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 من جهود المستشرقين في دراسة األدب اإلداري

 عند العرب ونشره

 / جامعة مؤتةالدكتور سمير الدروبي

 مقدمـة:

قبل  *يبدو لي أنه من الضروري أن نحدد مفهوم األدب اإلداري عند المستشرقين

 الشروع في بيان جهودهم في دراسة هذا األدب ونشره.

تووي كلوو  موون قيووام دولووة عربيووة  إن ظهووور اإلسوويم فووي الاليوورة الاربيووة ومووا

منظمووة اقتضوول مهوواحتها التااتووت والتتاتووت والتااقوود مووخ ا  وورين فووي دا وول 

ة و ارجها قد دفخ الرسول عايه السيم إلى اتااك كتاب يتتبون عنوه يالاليرة الارب

 .(1)الرسائل وكتت الاهود والهاح واألمانات وغيرها من ضروب المتاتبات

ماين الرسالة اإلسيمية في األقطار المااورة اتسوال وعندما انطاق الارب حا

مهالح دولتهم واحتاجل إلى إدارة البيد المفتوحة وتنظويم أمورهوا الماليوةأ ف سو  

ديوووان الرسووائل فووي الاهوور األموووي فووي عاووومة الايفووةأ وأقووام و ة الدولووة عاووى 

كبار التتواب أ واستادم في هذه الدواوين (2)غراره دواوين رسائل لهم في األمهار

فوي نهايوة هوذا الاهور.  (3)الذين أوبحوا تبقة متميلة وضوخ لهوا دسوتورها التتوابي

                                                 

ربيوة عاوى كتواب مالمستشورقونم *  اعتمدت في كتابة أسماء المستشرقين باألحرف الا

ت فووانني رسوومته كموا ورد فووي التتوواب  لنايوت الاقيقووي. أمووا إكا كوان أحوود المراجووخ مترجموا

 المترجم.

أ تحقيوق  أحمود تخررج  الردتتا السرمعيةم(أ 1389هو/ 987( الالاعيأ عاي بون محمود )ت 1)

 .191 -191م  1781محمد أبو سيمةأ الماا  األعاى لاشؤون اإلسيميةأ القاهرةأ 

الطباوة الاامسوةأ دار الماوارفأ القواهرةأ الفن ومذاهبر  فري الن رر العربري  ( ضيفأ شوقيأ 2)

 .103بي تاريخ  

تحقيوق مهوطفى الروررا  والتتراب  م(أ 712 هو/ 331( الاهشوياريأ محمود بون عبودو  )ت 3)

ابوويأ السووقا وإبووراهيم األبيوواري وعبوود الحفوويط شووابيأ الطباووة األولووىأ مهووطفى البووابي الح

 .97 -91م  1738
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ونال ديوان الرسائل في الاهر الاباسي ثوم ديووان اإلنشواء فوي الاهوور  الفواتمي 

واأليوبي والمماوكي رعاية هوذه الودولأ وعمول فيوه كبوار التتواب الوذين نوالوا ثقافوة 

يووة سياسووية واسوواة وأتقنوووا مهووطاح التتابووة فووي ديوووان أدبيووة فقهيووة تاريايووة ج راف

اإلنشاء الوذي وودرت عنوه كول وثوائق الدولوة الرسومية مون  رسوائل سياسوية وهودن 

وبياوووات وعهوووود ووووووايا ومسوووامحات وإتيقووواتأ وتواقيوووخ ومناشوووير وقهووو  

... إلووخ. وأوووبح كوول ضوورب موون هووذه المتاتبووات لووه  )عوورائ،(أ وأيمووانأ وأمانووات

ت بمهووطاح المتاتبوواتأ تريقتووه الفنيووة  الااوووة التووي   يحسوونها إ  موون كووان عارفووا

وعيوة عاى كلو  فقود توسوال وويحيات ر سواء دواويون اإلنشواء ومهوامهم حتوى 

اشتمال عاى إودار األلقاب في المتاتباتأ واستقبال الوفوود السياسويةأ واإلشوراف 

 .(1)عاى البريد

ت السوابقة أو أكرور فوانهم والمستشرقون عندما يدرسون واحودات مون الموضووعا

يادونه من األدب اإلداريأ والتسمية كما   يافى تاوود ليرتبوات القووي بوين إدارة 

الدولة وهذا النوع من األدبأ وأقرب مهطاح عربوي لموا عورف عنود المستشورقين 

بوواألدب اإلداري هووو األدب الووديوانيأ وربمووا اقتهوور المهووطاح الاربووي عاووى مووا 

اء مووون رسوووائل وتوقياووواتأ فوووي حوووين أن مهوووطاح يهووودر عووون دواويووون اإلنشووو

ت حيث إنه يشمل كل النشاتات في مؤسسة ديوان اإلنشاء.  المستشرقين أكرر اتساعا

 محاور اهتماماا المستشرقين باألدب اإلداري عند العرب:

لقووود تنوعووول جهوووود المستشووورقين فوووي دراسوووة األدب اإلداري عنووود الاوووربأ 

فهرسة لابرديات الاربيةأ ووثائق ديرسانل واتضحل من  يل الدراسة والنشر وال

كاترين بهحراء سيناءأ وأوراق الانيلة بالقاهرةأ ووثائق الحرم القدسويأ ووثوائق 

دور المحفوظووات والمتوواحف واألديوورة األوروبيووةأ وفووي التاريووف بدسوواتير دواويوون 

 الرسائل الاربيةأ وتحقيق التتت كات الهاة بدواوين اإلنشاء.

                                                 

وزارة صبح األعشى فري صرناعة اإلنشرا  م(أ 1118 ه/ 821( القاقشنديأ أحمد بن عاي )ت 1)

 .33 -9 1مأ 1793الرقافةأ القاهرة 
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 لعربية ونشرها:دراسة البردجاا ا

اسووم القووراتي أ  (1)أتاووق الاوورب عاووى األوراق المهوونوعة موون ورق البووردي

وهي في أواها كامة يونانية عرفهوا الاورب مون  ويل الا وة ا راميوةأ وقود وردت 

 .(3)أ وفي القرآن التريم(2)في الشار الااهاي

 وقووود اسوووتادم الاووورب أوراق البوووردي فوووي التتابوووة باووود الفتوحوووات اإلسووويميةأ

وعرفوووا وووناعتها بمهوورأ وكانوول التتابووة بمهوور عاووى أوراق البووردي بالاربيووةأ 

ت  ت كووان يتتووت الوون  الاربووي مقرونووا  ةبوون  يونوواني أو قبطوويأ وأقوودم برديوو وأحيانووا

 .(1)م(912ه/ 22كتبل بالاربية ترجخ إلى سنة ) ةمتتشف

وقوود اسووتادمل أوراق البووردي عاووى نطوواق واسووخ فووي القوورنين األول والروواني 

 (5)ريين حتوى أيوام الرشويد حينموا اتاوذ وزيوره يحيوى بون  الود البرمتوي التاغودالها

)الورق(أ ولتون المتتشوفات مون أوراق البوردي تودل عاوى أنهوا بقيول مسوتادمة فوي 

 .(9)التتابة حتى منتهف القرن الرابخ الهاري

 

                                                 

 2heim," Kirtäs", ElLLR. Se( انظر                                                   1)

 متتبة الرقافيةأ بي تاريخ( أ ال29( يقول ترفة بن الابد )ديوانه  2)

دِ       وَ دٌ كقرتا  الّشآمي ومْشفٌَر       كِسْبِل اليماني قَ/دُّهُ لم يُا/رَّ

ل ( قال تاالى  3) ُسوهُ بأجِدجِهم لقَاَل الذجن َكفَُروا إن َهرذا إت نا عليَك ِكتاباً في قرطاس فَلَمَ ولََو نزَّ

 (.9سورة األناامأ ا ية  ) ِسحٌر ُمبين

الطباووة األولووىأ متتبووة الاووانايأ القوواهرةأ البردجرراا العربيررة  ( انظوور  الووداليأ عبوودالاليلأ 1)

 .90م  1783

المواعظ واتعتبار برذكر الخطرو وااررار  م(أ 1111 ه/ 815عاي )ت  ن( المقريليأ أحمد ب5)

 .71 1دار وادرأ بيروتأ 

 .57البردجاا العربية: الدالي  ( 9)
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والماروف أن مهر قد اشتهرت منذ عهود الفراعنة بلراعة البردي ووناعة 

إن الاوودد األكبوور موون البرديووات   نووه. لووذل  ميمتوون القووول فووي اتم نووانالقووراتي  م

 .(1)الاربية كتت في مهر ووجد بهام

مأ حينمووا 1998وفووي الاهوور الحووديث اكتشووفل أوراق البووردي بمهوور سوونة 

اشووترس سووائح برديووة متتوبووة باليونانيووة ثووم حماهووا إلووى أوروبووا إلووى أن اسووتقرت فووي 

أ وفووي سوونة (2)باوود كلوو  األسووتاك نقووو و  شوووالمتحووف األهاووي بنووابايأ ثووم نشوورها 

م عروور عاووى باوو، البرديووات الاربيووة بووالقرب موون هوورم سووقارة وقوود حهوول 1821

قنهل فرنسا عاى وثيقتين منها ثم سامهما إلى المستشرق الفرنسي دي ساسي الوذي 

 .(3)م وهو أول من نشر بردية عربية1825نشرهما سنة 

ى فوي مهور فوي منواتق الفيووم والبهنسوا ومن كل  الحين وكشوف البرديات تتوال

واألشمونيين وإدفو وأسوان و رائت الفسطاتأ وعرر عاى برديات أ رس في عوجواء 

 .(1)الحفير بمنطقة ب ر السبخ جنوبي فاسطين وفي سامراء وغيرها

وقد اقتنل دار التتت المهرية حوالي أرباة آ ف برديوةأ فوي حوين تنواثرت بقيوة 

تأ أهمهووا البرديووات فووي كريوور موون ا ت وغربووا لمتوواحف والمتتبووات الاامووة والااوووة شوورقا

 Johnوأكررها في المتحف النمساوي في فينا )ثمانية آ ف بردية( ومتتبة جون رياند 

Rylands ألف  50ا ن حوالي  البرديات الماروفة في الاالم. ويباغ عدد (5)بمانشستر

 .(9)ألف قطاة بردية 33ألف بردية ورقية و  19بردية منها 

                                                 

 .92( المهدر السابق  1)

 .55( المهدر السابق  2)

 .57( المهدر السابق  3)

 .50( المهدر السابق  1)

 .78 -99( المهدر السابق  5)

(9     )Adolf Grohmann, From the World Arabic Papyri, (cairo, 1952), p.2 
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ولابرديووات أهميووة كبوورس فووي توواريخ األدب اإلداري عنوود الاوورب فهووي نهووو  

موثقة وأوياة وودرت عون الوو ة إلوى أووحاب التوور فوي ماتاوف الشوؤون اإلداريوة 

والماليةأ ومنها تقارير رفاول إلوى الوو ةأ ومنهوا جووازات مورورأ إلوى غيور كلو  مون 

موادة غنيووة   يتطورق إليهوا الوضووخ ماتاوف المتاتبوات اإلداريووةأ مموا يانوي أننووا نمتاو  

ويمتوون موون  يلهووا تتبووخ أسوواوب التتابووة فووي دواويوون الرسووائل اإلسوويمية فووي القوورون 

 .(1)الهارية األولى

وقد أدس المستشرقون  دمات جاياة لابرديات الاربيةأ تمراول فوي كوونهم أدركووا 

دينون إلوى قيمة البرديات التبرسأ وحروووا عاوى البحوث عنهوا واسوتايبهاأ ونحون مو

جهوودهم فووي جمووخ البرديوات الاربيووة وحفظهووا سووايمة مون الابووث والضووياع واإلهمووالأ 

حتى وإن استقرت في متاحفهم ومتتباتهم الاامة والااووةأ ومموا ياوت ا عتوراف بوه 

الوذي كوان موديرات لودار التتوت المهورية مون سونة  B. moritzأن المستشورق مووريتل 

فووووي اقتنوووواء دار التتووووت المهوووورية لابرديووووات م قوووود أدس دورات هامووووات 1711 -1879

 .(2)الاربية

وقوود وضووخ باوو، المستشوورقين فهووار  تفهووياية لمووا حوتووه متتبوواتهم موون أوراق 

أ األمر الذي يسهل ا نتفاع بها. و  يافى ما في هذا من الاهد لموا (3)البرديات الاربية

 تحتاجه قراءتها من جهد ووبر ومارفة بالاطوت التي كتبل بها.

