
 01دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 946 - 

 معجم أسماء سالطين وأمراء المماليك بمصر والشام

 "من خالل ما ورد على عمائرهم وفى الوثائق والمصادر التاريخية"

●عبدهللا عطية عبدالحافظ.د
 

- :مقدمة تاريخية

الدول التركية التي قامت في مصر،  بمصر والشام من أهم وأكبر ( )ُتعْد دولة المماليك
مكانة عظيمة وهامة في العالم اإلسالمي حيث  أععيثد   وقد احتلت هذه الدولة الكبرى 

وأصبحت مصر ، إحياء الخالفة العباسية في عهد السلطان المملوكي بيبرس البندقداري
إلى قمة ازدهثاره   ووصل الفن اإلسالمي في مصر وبالد الشام، قائدة للعالم اإلسالمي

فوق بقية المدن العالمية القاهرة عاصمة الدولة المملوكية ت، وأصبحت خالل هذه الدولة
     .المعاصرة لها في أوربا والعالم اإلسالمي من حي  االتساع واالزدهار وكثرة العمران

 - 221 )هثث  329إلى عام  846فترة طويلة من عام  وقد عاشت الدولة المملوكية
 (2)سنة وستة أشهر 288وتحديدا ، أي أنها استمرت أكثر من قرنين ونصف، (م1 2 

 ؛وقد انقسمت هذه الدولة إلثى عصثرين  ، صر خاللها زعامة العالم اإلسالميتبوأت م
وحكم خثالل  ( م962 – 221 ) هث164 -846عصر المماليك البحرية هو األول 

، واثنان فقط من اثنان وعشرون من األتراك القبجاق منهم، سلطانًا 24هذا العصر نحو 
 94 ماليك التركية وأستمر نحو ويعرف هذا العصر بعصر دولة الماألتراك األعوغوز، 

حتثى   هث164 ويمتد من سنة فكان عصر المماليك الجراكسة أما العصر الثاني، سنة
سلطانا أغلبهم من  29وقد حكم خالل هذا العصر نحو  (م1 2  – 962 )هث 329

 سنة حتثى سثقوط الدولثة    92 لمدة  وأستمر العصر الجركسى، عنصر الجراكسة

                                                           

 جامعة المنصورة -أستاذ مساعد بقسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب ●

تنسب هذه الدولة العظيمة إلى المماليك وهم العنصر الرئيسي الذي أقام الدولثة وحكمهثا حتثى    (  
 ومملوك، بيضويقصد به الرقيق أو العبد األ، والمماليك كلمة عربية وهى جمع لمملوك، سقوطها
وعلى الرغم من ذلك فقثد  ، والمملوك هو َعبْد مملكه ، وأسم الفاعل مالك، وفعله مَلْك مفعولاسم 

 بهذا كان المماليك ال يتحرجون من استخدام لفظ مملوك أو مماليك بل على العكس كانوا يفتخرون
تثاري  المماليثك   : على إبراهيم حسثن : انظر .وبأنهم استطاعوا إنشاء هذه الدولة الكبرىاالسم 
  .وما بعدها 29ص ، 381 القاهرة ، 9ط ، البحرية

                     - Yılmaz Öztuna: Islam Devletleri ,1,Ankara 1989,p.346 2)     
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وكانت اللغة الشائعة في الجيش وعند السالطين واألمراء ، م1 2 المملوكية ذاتها سنة 
كانثت   يهي اللغة التركية حتى خالل العصر الجركس خالل العصر المملوكي األتراك
ومن الجدير بالذكر أن الدولة المملوكية عرفت فثي المصثادر   ، (9)هي السائدة التركية

رك وذلك للمرة األولى في التثاري   دولة التأوالتاريخية المعاصرة باسم الدولة التركية 
التي سبقتها والتي قامت بعدها أسماء القثادة   كي اإلسالمي، حي  حملت كل الدولالتر

السثلجوقية  الدولة اإلخشيدية والدولة الطولونية و الدولة مثل االعسكريين الذين أقاموه
وكان العصر ، (4)ولوذلك قبل قيام دولة تركيا الحديثة باألناض، العثمانية الدولًة وأخيرا

فبدأت خالله مراحل  الجركسيأما العصر ، الذهبي لدولة المماليك هو العصر البحري
  .التدهور تدب في أوصال الدولة

 وتعود بدايات نشأة دولة المماليك كما هو معروف إلى أواخر العصر األيثوبي حيث   
َوشثيدد لهثم   ، الترك الدين أيوب من أعداد المماليك أكثر السلطان األيوبي الصالح نجم

ع إنشاء فرقة المماليثك بثديار   وإلى هذا الملك األيوبي يرج، قلعة الروضة على النيل
ل األتراك القبجاق العنصر الرئيسثي لدولثة   وقد شكَّ، (2)مصر ومهد لهم لقيام دولتهم

وباإلضافة إلى أتراك القبجاق كان ت هجراتهم إلى الدولة بعد قيامها، المماليك واستمر
المملوكية األخرى مثل الشثركس والثروم والثروس     ألجناساك بعض األقوام واهن

التي انتشرت  إال أن الغالبية كانت ألتراك القبجاق وللهجتهم التركية القبجاقية، واألكراد
 حي  استخدم هذه اللغة الطبقة الحاكمة، في مصر وبالد الشام خالل العصر المملوكي

والطبقة  لغة القصر والجيش كانت اللغة التركية هي بعبارة أخرىوالجيش المملوكي، و
 ازدهرت حركة تثأليف  ، وقدومن ثم كان االهتمام باللغة التركية ومفرداتها، الحاكمة

 لنشر وتعلثيم العثرب  القواميس والمعاجم وكتب قواعد اللغة التركية بالعربية  كتابةو
كثذلك  ، ية إلى التركيةوترجمت مصادر ومؤلفات كثيرة من العربية والفارس، التركية

بهدف معرفة لغة الشثعب الثذي    كتبت كثير من كتب النحو والقواعد العربية بالتركية
التركية التي الدولة الوحيدة غير مصر هي تكون وتكاداليك الوافدين، يحكمه هؤالء المم

شهدت حركة تأليف مزدهرة لكتب وقواميس ومعاجم اللغة التركية خالل القرنين الثال  
الُلغوية التي وصلت إلينثا مثن عصثر    وتشكِّل هذه المؤلفات ، (8)والرابع عشر عشر

 هجثة والل السيما اللغة التركيثة القبجاقيثة  لغة األتراك المماليك أهمية كبيرة لعلماء ال

                                                           

3)- Ibid, P.346                                                                                                   
                                                      4)- Yılmaz Őztuna,Op.Cit, P. 346 

 3 9ص . ت.د، القاهرة، 8ج، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي (2
       6)- Abdülkadir Inan: XIII-XV.Yüzyıllarda Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri 

ve "Halis Türkçe".Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1953, pp.53-54.  
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بة من القبجاقية ولغة واألوغوز وكانت تلك هي اللغات المستخدمة زمثن  التركية الُمركَّ
(1)المماليك 

. 

دولة المملوكية إلى أقصى مجدها واتساعها خالل القرن الخثامس  وقد وصلت ال
م أعالي الفرات بما في ذلك بثالد  429 شملت أمالكها في سنة  حي  عشر الميالدي

وخضعت ، شماال حتى طرسوس وملطية( األناضول)الشام وأجزاء من آسيا الصغرى 
المملوكية إلى البالد  وجنوبا امتدت أمالك الدولة، لها جزيرة قبرص في البحر المتوسط

وكذلك امتدت سيطرة الدولة إلى األطراف الجنوبية مثن  ، الواقعة جنوب الشالل األول
حتى  الواحات ة القصر أقصى جنوب أسوان، وشملتعيذاب على البحر األحمر إلى بلد

التي كانت تقع علثى حثدود    ودانت للدولة المملوكية أيضا األمارات التركمانيةبرقه، 
وبقية مناطق التركمثان  مالية الشرقية مثل إمارات دلقادر، وأوالد رمضان، لشالدولة ا

كل هذه األقاليم والبالد دانت بثالوالء لسثالطين المماليثك بالتبعيثة     ، رحتى ديار بك
وسيطر المماليك على الطرق التجارية الرئيسية التي كانت ، والجزية بل وتعيين أمرائها

 .(6)عةتمر من خالل هذه األمالك الشاس

وقد وصل فن العمارة اإلسالمية والفنون التطبيقية في مصر وبالد الشام إلى قمة 
لمملوكية بمختلف أنواع العمثائر  وامتألت القاهرة عاصمة الدولة ا، التطور واالزدهار

ية من والعمائر المدن، من جوامع ومساجد ومدارس وخانقاوات وزوايا وأضرحة الدينية
ن قثالع وأسثوار وابثرج    والعمائر الحربيثة مث  سبله، قصور وبيوت ووكاالت وأ

وبعبارة أخرى شهدت القاهرة نهضة معمارية ضخمة تنوعت ما بثين  واستحكامات، 
وقد قاد هذه النهضثة  حربية ومنشآت الرعاية االجتماعية، العمائر الدينية والمدنية وال

فثي   ون فيما بيثنهم كانوا يتسابق الذين المعمارية والفنية السالطين المماليك وأمراؤهم
، المماليكشهدها عصثر  وأدى ذلك إلى النهضة المعمارية التي، عمليات البناء والتشييد

 ما كانوا يمتلكونه من ثثروات طائلثة  هذه النهضة الفنية وقد ساعد هؤالء في تحقيق 
وكانت التجارة تمثل العمود  مصادر الدخل في مصر وبالد الشام نتيجة سيطرتهم على

در الدخل في تلك الفترة حي  سيطرت الدولة المملوكية علثى الطثرق   الفقري لمصا
وكانت هذه الطرق تمر ، بالد الشرق واألسواق األوربية للتجارة العالمية بينالرئيسية 

التجثارة   عبر أراضى وسواحل الدولة المملوكية التي فرضت ضرائب باهظة علثى 
باإلضافة إلى احتكار المماليك ، والبضائع التي كانت تمر باألراضي المصرية والشامية

وقد ، السيما التوابلشائعة التداول في هذا العصر التي كانت للكثير من السلع والبضائع
                                                           

                     7)- Fuat Bozkurt: Türklerin Dili,2.baskı,Ankara 2002,P.205  
أواخثر العصثور   )طرق التجارة الدولية ومحطاتها بثين الشثرق والغثرب    : نعيم زكى فهمي( 6

 4 ص ، 319 القاهرة ، (الوسطى



 01دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 956 - 

أدت هذه السياسة المالية واالحتكار إلى حصول السالطين المماليك على أموال طائلثة  
المماليثك،   ي شّيدها سالطين وأمراءأنفق معظمها على المنشآت الكثيرة والمتنوعة الت

ة وكثذلك  وبعبارة أخرى انعكس هذا الثراء المادي على الحيثاة الفنيثة والمعماريث   
  .(3)االجتماعية زمن المماليك

المؤرخثون القثدامى والمحثدثون    ونظرا ألهمية ومكانة الدولة المملوكية أهتم 
ما تخلف منها من عمثائر وتحثف   اآلثاريين بهذه الدولة العظيمة والفنون وومؤرخو 

ويعود هثذا االهتمثام إلثى الثدور     ، بيقية تزدان بها المتاحف المصرية والعالميةتط
جاء اهتمام الباحث   ومن ثم ، الحضاري والعسكري لهذه الدولة والذي أشرنا إليه آنفا

رجال لمملوكية من سالطين وأمراء وكبار يتعلق بثقافة الطبقة الحاكمة ابدراسة جانب 
، رت عن هثويتهم وثقثافتهم  تي اتخذها هؤالء والتي عبدونعنى بذلك األسماء ال، الدولة

أي  ويجمع أسماء وأسامى؛ والسدثمىىُ واالسم هو ما ُيعّرْف به الشيء ويستدل به عليه 
، (1 )جعل له اسثماا  بكذا أي؛ وَسماُه كذا أوالشيء وهو موافقة في أسمه ونظيره ىَسمى
وهو َسمىُّ فثالن  ، ثله فتسمى بهيقال سميت فالنا زيدًا وسميته بزيد بمعنى وأسميته مو

واالسم مشتق من َسَموْت ألنه تنويه ورفعة وتقثديره أففثُع   ، فالناسم  إذا وافق اسمه
تقدير أصله؛ فقيل  وقد اختلف في، والذاهب منه الواو ألن جمعه أسماء وتصغيره ُسَمىد

ُمسَمى داللثة  هو ما دلَّ على االسم  ويقول القلقشندى أن، (  )وقال بعضهم ُفْعلفىْعل، 
واشتقاقه من الّسمة وهى العالمة ألنه يصير عالمة على الُمسمدى ُيمّيثزه عثن   ، إشارة

بالتسثمية   ، والمقصوديعلو المسّمى باعتبار وضعه عليهاالسم  غيره أو من الّسمو ألن
أن  ومن الجدير بالذكر. (2 )ره باالسم الموضوع عليه ليتعردفعن غيهو تمييز المسمدى 

مرتجال بأن يضعه الواضثع علثى   االسم  أما أن يكون ؛ة ال تخرج عن أمرينالتسمي
وهى أسماء ليست مسبوقة ، امرأةاسم  وسعادمحمد وهو اسم رجل، المسمى ابتداء مثل 

واألمر الثاني أن ، بالوضع على غيرها والرجوع في معرفة ذلك إلى النقل واالستقراء
 هد إذا سمّى به الرجل نقال عن الحيثوان منقوال عن معنى آخر كاسد أو فاالسم  يكون

وهثذا هثو أكثثر    ، عن معنى الزيادة وما أشبه ذلك، وزيد إذا سمّى به نقال المفترس

                                                           

تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح وأثره على سواحل مصر "  فاروق عثمان أباظة( 3
، مقال في كتاب تاري  سواحل مصر الشمالية عبر التثاري  " الشمالية أثناء القرن السادس عشر 

 296-291ص ،  211القاهرة ، سلسلة تاري  المصريين

 929ص  332 القاهرة ، طبعة وزارة التربية والتعليم، غة العربيةمْجَمع الل، المعجم الوجيز( 1 
 القثاهرة ، دار المعثارف ، 1ط ، مختار الصحاح: (محمد بن أبى بكر بن عبد القادر)الرازي (   

  8 9ص ، 334 
القاهرة ، 2ج ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ( 62ت .أبى العباس أحمد بن على)القلقشندى ( 2 
 429ص ، ت.د
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منها العامل الثديني  االسم  وهناك بعض العوامل في اختيار.(9 )األسماء األعالم وقوعا
مثل األسماء  عند اختيارهم أسماء أبنائهممصدرا هاما لقطاع كبير من الناس  والذي يعد

وأسثماء األنبيثاء   ،وعبد السالم،وعبد الرحيم، عبد اهلل لمركبة وأغلبها ما ُعبّد هلل مثلا
، وأسماء آل البيت مثثل علثى  ،ويونس؛ويوسف،وعيسى،وإبراهيم،والرسل مثل محمد

وسلمان؛واألسثماء  ،وعثمان،وعمر،والحسين؛وأسماء الصحابة مثل أبثو بكر ، والحسن
أو تلك التي أضيفت ،ونصر الدين؛وسيف الدين،مثل عالء الدين المضافة إلى لفظ الدين

وقد اشتركت الشعوب اإلسالمية كافة ،(4 )،ومجد اإلسالمإلى اإلسالم مثل سيف اإلسالم
         .والفرس وغيثرهم  واألتراك ومنها العرب في استخدام هذه األسماء اإلسالمية

عوب التي تستخدمها حي  يلجثأ  ومن المعروف أن األسماء بوجه عام تعكس ثقافة الش
اإلنسان إلى استخدام أسماء ما يحيط به في البيئة من مكونات طبيعيثة مثن النبثات    

أيضا للمورو  ، مما الفته عينه في بيئته التي يعيش بها كوالحيوان والطيور وغير ذل
وبعبارة أخثرى  ، الثقافي والحضاري المتوار  عبر األجيال أثره في اختيار األسماء

وكذلك ما استأنسه ، ن اإلنسان يختار األسماء من محيطه وما به من مكونات طبيعيةكا
كثل هثذه   ، وما يحتويه خياله من أفكار ومعتقثدات ، من حيوانات وطيور وغير ذلك

وهذا أمر طبيعي نالحظه فثي أسثماء كافثة    ، المؤثرات كانت تؤثر في اختيار االسم
لذين حرصوا على استخدام أسماء تثدب  ا والجماعات ومنها األتراك والعرب الشعوب

وتبع  على الرهبثة   وكذلك األعداء وتتسم بالقوة الرعب والخوف في قلوب السامعين
، وأصالن، وهّمام، وعّزام، وفارس، وشاهين، وصقر، ولي ، وصخر، وذئب، أسد مثل

ل كان الغرض منها الرغبة واألم وهذه األسماء التي تنّم عن الشجاعة والقوة والرجولة
المسثتقبل تعتمثد عليثه     في رجالاالسم  في أن يصبح المولود الجديد الذي ُوضع له

العربثي  ، وصدق الشاعر وتعكس هذه األسماء ثقافة بعينها كما أشرنا من قبلالعائلة، 
وهنثاك   .(2 )مناُر ومىْن خيِر المنار ارتفاُعهثا  مااألسماُء إال عالمُة لَعْمُرك :حينما قال

 اسثماء   إن هثي إال : "رت إلى األسماء من ذلك قوله تعالىة أشابعض اآليات القرآني
وعّلْم ادم األسثماء  "، (1 )"وهلل األسماء الُحسنى فادعوه بها"، (8 )"سميتموها أنتم وأباؤكم

 . (6 )"عرضهم على المالئكة فقال إنبؤنى بأسماء هؤالء إن كنت صادقين كلها ثم

                                                           

 424ص المرجع نفسه، ( 9 

   ص ،  211بيروت ، الوافي في األسماء العربية ومعانيها: بسام محمد عليق( 4 

الثوافي فثي   : عن بّسام محمثد عليثق  ،   91ص ، 3 ج، شرح نهج البالغة البن أبى حديد( 2 
 1ص ، األسماء

 29اآلية ، سورة النجم( 8 

 61 اآلية ، سورة األعراف( 1 
  9آلية ا، سورة البقرة( 6 
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ري آسيا الوسطى صلي هو سهوب وبرافمن المعروف أن موطنهم األ وبالنسبة لألتراك
المصثادر   وراء النهثر فثي  بالد ما  تلك المناطق التي أطلق عليها العربوالقبجاق، 
أعمو ) الواقعة في حوض نهرى َجْيُحون وكان المقصود بها المناطق المتحضرةالعربية، 

د وأحيانا أطلق مصطلح التركستان وكان يقصد بثه بثال  ، (سير دريا) وَسْيُحون (دريا
أي المناطق واألصقاع المترامية األطراف والممتثدة بثين بثالد    ، الترك بصفة عامة

وتتميز ، (3 )وكان يسكن تلك األماكن الترك والمغول الُرّحل ، المسلمين ومملكة الصين
هذه المناطق بهضابها وجبالها الشاهقة ومناخها القاري شديد البرودة شتاء والحار جدا 

الذين كثانوا يمتهنثون حرفتثي الرعثي      التركت في طباع وهذه الطبيعة أثر، صيفا
وبرعوا أيضثا فثي فنثون    هؤالء بخشونة الطبع وقوة الشكيمة، وقد أشتهر ، والصيد

السيما وأن األتراك خاضوا حروبا بصفة مسثتمرة مثع القبائثل     (21)الحرب والقتال
هذه الظثروف  كل ، المتجاورة ومع القبائل المغولية من أجل البقاء وتأمين سبل العيش

لظروف وقد انعكست كل هذه ا، أكسبت العنصر التركي المهارة القتالية وفنون الحرب 
وقد كان األتراك حريصون على المحافظة على ثقثافتهم  والبيئة على أسماء األتراك، 

ونستطيع أن نلحظ ذلك بسهولة في ، وحضارتهم ومكوناتها التي نقلوها معهم أينما حّلوا
 إيران والعثراق ومصثر   مثلبالد التي حلَّ بها األتراك وأقاموا دولهم كل األقاليم وال

كل هذه البالد تأثرت بالثقافة التركية التي حملتها معها ، (تركيا)وبالد الشام واألناضول 
القبائل والجماعات التركية التي هاجرت إليها وأقامت بها دوال عظيمة يأتي في مقدمتها 

 .مدولة المماليك في مصر والشا

وبالنسبة ألسماء المماليك فقد حرص األتراك على إبراز ثقافتهم مثن خثالل    
ولذلك نجدهم يسمُّون ، نوعية األسماء التي تدل على القوة وشدة البأس والَجلْد والبطش

وبعض الحيوانثات المفترسثة   ، أنفسهم بأسماء الحيوانات التي تتصف بالقوة والفحولة
، "حصثان "ى وتعنث " آت"، و"ثثور أو فحثل  "وتعنثى  " ُبغَا" الموجودة في بيئتهم مثل

آرسثالن  "، و"بعسأو فهد"وتعنى " بَارْس أو َبرْس"، و"صغير الثور"وتعنى " طوسون"و
اسم  المماليك األتراك بإطالق ، ولم يكتف"نمر"وتعنى " قبالن"و" أسد"وتعنى " أوأصالن

ة من لفظثين أو  أسمائهم مكونواحد فقط على الشخص ولكن في الغالب نجد أن معظم 
وذلك وفقا لقواعد اللغة التركيثة حيث  تسثبق الصثفة     االسم  أو صفة تسبقأسمين، 

حيوان وآخر لمعثدن  اسم  أواسم مكون من أسمين لحيوانين مختلفين،  أو، الموصوف
حجار، لحيوان وآخر لنوع من األاسم  أو، المعادن الثمينةقاسية أومن المعادن الصلبة ال
ثثور  "وتعنثى  " ُكوزلف ُبغثا "مثل  ومهابتهم في وصف قوتهم االةكل هذا من أجل المغ

                                                           

 42 ص ،  36 الكويت ، ترجمة صالح الدين هاشم، تركستان: بارتولد.ڤ.فاسيلى( 3 
 9 2ص ، ت.القاهرة د، االسالمى التاري  معالم: عصام الدين عبد الرؤف( 21
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" تُمْرُبغا"، و"حديد مهر"وتعنى " َطيُدمْر"، و"ثور ُمهْر"وتعنى " َطى ُبغا -َطيُبغَا"، و"جميل
ثثور  "وتعنثى  " َطْشثُبغا "و" ثور ذهب"وتعنى " َالطينُبغا -َالطنُبغا"و "ثور حديد"وتعنى 
إضافة أسماء معادن وأحجار هو إضفاء  فالمقصود منوبطبيعة الحال ،( 2)وهكذا،"حجر

 وهذه النماذج التي ذكرناها اآلنة والشددة والرهبة لصاحب االسم،والمزيد من معاني الق
ما ذكرنا  سوف نعرضها في هذه الدراسة تبين بوضوح باإلضافة إلى بقية األسماء التي

وقد أشارت بعض ، تراك وبيئتهماألسماء المملوكية تعكس ثقافة المماليك األ أن آنفا من
وكل أمة مثن أمثم   "حي  يذكر القلقشندى المصادر المملوكية بجالء إلى هذه الحقيقة 
 .(22)"نة خيالها مما يخالطونه ويجاورنثه األعاجم تراعى في التسمية ما يدور في خزا

