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 الحلقة التاسعة
 التاريخيةتجربتي في الكتابة : من كتاب
 لدكتور فاروق عمر فوزيلكبير ااالستاذ ابقلم 

 المبحث السابع

 صتي مع تاريخ ُعمانق

 

 وكلما تقدم بي البحث في نطاق أطروحتي عن الدعوة العباسية، ".. 

 كلما زاد شوقي إلى التعّرف أكثر

 ...".على تلك الدعوة التوأم للدعوة العباسية أال وهي الدعوة اإلباضية

 "دوا أراداإذا أر اد  ب  عه  لله "

************************** 
تبدأ قصتي في التعّرف على تاريخ عمان والرغبة في دراسته إلى الستتنينا  نتا النترن  

العشتترياح ننيمتتا نصتتلب علتتى يع تتة رستتمنة نتتا العتترات وييتتي لدراستتة التتتاريخ ا ستت ني فتتي 
 .University of London, S.O.A.Sيجانعتة ليتدن " ندرسة الدراسا  الشترقنة واففريننتة"

وبعتتتد أن اتتتتتن  الستتتية التميندعتتتة التتتتي تعتتتد ستتتية ننتتتررا  دراستتتنة وال صتتت   علتتتى ال  تتتا   . 
ياللغتة ا ك لننيتة ات نتب نتس افستتاش المشترف علتتى عيت ان أيرونتتي التال وتان ل ت  الم  تت   

 ".إعاد  تنننم الدع   العباسنة The core of the problemفنيا 
اريخ ا س ني المعروفةح وويب  ولما أنعتا بدأ  تمس الماد  التاريخنة نا نصادر الت 

االيتت   علتتى المصتتادر أدر  و تتر  افابتتار واراعيتتا عتتا التتدع   العباستتنةح ول تتا فتتي ال قتتب 
ك سه وبنا ننا وآار أقرأ في المصادر شاتيا أاباًرا هانشنة قصنر  ت اد ال ت ي بتييم البانت  

باسنة ونشابية ليا في دقة التيظتنم المتعطش إلى افابار عا دع   أارى نعاصر  للدع   الع
. والستترية ونعار تتة لينتت ينا ول ييتتا نختل تتة عييتتا فتتي افهتتدافح أال وهتتي التتدع   ا يا تتنة

م بتتتتدأ  أنتتتتاو  تمتتتتس اليتتتتتع وافابتتتتار عتتتتا التتتتدع   2691ونيتتتتا شلتتتتخ التتتتتاريخ وت د تتتتًدا ستتتتية 
ا إلتى تيت  نتس تمعتي ا يا نة وتاريخ ع مان في النرون ا س ننة افولى المترتب  بيتاح تيًبت

 .المعل نا  الغنير  عا الدع   العباسنة
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وولّما تنّدم بتي الب ت  فتي كطتات أيرونتتي عتا التدع   العباستنةح وّلمتا إاد  ت قي إلتى  
ولتتتتم عشتتتتغليي الب تتتت  وال تايتتتتة فتتتتي . التعتتتتّرف أع تتتتر عتتتتا تلتتتتخ التتتتدع   التتتتت أم للتتتتدع   العباستتتتنة

ي العصتر ا ست نيح بتأ وأصت ر الب ت   أيرونتي أن أتمس المعل نتا  عتا تتاريخ ع متان فت
وهكتتاا . التتتي أيّلتتس علنيتتا صتتدفة عتتا عمتتان وأكتتا أتصتت ي المجتت   التاريخنتتة أو أدلتتة الب تت  

نتتنا أكينتتب أيرونتتة التتدوت راع عتتا التتدع   العباستتنةح وتتان قتتد تجّمتتس لتتدّل وتتم نتتا المعل نتتا  
 .فنيا المتياار  وأسما  نصادر وعياويا ي    عا عمان والدع   ا يا نة

إن ن  ت   أيرونتتي  لننيتي أن أقتدم ت ستنًرا تد تًدا أواتته الت استنر المتي عتة وااصتة  
وهتت  نتتا . السناستتنة –ت استتنر المستشتترقنا التتتي فستتر  بيتتا التتدع   العباستتنة وواتياتيتتا الد ينتتة 

نتتا أتتتأ شلتتخ لتتم أتتتد ال قتتب . عتتان  تطلبتته ال صتت   علتتى درتتتة التتدوت راع نتتا تانعتتة ليتتدن
لتدى البتان ناح  ااصتة وومتا هت  نعتروف. تلخ ال تر  للب   أع ر في تتاريخ ع متانال افي في 

التتال عستتنطر علتتى البانتت  هتت  إكيتتا  أيرونتتته بيجتتا  وال صتت   علتتى  أن اليتتاتا التترعنا
عد  إلى وييتي العترات ستية . الدرتة التي تا  إلى ي د الغربة نا أتليا والع د  إلى ال يا

يخ يكلنة اآلدابح تانعة يغدادح وواكب الرغبة التي يغب علتى مح وع نيب في قسم التار 2691
عتتتا التتتدع   " ت ستتتنرل "نشتتتاعرل هتتت  كشتتتر أيرونتتتتي وبستتترعةح فنتتتد ويتتتب نت مًستتتا  عصتتتا  

العباسنة المتدعم يددلتة نتا نصتادر تاريخنتة تد تد ح ااصتة يعتد فنتد  فرصتة كشتر أيرونتتي 
قتتي علتتى عتت دتي يستترعة إلتتى علتتى نستتاب تانعتتة ليتتدن يستتب  إصتترار المل تتا ال نتتافي العرا

لنتتد نتتر  الستتي ا  افانتتر  نتتا الستتتنينا  . وهتتي فرصتتة فريتتد  ال تعتت ر وال تت تترر. التت يا
والستتي ا  افولتتى نتتا الستتبعنينا  وويتتب نشتتغ اًل فنيتتا بيشتتر افيرونتتة يمستتاعد  نتتا تانعتتة 

 .يغدادح ووالخ في التدريا في تانعة الريار نن  أعنر  ادناتي
إلتتتى يغتتتداد فتتتي قستتتم التتتتاريخ يكلنتتتة اآلدابح تانعتتتة يغتتتدادح نتتتتى ونتتتا أن عتتتد  ااكنتتتة  

عتتتاد  الرغبتتتة تراودكتتتي إلتتتى ن  تتت عي التتتال وتتتان ولتتتم  تتتن  عشتتتغأ تتتتنً ا نتتتا ت  نتتترلح وهتتت  
ول ا الت  نر اآلن أصبي تدًعا وغتدا الم  ت   افو  . ن     تاريخ ع مان والدع   ا يا نة

 ... اؤال  ما نشاريعي الب  نةح نن  و ر  في شهيي التس
ترى لمارر هذل رركذلذمهررللذم  لرعلوررتلذماالدورر العررتلذمرراعد لذمار اريسلو  نررعلذم رر  لذمي رريىلوررتل

لذماالدو العتلذماعد لذإلب ضيس؟؟ل
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لوأيتلأجالذماص د لذمتيلتت  وللذماعد لذإلب ضيس؟؟
لووتل للذمر حثدنلذماحاثدنلذمكيتلع مجدذل كهلذماعد لوو ل يلبحدث للووىذجا ل؟؟لل