ت وفهرسوة ونشورات  وقد تااقبل جهود المستشرقين في  دمة البرديوات الاربيوة بحروا

)المولوود  A. Grohmannإلى أن كاال باهود المستشورق التبيور أدولوف جروهموان 

-1717الووذي كووان أسووتاكات لاتوواريخ اإلسوويمي بااماووة القوواهرة موون سوونة  م(1889عووام 

                                                 

(1          )Ibid., pp. 113-213                                                                           

 .99البردجاا العربية: ( الداليأ 2)

(3          )   A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, pp. XV-XXII 
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أ وقود (1)اغ فوي تشيتوسواوفاكيامأ وقباها  في جاماتي أنسوبرو  فوي النمسوا وبور1751

 أنال جروهمان عماين أساسيين 

األول  نشور أوراق البووردي المحفوظووة بوودار التتوت المهووريةأ وقوود ووودر الاوولء 

مأ وقووام جروهمووان عوويوة عاووى نشووره لهووذه 1731األول موون هووذا الاموول المهووم سوونة 

دراستها باإلناايليوةأ إلخأ بترجمتها و ... الوثائق اإلدارية واألدبية والمالية واللراعية

أ ثوم شورعل دار التتوت المهورية بترجموة (2)إلى أن وول عماوه إلوى عشورة مااودات

مأ وقد ووال الترجمة إلى الالء الساد  الذي وودر سونة 1731هذا الامل منذ سنة 

. والامل الراني  هو إودار أول كتاب عن البرديات الاربيةأ وقد قسوم كتابوه (3)1791

القسم األول  تحدث فيه عون أهميوة البرديوات الاربيوة وقيمتهواأ ثوم  إلى قسمين كبيرينأ

تحدث عن أماكن اكتشافها وتوارياهاأ ومادتها التتابية ول تهاأ ثوم القواعود التوي ياوت 

أن تراعى عند تحقيق هوذه البرديواتأ والقسوم الرواني  ماتوارات مون البرديوات الاربيوة 

ت ا جتماعية والتارياية فوي عهوور حاول من  يلها أن يتشف عن كرير من الاوان

 .(1)كتابة هذه البرديات

 ورائق دجرسانت كاترجن بصحرا  سينا :

يرجوووخ اهتموووام ال وووربيين بوثوووائق ديرسوووانل كووواترين وماطوتاتوووه إلوووى مطاوووخ 

 (5)القووورن الروووامن عشووور وربموووا قبووول كلووو  عنووودما أرسووول البابوووا كايموووان الحوووادي عشووور

ت عوووووون ( إليووووووا  السوووووومااني إلووووووى أد1921 -1900) يوووووورة وادي النطوووووورون بحرووووووا

الماطوتووات القديمووة. ويضووم هووذا الوودير الاتيووق الووذي أسوو  فووي عهوود اإلمبراتووور 

م موووووا يليووووود عاوووووى  مسوووووة آ ف كتووووواب ووثيقوووووة 510البيلنطوووووي جسوووووتنيان سووووونة 

ت اليونانيوووووة تايهوووووا  ماطوتوووووة فوووووي اثنتوووووي عشووووورة ل وووووة أهمهوووووا وأكررهوووووا اسوووووتاداما

                                                 

 .285 2أ 1780تباة راباةأ دار الماارفأ القاهرةأ  المستشرقون ( الاقيقيأ نايتأ 1)

 .97 -98البردجاا العربية  ( الداليأ 2)

ترجمة  عبدالاليل الداليأ أوراق البردي العربية بدار التتب المصرجة  نأ أدولفأ ( جروهما3)

   )المقدمة(.9مأ 1791دار التتتأ القاهرةأ 

(1      )A. Grohmann, From the World of Arabic Pypyri, p XIII                      

ار الااوم لامييوينأ بيوروتأ دالطباوة األولوىأ موسروعة المستشررقين  ( بدويأ عبودالرحمنأ 5)

 .210  م1781
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ت موووون الفرامانووووات الاربيووووة التووووي  1091أ ويحووووتفط هووووذا الوووودير بوووو/ (1)الاربيووووة مافووووا

 .(2)ترجخ إلى الاهر الفاتمي وما باده

الووذين أقوواموا بهووذا الوودير موون رعايووا الفوواتميين ثووم األيوووبيين  ولمووا كووان الرهبووان

والممالي أ فانهم قد اعتادوا تات األمانوات أو رفوخ القهو  )الاورائ،( إلوى الاافواء 

ى ديوووان اإلنشوواءأ ثووم يوورد الاايفووة أو والسوويتينأ وكانوول مروول هووذه التتووت ترفووخ إلوو

الساطان عايهم من  يل كل  الديوانأ وكان رهبوان الودير يحفظوون مرول هوذه الوثوائق 

ت ما تتون موقاة من الاايفة أو الساطانأ ولهذا فان  الهادرة عن ديوان اإلنشاءأ وغالبا

لأ والسواطان الدير يضوم وثوائق عايهوا تواقيوخ  الاايفوة الفواتمي الفوائلأ والسواطان قظو

وغيورهم مون  (3)بيبر أ والساطان قيوونأ والساطان حسنأ والسواطان محموود شويخ

 الاافاء والسيتين والو ة والوزراء.

عنايته لنشر الوثائق الاربية  S. M. Sternوقد وجه المستشرق  .م. ستيرن 

ت ميوتكتابة الموسوم ب/ مالمناشير الفافي هذا الدير ودراستهاأ ويمتن اعتبار  ةم قائموا

عاى الوثائق المحفوظة في دير سانل كاترينأ حيوث قوام بنشور تسواة مون المناشوير 

 التي أودرها الفاتميون إلى الرهبان المقيمين بالدير وترجمتها ودراستهاأ وهي 

 م.1021ه/  115منشور الاايفة الظافر سنة  -

 م.1127ه/  521منشور الاايفة سنة  -

 م.1133 ه/528منشور الاايفة الحافط سنة  -

 م.1131ه/ 527منشور بهرام وزير الاايفة الحافط سنة  -

 م.1135ه/ 530منشور الاايفة الحافط سنة  -

 م.1153ه/ 518منشور الابا  وزير الاايفة الظافر سنة  -

 م.1159ه/ 551منشور تيئخ وزير الاايفة الفائل سنة  -

                                                 

ترجمووة   الفهررارس التحليليررة لمحفوطرراا طررور سررينا  العربيررة ( عطيووةأ عليوول سوووريالأ 1)

 .12 1مأ 1790جوزيف نسيمأ الطباة األولىأ منش ة الماارفأ اإلستندريةأ 

 .13 1( المهدر السابق  2)

المجلررة ن بشووبه جليوورة سوويناءم ( عيسووىأ أحموود محموود  ممحفوظووات ووثووائق ديرسووانل كوواتري3)

 .117 -105أ  5مأ مااد 1759التارجخية المصرجة  
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 م.1158ه/  553منشور تيئخ وزير الاايفة الفائل سنة  -

 .(1)م1198 591ه وزير الاايفة الااضد سنة كو منشور شير -

 ابدراسوة وترجموة لمنشوور مماووكي حفوط بهوذ D.S. Richardsوقام ريتشاردز 

 .(2)م1311ه/ 911الدير وياود تارياه إلى سنة 

 أوراق الجنيزة في القاهرة:

َجنَوله   أ ويقال فوي الاربيوة(3)الانيلة كامة عبرية يقاباها في الاربية كامة الِانازة

ْانِووُلهُ  سووتره وجَماَووهأ الِانَووازة  بووالفتح والتسوور  الَميوولأ والَانووازة بووالفتح  السووريرأ يَ 

 .(1)والِانازةأ بالتسر  السرير مخ الميلأ والَاْنُل  البيل اله ير من الطين

ومهطاح الانيلة ياني  المتان الذي يضوخ فيوه اليهوود األوراق باود ا سوت ناء عنهوا 

ت لحرمة لفظة اإللوه  التوي مون الممتون أن تحماهوا تاو  األوراقأ وقود توم اكتشواف هوذه وونا

مأ ثم توم 1870 -1887األوراق في إحدس حارات مابد يهودي في الفسطات بمهر سنة 

تسريت ماظم هذه األوراق إلى المتتبات األوروبيوة واألميركيوةأ وتاوود هوذه األوراق فوي 

الاهور المماووكيأ وأغابهوا متتووب تارياها إلى الاهوور الفاتميوة واأليوبيوة وأقاهوا إلوى 

با ة عربية أو باربية بحروف عبريةأ وهي عبارة عن رسائل ومناشير وحسابات وعقوود 

 .(5)تاارية وغيرها من الوثائق الرسمية والشاهية

بو ن عودد موواد الانيولة فوي الاوالم   يقول عون  S. D. Goiteinويقودر جووايتين 

 .(9)ألف مادة تتوازعها متتبات الاالم 250

                                                 

                     S. M. Stern. Fātimid Decrees (London, 1964) pp. 1-180( انظر   1)

   D. S. Richards, "A Mamlūk Petition and A Report From The Díwán al-Jaysh( انظر 2)

           Bulletin of the school of oriental and A Frican Studies, XL (1999) pp. 1-14 

(3)            2                                                                                                                            ElS.D. Goitein. "Genita" .  

م(أ القوامو  المحوي أ الطباوة األولوىأ 1111هو/ 819أ محمد بن ياقووب )ت ( الفيروز آبادي1)

 )مادة  جنل(. 950م  1789مؤسسة الرسالةأ بيروتأ 

(5 )                                                                           2S. D. Goitein , "Geniza" El  

(9 )S.D. Goitein, A mediterranean Society, (Berkeley and Los Angeles, 1967), p.13 
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وترجخ أهمية الانيلة في دراسوة األدب اإلداري الاربوي إلوى أن هوذا التوم الهائول 

من هذه األوراق قد حوس الم ات من األوراق الرسومية الهوادرة عون دواويون اإلنشواء 

فووي الاهووور الفوواتمي والمماوووكي أو المرفوعووة إليهوواأ وتمراوول فووي  تقووارير رسووميةأ 

 .(1)ااتأ ووواياأ ومناشيروقه  )عرائ،(أ وتابات تايينأ وتوقي

وموون هنووا يمتوون القووول  إن أوراق الانيوولة التووي اعتنووى المستشوورقون بفهرسووتها 

ونشرها وإقاموة الدراسوات حولهواأ تقودم موادة وثائقيوة ممتوازة. يمتون مقارنتهوا بو وراق 

ت فوي دواويون اإلنشواء  البردي الاربية مما يمتن من مارفوة البرتوكوول الوذي كوان متباوا

أ عيوة عاى فائدتها في دراسوة ماتاوف جوانوت الحيواة  الماليوةأ والتااريوةأ اإلسيمية

 والمنلليةأ والتاريايةأ والا وية وا جتماعية.