يلفت النظر في األسماء المملوكية شيوع استخدام الحيوانثات سثواء المستأنسثة أو    و
لمئات السنين فثي   الذي عاش فيه األتراك طمفترسة وهذا األمر مرتبط أيضا بالمحيال

، ل للتركي منذ القدم أهميثة وقيمثة كبثرى   شكُِّي كان الحيوان حي  إنآسيا الوسطى 
كان الحيثوان  اعثة، ستخدمه في أعمال الرعي والصيد وكذلك الزرا أنه فباإلضافة إلى

ولذلك قوة والبطولة والبركة واالرتباط،للشجاعة واا عند األتراك يمثل بعض القيدم مثل
وكذلك استخدم الفنان والمعاني،استخدم األتراك أسماء الحيوانات للتعبير عن تلك القيدم 

التركي صور الحيوان كعنصر زخرفي أساسي في التحف التطبيقية التي أنتجها منثذ  
  .(29)القدم

لطيثور  أسماء بعض ا ك األتراكالمماليباإلضافة إلى أسماء الحيوانات استخدم 
 –الجين "و" سنقر"وكذلك أسماء  "صقر"وتعنى " ُطوغاْن"الجارحة وطيور الصيد مثل 

أيضا تم استخدام أسثماء  .الجارحة وهى أسماء ألنواع من الصقور" ْلُطغرو"و "الشين
في تركيثب  االسم  ودخل هذا" َقمْر"وتعنى "  أي –آي "  مثل بعض النجوم والكواكب

هثو أول سثالطين   و" أمير قمثر  " ويعنى " أيبك "  ر من األسماء المملوكية مثلالكثي
" ُتْنكثزْ "، و"طلع القمر"أو " أعشرَق القمر"وتعنى " أيدغدى أو آيدوغمْش"الترك بمصر، و

واسثتخدم   .(24) القديم وأطلق على أحدى السنوات في التقويم التركي" الخنزير" وتعنى
وتعنثى  " ُتمْر أو ُدمْر أو تيمور"فمثل  الصلبة واألحجارالمماليك أسماء بعض المعادن 

 "الثذهب "وتعنثى  " الطثين  أو الطثون أو  اَلطْن"و" الصُُّلْب "وتعنى " َجليْك "و، الحديد
، (أى قثوى " )ثثور حديثد  "وتعنى " ُتمرُبغا"ف مثل، "الفضة" وتعنى "كمْش أو ُكموْش"عو
وتعنى  "َطْشتمر"مثل اسم " حجر"عنى وت "أو َتاْش َطاْش"، و"ثور فضة"وتعنى " ُكمْشُبغا"و
أو استخدمت بمفردها االسم  واستخدمت بعض الصفات لوصف صاحب. "حديد حجر"

                                                           

 21ص ، 331 ، دمشق، معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي: محمد أحمد دهمان(  2
  428ص، ت.د القاهرة، 2ج ، نشاصبح األعشى في صناعة اال( 22

23)-Inci Birol- Çiçek Derman: Motifs In Turkish Decorative Arts,Istanbul     2001,P.179  
 .من هذا البح ( 81)حاشية ( 24)رقم  صفحة انظر (24
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وتعنثى  " َكْسَتاى"و "ثور ضخم"وتعنى (" كتبُغا)َكْتُبغا "، مثل للداللة على صفات بعينها
، "طيثب  –جميثل  " وتعنثى " ُكَزل"، و"ثور مبارك"وتعنى " ُقطُلو ُبغا"و" ثور حيران"
كذلك استخدم  ".عزيز –محترم "وتعنى  "بْكتَاْش"، و"شجاعة –جسارة "وتعنى " ُجواْن"و

بعض الصيغ الفعلية المتنوعة كأسماء وكانت ألفعال مرتبطة أيضثا بثبعض    المماليك
 الماضي مثل فعال في صيغة الزمناألمن ذلك بعض ، مظاهر القوة والشجاعة والخلود

وتعنثى   "قثردمْ "، و"أعطى أو وهثب "تعنى كلها معنى و "بردى أو برمش أو وردى"
، "شّرَف حلَّ سهال أو"وتعنى " ُخْشكلدْى"، و"َخنَق"وتعنى " ُبغدى"، و"َكسرُت أو حطمُت"
قاطعا وفقثًا لقواعثد    صيغ ألفعال منفية نفياهناك و ."اهلل أعطى"وتعنى " ا بردىُخد"و

وتعنثى  " ُقرْقَمثاسْ " ، و("أي الخالد) الذي ال يموت"عنى وت" ُالَماْس "اللغة التركية مثل
 ."(أي الشثجاع )الثذي ال يهثرب   "عنى وت" َقْجَماْس"، و("أي الشجاع)الذي ال يخاف "

وتعنى " َاطسْز"فى بعض األسماء مثل ( سز)التركية اداة النفى الوحيدة فى  واستخدمت
أسثماء  واستخدمت بعض األعداد فثى  ". بدون لحية"وتعنى " َسقْلسيز"و" بدون حصان"

" دورت ُقُلثق "و" ثال  أذن"وتعني " أعش ُقُلق"و" ثور واحد"وتعني " ِبرُبغا"المماليك مثل 
وتعنثى  " أعطْز"، و"أو أربعة مقدمين أربعة رؤس"وتعنى " جْر بَاْش"و" أربع أذن"وتعني 

، ومثن  "ثيثران تسثعة  "وتعنى " ُطقْز ُبغا"، و"أمير ثالثون" وتعنى" سيَباْى"، و"ثالثون"
 .(22)رقم فأل عندهم كان أي أنه به األتراك، كان يتفاءل 3بالذكر أن الرقم  الجدير

ن أسماء سالطين وأمراء المماليك وكذلك أسماء طبقة المماليك فثي  أ والخالصة
وهى ، معّبرة عن ثقافة الطبقة المملوكية الحاكمة المجتمع المصري وبالد الشام جاءت

وقثد  بآسيا الوسطى،  نذ أقامة العنصر التركيثقافة تركية متوارثة عبر مئات السنين م
ء ولفت نظرنا من خالل الدراسثة أن غالبيثة األسثما   ، أشرنا من قبل إلى هذا األمر

أو أنها أسماء مركبة سثواء مثن حيثوانين مثن     المملوكية كانت تتكون من لفظين، 
بة أو حيوان وآخر لمعدن من المعادن الصثل اسم  أو من، الحيوانات القوية أو المفترسة

لطائر جارح كالصقر اسم  أو، حيوان وأسم حجراسم  أو من، كالذهب والفضة الثمينة
وقد أراد المماليك ، أو النسر مع أحد الصفات التي تعّبر عن الشجاعة والبطولة وهكذا

، وأن يكون لها وقع عمؤَثر لثدى سثماعها  ، عّبر عن هويتهم وشخصيتهمألسمائهم أن ُت
ء الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة وغير ذلك كما ذكرنا اسماولهذا كان اتخاذهم 

قانى "أو" قانى بك"اسم  فمثالع أسماء مجازية فى أغلب األحوال وهى فى الواق، من قبل
 .والفىتّوة فالمقصود بالمعنى قوة البأس والشّدة" أمير َدْم" والذى يعنى" باى

تماما عن هثؤالء المماليثك   فإن األسماء المملوكية جاءت معّبرة  وفى الحقيقة 
وعلى الرغم من ُبعد المسثافة بثين   ، وأصولهم وثقافتهم وطبيعتهم العسكرية الصارمة

                                                           

   25)- Bahaaeddin Ögel: Turk Kültür Tarihine Giriş,C.6,Ankara 2000,P.400  
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مثوطن المماليثك إال أنهثم     مصر وبالد الشام عن مناطق آسيا الوسطى والقبجثاق 
استمرار جلب  كذلك شّكل، استطاعوا المحافظة على هويتهم الثقافية نتيجة تمسكهم بها

على ري والجركسى لجدد وتوافد األتراك طوال العصر المملوكي بشقيه البحالمماليك ا
باستمرار وعثدم قطثع    تجديد دمائهم رافدا مهما ساعد المماليك على الدولة المملوكية

وكان لثراء دولة المماليك وانتشار أخبارها في إرجاء ، (28)عالقاتهم بموطنهم األصلي
نتيجة لذلك ، ا وميدانا يتسع لكل ذي قدرة وطموحالعالم وأن في وظائفها وسلطنتها مكان

بل أن الروايات والقصثص  ، اجتذبت الدولة المملوكية أعداد كبيرة من بالد التركستان
التي كانت تحكى عن ثراء المماليك وثراء عاصمتهم القاهرة والفرص المتاحة بها جعل 

تهم حتى يكونثوا فثي   في آسيا الوسطى يبيعون أوالدهم وبنا كثير من األسر واألهالي
ل ذلك جعل العالقات مسثتمرة بشثكل منثتظم بثين     ، ك(21)حاشية السلطان المملوكي

يضثاف  ، (المملوكية)الموطن الرئيسي للمماليك وبين دولتهم الفتية في الشرق األدنى 
إلى ذلك أن المماليك شكلوا طبقة حاكمة منعزلة عن الشعب المصري والسوري حي  

المملوكي مجتمعا طبقيا مؤلفا من عدة طبقثات لكثل منهثا     كان المجتمع في العصر
 وكانت طبقة المماليك العسكرية هي الطبقة العليا الحاكمة التثي ، خصائصها وصفاتها

كل ذلك ، (26)على ثروات ومقدرات البالد منعزلة عن طبقات المجتمع تحكم وتسيطر 
تركيثة داخثل المجتمثع    مّكن هذه الطبقة الحاكمة من الحفاظ على هويتها وثقافتها ال

اهتمثامهم وولعهثم الشثديد     رف عن سالطين المماليك وأمثراؤهم وقد ع، المصري
 ولهثذا الصيد والرياضة بمختلف أنواعهثا،   بالفروسية واأللعاب المرتبطة بها وكذلك

لشامية لممارسة بالعديد من المدن واألقاليم المصرية وااهتموا بعمل الميادين واألحواش 
 كانوا ُيَربُّون طيور الصثيد وكالبهثا  بالصيد ولذلك ة، وأهتم المماليك العاب الفروسي

عم الخاصثة وعينثوا لهثا البازداريثة     والمطاتلف أنواعها وانشأؤا لها الحظائر بمخ
واألمراء المماليك  وقد انعكست هذه البيئة التي عاش بها السالطين (23)لألشراف عليها
جلي وواضح عن تلك البيئة كما رأينا مثن  وكانت أسماؤهم معّبرة بشكل على ثقافتهم 

له تأثير واضثح  ، ومن الجدير بالذكر أن االسم خالل نماذج األسماء التي ذكرناها آنفا
لكل مجتمثع   لذلك كانفي حياة الفرد وشخصيته وتفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه و

                                                           

بالذكر أن األتراك بجمهورية تركيا الحديثة ال يزالون يطلقون على منطقثة آسثيا الوسثطى    من الجدير ( 28
 Yavruياورو وطن )ويطلقون على تركيا الوطن االبن أو الصغير  Ana Vatan)آنا وطن )الوطن األم 

Vatan )صر الحثدي  بأصثولهم   وهذا إن دلُّ على شيء أنما يدل على استمرار تمسك األتراك في الع
 41 حاشية ،241،ص2111اهرة عبداهلل عطية عبد الحافظ، اآلثار والفنون اإلسالمية، الق:انظر. ولىاأل

 22ص ، 381 القاهرة ، 9ط، تاري  المماليك البحرية: على إبراهيم حسن( 21
؛ 921ص، 318 القاهرة ، 2ط ، العصر المماليكى في مصر والشام: عاشور حسعيد عبد الفتا( 26

   ص ، 382 القاهرة ،  ط، ي عصر سالطين المماليكالمجتمع المصري ف

  83ص ، المجتمع المصري: سعيد عاشور( 23
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لثي فثي   بشكل جر ويظهر هذا األمتتفق مع ثقافته وموروثه الحضاري أسماؤه التي 
                                                                                  .األسماء المملوكيثة 

ى على الكثير ونود أن نشير ونحن بصدد تفسير معاني األسماء المملوكية إلى أنه جر
 االسثم  القواعد العربية مثل دخول أداة التعريف العربية علثى من هذه األسماء بعض 

" اإلينثالى "و وهو أستاذ قرابغا "أسْنُبغا"االسم  وأصل" ألسنبغاوىقَرا ُبغا ا" التركي مثل
الجدير بالذكر أنه ال يوجد ومن ، وهكذا" تُمرُبغا"وأصلها " وىالتُمرُبغا"و "إينال"وأصلها 

فقط تستخدم عند  بطبيعته ولكن هناك أداة تنكير فاالسم ُمعّرْف، تعريف في التركيةأداة 
مثل الثواو   أيضا دخلت أدوات النسبة العربية على بعض األسماء التركية، ضرورةال

 –اإلينثالى   –التمربغثاوى  )ذكرناهثا منثذ قليثل     والياء العربيتين فى األمثلة التى
                       .وغير ذلثك " الطازى"و" ىاأليدغمش"و "الجكمى"ومثل ( األسنبغاوى

ماء التركية واألعجمية على لسان المصريين والشوام أيضا تم تحريف الكثير من األس
والعرب بوجه عام حي  توجد حروف وأصوات في التركية والفارسية غير موجثودة  

ونتيجة لذلك ُقرأْت وُلفظْت بعض األسماء بشكل مختلثف عثن نطقهثا    ، في العربية
، (ب)وأصثبح  ( پ)كما تم ترقيق بعض الحروف التركية مثل حرف الثث  ، الصحيح

وينطق مثل حرف الجيم في اللهجثة  ( گ)حرف الث ، و(ج)وأصبح ( چ)حرف الث و
 نالنسبة التي أشرنا إليها م باإلضافة إلى أدوات أوألفاظ، العربية( ك)وأصبح المصرية 

التوافثق  أساسي على قاعدة أيضا يضاف إلى ذلك أن اللغة التركية تعتمد بشكل ، قبل
والحثروف الصثامتة   ( المتحركثة )الصائتة الصوتي والمقصود بها مراعاة الحروف 

بحي  تكون حروف الكلمثة متسثقة   ، عند كتابة الكلمات ونطقها في التركية(الساكنة)
وتحتوى اللغة ، إما أن تكون الحروف كلها صائتة خفيفة أو ثقيلة، ومتناغمة مع بعضها

تة التركية على ثمانية حروف متحركة بينما تحتوى العربية على أربعة حروف صثائ 
وحينما أستخدم األتراك األبجدية العربية كان هناك صعوبة ، (ى، و، هث، أ)فقط وهى 

كل ذلك أدى إلى تغّير نطق ، في المحافظة على قاعدة التوافق الصوتي التي أشرنا إليها
بعض المعثاني لعثدم    بل أدى أحيانا إلى تغيير، وكتابة الكثير من األسماء المملوكية

ألن  وقعنا في العصر الحدي  في مشكلة النطق الصحيح لالسثم وبالتالي االسم  ضبط
ولذلك رأينا أسماء كثيرة وردت في ، مرتبط بنطقه إلى حد كبير جدااالسم  تفسير معنى

يمكن نطقه " قطاىأف"لى سبيل المثال اسم فع المصادر التاريخية المملوكية بأشكال مختلفة
أعقطثاى  " وقثد ينطثق  " كبير الضثخم المهر ال"وفى هذه الحالة يعنى " Aktayآقطاى"

Oktay"وهكذا في كثير من األسماء ، "كالسهم  المهر السريع" يعنى في هذه الحالة ، و
 .(91)التي َبُعَدْت عن أصولها التركية الصحيحة

                                                           

30)- Sauvaget,J: Noms et Surnoms de Mamelouks,Journal Asiatique,Tome XVIII,Paris 

1950,p.32                                                         
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وفى الحقيقة فقد شّكل ذلك األمر صعوبة كبيرة للباح  أثناء عمل هذه الدراسثة عثن   
أصولها األولى بقدر  لّى إعادة الكثير من األسماء إلىأسماء المماليك حي  كان لزاما ع

المستطاع ومحاولة قراءتها من جديد وفقا لقواعد اللغة التركية بعثد أن فبُعثدْت هثذه    
ولثذلك تمثت االسثتعانة    ، كتابة ونطقثا  األسماء كثيرا عن أصولها األولى وُحرُِّفْت

القديمة والحديثة من أجثل   اللغة التركية بمجموعة كبيرة من المعاجم والقواميس وكتب
ردى كان تغرى بابن  ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ العظيم، تفسير األسماء المملوكية
 بل أنه ذكر -األسماء التركية من قىَبْل العربوهى تحريف  -قد أشار إلى هذه الظاهرة

ا إال أن األتراك واألعاجم عند سماعهم لهذه األسماء التركية األصل اليفهمونها أحيانث 
بعض األسماء التركية المملوكية وهثذا   تغرى بردى بتفسير،وقد قام ابن ( 9)بعد مشقة

، ويعرف التركيثة جيثدا   من أصول تركية كان تغرى بردىحي  إن ابن أمر طبيعي 
جركسثى  اسم  ويضبطه وال يذكر معناه ويذكر حينئذ أنهاالسم  ولكنه أحيانا كان يكتب

تتثرى ال  اسم  الذي قال عنه أنه "يلُبغا"معناه مثل اسم وأنه ال يعرف (يمغول)ُمغلي  أو
ُمْغلثى ولثم يثذكر     أنه لفثظ وذكر الذي ضبطه " ُقُطْز" ،وأيضا اسم(92)يعرف معناه

ال ها أسماء جركسثية  قال إنالتي قام بضبطها و" َحَطْط"و" ُحُبْك"وكذلك أسماء ،(99)معناه
وال معنثاه مثثل اسثم    له وال يذكر أصاالسم  وأحيانا أخرى يضبط،(94)يعرف معناها

 .(92)"َجَرْكَتُمر"

ا نود أن نعطى نبذة مختصرة عن اللغة التي تحد  بها مماليثك مصثر   وأخيرا
، التي انعكست على األسماء المملوكية وسوف يساعد ذلك في توضيح طبيعة تلك اللغة

ومن المعروف أن اللغة التي استخدمها المماليك بمصرهي تركية القبجاق وقد أشثرنا  
وأعلفت بها مجموعة قّيمة من المؤلفات الخاصة باللغة القبجاقية نفسها  لى ذلك من قبلإ

وقد انتشرت لغة القبجاق التركية في مصثر  ، (98)وكتب خاصة بالفقه والدين اإلسالمي
دولة المماليك عقب قيامهثا،   إلى (91)القىْبَجاْقمجموعات كبيرة من  وسوريا نتيجة مجئ

                                                           

النجوم الزاهرة في ملوك مصثر  : (614لدين يوسف أبو المحاسن ت جمال ا) ابن تغرى بردى(  9
  288ص ،   ج ، ت.القاهرة د، والقاهرة

  228ص ، المرجع نفسه( 92
 12ص ، ت.القاهرة د، 1ج ، النجوم الزاهرة( 99
، نبيل محمد عبد العزيز :تحقيق، 2ج ، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ابن تغرى بردى( 94

 18 و 28ص ، 366  القاهرة
 .282ص ، 4ج ، المنهل الصافى: ابن تغرى بردى( 92

36)- Fuat Bozkurt: Op.Cit,p.205 
 أحد األجناس التركية، بكسر القاف وسكون الباء الثانية وفتح الجيم ثم ألف وقاف ساكنة القىْبَجاْق( 91

مهم يثدينون بثبعض   وكانوا قبل إسال، التي كانت تقيم في صحارى وسهوب القبجاق بوسط آسيا
ولى ألراضى القبجثاق اضثطروا إلثى    غومع الغزو الم، والبوذية الديانات القديمة مثل الشامانية
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 تواجد محدود للقبجاق حي  كان القبجاق يبعون أوالدهم ان هناكل قيام هذه الدولة كوقب
 ثم تطور األمر بعد ذلك وازدادت أعداد القبجاق بعثد قيثام  ، إلى السالطين األيوبيين

فغالبيثة   حي  شّكل هؤالء العنصر الرئيسي أو عماد الدولة المملوكية الدولة المملوكية
وتتابعت هجثرات  من جنس القبجاق، خاصة في العصر البحري كانوا  سالطين الدولة

 لغتهم أو لهجتهم القبجاقية وكان من الطبيعي أن تنتشر الترك القبجاق إلى دولة المماليك
أيضا لم يستطع المماليك القبجاق نسثيان  ، وتتسيدد على بقية اللهجات التركية األخرى

 قثدماء مثن ذلثك اسثم األميثر     وال أسثماء أبطثال القبجثاق ال    ثقافتهم األولثى 
طال ألحد أبليك، وبطْشمان اسم أحد نواب األسكندرية زمن المما"  "Baçmanبطْشمان

 م298 ل سنة إلى أن وقع فى األسر وُقَت لسنوات طويلة القبجاق الذين حاربوا المغول
 .(96)شاع أسمه عند أعسْر القبجاقيين وتخليدا لذكراه

بقة لقيام دولة المماليك السا خالل القرون وتجدر اإلشارة إلى أن المنطقة العربية
أي خالل الدولة السلجوقية وحكم األتابكة والدولة األيوبية خاصة بالد الشام والعثراق  

وهى تركية األوغوز التي انتشرت بها لغة األتراك التركمان، كانت قد  وأعالي الفرات
لثة  ومع قيام الدو، تختلف عن تركية القبجاق التي عرفتها تلك المناطق زمن المماليك

هناك عالقة تأثير وتأثر بثين لغثة    ، وكانالمملوكية اننشرت لغة القبجاق كما ذكرنا
األوزبثك  )األعغوْز التركمان ولغة القبجاق وهذا أمر طبيعي حي  عثاش الطرفثان   

دخلت كلمات من كل لغة  منذ القدم مع بعضهما في وسط آسيا ونتيجة لذلك (والقبجاق
وكل ذلك أنعكثس  ( 93)ى خصائصها وصوتياتهاولكن كل لغة حافظت عل إلى األخرى

وتنتمي لغة المماليك وغيرها من اللغثات  ، على لغة القبجاق في مصر ومنها األسماء
انتشرت في وسط آسثيا  أو وسط آسيا وهى لغات كثيرة  التركستان التركية إلى منطقة
ويجمع  ،وجنوبها الشرقي وغيرها، وجنوبها الغربي، وشمالها الشرقي، وشمالها الغربى

، بين هذه اللغات التركية خصائص مشتركة ومتشابهة ولكن هناك فروق بسيطة بينهثا 

                                                                                                                                                         

القبجاق مجموعة كبيرة من القبائل اسم  تحت ويندرج، الهجرة نحو إيران والعراق وسوريا ومصر
األوزبك وهما من القرغيز و ومن هذه القبائل، التركية التي اتحدت مع بعضها وحملت هذا االسم

المؤرخ عثن   وقال ابن تغرى بردى، القبائل الكبرى وكذلك قبيلة النوغاى وقبيلة القومان القبجاق
أدوارا مهمة في التاري  حي  خاضثوا   وقد لعب القبجاق، "أنها قبيلة عظيمة في الترك " القبجاق 

