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 : امللخص
عرفت مدينة ا١توصل عرب اترخيها الطويل أبهنا مدينة علم، برز فيها الكثَت من العلماء، ومن ىؤالء االستاذ الدكتور      

مية من خالل ْتوثو ومؤلفاتو ىاشم حيِت ا١تالح الذي كانت وما تزال بصماتو واضحة يف دراسة اٟتضارة العربية االسال
ا١تتنوعة يف موضوعاهتا وأىدافها، فضاًل عن طروحاتو العلمية ا١تهمة اليت ركزت على مضامُت ا١تعارف ا١تًتاكمة لألحداث 
التارخيية، وىذا دليل على العمق اٟتضاري للموصل، وقد كان الدكتور ىاشم ا١تالح أحد أعضاء اجملمع العلمي العراقي 

خيص دراسات السَتة النبوية، فضاًل عن نتاجو يف الفلسفِة ومناىجها واسهامات اخرى ٗتص مطبوعات  ورواده فيما
اجملمع، وقد تناول البحث كل ما سبق معتمدًا على ا١تصادر االولية اليت ٗتص اجملمع، فضاًل عن ا١تذكرات الشخصية 

 ث.للدكتور ا١تالح غَت ا١تنشورة وا١تقابالت الشخصية خالل فًتة البح
 اجملمع العلمي، ٣تلة. الكلمات ا١تفتاحية: ا١تالح، ا١توصل، اسهامات،  

Abstract: 
           Throughout its long history, the city of Mosul was known to be a 

city of science where many ulama became prominent. One of them is 

Professor Doctor Hashim Al-Mallah whose fingerprints are still be seen in 

the Islamic Arab Civilization study by means of his different research 

papers and works , which related topics and objectives in addition to his 

important Scientific desertations which concentrated on the contents of 

accumulating knowledge of historical events. This is an evidence of the 

heritage depth of Mosul. During the time when the Iraqi Scientific 

Complex great scientific achievements in studying and verification of 

Islamic Arabic heritage, Doctor Hashem Al-Malah was one of the pioneers 

in the complex concerning the prophetic biography study in addition to his 

products in philosophy and its approaches, together with other 

contributions related to the publications of the complex. The paper tackles 

all that was mentioned above depending on the primary sources that are 

relevant to the complex and on his unpunished personal diaries and the 

frequent interviews with him during period in which the paper was done.                                   

 Keywords:Al-Mallah, Mosul, contributions, Majma,a al-Almy ,magazine 

 املقدمة: 
من الطبيعي ان تكون مدينة ا١توصل من اٟتواضر اليت برز فيها علماء ٢تم الرايدة يف اختصاصاهتم،وذلك ١تا ٢تا من    

اىم رواد  لعل منت االكادديية والثقافية، و موروث علمي وحضاري وعوامل تسمح لظهور شخصيات ٢تا اثرا كبَتا يف اجملاال
ا١تدرسة التارخيية يف جامعة ا١توصل الذين كان ٢تم دور كبَت يف أتسيس ىذه اٞتامعة االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح 
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الذي يعد من اوائل اساتذهتا الذين سامهوا يف انشائها منذ منتصف الستينات من القرن ا١تاضي، ومل يقتصر عطائو العلمي 
ط، بل كانت لو انشطة علمية يف مؤسسات علمية اخرى مثل اجملمع العلمي العراقي، وىناك بعض على جامعة ا١توصل فق

الدراسات اليت كتبت عن ىذه الشخصية على سبيل ا١تثال البحث ا١توسوم )االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح واسهاماتو يف 
تاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح وجهوده (،وكذلك البحث ا١توسوم)االس24،ص3122اتريخ اٟتضارة االسالمية()الطائي،

(،فضال عن الدراسات 441،ص3125العلمية يف كتابة السَتة النبوية كتاب)الوسيط يف السَتة النبوية امنوذجاً( )دمحم،
االكادديية اليت تناولت سَتتو واسهاماتو يف كتابة التاريخ اٟتضاري،اذ قامت الباحثة كواكب ٧تيب دمحم يف قسم التاريخ 

ية اآلداب/جامعة االنبار بكتابة رسالتها للماجستَت ا١توسومة)ىاشم حيِت ا١تالح فكره وجهوده يف كتابة التاريخ( و٘تت بكل
، اما ا٢تدف من ىذا البحث فهو تسليط الضوء على النشاطات العلمية لألستاذ 22/3131/:3مناقشتها بتاريخ 

بوصفو عضوا فعااًل بو، فضاًل عن طروحاتو التارخيية والفلسفية من الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح يف اجملمع العلمي العراقي 
خالل مسامهتو ا١تتواصلة على صعيد حضور الندوات وا١تؤ٘ترات اليت عقدىا اجملمع، واسهاماتو يف ٖترير ٣تلة اجملمع العلمي 

م البحث اىل مقدمة واربع العراقي ونشرة اوراق ٣تمعية،فضاًل عن نشر بعض مؤلفاتو العلمية من قبل اجملمع، وقد قس
فقرات وخا٘تة، مشلت الفقرة االوىل نبذة عن اجملمع العلمي العراقي، وتناولت الفقرة الثانية نبذة عن حياة االستاذ الدكتور 

ء ىاشم ا١تالح، وٖتدثت الفقرة الثالثة عن تعيينو عضواً عاماًل يف اجملمع العلمي العراقي، اما الفقرة الرابعة فقد سلطت الضو 
على نشاطات ا١تالح العلمية والثقافية يف اجملمع ومشلت ٤تاور عدة ابرزىا اسهامات االخَت يف ا١تواسم والندوات وا١تؤ٘ترات 
اليت عقدىا اجملمع العلمي، وكذلك دور ا١تالح يف ٖترير ٣تلة اجملمع ونشرتو، وضمت ا٠تا٘تة ابرز النتائج اليت توصل اليها 

 البحث.
 عم  الللعم  اللراق :نبذة عن اجمل -اولا 
اجملمع العلمي العراقي ىو مؤسسة علمية ثقافية رٝتية ىدفو العناية ابللغة العربية واحملافظة عليها واالعتناء ابلًتاث العريب    

واالسالمي، وتشجيع البحث ا٢تادف يف اآلداب والعلوم والفنون، اجتمع علماء العراق ومفكريو من خالل تنسيق اٞتهود 
، اذ أتسس ٣تمع 2:32م اجملمعيون يف الدول العربية النضاج الراي واالجتهاد، وبدأت فكرة أتسيس اجملمع عام مع اقراهن

لغوي مهمتو تعريب الكلمات واجياد ا١تصطلحات العلمية وترٚتة الكتب اليت حيتاجها الباحث يف البحث والدراسة، وكان 
اعر معروف الرصايف وتوفيق السويدي يتألف من ٞتنة تضم الشاعر ٚتيل صدقي الزىاوي، والش

 (.31-24، ص ص8::2وغَتىم.)االلوسي،
، وتوالت التشريعات لتنظيم عملو وارتباطو ومرجعيتو، 2:58وقد مهد ذلك إلصدار قانون اجملمع العلمي العراقي لسنة   

لكردي، اجملمع العلمي أتسست ثالث ٣تامع يف العراق وىي اجملمع العلمي العراقي، اجملمع العلمي ا 2:74ويف سنة 
،مت دمج اجملامع اللغوية الثالثة العربية والكردية والسراينية ضمن ٣تمع علمي واحد ىو اجملمع 2:89السرايين ويف سنة 

العلمي العراقي، تفرعت منو ىيئتان مها: ا٢تيئة الكردية وا٢تيئة السراينية واضافة اعضاء من علماء العراق اىل االعضاء 
ان عدد اعضاء اجملمع ٔتا فيهم رئيسهم يًتاوح بُت العشرين والسبعة والثالثُت عضواً، ديثلون ٥تتلف ا١تخضرمُت، وك
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صدر  6::2االختصاصات العلمية والثقافية، وأتلفت من ىؤالء االعضاء دوائر علمية وٞتان دائمة ومؤقتة، ويف عام 
تشمل كافة التخصصات العلمية والتقنية وعدم حصرىا قانون جديد اعيد ٔتوجبو تنظيم اجملمع العلمي اذ توسعت اىدافو ل

بتخصصات اللغات العربية والكردية والسراينية والًتاث العريب واالسالمي، بل امتدت لتشمل ٗتصصات العلوم التطبيقية 
االنسانية وتوظيف  ا٢تندسية،الزراعية،الفلسفية، القانونية، االقتصادية وا١تعلومات وشىت ا١تعارف ا١تختلفة،هبدف اثراء ا١تعرفة

ىذه ا١تعارف ٠تدمة التنمية يف العراق والبالد العربية، وبذلك يقًتب عمل اجملمع اكثر فأكثر اىل مفهوم عمل ما يعرف يف 
دول العامل ا١تتقدمة أبكاددييات العلوم اليت تضم يف العادة كبار العلماء وا١تفكرين وا١تبدعُت، وبعد احداث اٟترب االخَتة 

االيرانية اليت مر هبا العراق ارتبط اجملمع بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وبعد ذلك فك ارتباطو لَتتبط حىت  -العراقية
وقتنا ىذا بديوان رائسة اٞتمهورية، واعتاد اجملمع على تنظيم حلقات نقاشية و٤تاضرات ثقافية وندوات علمية على مدار 

خصصات كل عامُت، وللمجمع تقليد متبعُ ، اذ يقوم بتكرمي كبار علماء العراق العام، وعقد مؤ٘ترًا علميًا يف احد الت
ومبدعيو سنوايً ٔتنح جائزتُت احدامها يف الدراسات االنسانية واالخرى يف الدراسات العلمية، وللمجمع مطبعة خاصة بو، 

