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 :تــــــامللذم

اؾخإزغث الصخهُاث مً عظاُ الؿُاؾت والانخهاص     

ًاصًمُحن الػغانُحن وبيؿبت غالُت في مجمىع  والاظخماع والا

سُت الخضًشت مهابل وؿبت ؤنل للصخهُاث ؾحر  الضعاؾاث الخاٍع

ش الػغام الخضًض واإلاػانغ،  ًاصًمُت التي ازخهذ بٌخابت جاٍع الا

ٍىن جلَ الكئت مً الٌخاب واإلااعزحن لم جدىاولهم ؤنالم الباخشحن ل

سُت،  ، ؤما لػضم طًىع قهغتهم ؤو جإزغ وكغ يخبهم الخاٍع
ً
 نلُال

ّ
بّل

ويال الاخخمالحن عبما ًىُبهان غلى ماعزىا الؿُض قُهل ؾاػي 

سُت  اإلاُالي، الظي ؤؾهم مؿاهمت قاغلت في بؾىاء اإلاٌخبت الخاٍع

في مجاُ الضعاؾاث التي ازخهذ بمىُهت  الػغانُت، وّلؾُما

الكغاث ألاوؾِ، بط قٍلذ يخاباجه بياقاث خهُهُت ونغاءة 

 بظلَ غلى مهاصع مىزىنت 
ً
ش اإلاىُهت مؿدىضا ظضًضة لخاٍع

مخىىغت، خاُو مً زاللها بماَت اللشام غً الجىاهب الؿامًت 

خه  مً عٍئ
ً
 التي لم جخُغم ؤنالم اإلااعزحن والباخشحن بليها، مىُلها

 
ً
الىاضخت وؾػت بَالغه في اإلاىيىغاث التي ًٌخب غنها، واًماها

خي اإلاخمحز الظي نضمه ماعزىا،  مىا بإهمُت الىخاط الػلمي الخاٍع

ًان ّلبض مً حؿلُِ الًىء غلى البِئت الشهاقُت التي ؤخاَذ 

بصخهِخه، وؤؾهمذ في ببغاػ مُىله واججاهاجه، ومً زم الؿىم 

سُت بؿُت مػغ  قت الهىعة الٍاملت لٍاجبها، ونض في ماصجه الخاٍع

انخًذ َبُػت البدض جهؿُمه غلى زالر مداوع ؤؾاؾُت هي: 

: مىهجه في 
ً
ت، زالشا : وّلصجه ووكإجه الكٌٍغ

ً
: اؾمه ووؿبه، وزاهُا

ً
ؤوّل

. ش وآلازاع( الجؼء الاُو  يخاب )مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

 

افيت والتاريخ وآلاثارفيصل غازي امليالي   وكتابه مباحث فراجيت في الجغر

 *جىان عبذ الهادي جاسم العبس ي

 حسً عطيت عبذ هللا الجياش ي

 كسم التاريخ  /كليت التربيت للعلىم الاوساهيت  /جامعت املثنى 

 امللخص  معلىماث امللالت

: جاريخ امللالت ش تهضف الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء غلى صوع          ًاصًمي في يخابت ؤظؼاء مً الخاٍع اإلااعزحن مً زاعط الىؾِ الا

ً الظًً خًِذ  ًإخض اإلااعزحن اإلاػانٍغ املخلي الػغاقي، مً زالُ صعاؾت شخهُت الؿُض قُهل ؾاػي اإلاُالي 

، مً 
ً
 وإزالنا

ً
سُت الػغانُت، للىنىف غلى الخضماث الجلُلت التي نضمها لبلضه الػغام خبا بهم اإلاضعؾت الخاٍع

الُ مخابػت مؿحرة خُاجه والظغوف اإلاىيىغُت التي ؤخاَذ به، وؤؾهمذ مؿاهمت قاغلت في حكٌُل قٌغه ز

ش والازاع(، للىنىف غلى  وزهاقخه مؼ الخُغم لضعاؾت ؤخض ابغػ مالكاجه )مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

سُت.  مىهجه في الٌخابت الخاٍع
    

ش الاؾخالم:   28/10/2021 جاٍع

ش الخػضًل :   24/11/2021 جاٍع

ــــغ: ـــُى اليــكــ   8/12/2021 نبــ

  19/7/2022 مخىقغ غلى الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

مباخض قغاجُت،   ، قُهل ؾاػي 

 .الجؿغاقُت
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ش وآلازاع  قُهل ؾاػي اإلاُالي ويخابه مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

 

: اسمه ووسبه
ً
 أوال

هى الؿُض قُهل بً الؿُض ؾاػي بً الؿُض غىجىع بً الؿُض 

ببغاهُم بً الؿُض خمحزة بً الؿُض خؿحن بً الؿُض دمحم بً 

م(1)الؿُض مػخىى غظؼ وؿبه الى دمحم الٌٍغ ض الكهُض (2)، ٍو  (3)بً ٍػ

ً الػابضًً )غليهم الؿالم(، مً  (4)بً الامام غلي بً الخؿحن ٍػ

ت  .(5)نبُلت الؿاصة الامُاُ الخؿُيُت الػلٍى

ونض ظاءث حؿمُتهم باّلمُاُ وؿبت بلى ظضهم الؿُض غلي اإلاُل 

بً ًديى الٌبحر بً ابي الخؿً غلي الؿغاب ظض الؿاصة 

سهم اإلاكغم الخاقل (6)الؿغاباث ، وهم ؾاصة قًالء لهم جاٍع

التي ًكخسغ بها ظُلهم، ألجها بالٌشحر مً اإلاأزغ واإلاىانل الجلُلت 

مىقاة باإلاٍاعم واإلاؿاهم وؾمى اإلاجزلت والكًاثل الجمت 

 .(7)وألظضاصهم الٌغاماث اإلاكهىصة

جىػغذ مؿايً الهبُلت في ؤؾلب املخاقظاث الىؾُى والجىىبُت 

مً الػغام، وهم ًدًىن بدب الىاؽ واخترامهم، ولهم مجزلتهم 

زغي في نلىب املخُُحن بهم مً ؤبىاء الػك
ُ
، وعثِؿهم (8)اثغ ألا

ذ ، وهى مػغوف بإهه (9)الخالي هى الؿُض جٍلُل بً الؿُض خىٍى

 .(10)قضًض الخمؿَ بإنغباثه، صاثم الخىانل مػهم، خٍغو غليهم

: والدجه ووشأجه الفكريت
ً
 ثاهيا

في الضًىاهُت، في ( 12)واليؿابت (11)ولض الٍاجب واإلااعر واإلاىؾىعي

ت الؿُض قُهل ( 13)1941ألاُو مً جمىػ  ؾاػي اإلاُالي في نٍغ

 بلى الكماُ الكغقي مً 
ً
با ً جهٍغ انبُذ الىانػت غلى بػض يُلىمتًر

ًاهذ حؿًٌ (14)مغيؼ هاخُت الخمؼة الكغقي ، مً ؤؾغة قالخُت 

، الظي ؾلب غلُه َابؼ البؿاَت، خهل قُه غلى (15)بِذ الُحن

عغاًت يبحرة واهخمام مً والضًه الؿُض ؾاػي غىجىع ابغاهُم 

ضة بهغة خؿىن ببغاهُم، وبهُت ؤقغاص غاثلخه التي ؤؾضنذ والؿُ

غلُه مً خبها وخىاجها، لٍىهه الابً الايبر لىالضًه، والخكُض ألاُو 

ًاهذ اؾغجه مهضع زهاقخه الاولى التي جىلذ (16)في الػاثلت ، و

غملُت جشهُل الؿُض قُهل، وههلذ له غاصاث وجهالُض مجخمػه، 

 ًخمخؼ بالشه
ً
ت بالىكـ والُمإهِىت والصخهُت وظػلذ مىه بوؿاها

ت التي مٌىخه مً مجابهت الظغوف الهاؾُت والجُضة غلى خض  الهٍى

ىه الكٌغي   .(17)ؾىاء، بػض ؤن قٍلذ الغاقض الاُو في جٍٍى

 مهمت جىظيهه وخشه هدى 
ً
جىلى والضه وغلى الغؾم مً ًىهه امُا

الػلم والؿعي ّليدؿابه ّلصعايه بإهه الؿبُل ألامشل لبىاء 

ىه ومجخمػه شخهُت  غلى زضمت َو
ً
 .(18)الاوؿان، وظػله ناصعا

 مضعؾتي الخمؼة 
ً
الخدو الؿُض قُهل بمضاعؽ مضًيخه وجدضًضا

زالُ اإلاضة الىانػت بحن غامي  (20)ومخىؾُت الخمؼة (19)الابخضاثُت

، ؤما صعاؾخه ألاغضاصًت التي حػض املخُت (21)(1958 – 1948)

هض جمًٌ مً بؾخٌمالها الضعاؾُت الازحرة في مكىاعه الخػلُمي، ق

 .(22)1968في اإلاػهض اإلانهي في الضًىاهُت في غام 

ًاهذ مضًىت الخمؼة الكغقي، وهي اإلاضًىت التي ولض قيها ووكإ  لهض 

شت إلاضًىت إلالىم  خي، قهي الىٍع وجغغغع، واؾدبهغ قيها البػض الخاٍع

سُت  مً الكههاء والاصباء بُنهم (23)الخاٍع
ً
، التي اخخًيذ غضصا

اثالكُش دمحم ، وهى مً ؤغالم الهغن الشامً (24) ناخب الىهاٍع

، واؾخمغث جلَ اإلاضًىت جغقض (25)غكغ في مىُهت الكغاث الاوؾِ

املجخمؼ الػغاقي بإبىائها الظًً جهلضوا مىانب مهمت في الضولت 

الػغانُت في الػهضًً اإلالٍي والجمهىعي ؾىاء في خهل الؿُاؾت 

، قٍان مً (26)كً وؾحرهاؤو ألاصاعة ؤو الخػلُم ؤو ألاصب ؤو ال

الُبُعي ؤن جمشل هظه البِئت التي غاف قيها الؿُض قُهل ؾاػي 

 ليكإجه.
ً
 قًاًء مىاؾبا

بغػث لضي الؿُض قُهل مىهبت اإلاُالػت في ونذ مبٌغ مً 

خُاجه، ونض ججلى طلَ بىيىح بػض جسغظه مً اإلاغخلت اإلاخىؾُت 

ش 1957غام  الػغام في ، بط جغيؼث نغاءجه بكٍل زام غلى جاٍع

 بٌخب الترار 
ً
 يبحرا

ً
مغاخله املخخلكت وظؿغاقُخه، يما ؤظهغ ولػا

، يما حؿغبذ بلى مؿامػه في جلَ اإلاغخلت (27)وآلازاع وألاوؿاب

و اإلاىاهج  )اإلاخىؾُت( ألاقٍاع الاقترايُت الخهضمُت، وغً ٍَغ

ش، التي نام اإلاؿدكاعون  الضعاؾُت الجضًضة، وّلؾُما ماصة الخاٍع

ُاهُىن  في وػاعة اإلاػاعف وازىاء الخغب الػاإلاُت الشاهُت بخؿُحر  البًر

مكغصاتها، بط ججؿضث في مىايُؼ غضم اإلاؿاواة في ملٌُت الاعاض ي 

الؼعاغُت واإلاكٌالث الاظخماغُت اإلاغجبُت بالكهغ والخسلل، التي 
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ًان الؿُض قُهل ٌػِل جكانُلها بدٌم ًىهه مً غاثلت 

ًان ، ونض الخهذ جلَ الاقٍاع م(28)قالخُت ؼ الكػاعاث التي 

ت (29)ًهضعها الخؼب الكُىعي الػغاقي ، وخملذ مكاهُم الخٍغ

والػضالت الاظخماغُت والانخهاصًت، والتي هجر الخؼب مً زاللها 

، ومنهم الؿُض قُهل الظي اهخمى للخؼب (30)في اؾخهُاب الُلبت

 بإقٍاعه ختى بػض بهكهاله (31)1957في اواثل غام 
ً
، وبهي مامىا

 غ
ً
، بط بغػ طلَ في يخاباجه 1968ً الخؼب في ؤوازغ غام جىظُمُا

 .(32)التي غبرث في بػٌ ظىاهبها غً آعاثه ومباصثه

مشل الػمل الىظُكي للؿُض قُهل ؾاػي اإلاُالي اإلاُضان الخهُهي 

لههل مىهبت اإلاُالػت واهًاظها، بط ؤؾهم وظىصه في نؿم 

ت الانالح الؼعاعي في لىاء الضًىاهُت، التي باقغ  الاعاض ي في مضًٍغ

ه الاعاض ي 1959الػمل قيها في الشامً مً آب  كه بما جدخٍى ، بخػٍغ

ت باّلغخماص غلى الخغاثِ  الضازلت يمً مؿاولُاث جلَ اإلاضًٍغ

ت الخانت بها مً جكانُل مهمت قملذ  والخهؿُماث الاصاٍع

ت الهاَىت  جدضًض مىانؼ ألاجهاع وآلازاع والخجمػاث الػكاثٍغ

 غّما جج(33)قيها
ً
مؼ لضًه مً زبرة ممخاػة بكاون ألاعاض ي ، قًال

ػاث الهاصعة بدهها  .(34)وما َغؤ غليها والدكَغ

ُغضَّ الؿُض قُهل مً الصخهُاث طاث الٌكاءة التي ُظغبذ 

ىهذ في وؾِ الػمل هكؿه، ألهه ؤزظ غً الُبُػت مباقغة 
ُ
ًو

بإقُاء وغضص خهُهُت وبػملُاث مماعؾت قػلُت لخلَ الاقُاء، 

ًان في ًل هظه الػملُاث وبمػغقت اؾخػماّل تها ويغوعاتها، ونض 

ب مؿخمغ غلى اإلاالخظت والخكجن والخسُل البىاء والخكٌحر  جضٍع

ل طلَ مدهل باّلجهاُ اإلاباقغ  اإلاىُهي واصعاى الىانؼ، ًو

 .(35)بالىناجؼ

 في 
ً
 مهما

ً
ًان ليؿبه الػلىي الكٍغل، وؤزالنه الغقُػت صوعا يما 

ً غالناث مخىىغت مؼ َبهاث امل  جٍٍى
ً
با ًاقت، قإنبذ نٍغ جخمؼ 

ًاصًمي، مما  الب الػلم والا مً الكالح واإلاالى وقُش الػكحرة، َو

و ؤمامه ؾالٌت في اؾخدهاُ اإلاػلىماث مً صون  ظػل الٍُغ

، ػص غلى طلَ ما جغبى غلُه مً الهؿغ مً (36)مىاوؼ ؤو غغانُل

ًاهذ حػهض لكٌ الجزاغاث  خًىع مجالـ الػاثلت التي 

ت، ما ًىّ  ن لضًه ناغضة مػغقُت واؾػت بإنُى الػكاثغ الػكاثٍغ

وقغوغها، وقغاثًها، مّما ؤّهله، وّلؾُما بػض وقاة والضه مً 

 لؤلخخٍام مً 
ً
الخهضي لخل مكاًل الىاؽ، وظػل مًُكه مٍاها

الب   للمشهكحن َو
ً
اظل اإلاهالخت ووثض الكخىت مً ظهت، ومىثال

غح الاؾئل ت الػلم، بط ًترى الؿُض قُهل مجاُ الىهاف َو

 ألبؿِ اإلاالخظاث، زم 
ً
 ظُضا

ً
ًان مؿخمػا  ؤمام الجمُؼ، و

ً
قؿُدا

 .(37)ًباصع بػضها لُغح عؤًه ؤو ويؼ الىهاٍ غلى الخغوف

ً قُهل ؾاػي اإلاُالي  ومً الغواقض الازغي التي ونكذ وعاء جٍٍى

ًان لها ؤزغها الىاضر قُه، بط  الكٌغي، مٌخبخه الخانت التي 

 ؤجاخذ له قغنت الخػلم الظاحي ال
ً
 ومُلػا

ً
تي زلهذ مىه مبضغا

غلى نًاًا مجخمػه ومدُُه، وؤزمغ غً زهاقت عانُت وزانت 

 .(38)جمحز بها صون ؾحره

ُغِغف غً الؿُض قُهل ؾاػي خغنه غلى جإؾِـ مٌخبخه 

الخانت وصؤبه الضاثم غلى عقضها بالٌخب اإلاخىىغت، ختى في 

 – 1991ؾىىاث الخهاع الانخهاصي الظي مغ غلى الػغام )

 مً صزله 2003
ً
ًان ًسهو ظؼءا (، وعؾم مؿاولُاجه الٌشحرة، 

ًان ؤولها (39)اإلاالي لؿغى قغاء الٌخب ، التي حػضصث مهاصعها، و

ًان مً عواصها (40)مٌخبت مضًيخه مٌخبت الخمؼة الػامت ، بط 

اإلاىخًمحن والخٍغهحن غلى مػغقت ما ًضزل زؼاهاتها مً ظضًض 

هىم باؾخػاعة ما ًدخاظه منها  ، زم (41)لؿغى وسخهالٌخب، ٍو

اغهبها ؾكغاجه اإلاخٌغعة إلاٌخباث مضًىت الضًىاهُت زم ايدكل 

هه بلى مٌخباث الػانمت بؿضاص الغؾمُت وألاهلُت ومنها  ٍَغ

ت بجامػت بؿضاص ني(42)اإلاٌخبت اإلاغيٍؼ ، (43)، ومٌخبت اإلاخدل الَى

به الؿُض  ًان ٌػمل قيها نٍغ ومٌخباث صاع الٌخب والىزاثو التي 

قىع بهكت مػاون مضًغ غام، ونض ازخهغ غلُه ًامل ظىاص غا

 مً الىنذ، ومىده قغنت اؾخيؿار ؤيبر غضص ممًٌ مً 
ً
يشحرا

 غً ًىهه يشحر الترصص (44)الىزاثو مؼ اؾخػاعة بػٌ الٌخب
ً
، قًال

 (45)غلى مٌخبت املجمؼ الػلمي الػغاقي
ً
ًاهذ جمىذ زهما ،التي 

)مٌخباث بُؼ %( لغواص اإلاٌخبت، ؤما اإلاٌخباث الاهلُت 50بيؿبت )

ًان مً ػواعها اإلاػغوقحن قهي يشحرة ومنها مٌخباث  الٌخب( التي 
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غ واإلاٌخبت الػاإلاُت  الباب الكغقي يمٌخبت النهًت ومٌخبت الخدٍغ

