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 جامعة امللك سعودكلمة معالي رئيس 

 ،،احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد،

فإن جامعة امللك سعود حرصت منذ تأسيسها عىل إرساء تقاليد علمية تكون منارة هيتدي 

وأصبحت مبادراهتا وتوجهاهتا بعون اهلل وتوفيقه وبدعم من  ،هبا الباحثون يف حقول العلم كلها

 .منارة يستيضء هبا السائرون عىل طريق العلم ،الدولة وأويل األمر فيها عىل مر األيام

والندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية شعاع من تلك املنارة ييضء تاريخ بالدنا 

اليوم يف دورهتا التاسعة التي تغطي تاريخ اجلزيرة يف القرن الغالية منذ أقدم العصور، وها نحن 

احلادي عرش اهلجري/السابع عرش امليالدي، وهي حقبة مهمة مهدت بكل ما فيها حلدث عظيم 

 ل يف ظهور الدولة السعودية، بوصفها وريثة رشعية ملفهوم الدولة يف اجلزيرة العربية. متث  

تاريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا، مرشفًا ومنسوبني، لقد بذل مركز امللك سلامن لدراسات 

جهودًا مشكورة يف اإلعالن والتحكيم واختيار البحوث املتوافقة مع حماور الندوة وحقبتها 

الزمنية، وحشدوا كل إمكانتهم لعقد الندوة عن ُبعد، ومل متنعهم عقبات الوباء وما فرضه من 

ة االرتقاء يف ظل قيادة خادم احلرمني الرشيفني امللك واقع استثنائي من عقد الندوة لتستمر مسري

سلامن بن عبد العزيز آل سعود  وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلامن 

 .بن عبد العزيز آل سعود حيفظهم اهلل

أبارك ملركز امللك سلامن لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية وحضارهتا وملرشفه األستاذ 

ر نايف بن ثنيان آل سعود وملنسوبيه ولكل من أسهم يف عقد هذه الندوة العاملية من فنيني الدكتو

جامعة  وباحثني جهودهم املقدرة واملشكورة وأرجو هلم السداد والتوفيق يف رحاب جامعتهم،

 امللك سعود وإىل مزيد من اجلهود لتحقيق الرؤية املباركة. 

 واهلل ويل التوفيق،،،

 بدران بن عبد الرمحن العمر . أ. د                       
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املشرف على مركز امللك سلمان لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية وحضارتهاكلمة

ة ضريية للندورئيس اللجنة التحو

عىل إقامة الندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية متناولة جامعة امللك سعود دأبت 

متسلساًلخمتلف العصور  تارخييًا اآلن،تناوالً حتى منها ُعقد صتثامنوقد ُخصِّ عاملية، ندوات

تاريخ دراسات يف عليها يّعول أن يمكن التي املصادر حلرص منها اجلزيرة العربية، بينام األوىل

وسلم عليه اهلل صىل الرسول عرص شملت والثالثة اإلسالم، قبل ما حلقبة الثانية صت ُخصِّ

عىل العرص األموي، أما الندوة العاملية اخلامسة فقد الرابعة اقترصت وواخللفاء الراشدين، 

حتى العباسية الدولة قيام منذ العربية اجلزيرة تاريخ لدراسة صت هناية القرن الرابع ُخصِّ

القرن بداية منذ العربية اجلزيرة تاريخ لدراسة السادسة العاملية الندوة صت ُخصِّ وقد اهلجري،

اخلامس اهلجري وحتى هناية القرن السابع اهلجري، والسابعة لدراسة تاريخ اجلزيرة العربية من 

دراسة تاريخ اجلزيرة العربية ، والثامنة خصصت لبداية القرن الثامن حتى هناية التاسع اهلجريني

.يف القرن العارش اهلجري/السادس عرش امليالدي

تشمل ؛وهتدف الندوة إىل دراسة تاريخ اجلزيرة العربية يف خمتلف العصور دراسة عميقة

وثراء التنوع يف ،واالقتصادي، وجتيل عنارص الوحدة بني أقاليمها،واحلضاري،تارخيها السيايس

األقطار بوعالقاهتا باألرياف والبوادي، و،مرار والتغيري يف عاداهتا وتقاليدهاجمتمعاهتا، واالست

يفيض كل ذلك إىل لاملجاورة والنائية. وتوظف فيها املصادر األصلية األدبية )املكتوبة( واآلثارية، 

كتابة تاريخ شامل يقوم عىل منهج علمي دقيق.

اجلزيرة العربية يف القرن :حتت عنواناسعةالتوها نحن اآلن نقدم للباحثني الندوة العاملية 

للندوةمليالدي، عرش ابعالسا/اهلجرياحلادي عرش العلمية اللجنة ت وأربعنيةمئة ومخستلق 

بحثًا،حثًا،ب وعرشون أربعة منها العلمي التحكيم استبعاد عدد ارتأت اللجنة العلميةواجتاز

.االلتزام باملحاور املحددةعن اإلطار الزمني للندوة، وعدمخلروجهمنها
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احلادي القرن يف تغطي التاريخ السيايس واحلضاري للجزيرة العربية إن األبحاث املقبولة 

يف إثراء تاريخ اجلزيرة أن تسهم هذه البحوث  وإن ما نأمله ،عرش امليالدي بعالسا/اهلجري عرش

 ملخصات البحوث املقبولة والسري الذاتية ألصحاهبا. دليلهذا اليتضمن ، ورهتااضوح العربية

 واهلل املوفق،،

 أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود                              

 

 من ذاكرة الندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية
 

 (م 7311هـ/7931 )الندوة العاملية األوىل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (م 7313هـ/7933 )الندوة العاملية الثانية  -
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 من ذاكرة الندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية
 

 (م 7311هـ/7931 )الندوة العاملية األوىل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (م 7313هـ/7933 )الندوة العاملية الثانية  -

 

 

 

 

 

 

 

 



10



11



12



13  

 جلان الندوة

 اللجنة التحضريية للندوة

 رئيسا     أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود  

 نائب الرئيس   د. عبداهلل بن عيل الزيدان    

 جنة املاليةللا رئيس   د. سامي بن سعد املخيزيم 

 جلنة العالقات العامة واإلعالم رئيس    سعيدان ت عبداهلل بن د. هدى بن

 عضوا     هوساوي سلمى بنت حممدد. 

 عضوا     د. عبدالعزيز بن فاير القبيل

 أمينة اللجنة   أ. سامية بنت صالح العتيبي

 منسقة اللجنة     العتيبي                          حمسنأ. نايفة بنت 

 

 اللجنة العلمية للندوة

 رئيسا     أ.د نايف بن ثنيان آل سعود

 عضوا     أ.د عبداهلل بن حممد املطوع

 عضوا     .د عويضة بن مترييك اجلهنيأ

 عضوا      أ.د فهد بن مطلق العتيبي

 عضوا       أ.د سهيل صابان

 عضوا      د. مها بنت حممد الرشيد

 عضوا     د. نورة بنت معجب احلامد

   أمينـا       . حممد بن عيل العبداللطيفد
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 وم ــالي

 الثـاني
 

 األربعـاء

 م1013يناير  12/  هـ3441 اآلخرةُجمادى  34 

 (4اجللسة )

 

1:00- 

 م2:30

 رئيس اجللسة

 عبداهلل بن حممد املطوعأ.د.  
1- Prof. Mehmet Tütüncü 
Urban developement of the Holy City of Mecca in 11th century 
AH/17th Century AD. A new Source from Sweden: A Birds eye view of 
Mecca from Uppsala University). 

2- Dr. Simone Mantellini 
The Late-Islamic Oases of al-Khutm (Bat, Sultanate of Oman). (A 
Preliminary Investigation) 

 نمزد. مصطفى إسامعيل دو -3

املنازل احلجازية لطرق احلج يف األعامل األدبية الرتكية يف القرن السابع عرش 

لعبد  "منازل الطريق إىل بيت اهلل العتيق"امليالدي: مقتطفات من خمطوط 

 القادر شلبي أنموذجا  

 د. حممد عبداهلل أمحد القدحات -4

ريب ) ت األفالج املستحدثة يف ُعامن يف عهد اإلمام سلطان بن سيف اليع

ا1861هـ /1101  م( فلج اخلطمني أنموذج 

 

 (5اجللسة )

 

2:30- 

 م3:45

 رئيس اجللسة

 د. عبداهلل بن عيل الزيدان  

 أ.د. زوليخة بنرمضان -1

 م(11هـ/ 11أبو سامل العيايش أنموذجا )القرن   مكة املكرمة بعيون مغربية

 د. منى بنت حسني القحطاين -2

من خالل الرحلة  قتصادية يف مكة املكرمةرصد األحوال االجتامعية واال

 .م1886-1881 العياشية
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 الذاتيةالسرية 
 السامرائيظمياء حممد عباس محود  .: أ.داالسم

 dhamia.2003@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

ثار اهليئة العامة لآل/وزارة الثقافةوخبرية خمطوطات يف  ،سالميدكتوراة يف التاريخ اإل -

 .والرتاث

ثار ورئيس قسم يف /قسم التاريخ وقسم اآليف جامعة تكريت /كلية اآلداب قامت بالتدريس -

  .مركز صالح الدين للدراسات التارخيية واحلضارية

خصصة يف فهرسة وحتقيق وصيانة وتوثيق املخطوطات يف شاركت يف عدد من الدورات املت -

 ملانيا.أوديب وباريس و القاهرة وعامن وبغداد 

 .م7331العربية والعراقية منذ عام  عضو عدد من اجلمعيات العلمية واالحتادات الثقافية -

  م.2441لغاية  م7334عضوية جلان عرض املتحف العراقي منذ  -

 والثالث (2443) والثاين (2441للمؤمتر الفكري األول )علمية والعضو اهليئة التحضريية  -

يف مركز صالح  ( واخلامس والسادس والسابع 2479و2472) (2477والرابع ) (2443)

 /جامعة تكريت.يب للدراسات التارخيية واحلضاريةالدين األيو

 .2477تكريتعضو اهليئة التحضريية للمؤمتر الفكري األول للمخطوطات العربية يف جامعة  -

 .2479 للمخطوطات العربية جامعة تكريتالثاين للمؤمتر الفكري العلمية عضو اهليئة   -

( رسالة ماجستري و دكتوراه يف التاريخ واخلط العريب  وحتقيق 11عضو جلنة مناقشة ألكثر من ) -

 دكتوراه. ( رسالة ماجستري و91مرشفة عىل )واملخطوطات يف اجلامعات العراقية 

يف بغداد  ،العلمية املحلية والدوليةوورش العمل الندوات واملؤمترات كت يف العديد من شار -

  .ملانياأسكندرية وعامن وتونس وواإلوالبرصة وميسان والقاهرة 

وجملة عامل  م،7331منها جملة املورد منذ سنة  ،يف يف جمالت عربية وعراقية بحثاً  98نرشت  -   

واملجلة املغاربية  ،والقاهرة ،املخطوطات العربية يف الكويت وجملة معهد ،الكتب يف الرياض

  .تونس وغريها للتوثيق واملعلوماتية 

 م.2472خرها آكتب بعضها مشارك يف بغداد والكويت والقاهرة ولندن  74نرشت  -
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 ملخص حبث

م( يف دار املخطوطات 97هـ/99)يف القرن دب اجلزيرة العربية أخمطوطات تاريخ و

 دراسة ببلوغرافية( العراقية )

 السامرائيظمياء أ.د. 
 

دب شبه اجلزيرة أاملخطوطات املنترشة يف خزائن املخطوطات يف  العامل  تاريخ وُتوثِّق        

و العلامء أهلها أسالمية من مة اإلء األعلاملينا من خالل إالذي وصل م، 71هـ/77يف القرن العربية 

يمة علمية كبرية بتنوع موضوعاهتا ، وهي حلقة وصل بني ق ويمثل النازلني واملجاورين فيها،

، ويتواصل مع علامئه والغني بمؤلفاتوما قبله، مؤلفات من سبقوهم من علامء القرن العارش

عنوان الدراسة القرن الثاين عرش التي استكملوا هبا اجلهود  التأليفية لسابقيهم. علامء  نتاجات

يف البحث، وليست دراسة حتليلة، وكام هو مثبت يف العنوان ببلوغرافية للمخطوطات التي ذكرهتا 

أوالً، وبحكم خربيت الطويلة يف جمال املخطوطات أود أن أشري إىل أن كل خمطوطة ختتلف عن 

األخرى بإضافات قد ال نجدها يف النسخ املطبوعة واملحققة من نفس الكتاب، وهذه ميزة 

ملاذا مجع النسخ ومقابلتها من بني قواعد حتقيق  املخطوطات عن الكتاب املطبوع ثانيًا؛ وإال

النصوص ونرشها بام فيها االعتامد عىل النسخ املطبوعة واختالف الطبعات. ومن الرضوري اإلشارة 

إىل أن بعض هذه املخطوطات هي ذيول واستدراكات أو خمترصات لألصول التي كانت موضوع 

وهو  العربية،العامل جوانب من تاريخ اجلزيرة  وتتناول املخطوطات املوزعة يف مكتبات الدراسة.