( اليت كانت وما تزال 2:61نها سنة)ومن أىم اصدارتو الدورية )٣تلة اجملمع العلمي العراقي( اليت صدر العدد االول م
ميدااًن تبارت على صفحاهتا اقالم كبار العلماء وا١تفكرين والباحثُت من اعضاء اجملمع وغَتىم وتصدر اجمللة أبربعة اجزاء 
سنوايً، وكانت اإلصدارات ما بُت كتب ٤تققة او مًتٚتة او مؤلفة، كما ديتلك اجملمع مكتبة ضخمة خاصة بو، وكانت نواة 
ىذه ا١تكتبة كتب ديوان وزارة ا١تعارف آنذاك، كما ٘تكن اجملمع من تصوير نفائس ا١تخطوطات والكتب يف بغداد والقاىرة 

( وتعاقب على رائسة ىذا اجملمع عدد من 68،ص8::2ودمشق واالستانة ولندن وابريس وغَتىا من ا١تدن،)االلوسي،
ية عن حياة ىؤالء االعالم وبقية اعضاء اجملمع العلمي، فلَتجع اليها الشخصيات) قدم كتاب اجملمعيون يف العراق ترٚتة واف

 ( سوف يتم ذكرىم حسب التسلسل الزمٍت :55، ص46،ص8::2من احب االستزادة االعظمي،
الدكتور -4،:2:6جدد سنة  2:64-:2:5االستاذ منَت القاضي  -3،:2:5-2:59الشيخ دمحم رضا الشبييب-2

الدكتور  -6،:2:8-2:76الدكتور عبد الرزاق ٤تي الدين  -2:73،5-2:72وجدد  2:65-2:64انجي االصيل
الدكتور ٤تمود حياوي  -3111،8-7::2الدكتور انجح دمحم خليل الراوي  -7،7::2-:2:8صاحل اٛتد العلي 

-3118الدكتور اٛتد مطلوب الناصري -:،3118-3115الدكتور داخل حسن جربو -3115،9-3111ٛتاش 
 وٟتد االن.  3129بد اجمليد ٛتزة الناصر الدكتور ع -3129،21

 )االعظمي، ستمرة.م زال اجملمع قائمًا والعضوية فيووال 3114وكان اجملمع مر أبربعة مراحل، وتوقفت فعالياتو منذ سنة 
 (286، 55، 33ص ،8::2

 نبذة عن حياة الستاذ الدكتور هاشم املالح: -اثنياا  
، 2:69،واهنى دراستو االبتدائية وا١تتوسطة والثانوية فيها عام 2:51وصل سنة ولد ىاشم حيِت حسُت ا١تالح يف ا١ت    

،كما حصل على دبلوم الدراسات العليا يف الشريعة االسالمية 2:73والتحق بكلية اٟتقوق ّتامعة بغداد وٗترج فيها سنة 
نون/ جامعة القاىرة، وبعد عودتو يف كلية القا 2:75، ودبلوم الدراسات العليا يف القانون العام وذلك عام 2:74سنة 
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، 2:76اىل العراق عُت مدرسًا مساعدًا يف معهد احملاسبة العايل التابع لدائرة انئب رئيس جامعة بغداد يف ا١توصل سنة 
، مث اوفدتو اٞتامعة اىل ا١تملكة ا١تتحدة الربيطانية للدراسة ّتامعة سانت اندروز وحصل 2:79وترقى اىل مرتبة مدرس سنة 

 ((، وكان عنوان اطروحتو اليت تقدم هبا )نظام حكومة الرسول)2:82الدكتوراه عام  على
The Governmental System of The Prophet Mohammed ،(، 6:5،ص3118)الطالب

 وىي دراسة مقارنة يف النظم االسالمية والقانون الدستوري، وبعد عودتو من ا١تملكة ا١تتحدة وىو حيمل الدكتوراه نسب اىل
، 2:83/:/2قسم التاريخ كلية اآلداب )ىيئة االنسانيات كما كانت تسمى آنذاك( وحصل على مرتبة استاذ مساعد يف 

وشغل مناصب عديدة ابتدأىا ٔتنصب معاون مدير معهد احملاسبة العايل  ،2:88/:/2مث حصل على لقب االستاذية يف 
( وعميدًا لكلية اآلداب يف 9/8/2:78-27/7خالل الفًتة ، مث مديرًا للمعهد 23/4/2:77التابع ٞتامعة ا١توصل يف 

-25/21/2:85،مث شغل ابإلضافة لعمادة كلية اآلداب منصب عميد كلية االدارة واالقتصاد وكالة يف 23/21/2:84
، واصبح مسجل عام جامعة ا١توصل وكالة بتاريخ 2:85/:/2-25/9، وعميد شؤون الطلبة وكالة بتاريخ 32/8/2:86
، وىذا ما اشار اليو 41/2/2:88-27/9/2:86، مث وكيل رئيس اٞتامعة يف 25/9/2:87-25/3/2:88

(، وتقديراً 2:88/ 41/2- 3/21(،وعُت رئيساً ٞتامعة ا١توصل وكالة بُت) 33/5/3113ا١تالح)مقابلة شخصية بتاريخ 
/تشرين 2-2:88/تشرين الثاين/6تاريخ ٞتهوده العلمية واالدارية اختَت مستشارًا لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ب

، من قبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور دمحم صادق ا١تشاط وقد صدر مرسوم ٚتهوري بتعيينو، 2:89االول/
وللدكتور ا١تالح انشطة ادارية اخرى عدة خالل فًتة الثمانيات والتسعينات من القرن ا١تاضي منها ٦تثل التدريسيُت يف 

اٞتامعة ١تدة سنتُت، وعضو ٣تلس كلية اآلداب، ورئيس ٞتنة الًتقيات العلمية يف كلية اآلداب، وعضو ٞتنة الًتقيات ٣تلس 
العلمية ا١تركزية يف جامعة ا١توصل، وعضو يف ٣تلس قسم التاريخ ويف اللجنة العلمية وٞتنة الدراسات العليا ورئيس قسم 

اصدار اول  2:97(، وعندما قررت جامعة ا١توصل سنة47،ص3122)الطائي،2:95التاريخ يف كلية اآلداب سنة 
، 3::2موسوعة حضارية عن ا١توصل وقع االختيار عليو ليكون رئيسًا لتحريرىا وصدرت ا١توسوعة ٓتمسة ٣تلدات سنة 

م يف وتعد اليوم من ابرز ا١توسوعات اليت صدرت يف الوطن العريب يف القرن العشرين بكوهنا موسوعة عامة وشاملة اسه
( استاذًا وابحثاً، والدكتور ا١تالح عضو يف العديد من ا٢تيئات العلمية داخل العراق منها عضويتو يف 71ٖتريرىا اكثر من)

( 3114-3111،وعضويتو يف ٣تلس امناء بيت اٟتكمة)بغداد( اثناء ا١تدة من )7::2/7/2اجملمع العلمي العراقي بتاريخ
رير ٣تلة آداب الرافدين، وعضو يف ىيئة ٖترير ٣تلة دراسات مستقبلية (، ورئيس ٖت:46،4،ص ص 3131)احملمدي،

لكلية اٟتدابء اٞتامعة، وعضو يف ا٢تيئة االستشارية جمللة دراسات اترخيية )لبيت اٟتكمة(، وعضو ىيئة ٖترير اجمللة القطرية 
اد ا١تؤرخُت العرب، وعضو مؤسس يف اٖتاد للتاريخ واالاثر، فضاًل عن عضويتو يف ٚتعية ا١تؤرخُت واآلاثريُت العراقيُت، واٖت

 )ذنون، االدابء والكتاب العراقيُت، وعضو يف اجمللس االستشاري يف مركز الدراسات ا١تستقبلية يف كلية اٟتدابء اٞتامعة
 (.4ص ،3122
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القانون واثناء مسَتتو العلمية فقد اشرف على ٨تو سبعُت رسالة ماجستَت وأطروحة دكتوراه يف التاريخ االسالمي و   
(،ولو عدد من ا١تؤلفات يف التاريخ االسالمي واٟتضارة العربية االسالمية منها: كتاب 5ص ،3122 ا١تقارن)ذنون،

(، وكتاب) ا١تفصل يف فلسفة التاريخ()ا١تالح، 22،ص2::2)الوسيط يف السَتة النبوية وا٠تالفة الراشدة() ا١تالح،
(الذي صدر مؤخراً 28،ص3131اريخ واٟتضارة االسالمية()ا١تالح،( وكتاب )قراءات معاصرة يف الفكر والت4،ص3116

عن دار غيداء،وغَتىا من الكتب اليت تبُت الفكر التارخيي والفلسفي للدكتور ا١تالح، كما لديو مسامهات يف أتليف 
ضارية(،  الكتب وا١توسوعات )ابالشًتاك( منها: كتاب)العراق يف التاريخ (، كتاب)العراق يف مواجهة التحدايت اٟت

 كتاب)حقوق االنسان يف الشريعة والقانون(، ولديو العديد من البحوث ا١تنشورة منها :
 .2:83(، جامعة ا١توصل،5دولة ا١تدينة بُت اثينا ومكة، ٣تلة آداب الرافدين،العدد) -2

االسس العقائدية إلسالمية القدس منشور يف ٣تلة )القدس يف ا٠تطاب ا١تعاصر(، جامعة الزرقاء  -3
 .9::2ية،عمان،االىل

