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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 سنة  كتاب الفهرست البن النديم المتوفينية في الهند والصين في المعتقدات الدي
 م993/هـ   583

 
 -دراسة مقارنة  -

 
 : المقدمة

الحمددد ر را العددالمين الالوددسال الالسددسر ولددل الرسددحب اللددريم ال ددح   اللددرار 
 اجمعين 

مددن اللتددم الم مددة الاللامعددة لماتلدد  ا ددحا  (1)يعددد اتدداا الت رسددا نبددن ال ددديم
، الل ذا ودد  مدن مراحل تارياية ماتلتة  تا في العلمية م  ا الان سا ية التي     العلحر

للثيددددر مددددن ال دددداحثين لمددددا  ددددم  مددددن  المودددادر التاريايددددة التددددي اا ددددا الن تدددد اب وح ددددا  
 معلحمات قيمة المت حوة ا ترد ابن ال ديم بذار اللثير م  ا .

الم قحلددة وددن  ف ددح يريددرال ولميددة لتلايودد  ودددد ن يحوددل مددن اللتددم العربيددة
هددح القيقددة م مددة ال انمددم الماتلتددة حتددل   ايددة القددرل الرابددت ال لددري/ التاسددت المدديسدي، 

تح ح اهم المراحل التي ال ل الي ا المسدلمحل فدي حيدات م العقليدة الالعلميدة، الممدا  اد 
 دذ  اللتدم اللمؤلتي دا اللمترجمي دا لمن اهمية هذا اللتاا ال مؤلت  قد امعن في ال ت  

قددت بسد م مدا ون ال معظم هذ  اللتدم قدد ف   ون حيات م، فضس   محج ا  وا  ملا ياكرا  
تعر دا اليدد  الداللددة العربيدة انسددسمية مددن  ل ددات الحدرالا رددسب ووددحرها التاريايددة 

     .( 5)ر1551هد/656الماتلتة،نسيما بعد غ ال المغحب ل غداد في س ة 
د000قاب ياقحت الحمحي ون ابن ال ديم الاتابد  الت رسدا ) د فيد ، الاسدتحوم ح  ج 

القدداب  .(3)(00يدددب ولددل ا سودد  ولددل فددد حل مددن العدددلم التحققدد  للميددت اللتدددم اسددتيعابا  
 .(4)(000و   ال رالي )الهح من اقدر اتم التراجم المن افضل ا

امددا القسددط طي ي فقدداب و  )هددذا ف ددرو اتددم العلددحر القديمددة التوددا ي  اليح ددال 
 .(5)(000را القلم ا الار ار مو تي االالترو الال  د المحجحدال م  ا بلغة الع
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اليح دددح هدددذا اللتددداا مدددا ادددال يتمتدددت بددد  ابدددن ال دددديم مدددن   دددا  ولمدددي الاسدددت 
وددن انسددلحا العلمددي  فضددس  ، ولددل ادا التتا دديل الفددي جميددت ا ددحا  العلددحر  الا ددس   

الدددذي ات عددد  ابدددن ال دددديم فدددي اتابتددد  ل دددذا اللتددداا الدددذي تميددد  ب ح ددد  اسدددلحا بعيدددد ودددن 
فددددي محتحاهددددا  ف ددددح ي ددددير دالل تللدددد  الددددل ادا التتا دددديل باحثددددا  ،  الح ددددح الان الددددة

لتظدددي  فدددي جميدددت و اراتددد  ومدددا تح دددل اليددد  مدددن حقدددائ  م مدددة دالل ت اليددد    المح دددحا  
مودددط ت ، المدددن اللددددير بالدددذار ال ابدددن ال دددديم اسدددتتاد مدددن اللتدددم الالموددد تات التدددي 

 ( 6)باسدتمرار اده، إي اال يرتافي تو ي  اتاب  الت رسا  احتحت ا م ت ة بيا الح مة
. 

في ايواب الحقائ  الم مة لل احثين اافة الولل  لقد  لح ابن ال ديم فعس  
 ماتل  العوحر التاريحية من رسب ما ات ع  من م  ج ولمي  اجح.

المن المح حوات الم مة التي تطدرا الي دا ابدن ال دديم فدي اتابد  الت رسدا هدح 
 يدة فدي ال  دد الالودين، اي ا تدرد بدذار ودن المعتقددات الديم مدة  ما يار  من معلحمدات  

 يددا فددي ال  ددد مددن التددرا الدي يددة الال ياكددل الالمعابددد المقدسددة التددي ب   ودددد ا يددر الم ددم 
؛ للح  دا اا دا مدن ارودم بقدا   الالوين الاهم ان  ار التي و دها س ال هذ  ال سد

ا للم داد  نسدتيعاا اهل د  ظدرا  ال ، الدي يدة  انرض ل  حء مثل هذ  المعتقدات الالمذاهم
يضدددمن ل دددم انسدددتقرار  اللحددداجت م لددددين   ، التدددي جددداءت ب دددا هدددذ  انديدددال الالمعتقددددات

 الي ظم حيات م انجتماوية الانقتوادية الالدي ية.
السدد ن دي يددة ات عحهددا فددي الل ددذا فقددد اجت ددد سدد ال هددذ  الدد سد فددي ايلدداد  قددحو 

نمددراض التمدد ح م ؛ لتددحفر ل ددم الحمايددة مددن الماددا ر الت ددتي م مددن ا ل ددت مو ددادت م آ
 الاير الالدوة.

السددحا اقتوددر فددي بحثددي هددذا ولددل دراسددة اهددم مددا االرد  ابددن ال ددديم فددي اتابدد  
الت رسا من المعتقدات الدي ية التدي ه درت فدي ال  دد الالودين المقار ت دا مدت مدا يادر  

مددددا اتتقددددحا معدددد  فيمددددا ياددددر  المددددا  ادالا وليدددد  مددددن  غيددددر  مددددن التق دددداء الالمددددؤررين ياكددددرال  
وح دد ا دالل التطددرا الددل المعتقدددات الانديددال انرددرك التددي لددم يددذارها معلحمددات با

جميع ددا فددي هددذا يارهددا  ي نيسددعال ابددن ال ددديم فددي اتابدد  الت رسددا الهددي بالتاكيددد اثيددرال 
 ال حث . 
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 : وال: المعتقدات الدينية في الهندا* 
بعضدا  فقدد يادر نبدن ال دديم تعددت المعتقدات الدي يدة التدي ه درت  فدي ال  دد،         

سد ال ال  دد ودن مت دحر ال  دد ال دتت  الاهدم م ما  م  ا ، فضس  ون يار  آراء ودد مدن 
، الاالرد  ل دم المعابد الال يدحت المقدسدة، الاشد ر ان د ار التدي اتادذها سد ال ال  دد  ل دة  

ل دددة التدددي اهدددم اآكدددذلس اسدددماء وددددد م دددم مدددن التدددرا الدي يدددة التدددي ه دددرت فدددي ال  دددد ال 
الامدا يادرت فدي  هدذا. م  دا بالتتوديل فدي بحثدي ادس  ات داالب و دت ا ال فرقدة. السدحا 

مقدمة ال حث فأ ي سحا نقتودر فدي دراسدتي هدذ ى ولدل دراسدة نهدم المعتقددات الدي يدة 
التددي يارهدددا نبددن ال دددديم فقددم المقار ت دددا مددت مدددا ياددر  غيدددر  مددن المدددؤررين المددا ا دددافحا 

 باوح  ا من معلحمات نررك .
 * الّبد :

اهددم انراء  تابدد  الت رسددا معلحمددات م مددةون ال  ددد، ياكددرا  ياددر ابددن ال ددديم فددي ا
  تت  الهيئت  .ون التي ا لق ا س ال ال  د و   ال 