البغدادعتتة ( المت رد)التستتاؤال  التتي دفعتيتي إلتى ف تر  وتايتتة ننتا  فتي نجلتة إلتى غنتر شلتخ نتا 
" نرليدغىذفيرر لفرريلترر  انلع ارر ن"الااععتتة الصتتنب والتتتي تصتتدرها وإار  ال نافتتة وا عتت م يعيتت ان 

م ف ان هدفي نا المنا  أن أنصأ على تجاوب نا النتّرا  التا ا ستنطلع ن علتى 2611سية 
وقتتتد . ى المجلتتتة ك ستتيا عتتا نصتتادر أو أف تتتار لتتم  ت تتمييا ننتتاليالمنتتا ح ويكتبتت ن لتتي أو إلتت

نصتتتأ نتتتا ت قعتتتته ف تتتان هيتتتا  ردود أاتتتر  نعل نتتتاتي عتتتا نصتتتادر تتتتاريخ عمتتتان فتتتي ال تتتتر  
م فتتي 2611وقتتد  تتجعيي شلتتخ أن أردف ننتتالي افو  يمنتتا  آاتتر ستتية . ا ستت ننة ال ستتنطة

ووتتان عيتت ان المنتتا  . ب فتتي يغتتدادالتتتي عصتتدرها ات تتاد المتتخرانا العتتر ( المتتخرا العربتتي)نجلتتة 
اتتم يمنتتا  االتت   ".والوررملوررتلترر  انلذإلب ضرريسلهارر لته ررف لوغمد ررسله رر لذم اررسلم  هررد ل"

في نجلتة ولنتة اآلدابح "لعدذوعلذن ي  لذإلو وسلذإلب ضيسلذمث نيسلفيلع ا ن"م عا 2611سية 
لمشاروة في اليتدو  بأ أع ر نا شلخ اكدفعب في السية ك سيا الكتياإ ال رصة وا. تانعة يغداد

المعنت د  فتتي تانعتة الريتار بب ت  ن ستت م " وصر د لترر  انلذمج ارى لذماى يرس"العالمنتة لدراستة 
 ".نصادر التاريخ العماكي الم لنة"
هكاا واكب البداعا  افولى ل لعي بتاريخ ع مانح بداعا  اطب اطت ا  يطنةتة ول ييتا  

علتى أن الم ارقتة . ي التاريخ العباسياابتةح غدا تاريخ ع مان التخصص الم اإل لتخصصي ف
والتي تداالب نس البداعا  التي تدهشيي اآلن وأكا أستعرر نسنرتي العلمنتةح هتي إكيتي نتنا 
أصب ب نينًةا لإل راف على أياريي الماتستنر في ولنة اآلداب يجانعة يغداد يعد أع تر نتا 

شهيتتتي وقتتترر  أن ستتتبس ستتتي ا  علتتتى نصتتت لي علتتتى التتتدوت راعح وتتتان أو  ن  تتت   يتتترأ علتتتى 
أ  رف علنه  تصأ بتاريخ ع مانح فند ااتر  يالًبا تاًدا دّرستته فتي نرنلتة البكتال ري س ينستم 

م دراسة الدع   ا يا تنة فتي المشترت العربتي نتتى 2611/2611التاريخ وعر ب علنه سية 
ولتم عكتا شلتخ الطالت  ست ى نيتدل يالت  ها تم . هت أل نتى ستن   ا نانتة ال اكنتة182سية 

ال لبتتى اقترانتتي رغتتم صتتع بة وقلتتة نصتتادرع الميشتت ر  آكتتاا ح بتتأ وقلتتة المتتاد  فتتي المصتتادر التت
لتتم إلتتى وتتأ نكتتان عستتتطنس أن عصتتأ إلنتته نتتا  تترقي  التاريخنتتة المعروفتتة ورنتتأ فتتي يلتت  الع 

م يديرونتتتة 2611الجنيتتتر  العربنتتتة نتتتتى تنيتتتر  تربتتتة فتتتي تتتت كا نتتتروًرا يمصتتترح واتتتر  ستتتية 
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لتتدوت راع ال  تتنا  البتتان  ن عتتا ا يا تتنةح يعتتد وتتأ التتننا التتال ناتستتتنر ترتنتتي إلتتى نستتت ى ا
وأع تتر نتتا شلتتخ . نتتّر علنيتتا ععتت دون إلنيتتاح بتتأ غتتد  نرتًعتتا نيًمتتا ل تتأ يانتت  فتتي الم  تت  

فلعليتتتا علتتتى نتتتد علمتتتي ولي عتتتي علتتتى أدلتتتة افيرونتتتا  التاريخنتتتة فتتتي التتت يا العربتتتي أو  
 استشتتياد نيتتدل يالتت  ها تتم يعتتد شلتتخ أيرونتتة علمنتتة أعادعمنتتة عتتا تتتاريخ ا يا تتنةح ولتت ال

يستتي ا  قلنلتتة فبتتد  فتتي نجتتا  ااتصاصتته التتدقنا عتتا تتتاريخ عمتتان والتتدع   ا يا تتنةح ن لتته 
التتتال لنتتتي هتتت  اآلاتتتر ( د ذاررر العرررتلذإلب ضررريس)فتتتي شلتتتخ ن تتتأ عمتتترو الن تتتة اليتتتاني نخلتتتع 

 .إالّ  المصنر ك سه يعد تخّرته نا اك لترا يسي ا  قلنلة يسب  نا ع مله نا ف ر لنا
م قتتتتتتّدنب إلتتتتتتى ولنتتتتتتة اآلداب يجانعتتتتتتة يغتتتتتتداد يلًبتتتتتتا للت تتتتتتر  العلمتتتتتتي 2611فتتتتتتي ستتتتتتية  

Sabbatical  أق تتنه فتتي بريطاكنتتا المكتتان التتال نصتتلب فنتته علتتى التتدوت راعح ووتتان هتتدفي أن
بتأ ( التتاريخ العباستي)أواصأ ي  ي في نكتبا  بريطاكنا لنا في ن     ااتصاصي افو  

وقتد وافنتب تانعتة يغتداد علتى يلبتي . يا نة ااتصاصتي ال تاكيفي ن     تاريخ ع مان وا 
(. وصر د لذمتر  انلذماحلريلإلملريللع ار ن)وعلى المشرو  العلمي المنتر  الال قدنته وعي اكته 

وستتتافر  إلتتتى اك لتتتترا والت نتتتب يمروتتتن الدراستتتا  العربنتتتة ا ستتت ننة التتتتايس لجانعتتتة الك استتتتر 
فتتتا  التتتال رّنتتت  بتتتي أتمتتتأ ترننتتت  ويلتتت  نيتتتي ووتتتان رعنستتته ننيتتتاا  البروفستتت ر ولنتتتد عر 

يا  تتافة إلتتى عملتتي الب  تتي أن أدّرس فتتي المروتتن ننتتررا  فتتي تتتاريخ العتترب ولتتم أتتتردد فتتي 
 .شلخ

لتم عكتا لتدل ف تتر  نت انلتة عتا نصتتادر تتاريخ عمتان وا يا تنة ننيتتاا ح بتأ ويتب قتتد  
ل تتتا  نطلًعتتتا علتتتى تمعتتتب نتتتاد  أولنتتتة عييتتتا نتتتنا ويتتتب يالًبتتتا للتتتدوت راع ومتتتا ويتتتب يطبنعتتتة ا
 ترعب فتي رنلتة . المصادر التي تمكا نيتدل يالت  ها تم أن عطّلتس علنيتا  عتداد أيرونتته