 .:::2،بغداد،5،مج4قراءة جديدة يف طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة، ٣تلة اجملمع العلمي العراقي،ج -4
 .3113(،جامعة بغداد،24معامل ا٢توية اٟتضارية لدولة اٟتضر، ٣تلة دراسات اترخيية،العدد) -5
قد حصل على شهادات تقديرية من جهات وابلنظر لغزارة انتاجو العلمي والبحثي على مدى سنوات عدة من العطاء، ف  

 متعددة منها:
 كرم من قبل وزارة الثقافة واالعالم مرات عديدة ٔتناسبة نشاطو العلمي والثقايف . -2
 لديو اكثر من ثالثُت كتاب شكر وتقدير من جامعة ا١توصل ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجهات اخرى. -3
 .2:97بل اٖتاد ا١تؤرخُت العرب سنة حاصل على وسام ا١تؤرخ العريب من ق -4
 .6::2حاصل على شهادة تقديرية إلسهاماتو العلمية من االٖتاد العام لألدابء والكتاب يف العراق سنة  -5
 (.7،ص3122لعطاءاتو العلمية والثقافية )ذنون، 3113حاصل على وسام العلم وشارة العلم من الدرجة )أ( يف سنة  -6
يت اٟتكمة، قسم الدراسات التارخيية بعنوان )ا١تنجز التارخيي ألساتذة اٞتامعات العراقية( كرم يف الندوة اليت عقدىا ب   -7

شار اليو ا١تالح)مقابلة وىذا ما ا .35/3/3131يف قاعة بيت اٟتكمة برائسة الدكتور اٝتاعيل طو اٞتابري،بتاريخ
 (.33/5/3131شخصية بتاريخ 

ة البكالوريوس، وزدت شرفًا عندما اصبح مشرفا على اطروحيت للدكتوراه وكان يل الشرف يف التتلمذ على يديو يف مرحل   
، واىل االن مازال :311ا١توسومة)اٟتياة العلمية يف ا١توصل منذ الفتح وحىت هناية القرن الثالث ا٢تجري( وذلك سنة 

يد من ا١تواسم الثقافية الدكتور ىاشم ا١تالح مستمرًا يف عطائو العلمي ويعمل حاليًا بصفة استاذ متمرس وحيضر العد
 والندوات وا١تؤ٘ترات العلمية. 
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 تلني الستاذ الدكتور هاشم املالح عضوا عامالا يف اجملعم  الللعم  اللراق : -اثلثاً 
( سنة، 67وكان عمره ٨تو) 7::2/7/2مت تعيُت االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح يف اجملمع العلمي العراقي بتاريخ  

ي ا١تتميز، وبقي عضوا فيو حىت الوقت اٟتايل، وعمل عضوا يف دائرة الًتاث العريب واالسالمي اليت كانت نظرا لعطائو العلم
تتألف من االعضاء االتية اٝتاؤىم ادانه: الدكتور نزار عبد اللطيف اٟتديثي)رئيساً(،والدكتور عبد اٟتليم اٟتجاج، والدكتور 

طلعت الياور، والدكتور ليث اٝتاعيل انمق، والدكتور علي ا١تياح عامر سليمان، والدكتور ىاشم ا١تالح، والدكتور 
 (.77، 62، ص ص8::2)االعظمي،

 وكانت ىذه الدائرة تضم أربعة فروع علمية وىي:
فرع التاريخ واٟتضارة: وقد توىل ا١تالح اعمال مقررية ىذا الفرع، فكان مسؤواًل عن ادارتو ونشاطاتو، وكان يعمل معو  -2

وىم ال حيملون صفة  -التدريسيُت يف جامعة بغداد من ذوي العناية ابألْتاث التارخيية واٟتضارية يف ىذا الفرع بعض
وىم كل من السادة الدكتور خضَت عباس اٞتميلي، والدكتور ٛتدان الكبيسي، والدكتور نشأت   -العضوية يف اجملمع

 كامل، والدكتور مفيد كاصد الزيدي.
كتور عامر سليمان مقررية ىذا الفرع، وعمل معو عدد من التدريسيُت ا١تتخصصُت فرع اللغات القددية: وقد توىل الد  -3

 ابلتاريخ القدمي يف جامعة بغداد.
فرع العمارة والفنون: وقد توىل مقررية ىذا الفرع الدكتور طلعت الياور، وكان يساعده يف عملو عدد من ا١تتخصصُت  -4

 من جامعة بغداد.
يتو الدكتور عبد اٟتليم اٟتجاج وقد عمل يف ىذا الفرع عدد من التدريسيُت فرع اتريخ العلوم: وقد توىل مقرر  -5

 (.982ا١تتخصصُت من جامعة بغداد)مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة، ص
يف ضوء ما تقدم فقد كان يتوجب على ا١تالح وعلى بقية اعضاء اجملمع العلمي ان حيضر ثالثة اجتماعات دورية متوالية   

ن يوم الثالاثء ىو ا١تتفق عليو، وكان يتطلب ذلك الكثَت من االعمال والواجبات العلمية والبحثية يف كل اسبوعُت، وكا
(، كما ساىم يف اعمال 983إل٧تازىا يف ا١توصل قبل الذىاب اىل بغداد بعد اسبوعُت )مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة،ص

، وكانت اللجنة تتألف من: الدكتور منذر 6::2نة لس 4ٞتنة وضع التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون اجملمع العلمي رقم 
ابراىيم الشاوي رئيساً، والدكتور اٛتد مطلوب، والدكتور ليث اٝتاعيل انمق، والدكتور ىاشم ا١تالح، والدكتورة ىدى صاحل 

 (.  77،89، 55، ص ص 8::2مهدي عماش)االعظمي،
عت نشاطات ا١تالح العلمية والثقافية يف اجملمع تنو  نشاطات الدكتور هاشم املالح الللعمية والثقافية: -رابلاا 

العلمي العراقي عرب ا١تشاركة يف ا١تواسم والندوات وا١تؤ٘ترات اليت تعقد، كذلك نشاطاتو يف ٖترير ٣تلة اجملمع العلمي العراقي 
 امهيتها: ونشرة اوراق ٣تمعية، فضالً عن قيام اجملمع بنشر بعض كتبو يف مطبعة اجملمع اليت سيتم تناو٢تا حسب
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 يف املواسم والندوات واملؤمترات الللعمية للعمجعم  الللعم  اللراق : -2
اعتاد اعضاء اجملمع العلمي العراقي ان يلقوا ٤تاضرات عامة يف اختصاصاهتم ضمن النشاطات اليت كان ينظمها اجملمع     

حريصًا على ا١تسامهة يف ىذه النشاطات كمواسم ثقافية او ندوات، أو تلك اليت تقيمها دوائرىم العلمية، وكان ا١تالح 
 بقدر اتصال االمر ْتقل ٗتصصو وعنايتو، وندرج ىنا بعض ىذه النشاطات :

قدم ا١تالح فيو ٤تاضرتو  7::34/23/2-5/22ا١توسم الثقايف الذي اقامو اجملمع العلمي للمدة من  -
قافة الغربية(، كشف فيها ا١تالح عن اثر التاريخ ا١توسومة)طبيعة العالقة بُت التاريخ واٟتضارة يف الفكر االسالمي والث

االسالمي يف اٟتضارة العربية و ثقافة الغرب، وقد نشرت ىذه احملاضرة ضمن اعمال ا١توسوم الثقايف يف كتاب عنوانو 
 (.257-:23،ص7::2)اٟتضارة(،)ا١تالح،

 8::37/7/2-36اٟتضارة للمدة الندوة العلمية اليت عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي/فرع التاريخ و  -
اذ اشار الدكتور ا١تالح اىل "ان البحث  شارك هبا ا١تالح إبلقائو ٤تاضرة بعنوان )ا٢توية العربية قبل االسالم وعصر الرسالة(،

هبا  يف ا٢توية الثقافية لالمة من ا١تباحث اٟتديثة اليت ظهر االىتمام هبا من القرن التاسع عشر ا١تيالدي، وتواصلت العناية
حىت الوقت اٟتاضر، وكان لعلماء االجتماع واالنثربولوجيا دور متميز يف ىذا اجملال اذ درسوا االشكاليات اليت يثَتىا ىذا 

(، وقد نشرت اعمال 41،ص8::2اٟتقل ا١تعريف ٖتت عنوان الشخصية الثقافية او اٟتضارية لألمم واٞتماعات" )ا١تالح،
، فضاًل عن إلقاء 8::2ة عرب حقب التاريخ(، نشرتو دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد،ىذه الندوة يف كتاب )ا٢توية العربي

ا١تالح كلمة فرع التاريخ واٟتضارة يف ىذه الندوة لكونو مقررا لو اذ ذكر فيها "ان وجود االمم يرتبط بوجود ثقافتها ا٠تاصة 
 (. 21،ص8::2وىويتها ا١تتميزة" )اجملمع العلمي،

، شارك ا١تالح فيو من خالل ٤تاضرتو اليت 8::21/4/2ائرة الًتاث العريب واالسالمي بتاريخ ا١توسم الثقايف لد -
،ٖتت عنوان) مفهوم الًتاث يف 8::2/ 21/4القيت يف ىذا ا١توسم يف الساعة السابعة مساءًا من يوم االثنُت ا١توافق 
غة العربية، وعند الغرب ويف الفكر العريب ا١تعاصر الفكر العريب واشكالياتو( اوضح فيو ا١تالح مفهوم الًتاث يف معاجم الل