اليلس حسم ما ادا حا يعتقددالل ،  دال تللم م اي اشارت  ائتة من ال  حد ال ال  د
اردرك  بي مدا اشدارت  ائتدة   تعدالل،تمثل بال س ة ل م   حرال هللا س حا   ال اا ا دال فال د  

اي فيمددا بيدد  م ،  ، اله ددا ارتلتددحا ايضددا   الددي مهللا تعددالل   ددحرال رسددحب هددح  ال ال ددد  مدد  م 
 ومددحا ال الرسددحب هددح ملددس مددن المسئلددة، بي مددا قدداب ارددرالل ال الرسددحب هددح ب ددر مددن 

 .(1) ( 7)ال او، بي ما اشار بعض م الل اراء اررك ب أ  ، اي قالحا ا    حرال بحداس 
فامددا 0000)اسددم لللدد  ، :  دد  أل  ددد ال ددتت  بالا دداا ابددن ال ددديم فددي تعريتدد  ل

، 000 ددتة ال  ددد انوظددم فا سددال جددال  ولددل ارسددي، ن شددعر بحج دد  مغمددحو الددذقن
ال اددل م دد ب فيدد   ددحرت  مددن جميددت ا دد اا 000مددا هددح م ددتمل ب سدداء، االم تسددم،

انشدددياء، الولدددل حسدددم حددداب ان سدددال، امدددا مدددن الدددذهم المر دددت بدددا حا  اللدددحاهر اال 
 .(9)(00اال الحلارال اال الا م التضة اال الوتر

اي  ددمم بطريقددة ه دسددية دقيقددة بحيددث اددا حا يعظمح دد  ايتمددا اسددتق ل م بحج دد  
فددي ايددة  سددحاء مددن الم ددرا اال المغددرا اال الع دد ، اي ا  ددم اددا حا يددرالل الج دد  اددامس  

 .(10)ج ة اتل حا  ححها
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فددي اتابدد  الا دداا ال  رسددتا ي معلحمددات م مددة وددن ال  ددد لددم يددذارها ابددن ال ددديم       
اي ياددر ال ال  ددد و دددهم هددح )شددال فددي هددذا العددالم ن يحلددد، الن يدد لح، الن  الت رسددا.

 .(11)يطعم، الن ي را، الن ي رر، الن يمحت(
دال ال  و  دددا النهدددم معتقددددات م نهدددم الاال دددح ال  رسدددتا ي راي اهدددل ال  دددد ودددن ال دددد 

دال ،  تات م السمات م   (15)  در الل دس   م مدنالا الديجدا  قدد اي  ودم سد ال ال  دد ال ال دد 
الم ححهم ماتل  العلحر، اله رالا ل م ولل هيئة اشااص الاج او شتل، ال ومدحا ا  دم 
ن يظ ددرالل ان فددي قوددحر الملددحس لعلددح السددمح م ددا ت م، الا ددافحا قدسددية اك ددر ولددل 
دال ن يظ ددددرالل ان فددددي ارض ال  ددددد لمددددا تتمتددددت بدددد  مددددن  ارض ال  ددددد مؤادددددين ال ال ددددد 

دال تربت ددا الحسددن اقليم ددا، الللثددرال مددن في ددا مددن اهددل جددح مثددل مميدد ات السددمات   يعيددة 
 .(13)انجت اد

اي السديد -الاشار ال  رستا ي ال االب ب د ه در فدي العدالم ادال اسدم  شداكمين 
الهدح يودل  -اي ان سدال الطالدم سد يل الحد -ة الجاء من بعد  ال حد يسعي -ال ريف

عدب الغيرها مدن الودتات الل هذ  المرت ة بالو ر الالعطاء الال هد ون م اهج الد يا الال
 .(14)الال مائل الحس ة

يدددول اددال ل الددذي ال ددااددا حا يقدسددحل هددذا الولددل انرجددح ال سدد ال ال  ددد 
، شدداكمين ولددل اسدداو ا دد  االب ب ددد ه ددر فددي العددالم المددن جدداء بعددد  بالمرت ددة الثا يددة 

ل ي  مي ت م ون سائر ال  ر البالغحا في يلس، الربمدا  الا تحا ولي ما  تات الممي ات 
مددن تطددحر التلددر الالددحوي الدددي ي لدددك  الد ي ح ددال اسددطحرال مددن اسددا ير ال  ددد مسددتححاقدد

 س ال ال  د و ر المراحل التارياية التي مرت ب ا ال  د.
امددا اهددم الوددتات التددي يلددم ال يتحلددل ب ددا اددل مددن يريددد ال يوددل الددل مرت ددة 

 :(15)تيااآال  د، ف ي 
 اللحد الاللرر. -1
 غضم بالحلم.العتح ون المسيء الدفت ال -5

 التعت  ون ال  حات الد يحية. -3

 من هذا العالم التا ي.الالتالل الل العالم الدائم الحجحد ح حب التلرال في ال -4

 ريا ة العقل بالعلم الاندا. -5
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 القحال ولل توريف ال ت  في  لم انفضل. -6

 ال ي حل  يم الال  الالقلم. -7

 م ولل ارتيار ال ت .ن المعاشرال مت ال او الايثار ارتيارهحس -1

 التحج  الل الح . -9

 الل الح . الرالح شحقا  بذب  -10
ال سددت تج مددن رددسب مددا نالرد  نبددن ال ددديم الال  رسددتا ي مددن معلحمددات قيمددة وددن 
ال د  ن   نسم ألي ج   ادال ، فقدد ي دحل إ سدال سدحاء ادال رجدل نال نمدراال نال ني ادائن 

س ال ال  د لي دحل رمد ا  دي يدا  مقدسدا   رر ، الهح يحمل  تات  المسمح معي ة ، اتاذ  
 ل الل نولل المراتم .ا ولي  من قدسية ال تات  حس ة ليرقل م اللما ن تح 

 * البيوت والمعابد واالصنام المقدسة في الهند:
ادرج ابددن ال ددديم فددي اتابدد  الت رسددا معلحمددات م مددة وددن اهددم ال يددحت الالمعابددد 

م مدة  الاالرد معلحمدات  ، ت م  دلآ لتلدحل بيحتدا  الدي ية المقدسة الالتي شيدها س ال ال  دد 
معلحمددددات م مددددة وددددن  ل دددم ياكددددرا   ودددن اهددددم ان دددد ار التددددي اتادددذها سدددد ال ال  ددددد ال ددددة  

 الطقددحو الدي يددة التددي اددال سدد ال ال  ددد يمارسددح  ا و ددد و ددادت م ل ددذ  ان دد ار تقربددا  
 ل ا. التضروا  

د هدح المع دد الدذي ي لد  فمن االب الاهم المعابد الال يحت الدي يدة المقدسدة فدي ال  د
، اي ادال ملدس هدذ  المدي دة يتحجدد  (16)يقدت فدي مدي ددة مدا لير الاحدد الالدذي   حلد  فرسدخ  

ولدددل قدميددد  اليعدددحد بعدددد اداء  قحسددد  الدي يدددة فدددي هدددذا  ل يدددارال هدددذا ال يدددا ماشددديا   سددد حيا  
 .( 17)ولل دابت  المع د الل قور  راك ا  

: )الفيد   د م مدن  قدائس  ع دد ود م الدذي ال دت فدي هدذا الماليو  ابن ال دديم ال
، ولددل سددرير مددن يهددم، الفددي السددم ق ددة مددن يهددم،  يهددم ارتتاودد  اق ددل و ددر يراوددا  

الاليدددددداقحت انحمددددددر الان ددددددتر الان را  000مر ددددددت يلددددددس الدددددد  بدددددداللحهر انبددددددي ،
الانرضر، اليذبححل ل ذا الو م الذبائح، الاكثر ما يقربحل  تحس م، في يحر مدن السد ة 

