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 بروز المذهب الكاثوليكي في البصرة
                              أ.م.د. فارس فرنك نصوري 

 الباحثة: هند عبد المطمب حرب 
  كمية التربية لمعموم اإلندانية - جامعة البصرة

 الممخص
احج محاىب الجيانة السديحية اال وىػ السحىب الكاثػليكي الحي بخز في القخن  يدتعخض البحث      

غاًل مغ أكبخ الصػائف السديحية في العالع واكثخىا تغم الدي، وتعج الصائفة الكاثػليكيةالثاني السي
، ويقػد تمظ الصائفة اسقف روما ج السديح اال وىػ بصخس، ويعػد مؤسديا الى أحج تالميح الديوقجماً 

، لحا تعج نفديا أقػى مؤسدة ديشية وججت في العالع الفاتيكان في ايصالياوىػ البابا الحي مقخه في 
 كػنيا أصبحت مدؤولة عغ تشطيع أحػال الكاثػليظ في العالع مغ أمػر ديشية واخالقية . 

 الكمسات االفتتاحية :  الكاثػليكية _ البرخة _ السديحية _ الصػائف _تأسيدو .
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The emergence of the Catholic faith in Basra 
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Abstract 

      The research reviews one of the Christian sects, namely the Catholic 

sect, which emerged in the second century AD. The Catholic sect is 

considered one of the largest and most penetrating and ancient Christian 

sects in the world. Its founder goes back to one of the disciples of Christ, 

Peter, and this sect is led by the Bishop of Rome, the Pope, whose 

headquarters are in The Vatican is in Italy, so it considers itself the most 

powerful religious institution in the world, as it has become responsible for 

regulating the conditions of Catholics in the world in terms of religious and 

moral matters. 
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 المقدمة :
مميار كاثػليكي  3.1تعج الصائفة الكاثػليكية مغ أكبخ الصػائف السديحية في العالع إذ تقجر ب       

في جسيع انحاء العالع ، ويخأسيا البابا اسقف روما حدب التقميج الخسػلي الحي يجعى بصخس أحج 
تمقب الكشيدة ، و ول باباوات روماوالحي يعج أيزًا أ ومؤسذ السحىب الكاثػليكي تالميح الديج السديح

في تاريخ  دور بارز بػصفيا اقجم مؤسدة ديشية مسا ادتو مغ ليكية بالكشيدة الخسػلية الجامعةالكاثػ 
، ويقع الكخسي الخسػلي في مجيشة الفاتيكان في روما في ايصاليا . ويدتشج الالىػت وتصػر الحزارة

ليكي في العخاق وتحجيج في البرخة الكاثػليكي عمى قانػن االيسان الشيقػي . ولقج بخز السحىب الكاثػ 
عغ شخيق اليجخة واالرساليات التبذيخية التي وفجت الى البرخة في أوائل القخن الدادس عذخ 

 ميالدي وأصبحت ليا كشائذ ىشاك . 
وقج شخح البحث مجسػعة مغ االسئمة حاولشا االجابة عمييا في شيات صفحاتو السختمفة جاء       

؟ ولساذا د الخسسي بيغ الكمجان والكاثػليظومتى تع االتحا الكاثػليكي؟في مقجمتيا متى ضيخ السحىب 
كشيدة  ، وفي أي سشة تع بشاءتخكد الكمجان في البرخة في مشصقةاشمق عميو الكشيدة الجامعة ؟ ايغ 

 ؟ ع الكخمميغ ؟ ومتى انذأت كشيدتيعليع ؟ مغ ى
مغ اجل االجابة عمى كل تمظ االسئمة كان البج لشا مغ البحث الجؤوب عغ السعمػمات الالزمة     

في مقجمتيا  لتغصيتيا والحسج هللا فقج وفقشا في مدعانا مغ خالل اعتسادنا عمى مرادر متشػعة جاء
في  مدؤوليغ عغ ادارة شؤون الكشيدة الكاثػليكية ت مع مغ ىعالسقابالت الذخرية التي اجخي

لسعخبة واالجشبية وعجد مغ البحػث، والتي اسيست ، فزال عغ استخجام الكتب العخبية واالبرخة
 .اغشاء ىحا البحث بالسعمػمات السدتفيزة بذكل فاعل في

لمسحىب الكاثػليكي اما ولقج تسحػر البحث في اتجاىيغ االول تسثل في الجحور التاريخية      
 االتجاه االخخ فكان حػل بخوزه في البرخة .

 اوال_ الجذور التاريخية لممذهب الكاثوليكي . 
 (3)، تشفدت السديحية الرعجاء وذلظ في عيج اإلمبخاشػر قدصشصيغالسيالدي مع بجاية القخن الخابع  

جاء فيو ))نحغ قدصشصيغ ، والحي (2)م131(م، مغ خالل إصجاره مخسػم ميالنػ 113_103) 
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أوغدصذ وليدشيػس أوغدصذ، بعج تجاول الخأي في ميالنػ تبيغ أّن مرمحة الجولة تقتزي مشح 
 .(1)السديحييغ وجسيع الخومانييغ حق إتباع الجيغ الحي يختارونو((

وبيحا السخسػم انتقمت السديحية إلى مخحمة ججيجة متسثمة بالحخية والتحخر وذلظ مغ خالل اعتخاف 
لدمصات الخومانية بذخعية وجػد الجيانة بذكل عمشي إذ الغى مخسػم ميالنػ جسيع مخاسيع ا

االضصياد التي صجرت بحق السديحييغ، األمخ الحي مكشيع مغ الحرػل عمى االحتخام والسداواة 
في مع اآلخخيغ إذ ارتقى السعتخفػن بالسديحية السخاكد العالية والسخاتب الدامية ذات الشفػذ والدمصة 

الحكػمة وبيحا تكػن مجة  حكع اإلمبخاشػر قدصشصيغ أىع مخحمة في تاريخ الكشيدة ،ألنّيا شكمت 
القاعجة األساسية النصالق التبذيخ بالجيغ السديحي بكل حخية ، ودون قيج أو خػف في كافة أرجاء 

م 180ة عام اإلمبخاشػرية الخومانية إلى حج الحي جعل السديحية إن تكػن الجيانة الخسسية لمجول
 . (4)(م193_138بســـػجب السخسػم الحي أصـجره اإلمبخاشػر ثيػدوسيػس )

فبسػجب  قخار ميالنػ وججت السديحية نفديا فجاًة في حالة ججيجة ومغايخة بعج ما كانت        
مزصيجة ، فقج أصبح ليا الحخية الجيشية مثل بكية األديان الػثشية األخخى ، خاصة بعج تذييج 

ذ التي سسحت الدمصات الخومانية بأقامتيا واعصائيا حق التسمظ إضافة إلى مشح السديحييغ الكشائ
 .(3)الحساية الكاممة ألرواحيع ومستمكاتيع

وبشاًء عمى ذلظ وبيجف نذخ السديحية وتأسيذ الكشائذ تػجو الخسل إلى األقاليع السختمفة بسا فييا 
إلى العخاق وبالد فارس إذ (  3)ػجو الخسػل تػما. فقج ت(3)مغ كانت خارج سيصخة الحكع الخوماني

وججت كشيدة كػخا في حيغ تػجو كل مغ الخسػليغ فميبذ ويػحشا، إلى أسيا الرغخى )تخكيا 
واليػنان( إذ أسدت كشيدة افدذ في حيغ تػجو الخسػل مخقذ، إلى مرخ وأوجج كشيدة اإلسكشجرية 