الب ت  عتتا نصتتادر تتتاريخ ع متان فتتي المكتبتتا  البريطاكنتتةح نبتتدًعا يمكتبتتة المت تتع البريطاكتتتي 
 كتتتأ النااتتر  يتتالت ع وال يتت إ عتتا التتترا  العربتتي ا ستت ني علتتى ( المكتبتتة البريطاكنتتة اآلن)

 .Oriental Hallنخط يتا  أو نطبت عتا  وااصتة فنمتا عسمتى يالناعتة الشرقنة 
اتتتم إر  نكتبتتتا  تانعتتتتا  بريطاكنتتتة أاتتتترى ن تتتأ أعستتت  رد وومبتتتترد  وليتتتدن وااصتتتتة  

وقتتد . نكتبتتة ندرستتة الدراستتا  الشتترقنة واففريننتتة اتتم نكتبتتة تانعتتة ناتشستتتر وتانعتتة اعستتتر
ة الم تتتتت د  فتتتتي هتتتتاع المكتبتتتتا  والتتتتتي  تتتتاهدتيا يتتتتالعناح أدهشتتتتيي و تتتتر  المخط يتتتتا  العماكنتتتت
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وغالبنتيا يطبنعة ال ا  في نجا  ال نه والعنند ح ول ا البعض اآلار في نجتا  اللغتة وافدب 
ولعتتتأ نتتا  تتتتمعا ولدعتته ال قتتتب ال تتافي عستتتتطنس أن عع تتر علتتتى العد تتد نتتتا . والتتتاريخ واليستت 

فتي ا . ي عتداد المصتادر العماكنتة الم نت د المصادر العماكنة التتي تعتد فتي ال قتب ال ا تر فت
علتتتتى ستتتتبنأ الم تتتتا  ال ال صتتتتر ال كعتتتترف نتتتتا وتتتتت  العتتتت تبي الصتتتت ارل أو  نتتتتخار عمتتتتاكي 
يالمعيى المتعتارف علنته للمتخراح ال كعترف نييتا ست ى ال تنا  وا ياكتة وافكستابح بنيمتا عشتنر 

لنتتتتد كظمتتتتب نتتتتا .  العتتتت تبي أكتتتته ألتتتتع عتتتتدًدا نتتتتا ال تتتتت  افاتتتترى وهتتتتاع ال تتتتت  ال تتتتتنا  ن نتتتت د
استتتطعب ا يتت   علنتته نتتا المصتتادر العماكنتتة علتتى  تتكأ فصتت   تتعلتتا يالستتنر وافكستتاب 
والتتتراتم والتتتاريخ ال تت لي الم لتتي وعلنتتب علنيتتا نستت  المتتييس التتتاريخي التتال ستتر  علنتتهح 

اتتم  تترعب . م قتتدنب ستتمياًرا نتت   الم  تت   فتتي قستتم التتتاريخ2618وبعتتد عتت دتي إلتتى يغتتداد 
اب تمينتًدا لطبعته ننت  يبتس فتي يبعتته افولتى علتى ك نتة ات تاد المتخرانا العترب يإعداد ال ت
اتتتم يبتتس ال تتتتاب عتتتد  يبعتتتا  أاتترى وتتتان آارهتتتا فتتي نروتتتن إا تتتد للتتتترا  . م2616فتتي يغتتتداد 

 .م1221والتاريخ في دولة ا نارا  العربنة المت د  سية 
مت تتد  فتتي العتتناح م أعنتتر  اتتدناتي إلتتى تانعتتة ا نتتارا  العربنتتة ال2682وفتتي ستتية  

و تما تعتدع   . ولتم ت تا تانعتة الستلطان قتاب س قتد تدسستب يعتد. فغدو  قريًبا نا ع متان
تر  انلذمغلريالذماى ريلفريلذم رىونل"البركانس للمنررا  الدراسنة ينسم التاريخ اقترنب ن  ت   

 وبال عتتأ يا تتر  بتدريستته ننتت  استتت د  و نتتًرا نتتا ا يتت   علتتى نصتتادر"لذإلاررالويسلذلومرر 
 . قدعمة ونراتس ند  ة وب    في تاريخ الخلنس

ووعتتادتي التتتي ت تترر  عتتد  نتترا  فتتإكي أاطتت  نتتس بداعتتة تتتدريا نتتاد  نتتا المتت اد أن  
أننليا في المستنبأ إلى وتاب نييجي عسنر وفا اطة المنرر الدراسي يغض اليظتر إن وتان 

اريخ الخلتنس العربتي وهتاا نتا نصتأ ياليستبة لمتاد  تت. هاا ال تاب ستننرر وكتتاب نييجتي أم ال
كتر  لذمغلريالنن   ترعب يعتد تدريستي لته ات   ستي ا  بتتدلنع وتتاب فتي الم  ت  ح ف تان 

م و تتمأ افقتتالنم العربنتتة افربعتتة الم نطتتة 2683التتال صتتدر فو  نتتر  فتتي دبتتي ستتية  ذماى رري
وتياولتتتب . العتتراتح الب تترياح عمتتانح افنتت اإ: يتتالخلنس فتتي النتترون ا ستت ننة ال ستتنطة وهتتتي

ل صتت   هتتاع افقتتالنم ابتتتداً ا فتتتر  قبنتتأ ا ستت م وصتتدر ا ستت م وعصتتر افنتت ينا والعباستتننا ا
. مح وقمب  بتدريسه فتي تانعتة ا نتارا 2118سية /هت919نتى سن   الخ فة العباسنة سية 
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م ف تةتتتب يإنتتتدى الجراعتتتد ال  يتنتتتة 2683إال أكتتته يعتتتد عتتت دتي إلتتتى العتتترات وقبتتتأ كياعتتتة الستتتية 
تيا افدبنة ت ننًنا صت  ًنا أ ترف علنته صت  ي عراقتي هتارب نتا العترات وتتد تيشر في ص  

له عمً  في هاع الجريد ح استغأ  منرع الص  ي يعتض التا ا ال ععملت ن وال  ريتدون لغنترهم 
العترب " التدريستننا"أن ععمأح الكتناد ال تاب والتجريي يالمخلعح وقد استخدم الص  ي يعتض 

ليتتم أك ستتيم اال تتترا  فتتي هتتاا الت ننتتا الصتت  يح ول تتا ستت لب نمتتا  العتتانلنا فتتي ال  يتتب 
نتتا الم ن تتنا وأستتاتا  الجانعتتة ال تت يتننا أو غنتترهم  صتت  ي العراقتتي لتتم  تتيجي فتتي وستت  ألّ  ال

لند وان ف ت ى الت ننتا أن نخلتع وتتاب . نا دو  الخلنس للمساهمة فتي ت نننه الص  تي هاا
عتتا التتدع   ا يا تتنة ت تتب عيتت ان  قتتد كشتتر أيرونتتة نيتتدل يالتت  ها تتم( وهتت  أكتتا)الخلتتنس 

( افيرونتتتة وال تتتتاب)ودون أن عنتتتارن المشتتتارو ن فتتتي الت ننتتتا الصتتت  ي بتتتنا . تد تتتد ياستتتمه
ستت دوا الستتط ر وال نتترا  فتتي نستترننة عتتا أا قنتتا  وق اعتتد الب تت  العلمتتي وونتتع عجتت  أن 