يؤاد ال ه اس  قحسا  دي ية اال يقحر ب دا سد ال ال  دد و دد  الهذا .(11)معرالا و دهم(
  يارت م لو م هذا المع د.
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اليسددمل بيددا  (19)(الملتددال)اال  المحلتددالفددي مدي ددة  يقددتالال يددا المقدددو الثددا ي 
، القد ال ت في   د م مدن (50)الهح احد ال يحت الس عة المقدسة ، (الملتال)المحلتال اال 

المغ ا ي  مدن جميدت من  ي السط  ق   تمس   حلارال  حديد ي ل   حل  س عة اير ، الف
كددر ا دد  ارددذ يميددل وددن مح ددع  بسدد م  ددح  مددن اآفددات ج اتدد  البقددحك متسدداالية، القددد ي  

 .( 51)كا ا قد تحغلا في  فس  ا الضع  في جميت اج ائ  الجحا   
 –ال اسدددم  هدددح مؤاددددا  المحجدددحد فددي هدددذا المع دددد امددا ال يرال دددي فح ددد  الوددد م 

امدددا وي دددا  فلا تدددا ، مدددن الا دددم  م ححتدددا   لاددداالبأ ددد  ،  سدددم ال دددم الدددل ا  سددد ة   -ادت
 .(55)ياقحتتال حمراالال

اددال الهددح بددذلس ياتلدد  ومددا ياددر  ابددن ال ددديم الددذي ياددر ال  دد م هددذا المع ددد 
 من الحديد.م ححتا  

 سددال متربددت اتاددذ هيئددة اياكددرين ن دد  الال دد  ودددد مددن اللغددرافيين هددذا الودد م 
ل   جسد  قدحا مدن جلدد حيدحال السد لاا يي لدحل ن  جر ال ولل ارسي من اللل الاآ

اا تا و دارال ودن فقد احمر الن يظ ر من جسد  الم ححت من الا م شيء، اما وي ا  
جحهرتددال الال ددت ولددل راسدد  اكليددل مددن يهددم، امددا يراوددا  فقددد  ددحرت ممدددالتال ولددل 

ود م الهم بذلس اتتقحا مدت ال يرال دي فدي ال هدذا ال .(53)را تي  القد ق   ولل ال يد ل 
 من الا م.    كال م ححتا  

انمحاب الي ذرالل ل  ال دذالر اليحلدحل اليد  اليطحفدحل  ل  الاال اهل ال  د يقدمحل 
ححل  حالقين شدعر ر السد م، الادال اميدر الملتدال يقددر لد  المداب لي تد  ولدل سدد ة هدذا 

ل ددذا الودد م العددحد القددامرال ي مددن مدي ددة قددامرالل يحملددحل رجدداب ال  ددد  اددال، ال الودد م
عطددل هددذا العددحد لسددد ة هددذا المع ددد القددائمين ي  اددال  ، اي الهددح مددن افاددر ان ددحا ال  ديددة 

 .(54) ولل ردمة هذا الو م  لح ع  في المع د الماول ل   
الاا ددا هددذ   ددح  مددن الطقددحو الدي يددة التددي اددال سدد ال ال  ددد يمارسددح  ا و ددد 

 ل  اللي الحا برات  الر ا . التقربا   و ادت م ل ذا الو م تضروا  
: )الهدذا ال يدا فدي لحد  ج دل، مح ت هذا ال يا قائس   د ابن ال ديم ياكرا  اليستطر 

،  البحدرا   ، تحج الي  ال  د من اقا ي بسدهم برا   الهح ق ة ارتتاو ا مائة القما حل يراوا  
 .(65)مستقيم، نل سحاد المحلتال مواقم لسحاد بلخ( (55)الالطري  الي  من بلخ
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 ا  هددذا الود م حتدل ا  ددم جعلدحا  يارتد  امددر اليتضدح ل دا ال سد ال ال  ددد قدد قدسدحا 
 تريضة الحج و دهم.لالهح بمثابة اداء  ا  المقدس ا  الاج 

القد  اد ولل مدا يادر  ابدن ال دديم مدن معلحمدات م مدة ودن هدذا ال يدا وددد مدن 
ب دي فدي اومدر مح دت فدي سدحا الملتدال بدين سدحا  اللغرافيين، فذارالا ا   اال قودرا  
وددال   يدا حدحب الق دة التدي ال دت في دا الود م بيدحت  العاجيين ال   الودتارين، القدد ب  

 .(75)يس   ا سد ة الردر هذا الو م
مدي دددة ممدددا يلددي  (15)فددي مدي دددة ال اميددال يقدددتالال يددا المقددددو الثالددث فدددي ال  ددد 

، الهدح بيدا وظديم يتحجد  اليد  ال هداد الالع داد للحدج بدرا  البحدرا  ال دعا فيدد  (95)سلسدتال
 .(30)عة بانحلار اللريمةان  ار الم ححتة من الذهم الالمر 

اردددتسا الدددل ابدددن ال دددديم  اشدددارالال يدددا المقددددو الرابدددت هدددح بيدددا الدددذهم، القدددد 
 ددي مددن الحلددارال الال ددت فيدد  ودددد مددن ، فقيددل ا دد  بيددا ب   تسددمية هددذا ال يددا فدديانراء 

و دما فتحدحا مدي دة ال اميدال فدي المسلمين مي ب ذا انسم؛ نل العرا ان  ار، القد س  
 .(31)اا الحلاج بن يحس  الثقتي غ محا من هذا ال يا امحاب اثيرالو د الالي العر 
القدد اكتتدل . (35)ال هدذا ال يدا هدح لدي  بيدا الدذهمقدد يادر ابن ال دديم إن نل 

نبددددن ال ددددديم باوطدددداء رنيدددد  هددددذا دالل نل يعلدددد  نكثددددر المددددن غيددددر نل يحدددددد ني ال يددددحت 
مي ب يا الذهم.  المقدسة س 

 (33)اري ال  دددددددد مدددددددن ارض م دددددددرالالال يدددددددا المقددددددددو الادددددددام  يقدددددددت فدددددددي بدددددددر 
، يتحجدد  اليدد  الع دداد الال هدداد مددن ال  ددحد نداء  قحسدد م الدي يددة، القددد ب  ددي (34)الالق دددهار

 حل  س عة نير  الور   مثل  يلس، نمدا ارتتاود  في لد  نق دل و در يراودا  ، من الذهم 
 .(53)الهح مر ت بأ حا  ماتلتة من انحلار اللريمة ال ادرال

دال المعمحلدة مدن اليداقحت انحمدر الغيدر  مدن يم ) الفي  من ال دد  قاب و   ابن ال د
ال وددم ال الثقددة مددن نهددل ال  ددد  000، ر التدداررالحلددارال الثمي ددة العلي ددة المر ددعة بالددد  

نر ر  إل هذا ال يا يت ل   المطر من فحق  اليم ت  اليسرت ، فدس ي ودي  ، الادذلس السديل 
  .(63)(000ي عرج و   سائس يم ة الي سرال
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،  ب  يددا حيطا دد  مددن الددذهم (37)فددي مدي ددة قمدداريقددت    يددا المقدددو السددادوالال 
مددن نوددحاد العددحد ال  دددي  ددحب اددل الاحددد م  ددا رمسددحل يراوددا  النكثددر، القددد  الب  ددي سددقت 
 .(31)ر التارر الالياقحت ال ادردت   المحاري   بالد  ر  عا بد  

القددد قدسدد  ،  الهددح بيددا قددديم (93)الال يددا المقدددو السددابت يقددت فددي مدي ددة الودد     
دال التددي ال ددعا فيدد  تللددم الدد الار مددن الع دداد الال هدداد ممددن سدد ال ال  ددد  اومددين ال ال ددد  

 .    (40)يرتادالل هذا ال يا الهي تستليم لدوائ م
المن اللدير بالدذار ال ابدن ال دديم لدم يدذار شديئا  ودن ال يدا اال المع دد المقددو    

، بي مددا لددذي يسددمل بيددا سددحم ات الا ال  ديددة (41)الثددامن الالمحجددحد فددي مدي ددة سددحم ات
 يار ودد من المؤررين معلحمات م مة ون هذا المع د المقدو الالم م في ال  د.