ونتيجثة  ، صثر والشثام  ولعبوا دورا مهما في قيام دولة المماليك بم، صراعا مريرا مع المغول
الحتكاكهم مع المغول تأثروا بثقافة المغول ويظهر ذلك في بعض الكلمات واألسماء المغولية التي 

 ؛34ص ،1ج ،النجوم الزاهرة:انظر.بمصر أخذها القبجاق من المغول وظهر بعضها عند المماليك
 - R.R.A "Kıpçak " Islam Ansiklopedisi,C.6,Istanbul 1988,p.715 

     38)- Abdülkadir Inan: XIII.XV.Yüzyıllar'da Mısır'da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri 

ve "Halis Türkçe " Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1953,p.55 
  39)- Ibid,Op.Cit,p.53                                                                                      
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فهناك مجموعة لغات الترك القبجاقية التي تعرف أيضا بمجموعة لغات أتراك شثمال  
وتضم هذه المجموعة ، غرب وسط آسيا والتي تنتمي إليها لغة المماليك بمصر والشام

، والباشقوردلذهبية التاريخية، وتركية التتار، والقبيلة ا، والقبجاق، أيضا تركية القومان
وهنثاك   ؛والقرغيز المعاصرة، والقره قلباي، والنوغاى، والقوموق، والَقاَزْق، والقىرم

والتركية السلجوقية، والتركية العثمانية،  التركية مجموعة اللغات التركية الُغْزّية وتضم
منطقة وتركية أتراك اق وسوريا، وتركية قبرص، لعروتركية تركمان ا، الحديثة بتركيا

 .(41)، وأذربيجان، وتركية القاشغاىوأتراك خراسانالبلقان، وتركية التركمان، 

التركية وغيرها مثن   يوجد عالقة بين عالقة بين اللغات التركية وكما أن هناك
لثت  اللغات التى تحدثت بها الشعوب التي حكمها األتراك أو تجاوروا معها حيث  دخ 

التركية بدورها في  وأّثَرْت، كلمات وتراكيب لغوية من تلك اللغات إلى اللغات التركية
العربيثة  ، باللغة التركية ومن أهم اللغات التي كان لها عالقة تأثير وتأثرهذه اللغات، 

العالقة بين التركية والعربيثة   وقد نشأت، في مرحلة مبكرة والفارسية وكذلك المغولية
 وإقامتهم، تراك في اإلسالم بأعداد كبيرة وهجرتهم إلى البلدان اإلسالميةبعد دخول األ

لدول كبيرة إسالمية خاصة فى إيران مثل الدولة السلجوقية التى اتخذت من الفارّسثية  
إلثى   كانثت فثى الفارسثية    لغة رسمية لها وبذلك دخلت ألفاظ وكلمات عربية كثيرة

اللغثة  والكلمات العربية التى دخلثت إلثى    لفاظمعظم األأن  وبعبارة أخرى، التركية
دخلتها عن طريق الفارسية،  رتبطة بالدين والعقيدة اإلسالميةالتركية السيما الكلمات الم

أيضا نشير إلى نقطة هامة فى هذا الصدد وهى أن كثير من األلفاظ والكلمات العربية 
ومثن   ( 4)اتين اللغتثين التى دخلت إلى التركية والفارسية تغّير مدلولها ومعناها فى ه

ه وقد حكمت هثذ ، والدولة العثمانية الدولة المملوكية الدول الكبرى التى أقامها األتراك
وكان من الطبيعي أن تؤثر اللغة التركية في لغثات  ، دول وأقاليم العرب الدول معظم

 وبعبارة، وكذلك تتأثر بلغاتها وهذا ما حد  مع العربية والفارسية، الشعوب المحكومة
وهثى اللغثات    (العربية والفارسية والتركية)أخرى امتزجت هذه اللغات مع بعضها 

 ، أما عالقة األتراك بالمغول(42)بها الحضارة والثقافة اإلسالمية الرئيسية التى صىيغْت
نوات طويلة في منطقة آسيا الوسثطى،  فتعود إلى تجاور الشعبين التركي والمغولي لس

أن ذلثك لثم    اعات المسلحة الدائمة بين الطرفين إالالحروب والصر وعلى الرغم من

                                                           

المجلثد  ، الدولة العثمانية تاري  وحضارة مقال بكتاب "في اللغة التركية وآدابها " : نورى يوجه( 41
منشورات مركز األبحا  للتاري  ) انشر أكمل الدين إحسان أعوغلو، ترجمة صالح سعداوى، الثاني

  8ص ، 333 إستانبول ( والفنون والثقافة اإلسالمية

-التركّيثة  -األردّية، َجم الَعربى فى ُلغات الشعوب اإلسالميةأثر الُمع: حسين مجيب المصرى(  4
 1 -8 ص ، 332 القاهرة ، الفارسّية

  6-1ص ، 338 القاهرة ، "نصوص وقواعد " اللغة التركية العثمانية : عبداهلل عطية عبدالحافظ( 42
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إلثى التركيثة   دخلت كلمات وأسماء مغوليثة كثيثرة   ف، ببعضهما يمنع التأثر الثقافي
في نقوش أعورُخوْن التركية  ، أيضا ورد ذكر المغولمستخدمة عبر األزمان تمرتواس

، القات بين الشعبينوهذا يشير إلى قدم الع، القديمة وهى أقدم نقوش تركية وصلت إلينا
أن  وهناك من يرى( 49)كلمات وأسماء مشتركة ومستخدمة عند الطرفين وال تزال هناك

التركية يعد  م فوجود كلمات وألفاظ مغولية فيالمغول أنفسهم من الجنس التركي ومن ث
مغول  يضاف إلى ذلك العالقات الودية والجيدة التي أقامها المماليك مع، (44)شيئا طبيعيا

منذ عهد السلطان بيبرس البندقدارى الذي تزوج من ابنة بركة خان وكان قثد   بجاقالق
، واالتفاق م عارضا عليه التعاون 28 / هث 881أرسل وفد إلى حاضرة ملكة سنة 

ان بعثد  أمر خطباء المساجد بالقاهرة بالدعاء للملك بركة خ المملوكي بل أن السلطان
 ن هناك عدة أسباب لهثذه العالقثات  ة الحال كاوبطبيع (42)على المنابرالدعاء للظاهر 

يثأتي  و (تعرف أيضا بالقبيلة الذهبية)الودية بين دولة المماليك ودولة المغول بالقبجاق 
لدولة المغول بعثد أن اعتنثق   اإلسالمي الذي أصبح الدين الرسمي على رأسها الدين 

مبنيثة   أن ُتقام عالقات وبالتالي كان البد، بركة خان اإلسالم وجعله دينا رسميا لدولته
وبين أكبثر دولثة وقثوة     (المغولية)ولة اإلسالمية الجديدة الد على الود واإلخاء بين

مع  وسبب آخر سياسي وهو تحالف المماليك، (المملوكية)في العالم اإلسالمي  إسالمية
التثي   (اإليلخثانيين )ضد بعض القوى المعاصرة ومنها مغول فثارس   مغول القبجاق

سيادة على العالم المغولي مع مغول القبجاق بل وتحالفت مع القوى األوربية ال تنازعت
مى بين مماليك مصر ومغول القبجثاق،  ومن ثم أصبح التحالف حت، ضد أبناء جنسهم

الثقافيثة والتجاريثة    ازدهار العالقثات  والود بين الطرفين ساعد على وهذا التقارب
سواء  وبين األتراك بوجه عام لم تنقطعغول فالعالقة بين الم بعبارة أخرى، و(48)بينهما

كانت عالقات حروب وصراع بثين   و خالل العصر اإلسالمي، وبعد أنقبل اإلسالم أ
وهذا األمر يفسثر لنثا   ، الف في العصر المملوكيحوت دٍّأصبحت عالقات ُو الطرفين
وصولها إلثى مصثر    وجود بعض األسماء المملوكية المغولية األصل وكيفية ظاهرة

  .وقد عرضنا لبعض هذه األسماء أثناء هذه الدراسةمملوكية، ال

                                                           

، األلف كتثاب الثثاني  )مان ترجمة أحمد السعيد سلي، تاري  الترك فى آسيا الوسطى: بارتولد.و( 49
 21 ص، 338 القاهرة ( 292عدد 

القاهرة ، دراسة تاريخية أدبية –صالت بين العرب والفرس واألتراك : حسين مجيب المصري( 44
 428ص ،  31 

القاهرة ، العالقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية األولى: فايد حّماد عاشور( 42
 213ص ، 318 

 212ص المرجع نفسه، ( 48
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المملوكية الرسثمية وكثان    وعلى الرغم من أن اللغة العربية كانت لغة الدولة
يتعلمها المماليك عند مجيئهم صغارا إلى مصر كان هناك بعض السالطين واألمثراء  

ية من العامثة  سخرمثار ة العربية، وكان هذا األمر المماليك ال يحسنون التحد  باللغ
حينما اختثل النظثام    اع هذا األمر كثيرا زمن الجراكسةوقد شفي كثير من األحيان، 

ولهذا لم ، المملوكي وجاء الكثير من المماليك كبارا وليسوا أطفاال كما كان النظام سابقا
 ولكن وجدنا بعض سالطين، يستطع هؤالء إتقان اللغة العربية وهى لغة الدولة والشعب

ابن  فقد ذكرأيضا ال يحسنون التحد  بالعربية،  من العصر المملوكي البحري وأمراء
 صح بالعربيةكان مُعجم اللسان ال يكاد يُف" أن السلطان المنصور قالوون  بردىتغرى 

أن سلطانا ما يتقن التركية  يذكروأحيانا ، (41)"وذلك ألنه أعخَذ من بالد الترك وهو كبير
بمعرفتثه   رغم أنثه ُيشثيدْ   رفها قليال وكأنه يعيب عليه ذلكو يعوال يعرف العربية أ

فصيحا في اللغة التركية وفى العربية ال بأس به "فذكر عن السلطان جقمق أنه ، للتركية
ويذكر كذلك أن السلطان إينال حينما أشرف على الموت لثم  ، (46)"بالنسبة ألبناء جنسه

فقال كلمة واحثدة بالتركيثة    ة العهد ألبنهمن والي يستطع التعبير بالعربية عما بداخله
وقد فهم مثن حضثر هثذا    " ابنى ابنى"وتعنى  (Oğlum Oğlum" )أعْغُلْم أعْغُلْم"وهى 
، (43)وأن السلطان لم يستطع الكالم أكثر من هثذا  "هذا إشارة بالعهد لولده"أن  الموقف

 وكذلك، الجركسى وهذه الحادثة تؤكد لنا أن وضع اللغة التركية لم يتغّير خالل العصر
 .إتقان بعض السالطين المماليك لهاعدم 

فثي بعثض    أسماء سالطين المماليك قد ُذكرت مجتمعة ومن الجدير بالذكر أن
خو العصور وقد تناقلها مؤر، المصادر التاريخية المعاصرة على هيئة أبيات من الشعر

 النجوم الزاهثرة  القّيم كتابه في تغرى بردىابن  من ذلك ما أورده المؤرخالوسطى، 
 :عن غيره كما ذكر

 بعثثدو َقاَلوون بعثدو َكتُبغا الجين أفْيَبْك ُقُطثْز يَعْقبُو َبْيبرس ياذا الدين"
 "َطَطْر بَرْسَباى جقمق صاحب التمكين َبيْبرس َبرُقوق بعدو شي  ذو التبين

  :السلطان إينال اسم  بعد أن أضاف تغرى بردى من نظمهابن  ثم قال
 بعدو قالُوُون بعدو َكْتُبثغا المفضَال ك ُقُطْز َيْعُقبثو َبْيبرْس ذو األكمالأْيَب"

                                                           

القاهرة ، (طبعة دار الكتب)، تحقيق محمد محمد أمين، 3ج ، المنهل الصافي: ابن تغرى بردى( 41
 922ص ، 1ج ، النجوم الزاهرة؛32ص ، 2112

، النجوم الزاهرة؛233ص ، 368 القاهرة ، تحقيق محمد أمين، 4ج ، المنهل: ابن تغرى بردى( 46
 462ص ، 2118القاهرة ، م على طرخانتحقيق إبراهي، 2ط، 2 ج 
، 312 القاهرة ، فهيم شلتوت -جمال الشّيال تحقيق، 8 ج ، النجوم الزاهرة: ابن تغرى بردى( 43

 3 2-6 2ص 
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 (  ")َططر بَرْسَباى جْقمق ذو الُعال إينال اَلجيْن بْيَبرْس برقوق شي  ذو األفضال
 :ونصها ملة بصيغة أخرى في بدائع الزهوروقد ُوردْت هذه األبيات مكت

 

 البيبثرس ذو األكم أيبثك قطثز يعقبثو
 كثتبثغا المفضثال بعدو قثالون بعثدو
 شيث  ذو األفضثال الجين بيبرس برقوق
 ذو الُعثال إينثثال ططر برسبيه جقمق
 يلباى ذو األحثوال وخشقثدم عنه قثل
 ذو األقثثثبثثال تمرُبغا قيتبيه الفحل
 خذ عنهما األقثوال وقانصوه جنبثالط
 بثثاى باإلقبثثال وبعده جاء طومان

 الغوري أبو األهوال عثده قانصثوهوب
 بثاى في جثل جال وبعده صار طومان
 سعثثده عّمثثال وأما سليم شاه خادم
 أعيّى أمره األبطال ومثذ ولّى الُمثلك 
 في غايثة اإلكمال وابنثثه بعثثده
 (.  )بسيفثو جثال وبعده أحمد الباشا

ولهثا البحث  بالدراسثة    تنااألبيات أسماء سالطين المماليك التثي   وتجمع هذه
 . وكبار رجال الدولة مع بقية أسماء األمراء المماليك والتفسير

وفيما يلى قائمة بأسماء السالطين واألمراء المماليك مرتبة فى جثدول حسثب   
والوثثائق المملوكيثة    األبجدية العربية، وقد تم جمع هذه األسماء الكثيرة من المصادر

السالطين واألمراء الُمسجدلة على عمائرهم، ويحتثوى  المعاصرة، وكذلك تتبعنا أسماء 
هذا الجدول على أكثر من سبعمائة اسم مملوكى بعضها أسماء لمشاهير المماليك مثن  
سالطين وأمراء، والبعض اآلخر ألمراء غير معروفين لكثن وردت اسثمائهم فثى    

ألسثماء  المصادر المملوكية، ويحتوى جدول األسماء على ثالثة أعمثدة؛ األول بثه ا  
المملوكية مكتوبة باللغة العربية وقد ضبطت لغويا بحي  يسُهل قراءتها قراءة صحيحة، 
والعمود الثانى كتبت به نفس األسماء باللغة التركية الحديثة، أما العمود الثال  واألخير 

 .فقد كتب به معانى وتفسيرات األسماء التى شملتها هذه الدراسة

                                                           

 4-9، ص 1النجوم الزاهرة، ج ( 21

،  ق ،  ج ، بدائع الزهور في وقائع الدهور(: هث 326محمد ابن أحمد الحنفي ت )ابن إياس (  2
  238ص ، 362 القاهرة ، ق محمد مصطفىتحقي، 2 ط
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 المعنى ةاالسم باللغة التركي االسم
 قمر سليم –شخصية قوية  Ayberk أفْبَرك
 فرس -ُحصاْن At آْت
 عيدْن Atamiş أتامش
 خّباز Ekmekçi أْتَمْكِجى

 ضعيف –تعبان  Aruk أفُرْق -أعَراق
 اليوم( بطل)جندى  Erbugün أْربكون
 َغطَى –َستْر  Örtemiş أعْرَتامش
 شديد –وعاء قوى  Ergüveç أْرَجَواش

 أمير متأّخر Ardbay بَاي أفرْد
 الثور المتأخر Ardboğa أْرْدُبَغا
 مالزم البطل Erdaş أفْرَدش
 ثور العسكر أو المدينة Orduboğa أعرُدوُبغا
 عفوا Arzmak-Erzmek أفْرزمك
 الدُّخْن Erzen أفرَزْن
 سْنَداُن اْلحّداد Örs أعرْس

 الُمهُر البطل Ersitay أْرسَطاي
 األسد Arsalan أْرَساَلن

 ُمعّلم أسد Arsalan hoca أفْرسالن َخَجا
 صاحب القلب الشجاع Ertuğrul أفرُطغرُول

 رجل قوى –رجل شجاع  Eroğuz أففرُغوز -أفرُغْز
 حصان سريع Ergun أففْرُغون

 َملكى الحصان السريع Ergunşah أفرُغون َشاه
 حصان الصعوبات Ergungutuk أفْرُغون كتك
 المهر األصيل Uruktay أعُرقْْطاي
 َجُسور ومحظوظ Araktay أفَرْقطاى

 (القوى)ال ينحل  –اليذوب  Erimez أفركمز –أْركَماس 
 شاب بطل Erolan أفْرالن
 بالغ -جسور  –شجاع  Eren أففَرْن
 مُحارْب –ثور شجاع  Erenboğa أعرْنُبَغا
 اسم قبيلة تركية تترية في التركستان Arus أعُروس
 ثور أروس Arusboğa ُبَغاأروس 

 أعطى قليال Az berdi(Verdi) أفز َبردىي
 أصيل –أمير نبيل  Özbek أعْزَبك
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 أفْغضبُت Űzdüm أعزُدْم
 حديد نقى Öz demir أفْزَدُمر
 غير تابع Azrum أفزْفرْم
 قوة قليلة Azgüç (ْچُگأز )أففْزُكش 

 أمير غنى وماهر Uzbay أُزوَباي
 ال يهتم –ال يبالى  Eslemez مْزأْسَل -أفسلماس 

 سليم –معافى  –قوى  Esen أَسْن
 قوى جدا Esen bay أفَسْنَباي
 أمير ُمَعافْى Esen bek أفَسْن بك
 الثور القوى Esen boğa أفَسْنُبغا
 حديد قوى Esen temür أفْسنُتمر
 (قوى)حديد جيد Esen demir أفَسْنَدُمر

 العظيم القوى Esen koca أفَسْنُقَجا -أفَسْن َقجا
 المبارك القوى Esenkutlu (ُقطُلو)أفَسْن قطلي 
 خوذة Aşuk فأُشْق
 خوذة حديد Aşuk Temür َاشْقَتُمر
 ظاهر –واضح  Aşıkar آشَكار

 (22)حيوان الددلق المفترس As آْص -أْص 
 أمير ددلْق As bay آْصَباي

 حديد ّدلق As Temür أْصُطمْر -آْص ُتمْر 
 أفسْد Aslan النآص

 أفسْد Aslam أْصَلم
 (عدد)ثالثون  Otuz أعطز
 بدون حصان Atsız أفْطسىْز
 َقفَز Atlamış أعْطَلمىش
 أفلقى –َقذَف  Atmış أفْطمىش
 الكبير –السيد  Ağa أفَغا
 محظوظ Oğurlu أعُغرُلو
 َصاحُب َفْم Ağızlı أفْغِزُلَوا
 َبكَى Ağlamış آْغَلمىش

 أبيض Ak (29)آْق
                                                           

 914ص ،9،ط المعجم الوسيط،ج:انظر.طويل الظهر ويعمل منه الَفْرو،حيوان يشبه الهّرة،لُقالدد( 22
عند األتراك إلى معاني متنوعة فهو  Aklikآق، تعني البياض واللون األبيض، ويرمز البياض ( 29

والعظمة، والشيخوخة، والشخص العظيم من لديه  يرمز إلى النظافة، والعلو، والمكانة الرفيعة،
خبرة كبيرة،  وتعني أيضاا صفة الكبير أو األكبر، ويعتبر اللون األبيض رمز علْو شأن الدولة أو 
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 أمير ذو شرف واستقامة Akbay أفْقَباي -آْقباى 
 أعطى نقودا Ak berdi آْق َبردىي

 فوالذ أبيض Akpulat آق ُبوالْط -آقُبالط
 حديد مْطرُوق Ak Temur َاْقتمر -آق ُتمر 

 ُمعّلم كبير Ak hoca آْق ُخجا
 الصقر األبيض Ak sungur َاْقسْنُقر –آْق ُسْنُقر 

 لؤلؤة صغيرة بيضاء Ak Kebek آق َكَبْك
 َقدْم خروف أبيض Ak paça (آق بجا)آقبجا 

 أعطى نقودا Akberdi آْقَبْردىي
 الفهد الكبير Ak pars أفْقبرْس
 الثور الكبير Akboğa أْقُبَعا

 ثور كبير ّدلْق Akboğa As آْقُبَغا آص
 الفوالذ األبيض Akpulat آق ُبوالْط -آقُبالط

 الحديد المْطرُوق Ak temür رَاْقتم -آق ُتمر 
 الُمعّلم األكبر Ak hoca آْق ُخجا

 صقر أبيض Aksungur َاْقسْنُقر -آْق ُسْنُقر 
 طائر أبيض Akkuş آق ُقوش
 لؤلؤة صغيرة بيضاء Akkebek آق َكَبْك

 قدم خروف بيضاء Akpaça (آق بجا)آقبجا 
 أعطى نقودا Akverdi آْقَبْردىي
 ثور أبيض دلق Akboğa As آْقُبَغا آص
 الُبوْق األبيض Akburi آْقُبوري

 الحديد المْطرُوق Ak temur آق ُتمر -آْقَتُمر 
 درع حديد مطرُوق Akcebe أْقِجَبا
 الحديد السائل Akıştemür أفقْشُتمْر
 تاج العروس Aktacı آْقَطاجي
 المهر الضخم Aktay أفْقَطاي
 (السهم)المهر السريع  Oktay ُاْقَطاى

                                                                                                                                                         

رمز العدالة وقوة الدولة وارتفاع شأنها، وكان هذا اللثون هو المفضثثثل في مالبس كبار 
في الحروب، وكان يلبس هذا اللون القادة  رجال الدولة عند األتراك خاصة عند اشتراكهم

في تركيب كثير من األسماء ( Ak –آق )العسكريين ليتم تمييزهم عن جنودهم، ودخل هذا اللفظ 
. التركية، ويعطي دالالت كثير لالسم الملحق به كلها ُتعبِّر عن المعاني التي أشرنا إليها منذ قليل

                    Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş, C.6, Ankara 2000, P. 377 :انظر
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 مالذ كبير -ملجأ  Akturak َاْقُطَرْق
 سقف كبير Aktavan أفْقَطَوان
 الطردة البيضاء Aktuğ آقطوغ
 طائر من فصيلة البط أبيض كبير الحجم Aktuva آُقَطوه
 المهر الكبير Aktay أقطيا
 سيالن –جريان  Akuş آُقوش
 الثور الُمنْقْط Alaboğa آآلُبَغا
 ُمزخرْف Alaca أفاَلجا
 صاحب الراية Almelek آل ملك

 بطل اسطورى Alp ألبى –أفلْب 
 أمير الراية Al bey أْلَبكي
 أزرق سماوي –سماء صافية  Alagöz آالُكوْز
 أسفل –أدنى  Alt آلْت
 الثور األدنى Altboğa أفلْتُبغا
 ماسك الراية Altutmuş ألْتُطمش
 طالع –إقبال  Olcay (24)أْلَجاي
 (رسول)ثور سفير  Elçiboğa (الجبُغا)أفَلجُُِبَغا 
 رسول –سفير  Elçi (ألجى)أفلِجي 