وأوجج كشيدة أنصاكيا ثع تػجيا إلى روما إذ . وبػلذ إلى سػريا  ، كسا تػجو الخسػالن بصخس(8)
 (9)أسدت الكشيدة التي عخفت تاريخيًا فيسا بعج بالكشيدة الكاثػليكية

بصخس أول تالميح الديج السديح ، حيث  ، الى  (30)تعػد الجحور التاريخية لمسحىب الكاثػليكي 
الفاتيكان الحالية والتي يخأسيا تعتخف الكشيدة الكاثػليكية والستسثمة بكشيدة روما القائسة في دولة 

، بأن بصخس ىػ مؤسديا الحكيقي واسقفيا االول بدبب اجابتو لمدؤال الحي شخحو الديج   (33)البابا 
السديح عمى تالميحه حيشسا قال: )) انت ىػ السديح ابغ هللا الحي ، فخد عميو السديح قائاًل ، شػبى 



 

 بزوس املذهب الكاثوليكي يف البصزة

                                                                      الباحثة: ههد عبد املطلب حزب                   أ.م.د. فارس فزنك نصوري                             

 

   م(2222كانون االول  – 33العدد )  لة درااا  ااريخيةجم 
247 

 

247 

لظ لكغ ابي الحي في الدسػات وانا اقػل لظ ، انت  لظ يا سسعان بغ يػنا ان لحسًا ودمًا لع يعمغ
بصخس ، اي الرخخة بالمغة االرمية ، وعمى ىحه الرخخة ابشي كشيدتي وأبػاب الجحيع لغ تقػى 
عمييا . واعصيظ مفاتيح ممكػت الدسػات ، فكل ما تخبصو عمى األرض يكػن مخبػشًا في الدسػات ، 

ولقج جدج بػلذ الخسػل الشسػذج   (32)الدسػات ((ألرض يكػن محمػاًل في وكل ما تحمو عمى ا
، فيػ رسػل الجياد وصاحب الفزل الكبيخ في وضع أركان السديحية (31)األمثل لمسبذخيغ

، إضافة إلى انو وضع قػاعج الالىػت ، وما يتزسغ مغ الفمدفة السديحية الستعمقة (34)األولى
 عغ جيػده في وضع دعائع الكشيدة باألخالق واآلخخة، كالسػت والبعث والحداب والخمػد فزالً 

 .(33)الكاثػليكية العالسية 
، واعجت نفديا  (33)وبيحا نذأت فكخة الخالفة الخسػلية التي تذبثت بيا الكشيدة الكاثػليكية   

الػريث الذخعي الػحيج عبخ سمدمة أسقفية متػاصمة تبجأ مغ بصخس الخسػل التمسيح األول وخميفة 
.ويداعج البابا في (33)بخ خمفائو مغ األباء بال انقصاع حتى يػمــــشا ىحاالديج السديح  وتدتسخ ع

ترخيف شؤون الكشيدة وإدارتيا في العالع بعس الييئات اإلدارية والقزائية والالىػتية مغ خالل 
التختيب اليخمي لخجال الجيغ في  (38)تعييشو لبعس السدتذاريغ والسعاونيغ الحيغ يعخفػن بالكخادلة

لكاثػليكية يبجأ بالذساس )السداعج(، ورئيذ الذسامدة، أضافة إلى القذ ثع األسقف أو الكشيدة ا
 .(20)، ويمييا البصاركة )إباء ورؤساء( ثع الكخادلة وعمى رأسيع جسيعًا البابا(39)السصخان
وىكحا فالكشيدة الكاثػليكية تختكد في تكػيشيا عمى شخز الديج السديح ورسالتو وخميفتو  

ز البابا أسقف روما ، فزاًل عغ التخاث والتقميج الكشدي، ويشتسي جسيع الشاس إلى الستسثمة بذخ
ىحا السحىب وفقا لسا ورد في أنطستو الجيشية متحجيغ جسيعًا رجال ديغ ومؤمشػن تحت إدارة مخكدية 

 .(23)واحجة يخزع ليا أتباع الكشيدة أيشسا وججوا في أنحاء العالع كافة 
 الكاثوليكي في البصرة .ثانيا_ بروز المذهب 

في  (22) انتذخت السديحية في العخاق عمى يج تالميح الديج السديح في أواسط القخن األول لمسيالد  
معطع محافطات العخاق مشيا نيشػى ودىػك وأربيل، وبغجاد وكخكػك والبرخة وقج رافق ىحا االنتذار 

ي تستعت بيا السديحية في العخاق خالل ، وعمى الخغع مغ الػحجة الت(21)تأسيذ العجيج مغ الكشائذ 
ا تأثخت باالجتيادات الالىػتية لبعس رجال الجيغ  (24)القخون االولى مغ انتذارىا فيو،  ِإال أنيَّ
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 والستعمقة بصبيعة الديج السديح السيسا في الشرف االول مغ القخن الخامذ السيالدي
، حيغ  (23)

الصبيعة والتي تست إدانتيا في مجسع أفدذ  وأوضح تعاليسو الخاصة بتمظ  (23)بخز ندصػريػس
م إذ اعتبخت تمظ التعاليع مخالفة لسا تعمع بو الكشيدة ، االمخ الحي 413الحي عقجتو الكشيدة عام 

التي كان مقخىا بالد فارس . وسسيت فيسا بعج  اسفخ عغ وجػد ما عخف تاريخيًا بالكشيدة الشدصػرية
عخاق تابعػن الى كشيدة السذخق الشدصػرية حيث ال وجػد واستسخ مديحيػ ال  (23)بكشيدة السذخق 

 لمسحىب الكاثػليكي حتى نياية القخن الخامذ عذخ السيالدي . 
وتسثل تػاجج الكاثػليظ في البرخة خالل الشرف الثاني مغ القخن الدادس عذخ السيالدي       

باع كشيدة السذخق اليو، في حيغ والقخون الالحقة وباتجاىييغ :االتجاه األول داخميًا تسثل بتحػل ات
لتبذيخية التي قجمت الى العخاق االتجاه  والثـــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــي خارجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذ تجدج في االرساليات ا

 في القخن الدابع عذخ السيالدي . 
ي كشيدة السذخق عشجما قخرت األخيخة حرخ مشرب حيث وقع انذقاق ف فيسا يتعمق باألول     

البصخيخك في عائمة أبػنا وجعمو وراثيًا بعج أن كان انتخابيًا ابتجاًء مغ فتخة البصخيخك مار شسعػن 
م التي يشتسي إلييا، واستسخ الحال عمى ما ىػ عميو حتى وفاة مار شسعػن  3493_3418الخابع 

شسعػن الدابع إلى السشرب وىػ الزال صبيًا لع  م ومجيئ ابغ أخيو 3319الدادس في عام 
يتجاوز الثالثة عذخ مغ العسخ، حيشيا قامت مجسػعة مغ رجال الجيغ بانتخاب يػحشا سػالقا لسشرب 

انذق عغ كشيدتو وقخر الجخػل في اتحاد مع الكشيدة الكاثػليكية ولحلظ رافقو  الحي .(28)البصخيخيظ 
جل الحرػل عمى بخكة ومػافقة البابا حيث وصمػا إلى روما سبعيغ عزػًا وتػجيػا إلى روما مغ أ

م، ومكثػا فييا مجة حتى انعقاد مجسع الكخادلة في الثامغ والعذخيغ مغ شيخ 3332في أواخخ عام 
م حيث تع تعيغ يػحشا سػالقا بصخيخيكا عمى الكمجان وتع االتحاد مع الكخسي 3331نيدان عام 