 علامئها ومكانتهم.نشاط موضوعاهتا و تها وحيويةمهيأدليل 

وزخرت خزائنها بنفائس الكتب  ،هم املدن اجلاذبة للعلامء ومؤلفاهتمأوبغداد واحدة من      

ف لّ أُ  ام ،القرنواملخطوطات، ومن بني تلك املخطوطات ما يتعلق بتاريخ اجلزيرة العربية يف هذا 

ومكتبات املخطوطات يف العراق  هداء.و اإلأو النسخ أبطرق خمتلفة الرشاء  ،ليهاإو انتقل أفيها 

داراملخطوطات العراقية وهي الدائرة املركزية كثرية وغنية بمحتواها العلمي من الرتاث املخطوط، و

قد وهذه الدراسة.  ، لذا كانت موضوعجلمع املخطوطات واقتنائها واحلفاظ عليها يف العراق

خمطوطات مكتبة املتحف العراقية حاليا)فهارس خمطوطات دار املخطوطات  ما ذكر يف  اقترصنا عىل 

 وثالث مباحث وخامتة.وقسمنا البحث عىل مقدمة (. العراقي، ودار صدام للمخطوطات سابقاً 
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 السرية الذاتية

 االسم: أ.د. خالد بن عيل بن أمحد الوزان

 كلية طب األسنان ،معة امللك سعودمكان العمل: جا

 التخصص الدقيق: االستعاضة السنية.

  alwazzan@ksu.edu.sa : الربيد اإللكرتوين

أستاذ واستشاري االستعاضة السنية، قسم علوم االستعاضة السنية، كلية طب األسنان،  -

 جامعة امللك سعود.

 خ اجلزيرة العربية:البحوث املنشورة يف دوريات علمية متخصصة يف جمال تاري* 

ام.الو  زان خالد بن عيل، والبسيمي عبداهلل بن 7 ة الث انيةبس  جملة )الِّدرعي ة(،  ،، الن هضة الن جدي 

 .13- 17ص م،2441 يناير/هـ7121 احلجة ذو ،98ع ،3س

ة هب ة الت ميمي  و  الد بن عيل، تفريع بطون قبيلة ال، خزانووال ام،بس بن عبداهلل البسيمي،.2

 م،2441 يونيو -مايو/هـ7123اجلامديان  ،12س ،72و .77وعشائرها. جملة )العرب(، ج 

 .133- 181ص

 السرية الذاتية

 ام بن عبداهلل البسيمي التميميعبداهلل بن بّس االسم: 

 م7314هـ/7934مدينة الرياض، سنة من مواليد املولد: 

 8411ص. ب  77381لرمز اأشيقر  –اململكة العربية السعودية: الوشم التواصل: 

 albusaimi2011@gmail.com   :الربيد اإللكرتوين

تلقى تعليمه يف مدينة الرياض ثم أشيقر، التحق باملعهد الصحي بمدينة املجمعة، : التعليم

شفى شقراء العام. هـ. يعمل منذ خترجه يف مست7177وحصل منه عىل شهادة الدبلوم سنة 

 متزوج وله ثالثة أوالد وبنتان.

من الكتب: )العلامء والكّتاب يف أشيقر خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني(،  -

هـ، يف جملدين، و)تنظيم السيول يف منطقة نجد، بلدة 7127نرشته مجعية أشيقر اخلريية، سنة 

 .ضبط أوقاف أشيقر، دراسة وحتقيق(مل عىل )ديوان أشيقر أنموذجا(، يف مراحله النهائية، ويع



 

 ملخص حبث

األثر العلمي والثقايف لعلماء أشيقر يف وسط اجلزيرة العربية إبان القرن احلادي عشر 

 اهلجري السابع عشر امليالدي
 أ. عبداهلل بن بسام البسيمي                     أ.د. خالد بن علي الوزَّان 

 

ليم الوشم أقدم وأهم املراكز العلمية بوسط اجلزيرة العربية قبل يعد بلد أشيقر يف إق

ظهور دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، وهدفت هذه الدراسة إىل استقصاء األثر العلمي 

والثقايف لعلامء أشيقر يف وسط اجلزيرة العربية إبان القرن احلادي عرش اهلجري، السابع عرش 

يف بلد أشيقر، وازدهار احلركة العلمية فيها خالل تلك  امليالدي. فدرست األوضاع العلمية

الفرتة، وكشفت عن الدور الفاعل الذي أسهم به علامئها يف نمو احلركة العلمية والثقافية يف 

املنطقة، واستقطاهبم من قبل املدن األخرى لتويل املناصب الدينية فيها، كام قدمت هذه الدراسة 

علامء منطقة نجد جمتمعني من خالل دراسات مسحية عن عدد مقارنات بني علامء أشيقر وبني 

 العلامء والقضاة يف املنطقة، وإنتاجهم املعريف.
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 ذاتيةال السرية

 د. صهيب عاملاالسم: 

 .774421-عنوان االتصال: جامعة نغر، اوكهال، نيودهلي

 9811159071 91+اهلاتف:  

  suhaibalam@gmail.com الربيد اإللكرتوين:

 :اخلربات

 .يعمل أستاذًا مساعدًا يف قسم اللغة العربية، اجلامعة امللية اإلسالمية، نيودهلي •

عمل حمارضًا ضيفًا يف مركز دراسة مقارنة الديانات واحلضارات، اجلامعة امللية  •

 .2471إىل  2441اإلسالمية، نيودهلي، من 

-2443ايس عمل حمارضًا ضيفًا يف قسم اللغة العربية، جامعة دهلي من العام الدر •

 .م2471-2479إىل  م2443

 املؤهالت الدراسية:

من اجلامعة  "أثر املقاومة الفلسطينية يف القصة العربية احلديثة"الدكتوراه )العربية( حول  •

 .م2441امللية اإلسالمية، نيودهلي يف عام 

املاجستري يف اللغة العربية من مركز الدراسات العربية واألفريقية، جامعة جواهر الل  •

 .م2442و يف عام هنر

البكالوريوس يف اآلداب مع مرتبة الرشف)اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الدراسات  •

 .2444اإلسالمية واألدب اإلنجليزي( من اجلامعة امللية اإلسالمية، بنيودهلي يف عام 

 تأليف كتب:

ركز امللك تاريخ اللغة العربية ووضعها يف اهلند، الرياض، اململكة العربية السعودية، م .7

 ISBN: 9786039072072صفحة(،  123) 2478عبد اهلل الدويل للغة العربية، 

اهلند يف الشعر العريب )باللغة العربية(، مكتبة رضا، رامبور ، والية أوتر براديش،  .2

 م.2474

 م.2443تدريس اللغة العربية )باللغة العربية(، منشورات شيربا، نيودهلي،  .9
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 ملخص حبث

 بني اهلند واجلزيرة العربيةفية والعلمية العالقات الثقا

 ودور احلكام اهلنود يف تعزيزها يف القرن السابع عشر امليالدي

 د. صهيب عامل

يف نرش  مهامً  قد لعب دوراً  واجلزيرةبني اهلند واحلضاري واإلنساين الثقايف  التواصل إن
. وزادت العالقات بني اهلند هاتيناحلضارة والثقافة العربية اإلسالمية وتعزيز الروابط الوثيقة ومت

يرجع الفضل يف إثراء الثقافة العربية يف اهلند إىل التوافد وعىل مستويات عديدة.  واجلزيرة العربية
واألدب ألن الثقافة  ،وتقديمهم املساعدات يف جمال العلم ،العريب إىل اهلند عىل مر العصور

وإقامة  ،وحاولوا نرش اإلسالم ،ة من العلامء العربالعربية يف اهلند مل تنترش إال بعد أن  جاء نخب
 ،فنهل علامء اهلند من املناهل العذبة ،املدارس واملكاتب العربية واإلسالمية يف كل أنحاء اهلند

 . لفنون األدبية واإلسالمية األخرىوقدموا ثامر أقالمهم وإنتاجاهتم القيمة يف اللغة العربية وا
دائاًم باستقطاب عدد كبري من أصحاب  ونمتازهلنود ياحلكام اومما ال شك فيه أن 

الواليات اإلقليمية مثل حكام االختصاص ونوابغ العلوم وعباقرة الفنون إال أن هناك عديدًا من 
التي نالت سمعة  "لكناؤ"و "جونفور"و "حيدرآباد "و "ـأوده"و "مالوه"و "غوجرات"

  .اهلندي واسعة يف التاريخ اإلسالمي
تواضع، سأحاول أن أسلط ضوءًا عىل الروابط الثقافية والعلمية بني اهلند يف بحثي امل

واجلزيرة العربية يف القرن السابع عرش امليالدي ودور احلكام اهلنود يف تعزيزها معتمدًا عىل 
املصادر اهلندية مثل كتاب تاريخ فريشته، احلكومات العربية يف اهلند، رجال السند واهلند، 

ظفر الواله بمظفر وآله، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش، سالفة مسالك األبصار، 
العرص يف حماسن الشعراء، التقرير السنوي حول الكتابات املنقوشة اهلندية، ومرآة اسكندري 
وغريها وعالوة عىل ذلك، سأذكر بعض معلومات تساعد يف فهم ما ترتب عىل تلك الروابط من 

اة يف هذه البلدان، خاصة ما تصل منها بالديانة والثقافة والنشاط تأثريات عىل جمريات احلي
االجتامعي والعقائد والطرق الصوفية وأنظمة التعليم واإلدارة والتجارة ونظام اجلامرك واأللبسة 
مستخلصًا من املصادر اهلندية. وسيساعد هذا البحث يف مجع معلومات جديدة عن الثقافة 

 ملاضية وهو القرن السابع عرش امليالدي.والتاريخ خالل األلف سنة ا
 



26
 

 لسرية الذاتيةا
  االسم واللقب: رشيف قوعيش  

  اجلزائر –مستغانم  -املهنة: أستاذ بجامعة عبد احلميد بن باديس 

                  11116886001616الرقم اهلاتف: 

 chrfgch434@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

 :املسار البحثي واألكاديمي

 العضويات: -أ

 .عضو مركز خليج لسياسات التنمية، للمؤرخنيعضو االحتاد الدويل  -

 عضو يف املنتدى األورويب للوسطية ببلجيكا. ،عضو صديق املركز الفلك الدويل  –

 الدراسات واألبحاث: -ب

مشارك يف عدة مؤمترات دولية باهلند )املؤمتر الدويل األول حول تفسري القران الكريم  -

م، املؤمتر الدويل الثاين حول ترمجة القران الكريم 1118بجامعة دار اهلدى اإلسالمية باهلند 

، والسعودية )املؤمتر العاملي حول تاريخ العلوم م1118بجامعة دار اهلدى اإلسالمية باهلند 

م، مؤمتر واجب اجلامعات السعودية يف محاية الشباب بجامعة اإلمام  1111بجامعة االمام 

 االكتشافات ضوء يف العريب الوطن يف العصور عرب املياه–م، ومؤمتر أدوماتو الثالث 1116

واملؤمتر الدويل حول دور األرشيفات العربية يف دعم جمتمع املعرفة واملنظم باملركز  ،-االثرية

م، 1110مارس  18-10، بالرياض يف ودارة امللك عبد العزيزالوطني للوثائق واملحفوظات 

 إضافة إىل مؤمترات دولية وحملية أخرى.

، ودراسة بعنوان أكل : كتاب بعنوان البحرية الفينيقيةدراسات ورقية والكرتونية مثلنرش  -

 . لنص القرآيناملال بغري حق ومواجهته يف ضوء ا
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 ملخـص حبث

 م31/ـه33وبالد احلرمني الشريفني خالل القرن  الثقايف بني علماء اجلزائروالتواصل العلمي 

 د. شريف قوعيش

يندرج موضوع التواصل الثقايف والعلمي بني علامء اجلزائر وبالد احلرمني الرشيفني من        

املواضيع اجلديدة، والتي يتطلب التسليط الضوء عىل جوانبها خاصة يف مرحلة تارخيية شهد فيها 

 العامل العريب واالسالمي تغريا ملحوظا خالل القرن الثالث عرش اهلجري/القرن السابع عرش

ميالدي، فال شك يف ذلك كانت بالد احلرمني الرشيفني تعج بالعلامء والبيوتات الثقافية عىل 

ل الزمزمي، والعامل ابن الرشد... وغريها، آل البصريي، ووآ ،ل املفتيوآل الرشيد، آرأسهم 

نا ومقصدا لألنشطة العلمية والثقافية من خالل الدروس العلمية والتبادل العلمي والثقايف، ومكا

ينهل منها الطلبة والباحثني مصادر العلم الرشعي والفقه اإلسالمي من خالل املذاهب 

االسالمية األربعة باملقابل كانت اجلزائر وهي يف العهد العثامين تزدهر بزخم كبري من املدارس 

سهم عبد الكريم الفكون، وحممد بن عيل أوالكتاتيب والزوايا يؤطرها ثلة من العلامء عىل ر

 وغريهم.، ول، وسعيد املقري، وأمحد املقري، وعيسى الثعالبي، وحيي الشاوي النائيلهبل

وقد جتلت مظاهر التفاعل والتواصل العلمي يف تلك اهلجرات والرحالت لعلامء اجلزائر        

جازة العلمية، فذاك طار الدراسة والتدريس، واحلصول عىل اإلإنحو بالد احلرمني الرشيفني، يف 

مام احلرمني تاج الدين املكي، وأخذ يلقي الدروس إجازته من إالعامل الشيخ املقري قد أخذ 

