
 
 

سهطبٌ َبجٙ 

و  1974 أكزٕثش، 14ػذٌ ، صحٛفخ 
 

*  مصادره و منهاج بحثو : التاريخ اليمني 
  

فًٛب ػذا انذساسبد األكبدًٚٛخ انزخصصٛخ ػٍ فزشاد لصٛشح ال رزؼذٖ ػبدح ػششاد انسٍُٛ يٍ      

  فٙ ربسٚخ انًٍٛ انطٕٚم ٔ انزٙ أجشٚذ يؼظًٓب ثبنهغبد األجُجٛخ، فهى ٚكزت حزٗ اٌٜ، ثأٚخ نغخ ثًب

ف ػبو انًبضٛخ يٍ ربسٚخ الرنك انؼشثٛخ، ربسٚخ ػبو ٔ شبيم، دلٛك ٔ يزكبيم، ٚغطٙ فزشح انضالصخ آ

، ٔ اإلساليٛخ (و أ٘ ظٕٓس اإلسالو.  ة 622ـ ق و 1000)انمذًٚخ : انًٍٛ ثؼصٕسِ انضالصخ انشئٛسٛخ

.  (و1974و ـ 1538)، ٔ انحذٚضخ (و1538و ـ 622)
 

إٌ رحمٛك ْزا انٓذف ضشٔس٘ إر يب أسدَب خهك ٔػٙ ربسٚخٙ ٔطُٙ صحٛح ػُذ انطبنت ٔ انًٕاطٍ      

ٌ سسى ْزا اإلطبس انًٕجز ٔ انًشكز ٔ إشبػزّ ثٍٛ انًٍُٛٛٛ  أٔ انًضمف ٔ انًسئٕل ػهٗ انسٕاء، كًب ٔ

سٛكٌٕ حبفز ػهٗ األلم نفئخ َشطخ ٔ يٓزًخ يُٓى نزٕاصم انجحش ثؼًك ٔ رّٕسغ فًٛب ٚشٖ كم 

يُٓى يٍ انمضبٚب أٔ انًجبالد أٔ انفزشاد انمصٛشح انًحذدح ثأَٓب فٙ حبجخ إنٗ يضم رهك األثحبس 

غشض انزٙ ُأنّفذ يٍ أجهّ ثبلأيب يب ُأنّف يٍ كزت ػبيخ ػٍ ربسٚخ انًٍٛ فإَٓب نى رف . انزخصصٛخ

سزخذاو ٘ إٔ ًْب ٚزؼهمبٌ ثمضٛزٙ، كزفٗ ثبنؼشض نسججٍٛ سئٛسٍٛٛ يُٓب فٙ ْزِ انصفحخأألسجبة 

 .اط ثحضِّيٍ يصبدس انزبسٚخ انًُٛٙ ٔ
 

:   قضية المصادر

انضالصخ أٌ ٚؼٙ يٍ انجذاٚخ أَّ أيبو ِ صٕسعػهٗ يٍ أساد أٌ ٚزؼشض نكزبثخ ربسٚخ انًٍٛ انؼبو ة     

ػهٗ  نغٕٚخ سزخذاو صالصخ يصبدس يخزهفخ، نكم يًُٓب طجٛؼخ خبصخ، ٔ رزطهت يٕاصفبد صمبفٛخ ٔإ

فًضالً ثبنُسجخ نًصبدس ربسٚخ انًٍٛ انمذًٚخ فززهخص يصبدسِ . األلم ٚجت أٌ ٚسزٕفٛٓب انًزصذ٘ نٓب

األسبسٛخ ثبنُمٕش انحًٛشٚخ ٔ اٜصبس، ٔ يٍ جٕٓد انؼششاد يٍ انشحبنخ انؼهًبء ٔ انجؼضبد انؼهًٛخ إنٗ 

ٔ ُكشف انُمبة ػٍ اٜالف يٍ ، ف يٍ ْزِ انُمٕشٜالانًٍٛ خالل انمشٍَٛ انًبضٍٛٛ رجًؼذ نذُٚب ا

ٔ يؼظى ْزِ انُمٕش نى رزشجى ثؼذ ٔ يٕجٕدح فٙ انًذَٔبد األصشٚخ فٙ انًزبحف ٔ . انمطغ األصشٚخ

. انًؼبْذ انؼهًٛخ فٙ انخبسط
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 . َُشش ػهٗ حهمزٍٛ* 

 