تسيدًا  ليع عغ كشيدة السذـــــــخق    (10)يػليػس الثالث لقب الكمجانوقج اشمق بابا روما  (29)البابػي 
الشدصػرية والسعخوفة بالكشيدة االشػرية الحقًا ، وبيحا أصبحت رسسيًا وتـــــاريخيا كشيدة الكمـــــــجان 

 .(13)الكاثػليـــــكية 
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م عشجما قام 3810قج تع عام ومغ الججيخ بالحكخ ان االتحــاد الخسسي مع  الكشيدة الكاثػليكية      
البابا بيػس الثامغ بالترجيق والتأكيج عمى تدسية مار يػحشا الثامغ ىخمد رئيدًا لمكشيدة الكمجانية 

  (12).الكاثػليكية حاماًل لقب بصخيخك بابل لـــمـــكمجان ومقخه في بغجاد

ًا في مشصقة العذار إذ بشػا ليع تخكد معطع الكاثػليظ  الكمـــــــجانييغ  في مجيشة البرخة وتحجيج     
م مغ البــــــــــاب العالي عمى 3841كشيدة صغيخة ثع  تػسعت بعج أن حرـــــمت تمظ الكشيدة في 

ولكغ االعتخاف الخسسي لبصخيخك الكمجان  (11)فخمان يتعمق باستقالليا وبسداعجة الدفارة في استانبػل
نية أو اعتخاف رسسي في، عيج الدمصان عبج م عشجما حرمػا عمى بخاءة سمصا3903كان في عام 

، ولـــــــــقج  (14)(م 3943_  3900الحسيج الثاني وتشريب البصخيخك يــــــػسف عسانػئيل الثاني تػما ) 
حرمت الصائفة الكــــــــــمجانية عمى امتيازات لع تختمف عغ غيخىا إضـــــافة إلى مشح البصخيخك الدمصة 

ـــــــــؤون الكشيدة وأدارتيا وقزايا الدواج،  فزـــــــاًل عغ  مجمذ في البرخة يجيخ السصمقة عمى جسيع شــ
م  أن عجد الكـــــــمجان في 3903في  (13)، ولقج قجرت إحرائيات ))مجسع انتذار اإليسان(((13)شؤونيا

 .  (13)شخراً  3300البرخة  قج بمغ 

، الـغـــــــــخبي تسثل خقيالخــــــــــارجي فيشقدع بــــــــــجوره إلى قدسيغ غخبي وشـــــــــأمــــــــــا االتـــــــــــجاه      
،    (19)3321أو الكخمميغ)الالتيـــــــــغ(الحيغ جـــــــــــــــاءوا إلى العخاق وقصشػا  البرــــــــخة في  (18)بالجومشيكان

وىع  (40)يخان الفارسية إذ تخكػىا واستقخوا في البرخة بعج ان كانت ليع ارسالية تبذيخية في مجيشة ت
 . (43)أول دعــــــــــــــــــــــــــــاة الكاثػليظ الغخبــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي العخاق 

وقج ذكخ رفائيل بابػ اسحق في كتابو تاريخ الشرارى في العخاق أن اآلباء الكخمميػن قج جاءوا     
 pett de la، كسا عيشت فخندا رئيذ ديخ الكخمميغ بتي دوال كخوا   (42)م3322جاد عام  إلى بغ
croix  م وقج بقيت اإلدارة الفخندية في البرخة تجار مغ  رجال 3334قشراًل ليا في البرخة عام

م ويعػد احج األىجاف الفخندية بتعييغ رجال الجيغ قشاصل في البرخة ىػ 3319الجيغ حتى عام 
حساية لمصائفة الكخممية مغ مالحقات الدمصات العثسانية وجعميا في مأمغ مغ الجسائذ والستغيخات 

، كسا اشار أيزًا الخحالة بتخو ديمالفاليو أثشاء رحمتو إلى العخاق )) في الدادس  (41)خل البرخة دا
))عشجما زرت ديخ األدباء الكخمميغ في غػا ... فقج عمست  3324والعذخيغ مغ شيخ  أيار عام 

و  (43)م ،3323. وأتسػا بشاء كشيدتيع في البرخة عام (44)انيع قج افتتحػا ليع مبعثًا في البرخة (( 
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م عـيغ اغشاشيػس 3332م تع تعيغ أول مصخان ليع عمى بابل وأصفيان، وفي عام 3318في عام  
 .(43)الشائب الخسػلي 

كسا ذكخ أيزًا سيدتيشي في رحمتو مغ إسصشبػل إلى العخاق ))إن ديخ اآلباء الكخمميغ ىػ مغ     
. (43)غ بالمغة اآلرامية والمغة العخبية((اجسل السباني في البرخة  ، فزاًل عغ معخفة اآلباء الكخممي

 . (48)في البرخة أحج عذخ قشراًل   3839ولقج بمغ عجد الخلبان الكخمميغ القشاصل حتى عام 
ومع بجاية الشرف الثاني مغ القخن الثامغ عذخ ازداد عجد الدكان الكاثػليظ في البرخة بذكل     

ء الفخندييغ الدياسييغ الحيغ  قجمػا السداعجة ممحػظ ، وكان ذلظ بدبب  التبذيخ وبسداعجة الػكال
،وقج (49)لمحخكات التبذيخية الكاثػليكية في البرخة ناليظ عغ االمتيازات وصالحيات التي تستعػا بيا 
م  3813اعتخفت الجولة العثسانية في عيج الدمصان محسػد الثاني بعج إصجاره فخمان في عام  

التيشية وتع تأسيذ ))الجيػان الالتيشي العثساني (( والتي اقترخت بػجػد )الالتيغ ممتي( أي الصائفة ال
 . (30)ميستو عمى إدارة شؤون الالتيغ

الكاثػليظ القادمػن مغ سػريا وبالد الذام إلى  (33)أمـــا االتجاه الخــــارجي الذخقي فتسثل بالدخيان 
وجشػبو في البرخة  حيث انذقػا العخاق حيث استػششػا شسالو أواًل ومغ ثع بجأوا باالنتذار في وسصو 

ودخمػا في اتحاد مع كشيدة روما مغ خالل الخسالة التي بعثيا البصخيخك بيشام   (32)عغ اليعاقبة
الحجلي إلى البابا اوجيغ الخابع التي تزسشت خزػعو لإليسان الكاثػليكي ومصالبتو باالتحاد مع 

شحو لقب البصخيخك  وفي العذخيغ مغ شيخ آب الكشيدة الكاثػليكية ، ولقج وافق البابا عمى مصمبو وم
أقيع ديػنػسيػس اخيجان بصخيخكيا عمى الدخيان الكاثػليظ باسع اغشاشيػس تسيدًا عغ  3332عام 

. وقج مشحت الحكػمة العثسانية بصخيخك الدخيان الكاثػليظ نفذ االمتيازات (31)الدخيان اليعاقبة
. ولقج تسثل وجػد الدخيان الكاثػليظ في البرخة (34)والحقػق السسشػحة ألقخانو مغ الصػائف األخخى 

 22.300بعج حرج اإلحرائيات في ))مجسع انتذار األيسان(( في أواخخ القخن التاسع عذخ بـ 
وقج ذكخ في كتاب تاريخ السديحية  .(33)ندسة، األمخ الحي يجل عمى وجػدىع الفاعل في ىحه الػالية 

خمد أن تاريخ الكشيدة الدخيانية الكاثػليكية في البرخة في جشػب وادي الخافجيغ لمسصخان حبيب ى
( حيغ حػل  3942_  3893خالل القخن العذخيغ ،  قج بجأت بـأعسال الخػري يػسف جخجي )