جازته العلمية من العامل إاليومية يف املسجد احلرام، ويليه العامل الشيخ الثعالبي الذي قد أخذ 

بو املواهب احلنبيل، الشيخ حممد الشيل احلرضمي، والشيخ احلسن بن عيل العجمي، والشيخ أ

دب للطلبة يف املسجد احلرام، كام بمكة املكرمة، وكذلك أخذ يلقن دروسا يف احلديث والفقه واأل

نجد العامل الشيخ الشاوي من رشق اجلزائر قد أخذ اجازته من علامء احلرمني عىل رأسهم الشيخ 

ريس عن سابقيه يف أمحد النخيل، والشيخ عبد املالك الشافعي العصامي، وأخذ منحى التد

 املسجد احلرام.
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 السرية الذاتية

 االسم: أ.د  بنعيسى أمحد بويوزان

 buiauzan.b@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

  م7381-43 -74ور شامل اململكة املغربية يوم من مواليد بلدة ابن الطيب، بإقليم الناظ -

حاصل عىل اإلجازة يف اللغة العربية وآداهبا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة  -

 . م7331حممد األول بوجدة عام 

حاصل عىل دبلوم الدراسات املعمقة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد  -

 . م7333اخلامس بالرباط عام 

يم الثانوي من كلية علوم الرتبية من جامعة حممد حاصل عىل الشهادة األهلية للتعل -

 . م7333اخلامس بالرباط عام 

حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا/املاجستري من كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،  -

شعر ابن احلاج النمريي  "م برسالة حتت عنوان 7331جامعة حممد اخلامس بالرباط عام 

حتت إرشاف الدكتور حممد بن رشيفة ، و هي معدة يف  "الغرناطي، مجع و حتقيق ودراسة 

 .جزأين

حاصل عىل دكتوراه الدولة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد األول  -

الصورة الشعرية ودالالهتا يف الشعر األندليس عىل عهد بني  "بوجدة بأطروحة عنواهنا 

  ، وهي معدة للطبع يف جزأينم2447م ، عاحتت إرشاف الدكتور حسن األمراين "األمحر

أستاذ التعليم العايل بجامعة حممد بن عبد اهلل بفاس/والكلية املتعددة التخصصات بتازة ،  -

 باململكة املغربية بدرجة أستاذ كريس .

نرشت بحوثا حمكمة يف جمالت متخصصة عديدة بمختلف البلدان العربية يف الدراسات  -

 .األدبية و اللغوية و الفقهية
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 لخص حبثم

قراءة جديدة لرحلة جوزيف بتس اإلجنليزي إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة عام 

 م".9662هـ/9212"

 بنعيسى أمحد بويوزان  .أ.د
جوزيف "هنا الكاتب اإلنجليزي يف هذه الدراسة املتواضعة نجد أنفسنا مع رحلة فريدة دوّ 

 " ومكة املكرمة واملدينة املنورةرحلة جوزيف بتس )احلاج يوسف( إىل مرص"حتت عنوان  "بتس
األسباب املعهودة للحج إىل بالد وإذ إننا نجد أنفسنا أمام رحلة ال حتركها أي من الدوافع 

عند سيده الرتكي املسلم باجلزائر  ذليالً  احلرمني الرشيفني املباركة ألن صاحبها الذي كان عبداً 
وجد نفسه  ه مل يتجاوز بعد مخس عرشة سنةبعدما وقع يف األرس يف البحر األبيض املتوسط وعمر

  .جمربا عىل القيام هبذه الرحلة إىل احلرمني الرشيفني يف رحلة حج مع سيده
 اهي هذه األمور الثالثة التي البد من اإلشارة إليها يف هذ الذي أصبغ عليها هذا التميزو
 : امللخص

بدين اإلسالم احلنيف فهو وإن كان  : أن جوزيف بتس ال يبدو عليه أي أثر لالقتناعأوالً       
له فإنه عرب عن عدم  وعبداً  حني كان صبياً  -أو قل خداعا له-قد أظهر ذلك اسرتضاء لسيده 

 ب إىل أوربا والرجوع إىل بالده إنجلرتا.واقتناعه هذا بعدما أتيحت له فرصة اهلر
من  القيام هبا فبتس حني ثانيا : أن زمن تدوين الرحلة  له تأثري بالغ عىل أحداثها ووقائعها ز

ال يعدو أن يكون  كان يف صحبة سيده إىل احلرمني الرشيفني للقيام بفريضة احلج، كان مراهقاً 
إدراكه وهو ينظر إىل احلياة والناس والكون من حوله إدراكا شبيها بام درج عليه عامة الناس يف 

 .جتواهلم وترحاهلم كام
ىل العنرصين السابقني ذلك بأن عدم اقتناع بتس ثالثا: وهذا العنرص يتأسس بالرضورة ع

بالدين اإلسالمي، بل والتحامل عىل هذا الدين وعىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وعىل املسلمني 
وإفراغ مشاعره الدالة عىل كراهيته الشديدة لإلسالم وتركيزه أو باألحرى احتفاظه بالذكريات 

ء منها مرارة الرق والعبودية؛ مل اِم  يعزز عندنا اإلحساس السيئة يف بالد املسلمني التي عانى يف جز
إىل حد اإلخالل إنام هو نابع من  بأن رحلة بتس وتدوين أطوارها عىل هذا النحو املوجز جداً 

 .الرغبة الدفينة لدى صاحبها يف االنتقام
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 السرية الذاتية 

 ة بنت عبد اهلل بن مسحل الشيباينشيخد. االسم: 

  .التاريخ واحلضارةالتخصص العام: 

  .التخصص الدقيق: التاريخ اإلسالمي

  .ستاذ مشاركأالدرجة العلمية: 

  shalshebani@su.edu.sa   :بريد الكرتوين

 .اململكة العربية السعودية  الدولة:

 . اإلنسانية بمحافظة ثادق واملحمل كلية: العلوم والدراسات

 . شقراء  جامعة:

 العمل اإلداري: 

 . ريس وشؤون املوظفني بجامعة شقراءوكيلة عامدة أعضاء هيئة التد -

 . عضو جلنة املعيدين واملحارضين -

  .عضو املجلس العلمي -

 .يجية للجامعةعضو جلنة اخلطة االسرتات -
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 ملخص حبث

خالل كتاب رحلة جوزيف بيتس )احلاج مالمح احلياة االجتماعية واالقتصادية يف مكة من 

 يوسف( إىل مصر ومكة املكرمة واملدينة املنورة 

  د.شيخة بنت عبد اهلل الشيباني

لقد كانت الرحالت من العوامل الفعالة يف اكتشاف اجلزيرة العربية، وأن تعددت طرق 

تس الذي نجليزي جوزيف بيهذا البحث تعرفنا عىل الرحالة اإلوأهداف هذه الرحالت، ويف 

عىل إحدى السفن، وأسفرت حروب املسلمني يف غرب  كان يعمل بحاراً مكة املكرمة، وحج إىل 

لشخص جزائري، ثم بعد ذلك انتقل ليصبح  صبح مملوكاً أالبحر املتوسط إىل وقوعه يف األرس ف

قام  مملوكًا لشخص تركي الذي يزعم بيتس أنه لرغبته يف التكفري عن ذنوبه التي ارتكبها يف شبابه

 بإجبار مملوكه بيتس عىل اعتناق الدين اإلسالمي، ومن ثم ذهب به ملكة ألداء فريضة احلج.  

ويف هذا البحث سلطنا الضوء عىل احلياة االجتامعية واالقتصادية يف مكة املكرمة من 

خالل ما شاهده ووصفه بيتس أثناء زيارته هلا حيث مكث فيها ما يقارب األربعة أشهر، ثم بعد 

ني فقط لذا مل يقدم وصف شامل للمدينة كام فعل يف ه للمدينة املنورة ومكث فيها يومتوج ذلك

 مكة املكرمة.  

ومما ال شك فيه أن رحلة بيتس ُتضم لكتب الرحالت التي تثري تاريخ شبه اجلزيرة 

العربية بام حتويه من وصف متيز بالدقة ، حيث سطر من خالل رحلة حجه معلومات قيمة سواء 

التي واجهها مما جيدر بجيلنا املسالك التي سلكها أو الصعوبات واملهالك وقلة األمن عن 

أن من علينا باألمن وتيسري مناسك  –سبحانه وتعاىل–جيال الالحقة االطالع عليها ومحد اهلل واأل

 احلج يف ظل حكومتنا الرشيدة حفظها اهلل. 

تصادية يف مكة املكرمة من خالل ما أما املنهج املتبع لدراسة احلياة االجتامعية واالق

م، 71هـ/77شاهده ووصفه بيتس فقد تم الرجوع للرحلة العياشية التي متت يف القرن 

كذلك الرجوع  لومات حول وصف معني،وذلك عند الشك يف املع ،ومقارنتها مع ما ذكره بيتس

ذلك القرن والرد  لكتب العلامء املعتربة لتوضيح حكم االسالم يف البدع التي كانت متارس يف

 .بذلك عىل سخرية بيتس
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 . صاحب عامل األعظمي الندويداالسم: 

 alamazami786@gmail.com اإليميل:

خترج يف جامعة ندوة العلامء، لكهنؤ، وجامعة لكهنؤ، باهلند. ومعه ليسانسني: أحدمها يف 

حصل عىل املاجستري من قسم التاريخ العلوم اإلسالمية، وثانيهام يف اللغة العربية وآداهبا، و

م، وحصل عىل الدكتوراه 2474واحلضارة اإلسالمية، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة يف عام 

م. ويعرف مخس 2478يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 

زية. ويعمل يف جمال تاريخ اهلند لغات: اهلندية، واألردية، والعربية، والفارسية، واإلنجلي

اإلسالمي وحضارهتا والعالقات العربية اهلندية عرب العصور. وختصصه الدقيق يف عرصي 

قة سلطنة دهيل والدولة املغولية يف اهلند، باإلضافة إىل العمل يف جمال الوثائق الربيطانية املتعل

لبحثية باللغة العربية واألردية له األعامل العلمية وا تنرشبالعالقات العربية اهلندية. و

واإلنجليـزية واهلندية يف املجالت والدوريات الصادرة عن اهلند، وپاكستان، واململكة العربية 

السعودية، ومرص، وعامن، والكويت، والواليات املتحدة األمريكية. وقد شارك الباحث يف كثري 

ا، ومرص، واهلند، واملغرب العريب، من الندوات واملؤمترات الدولية بورقته البحثية يف تركي

واألردن، واململكة العربية السعودية، وليبيا. وقد شارك أيًضا يف بعض الورشات والدورات 

العلمية ومنها الدورة العلمية للدراسات اإلسالمية باللغة اإلنجليزية نظمها املعهد العاملي للفكر 

ل العلمي والبحثي. يعمل حالًيا كباحث اإلسالمي هبرندن واشنطن، وحصل عىل الزمالة للتواص

 أكاديمي يف مركز حسن بن حممد للدراسات التارخيية، الدوحة قطر.
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 احلرمني الشريفني يف كتب الرحالة اهلنود يف القرن احلادى عشر اهلجري

 الرحلة " أنيس احلجاج" منوذًجا

 د. صاحب عامل األعظمي الندوي
السيام  ،حالة اهلنود باللغات الفارسية واألردية أن منطقة احلجازيفيد النظر يف كتب الر

كان أكثر املناطق التي شغلت اهتامم اهلنود الرحالة يف القرن احلادى عرش  ،احلرمني الرشيفني
اهلجري وما بعده. ومن هؤالء الرحالة صفي بن ويل القزويني الذي كان أستاًذا ومعلاًم لألمرية 

م(. ورحل إىل 7141-7813هـ/7773-7483) السلطان أورنگ زيب زيب النساء بيگم بنت

احلرمني الرشيفني يف النصف الثاين من القرن احلادى عرش اهلجري. وقىض يف احلرمني الرشيفني 

 . "أنيس احلجاج"عاًما كاماًل، ودون خالل وجوده هناك رحلته باللغة الفارسية حتت عنوان:
معلومات الت اهلندية، حيث نجد يف هذه الرحلة وتعد هذه الرحلة من نوادر أدب الرح

عن كثري من األشياء التي حيتاج إليها احلجاج يف سفرهم إىل احلرمني الرشيفني يف ذلك  دقيقة

الوقت، ويصف خماطر الرحلة واألماكن التي مر هبا واملعامل األثرية الدينية، واحلياة االجتامعية 

 دقيًقا وشاماًل.  والعمرانية يف احلرمني الرشيفني وصًفا
م إىل 7811هـ/7433واجلدير بالذكر هنا أن الرحالة صفي بن ويل القزوين بعد عودته يف 

اهلند قدم رحلته إىل األمرية زيب النساء بيگم التي عينت املصوريني لتزيني هذه الرحالة يف شكل 

الباحث عىل معظم هذه معتمًدا عىل املواد املوجودة يف هذه الرحلة. واحلمد هلل حصل   املنمنامت

هذا،  من املتحف الربيطاين علاًم إنه يوجد فيه نسخة نفيسة أخرى من هذه الرحلة.  املنمنامت
 وسيتضمن البحث النقاط التالية:

 أواًل: دور السالطني املغول يف رحالت احلج والعمرة يف القرن احلادى عرش اهلجري.