ف ددذا ال يددا )م  ددي ولددل سددا الرمسددين سددارية مددن السدداج الموددتح بالر دداص،  
السددحم ات فددي حلددر  حلدد  رمسددة اير  قسقددة مدددالرال هدداهرال اليراوددال فددي ال  دداء اللددي  

فلسدددر  النحدددرا  -ني السدددلطال محمددحد الغ  دددحي  –الداللدددة يمددين   بوددحرال مودددحرال فأردددذ
     .(34)فلعل  وت ة اللامت( (45)بعض  النرذ بعض  الل غ  ة

)كدال بيدا الود م معظمدا  الا مدا الضدحء الدذي و دد  مدن  : يوت  ابن انقير بقحل ال 
ق اديل اللحهر التائ  الاال و د  سلسلة يهم في ا حرو ال   ا مائتا  ن الما مضدل 

علحمددددددة مددددددن الليددددددل حراددددددا السلسددددددلة فيوددددددحت اللددددددرو فيقددددددحر  ائتددددددة مددددددن  ائتددددددة م
الدددل و دددادت م، الو دددد  ر ا دددة في دددا وددددال مدددن ان ددد ار الذه يدددة الالتضدددية  (44)ال دددرهميين

الولي دددا السدددتحر المعلقدددة المر دددعة بددداللحهر ادددل الاحدددد م  دددا م سدددحا الدددل وظددديم مدددن 
. الهذا يددب ولدل (54)(00نل  نل  دي ار 50وظمائ م القيمة ما في ال يحت ي يد ولل 

 ما اال يتمتت ب  هذا الو م المع د  من قدسي  دي ية لدك س ال ال  د.
اليعددد  دد م سددحم ات مددن اوظددم ا دد ار ال  ددد، اي اددال ال  ددحد يحلددحل اليدد  اددل  

ليلة رسحا للقمر، إي يلتمت الي  مدا ي يدد ولدل مائدة الد  ا سدال، ال ومدحا ال انرالاح 
اي ا تقدداب -فيدد  ولددل اسدداو م دددن ت اسددخ انرالاح  إيا مددا فارقددا انجسدداد فأ  ددا تلتمددت

تيسدة الدل الاال اهدل ال  دد يقددمحل ال ددايا ال   -انرالاح من جسد الل ارر بعد المحت
لدد ، فضددس  ومددا اددا حا يقدالمح دد  مددن امددحاب الددل سددد ة هددذا  ا  سدديهددذا الودد م تعظيمددا  التقد

، فضددس   قريددةا اآ 10اي رووددا ل ددذا الودد م مددن الحقددحا مددا ي يددد ولددل، المع ددد 
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ال ددددايا ال  ددد سددد ال  . ال تقددديم(64)ومددا يحتحيددد  هددذا المع دددد مددن جدددحاهر  ددادرال ال تيسدددة
ل  دددم الر دددا   ي يدددة الم مدددة و ددددهم لي دددالحا برادددة لوددد م سدددحم ات يعدددد مدددن الطقدددحو الد

 و  م .
و دددد  يدددارت م لمع دددد  ددد م  ألهدددل ال  دددد  قدددحو دي يدددةاررك يؤد حهدددا يحميدددا   الادددال      

الدذي يقدت  ا دس  مدن مداء   درسدحم ات يحميدا  ا حا يقحمدحل بغسدل  د م إي ا سحم ات ،
، الادددال يلتمدددت و دددد  نلددد  رجدددل مدددن  (47)فرسدددخ مدددن مدي دددة سدددحم ات 500ولدددل بعدددد 
رجددل لحلدد   300لع ادتدد  التقددديم الحفددحد اليدد ، الروددل  سددد ة المع ددد مددن ال ددرهميين 

الال سددداء مدددن  شدددعر ر الو اللحدددل  الار ، فضدددس  ودددن المغ يدددين الالراقودددين مدددن الرجددداب
 .(41)الذين اا حا يغ حل اليرقوحل امار   م سحم ات

 د مال يارهمدا ابدن ال دديم  المن اهم ان د ار التدي اا دا ت ع دد فدي ال  دد ايضدا         
       في اتاب  الت رسا، هما :

اي  حددا هددذال الوددد مال مددن  رفددي الادى وظدديم رر ددا  مدددن ، ج     ددا ال     ددا        
مدددن مسددددافة ا مدددداليم دددن ر يت تددددا  ادددل الاحددددد م  مدددا قمدددا ين يراوددددا  ارت، حلدددارال الل دددل 

  .(94)بعيدال
 وددن اددال اهددل ال  ددد يعظمح  مددا اليحلددحل الي مددا اليقدددمحل ل مددا القددرابين فضددس         

)فددايا القعددا العددين ولي مددا مددن مسددافة : يددذار ابددن ال ددديم و  مدداال  . (50)ال اددحر الغيرهددا
ف ظددر الي مددا  000ة مددا فددال حا ددا م دد  إلتتاتددوظامددا  لبعيدددال احتدداج الرجددل نل ي طددرا ا 

احتددداج نل يرجدددت الدددل المح دددت الدددذي ن يراهمدددا م ددد  قدددم يطدددرا اليقودددد قوددددهما هدددذا 
 .(51)إوظاما  ل ما(

الا دداا ال يرال ددي اسددماء ودددد ا يددر مددن ان دد ار التددي اا ددا ت ع ددد فددي ال  ددد        
لر  م  داالالتي لم يذارها نبن ال دديم فدي اتابد  الت رسدا   -اي  داحم ج در-سدحار : ج 

ال دد م شددارد م حددحت مددن الا ددم، ال دد م ب ددن، الشددرك، البلددديح، ال دداراين، الب   ددا، 
الام دددددددب، الل ددددددردم ن، الاسدددددد  د بددددددن م دددددداديح، ال  دددددددر، دجددددددن، الاره ددددددا، الريح ددددددا بددددددن 

  . (55)االغيره 000ال م 
  

 الفرق الدينية في الهند : *
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،  م  ددا ن ال ددديم بددذار ودددد  ه ددرت فددي ال  ددد العديددد مددن التددرا الدي يددة ا تددرد ابدد      
الاتت  مع  في يارهاودد من المؤررين، ال اد ولي  غيدر  بدذار وددد نردر غيرهدا، المدن 

  اهم هذ  الترا:
 
 :  (35)المها كالية -1

إي ي ع دد ات او دا ، من الترا الدي ية الم مة التي ه رت في ال  دد هذ ى الترقة ت عٌد      
اثيدد  ال ددعر، ااشددر انسدد ال، ااشدد  الاددال ،  د  نيدد اربعددة  لدد  ،  دد ما  ي دددول م اكدداب

ال طن الولل ه ر  قطعة من جلد التيل ي قطر م د  الددر القدد و قدد بللدد يددي التيدل بدين 
يديد ، الال دت فدي احدددك يديد  قع دال وظدديم فداغر فدا ، البيدد  انرددرك وودا، الفدي يددد  

 ددت فددي الثالثددة ال ددت رنو ا سددال، نمددا يددد  الرابعددة فلا ددا مرفحوددة  الددل انولددل، الال 
اي يددد  قدددر ين ولدددل هيئدددة حيتدددال، الال دددت ولدددل جسدددد  قع ا دددال وظيمدددال إلتتدددا ححلددد ، 
الال ت ولل رنس  اكليل من وظار القح  الال ت ححب رق ت  قسدال من وظار القحد  

  .(54)ايضا
القد  وم ات ا  هذ ى الترقة من و دال هذا الو م ا   وتريا من ال يا ين؛ الل دذا       