م وقج تع تكخيديا إلى العائمة السقجسة، غيخ أن الخجمة قج تػقفت 3900داريغ وخان إلى كشيدة عام 
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كشيدة في البرخة سسيت )بكشيدة القمب  ي بجا فيو تذييجوىػ العام ذاتو الح  (33)م3913في عام 
م  وقج تع تعيغ 3940األقجس لمدخيان الكاثػليظ( في العذار في محمة الكدارة إذ اكتسل بشاءىا عام 

م وىػ القذ لػيذ نقاشة، وان عجد الكيشة الحيغ خجمػا في الكشيدة وبرػرة 3940أول قذ ليا سشة 
الخعية  تخاوح ما بيغ خسدة وسبعػن  عائمة إلى مئة عائمة ، وقج  ثابتة اثشا عذخ قدًا وان عجد

استسخت الكشيدة بانذصتيا رغع الحخوب والحرار  غيخ أنيا أغمقت  بدبب ندوح عػائميا وىجخة 
، وىكحا نخى أن السحىب الكاثػليكي لو وجػد تاريخي في البرخة (33)الكثيخ مشيع إلى خارج العخاق

، ذلظ الػجػد الحي بخز مغ الجاخل أو ذاك الحي قجم مغ الخارج بفخعيو يعػد إلى القخون الدابقة
الذخقي والغخبي. وميسا يكغ مغ امخ فان كشيدة الدخيان الكاثػليظ مغمقة حاليا لخمػىا مغ رجال 

 . الجيغ وقمة رعيتيا فزاًل عغ كشيدة تخازيا لمالتيغ حيث يشصبق الحال عمييا أيزاً 
 الخاتمة :

في ختام ، أنَّ الجحور التاريخية لمسحىب الكاثػليكي تعػد الى القخن الثالث السيالدي وىكحا يتزح لشا 
وىػ مغ اوائل السحاىب التي ضيخت في الجيانة السديحية ، وحدب التقميج الكاثػليكي والسحىب 

ي الكاثػليكي فقج تأسدت الكشيدة الكاثػليكية مغ قبل الديج السديح في القخن األول ، وأّن وجػده ف
العخاق بذكل عام والبرخة بذكل خاص لع يكغ قبل القخن الدادس عذخ السيالدي ، ذلظ الػجػد 
الحي تجدج باتجاىيغ والتي تسثل بانذقاق مجسػعة مغ اتباع كشيدة السذخق الشدصػرية  واتحادىع 
مع روما ، وخارجي غخبي مغ خالل قجوم االرساليات التبذيخية في مشترف القخن الدابع عذخ 

 ارجي شخقي عغ شخيق الدخيان الكاثػليظ القادميغ مغ سػريا وبالد الذام . وخ
بأضافة الى أنو أكبخ السحاىب السديحية واكثخىا انتذارًا في العالع وذلظ حدب احرائيات ديػان 

ان عجد اتباعو قجر بأكثخ مغ مميار وثالثسائة مميػن شخز وىػ  2003االوقاف السديحية لدشة 
وسبعسائة يكاد ان يكػن حػالي نرف أعجاد اتباع الجيانة السديحية والبالغ عجدىع ما يقارب  ممياريغ 

مميػن ندسة وفق أخخ أحرائيات . كسا انو يعج السحىب األم باعتبار كان مؤسدو ىػ احج تالميح 
الديج السديح وىػ بصخس كبيخ الحػارييغ . ولقج تسثل أنتذاره في البرخة عبخ اليجخات واالرساليات 

 التبذيخية التي وفجت الى البرخة في اوائل القخن الدادس عذخ ميالدي . 
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 هوامشال
                                                           

م م في نيذ  ) كخواتيا وصخيبا حاليًا( وامو ليالنة كانت 280وىػ ابغ اإلمبخاشػر قدشصيصػس كمػرس، ولج سشة ( 3)
م . أما  131مديحية ، انتيج قدصشصيغ سياسة متدامحة اتجاه السديحية وذلظ مغ خالل إعالنو  لسخسػم ميالنػ 

لكغ اكثخ الخوايات الستجاولة حػل اعتشاقو   ضخوف اىتجاه لمسديحية ومزسػن إيسانو  فميدت واضحة حتى اليػم
لمسديحية تعػد إلى حمسو الحي رأى فيو رسع صميب المع في الدساء وعمى راس الرميب مكتػب بحخوف بارزة 
))بيحا تشترخ(( وكانت تمظ العالمة دليل واضح اعتشاقو لسديحية وخاصة أنو كان يتجيد لخػض معخكة الجدخ 

لعالمة اعتبخ اإلمبخاشػر نفدو مديحيًا وبالفعل حارب اإلمبخاشػر قدصشصيغ إمبخاشػر وبيحه ا  milvionsممفيػس 
الذخق ليكيشػس وانترخ عميو فاصبح بحلظ الحاكع واإلمبخاشػر األوحج لإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية والذخقية. 

(،  2002الثانية ، )بيخوت ، لمسديج مغ التفاصيل انطخ في: جان كسبي، دليل القخاءة تاريخ الكشيدة ، الصبعة 
؛ مشرػر مخمري ،  343(، ص  2001؛ انجروممخ ، مخترخ تاريخ الكشيدة ، الصبعة الخابعة ) القاىخة ، 94ص

 . 34، ص ( 3993الكشيدة عبخ التاريخ ، ) بغجاد ، 
غيخ  (، رسالة ماجدتيخ،3938_3238والعسخاني في بغجاد ) لسديحية ودورىا الثقافيا، زيشب مصذخ خزيخ( 2)

 . 33(، ص  2033مشذػرة ، ) جامعة واسط ، كمية تخبية ، 
( ،  3314_3333مقتبذ في : فارس فخنظ ، حخكة اإلصالح الجيشي واالنذقاق عغ الكشيدة الكاثػليكية )( 1)

 . 23(، ص  2003،   أشخوحة دكتػراه ، غيخ مشذػرة ، )جامعة البرخة ، كمية اآلداب
 . 330( ، ص 3988جػن لػريسخ ، تاريخ الكشيدة ، الجدء الثالث ، تخجسة عدرا مخجان ، ) القاىخة ، (  4)
 . 23؛ فارس فخنظ ، السرجر الدابق ، ص  33مشرػر السخمري ، السرجر الدابق ، ص ( 3)
  .33( ، ص 2009كخستيان الحمػ ، مػجد تاريخ الكشيدة ، )بيخوت ، ( 3)
تػما :  وىػ احج تالميح الديج السديح االثشى عذخ ، ولج في الجميل بفمدصيغ ، تػجو الى العخاق وبالد فارس ( 3)

لشذخ الجيانة السديحية ثع بعجىا سافخ الى اليشج لمغخض ذاتو إذ استذيج ودفغ ىشاك . وبجيػده التبذيخية ـ، كانت 
سيالدي . لمسديج مغ التفاصيل انطخ في : البيخ أبػنا ، تاريخ السديحية مشتذخة في العخاق خالل القخن االول ال

؛   8( ، ص 3931الكشيدة الذخقية ، الجدء األول ، مغ انتذار السديحية حتى مجيء اإلسالم  ، )السػصل  ، 
؛  32-33؛ انجروممخ ، السرجر الدابق ، ص ص  34(، ص 3989يػسف حبي ، كشيدة السذخق ، )بغجاد ، 

(  2033االديان والسحاىب بالعخاق ماضييا وحاضخىا ، الجدء االول ، الصبعة االولى ، ) الخياض ،  رشيج الخيػن ،
 .  138، ص 