من خالل عرض اراء ثالثة ابحثُت يف ىذا اجملال أبسلوب ٤تايد ويف اطار السياق الفكري من اجل ٖتقيق الوضوح 
يف  وا١توضوعية وىم كال من الدكتور عبد هللا العروي والدكتور فهمي جدعان، والدكتور دمحم عابد اٞتابري، الذين اشاروا 

كتاابهتم على ان ا١توقف من الًتاث ديثل احدى ابرز االشكاليات اليت تواجو الفكر العريب ا١تعاصر، وعلى ا١تفكرين تقدمي 
ا١تعاٞتات ٢تا ٔتا يساعد على ٖتقيق النهوض واالنبعاث اٟتضاري لالمة وقد نشر مع بقية ٤تاضرات ا١توسم الثقايف بكتاب 

 (.39-8،ص:::2لعلمي،اٝتو) الًتاث والنهضة( )اجملمع ا
،القى ا١تالح فيو ٤تاضرة 8::38/21/2-8::2/:/33ا١توسم الثقايف الذي اقامو اجملمع العلمي يف ا١تدة من -

بعنوان)الثقافة التارخيية يف الفكر االسالمي واٟتديث دراسة نقدية ١تفهومها وطبيعتها وجدواىا( اشار فيها ا١تالح اىل مفهوم 
سن الفهم واالدراك ألحد اٟتقول ا١تعرفية، وقد تطورت بتطور العلم يف ٣تاالت اٟتياة كافة، فضالً الثقافة التارخيية ابهنا ح
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عن فاعليتها يف الفكر االسالمي و الفكر الغريب، وقام اجملمع بنشرىا ضمن بقية ٤تاضرات ا١توسم الثقايف بكتاب 
 (.79-54، ص ص 9::2اٝتو)الثقافة( )اجملمع العلمي،

، القى ا١تالح فيو 9::2/7/2-9::22/6/2لدائرة الًتاث العريب واالسالمي للمدة من ا١توسم الثقايف  -
٤تاضرتو ا١توسومة) نظرية الًتاث عند فهمي جدعان( وقد بُت فيها مفاىيم الًتاث عند االخَت وىو مفكر اردين من اصول 

شار اىل نظرية الًتاث القائمة على ثالثة ، ولو العديد من ا١تؤلفات يف الفكر االسالمي، وا2:51فلسطينية من مواليد سنة
مفاىيم بوهبا بًتتيب متسلسل: تناول الباب االول حدود الًتاث، وٖتدث الباب الثاين عن وظيفة الًتاث، ومشل الباب 

(،وقد 215-6:،ص9::2الثالث ابداع الًتاث، وقد قام اجملمع بنشرىا يف كتاب )الًتاث والنهضة()اجملمع العلمي،
اضرات ىذا ا١توسم ابىتمام االساتذة اعضاء اجملمع العلمي العراقي وبقية السادة اٟتضور، كما كتبت عنها حظيت ٚتيع ٤ت

، 2. السنة9::٣2تلة اوراق ٣تمعية يف اعدادىا الصادرة يف ذلك اٟتُت)على سبيل ا١تثال: أوراق ٣تمعية،
 ( 29،ص27،ص2العدد

، ٔتناسبة مرور 8::39/22/2-35ي يف بغداد للمدة من الندوة العلمية ا١توسعة اليت أقامها اجملمع العلم -
، ساىم فيها أربعة وعشرون ابحثًا من داخل 8::37/22/2ٜتسُت عامًا على أتسيسو)العيد الذىيب( الذي صادف يف 

التطور،  العراق وخارجو)عراب وأجانب(، وقد ساىم الدكتور ا١تالح فيها عرب تقدديو ْتثاً ٖتت عنوان)القومية العربية: النشأة،
اذ كشف عن الصياغة اٟتديثة للقومية العربية وكيف تطورت واىم ا٠تصائص اليت ٘تيزت هبا، وقد نشرت ْتوث  ا٠تصائص(

صفحة() اجملمع  697ىذه الندوة يف كتاب نشره اجملمع العلمي بعنوان) القومية العربية وا١تستقبل( وقد أتلف الكتاب من)
 (.63-46، ص9::2العلمي،

ٖتت عنوان)كتب  9::5/23/2 عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي يف جامعة ا١توصل بتاريخ الندوة اليت -
االنساب مصدرًا لكتابة التاريخ(، وقد جاءت الدعوة ٢تذه الندوة ٔتبادرة من الدكتور ا١تالح بكونو مقررًا فرع التاريخ 

جو يف دراسة االنساب( قدم ا١تالح فيها نظرية ابن واٟتضارة، عرب تقدديو ورقة عمل ا١توسومة)نظرية ابن خلدون ومنه
م( بكونو احد ا١تؤرخُت العظام الذين ا٧تبتهم اٟتضارة العربية االسالمية، وذلك النو استوعب 2517ىـ/919خلدون)ت

وا٠ترب يف  ا١تعطيات الثقافية ٢تذه اٟتضارة، ومل يكتف ابلعرض اجملرد لفكرة االنساب يف كتابو ا١تسمى)العرب وديوان ا١تبتدأ
أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان االكرب( بل قدم صورة مفصلة لألنساب منذ بدء ا٠تليقة وحىت 
العصر الذي عاش فيو، منطلقا من دراسة النوازع النفسية لإلنسان ومدى أتثَتىا على عالقاتو مع االفراد االخرين يف 

ياتو ومصاٟتو يف صراعو مع قسوة الطبيعة وقسوة ا١تنافسُت لو من ابناء اٞتماعات اجملتمع وىو يسعى للمحافظة على ح
االخرى معتمدا على اسس عدة منها ان العرب اذا طالت سكناىم يف اٟتواضر فاهنم يفقدون االىتمام أبنساهبم ودييلون 

ة الًتاث على عقد ىذه الندوة، (، وبعد موافقة دائر 6،21،ص ص ٨3111تو االنتساب لقراىم وامصارىم)اجملمع العلمي،
حرص ا١تالح على مسامهة اكرب عدد من اساتذة جامعة ا١توصل هبذه الندوة اليت تضمنت تقدمي عشرة ْتوث متخصصة، 
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ٙتانية منها لباحثُت من اساتذة جامعة ا١توصل، مثل االستاذ الدكتور عامر سليمان ببحثو)االنساب يف اٟتضارات العربية 
، ص ص 3111اذ الدكتور علي ايسُت اٛتد ببحثو)التوراة مصدرًا للتاريخ االشوري(، )اجملمع العلمي،القددية(، واالست

، وقد وصفت ٣تلة )اوراق ٣تمعية( اعمال 3111(، وقد قام اجملمع العلمي بطبع ونشر وقائع ىذه الندوة عام 219، 1:
دكتور ىاشم ا١تالح عضو اجملمع العلمي ومقرر فرع التاريخ ىذه الندوة بقو٢تا:" تضمنت وقائع الندوة : ا١تقدمة اليت كتبها ال

واٟتضارة، وبُت فيها اىتمام العرب ابألنساب وحفظ اصو٢تا وفروعها منذ عهد بعيد، وكشفت الندوة ان الكتاابت 
عشرة ْتوث ا١تسمارية أظهرت ان العراقيُت القدماء وغَتىم من االقوام العربية كانت ٢تم عناية كبَتة ابألنساب، وتضمنت 

نظرية ابن خلدون ومنهجو يف دراسة االنساب( للدكتور ىاشم ا١تالح...و)انساب االشراف للبالذري مصدراً للتاريخ (ىي
االقتصادي االسالمي( للدكتور ٧تمان ايسُت و)االنساب يف اٟتضارات العربية القددية( للدكتور عامر سليمان و)التوراة 

 (.34-33،ص5، العدد3111علي ايسُت اٛتد وغَتىا.." )اوراق ٣تمعية، مصدراً للتاريخ االشوري( للدكتور
ندوة عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسالمي بعنوان) الوطن العريب النواة واالمتدادات عرب حقب التاريخ(، للمدة  -

امتداد الوطن  ، وكانت ىذه الندوة ابقًتاح من ا١تالح من اجل التعمق والتوسع يف دراسة عملية38/2/3111-37من 
العريب من موطنو االول شبو اٞتزيرة العربية اىل اطرافها يف العراق والشام ومصر وبقية بلدان ا١تغرب العريب، والقي يف ىذه 
الندوة ثالثة عشر ْتثًا جاء ٙتانية منها من جامعة ا١توصل، القى فيها ا١تالح كلمة االفتتاح بصفتو مقررًا لفرع التاريخ 

ح فيها امهية ىذه الندوة يف دراسة تطور الثقافة وا٢توية العربية االسالمية، وبعد انتهاء الندوة قام اجملمع بطبع واٟتضارة، اوض
وقائع الندوة بكامل ْتوثها والتعقيبات اليت دارت حو٢تا من اجل التوثيق ونشر مضمون البحوث على اوسع نطاق، 

 (.469-2،ص3111)اجملمع العلمي،
، 27/22/3111-24علميًا بعنوان )العراق وٖتدايت القرن اٟتادي والعشرين( للمدة من عقد اجملمع مؤ٘ترا  -

وكان عدد البحوث ا١تشاركة يف ىذا ا١تؤ٘تر قد بلغت اثنان واربعون ْتثًا يف ٥تتلف االختصاصات العلمية واالدبية، وكان 
ا١تالح احد ا١تشاركُت يف اعمال ىذا ا١تؤ٘تر ببحثو ا١توسوم)الثقافة العربية والعو١تة( اذ اشار اىل ان االستاذ الدكتور ىاشم 