ظددديم مدددن غيدددر ، الهدددح بال سددد ة ل دددم مدددا ح الاوددداب المح حبدددة ف دددح نحددد  بالع دددادال الالتع
 .(55)الالمحمحدال الالمعطي الالمحسن الي م الهح المت   ل م في ال دائد

ظار  فدددددي ال  دددددد ي الرهدددددا و  ددددداد   الا اا ال  رستا ي ال ل ذا الو م بيحت وى
هذا الو م قسث مرات في اليدحر يسدلدالل لد  اليطحفدحل ححلد ، الل دم فدي مح دت نردر 

  م ولل  حرال هذا الود م يسدلدالل لد   دال ين م د  نل يسدتليم  (56)-رترا–ي دول
 .(57)لدوائ م
اليضدددي  ال  رسدددتا ي قدددائس : )حتدددل ال الرجدددل يقدددحب لددد  فيمدددا ي سدددأب :  الج دددي        

فس ة، الاوط ي اذا، الم  م من يأتي  فيقيم و د  انيدار الالليدالي ن يدذالا شديئا ، يتضدر  
  .(15)(  -اي يمحت-   ربما ي ت  الي ، اليسأل  الحاجة حتل ا

الهذا يدب ولدل مدا ادال يتمتدت بد  هدذا الود م مدن قدسدي  و دد سد ال ال  دد لدرجدة      
ممت عددا  وددن ت دداالب اددل مددا لددذ ، ال ودددد مدد  م اددال مسددتعدا للمددحت تقربددا  لدد  الت راددا  بدد  
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ن   تسد  لد  معتقددا  ال هدذا سدحا ي دتت لد  و دد  لي دا ب ال اا من  عدار الشدراا  دايرا ن 
       مراد  م   .

 (59)الدينكيتية -2
 ددد ما  ولددل هيئددة ولدددل، يا  مات ددا  هددذ  الترقددة يع ددددالل ال ددم  اي اتاددذالا ل دد       

، القدد  ودم ات دا  هدذ ى الترقدة ال  لدحل  داري  اي ا  اربعة نفدراو، القدد ال دت فدي يدد  جدحهر 
 .(60)ال م  ملس من المسئلة الهي تستح  الع ادال الالتعظيم

تا ي الدددل مدددا يادددر  ابدددن ال دددديم )ال ال دددم  ل دددا  تددد  الوقدددل، الا ددداا ال  رسددد 
 .(61)(000الهي ملس التلس 000الم  ا  حر اللحاكم ال ياء العالم

الاال ات ا  هذ ى الترقة يسلدالل ل ذا الو م اليطحفحل ححل  اليقدمحل لد  ال ددايا، 
ددددار يقحمدددحل ادددال  ال،  الر وودددا ل دددذا الوددد م  ددديا  الغدددٌست ل دددذا الوددد م سدددد ة الر 

 .(56)ل  من نراض  الامسس ال ال ما ر ولبإدار 
الهذا يؤاد ما اال يتمتت ب  سد ة هذا الود م مدن سدلطة اداريدة الدي يدة الا دحة        

 ، المعددالم مددن رددسب إدارات ددم للددل مددا ر وددل ل ددذا المع ددد المقدددو مددن امددحاب النراض 
 دي يا .الهذا ربما اال ل  تأقير ا ير ولل حياال س ال ال  د اقتواديا  الاجتماويا  ال 

          
للدل الادال الرول ات ا  هدذ ى الترقدة قدسث االقدات فدي اليدحر ل يدارال هدذا الود م       

لدد  مددن قددل  الار ، اي اددال يتحجدد  اليدد  المر ددل مددن  ك يددارال  قددحو دي يددة معي ددة ت ددؤد
اا حا يقيمحل فدي مع دد  وددال ليداب  يسدلدالل لد  متضدروين لي دالحا ال الملذالمين الغيرهم، 

وددددددن الوددددددحر لدددددد  للتقددددددرا م دددددد  الليسددددددتليم لدددددددوائ م الي ددددددتي م مددددددن براتدددددد ، فضددددددس  
  .(63)مر  م

                   (:64) يةهكني الجهندرـ  5
اا حا يع دالل القمر جاولين ل   د م ولدل هيئدة ولدل،  اومدين  الترقة ات ا  هذ ى 

الا ددداا . (65)ال القمدددر هدددح ملدددس مدددن المسئلدددة؛ الهدددح بدددذلس يسدددتح  الع دددادال الالتعظددديم
تا ي ال للقمدددر )تددددبير هدددذا العدددالم السدددتلي الانمدددحر الل ئيدددة فيددد ، الم ددد   ضدددج ال  رسددد

انشددياء الم تحبددة الايوددال ا الددل امال ددا الب يادتدد  ال قوددا   تعددرا ان مددال الالسدداوات، 
      .(66)(000الهح تلح ال م  القري  ا الم  ا  حر 
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جدحهر  فدي يدد  اال ولل  حرال ولل ال تالهيئت  فقد الو م هذا اما ون  تة      
م تود  ، الالودحر لد  فدي  ي دول ج درايا، المدن  قدحو و دادت م لد  هدح السدلحد لد 

، الن يتطرالل حتل يظ ر ال سب فيعدالل مائددال وظيمدة ال دت ولي دا ادل مدا  كل ش ر
لددذ ال دداا مددن الطعددار الال ددراا اكراما لدد ،  ددال ين م دد  ال يسددتليم لدددوحات م، فضددس  

         (.67)ن فرحت م بظ حر ون ممارست م للرقل الالع ا ل  مع رين و
 : (86)االنشنية -4

، المدن نهدم فدرق م التدي تترودا (96)الي ق ود ب دم الممت عدين ودن الطعدار الال دراا  
 و  ا:

  :(70) البكرنتينية-أ
الهددم الموددتدالل بالحديددد مددن السددط م حتددل  دددالرهم للددي ن ت  دد  بطددح  م، القددد      

مدددا يحملدددح  مدددن العلدددم الالتلدددر، المدددن نهدددم  ومدددحا ا  دددم قدددد  دددتدالا ب دددذ ى الطريقدددة للثدددرال 
 قحس م الدي ية إ  م ادا حا يحلقدحل شدعر ر السد م اللحداهم الي عدرالل نجسدادهم مدت سدتر 

 .(71)وحرات م

الاال ات ا  هذ  الترقة ن يعلمحا نحدا  الن ي لمح  حتل يددرل فدي معتقددهم، الادا حا      
 ا  لتحا ددع م، الاددا حا ن يددأمرالل اددل مددن يعت دد  وقيدددت م بددأل يددؤدالا الودددقة لتلددحل رمدد

 (.57)يوتدالل بالحديد من يعت   وقيدت م حتل ي ل  المرت ة التي يستحق ا ب ظرهم

 :(37) الكنكاياتره -ب
ات ا  هذ ى الترقة م ت رالل فدي ا حداء  وددال مدن ال  دد، المدن اهدم معتقددات م الدي يدة      

غترلدد  حتددل يغتسددل فددي   ددر ا  ددم اددا حا يعتقدددالل ال ان سددال المرتلددم ي  ددا  وظيمددا  ن ي  
 .(75)؛ ليتط ر من ال ي حب ( 47)اللي  

 :(76)الراحمرنية -ج
د   م الدي يدة ، مدن الملدحس ادا حا معظم ات ا  هذ ى الترقة         المدن نهدم معتقددات م الس 

، اي قدالحا )هللا الادال  ت دارس التعدالل ملل دم، الال (77)معح ة الملدحسجا الا ب ا هي التي 
 . (17)ت م مضي ا الل الل ة(ق تل ا في  او