 .33فارس فخنظ ، السرجر الدابق ، ص ( 8)
؛ مشرػر السخمري، 23ايبخىارد ارنػلج، شيادة الكشيدة األولى، تخجسة انصػنيػس مخقذ، )د.م ، د. ت( ، ص ( 9)

 . 33؛ فارس فخنظ ، السرجر الدابق ، ص  33السرجر الدابق، ص 
 ، حيث تسثل الكشيدة الخومانية الكاثػليكية اكبخ  Universalوتعشي العالسي   Katholikosوىي لفطة يػنانية ( 30)

تجسع مديحي في العالع إذ يقجر عجد اتباعيا بشحػ مميار وثالثسائة مميػن  مديحي يسثمػن حػالي خسذ سكان العالع 
، ولقج استخجمت الكمسة ألول مخة  2033ويشتذخون في جسيع أرجاء العالع السعسػرة ،حدب إحرائية الفاتيكان لعام 
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األول مغ القخن األول ورئيذ كشيدة أنصاكيا. ولقج تع  مغ قبل القجيذ اغشاشيػس األنصاكي السػلػد في الشرف
عام   Smyranacansاعتقالو وإرسالو إلى روما أسيخًا بدبب أيسانو ونذاشو التبذيخي في رسالتو إلى الدسخانييغ

(م والحي يعج مغ اعطع اإلباء العطام 233_330م، كسا استخجميا الالىػتي اإلغخيقي كميسشت اإلسكشجراني )330
انييغ لمكشيدة الكاثػليكية. غيخ إن االستخجام الخسسي  ليا في التعبيخ عغ الكشيدة السديحية التي كانت الػحيجة اليػن

في ذلظ الػقت لع يحجث قبل القخن الثالث لمسيالد. لمسديج مغ التفاصيل انطخ في : لػيذ ساكػ ، الكشيدة األولى 
؛  29، ص السرجر الدابق ؛ فارس فخنظ ،  38ص  (، 3990)مديخة أيسان وبجايات الىػت ( ، )السػصل ، 

اإلباء الخسػليغ، رسائل أغشاشيػس األنصاكي ، الكتابات السديحية األصمية في الدشػات السائة األولى بعج العيج 
الجدء الثاني، تخجسة جخجذ كامل يػسف، الصبعة األولى ، )القاىخة ،  الججيج بالمغة اليػنانية والمغة العخبية ،

 .  30( ، ص  2038؛ سالع ساكا، البصخيخيكيات الذخقية الكاثػليكية ، )أربيل،  90، ص  (2032
البابا : لفطة يػنانية ومأخػذة مغ كمسة بابايذ ومعشاىا األب كسا أنيا أيزا مأخػذة مغ الكمسة الكبصية بي بابا ، ( 33)

اسقفية وسمصػية يتقمجىا اسقف روما في أي األب  . اشمقت عمى خميفة بصخس الخسػل في روما . والبابػية رتبة 
السحىب الكاثػليكيي برفتو السدؤول األول عشو فيػ يسثل الييكل اإلداري والخوحي  لمسحىب ويشتخب البابا مغ بيغ 
اعمى درجات رجال الجيغ  مجى الحياة ويسكشو أن يدتقيل ولكشو ال يسكغ أن يقال. ويعير البابا في قرخه في 

دمحم بغ عمي ، الصائفة الكاثػليكية وفخقيا وعقائجىا واثخىا م الدشة. لمسديج مغ التفاصيل انطخ : الفاتيكان معطع أيا
 .32( ، ص  2003عمى العالع االسالمي ، اشخوحة دكتػراه ، ) جامعة ام القخى ، كمية الجعػى ، 

ي بغ دمحم ال عسخ ، ؛  دمحم بغ عم20_33العيج الججيج ، انجيل متى ، االصحاح الدادس عذخ ، االيات  (32)
؛ دمحم الخصيب ، حزارة اوروبا في العرػر الػسصى ، الصبعة الثانية ، ) سػريا ،  33السرجر الدابق ، ص 

 . 303( ، ص  2009
 .  40ص السرجر الدابق ،  انجروممخ ،( 31)
 .  43، ص  (3983فجخ السديحية ، )القاىخة ،  –تاريخ السديحية  حبيب سعج ،( 34)
(، 3932، ) القاىخة ، 3سعيج عبج الفتاح عاشػر، اوربا العرػر الػسصى، الجدء األول، التاريخ الدياسي، ط ( 33)

 .  48ص
 . 338جاد السغمػشي ، تاريخ السديحية )السديحية في العرػر الػسصى ( ، ) القاىخة ، د. ت ( ، ص (  33)
؛ سعج رستع ، الفخق والسحاىب السديحية مشح 31( ، ص 3983فخنديذ يػسف ، تالميح السديح ، )بغجاد ، (  33)

 .39(، ص  2003ضيػر اإلسالم حتى اليػم دراسة تاريخية ديشيو سياسية اجتساعية ، الصبعة الثانية ، ) سػريا ، 
الكاردنيال : وىػ مخكد رسسي السقف مدؤول في الكشيدة الكاثػليكية . ويتع تعييغ الكاردنيال مغ قبل البابا . ( 38)

  www.wikipedia.com .   الكخادلة ميسة انتخاب البابا القادم في حالة وفاة الباباويتػلى 
سعج رستع ، الفخق والسحاىب السديحية مشح ضيػر اإلسالم حتى اليػم دراسة تاريخية ديشيو سياسية اجتساعية ، ( 39)

 .  39(، ص  2003الصبعة الثانية ، ) سػريا ، 
 . 303ايبخىارد أرنػلج، السرجر الدابق  ، ص ( 20)
 .  33( ، ص  3990صسػئيل حبيب ، الكشيدة والجولة ، الصبعة األولى ، ) القاىخة ، ( 23)

http://www.wikipedia.com/
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بحدب ما تحكخه السرادر السديحية فأن الحيغ بذخوا بالسديحية في العخاق ىع أربعة )تػما الخسػل ثع ادي  (22)

ل في السجائغ )سمسان باك وتمسيحاه اجاي وماري( ، ويحكخ ان ماري ىػ احج رسل السديح الدبعيغ ، قج بذخ باإلنجي
( ، وكدكخ )واسط( وأربيل ونيشػى . لمسديج مغ التفاصيل انطخ في : ادي شيخ ، تاريخ كمجوا واشػر ، السجمج الثاني 

؛ دىام دمحم العداوي، مديحيػ العخاق محشة الحاضخ وقمق السدتقبل ، الصبعة األولى ، )  28(، ص 2003، )د. م ، 
ىيثع محي شالب الجبػري ، مديحيػ العخاق ودورىع في تاريخ العخاق السعاصخ ؛  24( ، ص 2032بيخوت ، 

 .  2( ، ص 2032( ، رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، )جامعة بابل ، كمية تخبية ، 3938_3923)
( دراسة تاريخية ، رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، )جامعة 3938_3938بياء حديغ ، مديحيػ العخاق ) (21)

 .  32، ص  ( 2033، كمية التخبية ،  القادسية
 . 4ىيثع محي شالب ، السرجر الدابق ، ص ( 24)
عرام إبخاليع دمحم ، شائفة الكمجان في العخاق دراسة انثخوبػلػجية ،  رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، ) جامعة  (23)

 . 13( ، ص  2003بغجاد ، كمية االداب ، 
القخن الخابع ، إذ ولج في مجيشة جخمانيقة  )مخعر في سػريا(، ولقج درس في كان فارسي األصل مغ مػاليج  (23)