ه ووا تتتي نتتتا فيتتترس ن ا تتتنس ال تتتتاب أكتتت. عكتتت نح دون أن  تطرقتتت ا إلتتتى افيرونتتتة وال تتتتاب
ستية التى   -هتت62أوسس يك نر نا ن     افيرونة التي كاقشب التدع   ا يا تنة نيتا ستية 

هتتتت فتتتي البصتتتر  وع متتتانح بنيمتتتا تيتتتاو  ال تتتتاب ت اصتتتنأ افقتتتالنم افربعتتتة نيتتتا فتتتتر  نتتتا قبتتتأ 182
وننيمتتتا تطرقتتتب  إلتتتى ال تتتتر  التتتتي . ا ستتت م اتتتم إليتتت ر ا ستتت م نتتتتى ستتتن   الخ فتتتة العباستتتنة

لفيلذم دذوشلأكثىلوتلاتيتلوى لإمي  عالجيا نيدل يالت  وأكثىلوتل كذلف الههىال.لأشىا 
أن رريلذعتارراالعلرر لو ررا ل  مررللفيارر ليتالرر لبفتررى لذمرراعد لذإلب ضرريسل(لو اوررسلذمهترر  )فرريل

 رلذمتيلع مج  لو ا ،لخ صسلوأنلذل ىوحسله نتلتحتلإشىذفي،لوورتلح ريلأنل082حت ل
ونتتتا الطبنعتتتي أن ت تتت ن المتتتاد   . وشأعتارررالعلي ررر لشرررى لأنلأشررريىل رااررر لإمي ررر لفررريلذم ررر

التاريخنتتتة نتتت   ع متتتان وا يا تتتنة نيتتتا إليتتت ر ا ستتت م ونتتتتى ستتتن   العباستتتننا أع تتتر نناركتتتة 
ح شلتتخ أن تتتاريخ ع متتان هتت  افع تتر غيتتى واتترا  (الب تتريا وافنتت اإ)يافقتتالنم الخلنجنتتة افاتترى 

 .كسبًنا نا يننة أقالنم الخلنس ياست يا  العرات يطبنعة ال ا 
لم ت ّاب تانعة يغتداد الخبتر بتأ  تكلب لجيتة للت ننتا فتي نتدى صت ة الخبتر التال و   

والبتتد أن أ تتنر أعً تتا يتتدكيي . أوردتتته الجريتتد  ووتتان قتترار اللجيتتة بتترفض التيمتتة تملتتة وت صتتن ً 
التتا ا  تتارو ا فتتي فبروتتة الستتنياري ح وأن رعتتنا " افستتاتا  الجتتانعننا"عتبتتب رًدا علتتى دعتتاوى 
وهكتتتاا أستتتن  فتتتي  تتتد الصتتت  ي العراقتتتي ونتتتا ستتتاكدع نتتتا . التتترد وتتتان ً ت ريتتتر الجريتتتد  كشتتتر 

 .في ال  يب والعرات" الجانعننا"
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وافهتتم نتتا شلتتخ أن نستتاعنيم لتتم تتتخد إلتتى إعنتتافي عتتا الب تت ح وهتتاا هتت  افنتتر التتال   
شلتخ أن يعتض البتان نا نتنا عجتابي ن يدإنتة نتا هتاا . عاك ا  يدف ن إلنه أواًل وقبتأ وتأ  تي 

ك ستًنا ويتروت ن العمتأ الب  تي تجيًبتا للمشتاعأح وقتد أإليتر  افإنتة أكيتي لستب الي   عصدن ن 
وانتًدا نتتا هتتخال  فلتم تتت ق يي إستتا تيمح وهتتاا نتا عجتت  نيتته يعتتض أصتدقاعي فتتي الجانعتتة قبتتأ 

ا ليح ولكمتا هتم أعتدا  ل تأ نتا ععمتأ وييتتسح نخال  افعدا  لنس ا أعداً ا  خصنأن ه. أعداعي
تبتت ن وال  ريتتدون لغنتترهم أن عكتتت  وال  يتجتت ن وال  ريتتدون لغنتترهم أن ال لشتتي  إال فكيتتم ال عك
علتتى أن ت تعتتالى فتتي ح  تتتنً ا نتتا قصتتتي نتتس تتتاريخ ع متتان"  المعاكتتا" يتتتسح لنتتد واكتتب تلتتخ 

عتت ن العبتتد نتتا دام العبتتد نخلًصتتا فتتي عملتتهح وقتتد وّ تتي تصتتمنمي علتتى االستتتمرار فتتي العمتتأ 
 تتاروب فنيتتا فتتي كتتدوا  الجمعنتتة التاريخنتتة البريطاكنتتة الب  تتي نتتا اتت   تتت الي الب تت   التتتي 

ننت   تاروب فتي ي ت   عتا . وكدوا  تانعة أعستر فتي عنتد ال ماكنيتا  نتا النترن العشتريا
تتتاريخ عمتتان والخلتتنس العربتتي وال  تتر السناستتي لإليا تتنة ودور أهتتأ عمتتان فتتي كشتتر ا ستت مح 

المرن م افستتاش التدوت ر ع عبتد  ووالخ في أسلمة الخلنس والمراعن ال  رية فنه بدع ى نا
ال ي  عبان الال وتان عصتر علتى نشتاروتي فتي اليتدوا  الستي ية فتي تلتخ ال تتر  ااصتة وأن 

هتت  تياوليتتا التتدع   العباستتنة فتتي رستتالتنيا للتتدوت راع ننتت  درس  تتعبان فتتي  انشتتترو التتد يا رايطتت
 . د تانعة هارفرد يدنريكا وواكب دراستي في تانعة ليدن يالممل ة المت

واتتت   فتتتتر  ال ماكنيتتتا  وأواعتتتأ التستتتعنيا  ويتتتب أنتتتاو  أن أتتتتد يالًبتتتا  تمتتتتس يستتتجاعا  
فمتا اليتادر . وقابلنا  نيدل يال  ها م فقتر  علنته ن  ت ًعا فتي تتاريخ ع متان دون تتدوى 

أن عع ر افستاش المشرف علتى تلمنتا كايته وتتاد وفت ت شلتخ صتب ر  ت متأ الصتعاب وافست ار 
اريخنة المرت   وااصة فمنا  تعلا بتاريخ ع مان فتي النترون ا ست ننة افولتىح لنجد الماد  الت

فغالبنتتة الطتت ب هتتدفيم ال صتت   علتتى  تتياد  الماتستتتنر أو التتدوت راع فتتي أقصتتر وقتتب وأقتتأ 
وغالبنة الط ب ع نن ن أهدافيم في كنأ الشتياد  العلنتاح ول تا لتنا وتأ الطت ب . تيد نمكا

بتتأ إن أغلتت  هتتخال  ععتبتترون الشتتياد  العلنتتا . أعتتادعمننا نتمنتتنياعصتتب  ن يتتان نا نرنتت قنا و 
Prestige  نتتدعا  للشتتير  فتتي المجتمتتس وستتلًما لل صتت   إلتتى المياصتت  اتتار  كطتتات الجانعتتة