الي ددددال ال ات دددا  هدددذ ى الترقدددة الهدددم اغلددد  م مدددن الملدددحس ارادالا ا دددتاء شددديء مدددن        
   .ولل ن تس م لي الحا  اوة الالنء وامة ال او ل م القدسية 
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 قدددحو السددد ن المدددن التدددرا انردددرك المتترودددة ودددن فرقدددة ان  ددد ية فرقدددة مدددن اهدددم  -د
ل شددعر ر السدد م التتتيل دداولل الجددحه م، الانمت ددا  وددن تطحيددالمعتقدددات ات او ددا الدي يددة 

 .(79)الحج و د الم ال المقدو الذي يتع دالل في فريضة داء الاشرا الامر، 
، يحلدحل اليد ، فدايا ا ودرفحا  )ل م ج ل ي قاب ل  ححرون: اليار ابن ال ديم و  م      

رنالا امرنال هربدحا في  ريق م ايا ا ورفحا، الال  -اي المدي ة-من حل م يدرلحا العمرال 
 .( 10)م  ا، الل م في هذا الل ل الذي يحلحل الي  بيا وظيم في   حرال(

لدد  الدذي ادال يع ددد  ات دا  هددذ ى اللدم يدذار ابددن ال دديم ايدة معلحمددات ودن هيئدة اآ       
لدد  الددذي ال ددت فيدد   ددحرال اآالقددد الترقددة م تتيددا  بددذار المع ددد الددذي اددا حا يتع دددالل فيدد  

     مسمح اال هيئة هذ ى الوحرال. و دال  دالل ال يذار
اله اس فدرا دي يدة اردرك ه درت فدي ال  دد اتادذ ات او دا مدن ان د ار  ل دة  ل دم،       

المن اللدير بالذار ال ابن ال ديم لم يذارها في اتاب  الت رسا، بي ما يارهدا وددد مدن 
   المؤررين، المن اهم هذ ى الترا:

 
 :(11)الَبْرَكْسهيِكَية -3

هذ ى الترقدة  د ما  ل دم لع ادتد ، التقديسد  اي ادا حا يقددمحل لد  ال ددايا  اتاذ ات ا 
اليار ال  رستا ي ون م ال و ادت م ل ذا الو م )ال ي ظرالا الدل  (51)تقربا  التضروا ل 

باسددد  ال دددلر الملتتددد  مدددن ال دددلر الدددذي ي دددحل فدددي الل ددداب فيلتمسدددحل م  دددا نحسددد  ا 
م يأرذالل يلس الو م فيدأتحل شدلرال الا حل ا؛ فيلعلحل يلس المح ت مح ت تع دهم، ق

وظيمة من يلس ال لر في ق حل في ا مح عا ؛ فيرا ح   في ا في دحل سدلحدهم ال دحاف م 
 .(31) حح تلس ال لرال(

 :(41)الَدْهكينية -6
 ل ددة  ل ددم الال ددعحا لتلددحل  اتاددذ ات ددا  هددذ ى الترقددة  دد ما  ل ددم ولددل هيئددة امددرنال 

فددي ل ددم ويدددا  ات ددا  هددذ ى الترقددة  اتاددذال اثيددرال، نيددد  ، الاددال ل ددذا الودد م سدد ا تدداج نفددحا ر 
مددن اددل سدد ة و ددد اسددتحاء الليددل الال  ددار الدرددحب ال ددم  فددي بددرج الميدد ال، معددين يددحر 

د   م المعتقددات م الدي يدة تقدديم القدرابين مدن الغد م الغيرهدا  قدرابين لود م م لتلدحل المن س 
 (.51)بين يدي الو م الاا حا ن يقحمحل بذبح ا، الا ما اا حا يضربحل او اق ا بالسيحا
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للود م  لتقدديم م قدرابينالاا حا ايضا  يقحمدحل بقتدل مدن يودي حا مدن ال داو غيلدة  
حتددل ي ت ددي ويدددهم، الهددذا اددال سدد  ا  فددي جعددل هددذ ى الترقددة الدي يددة مددن التددرا المسدديئة 

 (.16)و د وامة اهل ال  د
 دا  لسل دة الي دال ال وامة اهل ال  دد ادا حا يسدت لرالل تقدديم ان سدال؛ لي دحل قربا

 ال اال قتل  غيلة  مثلما اال يتعل ات ا  هذ ى الترقة.نسيما  
 :(88)- ُعباد الماء –الَجْلَهكَية اي  -7

ي وم ات دا  هدذ ى الترقدة نل المداء هدح ملدس المعد  مسئلدة، الهدح ا دل ادل شديء 
 (.11)الولي  يقحر اساو ال  حء الال قاء الالط ارال في الحياال

رقدددة قدددد ربطدددحا بدددين  دددتاء المددداء الاهميتددد  فدددي الحيددداال الي ددددال ال ات دددا  هدددذ ى الت
 ال قاء ان سال من ال ي حب  فقدسح  جاولين م   إل ا  ل م. الللح   س  ا  في   ارال

المن نهم الطقحو الالس  ن الدي ية التي ات ع ا ات ا  هذ ى الترقة هدي الغطد  فدي 
 ، ولدل ال الماء حتل السم اللسم بعد نل يتلرد ال ال من مسبس  مت سدتر وحرتد

ي قدددل فدددي المددداء لمددددال سددداوة نال سددداوتين نال نكثدددر، الادددال وليددد  ال يقطددد  بعضدددا  مدددن 
الريداحين، الال ددت بعضدد ا فددي المدداء ولددل ال يقددرن اق دداء يلددس نحددد التراتيددل الماووددة 
ل دذ ى الطقددحو، الال اراد ال ددال الادرالج مددن المدداء وليدد  نل يقدحر بتحريددس المدداء بيددد  

  يتسداقم ولددل رنسد  الالج دد  السدائر جسددد  ولدل هيئددة مدت ارددذ القليدل م دد  بحيدث يلعلدد
 (.19)قطرات، قم ياتم  قحس  بالسلحد

 :(99)-اي ُعَباد النار -االْكُنواطرَية  -1
 وم ات ا  هذ  الترقة الاكثرهم من الملحس الوظمداء ال  دد، الال هداد ال ال دار هدي 

ا جدحهرا ، الاكثرهدا من نهدم الاوظدم الع ا در جرمدا  الاالسدع ا حيد ا  الاوسهدا م ا دا ، الاشدرف 
 ددحرا،  الاشددراقا ، النلطت ددا جسددما،  الايا ددا ، الل ددذا فددإل الحاجددة الي ددا ن يم ددن ال تتحقدد  اي 
ن حيدددداال اال  مددددح ان بددددانمت اج مع ددددا؛ اي جعلحهددددا فددددي مقدمددددة جميددددت المحجددددحدات فددددي 

 (.91)الحياال
دد ن ال قددحو دي يةو ددد و ددادت م ال ددار، اي اددا ح  ا اتاددذ ات ددا  هددذ ىنى الترقددة ودددال س 

يقحمددحل بحتددر إردددالد الاسددت المسدداحة فددي انرض مربددت ال دد ل يضددرمحل فيدد  ال ددار قددم 
يرمددحل فددي جحف ددا اددل مددا هددح  تددي  مددن جددحاهر القيدداا، الاددل مددا هددح لذيددذ مددن  عددار 
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دد   م المعتقدددات م  الشددراا الغيددر  تقربددا  التضددروا  لل ددار الللحوددحب ولددل برات ددا، المددن س 
 (.59)ا ا  لل ارالدي ية  تحريم م تقديم ان سال لي حل قرب

المددن معتقدددات م الدي يددة انرددرك الحددث  ولددل انرددسا الحسدد ة، الودددر ارتلددداا 
السدديئات مثددل اللددذا الالحسددد الالحقددد الغيرهددا، الالمددا ابتعددد ان سددال وددن هددذ ى السدديئات 

 (.93)تقرا الل ال ار الحول ولل برات ا
توددل  المددن  قحسدد م الدي يددة الوددحر الالللددحو امددار ال ددار، الاددا حا يم عددحل ال

 . (94)ما قد ارتلم اقما  ربما ي حل و احد م  م ا تاول الي ا تا تاس م إلي ا حتل ن 
الهددذا يدددب ولددل مدددك تقديسدد م لل ددار، الاوتقددادهم، الايمددا  م بوددتائ ا، السدددمحها 

 ال قائ ا، الما تملل  من قحال في جحهرها.
 

