد ار وات والنشور والتوزيور،
القاهرك –باريس1912 ،م.
الصفدي ،صالح الدين خلي بن أيبا(237هو 1723م):
 أعيـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر .مكتبووة ال ووليمانية ،مجموعووة عوواطف أفنوودا رقووم( ،)1109منشورات معهد تاريخ العلوم العربية واإل المية ،فرانكفورات1990 ،م.
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 الواني بالونيات .تحقيق :هلموت ريتر وثخرون ،فرانز شتاينر بفي بادن-1921 ،.1992
الصيرني ،علي بن داود (ت139هو 1434م):
 نزهـــة النفـــوس واألبـــدان نـــي تـــواريا الزمـــان .تحقيق:ح وون حبشووي ،مطبعووة دارالكتب ،القاهرك1937-1930 ،م.
طانور:
 رحلــة طــانور نــي عــالم القـــرن الخــامس عشــر المــيالدي .ترجمووة وتقديم:ح وونحبشي ،دار المعارف ،القاهرك1921،م.
ابن عبد الظاهر ،محيي الدين عبدالله (ت296هو 1696م):
 تشريف األيام والعصور ني سيرة الملك المنصور .تحقيق :موراد كامو  ،ط ،1و ازركالثقافة واإلرشاد ،القاهرك1921،م.
 الـــرول الزاهـــر نـــي ســـيرة الملـــك الظـــاهر .تحقيق:عب وود العزي ووز الخ ووويطر،ط،1الرياا1932،م.
عبد المنعم ماجد:
 نظـــــم دولـــــة ســـــالطين المماليـــــك ورســـــومهم نـــــي مصـــــر.ط ،6مكتبو ووة األنجلو وووالمصرية1939،م.
عفاف صبرة:
 العالقات بين الشرق والغرب.دار النهعة العربية ،القاهرك1917 ،م.العمري ،أحمد بن يحيى بن فع الله (ت349هو 1749م):
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 التعريــــف بالمصــــطلح الشــــريف.د ار وووة وتحقيق :و وومير ال وودروبي ،جامعو ووة مؤتو ووه،األردن1996 ،م.
 مسالك األبصـار نـي ممالـك األمصـار .مخطووط أحمود الثالو  ،طوبقابو وراا ،رقوم( )6 6393و (.)7 6393
العيني ،بدر الدين محمود (ت149هو 1471م):
 السيف المهند نـي سـيرة الملـك المؤيـد .تحقيوق :فهويم محمود شولتوت .دار الكتوابالعربي ،القاهرك1923-1922 ،م.
 عقد الجمان ني تاريا أهل الزمان ( حوادث وتـراجم 435هــ478-هــ) .تحقيوق:الرزق القرموط،ط ،1مطبعة عالء ،القاهرك1917 ،م.
عبد ا
 عقد الجمان ني تاريا أهل الزمان (حواد وتراجم 164هو170-هو) .تحقيق :عبدالرازق القرموط ،ط ،1الزهراء لإلعالم العربي ،القاهرك1919 ،م.
ابن الفرات ،ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت103هو 1404م):
 تاريا ابن الفرات .عني بتحرير نصه :ق طنطين زريق ،تاريخ ومكان النشر غيورمذكورين.
قاسم عبده قاسم:
 اليهـــود نـــي مصـــر مـــن الفـــتح العربـــي حتـــى الغـــزو الع مـــاني،ط ،1دار الفك وورللد ار ات والنشر والتوزير ،القاهرك-باريس1913،م.
القلقشندي ،أبو العباس أحمد بن علي (ت161هوم1411م):
 صــبح األعشــى نــي صــناعة اإلنشــا .مصووورك المؤ ووة المص ورية العامووة للتووأليفوالترجمة عن المطبعة األميرية.بال تاريخ.
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المقريزي ،أحمد بن علي (ت147هو 1441م):
 -إغا ة األمـة بكشـف الغمـة .نشـر :محمود مصوطفى زيوادك وجموا الودين الشويا ،ط،1

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرك1940 ،م.

 درر العقــود الفريــدة نــي ت ـراجم األعيــان المفيــدة .تحقيووق :عوودنان درويووك ومحموودالمصرا ،و ازرك الثقافة ،دمشق1997 ،م.
 السلوك لمعرنة دول الملـوك .تصوحيح :محمود مصوطفى زيوادك،ط ،6لجنوة التوأليفوالترجمة والنشر ،القاهرك1972،م.
 المــواعظ واتعتبــار بـــذكر الخطــط وار ـــار المعرونــة بـــالخطط المقريزيــة .طبعووةجديدك باألوف ت ،دار صادر ،بيروت ،بال تاريخ.
النويري ،محمد بن القا م (ت337هو 1737م):
 اإللمام باألعالم نيما جرت ب األحكام واألمـور المقضـية نـي وقعـة اإلسـكندرية.تحقيق :عزيز وريا عطية،ط ،1حيدر ثباد الدكن ،الهند1937،م.
هايد،ڤ:
 تــاريا التجـــارة نــي الشـــرق األدنـــى نــي العصـــور الوســطى .عربووه عوون الترجمووةالفرن و و و ووية :أحم و و و وود محم و و و وود رع و و و ووا ،ط ،1الهيئ و و و ووة المصو و و و ورية للكت و و و وواب ،الق و و و وواهرك،
1994-1917م.
ابن واصل الحموي ،جما الدين محمد بن الم(ت293هو 1613م):
 مفــرا الكــروب نــي أخبــار بنــي أيــوب .تحقيووق :جمووا الوودين الشوويا وح وون محموودربير ،الهيئة المصرية العامة ،القاهرك1933-1977،م.
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اليوسفي ،مو ى بن محمد بن يحيى (ت379هو 1771م):
 نزهـــة النـــاظر نـــي ســـيرة الملـــك الناصـــر .تحقي ووق ود ار ووة :أحم وود حط وويط ط،1عالم الكتب ،بيروت1912 ،م.
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