 .ونراعن الب   
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م عننتتب علتتى يلتت  الت تتر  العلمتتي ال تتاكي فتتي نستتنرتي الجانعنتتة فتتي 2663فتتي ستتية  
ونتر  أاترى . دريستنة فتي الجانعتة وتأ امتا ستي ا وه  نتا نشترو  لع ت  الينةتة الت. يغداد

ذإلو ملن صرىلنرتل"عان الم     الال قدنته نا أتأ الت ر  العلمي عا تاريخ عمان وعي اكته 
 ". وىشالذمياى يلودو هلفيلتدحيالع ا ن

لند أعجبب يشخصنة ا نام كاصر وأسل به فتي ت ننتد النباعتأ الع ماكنتة وصتد المعتتد ا  
نا نكاس  اقتصادعة ل ييه نا ا   قرا تتي ل تتاب ابتا قنصتر نت    افتاك ح ام نا نننه

نستتتنر  ا نتتتام كاصتتترح ووتتتالخ أيرونتتتة ياانرستتتب وهتتت  يالتتت  اك لنتتتنل نعاصتتتر لتتتي فتتتي أعتتتام 
وأرد  أن أت تترى الم  تت   يالمناركتتة . الدراستتة ننتت  وتتت  عتتا النعاربتتة فتتي تانعتتة أعستت  رد

اعًمتا أرى فتي ا نتتام كاصتر النعربتي كم شًتتتا لنتد ويتتب د. بتنا نصتادر التتاريخ الم لتتى العماكنتة
للتتنعنم التتال ع تتاو  أن عجيتت   تتعبه ال تت ار  وي نتتا ليتتا استتتن اًل واإدهتتاًرا اقتصتتادًعاح ال أن 
  رييتتا فتتي نتتروب نتتدنر  وسناستتا  عننمتتة ال تبنتتي وال تتتارح وال  تتخ أن ت تعتتالى قتتد نبتتى 

 .بالتالي التنّدمعمان يعدد نا هخال  الناد  الا ا ننن ا ليا السلم و 
ونتتر  أاتترى وافنتتب تانعتتة يغتتداد علتتى ت رغتتي العلمتتيح وقتتد ستتافر  قاصتتًدا ليتتدن للننتتام  

يالب تت  فتتي نكتبتتا  بريطاكنتتا الغينتتة يالمخط يتتا  العماكنتتة وبالدراستتا  والب تت   فتتي تتتاريخ 
ع مانح ااصة يعد إليت ر المستشترت البريطتاكي ول يست ن وب  اته العد تد  والمتمنتن  فتي تتاريخ 

ولمتتا . ول تتا العتترات وتتان عمتتر يدإنتتة ننتت  ال صتتار االقتصتتادل والمنايعتتة السناستتنة. ع متتان
عاكب الع قا  الدبل ناسنة ننط عة نس بريطاكنا فند سافر  والعاعلة بًرا إلتى الممل تة افردكنتة 

وواكتتب الم اتةتتة غنتتر المرتنبتتة فتتي افردنح . اليا تتمنة ل تتي أنصتتأ علتتى التد تتنر  إلتتى ليتتدن
نتتا تنتتدعمي اتت   دعتت ا  نتتا اتت   تانعتتا  بريطاكنتتة لنبتت لي ودستتتاش إاعتتر ولبتتراإل يتتالرغم 

عافتتتتة ال تتتتماكا  المطل بتتتتة يعتتتت دتي إلتتتتى يتتتت دل يعتتتتد ستتتتية الت تتتتر  العلمتتتتيح رفتتتتض النيصتتتتأ 
وبعد اكتظتار دام أع تر نتا  تير . البريطاكي ني ي وعاعلتي تد نر  دا   إلى الممل ة المت د 

إلى ي دل أو الس ر إلى بلد آار للعمأ فنته وق تا  ستية الت تر   عيب أنام اناريا إنا الع د 
وبت فنتتا نتتا ت تعتتالى ونستتا الطتتالس إكيتتي ويتتب قتتد ف تتر  يعنتتًداح ونصتتلب ي  تتأ . العلمتتي

إننلي وصد ا ي  لتي في الم صأ افستاش الدوت ر أنمد عبد ت ال س  على ن افنتة للعمتأ 
علتتة الستت ر إلتتى لنبنتتا ننتت  عملتتب لمتتد  ستتية دراستتنة فنتترر  والعا. فتتي إنتتدى الجانعتتا  اللنبنتتة
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وهكاا أنب  النيصأ البريطاكي نشروعي للب   عا ا نام كاصر النعربتي التال ويتب . هيا 
 .أتطلس إلى إكجاإع يش ت وبنر

تدستتنا تانعتتة تد تتد  فتتي الم تترت يالممل تتة  اتت   ت اتتتدل فتتي لنبنتتا قتترأ  إع ًكتتا عتتا 
عتتتان رعتتتنا . آ  البنتتتبح ولكيتتتا  تتتملب نختلتتتع التخصصتتتا افردكنتتتة اليا تتتمنة ياستتتم تانعتتتة 

الجانعة افستاش الدوت ر ع عدكان البخنب الال إانلته ل تر  قصتنر  فتي تانعتة ليتدنح إال أن 
وبعتد اكتظتار لتم . ااتصاصه في التاريخ ال د   بنيما وان ااتصاصي في التتاريخ ا ست ني

فشتدد  . ال مد ت أنر التعنتنا فتي الجانعتة دم ي يً  على تندعمي يل  االلت ات وصليي و 
الرننتتأ والعاعلتتة ووتتان العتتنم هتتاع المتتر  ياتجتتاع ند يتتة الم تترت  تتمالي  تترقي افردن والتتتي تنتتس 

م رعنًستا 2661على يريا الن افأ بنا العرات وب د الشام وال جاإح وبدأ  العمأ في سبتمبر 
 .او ر ونخسًسا لنسم التاريخ يكلنة اآلداب يالجانعة الم

وفي تانعة آ  البنتب تعّرفتب وفو  نتر  علتى نجم عتة نتا الطلبتة الع متاكنناح يالبتا   
ويتتتت ب وقمتتتتب بتدريستتتتيم نختلتتتتع المنتتتتررا  الدراستتتتنةح ووتتتتتد  فتتتتنيم الجدعتتتتة ومتتتتا اتستتتتمب 
 خصتتتنتيم ياليتتتدو  وهتتتاا أنتتتر  ت تتتا علنتتته تمنتتتس نتتتا اتصتتتل ا يتتتالط ب الع متتتاكننا فتتتي ع متتتان 

ولتالخ . ووستطًنا ف تانعتة آ  البنتب أن ت ت ن نلتنتى إست نًنا تانًعتاووان نا أهدا. واارتيا
نتت ن يمختلتتع الجيستتنا  نتتا الطلبتتة نتتييم العمتتاكننا والمتتالننينا وغنتترهم نتتا لتستتاتا   عتتان اف

العتترب والمستتلمناح إال أن الطلبتتة العمتتاكننا ينتت ا ن تتااًل للطلبتتة المتتدرونا ل اتبتتاتيم فتتي نجتمتتس 
دراستة الماتستتنر فتي التتاريخ وال نته وبعتض     أ  د  ونتنا ب ت. الصتغنر  الجانعة وفتي بلتد  الم ترت 

افقستتام افاتترى فتتي الجانعتتةح تطلعتتب عّليتتي أتتتد يالًبتتا ع ماكًنتتا  تخصتتص يالتتتاريخ وتتي أبتتدأ 
نعتته نشتت اًرا تد تتًدا فتتي نستتنرتي العلمنتتة فتتي التتتاريخ الع متتاكيح إال إكيتتي لتتم أع تتر علتتى يالتت  