ثوويث قهوو  موون أوراق  S. M. Sternوقوود نشوور المستشوورق  .م. سووتيرن 

ت مون أوراق الانيولة وثيقوة (2)الانيلة مخ ترجمة ودراسة لها باإلناايليوة أ ونشور أيضوا

 .(3)بالتاار اإليطاليين ودرت عن ديوان اإلنشاء الفاتميتتااق 

 ورائق الحرم القدسي الشرجف:

يرجخ الفضل في التشف عن هذه الوثائق الموجودة في المتحف اإلسويمي التوابخ 

ة عربية تدعى أمل أبو الحاج عندما قامل بفتح أحد الهناديق فلاحرم القدسي إلى موظ

 وثيقوووة 351م فوجووودت فيوووه 1791سووويمي سووونة القديموووة المحفوظوووة فوووي المتحوووف اإل

إسيميةأ وحين حاولل إثارة اهتمام ماا  األوقاف ومدير المتحف اإلسيمي لوم تاود 

 Lindaفوول هووذه الموظفووة عاووى لينوودا نووورثربكانووات ووواغيةأ وفووي تاوو  األثنوواء تارآ

Northrup  وهي باحرة أمريتية في تاريخ الممالي أ وقامل نورثرب بمساعدة الحواج

                                                 

                                                                                        Ibid, p, 12( انظر   1)

(2  )S. M. Stern, " Three Petitions of the Fatimid period" Oriens Xv (1962), pp. 172-209 

(3 )chancery concerning Italian               Fātimidn oroginal document from the Ibid, "A

merchants" In Studi orientalistic in Onore di Giorgio levi della Vida, ii,            

(Rom, 1956) pp. 529-38                                                                                               
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لادراسوات  McGillاى فهم  مسين وثيقة منهاأ ثم عادت نورثرب إلى ماهد متاول ع

 م.1795اإلسيمية بمونتريال كندا في ويف 

)مون ماهود متاول(  Donald p. Littleوقود أعامول نوورثرب المستشورق ليتول 

م 1799بابر هذا التشف فاتف عاى دراسة با، مهورات هذه الوثائق. وفوي سونة 

اج بفتح وندوق آ ر فوجدت فيه من الوثوائق موا   يقول عموا وجدتوه قامل أمل أبو الح

فوووي الهوووندوق األول. وقووود نشووورت الحووواج ونوووورثرب  بووور هوووذا التشوووف فوووي مااوووة 

Arabica  مأ ولتوون كلوو  لووم يروور اهتمووام البوواحرين بهووذا الموضوووع سوووس 1798سوونة

وواحبة وبااووة أن  -الذي دا اه الاوف عاى مهير هوذه الوثوائق (1)المستشرق ليتل

 –التشف عن هذه الوثائق كانل عاى وش  تر  الامل في المتحف اإلسويمي بالقود  

فوو قنخ المسووؤولين فووي ماهوود متاوول لادراسووات اإلسوويمية بتنوودا بضوورورة السووبق إلووى 

نفسووهأ  Littleتهوووير هووذه الوثووائقأ ف رسوواوا بارووة موون ثيثووة نفوور موونهم المستشوورق 

مسوواعدة وزارة األوقوواف األردنيووةأ وعوواد  وناحوول البارووة فووي مسووااها لمووا وجدتووه موون

Little .إلى ماهد متال ظافرات بهذه التنوز الرمينة 

الحريرووة فووي تهوووير هووذه الوثووائقأ فانووه قووام باعووداد  Littleعاووى مسوواعي  ةوعوويو

لهوا وووف فيووه أكرور مون ألووف وثيقوة. وكتوت عنهووا ساسواة موون  (2)فهرسول تفهوياي شووامل

ت بقيمت ت المقا ت القيمة ماّرفا ت وفنيا ت وعمرانيا ت واجتماعيا ت وأدبيا  .(3)ها وأهميتها تاريايا

عون وثوائق الحورم القدسوي كوان المهودر  Littleومما يات التنبه إليه أن ما كتبه 

أ وماظووم وثووائق (1)الووذي اسووتقى منووه باوو، البوواحرين فووي التاريووف بقيمووة هووذا الوثووائق

                                                 

(1 )Donald p. Little. "The Significance of Ḥaram Documents for the Study of medieval 

Islamic History" , Der Islam, 57 (1980) p. 189-219                                                          

 Ibid A Catalogue of the Islamic, Documents from al-Haram Al-Shaˊrif ( انظر    2)

In Jerusalem, (Berrut, 1984)                                                                                            

     Ibid, "The Haram Documents as Sources for the Arts and Architecture the( انظر  3)

Mamlük period, "Muqarnas2 (1984), p61-72                                                                   

 أ عدد رقم1781التويلأ مجلة العربي  ( انظر  مهطفىأ شاكر؛ مكنل في الحرم القدسيمأ 1)

 .29أ  392
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  مراسيم ساطانية  )مرسوم من الحرم القدسي تاود إلى الفترة المماوكيةأ وتشتمل عاى

الساطان بيبر  بوقف قرية الاوجا عاى الحرم الشريف(أ مرا ت  )مرال من الساطان 

الناووور محموود بوون قوويوون إلووى األمووراء فووي الشووام بشوو ن رعايووة أوقوواف الحوورمين(أ 

قه   )قهة من برهان الدين الناوري بش ن تربيل تايينه في تربة تاز(. وتشوتمل 

إضوافة إلوى إوودارات ديووان اإلنشواء المماووكي عاوى  قورارات محواكمأ  وثائق الحورم

يت تااريوة وماليوةأ وووووايا وحاو  قضوائيةأ وحاو  تتااوق بووالوقفأ وعقوود وماوام

 .(1)وغيرها من الوثائق سوشتاو

 ورائق دور المحفوطاا والمتاحف واألدجرة األوروبية:

ي ودول ال ورب األوروبوي نش ت أشتال ماتافة من الايقوات بوين الاوالم اإلسويم

إبووان الاهووور الوسووطىأ وقوود ازدهوورت الايقووات التااريووة بووين الفوواتميين واأليوووبيين 

والمماليوو  موون جهووة وأمووم الشوومال موون جهووة أ وورس   سوويما الموودن اإليطاليووة وقشووتالة 

وأرغون وتم تبادل السفراءأ وعقدت الهدن بوين الطورفينأ ويبودو أن دور المحفوظوات 

روبية كانل أفضول حوا ت مون مرييتهوا فوي الودول اإلسويميةأ فناول مون في الدول األو

الحوورق والتوودمير والابووث والتقابووات السياسووية والهووراع الانيووف عاووى السوواطةأ األموور 

ت لمرووول هوووذه الوثوووائق التوووي وووودرت عووون دواويووون اإلنشووواء  الوووذي جااهوووا مسوووتقرات أمينوووا

ن وجنووه والبندقيوة وبرشواونة اإلسيميةأ فوي عاوت أن ناود وثوائق أوواية فوي الفاتيتوا

 وغيرها من المدن األوروبية.

وقوود وجووه نفوور موون المستشوورقين عنووايتهم إلووى نشوور هووذه الوثووائق موونهم أموواري 

Amari(2)   وفنووووووووووووووFinke   وقولبوووووووووووووووفGolubovich(3)  ومتسوووووووووووووويميايانو

Maximiliano  ورومووونRoman(1)  وونلبوووراWansbrough(1)  وغيووورهمأ وموووا

                                                 
ىأ مطباووة التوفيووقأ عمووانأ الطباووة األولووورررائق مقدسررية تارجخيررة  ( انظوور  الاسوواي  كاموول. 1)

 .193 -191 1مأ 1783
          M. Amari, I diplomi Arabi del R Archivio Fiorentino. (firnze, 1863)( انظر  2)

                                         A.S. Atiya, Egypt and Aragon, (Leipzig, 1938) p.7( انظر  3)

               Maximiliano A. Alarcon Y Santón and Ramón Garia De linares, Los( انظر  1)

Documentos Arabes Diplomaticos Del Archivo De la Corona De Ragon. (Madride. 1940)        
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هوذه الوثوائق المهموة لودار  األدب الاربوي؛ ألنهوا تتشوف عون نشر هو قايل مون كريور 

 تبياة البروتوكول والنه  والا ة المتباة في مرل هذه المتاتبات.

 دواوجن الرسائل العربية ودراستها: التعرجف بدساتير

مون عور   S. A Bonebakker(2)ومون األمراوة عاوى كلو  موا قوام بوه بونبواكر 

شواء الفواتمي هوو كتواب مموواد البيوانم لااوي بون  اوف وتحايل ألحد دساتير ديوان اإلن

 التاتت )من أعيان القرن الاام  الهاري  الحادي عشر المييدي(.

وياتمد بونباكر في عرضوه لهوذا التتواب عاوى الماطوتوة الوحيودة الماروفوة لوهأ 

باستنبولأ وينبه في بداية مقالته عاوى أن عبدالحميود  1128وهي ماطوتة الفاتح رقم 

ت لهووذه الماطوتووة الفريوودة فووي المااوود الاشوورين موون مااووة وووالح  ت ممتاووا قوود نشوور ووووفا

Arabica  إ  أّن بونباكر عودّ مقالتوه تتموة لموا بودأ بوه عبدالحميود ووالحأ ويبودو أنوه قود

در  هذه الماطوتة دراسة جيدةأ وياا  إلى أنها غير كاماةأ وأن ناسواها لوم يتون 

التهحيفات والتحريفات األمر الذي ياال  عاى دراية بموضوع التتابأ ولذل  كررت

 إعداد نشرة نقدية ملمواد البيانم أمرات ماقدات.