اٟتضارة العربية شأهنا شأن اٟتضارات االخرى ال ديكن ان تفٌت وتتالشى بسبب ٖتد عارض او ازمات بسيطة، وجيب 
الم لو، بل ينبغي ان يكون حافزاً لوضع وسائل تساعد ٖتدي العو١تة اليت ىي امتداد للتحدي االستعماري، وليس االستس

على تطوير معطيات اٟتضارة لتكون ٔتستوى التحدي، وقد تبٌت ا١تؤ٘تر عدداً من افكار وتوصيات ىذا البحث منشور يف  
 (.39-38،ص3111كتاب العراق وٖتدايت القرن اٟتادي والعشرين، )اجملمع العلمي،

المي يف اجملمع العلمي العراقي ندوة بعنوان)الشورى والدديقراطية( بتاريخ عقدت دائرة الًتاث العريب االس  -
،وشارك الدكتور ا١تالح ْتلقة نقاشية بعنوان)آداب ا١تهنة واخالقيات العلوم( بُت فيها ٝتات ا١تؤرخ العلمية 38/7/3113

 (.55،ص3113واالخالقية،)اجملمع العلمي،
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 عناية اجملعم  الللعم  بفلسفة التاريخ:-3  
٣تموعة من النشاطات  9/22/3111وحىت  3111/ 27/21قدمت دائرة الًتاث العريب واالسالمي اثناء ا١تدة من     

الثقافية يف ٣تال دراسة فلسفة التاريخ، وقد كان ا١تالح رائد ىذا النشاط وا١توجو لو، اذ قدم ٤تاضرة علمية يف اجملمع بتاريخ 
خ" وىو موضوع فلسفي وبشكل خاص يف فرع فلسفة العلوم يعٌت ابلعالقة بُت ، بعنوان "السببية يف التاري27/21/3111

حدث يسمى السبب وحدث اخر يسمى االثر، ْتيث يكون اٟتدث الثاين نتيجة لألول، كما استضاف اجملمع الدكتور 
/ 21/ 34اريخ مؤيد عزيز من جامعة ا١توصل لتقدمي ٤تاضرة بعنوان :السنن الكونية والتفسَت االسالمي للتاريخ" بت

)اجملمع 3111/ 21/ 41،وايضًا الدكتور دمحم عطا هللا لتقدمي ٤تاضرة عن "دور الرجل العظيم يف التاريخ" بتاريخ 3111
 (56،:3، ص ص3111العلمي،

الدكتور  3112وقد واصلت دائرة الًتاث العريب واالسالمي عنايتها بفلسفة التاريخ فدعت يف موٝتها الثقايف لعام      
نعم رشاد اللقاء ٤تاضرة بعنوان :"ا١تعتزلة والتاريخ"، كما دعت الدكتور ٧تمان ايسُت لتقدمي ٤تاضرة بعنوان :" عبد ا١ت

(، لقد أاثر ىذا النشاط ٛتاس اجملمع العلمي لتبٍت 256،ص3112التفسَت االقتصادي للتاريخ" )وقائع ا١توٝتُت الثقافُت،
ا١تكتبة العربية لتأليف كتاب موسع عن فلسفة التاريخ يتوىل عرض قضاايىا مقًتح دائرة الًتاث العريب واالسالمي ْتاجة 

ونظرايهتا بروح موضوعية مبسطة. وىكذا فقد تقرر تكليف ا١تالح بتأليف كتاب)ا١تفصل يف فلسفة التاريخ( ْتكم ٗتصصو 
ر ا١تالح مدة سنتُت لتأليفو يف ىذا ا١توضوع وقيامو بتدريسو ١تدة ربع قرن من الزمان، وقد منح اجملمع العلمي للدكتو 

الكتاب، ومل تكن ىذه ا١تدة كافية ابلنظر لسعة وتشعب مباحث الكتاب، ٢تذا اضطر اجملمع اىل ٘تديد ا١تدة حىت ٘تكن 
، وقد صدر الكتاب عن مطبعة اجملمع 23/4/3115ا١تالح من اكمال الكتاب واحالتو اىل مطبعة اجملمع العلمي بتاريخ 

( صفحة،  تضمن اربعة ابواب ىي على التوايل اٞتذور التارخيية لفلسفة 6:7د صفحاتو )وقد بلغ عد 3116سنة 
التاريخ، فلسفة التاريخ: النشأة، الطبيعة، االىداف، ا١تدارس الكربى يف فلسفة التاريخ، الفلسفة النقدية للتاريخ وا١تستقبل 

 (.32-3116،31اريخ،)ا١تالح،وحيتوي كل ابب عددا من الفصول تناولت موضوعات مهمة يف ميدان الت
ويعد واحد من اوسع وامشل الكتب اليت صدرت ابللغة العربية يف موضوع فلسفة التاريخ، لذا فقد طبع بطبعات متعددة   

(، فهذا الكتاب اضاف 991-:98بعد ذلك عن دار الكتب العلمية يف بَتوت، )مذكرات ىاشم ا١تالح قيد النشر،ص
ا١تعلومات العلمية القيمة وفتح الباب ١تن جاء بعده من ا١تؤرخُت لينهلوا منو ويضيفوا اىل ا١تعرفة اىل ا١تعرفة التارخيية بعض 

(،وكان ٢تذا الكتاب صداه يف مدينة ا١توصل اذ اثٌت الكثَت على 5،ص:7، العدد3116االنسانية،)جريدة فىت العراق، 
ا اثنت النشرة التعريفية الدورية )تربويون( اليت  (، كم4، ص83،ع3116ا١تالح مثل الدكتور عادل البكري)فىت العراق،

 (.9،ص39،ع3116كانت تصدرىا كلية الًتبية يف جامعة ا١توصل عليو،)ومضات جامعية،
ويف اطار النشاط العلمي لدائرة الًتاث العريب واالسالمي فقد طلب اعضاء الدائرة من ا١تالح ان يقوم بتعريب       

ليزية اىل اللغة العربية ليتوىل اجملمع العلمي أمر طبعها ونشرىا، فوافق االخَت على ذلك اطروحتو للدكتوراه من اللغة االنك
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( من زاوية القانون الدستوري ا١تقارن، وبعد ا٧تاز ألمهية موضوع االطروحة يف دراسة نظام اٟتكم يف عهد الرسول دمحم)
 (( وىو ترٚتة لعنوان االطروحة.رسول)ترٚتة االطروحة اىل العربية، قدمها اىل اجملمع بعنوان ) حكومة ال

على الرغم من الدراسات العديدة اليت قام هبا ا١تؤرخون، واحملدثون والفقهاء عن حياة الرسول، لكنهم مل يقدموا صورة   
كتور واضحة ا١تعامل عن نظام اٟتكم االسالمي آنذاك ٔتا يتناسب مع امهيتو التارخيية واٟتضارية ٢تذا النظام، وقد حاول الد 

ا١تالح ان يوفق يف دراستو ٢تذا ا١توضوع بُت ا١تنهج التارخيي الذي حياول ان يقدم ا١تاضي كما حصل ابلضبط، وبُت ا١تنهج 
القانوين ا١تقارن الذي يستعُت يف فهم ا١تاضي اب١تبادئ والنظرايت ا١تعتمدة يف القانون الدستوري عن دولة الرسول ونظام 

(، وقد رحب اجملمع ابألطروحة وقامت مطبعتو بطبعها ونشرىا يف سنة 7، 4ص ص، 3113ا١تالح، ) اٟتكم فيها،
. وقد لقي الكتاب اىتمامًا واسعًا من قبل الباحثُت ذوي االختصاص يف السَتة النبوية والتاريخ االسالمي، فضالً 3113

 ،3113 )ا١تالح، حكومة الرسول،عن عامة القراء، لذا فقد قامت دار الكتب العلمية يف بَتوت إبعادة نشره ابلعربية، 
(،فضاًل عن 23،ص3119(، ويف اصلو ابللغة االنكليزية كي تساعد على نشره بُت قراء اللغة االنكليزية، )ا١تالح،2ص

ذلك، فقد ابدرت الدار العربية للموسوعات إبعادة طبع كتاب حكومة الرسول بعد اجراء تعديل طفيف على عنوانو 
 . 3115ى ملسو هيلع هللا ىلص( وقد نشر سنة حكومة الرسول ا١تصطففأصبح)

 نشاطاته يف حترير جملة اجملعم  الللعم  اللراق : -4
، أي بعد انشاء 2:61تعد ٣تلة اجملمع العلمي العراقي من اجملالت العلمية ا١ترموقة، وقد أخذت يف الصدور منذ سنة      

علمية فيها فضاًل عن بعض االساتذة والكتاب اجملمع بثالث سنوات، وقد حرص اعضاء اجملمع على نشر نتاجاهتم ال
،ان يقوم 7::2ا١تعروفُت، وقد وضع الدكتور ا١تالح نصب عينيو منذ ان اصبح عضوًا عاماًل يف اجملمع العلمي يف عام 
(،وكان لو 992بنشر افضل البحوث العلمية اليت كتبها يف حقل ٗتصصو يف ىذه اجمللة،)مذكرات ا١تالح غَت ا١تنشورة،ص

كبَت يف استمرارىا من خالل مسامهتو بعدة ْتوث ٗتص التاريخ االسالمي وعصر الرسالة بصورة خاصة بلغ عددىا دور  
 حسب اطالعي ثالثة عشر ْتثا نشرت يف بعض اعداد ىذه اجمللة وسيتم تناو٢تا حسب التسلسل الزمٍت ٢تا وىي:

، 7::2ليل لبعض االشكاليات"( )ا١تالح،ْتث)ا١تقاطعة االقتصادية واالجتماعية لبٍت ىاشم يف مكة "عرض وٖت -2
(، بَُت مقاطعة قبيلة قريش لبٍت ىاشم وبٍت ا١تطلب حدث مهم وخطَت يف اتريخ العرب والدعوة 315،ص54، مج3ج

االسالمية، وىناك العديد من االشكاليات اليت ٖتتاج اىل مزيد من اٞتهد من اجل تفسَتىا وازالة ما يكتنفها من 
 مر الذي قام بو الدكتور ا١تالح بدراستو ومناقشتو يف ىذا البحث .غموض وتناقض وىو اال

(، سلط الضوء فيو على 1:،ص55،مج2ْتث)الرقابة الصحية ونظام اٟتسبة يف اٟتضارة العربية االسالمية( )ا١تالح،ج -3
 نظام اٟتسبة وذلك الرتباطو ْتياة اجملتمع ومدى مطابقتو ألوامر الشريعة.