 .(46)والكغوم

 الىاصع والىكِـ منها، 
ً
يما صقػخه مدبخه ألنخىاء الٌخب وجدضًضا

 غً املجالث املخٌمت الى الخىظه هدى مٌخباث الىجل 
ً
قًال

ًاقل الؿُاء الػامت هت يمٌخبت اُ  ، ومٌخبت الخٌُم (47)الػٍغ

 .(49)وؾحرها  (48)الػامت

ؤنبذ لضي قُهل ؾاػي اإلاُالي مٌخبت غامغة يمذ ؤيثر مً 

 لم جهخهغ غلى الٌخب اإلاُبىغت بل 
ً
 ومغظػا

ً
زمؿت الاف مهضعا

اث والخغاثِ والغؾىم الهىضؾُت  ججاوػتها لخًم الىزاثو والضوٍع

اث الهضًمت، نؿمذ خؿب مىيىغاتها غلى والجغاثض واملخ َُى

خي والهاهىوي وألاصبي وؾحرها  .(50)ؤنؿام غضًضة منها آلازاعي والخاٍع

 
ً
ًان غاصة غغف غً الؿُض قُهل ؾاػي اإلاُالي بإهه ناعت جهم، بط 

، بضؤث (51)ما ًهط ي ؤيثر مً ههل ًىمه في البدض والضعاؾت

ش في مىخهل مداوّلجه الاولى للٌخابت والخإلُل في مجاُ ال خاٍع

ً ، ؤّما اهُالنخه الخهُهُت قٍاهذ (52)ؾبػُيُاث الهغن الػكٍغ

 2013، واؾخمغ ختى غام 1987بػض بخالخه غلى الخهاغض غام 

 بػمله، بط لم ًخىنل غً اإلاغاظػت 
ً
الػام التي جىفي قيها، مىلػا

، ونض ازمغث ظهىصه غً مجمىغت (53)والخىزُو َىاُ جلَ اإلاضة

ت التي ونل غضصها بلى زمؿت مً اإلاالكاث اإلاُبى  غت واملخَُى

 غً الابدار الػلمُت واإلاهاّلث اإلايكىعة في 
ً
، قًال

ً
غكغ مالكا

 
ً
الصخل واملجالث الػغانُت التي ػاصث غلى الشالزحن بدشا

، بلى ظاهب اإلاؿاغضاث الهُمت التي نضمها للػكغاث (54)ومهالت

وعؾاثلهم مً َلبت اإلااظؿخحر والضيخىعاه مً زالُ بدىثهم 

ت اإلاهمت  دهم، يما اهه يخب الٌشحر مً البدىر الازاٍع واَاٍع

ت في مداقظت Alisواهكغص بةيدكاف مىنؼ مضًىت الِـ ) ( ألازٍغ

 .(55)الهاصؾُت بىاًء غلى ظهضه الصخص ي

افيت والتاريخ والاثار(  : كتابه )مباحث فراجيت في الجغر
ً
ثالثا

 الجسء الاول 

ػضُّ الؿُض قُهل ؾاػي اإلاُال ً الظًً ٌُ ي مً اإلااعزحن اإلاػانٍغ

سُت الػغانُت، إلاا جمحز به مً زهاقت  خًِذ بهم اإلاضعؾت الخاٍع

ش بلضه الػغام مىبؼ الخًاعة  سُت واؾػت، وّلؾُما غً جاٍع جاٍع

وألالهام، مما مٌىه مً اؾخسالم الخهاثو مً مهاصعها 

 مػها، 
ً
ونُاؾتها في ههىم مخدغيت ججػل اإلاخلهي مخىانال

كػغ مً ز  .(56)اللها بصخهُت اإلاالل ومهانضهَو

خي في يخاباجه، ونض يغؽ  اغخمض ماعزىا اإلاىهج الػلمي الخاٍع

ش املخلي إلاىُهت الكغاث ألاوؾِ، بط بدض  ظهىصه للبدض في الخاٍع

ش اإلاضن وجغيُبتها الؿٍاهُت، والاوؿاب والتراظم والازاع  في جاٍع

الاغخماص غلى ، بحؿم ؤؾلىبه بالبؿاَت، مً زالُ (57)والجؿغاقُت

لؿت مكهىمت لضي الجمُؼ، لٍي ّل حهضع ونذ الهاعت في جكؿحر 

اإلاهُلخاث وجكٌَُ الغمىػ، واهما عيؼ غلى الهًُت الغثِؿُت في 

 .(58)البدض صوهما حػهُض

خاُو الاؾخكاصة مً ًل اإلاهاصع التي جكُض بدشه، ولم ًضزغ 

 مً اظل 
ً
ًان ًهضم ماله عزهُا  في الىنُى اليها، بط 

ً
وؾػا

مػلىمت عبما جٍىن نؿحرة في غضص خغوقها، ولٌنها يبحرة في صّلّلتها 

سُت الػلمُت ، اهخم الؿُض قُهل بالبدض في الؼواًا (59)الخاٍع

الؿامًت للمىيىع، وإماَت اللشام غنها، ونض اظخمػذ قُه 

الهكاث الىاظب جىقغها في اإلااعر، بط ؤهه مدبٌّ للمىيىغاث 

ػه وغىعة البدض واإلاهاغب مً التي ًٌخب قيها، ونبىٌع قال جمى

 البدض في ألاؾباب مً اظل 
ً
ألاخاَت بجمُؼ خُصُاتها نانضا

 .(60)الخىنل بلى الىخاثج اإلاىيىغُت بدهها

ش  وقُما ًلي نغاءة في يخابه مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

ت.  والازاع للخػغف غلى ؤبغػ ؤخض آزاعه الكٌٍغ

خبذ الٌخاب في ألانل غباعة غً مجمىغت م
ُ
ً اإلاىيىغاث التي ي

ًاث في هضواث، وكغ اإلاالل  غلى قٍل مهاّلث وبدىر ومكاع

نؿم منها في املجالث والصخل الػغانُت، ونض وظض مً اإلاىاؾب 

بها في يخاب واخض لِؿهل غلى اإلاهخمحن الغظىع اليها،  ظمػها وجبٍى

ولى مىه غام 
ُ
، مً مُبػت قغيت اإلااعص 2009ونضعث الُبػت ألا

 .(61)ألاقغففي الىجل 

انخكى قُهل ؾاػي اإلاُالي في يخابه هظا ؤزغ الٌّخاب والباخشحن 

الهضامى واملخضزحن، الظًً ؾبهىه إلاشل هظا الىىع مً اإلاالكاث، 
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 مً خبه (62)ولػل ؤبغػهم الاؾخاط اإلاغخىم ًىعيِـ غىاص
ً
، مىُلها

سُت التي نامذ غلى يكاف الكغاث، التي حػض  ليكغ اإلاػالم الخاٍع

مهاصع صعاؾت خًاعجىا اإلاايُت لغبُها بدًاعجىا مً ؤهم 

وخُاجىا الخايغة، ونض بحن ؤنَّ اإلاىيىغاث التي َغنها نض ؤؾضُ 

الضهغ غليها ؾخاعه، ولم جخػغى ؤنالم الباخشحن اإلاػىُحن لها، مّما 

سُت التي ّل ؾنى للماعر  حؿبب في يُاع الٌشحر مً الخهاثو الخاٍع

لى الخىى في مجاهلها مً الخػغف غليها، وهى ما شجػه غ

 قَ اؾغاعها، وحػٍغل الهاعت بما جىنل الُه بكإجها غً 
ً
مداوّل

و البدض والخهص ي  .(63)ٍَغ

سُت التي جىىغذ  اؾدىض الٌخاب غلى غضص يبحر مً اإلاهاصع الخاٍع

ًان مً ؤبغػها الىزاثو الغؾمُت ومنها  بدىىع مىيىغاجه، 

وختى  1881الؿالىاماث الػشماهُت لىّلًت بؿضاص للؿىىاث مً 

ت ويخب 1907 ، وحػض اإلاالكاث اإلاٌخىبت باللؿخحن الػغبُت والاهٍلحًز

الغخالث اإلاػغبت مً اإلاهاصع اإلاهمت التي ؤؾىذ الٌخاب بماصة 

اث الػغانُت قهض  غلمُت واؾػت، ؤما البدىر اإلايكىعة في الضوٍع

ؤؾهمذ مؿاهمت قاغلت في اؾخٌماُ مهام البدض ومً ؤبغػها 

ضة الهباح ،(64)مجلت الشهاقت  البؿضاصًخحن. (65)وظٍغ

ت  اث بياقت يبحرة ونُمت وّلؾُما مسَُى يما قٍلذ املخَُى

ش الكغاث ألاوؾِ(، بجؼئها الشاوي،  (66)اإلااعر وصاي الػُُت )جاٍع

 ألظل 
ً
اعاث اإلاُضاهُت واإلاهابالث الصخهُت اًًا ونض اؾخػان بالٍؼ

اصة اإلاػغقت، جإلل الٌخاب بجؼثه ألاُو مً ؤ عبػماثت الخشبُذ وٍػ

وزمؿحن نكدت، وػغذ غلى مهضمت مٍىهت مً زمـ نكداث 

، وناثمت إلاهاصع ومغاظؼ زمؿت مً 
ً
ً مبدشا وؾبػت وغكٍغ

سُت يمذ  اإلاباخض قهِ، نىل اإلاالل مىيىغاجه الى جاٍع

ش بػٌ اإلاضن الكغاجُت والشىعاث والاهخكاياث التي خضزذ في  جاٍع

ش الػغام الخضًض واإلاػانغ، وحػلُهاث  خهب مسخلكت مً جاٍع

غلى بػٌ الٌخب التي ازخهذ بٌخابت الؿحر الظاجُت لصخهُاث 

قغاجُت مهمت، وظؿغاقُت حػغيذ للخدىّلث التي خضزذ في جهغ 

ت غً بػٌ الخالُ واإلاغانض  ه، وصعاؾاث آزاٍع الكغاث وحؿحر مجاٍع

التي جؼزغ بها مىُهت الكغاث الاوؾِ، ونض جُغنىا لضعاؾت 

 .هماطط مخىىغت مً جلَ البدىر

ًان بػىىان )عخلت غبر الكغاث والىُل  جًمً اإلابدض ألاُو الظي 

ًاصع  -سجل الايدكاف واإلاؿامغة – ط. قالهخان يحري ؤخض ؤغًاء 

ٌُت( غباعة غً جغظمت  الخملت البابلُت لجامػت بيؿلكاهُا الامٍغ

 الجؼء الخام بمغوعه بحن 
ً
ت وجدضًضا لغخلت قالهخان النهٍغ

ي ابخضؤث في الغابؼ مً قباٍ مداقظتي بابل والهاصؾُت الت

ت1896 ، في (67)، ختى الخدانه بٍاصع الخملت في مضًىت هكغ ألازٍغ

الخامـ غكغ مً قباٍ مً الػام هكؿه، بط ؤزظ اإلاالل ٌؿغص 

الٌشحر مً ألاخضار التي مغث باإلاىُهت، ونض غٌؿذ َبُػت 

غ مهحرها،  الاوياع اإلاًُغبت التي ؤزغث غلى مؿحر الغخلت وجهٍغ

ت التي ابخضؤث بحن وفي مهض مت جلَ ألاخضار الجزاغاث الػكاثٍغ

، والجبىع، التي ؾغغان ما اهدكغ جإزحرها (68)غكحرحي البىؾلُان

بلى الػكاثغ الازغي في الهغي الىانػت في ؤؾكل الخلت، وؤقاع بلى 

مىنل الخٍىمت الػشماهُت اإلاػخاص منها واإلاخمشل بترى اإلاهاجلحن 

زغ ختى ًهُبهم الًػل غىض ٌؿخجزف بػًهم َانت البػٌ الا 

غاف اإلاخىاػغت م الَا ، يما بن قهضان ألامً (69)طاى جخهضي لخؿٍغ

في مضًىت هكغ وجسىف هاًيـ ناثض الخملت مً اخخمالُت حػغى 

ت الػاملت قيها للخُىعة، صقػه بلى ؤغالن  َانم البػشت الازاٍع

اث بػض مىاقاة قالهخان لهم، وؾاصعوا اإلاضًىت  بًهاف اغماُ الخكٍغ

 في الخاؾؼ غكغ مً قباٍ ب
ً
ػض زالزت اًام مً ونىله وجدضًضا

 .(70)، بط لم ًًٌ لؤلزحر ؤي صوع في غملُاث البدض والخىهُب1896

ؤما في اإلابدض الشالض الظي خمل غىىان )اٌكان ؤم زكم الازغي 

في هاخُت اإلاصخاب/ نًاء ؤبي صخحر/ الىجل الاقغف(، قهض 

م ألازغي الظي ٌػىص نضم اإلاالل صعاؾت قاملت إلاىنؼ ؤم زك

سه بلى الػهغ الؿاؾاوي في الػغام، قملذ حػُحن مىنػه  جاٍع

ىاجه ومؿاخخه وؾٍاهه  خه، وقٍله وجٍٍى ش اغالن ازٍغ وخضوصه وجاٍع

، وؤقاع بلى مهبرة ام زكم (71)الخالُحن وؤنل حؿمُخه ومًمىجها

(، بط اخخمل ؤن جٍىن هي 1986 – 1985التي ايدككذ في غامي )

خحرة التي طيغها اإلااعزىن الػغب، ألهه وظض ؤن هكـ مهابغ ال
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مىنػها واوناقها جخُابو مؼ مىنؼ واوناف مهبرة الخحرة، وزخم 

ت التي غثر غليها في هظا اإلاىنؼ  صعاؾخه باإلقاعة بلى ؤبغػ اللهى الازٍغ

ىت، يما بحن ؤن  ت اإلاؼزغقت والخلي وؤصواث الٍؼ ومنها الاواوي الكساٍع

خه ؤزىاء الضعاؾت وظىص جل ؤزغي آزغ مً اإلاهاصقاث التي واظه

 .(72)ًدمل اؾم )ابى زكم( في مداقظت بؿضاص

سُت غً  ًان بػىىان )هبظة جاٍع وجُغم في اإلابدض الغابؼ الظي 

ض  ًاهذ بُىتها ّل جٍؼ مضًىت ؾماؽ( بلى بضاًاث وكىء اإلاضًىت خُض 

ًاهذ حػغف   بىِذ بالههب والبرصي والُحن، و
ً
ً بِخا غلى الػكٍغ

ها )بالخغم( زم حؿحر اؾمها بلى )ؾماؽ( زالُ الاخخالُ في اُو امغ 

ُاوي، ونض ؤقاع الى ازخالف اإلاهاصع في ؤنل حؿمُتها،  البًر

والؿٍان الاواثل الظًً ٌػىص لهم الكًل في حػمحرها واػصهاعها 

 ان ؤنضمهم هى الؿُض ؾلمان ؤبى ؾىُمت مؼ جإيُضه غلى 
ً
مبِىا

اصي للؿُض خؿً ؤبى َبُش في  غها الضوع الٍغ ؼ غملُت جٍُى حؿَغ

ت اإلاكهىعة بخهضًغ الخمىع  ختى ناعث مً ؤواثل اإلاضن الخجاٍع

 1877، يما بحن ؤنَّ هاخُت ؾماؽ في غام (73)والكلب والخىُت

ت الخغم بػضها  ًان مغيؼها في نلػت اإلاضخُت زم ههل بلى نٍغ

، زم خضص مىنؼ اإلاضًىت يىاخُت جابػت لهًاء 
ً
ً غاما بػكٍغ

 .(75)ؿبت للمضن ألازغي املخُُت بها، وبالي(74)الكامُت

واؾخػغى اإلاالل في اإلابدض الخامـ الظي خمل غىىان 

( 1954)اهخكايت قالحي الكامُت في الكغاث ألاوؾِ غام 

دت الكالخحن  ت لكٍغ الاوياع الانخهاصًت والاظخماغُت اإلاإؾاٍو

ل الكامُت ومػاهاتهم ؾىاء غلى ؤًضي الانُاغُحن  الىاؾػت في ٍع

، وعجؼها غً (76)ؤم اهماُ الؿلُت الخايمت لخهىنهمواإلااليحن 

، وؤقاع بلى الضوع (77)جهضًم الخلُى الىاظػت إلاكاًلهم اإلاخىامُت

ىُت في الضًىاهُت والكامُت في الاغضاص  الكاغل لهاصة الخغيت الَى

والخسُُِ وحػبئت الكالخحن للشىعة واإلاُالبت بدهىنهم ممً ؤزغي 

 .(78)تغلى خؿابهم واؾخؿلهم بهىعة ناؾُ

ً الشاوي   1954ونض ازمغث ظهىصهم في الخامـ غكغ مً حكٍغ

ل الكامُت باججاه  غً جظاهغة قالخُت خاقضة اهُلهذ مً ٍع

ت الكامُت، غبر  لبت زاهٍى ناثممهامُتها، ؾاهضها ؤهل اإلاضًىت َو

جهم الكػبُت غً مُلبهم  و اهاٍػ زاللها الكالخحن غً ٍَغ

غُت بحن اإلاالى والكالح ألاؾاس ي اإلاخمشل بهؿمت الخانالث الؼعا

مىانكت بضُ الشلض، اؾىة بما نام به اإلاالى هضًب الخاط 

 .(80)مؼ قالخُه (79)خمىص

قاع اإلاالل بلى ؤنَّ الاهخكايت خههذ مٍاؾب مهمت للخغيت 
َ
ؤ

 غً هجاخها في اعؾام الانُاغُحن غلى نؿمت 
ً
ىُت قًال الَى

 الىهكُت قاجها يؿغث خاظؼ الخىف مً الؿلُت والانُاغُحن

 .(81)في آن واخض، ووخضث نكىف الكالخحن ايثر قإيثر

ًان بػىىان )نهغ طعب بً مؿامـ في  ؤّما اإلابدض الؿاصؽ الظي 

هاخُت ؾماؽ( قهض اؾتهله بالخضًض غً شخهُت طعب بً 

مؿامـ بً قالُ الخؼاعي الظي انترن الههغ )الهلػت( باؾمه، 

غلى ، زم غغط (82)وجُغم بلى مىانكه مً الؿلُاث الػشماهُت 

مؿإلت اهخهاله مً مضًىت إلالىم )الخمؼة الكغقي( للؿًٌ في 

مىُهت الػهُت في ؾماؽ خُض الههغ، الظي خضص اإلاالل 

 له جًمً قٍله 
ً
 مىظؼا

ً
مىنػه ؾغب هاخُت ؾماؽ واغُى ونكا

عظؼ 
َ
ذ له، ونض ؤ غماُ الهُاهت التي اظٍغ

َ
ومىاص وانؿام البىاء وؤ

ش بىاثه الى غهض الىالي دمحم هجُب -1842بحن غامي ) (83)باقا جاٍع

، ًىاخضة مً 1844
ً
(، ؤي نبل ما ًهغب مً مئت وؾبػحن غاما

ت الؿغى منها وكغ الامً واعهاب مً حؿُى  الخامُاث الػؿٌٍغ

، اط بحن اهه بػض غُؼ الىالي اإلاظًىع وبهاء (84)له هكؿه بالشىعة

 
ً
الكغاث ؾحر مدٍىم لػامحن، جمًٌ طعب مً اجساط الهلػت مؿٌىا

و الاؾدُالء او الاهضاء واوغؼ الؿبب لٌال له اما غ ً ٍَغ

 .(85)الاخخمالحن بًػل الضولت الػشماهُت 

ًان بػىىان )مغنض بىاث الخؿً )ع( في  وفي اإلابدض الخاؾؼ الظي 

مغيؼ نًاء الخمؼة الكغقي( حػغى اإلاالل الى مىيىع ًخداش ى 

الٌشحر مً الٌخاب والباخشحن الخىى قُه وهى غضص بىاث ألامام 

ً)ع( واؾمائهً ومداُ صقنهً ًىن اإلاىيىع قُه الٌشحر مً الخؿ

خػاعى  غ والؿمىى ومً ًسىى قُه ؾِخهاَؼ ٍو الضؽ والتزٍو

ض الجخمؼ  مؼ الٌشحر مً اإلاؿخكُضًً مً حؿُُذ الػهُى وحػٍى

.
ً
 غلى الخغاقاث والايغخت الىهمُت واملجهىلت الاهدؿاب انال
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 بلى ما ؤظمؼ غلُه غلماء اليؿب الهض
ً
امى زلو اإلاالل واؾدىاصا