 
 

 : المعتقدات الدينية في الصين : ثانيا  * 
فددي بحثددي  دي يددة ودددال الن يسددع ي دراسدت ا جميعددا  ه درت فددي الوددين معتقددا ت 

ولدل دراسدة  تقتودرسدحا  هدذ دراسدتي الامدا يادرت فدي مقدمدة هدذا ال حدث نل هذا ، 
في الوين الالتي يارها ابن ال ديم فدي اتابد  الت رسدا  التي ه رت  المعتقدات الدي ية

ت م مدة  ا مدن معلحمدا المقار ت ا مت ما يار  غير  من المؤررين الما ن افحا باوح 
دالل  ال اتطرا الل المعتقدات الدي ية انررك الالتي لم   يذارها ابن ال ديم فدي اتابد  

 .   االت رس
مددن الدد ع  مددت بعضدد ا المعتقدددات الدي يددة التددي ه ددرت  فددي الوددين  لتدداارت

ددد ن الدي يدددةالطقدددحو الا  ردددسب  ، القدددد االرد ابدددن ال دددديم فدددي  الماوودددة للدددل م  دددا  لس 
نهدددم  مدددا  مدددن هدددذ ى المعتقددددات ، اليادددر  معلحمدددات الافيدددة ودددن ددا  مكتابددد  الت رسدددا وددد

ال يددددحت الالمعابددددد الدي يددددة المقدسددددة التددددي شدددديدها سدددد ال الوددددين؛ لتلددددحل مرادددد ا  دي يددددا  
،   ل دددة ل ددددملتلدددحل ر التدددي  حتحهددددا ألل دددت م، الاالرد معلحمدددات م مدددة وددددن نهدددم ان ددد ا

 هذا . السحا ات االب اس  م  ا بالتتويل في بحثي
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 المعابد والبيوت المقدسة في الصين :* االصنام و 
يولحل اليتضروحل ل دا الي ومدحل ا  دا  ل ة  ل م اتاذ اهل الوين من ان  ار 

التدددي اا دددا مراددد ا  تلاريدددا  فضدددس  ودددن اح  دددا  (95)ممللدددة ردددا قحل مدي دددة ، فتدددي تللم دددم
 احتلا م ا ة  دي ية م مة؛ لحجحد مع د لود م ا انوظدم الدذي ادال ولدل هيئدة ال غ دحر

الددددذي  دددد ب مددددن  ني-اليقوددددد بدددد  ابددددن السددددماء  "المغ ددددحل "اال  "ال غ ددددح "اال  "بغ ددددحل " اال
الل دذا  ردا قحل ، تقدت فدي مدي دة غدرا  الهديفي  مدي دة   الملس انوظم  الهح  -السماء

 .(96)الملس رجاب الح م  الو يد الريحب م دالبة للحراسة
مقدسددة؛ قددد ب ددحا ودددال معابددد البيددحت اددا حا المددن اللدددير بالددذار ال اهددل الوددين 

 لتلحل مرا ا  دي يا  يحلحل الي  اليمارسحل في   قحس م الس    م الدي ية.
يدددن بالدددذهم الالتضدددة؛  ب  دددي بيتدددا   (79)فتدددي مدي دددة بغدددرال مدددن الودددار الاآجدددر ال  

اللم يذار ابن ال ديم شيئا  ودن محتحيدات هدذا ال يدا  .(19)لي حل بيتا  مقدسا  يتع دالل في 
 ار ن. حتل ا   لم يذار هل ال ت في    م

إن ال ابددن ال ددديم ياددر ال اهددل الوددين ال ددعحا فددي  ريدد  الح ددحب الددل هددذ ى 
الي ددال ا  دم ارادالا ال يلعلدحا مدن هدذ ى المدي دة  .(99)المدي ة ودال ا د ار التماقيدل ال دحر

 مرا ا  دي يا  مقدسا .
الا ددداا المسدددعحدي معلحمدددات م مدددة الالاسدددعة ودددن اهدددم المعابدددد الال ياكدددل فدددي 

 ا ابن ال ديم في اتاب  الت رسا.الوين التي لم يذاره
فتددي نقوددل بددسد الوددين ب  ددي هي ددل مدددالر ال دد ل لدد  سدد عة نبددحاا الفددي دارلدد  
ق ددة مسددد عة ال ددد ل يات ب ددداء  وظددديم، الفادددم ال دددت فدددي اولدددل الق دددة جدددحهرال ولدددل رنو 
ولددل ت ضدديء م دد  اقطددار الجحا ددم يلددس ال ي ددل، الللددحدال هددذ ى اللددحهرال القيمت ددا حدداالب 

لحوحب ولي ا ب تل الطرا ان ا  م لم ي لحدحا فدي يلدس لعددر ودد من ملحس الوين ا
فراسددخ لمددا تحملدد  مددن قددحك رارقددة ت لددس اددل مددن  10مقدددرت م للتقددرا م  ددا اكثددر مددن 

 .(100)يحاالب التقرا م  ا
قددد ارادالا بددذلس ا ددتاء  ددح  مددن القدسددية ولددل هددذا فالي دددال ال انمددر م ددال  فيدد  

 ال ي ل الولل محتحيات .
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ين في دارل هذا ال ي ل بئر مس عة الدرنو الب دي فدحا رنسد  القد حتر اهل الو
شدد    ددحا   قدد  وليدد  ودددال اتابددات قديمددة، الب  ددي فددي هددذا ال ئددر م ت ددة احتددحت ولددل 

 .(101)العديد من اللتم ال تيسة الفي العلحر اافة
فضدددس  ومدددا احتحتددد  هدددذ ى ال ئدددر مدددن )رددد ائن رغائدددم هدددذا العدددالم، ن يعمدددل الدددل 

 ددددددددداو م  ددددددددا إن مددددددددن  ادت قدرتددددددددد  قدرتددددددددد ا الاتوددددددددل وددددددددددلم  الح ددددددددحب الي ددددددددا الانقت
 (051)(00بعلدم ا

الددددذي ي عددددد  احدددددك ال يددددحت السدددد عة ال يددددا المددددن ال يددددحت المقدسددددة فددددي الوددددين 
المقدسة في العالم، هح ال يا الذي ب  ي في اوالي الوين، امدر ب  ائد  اللدد ودامحر بدن 

  احددد ملددحس التددرس الجعلدد  سددحيل بددن يافددث بددن  ددحح، الي كددر ايضددا  ال الددذي نمددر بأ  دداء
سددد عة بيدددحت رسدددما في دددا وددددال  دددحر ادددل  دددحرال م  دددا ت ددداب   دددحرال ادددل احادددم مدددن 

يد الر  اال ال  ةاللحاكم الامسة الهي مر عة بأ حا   ادرال من اللحاهر الانحلار اللريم
 .(103)سائر اللحاكم انررك وامةال  احام وطارد  كل من اال يقدو

انجسدددددددار السدددددددماالية الافددددددددعال ا  اليعتقددددددددالل ال هدددددددذا ال ي دددددددل لددددددد  اتوددددددداب مدددددددت
، القددد مثلدحا هددذ ى الحرادات الانفعدداب مددن ردسب اجددراءهم هدذ  التلربددة )بددأل (410)بالددلحل 

جل دددحا ر دددم الددددي اج الدددذي ي سدددج بددد ، ف ضدددرا مدددن حرادددات الودددا ت بدددذلس الا دددم 
الالايح  الانبريسم تحدث  درالا مدن الحرادات، فدايا اتودلا افعالد  التدحارت حرااتد  