، 8::2( اٖتادية أم موحدة(، )ا١تالح،للدولة العربية االسالمية يف عهد الرسول)ْتث)الطبيعة القانونية  -4
( ومؤسساهتا من (،اذ حاول ا١تالح يف ىذا البحث شرح طبيعة الدولة اليت اسسها الرسول):23،ص55،مج5ج

موحدة تقوم على  خالل ا١تبادئ والنظرايت السائدة يف القانون الدستوري والعلوم السياسية، وقد توصل ابهنا دولة
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اساس وحدة السلطة بعناصرىا الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، واعًتفت بوجود التنظيمات االجتماعية  
كالعشَتة والقبيلة يف داخل االمة والسماح لرؤسائها ٔتمارسة بعض الوظائف االدارية وىذا ال يعٍت ٕتزأة السلطة، وامنا 

ة االدارية مراعاة للظروف اٞتغرافية واالجتماعية اليت كانت سائدة يف شبو اٞتزيرة يدل على وجود نوع من الالمركزي
 العربية. 

 ،56مج، 4ج ،9::2  م(، )ا١تالح،:73-733ىـ/9-2ْتث)ا١تستضعفون يف مكة من ا٢تجرة حىت الفتح   -5
صغار السن و كيف سلط الضوء على الفئة ا١تستضعفة من الناس واحوا٢تم يف مكة مثل النساء والفقراء و  (،45ص

 تعرضت للتعذيب واالضطهاد آنذاك.
)من اجل منهج حضاري يف كتابة التاريخ مفهوم الدولة واشكاليات استخدامو يف تدوين التاريخ العريب  ْتث -6

(، اذ حاول ا١تالح ان يبُت ان الدولة مل ٕتسد يف نظر ا١تفكرين 8، ص56مج ،5، ج9::2 االسالمي()ا١تالح،
دل ا١تطلق الذي كانوا يتطلعون اىل ٖتقيقو، الن عدل الدولة يف احسن احوالو ال يعدو احملافظة على ا١تسلمُت فكرة الع

االمن واهناء نزاعات اجملتمع، وان فكرة العدل ا١تطلق ال ديكن ان ٖتقق يف الفكر االسالمي اال من خالل ا٠تالفة 
خون مصطلح الدولة يف كتاابهتم للتعبَت عن حكم الفئة القائمة على االلتزام ٔتقاصد الشريعة، وىكذا فقد استخدم ا١تؤر 

ا١تسيطرة على اٟتكم، اما الفقهاء فلم يكن ىذا ا١تصطلح متداواًل بينهم بسبب ان الدولة ال ٘تثل عندىم اٟتكم ا١تثايل 
الفة، الذي يهدف اىل ٖتقيق مقاصد الشريعة، فاستخدموا مصطلحات التعبَت عن السلطة اٟتاكمة مثل االمامة، وا٠ت

وا١تلك، والسلطان وغَتىا، فضاًل عن استخدامهم مصطلحات االمة، واٞتماعة، والقوم للتعبَت عن الشعب، واستعملوا 
 مصطلح االرض، ودار االسالم ليدل على فكرة االقليم.

ة (، عاٞتت ىذه الدراس83ص ،57مج ،4ج ،:::2 ْتث)قراءة جديدة يف طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة( )ا١تالح،-7
طبيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة ىل كانت خروجاً طوعياً من مكة ام كانت اخراجا قسراي منها؟ وتوصلت اىل ان ا٢تجرة  
كانت قسرية دفعهم اليها قومهم بعد ان ٗتلوا عن واجباهتم يف ٛتايتهم والدفاع عنهم، فضال عن ذلك فقد قاموا 

 بظلمهم وفتنتهم عن دينهم اٞتديد.
(،حاول ا١تالح 39،ص58،مج2،ج3111م بن ايب االرقم مركزًا للدعوة االسالمية يف مكة( )ا١تالح،ْتث)دار االرق -8

تقدمي تعريف ٢تذا ا١تكان لكونو احد مراكز نشر الدعوة االسالمية، أبسلوبو السلس مشبهًا الدعوة أبي تنظيم 
العلمي االكادديي ان حيول  سياسي البد لو من مكان سري لعقد االجتماعات والتباحث، كما استطاع أبسلوبو

جزئيات صغَتة من الدعوة االسالمية اليت مرت ٔترحلتُت السرية والعلنية، اىل مالمح وأركان ْتوث اصيلة ومبتكرة. 
( يف توظيف العصبية العشائرية لبٍت ٥تزوم الذين ينتمي اليهم االرقم يف من خالل توضيحو ٧تاح الرسول دمحم)

 ار .ٛتاية نشاطاتو يف ىذا الد
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(، اذ اكد فيو على أن :8، ص58، مج5،ج3111ْتث) اٞتذور التارخيية لبعض العقوابت االسالمية( )ا١تالح، -9
العقوابت االسالمية جاءت استجابة ٟتاجات حقيقية وعميقة كانت قائمة يف اجملمع العريب عند ظهور االسالم، واهنا 

 ليت كان يعاين منها ذلك اجملتمع.قد قدمت العالج لعدد من اٞترائم واالوضاع السلبية ا
(،اذ اوضح 214،ص59،مج5،ج3112ْتث)الرسالة االسالمية ودورىا يف نشأة اٟتضارة العربية االسالمية( )ا١تالح، -:

فيو عمق الًتابط بُت العروبة واالسالم واجملتمع العريب االسالمي واٟتضارة العربية االسالمية، واستمر ىذا الًتابط فاعالً 
ٟتقب التارخيية اليت ىيمنت فيها قيم االسالم الروحية والسياسية على اجملتمع وٝتحت ألىل الذمة ان أيخذوا طوال ا

 دورىم الفاعل يف اجملتمع، فضال عن التعايش مع اٟتضارات االخرى يف اطار قانون الوحدة والتنوع 
،ص :5/مج3، ج3113العراقية(، )ا١تالح، ْتث) اشكالية القيم واالصيل يف تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات -21

(، عاجل ىذا البحث اشكالية تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات العراقية وا١تعايَت ا١تستخدمة يف تصنيفها اىل ثالثة 45
أصناف: أصلية، وقيمة، ومفيدة، واكد على ضرورة التقومي العلمي للبحوث والعمل على تطويره من اجل احملافظة على 

 ة العلمية.السوي
 ،:5مج ،5ج ،3113 ْتث )حكومة ا١تأل يف مكة منذ عهد قصي بن كالب حىت ظهور االسالم( )ا١تالح، -22

(، وضح فيها ا١تالح طبيعة حكومة ا١تأل وىم زعماء قريش واىل الشورى واٟتكم فيها ابهنا دديقراطية كانت 251ص
 تستند اىل الشورى واالٚتاع يف اٗتاذ القرارات.

(، بُت فيو ا١تالح 241-:23،ص62،مج3،ج3115كومة ا١تأل منذ ظهور االسالم وحىت الفتح(،)ا١تالح،ْتث)ح-23
ان حكومة ا١تال قد غدت مؤسسة مستقرة منذ أتسيسها يف عهد قصي بن كالب أي ألكثر من قرن ونصف، فلم 

واجهتو حكومة ا١تأل يف اترخيها، وقد يكن يقر امراً يف مكة اال ٔتوافقة رجا٢تا، وكان ظهور الدعوة االسالمية اكرب ٖتد 
م(، فضال عن ان غالبية رجال ا١تال يف عهد الرسالة 741ىـ/9قرر ىذا التحدي مصَتىا وهنايتها عند فتح مكة سنة)

االسالمية كانوا قد اخذوا يف االبتعاد عن ا١تثل االخالقية العليا جملتمعهم ٦تا افقد حكومة ا١تال صفاهتا السابقة وجعلها 
 ة الشبو ابٟتكومة )االوليجارشية( أي حكومة االقلية الفاسدة.قريب

اجتماعية( ويعٍت حصول  –ْتث )مفهوم اٞتوار عند العرب بُت ا١تنظور االسالمي وا١تفهوم القبلي )دراسة اترخيية  -24
ظل الرسالة االسالمية ا١تستجَت على اٟتماية واالمن من قبل من جياورىم، وان ىذا ا١تفهوم قد اصابو التغيَت والتطور يف 

 ،3117 )ا١تالح، بسبب التحوالت العميقة اليت احدثها االسالم يف اوضاع اجملتمع السياسية واالجتماعية والثقافية
 (.44ص ،64مج ،2ج

 نشاطاته يف حترير نشرة اوراق جمعملية: -4 
متابعة ما جيري فيو من نشاطات إصدار ٣تلة شهرية تعٌت بنشر اخبار اجملمع و  9::2قرر اجملمع العلمي يف عام    