 ني الرشيفني يف القرن احلادى عرش اهلجري.ثانًيا: تعريف بعض الرحالت اهلندية إىل احلرم
 ثالًثا: تعريف الرحالة صفي بن ويل القزويني.

 وحتليله. "أنيس احلجاج"رابًعا: تعريف كتاب 

 خامًسا: حتليل الصور واألشكال التوضيحية.
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 أمرية سامي حممود حسنيد. االسم : 

 dramira163@gmail.com  االلكرتوين: الربيد

تتخصص الدكتورة أمرية سامي حممود حسني يف جمال األدب املقارن والدارسات العربية 

وهى باحثة وأكاديمية مرصية عضو اجلمعية الفلسفية املرصية وعضو اللجنة العلمية يف امللتقى 

م 2471ابريل  27و 24الفلسفة ورهانات املجتمع العريب املعارص يومي " األول حول الدويل

جيل اقرأ  بجامعة قاملة اجلزائر، وعضو اللجنة العلمية لتحكيم مسابقةم 7311ماى  3بجامعة 

والتي ينظمها قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية سنويا باإلضافة إىل حتكيم عدد من  م2471عام 

 بلبنان/ طرابلس. "جيل العلوم اإلنسانية واالجتامعية"نشورة يف جملة األبحاث امل

حصلت عىل درجة املاجستري يف اآلداب من قسم اللغة العربية وآداهبا من جامعة طنطا عام 

قصة أيوب يف الرتاث العربي  "م يف التخصص الدقيق أدب مقارن وتناولت يف أطروحتها 2441

كام حصلت عىل درجة املاجستري  "اروق خورشيد نموذجا(واألدب العريب )مرسحية أيوب لف

الثانية يف اللغة العربية من معهد اللغات الرشقية شعبة اللغة العربية جامعة اإلسكندرية عام 

م، ثم منحت درجة الدكتوراه يف اآلداب من قسم اللغة العربية وآداهبا من جامعة طنطا 2443

التجديد يف الشعرين العريب  "أطروحتها بعنوان م ختصص األدب املقارن وتناولت2479عام 

، كام "والعربي يف العرص احلديث دراسة مقارنة بني أشعار أمحد شوقي وحاييم نحامن بياليك

حصلت عىل العديد من الدورات يف احلاسب اآليل واالنرتنت واللغة االنجليزية ودورة أعضاء 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب"ع هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بني سويف يف موضو

وتشمل مقاالهتا املنشورة العديد من الكتب التي تم مراجعتها وترمجتها من اللغة العربية -

للمؤلفان: كويب ميخائيل، ويوئيل جوزانسكى  "مثل: مسار الفشل املدين يف املنطقة العربية

للمؤلف: شمعون أزوالي واحلد باللغة العربية  "فلسفة ومعنى احلياة -غاية السعادة "وكتاب 

املوجة الثالثة من  "من التسليح واالستقرار االسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط وأوروبا و

 ."حتجاج والثورة يف الرشق األوسطاال
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السابع  احلادي عشر اهلجريخالل القرن  يف احلجاز"الروداني ودوره يف ازدهار العلوم 

 "عشر امليالدي

 رية سامي حممود حسنيد. أم
تناولت هذه الدراسة املؤلفات املتنوعة التي ألفت يف احلجاز يف خمتلف علوم اللغة والبالعة 

بصفة عامة وىف العلوم الفلكية بصفة خاصة للعالمة حممد بن حممد بن سليامن الروداين، املولود 

 هـ.7431ام هـ واملتوىف يف مدينة دمشق ع7491يف مدينة تارودانت املغربية عام 

هتدف هذه الدراسة إىل إحياء املوروثات العلمية ألحد علامء وفقهاء مكة املكرمة يف القرن 

احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش امليالدي وهو حممد بن حممد بن سليامن الروداين التي كان هلا 

ن إضافة إىل دورا يف ازدهار العلوم يف احلجاز وحماولة للبحث عن كتب أو معلومات جديدة تكو

 دراسات تاريخ شبة اجلزيرة العربية وحضارهتا.

من النتائج التي توصلت إليها الدراسة اهتاممه بازدهار العلوم الطبيعية ومنها علم الفلك 

وتطوره بعامة فاخرتع اآللة اجلامعة النافعة يف علمي التوقيت واهليئة، واهتم يف مؤلفاته الفلكية 

يها من املنظومات الشعرية والنثرية فكان واصفا وحملال وشارحا بمكة املكرمة بخاصة ونظم ف

ومفرسا ومعرفا كل ما خيص مكة املكرمة والبيت احلرام واستقبال القبلة ومعرفة اجلهات 

األربعة، وكان وصفه يميل إىل اإلسهاب والتفصيل والكامل والدقة ، وكون تراثا تارخييا إسالميا 

السابع عرش امليالدي، وامتازت يف القرن احلادي عرش اهلجري/كرمة فلكيا عن العرب ومكة امل

مؤلفاته بمنهج متميز خاص يف تناول مكة املكرمة من الناحية الفلكية واختلف هبذا املنهج اجلديد 

عن املناهج اإلسالمية األخرى التي كانت تسري عىل منهج وأسلوب واحد، وهبذا اخضع 

 من خالل حفظ تاريخ هذا البلد املقدس فلكيا وتارخييا.الروداين الدراسة التارخيية للتطور 

أما جهوده يف ازدهار العلوم العربية والرشعية فقد كان نحويا يستخدم املنهج النحوي يف 

رشح مؤلفاته ومنها الفلكية مما دل عىل قدرة عالية من التمكن والفهم والتحليل وكان عاملا 

 بداعي اخلاص به يف التلخيص واالختصار.متمرسا يف بالغة اللغة أظهر املستوى اإل
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 عبد العزيز بن سليامن بن عبد الكريم املقبلد. االسم: 

 .العنوان: اململكة العربية السعودية، جامعة القصيم، بريدة

 Aizizmo@gmail.com: الربيد اإللكرتوين

 الدرجة العلمية: أستاذ مشارك، جامعة القصيم، قسم التاريخ.

 التخصص الدقيق: التاريخ اإلسالمي

 نتاج العلمي: اإلبعض من 

 .دارة امللك عبدالعزيز ،هـ1010، التعليم النظامي يف احلجاز يف عهد امللك عبدالعزيز*  

 .املجلة العربية للدراسات األمنية ،هـ1011أمن احلجيج يف عهد امللك عبدالعزيز، * 

جملة  ،هـ1016، والتصنيف فيه حتى منتصف القرن الثالث اهلجري ،* النسب عند العرب

 .العرب

 .هـ1061 ،جامعة أم القرى ،هـ1011، * األوقاف العامة يف مدينة بريدة )دراسة وثائقية(

 السرية الذاتية

 االسم: أمل بنت عبداللطيف اجلاسم

 هـ.1066معيدة بقسم التاريخ واحلضارة بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض عام  -

 هـ.1068ترقت عىل درجة حمارضة بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض عام -

 هـ.1068انتقلت للعمل بجامعة امللك فيصل باألحساء عىل وظيفة حمارضة من عام -

 اإلنتاج العلمي:* 

 811يف احلياة يف احلياة العامة يف الدولة الزنكية ) هرسالة ماجستري العمل اخلريي وأثر-

 م( دراسة تارخيية 1166-1111هـ/861

م( دراسة 1181-1181هـ/806-888بحث األربطة يف املدينة النبوية خالل الفرتة من )-

رهتا وتراثها عرب العصور عام حضارية بحث مقدم لندوة آثار املدينة املنورة وحضا

 .م1116هـ/1068
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 ار السِّرية النَّبوية من املبالغاتدور علماء مكة يف تنقية أخب

 يف القرن احلادي عشر اهلجري3  املال علي القاري أمنوذًجا

 د. عبد العزيز بن سليمان املقبل                    أ. أمل بنت عبداللطيف اجلاسم

برز يف مكة خالل القرن احلادي عرش اهلجري عدد من العلامء الذين شاركوا يف كتابة 

م(، وهو عامل موسوعي 7848هـ/7471وية، كان من أبرزهم: املال عيل القاري )ت السرية النب

ناقد حُمرر، وقد جتاوزت مصنفاته مائة كتاب مطول وخمترص، ومن املصنفات التي تعرض فيها 

لنقد بعض أخبار السرية: )األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة(، و)املصنوع يف معرفة احلديث 

(، و)رفع اخلفاء عن ذات الشفا(، و)مجع لة معتقد أيب حنيفة يف أبوي النبي املوضوع(، و)أد

 الوسائل يف رشح الشامئل(، و)سري البرشى يف السري الكربى(.

د يف كتاباته عىل  والقاري من العلامء املربزين يف جمال الن قد والتمحيص لألخبار، وقد أك 

رية الن بوية، حتى إن ه ذكر أكثر من )قواعد علمية وعىل ُأسس منهجية لتمحيص أخبار  ( 71السِّ

قاعدة ُكلية لنقد األخبار، وتطرق ألسباب املبالغات، إذ ذكر األسباب العقدية، واملذهبية، 

والوعظية، والعاطفية، والسياسية، وأوضح بعض اآلثار املرتتبة عىل تلك املبالغات، وبالذات 

انتقد بعض العلامء واعرتض عليهم يف قبوهلم ألخباٍر اآلثار العقدية، والنفسية، والتشوهيية، و

لبي واإلجيايب، يف قبول األخبار وردها،  واهية، وطّبق ما ُيعرف بالن قد الظاهري والباطني، والس 

ابقني جهدهم يف هذا املجال، فأبرز دورهم، وبنى عىل ما توصولوا إليه.  وحفظ للس 

ته اجلبارة يف الن قد إال أن ه مل يسلم من التجاوز ومع جاللة قدر القاري وغزارة علمه وعقلي

رية الن بوية الواهية، مما يؤكد أن ال عصمة إال ملن عصمه اهلل تعاىل.  أحياًنا يف قبول بعض أخبار السِّ

وجاء البحث يف ثالثة مباحث، هي: تعريف خمترص بالقاري ومصنفاته التي تعرض فيها 

واعد العلمية واملنهجية عند القاري يف نقد األخبار، ثم أمثلة من لنقد أخبار السرية النبوية، والق

 التطبيقات النقدية عند القاري يف أخبار السرية النبوية.
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 اخلريساتمحد حممود أحنان د.االسم : 

 هـ1080-8-10/الطفيلة اململكة األردنية اهلاشمية/ مكان وتاريخ الوالدة :

 hanan_anose@yahoo.com  االلكرتوين: الربيد

 11081118608181تلفون : 

 املؤهالت العلمية:

 .ممتازبتقدير  1116، جامعة مؤتة علوم اجتامعية  دكتوراه -

  . "وائل الطلبةأمن "بتقدير ممتاز 1110ماجستري تاريخ ، جامعة مؤتة  -

 اخلربات الوظيفية:

 م.1111/1116م ، 1111/1111/ جامعة الزيتونة غري متفرغ حمارض -

 م 1118-1110 / جامعة الطفيلة التقنيةستاذ مساعدأ -

 م 1116-1000مديرة مدرسة  -

 م 1060/1000مساعدة مديرة  -

 املنشورة:الكتب 

منشورات  ،م(1181-1106هـ/806-860يوبية جتاه الصليبيني )كتاب السياسة األ -

 م1110 ،وزارة الثقافة

 (م1111كتاب السياسة اخلارجية لدولة املغول األيلخانيني )الدار األهلية للنرش  -

 األبحاث املنشورة:

  .والدراسات التارخييةالقدس يف السياسة اململوكية بحث منشور يف جملة املعارف للبحوث  -
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خالصة األثر يف أعيان القرن  أعالم اجلزيرة العربية يف كتاب حممد بن فضل اهلل احمليب

 باستخدام املنهج االحصائي الكمي : دراسة تارخييةاحلادي عشر

 رياا اخلد. حنان 

، وبمنهجه يف (م1911هـ/1111 :هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بمحمد املحبي )ت    

اة العلمية يف اجلزيرة العربية تبني مظاهر احلي وثر يف أعيان القرن احلادي عرش، كتابه خالصة األ

، من أعالم اجلزيرة العربية ممن متيزوا يف علوم  ترجم هلم املحبي يف كتابه بيان من هم الذينو

، بني الدراسة املذاهب الدينية هلمتو... الدين والتصوف، واللغة واآلداب، والتاريخ، والسياسة

، ب التعليم يف املوضوعات املختلفة، وكتوالتصوف واملصنفات شافعية، حنفية، حنبلية...