 ثور رسول Elçi boğa أفلجيىُبَغا
 صارع الثور Alsınboğa ألصْنُبَغا
 سىَباع –ستة فهود  Altıpars أْلَطَبرْس
 عصا غليظة Altoksuba أْلُطقُصَبا
 (معدن)أمير ذهب  Altınbay ألطنباى
 الثور الذهب Altınboğa (22)أْلُطْنُبَغا 

                                                           

أعلجاى، اسم أحد األمراء المماليك البحرية، وهو األمير سيف الدين ألجاى بن عبداهلل اليوسثفي  ( 24
الناصري، كان من مماليك السلطان الناصر حسن الذي جعله أمير مائة مقدم ألف، مات غريقا في 

هث وتم إخراج جسده وتغسيله وتكفينثه ودفثن فثي القبثة     112من سنة  مياه النيل في المحّرم
وكان بيته ملحق بالمدرسة من الجهثة  ( سوق السالح)الضريحية الملحقة بمدرسته بسويقة العزى 

البحرية، والمدرسة من مدارس المماليك الفخمة، لها واجهة رئيسية هي الغربية وضع بها المعمار 
من قبة ضريحيه لها خوذة حجرية ذات ضلوع مائلة وتظهر هنا ألول الوحدات المعمارية الهامة 

مرة في قباب المماليك، واحتوت الواجهة أيضا مئذنة المدرسة والمدخل الرئيسي وكذلك السثبيل  
، تحقيق نبيل محمثد  9المنهل الصافي، ج : ابن تغرى بردى: انظر(. 8 -2 لوحات )والُكّتاب 

،  تاري  المساجد األثريثة، ج  : ؛ حسن عبد الوهاب 4-41، ص 368 عبد العزيز، القاهرة 
 66 ، ص 339 ، بيروت 2ط
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 الطائر الذهب Altınkuş ألطنقش
 الذهب Altun-Altın َالطين –آلطون 

 لَمَس Ellemiş أفّللىمش
 (الخالد)ال يموت  Ölmez (28)اولماز –أعْلَماس 

 أخَذ Almış أفلمْش ُِ
 بيضاء(جبهة)جبين  Alın ak ألناق
 كبير Uluğ أعلوْغ

 ظيمع -أمير كبير Uluğ bek ألوغ بك
 جبين بيضاء Alın Ak ألين آق ُِ
 أمير بطل Emirkuyı أفميركو
 ظاهر -واضح  Anak- Anık آناق
 خاطرة -ذْكرَى Ansı آنص –أفَنص 

 أمير ذْكرَى Ansıbay أففنْصَباي
 طائر الُعَقاب Anuk (21)آنوق –آُنوك 

                                                                                                                                                         

اْلُطنُبغا، كان أسما ألحد أهم األمراء المماليك في عهد الناصر محمد بن قالوون مثن العصثر   ( 22
الناصري الساقي، زوجه ( بتركيا حاليا)نسبة إلى مدينة ماردين  ىالبحري، وهو الطنبغا المار دان

محمد بابنته، تولى نيابة حماة في عهد الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد ثم تثولى  الناصر 
هث، وكان يبلغ من العمثر  144بعدها نيابة حلب التي أستمر بها نحو ستة أشهر توفى بعدها سنة 

حوالي خمس وعشرين سنة، ومن أهم أعمال هذا األمير المعمارية جامعه الفخم خارج باب زويلة 
والذي شرع في بنائه قبل أن يتأّمر، ويعتبر جامعه بالتبانثة   ىة وهو جامع الطنُبغا المار دانبالتبان

ابن : انظر(.  2 -1 لوحات )من أجمل وأكبر جوامع عصر الناصر محمد بن قالوون بالقاهرة 
؛ حسن عبد الوهاب، المرجثع السثابق، ص   11-81، ص 9تغرى بردى، المنهل الصافي، ج 

بالقاهرة، مخطوط رسالة ماجستير غيثر   ىمسجد الطنبغا المار دان: محمود؛ عصام عرفه 41 
 .م 36 جامعة القاهرة  -منشورة ، كلية اآلثار

أعلماْس، اسم أحد أمراء الناصر محمد بن قالوون، وهو األمير أعلمثاْس سثيف الثدين حاجثب     ( 28
أعتقه ورقثاه إلثى أن   الحجاب بالديار المصرية، أصله من مماليك الناصر محمد الذي أشتراه و

وصل إلى رتبة أمير مائة مقدم ألف ع ثم واله منصب حاجب الحجاب، من أهثم أعمثال األميثر    
ألماس الحاجب الجامع الذي شّيده بظاهر القاهرة وهو جامع فخم زين ببالطات وألثواح الرخثام     

خوفثا مثن    هث، وكان أعلماس الحاجب يتظاهر بالبخثل 191وانتهى العمل من بناء الجامع سنة 
هث في سجنه حي  غضب عليه 194السلطان ووجد عنده مال كثير عند وفاته، وكانت وفاته سنة 

الناصر محمد وصادر أمواله الطائلة ووضعه في السجن حي  ُخنثثثثق فيه، ودفن في تربته 
؛ حسثن عبثد    3 -63، ص 9المنهل الصثافي، ج  : ابن تغرى بردى: انظر. الملحقة بجامعه

 98 ، ص  ي  المساجد األثرية، ج تار: الوهاب
أنوْك، اسم ألحد سالطين المماليك البحرية وهو الملك المنصور آُنوْك بن حسين بثن الناصثر   ( 21

محمد بن قالوون، أخو الملك األشرف شعبان بن حسين، وقد توفي هذا السلطان ليلثة الجمعثة   
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 تقددم لألمام Ötemiş أعوتامىش
 أطالل Ören أوَراْن
 أصيل-خالص  -نقى z Ö أعوز
 أمير أصيل Özbek أعوْزَبك
 ثال  أعذْن Űç kulak أعوْش ُقَلْق
 خمول -تكاسل  Oşin أعوشىين
 جلسة Oturuş اترس –اوطرش 

 ذكر البقر -الثور Öküz أعوُكَوْز
 غنيمة حرب Olca أعْواَلَجا

 جبل األهرام Ahramdağ أهرام ضاغ
 ذئب Uveyis أعَوْيس
 القمر Ay آى
 السماء الصافية Ayaz إَياْس –إياْز 
 ثور قمر Ayboğa أْيُبَغا –أفْي ُبغا 

 Aybek (26)أي بك  -أْيَبك 
 أمير َقمْر

 
 مولود جميل مثل القمر Aytumuş أفْيُتُمْش

 موُلود جميل كالقمر Aydoğdu آي دوغدي -أْيُدْغدىي 
 المولود الجميل Aydoğmuş أْيدْغُمش

 القمر جميل مثل Aydoğdu أي طوغدي
 كف اليد Ayacı أفَياجي
 ظاهر –واضح  Ayan أَيان
 التاج المنير كالقمر Aytaç أفيتْش
 فحل الخيل –ضخم البدن  Aydigar أْيَدَكار

                                                                                                                                                         

، ص 9غري بردي، المنهثل، ج ابن ت: انظر. السابع من ذي القعدة سنة ثال  وتسعين وسبعمائة
 11- 16 

أيبك، اسم أول سالطين الدولة المملوكية وهو الملك المعز عز الدين أيبك، كان مثن مماليثك   ( 26
= = السلطان األيوبي نجم الدين أيوب، تسلطن بعد مقتل توران شاه وذلك في أواخر شهر ربيثع 

دة ودبرت أمر قتله مع األمير هث، تزوج من شجر الدر التي تخلصت منه بعد م846األخر سنة 
وخدامها، وتم قتله ضربا بالقباقيب بعد خنقه في الحمام بقصره بالقلعة وذلك في  ىسنجر الجو جر

هث وكان يبلغ من العمر عند مقتله نحو ستون عامثا، وهثو أول   822من ربيع األول سنة  29
السلطان أيبثك المدرسثة   ملوك الترك بمصر والشام، وكانت مدة سلطنته سبع سنوات، وقد أنشأ 

 :انظر. الُمعزّية على النيل بمصر القديمة ووقف عليها أوقافا كثيرة
تحقيثق  ،  ج ؛ المنهل الصثافي،  4 وص  4-9، ص 1، ج النجوم الزاهرة: ابن تغرى بردى
  2-21ص ، ت.القاهرة د، محمد محمد أمين
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 قمر وحيد Ayteki أيدكى -أيدكو
 (جالب للحظ)َقمْر واحد Aytekin أْيَدكىين

 الّنَحات -الَقاطْع Aydemir أْيَدُمر أْي َدُمر
 (مشروب الزبادي)بائع اإليْرَان  Ayrancı ىَايْرْنج
 أسم أحد األلهه عند األوغوز Ayhan أفْيَغاْن
 بَلْد -وطن  Il آيل

 غازي البلد أو المقاطعة Il gazi ايلغازي
 المؤمن -الموثوق به  Inal (23)إيَنال

 أمير ثقة Inal bay إيَنال باي
 أمير القمر Ayınbek أفْيَنَبك

                                                           

بداهلل العالئى الظاهري المعروف إينال، أحد سالطين الجراكسة، وهو الملك األشرف إينال بن ع( 23
، تولى أتابكية العساكر قبل سلطنته، وقد تولى السلطنة بعد صراعه مع الملك المنصور دباألجر و

هث، ولقب بالملك 621عثمان أبن الظاهر جقمق وذلك في يوم االثنين الثامن من ربيع األول سنة 
معماريا ضخما بصحراء المماليثك انتهثى    شيدد السلطان إينال مجمدعا. األشرف أبى النصر إينال

هث، وكان يضم هذا المجمدع المعماري مدرسة وخانقاة وقبة ضريحية للمنشئ 681العمل فيه سنة 
وسبيل وحوض دواب وحوش جنائزي للصوفية والعتقاء باإلضافة إلى مقعد واستراحة للسثلطان  

 : انظر(. 21-28لوحات )عند مجيئه إلى الجبانة 

ص ، المرجع السابق، حسنى نويصر ؛2 2-213ص ، 9ج ، المنهل الصافي: دىابن تغرى بر
مخطوط رسالة ، السلطان إينال وآثاره المعمارية في القاهرة: سامي أحمد حسن ؛وما بعدها 823

 318 جامعة القاهرة ، كلية اآلثار، دكتوراة غير منشورة
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  السبع –الفهد  Pars (81)ارسپ -بارس 
 أمير فهد Parsbay بارسباى
 رئيس -رأس  Baş باش

 رأس سعيد Başbay باش باي
 رأس ذئب Başkurt بَاْشقرد
 َنقىد –طاهر  Pak باك

                                                           

التي دخلثت فثي    لحيوانات المفترسةوهو السبع أو الفهد كما ذكرنا، من أسماء ا، بارس وبرس( 81
من األسماء المستخدمة عند األتراك حاليا، وكثان قثديما    لتركيب أسماء مملوكية كثيرة وال يزا

يطلق مع عدة أسماء أخرى لحيوانات وطيور على السنوات والشهور وكثذلك األبثراج، ومثن    
ن أثنتا عشرة سنة أعطلق علثى  الجدير بالذكر أنه كان هناك تقويم سنوي قديم عند األتراك مكونا م

كل واحدة منها اسم ألحد الحيوانات أو الطيور، وكان لكل اسم حيوان معنى أو داللثة مرتبطثة   
بالفأل وجلب الحظ وغير ذلك، وبارس أو برس أطلق على العام الثال  في التقويم التركي القديم، 

التها الخاصة عند األتراك فكانت على أما بقية األسماء التي استخدمت في هذا التقويم وكان لها دال
 : النحو التالي وهي مرتبة وفق الترتيب القديم

 .سْجغاْن يلي، وهو اسم العام األول ويعنى عام الفأر -
 .يلي، وهو اسم العام الثاني ويعنى عام الثور( أعوكوز)أود  -
 .برس يلي، وهو اسم العام الثال  وهو عام الفهد أو السبع -
 .ي، وهو اسم العام الرابع ويعنى عام األرنب البرىتفشغان يل -
 . َناْك يلي، اسم العام الخامس ويعنى عام التمساح -
 .يالن يلي، اسم العام السادس ويعنى عام الثعبان -
 .يلي، اسم العام السابع ويعنى عام الحصان( آت)ُيْنْد  -
 .قوى يلي، اسم العام الثامن ويعنى عام الشاة -
 .يلي، اسم العام التاسع ويعنى عام القرد( ونميم)بجْن  -
 .يلي، اسم العام العاشر ويعنى عام الدجاجة( طاووق)َتقَاغو  -
 .  إْت يلي، اسم العام الحادي عشر ويعنى عام الكلب -
وعند الوصول إلثى العثام األخيثر    . ُتْنُكْز يلي، اسم العام الثاني عشر ويعنى عام الخنزير -

الحساب من جديد وفق الترتيب السابق وهكذا، وكما ذكرنا كل اسم كثان لثه   يعاد ( الثاني عشر)
داللة خاصة فمثال عام الثور كان يعتقد األتراك أنه عام تكثر فيه الحثروب ألن الثيثران دائمثا    

وأستمر هذا النظام أو التقويم معروفا عند . تتناطح، وعام الدجاجة يشير إلى الوفرة وكثرة الطعام
الحادي عشر الميالدي حي  أشار محمود الكاشغرى مؤلف / قرن الخامس الهجري الترك حتى ال

في هذه الفترة إلى استمرار هذا النظام، ومن الجدير بالذكر أن هذا " ديوان لغات الترك " قاموس 
د المؤَلف القّيم ُكتَب ليقدم إلى الخليفة العباسي، وأرى أنه ربما تأّثر األتراك بهذا التقثويم بالتقاليث  

الصينية السيما أنهم جاوروا الصينيون لمئات السنين قبل إسالمهم وهجراتهم المتوالية إلى بثالد  
وممالك اإلسالم، أيضا استخدامهم ألسماء الحيوانات في أسماء السنوات التركية واألبراج وكثذلك  

مماليثك  أسماء األتراك أنفسهم يشير إلى ثقافة الترك المتأصلة منذ القدم وصوال إلثى عصثر ال  
 : انظر. واستمراره في العصر العثماني

- Mahmut Kaşğarlı: Divan Lugat it-Türk , C1, Çev.Besim Atalay,Ankara 1985,p.346  
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 ذو دين -متدّين  Bekiş َباكىيش
 أمير –سعيد  –غنى  Bay َباْي

 أعطى األمير Bayberdi باي بردي
 قر أميرص Baysungur باي ُسْنُقر

 وجه خاص Bithas ُبْتَخاص -َبْتَخاص 
 ُمربّى فأل Baht hoca بْخت ُخجا
 فأل Bahtca بختجا
 أفْب Peder بدر
 ثور واحد Birboğa بْربُغا
 مصادمة ث حرب BirTokuş ِبرُتقْش
 أعطى األمير Berdibek َبرْد َبك
 وهب –أعطى  Berdi َبردي

 أعطى األمير Berdi bek بردي بك
 السبع –الفهد  Pars َبرْس
 األمير الفهد Parsbay ( 8)َبْرسىَباي
 الثور الفهد Pars boğa َبرْسُبَغا
 وعاء Bir Tası برطاسى
 طائر Birkuş برُغْش
 السهم القوى Berkok بَرُقوْق
 الُمهْر المتألْق Pırıltay برلطاي

 وحدة -إتحاد Birliği ُبُرْلغىى التتري
                                                           

الملك األشثرف أبثو النصثر     برسباى من أشهر سالطين الجراكسة وهو برسباى بن عبدا هلل(  8
ثون من ملوك الترك والثامن من ملثوك  وهو السلطان الثاني والثال، الدقماقى الظاهري الجركسى

وأحضره أحد التجار إلى بالد الشام واشثتراه  ، رْمأصله من بالد الجركس وبيع في القى، الجراكسة
جلس على تخت الملك في الثامن من ربيع اآلخر سنة ، نائب ملطية األمير دقماق الذي نسب إليه

ودفن في التربة التي أنشأها فثي   ،هث 64وتوفى في الثال  عشر من ذي الحجة سنة ، هث622
وكان برسثباى مغرمثا بإنشثاء    ، وكانت مدة سلطنته سبعة عشرة سنة، الصحراء خارج القاهرة

ومن عمائره الكثيرة ، الذي حضر الصالة عليه ودفنهكما أشار إلى ذلك ابن تغرى بردى العمائر 
سنة ( الُمعْز)لى الشارع األعظم التي شّيدها مدرسته المعروفة باألشرفية بخط العنبريين المطلة ع

وجامعه الكبير بحي الخانكثة  ، هث692والخانقاة الملحق بها ضريحه المدفون فيه سنة ، هث623
ويرى ابثن تغثرى   ، هث 64تهى منه سنة حي  إن بالقليوبية وهو من أعماله المعمارية األخيرة

 :انظر .بردى أن برسباى ُيعْد أعظم سالطين الجراكسة بعد برقوق
محمد عبثد   ؛11 -18 ص ، 2 ج ، ؛ النجوم الزاهرة218و 222ص ، 9ج ، لمنهل الصافيا

مخطوط رسالة ماجستير غيثر  ، اآلثار المعمارية للسلطان برسباى بمدينة القاهرة: الستار عثمان
المساجد : ؛ حسن عبد الوهاب311 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمية، منشورة 
 .(29-21 لوحات) 223، 222،  22ص ، األثرية



 01دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 964 - 

 دفَع -وَهَب  -أفعطى Bermiş(Verdi) (بردي –وردي)برمش 
 أعصبْع Parmak برمق
 حصان أبيض Bozlar ُبْزاَلر
 رأس سعيد Başbay َبْشَباي
 الُمَقددم -الزعيم  Baştek َبْشَتاْك

 اآلمر -الزعيم  Baştek (َباْشتْك)َبْشَتك 
 الثور الرئيس Başboğa َبْشُبغا

 قوى Buta-Batu َبطى -ُبَطا
 الفحل -الثور Boğa-Boka (82)(ُبَقا -َغابُو)ُبَغا

 َخنَق Boğdu ُبغدي
 قوى ذو بدن ضخم Böke ُبَكا

 عزيز -محترم Bektaş َبْكَتاش
 اجتهد جيدا Bektriş َبْكَتِرش
 أمير حديد Bektemür َبْكَتُمر
 بشدة( اإلمساك)القبض  Pektut َبْكُتوت
 وفير -كثير  Bekti َبْكتي

 أمير جندى Bekçeri (ريچبك) –بكجرى 
 منحنى -أحدب Bokrut بُكْرت
 أفحدْب Beklümüş َبْكَلُمْش
 استتر -أختفى  Bükmüş ُبْكمىعش

 الفوالذ Pulat بوالط -ُباَلط 
 قوى –شديد  Belben َبَلَبان
 أمير ساذج Balbay َبْلَباي
 الفأس –البلطة  Balta َبْلَطا

 قسم –فوج  -فرقة Bölük ُبلوْك -ُبلْك 
 ُسحْب Bulut بلُعوْت –َبلُّوط 

                                                           

ُبَغا وتعنى الثُّّْور كما ذكرنا وهو ذكر البقر، ويكاد يكون هذا االسم أهم اسثم مملثوكى حيث     ( 82
استُخدىم على نطاق واسع زمن المماليك ودخل فى تركيب معظم األسماء المملوكية التى عرضت 

يتمتع هذا الحيوان الضخم من قوة بدنية  لها هذه الدراسة، وبطبيعة الحال كان السبب وراء ذلك ما
وقلما استخدم اسم ُبغا بمفرده كاسم وفى معظم األحيان كان يلحثق بثه   . ومهارة فى المصارعة

وتعنى ثور ُمهر، أو لمعدن قوى كالحديثد مثثل   " َطيُبغا" أويضاف إليه اسم آخر لحيوان آخر مثل
، أو يضاف إليه اسم حجر "ُكمْشُبغا" والفضة مثل " الطىيْنُبغا"، أو معدن ثمين كالذهب مثل "َدُمرُبغا"

وتعنثى  " ألجيُبغا –ألجى ُبغا "وأحيانا يضاف إلى اسم آخر أو إلى صفة مثل " َطْشُبغا " صلب مثل
وتعنثى ثثور   " َسثِونْجُبغا "وتعنى ثور ذو حلقة أو خلخال، و" منكلى ُبغا"ثور سفير أو رسول، و

 .مسرور وهكذا
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 (له أنف)صاحب األنف  Burunlu ُبُرْنلو
 شجاع -بطل Bahadır بهاُدر

 ّدلق شجاع Bahadır As بهادرآص
 َضخُم الَبدْن Pehlivan (بهلوان)بهلوان 

 ذئب Bori بوري
 منبع -نبع مياه  Bulak بوالق
 غزير -قمر مبارك  Bolay بوالي

 صاحب رقبة محطمة Boynu bozuk بوينى بازق
 أعطى األمير Bayberdi بيبردي
 الفهد األمير Baypars (89)َبْيَبرس

                                                           

االسم السلطان بيبرس البندقدارى، وهو بيبرس بن عبداهلل الملك القاهر ثثم   أشهرمن تسمَى بهذا( 89
الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحى النجمى البندقدارى التركي، السلطان الرابثع مثن ملثوك    

هث، ُجلْب صغيرا إلى دمشق واشثتراه األميثر   821الترك، ُولد في صحراء القبجاق في حدود 
دقدارى الذي نسب إليه، وانتقل بعد ذلك إلى مماليك الصالح نجثم الثدين   عالء الدين أيدكين البن

هث، وقد توفى الظاهر بيبرس في القصر األبلق بدمشق سثنة  826أيوب، تولى السلطنة في سنة 
هث ودفن أوال في قلعة دمشق ثم نقلت رفاته إلى ضريحه الملحق بالمدرسة الظاهرية الكبرى 818

كان بيبرس رحمه اهلل مثن كبثار   . عة عشر سنة وشهرين ونصفابدمشق، وكانت فترة حكمه تس
سالطين المماليك، ساهم في معركة عين جالوت ضد التتار، وكان يساهم بنفسه في الحروب التي 
تخوضها الدولة، كان شجاعا، مجاهدا، غازيا، وكان له اهتمام كبير بالعمارة والتشييد وأنشأ عمائر 

سور، وقد نقش شعاره وهو السبع على كل أعماله المعمارية فثي  كثيرة دينية ومدنية وقناطر وج
الفهد " مصر وبالد الشام، وكما هو معروف فهذا الشعار يتفق مع اسم بيبرس التي تعنى بالتركية 

والتزال بعض هذه العمائر قائمة تحمل اسم وشعار هذا السلطان العظثيم مثن ذلثك    " أو السبع 
هث، وتبقى منها حجرة السثبيل تجثاور بقايثا    882شّيدها سنة مدرسته الظاهرية بالنحاسين وقد 

مدخل المدرسة المندرسة، ويعلو شباك ومدخل الحجرة رنك أو شعار السلطان وهو الفهد، ومثن  
هث وهو جثامع  882أعماله الجامع الضخم الذي أنشأه في الحي الذي يحمل أسمه بالقاهرة سنة 