متنوعة، يف حُت كان ىدف اجمللة ان يعرب بعض اعضاء اجملمع عن اآلراء واالفكار العامة بصورة اكثر انتشارًا بُت الوسط 
الثقايف يف العراق، وقد اطلق على اجمللة اسم "اوراق ٣تمعية" واشرف على ٖتريرىا ٞتنة من اعضاء اجملمع كان على رأسهم 
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ور ٤تمود حياوي ٛتاش، وقد حرص الدكتور ا١تالح على ا١تسامهة يف ٖترير ىذه اجمللة أبسلوب موجز حاول فيو الدكت
إيصال آرائو اىل االخرين انصحًا او انقدًا او واعياً، ولكن بطريقة غَت مباشرة كان يعتمد فيها على تقدمي اٟتكم واالمثال 

مهة عن صفحة واحدة تطبع يف كثَت من االحيان على الغالف االخَت لغرض النظر والتأمل، ومل يكن يزيد حجم كل مسا
مسامهات فيها بلغت سبعة عشر مشاركة على شكل امثال او اقوال، ٖتت عنوان  3112للمجلة، اذ كان لو بعد سنة 

اذ كتب يف  فضاًل عما تقدم فقد كان يشَت يف بعض صفحات ىذه اجمللة قناعاتو يف فلسفة التاريخ ومساره،اقوال مأثورة،
احد اعدادىا مقالة بعنوان)التاريخ ال يعيد نفسو(، وحاول فيو ان يفند يف ىذا ا١تقال احدى ا١تقوالت اليواننية القائلة) ابن 
التاريخ يعيد نفسو وال جديد ٖتت الشمس( وىي فكرة مأخوذة من مراقبة العلماء ٟتركة القمر والشمس والتكرار السنوي 

جة للطبيعة ال تنطبق ٔتعطياهتا على احداث التاريخ اذ طبقت، لكنها تنطبق على الفلك والطبيعة، لذلك، فا١تراقبة الساذ
وفكرة ان )التاريخ ال يعيد نفسو( تشَت ان ىناك دائمًا شيء جديد ٖتت الشمس الن اجملتمع ليس جامدًا بل يف حالة 

ده احداث متغَتة وفق الظروف واالسباب،)ا١تالح، تغيَت وتتطور، وابلتايل فان التاريخ منظومة يبدأ ْتدث ويتواىل بع
(، كذلك كتب ا١تالح مقال بعنوان) ان عجلة التاريخ تسَت دائماً اىل االمام(، كشف 44،السنة الرابعة،ص21، ع3112

لعجلة ا١تالح فيو عن صحة ا١تقال االنف الذكر، فاذا كان ىناك تطور وتغَت يف اٟتياة فان عجلة التاريخ  اليت تشبو حركة ا
اليت تتدحرج دائمًا اىل امام وال تعرف النكوص او الًتاجع اىل ا٠تلف  تسَت دائمًا اىل االمام، وتستند ىذه ا١تقولة اىل 
فلسفة التقدم يف تفسَت التاريخ وىي يف جوىرىا فلسفة متفائلة ترى ان الكمال البشري  غَت ٤تدود، وان اتريخ البشرية دير 

و معرفة االنسان، وتقًتب شيئاً فشيئاً ٨تو ا٢تدف النهائي للمجتمع البشري وىو ٖتقيق اٟترية يف مسار تقدمي تتطور خالل
(،وايضًا كتب ا١تقال ا١توسوم) 45،السنة ا٠تامسة، ص23، العدد3113والكمال والسيطرة التامة على الطبيعة،) ا١تالح، 

ف تتقدم اجملتمعات ا١تتحضرة أبسلوب فلسفي، فنظرية االستجاابت السلبية للتحدايت اٟتضارية(، اراد فيو ان يبُت لنا كي
( يف كتابو 2:86-:299التحدي واالستجابة اليت عرفها ا١تؤرخ الفيلسوف آرنولد توينيب رائد التفسَت اٟتضاري للتاريخ)

ة واالجتماعية "دراسة يف التاريخ" ذات فائدة كبَتة يف ٣تال دراسة عقلية االمم والشعوب وىي تواجو ٖتدايت البيئة الطبيعي
 ا١تتنوعة يف شدهتا وقسوهتا.

لقد ميز ىذا ا١تؤرخ بُت ثالث انواع من االستجاابت لدى االمم واجملتمعات منذ فجر التاريخ وحىت الوقت اٟتاضر،    
االول: ٖتدي بسيط ال يولد استجابة، والثاين :ٖتدي قوي متوسط يولد استجابة، والثالث: ٖتدي كبَت يعجز اجملتمع عن 

واجهتو، واذا تغلب على التحدي ٧تح يف تطوير حياتو، أذن اٟتضارة تنشأ عندما يواجو اجملتمع ٖتدي يستطيع التغلب م
عليو، ويتعاون االفراد بعضهم مع البعض يف ٕتاوزه، فان توينيب يشبو اٟتضارة ابٞتبل وفق مفهوم ا١تالح، واجملتمعات اليت 

(. ان 21،السنة الثانية،ص9، العدد:::2تتقدم والعكس صحيح،) ا١تالح، تقدم استجاابت اجيابية تصعد ىذا اٞتبل و 
ىذه الفكرة ا١تعقدة وبشرحها البسيط كان قد ٘ترس الدكتور ا١تالح على كتابة وسرد امثا٢تا يف مؤلفاتو وطروحاتو العلمية ٦تا 

 جعلو ٤تل اعجاب طالبو ومتابعيو وديكن ان نسميو ابلسهل ا١تمتنع.
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هاماتو يف أنو خصص ظهر الغالف ا٠تارجي يف اعداد فقرة لو متمثلة يف ذكر امثال العرب كما تكمن اس     
وشرحها،ويبدو ان ىذه ا١تسامهة ال تتناسب مع ا١توروث العلمي للدكتور ا١تالح، لكن لعَل رغبة ادارة اجملمع يف مشاركتو يف 

ت البسيطة قد عززت من مكانة تلك ا١تطبوعات اكثر من نشاط خيص اجملمع ومطبوعاتو، ومن مث فان مثل ىذه ا١تسامها
وجودهتا، فضاًل عن ما عرف بو الدكتور ا١تالح من ٘تتعو أبسلوب السهل ا١تمتنع الذي يقدمو بطريقة مبسطة على الرغم 

عم من تعقيد الفكرة، وىذا واضح يف امثال العرب اليت عرضها يف تلك النشرات واليت بلغت سبعة امثال، واحياانً كثَتة يد
ىذه االمثال أببيات شعرية ٦تا يضيف الطابع االديب اىل نتاجات الدكتور ا١تالح، اىل جانب ما عرف عنو من الطابع 
العلمي الفلسفي االكادديي، فضاًل عما سبق فان النشاط ا١تتواضع يف اعداد ىذه الفقرة امنا ىو دليل على رغبتو يف التنوع 

مهة ذات طابع اديب تراثي يف مفهوم التأصيل لألشياء، ولعل االستشهاد ببعض يف نشاطاتو ابجملمع، كما يدل على مسا
م( ديثل ٘تاما فكرة التأصيل يف ىذه 2115ىـ/4:6االمثال اليت وردت يف كتاب) ٚتهرة االمثال( اليب ىالل العسكري)ت

مع الفًتة اليت برع فيها ا١تالح ا١تقوالت، فضاًل عن ذلك فان االستشهاد ابلًتاث العريب االسالمي ا١تبكر نسبيا يتناسب 
 من حيث الدراسات وا١تقاالت التارخيية.

وقد اراد الدكتور ا١تالح يف نشاطاتو ا٠تاصة هبذه النشرة، ٤تاكاة االوضاع العامة اليت مر هبا البلد آنذاك، من      
حملاكاة الوضع السياسي يف  ضغوطات سياسية وحالة أال سلم واٟتصار االقتصادي الذي مر بو العراق، ىو تعبَت صادق

البلد قد ديكن ا٠تروج منو من خالل السكينة وا٢تدوء يف مواجهة التحدايت، كما اراد ا١تالح عرب بعض كتاابتو على 
الغالف ا٠تارجي جمللة اوراق ٣تمعية ان تصل فكرة ما دوهنا على الغالف اىل أكرب عدد ٦تكن من الناس، وىي تنم عن 

 ذوقو وتوجو العقلي.
 خلامتة: ا

 توصل البحث اىل امور عدة أمهها:
االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح شخصية موصلية علمية معروفة لو بصمات واضحة يف دراسة التاريخ االسالمي  -اوالً   

 واٟتضارة العربية االسالمية عرب طروحاتو ومؤلفاتو وْتوثو الكثَتة وا١تتنوعة يف مواضيعها وطروحاهتا واىدافها.
يالحظ اصالة ا١تعطيات لطروحات االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح العلمية وثرائها، وىي ترتكز على قاعدة واسعة من  -اثنياً 

ا١تعارف ا١تًتاكمة لألحداث التارخيية، فضاًل عن معلوماتو ا١توسوعية عن دراسات اتريخ اٟتضارة العربية،وىذا ما انعكس 
طار تصديو ٞتزئيات اساسية من اتريخ السَتة النبوية اليت حو٢تا اىل ْتوث على جدية معاٞتتو للموضوعات التارخيية يف ا

 اصيلة مبتكرة، عرب تفسَتاتو ا١تتعددة للحدث التارخيي موثقاً ما ذىب اليو عرب ا١تصادر االساسية وا١تراجع الثانوية.
سبة يف ابراز مسامهاتو يف دراسة فلسفة اثلثا: ولعل أىم ما توصل اليو البحث ان االستاذ الدكتور ا١تالح قد وجد فرصة منا 

التاريخ السيما وان اجملمع العلمي العراقي قام بطباعة ونشر كتابو ا١توسوم) ا١تفصل يف فلسفة التاريخ( وىو كتاب ال تقل 
 امهيتو عن النتاجات العلمية العربية ٔتا خيص ىذا ا١توضوع، يف حُت كان اضافة مهمة يف ا١تعارف االنسانية. 
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: كان للمالح دور كبَت يف ٣تال توثيق الصالت العلمية بُت اجملمع العلمي وجامعة ا١توصل من خالل طرحو لعقد رابعاً 
بعض الندوات يف جامعة ا١توصل مثل ندوة) كتب االنساب مصدرا لكتابة التاريخ(، ودعوتو ألساتذة جامعة ا١توصل 

علمية، كما ساىم يف دعوة رئيس اجملمع العلمي واعضائو لزايرة للمسامهة يف نشاطات اجملمع العلمي العراقي الثقافية وال
 مدينة ا١توصل وا١تشاركة يف النشاطات ا١تعرفية اليت تعقد فيها.