ىل إ، وعالقاهتم باملجتمع آنذاك، ثم الوصول واملجاالت التي متيزوا هبارسوها، واألعامل التي ما

 . ن اجلزيرة العربية شهدت حركة ثقافية نشطةأنتيجة مهمة وهي 

جاءت منظمة ومتسقة يف إطار كل ترمجة بام يعطي صورة دقيقة الكتاب مع أن معلومات و   

عن إال أهنا ال تعترب كذلك إذا ما أريد البحث من خالهلا عن صورة واضحة  ،عن املرتجم هلم

 .الل فرتة الدراسةاحلياة يف اجلزيرة العربية خ

مما يشكل عقبة أمام ، فاملعلومات هبذا الصدد  جاءت متناثرة يف ثنايا الكتاب آنف الذكر

املنهج  الدراسة عىل تعتمد نأ وجدت من املناسباستفادة الباحثني منها بالشكل األمثل. من هنا 

 ثر اخلاصة بأعالم  اجلزيرة العربيةخالصة األيتم بموجبه جتزئة مضامني مادة الكمي،  اإلحصائي

حصائية وحتليلها ىل استخراج نتائجها اإلإكل منها يمثل جمموعة متباينة حيث يصار  ،ىل مداخلإ

لذلك فقد اعُتِمد  ،الزماين واملكاين ضعها يف إطارهاوحتديد دالالهتا وعالقاهتا بعضها ببعض وو

( يف استنباط الدالالت التي Quantitative History) الكمي يف هذه الدراسة املنهج اإلحصائي

، حيث متت جتزئتها إىل رؤوس موضوعات، دون أن تغفل أية املحبييعكسها مضمون كتاب 

الربنامج اإلحصائي اخلاص "جزئية، أما الربنامج اإلحصائي الذي استخدم هلذا الغرض، فهو 

والذي يرمز إليه عادة  (Statistical Package for the Social Sciences) بالعلوم االجتامعية 

 .ام بعمليات إحصائية تراكميةالقي هذا الربنامج حيث يوفر( Spssب )
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 خشيلمها بنت عيل آل أ.د. االسم: 

  makhoshail@yahoo.comالربيد االلكرتوين: 
                         maalkoshel@pnu.edu.sa 

 املؤهالت: 

هـ( ختصص 7173/7173البكالوريوس يف اآلداب والرتبية )كلية الرتبية للبنات بالرياض،  -

الدكتوراه )جامعة األمرية نورة ، هـ(7128الرتبية للبنات بالرياض، املاجستري )كلية  ،التاريخ

 هـ(.7194بنت عبد الرمحن بالرياض، 

من أكاديمية التعليم العايل يف اململكة املتحدة  SFHEAمالة املتقدمة يف التعليم العايل الز  -

 هـ(.7117)

 التدرج الوظيفي:  

معيدة ثم حمارضة ثم أستاذة مساعدة ثم مشاركة ثم أستاذة يف قسم التـاريخ يف كليـة اآلداب 

 بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن. 

 اإلنتاج العلمي: 

  :لطوابع املالية السعودية ودورها يف دعم االقتصاد الوطني. الرياض: مركز اكتاب

 .م2473هـ/7114البحوث والتواصل املعريف، 

  :استخدام الصورة الفوتوغرافية يف تدوين التاريخ. الرياض: دار املفردات، كتاب

 .م2471هـ/7193

 البحوث املنشورة خالل السنوات األخرية:ومن 

. جملة "ل طوابع الربيد، مكة املكرمة واملدينة املنورة أنموذًجادراسة التاريخ من خال" .7

بحوث املدينة املنورة ودراساهتا، مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، املدينة املنورة، 

 م(.2473هـ/7114) 13ع 

انعكاس الرصاع اليعريب الربتغايل عىل سواحل اليمن خالل النصف الثاين من القرن " .2

 (. م2473)ديسمرب  21ة دراسات تارخيية، ع . جمل"م71هـ/77

-87. جملة الدرعية، ع "دراسة عن يوميات القسطنطينية للسيدة فلورنس ليمبوس" .9

 م(.  2473هـ/أكتوبر 7114)حمرم  82
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 الربتغالية على السواحل اليمنية عتداءاتاال

 م97هـ/99يف النصف الثاني من القرن 

 د. مها علي عامر آل خشيلأ.
كن الربتغاليون مع مطلع العرص احلديث من السيطرة عىل السواحل العربية املطلة عىل مت

اخلليج العريب، واملحيط اهلندي، ورّسخوا نفوذهم بإنشاء مراكز عسكرية يف اخلليج العريب، 
وساحل عامن. وشهدت سواحل اليمن منذ وصوهلم غارات مكثفة، وخالل النصف الثاين من 

هلجري/السابع عرش امليالدي تعرضت سواحل اليمن هلجوم الربتغاليني القرن احلادي عرش ا
بشكل منتظم، وتزامن ذلك مع فراغ أمني عانت منه املنطقة وأّدى إىل انعدام األمن، وانتشار 

 القرصنة األجنبية التي أثرت سلًبا عىل السواحل العربية.
احل اليمنية املطلة عىل خليج وتتناول الدراسة االعتداءات الربتغالية التي استهدفت السو

عدن والبحر األمحر؛ وما نتج عنها من خسائر برشية ومادية كثرية، وأثر سلبي عىل حركة 
 التجارة، ومواكب احلجاج العابرة من خالل باب املندب.  

وهتدف الدراسة إىل مناقشة األسباب التي أدت إىل استهداف سواحل اليمن يف تلك 
اتبعها الربتغاليون يف اهلجوم، وأثر ذلك عىل املوانئ اليمنية، وسكاهنا، الفرتة، والوسائل التي 

 وعىل حركة التجارة واحلج، كام تلقي الدراسة الضوء عىل املقاومة اليمنية لتلك االعتداءات.
وتعتمد الدراسة عىل املنهج التارخيي التحلييل، وبنيت معلوماهتا من مصادر متنوعة أمهها 

 القرن احلادي عرش اهلجري/السابع عرش امليالدي. املصادر اليمنية يف
وتنقسم الدراسة إىل مباحث تناولت حتليل أسباب اهلجامت الربتغالية وأساليبها، واألثر 
الذي تركته عىل سواحل اليمن، والوسائل الدفاعية التي اتبعتها املوانئ اليمنية ملقاومة املعتدين، 

 ومدى فاعلية تلك الوسائل. 
اسة إىل نتائج أبرزها: أن املعلومات املتوافرة عاّم تعرضت له سواحل اليمن وختلص الدر

من عدوان، كشفت عن املعاناة الكبرية التي عاشتها املوانئ اليمنية وسكاهنا، وأوضحت اجلهود 
 املحلية التي ُبذلت للتصدي للربتغاليني.
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 ديياالسم: دغيامن فايض دغيامن الرش

 اجلنسية: سعودي

 هـ1/7/1931تاريخ امليالد: 

 Aboomaer2011@hotmail.comالرياض: 

 املؤهالت العلمية:

 هـ1111حاصل عىل البكالوريوس عام  -

هـ، عنوان الرسالة 1199حاصل عىل املاجستري من قسم التاريخ بجامعة امللك سعود عام  -

 )القصيم يف عهد اإلمام فيصل بن تركي(

طالب دكتوراه يف جامعة امللك سعود يف مرحلة الرسالة وعنوان موضوعها: )السلطة العثامنية  -

 يف مكة يف القرن احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش امليالدي( 

 معلومات أخرى:

 .عضو اجلمعية التارخيية السعودية -

 ."إمارة الشعالن"هـ بعنوان 1111بحث منشور يف سنة له  -
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 (م96:1-96:9هـ/9241-9249) وقعة اجلاللية يف مكة املكرمة

 أ. دغيمان بن فاضي الرشيدي

م( فوىض واضطراب أمني كبري 71شهدت مكة املكرمة يف القرن احلادي عرش اهلجري )

 من أجل الوصول لرشافة مكة ألمهيته املادية بسبب استرشاء الرصاع بني أرشاف مكة،

واملعنوية،بينام انشغلت الدولة العثامنية يف مشاكلها الداخلية واخلارجية فأمهلت احلجاز عامة 

فنشأ عنه وجود سلطتني  ،ال فقدان التنظيم اإلداري يف مكةلذا نتج عن هذا اإلمه ومكة خاصة؛

ة وسلطة الدول ،سلطة رشيف مكة املحلية ،يف مكة يسعى كل منهام ملد نفوذه عىل حساب األخر

لذا بدأت الدولة العثامنية حماولة فرض مزيد من السلطات يف مكة لتوسيع نفوذها ؛ العثامنية

وعىل قادة احلمالت العثامنية املتجهة لليمن تارة  ،واعتمدت يف ذلك عىل موظفيها يف احلجاز تارة

 أخرى والذين حاولوا التدخل يف الشأن الداخيل ملكة وهو مايرفضه أرشاف مكة .

التدخالت إىل زيادة االضطرابات يف مكة نتيجة ضعف الدولة العثامنية وفساد  أدت هذه

والهتا من جهة أخرى والذين حاولوا التدخل يف الشؤون الداخلية ألرشاف مكة عرب دعم أحد 

األرشاف املعارضني عىل رشيف مكة املعني من قبل السلطان ؛نتج عن تلك األوضاع استعانة 

نامي بن عبد املطلب باجلنود العثامنيني الذين خرجوا عىل القائد  أحد األرشاف وهو الرشيف

-7892/ـه7412-7417العثامين قانصوة باشا يف اليمن واجتهوا إىل مكة بقصد دخوهلا سنة 

والذي نتج عنه واقعة اجلاللية والتي كانت نتيجة تلك األوضاع يف مكة وحياول هذا  ،م7892

الضوء عىل أسباهبا وأحداثها وأثرها عىل مكة يف ظل تلك البحث تتبع وقعة اجلاللية وتسليط 

 التي مل حتظى بدراسة مستقلة عىل حد علم الباحث. ،األوضاع احلرجة التي متر هبا مكة

العثامنية يف هذا األول كان احلديث عن أوضاع الدولة  :تم تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث 

األوضاع يف إيالة مرص واحلجاز لتعطي القارئ أما املبحث الثاين فكان عن ، القرن بشكل عام

، تصورًا لكيفية األوضاع يف هاتني اإليالتني وخاصة أن مرص كانت مسؤولة عن احلجاز وإدارهتا

 اجلاللية وأسباهبا وأحداثها ونتائجها. وقعة أما املبحث الثالث كان عن
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 مصطفى إسامعيل دونمزد. االسم: 

 جامعي دكتور -الرتبة: أستاذ مشارك 

 م.1011تركيا عام  /مكان وتاريخ الوالدة: اسكندرون

  mismaildonmez@gmail.com  الربيد االلكرتوين: 

 11018806181668اهلاتف: 

 قسم اللغة العربية وبالغتها -من جامعة مرمرة يف إسطنبول الدكتوراه: 

 قسم الرتمجة -العمل احلايل: رئيس قسم شعبة اللغة العربية يف جامعة سلجوق

 مرتجم لغة تركية معتمد يف موقع اجلزيرة لتعلم اللغة العربية -

 الرتمجة من اللغة العربية إىل الرتكية:

 .رواية إيبوال ألمري تاج الرس -

 .ة صائد الريقات ألمري تاج الرس رواي -

 .قصص نكات املسلحني ملازن معروف -

 وترمجة األعامل األدبية لبعض القصص القصرية والقصائد وتم نرشها يف املجالت األدبية الرتكية

 الرتمجة من اللغة الرتكية إىل العربية:

 أيا صوفيا وإسطنبول  -

 املرشوبات العثامنية  -

 الثاين )قيد الرتمجة(السلطان عبد احلميد خان  -

 الكاريكاتري يف الصحف العثامنية  -

 ترمجة الوثائق العثامنية إىل اللغة العربية يف كثري من الدراسات العلمية

 الوثائق العثامنية عن اخلليج العريب )قيد الرتمجة( -

 الكتب واملقاالت: -

 توجد جمموعة من املؤلفات األكاديمية واملقاالت. -

 

 

 ملخص حبث

 3يالدياملنازل احلجازية لطرق احلج يف األعمال األدبية الرتكية يف القرن السابع عشر امل

 مقتطفات من خمطوط "منازل الطريق إىل بيت اهلل العتيق" لعبد القادر شليب أمنوذجًا
 د. مصطفى إمساعيل دومنز

كعبة "يف األدب الرتكي يطلق عىل األعامل األدبية التي تدرس موضوع الكعبة عمومًا 

آق شهري املتويف يف ، ويرجع أول أثر ُعرف هبذا املصطلح إىل عبد الرمحن الغباري من مدينة "نامه

بيت، كام يوجد للصايف  9733مـ، ويتكون هذا املثنوي )املجموعة الشعرية( من  7188هـ  311

مـ، ويوجد لعيل بن عثامن األويش  7173هـ  7797ألفه يف  "كعبة نامه"مثنوي مسمى باسم 

مناسك احلج  وأيب الفضل حممد السنجاري أثر هبذا االسم أيضًا، كام توجد أعامل أدبية من نوع

ومنازل احلج وهي أبيات منظومة عن الكعبة، ففي أثر الغباري توجد معلومات حول الكعبة، 

فيه معلومات  "مساحتنامه"بيت شعر، والثانية نثر باسم  144األوىل مناسك احلج املكونة من 

ي الذ "مناسك مسالك"عن تشييد الكعبة وقياساهتا. وكذلك ينقل عبد الرمحن هربي يف أثره 

جيمع بني نوعني من التأليف معلومات حول بناء الكعبة واملسجد احلرام وتعمريمها، أما الشاعر 

در بيان عدد "بيتًا باسم  81صلحي من شعراء القرن السابع عرش امليالدي فله مثنوي يتكون من 

هـ  7418، يمدح فيه الكعبة، وكذلك أّلف الشاعر العثامين البختي املوراوي يف "منازل احلجاز

، ويعترب هذا األثر من أشهر املؤلفات يف هذا "منظومة يف مناسك احلج"م أثرًا باسم  7811

املجال، إضافة إىل ذلك توجد أعامل النظم والنثر األخرى التي تدرس املشاعر احلجازية أيضًا. 