مجارس مخعر الدػرية ثع تع التحاقو بسجيشة انصاكية بجيخ يجعى ديخ ابخيبػس، وعشجما تع تعيشو اسقفا عمى 
سديح شخرييغ ن لمبجأ يطيخ اراءه الجيشية في شبيعة الديج السديح وذلظ حيغ قال أ  429أو  428القدصشصشية في 

: لع يجرك الفخق بيغ الصبيعة والذخز. وبالشتيجة لع يكغ مغ السسكغ أن ( ولكشيسا مشفرالنواإلنداني )االليي
ندسي مخيع أم هللا بل أم السديح ، ولقج استفاد ندصػر مغ الشفػذ الحي كان يسمكو في البالط السمكي فقج استصاع أن 

كغ تعاليسو قج اعتبخت ىخقصة باعتبار أن العقيجة الرحيحة ىي وجػد يبث تعاليسو السزمة بيغ شبقات الذعب، ل
يج، الكشائذ الذخقية عبخ : بصخس فسديج مغ التفاصيل انطخ في. لموىػ االبغشبيعتيغ كاممتيغ في اقشػم واحج أال 

ي العالع ، الكشائذ الذخقية ف؛ البيخ ابػنا10؛ فارس فخنظ، السرجر الدابق، ص383(، ص3994التاريخ، )بيخوت، 
 .43، ص  ( 2033العخبي ، )أربيل ، 

كشيدة السذخق والتي نست وازدىخت خارج أسػار اإلمبخاشػرية الخومانية، وذلظ خالل القخون السديحية األولى، ( 23)
والتي امتجت إلى السجن السحيصة بشريبيغ والى السشاشق ما بيغ الشيخيغ، فزاًل عغ مػاصمتيا بالقجس في القخن 

سيالدي ، وتعتبخ كشيدة السذخق ىي الكشيدة األم عمى الخغع الرعػبات التي واجيتيا لكشيا استصاعت الخامذ ال
بجيػد رجال الجيغ أن تكػن كشيدة جدءًا مغ الكشيدة الجامعة ، رغع ذلظ أنيا لع تدتصيع إن تكػن ليا عالقات مع 

تي كانت خاضعة لمكشيدة الفارسية. وقج انتذخت الكشيدة الغخبية رغع أنيا قج تكػنت خارج السسمكة الخومانية ، وال
انتذارًا واسعًا خالل القخن الخامذ السيالدي في كل مغ بالد ما بيغ الشيخيغ وبالد فارس وبيغ الكبائل. لقج سسيت 

كشيدة السذخق،  يػسف حبي،: طخكشيدة السذخق بعجة تدسيات مشيا كشيدة السذارقة . لمسديج مغ التفاصيل ان
 .   3( ، ص 2033؛ لػيذ ساكػ، الكشيدة الكمجانية خالصة تاريخية ، ) بغجاد ، 34-31، ص(3989)بغجاد، 

، )بغجاد، د. والية البرخة في ماضييا وحاضخىا، تخجسة ىاشع صالح التكخيتي، الجدء األول ،الكدشجر ادامػف( 28)
 . 293ت ( ، ص 

 .  309(، ص  3919اوجيغ ندخان ، خالصة تاريخية لمكشيدة الكمجانية ، تخجسة سميسان صائغ ، ) مػصل ، (  29)
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الكمجانية : يعػد اصل التدسية والتي ليا عجة أشكال مختمفة ومتشػعة فبعس يعخج عمى إن كمسة كمجان ىػ ( 10)

يجًا مشصقة األىػار(، فيسا وصف مذتق مغ االسع كمجو )تدسية اشمقت عمى شعب سكغ في جشػب العخاق وتحج
البعس األخخ إن الكمسة مأخػذة مغ كمسة كمػذاي ندبة إلى مػقع شسال بابل. غيخ إن اقجم تدسية لمكمجان والتي 
جاءت في التػراة وعمى أشكال مختمفة فسشيا كمجييغ ، كمجو ، كمجان والتي فدخىا بعس الباحثيغ والسؤرخيغ عمى أنيا 

إن جسيع الباحثيغ اتفقػا عمى إن اصل التدسية الكمجان قج اشمقت عمى أقػام كانػا يذكمػن جدءًا تعشي الفاتحيغ، غيخ 
مغ السسمكة البابمية ويدكشػن في مشصقة جشػب بغجاد الحالية سسيت بكمجو، كمجي وعاشػا فييا فتخة زمشية محجدة. أما 

ع الكمجان والحيغ انزسػا إلى كشيدة روما في التدسية األخخى فيي تصمق عمى فئة مغ السديحييغ الحيغ عخفػا باس
القخن الخامذ عذخ حيث اشمق بابا روما التدسية عمييع حتى يسيدىع عغ فئة الشداشخة حيث ضل اسع الكمجاني 
محفػضًا لتسييد الكمجان الكاثػليظ مغ غيخىع وليع بصخيخيكيع وأساقفتيع وشقػسيع بالمغة الدخيانية الكمجانية  وىع 

الكشائذ الذخقية خسي الخسػلي الخوماني في كل أحػاليع. لمسديج مغ التفاصيل انطخ في: بصخس فيج ، خاضعػن لمك
في تخكيا الكمجان ؛ جي، سي، جي، سانجرس، السديحيػن االشػريػن )384، ص (3994عبخ التاريخ ، ) بيخوت ، 

خاليع دمحم ، شائفة الكمجان في العخاق عرام إب؛ 13(، ص2003الذخقية وايخان والعخاق(، تخجسة نافع تػما، )بغجاد، 
 . 13، ص (  2003دراسة انثخوبػلػجية ،  رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، ) جامعة بغجاد ، كمية االداب ، 

 . 39، ص (3939لقػميات العخاقية ماضييا وحاضخىا، )بغجاد ، ، اجخجذ جبخائيل ىػمي وعبج العديد ىاشع( 13)
 . 313؛ زيشب مصذخ ، السرجر الدابق ، ص  298، السرجر الدابق ، ص الكدشجر ادامػف(  12)
(  ، رسالة ماجدتيخ ، 3934_3813مشيب جسعة  يػسف مخة  ، تاريخ الحياة االجتساعية في لػاء البرخة )(  11)

 . 43( ، ص 3993)جامعة مؤتة ، 

 . 319زيشب مصذخ ، السرجر الدابق ، ص (  14)
 . 43دابق ، ص مشيب جسعة ، السرجر ال(  13)
م ، ولقج كان اليجف مشو نذخ السحىب الكاثػليكي في العخاق 3322أسذ الفاتيكان مجسع انتذار اإليسان في ( 13)

تحجيجًا فقج انصمقت مشو عجة ارساليات تبذيخية وبأسساء مختمفة )الكبػشيغ، االوغدصيغ، الكخمميغ، والكبػشيغ، 
: وليج خالج يػسف، نذاشات اإلرساليات التبذيخية الكاثػليكية الفخندية والجومشيكان(. لمسديج مغ التفاصيل انطخ في

 .133، ص  2008لدشة  3(، مجمة جامعة تكخيت ، العجد 3938_3314في العخاق في ضل الحكع العثساني )
  .100الكدشجر ادامػف ، السرجر الدابق ، ص (  13)

( م، ولقج كان دومشيظ تقميجي  3223_ 3330دومشيظ )الجومشيكان : وىي شائفة تشدب إلى اإلسباني القجيذ (  18)
العقيجة ومػلعًا بسجادلة اليخقصة، وعشج لقاءه بالقجيذ فخنديذ في إيصاليا تأثخ بأسمػبو فقخر عمى تأسيذ ىيئة لمػعع 