ولما كان عام البيغة من األركان األساسية لرقافة التاتت في ديوان اإلنشواءأ فوان 

ت كبيراتأ لتون تحايول بونبواكر لموادة هوذا التتواب البيغيوة  عاي بن  اف قد أعاره اهتماما

ضو ياة فوي هوذا الاانوتأ وأن كتابوه كوان وودس لدراسوات عبدالاوه بون  يبين أن أووالته

م(أ وأبووي عاووي 732هوو/ 320م(أ وقدامووة بوون جافوور )ت باوود 708هوو/ 279الماتوول )ت 

 م(.778ه/  388الحاتمي )ت 

فانه قدم لنا  Karachkovskiستي ڤأما المستشرق الروسي إغناتيو  كراتشتو

ت موجلات لدستورين مهمين من دساتي ر الاهر المماوكي  األول هو كتاب شوهاب تاريفا

                                                                                                                        

         ,"John Wansbrough, "The Safe-Conduct In Muslim Chancery Practice ( انظور  1)

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 34 (1971) pp. 20-35 

  .Vol. 37 (1977)Annali, Bone bakker, Afatimid Manual For Secretaries: S. A( انظر          2)

 p. 295-337                                                                                                                                            
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م( الموسووووم بووو/ 1378هووو/ 917الووودين أحمووود بووون يحيوووى بووون فضووول الاوووه الاموووري )ت 

ستي يستند في تاريفه بهذا التتواب ڤمالتاريف بالمهطاح الشريفم. ومخ أن كراتشتو

عون هوذا األثور وموا  Demombynesوديموومبين  Hartmannإلى ما كتبوه هارتموام 

سووتي كووان قووادرات عاووى التقووويم األدبووي لهووذا المهوونف تووه إ  أن كراتشتوڤبينواه موون أهمي

الذي ووفه قائيت  مومما يسوترعي النظور أن المؤلوف اسوتطاع فوي مرول هوذا المهونف 

الااف بطبياته أن يرتفوخ إلوى مسوتوس راق مون الاور  األدبوي مون غيور أن يفقود فوي 

فتوه الايودة ب سورار البيغوة كات الوقل النظرة الشواماة إلوى موضووعه. وقود كوان لمار

وتماته بادارة لناوية الا ة الاربية أن تانت بمهارة فائقة اإلتالة واإلسهاب وحهور 

اهتمامه في الاوهريأ األمر الذي يميله عن التريرين ممن كتبوا فوي الاهوور التاليوة 

ت من أن أساوبه لم يتن يتهف عاى الودوام بالسوهولةم  . وعاوى الورغم مون(1)لذل أ رغما

سووتي عاووى كتوواب مالتاريووف بالمهووطاح الشووريفم أهميووة هووذا الحتووم األدبووي لتراتشوڤ

األمر الذي ينم عن اتيعه وفهمه الاميوق لموادة التتواب وبااووة إشوارته إلوى أهميتوه 

التبرس لدقة مااوماته التي استقاها مؤلفه من الوثائق الرسميةأ ومن مباشرة الامل فوي 

ته إلووى ترتيبووه المنطقووي وقيمتووه كمهوودر مهووم موون ديوووان اإلنشوواء المماوووكيأ وإشووار

ستي لم ينبه عاى األثر التبير الذي تركوه كتواب ڤمهادر كل  الاهرأ إ  أن كراتشتو

سواء في الت ليف األدبي أو في األساليت الديوانية التي سار عايهوا الُتتواب مون  يالامر

 باده.

القاقشوووندي )ت  سوووتي قووود أشوووار إلوووى أنمموووا هوووو جووودير بالتنبيوووه أن كراتشتوڤو

فووي موسوووعته موووبح األعشووىم عاووى  (2)م( قوود اعتموود اعتمووادات كبيوورات 1118هوو/ 821

مالتاريف بالمهطاح الشريفم وممسال  األبهارم وكيهما  بن فضل الاه غيور أنوه 

لم يوضح لاقارئ مدس التو ثير الوذي تركوه مالتاريوف بالمهوطاح الشوريفم فوي ووبح 

 .(3)األعشى وهو أثر عظيم

                                                 
ترجمووة  ووويد الوودين عرمووان تررارجا األدب الجارافرري العربرري  سووتيأ ( إغنوواتيو  كراتشتوڤ1)

 .111  م القسم األول1759نشرأ القاهرةأ هاشمأ لانة الت ليف والترجمة وال
 .119( المهدر السابقأ القسم األول  2)
  Samir AL-Droubi, A Critical Edition of And Study on Ibn Faḍl Allahʼs Manual( انظر   3)
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في ور الراني هو كتاب أحمد بن عاي القاقشندي المسمى ب/ موبح األعشى والدست

ستي أن القاقشندي شرع في مهنفه هذا عند التحاقه وناعة اإلنشامأ ويذكر كراتشتوڤ

م(أ إ  أن 1111هوو/ 811م( وأتمووه فووي سوونة )1388هوو/ 971سوونة ) ءبووديوان اإلنشووا

م(أ وينبووووه 1118هوووو/ 821القاقشووووندي قوووود تاهووووده بالليووووادة إلووووى حووووين وفاتووووه سوووونة )

سووتي إلووى أن القاقشووندي ا تهوور وووبحه فووي كتوواب دعوواه بوو/ مضوووء الهووبح كراتشتوڤ

ستي عاى هذا الماتهر أنه يمتاز ب ن نى الدود المرمرم وييحط كراتشتوڤالمفسر وج

م با، الهيغ اإلنشائية التي عالاها في هذا المهنف األ ير تاتبر أكرر تفهييت مما 

 .(1)ممجاء في مؤلفه الضا

ستي غور  القاقشوندي مون مووبح األعشوىم وهوو أن يتوون ڤوقد حدد كراتشتو

ت يرجخ إليه كتاب ديووان اإلنشواء فيموا يحتواجون إليوه مون ثقافوة ومارفوة  مهدرات أساسيا

تتهوول ب سوواليت واوووطيحات التتابووة الديوانيووةأ ومووا ينطوووي تحوول كلوو  موون مارفووة 

ت مدس األوالة فوي إلخ. ثم عر  با ... تارياية أدبية ج رافية يااز ألقسام التتاب مبينا

وهوي األجولاء مون التاسوخ  (2)كل قسم منهاأ فمريت يقول في حديره عون المقالوة الاامسوة

إلوى الروواني عشوور  موتحتوول هووذه المقالووة متانووة هاموة فووي هووذا التتوواب وكلوو  ألنهووا تاقووي 

 .(3)ضوءات عاى النظام اإلداري الماقد الذي ساد في عهد الممالي م

 ستي أهمية الهبح إلى ا تي رجخ كراتشتوڤوي

أو ت   إن التتوووواب مهوووودر أساسووووي فووووي دراسووووة التوووواريخ واألدب واإلدارة والحيوووواة 

 ا جتماعية عند الارب.

                                                                                                                        

of Secretaryshipˮ AL-Ta rīf Biʼl Muṣṭtalaḥ AL-Sharíf, (Mu'tah, 1992) VOL.1,pp. 59-67           

   

 .119أ القسم األول  تارجا األدب الجارافي عند العربستيأ ڤ( كراتشتو1)

المقالووة عوون تبقووات الو يوات وهووي مووا يتتوت فووي و يووة السوواطنة  (  تحودث القاقشووندي فووي هوذه2)

والايفة وأرباب السيوف واألقيم والوظائف الدينيةأ وما يتتت في البيااتأ وما يتتت فوي 

 .42 -1/42صبح األعشى: الاهود. انظر  

 .119القسم األول  تارجا األدب الجارافي عند العرب  ستيأ ڤ( كراتشتو3)
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ت عاوى الوثوائق الرسومية بحتوم عماوه فوي ديووان اإلنشواء  ت   إن القاقشندي كان مطااوا ثانيا

ت لهوذه الوثوائق ولذل  ساق عددات كبيرات منهواأ األمور الوذي جا اوه مهودرات أساسويا

 المهمة.

ت   إن التتوواب مهوونف نقاووي تتموون قيمتووه فووي حفووط آثووار السووابقين المتااقووة بوواألدب  ثالرووا

 اإلداري.

ت   ومن  يل تتبخ مادة موبح األعشىم ودراستها يمتن تبين مدس تطوور األدب  راباا

 .(1)اإلداري عند الارب

ت  إن وووبح األعشووى موون التتووت كات الهووب ة الاالميووة لمووا حووواه موون مااومووات   امسووا

 تتااق باألقطار المتهاة بالدولة المماوكية وهي بادان كريرة.

سووتي فووي دراسووة موووبح األعشووىم أنووه اسووتمد ڤوممووا يمتوون أ ووذه عاووى كراتشتو

جوولءات كبيوورات موون تقويمووه لتريوور موون أقسووام موووبح األعشووىم موون نتووائ  سووابقيه موون 

وبيوركموووووووا  Spiesوإشوووووووبي   tenfeldWusالمستشووووووورقين وبااووووووووة فسوووووووتنفد 

Bjorkman(2)قديمة ياوود باضوها إلوى نهايوة القورن التاسوخ عشور  أ وأغات دراساتهم

سووتي نفسووه إلووى قوودم باوو، هووذه ر موووبح األعشووىم وقوود أشووار كراتشتوڤقبوول أن ينشوو

 الدراسات.

وفوووق كلوو  فانووه ككوور أن مااومووات القاقشووندي عوون الووبيد والشوواوب األوروبيووة 

لوخ( فيهوا باو، مون إ ... والهربأ والهقالبةأ والرو أ واأللمانأ والفرن )البا ارأ 

 .(3)ا ضطرابأولتنه لم يقدم ولو مرا ت واحدات عن مرل هذا ا ضطراب

                                                 

 .117 -119ابقأ القسم األول  ( المهدر الس1)

 .117 -118( المهدر السابقأ القسم األول  2)

 .117( المهدر السابقأ القسم األول  3)
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ت بالنسوووبة لاتووواريخ ڤوجاووول كراتشتو سوووتي مووووبح األعشوووىم  ممهووودرات أساسووويا

ه فووي أوائوول القوورن واإلدارة والحيوواة ا جتماعيووة لااووالم اإلسوويمي واألقطووار المتهوواة بوو

 .(1)الاام  عشرم

ت أن هووذا المهوونف  عاووى أن الباحووث المطاووخ عاووى موووبح األعشووىم يوودر  تمامووا

يتضوومن مووادة قاياووة عوون عهوور مؤلفووه أي أوا وور القوورن الرابووخ عشوور وأوائوول القوورن 

الاام  عشر المييديأ وقد وول إلى هذه النتياة بيوركمان من قبل وقد أعاد ككرها 

موودات عاووى بيوركمووان وعاووى دراسووته لاتتووابأ يقووول  مفووان مبال تووه فووي حسون الباشووا مات

ا عتموواد عاووى المهووادر السووابقةأ والنقوول عنهووا بسووااء يووؤدي فووي باوو، األحيووان إلووى 

التقايوول موون ا عتموواد عاووى ميحظتووه الشاهووية وا كتفوواء بالمااومووات المنقولووة التووي 

ند تهوير مهطاح موا بو ن تات  باهور سابقة عاى عهرهأ ولذا كريرات ما يتتفي ع

يووورد مووا ككووره ابوون فضوول الاووه أو غيووره باهووووه موون غيوور اإلشووارة إلووى المهووطاح 

السائد في عهره هو نفسهأ ولذل  يتون القارئ عرضة في با، األحيان لاااو  بوين 

 .(2)مهطاح عهرين نتياة لذل م

ت فوي كريور مو ن ومما تقودم يمتون القوول إن مووبح األعشوىم يمرول مهودرات أساسويا

الموضوعات األدبية والتاريايوة واإلداريوة فوي الاهوور السوابقة عاوى عهور المؤلوف 

وبااووووة القووورن الرابوووخ عشووور الموووييدي   أوائووول القووورن الاوووام  عشووور كموووا يووورس 

 ستي.ڤكراتشتو

ستي تتااق مبهبح األعشىم و  ڤويادر التنبيه عاى حقيقة مهمة فاتل كراتشتو

لتتووابأ أ  وهووي األووول األدبووي الووذي قووام عايووه يمتوون إغفالهووا عنوود الحووديث عوون هووذا ا

مووووووبح األعشوووووىمأ كلووووو  أن القاقشوووووندي عنووووودما اسوووووتقر بوووووديوان اإلنشووووواء سووووونة 

م( وأوبح من كبار كتابهأ أنش  مقامة وسمها ب/ مالتواكوت الدريوة فوي 1388ه/ 971)

                                                 

 .119( المهدر السابقأ القسم األول  1)

 .59م  1798دار النهضةأ القاهرةأ األلقاب اإلسالمية في التارجا والورائق  ( الباشاأ 2)



 66 

وقوود حوووت هووذه المقامووة أوووول وووناعة اإلنشوواء ومووا يحتوواج إليووه  (1)المناقووت البدريووةم

تت من ماارف لاامل بديوان اإلنشاءأ وقد قدمها القاقشوندي لورئي  ديووان اإلنشواء التا

فووي كلوو  الحووين وهووو بوودر الوودين بوون فضوول الاووه الامووري الووذي أشووار عايووه أن يتباهووا 

ت فترة المقامة في موسوعته التتابيوة  بمهنف مبسوتأ وقد ونخ القاقشندي كل أ باسطا

 موبح األعشىم.