أما نحن فسندرس يف هذا البحث خمطوطة لعبد القادر شلبي الذي يستخدم االسم املستعار 

 رحلته للحج "الطريق إىل بيت اهلل العتيق ازلبمن"يف أعامله، وهو يذكر يف أثره املسمى  "قدري"

، هذا األثر موجود كمخطوطة يف مكتبة امللة بإسطنبول، وهو م7811هـ املوافق لـ 7418يف سنة 

ورقة، يتكون من ثامنية أقسام،  خصص املؤلف ما بني القسم اخلامس والثامن  87عبارة عن 

نطقة احلجاز، ونحن سنقوم بتحليل املخطوطة عمومًا و برتمجة األقسام اخلاصة بمنطقة احلجاز بم

 . إىل اللغة العربية
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 3يالدياملنازل احلجازية لطرق احلج يف األعمال األدبية الرتكية يف القرن السابع عشر امل

 مقتطفات من خمطوط "منازل الطريق إىل بيت اهلل العتيق" لعبد القادر شليب أمنوذجًا
 د. مصطفى إمساعيل دومنز

كعبة "يف األدب الرتكي يطلق عىل األعامل األدبية التي تدرس موضوع الكعبة عمومًا 

آق شهري املتويف يف ، ويرجع أول أثر ُعرف هبذا املصطلح إىل عبد الرمحن الغباري من مدينة "نامه

بيت، كام يوجد للصايف  9733مـ، ويتكون هذا املثنوي )املجموعة الشعرية( من  7188هـ  311

مـ، ويوجد لعيل بن عثامن األويش  7173هـ  7797ألفه يف  "كعبة نامه"مثنوي مسمى باسم 

مناسك احلج  وأيب الفضل حممد السنجاري أثر هبذا االسم أيضًا، كام توجد أعامل أدبية من نوع

ومنازل احلج وهي أبيات منظومة عن الكعبة، ففي أثر الغباري توجد معلومات حول الكعبة، 

فيه معلومات  "مساحتنامه"بيت شعر، والثانية نثر باسم  144األوىل مناسك احلج املكونة من 

ي الذ "مناسك مسالك"عن تشييد الكعبة وقياساهتا. وكذلك ينقل عبد الرمحن هربي يف أثره 

جيمع بني نوعني من التأليف معلومات حول بناء الكعبة واملسجد احلرام وتعمريمها، أما الشاعر 
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، ويعترب هذا األثر من أشهر املؤلفات يف هذا "منظومة يف مناسك احلج"م أثرًا باسم  7811
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 . إىل اللغة العربية
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 الذاتيةااللسسريريةة  

 القدحات حممد عبد اهلل د. االسم:

 qadahat@hotmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 ستاذ مشارك يف التاريخ اإلسالمي. الدرجة الوظيفية: أ

 .م4111السلطان قابوس منذ عام  جامعة -قسم التاريخ أستاذ مشارك ب -

  .جامعتي امللك فيصل والدمامب سابقا   العمل -

البحثية ترتكز يف التاريخ احلضاري، حتقيق النصوص الرتاثية التي أنجز منها ما  االهتاممات -

 .يزيد عن ثامن خمطوطات وقد نرشت، إضافة إىل االهتامم بجوانب الكتابة التارخيية عامة

 كتاب بني تصنيف وحتقيق.  11ىل إباإلضافة  حمكام   علميا   بحثا   30ما يزيد عىل  نرش -

 .ودوليا   وعربيا   حمليا   مؤمترا   11املشاركة يف أكثر من  -

 .رشف واملناقشة لعدد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف التاريخاإل -

 

 

 ملخص حبث

 م(9661/هـ9212ت ) لطان بن سيف اليعربييف عهد س األفالج يف ُعمان

 د. حممد عبداهلل القدحات

ترتبط الزراعة يف عامن بمياه األفالج ومدى توفرها وحسن إدارهتا ويعود إنشاء األفالج إىل 

وبيئيًا متكاماًل  اجتامعياهبا املزارع العامين وفق نظامًا  ارتبطمئات السنني أو آالف السنني حيث 

احلياة يف  مهامً  لعبت األفالج يف ُعامن دوراً  دم، فقدلكريم له منذ القوفرت سبل العيش ا

فإنشاء القرى واملدن عىل امتداد عامن االقتصادية واالجتامعية للمجتمع العامين عرب العصور، 

فالج لذلك فقد انترشت األحفر الفلج وجريانه عىل سطح األرض. بوعىل مر تارخيها كان يبدأ 

 حتى زاد عددها عىل أربعة آالف فلج.   يف خمتلف نواحي عامن 

وقد شهد عهد سلطان بن سيف اليعريب اهتامما بالزراعة والّري، فكان أن أمر باستنباط 

أربعة افالج يف أربع مناطق، رأى اخلرباء أهنا صاحلة للزراعة، وفيها منسوب مالئم لتغذية الفلج. 

 .هذا املجالخربهتم يف ؛ املشهورين بخرضفلج بأهايل اجلبل األاستعان اإلمام حلفر وشق األوقد 

التي شقت يف عهد السلطان سلطان  براز الدور الذي لعبته األفالجإهتدف هذه الدراسة إىل 

 :ةيف التاريخ احلضاري العامين عرب املحاور التالي-بن سيف اليعريب 

 التعريف بسلطان بن سيف اليعريب ودوره يف تشجيع النشاط االقتصادي بعامن.

 تعريف باألفالج التي شقت يف عهد سلطان بن سيف.ال

متتني النسيج االجتامعي ملجتمع إبراز اآلثار االقتصادية واالجتامعية لألفالج، ودورها يف 

 .القرية
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 ملخص حبث
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 د. حممد عبداهلل القدحات

ترتبط الزراعة يف عامن بمياه األفالج ومدى توفرها وحسن إدارهتا ويعود إنشاء األفالج إىل 

وبيئيًا متكاماًل  اجتامعياهبا املزارع العامين وفق نظامًا  ارتبطمئات السنني أو آالف السنني حيث 

احلياة يف  مهامً  لعبت األفالج يف ُعامن دوراً  دم، فقدلكريم له منذ القوفرت سبل العيش ا

فإنشاء القرى واملدن عىل امتداد عامن االقتصادية واالجتامعية للمجتمع العامين عرب العصور، 

فالج لذلك فقد انترشت األحفر الفلج وجريانه عىل سطح األرض. بوعىل مر تارخيها كان يبدأ 

 حتى زاد عددها عىل أربعة آالف فلج.   يف خمتلف نواحي عامن 

وقد شهد عهد سلطان بن سيف اليعريب اهتامما بالزراعة والّري، فكان أن أمر باستنباط 

أربعة افالج يف أربع مناطق، رأى اخلرباء أهنا صاحلة للزراعة، وفيها منسوب مالئم لتغذية الفلج. 

 .هذا املجالخربهتم يف ؛ املشهورين بخرضفلج بأهايل اجلبل األاستعان اإلمام حلفر وشق األوقد 

التي شقت يف عهد السلطان سلطان  براز الدور الذي لعبته األفالجإهتدف هذه الدراسة إىل 

 :ةيف التاريخ احلضاري العامين عرب املحاور التالي-بن سيف اليعريب 

 التعريف بسلطان بن سيف اليعريب ودوره يف تشجيع النشاط االقتصادي بعامن.

 تعريف باألفالج التي شقت يف عهد سلطان بن سيف.ال

متتني النسيج االجتامعي ملجتمع إبراز اآلثار االقتصادية واالجتامعية لألفالج، ودورها يف 

 .القرية

 

 

 

 

 

 



48
 

 السرية الذاتية

 زوليخة بنرمضانأ.د. : االسم

 م1086/  16/  16  :امليالدتاريخ 

 لعائلية: متزوجة وأم لبنت وولديناحلالة ا

جامعة احلسن الثاين   -اإلنسانية باملحمديةكلية اآلداب والعلوم باملهنــــة: أستاذة التعليم العايل 

 اململكة املغربية. -الدار البيضاء

 آخر شهادة : دكتوراه دولة.

 التخصص : تاريخ وحضارة.

 :املسؤوليات

 ) سابقا("املدينة املغربية : التاريخ واخلصوصيات"رئيسة قسم ماسرت   -

 عضوة يف اللجنة العلمية للرتقيات يف الكلية )سابقا( -

 عضوة يف اللجنة الوطنية لتقييم االصالح البيداغوجي باجلامعة )سابقا( -

الرتمجة والعلوم  "يف خمترب  "املجال املتوسطي اإلفريقي"حاليا رئيسة فرقة بحث  -

  "اإلنسانية

 املنجزات العلمية:

 ثالثة كتب، وهي كالتايل : صدر يل* 

، "م18 -11هـ/ 11و 8القرنني  املجتمع والدين والسلطة يف إفريقيا الغربية ما بني" -

منشورات وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية، دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط،  

 م.1118جزآن، 

رشاكة مع الألوغست أهكار، ترمجة من الفرنسية إىل العربية، أنجزته ب "مونوغرافية متبوكتو" -

اق للطباعة ايب رقرأ، مطبعة دار الدكتور حسن أمييل، منشورات مركز الدراسات الصحراوية

 م.1111والنرش بالرباط، 

 

 ملخص حبث

 م(97هـ / 99)القرن  أبو سامل العياشي أمنوذجًا مكة املكرمة بعيون مغربية3 

 زوليخة بنرمضاند. أ.

اجلوانب من تاريخ مكة املكرمة وأحوازها خالل القرن  يروم البحث إىل رسم بعض

أليب سامل  "الرحلة الكربى"املوسومة أيضا ب  "ماء املوائد"م، من خالل رحلة 71هـ/ 77

م. وتعترب الرحلة بحق موسوعة علمية كربى، ومرآة 7813هـ/ 7434العيايش املتوىف سنة 

عربت عن ذهنيات جمتمعية يف تناغم مع ملشاهد ثقافية وفكرية واجتامعية وسمت هذا القرن، و

الرتبية الصوفية ملؤلفها، والواقع الثقايف واالجتامعي لبلده األصيل وللعامل اإلسالمي يف ذلك 

 العرص، مما صعب معه إفراغ مشاهدات الرحالة ومروياته من قالبها اإلنساين والنفيس.  

حلة العيايش وتنوع موادها، ارتأينا وبالنظر لغزارة املعطيات التارخيية التي تنطوي عليها ر

االقتصار عىل دراسة قضايا  بعينها؛ فأولينا عناية خاصة ملوقع مكة املكرمة يف خريطة الشبكة 

الطرقية، وذلك بقصد التمييز بني الثابت واملتغري عىل مستوى اجتاه املسالك، وحمطات اسرتاحة 

الوضع خالل العرص الوسيط. كام تطرقنا إىل الركب، وجتهيزات طريق احلاج، مقارنة بام كان عليه 

عامرة مكة املكرمة وأحوازها خصوصا ما يتعلق بعامرة املساجد وحدود اهتامم الرحالة هبذا 

اجلانب احلضاري. وبام أن املجتمع املكي، بعاداته وتقاليده وأنامط تفكريه، كان حارضا بقوة يف 

تفالية ألهايل مكة وزوار املدينة املقدسة، وبعض الرحلة العياشية، ارتأينا تتبع اخلصوصيات االح

حتت تأثري احلركات  "للمقدس"املالمح من ذهنيات العرص عىل مستوى التمثالت االجتامعية 

الصوفية. وقد اهنينا هذا البحث بمناقشة أمن احلاج واملعتمر يف نفسه وممتلكاته ضد الرساق 

ام كظاهرة قديمة قّضت مضاجع احلجاج العرص، وإن ةوليد ةجديد كظاهرةوقطاع الطرق، ليس 

واملعتمرين عرب العصور، ومتادي أذى مقرتفيها داخل املدينة املقدسة نفسها زمن العيايش، يف 

 غياب سلطة فعلية رادعة.
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 السرية الذاتية

 منى حسني عيل آل سهالن القحطايند. االسم: 

 ة األمرية نورةجامع –قسم التاريخ  -كلية اآلداب –الوظيفة: أستاذ مشارك 

 التخصص الدقيق: التاريخ األندليس

 m.h.q.123@hotmail.comالربيد االلكرتوين: 

 املؤهالت العلمية: 

 هـ.7173عام  –جامعة األمرية نورة  -احلصول عىل درجة البكالوريوس من كلية اآلداب -

 .هـ7121عام  –جامعة األمرية نورة  -ري من كلية اآلداباحلصول عىل درجة املاجست -

 .هـ7197عام  -جامعة األمرية نورة -احلصول عىل درجة الدكتوراه من كلية اآلداب -

 اخلربات الوظيفية: 

 هـ.7191-7191رئيس قسم التاريخ واحلضارة بجامعة األمرية نورة خالل الفرتة  -

 هـ7193-7191، جامعة األمرية نورة، وكلية كلية املجتمع للتطوير واجلودة -

 االهتاممات العلمية:

 واحلضاري عرب العصور اإلسالمية. االهتامم  بدراسة تاريخ  وقضايا املرأة السيايس -

التعمق بدراسة صور التسامح الديني والتعايش االجتامعي بني املسلمني وأصحاب  -

 الديانات الساموية االخرى.