لسجن ولقج واإلرشاد. ولقج انتذخ السحىب  الجومشيكاني انتذارًا واسعًا وبعج وفاة دومشيظ تدمل ىحا الشطام إلى باقي ا
كانت وسيمة الجومشيكان ىي األقشاع ومخاشبة العقل. لمسديج مغ التفاصيل انطخ في : شارق عبج الحسيج عبج الخؤف 
عبج الػىاب ،حخكات االصالح بيغ السديحية واالسالم دراسة مقارنة ، رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، ) كمية 

 . 44( ،  ص 3999الجعػة ، قدع االديان والسحاىب ، 
، اشخوحة 3813_3349عساد عبج الدالم رؤوف العصار ، الحياة االجتساعية في العخاق ابان العيج الساليظ ( 19)

  138( ، ص 3933دكتػراه ، غيخ مشذػرة ، ) القاىخة ، كمية االداب ، قدع التاريخ ، 
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(40) .www.Wikibedia.com  
شيجت مجيشة البرخة بجايات القخن الدابع عذخ الشذاشات التبذيخية الفخندية وذلظ عمى يج السبذخيغ لقج (  43)

م ، ولقج ذكخ إن اإلرساليات التبذيخية الكاثػليكية كانت 3321الفخندييغ مغ اآلباء الكخمميغ والحيغ جاءوا سشة
رعاياىا السػجػديغ داخل البرخة ، كسا قامت محجودة العجد ويعػد ذلظ إلى محجودية نذاشات فخندا التجارية وقمة 

بأرسال مبذخيغ يستيشػن ميشة الصب إلى جانب واجباتيع الجيشية مغ اجل إن تكػن وسيمة لمتقخب مغ أىالي البرخة ، 
كسا مارس الخلبان الفخنديػن أمػرىع التجارية الى جانب نذاشاتيع الستعمقة بالتخبية والتعميع شيمة فتخة تػاججىع في 

م فأسدػا أول مجرستيغ ابتجائيتيغ ليع في 3902برخة حيث استصاعػا تأسيذ مجرسة ليع في بجاية القخن العذخيغ ال
مخكد البرخة، ولقج استخجمػا السبذخيغ كل االساليب والصخق مغ اجل تعاليسيع مغ التصبيب والتعميع والػعع وتخجسة 

ع . لمسديج مغ التفاصيل انطخ في : وليج خالج  يػسف ، الكتب ، واستغمػا جسيع السشاسبات مغ اجل تحقيق اىجافي
؛ مرصفى خالجي وعسخ فدوخ ، التبذيخ واالستعسار في البالد العخبية,  139-138السرجر الدابق ، ص ص 

  .282؛ الكدشجر ادامػف ، السرجر الدابق ، ص  41(، ص  3931الصبعة األولى، )بيخوت ، 
 . 323( ، ص  3948م( ، ) بغجاد ، 2003_300ارى العخاق )رفائيل بابػ اسحق ، تاريخ الشر( 42)

دمحم عبج هللا العداوي ، صفحات مغ تاريخ العالقات الفخندية مع البرخة في العرخ الحجيث ، مجمة آداب ( 41)
  .339، ص  2032، لدشة  31البرخة ، العجد 

مقتبذ في: بصخس حجاد، رحمة ديمالفاليو إلى العخاق مصمع القخن الدابع عذخ ، الصبعة األولى ، ) بيخوت ،  (44)
 . 344(، ص 2003

 .22، ص السرجر الدابق بياء حديغ شاكخ،(  43) 
 . 323رفائيل بابػ اسحق، السرجر الدابق ، ص (  43)
(، 2034، الصبعة األولى، )بغجاد، 3383العخاق  نقاًل عغ: بصخس حجاد، رحمة سيدتيشي مغ إسصشبػل إلى( 43)

 . 39ص

 . 284الكدشجرا ادامػف ، السرجر الدابق ، ص (  48)
 . 32مشيب جسعة ، السرجر الدابق ، ص (  49)
 . 290الكدشجر ادامػف ، السرجر الدابق ، ص  (30)
الدخيان : يشجرج اسع الدخيان بيغ مديحي بالد سػريا أواًل ومديحي بالد ما بيغ الشيخييغ وفارس واليشج والريغ ( 33)

حتى اقرى الذخق بػاسصة تالميح الديج السديح والسبذخيغ الدخيان والدخيان تدسية في سػرية لتسيد السديحييغ مغ 
السديحية. لمسديج مغ التفاصيل انطخ في: اغشاشيػس يعقػب بشي جشديع األراميغ الحيغ لع يكػنػا بعج قج اعتشقػا 

 . 33( ، ص  3933الثالث ، كشيدة انصاكية سػرية ، )دمذق ، 
( لجأ إلى القدصشصيشية مع مجسػعة مغ الخلبان وبجأوا 338_343وىع اتباع يعقػب البخادعي اسقف الخىا )(  32)

خالل جيػده استصاع إن يكػن لو اتباع ونذخ محلبو  يصػفػن السشاشق الذخقية ويخسع األساقفة والكيشة ومغ
السشػفيدي)ذو الصبيعة الػاحجة لمديج السديح ( في الذخق، حيث دحس حجج ندصػر واخح بالقػل إن الصبيعة االليية 

 م. لمسديج مغ433في الديج السديح قج تغمبت تسامًا عمى الصبيعة البذخية ، ولقج اديشت تعاليسو في مجسع خمقيجونيا 

http://www.wikibedia.com/
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؛  100؛ الكدشجرا ادامػف ، السرجر الدابق ، ص  343، ص السرجر الدابق  التفاصيل انطخ في : البيخ ابػنا ،
 . 23زيشب مصذخ ، السرجر الدابق ، ص 

  .323رفائيل بابػ اسحق ، السرجر الدابق ، ص (  31)

 . 49مشيب جسعة ، السرجر الدابق ، ص (  34)
  .101بق ، ص الكدشجرا ادامػف ، السرجر الدا( 33)

 . 333( ، ص 2033حبيب ىخمد ، تاريخ السديحية في جشػب وادي الخافجيغ ، الصبعة األولى ، )البرخة ، ( 33)
 ، وقج أذن باإلشارة إلييا. 33/1/2020، البرخة، مقابمة مع  يػسف عديد يػسف خادم كشيدة الدخيان الكاثػليظ( 33)
 

 قائمة المصادر :
 والمعربة :أواًل_ الكتب العربية 

اإلباء الخسػليغ، رسائل أغشاشيػس األنصاكي ، الكتابات السديحية األصمية في الدشػات السائة  .3
الجدء الثاني، تخجسة جخجذ كامل  األولى بعج العيج الججيج بالمغة اليػنانية والمغة العخبية ،

 ( 2032يػسف، الصبعة األولى ، )القاىخة ، 
 (.2003السجمج الثاني ، )د. م ، ادي شيخ ، تاريخ كمجوا واشػر ،  .2
 ( 3933اغشاشيػس يعقػب الثالث ، كشيدة انصاكية سػرية ، )دمذق ،  .1

 . (  2001مخترخ تاريخ الكشيدة ، الصبعة الخابعة ) القاىخة ،  انجروممخ ، .4
 3919اوجيغ ندخان ، خالصة تاريخية لمكشيدة الكمجانية ، تخجسة سميسان صائغ ، ) مػصل ،  .3

.) 