بلى الهُى بنَّ بىاث الخؿً ّل ًخجاوػَن الؿخت ؤو الخمؿت قهِ 

 .(86)وظمُػهً ولضن وجىقحن باإلاضًىت اإلاىىعة 

مً زالُ ججىاله في عبىع الاعاض ي الػغانُت وظض ان في الىجل 

 
ً
وخضها زالر مغانض باؾماء بىاث الخؿً في الخلت يظلَ قًال

ت ومنها مغنض بىاث الخؿً في غما مىظىص في املخاقظاث الجىىبُ

مداقظت الضًىاهُت نًاء الخمؼة الكغقي ونض ؤيض ؤنَّ ظمُػها ّل 

 .(87)جمذ للخؿً بهلت ونض ويػذ غلى ؤنل ؾحر صخُذ 

ونض غؼي وظىص هظا الػضص الٌبحر مً الكىازو الى غضة اؾباب 

ًان  مكاصها ان مػظم جلَ الغمىػ قُضث بىاًء غلى الغئي التي 

اء مً الىاؽ غلى ؤنَّ في جلَ البهػت ولي مضقىن، ٌكاهضها البؿُ

يما ؤنَّ ايُغاع البػٌ غىض حكُِض الايغخت للؿاصة او الػلماء 

 مً تهضًمها او هبكها ًمىدىجها نكاث جًكي غليها َابؼ 
ً
وزىقا

الهضاؾت وظػلها في مإمً مً الخسٍغب والاهضزاع قٌُخبىن لخلَ 

مبخػضًً بظلَ  الهبىع ّلثداث جدمل اؾم قالهت بيذ الخؿً

غً اليؿب الخهُهي لصخابها، ومما ؾاغض غلى قُىع جلَ 

الظىاهغ هى الدؿامذ في اهدكاع جلَ الهباب الجػلُت اإلايؿىبت 

لبىاث الخؿً، يما ؤقاع بلى ؤنَّ بػًها ٌػىص لبىاث مً طعاعي 

 
ً
الخؿً بُنها وبِىه )ع( وؾاثِ غضًضة خضقذ قيؿبذ عؤؾا

 في الؿالؾل اليؿبُت  لالمام الخؿً وجم الدؿامذ بها
ً
وزهىنا

 .(88)اإلاًُغبت 

يض ؤنَّ الهبىع اإلاىظىصة صازل بىاًت 
َ
وفي يىء ما جىنل الُه ؤ

مغنض بىاث الخؿً في حي الخؿحن في الخمؼة الكغقي لِـ له 

ب وّل مً بػُض ببىاث الخؿً الؿبِ )ع(، قبػض  غالنت ّل مً نٍغ

 ً ً مً حكٍغ اعة التي نام بها للبىاًت في الخامـ والػكٍغ الٍؼ

الع غلى اؾماء  2002الشاوي  الهبىع ّلخظ وظىص ازىحن والَا

 الى الامام الخؿً، 
ً
، وؿب منها ؾبػت غكغ نبرا

ً
ً نبرا وغكٍغ

حؿػت ميؿىباث مً بىاث الخؿً وواخضة ًضعى اجها ػوظخه 

وؾبػت مً اوّلص الخؿً، وغلُه ًبضو ؤنَّ ؤؾلب غاثلت الامام 

الخؿً في هظا اإلاغنض، وهى امغ غاعي غً الصخت ونض ونكه 

ؼاإلاالل بالخُالي واإلا  .(89)َغ

بّحن الؿُض اإلاُالي ان ؾاصن اإلاغنض )ظابغ غبُض( ؤنضم غلى تهضًم 

وايخكى بهبر واخض جدذ اؾم  2005اؾلب جلَ الهبىع غام 

ت قاَمت بيذ الخؿً وهى آلازغ ّل اؾاؽ له مً الصخت  الػلٍى

ّلن قاَمت بيذ الخؿً اإلالهبت بإم غبضهللا هي ػوظت الامام غلي 

غ )غليهم الؿالم( ولضث وصقىذ في اإلاضًىت السجاص وام الامام البان

 مً اي ولض او بيذ لالمام 
ً
اإلاىىعة، وبظا قان اإلاغنض قاعؽ جاما

الخؿً )ع(، وهى مصخو مً نبل الهُئت الػام لالزاع والترار 

ت مىظ غام  ، ونض هىه الى الخُىعاث الازحرة (90)1945يخالُ ؤزٍغ

ث الخؿً الى التي اصزلذ غلى اإلاغنض وحؿحر نكخه مً مغنض بىا

مغنض بىاث الخؿحن بػض ان نام ؾاصن اإلاغنض بخػلُو مصجغة 

يب( وهي جبحن  اث ؾٌُىت وٍػ وؿبُت صازل البىاًت اؾماها )الػلٍى

اجهً مً بىاث الخؿحن، ونض قٌَ اإلاالل في انىلُت جلَ 

اإلاصجغة، وغضها مداولت للطخَ غلى طنىن الىاؽ واللػبت 

ن غلى ويؼ ّلقخت جدذ بيؿب آُ البِذ )ع(، زم ججغئ الؿاص

و الػام الضًىاهُت  غىىان )مغنض بىاث الخؿً( غلى ناعغت الٍُغ

 .(91)ؾماوة –

ايض الؿُض اإلاُالي غلى وظىص ما ٌؿمى بمغنض بىاث الخؿً مىظ ما 

 وطلَ باّلؾدىاص الى الاقاعاث 
ً
ًهغب مً مئخان وزمؿىن غاما

ٌىه لم الىاعصة في يخب الغخالت الاظاهب الظًً مغوا باإلاىُهت، ل

ًخىنل الى مػغقت الصخو اإلاضقىن قُه، يما خضص مىنؼ 

 الى وظىب حسجُله بإؾم الهُئت 
ً
ومؿاخت اإلاغنض وصغا زخاما

الػامت لالزاع والترار وابُاُ حسجُله يجامؼ باؾم بلضًت 

 .(92)الخمؼة

ًان بػىىان )زىعة الضًىاهُت غلى  ويغؽ اإلابدض الػاقغ الظي 

م بهُاصة الؿُض 1732 -هـ 1145 الخٌم الػشماوي في الػغام ؾىت

ؼي اإلاىؾىي( لدؿلُِ الًىء غلى  قبر بً دمحم بً زىىان الخٍى

واخضة مً الشىعاث اإلاهمت التي جؼامىذ مؼ بضاًاث جإؾِـ مضًىت 
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ًاهذ نىعة مً نىع مهاعغت ابىائها للخٌم  الضًىاهُت الخالُت، و

 .(93)الػشماوي البؿٌُ

الشىعة الؿُض قبر  اؾتهل اإلاالل بدشه بترظمت واقُت لهاثض

جًمىذ وّلصجه ووؿبه وصعاؾخه في الىجل الاقغف وؤبغػ 

اؾاجظجه، وحػغى باإلقاعة بلى مالكاجه التي ػاصث غلى الشالزحن 

 جىىغذ بحن الاخٍام الكغغُت والكخاوي الكههُت وألاوؿاب 
ً
مالكا

 .(94)والُب

 لالمغ باإلاػغوف والىهي غً 
ً
 ومخهضًا

ً
ًان الؿُض قبر مجتهضا إلاا 

إلاىٌغ، لم ًخؿاقل غً َؿُان الىّلة الػشماهُحن وايُهاصهم ا

لغظاُ الكُػت وغلمائها، والخًُِو غليهم، ؤزظ ًغاؾل عئؾاء 

الهباثل في الضًىاهُت وفي مهضمتهم خمىص آُ خمض عثِـ زؼاغت، 

والٌشحر مً الىظهاء وألاغُان والػلماء، مً ؤظل املخالكت وظمؼ 

غ الػ غام مً جلَ الُؿمت الكاؾضة، الٍلمت إلغالن الشىعة وجدٍغ

 ًضغى قُه ( 95)ونض ؤنضع ؤؾخاطه الكُش دمحم مهضي الكخىوي
ً
يخابا

الىاؽ لاللخكاف خىله وناُ ما ههه "وؤَُػىا ؤمغه واهتهىا غً 

جهُه قاهه ًضلٌم غلى ما ًهلر به صهُايم وؤزغايم وّل جسالكىه 

 .(96)وؤغُىىه غلى اههاط ؤمغه"

قبر غلى ججاوب يبحر مً الىاؽ ؤقاع اإلاالل بلى خهُى الؿُض 

بط الخل خىله ظمؼ غظُم مً املخاعبحن بلـ غضصهم غكغة الاف، 

يما يكل غً َلبه للمؿاغضة مً الؿلُان هاصع قاه 

م(، بّل ان الازحر زظله، وجغيه ونىاجه 1747-1736) (97)الاقكاعي 

مت لجِل الؿُض  ًىاظهىن الجِل الػشماوي قٍاهذ الىدُجت هٍؼ

 بلى والي بؿضاص ؤخمض باقاقبر وانخُاصه ؤ
ً
( 1747-1723) (98)ؾحرا

الظي ّلمه غلى ما قػل وطيغه بما ظغي غلى ؤظضاصه غلى ؤًضي 

 .(99)الػغانُحن

بّحن اإلاالل ؤنَّ ؾبب بهٌؿاع الشىعة هي الخُاهت مً نبل بػٌ 

ً جدذ لىاء الؿُض قبر، بط  عئؾاء الهباثل والهاصة اإلاىًٍى

 .(100)ماهُتنضمذ لهم الغقىة مً الؿلُت الػش

ن اإلاالل ان زىعة الضًىاهُت ّل ػالذ ؾامًت في بػٌ ظىاهبها  بحَّ

ومنها الاعى التي صاعث غليها اإلاػغيت وغضص الهخلى مً الُغقحن 

 .(101)واؾماء الخىهت مً الهاصة وعئؾاء الػكاثغ 

ؤّما اإلابدض الخاصي غكغ الظي ونؼ جدذ غىىان )الاؾباب 

ل مجغي  جهغ الكغاث مً جهغ الغملت  والػىامل التي اصث الى جدٍى

 )
ً
)الاغمى( الى جهغ الػىظت الخالي يمً ناَؼ إلالىم )الخمؼة خالُا

غ  – ش طلَ( قهض  (102)الابٌُ )الغمُشت الخالُت( –ابى ظىاٍع وجاٍع

م 1831ابخضؤه بػغى آعاء اإلااعزحن التي طهبذ بلى جدضًض غام 

 ّلهضزاع جهغ الغملت 
ً
 جهاثُا

ً
سا اب )جهغ اإلامىن مً جهغ طً –جاٍع

الضًىاهُت الخالي( الظي بضوعه ٌؿظي مضًىت إلالىم باإلاُاه وبضاًت 

 
ً
لكخذ جهغ الػىظت بط لم ًخكو مؼ جلَ آلاعاء ولم ًجض لضحهم اؾبابا

مهىػت ومدضصة إلاىث النهغ وجدُى مجغاه بلى جهغ الػىظت، 

 غلى اإلاػلىماث التي ظمػتها بػشت ظؿني
ً
التي اؾخضُ  (103)مؿدىضا

ان النهغ بلى ما بػض غام مً زاللها غلى  ، 1836اؾخمغاع ظٍغ

 غً مكاهضاث الؿُاح ألاظاهب زالُ الىهل الشاوي مً 
ً
قًال

الهغن الشامً غكغ التي اقغث ؤخض الاؾباب الغثِؿت إلاىث النهغ 

ؤّل وهي الؿضوص والخمُى التي ويػذ في وؾِ النهغ وجهاًخه مما 

ضص اؾباب ؤصي بلى جغؾب نضعه الٍاثً في مضًىت إلالىم، ونض خ

الخدُى في مجغي الكغاث بػاملحن ؤؾاؾُحن وهما الػامل 

الُبُعي اإلاخمشل بكضة اهدضاع الاعى بحن إلالىم )الخمؼة الخالُت( 

وألابٌُ )الغمُشت الخالُت(، واعجكاع ألاعى غىض ظهت الؿغب 

خُض جهغ الغملت واهسكايها غىض ظهت الكغم خُض جهغ الػىظت، 

ب الػغام وّلؾُما الاهىاع قًال غً ًىن مىُهت وؾِ وظىى 

ي  مػغيت باؾخمغاع لػملُت البىاء الجُىلىجي والخيكُِ الخًغ

الظي ًاصي بلى خضور حؿحراث في مجاعي الاجهاع الٌبحرة والهؿحرة 

 
ً
 َبُػُا

ً
جػل جدُى مجاعحها ؤمغا  .(104)ٍو

والػامل البكغي الظي عبُه بمؿإلت الاعاض ي الىانػت غلى 

لكغاث بحن إلالىم والابٌُ والتي الًكت الِؿغي والُمنى لنهغ ا

ًاهذ جابػت ؤنال لهبُلت الخؼاغل وبػض اؾدُالء الػشماهُحن غليها 

ػها غلى ظماغت مً عئؾاء الػكاثغ الكغاجُت وبػٌ الىظهاء  وجىَػ
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قُش غكحرة بني  (105)، وفي مهضمتهم قغهىص اُ غؿاف1868غام 

ج وؤقغاص مً ؤؾغة البى َبُش حن بط اقترى خضور حػاون ب (106)ػٍع

هظًً الُغقحن ًهط ي بؿض جهغ الغملت وقخذ جهغ الػىظت لًمان 

 
ً
، يما (107)بًهاُ اإلاُاه بلى ؤعاييهم الخابػت لهًاء الغمُشت خالُا

اقترى ًىن الهغاغاث التي خضزذ بحن عئؾاء الخؼاغل اهكؿهم 

 في قخذ جهغ الػىظت، يما 
ً
في بضاًاث الهغن الخاؾؼ غكغ ؾببا

ج غام ؤقاع مالكىا بلى اجكام جم ب م غلى 1853حن الخؼاغل وبني ػٍع

 ؾض جهغ الغملت للمداقظت غلى اإلاُاه في جهغ الخلت.

ًاهذ   ان ًل جلَ الػىامل ؤو ظؼء منها 
ً
اؾخيخج اإلاالل زخاما

م، وان 1868اإلاؿاولت غً مىث جهغ الغملت بكٍل جهاجي في غام 

م، ؤي ؤنَّ نضع جهغ 1790قخذ جهغ الػىظت نض جم في ؤو نبل غام 

 نبل ؾض نضع جهغ الغملت الػ
ً
ًان مكخىخا  .(108)ىظت 

ًان بػىىان  وؾلِ الؿُض اإلاُالي في اإلابدض الخامـ غكغ الظي 

)صوع غكاثغ ونباثل مداقظت الهاصؾُت في مهاومت الػضوان 

الىهابي زالُ الكترة الىانػت بحن الػهض الػاقغ مً الهغن الشامً 

كغ( الًىء غلى غكغ والػهىص الشالزت الاولى مً الهغن الخاؾؼ غ

التي ظهغث في مىُهت هجض زم ؤزظث جدؿلل  (109)الضغىة الىهابُت

بلى الػغام لخيكغ اقٍاعها وّلؾُما في الىؾِ والجىىب في ؤوازغ 

غة  الهغن الشامً غكغ، بػض ازًاغها مىاَو واؾػت مً الجٍؼ

 ؤنَّ صغىتهم لم جلَو (110)الػغبُت بالخػاون مؼ خلكائها اُ ؾػىص
َّ

، بّل

 نلُال بحن الػغانُحن ّلجباغهم مماعؾاث وخكُت لكغى الا عواظ
ً
ا

 .(111)آعائهم ومػخهضاتهم 

ؤقاع مالكىا بلى الؿؼواث الىهابُت التي حػغيذ لها مىُهت 

ختى  1799الكغاث ألاوؾِ، )الىجل ويغبالء( ابخضاًء مً غام 

، زم عيؼ غلى مداقظت الهاصؾُت بدضوصها (112)1806غام 

ًاهذ جًم نًاء الؿماوة الهضًمت )لىاء الضًىاهُت(  غىضما 

بههض بُان صوع غكاثغها ونباثلها  (113)والىىاحي الخابػت له

في نض الػضوان الىهابي بط ّلخظ  (114)وبالظاث نبُلت الخؼاغل

 جاعة واقترايها مؼ الػكاثغ جاعة ازغي. (115)اهكغاصها باإلاهاومت

ؤقًذ الهجماث الىهابُت غلى مدُِ مضًىت الؿماوة وقمالها 

ًاهذ مػغيت ألابٌُ غام  غً ؤعبؼ ، ونض 1798مػاعى مهمت ألاولى 

ؼ غلى الػحن اإلاػغوقت  (116)خضزذ بػض ؤْن ؤؾاَع ؾػىص بً غبضالػٍؼ

ًاهذ ججخمؼ قيها غكاثغ يبحرة  باؾم الابٌُ قماُ الؿماوة، و

والخؼاغل وؾحرهم،  (119)واُ بػُج  (118)والظكحر (117)مشل قمغ

ما لضحهم مً ببل  وباؾذ الػكاثغ وهجم غلى بُىتهم وؾىم ايثر

ًان منهم مُلو بً دمحم  ومخاع، يما نخل الػضًض مً قغؾاجهم و

 .(120)الجغباء عثِـ قمغ

ت  ؤما اإلاػغيت الشاهُت قهي مػغيت الغماخُت ظغث في نٍغ

 ؤنَّ ؤهَل 1801غام  (121)الؿىعة
َّ

بػض ؤْن خانغها الىهابُىن بّل

يت ، وجالها مػغ (122)اإلاضًىت نمضوا امامهم ختى ازغظىهم منها

ؤهالي إلالىم غلى مهغبت مً مضًىت الخمؼة الكغقي بهُاصة ؾُض 

غ وؾبتي اُ مدؿً الخؼاعي وهي اإلاػغيت الىخُضة  خؿىن مٍَى

مت اجباع ابً ؾػىص وجٌبُضهم الخؿاثغ ، (123)التي جمذ قيها هٍؼ

ؤما اإلاػغيت الازحرة التي جُغم لها اإلاالل في هُام البدض قٍاهذ 

مت وجهب غغب الظكحر ، التي اه1806مػغيت الؿماوة  تهذ بهٍؼ

، لطخامت ظِل الػضو الظي نضع بدىالي زمؿحن الل (124)وغجزة

 .(125)مهاجل

جىنل الؿُض اإلاُالي بلى ؤنَّ حجم اإلاؿاخت التي قملتها الؿؼواث 

 مً مضًىت البهغة واهتهاًء بمضًىت بؿضاص نض صلذ 
ً
الىهابُت بضءا

ؤو مىاظهتها غلى جساطُ الخٍىمت الػشماهُت في نض جلَ الؿؼواث 

 
ً
ا ، وّل وػلم اإلاؿؼي الظي خضا بالؿُض قُهل في غىىان (126)غؿٌٍغ

بدشه الى اَالم غباعة )الػهىص الشالزت الاولى مً الهغن الخاؾؼ 

غكغ( مؼ ؤنَّ الهجمت الىهابُت ألازحرة التي عنضها زالُ غهض 

( غلى مضًىت الؿماوة نض 1818-1744الضولت الؿػىصًت ألاولى )

هض ألاُو مً الهغن الخاؾؼ غكغ، وغلُه قمً ونػذ زالُ الػ

ألاوؿب ؤْن ًٍىن غىىان اإلابدض )صوع غكاثغ ونباثل الكغاث 

ألاوؾِ في مهاومت الػضوان الىهابي زالُ اإلاضة الىانػت بحن 

الػهض الػاقغ مً الهغن الشامً غكغ والػهض ألاُو مً الهغن 

 الخاؾؼ غكغ(.
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ػىىان )الؿُض ويغؽ اإلابدض الشاوي والػكغون الظي زغط ب

مدؿً ؤبى َبُش والخاط زىام الػبض الػباؽ هاع جدذ عماص... 