 سالمي .المية للجزيرة العربية والعامل اإلالبحث يف تاريخ الرحالت اإلس -

 .االهتامم بالبحث واالطالع عىل املوروث الشعبي والرتاث الوطني واإلسالمي -

 سالمية وتطورها عرب العصور اإلسالمية.دراسة فنون احلضارة اإل -

 

 

 

 

 

 ملخص حبث

رصد األحوال االجتماعية واالقتصادية يف مكة املكرمة من خالل الرحلة العياشية 

 م:9669-966

 د. منى بنت حسني القحطاني
حظيت منطقة احلجاز بمكانة خاصة يف قلوب املسلمني فهي مهوى األفئدة، وإليها تشد 
الرحال من كل بقاع األرض. فأقبل عليها احلجاج والزائرين أفواجًا ألداء مناسكهم باحلج والعمرة 

الرحالة املغاربة وعكفوا عىل تدوين ورصد أو لطلب العلم والتقاء الشيوخ والعلامء، لذا أقبل عليها 
أخبار رحالهتم ووصف كل مشاهدهتم يف تلك البقاع الطاهرة، وقد عرفت رحالت املغاربة باسم 

 ."الرحالت احلجازية"
مما ال شك فيه هلذه الرحالت قيمة علمية تتجىل يف كوهنا مصدر من مصادر تاريخ احلجاز 

احلضارية ورصد للواقع السيايس والظواهر  حيث حفظت مشاهدات متنوعة عن اجلوانب
االجتامعية واحلياة العلمية وغريها من الصور التي تقع عليها عني الرحالة، وبالتايل تربز القيمة 
العلمية التارخيية للرحالت يف كوهنا مصادر دونت بشهود عيان عارصوا احلدث يف حينه وقاموا 

بت فيه والتي قلام أن توجد يف كتب التاريخ بتدوينه فجاءت موضحة ألحداث العرص الذي كت
 العامة أو اخلاصة ذات الطابع السيايس.

لذا وقع االختيار عىل رحلة مغربية للمشاركة يف الندوة العاملية التاسعة لدراسات تاريخ 
امليالدي، وتكون جماالً للبحث والرصد يف األحوال  71هجري/  77اجلزيرة العربية يف القرن 

واالقتصادية والتغريات الطارئة عىل منطقة الدراسة، وهي رحلة العيايش املوسومة بـ االجتامعية 
م( للرحالة األديب أبو سامل عبداهلل بن حممد 7889-7887هـ/ 7411-7412) "ماء املوائد"

العيايش، وتكمن أمهية رحلته يف املوضوعات املتنوعة التي ضمنها الكتاب حيث دون فيها العيايش 
حلج ومنازله ورصد للظواهر االجتامعية والسكانية واحلركة العلمية باحلجاز وصف لطرق ا

واملشاهد العمرانية واآلثار، إضافة لرتاجم العلامء وبعض اللمحات التارخيية، فأصبحت نموذجًا 
 اقتدى هبا من جاء بعده.

ة واقترصت الدراسة عىل األحوال االجتامعية واالقتصادية بمكة املكرمة من خالل رحل
العيايش حيث يعترب من أكثر الرحالة املغاربة غزارة باملادة العلمية عن احلياة االجتامعية باملجتمع 

 املكي، ولعل هذه الدراسة تسلط الضوء عىل االقتصاد املكي خالل القرن احلادي عرش امليالدي.  
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رصد األحوال االجتماعية واالقتصادية يف مكة املكرمة من خالل الرحلة العياشية 

 م:9669-966

 د. منى بنت حسني القحطاني
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الرحال من كل بقاع األرض. فأقبل عليها احلجاج والزائرين أفواجًا ألداء مناسكهم باحلج والعمرة 

الرحالة املغاربة وعكفوا عىل تدوين ورصد أو لطلب العلم والتقاء الشيوخ والعلامء، لذا أقبل عليها 
أخبار رحالهتم ووصف كل مشاهدهتم يف تلك البقاع الطاهرة، وقد عرفت رحالت املغاربة باسم 

 ."الرحالت احلجازية"
مما ال شك فيه هلذه الرحالت قيمة علمية تتجىل يف كوهنا مصدر من مصادر تاريخ احلجاز 

احلضارية ورصد للواقع السيايس والظواهر  حيث حفظت مشاهدات متنوعة عن اجلوانب
االجتامعية واحلياة العلمية وغريها من الصور التي تقع عليها عني الرحالة، وبالتايل تربز القيمة 
العلمية التارخيية للرحالت يف كوهنا مصادر دونت بشهود عيان عارصوا احلدث يف حينه وقاموا 

بت فيه والتي قلام أن توجد يف كتب التاريخ بتدوينه فجاءت موضحة ألحداث العرص الذي كت
 العامة أو اخلاصة ذات الطابع السيايس.

لذا وقع االختيار عىل رحلة مغربية للمشاركة يف الندوة العاملية التاسعة لدراسات تاريخ 
امليالدي، وتكون جماالً للبحث والرصد يف األحوال  71هجري/  77اجلزيرة العربية يف القرن 

واالقتصادية والتغريات الطارئة عىل منطقة الدراسة، وهي رحلة العيايش املوسومة بـ االجتامعية 
م( للرحالة األديب أبو سامل عبداهلل بن حممد 7889-7887هـ/ 7411-7412) "ماء املوائد"

العيايش، وتكمن أمهية رحلته يف املوضوعات املتنوعة التي ضمنها الكتاب حيث دون فيها العيايش 
حلج ومنازله ورصد للظواهر االجتامعية والسكانية واحلركة العلمية باحلجاز وصف لطرق ا

واملشاهد العمرانية واآلثار، إضافة لرتاجم العلامء وبعض اللمحات التارخيية، فأصبحت نموذجًا 
 اقتدى هبا من جاء بعده.

ة واقترصت الدراسة عىل األحوال االجتامعية واالقتصادية بمكة املكرمة من خالل رحل
العيايش حيث يعترب من أكثر الرحالة املغاربة غزارة باملادة العلمية عن احلياة االجتامعية باملجتمع 
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 الارية الذاتية

 ان بنت عبيد بن عبداهلل اجلدعاينحند.االسم: 

جامعة أم القرى مكة  لية الرشيعة والدراسات اإلسالميةك -قسم  التاريخ -أستاذ مساعد 

 كرمة. امل

 hojadaani@uqu.edu.saوسائل التواصل: 

 -جامعة أم القرى -ريعةـكلية الش ،يف التاريخ احلديث واملعارص، هـ1341 ،: الدكتوراهاملؤهل

 مكة. 

 النتاج العلمي: 

-1449يف القوقاز حتت احلكم الشيوعي ) هـ(: املسلمون1341رسالة دكتوراة ) -1

 م(. 1111-1111هـ/1311

-1429كزية العثامنية يف املرشق العريب )هـ( )احلركة الالمر1321رسالة ماجستري ) -2

 األهداف النتائج(. النشأة  دراسة تارخيية م(1111 -1111هـ/1441

 .هـ(1344موسوعة االعتدال السعودي ) /كريس األمري خالد الفيصل -4

 من شخصيات االعتدال السعودي: األمري سلطان بن عبدالعزيز. امللك سلامن بن عبد العزيز.

 العضوية يف اجلمعيات العلمية:

 اجلمعية اخلليجية للتاريخ واآلثار. الرياض 

 ش العمل: الدورات التدريبية و ور

هـ إىل 1321الربامج التدريبية يف عامدة التطوير واجلودة بجامعة أم القرى من عام   -1

 هـ. 1341

 هـ . 1321جدة  –اخلرائط الذهنية يف الفصول الدراسية. كلية دار احلكمة  -2

وزارة رؤية مستقبلية للتعليم باململكة( ير التعليم يف اململكة بعنوان: )ورشة عمل ملرشوع تطو -4

 هـ.1341 ،التعليم العايل

 

 

 ملخص حبث

 حلة العياشيةصورة املدينة املنورة يف الر

 د. حنان بنت عبيد اجلدعاني

يتناول البحث رحلة من الرحالت املغاربية التي حتدثت عن اجلزيرة العربية يف القرن احلادي 

رحالة املغرب عبداهلل بن حممد بن أيب  ،وهي رحلة أيب سامل العيايش ،اهلجري/السابع عرش امليالدي

م( 7813-7823هـ/ 7434-7491الدين ) بكر  بن يوسف بن موسى العيايش امللقب بعفيف

 .غرب إىل األرايض املقدسة باحلجازم من مدينة سجلامسة بامل7887هـ/7412وانطلقت يف 

وكان أداء فريضة احلج قد جعل من هذه الرحالت أمرًا حيويًا وفاعاًل نظرًا لقدسية الرحلة 

وكان هلذا األمر أمهية كربى  ف مكانوأرش ،تتوجه إىل أطهر بقعة ،وما حتمله من معاين إيامنية عظيمة

ويسلط هذا البحث الضوء  ،يف إثراء احلركة الثقافية والعلمية يف احلجاز وسائر األمصار اإلسالمية

وتوقفت فيها فوصفت  التي وصفت فيها األقطار التي مرت الرحلة هبا عىل هذا النوع من الرحالت

لت إىل وجهتها وكانت املدينة املنورة متثل حتى وص األمكنة وذكرت بعض األحداث التي عارصهتا

إذ ، العنرص األسايس يف الرحلة نظرا ملا تضمنها من طول مدة إقامة الرحالة أيب سامل العيايش هبا

وثرية من حيث وصف بعض  كانت مليئة بالدرس والعلم ومقابلة العلامء ،قاربت السبعة أشهر

من خالل ذكر املواطن  صة لتتبع سرية الرسولكام أعطى أمهية خا، مناطق احلجاز ومدنه وقراه

وألقى صورة واضحة عن  ،وذكر املساجد واآلبار وأبرز معامل املدينة املنورة واألماكن التي مر هبا

 عن ذكر املشايخ الذين التقى هبم. املسجد النبوي ووصفه ووصف الدروس التي تقام فضالً 

التي يسري هبا الركبان يف طريقي احلج الشامي تتبع املواضع  يف هذه الرحلةومن أبرز ما ورد 

هود بعض أمراء احلج يف التغلب عىل وعورة وصعوبة الطريق من حيث حفر برك جوذكر  ،واملرصي

كام وصف مشقة األجواء التي عارصت ، وحتدث عن قبائل الدرك التي تصادف القوافل املاء واآلبار

ا هار التجارة أثناء موسم احلج والتي متثل موردً وحتدث عن ازد، الرحلة وصعوبتها عىل املسافرين

 .اقتصاديا للبوادي واحلارضة يف احلجاز
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 حلة العياشيةصورة املدينة املنورة يف الر

 د. حنان بنت عبيد اجلدعاني

يتناول البحث رحلة من الرحالت املغاربية التي حتدثت عن اجلزيرة العربية يف القرن احلادي 

رحالة املغرب عبداهلل بن حممد بن أيب  ،وهي رحلة أيب سامل العيايش ،اهلجري/السابع عرش امليالدي

م( 7813-7823هـ/ 7434-7491الدين ) بكر  بن يوسف بن موسى العيايش امللقب بعفيف

 .غرب إىل األرايض املقدسة باحلجازم من مدينة سجلامسة بامل7887هـ/7412وانطلقت يف 

وكان أداء فريضة احلج قد جعل من هذه الرحالت أمرًا حيويًا وفاعاًل نظرًا لقدسية الرحلة 

وكان هلذا األمر أمهية كربى  ف مكانوأرش ،تتوجه إىل أطهر بقعة ،وما حتمله من معاين إيامنية عظيمة

ويسلط هذا البحث الضوء  ،يف إثراء احلركة الثقافية والعلمية يف احلجاز وسائر األمصار اإلسالمية

وتوقفت فيها فوصفت  التي وصفت فيها األقطار التي مرت الرحلة هبا عىل هذا النوع من الرحالت

لت إىل وجهتها وكانت املدينة املنورة متثل حتى وص األمكنة وذكرت بعض األحداث التي عارصهتا

إذ ، العنرص األسايس يف الرحلة نظرا ملا تضمنها من طول مدة إقامة الرحالة أيب سامل العيايش هبا

وثرية من حيث وصف بعض  كانت مليئة بالدرس والعلم ومقابلة العلامء ،قاربت السبعة أشهر

من خالل ذكر املواطن  صة لتتبع سرية الرسولكام أعطى أمهية خا، مناطق احلجاز ومدنه وقراه

وألقى صورة واضحة عن  ،وذكر املساجد واآلبار وأبرز معامل املدينة املنورة واألماكن التي مر هبا

 عن ذكر املشايخ الذين التقى هبم. املسجد النبوي ووصفه ووصف الدروس التي تقام فضالً 

التي يسري هبا الركبان يف طريقي احلج الشامي تتبع املواضع  يف هذه الرحلةومن أبرز ما ورد 

هود بعض أمراء احلج يف التغلب عىل وعورة وصعوبة الطريق من حيث حفر برك جوذكر  ،واملرصي

كام وصف مشقة األجواء التي عارصت ، وحتدث عن قبائل الدرك التي تصادف القوافل املاء واآلبار

ا هار التجارة أثناء موسم احلج والتي متثل موردً وحتدث عن ازد، الرحلة وصعوبتها عىل املسافرين

 .اقتصاديا للبوادي واحلارضة يف احلجاز
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م، ومتزوج 7389 –اليمن  –عبدالرمحن أمحد حممد املختار، من مواليد مدينة حجة د. االسم: 

 وأب خلمسة أوالد.