ونتتس شلتتخ اك تتتي لتتي المجتتا  نتتنا قتترر افستتتاش التتدوت ر . خع متتاكي عنتتدم للماتستتتنر فتتي التتتاري
البخنب أن عشرويي نشرًفا نشارًوا على عدد نا يلبتة الدراستا  ال نينتة العلنتا ووتالخ نياقًشتا 

وواكتتب اطتتة البخنتتب تطعتتنم الدراستتا  ال نينتتة يدصتت   نتتييس الب تت  التتتاريخي . فيرونتتاتيم
.      فنيي عنت م يته الطالت  فتي الماتستتنروق اعدع والعمأ على وتاية فصأ تاريخي ل أ ن

وقد تعّرفب نتا ات   هتاا المتييس علتى كخبتة نتا الطلبتة الع متاكننا التا ا  درست ن الماتستتنر 
افناد ت  )في قستم الدراستا  ال نينتة وتان نتييم كاصتر الستايعي التال قتّدم دراستة نتمنتن  عتا 
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رواعة ال تد   )واكب دراسته عا مح وصالي الب سعندل الال 2668سية ( ال ارد  في الخ ار 
 .وغنرهم و نر( عيد ا يا نة

ولشا ويب لم أتتد يلبتة ع متاكننا فتي الدراستا  التاريخنتة العلنتاح فنتد عنتد  العتنم علتى  
وهتاا نتا . ااتنار كخبة نا الطلبة افردكننا لدراسة ن   عا  تاريخنة ع ماكنة في الماتستتنر

الع قتة )وعتا ( ا نام تابر بتا إيتد افإدل)عا ت نا فعً  نن  أ رفب يعض افيرونا  
عما ويب أوته فتي عسنتشتنركي نتا الطلبتة (. هت182-231بنا ال نيا  وافعمة في ع مان سية 

في الجانعا  افردكنة افارى لدراسة ن   عا  في تاريخ ع متان و كيتا ن  ت عا  يكتر لتم 
ي المتتتختمرا  التاريخنتتتة فتتتي الممل تتتة عمتتتا التننتتتب  فتتتي أايتتتا  إيتتتاراتي ل  تتتترا  فتتت. تب تتت  و نتتتًرا

المت د  في أواار ال ماكنيا  وأواعتأ التستعنيا  يدنتد اليجبتا  الجتاد ا نتا ي بتي التا ا ويتب 
قد دّرستيم فتي البكتال ري س فتي تانعتة ا نتارا  العربنتة المت تد  يتالعنا فتي أواعتأ ال ماكنيتا  

وهتتاا الطالتت  هتت  اآلن افستتتاش وواصتتأ االتصتتا  بتتي نيتتا شلتتخ ال قتتب ولتتم عنطعتته ل تتد اآلنح 
الدوت ر نسا عبد ت الياب د  الال رّوتن اهتماناتته الب  نتة علتى  ترقي الجنيتر  العربنتة ووتان 

الشمعة التي أ تا   لته الطريتا  (و اوسلفيلد ذاسلوص د لذمت  انلذما ا ني)عتابي وما قا  
  العلمنتة التاريخنتة بت نننته وت   هتاع الدراستا. في ي  اه العد د  عا تاريخ ع مان ونصادرها

ت ننًنتا علمًنتا ن  ت عًنا نتس نندنتة ن نتد  ( ك  لذم اسلذمج وعللخرر  لذلورس)عتاب افإوت ل 
عتأ . البتا رإيتا وكشترع( ذمصرحيفسلذم حم نيرس)عما نّنا وتاًيا آاًرا في تاريخ ع مان ه  . تًدا

خ ن تتأ العد تتد نتتا فيتت  ع تستت  شلتت. شلتتخ علتتى نستتايه الختتام دون دعتتم نتتا أعتتة تيتتة علمنتتة
لتتتم ونتتتا هيتتتا كشتتتاهدع عستتتنر يخطتتت ا  تتتتاد  واابتتتتة فتتتي  المتتتخرانا ل تتتته ت تعتتتالى ول تتتته الع 

 .الطريا الص ني الال   صله إلى التمنن
وع ًدا إلى تانعة آ  البنب ورعنسيا ع عدكان البخنب فند أامر  تيت دع الدؤوبتة فتي  

( وحرررا لذما ذاررر الذما ا نيرررس)إلتتتى تدستتتنا االت تتتات نتتتس الجيتتتا  شا  الع قتتتة يستتتلطية ع متتتان 
هتتت والعمتتأ علتتى تمتتس ال اتتاعا والمصتتادر ال إنتتة نتتا أتتتأ إعجتتاد نروتتن ي  تتي 2126/م2668

وقد أكنطب بي نيمة إدار  ال ند  إ افة إلتى . نتندم اار  السلطية  يتم بتاريخ ع مان وتراايا
م عكتتا العمتتأ عستتنًرا بتتأ وتتان ولتت. رعاستتتي لنستتم التتتاريخح اتتم ت رغتتب يعتتد شلتتخ للعمتتأ فتتي ال نتتد 

البخنتتتب عخصتتتص نتتتا وقتتتته وتيتتتدع لإليتتت   علتتتى ستتتنر العمتتتأ فتتتي ال نتتتد  وي تتترم علتتتى 
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تط رهتتاح وغتتد  ال نتتد  نلتنتتى للطلبتتة العمتتاكننا فتتي الجانعتتة  ييلتت ن نتتا نصتتادرها وينتترأون 
عتتأ شلتتخ يالتعتتاون نتتس ستت ار  ستتلطية ع متتان فتتي . آاتتر اليشتترا  والصتت ع والمجتت   العماكنتتة

ل تتة افردكنتتة اليا تتمنة وبرعاعتتة نتتا المستتخولنا العمتتاكننا شول الع قتتة فتتي الستتلطية وعلتتى المم
رأستيم ستتمانة الم تتتي العتتام أنمتتد بتتا نمتتد الخلنلتي التتال لتتم  ي تتخ  تتنرو الجانعتتة وال نتتد  فتتي 

وبا  تتافة لليتدوا  التتتي عنتد  فتتي ال نتد ح فنتتد كشتر  ال نتتد  . الملتننتا  واليتتدوا  المتتايعتة
و تتاروب فتتي الملتننتتا  المتتايعتتة لل نتتد  فتتي .  ي تت اي ونخل تتاتي فتتي تتتاريخ ع متتان عتتدًدا نتتا

وفتي . ن   عا  عد د  فلم  ينطتس اتصتالي بيتا وال يالجانعتة التتي أن تنب فنيتا عشتر ستينا
تانعتتتة آ  البنتتتب أتن تتتب لتتتي ال رصتتتة لنيتتتار  عمتتتان  تتتما وفتتتد  لنتتتا  ن ا تتترا  فتتتي  تتتير 

 .م1222/هت2111رن ان نا عام 
م ويب قد وقعب عنًدا تد ًدا نس تانعتة آ  البنتب فتي عيتد رعنستيا 1221صنع وفي  