ي دراسة دساتير الدواوين ما قام به المستشرق اإلناايولي لورم ومن جهود المستشرقين ف

Latham(2)  موون دراسووة لمقدمووة كتوواب ممسووتودع الايمووةم الووذي ألفووه أبووو الوليوود بوون األحموور

 )عاش في نهاية القرن الرامن الهاري وأوائل القرن التاسخ الهاري(.

اإلسويمية بول ولم يقتهر عمل المستشرقين عاى دراسة دساتير دواوين الرسوائل 

 جاوزوا كل  إلى 

 تحقيق الدساتير والتتب ذاا الصلة  بدواوجن اإلنشا  اإلسالمية:

موون تحقيووق لتتوواب مالفووتح  Landbergيووذكر فووي هووذا الماووال مووا قووام بووه  نوودبرج 

أ وماروف لدس البواحرين فوي (3)م1888القسي في الفتح القدسيم وتباه في ليدن سنة 

لايقات بين المسامين والفرناة أن هوذا التتواب عاوى درجوة األدب والتاريخ األيوبي وا

م( كوان شوواهد 1200هوو/ 579عظيموة مون األهميووةأ ألن كاتبوه الاموواد األووفهاني )ت  

م وحتوووووى 1189هووووو/ 583عيوووووان ل حوووووداث الاسوووووام منوووووذ ماركوووووة حطوووووين سووووونة 

مأ ولما كان الاماد من كبار رجوال الدولوة األيوبيوةأ وكاتوت إنشواء لودس 1173ه/ 587

يد الدين فوي تاو  األيوام الحاسومة فوان كتابوه مالفوتح القسويم حووس قودرات كبيورات مون و

ت. وقد اعتمد  ت و ارجيا الرسائل والتتت والبشارات التي أمر ويد الدين بانقاكها دا ايا

 ندبرج في تحقيقه لهذه المهدر المهم عاى نسواة ليودن الاطيوة التوي كتبول باود وفواة 

                                                 

 .111 11؛ 7 1( وبح األعشى  1)

Aláma: towards a Commentary   انظور( 2)
˓

-b Mustawda aláAhmar's Kit-"Ibn al am,hD. Lat J.

on 

Abbás        
˓

n ásḥStudia Arabica: at Islamica: Festschrift for Ihe Author's Introdction", in t 

ed. Wadád al-Qādī (Beirut, 1981) pp. 313-332                                                                                

 .351موسوعة المستشرقين: أ بدويأ 28 -29 3( انظر  الاقيقي  المستشرقون  3)
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أ وقد توالل تباات التتاب باود كلو  (1)باها عاى نساة أ رسالمؤلف ب ربخ سنينأ وقا

بمهرأ وكاها مستمدة من نشرة  نودبرج الوذي لوم يحوط حتوى بوذكر اسومه عاوى الورغم 

مما كوان لوه مون فضول السوبق والريوادة والامول الاواد فوي مرول هوذا المهونف الهوات 

 التناول.

وبيوان الطورق كتاب مزبدة كشوف الممالو   Ravaisseوحقق المستشرق راوي  

م(أ وقود نشوره 1198هو/ 892والمسال م ل ر  الدين  ايل بون شواهين الظواهري )ت 

مأ وموخ أن مؤلوف هوذا 1871راوي  ألول مورة فوي مطباوة الامهوريوة ببواري  سونة 

ت عاوى اإلسوتندرية والتور   التتاب كان من كبار موظفي الدولة المماوكيوة إك كوان واليوا

تأ و  يمتن مقارنة عماوه بدسوتور ابون فضول إ  أنه لم يطاخ عاى وثائق الد ولة إ  لماما

الاووه الامووري مالتاريووف بالمهووطاح الشووريفم أو كتوواب القاقشووندي موووبح األعشووىمأ 

سووتي  ميتتسووت أهميووة  اوووة فووي القسووم ڤوكتوواب الظوواهري موون وجهووة نظوور كراتشتو

يد من متااقات أ والبر(2)الذي أفرده لاتيم عاى البريد وهو أقيم ما في التتاب ب جماهم

ديوووان اإلنشوواء فووي كلوو  الاهوور وكاتووت السوور هووو الووذي يتووولى اإلشووراف عايووه. وممووا 

يؤسف له في أمر هذا التتاب أن ابن شاهين الظاهري قود ا تهوره مون مهونف سوابق 

له عاى هذا المهنف يقخ في ماادين ضامين بانوان  مكشف الممال   وبيوان الطورق 

 بت في قهور هذا المهنف عما سبقه من دساتير.أ ولال هذا هو الس(3)والمسال م

فقد حقق كتاب مأدب  Grünet, Maxأما المستشرق األلماني جرونيرتأ ماك  

م( واعتمد في تحقيقوه عاوى  مو  887ه/ 299التاتتم لابدالاه بن مسام بن قتيبة )ت 

نسخ  طية وعاى نساتين مطبوعتينأ وزود نشرته بفهار  فنيوة دقيقوة وتباوه بايودن 

                                                 

الفررتح القسرري فرري الفررتح م( 1200هوو/ 579( الاموواد األوووفهانيأ محموود بوون وووفي الوودين )ت 1)

لىأ الدار القوميةأ القاهرةأ تحقيق وشرد وتقديم  محمد محمود وبحأ الطباة األوالقدسي  

 .39بي تاريخ  

 .191القسم الراني  تارجا األدب الجارافي العربي  ستيأ ( كراتشتوڤ2)

 .1( زبدة كشف الممال  وبيان الطرق والمسال   3)
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ت عاى نشورة 1700ة سن مأ والطباة الحديرة التي ودرت لهذا التتاب تاتمد اعتمادات كايا

 .(1)جرونيرت

قد نشر بطريقة التهووير  Mzik, H. Vonوكان المستشرق مشي أ هان  فون 

م( 712ه/ 331الشمسي كتاب مالوزراء والتتابم لمحمد بن عبدو  الاهشياوي )ت 

 ية وزوده بفهار  فنية دقيقة.مأ وكتت له مقدمة باأللمان1729سنة 

ت كبيرات بين المستشرقينأ وكشفل عن مادة قيموة فيموا  وقد لقيل نشرة مشي  رواجا

يتااووق بتوواريخ كتابووة الرسووائل وأ بووار الُتتوواب وسوويرهم وغيوور كلوو  موون الموضوووعات 

المتااقووة بالتتابووة الرسووميةأ ونقوول الوودواوين إلووى الاربيووةأ واألثوور الفارسووي فووي التتابووة 

 بية منذ أيام الرسول وحتى عهر الاايفة الاباسي الم مون.الار

وقد اعتمد مشي  في نشرته عاوى ماطوتوة محفوظوة فوي دار التتوت بفينواأ ياوود 

تأ أضوووف إلوووى كلووو  أن البووواحرين   تووواريخ نسووواها إلوووى القووورن السووواد  الهاوووري تقريبوووا

اعتمادات عاى  مهطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبدالحفيط شابي قاموا بتحقيق التتاب

 .(2)عمل المستشرق مشي 

بتحقيوق ودراسوة لتتواب أبوي  Dominique Sourdelوقوام المستشورق سووردل 

م( 891هووو/ 250القاسوووم عبدالاوووه بووون عبووودالاليل الب ووودادي التاتوووت النحووووي )ت نحوووو 

أ ويمتاز كتاب أبوي القاسوم (3)المسمى ب/ مكتاب الُتتاب ووفة الدواة والقام وتهريفهام

باحتوائوه عاوى مااوموات تريفوة مركولة عون  األقويم  - عاى و ر حاموه – الب دادي

والاطوووت والمووداد والقووراتي  والاوواتم وعنوانووات التتووت وديوووان الرسووائل وأسووماء 

التتوواب موون رجووال ونسوواء منووذ بدايووة الاهوود اإلسوويمي وحتووى منتهووف القوورن الرالووث 

                                                 

حققه وعاوق حواشويه ووضوخ أدب التاتب  م(أ 887 ه/ 299ت ) ( ابن قتيبةأ عبدالاه بن مسام1)

 م.1مأ 1782أ الطباة األولىأ مؤسسة الرسالةأ بيروتأ فهارسه  محمد الدّالي

حققوووه الررروررا  والتتررراب  م(أ 712هووو/ 331( انظووور  الاهشوووياريأ محمووود بووون عبووودو  )ت 2)

مهووطفى السووقا وإبووراهيم األبيوواري وعبوودالحفيط شووابيأ الطباووة األولووىأ مهووطفى البووابيأ 

 ظ(. -مأ )المقدمة  د1738القاهرةأ 

(3 )         Dominique Sourdel, "Le Liver Des Secrëtaires' DeʽAbdalláh al-Baġdádī". Bulletin 

        Dʼétudes Orientales, de lʼlnstitut Francais de Damas Tome XIV (1952-1954pp.115-153        
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دب الوديواني عنود الهاريأ والتتواب مهودر مهوم فوي التاورف عاوى مراحول تطوور األ

 الارب.

ت بالاهد الذي بذله سووردلأ لتنوه قود أ وذ عايوه  وقد أعاد هيل ناجي تحقيق ماترفا

با، الميحظاتأ منها  عدم تاري  با، األشاارأ و او نشرته من نماكج وفحات 

الماطوتأ وكون مقدمته وحواشيه بالفرنسيةأ والسق  الوذي وقوخ فوي نشورتهأ وماظوم 

 .(1)مشية سوس األ ير منهاهذه الميحظات ها

ومن المهادر التي حققها المستشرقون كتاب ملمخ القووانين المضوية فوي دواويون 

الدّيار المهريةم لارمان بن إبراهيم الناباسي الهفديأ وكوان الناباسوي مون مسوتادمي 

هو/(أ 919 - هو/939الدولة األيوبية في عهد الساطان األيوبي نام الودين أيووب )حتوم  

يتحدث عن الدواوين بشتل عام ومن جماتها ديوان اإلنشاء لتنه يبقى مهودرات والتتاب 

ت لتتاب ديووان اإلنشواء لاوذين يوودون مارفوة تريقوة الامول فوي الودواوين الماتافوة  مهما

م عاوى يود المستشورق كواهن 1791وعيقة كل  بديوان اإلنشاءأ وقد حقق التتاب سونة 

Claude Cahen(2). 

 قين في دراسة األدب اإلداري عند العرب:جانبان لجهود المستشر

التوي دارت حولهوا اهتماموات المستشورقين فوي  باد الار  السابق ألهم المحواور

دراسة األدب اإلداري عند الاوربأ يمتون القوول إن جهوود المستشورقين لهوا جانبوان أو 

 وجهان  جانت إياابي وجانت سابي.