وقد شثّيدها  ( تقع في ميت نما بالقليوبية)ا قائمة حتى اآلن الظاهر، أيضا ال تزال قناطر أبى اُلمَنجد
هث، ولها سبعة عيون لمرور المياه، وقد ُحفَر على واجهة 882سنة  ةبيبرس على بحر أبى المنجا

عقود القناطر أكثر من أربعين سبعا أو فهدا شعار السلطان بيبرس ال يزال أغلبها في حالة جيثدة  
شّيد بيبرس قناطر الّسباع على الخليج الناصري، وأخذت أسثمها   ، أيضا(4- لوحات)من الحفظ 

من السباع التي نصبها السلطان عليها، وكانت من أشهر قناطر المياه بالقاهرة، وكانت تقثع فثي   
المنطقة التي تُعرف حاليا بحي السيد زينب، وقد أعاد الناصر محمد بن قالوون بناء هذه القناطر 

ماثيل الّسَباع رمز القناطر أضطر إلى إعادتها مثرة أخثرى بعثد أن    مرة أخرى،وبعد أن أزال ت
تحدثت العامة في هذا األمر وأن الناصر ال يريد أثر يذّكره بغيره من السالطين السابقين، وظلت 

وعندئذ أزيلثت هثذه   = =بقايا هذه القناطر حتى أواخر القرن التاسع عشر إلى أن تم ردم الخليج
شتقت أسمها من اسم السلطان وقد تحد  المقريزي في خططه عثن هثذه   القناطر الشهيرة التي ا

القناطر، وذكرها ابن دقماق في كتابه االنتصار بالقناطر الظاهرية، ومن أعمال بيبرس التي تحمل 
هث، ونقثش بيبثرس    81جسر يالغورعلى نهر الشريعة بدمشق وتم بناءه سنة " الفهد " شعاره 
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 الثور السعيد Bayboğa باى ُبغا -بْيُبَغا
 ثور قبيلة أعرس التركية Bayboğa Ors َبيُبَغا أعرس
 الُمعّلم األمير Bay hoca َبيُخجا

 واعي -ناصح Bidar َبْيدَر -َبْيَدرا 
 غنى بالميرا  Baydoğan بْيُدغان
 أمير حديد Bay Demir َبْيَدُمر
 واضح -ظاهر Peyda (بيدا)َبيدو 

 نادر -وحيد  Bir بير
 يوم عيد -يوم سعيد Bayram (بيرام)بيرم 
 فصيح –بليغ  Pira (بيرا)َبْيُرو 

                                                                                                                                                         

العقد األوسط في أربعة أسطر تشتمل على أسمه وألقابه ومهنثدس  الكتابة التأسيسية على واجهة 
البناء، وعلى جانبي النص يوجد نقش ألسدين أو فهدين شعار السثلطان، أيضثا يوجثد رنثوك     
للسلطان بيبرس في الزاوية القلندرية، وقلعة دمشق، والمتحف الوطني بدمشق، وهى عبارة عثن  

شعار السلطان، والخالصة أنه وصل إلينثا رنثوك    رنوك منقوشة على الحجر والرخام تعّبر عن
كثيرة خاصة بالسلطان بيبرس البندقدارى الذي خلَد أسمه بأعماله العسكرية وكثذلك المعماريثة،   
وكان رنكه وشعاره وهو الفهد من أهم رنوك المماليك الُمّصورة وقد َخلْد هذا الّشعار أيضا اسثم  

 : انظر. صاحبه
؛المنهثل  39 ، وص (4)، حاشثية  46 وص 34، ص 1زاهرة، ج النجوم ال: ابن تغرى بردى

؛ الدليل الشثافي  482-441، ص 368 ، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، القاهرة 9الصافي، ج 
؛ المقريثزي  219، ص 336 ، تحقيق فهيم محمد شلتوت، القثاهرة   على المنهل الصافي، ج 

طبعثة  )، 2ي ذكر الخطط واآلثثار، ج المواعظ واالعتبار ف(: 642تقي الدين أحمد بن على ت )
عصثر   -العمارة اإلسالمية في مصثر : ؛ حسنى محمد نويصر913-916، ص (ت.بيروت د

ُمشثّيدات دمشثق ذوات   : ؛قتيبة الشثهابي 44 -22 ، ص 338 األيوبيين والمماليك، القاهرة 
زخثارف العمثارة   : ؛ قتيبثة الشثهابي  913، ص 332 األضرحة وعناصرها الجمالية، دمشق

أيضا هناك السلطان بيبرس الجاشنكير وهو من . 21 ، ص 338 سالمية في دمشق، دمشق اإل
هث، وهو السلطان الحادي عشر مثن  116تسلطن في شوال سنة  يسالطين المماليك البحرية الذ

ملثثوك الترك، أصله من مماليك المنصور قالوون، أختلف المؤرخون في أصله فذكر البعض 
اآلخر ذكر أنه كان تركيا، ويرّجح ابن تغرى بردى الرأي األول وبهذا أنه كان جركسيا والبعض 

الجاشنكير لقب وظيفي يعنى الشثخص  )يكون أول من تسلطن من الجراكسة قبل الظاهر برقوق، 
أو األمير الذي يتذوق الطعام والشراب قبل السلطان أو األمير خوفا من أن ُيَدّس عليه الّسّم وهى 

شثارع الجماليثة   )قد أنشأ السلطان بيبرس الجاشنكير خانقاة برحبة العيد و( كلمة فارسية األصل
في موضع كان جزءا من دار الوزارة الفاطمية قديما، ويوجد نص كتابي أعلثى واجهثة   ( اآلن

الخانقاة أحتوى آيات قرآنية وأسم المنشئ إال أن السلطان الناصر محمد حينما عاد إلى الحكم مرة 
المنهثل  : ابن تغرى بردى: انظر. الجاشنكير ومحا أسمه من واجهة الخانقاة ثانية قام بقتل بيبرس

، ولمزيد من التفاصثيل  299-292، ص 6؛ النجوم الزاهرة، ج 419-481، ص9الصافي، ج 
 .اوما بعده 63 حسنى نويصر، المرجع السابق، ص : عن هذه الخانقاة انظر
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 الرأس السعيد Bayseri َبْيَسري
 القدم القوية Baysak َبْيَسق
 حصان –فرس  Beyğra َبْيَغَرا
 األمير العارف Bilbek بيْلَبْك
 هدية Belek بيَلْك -بيليك 

 رقبته مكسورة Boynubozuk ُبيني بازق
 أجرود –أصلع  Taz-Daz طاز -تاز
 حجر Taş طاش -تاش 
 بحر Deniz تاكز -تاكز 

 الفجر الواضح Tan Pak تان باك
 جسد Tani تاني

 أمير جسد Tani bek َتانى َبك
 (ضربة بالقدم)رفسة  Tepik ْكَتب

 (من ُسكاْن الضواحي)قروي  Tatar تتر
 نزاع –ُمصارعة  Tutuş ُتُتش
 (مصدر تركى)تفتيش –َتَتبع   Taramak ترامق

 ممتاز –أصيل  Tarhan َطْرخان -َتْرخان 
 طائر جارح Turumtay ُترُمتاْي

 صغير الّثور Tosun ُطوسوْن -ُتسْن 
 اهلل Tağri-Tanrı تاكرى –َتغرُو 

 اهلل أعطى Tağri berd َتْغري َبْرد
 اهلل أعطى Tağri berdi (84)َتْغِري َبْردىي 

                                                           

( TanrıVerdi)وأصثله تثاكرى وردى   تغرى بردى، من أشهر أسماء المماليك بوجه عثام،  ( 84
ويستخدم بهذه الصيغة حاليا في تركيا ويعنى عطاء اهلل، أو أعطى اهلل، ومن الجثدير بالثذكر أن   
هناك اختالف في نطق هذا االسم عند أتراك القبجاق ويرجع ذلك إلى اختالف اللهجات التركيثة  

وهو بمعنى العطاء، " ويرمك " لمصدروقد أشرنا إلى هذا األمر في بداية هذه الدراسة، حي  نجد ا
ولكثن المعنثى   " Bermek"عند أتراك القبجاق، وينطق بالباء " برمك"يكتب " "Vermekوينطق 

تغثرى  " واحد لم يتغير، ولذلكرأينا هذا االسم يكتب بأكثر من شكل في المصادر التاريخية مثثل  
ف الكاف الثال  في الكلمة وينطق حر" تاكرى وردى " و" ثغري وردى "و" تغرى وردى"و" بردى

، (طانرى)األولى من المثال األخير نونا وفق القاعدة التركية ويسمى بالكاف النونية أي أنها تنطق 
الالتينثي،  " V"كذلك ينطق الحرف األول من اللفظ الثاني باالسم وهو حرف الواو مثل حثرف  

الذين تسموا بهذا االسم أشهرهم وهناك مئات المماليك = =ومعنى هذا االسم كما ذكرنا اهلل أعطى
والد المؤرخ المعروف جمال الدين يوسف أبو المحاسن الشهير بابن تغرى بردى، ووالثده هثو   

نائب حلب ثم دمشثق فثي   ( برقوق)بن عبداهلل من يشُبغا األتابكى الظاهري" تغرى بردى"األمير
-"افي والمستوفى بعد الوافىالمنهل الص" العصر المملوكي الجركسى، وقد ترجم له أبنه في كتابه 
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 اهلل أعطى Tağri bermiş َتْغِري َبْرَمش
 الُمْسَتوطْن Toktamış ُتْقَتُمش
 معركة –حرب  Tokuş ُتُقش

 (ممتلئ)حديد ثخين  Dokuz Demir ُتُقز دمور
 مجنون Deli َتلى

 المهر الممتلئ Tok Tay ُطْقَطاي -ايُتْقَط
 (َلْطمة)أمير َصْفعة  Tokatbay ُتقطَباي
 حرب Tokuş ُتُكْش
 وحيد –نادر  Tekin َتكين
 الّثور الشجاع Teliboğa َتالُبغا
 حديد هدية Telekdemir َتلْكَتُمر

 حديد كثير Tümentemür ُتمان َدُمر -ُتَماْن َتُمر 
 (معدن)حديد  Temür-Demir (82)ُتمْر 

                                                                                                                                                         

الجزء الرابع، ومن أمراء المماليك الجراكسة الذين لهم أعمال معمارية األمير تغرى بردى بثن  
م، وهى منشأة 441 /هث 644عبداهلل البكلمشى المؤذى، وله مدرسة بشارع الصليبة شّيدها سنة 

( القبلثي والبحثري  )نكبيثري وإيوانين  ةتتبع نظام المدارس المتطور المكَّون من صحن دور قاع
، وقد ألحق المنشئ ضريحا بمدرسته لكنه لم يدفن به عند وفاته، وقد توفى األمير تغرى نوسدلتي

م وحضر السلطان جقمق الصالة عليه، ودفن في تربة أستاذه األمير 442 / هث648بردى سنة 
زيد من التفاصثيل عثن   لم. َطْيُبغا الطويل بجبانة المماليك كما تذكر بعض المصادر المعاصرة 

رسالة الماجستير التي أعدها كاتب هذه الدراسة في : األمير تغرى بردى ومنشأته بالصليبة انظر
 : قسم تاري  الفن بجامعة إستانبول عن منشأة األمير تغرى بردى بالقاهرة وهى بعنوان

Abdullah Abdülhafiz: Kahire'de Emir Tağriberdi Külliyesi 844/1440 

(Ist.Űni.yayınlanmamış Sanat Tarihi Yüksek Lisans Tezi)Ist.1991  
َتُمر، تيمور، دُمر، َدمير، كلها مرادفات لمعنى واحد وهو معدن الحديد، وقد دخل هذا اللفظ في ( 82

تركيب أسماء تركية كثيرة ولعله أكثر المعادن استخداما في األسماء المملوكية، وتجدر اإلشثارة  
دن عرفه األتراك منذ زمن بعيد في موطنهم األصلي بآسيا الوسطى ولثه مكانثة   إلى أن هذا المع

هامة عندهم منذ القدم، وكان هناك اعتقاد عند األتراك القدماء بقدسية معثدن الحديثد، وكثانوا    
يفرضون على السفراء األجانب أثناء عبورهم إلى حدودهم أن يقفزوا من فثوق حديثد مْحمثى    

راك قديما يقيمون سنويا احتفال للخاقان ويشعلون له موقد حديد ويضعون ، أيضا كان األت(مشتعل)
سندان فوقه حديد مشتعل ويقوم الخاقان بالطرق عليه بواسطة مطرقة من الثذهب وكثان هثذا    
االحتفال يعتبر أكبر الطقوس الدينية التركية القديمة، وهذه األمر يوضح لنا عالقة األتراك بمعدن 

قد دخل لفظ الحديد في تركيب بعض المصادر واألفعال التركية وكذلك بعض الحديد منذ القدم، و
اآلن في التركية الحديثة،ونظرا لما = =المصطلحات والتراكيب اللغوية التي التزال مستخدمة حتى

يتمتع به هذا المعدن من قوة وصالبة وشّدة استخدم بكثرة في األسماء التركية ومنها المملوكية كما 
بيعة الحال هناك تشبيه ومجازعند استخدام معدن الحديد كاسثم َعلثّم والمقصثود أن    ذكرنا، وبط

الشخص الذي يحمل هذا االسم يتمتع بالصفات التي يتمتع بها الحديد من قوة وصالبة وشّدة، فمثال 
ولكن المعنى غير المباشر المقصود هو الثثور  " ثور حديد " وتعنى لغويا " َدُمر ُبغا" حينما يقال 
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 حديد نادر Temüraz تىْمراز
 أمير حديد Temürbay تُفْمرَباى
 ّثور حديد Temürboğa (88)َتُمْرُبَغا 

 حجر حديد Temürtaş تُمر َطاْش –َتُمرَتاْش 
 صخر حديد Temürkaya َتُمرَقيا

 تيمور األعرج Temürleng تيمورلنك -َتُمْرَلْنك 
 (إبرة كبيرة)ة الحديدالمسلَّ Tementemür تَمْنتُمر

 َمعُروف Tanamış َتَنامىيش -َتنامىش 
 (الضخم)الثور الجسد Tanboğa َتْنُبغا
 أمير َجَسد Tenbek (81)َتْنَبك

 أمير جسد ذو شوارب Tenbekmık َتْنبك مىيق
 َنظير –نىّد  Tenğ-Denk َتنْك
 خنزير Tonğuz (ُتْنكْز)َتْنُكز 

 ثور خنزير Tonğuzboğa َتنْكْز ُبَغا
 بحر Deniz (بحر)َتنكز 

 جسدى Tanım تَفَنْم
 أسم خاص بالتركستان Turan ُتوراْن

 ملك التركستان Turanşah ُتوَراْنَشاه -ُتوَران َشاه
 (بارع فى قيادة الخيول)أمير قّياد  Tinbek تيىْنبك

 السعداء األربعة Çarkutlu (اَرُقْطُلوچ)-َجاْرُقطُلو
 أربعة سعداء Çarkutlı جارُقْطلىي

 أربعة أشخاص Çarkes (86) (اركسچ)َجاْرَكس 
 عىَقال الحيوان الغليظ القوى Çağan فاَغْانچ -َجاَغاْن 

                                                                                                                                                         

قوى والصلب كالحديد، وهكذا في بقية األسماء التي دخل الحديد فثي تركيبهثا سثواء أسثماء     ال
حيوانات مفترسة أو طيور أو أحجار أو صخور فقد دخل الحديد كثيرا في أسماء مرّكبة من هثذه  

 : انظر. العناصر

- Kemal Zeki Gençosman: Ansiklopedik Türk Isimleri Sözlüğü ,1.baskı, Istanbul 1975,p.75; 

Kemal Demiray: Temel Türkçe Sözlü ,3.baskı,Istanbul 1988, p.234 

َتُمرُبغا، اسم أحد سالطين المماليك الجراكسة وهو السلطان األربعون من ملوك الترك بمصثر،  ( 88
هث، أصله من األرنؤط، 612جمادى األولى سنة 1 والثاني من األروام، تولى تخت السلطنة في 

. هث، أصبح أتابكا للعسكر بعد سلطنة الظاهر يلباى624ى بالد الشام صغيرا في حدود وجلب إل
 .918-919، ص 8 النجوم، ج : انظر، ابن تغرى بردى

تاني "ذا االسم أيضاا بصيغة وورد ه،"أمير جسد"ي التركية كما ذكرنا في األصل َتْن بك وتعني ف( 81
 9 2ص ،336 ،القاهرة  صافي،جالمنهل ال الدليل الشافي على: ابن تغري بردي:انظر".بك

وتعنثي شثخص أو   " َكْس"، و[4]وهي فارسية وتعني العدد " جار"هذا االسم مركب من لفظين ( 86
 211، ص 4المنهل الصافي، ج: ابن تغري بردي: انظر. نفس وهي فارسية أيضاا
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 خفيف –سريع الحركة  Çalak فالْقچ -َجاَلْق
 قوة –روح  Can َجاْن
 أمير روح Canbay َجاْنَباي
 أمير روح Canbek َجانىَبك

 أمير روح قوي Canbek kara َجانىَبك َقَرا
 أعطى الروح Can berdi جانبردى –َجاْن َبردىي 

 الفوالذ القوى Can pulat َجاْن ُبالْط
 الفوالذ القوى Can pulat َجاْنُبالْط
 روحى Canım َجانىفْم
 روح Cani َجانىي
 الصقر الصغير الذى لم يدّرب بعد Çavlı (اولىچ)جاولى 
 َزَرد –دىْرع  Cebe َجبه -ُجَبا
 ثور زهرة Çiçekboğa (كُبغاچچ)ججكُبغا 
 أربعة رؤس Çarbaş (رباشچ)َجِرَباش 

 أربعة رؤس ذئاب Çarbaş kurt َجِرَباش كرت
 أربعة ثيران Çar boğa َجرُبغا

 ُمحارْب -ُمَقاتىل  Çerci ْرِجىچ -ُجْرجُُِِِي
 أربعة حديد Çardemir َجْرَدُمر

 طابور جند حديد Çeriktemür َجرْك تُمْر -َجَرْك َتُمر
 طابور جند حديد Çeriktemür َجَرْكَتُمر

 أربعة أشخاص Çarkes (ركسچ)جركس  -جاركس 
 الُمهر التوأم Çiftay (فتاىچ)جفتاي 
 سالح -َزَنْد –قّداحة  Çakmak (83)( قمقچ)َجْقَمْق 

 قدرة –قوة  Çekim (كمچ)َجَكم 

                                                           

و الملك الظثاهر  وه، في العصر المملوكي الجركسىهذا االسم  السلطان جقمق أشهر من حمل( 83
السلطان الرابع والثالثون مثن ملثوك   ، سيف الدين أبو سعيد جقمق العالئى الظاهري الجركسى

تولى السلطنة بعد خلعه الملك العزيثز  ، والعاشر من الجراكسة، الترك وأوالدهم بالديار المصرية
ت سلطنته استمر، هث642وكان ذلك في شهر ربيع األول من سنة ، يوسف ابن السلطان برسباى

عن عمر يناهز  هث621من صفر سنة  9وتوفى يوم الثالثاء ، مدة أربع عشرة سنة وعشرة أشهر
وأهم أعمالة ، قلعة الجبل=  =ودفن في تربة األمير قاني باى أمير أخور بالقرب من ثمانين عاما

ء جقمثق الشثي  اسم  ويعنىهث، 622دها في حارة درب سعادة سنة المعمارية المدرسة التي شّي
وكانت هذه األداة بمثابة سالح ورمثْز عنثد أتثراك    ، الذي يُقَدح للحصول على النار أو القدداحة

 ؛424 – 429ص ، 2 ج ، النجثوم : ابن تغثرى بثردى  : انظر. (22-24 لوحات). األعُوُغوز
     Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş,C.4,Anakara 2000,p.117 ؛234، 4ج ، المنهل
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 قدرة سوداء Çekim kara َجكم قرا
 بائع الورد Gülban ُجُلبدان
 كأس حديد Camdemir جْمدُمْر
 األمين -مىعطاُء الحق  Cemez َجمداز
 عصا خفيفة Çomak ُجَمق
 ُمعَدْم –ر فقي Çığay جغاْى

 الملك –الفاتح األكبر  Cihangir جهان كير
 ُمهر صغير Çağatay َجغَتاى
 حديد قوى Cantemür َجنَتُمر
 القوى( فلالق)المزالج  Candar َجْنَدر
 ُمحارْب Cenkli َجْنَكلىي
 أربعة أشخاص Çarkes جهاركس
 شجاعة -جسارة  Güven ُجَواْن
 (لألغنام )الراعي  Çoban (وبانچ)ُجوَبان 

 عشب طيب الرائحة قوى وُمنّبه Çördük جورديك
 الحصان حاد المزاج Çalık اليقچ

 تركي خاص Has Turk َخاْص ُترك
 (الُمعّلم)أعطى األستاذ  Hoca berdi ُخَجا َبردىي
 أعطى اهلل Huda berdi ُخدا َبردىي
 قدم سعيد Hoşkadem (11)ُخْشَقَدم 

 (شردْف)َحلَّ سهال  Hoşgeldi ُخْشَكْلدىي
 أمير باب Darbay َدْربَاي
 أربعة أعذْن Dört kulak ُدرْت ُقَلْق
 مطرقة كبيرة Tokmak ُدْقماْق
 ( 1) (حديدي)م الحديد مالز Demirdaş َدُمْرَداش

                                                           

أحد سالطين الجراكسة وهو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين ُخُشَقدْم بن ، اسم ُخُشَقدْم( 11
وقثد  ، واألول من الروم، وهو السلطان الثامن والثالثون من ملوك الُترْك بمصر، عبداهلل المؤيدى

أن خلثع   هث بعد682عشر من رمضان سنة  جلس ُخُشَقدْم على تخت السلطنة يوم األحد التاسع
هث بعد أن حكم الدولثة  612وتوفى ُخُشَقدْم سنة ، الملك المؤيد أحمد ابن السلطان األشرف إينال

، ودفن في تربته التي كانت تجاور مدرسته فثي الصثحراء  ، المملوكية لمدة ست سنوات ونصف
 وذكر المؤرخ ابن تغرى بردى أنه حضر، وكان يبلغ من العمر عند وفاته نحو خمس وستين سنة

وص  229ص ، 8 ج ، النجوم الزاهثرة ، ابن تغرى بردى: انظر .جنازة ودفن السلطان ُخُشَقدْم
911 

، حي  إن َدُمر بمعنى "حديد حجر"بأنه يعني " دمرداش"فسر المؤرخ ابن تغري بردي هذا االسم (  1
ل حديد، وضاش أو تاش كما ذكر بمعنى حجر، ولكن كلمة داش بهذا االسم وكتابتها بهثذا الشثك  
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 الثور الحديد Demirboğa َدميرُبغا -َدُمرُبغا
 ُمعّلم دمشق Dimaşk hoca دمشق َخَجا
 سعادة كبيرة Devlet ُدواَلت
 األمير السعيد Devletbay دوالتباي -ُدواَلْت باي

 أعطى السعادة Devletberdi دوالت بردي
 ُمعّلم الدولة Devlethoca ُدواَلت َخَجا
 شجاع -أسد Raslan رْساَلن
 ُمهر رقيق Ruktay ُرْقَطاي
 نجل -مولود  Zade زاده