 توثيق قائعمة املصادر واملراج :
.)اشراف مسارع الراوي وامَت ٣تيد(.بغداد : 8::2-2:58(.اجملمعيون يف العراق 8::2االعظمي، صباح ايسُت.) -2

 ع العلمي. مطبعة اجملم
 . بغداد: مطبعة اجملمع العلمي.8::2-2:58(. اجملمع العلمي يف ٜتسُت عاماً 8::2االلوسي، سامل.) -3
(.االستاذ الدكتور ىاشم ا١تالح واسهاماتو يف اتريخ اٟتضارة االسالمية. ٣تلة دراسات 3122الطائي، ذنون يونس.) -4

 .:2-2(:ص ص 43موصلية،)
 اعالم ا١توصل يف القرن العشرين. ا١توصل: مركز دراسات ا١توصل.(.موسوعة 3118الطالب، عمر دمحم.) -5
(. االستاذ الدكتور ىاشم حيِت ا١تالح وجهوده العلمية يف كتابة السَتة النبوية "الوسيط 3125دمحم، سا١تة ٤تمود.) -5

 .481-441:ص ص 27، العدد8. جملة كلية الللوم السالمية، مجيف السَتة النبوية" امنوذجاً 
ىاشم حيِت ا١تالح فكره وجهوده يف كتابة التاريخ. رسالة ماجستَت غَت (.3131.)كواكب ٧تيب دمحم  احملمدي، -7

 منشورة، كلية اآلداب، جامعة االنبار.
 (. الوسيط يف السَتة النبوية وا٠تالفة الراشدة. ا١توصل: مطبعة جامعة ا١توصل2::2ا١تالح، ىاشم حيِت.)  -8
 دستورية مقارنة(. بغداد: مطبعة اجملمع العلمي. –رسول ملسو هيلع هللا ىلص دراسة اترخيية (. حكومة ال3113ا١تالح، ىاشم حيِت.) -9
 (. ا١تفصل يف فلسفة التاريخ. بغداد: مطبعة اجملمع العلمي.3116ا١تالح، ىاشم حيِت.) -:

يداء .عمان:دار غ2(. قراءات معاصرة يف الفكر والتاريخ واٟتضارة االسالمية.ط3131ا١تالح، ىاشم ا١تالح.) -21
 للنشر والتوزيع

(.ا١تقاطعة االقتصادية واالجتماعية لبٍت ىاشم يف مكة "عرض وٖتليل لبعض 7::2ا١تالح، ىاشم حيِت.) -22
 .337-315:ص ص 54(،مج3،)ججملة اجملعم  الللعم االشكاليات". 

 عم  الللعم جملة اجمل(.الرقابة الصحية ونظام اٟتسبة يف اٟتضارة العربية االسالمية. 8::2ا١تالح، ىاشم حيِت.) -23
 .217-1::ص ص55(،2،)جاللراق 

جملة ("اٖتادية أم موحدة". (. الطبيعة القانونية للدولة العربية االسالمية يف عهد الرسول)8::2ا١تالح،ىاشم حيِت.)-24
 .259-:23:ص ص 55(،مج5،)جاللراق  اجملعم  الللعم 
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جملة اجملعم  م". :73-733ىـ/9-2الفتح"(. ا١تستضعفون يف مكة من ا٢تجرة حىت 9::2ا١تالح،ىاشم حيِت.)-25
 .63-45:ص ص 56(،مج4،)جالللعم  اللراق 

جملة اجملعم  (.مفهوم الدولة واشكاليات استخدامو يف تدوين التاريخ العريب االسالمي. 9::2ا١تالح، ىاشم حيِت.)-26
 .33-6:ص ص56(،مج5،)جاللراق  الللعم 

 57(، مج4،)ججملة اجملعم  الللعم بيعة ا٢تجرة يف عصر الرسالة. (.قراءة جديدة يف ط:::2ا١تالح، ىاشم حيِت.) -27
 .215-83:ص ص 

جملة اجملعم  الللعم  (.اٞتذور التارخيية لبعض العقوابت االسالمية. 3111ا١تالح، ىاشم حيِت.) -28
 .:8-68:ص ص 58(،مج5،)جاللراق 

جملة اجملعم  الللعم  االسالمية يف مكة.  (.دار االرقم بن أيب االرقم مركزًا للدعوة3111ا١تالح، ىاشم حيِت.)-29
 .39-6:ص ص 58(، مج2،)جاللراق 

جملة اجملعم  الللعم  (.الرسالة االسالمية ودورىا يف نشأة اٟتضارة العربية االسالمية. 3112ا١تالح،ىاشم حيِت.)-:2
 .215-94:ص ص 59(،مج5،)جاللراق 

جملة اجملعم   تقومي البحوث العلمية يف اٞتامعات العراقية. (. اشكالية القيم واالصيل يف3113ا١تالح، ىاشم حيِت.) -31
 .:23-228:ص ص :5(،مج3،)جالللعم 

جملة اجملعم  الللعم  (.حكومة ا١تأل منذ عهد قصي بن كالب حىت ظهور االسالم. 3113ا١تالح، ىاشم حيِت.) -32
 .252-222:ص ص :5(،مج5، )جاللراق 

جملة اجملعم  الللعم    منذ ظهور االسالم وحىت الفتح.(.حكومة ا١تأل3115ا١تالح، ىاشم حيِت.) -33
 .279-:23:ص ص 62(،مج3،)جاللراق 

 -(. مفهوم اٞتوار عند العرب بُت ا١تنظور القبلي وا١تنظور االسالمي "دراسة اترخيية3117ا١تالح، ىاشم حيِت.) -34
 .232-:9:ص ص 64(،مج2،)جاللراق  جملة اجملعم  الللعم اجتماعية". 

(،مفهوم الًتاث يف الفكر العريب واشكالياتو، ٤تاضرة القيت يف ا١توسم الثقايف 8::21/4/2ح، ىاشم حيِت،)ا١تال -35
 لدائرة الًتاث العريب واالسالمي، بغداد: اجملمع العلمي العراقي.

يعتها (،الثقافة التارخيية يف الفكر االسالمي واٟتديث دراسة نقدية ١تفهومها وطب9::2ا١تالح، ىاشم حيِت،) -36
 33وجدواىا، ْتث مقدم يف ا١توسم الثقايف الذي اقامتو دائرة العلوم االنسانية يف اجملمع العلمي بعنوان: الثقافة، بغداد 

 ،8::2ت االول، 38 -ايلول 
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(.القومية العربية النشأة، التطور، ا٠تصائص، ْتث مقدم اىل الندوة اليت عقدىا اجملمع 9::2ا١تالح، ىاشم ا١تالح.) -37
ت  39-35لعلمي ١تناسبة مرور ٜتسُت عامًا على أتسيسو بعنوان: القومية العربية وا١تستقبل، ندوة اجملمع، بغداد ا

 .8::2الثاين،
(. ا٢توية العربية قبل االسالم وعصر الرسالة، ْتث مقدم اىل الندوة العلمية اليت 8::2ا١تالح، ىاشم ا١تالح.) -38

مي فرع التاريخ واٟتضارة بعنوان: ا٢توية العربية عرب حقب التاريخ، دائرة الًتاث يف عقدهتا دائرة الًتاث العريب واالسال
 .8::2حزيران، 37-36اجملمع، بغداد 

(.الثقافة العربية والعو١تة، ْتث مقدم اىل مؤ٘تر اجملمع بعنوان: العراق وٖتدايت القرن 3111ا١تالح، ىاشم حيِت.) -39
 . 3111ت االول،  27-24مؤ٘تر اجملمع، بغداد اٟتادي والعشرين" ملخصات البحوث"،

 . 34-33،ص5، العدداوراق جمعملية(.ندوة كتب االنساب مصدرا لكتابة التاريخ. 3111ا١تالح، ىاشم حيِت.) -:3
 .21، السنة الثانية،ص9عاوراق جمعملية، (.االستجاابت السلبية للتحدايت اٟتضارية. :::2ا١تالح، ىاشم حيِت.)

 .44،السنة الرابعة،ص21،عاوراق جمعملية(. التاريخ ال يعيد نفسو. 44،ص3112حيِت .)  ا١تالح، ىاشم -41
،السنة 23،ع اوراق جمعملية(.ان عجلة التاريخ تسَت دائمًا اىل االمام. 3113ا١تالح، ىاشم حيِت.) -42

 . 45ا٠تامسة،ص
 ،ا١توصل.83،ع3116جريدة فىت العراق، -43
 .، ا١توصل39،ع3116ومضات جامعية، -44
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