                                                 

التترراب وصررفة الرردواة والقلررم م(  891 هوو/ 250أبووو القاسووم عبدالاووه بوون عبوودالاليل الب وودادي )ت ( 1)

 .98 -13م(أ 1793تحقيق  هيل ناجيأ الموردأ المااد الراني  الادد الراني )تصرجفها  و

(2       )Claude Cahen, ʻʻKitáb Luma AL-Qawánīn AL-Muḍiyyaˮ, Bulletin Dʼetudes 

 Orientales, de lʼInstitut Francais de Damas Tome XVI (1961) p. 1-133                   
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ت  أما الوجه اإلياابي فقد تااى في  دمتهم ل دب ت ودراسوة وتاريفوا اإلداري تحقيقوا

ت وترجمووة إلووى ل وواتهم الماتافووة أ وعوويوة عاووى كلوو  فووانهم بحروووا كريوورات موون (1)وحفاظووا

أ (2)جوانت هذا الموضوع في مقا ت يتسم كرير منها بالدقة والامق وحسن ا ستقهاء

مروول   وأسوهموا بتتابووة كريوور موون المووواد المتااقوة بهووذا األدب فووي الموسوووعة اإلسوويمية

... وغيرهووا موون المهووطاحات واألعوويم  (9)وديوووان (5)أ وكاتووت(1)أ وإنشوواء(3)عربيووة

 والموضوعات المتهاة باألدب الديواني.

ومما يحمد لامستشرقين أنهم دعوا إلى ت سي  عام الدباوماتية )عام الوثوائق( عنود 

ت في ال ربأ وان ك ت قائما ت  اووة قود الاربأ وعندهم أن الدباوماتية قد أوبحل عاما تبوا

 .(9)ألفل في هذا الموضوعأ في حين أن قاييت من الامل قد تم بهذا الش ن عند الارب

الاطوووت الاامووة التووي يمتوون أن  Björkmanوقوود رسووم المستشوورق بيوركمووان 

تسوواهم فووي تشووييد أركووان عاووم الدباوماتيووة عنوود الاووربأ وتتمروول فووي نشوور المليوود موون 

أ ووثوووائق ديرسوووانل كووواترين والوثوووائق الاربيوووة البرديوووات الاربيوووة وأوراق الانيووولة

                                                 

 P. M."Holt, Qaláwún's Trety with Genoa in 1290, Der Islam, Band 75 (1980) ( انظور 1)

pp.101-108                                                                                                                   

 .391وبدويأ موسوعة المستشرقين   

           M. Carter,The kátib In Fact and Fiction, Abr-Nahrain, XL (1971), pp. 42-55 ( انظور  2)

  Escovitz," Vocational Patterns of the Scribes of the Mamlúk Chancery" J. Hو

Arabica, XXXiii (1976) . pp. 42-62                                                                                   

         

(3                                                        )                    2rabiyya", ElAC. Rabin. "  

(1                                         )                                 2El ˮ,InsháʻʻH. R. Roemer,  

(5                       )                                                       2, ElˮKátibʻʻD. Sourdel,  

(9                                  )                                  2, ElˮDīwánʻʻH. L. Gottschalk,   

(9                                           )                         2El ",rkman, "DiplomaticöW. Bj 
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المحفوظة باسبانيا وإيطاليوا وغيرهوا مون  ولائن الماطوتوات التوي تحوتفط بتريور مون 

 .(1)الوثائق الاربيةأ وتحقيق دساتير اإلنشاء الاربية

وقوود أثموورت جهووود المستشوورقين فووي الوودعوة إلووى النهووو  بااووم الدباوماتيووة عنوود 

رات عاى تيبهم الذين درسووا فوي جاماواتهم وتحول إشورافهم الاربأ وكان ت ثيرهم كبي

وتوجيهمأ أمرال  محمد حميدالاهأ يقول  موكنل قد نشورت ترجموة فرنسوية لموا جماتوه 

موون الوثووائق التووي ترجووخ إلووى الاهوود النبوووي وعهوود الاافوواء الراشوودينأ وقوودمتها ببحووث 

ألحوال السياسية في كلو  مطول عن قيمتها التاريايةأ وما يمتن أن يستنت  منها لفهم ا

مووون جاماوووة بووواري  فوووي سووونة  هوقووود حهوووال بهوووا عاوووى درجوووة الووودكتورا الاهووورأ

 .(2)مم1735

و  يافى عاى دارسي األدب والتاريخ اإلسيمي مقودار الاهود الاظويم الوذي بذلوه 

محمد حميدالاه في جمخ هوذه الوثوائق وتحقيقهواأ وموا أتوى بوه مون مااوموات قيموة جموخ 

وهوووو تاميوووذ  (3)ماطوتوووةأ وكوووذل  عمووول عبووودالاطيف إبوووراهيم أكررهوووا مووون مهوووادر

وغيرهم ممون   تقول جهوودهم  (1)وكامل الاساي  Gorhmannالمستشرق جروهمان 

ت عما قام به حميدالاه.  ش نا

أما الوجه السابي فقد تااى في عدد من الاوانتأ حيوث اتاوذ باو، المستشورقين 

عند الارب وسياة لاتشتي  والطاون من دراسة الموضوعات المتهاة باألدب اإلداري 

                                                 

(1   )Ibid                                                                                                                             

    

 الطباوة السادسوةأمجموعة الورائق السياسية للعهد النبروي والخالفرة الراةردة  الاهأ  (  حميد2)

 .1789دار النفائ  بيروتأ 

(3        )Donald P. Little, "The Sigificance of the Ḥaram Documents for the Study of 

Medieval Islamic History", Der Islam 57 (1980). P. 191                                                    

 .91 -9 1ورائق مقدسية  ( انظر الاسايأ 1)
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والرات وإنفاك السموم وتحقيق المآرب وال ايات التامنوة فوي نفوو  كريور مونهمأ ونظور 

 باضهم باين السا  إلى تراث الاورب اإلداريأ فليوف الحوق وأحوق الباتول. وانطاوق

 من فرضيات واساة وجال منها حقائق ثابتةأ والمآ ذ كريرة في هذا الش ن 

أ فرسائل الرسول عايوه السويم إلوى ماوو  األموم األ ورس  ل الرسولأولها: رسائ

كسرس وقيهر والنااشي وغيرهم ثابتة ومتواترة في كتت الحوديث والتواريخ والسويرة 

النبويووةأ وإقطوواع الرسووول لتموويم الووداريأ ورسووالة عموور بوون الاطوواب ألبووي موسووى 

برهووا باوو، األشوواري فووي القضوواء إلووى غيوور كلوو  موون ضووروب المتاتبووات التووي يات

 .(1)المستشرقين موضوعة مليفة

فسارجنل ولرم وغيرهما من المستشرقين كوانوا عاوى اتويع عاوى الاهود الاظويم 

الذي بذلوه محمود حميدالاوه فوي جموخ الوثوائق فوي الاهود النبووي وعهود الايفوة الراشودة 

وتحقيقها ودراستها. والتتاب في أواه رسوالة جامايوة قودمل إلوى جاماوة بواري  سونة 

 .(2)م كما سبق ككرهأ وقد نشر حميدالاه ترجمة فرنسية لتل هذه الوثائق3517

وعرف عون كريور مون المستشورقين موياهم بول محواولتهم إقاموة الحاو  والبوراهين 

وإن كانل واهية تفتقر إلى الموضوعية الااميةأ ونفي األوالة عن كل موا هوو عربويأ 

ارسوويةأ وهنديووةأ وسووريانيةأ ومحوواولتهم رده إلووى أوووول غيوور عربيووة  هاينسووتيةأ وف

ويونانيةأ فالفاسفة الاربية عندهم هي فاسفة يونانية كتبول بو حرف عربيوةأ والتهووف 

فيتونية وهنديةأ وهنا  قوانون سورياني سوابق أاإلسيمي ياود في نش ته إلى عناور 

عاووى الشوورياة اإلسوويمية. والحضووارة اإلسوويمية هووي امتووداد لاحضووارة الهاينسووتية إلووى 

                                                 

 R. B. Scrjeant. Early Arabic Prose in A. F. L. Beestone (ed) Arabic( انظوور  1)

Literature to the End of the Umayyad Period (Cambridge, 1983), pp. 114-151    

   .823موسوعة المستشرقين: وانظر  بدويأ      

 .42مجموعة الورائق السياسية: (  حميدالاهأ 2)
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ل  من المطاعن التي تاتمد عاى البحث عن األوول األجنبيةأ وتضايم دورهوا غير ك

 .(1)في نش ة كل ما هو عربي

أ وبااووة األدب الوديوانيأ نوال حظوه مون حماوة المطواعن ورانيها: الن ر العربي

يولعم أن النرور  Lathamوالرد إلوى أووول غيور عربيوةأ فالمستشورق اإلناايولي لورم 

ازدهوور عاووى يوود عبدالحميوود التاتووت ياووود إلووى أوووول فارسووية الووديواني الاربووي الووذي 

ويونانيةأ كما يلعم أن ترجمة تواريخ ماو  الفر  وسيرهم قود تمول لااايفوة األمووي 

ت تمول ترجموة 125 -105هشام بن عبدالما  الذي امتد حتمه من  ه/أ وفي عهده أيضوا

أشوووار إليوووه  رسوووائل أرسوووطوتالي  إلوووى تاميوووذه اإلسوووتندرأ ومسوووتند لووورم فوووي كلووو  موووا

دي مووون ترجموووة سوووير ماوووو  الفووور  وموووا ككوووره النوووديم مووون ترجموووة رسوووائل والمسوووا

ولتون لورم وغيوره   يقودمون لنوا دراسوة نهوية عون هوذه المترجمووات  (2)أرسوطوتالي 

 تبين أثرها في نش ة النرر الاربي.

وتهمة إرجاع النرور الاربوي إلوى أووول فارسوية ويونانيوة ماروفوة مون قبولأ وقود 

حسين فوي منتهوف الاقود الرابوخ مون هوذا القورن قوائيت  مفالوذين يلعموون أن ردها ته 

ت شووقي (3)األمة الاربية قد أ ذت نررها عن الفر  أو اليونان مسرفونم أ وردها أيضا

 .(1)ضيف

                                                 

 .112أ 398أ 399أ 112أ 29بدويأ موسوعة المستشرقين  (  انظر  1)

(2  )J. D. Latham, "The Beginnings of Arabic prose Literature: The Epistolary Genre", 

in A. F. L. Beston (ed). Arabic Literature to the End of the Umayyad Period 

(Cambridge. 1983) pp. 155-157.                                                                                 

أ الطباوة الحاديوة عشورة. دار الماوارفأ القواهرةأ بوي حدجث الشرعر والن رر(  حسينأ ته  من 3)

 .28تاريخ  

 .111 -110  الفن ومذاهب  في الن ر العربي(  ضيفأ شوقيأ 1)
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ت من غية المستشرقين قود اتاوذ مون أوراق الانيولة  وإضافة إلى ما تقدم فان باضا

م وسوتارات ي افوون بوه مطواماهم باسوم البحوث عون كرياة يتوواون بها إلى بوث أبواتياه

 الحقيقة الاامية من  يل الوثائق والنهو .