 بيْع Satılmış َساطىلمىش
 رأس ثور Serboğa َسْرُبَغا
 (األساسي)المهر الدعامة  Sırıktay سرْقَتاي

 (ذهبي)حديد أصفر  Sarıtemür َصَرى تمر -َسَرْى تمر 
 بدون لحية Sakalsız سقْلسيىز
 (عدد)ثمانية  Sekiz َسكىز

 ثمانية أمراء Sekiz bey سكز بيه
 الراقص -الثور الواثب  Sekenboğa َسْكنُبغا
 (عدد)ثمانون  Seksen سَكسْن

 قائد عسكرى -المهاجم  Salar ساالر –َسالَّر 
 بدين -ثخين -سمين  Semiz َسمىْز
 المساعد -الساعد  Selamuş (12)َساَلُمش 
 سمين Semer َسْمر
 أمير شهير Senbay َسْنبْك -َسْنباى

 الثور القارض Senboğa سنُبغا
 المنتصر على األعداء، الفائز Sancar ُسنُجر -َسْنَجر

                                                                                                                                                         

وتعني مالزم أو رفيق الطريثق وهكثذا،   " يول داش"تعني في التركية الحقة تفيد المالزمة مثل 
كنايثة عثن   " مالزم الحديد"أو " الحديدي"وعلى هذا األساس يرى الباح  أن اسم دمرداش يعني 

 .2 9، ص 2المنهل الصافي، ج: ابن تغري بردي: انظر. القوة والصالبة

طين المماليك البحرية، وهو السلطان الملك العادل بدر الدين سالُمْش بن سالُمْش، اسم أحد سال( 12
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى، تولى عرش السلطنة المملوكية بعد خلع أخاه الملك السثعيد،  
وقد حكم فترة قصيرة بلغت ثالثة أشهر فقط وقام قالوون بخلعه يوم الثالثاء الحادي عشثر مثن   

، وأرسله إلى الكرك التي أقام بها مدة حتى وفثاة المنصثور قثالوون    هث816شهر رجب سنة 
وتولية أبنه األشرف خليل الذي قام بإرساله مع أخاه الملك خضر وأهله إلى مدينة إستانبول التثي  

، 8ابن تغرى بردى، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ج : انظر. أقام بها حتى وفاته هناك
 4  -9 ، ص 331 ن، القاهرة تحقيق محمد محمد أمي
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 الصقر Sungur (19)ُسْنُقر 
 الماهر -ذو مهارة  Santbay َسْنَطباي
 (ضمير مخاطب)أنت Sengü سنكو

 األمير الفارس Suvarbay َسَواْر َباي
 مهر جندي Sütay ُسْوتاي
 أحببَت Sevdin ُسوُدون
 أفَحَب Sevdi َسوْدي
 أمير عاشق Severbay سورباي
 قطيع -سرب  Sürü ُسوري
 فرح –سرور  Sevinç َسِوْنْج
 الثور المسرور Sevinç boğa َسِوْنجُبَغا
 أمير ثالثون Sibay سيباي

 (14)أمير فرح Şad bek شاذبك -شادىَبك
 لبط -صقر  Şahin شاهين

 سأربعة رؤو Çarbaş جرباش –شرباش 
 الحصان الحاد المزاج Çalık لْقَچ -ُشلْق 
 أسم نهر Şeyhun َشْيُخوْن –َشْيُخو 
 أسد الغابة Şirko شيرُكوه -شىيرْكو

 (12)طائر الّزْرُزور Saruca صاروجا
 أشقر –ذهبي  -أصفر  Sarı َصراِي

 حديد أصفر Sarıtemür صراي َتُمر
 ثور المقدمة –الثور األمامي  Serboğa َسربْعغا -َصْرُبَغا

 الحديد الشديد Sırtemür صىَرُتمر
 كاتم السر Sırdaş سىرَداج -صىرَداج 

 كاتم السر Sırkatmış (18)َصْرَغْتُمش

                                                           

ُُر  " ُسنكُفر، تعنى طائر من فصيلة الصقور، وهثو فثى األصثل     -ُسنُقْر ( 19 "  Sungur –ُسثْن
والحرف الثال  ينطق كما ذكرنا فى مقدمة هذا البح  مثل حرف الجيم فى اللهجثة المصثرية،   

مع أسماء أخرى خالل  وقلب إلى حرف القاف فأصبح ُسنُقر، واستخدم هذا االسم مفردا أو مركبا
 : انظر". َقَرا ُسنُقر "و" آْق ُسنُقر " العصر المملوكى مثل 

-Kemal Zeki Gençosman: Ansiklopedik Türk Isimleri Sözlüğü, p. 192 

 .38 ، ص 8المنهل الصافي، ج: ابن تغري بردي( 14

صفور، وله منقار طويل ذو طائر الّزْرُزور طائر من رتبة العصفوريات، وهو أكبر قليال من الع( 12
وشمالي  ويستوطن أورباقاعدة عريضة، ويغطى فتحة األنف غىشاء َقرنىى، وجناحاه طويالن مذّببان، 

 : انظر. آسيا وإفريقية، ويجمع زراِزيُر 

 418 ص، 362 القاهرة ، 9ط ،  ج ، المعجم الوسيط
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 إُِبتيَع Satlamış َصْطلَمش
 عمود الخيمة Sıruk ُصُرق

 (األساسي)المهر الدعامة  Sıruktay ُصُرقطاي
 الُمعلِّم َصفْر Safarhoca اَصَفرُخَج
 بدون لحية Sakalsız صقلسز
 ممتلئ -قوى -صلب Soncuk ُصْنُجق
 َزْورُق تجديف Sandal َصْنَدل

 َمْشروب Susun صوصون
 (البدر)القمر الممتلئ  Somay ُصوَماي
 أداة ُمالَزمة في التركية Daş ضاش
 جبل Dağ ضاغ
 شفاه Dudak ُضَضْغ
 غطاء –سدادة  Tabata َطاَبطا

 سعيد -مسرور Taşar طاشار -َطاَجار
 أجرود -أصلع  Daz - Taz َتاْز -َطاْز

 شيء حجري نادر Taştekin طاشتكين
 حديد حجر Taştemür َطاْشَتُمر

 أشرق الفجر Tanyırak طانيرق -طان يرق
 الُمهر Tay طاْي
 الثور الطائر Tayirboğa طايرُبغا
 بطل –شجاع  Dayı طايي
 مقبض المدفع Topuç ُطُبج
 أمير ضخم البدن Torabay َطَرَباي -ُطَراباي 

                                                                                                                                                         

سيف الدين صرغتمش بثن عبثداهلل   َصرغْتُمْش، اسم ألحد أمراء المماليك البحرية وهو األمير ( 18
الناصري، كان من مماليك الناصر محمد بن قالوون، وصار من كبار األمراء في عهد السلطان 
حسن الذي قبض عليه بعد ازدياد نفوذه وتصرفه في شئون الدولة وأودع السجن حي  توفى بثه  

وأنشأ الكثير مثن  م، كان لألمير صرغتمش اهتماما بالعمارة 921 / هث123في ذي الحجة سنة 
/ هثث 121العمائر أهمها مدرسته في خط الصليبة وكان الفراغ منها في شهر ربيع اآلخر سثنة  

م، وهى من مدارس المماليك الفخمة، وتتبع الطراز اإليوانى في تخطيط المدارس وبها قبة 928 
التي تظهر ضريحية للمنشئ دفن بها عند وفاته، وتحتوى هذه المدرسة بعض العناصر المعمارية 

هنا ألول مرة مثل قبتي الضريح وإيوان القبلة وتعرف بالقباب السثمرقندية حيث  لهثا رقثاب     
مرتفعة، أيضا كسيت أرضيات صحن المدرسة وكذلك أرضيات اإليوانات وجدرانها بإلواح وقطع 
 الرخام الملون وفق النظام المملوكى، وباإلضافة إلى هذه المدرسة شّيد صرغتمش بمكة ميضثأة، 

: ابن تغرى بردى: انظر(.4 -9 لوحات )وجدد المشعر الحرام وأماكن أخرى بالمسجد الحرام 
 84 -81 المساجد األثرية، ص : ؛ حسن عبد الوهاب949-942، ص 8المنهل، ج 
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 الظاهر -البادئ  Türçi ُطْرجي
 ممتاز -أصيل  Tarhan ترخان -طرخان

 (11)طائر القبرة Turğay ُطْرَغاي
 وَقْف -قام  Durmuş ُطْرُمش
 (الُغرُنوق)طائر الُكْركى  Turna ُطْرنا

 د مهرحفي Toruntay ُطُرْنَطاي
 ثور حجر Taşboğa َطْشُبَغا
 حجر نادر Taştekin طشتكين
 (رالقوى كالحديد والحج)حديد حجر  Taştemür َطْشُتمر
 بدوى –أعجمى أسود  Tat kara َطَط قرا
 اسم قبيلة تركية –قروي  Tatar (16)َطَطْر

 صقر Doğan ُطَغان
 (لواء)قائد عسكري كبير  Toğay ُطَغاي

 قائد حديد Toğaytemür ُطْغاي َتُمر
 (13)حامل الُطّرة  Tuğcu ُطْغجي
 أمير مستقيم Doğrubek ُطْغُرَبك
 َشَجُر الَحْور Toğrak ُطغرْق
 (61)طائر من فصيلة الصقور  Tuğrul ُطغُرل

                                                           

طائر الُقبَرة، جنس من الطيور من فصيلة الُقُبِريات، ورتبة الجواثم المخروطية المناقير، ُسْمّر فى ( 66
، 2الُمعَجم الوسيط، ج : انظر. ضاربة إلى بياض فى أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداءأعالها، 

  191، ص 362 ، القاهرة 9ط 
َطَطْر، اسم أحد سالطين المماليك الجراكسة، وهو السلطان الظاهر أبو الفتح َطَطر، كثان مثن   ( 16

يوما توفى بعدها بعد  مماليك السلطان برقوق، كانت فترة حكمه قصيرة جدا بلغت أربعة وتسعين
هث، ودفن بالقرافة بجثوار  624أن مرض لفترة وكان ذلك يوم األحد الرابع من ذي الحجة سنة 

اإلمام اللي  بن سعد، وكان يبلغ من العمر عند وفاته خمسين عاما، وكان يهوى حفثظ وقثراءة   
المنهثل  : بثردى ابن تغثرى  : انظر. الشعر باللغة التركية ويميل إلى أبناء جنسه من الجراكسة

 .414 – 931، ص 8الصافي، ج 

ُطّره، ُتْغراْغ، ُطغراء، تعنى هذه الكلمة خاتم الخاقان أو الحاكم، أو األمثر الخاقثانى، ويثذكر    ( 13
أن الكلمة من لغة األُغثوز وال يعرفهثا   " ديوان لغات الُترك"محمود الكاشغرى صاحب قاموس 
     :انظر. األتراك، وال يُعَرف أصل هذه الكلمة

   -Mahmut Kaşgarlı: Divan Lügat it-Türk,C.1,p462 
 

ُطغرْل، اسم لطائر جارح من أهم الطيور الذى أعستخدم أسمه كثيرا عند األتراك، وهو طائر من ( 61
فصيلة الصقور، يتميز بقوته وحدة بصره، ويقول عنه األتراك أنه يقتل ألف بطة ويأكثل منهثا   

أخثرى  = =ماء شيوعا عندهم، وتجدر اإلشارة إلى أن هناك أسماءواحدة فقط، وهو من أكثر األس
تطلق على طائر الصقر وأنواعه عند األتراك واستخدمت كاسماء مثثل شثاهين، وطوغثان، أو    
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 طائر يشبه الصقر Tuğrık ُطغريْك
 الحاصل على الطُُّّرة Tuğluk ُطْغلْق
 واضح –حديد بارز  Toğutemür ُطَغيَتُمر
 الممتلئ –الثور الشبعان  Tokboğa َطْقُبغا
 حديد ممتلئ Toktemür ُطْقتُمر
 صادم –َصّدام  Tokutmuş َطْقُتمْش

 عصا -مضرب الكرة  Tokaç (ُطَقچ)ُطُقْج 
 صانع الطوق والسالسل Tokçu (ُطْقجى)ُطْقجي 

 ثخين –بدين  Dokuz ُطقز
 الثور البدين Dokuz boğa ُطُقْز ُبغا

 حديد ثخين Dokuz demir ُقْزَدُمرُط
 المقالع الممتلئ Toksapa ُطْقصبا
 مياه كثيرة Toksu َطْقُصو
 المهر الممتلئ Toktay ُطْقَطاْي
 ضارب -أمير ُمَدمِّر Tokıtbay ُطْقطىباي
 مطرقة الباب Tokmak ُطْقمَق
 الثور المثير لإلعجاب Tanboğa َطْنُبغا
 ر الذهبيالطائ Altınkuş الطْنُقْش
 َفجْر صعب Tanyarık َطْنَيرَق

 شبعان -ممتلىء  Tok طوق -ُطوخ 
 قائم –ثابت  Duran ُطوراْن
 طائر الُقبرة Turgay ُطوْرَغاْي

 مكان السكن –بلدة  Turgut درغوت -طورغود 
 وقف –قام  Durmuş ُطورُمش
 ُمهر حفيد Toruntay ُطورْنَطاي
 البدن ضخم -ثور صغير  Tosun ُطوسوْن
 ُطردة Tuğ ُطوغ
 صقر Doğan ُطوغان

 أنثى الصقر Doğan kız ُطوَغان قيز
 حطب –وقود  Tolan ُطوالْن
 أمير الراية أو الصنجق Tolubay ُطوُلبَاي

                                                                                                                                                         

والصقر كما هو معروف من الطيور الجارحة، من الفصيلة الصقرية، وجمعثه أصثُقر،   . ُطغان
  ؛986، ص 332 الُمعَجم الوجيز، القاهرة : انظر. وُصُقور

- Mahmut Kaşgarlı: Divanü Lugat it Türk,C.IV,Ankara 1986- p.632  
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 صاحب الراية Dolu ( 6)ُطولى -ُطوُلو
 األمير صاحب الراية Dolu bey ُطوُلو بيه
 حديد الراية Dolu demir ُطوُلو تمر

 قمر بدر -َبدْر  Tolun ولوْنُط
 القمر المكتمل –اَلبدْر  Tolun ay طولون آي
 فرقة عسكرية Tümen طومان
 أمير فرقة عسكرية Tümen bay (62)ُطومان باي
 صغير الفهد Taypars َطْيَبرْس
 ثور ُمهر Tayboğa َطْيُبَغا

 مهر حديد Taydemir َطْيَدُمر -طَعْيُتمر
 حديد مهر Taydemir طيدمير
 طائر سريع القفز Tayfur َطْيُفور
 قائد الراية Tinal طىيَنال

                                                           

ُطْوُلو، بضم الطاء المهملة وواو ساكنة والم مضمومة وواو، وتكتب أحيانا بثالالم المكسثورة   (  6
، ويقول ابن تغرى بردى عن هذا االسم أنه من األسماء الغريبثة التثى ال   (ُطْوُلى)والياء المثناة 

اسم القطعة الفوالذ على رأس الصنجق " طو " عرفها إال الفصحاء فى اللغة التركية، وتعنى كلمة ي
كما ذكرنا فثى  " صاحب الصنجق أو الراية " مضاف إليه، ويكون المعنى " لو"الذى فيه الراية، و

بمعنى " طولمق " المتن، غير أن هذه الكلمة فى التركية الحديثة تعنى ممتلىء من المصدر التركى
 : انظر. اإلمتالء 

، تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة 1المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، ج : ابن تغرى بردى
  12 اللغة التركية العثمانية ، ص : ؛ عبداهلل عطية عبدالحافظ91، ص 334 

ت طومانباى أو طومان باى اسم آخر سلطان مملوكي جركسى وبشنقه على باب زويلثة سثقط  ( 62
الدولة المملوكية بصفة نهائية، كان السلطان السابع واألربعون من ملوك الترك بمصر والحثادي  
والعشرون واألخير من ملوك الجراكسة كما ذكرنا، أشتراه السلطان قانصوه الغوري وكان يمثت  

هثث،  329له بصلة قرابة، وقد تولى السلطنة المملوكية في الرابع عشر من شهر رمضان سنة 
فترة حكمه قصيرة حي  حكم ثالثة أشهر وأربعة عشر يوما، وكانت فترة عصثيبة فثي    وكانت

تاري  الدولة المملوكية، وتولى طومان باى قيادة بقايا الجيش المملوكي ضد القثوات العثمانيثة،   
حضر إلى على العثمانيين إال أنه في نهاية األمر سقط في يد القوات العثمانية، وأع توحقق انتصارا

زويلة وعندما أيقن قرب شنقه طلب من الناس حوله قراءة الفاتحة له ثال  مثرات، وقثرأ   باب 
أن يعمل شغله، وبالفعل ( من قام على أمر شنقه)الفاتحة ثال  مرات لنفسه، وطلب من المشاعلى 

تم شنقه بعد أن انقطع حبل المشنقة مرتين في حادثة لم تشهدها مصر من قبل حي  تم شنق أحثد  
أو حكامها بهذه الكيفية المهينة، وتركت جثة طومانباى معلقة على الحبل لمدة ثالثة أيام،  سالطينها

وأعنزل بعد ذلك وُوضع في تابوت وحملوه إلى مدرسة السلطان الغوري حي  تم تغسيله وتكفينثه  
وصلوا عليه هناك ودفن في الحوش الخلفي للمدرسة، وكان يبلغ من العمر عند وفاته حوالي أربع 

أربعين سنة، رحمه اهلل رحمة واسعة، وبموته طويت صفحة دولة المماليك العظيمة التي عاشت و
 11 -18 ، 12 ، ص 2بدائع الزهور، ج : ابن إياس: انظر. سنة 288لمدة 
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 حب حديد –عىشق حديد  Aşktemür َعشْقتمر
 فراشة Kelebek ُغْلَبك
 حجر كريم نادر Firuz َفْيُروز

 (لون)أسود  Kara (69)قرا  –َقارا 
 آنية كبيرة -مرَجل  Kazan َقاَزان
 ملعقة Kaşık َقاشىق
 دم نقى Kanpak قانباك
 (كناية عن القوة)أمير َدْم  Kanbay َقاْنَباي
 (64) (شديد البأس)أمير َدْم  Kanbek َقاْنبك
 أمير َدْم Kanbey َقاْنبيه
 حديد َدْم Kantemür َقاْنتُمْر
 ُعصارة الددْم Kansu (62)َقاْنصوه

                                                           

قرا أو قره، تعنى اللون األسود وهذا المعنى الحرفي للكلمة، واللون األسود عرفه األتراك منثذ  ( 69
حي  البرودة الشثديدة  ( في موطنهم األصلي وسط آسيا)ز عندهم إلى الشمال زمن بعيد وكان يرم

وكانت ريثاح بثاردة جثدا،    " َقرا َيْل"والسماء الملبدة الداكنة، وكانوا يطلقون على رياح الشمال 
وتعنثى  ( الشتاء األسثود " )قرا قيْش"ويطلق األتراك حتى اآلن على الشتاء البارد قارص البرودة 

البارد جدا حي  السماء الملبدة غير الصافية، وزاد اهتمام األتراك باللون األسود في مجازا الشتاء 
العصر اإلسالمي خاصة في العصر العباسي كنوع من التوقير لراية العباسيين السثوداء، ومثن   
الجدير بالذكر أن األتراك من الشعوب التي عندها أحاسيس معينة لبعض األلوان وتستخدمها فثي  

 : انظر. ، واألبيض، واألسود(التركوازى)ن ذلك اللون األزرق، والفيروزي األسماء م
- Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş,C.6,Ankara 2000,pp.429-431 

 2 ،ص2112محمد محمد أمين، القاهرة : ، تحقيق3المنهل الصافي،ج: ابن تغري بردي( 64

سالطين المماليك العظثام وهثو قانصثوه الغثوري،     قانصوه أو قنصوه أو قانصو اسم آخر ال( 62
السلطان السادس واألربعون من ملوك الترك بالديار المصرية والعشرون من ملوك الجراكسثة،  

هثث  318كان من مماليك السلطان قايتباي، تولى تخت السلطنة يوم االثنثين مستهل شوال سنة 
ى رغبة كبار األمثراء المماليثك، ولّقبثوه    بعد أن امتنع وبكى في البداية وقبل السلطنة نزوال عل

بالملك األشرف وكّنوه بأبي النصر قانصوه الغوري، ُقتلف في موقعة مرج دابق الشهيرة بعثد أن  
هث، وبلغت فترة حكمثه خمثس   322أنكسر جيشه وذلك في الخامس والعشرين من رجب سنة 

أمام القوات العثمانية أصثيب   عشرة سنة وتسعة أشهر، وقيل في مقتله أنه عندما أيقن من هزيمته
وسقط صريعا من فوق فرسه، ومات من شثدة القهثر،   ( الشلل)بصدمه أدت إلى إصابته بالفالج 

وهناك من يذكر أن الغوري لما أيقن الهزيمة ابتلع فص ماس كان معه فلما وصل إلى جوفه غاب 
جثته تحت سثنابك  عن الوعي وسقط ميتا من فوق فرسه، ولم يعثرعلى جثته، أو ضاعت معالم 

الخيل بالمعركة، وكعادة السالطين المماليك شغف الغوري بالبناء والتشييد فقام خالل فترة حكمثه  
بإنشاء عمائر كثيرة متنوعة مابين مدارس وجوامع ووكاالت وأسبله، باإلضثافة إلثى إصثالحه    

ومثن أشثهر   وترميمه وأضافته بعض الوحدات أو العناصر المعمارية لبعض العمائر السثابقة،  
الضخم في حي الشرابشيين وهو الحي الذي يحمل = = عمائر الغوري بالقاهرة الُمجمدع المعماري

ويتكون من جامع ومدرسة، باإلضافة إلى القبة الضريحية والمقعد، وكذلك الوكالة ( الغورية)أسمه 
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 روحي -َدْمى  Kanım قَفانىم
 أبن Kanı َقاني
 (68)أبن السعيد Kanıbay ي َبكقَفانى -قَففانىي َباي

 أبن سعيد أسود Kanıbaykara َقانِي باي َقَرا
 أبن السعيد Kanıbay َقانيباي
 صخر Kaya َقاَيا

 أمير قائد Kayıtbay (61)( قائد بيه)َقايىْتَباي 
 (ثابت)ال ينزلق  Kaymaz قَفاْيَماز
 قاس –حديد شديد  Kabatemür َقَبا َتُمر

                                                                                                                                                         

دد عمارة والربوع خلف المدرسة، وأضاف مئذنة ذات رأسين بالجامع األزهر، وج لوالحوا ص=
عند حوش العثرب   روالدكاكين، وأنشأ جامعا آخ لخان الخليلي وأنشأ به مجموعة من الحوا ص

، وجدد معظم عمائر القلعة، وبعبارة أخرى كثان  (عرب اليسار بالقرب من ميدان السيدة عائشة)
ري آخر سالطين المماليك الكبار الذين تمكنوا من مواصلة النشاط المعمثا  -رحمه اهلل -الغوري