نغاءة في ؾحرتهما( لدؿلُِ الًىء غلى ؤؾباب الخالف الصخص ي 

اإلاؿخدٌم بحن هظًً الؼغُمحن الكغاجُحن وطلَ بػض مُالػخه 

ً بدههما وهما يخاب )الؿُض مدؿً  الػمُهت للٌخابحن الهاصٍع

ش( ًامل ابى َبُش  ابى َبُش... ؾحرة وجاٍع إلاالكه الؿُض ؤخمض 

 1967-1881خكُض الؿُض مدؿً، ويخاب )الكُش زىام  

الشاثغ... ؤلاوؿان( إلاالكه خلُم خؿً ألاغغجي، بط جىنل بلى ؤنَّ 

الخالف بُنهما حػىص ظظوعه ليكإة ألاؾغجحن، ونض اجطر طلَ مً 

، بط (127)زالُ ما يخبه الؿُض ؤخمض ؤبى َبُش غً زىعة زىام 

 مً الكهل الؿابؼ مً يخابه اؾماه زهو ل
ً
 قغغُا

ً
ها غىىاها

)خغيت الكُش زىام( غلى زالف ما حػاعف غلُه اإلااعزىن وؤهالي 

الكغاث الاوؾِ، يما ؤن مالكىا اَلو غليها حؿمُت )زىعة زىام( 

ت  وشخهها غلى ؤجها جسخلل غً ؾحرها مً الخمغصاث الػكاٍع

ت، وظاءث يىدُجت َبُػُت لكه ضان الػضالت آلاهُت والػكٍى

، وؤّجها جهضًو للمُشام الانالحي (128)الؿُاؾُت والاظخماغُت

ًاقل الؿُاء  .(129)الظي َغخه الكُش دمحم خؿحن 

ؤظمل الؿُض اإلاُالي ؤؾباب الخالف بحن الؿُض مدؿً والكُش 

 زىام بػكغة ههاٍ ولػل ؤبغػها:

ج وظض  .1 اؾخئشاع الكُش قغهىص بً غؿاف عثِـ غكحرة بني ػٍع

باألعاض ي الىانػت في الجهت الِؿغي مً جهغ الكغاث الكُش زىام 

ابخضاًء مً مضًىت الخمؼة الخالُت الى ظىىب الغمُشت والتي حػىص 

 للؿُضًً هاصي ومهضي ؤظضاص الؿُض مدؿً ؤبى َبُش.
ً
 قغغُا

اهخماء الكُش زىام والؿُض مدؿً الى اخؼاب ؾُاؾُت  .2

 جسخلل في جىظهاتها وغغقذ بمػاعيت ًل خؼب منها لآلزغ

الظي قٍل  (130)قالكُش زىام ًيخمي بلى خؼب الىخضة الىَىُت

ػض مً  (131)إلاىاظهت خؼب ألازاء الظي ًيخمي الُه الؿُض مدؿً َو

 .(132)ؤنُابه الغثِؿت

ؤياف الؿُض اإلاُالي جخمت لٌخاب الكُش زىام إلاا وظض قُه بػٌ 

ج   ما ًخػلو بإنُى نبُلت بني ػٍع
ً
الىىانو والهكىاث وزهىنا

ا، بط ؤيض غلى اهدؿابهم الى مالَ بً ألاوؽ بً ومىاَو اهدكاعه

سػلبت الػىهاء مً الاػص الهدُاهُت، وؤقاع بلى ؤنَّ جىاظضهم لِـ 

في مىُهت الكغاث ألاوؾِ قدؿب، وإهما في اإلاىُهت الجىىبُت 

 
ً
ت( وبؿضاص ؤًًا  .(133))البهغة والىانٍغ

ومً اإلاالخظاث اإلاهمت التي ؾاب غً مالل يخاب الكُش زىام 

ا في يخابه ؤلاعاصاث اإلالٌُت واإلاغاؾُم والبُاهاث الخانت جشبُته

بةغالن ألاخٍام الػغقُت في اإلاىُهت الشاثغة التي صلذ غلى غمو 

زىعة الكُش زىام ومضي جإزحرها، ونض غمض اإلاالل الى اًغاصها في 

 .(134)هظا اإلابدض ّلجمام الكاثضة

 نام الباخض واإلااعر قُهل ؾاػي اإلاُالي بجهض يبحر ومهم،

سُت لِـ غً  اؾخُاع مً زالله ؤْن ًىزو بػٌ اللمداث الخاٍع

مىُهت الكغاث ألاوؾِ والضًىاهُت قدؿب، بل غً الػغام 

وخًاعجه، التي حػض في بػٌ ظىاهبها ؾاًت في الضنت والىضعة، ونض 

 في ؾغص ؤخضاثها، ولم ًسغط بها 
ً
 ومىيىغُا

ً
خاُو ؤْن ًٍىن خُاصًا

خي في الخدلُل  اع الخاٍع والىهض والاؾخيخاط، وختى هىغُت غً الَا

سُت بدخت، عؾم  اإلاهاصع هي ألٍازغي لم حػُض ًىجها مهاصع جاٍع

 حػضص جهيُكاث الٌخاب.

بنَّ جىىع مىيىغاث الٌخاب وازخالقها مً مبدض آلزغ، لم 

ٌؿخلؼم مً اإلاالل الؿحر وقو مبضؤ الدؿلؿل الؼمني وجغابِ 

 في بَاع اإلابدض
َّ

الىاخض، مما ؤيؿب  الاخضار لػمىم الٌخاب، بّل

الٌخاب محزجه الخانت في بمخاع الهاعت وإبػاصه غً اإلالل الظي نض 

 هجضه في الٌخب طاث اإلاىيىع الىاخض.

اقخهض الٌخاب لهاثمت مهاصع قاملت لجمُؼ مباخض الٌخاب، يما 

ه زال مً الخاجمت لخىيُذ الىخاثج التي جىنل اليها اإلاالل، بنَّ  ؤهَّ

ًاهذ غباعة غً صعاؾاث  اإلاىيىغاث التي َغخذ في هظا الٌخاب 

هىغُت لم ًخػغى الباخشىن الى مػظمها بكٍل غمُو ومكهل، 

بسالف ما قػل الؿُض اإلاُالي، ونض ظاءث بمشابت بظاباث 

مىيىغُت للٌشحر مً مبهماث الاؾئلت التي ازاعتها يخاباث 

 اإلااعزحن.
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 الخاجمت

 
ً
 َبُػُا

ً
بمجمىع الظغوف جإزغ اإلااعر قُهل ؾاػي اإلاُالي جازغا

ت  البُئُت التي غانغها، والهذ بظاللها غلى بىاء مىظىمخه الكٌٍغ

 مً ًىهه ًيخمي الى نبُلت غغبُت مػغوقت 
ً
والخُبُهُت، بضءا

بإنىلها الُُبت اإلاخهلت بيؿل عؾُى هللا )نلى(، زم وّلصجه في 

 ؤوؾاٍ ؤؾغه اصعيذ اهمُت الػلم ويغوعة ايدؿابه.

مؼة الكغقي ّلبنها الباع مً قغنت وما مىدخه بِئت مضًىت الخ

ًان بمشابت ألاؾاؾاث إلاغخلت ؤيثر ؤهمُت،  الخػلم ألاولي الظي 

ت  ؤؾهمذ في جكخذ طهىه، وقهم ما ًضوع خىله مً ؤهماٍ قٌٍغ

مخىامُت، بط صقػخه َبُػت ألاوياع الاظخماغُت والانخهاصًت 

ت الخهضمُت، إلاا وظضها ألان غب بلى الؿاثضة بلى جبني ألاقٍاع الخدغٍع

مىخه، ؤّما الجاهب الىظُكي مً خُاجه قٍان  جدهُو مخُلباجه َو

بي الظي ؤزظ بُضه بلى جلمـ ؤنُى ألاخضار  بمشابت اإلاُضان الخجٍغ

 غما زلهخه نغاءاجه اإلاخىانلت 
ً
وؤمايً ونىغها غً يشب، قًال

ش والترار وآلازاع والجؿغاقُت مً مسؼون مػغفي  لٌخب الخاٍع

غ، جمًٌ بمغوع ألاً ام مً جغظمخه في مالكاث هىغُت، غً ؾٍؼ

مىُهت الكغاث ألاوؾِ، ولػل ؤبغػ جلَ اإلاالكاث يخابه مباخض 

قغاجُت، الظي جمحز باخخىاثه غلى بدىر نلما حػغيذ لها انالم 

اإلااعزحن، ونض اغخمض اإلااعر غلى اإلاىهج اإلاىيىعي في ؾغص اخضاثها 

ها مً زالُ مً ؤظل الخىنل الى الاؾباب اإلاىُهُت التي جهل وعائ

 جدلُل ظؼثُاتها.
 

 الهىامش :

                                                           

ت الؿُض غلي اإلاُل )وؿب  (1) قُهل ؾاػي اإلاُالي، الهُى الجمُل في طيغ طٍع

ش نبُلت الؿاصة الامُاُ في الػغام(، ط ، ماؾؿت الىبراؽ 2، 1ٍوجاٍع

ؼ، الىجل،   .278-277، م م 2017للُباغت واليكغ والخىَػ

م: ولض غام  (2) ًان في ؾاًت الكًل 111دمحم الٌٍغ هـ، يىِخه ؤبى ظػكغ، 

ل زم  ؼ امىاُ الخغاط غلى نباثل نَغ وجهاًت الىبل، ونض جىلى مؿاولُت جىَػ

الاههاع زم الكههاء واهل الهغان وؾاًغ َبهاث الىاؽ ختى ّل ًبهى مىه 

، وصقً 196صعهم، جىفي غام 
ً
في هـ، غً غمغ هاهؼ الخمـ وزماهىن غاما

ض ًىظغ: اخمض بً غلي الخؿُني بً غىبت، غمضة الُالب في  البهُؼ. للمٍؼ

                                                                                                  

اث للُباغت واليكغ، زم، 2اوؿاب اُ ابي َالب، ٍ ، ماؾؿت اههاٍع

؛ غلي بً اخمض بً ؾػُض بً خؼم، ظمهغة اوؿاب الػغب، 274، م2004

 .58، م1982، الهاهغة، 5جذ: غبضالؿالم دمحم هاعون، ٍ

ض الكهُض: ولض ف (3) هـ، خمل مً الكًاثل ما ّل 87ي اإلاضًىت اإلاىىعة غام ٍػ

ًىنل وهى اإلاػغوف بدلُل الهغآن، وهى الخاعط في الٍىقت غلى الخلُكت 

هـ(، بػض ان باٌػه اهلها غلى يخاب هللا 125-105الامىي هكام بً غبضاإلالَ )

هـ، وبػض ًىمحن 122وؾىت هبُه، ونض اغلً زىعجه في اُو لُلت مً نكغ ؾىت 

ض بؿهم في ظبهخه، اصي الى اؾدكهاصه غً غمغ هاهؼ مً اإلا ػاعى انِب ٍػ

ض ًىظغ: ابى الكغط الانكهاوي، مهاجل الُالبُحن، جذ:  الازىحن والاعبػحن. للمٍؼ

، م م 1998، ماؾؿت الاغلمي للمُبىغاث، بحروث، 3اخمض نهغ، ٍ

ش الغؾل واإلالىى، جذ: دمحم ابى الك124-139ً غ الُبري، جاٍع ل ؛ دمحم بً ظٍغ

ت، 4، 7ٍابغاهُم، ط  .189-181، م م 1965، صاع اإلاػاعف، الاؾٌىضٍع

ً الػابضًً: ولض في اإلاضًىت اإلاىىعة ؾىت 4) هـ، ابىه 38( غلي بً الخؿحن ٍػ

الخؿحن بً غلي بً ابي َالب )ع(، نام بإغباء الامامت بػض بؾدكهاص ابُه 

، غانغ قيها61ؾىت 
ً
 وزالزحن غاما

ً
ت  هـ، واؾخمغث امامخه اعبػا ض بً مػاٍو ًٍؼ

هـ(، 86-65هـ(، وغبض اإلالَ بً مغوان )65-64هـ(، ومغوان بً الخٌم )60-64)

 في غهض الىلُض بً غبض اإلالَ )
ً
 96-86وجىفي مؿمىما

ً
هـ(، غً غمغ هاهؼ ؾبػا

ض ًىظغ: دمحم بً دمحم بً وػمان اإلاكُض، الاعقاص في مػغقت  . للمٍؼ
ً
وزمؿىن غاما

ؾؿت اُ البِذ غليهم الؿالم ّلخُاء الترار، حجج هللا غلى الػباص، جذ: ما 

؛ هكام مػغوف الخؿني، ؾحرة الاثمت 138-137، م م 2000، 2، 2ٍط

ت، نم، 2الازنى غكغ، ط ؛ 114، م1986، ميكىعاث اإلاُبػت الخُضٍع

، صاع اإلاذجت البًُاء، 1ؾلمان هاصي اُ َػمت، غكاثغ يغبالء وؤؾغها، ط

 .638، م1998بحروث، 

سُت غً الػكاثغ الػغاقي والاغالم ( غلي نالر ال5) ٌػبي، صعاؾاث جاٍع

-14، م2010، ماؾؿت صلخا للُباغت واليكغ، بحروث، 2، 2ٍالػغام، ط

ش(، عؾُى غبضالخؿحن الُاجي 15 ت في الضًىاهُت )وؿب وجاٍع ؛ الاؾغ الػلٍى

 .355، م2016وآزغون، الضاع البًُاء للُباغت واليكغ، بحروث، 

مغي، مىؾىغت الاوؿاب الػكاثغ الػغاقي )الؿاصة ( زامغ غبضالخؿحن الػا6)

حن(، ط  .84، م2004، صاع الهضي، ص.م، 1الػلٍى

ىُت والضًني ًىظغ: قُهل 7) ض اهم مىانل الهبُلت واؾهاماتها الَى ( للمٍؼ

ت الؿُض غلي اإلاُل، اإلاهضع الؿابو،  ؾاػي اإلاُالي، الهُى الجمُل في طيغ طٍع

 .249-215م م 

م ظاؾم الجؼا8) ، مُبػت 2-1، ط1ثغي، انُى الهباثل الػغانُت، مج( يٍغ

 .181، م2011الىىع، بؿضاص، 
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ذ مً مىالُض غام ( 9) ، غمُض الؿاصة الامُاُ 1952الؿُض جٍلُل بً خىٍى

ولض في مضًىت الخمؼة الكغقي، اهخهلذ الُه غماصة الؿاصة الامُاُ بػض وقاة 

ب الهلب، قهم ، وهى ناخب عؤي ؾضًض، 2008َُهِؿان  22والضه في 

ض  ت واؾػت ومػغقت بالؿىاثً ونىاغضها. للمٍؼ اإلاغاؽ، طو زهاقت غكاثٍغ

ًىظغ: زامغ غبضالخؿحن الػامغي، مىؾىغت الػامغي للػكاثغ الػغانُت، 

 .256، م2011، ص.ن، بحروث، 1ط

 .15( غلي نالر الٌػبي، اإلاهضع الؿابو، م10)

ً، ط( ببغاهُم زلُل الػالف، مىؾىغت اإلااعزحن الػغان11) ، 3ُحن اإلاػانٍغ

؛ ؾالب ابغاهُم 239، م2013صاع ابً الازحر للُباغت واليكغ، اإلاىنل، 

(، مج
ً
ىا بهماث )الضًىاهُت اهمىطظا ، الضاع 1الٌػبي، ؤغالم غغانُت جًغ

ؼ، بؿضاص،  ؛ غلي نالر 403، م2018البًُاء للُباغت واليكغ والخىَػ

 .15الٌػبي، اإلاهضع الؿابو، م

ش الىجل الاقغف، غغاوي، زىاَغ ( نالر وؿماف ال12ٌ) اث مً جاٍع وطيٍغ

 .361، م2008، قغيت اإلااعص الػاإلاُت للُباغت واليكغ، الىجل، 1ط

ت الاخىاُ اإلاضهُت، 13) ت الػغام، وػاعة الضازلُت، صاثغة الخمؼة، هٍى ( ظمهىٍع

؛ مهابلت 2004/ 8/ 6، الهاصعة في 676909قُهل ؾاػي غىجىع، بغنم 

ؾاػي غىجىع قهُو الؿُض قُهل ؾاػي، الخمؼة شخهُت مؼ الؿُض غُُت 

 .2021قباٍ  4الكغقي، 

( هاخُت الخمؼة الكغقي: ؾمُذ بهظا الاؾم وؿبت الى وظىص مغنض اخمض 14)

اعة اإلاغانض اإلاهضؾت  ً الى الػغام لٍؼ كي البدغاوي، الظي نضم مً البدٍغ الؿٍغ

باب خُى في الىجل ويغبالء، قهخل وصقً في هظا اإلاٍان، ونض ازخلكذ الاؾ

، وجم عبُها 1927جلهُبه بالخمؼة، اؾخدضزذ هاخُت الخمؼة الكغقي غام 

، وجبػض الخمؼة غً 1974بمغيؼ لىاء الضًىاهُت، زم انبدذ نًاء غام 

 جهغ اللىاح 32الضواهُت خىالي )
ً
 هاحي الكاقػُت وقغنا

ً
( يم، ًدضها ؾغبا

 الخلُى اإلا
ً
ػغوقت بالخمغ اإلاىضعؽ الىانؼ في خضوص مضًىت الغمُشت وقماّل

 خضوص هاخُت ؾماؽ والكىاقُت. ًىظغ: وصاي الػُُت، الضًىاهُت 
ً
وظىىبا

ت، الىجل،  ، اإلاُبػت الخُضٍع
ً
 وخضًشا

ً
؛ ظماُ بابان، 194، م1954نضًما

؛ 100، م1989انُى اإلاضن واإلاىانؼ الػغانُت، مُبػت الاظُاُ، بؿضاص، 

ضة الىناجؼ الػغانُت، الاغضاص  ؛ 1974و 1927م ، الاغىا2412، 573ظٍغ

ً الؿُض اخمض اإلاهضؽ )الخمؼة  ًاظم صازل وازغون، قهُض الؼاثٍغ

 .44-39، م م 2004الكغقي(، مغيؼ اإلاغجط ى، الضًىاهُت، 

( بِذ الُحن: هىع مً اإلاؿايً الًُهت طاث الؿغف اإلاغبػت التي جىدكغ 15)

ض ًىظغ: دمحم نالر  في ظمُؼ نغي لىاء الضًىاهُت لخىاقغ التربت الُُيُت. للمٍؼ

ؼ الغي في لىاء الضًىاهُت ) اصي، اليكاٍ الؼعاعي ومكاَع (، 1958-1945الٍؼ

                                                                                                  

ت، ظامػت الهاصؾُت  ًلُت  –مجلت الهاصؾُت في الاصاب والػلىم التربٍى

 .123التربُت، م

 ( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض غُُت ؾاػي غىجىع، اإلاهضع الؿابو.16)

التربُت، مٌخبت املجمؼ الػلمي ( زالض دمحم ابىقػحرة، اإلاضزل الى غلم 17)

؛ دمحم شخاجه عبُؼ، غلم الىكـ الاظخماعي، 53، م2001لليكغ، الغاض ي، 

ؼ والُباغت، غمان  ؛ اخمض خؿحن 93، م2005صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىَػ

ت في بىاء مىظىمت الهُم الاظخماغُت غً الابىاء،  غلُو، صوع التربُت الاؾٍغ

 .203، م2018، 189/190مجلت الخضازت، الػضص 

 ( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض غُُت غىجىع، اإلاهضعالؿابو.18)

( مضعؾت الخمؼة الابخضاثُت: هي اُو مضعؾت ابخضاثُت اوكئذ لؤلوّلص في 19)

، ونض قُضث في اإلاؿاخت اإلابيُت غليها مدٌمت بضاءة الخمؼة 1931الخمؼة 

ت بلضًت الخمؼة الخالُخحن بىِذ في بضاًت الامغ مً اللبن والُحن، زم  ومضًٍغ

م حجُل الكخالوي، 1945ظضصث بىاًتها غام  ض ًىظغ: دمحم غبضالٌٍغ . للمٍؼ

(، اَغوخت 1958-1921الخػلُم وجُىع ماؾؿاجه في لىاء الضًىاهُت )

، م م 2017ظامػت الهاصؾُت،  –صيخىعاه ؾحر ميكىعة، ًلُت التربُت 

يؼ الضاثغة ؛ ؾالب ابغاهُم الٌػبي، الضًىاهُت وناجؼ واخضار، مغ 143، 136

 .46، م2011اإلاىؾىغُت، الضًىاهُت، 

( مخىؾُت الخمؼة: هي اُو مضعؾت مخىؾُت اؾخدضزذ في مضًىت 20)

، جخإلل بىاًت اإلاضعؾت مً َابهحن الاُو ًدخىي غلى نؿم 1954الخمؼة غام 

الاصاعة وناغاث الغؾم واملخخبر واإلاٌخبت، اما الشاوي قُدخىي غلى ؾبػت 

ض ًىظغ:  خمُض وػُم خؿً الىبهاوي، جُىع الخػلُم في لىاء نكىف. للمٍؼ

(، عؾالت ماظؿخحر ؾحر ميكىعة، ًلُت التربُت 1968-1958الضًىاهُت للمضة )