والدار  لموا كتبوه باضوهم عون أوراق الانيولةأ ياود أنهوم يطرحوون مون  يلهوا 

عددات من األفتار ويحاولون تركيلها فوي كهون القوارئ بتول وسوياةأ وقود يرددونهوا فوي 

 مناسبة وبي مناسبةأ وأهمها 

أ بمانووى أن األقطووار والشوواوب المحيطووة ة حرروا البحررر األبرريو المتوسررووحررد -

بهوذا البحوور واحوودة أو شووبه واحوودة لتقاليودها الاريقووة ومهووالحها التااريووةأ وألنهووا 

أ ومااوووم مووا فووي هووذه الوودعوس موون (1)كانوول جوولءات موون اإلمبراتوريووة الرومانيووة

ريقيوةأ والم وربأ م الطة فاألمهار التوي فتحهوا المسوامون )الشوامأ ومهورأ وإف

إلخ( تاربل وتتونل لها شاهيتها وحضارتها الاربيوة اإلسويمية  ... واألندل أ

ت مخ األقطوار األوروبيوة  المتميلةأ و  يمتن أن تتون مندغمة ومنههرة حضاريا

األ رس التوي تطول عاوى البحور األبوي، المتوسو أ والاوداء المسوتمرأ والحوروب 

ذه األقطووار ودول البحور المتوسو  الاربيووة الطاحنوةأ والهوراع المتواووول بوين هو

اإلسيمية هو أهم ما يميل الايقات فوي تاو  الاهوورأ والحوروب الهوايبية التوي 

تأ وغوارات القراوونة األوروبيوين قبول الحوروب الهوايبية  دامل م تي سونة تقريبوا

وباوودها ليسوول باافيووةأ ومووا أظوون مروول هووذه األتروحووة إ  ووودس لمووا دعوول إليووه 

ألوروبيووة موون إحيوواء لماوود اإلمبراتوريووة الرومانيووة فووي الاهوور باوو، الوودول ا

 الحديث.

أ علرى منطقرة الشررق العربري (4)تصوجر المماليك على أنهم حتم عستري دخيرل -

والتحامل ظاهر في هذه المقولةأ والممالي  كما هو ماروف أساموا وتاربوا وهم 

ود األوروبوي فوي ورثة النووريين واأليووبيين الوذي رفاووا رايوة الاهواد ضود الوجو

                                                 

. تاريوت  عطيوة ارجا اإلسرالمي والرن م اإلسرالميةدراسراا فري التر(  انظر جواتياينأ  أ د  1)

 .221 -211م  1780القوويأ الطباة األولىأ وكالة المطبوعاتأ التويل  

 .297(  المهدر السابق  2)
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المنطقة الاربيةأ وحورروا األقهوى وكادوا عون حموى الحورمين الشوريفين. ودور 

الممالي    يقل عن دور أسيفهمأ إك إليهم ياود الفضول فوي اجترواث بقيوة الوجوود 

اإلفرناي في بيد الشامأوهم الذين أوقاوا الهليمة النتراء باحافل الم ول )التوي 

اإلسويمية( فوي عوين جوالوت حووالي منتهوف القورن دمرت ب داد مهد الحضوارة 

السووابخ الهاووريأ وفووي عهوود المماليوو  تحققوول الوحوودة الشوواماة بووين شوومال الاووراق 

والشووام ومهوور وليبيووا وشوومال السووودان والوويمن والاليوورة الاربيووةأ إضووافة إلووى 

دورهم الاظيم في إحياء الايفة الاباسوية بمهور باود سوقوتها فوي ب ودادأ وشوهد 

هضة عامية عظيموة تمراول فوي اإلحيواء والتاديود والحفواظ عاوى التوراث عهدهم ن

 .(1)الاربي اإلسيمي

ولووم يتتووف المستشوورقون بالتحاموول عاووى المماليوو  بوول تشرروج  دور الموحرردجن:  -

أ والماوروف لودس البواحرين (2)تادوهم إلى الموحدين وألهقوا بهم تهمة التاهوت

 ورب الاربوي فوي القورنين السواد  ن الموحدين قد عماوا عاوى توحيود أقطوار المأ

والسابخ الهاريينأ وألفوا بين ماتاوف القبائول الاربيوة وغيور الاربيوة التوي كانول 

تستن الم رب الاربيأ وكان حروهم شديدات عاى ا لتلام الشوديد بتطبيوق أحتوام 

الشوورياةأ وإل وواء الم ووارم والمتووو أ وترسوويخ أركووان الاوودل ومطوواردة الظامووةأ 

ت مون القووةأ يقوول عنوان الموؤرج الحاوة فوي وبا ل جيوش الم ت عظيما وحدين مبا ا

توواريخ األنوودل   موقوود با وول التنظيمووات الاسووترية فووي ظوول الدولووة الموحديووة موون 

ت لم تبا ه في أية دولة أ رس في ال رب اإلسيميم  .(3)حيث الضاامة مبا ا

                                                 

أ 122الاودد  مجلة المجلة  (  انظر  ضيفأ شوقي  معهر إحياء التراث الاربي وتاديدهمأ 1)

 .18 -9مأ  1799السنة الحادية عشرةأ شبات 

 .228دراساا في التارجا اإلسالمي والن م اإلسالمية: (  جواتياين  2)

(  عنوووانأ محمووود عبدالاوووه  عهووور المووورابطين والموحووودين فوووي الم ووورب واألنووودل أ الطباوووة 3)

أ وانظوووور المهوووودر 932مأ القسووووم الروووواني  1791األولووووىأ متتبووووة الاووووانايأ القوووواهرةأ 

 .919 -917أ 19نفسه  
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حتمه مون  والدور الاظيم الذي اضطاخ به الاايفة عبدالمؤمن الموحدي الذي امتد

هوو/ يتااووى فووي  مقهوور الهووايبيين باألنوودل  وتطهيوور شوومالي أفريقيووا 558 -521

بلعامووة محموود بوون مووردني  حايووف  –موونهمأ ولووو  تموورد شوورق األنوودل  عايووه 

هووذا التموورد الووذي امووت  وقوول الموحوودين  سووتطاع عبوودالمؤمن أن  - النهووارس

ت من النهارسم  .(1)يحرر األندل  نهائيا

الموحدين المشورق فوي التواريخ الاربويأ فاننوا   نسوت رب مون  وإكا كان هذا دور

با، المستشرقين وأن يهموا الموحدين بالتاهتأ وهي تهمة يارفها من عاش 

في الماتماات ال ربية أو تابخ وحافتهاأ فانهم   يتورعون عن قذف كول عربوي 

 أو مسام يدعو إلى شرع اإلسيم وإحياء ماد األمة وقوتهاأ ب نه متاهت.

أ وقد اتاذ با، المستشرقين من أوراق الانيلة كرياة لاحديث الهجرة اليهودجة -

أ وووووروا الاوودد القايوول جوودات موون (2)عوون الهاوورة اليهوديووة موون تووون  إلووى مهوور

 .(3)اليهود الذين عاشوا في القد  عاى أنهم مهاجرون من الم رب

تقال عدد محودود ما في هذه الفترة من م الطة ودعاية في آن واحدأ فان و  يافى

من الاائيت التاارية اليهودية في إتار الوتن اإلسيمي التبير الذي عاشوا فيوه 

آمنووين عاووى أرواحهووم وأموووالهم   يمتوون أن يسوومى هاوورة بووالمانى الوودقيقأ ومووا 

ت  أرادوا بذل  إ  اإليحاء ب ن الهارة اليهودية كانل  يل الاهور اإلسيمية شوي ا

ت مقبو تأ ومن ث م   داعي لهذا النتران وال ضت وهذه المقاومة الانيفة لمرول عاديا

 هذه الهارة في الوقل الحاضورأ حتوى وإن جوردت الاورب مون دورهوم وأرضوهم

 .وشردوا منها وقذفوا في الاراء!!

                                                 

أ دار الماوارفأ لة الموحدجة )الماررب فري عهرد عبردالمؤمن برن علري(الدو(  عيمأ عبدالاه  1)

 .7م  1791القاهرةأ 

(2)                                    S. D Goitein. A Mediterranean Society, 1, p, 8 

 .442دراساا في التارجا اإلسالمي والن م اإلسالمية  (  جواتياينأ 3)
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وهوووووو مووووون  D. H. Banethأ حيوووووث زعوووووم بانووووول اللارررررة العربيرررررة -

أوراق  المستشووورقين الوووذين عنووووا بدراسوووة الا وووة الاربيوووة التوووي كتبووول بهوووا

بوووو ن هنووووا  عربيووووة وسووووطىأ وأن ماألغوووويت الا ويووووة الفاحشووووة  -الانيوووولة 

تأ بوووول تمروووول الا ووووة الاربيووووة الحيووووة فووووي  فووووي هووووذه الوثووووائق ليسوووول أغيتووووا

أ وياابنووووووي رد األسوووووتاك عبوووووودالرحمن بووووودوي عاووووووى هووووووذه (1)عهووووورهام

... ولوووم  فيوووهأ يقوووول  موهوووو زعوووم باتووول سوووايف المقولوووةأ وإن كوووان حوووادات 

ن يلعموووووا أن هنووووا  ل ووووة عربيووووة استشووووراقية هووووي تاوووو  يبووووق عاوووويهم إ  أ

 .(2)التي يمايها عايهم جهاهم الفاح  بالتتابة الاربيةم

فمن الماروف   (3)تضخيم دور الُتتاب اليهود في دواوجن اإلنشا  اإلسالمية -

أن المسامين قد أفسحوا الماوال فوي دواويونهم لتول عبقريوة كتابيوةأ واسوتادام 

لرادشوتية وأبوي إسوحاق الهوابي فوي ديووان الرسوائل ابن المقفخ وهوو عاوى ال

الاباسي وهو عاى ديانته دليل عاى أن ماوال المنافسوة ومراعواة التفايوة كوان 

موجودات عند الاربأ ولتن تضايم دور الُتتاب من باو، الطوائوف كواليهود 

 يد ل في باب الدعاية المتشوفة.

المستشوورقين قوود  وإضووافة إلووى مووا سووبقأ فانووه   يسووتباد أن يتووون باوو، موون -

أ فالمستشورق (1)وظفوا ماارفهم وأبحاثهم في سوبيل  دموة دولهوم المسوتامرة

( سار موا حهول عايوه مون مااوموات 1882)ت  Palmerاإلناايلي بالمر 

                                                 

 .19  نموسوعة المستشرقي(  بدويأ 1)

 .19(  المهدر السابق  2)

(3  )S. M. Stern "An Original Document from the Fátimid Chancery Concerning Italian 

Merchants", in Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi Della Vida, II 

(Rome, 1950) pp. 529-38                                                                                             

              

نقاوه إلوى الاربيوة  كموال أبوو اتستشراق: المعرفة. السرلطة. اإلنشرا   ( انظر  سايدأ إدواردأ 1)

 .208م  1781ديتأ الطباة األولىأ مؤسسة األبحاث الاربيةأ بيروتأ 
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عن أسماء المواقخ فوي سويناء وفوي بويد الشوام لادموة ا سوتامار اإلناايوليأ 

متووه فيمووا يتااووق قوودم  وودمات لحتو Nallinoوالمستشوورق اإليطووالي نووالينو 

 Demombynesب سماء المواقخ بطرابا أ والمستشرق الفرنسي ديمومبين 

قووام بترجمووة قسووم بوويد الم وورب موون كتوواب ابوون فضوول الاووه الامووري ممسووال  

أ ومسوووال  األبهوووار مكو وووواة وثيقوووة بوووديوان (1)األبهوووارم إلوووى الفرنسوووية

التتوواب وحشوودها اإلنشوواءأ أراد منووه مؤلفووه تسووهيل الرقافووة التووي يحتوواج إليهووا 

 وتقريبها لتتاب ديوان اإلنشاءم.