 : انظر. م1 2 -هث 329قبيل سقوط الدولة على يد القوات التركية العثمانية سنة 
، 9، ط 4بدائع الزهور في وقثائع الثدهور، ج   (: هث391محمد بن أحمد الحنفي ت)ابن إياس 

؛ محمثد  34، وص  1-11، ص 9، ط2؛ ج 4-2، ص 364 تحقيق محمد مصطفى، القاهرة 
الغوري، مخطوط رسالة ماجستير غيثر منشثورة، كليثة     مدرسة السلطان قانصوه: فهيم محمد

 (.93-98لوحات ) 311 جامعة القاهرة  -اآلثار

 2 ، ص3المنهل الصافي، ج: ابن تغري بردي( 68
أصلها قائد بيه ولكن األتراك اعتادوا إهمال الهمزات الوسطى واألخيرة كتابة ونطقثا   -قايتباي( 61

الجراكسة صاحب المنشآت العظيمة، وهثو السثلطان   من أشهر سالطين  –وذلك لصعوبة نطقها 
الحادي واألربعون من ملوك الترك والخامس عشر من ملوك الجراكسة بالديار المصرية والبالد 
الشامية، تولى السلطنة بعد خلع السلطان ُتمْربغا وكان ذلك يوم االثنين السادس من رجثب سثنة   

السلطان الملك األشرف أبو النصر قايتبثاي  هث، وتلقب بالملك األشرف فصار اسمه ولقبه 612
هثث  693وهو جركسى الجنس جلب إلى الديار المصرية في حدود ( نسبة إلى تاجره)المحمودى 

 612من سثنة  )سنة وعدة شهور 23واشتراه األشرف بْرسبَاى، وحكم قايتباي لفترة طويلة بلغت 
ية عظيمة نتيجثة االسثتقرار   ، وشهدت فترة حكم قايتباي نهضة معمارية وفن(هث 31إلى سنة 

السياسي الذي شهدته البالد، وأنشأ قايتباي الكثير من العمائر التثي تنوعثت مثابين مثدارس،     
ووكاالت، وأسبله وكتاتيب، وقالع، وأضرحة، وامتدت منشأته إلى معظثم المثدن المصثري،    

الشريف، هذا باإلضافة باإلضافة إلى منشأته في بالد الشام، والمدن المقدسة بمكة والمدينة والقدس 
. أعمال الترميم والصيانة التي أجراها بالعمائر السابقة التي شّيدها السالطين والملثوك السثابقين  

 -، تحقيق جمال الدين الشّيال8 النجوم الزاهرة، ج : ابن تغرى بردى: انظر( 99-91لوحات )
نشآت السثلطان  م: ؛ حسنى محمد نويصر932 -934، ص 312 فهيم محمد شلتوت، القاهرة 

جامعة القاهرة  -قايتباي الدينية بمدينة القاهرة، مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلثار
؛ عبد الرحمن محمود 219، وص 221، ص  ؛ حسن عبد الوهاب، المساجد األثرية، ج 312 

 .316 القاهرة ( سلسلة األعالم)قايتباي المحمودى : عبد التواب
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 بالد القبجاق أو القبجاق Kıpçak (قبجاق)قبجاق 
 بالد القبجاق Kıpçak (ُقبُجق)َقْبَجق 

 أفْجُرود -أصلع  Kabak َقَبق
 نمر Kaplan (النپَقا) –َقْبالْن 

 جمال السماء Kubilay ُقْباَلي
 سعيد -مبارك  Kutlu ُقتلُو

 حديد مبارك Kutluktemür ُقتُلوقَتُمر
 عظيم –كبير  Kocacık ُقَجاُجق

 شجاع –جسور  Koçak (ُقَجْق)َجْق ُق
 الكبش الضخم الُمَصاِرع Koçkar (قجقار)ُقْجَقار 

 ثعبان كبير Kocamar ُقَجَمار
 (الشجاع)ال يهرب  Kaçmaz (66)(قجماز)قْجَماس 
 قاسى -شديد  –أسود  Kara قره -قرا 

 األسد القوى Karaarslan َقَرا أْرسالن
 الَعبْد -ود الرأس األس Karabaş َقرابَاْش
 الثور القاسى Karaboğa قراُبغا
 الفوالذ الشديد Karapulat قَراُبالْط
 الحديد القاسى Karatemür َقَرا َتُمر
 الوحيد الشديد Karatekin قراتكين

 حجر حديد قاسى Kara Demirdaş َقَرا َدُمْرَداش
 لحية سوداء Kara Sakal َقَرا ُسْقل
 الصقر الشديد القوي Kara Sungur َقَرا ُسْنُقر

                                                           

سم أحد أمراء المماليك الجراكسة وهو األمير سيف الدين قجماس االسحاقى الظاهري َقْجمَاْس، ا( 66
بن عبداهلل، كان من مماليك األمير جقمق نائب الشام، تدرج فثي الرتثب والمناصثب بالدولثة     

م، 461 /هثث 662المملوكية إلى أن تم تعينه فى عهد السلطان قايتباي أميرآخور كبيثر سثنة   
هث ُعيدن نائبثا  662ة على إنشاء قلعة قايتباي في اإلسكندرية، وفى سنة وأشرف خالل تلك الفتر

م، ودفن هناك وكان قد شيدد مدرسة أثناء نيابتثه  461 /هث632للشام وظل بها حتى وفاته سنة 
بالشام، وأنشأ األمير قجماس االسحاقى مدرسة بالدرب األحمر بالقاهرة، وقد شرع في إنشاء هذه 

هث كما هو ُمسثّجل  661هث، وانتهى العمل بها 664الشام أي قبل سنة  نيابةالمدرسة قبل توليه 
على أعمال النجارة وهى آخر األعمال التي تمت بالمدرسة، وهى مدرسة إيوانية الطراز مكونثة  
من صحن وأربعة إيوانات أكبرها القبلي والبحري، وتحتوى هذه المنشأة علثى سثبيل وكتثاب    

لمزيد من .وُتعَرْف المدرسة اآلن بين العامة باسم جامع أبو حريبة وحوض باإلضافة إلى المئذنة،
- 28، ص  المسثاجد األثريثة، ج   : بحسن عبد الوهثا : التفاصيل حول هذه المدرسة انظر

مدرسة األمير قجماس االسحاقى، دراسة أثرية معماريثة، مخطثوط   : ؛سوسن سليمان يحي282
 (.23-26لوحات ) 362 جامعة القاهرة  –رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلثار 
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 حاجب أسود Kara Kaş َقرَا قَاْش
 كوكب المشترى –أرنب برى  Kara Kuş َقرَاُقوْش
 الكبش األسود Kara Koç چقرا قو
 خيال الظل –العين السوداء  Karagöz (قراكوز)قرا كز 

 بحّدة( مقطوع)مكسور Karakesik قَفَرا َكَسك
 األسودالفوالذ  Kara Pulat َقَراَباَلط
 نوع من الغزالن Karaca َقَراَجا
 الُمعلَّم الشديد Karahoca َقَراُخَجا
 حديد قاسى KaraDemir قرادمير
 اللحية السوداء Kara Sakal َقَراُصقل

 المهر األسود Karatay َقَرطاى -َقَراَطاي
 حفيد المهر األسود Kara Toruntay قراُطرْنَطاي
 ر األسودالصق Kara Doğan قراُطوغان
 الرجلع الُمسّن Kara Koca َقراقُفَجا
 الشاة السوداء Kara Koyunlu قراقوينلو
 النسر األسود Kara Laçın َقَراالجين
 يوسف العبد Kara Yusuf قرايوسف
 كابوس Karabasan قره بَاصَاْن

 المهر األسود Karatay َقَرَطاْي -قره طاي 
 حطمُت –كسرُت  Kırdım قىْردم

 كسَر Kırdmış دمىشقىر
 َقصير Kırt قىرْط

 (الشجاع)ال يخاف  Korkmaz (63)ُقرْقَماْز –ُقرْقَماْس 
 ُمعّلم القرم Kırımhoca قرْم خجا
 شّيْد -أفْسَس  Kurmuş ُقْرُمْش

                                                           

، وهو األمير سيف الدين ُقرْقماس السيفى حد األمراء الجراكسة الكبار، اسم أ( ُقرْقماْز)ُقرْقماَس ( 63
من ولّى الدين أتابك العسكر، توفى في الثال  والعشرين من شهر رمضان سنة تسثعمائة وسثتة   

بقرافة المماليك الشرقية ال تزال قائمثة حتثى   عشر من الهجرة ، شّيَد مجموعة معمارية ضخمة 
اليوم وهى مكونة من خانقاة وقبة ضريحيه وسبيل وكتاب، وُشّيدت هذه المجموعة المعمارية بين 

وُتعد هذه المجموعة المعمارية من أهثم وأجمثل   . م 211  -212 / هث 9 3-  3سنوات 
كي المتطور في هذه المرحلة من عصر العمائر الجركسية المتأخرة التي ُتعّبر عن الطراز المملو

 .المماليك

لمزيد من التفاصيل عن هذه المنشأة المعمارية انظر الدراسة العلمية القّيمة التي أنجزهثا العثالم   
األمير كبير قرقماس وملحقاتها، دراسة معمارية  مدرسة: الجليل محمد مصطفى نجيب تحت اسم

 .م312 لية اآلثار، جامعة القاهرة أثرية، مخطوط رسالة دكتوراة،غير منشورة، ك
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 َدسدَاس -مكَّار  Kornaz ُقوْرناز -ُقْرَناص 
 الراهب –الرأس األسود  Karabaş قره باش
 حاجب أسود Kara Kaş قره قاش
 رجل ُمسْن Kara Koca قره قوجه
 طائر من فصيلة النسور Kara Kuş قره قوش
 أبن أفوّزة Kazoğlu َقْزُاوغلي
 أمير غالى Kızbay قىْزَباي
 حديد غالى Kızdemir قْزَدُمر

 (لون)أحمر  Kızıl قزيل -قزل 
 َهربُت Kaştım َقْشَتْم
 حاجب حديد Kaştemür َقْشتَعُمر
 َحاجبى Kaşım مَقْش

 حّدة –شّدة  Kaska -Kasuk َقْصَقا
 أعطى القضاء Kazaberdi قضا بردي
 بخت -حّظ -سعادة Kutuğ ُقُطج

 الثور الوحشي Kutuz (31)ُقُتْز  -ُقُطز 
 األمير السعيد Kutlubay ُقُطلَباي
 سعادة –بركة  Kutluca ُقْطلجا
 حديد نادر Kutluktemür قْطُلْقَتُمر
 بركة Kutlukça قطلقجا
 سعيد –مبارك  Kutlu ُقطُلو
 األمير المبارك Kutlubay ُقْطُلوَبك –ُقْطُلوَباي 

 الثور المبارك Kutluboğa ُقْطُلوُبَغا
 سعادة –بركة  Kutluca قطلوجا

                                                           

المعزى، وهو الثال  من ملثوك   هو السلطان الملك المظفر سيف الدين ُقُطْز بن عبدا هلل: ُقُطْز (31
ذي  1 الترك بمصر، تولى السلطنة بعد الملك المنصور ابن أستاذه المعز أيبك، وكان ذلثك فثي  

في عين جالوت وأنتصر عليهم، وُقتلف عند هث، وقاد الجيش المملوكي ضد التتار 821القعدة سنة 
هث على يثد األميثر    826من ذي القعدة سنة  8 عودته إلى القاهرة بالقرب من الصالحية في 

بيبرس البندقدارى وبعض األمراء، وبهذا تكون فترة حكمه سنة واحدة إال يومثا واحثدا، ومثن    
كل مختلف عنثد أتثراك القثازاق    ينطق بش( ويعنى الثور الوحشى)الجدير بالذكر أن اسم ُقُطز 
وهناك بعض األبيات الُمؤثِّرة التي قيلت في مقتل ". قىطاْس " و" قىيتىْز " والقرغيز األن حي  ينطق 

 : السلطان المظفر ُقُطز على لسان شهاب الدين أبو شامه وهى

 من مصر ُتْركىد َيجوُد بنفسه * َغلَب الّتتار على البالد فجاءهم "  
 : انظر". ولُكل َشْىء أففة ع من جنسه * هََْلُكهم وبدَََّد َشْملُهم بالشَّام أ 

 61-12، ص 1؛ النجوم الزاهرة، ج 12-14، ص3المنهل الصافي، ج : ابن تغرى بردى
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 الُمعّلم المبارك Kutluhoca ُقْطُلوَخَجا
 الملك السعيد Kutluşah ُقْطُلوَشاه
 سعادة –بركة  Kutlıca قطيلجا

 َصْرخة Kıkcık (قيىقجْق)ققىشقى 
 بْطَة Kalavun ( 3)قالوون
 (الشَّوَكُة)َحسك السمك  Kılcık قلجيْق -قلجق 

 الباقي –الثور الُمقيم  Kalmatay َقْلَمَطاْي
 السيف Kılıç (قليج)قلج  -قليج 

 بدون أعذْن Kulaksız ُقَلْق سيز
 غليظ -ثخين Kalıncık قلنجق

 Komari ُقَماِري
نوع من البخور الجيد يزرع في ُقمار 

 بورنى بجنوب الهند
 خيرزان -َقَصبة  Kamış ًقمىش
 َدْم طاهر Kanpak قنباك
 منحن –أحَدْب  Kanbur َقْنُبر
 أعطى الّدْم Kanberdi قنبردي
 َدْم نقى Kanpak قنبق
 أمير َدْم Kanbek قنبك

                                                           

قالوون هو اسم للسلطان المملوكي العظيم الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتح بن (  3
صالحى النجمى، وهو السابع من ملوك الترك بالديار المصرية، تسثلطن  األلفي التركي ال عبدا هلل

هث، وحكم لمدة أحدى عشرة سثنة  816بعد خلع السلطان سالُمش وذلك في شهر رجب من سنة 
هث ودفن في ضريحه الضخم الملحق 863وثالثة أشهر، توفى في السادس من ذي القعدة من سنة 

ر الُمجمدع المعماري الضخم الذي أنشأه في النحاسين أهثم  بمدرسته وبيمارستانه بالنحاسين، ويعتب
أعماله المعمارية ويحتوى الضريح الذي أشرنا إليه وهو أضخم ضريح ُشيِّد حتى عصره ووصفه 

كناية عن ضخامته، وقد أنجز المنصور قالوون هذا الُمجمدع " تربة عظيمة " ابن تغرى بردى بأنه 
وأشار ابن تغرى بردى إلى ذلك ويؤكد ذلك النص التأسيسي المعماري الضخم في فترة قصيرة، 

الذي يعلو المدخل الرئيسي للضريح والمدرسة ويشير إلى تاري  البدء في البناء وهو ربيع األخر 
هث، أي أن البناء أسثتغرق فثي هثذه    864هث واالنتهاء في جمادى األولى سنة 869من سنة 

 :انظر. المجموعة حوالي ثال  عشرة شهرا فقط
المسثاجد  : ؛ حسن عبد الوهثاب 922وص  232، ص 1النجوم الزاهرة، ج : تغرى بردى ابن

وعن معنى قالوون يستشف مما ذكثره العثالم   ؛ (3-1لوحات )  2 -4  ، ص  األثرية، ج 
التركى المرحوم جالل أسعد آفْرَسَوْن أنه يعنى البطة حي  يقول أن قالوون كان يتخذ البطة رنكثا  

يتخذ زهرة الزنبق شعارا، وهى رمز الملكية المعروف، وهى زهرة جميلة لهثا   له، وأحيانا كان
. رائحة طيبة، وأن قالوون وضع هذه الرموز أو الرنوك على الراية التى أستخدمت فثى عهثده  

 : انظر
-Celal Esat Arseven: Türk Sanatı, Istanbul 1984, p.78. 
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 نزيل –َضيْف  Konuk (قونوق)ُقَنْق 
 األمير الضيف Konukbay ُقُنْقَباي -ْق َباي ُقَن

 األمير الضيف Konukbay قنقبائي
 َكبْش Koç چقو -قوج 

 َحَمْل Kuzu قوزي
 طائر Kovsun َقْوُصون
 قليل –نادر  Kıt قىيت
 الَكاسر Kıran قىيران
 َكسرُت Kırdım قىيردْم

 أنثى الصقر Kızdoğan قىيز ُطوغان
 (القوى)ْقتلف ال ُي Kıymaz قىيَماز
 قَراب –غىَماد  Kın قىين
 لوداْم Kınar قىيَنار
 عمامة –قلنسوة  Kavuk قُاوْق -َكاُوك 
 كلب Köpek ُكَبك -ُكُبك
 مصارعة -مزاحمة  Kapış (قابش)َكِبيش 
 الثور الضخم Gütboğa (32)(َكتُبغا)َكْتُبغا 

 صعوبة –ثغرة  Gedik َكتك
 دلبَا –َلبد  Keçe (َكجا)كجا 

 جودال -رّحال  Göçeri ُكجري
 صغير Küçük (39)ْك ُچُك –ُكَجك 

                                                           

ية، وهو السلطان الملك العادل زين الثدين َكْتُبغثا بثن    َكْتُبغا، اسم  أحد سالطين المماليك البحر( 32
عبداهلل المنصوري التركي المُغلى، جلس على عرش السلطنة يوم الخميس الثاني عشر من شثهر  

هث وذلك بعد أن خلع الناصر محمد بن قالوون الذي فر إلى الكثرك، وتلقثب   834المحّرم سنة 
الترك بالديار المصرية، وأصله من التتثار مثن   بالملك العادل، وهو السلطان العاشر من ملوك 
هث وأخذه المنصور قالوون وتثولى رعايتثه   823أسرى موقعة حمص األولى التي وقعت سنة 

وأعتقه وجعله من جملة مماليكه ورقاه حتى أصبح من كبار أمرائه، وكانت مدة سثلطنته سثنتين   
هث ونقل إلى دمشق حي  112 وسبعة عشر يوما، وقد توفى يوم الجمعة خالل عيد األضحى سنة

 :انظر. دفن في تربته بسفح جبل قاسيون غرب الرباط الناصري 

 6   -2  ، ص 3؛ المنهل الصافي، ج 22، ص 6النجوم الزاهرة، ج : ابن تغرى بردى
، اسم أحد السالطين المملوكية البحرية الصغار، وهو السلطان الملك األشرف عالء الدين ْكُچُك( 39

السلطان الناصر محمد بن قالوون، أجلسه األمراء على عرش السلطنة بعد خلع أخيثه  كُعُجك ابن 
هثث، ولقثب   142أبى بكر ابن الناصر محمد وذلك في يوم االثنين الحادي عشر من صفر سنة 

بالملك األشرف ولم يكن قد أكمل عامه الخامس بعد، وقيل كان عمره دون السابعة، وهو السلطان 
الترك بالديار المصرية والثاني من أوالد الملثك الناصثر محمثد، ولثم      الرابع عشر من ملوك

في الحكم طثويال حيث     -والذي يعنى اسمه بالتركية الصغير –يستمثثر هذا السلطان الطفل 
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 يوم صعب Güçgün (َكجَكن)كجكن 
 مناسب –الئق  Giray َكَراْي
 ذئب Kurt َكْرت

 بطل –شجاع  Kurt (كرْد)ُكرد  –ُكرت 
 أمير ذئب Kurtbay ُكْرَتباي

 َزْوَرْق Kerci (كرجى)َكْرِجي 
 (فعل)لف َدخ Girdi (ْردىىگ)كردي 

 صانع األوتار Kirşci كرْشجي
 جسارة –شجاعة  Kezik َكزْك -ُكُزك 
 مُحَترْم -جميل  Güzel كُفُزل -ُكَزل 

 الثور الجميل Güzelboğa ُكُزل ُبَغا
 حيران Kes كَفْس
 أمير حيران Kesbay َكْسَباي
 المهر الحيران Kestay َكْستَاى
 المهر الضخم Kostay ُكْسَتاي
 بدون لحية Kesv ْوكَفَس
 صعوبة -قوة  Güç (َكج)ُكْش 

 ُولَد بصعوبة Güçdoğdu َكْشُتْغدىي
 ُولَد بصعوبة Güçdoğdu كشُدْغدىي
 (يستخدم في ربط الخيل)حبل قوى  Güçyalu ُكْشكَلي

 متعافي -قوى  Güçlü (َكجلى)ُكْشلي 
 الثور المىرتاح Kefretay َكفَرَطاي
 فراشة Kelebek َكلبْك
 (معدن)الفضة  Gümüş (كُفمش)ُكمْش 

 الثور الفضي Gümüşboğa ُكْمُشبغا
 (اليوم)أشرق النهار  Gündoğdu ُكْن ُدغدي
 أشرق النهار Gündoğdu كُفْنُدْغدىي
 يوم قصير Güncük كنجك
 حجر الجوهر Kuhrdaş ُكُهْرَداش
 بدوى –رّحال  Göçebe ُكوَجَبا
 جّوال –َرّحال  Göçeri ُكوجري

                                                                                                                                                         

وذلك لصثغر سثنه،   = =بلغت فترة حكمه خمسة أشهر وعشرة أيام، ولم يكن له من األمر شيء
قوصون، وقد ُقتلف السلطان عالء الدين كجثك علثى    وكان المتصرف في شئون السلطنة األمير

 :انظر. هث وكان عمره اثنتا عشرة سنة148فراشه سنة 
 43، ص 1 ؛ النجوم، ج 22 - 2 ، ص 3ابن تغرى بردى، المنهل، ج 
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 أرنب صغير Göçken كوجكا
 الوسيم مثل السماء والقمر Gökay ايڭكو -كوكاي 

 طاز الوسيم Gökaytaz كوكاى َطازْ 
 نهار ساطع –شمس  Gündük َكوْنُدك
 شىء ُمحَترق -غضب شديد Güyük ُكَوْيك
 حديد بطل Kuyıtemür كىيَتُمر
 جاء البطل Kuyıgeldi (كيكلدى)َكْيَكْلدي 

(94)(ينچال)نالشي-اَلِجين  Laçın شجاع -نوع من الصقور 
 لَمَس Ellemiş اللمش

 شجرة البلوط Mazı مازو -َماِزي 
 ُقطْن Mamak َماَماق
 ثور الحىصاد الرئيسى Mamay َماَماي
 تحريف ألسم محمد Memiş-Memik َمامىْش
 فلفل أسود Murç ُمْرَجى

 أمير مصر Mısırbay مىصر َباي
 أمير مغولى Moğolbay ُمُغْلَباي
 هر مغولىُم Moğoltay ُمْغلطَفاي
 أمير الشَّراب Melbay َملباي
 حديد ملك Melektemür َملىْكَتُمر
 شمعة صغيرة Mumcuk َمْمِجْق

                                                           

، اسم أحد سالطين المماليك البحرية وهو السلطان الملك المنصور حسام الثدين  (الشين)الجين ( 34
اليك المنصور قالوون الذي أفمدره عندما أصبح سلطانا وجعله نائبثا لقلعثة   الجين، أصله من مم

دمشق، وعندما أعتلى عرش السلطنة السلطان كتُبغا أصبح الجين نائبا للسلطنة، وقام الجين بخلع 
هث، وقد هرب كتُبغا إلى دمشق بعد خلعه،  838العادل كتُبغا يوم الجمعة العاشر من صفر سنة 