الجد د افستاش الدوت ر سلمان البتدورح ول يتي ف تةتب ياتصتا  هتات ي نتا التدوت ر عصتام بتا 
علتتتتتي التتتتترواس عمنتتتتتد ولنتتتتتة اآلداب والعلتتتتت م االتتماعنتتتتتة يجانعتتتتتة الستتتتتلطان قتتتتتاب س  تتتتتدع كي 

كرته علتتى نستتا الظتتا وال نتتة وأعلمتتته إكيتتي قتتد وقعتتب ل لت تتات يجانعتتة الستتلطان قتتاب سح فشتت
للتتتت  عنتتتًدا نتتتس تانعتتتة آ  البنتتتبح وأن افصتتت   تلننيتتتي أن أنتتتترم العنتتتدح ول يتتته فاتتتتدكي نتتتر  
أارى قاعً  يدكته اتصتأ بترعنا تانعتة آ  البنتب وأعلمته بيّنتة ولنتة اآلداب والعلت م االتتماعنتة 

 .ر  الخنار لياالست اد  نا ادناتيح وأن رعنا الجانعة قد ت
ن قع الدوت ر عصام الترواس ون قتع افستتاش : ولإا  ها ا الم ق نا اللا ا أعتن بيما 

التتدوت ر ستتلمان البتتدور لتتم عستتعيي إال الم افنتتة نيمتتا ول يتتي افنتتر نتتا غربتتة عتتا عتتاعلتي التتتي 
ح عتتان يعتتض أفرادهتتا ال  نالتت ن فتتي نرانتتأ نختل تتة نتتا الدراستتة فتتي ال اك يتتة والجانعتتة يتتافردن

نن  لم أعا أرغ  يالمغانر  في تغننر دراستيم لما قد  ترت  علتى شلتخ نتا أنت ر تتخار علتى 
 .فند اعتادوا على المنررا  والبرانس الدراسنة افردكنة. ت صنليم

يعد هتاا المشت ار نتا بداعتة الستبعنينا  نتا النترن العشتريا نتتى أواعتأ النترن ... واآلن 
عر  إلى تلخ النعت د الما تنة أدر  نتدى عمتا التتدبنر ا ليتي ال اند والعشرياح وأكا أع د يالاا

واكب ن ب وة دون وعي نيي لمتا الال  دّبر  خون البشرح وونع أن قصتي نس تاريخ ع مان 
فنتتد تعلنتتب بتتتاريخ عمتتان والتتدع   ا يا تتنة تيًبتتا إلتتى تيتت  نتتس تتتاريخ العتترات . ع افعتتامخ تخبتت
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أن تتر للتتدوت راع فتتي تانعتتة ليتتدنأ ولتتم أعتتا أنلتتم والتتدع   العباستتنة نيتتا بتتداعا   تتبابي وأكتتا 
بنيتتار  عمتتان أو أاطتت  للعمتتأ فنيتتا ااصتتة وأن تانعتتة الستتلطان قتتاب س لتتم ت تتا قتتد تدسستتب 

 .يعد
وفتتي قستتم التتتاريخ يكلنتتة اآلداب والعلتت م االتتماعنتتة يجانعتتة الستتلطان قتتاب سح وتتتد   

ا بتتتاريخ عمتتان والمكتبتتة فرصتتتي فتتي العمتتأح فالمصتتادر نتتت فر  وغرفتتة عمتتان غينتتة يمتتا  تعلتت
فنيتتا نتتا المراتتتس والتتدوريا  نتتا عغيتتي البانتت  المتطلتتس للب تت ح ولدار  المكتبتتة وغرفتتة عمتتان 
نستعد  لتلبنة يلبا  البان نا واستنراد نا عطلب كه نا نخط يا  أو نصادر ونراتتس تد تد  

عتا ستاعد  ووتان قستم التتاريخ قتد بتدأ العمتأ فتي الماتستتنر وفتي ال تا   تمر . غنر ن تت د 
الجتد وبتدأ  التتتدريا فتي الستية التميندعتتة للماتستتنر يا  تافة فتتي التتدريا فتي البكتتال ري س 

وفتتي غ تت ن . اتتم ا  تتراف علتتى رستتاعأ الطلبتتة التتا ا أكيتت ا الستتية التميندعتتة نتتا الماتستتتنر
الستتتي ا  افربعتتتة الما تتتنة ت ننتتتب لتتتي وفو  نتتتر  فرصتتتة ا  تتتراف علتتتى يلبتتتة ع متتتاكننا فتتتي 

التاريخ ا س ني ورغم تي   ن   عا  الرساعأ ول ا ال  ة الرات ة واكب لعيتاويا ناتستنر 
 .عا تاريخ ع مان

والستت ني . وهتتاا  تتي  يبنعتتي فالطالتت  الع متتاكي عمنتتأ لدراستتة تتتاريخ يتت دع قبتتأ غنرهتتا 
ال ات  على صتان  المعرفتة نتا أهتأ "أن ( أابار وال  اراسان)عن   في وتايه ( هت311  )

ععلم تأ أبياعيا وي  ظ أعام أنراعيا وال  ي  أإرى علنه نتا أن عجيتأ أابتار أر تهح البلد أن 
ووتتتان نصتتتنلة ". ولعلتتته عطلتتت  أابتتتار غنرهتتتاح ويكتتت ن بتتتالخ ومتتتا تتتتر  ال اتتتت  وتبتتتس الي افتتتأ

م سبس رساعأ في تاريخ عمان عدا الرستاعأ افاترى فتي ن  ت عا  1228ا  راف ل د سية 
 .ال ع قة ليا بتاريخ ع مان

وويتتتب أهمتتتا فتتتي إشن وتتتأ يالتتت  ويالبتتتة أال ععتبتتتروا نتتتا نصتتتل ا علنتتته نتتتا  تتتيادا   
. كياعتتة المطتتاف بتتأ تد تتنر  داتت   فتتي نعتتتر  الب تت  العلمتتي وستتنجدوا اآلفتتات ن ت نتتة أنتتانيم

ورغتم أن . أنا نا  يدف نا الشياد  الشير  والميص  فند نكم على نشروعه الب  ي يال شأ
وباليستبة لتي . ابناتيتا ت متا فتي نريتة الشتخص فتي استت مار وقتتهالغربة ليا ستلبناتياح فتإن إعج

فنتتد وتتتد  ال رصتتة يا  تتافة إلتتى نتتا أ تتر  إلنتته نتتا ا  تتراف علتتى الرستتاعأ الجانعنتتةح أن 
ذماردج لفريلتر  انلعار نلفريلذماصرىل)أعند ترتنت  أوراقتي الب  نتة ننت  كشتر  وتاًيتا يعيت ان 
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 درستته يلبتتة ( نتطلتت  تانعتتة)لمنتترر  ح ومتتا  تتاروب وأ تترفب علتتى ت ريتتر وتتتاب(ذإلاررالوي
ح ومتا كشتر  ننالتة (ت  انلعا نلود ذار الفريلذمحرر   لذإلارالويس)ال لنا  وافة وه  وتتاب 

كندعة عا الت ننتا الجد تد ل تتاب افإوت لح وب  ًتا آاتر عتا العت تبيح ومتا أعتد  تينتني وكشتر 
يا فتي التدوريا  عدًدا نا وتبتيح وتمعتب نتا استتطعب تمعته نتا ي ت   وننتاالتي التتي كشترت