م حجُل الكخالوي، 209، م2018ظامػت يغبالء،  – ؛ دمحم غبض الٌٍغ

 .234اإلاهضع الؿابو، م

 في مج1958-1948( قهضث اإلاضة الىانػت بحن غامي )21)
ً
 واضخا

ً
اُ ( جهضما

غظؼ طلَ الى  اصة غضص اإلاضاعؽ واإلاضعؾحن والُالب، ٍو الخػلُم، جمشل بٍؼ

الؿُاؾت التي اهخهجتها وػاعة اإلاػاعف واإلاخًمىت ويؼ الخُِ حكٌُل 

اصة  غ وانالح هظامها التربىي والخػلُمي، قًال غً الٍؼ اللجان لخٍُى

كام اإلالخىظت التي قهضتها محزاهُت وػاعة اإلاػاعف والتي غٌؿذ حجم الاه

-1955الخٍىمي للنهىى بالىانؼ الخػلُمي وّلؾُما في الػام الضعاس ي )

%( باليؿبت للمحزاهُت الػامت، وهي وؿبت 1882(، قهض بلؿذ وؿبتها )1956

%( غً الػام الضعاس ي 3مغجكػت، اط ػاصث جسهُهاتها اإلاالُت بمهضاع )

ً الباخشحن الؿابو. ًىظغ: دمحم خؿحن الؼبُضي، التربُت والخػلُم، في هسبت م

ت، بؿضاص، 12الػغانُحن، خًاعة الػغام، ط ، م م 1985، مُبػت الخٍغ
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غ الؿىىي غً ؾحر 326-329 ؛ الخٍىمت الػغانُت، وػاعة اإلاػاعف، الخهٍغ

، اإلاٌخبت 222، ع/58/380(، عنم اإلالكت 1956-1955اإلاػاعف لػام )

ت، ظامػت بؿضاص،  ط ؛ مهابلت شخهُت مؼ الاؾخا5-4، م م 1957اإلاغيٍؼ

ـ ظبر مؼغل، ػمُل الؿُض قُهل ؾاػي اإلاُالي في مغخلتي  غبض الػَغ

 .2021/ قباٍ /11الابخضاثُت واإلاخىؾُت، الخمؼة الكغقي، 

( وزُهت جسغط الؿُض قُهل ؾاػي غىجىع الهاصعة مً اإلاػهض اإلانهي في 22)

ت، الػضص  –الضًىاهُت   .1986/ 9/ 30، 482قغع الؿٌغجاٍع

س23ُ) ت: مً البلضاث التي جإؾؿذ بػض زغاب الٍىقت، ( مضًىت إلالىم الخاٍع

ًاهذ هاخُت جابػت للىاء الغماخُت، الا اجها بهُذ زاملت الظيغ ولم جمخض اليها  و

م، لىنىغها غلى مجغي جهغ طًاب )جهغ 1700ًض الػمغان الا بػض غام 

ش ازظث بالخىؾؼ لٌثرة مً هاظغ اليها مً  الضًىاهُت الخالي(، ومً هظا الخاٍع

ماخُت واجساط امغاء زؼاغت منها ناغضة ّلماعتهم، بهُذ غامغة ختى اهل الغ 

، وجهؼ زغاثبها في الجاهب الؿغبي مً بلضة الخمؼة الكغقي الىانػت 1831غام 

ض ًىظغ: قُهل ؾاػي 19غلى مؿاقت ) ( يم مً ظىىب الضًىاهُت. للمٍؼ

ش  ش )الهُى اإلاػلىم في جاٍع خمؼة اإلاُالي، مضًىت الخمؼة الكغقي غبر الخاٍع

ؼ، بؿضاص،  إلالىم( جذ حؼ: عظىان قُهل اإلاُالي، صاع نىاصًل لليكغ والخىَػ

ش مضًىت الضًىاهُت 89-70، م م2019 ؛ هبُل غبضالامحر الغبُعي، جاٍع

، صاع الكغاث للشهاقت والاغالم، 1الؿُاس ي والانخهاصي والاظخماعي، ط

 .17، م2015الخلت، 

اث: هى الكُش دمحم 24) بً الكُش غلي بً الكُش ( دمحم ناخب الىهاٍع

، مً ؤؾغة ؤصب 
ً
 اصًبا

ً
ًان قايال ابغاهُم الكِباوي اإلاػغوف بابً ههاع، 

وغلم انلهم مً إلالىم ؾٌىىا الىجل لُلب الػلم، ومً قػغه اإلالخمت 

ت، ًلها غلى عوي واخض جًمىذ وانػت يغبالء باللؿت  اإلاكهىعة بالىهاٍع

 مً ؾحرها 
ً
ض الػامُت الضاعظت، وهي ايثر طًىغا في املخاقل الخؿُيُت. للمٍؼ

ًىظغ: خمىص الؿاغضي، صعاؾاث غً غكاثغ الػغام، مٌخبت النهًت، 

؛ دمحم خغػ الضًً، مػاعف الغظاُ في جغاظم 88-86، م م 1988بؿضاص، 

، ميكىعاث مٌخبت آًت هللا 2الػلماء والاصباء، حؼ: دمحم خؿحن خغػ الضًً، ط

 .352، م1985الػظمى اإلاغغص ي الىجكي، نم 

( مىُهت الكغاث الاوؾِ: بزخلل الباخشىن في جدضًضها قػغقها اخضهم 25)

، 20باجها الجؼء الؿغبي مً الؿهل الغؾىبي الاصوى، جهؼ بحن صاثغحي غغى 

، وزُي َُى  33، 20و 31
ً
 وجمخض غلى الجاهب الاٌؿغ  45، 43قماّل

ً
قغنا

لهغف مً جهغ الكغاث بمداطاة الهًبت الؿغبُت، ومً الكغم جدضها قبٌت ا

الُبُػُت لنهغي صظلت والكغاث، ومً الكماُ ًدضها جل الاؾىص وجيخهي في 

الجىىب بهغب الخًغ وهي حكمل الُىم مداقظاث بابل ويغبالء والىجل 

                                                                                                  

والهاصؾُت واإلاشنى. ًىظغ: ؾامي هاظم خؿحن اإلاىهىعي، الضًىاهُت في الػهض 

، م 2012، (، صاع اإلاضًىت الكايلت، بؿضاص1917-1851الػشماوي الازحر )

 .25-24م 

ش، اإلاهضع 26) ( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مضًىت الخمؼة الكغقي غبر الخاٍع

 .484-480، 425-407، 367-354الؿابو م م 

؛ مهابلت شخهُت مؼ 240( ببغاهُم زلُل الػالف، اإلاهضع الؿابو، م27)

بًلُى  25الهاض ي مىجض قُهل ؾاػي هجل الؿُض قُهل ؾاػي، الضًىاهُت، 

2020. 

ش الػغام اإلاػانغ )الػهض اإلالٍي(، جغ: مهُكى وػمان ( ق28) ُبي ماع، جاٍع

ت، بؿضاص،  ؛ ؾاػي صخام قهض 214-213، م م2006اخمض، اإلاٌخبت الػهٍغ

(، عؾالت ماظؿخحر ؾحر ميكىعة، 1945-1932اإلاىؾىي، الخػلُم في الػغام )

 .127، م1986ظامػت بؿضاص، -ًلُت آلاصاب

في بؿضاص باؾم  1935آطاع  8ؾـ في ( الخؼب الكُىعي الػغاقي: جإ29)

)ظمػُت مٍاقدت الاؾخػماع والاؾدشماع(، وطلَ لخداش ي اؾخكؼاػ الؿلُت 

ًان في  ًاهذ جغقٌ الاقٍاع الكُىغُت، قًال غً ان هظا الخىظُم  التي 

ًان غانم قلُذ اُو ؾٌغجحر للخؼب الكُىعي، زم ازظث خلهاث  بضاًخه، و

ؾل ؾلمان ًىؾل )قهض( ان ًغبِ الخؼب بالخىؾؼ، اط اؾخُاع الغقُو ًى 

 باللجىت الخىكُظًت في عوؾُا الٍىمىترن والاغتراف به يدؼب 
ً
الخؼب ؤممُا

ض ًىظغ: خىا بُاَى، الػغام: الٌخاب الشاوي،  –ؾُاس ي ماعيس ي  لُيُني. للمٍؼ

الخؼب الكُىعي، جغ: غكُل الغػاػ، ماؾؿت الغاقض للُباغت واليكغ، 

ُلَ الكهض، الاخؼاب الؿُاؾُت في ؛ غبضالغػام م83، م2005َهغان، 

ىُت والهىمُت ) (، قغيت 1958-1934الػغام وصوعها في الخغيت الَى

ؼ واليكغ، بحروث،   .71-33، م م 2011اإلاُبىغاث للخىَػ

م، ؤيىاء غلى الخغيت الكُىغُت في الػغام )30) -1934( ؾمحر غبضالٌٍغ

َالب  ؛ قُماء107-104، صاع اإلاغناص، بحروث، ص.ث، م م 1(، ط1958

( 1955-1954غبضهللا، الكئاث الاظخماغُت للخؼب الكُىعي الػغاقي )

، مجلت الجامػت الػغانُت، الػضص 
ً
ًاهىن الشاوي 1، ط45اهمىطظا  ،2019 ،

 .270م

( قُهل ؾاػي اإلاُالي، الخالًا الكُىغُت الاولى في مضًىت الخمؼة الكغقي، 31)

ضة الكغاعة، الػضص   .28م، 2009، الؿىت الغابػت، 34ظٍغ

 .240( ابغاهُم زلُل الػالف، اإلاهضع الؿابو، م32)

( مهابلت شخهُت مؼ الضيخىع عظىان قُهل ؾاػي اإلاُالي، اؾخاط آلازاع 33)

غان،  26في ظامػت الهاصؾُت، الضًىاهُت،  ؛ قُهل ؾاػي اإلاُالي، 2021خٍؼ

 ؾُىع مً خُاجه مشبخت في ؾحرجه الظاجُت والػلمُت.
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 .240إلاهضع الؿابو، م( ابغاهُم زلُل الػالف، ا34)

( ظىن صًىي، اإلاضعؾت واملجخمؼ، جغ: اخمض خؿً الغخُم، مغ: دمحم 35)

؛ مهابلت 35، م1978، مٌخبت الخُاة للُباغت واليكغ، بؿضاص، 2هانغ، ٍ

ش الخضًض في ظامػت  اصي، اؾخاط الخاٍع شخهُت مؼ الضيخىع دمحم نالر الٍؼ

 .2021آب  22الهاصؾُت، الضًىاهُت، 

ش ( مهابلت 36) ًاظم الجىابي، اؾخاط الخاٍع شخهُت، مؼ الضيخىع ؾػض 

 .2021آب  22الاؾالمي في ظامػت الهاصؾُت، الضًىاهُت 

( مهابلت شخهُت مؼ الاؾخاط خُضع غلي خمؼة، مضعؽ اللؿت الػغبُت في 37)

 .2021جمىػ  5اغضاصًت غلي الايبر للضعاؾاث الاؾالمُت، الخمؼة الكغقي، 

 ض مىجض قُهل اإلاُالي، اإلاهضع الؿابو.( مهابلت شخهُت مؼ الؿ38ُ)

 8( مهابلت شخهُت مؼ اإلاهىضؾت اؾغاء قُهل ؾاػي اإلاُالي، الضًىاهُت، 39)

 .2021آًاع 

 2617وجدخىي غلى ) 1976( مٌخبت الخمؼة الػامت: جإؾؿذ غام 40)
ً
( يخابا

 1987بمسخلل الازخهاناث، بلـ غضص اإلاغاظػحن لهظه اإلاٌخبت غام 

، ون4300)
ً
ضها بدىالي )( مغاظػا و خمالث 300ض جم جؼٍو  غً ٍَغ

ً
( يخابا

( لضغم اإلاٌخبت. 1999-1996ظمؼ الٌخب مً اإلاىاَىحن التي جمذ بحن غامي )

ت  ض ؾػُض بؿُم وآزغون، الضلُل الاصاعي للجمهىٍع ض ًىظغ: مٍا للمٍؼ

-215(، م م 1990-1989، وػاعة الخٌم املخلي، بؿضاص، )2الػغانُت، ط

ت، مجلـ الكػب املخلي، اهجاػاث مجالـ الكػب ؛ مداقظت الهاصؾ216ُ

، عنم 1999/ 5/ 31-1996/ 6/ 2في مداقظت الهاصؾُت، الضوعة الاولى، 

 .56/ م ف/ؤ، م953الايباعة 

( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض ظابغ ظاعي صػان، امحن مٌخبت الخمؼة، 41)

غان  13الخمؼة الكغقي،   .2021خٍؼ

ت بجامػت بؿضاص42) ، وحػض مً 1960: جإؾؿذ في غام ( اإلاٌخبت اإلاغيٍؼ

 مً 108889اإلاٌخباث الغثِؿُت في الػغام اط جًم غىض الخإؾِـ )
ً
( مجلضا

 
ً
ا امهاث الٌخب واملجالث في ظمُؼ قغوع اإلاػغقت، ومػضُ ما ًضزلها ؾىٍى

( مجلت بالكغاء والخباصُ والاهضاء، مُبىغاتها 1793( يخاب و)100000)

غ الظي  مهىكت وقهغؾت بدؿب الىظام الػكغي  لضًىي مؼ ش يء مً الخدٍى

هت الٍىوؿغؽ في الكهغؾت  ًىاؾب مىيىغاث الٌخب، يظلَ بٍُغ

والخهيُل، وجًم اإلاٌخبت ؾبػت انؿام مترابُت قُما بُنها لخهضًم 

ض ًىظغ: اًمان مهُكى زلل املخمضي،  الخضماث اإلاٌخبُت للهغاء. للمٍؼ

سُت1970-1956الخػلُم الػالي في الػغام ) ، عؾالت ماظؿخحر ( صعاؾت جاٍع

-78، م م 2008ظامػت بؿضاص،  –ابً عقض  –ؾحر ميكىعة، ًلُت التربُت 

79. 

                                                                                                  

ت الازاع الهضًمت الػامت(: جإؾـ 43) ني )مٌخبت مضًٍغ ( مٌخبت اإلاخدل الَى

ت آلازاع،  1933غام  بهضف جىقحر اإلاهاصع الالػمت التي جدخاظها مضًٍغ

ش والضعاؾ اث الاؾالمُت والػغبُت واخخىث غلى مهاصع مخىىغت في الخاٍع

والاظىبُت اهضاها الٌخاب واإلاالكىن او وعزتهم، ونض ونل غضص يخبها 

ض ًىظغ: غماص   في جهاًت الػهض الػشماوي. للمٍؼ
ً
اإلاُبىغت الى زالزحن الل يخابا

غبضالؿالم عئوف،اإلاٌخباث، في هسبت مً الباخشحن الػغانُحن، خًاعة 

 .277، اإلاهضع الؿابو، م12الػغام، ط

ًامل ظىاص غاقىع، الضًىاهُت 44) غان  24( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض  خٍؼ

2021. 

( مٌخبت املجمؼ الػلمي الػغاقي: جاؾؿذ مؼ جإؾِـ املجمؼ هكؿه غام 45)

، بهضف عقض اغًاثه بما ًدخاظىن الُه مً اإلاهاصع في بدىثهم 1947

 للباخش
ً
ت، همذ اإلاٌخبت وػاصث مهاصعها وانبدذ مغظػا حن الػلمُت واللؿٍى

ض  . للمٍؼ واإلاخدههحن، قهي جًم زماهُت الاف مجلض بحن مُبىع ومسٍُى

ًىظغ: غباؽ قغخان ظاهغ غلي اُ قبر اإلاىؾىي، الخُاة الاظخماغُت في 

سُت، اَغوخت صيخىعاه ؾحر ميكىعة، 1958-1939مضًىت بؿضاص ) ( صعاؾت جاٍع

؛ غماص غبضالؿالم 22، م2003ًلُت التربُت ابً عقض، ظامػت بؿضاص، 

 .278ئوف، اإلاٌخباث، اإلاهضع الؿابو، مع 

 ( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض مىجض قُهل ؾاػي، اإلاهضع الؿابو.46)

ًاقل الؿُاء الػامت: اقهغ مٌخباث الىجل واوؾػها 47) ( مٌخبت اُ 

نامذ غلى مسلكاث الىجل الٌبري وما جبػثر منها، وهي مٌخبت زمُىت ظمػذ 

دُماث اإلا هىكاث في ؾاثغ الػلىم والكىىن. زؼاثنها امهاث الٌخب الهضًمت ٍو

ض ًىظغ: ظػكغ بانغ مدبىبت، ماض ي الىجل وخايغها، ٍ ، صاع 2للمٍؼ

 .164-163، م م 1986الايىاء، بحروث، 

في اإلاسجض  1989( مٌخبت الخٌُم الػامت: مٌخبت خضًشت اوكإث غام 48)

الهىضي بػىاًت اإلاغظؼ الؿُض مدؿً الخٌُم، لغغاًت َالب الػلىم 

 لالهكام غليها وجىمُتها وجغيحزها، الغوخُت، 
ً
 ظؿُما

ً
ونض زهو لها مبلؿا

ض ًىظغ: ظػكغ بانغ  ونض اقغف غليها قًُلت الكُش دمحم الغقتي. للمٍؼ

 .173مدبىبت، اإلاهضع الؿابو، م

 ( مهابلت مؼ الؿُض مىجض قُهل اإلاُالي، اإلاهضع الؿابو.49)

 الؿابو. ( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض مىجض قُهل اإلاُالي، اإلاهضع50)

( مهابلت شخهُت مؼ الضيخىع ولُض ؾػضي اإلاُالي، اؾخاط الازاع في 51)

غان  18ظامػت اإلاشنى، الخمؼة الكغقي،   .2021خٍؼ

 ( مهابلت شخهُت مؼ الؿُض مىجض قُهل اإلاُالي، اإلاهضع الؿابو.52)
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ضة 241( ابغاهُم زلُل الػالف، اإلاهضع الؿابو، م53) ؛ ظٍغ

 .8، م2011آًاع  8، 384الضًىاهُت/غغام، الػضص 

 .364-362( نالر وؿماف الٌغغاوي، اإلاهضع الؿابو، م م 54)

ىا بهماث، اإلاهضع الؿابو، 55) ( ؾالب ابغاهُم الٌػبي، اغالم غغانُت جًغ

ضة 241، ابغاهُم زلُل الػالف، اإلاهضع الؿابو، م305م ؛ ظٍغ

 .2، م2011/ آطاع /13، 376الضًىاهُت/غغام، الػضص 

الضيخىع غلي َالب غبُض الؿلُاوي، اؾخاط  ( مهابلت شخهُت مؼ56)

ش الخضًض في ًلُت الامام الٍاظم، الخلت،   .2021/ آب /31الخاٍع

( مهابلت شخهُت مؼ الضيخىع خؿً الخٌُم، غمُض ًلُت آلاصاب 57)

غان /24بجامػت الٍىقت، الىجل،   .2021/ خٍؼ

ش 58) كاوي، اؾخاط الخاٍع ( مهابلت شخهُت مؼ الضيخىع مخػب زلل الَغ

 .2021/ قباٍ /23الخضًض بجامػت اإلاشنى، الؿماوة، 

خي، 59ٍ) ، 2( غاصُ خؿً ؾىُم، ظماُ مدمىص حجغ، مىهج البدض الخاٍع

ت،  ؛ ابغاهُم زلُل الػالف، 34، م1993صاع اإلاػغقت الجامػُت، الاؾٌىضٍع

 .241اإلاهضع الؿابو، م

كاوي، اإلاهضع الؿابو.60)  ( مهابلت شخهُت مؼ الضيخىع مخػب زلل الَغ

ش والازاع، ط61) ، 1( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

 .3-1، م م 2009مُبػت قغيت اإلااعص، الىجل الاقغف، 

، صعؽ في صاع اإلاػلمحن 1908( ًىعيِـ غىاص: ولض في اإلاىنل غام 62)