طان حسام الدين الجين بعد أن حكم الدولة المملوكية سنتين وثالثة أشهر، وكان يبلغ وقد ُقتلف السل
من العمر عند مقتله خمسين سنة تقريبا، وهناك قصة مرتبطة بالسلطان الجين وهى عندما قتثل  
األشرف خليل بن قالوون هرب األمير الجين واألمير َقرَا ُسنُقر إلى جامع أحمد بن طولون وكان 

لئن نجانا اهلل من " وصعدا األميران إلى المئذنة واختبئا فيها، وعند ذلك قال األمير الجين متخربا 
وبالفعل حينما أصبح الجين سلطان قثام بإصثالح   " هذه الشّدة وصرت شيئا َعمدرت هذا الجامع 

 الجامع الطولوني، وجدد المئذنة وشّيدها هذه المرة بالحجر، وأضاف شادروان للوضوء عبارة عن
بناء مربع يعلوه قبة حجرية كبيرة وفى أرضيته حوض ماء للوضوء، أيضا أعاد بناء المحثراب،  
وجاءت أعمال السلطان الجين المعمارية بالجامع الطولوني وفق الطراز المملثوكي فيمثا عثدا    
المئذنة التي احتفظت بقسم كبير من شكلها القديم، أما قسمها العلوي فقد اتبثع طثراز المبخثرة    

لوكي وقد شّيدت المئذنة كلها بالحجر، وقد أوقف السلطان الجين أوقافا كثيرة علثى الجثامع   المم
 :انظر. الطولوني ورتب به وظائف من الفقه والحدي  والتفسير وغير ذلك

 83  -88 ، ص 3المنهل، ج : ابن تغرى بردى
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 شعوذة -سحر  Mencek َمْنَجك
 ُخرْج الحصان أو الحمار Mançuk ْكچَمن

 حجر البيت Mantaş َمْنطاش
 َبكرة كبيرة Mantu َمْنطو

 (األبدي)الفهد الخالد  Mengüpars (منكوبرس)ْنُكبرس َم
 ذو الحلقة أو السوار Mengeli (منُلى)منكلي 

 الثور ذو الخلخال أو الحلقة Mengeli boğa َمْنُكلي ُبَغا
 أعطى الخلود Mengü berdi منكو بردى
 الفهد الخالد Mengüpars َمْنُكوبرس
 حديد خالد Mengü timür َمْنُكوَتُمر
 المهر الخالد Mengütay منكو تاى

 َنهْم –أفكول دائم  Mengüres (منكورش)َمْنُكوَرس 
 أنا الثور Menliboğa منليبغا
 َشوارْب -شارب  Mık ميْق
 مجهول Nanık نانىق

 أعسطى -أمير ماهر Nahşıbay نخشي باي
 ُمهر قوى Nığtay نغتاى
 صاحب الخيول -الخّيال Nuktbay نقطباي
 أمير طيب، صالح Nikbay ينْكبَا

 يوم جديد Nevruz َنْوُروز
 أسم شعب من األتراك Nuğay ُنوَغاْي
 الَخادْم Nukar نوكار
 َتَضُرع -رجاء  Niyaz نيَاْز

 قمة الورد Verdbaş َورْدبَاش
 المع -مضىء  Yaruk َياُروق

 سماء صافية Yazgök (ياز َكوك)يازكوك 
 أمير وسيم Yahşıbay َيْخشىي باي -َيْخشىَباي

 معُشوق –محبوب  Yar َيْر
 تصادم –صدام  Yarş َيرْش
 صادم –أمير تصادم  Yarşbay َيرْشَباي
 على المحبوب Yar Ali َيْرَعلي
 أمير الصيف Yazbek َيْزَبك
 هبة الصيف Yazdad َيْزَداد
 الثور اليافع Yaşboğa َيْشُبغا
 شاب -أمير يافع  Yaşbek َيْشَبك
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 الَمطر Yağmur ُمورَيْغ
 إغضاب Yemek يَمْك
(95)َيْلَباي  Yelbay األمير الشجاع 

 الثور الشجاع Yelboğa َيْلُبَغا
 ثور روس الجسور Yelboğarus َيْلُبغاُروس
 الُمعّلم الشجاع Yelhoca َيْلُخَجا
 طائر الّسْلَوى Yelu َيلُو
 ملتهب –حديد محترق  Yantemür َيْنتُمر
 الحْمَلة Yurş ُيورْش
 شيطان كبير Yekrek َيْكَرْك

 قائمة بأسماء سالطين المماليك البحرية

 م 221 /هث 846المعز عز الدين آْيَبك  -

 م 221 /هث 822المنصور نور الدين على  -

 م223 /هث821الُمظّفر سيف الدين ُقُطْز  -

 م281 /هث826الظاهر ركن الدين َبْيَبرْس البندقدارى  -

 م211 /هث818كة خان السعيد ناصر الدين بر -

 م213 /هث816العادل بدر الدين سالُمْش  -

 م213 /هث816المنصور سيف الدين قالوون  -

 م231 /هث 863األشرف صالح الدين خليل  -

 م239 /هث839الناصر ناصر الدين محمد  -

 م234 /هث834العادل زين الدين كْتُبَغا  -

 م231 /هث838المنصور حسام الدين اَلجين  -

 م233 /هث836( المرة الثانية)محمد  نالناصر ناصر الدي -

                                                           

سلطان التاسع والثالثون يلباى، اسم أحد سالطين الجراكسة وهو السلطان الملك الظاهر يلباى، ال( 32
من ملوك الترك بمصر والربع عشر من الجراكسة، أصله من بالد الجركس، جلبه األمير إينثال  

هث ثثم  621عضُضْع من هناك إلى مصر مع عدة مماليك اشتراهم السلطان المؤيد شي  قبل سنة 
عساكر بعد مثوت  أعتقه وجعله من جملة مماليكه، تنقل في الوظائف إلى أن وصل إلى أتابكية ال

هث، وُخلَع بعد مدة يسثيرة،  612من ربيع األول سنة  1 األمير َقانْم األتابك السابق، تسلطن في 
 نأي أنه حكم لفترة قصيرة جدا لم تتعد الشهرين لم يكن له من السلطنة إال االسم فقط كما يذكر اب

ها إلى توفى في بدايثة  تغرى بردى، وأعرسل إلى اإلسكندرية بعد خلعه حي  سجن في أحد أبراج
 : انظر. هث، وكان قد جاوز السبعين من عمره619ربيع األول سنة 

 911، وص 923-928، ص 8 النجوم، ج : ابن تغرى بردى
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 م913 /هث116المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير  -

 م1 9 /هث113( المرة الثالثة)الناصر ناصر الدين محمد  -

 م 94 /هث 14المنصور سيف الدين أبوبكر  -

 م 94 /هث142األشرف عالء الدين ُكجْك  -

 م 94 /هث142الناصر شهاب الدين أحمد  -

 م942 /هث149إسماعيل  الناصر عماد الدين -

 م942 /هث148( األول)الكامل سيف الدين شعبان  -

 م948 /هث141( األول)المظّفر سيف الدين حاجى  -

 م941 / هث146( المرة األولى)الناصر ناصر الدين حسن  -

 م 92 /هث122الصالح صالح الدين صالح  -

 م924 /هث122( المرة الثانية)الناصر ناصر الدين حسن  -

 م 98 /هث182المنصور صالح الدين محمد  -

 م989 /هث184( الثانى)األشرف ناصر الدين شعبان  -

 م911 /هث116المنصور عالء الدين على  -

 م 96 /هث169( الثانى)الصالح صالح الدين حاجى  -

 م962 /هث164( جركسى الجنس)الظاهر سيف الدين برقوق  -

 م931 -963 / هث132- 13( المرة الثانية)المنصور ناصر الدين حاجى  -
 

 قائمة بأسماء سالطين المماليك الجراكسة

 م963 /هث132الظاهر سيف الدين َبْرقُوْق  -

 م933 /هث 61 الناصر فرج بن برقوق -

 م933 /هث616المنصور عبدالعزيز  -

 م2 4 /هث2 6المؤيد شي  المحمودى  -

 م2 4 /هث624المظّفر أحمد بن المؤيد  -

 م2 4 /هث624الظاهر سيف الدين َطَطْر  -

 م2 4 /هث624الصالح محمد بن ططر  -

 م422 /هث622األشرف سيف الدين َبرْسَباى  -

 م496 /هث 64العزيز يوسف بن برسباى  -

 م429 /هث642الظاهر سيف الدين َجْقمْق  -

 م429 /هث621المنصور عثمان بن جقمق  -



 01دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 666 - 

 م429 /هث621األشرف سيف الدين إينال  -

 م 48 /هث682المؤيد أحمد بن إينال  -

 م 48 /هث682َقدْم الظاهر ُخْش -

 م486 /هث612الظاهر سيف الدين َيْلباى  -

 م486 /هث612 الظاهر َتُمرُبغَا -

 م412 /هث612األشرف أبو النصر َقايْتَباى  -

 م438 /هث 31الناصر محمد بن قايىتَباى  -

 م436 /هث314الظاهر قانصوه  -

 م311 /هث312األشرف َجاْنُبالط  -

 م 21 /هث318العادل ُطوماْنَباى  -

 م 21 /هث318قاْنصُوه الُغُورِى األشرف  -

 .(38)م1 2 -8 2 /هث322األشرف ُطومانَباى  -

 اللوحات -
مثن أعمثال    -منظر عام لقناطر أبى الُمنّجا في ميت نما بالقليوبيثة  (: )لوحة رقم 

 . بيبرس البندقدارى
 .قطاع في قناطر أبى الُمنّجا وتظهر السباع شعار بيبرس البندقدارى(: 2)لوحة رقم 
  .أحد السباع بواجهة قناطر أبى الُمنّجا وهو منحوت في الحجر :(9)م لوحة رق

 .أحد السباع بقناطر أبى الُمنّجا :(4)لوحة رقم 
 .الحجرة المتبقية من مدرسة الظاهر بيبرس بالنحاسيين(: 2)لوحة رقم 
 .الحجرة السابقةالسباع المحفورة أعلى مدخل  :(8)لوحة رقم 
  .جموعة المنصور قالوون المعمارية بالنحاسيينمنظر عام لم :(1)لوحة رقم 
 .بالنص التأسيسى الذى يعلو المدخل الرئيسى "قالوون " السلطان اسم : (6)لوحة رقم 
يعلو عتب أحد شبابيك الضريح المطلثة علثى شثارع    " قالون" اسم (: 3)لوحة رقم 

  .النحاسيين
 .بالتبانة ىدانمارجزء من واجهة جامع األمير الطْنُبغا ال(: 1 )لوحة رقم 
 الذي يعلو المدخل الشمالي الغربثي  الطنُبغا في النص التأسيسياسم  (:  )لوحة رقم 

 .بالجامع
 .اسم الطنُبغا في النص التأسيسي داخل رواق القبلة( 2 )لوحة رقم 
 .منظر عام لمدرسة األمير صىرغتمش بالخضيرى :(9 )لوحة رقم 

                                                           

ترجمة زكى ، معجم األنساب واألسرات الحاكمة فى التاري  اإلسالمى: (إدوارد فون)زامباور ( 38
 84  -82  ص، م 32 القاهرة ، محمد حسن وحسن أحمد محمود
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 ".صىرغتمش السيفى" المنشئاسم  يسي وبهتفصيل من النص التأس(: 4 )لوحة رقم 
  .مدرسة األمير أولجاي اليوسفي بسوق السالح (:2 )لوحة رقم 
  .أولجاي بالنص التأسيسي للمدرسةاألمير اسم : (8 ) لوحة رقم
 .الظاهر برقوق بالنحاسيين همدرسة وخانقا: (1 )لوحة رقم 
 .بباب المدرسةبالشريط الكتابى  "برقوق "الظاهراسم  (:6 )لوحة رقم 
 .منظر عام لمدرسة السلطان األشرف برسباى باألشرفية(:3 )لوحة رقم 
 .(خشب)بواجهة السبيل السلطان برسباى بالنص التأسيسى اسم  (:21)لوحة رقم 
 .منظر عام لخانقاة وضريح األشرف برسباى بجبانة المماليك(: 2)لوحة رقم 
 .على يسار مدخل الخانقاةاسم برسباى بالنص التأسيسى (: 22)لوحة رقم 
 .برسباى أعلى مدخل الخانقاةيحتوى اسم  رنك كتابى(: 29)لوحة رقم 
 .السلطان جْقَمْق بدرب سعادة مدخل مدرسة :(24)لوحة رقم 
 .السلطان َجْقمْق بالنص التأسيسى بمدخل المدرسةاسم : (22)لوحة رقم 
 .ن اينال بالصحراءمنظر عام لمدرسة وخانقاة وضريح السلطا :(28)لوحة رقم 
 .بمنشأته بالنص التأسيسى اسم السلطان اينال: (21)لوحة رقم 
 .منظر عام لمدرسة األمير قجماس اإلسحاقى بالدرب األحمر(: 26)لوحة رقم 
 .بالمدرسة بباب السبيل الملحقاألمير قجماس اسم  (:23)لوحة رقم 
 .بالجبانة منظر عام لمدرسة وضريح السلطان قايتباى(: 91)لوحة رقم 
 .السلطان قايتباى بالنص التأسيسى بالمدرسةاسم  (: 9)لوحة رقم 
 .مدخل المدرسةرنك قايتباى الكتابى بأعلى (: 92)لوحة رقم 
رنك قايتباى الكتابى بواجهة قناطر أبى الُمنجأ بميت نما وقثد جثدد   (: 99)لوحة رقم 

 .قايتباى هذه القناطر
 .ألمير قانى باى الرّماح بميدان القلعةمنظر عام لمدرسة ا(: 94)لوحة رقم 
 . اسم األمير قانى باى على يسار مدخل المدرسة الرئيسى(: 92)لوحة رقم 
جزء من واجهة القبة الضريحية والسبيل بمجموعة السلطان قانصوة (: 98)لوحة رقم 

  .الغوري
  .داخل المدرسةالسلطان قانصوه الغورى اسم  (:91)لوحة رقم 
 .اسم قانصوه الغورى بالنص الكتابى أعلى واجهة السبيل بالغورية(: 96)لوحة رقم 
 .رنك قانصوه الغورى برقبة القبة بضريحه فى الغورية (:93)لوحة رقم 

 :المصادر العربية
، بدائع الزهور في وقائع الدهور (:هث391ت  .محمد بن أحمد الحنفي)ابن إياس  -

  م364 هرة القا، تحقيق محمد مصطفى، 9ط ، 2، 4 األجزاء
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نهل الصافي الم: (هث614ت  .جمال الدين يوسف أبو المحاسن)ابن تغرى بردى  -
 ؛364  القثاهرة ، تحقيق محمد محمد أمين، الجزء الثانيوالمستوفى بعد الوافي، 

تحقيق ، ؛الجزء الرابع362 القاهرة ، زتحقيق نبيل محمد عبدا لعزي، الجزء الثال 
 القاهرة، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، الخامس؛الجزء 368 القاهرة ، محمد أمين

تحقيق ، الجزء الثامن؛331 القاهرة ، تحقيق محمد أمين، ؛ الجزء السادس366 
 .2112القاهرة ، أمين تحقيق محمد، ؛ الجزء التاسع333 القاهرة ، محمد أمين

، 8 األجثزاء ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ........................ -
فهثيم   -تحقيق جمال محمد محثرز ، الجزء الرابع عشر؛ تاري  القاهرة بدون، 1

، تحقيق إبراهيم على طرخان، ؛الجزء الخامس عشر 31 القاهرة ، محمد شلتوت
 م 31 القاهرة 

تحقيق فهثيم  ،  ج ، الدليل الشافي على المنهل الصافي: ........................ -
 م 336  القاهرة، محمد شلتوت

أعالم الورى بمن ولى نائبا من (: الدمشقي محمد بن طولون الصالحى)ن طولون اب -
 م  364  دمشق، 2ط، تحقيق محمد أحمد دهمان، األتراك بدمشق الشام الكبرى

: (هثث   1ت  .محمد بن أحمد األنصثارى  للفضا جمال الدين أبو)ابن منظور  -
 م 368  القاهرة، دار المعارف، 9ج ، لسان العرب

دار ، 1ط ، ُمختثار الصثحاح   (: محمد بن أبى بكر بثن عبثد القثادر   )الرازي  -
 م334  القاهرة، المعارف

الضوء الالمع ألهثل القثرن   : ( ت.شمس الدين محمد بن عبد الرحمن)السخاوى  -
 ت .بيروت د، 8-2-4-9 األجزاء، التاسع 

صبح األعشى في صثناعة  (: هث  62ت .أبى العباس أحمد بن على)القلقشندى  -
المؤسسة المصرية العامة للتثأليف والترجمثة   )، 2ط ، 2، 4، 9األجزاء  ،اإلنشا

 .ت.القاهرة د( والطباعة والنشر

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط  (:هث642ت .تقي الدين أحمد بن على)المقريزي  -
 .طبعة بيروت بدون تاري ، 2ط ، 2ج، واآلثار

  العثمانية المصادر التركية
 م361 إستانبول ، 2ط ، تركي قاموس :شمس الدين سامي- 

 :المراجع العربية والُمعّربة
، معجم األنساب واألسرات الحاكمة فى التثاري  اإلسثالمى   :إدوارد فون زامباور -

القاهرة ، مطبعة جامعة فؤاد األول، حسن أحمد محمودو ترجمة زكى محمد حسن
  م 32 

 م  211بيروت ، الوافي في األسماء العربية ومعانيها :ام محمد عليقسدَب -
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 م 339  بيروت، 2ط ، جزءان، تاري  المساجد األثرية :حسن عبد الوهاب -

، عصر األيوبيين والمماليثك ، العمارة اإلسالمية في مصر :حسنى محمد نويصر -
 م338 القاهرة 

دراسثة تاريخيثة    - صىالت بين العرب والفرس والترك :حسين مجيب المصري -
 م 31 القاهرة ، أدبية

 -األرّدية)اإلسالمّية  أثر الُمعَجم الَعربى فى لُغات الشُعوب :...................... -
  م332 القاهرة ( يةالفارس –التركّية 

 م 381 القاهرة ، قيام دولة المماليك الثانية :حكيم أمين عبد السيد -

القثاهرة  ، 2ط، العصر المماليكى فثي مصثر والشثام   : سعيد عبد الفتاح عاشور -
 م318 

،  ، طالمجتمع المصري في عصر سثالطين المماليثك  : ....................... -
 م382 القاهرة 

ترجمة ، تاري  المغول منذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية :عباس إقبال -
 م2111أبو ظبي ، علوب بالوها عبد

القاهرة ، (21)سلسلة األعالم ، قايتباي المحمودى :عبد الرحمن محمود عبد التواب -
 م 316 

  م338 القاهرة ، عربي –معجم فارسي ، الواعد :عبد الوهاب علوب -

القثاهرة  ،  ط ، عربثي  ثفارسثي   ، قاموس الفارسية  :محمد حسنين ملنعيا عبد -
 م  36 

القثاهرة  ، "نصوص وقواعثد  " مانّية ركّية العُثاللغة الُت :اهلل عطية عبدالحافظ عبد -
 م 338 

 .بدون تاري   القاهرة، اإلسالميمعالم التاري   :عصام الدين عبدالرؤف -

 م 381 القاهرة ، 9ط ، تاري  المماليك البحرية :على إبراهيم حسن -

تحّول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح وأثره على " :فاروق عثمان أباظة -
مقال في كتاب تثاري  سثواحل   " سواحل مصر الشمالية أثناء القرن السادس عشر

القثاهرة  ، (211العثدد  ، سلسلة تاري  المصثريين )، ري مصر الشمالية عبر التا
 929-291ص ،  211

ترجمة أحمد السعيد سثليمان  ، تاري  الترك في آسيا الوسطى: دبار تول ف.فاسيلى -
 م 338 القاهرة ( 292سلسلة األلف كتاب الثاني )

ترجمثة  ، تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغثولي : ..................... -
  م 36 الكويت ، ح الدين عثمانصال
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العالقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكيثة   :فايد حّماد عاشور -
 م318 القاهرة ، األولى

 م338 دمشق ، زخارف العمارة اإلسالمية في دمشق :الشهابي قتيبة -

  م331 دمشق ، في العصر المملوكي معجم األلفاظ التاريخية :محمد أحمد دهمان -

  هث921 بيروت ، الدرارى الالمعات في منتخبات اللغات :محمد على األنسى -

 221 / ثه329-846)األوقاف والحياة االجتماعية في مصر :محمد محمد أمين -
 م361 القاهرة ، (م1 2  -

  م332 القاهرة  (طبعة وزارة التربية والتعليم)مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز -

 م 362 القاهرة ، مجمع اللغة العربية، 9ط ،  ج ، المعجم الوسيط -

الدولة العثمانيثة تثاري     كتاب مقال في" في اللغة التركية وآدابها "  :نورى يوجه -
نشر أكمل الدين إحسان اوغلثو  ، ترجمة صالح سعداوى، المجلد الثاني، وحضارة

، م333 إستانبول  (منشورات مركز األبحا  للتاري  والفنون والثقافة باستانبول)
  21 - 2ص 

 :رسائل العلمية غير المنشورةال
دراسة  -منشآت السلطان قايتباي الدينية بمدينة القاهرة :حسنى محمد حسن نويصر  -

 م312 ، جامعة القاهرة –كلية اآلثار ، مخطوط رسالة دكتوراه، معمارية أثرية
وط رسثالة  مخطث ، السلطان إينال وآثاره المعمارية في القاهرة :سامي أحمد حسن  -

 م318 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار، دكتوراه
مخطوط رسثالة  ، األمير يشبك وأعماله المعمارية بالقاهرة :سامي أحمد عبد الحليم  -

 م 311 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار، ماجستير
دراسثة   - بالقثاهرة  آثار األمير قاني باى قثرا الرّمثاح   ......................:  -

 م312 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار، رسالة دكتوراه مخطوط ،معمارية
مخطثوط رسثالة   ، بالقاهرة ىمسجد الطنُبغا الماردان :عصام عرفه محمود عرفه  -

 م 36 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار، ماجستير
اآلثار المعمارية للسلطان األشثرف برسثباى بمدينثة     :محمد عبد الستار عثمان  -

 م311 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار ، سالة ماجستيرمخطوط ر، القاهرة
كليثة  ، مخطوط رسالة ماجسثتير ، قانصوه الغوري مدرسة السلطان :محمد فهيم   -

 م311 جامعة القاهرة  -اآلثار
دراسة معماريثة   -مدرسة األمير كبير قرقماس وملحقاتها :محمد مصطفى نجيب  -

 م312 جامعة القاهرة  ث كلية اآلثارث مخطوط رسالة دكتوراه ، أثرية
دراسثة أثريثة    –جامع األمير َتُمثراز األحمثدي    :مختار حسين أحمد الكسبانى  -

 م368 جامعة القاهرة  -لية اآلثارك، ماجستير رسالة مخطوط، معمارية
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