وناووتم الحووديث عوون وجووه السووابي فووي دراسووة المستشوورقين لوو دب اإلداري عنوود 

ت حقيقووة مشوورقة فووي هووذا  الاوورب بووالقول  إن هووؤ ء تاوواموا وتهوواّموا بوول تاوواهاوا كايووا

األدبأ وهوووي أن األمانوووات والاهوووود وأوراق الطريوووق )جووووازات المووورور( والهووودن 

تواقيخ عاى القه  والمناشير وغير كل  من ضروب المتاتبات التي ودرت عن وال

دواوين اإلنشاء اإلسيميةأ تودل عاوى موا تميول بوه الاورب مون التسوامح التبيور والوفواء 

بالاهودأ وت مين المست من ونهرة المظاوم والحماية لرعاياهم عاى ا تيف توائفهمأ 

ة بووين موا كووان سوائدات فووي ماتماواتهم ودولهووم وحبوذا لووو أجورس واحوود مونهم مقارنووة أوليو

األوروبيةأ وبين ما هو ثابل بالوثائق الديوانية عون الودول الاربيوة اإلسويمية فوي تاو  

 الاهور.

 

 

 

 

 

                                                 

 .112أ 182أ 12(  بدويأ موسوعة المستشرقين  1)
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 المصادر والمراجع

 أوتً: المصادر والمراجع العربية:

 الباشاأ حسن 

 .م1798األلقاب اإلسيمية في التاريخأ دار النهضةأ القاهرةأ 

 بدويأ عبدالرحمن 

 م.1781موسوعة المستشرقينأ الطباة األولىأ دار الاام لامييينأ بيروتأ 

 جروهمانأ أدفولف 

أوراق البردي الاربية بدار التتوت المهوريةأ ترجموة  عبودالاليل الوداليأ دار 

 م.1791التتتأ القاهرةأ 

 م( 1712ه/ 331الاهشياريأ محمد بن عبدو  )ت 

هووطفى السووقاأ وإبووراهيم األبيوواريأ وعبوودالحفيط متحقيووق  الوووزراء والتتووابأ 

 م.1738شابيأ الطباة األولىأ مهطفى البابي الحابيأ القاهرةأ 

 جواتياينأ  . د 

دراسوات فوي التوواريخ اإلسويمي والونظم اإلسوويميةأ تاريوت  عطيوة القوووويأ 

 م.1780الطباة األولىأ وكالة المطبوعاتأ التويلأ 

 حسينأ ته 

شار والنرورأ الطباوة الحاديوة عشورةأ دار الماوارفأ القواهرةأ بوي من حديث ال

 تاريخ.

 حميدالاه  انأ محمد 
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ماموعة الوثائق السياسوية لااهود النبووي والايفوة الراشودةأ الطباوة السادسوةأ 

 م.1789دار النفائ أ بيروتأ 

 م( 1389ه/ 987الالاعيأ عاي بن محمد )ت 

د محموود أبووو سوويمةأ المااوو  األعاووى تاووري  الوود  ت السوومايةأ تحقيووق  أحموو

 م.1781لاشؤون اإلسيميةأ القاهرةأ 

 الداليأ عبدالاليل 

 م.1783البرديات الاربيةأ الطباة األولىأ متتبة الاانايأ القاهرةأ 

 سايدأ إدوارد 

ا ستشووراق  المارفووة. السوواطة. اإلنشوواءأ نقاووه إلووى الاربيووة  كمووال أبووو ديووتأ 

 م.1781بحاث الاربيةأ بيروت الطباة األولىأ مؤسسة األ

 م( 1198ه/ 892ابن شاهين الظاهريأ غر  الدين  ايل )ت 

زبووودة كشوووف الممالووو  وبيوووان الطووورق والمسوووال أ تحقيوووق  راويووو أ مطباوووة 

 م.1871الامهوريةأ باري أ 

 ضيفأ شوقي 

أ السونة 122عهر إحياء التراث الاربوي وتاديودهأ مااوة المااوةأ الاودد   -

 م.1799 أ شباتأةالحادية عشر

الفن ومذاهبه في النرر الاربيأ الطباوة الاامسوةأ دار الماوارفأ القواهرةأ  -

 بي تاريخ.

 م( 591ق ه/  90ترفة بن الابد )ت نحو 

 ديوانهأ المتتبة الرقافيةأ بي تاريخ.

 الاسايأ كامل 

 م.1783وثائق مقدسية تاريايةأ الطباة األولىأ مطباة التوفيقأ عمانأ 

  سوريالعطيةأ عليل 
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الفهووار  التحايايووة لمحفوظووات تووور سووينا الاربيووةأ ترجمووة  جوزيووف نسوويمأ 

 م.1790الطباة األولىأ منش ة الماارفأ اإلستندريةأ 

 الاقيقيأ نايت 

 م.1780المستشرقونأ تباة راباةأ دار الماارفأ القاهرةأ 

 عيمأ عبدالاه عاي 

الماووارفأ الدولووة الموحديووة )الم وورب فووي عهوود عبوودالمؤمن بوون عاووي(أ دار 

 م.1791القاهرةأ 

 م( 1200ه/ 579الاماد األوفهانيأ محمد بن وفي الدين )ت 

الفووتح القسووي فووي الفووتح القدسوويأ تحقيووق وشوورد وتقووديم  محموود محمووود وووبحأ 

 الطباة األولىأ الدار القوميةأ القاهرةأ بي تاريخ.

 عنانأ محمد عبدالاه 

الطباووة األولووى متتبووة عهوور الموورابطين والموحوودين فووي الم وورب واألنوودل أ 

 م.1791الاانايأ القاهرةأ 

 عيسىأ أحمد محمد 

ممحفوظات ووثائق ديرسوانل كواترين بشوبه جليورة سوينامأ المااوة التاريايوة 

 .5م مااد 1759المهريةأ 

 م( 1111ه/ 819الفيروز آباديأ محمد بن ياقوب )ت 

 م.1789القامو  المحي أ الطباة األولىأ مؤسسة الرسالةأ بيروتأ 

 م( 887 ه/ 299ابن قتيبةأ عبدالاه بن مسام )ت 

أدب التاتووتأ حققووه وعاووق حواشوويه ووضووخ فهارسووه  محموود الووداليأ الطباووة 

 م.1782األولىأ مؤسسة الرسالةأ بيروتأ 

 م( 1118 ه/ 821القاقشنديأ أحمد بن عاي )ت 
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 م.1793وبح األعشى في وناعة اإلنشاأ وزارة الرقافةأ القاهرةأ 

 إغناتيو   ستيأكراتشتوڤ

توواريخ األدب الا رافووي الاربوويأ ترجمووة  ووويد الوودين عرمووان هاشوومأ لانووة 

 م.1759الت ليف والترجمة والنشرأ القاهرةأ 

 مهطفىأ شاكر 

 .392مأ رقم 1783كنل في الحرم القدسيأ مااة الاربيأ التويل  

 م( 1111 ه/ 815المقريليأ أحمد بن عاي )ت 

 وا ثارأ دار وادرأ بيروتأ بي تاريخ.المواعط وا عتبار بذكر الاط  

 رانياً المصادر األجنبية:

Al-Droubi, Samir, A Critical Edition of and Study on Ibn Faḍl Alláhʼs 

Munual of Secretaryship ʻʻ AI-Tarīf Biʼl Muṣṭalaḥ AI-Sharīfˮ, 

(Muʼtah University, 1992).  

Amari, M., I diplomi Arabi del R Archivio Fiorentino, (Fi-  

renze, 1863).  

Atiya, A. S., Egypt and Aragon, (Leipzig, 1938). Bjorkman, W., 

"Diplomatic", El2.  

Bjorkman, W., ʻʻDiplomaticˮ, El2. 

Bonebakker, S. A., ʻʻA Fâṭimid Manual for Secretaries, Annali, vol. 

37 (1977) pp. 295 - 337.  

Cahen Claude., "Kitâb Luma AL-Qawanin Al-Mudiyyaˮ, Bulletin 

Dʼétudes Orientales, de l,lnstitut Francais de Damas, Tome XVI 

(1961) p. 1 - 133.  

Carter M., ʻʻThe Katib in Fact and Fictionˮ, Abr-Nahrain, XI (1971), 

pp. 42 - 55.  



 63 

Escovitz, 1. H., "Vocational Patterns of the Scribes of the Mamluk 

chancery" Arabica, XXXiii (1976). pp. 42 - 62.  

Goitein, S. D., A Mediterranean Society (Berkeley and los Angeles., 

1967).  

IDEM, "Geniza", E12. 

 

Gottschalk, H. L., "Diwan", E12.  

Grohmann. Adolf, From the World of Arabic Papyri (Cairo, 1952).  

Holt, P. M., "Qalawunʼs Trety with Genoa in 1290", Der Islam, Band 75 

(1980) pp. 101 - 108.  

Latham, J. D., "Ibn al-Aḥmarʼs Kitab Mustawda al-Alarna: towards a 

Commentary on the Authorʼs Introduction,ˮ in Studia Arabica at 

Islamica: Festschrift for Iḥsän Abbás. ed. Waddad al-Qadi (Beirut, 

1981) pp. 313 - 332.  

IDEMT "The Beginnings of Arabic Prose Literature: The Epistolary 

Genreˮ, in A. F. L. beeston (ed.), Arabic Literature to the End of 

the Umayyad Period (Cambridge, 1983), pp. 155 - 157.  

Little, Donald. P., A Catalogue of the Islamic Documents from al-

Haram al-Sharīf in Jerusalem (Beirut, 1984).  

 

IDEM, "The Ḥaram Documents as Sources from the Arts and Ar-

chitecture of the Mamluk Period", Muqarnas 2 (1984) pp. 61- 72. 

IDEM "The Significance of Ḥaram Documents for the Study of Medieval 

Islamic History", Der Islam, 57 (1980) P. 189 - 219.  

Maximiliano A. Alarcon Y Santon and Ramʼon Garcīa De Linares., Los 

Documentos Arabes Diplornáticos Del Archivo De La Corona De 



 66 

Ragon; (Madride, 1940).  

Richards, D. S., "A Mamlük Petition and A Report from the Dīwán al-

Jaysh" Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XL 

(1977) pp. 1 - 14.  

Serjeant, R. B., "Early Arabic Prose" in A. F. L. Beeston (ed.), Arabic 

Literature to the End of the UmayyaPeriod  

(Cambridge, 1983). pp. 114 - 151 .  

Sourdel, Dominique, "Le «Liver Des Secrétaires» De Abdalläh Al-

bagdadi", Bulletin DʼEtudes Orientales, de, I. Institut Francais 

de Damas, Tom, XIV (1952 - 1954) pp. 115 - 153.  

IDEM, "Kātib", El2.  

Stern, S. M. Fáṭmid Decrees (London, 1964).  

IDEM, "An Original Document from Fāṭimid chancery Concerning 

Italian Merchants", in Studi Orientalistici in Onore di Giorgio 

Levi Della Vida, ii, (Rome, 1956), pp. 529 - 38.  

IDEM, "Three Petitions of the Fäṭimid period", XV Oriens  

(1962), pp. 172 - 209.  

Wansbrough, John., "The Safe - Conduct in Muslim chancery 

Practice", Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, Vol, 34 (1971), pp. 20 - 35.  

 

 