غحن  1936، وفي غام 1926الابخضاثُت ببؿضاص، وغحن مػلم في اًلُى غام 

 إلاٌخ
ً
 له غام امُىا

ً
ني زم مضًغا  في 1952بت اإلاخدل الَى

ً
، اهخسب غًىا

، واملجمؼ الػلمي الػغاقي غام 1947املجمؼ الػلمي الػغبي في الكام غام 

 اولها وكغ غام 1963
ً
 وزمؿىن يخابا

ً
 1934، له مً اإلاالكاث اإلاُبىغت اعبػا

لت بػىىان ازغ نضًم في الػغام، اما مهاّلجه اإلايكىعة بلؿذ زمؿماثت مها

ض ًىظغ: خمُض 1992، جىفي في بؿضاص غام 1931اولها وكغ غام  . للمٍؼ

ً، ط ، صاع الكاون الشهاقُت 1اإلاُبعي، مىؾىغت اغالم الهغن الػكٍغ

 .173، م1995الػامت، بؿضاص، 

 .8-3( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض نغآهُت...، م م 63)

ت زهاقُت غامت انضعها الاؾخا64) ط الضيخىع ( مجلت الشهاقت: مجلت قهٍغ

ًاهىن الشاوي غام  ، وقػاعها مجلت الكٌغ 1971نالر زالو في بؿضاص في 

( 180) 1988الػلمي الخهضمي، نضع لها مىظ جإؾِؿها ختى جىنكها في قباٍ 

ًاهذ جُبؼ في صاع الجاخظ للُباغت واليكغ، في خحن جىلذ صاع  ، و
ً
غضصا

ىُت لليكغ ت للُباغت َبؼ ؾالقها، وجىلذ الضاع الَى ؼ والاغالن  الخٍغ والخىَػ

ػها، الامغ الظي اجاح للٌشحر مً الهغاء صازل الػغام وزاعظه الخهُى  جىَػ

                                                                                                  

غليها بِؿغ، اهخمذ بخػمُو الكٌغ الضًمهغاَي الخهضمي وعقًذ ًل جىظه 

ّل ًدترم خهىم الاوؿان والغؤي الازغ، ونض اؾخهُبذ املجلت غضص يبحر مً 

ض ًىظغ: ابغاهُم زلُل الٌخاب واإلاشهكحن الػغانُحن والػغب والا  ظاهب. للمٍؼ

، بدض 1988 – 1971الػالف، مجلت الشهاقت والضيخىع نالح زالو 

 30، 30، الػضص9ظامػت اإلاىنل، مج -ميكىع في مغيؼ الضعاؾاث الانلُمُت

غان   .12-2، م م 2013خٍؼ

ضة غغانُت(: صخُكت عؾمُت ًىمُت جهضع غً قبٌت 65) ( الهباح )ظٍغ

، جدىاُو الازباع الؿُاؾُت 2003الاغالم الػغاقي، جإؾؿذ في بؿضاص غام 

والانخهاصًت والكىُت غبر نكداتها، ويظلَ مً زالُ مجمىغت مً اإلاالخو 

ٌُبُضًا،   الاؾبىغُت، اإلاىؾىغت الخغة ٍو

http://ar.m.wikipedia.org/2021/8/3 

ت الاٌكان في مغيؼ  (66) وصاي الػُُت الؿًبان الخمُضاوي: ولض في نٍغ

/ جلهى حػلُمه الاولي غلى ًض الكُش اإلاال غلي، 1889نًاء الكامُت غام 

ىع  ش، َو  في غلىم الضًً، يما حػلم الخؿاب والخِ والخاٍع
ً
واظهغ جكىنا

جالث، مػلىماجه مً زالُ انخىاء الٌخب ومخابػت ما ًٌخب في الصخل وامل

ً، له الػضًض مً اإلاالكاث اإلاُبىغت  وهى مً عظاُ زىعة الػكٍغ

ض ًىظغ: غبىص  . للمٍؼ
ً
 وخضًشا

ً
اث واقهغها يخاب الضًىاهُت نضًما واملخَُى

ب، مُبػت  اث وزىاَغ غً اخضار غغانُت في اإلااض ي الهٍغ الهُمو، طيٍغ

؛ نباح مهضي عمٌُ، الكُش وصاي الػُُت 23، م1989الغاًت، بؿضاص، 

ت ال ل اإلاشهل( ؾحرجه ومالكاجه اإلاُبىغت واملخَُى ؿًبان )عظل الٍغ

 .213، م2011، 145، مجلت الاؾخاط، الػضص 1983-1889غغى وجدلُل 

ت )هِبىع(: جهؼ بجىاع غكَ وجبػض غً الضًىاهُت خىالي 67) ( مضًىت هكغ الازٍغ

، وجهؼ زغاثبها غلى الؿاخل الكغقي مً جهغ الىُل الهضًم، وهي  23
ً
مُال

غيؼ الغثِس ي لػباصة الاآلهت )ؤهلُل( في ظمُؼ غهىع خًاعة بالص ما بحن اإلا

ض ًىظغ: خؿحن غلي الىجكي، يغبالء  ً الهضًمت. للمٍؼ  -الخلت –النهٍغ

، الضاع الػغبُت للمىؾىغاث، بحروث،  75الضًىاهُت نبل 
ً
 .25، م2008غاما

ن ( البىؾلُان: مً ايبر غكاثغ ػبُض، واَلو غليهم لهب البىؾلُا68)

غة الػغبُت نبل خىالي  وؿبت الى ظضهم ؾلُان الظي صزل الػغام والجٍؼ

( غام لِؿخهغوا في مىُهت الكغاث "اإلاضخخُت والكىملي"، وهم 600)

ض ًىظغ: هُكاء  ًىهؿمىن الى نؿمحن غكاثغ البىخمض وغكحرة البى دمحم. للمٍؼ

 ً ني لػكحرة البىؾلُان في زىعة الػكٍغ غبىص الهُمو، الضوع الَى

، 2015، صاع اإلاالى للكىىن والاصاب واليكغ، بؿضاص، 1941خكايت ماٌـ واه

 .51-35م م

 .14-9( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م69)
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 .23-15( اإلاهضع هكؿه، م م70)

 .37-35( اإلاهضع هكؿه، م م71)

 .42-38( اإلاهضع هكؿه، م م72)

 .48-43( اإلاهضع هكؿه، م م 73)

 غام ( نًاء الكامُت: نًاء 74ً)
ً
ا ، 1869غجبِ بلىاء الضًىاهُت حكٍل اصاٍع

 بلىاء الخلت بػض اهؼاُ صعظت لىاء  1869وفي اوازغ غام 
ً
ا اعجبِ اصاٍع

، 1894الضًىاهُت الى نًاء، اغُض اعجباَه مغة زاهُت بلىاء الضًىاهُت في غام 

ُاوي في غام  له الى لىاء مغيؼه  1917ونض نامذ خٍىمت الاخخالُ البًر بخدٍى

خُض اغُض اعجباَه بلىاء الضًىاهُت، وجهىم نهبت  1922ختى غام  الٍىقت

الكامُت غلى يكت الكغاث الىؾُى )قغع الكامُت(، وهي مهامت غلى اههاى 

ًاهذ حػغف بالخمُضًت ّلجها جإؾؿذ في غهض  )ام البػغوع الهضًمت( و

الؿلُان غبضالخمُض وباؾمه زم ؾلب غليها الاؾم الخالي في غهض الخٍىمت 

نُت وللهًاء اعبؼ هىاح وهي الكىاقُت والهالخُت وهىع الضزً الػغا

ض ًىظغ: ؾامي هاظم خؿحن اإلاىهىعي، الضًىاهُت وجىابػها في  وؾماؽ. للمٍؼ

، صاع اإلاضًىت الكايلت، بؿضاص، 1917-1865وزاثو الاعقُل الػشماوي 

، 160؛ وصاي الػُُت، اإلاهضع الؿابو، م، م 125-124، م م 2015

، مُبػت الامحن، بؿضاص، 1936-1935لٌت الػغانُت لؿىت ؛ صلُل اإلام169

 .976-975، م م 1935

 .49-48( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 75)

( غاوى الكالح مً ظبروث وظلم الانُاغُحن عئؾاء وقُىر الهباثل في 76)

الكامُت اللظًً ؾاهضوا الىظام اإلالٍي بهىة وبىِذ غالناتهم غلى ناغضة 

مً اإلاهالر اإلاكتريت وجباصُ اإلاىاقؼ، قهض اغخمض الىظام غليهم نلبت 

لًمان وّلء اجباغهم وغضم جمغصهم غلى الؿلُت وازاعة الايُغاباث مهابل 

 لىظام صغاوي الػكاثغ، 
ً
طلَ اغترف بؿلُتهم الىاؾػت صازل نباثلهم وقها

نغ لهم خو 
ُ
ومٌىتهم مً جىؾُؼ ممخلٍاتهم الؼعاغُت غلى خؿاب الكالح وؤ

 
ً
 جابػا

ً
الاهخكاع مً الاعاض ي الخٍىمُت، وعيؼ غلى مؿإلت ظػل الكالح غبضا

ض ًىظغ: قُهل ؾاػي اإلاُاُ، مباخض قغاجُت...، م  لؿُضه الانُاعي. للمٍؼ

 .55-54م

 .62-50( اإلاهضع هكؿه، م م77)

 .67-64( اإلاهضع هكؿه، م م 78)

ت 79) ( هضًب الخاط خمىص بً بضن بً مكُمل الخمُضاوي ولض في نٍغ

، جلهى حػلُمه الابخضاجي في مضعؾت الكامُت، 1919الاٌكان في الكامُت غام 

م ناؾم ) ًان ابغػ مػلمُه هى غبضالٌٍغ (، صعؽ اإلاخىؾُت في 1932-1931و

الىجل، وخهل غلى قهاصة الاغضاصًت بهكت َالب زاعجي، زم ايمل 

                                                                                                  

ني 1941صعاؾخه بٍلُت الخهىم في بؿضاص غام  ، اهخمى الى الخؼب الَى

، وؾاهم في 1954، بغػ بػض اهخكايت الكامُت 1946مهغاَي غام الضً

م   للؼعاغت في خٍىمت غبضالٌٍغ
ً
غا ني، غحن وٍػ جإؾِـ خؼب اإلااجمغ الَى

ض ًىظغ: 1960ًاهىن الشاوي  6، واغكي مً مىهبه في 1958ناؾم غام  . للمٍؼ

ىت قايغ ؾلمان اإلاُالي، هضًب الخاط خمىص وصوعه الؿُاس ي ) -1946ٍػ

ظامػت الهاصؾُت،  –ؾالت ماظؿخحر ؾحر ميكىعة، ًلُت التربُت (، ع 1963

2006. 

 .69-62( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 80)

 .70-68( اإلاهضع هكؿه، م م 81)

 .75-71( اإلاهضع هكؿه، م م 82)

( دمحم هجُب باقا مً اؾغة اؾُىبىلُت عقُػت ومً اإلاهغبحن الى الؿلُان 83)

 قضًض الهؿىة وان الضولت الػشماوي، واظمؼ 
ً
ًان ناعما اإلاازغون غلى اهه 

، وجباقغ به 1842( غام 1842 – 1831اعؾلخه لُدل مدل غلي عيا باقا )

غهض الخىظُماث، غغف بػهبُخه الهىمُت وؾػُه ّلؾخدهاُ الامىاُ مً 

 للجباًت مسغبت وزالُت مً 
ً
اظل اؾخػماله الصخص ي في الؿالب اجسظ َغنا

ؿىت الشاهُت مً وّلًخه ناص خملت غلى يغبالء وصزلها بػض بػض الىظغ وفي ال

 وصوؿىا خغمت الغويخحن 
ً
، وغازىا بها قؿاصا

ً
ً ًىما خهاع صام زمؿت وغكٍغ

ض ًىظغ: 1851، جىفي غام 1849اإلاباعيخحن، غُؼ غً وّلًت بؿضاص غام  . للمٍؼ

ش الػغام الخضًض، جغ: ظػكغ  ؾدُكً همؿلي لىهٌغى، اعبػت نغون مً جاٍع

؛ دمحم ناصم دمحم 305، م 1941ُاٍ، مُبػت الخكٌُ الاهلُت، بؿضاص، الخ

ش اإلاغانض )الخؿحن واهل بِخه واههاعه(، ط ، اإلاغيؼ الخؿُني 2الٌغباس ي، جاٍع

 .144-143، م م 2010للضعاؾاث، لىضن، 

 .77-75( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 84)

 .78-77( اإلاهضع هكؿه، م م 85)

 .110-109ع هكؿه، م م ( اإلاهض86)

 .112-111( اإلاهضع هكؿه، م 87)

 .113( اإلاهضع هكؿه، م 88)

 .116-114( اإلاهضع هكؿه، م م 89)

 .117-116( اإلاهضع هكؿه، م م 90)

 .117( اإلاهضع هكؿه، م 91)

 .120–118( اإلاهضع هكؿه، م 92)

 .121( اإلاهضع هكؿه، م 93)

 .130-122( اإلاهضع هكؿه، م م 94)
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ت قخىن بالىبُُت اخضي نغي ظبل غامل ( دمحم مهضي الك95) خىوي: ولض في نٍغ

في لبىان صعؽ قيها الػلىم الضًيُت، زم ؾاقغ الى الىجل الاقغف بػض جكانم 

(، 1804-1734الظلم والجىع غلى الكُػت مً نبل اخمض باقا الجؼاع )

غلى ًض غلماء الىجل ومنهم ابً غمه ابى الخؿً   وانل صعاؾخه الضًيُت

ىوي، ختى انبذ مً يباع الػلماء والكههاء املخههحن، لهب الػاملي الكخ

بكاغغ الػلماء وغالم الكػغاء، جهضع مجالـ الخضَعـ قضعؽ غىضه اغالم 

ًاقل الؿُاء والؿُض  الػلماء ويباع مغاظؼ الكُػت منهم الكُش ظػكغ 

ؼي، مً مالكاجه يخاب  دمحم مهضي بدغ الػلىم، والؿُض قبر بً زىىان الخٍى

ض ًىظغ: مدؿً الامحن، اغُان 1769صجغ، جىفي غام الاوؿاب اإلا م. للمٍؼ

، 1983، صاع الخػاعف للمُبىغاث، بحروث، 10الكُػت، حؼ: خؿً الامحن، ط

؛ دمحم خغػ الضًً، مػاعف الغظاُ في جغاظم الػلماء والاصباء، جذ: دمحم 67م

، ميكىعاث ويخبت اًت هللا الػظمى اإلاغغص ي الىجكي، 3خؿحن خغػ الضًً، ط

 .84-79، م م 1985م، ن

 .131-130( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 96)

ًاهذ هىاى اجكانُت  1732( ؾؼا الؿلُان هاصع قاه الػغام غام 97) ىمئظ  ٍو

بحن الؿُض قبر والىاصع، واغخهض ان الىاصع ؾىف ًكخذ الػغام وجٍىن له 

 وهى الامحر غلى 
ً
ًان ّلباثه اُ اإلاجزلت الػالُت غىض الؿلُان اًًا الػغام يما 

ؼة، وما خضر اهه بػض ػخل الجِل الاًغاوي في الخضوص  اإلاكػكؼ في الخٍى

ًاٍ. ًىظغ: دمحم خغػ الضًً،  ي في ظاهب الكغ صخغه الجِل الػغاقي والتًر

 .356، م 1اإلاهضع الؿابو، ط

 غلى بؿضاص بػض وقاة والضه خؿً باقا غام 98)
ً
( اخمض باقا: غحن والُا

الىالي الاُو والازحر الظي ًسلل اباه غلى وّلًت بؿضاص في الػهض قٍان  1723

الػشماوي، قؿل نبلها غضة مىانب ومنها اصاعة وّلًت قهغػوع بغجبت محر محران 

 1714ؾىت 
ً
، زم هاُ مىهب نىهُت قدهل غلى عجبت الىػاعة زم ههب والُا

ّلًت بؿضاص وصام قيها اعبؼ ؾىىاث، وزالُ اصاعجه لى  1719غلى البهغة في غام 

 1747اؾخسضم الهؿىة والهمؼ غلى الػكاثغ الػغبُت والٌغصًت، جىفي غام 

ض ًىظغ:  بػض غىصجه مً خملت ناصها غلى امغاء الباباهُحن في يغصؾخان. للمٍؼ

ضي، خضًهت الؼوعاء في ؾحرة الىػعاء، جذ:  غبض الغخمً بً غبضهللا الؿٍى

، 2003لمي، بحروث، غماص غبضالؿالم عئوف، ص.ٍ، ميكىعاث املجمؼ الػ

ش الػغام 434-428م م  ؛ غلي الىعصي، ملخاث اظخماغُت مً جاٍع

ل الغض ي، نم، 1الخضًض، ط ؛ 105، م 1992، ص.ٍ، ميكىعاث الكٍغ

ش الػغام بحن اخخاللحن، ط ، قغيت الخجاعة 5غباؽ الػؼاوي، مىؾىغت جاٍع

 .211-182، م م 1953والُباغت املخضوصة، بؿضاص، 

 .133-132ُالي، مباخض قغاجُت...، م م ( قُهل ؾاػي اإلا99)

                                                                                                  

 .134-133( اإلاهضع هكؿه، م م 100)

 .135( اإلاهضع هكؿه، م 101)

ب اليها 102) غ( وؿبت الى جل نٍغ غ او الجىاٍع ( الغمُشت: ؾمُذ )بإم الهىاٍع

ًاهذ في ونتها مً ايثر  غ( وهي مً الهغي اإلاىضعؾت و ٌؿمى )جل ابى الهىاٍع

 واجسظث ؾىت الهغي الىانػت غلى جهغ الضًىاه
ً
 لىاخُت  1865ُت غمغاها

ً
مغيؼا

مؿماة باؾمها جابػت لهًاء الؿماوة الا ان الخٍىمت التريُت اوكإث في غام 

 غلى قٍل نلػت مضوعة غىض جل ًبػض مؿاقت غكغة يُلى متراث  1887
ً
صاعا

مً ظىىبها اؾمه الابٌُ )بالخهؿحر( وجم ههل مغيؼ الىاخُت الُه، وهاظغ 

غ الى مغيؼ الىاخُت الجضًض الظي جٍىهذ مىه نؿم يبحر مً اهال ي ابى ظىاٍع

بلضة الغمُشت الخالُت، او ؾمُذ )بالػىظت( وطلَ ٌػىص ان جهغ الضًىاهُت 

خُىما ًهل بلضة الغمُشت ٌؿمى الػىظت بؿبب اغىظاط مجغاه، وؾمُذ 

 في عمض اإلاىُهت. 
ً
 او مسخبئا

ً
ًان مىظىصا باّلبٌُ وؿبت الى )اؾض ؤبٌُ( 

( الشاثغ... الاوؿان، 1967-1881خؿً الاغغجي، الكُش زىام ) ًىظغ: خلُم

؛ خمىص الؿاغضي، بدىر غً الػغام 50-49، م م 2002ص.ن، بؿضاص، 

، عظىان قُهل 136، م1990وغكاثغه، صاع الاهضلـ، الىجل الاقغف، 

ؾاػي اإلاُالي، الهالع في وؾِ وظىىب الػغام، عؾالت ماظؿخحر ؾحر ميكىعة، 

 .23، م 2009ػت بؿضاص، ظام-ًلُت آلاصاب

ُاهُا غام 103) ّلزخباع  1834( بػشت ظؿني: اولى البػشاث التي اعؾلتها بٍغ

لل الًابِ اًجزوعر ظؿني بهظه اإلاهمت  نالخُت جهغ الكغاث للمالخت، ًو

ُاهُا غلى مىاقهت الباب الػالي الظي ًهط ي بالؿماح لها  بػض خهُى بٍغ

الكغم والؿغب، ونض اؾخؿغم  باؾخسضام بازغجحن بهضف حؿهُل الخجاعة بحن

غمله زاللض ؾىىاث، ابدغث زاللها البػشت في جهغ الكغاث غلى ظهغ 

البازغجحن الكغاث وصظلت، ونض جبحن لها في جهاًت غملها ان هظا النهغ ّل ًهلر 

ش الػغام  ض ًىظغ: دمحم ؾهُل َهىف، جاٍع ت. للمٍؼ لؿحر الؿكً البساٍع

 .84-83، م م 2015ث، الخضًض واإلاػانغ، صاع الىكاجـ، بحرو 

 .147-146، 142( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 104)

( قغهىص اُ غؿاف: ماؾـ اؾغة اُ قغهىص، ابخضؤث عثاؾت الػامت 105)

ج في او بػض غام  هـ خُض وقاجه واغهب  1315هـ واهتهذ غام  1280لبني ػٍع

ًىظغ: خمىص  زمؿت اوّلص هم خؿً اؾا وبػض الػباؽ وهاجي وؾلُم وخمىص.