 ايبخىارد أرنػلج، شيادة الكشيدة األولى ، تخجسة انصػنيػس مخقذ ،  )د.م ، د. ت( .  .3
 (2034، الصبعة األولى، )بغجاد، 3383إلى العخاق  ، رحمة سيدتيشي مغ إسصشبػلبصخس حجاد .3
بصخس حجاد، رحمة ديمالفاليو إلى العخاق مصمع القخن الدابع عذخ، الصبعة األولى، )بيخوت،  .8

 . 344(، ص 2003
 (.3994الكشائذ الذخقية عبخ التاريخ ، ) بيخوت ، بصخس فيج ،  .9

 (.3994بصخس فيج، الكشائذ الذخقية عبخ التاريخ ، ) بيخوت ،  .30
 ( 2033الكشائذ الذخقية في العالع العخبي ، )أربيل ،  البيخ ابػنا ، .33

 جاد السغمػشي ، تاريخ السديحية )السديحية في العرػر الػسصى ( ، ) القاىخة ، د. ت (.  .32
 (.2002جان كسبي ، دليل القخاءة تاريخ الكشيدة ، الصبعة الثانية ، )بيخوت ،  .31
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، لقػميات العخاقية ماضييا وحاضخىا، )بغجاد، اجخجذ جبخائيل ىػمي وعبج العديد ىاشع .34
3939. ) 

 (. 3988ريخ الكشيدة ، الجدء الثالث ، تخجسة عدرا مخجان ، ) القاىخة ، جػن لػريسخ ، تا .33
جي ، سي ، جي ، سانجرس ، السديحيػن االشػريػن  ) الكمجان في تخكيا الذخقية وايخان  .33

 (  2003والعخاق ( ، تخجسة نافع تػما ، ) بغجاد ، 

 . (3983فجخ السديحية ، )القاىخة ،  –تاريخ السديحية  حبيب سعج ، .33
 (2033، )البرخة ، السديحية في جشػب وادي الخافجيغ، الصبعة األولى ، تاريخحبيب ىخمد .38
دىام دمحم العداوي، مديحيػ العخاق محشة الحاضخ وقمق السدتقبل ، الصبعة األولى ، )  .39

 ( .2032بيخوت ، 
ولى رشيج الخيػن ، االديان والسحاىب بالعخاق ماضييا وحاضخىا ، الجدء االول ، الصبعة اال .20

 (. 2033، ) الخياض ، 
 ( 3948م( ، ) بغجاد ، 2003_300رفائيل بابػ اسحق ، تاريخ الشرارى العخاق ) .23
 (. 2038سالع ساكا، البصخيخيكيات الذخقية الكاثػليكية ، )أربيل،  .22

سعج رستع ، الفخق والسحاىب السديحية مشح ضيػر اإلسالم حتى اليػم دراسة تاريخية ديشيو  .21
 ( . 2003، الصبعة  الثانية ، ) سػريا ، سياسية اجتساعية 

سعيج عبج الفتاح عاشػر ، اوروبا العرػر الػسصى، الجدء األول ، التاريخ الدياسي ،  .24
 ( . 3932الصبعة الخامدة ، ) القاىخة ، 

 ( 3990صسػئيل حبيب ، الكشيدة والجولة ، الصبعة األولى ، ) القاىخة ،  .23
 ( .3983اد ، فخنديذ يػسف ، تالميح السديح ، )بغج .23
 (.2009كخستيان الحمػ ، مػجد تاريخ الكشيدة ، )بيخوت ،  .23
والية البرخة في ماضييا وحاضخىا ، تخجسة ىاشع صالح التكخيتي ،  الكدشجر ادامػف ، .28

 الجدء االول ، ) بغجاد ، د. ت ( .
 ( 3990لػيذ ساكػ ، الكشيدة األولى )مديخة أيسان وبجايات الىػت ( ، )السػصل ،  .29
 ( .2033ساكػ، الكشيدة الكمجانية خالصة تاريخية ، ) بغجاد ، لػيذ  .10

 (. 2009دمحم الخصيب ، حزارة اوروبا في العرػر الػسصى ، الصبعة الثانية ، ) سػريا ،  .13
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مرصفى خالجي وعسخ فدوخ ، التبذيخ واالستعسار في البالد العخبية, الصبعة األولى،  .12
 (. 3931)بيخوت ، 

 (. 3993عبخ التاريخ ، ) بغجاد ،  مشرػر السخمري ، الكشيدة .11
 . (  3989، كشيدة السذخق ، ) بغجاد ، يػسف حبي ،  .14

  ثانيًا_ االطاريح والرسائل : 
( دراسة تاريخية ، رسالة ماجدتيخ غيخ 3938_3938مديحيػ العخاق )بياء حديغ شاكخ،  .3

 (. 2033مشذػرة ، )جامعة القادسية ، كمية التخبية ، 
( ، رسالة ماجدتيخ  3938_3238ة ودورىا الثقافي والعسخاني في بغجاد )لسديحيزيشب مصذخ ، ا .2

 (. 2033غيخ مشذػرة ، ) جامعة واسط ، كمية تخبية ، 

شارق عبج الحسيج عبج الخؤف عبج الػىاب ،حخكات االصالح بيغ السديحية واالسالم دراسة  .1
 ( . 3999ن والسحاىب ، مقارنة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، ) كمية الجعػة ، قدع االديا

عرام إبخاليع دمحم ، شائفة الكمجان في العخاق دراسة انثخوبػلػجية ،  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  .4
 (. 2003، ) جامعة بغجاد ، كمية االداب ، 

، 3813_3349، الحياة االجتساعية في العخاق ابان عيج الساليظ عساد عبج الدالم العصار .3
 (.3933مشذػرة ، ) جامعة القاىخة ، كمية االداب ، قدع التاريخ ، اشخوحة دكتػراه غيخ 

( ،  3314_3333حخكة اإلصالح الجيشي واالنذقاق عغ الكشيدة الكاثػليكية )فارس فخنظ ،  .3
 (. 2003أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، )جامعة البرخة ، كمية اآلداب  ، 

ىا واثخىا عمى العالع االسالمي ، اشخوحة دكتػراه  دمحم بغ عمي ، الصائفة الكاثػليكية وفخقيا وعقائج .3
 (. 2003غيخ مشذػرة ، ) جامعة ام القخى ، كمية الجعػى ، 

(  ، رسالة 3934_3813مشيب جسعة  يػسف مخة  ، تاريخ الحياة االجتساعية في لػاء البرخة ) .8
 (.3993ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ، )جامعة مؤتة ، 

، الصبعة األولى، ) بيخوت ، لعخاق محشة الحاضخ وقمق السدتقبلدىام دمحم العداوي، مديحيػ ا .9
2032. ) 

ىيثع محي شالب الجبػري ، مديحيػ العخاق ودورىع في تاريخ العخاق السعاصخ  .30
 (.2032( ، رسالة ماجدتيخ ، غيخ مشذػرة ، )جامعة بابل ، كمية تخبية ، 3938_3923)

 ثالثًا_ البحوث والمقاالت :  
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لعداوي ، صفحات مغ تاريخ العالقات الفخندية مع البرخة في العرخ الحجيث ، دمحم عبج هللا ا .3
 . 2032، لدشة  31مجمة آداب البرخة ، العجد 

، وقج 33/1/2020مقابمة مع  يػسف عديد يػسف خادم  كشيدة الدخيان الكاثػليظ ، البرخة ،  .2
 أذن باإلشارة إلييا.

ة الكاثػليكية الفخندية في العخاق في ضل الحكع ، نذاشات اإلرساليات التبذيخيوليج خالج يػسف .1
 .2008لدشة  3( ، مجمة جامعة تكخيت ، العجد 3938_3314العثساني )

 رابعًا _ الروابط الكترونية :
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