  (44381117389732العنوان احلايل: صنعاء، حي النهضة، تلفون: )

 (. history.mukhtar@gmail.com)الربيد اإللكرتوين: 
 :  تاريخ إسالمي.التخصص

 :  ت العلميةاملؤهال
 م.7338بكالوريوس تاريخ : كلية الرتبية جامعة صنعاء 

 .م7333ماجستري يف التاريخ اإلسالمي وحضارته بتقدير ممتاز كلية األدب جامعة صنعاء 
 .م2441جامعة صنعاء دكتوراة  يف التاريخ اإلسالمي وحضارته بتقدير ممتاز: كلية األدب

 .ارك يف التاريخ اإلسالمي وحضارتهالدرجة العلمية احلالية: أستاذ مش
 :البحوث املنشورة

، جملة العالقات العلمية ملدينة عدن منذ القرن السادس وحتى القرن التاسع اهلجري -
 .(74جامعة النارص، العدد )

 م، عدد خاص.2443خطط مدينة تعز يف العرص الرسويل، كتاب مؤمتر تعز ،  -
 . (9ن،  جملة جامعة النارص العدد )العامرة اإلسالمية والبيئة يف اليم - 

 :املؤمترات والندوات العلمية
م قدم 2443ندوة الذكرى املئوية مليالد األستاذ واملفكر أمحد حممد نعامن بجامعة عدن  -

 .ذ أمحد حممد نعامن يف مدينة حجة(فيها بحث بعنوان )سرية األستا
)اهلمداين يف  م( قدم فيها ورقة بعنوان  2474ندوة اهلمداين)قراءات معارصة إبريل  -

 .املصادر اإلسالمية( إضافة إىل مؤمترات وندوات أخرى
 :اإلرشاف عىل الرسائل العلمية

 .فًا رئيسيًا عىل رسالتني ماجستريأرشف إرشا
  .ماجستري، وأخرى أطروحة  دكتوراة مرشف مشارك عىل رسالة

: ناقش مخس رسائل علمية كممتحن خارجي بقسم التاريخ كلية مناقشة الرسائل العلمية 
 اآلداب جامعة صنعاء. 
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 اهلجري صنعاء يف النصف الثاني من القرن احلادي عشر النشاط التجاري يف مدينة

 محـد حممد املختارأعبدالرمحن  د.
 

ن ريف النصف الثاين من الق ملحوظاً  شهدت مدينة صنعاء خاصة واليمن عامة استقراراً 
ول من اليمن وبالتحديد بعد خروج العثامنيني األ ،السابع عرش امليالدياحلادي عرش اهلجري 

ىل وجود نوع من احلراك االقتصادي )التجاري(، إدى أمر الذي األ ،م(1868/هـ1108)سنة 
 .كس بدوره عىل حياة الناس ومعاشهموالذي انع

ن املؤرخني قد اهتموا بتسجيل بعض أجيد الباحث  ،ومن خالل تتبع النصوص التارخيية
 واالذي كان وباملثل ما خيص النشاط املجتمعي ،خرغفلوا البعض اآلأنشطة االقتصادية واأل

البحث عىل النشاط  يف هذا مر الذي جعلنا نقترصاأل ،يعتربونه من احلياة اليومية الدارجة
  .لخإ ..سواق ورصافة )العمالت(.أالتجاري وما يتعلق به من 

آملني  نقل صورة  ،ستويف املوضوع حقهنن أحاول نس بحسب ما يتوفر لنا من معلوماتو
 املحاور التالية: عربوذلك  ،اإلسالمية حضارية عن مدينة صنعاء العربية

 .لنصف الثاين من القرن احلادي عرشالوضع السيايس يف مدينة صنعاء يف ا -
 (.، السليطقمشة، العبيد واجلواريالسلع التجارية الرائجة )جتارة احلبوب، البن، األ -
 سواق صنعاء )سوق احلب، سوق احلطب، سوق امللح، سوق املجزرة(.أ -
 سعار(.ين، األز، الداللني، املكاييل واملواالسوق السوق وقوانينها )شيخنظمة أ -
 .ات التجار مثل البانيان )اهلنود(فئ -
 العملة املتداولة )احلرف، الكبري، البقشة، الدرهم(. -
 .احلياة االجتامعيةمن ارة عىل جوانب أثر التج -
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 بن الصغري أمحد بن حممدد. سم: اال 

 :والية غارداية.م، بريان 1119712721تاريخ و مكان امليالد 

 :11214911141122/ 11214112 44 12 14 اهلاتف 

  :الربيد االلكرتوينbenseghirlag@gmail.com  

 الشهادات:

  جامعة تلمسان  –شهادة دكتوراه العلوم )ختصص حتقيق املخطوطات ( قسم التاريخ

 م.2111

  م.2114جامعة تلمسان  –شهادة ماجستري حتقيق املخطوطات 

  م.2111املركز اجلامعي غارداية  –شهادة ليسانس أدب عريب 

  م.2111شهادة البكالوريا 

 املعهد الوطني املتخصص يف التكوين املهني للتسيري  -شهادة الكفاءة للمساعد اإلداري

 م.1111باألغواط 

 مدرسة احلاج حممد بن الصغري، مسجد اإلمام البخاري  -شهادة ختم القرآن الكريم

 م.1111بريان 

 كتب مطبوعة:

 م.2111املطبعة العربية  -مفردات يف األدب 

 م.2111املطبعة العربية  -األلغاز الشعبية يف جنوب األطلس الصحراوي 

  م.2111 -م ب ع إ ح–الدرر السنية يف حتقيق آثار فقيه اجللفة الشيخ عطية 

 مشاريع حتت الطبع:

  للعالمـة: سـيدي حممـد بـن  "اجلفـاءنرصة الرشفاء يف الرد عـىل أهـل  "حتقيق كتاب

 املرشي السائحي األغواطي.

  ملحمد بن عبد اهلل العلواوي. "نزل األخلة وإحتاف األجلة"حتقيق كتاب 

 

 

 ملخص البحث

احلجاز يف شعر الشعراء الشعبيني اجلزائريني خالل القرن احلادي عشر اهلجري/السابع 

 عشر امليالدي

 أمحد بن حممد بن صغريد. 

الشعبي دائم احلضور يف الشعر  موضوعاً  –ملا أوالها اهلل من القداسة-تعترب بالد احلجاز  

السابع عرش عد فرتة القرن احلادي عرش اهلجري/تُ اجلزائري عىل مر العصور واألحقاب، و

 لقد سجلت الذاكرة الشعبية عندنالنضج احلقيقي للملحون اجلزائري وانتشاره، وامليالدي بداية ا

الشعرية التي تصف رحالت احلج، وتصور املجاورة  النصوص من العديد –الفرتة هذه يف–

حياة االجتامعية والثقافية واالقتصادية صيل الدقيقة للتعنى بالكثري من التفاللحرمني، بل و

 الكتابة عن بالد اجلزيرة العربية.للتأريخ و مهامً  السياسية هناك، ما يؤهلها أن تكون مرجعاً و

بام يمكن  ،فهم مدلوالهتا تشرتط إعادهتا إىل سياقها التارخييإن عملية استقراء النصوص و

ن نسقط دالالهتا مع أبالتوازي مع هذا يمكن و ،رموزها و بيان معانيها العميقةأن يسهم يف فك 

الثقافة العاملة آنذاك، لنكشف األثر البالغ و الرسمي األدب يف – مكاناً و زماناً  –ما كان يوازهيا 

 الذي كان يفعله الشوق إىل بالد احلرمني يف نفوس شعراء القرن السابع عرش امليالدي.

فإننا أمام إشكالية مفادها: ما مدى  ،خلةإذا كان هذا جممل ما سيدور حوله موضوع املداو

ل القرن السابع عرش امليالدي  حضور منطقة احلجاز يف شعر الشعراء الشعبيني اجلزائريني خال

للكتابة التارخيية حول بالد اجلزيرة  كيف يمكنها أن تكون مصدراً وما قيمة هذه النصوص  و

   جازاحل
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 ملخص البحث

احلجاز يف شعر الشعراء الشعبيني اجلزائريني خالل القرن احلادي عشر اهلجري/السابع 

 عشر امليالدي

 أمحد بن حممد بن صغريد. 

الشعبي دائم احلضور يف الشعر  موضوعاً  –ملا أوالها اهلل من القداسة-تعترب بالد احلجاز  

السابع عرش عد فرتة القرن احلادي عرش اهلجري/تُ اجلزائري عىل مر العصور واألحقاب، و

 لقد سجلت الذاكرة الشعبية عندنالنضج احلقيقي للملحون اجلزائري وانتشاره، وامليالدي بداية ا

الشعرية التي تصف رحالت احلج، وتصور املجاورة  النصوص من العديد –الفرتة هذه يف–

حياة االجتامعية والثقافية واالقتصادية صيل الدقيقة للتعنى بالكثري من التفاللحرمني، بل و

 الكتابة عن بالد اجلزيرة العربية.للتأريخ و مهامً  السياسية هناك، ما يؤهلها أن تكون مرجعاً و

بام يمكن  ،فهم مدلوالهتا تشرتط إعادهتا إىل سياقها التارخييإن عملية استقراء النصوص و

ن نسقط دالالهتا مع أبالتوازي مع هذا يمكن و ،رموزها و بيان معانيها العميقةأن يسهم يف فك 

الثقافة العاملة آنذاك، لنكشف األثر البالغ و الرسمي األدب يف – مكاناً و زماناً  –ما كان يوازهيا 

 الذي كان يفعله الشوق إىل بالد احلرمني يف نفوس شعراء القرن السابع عرش امليالدي.

فإننا أمام إشكالية مفادها: ما مدى  ،خلةإذا كان هذا جممل ما سيدور حوله موضوع املداو

ل القرن السابع عرش امليالدي  حضور منطقة احلجاز يف شعر الشعراء الشعبيني اجلزائريني خال

للكتابة التارخيية حول بالد اجلزيرة  كيف يمكنها أن تكون مصدراً وما قيمة هذه النصوص  و

   جازاحل
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THE LATE-ISLAMIC OASES OF AL-KHUTM (BAT, SULTANATE OF 
OMAN). A PRELIMINARY INVESTIGATION  

Dr. Simone Mantellini 
This paper presents the preliminary investigation carried out in 2015 at al-Khutm 

(Sultanate of Oman) by a joint Omani-Italian expedition. The research was funded by the 
Ministry of Heritage and Culture of Oman in order to complete the exploration of this site, 
already listed with Bat and al-Ayn inside the UNESCO World Heritage. In addition to the 
monumental Early Bronze Age stone tower, the abandoned oases of al-Khutm represents a 
major anthropogenic feature in the landscape.  It extends over ca. 6.5 sq. km. south of the 
modern al-Wahrah village and is enclosed between Wadi Ashwei and Wadi Al-Hajar. The 
area includes a settlement, a necropolis and different waterworks. The field activities 
concerned a topographical survey of the buildings and hydraulic structures, as well as the 
collection of surface finds for a first chronological assessment. The settlement is 
characterized by the typical regional architecture that uses medium-sized limestone blocks 
as foundation and sphero-conical mud bricks and pisè for the walls. According to the 
ceramics sherds, which belong to local glazed, common wares and also Chinese porcelain, 
the settlement began in the Late-Islamic period (second half of the 17th century A.D.) and it 
was eventually abandoned only a few decades ago. The waterworks include several aflaj 
systems (three of them certainly ancient and presently abandoned), one open-air canal, one 
stone dike, and several stone channels. The intensive irrigation activities of the past are 
witnessed also by well-preserved series of field boundaries around the settlement and by 
the characteristic grey-whitish clay and silt sediments spread across the entire oases. 
Although preliminary, and awaiting new research, the investigation at al-Khutm has great 
potential for the understanding of oasis development in Oman between the Late Islamic 
period and the modern age.  
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Abstract  
Urban Development of the Holy City of Mecca in 11th Century AH. 

A new Source from Sweden: A Birds eye View of Mecca from Uppsala 
University 

Dr. Mehmet Tütüncü 
Holy City of Mecca changed during 11th/17th century with many building activities. 

Ottoman governors and Sultans modernized the environment with bringing water, building 
Hamams and other public works. Many sufi convents builded new centres and also  other 
activities were performed to ease the pilgrimage.  We have not much detailed information 
or pictures from this period which shows these outcomes of these activities. In Uppsala 
University there is a painting which shows mecca at the end of  10th Century AH.  This 
large unusual painting shows a topographical view of Mecca with the Great Mosque 
(Masjidul Haram)  in the centre surrounded by the houses of the city and the hills of the 
Meccan neighbourhood. The street pattern of Mecca are recognizable and  important 
buildings and places are marked by small notes. (red inscriptions which gives information 
of the building activities) The unusually detailed and correct depiction of Mecca in the 
beginning of 18th century is of unique quality. The knowledge of western public with 
Mecca and its holy places was possible by this painting. This sserved as a model for later 
European publications on Kaaba.  Despite the great and essential importance of this piece, 
it has not received the interest that it surely earns. A detailed study of this drawing 
andcomparing it to other  cultural and historical sources gives us many important 
information about the changes of Mecca in the 10th century. This is an attempt to make 
accessible the information contained in this painting and compare to other material in 
Europe. 
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