، م 1988الؿاغضي، صعاؾاث غً غكاثغ الػغام، مٌخبت النهًت، بؿضاص، 

 .73-72م 

ىن ًيخهي وؿبهم الى ابغاهُم املجاب بً دمحم ( اؾغة البى َبُش: غلٍى106)

الػابض بً الامام مىس ى بً ظػكغ )ع( وهم اهل ػعاغت وطوو نغي مىداػة لهم 

ًاهىا وبُتهم له عقػت وؾمػت في الكغاث الاوؾِ و  اهلهم مً الاخؿاء و
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 بأُ اإلاؿاًدجي، ومً يبرائهم الؿُض مدؿً بً الؿُض 
ً
ٌػغقىن ؾابها

خؿً، وظض الػاثلت هى الؿُض غبضهللا بً دمحم اإلاىؾىي الاخؿاجي الظي نضم 

ً في الخلت زم اهخهل ؤبىائه الؿُضًً هاصي   للػلم وجَى
ً
الى الػغام َلبا

الغمُشت بػض ان انُػهما خمض اُ ومهضي لؤلنامت في اعى الاٌكان بىاخُت 

ـ   قيها، ونض ازظث الاؾغة لهبها مً الؿُض بصَع
ً
خمىص قُش الخؼاغل اعيا

ًان ًهب الُبُش )الاعػ اإلاُبىر(  بً الؿُض هاصي الظي غغف بٌغمه واهه 

قىم الخهغ والبىاعي لػضم وظىص ش يء ٌؿػه. ًىظغ: خمىص الؿاغضي، 

؛ اخمض 147-143و، م م صعاؾاث غً غكاثغ الػغام، اإلاهضع الؿاب

ش، مُبػت الؼمان،  ًامل ابى َبُش، الؿُض مدؿً ابى َبُش ؾحرة وجاٍع

 .37-36، م م 1999بؿضاص، 

 .146-143قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م  (107)

 .150-147، م م ( اإلاهضع هكؿه108)

( الضغىة الىهابُت: خغيت صًيُت ؾُاؾُت ظهغث في اواؾِ الهغن 109)

( ونض 1797-1703غكغ غلى ًض ماؾؿها دمحم بً غبض الىهاب )الشامً 

ت )1328-1263اؾخهى اقٍاعه مً ابً جُمُت ) -1292م( وابً نُم الجىٍػ

م( اَلو اههاع الضغىة غلُه وغلى اجباغه اؾم )اإلاىخضًً( او 1350

ض ًىظغ:  )الؿلكُحن(، في خحن اَلو غليهم زهىمهم اؾم الىهابُحن(. للمٍؼ

غوط الىهابُت غلى الخالقت الػشماهُت، ص.ٍ، مجلت ًاؾحن بً غلي، ز

خىهت، ص.م،  ؛ غبضالػاُ وخُض غبىص الػِؿاوي، الؿؼواث 7، م 2014الٍؼ

ُاوي  )صعاؾت  1932-1920الىهابُت غلى الػغام في ؾىىاث الاهخضاب البًر

سُت(، اَغوخت صيخىعاه ؾحر ميكىعة، ًلُت آلاصاب ظامػت الٍىقت، -جاٍع

ش الخضًض،  ؛ اؾماغُل24، م 2008 اخمض ًاغي، الػالم الػغبي في الخاٍع

اى،   .166، م 1997مٌخبت الػبٍُان، الٍغ

( اُ ؾػىص: ًىدؿبىن الى نبُلت بني خىُكت التي حػىص بإنىلها الى ؤؾض 110)

بً عبُػت بً هؼاع ومهغهم في الىاصي الظي جهؼ قُه بلضة الضعغُت، اط ؾٌنها 

ضي واوّلصه غام  هم في الانل مً َبهت الخجاع ، و 1444ظضهم ماوؼ اإلاٍغ

اإلاالى في هجض. ًىظغ: غشمان بً غبضهللا بً بكغ الىجضي الخىبلي، غىىان 

ش هجض، جذ حؼ: غلُه بً غبضالغخمً بً غبضاللُُل بً غبضهللا  املجض في جاٍع

اى، 2، ط4اُ الكُش، ٍ ؼ، الٍغ ؛ 12، م1982، صاع اإلالَ غبضالػٍؼ

ش هجض، جذ:  دمحم بهجت الازغي، مٌخبت مضبىلي، مدمىص قٌغي الالىس ي، جاٍع

 .91الهاهغة، ص.ث، م

 .193-189( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م111)

 للىاء الضًىاهُت زالُ مضة البدض التي 112)
ً
 جابػا

ً
( لم جًٌ الؿماوة نًاءا

غلى ًض  1534خضصها اإلاالل، قبػض الاخخالُ الػشماوي للػغام غام 

                                                                                                  

( انبدذ الؿماوة واخضة مً 1566-1494)الؿلُان ؾلُمان الهاهىوي 

ت الشماهُت غكغ الخابػت ّلًاله بؿضاص، وفي الػام  وفي غهض الىالي  1852الالٍى

( ناعث الؿماوة ناثمهامُت ملخهت بلىاء الخلت، 1857-1808عقُض باقا )

الؿُذ ناثمهامُت الؿماوة والخهذ بالضًىاهُت وفي غام  1864وفي غام 

ظػلذ  1892مهامُت جابػت للىاء الخلت، وفي غام غاصث الؿماوة ناث 1869

الخلت نًاء والضًىاهُت لىاء والخهذ به نًاء الؿماوة وبهي يظلَ بهُت 

ض ًىظغ: خمىص الؿاغضي، بدىر غً الػغام  اًام خٌم الاجغاى. للمٍؼ

ش 188-180وغكاثغه، اإلاهضع الؿابو، م م  ؛ غباؽ الػؼاوي، جاٍع

 .152ع الؿابو، م، اإلاهض7الػغام بحن اخخاللحن، ط

 .197قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م( 113)

ت جغظؼ في انىلها الي َي بً ؾىبـ بً 114) ( الخؼاغل: غكحرة نٍى

ض ًىظغ: مخػب  ندُان، ٌؿٌىىن ؾغب الؿماوة الى مىاَو الخلت. للمٍؼ

كاوي، اماعة زؼاغل في الػغام وكإتها وجُىعها وغالنتها  زلل ظابغ الَغ

(، اَغوخت صيخىعاه 1864-1640هـ/1281-1050نلُمُت )املخلُت والا

 .2007ًلُت التربُت، -ميكىعة، ظامػت الهاصؾُت

( ؾاب غً اإلاالل الاقاعة الى اإلاهاومت اإلاىكغصة لهبُلت زؼاغت في 115)

وبػض حػغى وقض مً الخؼاغل )اُ  1799مجابهت الىهابُحن، قكي غام 

اعة الى الغويت ت لهجىم مكاجىء مً  ؾلمان( وهم ًاصون مىاؾَ الٍؼ الخُضٍع

 مً هجض ظاءث الى الػغام بدغاؾت قغؾان مً اجباع ابً 
ً
ناقلت يمذ اغغابا

ذ  ؾػىص، وطلَ بػض مكاهضتهم قُش الخؼاغل وهى ًهبل غخبت باب يٍغ

الامام غلي )ع( قهجمىا غلُه ونخلىه، قُلب عظاُ الخؼاغل الشإع لكُسهم 

صامُت اؾخمغث ايثر مً زالر  الهخُل، والخدمىا مؼ الىهابُحن في مػغيت

ؾاغاث، نخلىا زاللها زالزماثت عظل مً الىهابُحن وجهبذ عخالهم، وغىضما 

ؼ بً ؾػىص بالخاصزت اعؾل الى الىالي ؾلُمان باقا )  – 1780غلم غبضالػٍؼ

( ًُلب مىه صًاث الهخلى، يما َالب باألعاض ي الىانػت ؾغبي جهغ 1802

ض ًىظغ: غلي الىعصي، الكغاث يبضًل غما انابهم غلى ًض ا لخؼاغل. للمٍؼ

ًامل خمؼة الؿغخان، الؿؼو 188-187، م م1اإلاهضع الؿابو، ط ؛ غلي 

ــــ/1226-1216الىهابي لٌغبالء وتهضًضه للىجل والخلت ) م( 1811-1802هـ

سُت، مجلت ظامػت يغبالء الػلمُت، مج ، 2016، 4، الػضص14صعاؾت جاٍع

 .56م

ؼ: ناثض ال116) هجماث الىهابُت غلى الػغام، وهى ابً ( ؾػىص بً غبضالػٍؼ

ؼ بً دمحم بً ؾػىص، وبػض اؾخُاُ والضه غام  ، واتهام اخض 1802غبضالػٍؼ

الػغانُحن بهخله يشل الهجماث الىهابُت غلى الػغام لًمه الى ممخلٍاجه 
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 ً ض ًىظغ: اخمض عاثل، الضولت الؿػىصًت في الخٍٍى لٌىه لم ًىجر. للمٍؼ

 .79-68، م 1995ؤلغالم الػغبي، الهاهغة، وآقام الاؾالم، الؼهغاء ل

( قمغ: مً نباثل الػغب، ازخلل اإلااعزحن خُى وؿبها قهمنهم مً 117)

اعظػها الى الهدُاهُت والبػٌ آلازغ اعظػها الى َيء، وهم ًخىاظضون في 

هجض والػغام في مىُهت ؾغب الكغاث، وبِذ الغثاؾت في قمغ الػغام آلُ دمحم 

ض ًىظغ : غبضالخؿً الػامغي، مىؾىغت الػكاثغ الػغانُت، )الجغباء(. للمٍؼ

 .134-131، ص.ٍ، مٌخبت الهكا واإلاغوة، لىضن، ص.ث، م م 1ط

( الظكحر: مً اقهغ نباثل هجض والػغام، والهؿم الايبر منها ًخجُى في 118)

الجاهب الؿغبي مً الكغاث بحن الؼبحر واهداء الؿماوة، وان ًل نؿم مً 

يؿىب بلُه، وان حكدذ آلاعاء في انل حؿمُتهم نباثلها ًغظؼ بلى ؤنله اإلا

ض  هاظم غً ازخالف قغوغهم وغضم الخمًٌ مً اعظاغها الى ؤنل واخض. للمٍؼ

، الضاع الػغبُت 1ًىظغ: غباؽ الػؼاوي، مىؾىغت غكاثغ الػغام، مج

 .314-304، م 2005للمىؾىغاث، بحروث، 

بً صغُج بً ( اُ بػُج: انلهم مً غجزة مً الكضغان وهم اوّلص بػُج 119)

يكحر بً واثل هسىتهم )اصعج( وهم ٌؿٌىىن مضن الخلت والىجل والػماعة. 

براوي، غكاثغ الكغاث الاوؾِ ػالجىىبي  ض ًىظغ: ظباع غبضهللا، الجٍى للمٍؼ

ت،  ت، ميكىعاث اإلاٌخبت الػهٍغ في الخلت والضًىاهُت والؿماوة والىانٍغ

 .97، م1992مِؿان، 

 .198-197قغاجُت...، م م ( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض 120)

سُت مىضعؾت حكاهض زغاثبها غلى الًكت 121) ت جاٍع ت الؿىعة: نٍغ ( نٍغ

 مً مدُت مضًً الىانػت غلى بػض )
ً
با ( 17الؿغبُت مً قغاث الضًىاهُت نٍغ

 مً ظىىب مضًىت الضًىاهُت، وهي مً نغي الكغاث الهضًمت اإلالخهت 
ً
يُلى مترا

سُت، ونض ؾٌىتها نباثل الخؼاغل واُ غلي وؾحرهم. ًىظغ:  بمضًىت إلالىم الخاٍع

 .235خمىص الؿاغضي، بدىر غً الػغام وغكاثغه، اإلاهضع الؿابو، م 

 .200-199( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 122)

 .201-200( اإلاهضع هكؿه، م م 123)

ت وهجض 124) ( غجزة: مً نباثل الػغب الٌبري، مىدكغة في الػغام وؾىٍع

مُػهم ًيخمىن الى ظض واخض وهى غجز بً واثل واإلاػغوف والدجاػ، وهم ظ

ًاقت  ً )بكغ( و )مؿلم( ومً هظًً جكغغذ  اجهم ًىهؿمىن الى نمؿحن يبحًر

ض ًىظغ: غباؽ الػؼاوي، مىؾىغت غكاثغ الػغام، اإلاهضع  نباثلهم. للمٍؼ

 .279-258، م م 1الؿابو، مج

 .202-201( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 125)

 .196( اإلاهضع هكؿه، م 126)

                                                                                                  

في الغمُشت  1935آًاع  7( زىعة زىام )زىعة الغمُشت الاولى(: وكبذ في 127)

ج، غلى ازغ اغخهاُ عظل الضًً  بهُاصة الكُش زىام عثِـ غكحرة بني ػٍع

 في 
ً
ًان قهيها )اخمض اؾض هللا( ويُل اإلاغظؼ ابي الخؿً الانكهاوي الظي 

ج اط غمض  اجباع الكُش الى جدُُم ؾٌت الخضًض واخخالُ مغابؼ نبُلت بني ػٍع

الضواثغ الخٍىمُت في الغمُشت، ونض باصعث خٍىمت، ًاؾحن الهاقمي الى نمؼ 

لذ اإلاهمت الى امغاء اللىاء بٌغ نضقي وفي جمٌىذ  1935آًاع 17الشىعة واًو

ض ًىظغ: خلُم  . للمٍؼ
ً
ت مً ازماصها وؤزظ ناثضها اؾحرا الهُػاث الػؿٌٍغ

؛ قايل خؿحن 147-135اإلاهضع الؿابو، م م خؿً الاغغجي، 

ش الػغام اإلاػانغ، مُبػت ظامػت بؿضاص،   .91، م1980وآزغون، جاٍع

 .280-277( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت، م م 128)

في بِذ اًت هللا الػظمى الكُش دمحم  1935آطاع  23( يخب اإلاُشام في ًىم 129)

ًاقل الؿُاء وبدًىع مجمىغت مً املخ امحن منهم طبُان الؿبان، زؿحن 

ودمحم غبضالخؿحن ودمحم امحر الجغظكجي، وطلَ هدُجت لػكغاث الكٍاوي 

ًاقل الؿُاء التي وظهها الُه عئؾاء غكاثغ الكغاث  والاؾدىجاصاث بالكُش 

الاوؾِ والجىىب للمُالبت بالػضُ واإلاؿاواة في الخمشُل الؿُاس ي في 

 الخٍىمت وفي مسخلل الىظاثل َالبحن مً الك
ً
 ومكىيا

ً
ُش ان ًٍىن ممشال

مً نبلهم في جهضًم مُالبهم الى ظاللت اإلالَ ؾاػي وخٍىمخه، وبػض صعاؾت 

 مىه بكغغُتها 
ً
ًاقل الؿُاء واًماها جلَ الكٍاوي واإلاُالباث للكُش 

نها غلى قٍل بىىص غضصها ) لب مً ظماغت 14واخهُتها غمض الى جضٍو  َو
ً
( بىضا

ُت، اَلو غلى نُؿتها النهاثُت اؾم مً املخامحن نُاؾتها بهىعة ناهىه

ًاقل الؿُاء، غهىص خُاحي، جذ: ؤمحر  )مُشام الكػب(. ًىظغ: دمحم خؿحن 

ًاقل الؿُاء، الىجل،  ًاقل الؿُاء، ميكىعاث مٌخبت  ل  ، 2012قٍغ

ش الػغام 185م  ؛ نالح هاصي غباصة الخلي، الانهاء الؿُاس ي في جاٍع

يكىعة، ًلُت التربُت للػلىم ، عؾالت ماظؿخحر ؾحر م1953-1921اإلاػانغ 

ؼ اػالت 68، م2015الاوؿاهُت، ظامػت بابل،  ؛ نالح غبضالغػام، مكاَع

-1932الخمُحز الُاثكي في الػغام مً مظيغة قُهل الى مجلـ الخٌم 

 .45-39، م م 2010، مىخضي اإلاػاعف، بحروث، 2003

ىُت: جإؾـ في بؿضاص غام 130) وهى اُو خؼب  1934( خؼب الىخضة الَى

اس ي ًخإؾـ في غهض الاؾخهالُ )ؤي بػض الضزُى في غهبت الامم(، ونض ؾُ

ػاُ بؼواُ الخٍىمت التي اؾؿخه )خٍىمت ظىصث الاًىبي( خُض ايغهذ غلى 

ض ًىظغ: غبضالغػام  1935آطاع  3الاؾخهالت في  جدذ يؿِ اإلاػاعيت. للمٍؼ

 ، الضاع الػغبُت للمىؾىغاث،6دمحم ؤؾىص، مىؾىغت الػغام الؿُاؾُت، مج

 .139-137، م م 1986بحروث، 
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ش 131)  25( خؼب الازاء: اظحز بهىعة عؾمُت مً نبل وػاعة الضازلُت بخاٍع

ً الشاوي  ت في هكـ الؿىت ظهغ 1930حكٍغ ذ اهخساباث للهُئت الاصاٍع ، اظٍغ

غلى ازغها ًاؾحن الهاقمي يغثِـ للخؼب وبهي يظلَ ختى نغاع خل الخؼب 

 للضًىان اإلالٍي. ، زانت بػض حػُحن عقُض غال1935ؾىت 
ً
ي الٌُالوي عثِؿا

ض ًىظغ: قاعوم نالر الػمغ، الاخؼاب الؿُاؾُت في الػغام )  – 1921للمٍؼ

؛ غبضالغػام 211، م1978(، ميكىعاث مغيؼ الخلُج الػغبي، بؿضاص، 1932

ش الاخؼاب الؿُاؾُت الػغانُت، مغيؼ الابجضًت للهل  الخؿني، جاٍع

غي، بحروث،   .121-114، م م 1983الخهٍى

 .292-280( قُهل ؾاػي اإلاُالي، مباخض قغاجُت...، م م 132)

 .297-293( اإلاهضع هكؿه، م م 133)

 .314 – 298( اإلاهضع هكؿه، م م 134)
 

 املصادر واملراجع

/ الىثائم غير امليشىرة
ً
 اوال

ت  .1 ت الػغام، وػاعة الضازلُت، صاثغة الخمؼة، هٍى ظمهىٍع

، الهاصعة 676909الاخىاُ اإلاضهُت، قُهل ؾاػي غىجىع، بغنم 

 .2004/ 8/ 6في 

ت، وزُهت جسغط  –اإلاػهض اإلانهي في الضًىاهُت  .2 قغع الؿٌغجاٍع

 .1986/ 9/ 30، 482الؿُض قُهل ؾاػي غىجىع، الػضص 

/ الىثائم امليشىرة
ً
 ثاهيا

غ الؿىىي غً ؾحر  .1 ت الػغانُت، وػاعة اإلاػاعف، الخهٍغ الجمهىٍع

، 4/222، 58/380(، عنم اإلالكت 1956-1955اإلاػاعف لػام )

ت، ظامػت بؿضاص،   .1957اإلاٌخبت اإلاغيٍؼ

، مُبػت الامحن، 1936-1935صلُل اإلاملٌت الػغام لؿىت  .2

 .1935بؿضاص، 

مداقظت الهاصؾُت، مجلـ الكػب املخلي، اهجاػاث مجالـ  .3

 – 1996/ 6/ 2الكػب في مداقظت الهاصؾُت، الضوعة الاولى، 

 /م ف/ؤ.953، عنم الازباعة 1995/ 5/ 31

ت مٍا .4 ض ؾػُض بؿُم وازغون، الضلُل الاصاعي للجمهىٍع

 (.1990-1989، وػاعة الخٌم املخلي، بؿضاص، )2الػغانُت، ط

/ الكتب العربيت واملعربت
ً
 ثالثا

                                                                                                  

ؤبى الكغط الانكهاوي، مهاجل الُالبُحن، جذ: اخمض نهغ،  .1

 .1998، ماؾؿت الاغلمي للمُبىغاث، بحروث، 3ٍ

ة الُالب في ؤوؿاب اُ ؤخمض بً غلي الخؿُني بً غىبت، غمض .2

ان للُباغت واليكغ، نم، 2ابي َالب، ٍ ، ماؾؿت ؤههاٍع

2004. 