 .المتي عة وأعد   كشرها في وت  تد د 
م ننتتت  ع نيتتتب رعتتتنا لنستتتم التتتتاريخ يال لنتتتةح أعتتتدد  يالتعتتتاون نتتتس لجيتتتة 1221ونيتتتا  

الدراستتا  العلنتتا يالنستتم نشتتروًعا لدراستتة التتدوت راع فتتي التتتاريخ التتال ستتنرى اليتت ر يعتتد اتتنتتاإع 
ا أن التعتتتاون بتتتنا قستتتم التتتتاريخ ونروتتتن مح ومتتت1226النيتتت ا  افعادعمنتتتة المعتتتتاد  فتتتي أواعتتتأ 

الدراستا  العماكنتتة يالجانعتتة غتدا أع تتر فاعلنتتة وكشتاًيا ننتت  تناتتر اطت  المروتتن يالعد تتد نتتا 
 .المشاريس ونييا نا  تعلا بتاريخ عمان وتراايا

ولشا وتتان نتتا قدنتتته فتتي التتتاريخ العباستتي قتتد كتتا  التنتتد ر ننتت  ر تت ب لجيتتة المياقشتتة  
الااععتتة " داعتتر  المعتتارف ا ستت ننة"ك نتتة تانعتتة ليتتدنح ور تت تيي لجيتتة أيرونتتتي لتيشتتر علتتى 

فإن نا أكجنته عا تاريخ عمان ال عنأ عا شلتخح . الصنب ل تاية ندااأ عا التاريخ العباسي
. فند كشر  تانعة آ  البنب ووند  الدراسا  العماكنة فنيا نخل اتي وب  اي عا تتاريخ عمتان

ور تتتت تيي هنةتتتتة . ي نتتتتختمرا  الجانعتتتتة أوستتتتمة تند ريتتتتةوني تيتتتتي فتتتتي أع تتتتر نتتتتا نياستتتتبة فتتتت
فتتي ستتلطية عمتتان ل تايتتة نتتدااأ عتتا تتتاريخ عمتتانح لعتتأ أبرإهتتا نتتداأ ( الم ستت عة العماكنتتة)
ونا الم ارقة أن هاا المداأ عجمس بنا االاتصاصنا التا ا اعتت  (. عمان والدولة العباسنة)

ت تتريم نعتتالي ال ا تتأ عبتتد العنيتتن بتتا ع وال أكستتى . فنيمتتا التتتاريخ العباستتي والتتتاريخ العمتتاكي
التترواس نستشتتار ت لتتة الستتلطان قتتاب س للشتتخون ال نافنتتة وولماتتته التتتي ستتتبنى ن  تتًنا لتتي فتتي 

مصتيلفريل)دراساتي التاريخنة عانة والعماكنة ااصةح وقد عّلا في رسالة ااصة يعد أن قترأ 
..". م الم تتابر  فتتي الب تت أن قصتتت م نتتس تتاريخ عمتتان قتتد أإليتتر  لتي صتت رت (: "ترر  انلعارر ن

(1) 

                                                 

 .م، مسقط2/1/1228رسالة بتاريخ ( 1)
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قصتي نس تاريخ عمان ناولب إعجاإها وا  ار  إلى ع ناتيا البارإ  في نستنرتي هاع  
التي اعتر تيا عنبتا ح ول ييتا واكتب ت ظتى يالرعاعتة ا لينتة فتي وتأ نرانليتا ولال لمتا ت نتا 

 .وأانًرافاهلل وال نننة نا ورا  النصد وال مد هلل رب العالمنا أواًل . نا ت نا
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 .الدراسا  العماكنةح تانعة آ  البنبح افردن
مح نيشتتت را  ونتتتد  الدراستتتا  1221صتتت ر  ال نيتتتا  ا يا تتتنة فتتتي المصتتتادر التاريخنتتتةح  -22

 .العماكنةح تانعة آ  البنبح افردن
مح ت ننتا نستا اليتاب د ح كنتد 1229وتاب وشع الغمة الجانس فابتار افنتة ليإوت لح  -21

 .نجلة الدارح الريار وتعلناح
مح نيشتت را  ونتتد  الدراستتا  الع ماكنتتةح تانعتتة 1228نشتتاد  نتت   العتت تبي الصتت ارلح  -23

 .آ  البنبح افردن
 (.هاع المنالة... )قصتي نس تاريخ ع مان -21
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مان أشرف عليها
ُ
 :أطروحات عن تاريخ ع

 .م2611تانعة يغدادح  الدع   ا يا نة في المشرت العربيح قسم التاريخح ولنة اآلدابح( 2)
ا نتتتام تتتتابر بتتتا إيتتتد افإدل ا يا تتتيح قستتتم التتتتاريخح ولنتتتة اآلدابح تانعتتتة آ  البنتتتبح ( 1)

 .م2661
هتتتتتح قستتتتم التتتتتاريخح ولنتتتتة 182-231الع قتتتتة بتتتتنا ال نيتتتتا  وافعمتتتتة ا يا تتتتنة فتتتتي ع متتتتان ( 3)

 .م1223اآلدابح تانعة آ  البنبح 
كنتةح قستم التتاريخح ولنتة اآلداب والعلت م االتتماعنتةح كنوى في عيتد ا نانتة ا يا تنة ال ا( 1)

 .م1229تانعة السلطان قاب سح 
ق تتتتتتنة ا نتتتتتتام الصتتتتتتلب بتتتتتتا نالتتتتتتخ الخروصتتتتتتيح قستتتتتتم التتتتتتتاريخح ولنتتتتتتة اآلداب والعلتتتتتت م ( 1)

 .م1229االتتماعنةح تانعة السلطان قاب سح 
لعلتتت م االتتماعنتتتةح ا نانتتتة ا يا تتتنة فتتتي التتتنما وال جتتتاإح قستتتم التتتتاريخح ولنتتتة اآلداب وا( 9)

 .م1221تانعة السلطان قاب سح 
صتتت ر  عمتتتان فتتتي نصتتتادر الجغرافنتتتة والتتترن   ا ستتت ننةح قستتتم التتتتاريخح ولنتتتة اآلداب ( 1)

 .م1229والعل م االتتماعنةح تانعة السلطان قاب سح 
 هتتتح قستتم التتتاريخح ولنتتة اآلداب1و9افنتت ا  السناستتنة وال نافنتتة فتتي ع متتان اتت   النتتركنا ( 8)

 .م1228والعل م االتتماعنةح تانعة السلطان قاب سح 
الب ييي ن   ع مانح قستم التتاريخح ولنتة اآلداب والعلت م االتتماعنتةح  –الصرا  النرنطي ( 6)

 .م1228تانعة السلطان قاب سح 
ح قستتتم (نشتتترف نشتتتار )ال تتتتي المبتتتنا فتتتي ستتتنر  الستتتاد  الب ستتتعند ناح دراستتتة وت ننتتتاح ( 22)

 .م1229داب والعل م االتتماعنةح تانعة السلطان قاب سح التاريخح ولنة اآل

 :أطروحات يف الفقه واحلديث شارك يف اإلشراف عليها
 .م2668رواعة ال د   عيد ا يا نةح قسم ال نهح تانعة آ  البنبح الم رتح افردنح  -2
ردنح افناد تتت  التتت ارد  فتتتي الختتت ار ح دراستتتة تختتتريسح قستتتم ال نتتتهح تانعتتتة آ  البنتتتبح اف -1

 .م2668
 