ً وآقام الاؾالم،  .3 ؤخمض عاثل، الضولت الؿػىصًت قجغ الخٍٍى

 .1995الؼهغاء لالغالم الػغبي، الهاهغة، 

ش،  .4 ًامل ابى َبُش، الؿُض مدؿً ابى َبُش، ؾحرة وجاٍع ؤخمض 

 .1998مُبػت الؼمان، بؿضاص، 

ش الخضًض، مٌخبت  .5 بؾماغُل ًاغي، الػالم الػغبي في الخاٍع

اى،   .1997الػبٍُان، الٍغ

براوي، غكاثغ الكغاث الاوؾِ والجىىبي  .6 ظابغ غبضهللا الجٍى

ت، ميكىعاث اإلاٌخبت  في الخلت والضًىاهُت والؿماوة والىانٍغ

ت، مِؿان،   .1992الػهٍغ

، صاع 2ظػكغ بانغ مدبىبت، ماض ي الىجل وخايغها، ٍ .7

 .1986يىاء، بحروث، الا 

ظماُ بابان، انُى اإلاضن واإلاىانؼ الػغانُت، مبُػت الاظُاُ،  .8

 .1989بؿضاص، 

ظىن صًىي، اإلاضعؾت واملجخمؼ، جغ: اخمض خؿً الغخُم، مغ:  .9

 .1978، مٌخبت الخُاة للُباغت واليكغ، بؿضاص، 2دمحم هانغ، ٍ

 75الضًىاهُت نبل  –الخلت  –خؿحن غلي الىجكي، يغبالء  .10

 
ً
 .2008، الضاع الػغبُت للمىؾىغاث، بحروث، غاما

( الشاثغ... 1967 – 1881خلُم خؿً الاغغجي، الكُش زىام ) .11

 .2002الاوؿان، بؿضاص، ص.ث، 

خمىص الؿاغضي، بدىر غً الػغام وغكاثغه، صاع  .12

 .1990الاهضلـ، الىجل، 

، صعاؾاث غً غكاثغ الػغام، مٌخبت النهًت، ---------- .13

 .1988بؿضاص، 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/820-843 
840 

ش وآلازاع  قُهل ؾاػي اإلاُالي ويخابه مباخض قغاجُت في الجؿغاقُت والخاٍع

 

                                                                                                  

ى، الػغام: الٌخاب الشاوي، الخؼب الكُىعي، جغ: خىا بُاَ .14

 .2005غكُل الغػاػ، ماؾؿت الغاقض للُباغت واليكغ، َهغان، 

زالض دمحم ابىقػحرة، مضزل الى غلم التربُت، مٌخبت املجمؼ  .15

اى،   .2001الػلمي لليكغ، الٍغ

ت في الضًىاهُت  .16 عؾُى غبضالخؿحن الُاجي، الاؾغ الػلٍى

ش(، الضاع الب  .2016ًُاء للُباغت واليكغ، بحروث، )وؿب وجاٍع

ؾامي هاظم خؿحن اإلاىهىعي، الضًىاهُت في الػهض الػشماوي  .17

 .2012(، صاع اإلاضًىت الكايلت، بؿضاص، 1917-1851الازحر )

، الضًىاهُت وجىابػها في وزاثو الاعقُل الػشماوي ---------- .18

 .2015(، صاع اإلاضًىت الكايلت، بؿضاص، 1865-1917)

ش الػغام  ؾدُكً همؿلي .19 لىهٌغى، ؤعبػت نغون مً جاٍع

الخضًض، جغ: ظػكغ الخُاٍ، مُبػت الخكٌُ الاهلُت، بؿضاص، 

1941. 

، صاع 1ؾلمان هاصي اُ َػمت، غكاثغ يغبالء وؤؾغها، ط .20

 .1998اإلاذجت البًُاء، بحروث، 

م، ايىاء غلى الخغيت الكُىغُت في الػغام  .21 ؾمحر غبضالٌٍغ

 بحروث، ص.ث.، صاع اإلاغناص، 1(، ط1934-1958)

ش الىجل  .22 اث مً جاٍع نالر وؿماف الٌغغاوي، زىاَغ وطيٍغ

، قغيت اإلااعص الػاإلاُت للُباغت واليكغ، الىجل، 1الاقغف، ط

2008. 

ؼ بػالت الخمُحز الُاثكي في الػغام  .23 نالح غبضالغػام، مكاَع

، مىخضي 2003-1932مً مظيغة قُهل الى مجلـ الخٌم 

 .2010اإلاػاعف، بحروث، 

خي، غاصُ خؿً  .24 ؾىُم وظماُ دمحم حجغ، مىهج البدض الخاٍع

ت، 2ٍ  .1993، صاع اإلاػغقت الجامػُت، الاؾٌىضٍع

ضي، خضًهت الؼوعاء في ؾحرة  .25 غبضالغخمً بً غبضهللا الؿٍى

الىػعاء، جذ: غماص غبضالؿالم عئوف، ص.ٍ، ميكىعاث املجمؼ 

 .2003الػلمي، بحروث، 

                                                                                                  

ش الاخؼاب الؿُاؾُت ال .26 ػغانُت، غبضالغػام الخؿني، جاٍع

غي، بحروث،   .1983مغيؼ الابجضًت للهل الخهٍى

اث وزىاَغ غً ؤخضار غغانُت في  .27 غبىص الهُمو، طيٍغ

ب، مُبػت الغاًت، بؿضاص،   .1989اإلااض ي الهٍغ

ش  .28 غشمان بً غبضهللا بً بكغ الىجضي، غىىان الىجض في جاٍع

هجض، جذ حؼ: غلُت بً غبضالغخمً بً غبضاللُُل بً غبضهللا اُ 

اى، 2، ط4ٍالكُش،  ؼ، الٍغ  .1982، صاع اإلالَ غبضالػٍؼ

ش الػغام الخضًض،  .29 غلي الىعصي، ملخاث اظخماغُت مً جاٍع

 .1992، ص.ٍ، ميكىعاث الكٍغل الغض ي، نم، 1ط

غلي بً اخمض بً ؾػُض بً خؼم، ظمهغة اوؿاب الػغب، جذ:  .30

 .1982، الهاهغة، 5غبضالؿالم دمحم هاعون، ٍ

سُت غً الػكاثغ الػغاقي، غلي نالر الٌػبي، صعاؾاث  .31 جاٍع

 2010، ماؾؿت صلخا للُباغت واليكغ، بحروث، 2، 2ٍط

غماص غبضالؿالم عئوف، اإلاٌخباث، في هسبت مً الباخشحن  .32

ت، بؿضاص،12الػغانُحن، خًاعة الػغام، ط  .1985، مُبػت الخٍغ

ىا بهماث )الضًىاهُت  .33 ؾالب ابغاهُم الٌػبي، ؤغالم غغاقي جًغ

(، مج
ً
 .2018ضاع البًُاء، بؿضاص، ، ال1اهمىطظا

، الضًىاهُت وناجؼ واخضار، مغيؼ الظايغة ---------- .34

 .2011اإلاىؾىغُت، الضًىاهُت، 

قاعوم نالر الػمغ، الاخؼاب الؿُاؾُت، مُبػت الاعقاص،  .35

 .1978بؿضاص، 

ش الػغام اإلاػانغ، مُبػت  .36 قايل خؿحن وازغون، جاٍع

 .1980ظامػت بؿضاص، 

ش الػغام ا .37 إلاػانغ )الػهض اإلالٍي(، جغ: مهُكى قُبي ماع، جاٍع

ت، بؿضاص،   .2006وػمان ؤخمض، اإلاٌخبت الػهٍغ

ش  .38 قُهل ؾاػي اإلاُالي، مضًىت الخمؼة الكغقي غبر الخاٍع

ش خمؼة إلالىم(، جذ حؼ: عظىان قُهل اإلاُالي،  )الهُى اإلاػلىم في جاٍع

ؼ، بؿضاص،   .2019صاع نىاصًل لليكغ والخىَػ
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ت الؿُض غلي اإلاُل ، الهُى الجمُل ف---------- .39 ي طيغ طٍع

ش نبُلت الؿاصة الامُاُ في الػغام(، ط ، 2، 1ٍ)وؿب وجاٍع

ؼ، الىجل،   .2017ماؾؿت الىبراؽ للُباغت واليكغ والخىَػ

ً الؿُض ؤخمض اإلاهضؽ  .40 ًاظم صازل وازغون، قهُض الؼاثٍغ

 .2004)الخمؼة الكغقي(، مغيؼ اإلاغجط ى، الضًىاهُت، 

م ظاؾم الجؼاثغي، ؤنُى ا .41 -1ـ ط1لهباثل الػغانُت، مجيٍغ

 .2011، مُبػت الىىع، بؿضاص، 2

، صاع 10مدؿً الامحن، ؤغُان الكُػت، حؼ: خؿحن الامحن، ط .42

 .1983الخػاعف للمُبىغاث، بحروث، 

ش الغؾل واإلالىى، جذ: دمحم ؤبى  .43 غ الُبري، جاٍع دمحم بً ظٍغ

ت، 4، 7ٍالكًل ابغاهُم، ط  .1965، صاع اإلاػاعف، الاؾٌىضٍع

دمحم بً وػمان اإلاكُض، الاعقاص في مػغقت حجج هللا دمحم بً  .44

غلى الػباص، جذ: ماؾؿت اُ البِذ غليهم الؿالم ّلخُاء الترار، 

 .2000، ص.ن، 2، 2ٍط

دمحم خؿحن الؼبُضي، التربُت والخػلُم، في هسبت مً الباخشحن  .45

ت، بؿضاص، 12الػغانُحن، خًاعة الػغام ط  .1985، مُبػت الخٍغ

غلم الىكـ الاظخماعي، صاع اإلاؿحرة لليكغ دمحم شخاجت عبُؼ،  .46

ؼ والُباغت، غمان،   .2005والخىَػ

ش مضًىت الضًىاهُت الؿُاس ي  .47 هبُل غبضالامحر الغبُعي، جاٍع

، صاع الكغاث للشهاقت والاغالم، 1والانخهاصي والاظخماعي، ط

 .2015الخلت، 

ني لػكحرة البى ؾلُان في  .48 هُكاء غبىص الهُمو، الضوع الَى

، صاع اإلاالى للكىىن 1941ًٍ واهخكايت ماٌـ زىعة الػكغ 

 .2015والاصاب، واليكغ، بؿضاص، 

ت،  .49 ، اإلاُبػت الخُضٍع
ً
 وخضًشا

ً
وصاي الػُُت، الضًىاهُت نضًما

 .1954الىجل، 

/ الرسائل والاطاريح
ً
 رابعا

                                                                                                  

اًمان مهُكى زلل املخمضي، الخػلُم الػالي في الػغام  .1

سُت، عؾالت 1956-1970) ماظؿخحر، ًلُت التربُت ابً ( صعاؾت جاٍع

 .2008ظامػت بؿضاص،  -عقض

خمُض وػُم خؿً الىبهاوي، جُىع الخػلُم في لىاء الضًىاهُت  .2

ظامػت  –(، عؾالت ماظؿخحر، ًلُت التربُت 1968-1958للمضة )

 .2018يغبالء، 

عظىان قُهل ؾاػي اإلاُالي، الهالع في وؾِ وظىىب الػغام،  .3

 .2009امػت بؿضاص، ظ -عؾالت ماظؿخحر، ًلُت آلاصاب

ىت قايغ ؾلمان اإلاُالي، هضًب الخاط خمىص وصوعه الؿُاس ي  .4 ٍػ

ظامػت  –(، عؾالت ماظؿخحر، ًلُت التربُت 1946-1963)

 .2006الهاصؾُت، 

ش الػغام  .5 نالح هاصي، غباصة الخلي، الانهاء الؿُاس ي في جاٍع

(، عؾالت ماظؿخحر ؾحر ميكىعة، ًلُت 1953-1921اإلاػانغ )

 .2015ظامػت بؿضاص،  –ػلىم الاوؿاهُت التربُت لل

غباؽ قغخان ظاهغ غلي اُ قبر اإلاىؾىي، الخُاة الاظخماغُت  .6

سُت، اَغوخت 1958-1939في مضًىت بؿضاص ) ( صعاؾت جاٍع

 .2003ظامػت بؿضاص،  -صيخىعاه، ًلُت التربُت ابً عقض 

غبضالػاُ وخُض غبىص الػِؿاوي، الؿؼواث الىهابُت غلى  .7

ُاوي )الػغام في ؾىىاث  ( صعاؾت 1932-1920الاهخضاب البًر

سُت، اَغوخت صيخىعاه، ًلُت التربُت   .2008ظامػت الٍىقت،  –جاٍع

(، 1945-1932ؾاػي صخام قهض اإلاىؾىي، الخػلُم في الػغام ) .8

 .1986ظامػت بؿضاص،  –عؾالت ماظؿخحر، ًلُت الاصاب 

كاوي، بماعة الخؼاغل في الػغام وكإتها  .9 مخػب زلل ظابغ الَغ

-1640هـ/1281-1050ُىعها وغالناتها املخلُت والانلُمُت )وج

ظامػت الهاصؾُت،  –م(، اَغوخت صيخىعاه، ًلُت التربُت  1864

2007. 

م حجُل الكخالوي، الخػلُم وجُىع ماؾؿاجه  .10 دمحم غبضالٌٍغ

(، اَغوخت صيخىعاه، ًلُت التربُت 1958-1921في لىاء الضًىاهُت )

 .2017ظامػت الهاصؾُت،  –
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/ الصحف واملجالث والذورياث
ً
 خامسا

ابغاهُم زلُل الػالف، مجلت الشهاقت والضيخىع نالح زالو  .1

(، مغيؼ الضعاؾاث الانلُمُت، ظامػت اإلاىنل، 1971-1988)

غان  30، 30، الػضص9مج  .2013خٍؼ

ت في بىاء مىظىمت الهُم  .2 ؤخمض خؿً غلُو، صوع التربُت الاؾٍغ

، 189/190ضازت، الػضص الاظخماغُت غىض الابىاء، مجلت الخ

2018. 

ضة الضًىاهُت/غغام، الػضص  .3  .2011/ آطاع /13، 373ظٍغ

ضة الىناجؼ الػغانُت، الاغضاص  .4 ، الاغىام 2412، 573ظٍغ

1927 ،1974. 

قُماء َالب غبضهللا، الكئاث الاظخماغُت للخؼب الكُىعي  .5

، مجلت الجامػت الػغانُت، الػضص 1955-1954الػغام )
ً
( اهمىطظا

 .2019ًاهىن الشاوي  ،1، ط45

نباح مهضي عمٌُ، الكُش وصاي الػُُت الؿًبان )عظل  .6

ت غغى  الٍغل اإلاشهل( ؾحرجه ومالكاجه اإلاُبىغت واملخَُى

 .2011، 145(، مجلت الاؾخاط، الػضص 1983-1889وجدلُل )

ًامل خمؼة الؿغخان، الؿؼو الىهابي لٌغبالء وتهضًضه  .7 غلي 

سُت، 1811-1802هـ/1226-1216للىجل والخلت ) هـ( صعاؾت جاٍع

 .2016، 4، الػضص 14مجلت ظامػت يغبالء الػلمُت، مج

قُهل ؾاػي اإلاُالي، الخالًا الكُىغُت الاولى في مضًىت الخمؼة  .8

ضة الكغاعة، الػضص  .2009، الؿىت الغابػت، 34الكغقي، ظٍغ

ؼ الغي في لىاء  .9 اصي، اليكاٍ الؼعاعي ومكاَع دمحم نالر الٍؼ

(، مجلت الهاصؾُت في الاصاب والػلىم 1958-1945الضًىاهُت )

ت، ظامػت الهاصؾُت   ًلُت التربُت، ص.ث. –التربٍى

/ املىسىعاث العلميت
ً
 سادسا

ابغاهُم زلُل الػالف، مىؾىغت اإلااعزحن الػغانُحن  .1

ً، ط ، صاع ابً الازحر للُباغت واليكغ، اإلاىنل، 3اإلاػانٍغ

2011. 

                                                                                                  

الػكاثغ زامغ غبضالخؿً الػامغي، مىؾىغت الاوؿاب  .2

ىن(، ط  .2004، صاع الهضي، ص.م، 1الػغانُت )الؿاصة الػلٍى

، ص.ن، 1، مىؾىغت الػامغي للػكاثغ الػغانُت، ط---------- .3

 .1995بحروث، 

ً ط .4 ، صاع 1خمُض اإلاُبعي، مىؾىغت اغالم الهغن الػكٍغ

 .1995الكاون الشهاقُت، بؿضاص، 

ػغبُت ، الضاع ال1غباؽ الػؼاوي، مىؾىغت غكاثغ الػغام، مج .5

 .2005للمىؾىغاث، بحروث، 

ش الػغام بحن اخخاللُحن، ط---------- .6 ، 7، 5، مىؾىغت جاٍع

 .1953قغيت الخجاعة والُباغت املخضوصة، بؿضاص، 

، 6غبضالغػام دمحم ؤؾىص، مىؾىغت الػغام الؿُاؾُت، مج .7

 .1986الضاع الػغبُت للمىؾىغاث، بحروث، 

/ امللابالث الشخصيت
ً
 سابعا

 ء قُهل ؾاػي اإلاُالي.اإلاهىضؾت بؾغا .1

 الؿُض ظابغ ظاعي صػان. .2

 الضيخىع خؿً غِس ى الخٌُم. .3

 الاؾخات خُضع غلي خمؼة الكخالوي. .4

 الضيخىع عظىان قُهل ؾاػي اإلاُالي. .5

ًاظم الجىابي. .6  الضيخىع ؾػض 

 الاؾخاط غبضالػَغـ مؼغل ظبر. .7

 الؿُض غُُت ؾاػي غىجىع. .8

 الضيخىع غلي َالب غبض الؿلُاوي. .9

ًامل ظىاص .10  غاقىع. الؿُض 

 الضيخىع مخػب زلل ظابغ الَغكاوي. .11

اصي. .12  الضيخىع دمحم نالر خىُىع الٍؼ

 الهاض ي مىجض قُهل ؾاػي اإلاُالي. .13

 الضيخىع ولُض ؾػُض. .14

/ شبكت املعلىماث الذوليت الاهترهت
ً
 ثامىا

ٌُبُضًا .1 ضة غغانُت(، اإلاىؾىغت الخغة ٍو  الهباح )ظٍغ
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Abstract: 

     Study of the personality of Mr. Faisal 

Ghazi al-Mayali Study of the personality of 

Mr. Faisal Ghazi al-Mayali, as one of the 

contemporary historians who carried out the 

historical school, to learn about the great 

services he provided, and for Iraq, from local 

history. To continue the course of his life and 

the objective circumstances that surrounded it, 

and made an effective contribution to the 

formation of his thought and culture, while 

addressing the study of one of his most 

prominent publications (Frata studies in 

geography, history and archeology), to find 

out his method in historical writing. 

 

 