ا الدي اج تما الوحرال في ، ف ضرا من الحرادات يظ در ج داح  دائر، من ال سج لثح 
 . (105)(00البأرر رنس ، البأرر رجس ، فس ي اب ادذلس حدتل تدتم الودحرال

 
 :في الصين تأليه الملوك وعبادتهم * 

المدددددن المعتقددددددات الدي يدددددة التدددددي ه دددددرت فدددددي الودددددين،تألي  الملدددددحس الو دددددادت م 
تمثددددل هيئددددت م، اللتلددددحل رمدددد ا  دي يددددا مقدسددددا  نهددددل ، لل ددددم  التقديسدددد م، ال حددددا ان دددد ار

 الوين.
وامددددة ال دددداو  ماي اددددال رددددحاص الممللددددة يعظمددددحل الملددددس بالسددددلحد لدددد  فقلددددده

قددددات م الدي يدددة فيمدددا مدددن معت م مدددا   الا ددد حا هدددذ   قدددحو دي يدددة م مدددة و ددددهم الجددد ءا  
 . (610)بعد
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تماقيدل مدن ردسب  حدا ال مدن تعظديم م لملدحا م  قدد  ادالااهدل الودين   الاال 
،  فأل تحفل احد ملحا م اجلسح  ولدل سدرير مدن  ل م الاداء  قحو دي ية را ة بذلس

 (710).لسلحد ل الايهم مر ت باللحاهر ال تيسة مت ب اء هي ل ل  
المودددادر التاريايدددة معلحمدددات م مدددة ودددن هدددذ ى الع دددادال وددددد مدددن القدددد الرد فدددي 

نلي ا نبن ال ديم فدي اتابد   ، الالتي لم ي ر اهل الوين و دهمالاسماء اهم الملحس ممن 
 الت رسا .

 حدددا ألبيددد  الملدددس  سدددطر او تمثدددان  مدددن  اال )ودددرالل(  فملدددس الودددين ودددحالل 
، الاجل  هذا التمثاب ولل سرير مدن يهدم مر دت  ل  الذهم انحمر تعظيما  التقديسا  

بددأ حا  ماتلتددة مددن اللددحاهر، الامددر اهددل الوددين بالسددلحد لدد  فددي  رفددي ال  ددار اجددسن  
 . (110)ل 

بن ودحالل فقدد  حدا تمثدان  ألبيد  الملدس ودحالل  اال )و يرالل ( اما الملس ويثرالل 
مدددن الدددذهم انحمدددر، الجعلددد  دالل مرت دددة جدددد   سدددطر او، النجلسددد  ولدددل سدددرير مدددن 

االن  لتمثداب جدد   الذهم مر ت باللحاهر الانحلار اللريمة الامر نهل الوين بالسدلحد
 . (901)الساو الروية بأحسن سياسة، قم لتمثاب ابي 

لدذهم انحمددر النمددر الامدر الملددس ويث دال بددن وثيدرالل ب حددا تمثدداب ألبيد  مددن ا        
 حدا نبيد   ال الدذيتدحلل الح دم مدن بعدد  اب د  حرا د، البعدد الفاتد   رويت  بالسدلحد لد  

 .( 101)البدن بالسلحد ل  مت رويت  تمثان  
ثيدرالل، اي بدن ويث دال بدن و اال ) حرتدال ( الاذلس فعل الملس تحتاب بدن حراتدال

 حددا تمثددان  ألبيدد  حراتددال مددن الددذهم النمددر نهددل ممللتدد  بالسددلحد لدد  تعظيمددا  التقديسددا  
 .( 111)ل 

بدداللحاهر الانحلددار اللريمددة جدداوس  فددي اوددس   مر ددت   النمددر اددذلس ب  دداء هي ددل  
ق ة في ا ماارج متساالية ، لتسمح بدرحب الررالج ال حاء من رسل دا، فضدس  ودن  حتد  

اا دا ألبائد  النمدر رويتد  بتعظيم دا، النمدر ادذلس ب  داء وددال الق ة تماقيدل في اولل هذ ى 
 .( 511)دالر س  ية بالقرا من هذا ال ي ل لتلحل س  ا  لمن اراد التدع د الالت هد
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النمددر هددذا الملددس بعددد ال جمددت اهددل ممللتدد  الوظماءهددا بددأل يلمددت اهددل ممللتدد  
حيدددات م، اللتلمدددت شدددمل م الدددل ديا دددة مححددددال؛ لتلدددحل مرجعدددا  ل دددم فدددي ماتلددد  جحا دددم 

 (.131)اللتحق  ل م انمن الانستقرار في جميت ارجاء الممللة
المددن ا لا اتدد  الم مددة )رتددم ل ددم سياسددة شددروية، الفددرائ  وقليددة الجعل ددا ل ددم 

تودح  سدتحست م داكح .......ربا دا ، الرتدم ل دم قوا دا  فدي األ تد  الانوضداء، الم
تقربدددا  لمع دددحدهم: م  دددا إيمددداء ن الاالجدددم ولدددي م  دددلحات لادددالق م  000ب دددا ان سددداا،

راددح  في ددا الن سددلحد فددي االقددات مددن الليددل الال  ددار معلحمددة، الم  ددا براددح  السددلحد فددي 
 .(114)(000االقدات من الس دة الال د حر مدحدالدال، الرسم لد م اوديادا  

الي دددال مددن يلددس ال هددذا الملددس نالجددد ألهددل ممللتدد  و ددادات ارددرك فضددس  وددن 
د ن دي يدة معي دة النويدادا  م  دا تألي  الملحس، فضس  ون  ا   نالجدد للدل و دادال  قدحو الس 

ما ي مارو في يحر معين من الس ة الم  ا ما تتطلم ممارست ا رسب شد حر معي دة مدن 
 الس ة.

الالدليل ولل يلس ما يار  المسعحدي من ال هذا الملس امر نهل ممللت  بتقدديم 
ل للدددل احادددم م  دددا يحمدددا؛  اي روددد، القدددرابين لل ياكدددل المقدسدددة، ال حرهدددا لللحاكدددم 

لتقديسدددددد ا، التعظيم ددددددا الالتقددددددرا الالتضددددددر  ل ددددددا التقددددددديم ال دددددددايا مددددددن ن ددددددحا  الطيددددددحا 
 .(115)الال احر

القد تأقر اهل الوين بما س   هذا الملس من معتقدات دي ية ل م، الاتضدح هدذا  
مددددن رددددسب تعظدددديم م لدددد  حتددددل بعددددد الفاتدددد ، اي  حتددددحا لدددد  تمثددددان  مددددن الددددذهم انحمددددر 

لد  هدي س  وظيمدا  جعلدحا سدقت  ملدحل بسد عة   حا  ماتلتة مدن اللدحاهر، الب دحاالر عح  با
يدث الحال مر عة بأ حا  ماتلتة من اللحاهر الهي محا يدة لعددد اللحاكدم السد عة مدن ح

، ال ددحرالا  ددحرت  ولددل ابددحاا المدي ددة الولددل ال قددحد الدال ددحا  سدديرت   انلحا  ددا الاشدد ال 
ولددل ال ي ددل ليددرا  اللميددت  اللي ددحل هددذا ولددل  لددحح مودد ح  مددن الددذهم  الجعلددح  فددي ا 

 ت لددحا   ددج سياسددت  تلددا  يحتددذك بدد  لمددن يددأتي مددن بعددد  مددن الملددحس اللي الملددس مثددان  
 .(611)الروية

اله دددا  سحدددم ان ددددماج الانمتددد اج الددددي ي بدددين و دددادال ال تأليددد  الملدددحس، الو دددادال 
 اللحاكم التقديس ما معا  و د س ال الوين.



 

 

 21 

ددد ن ال قدددحو دي يدددة تدددؤدك فدددي يادددرك الفددداال هدددذا اا دددا فدددي الودددين  الف ر دددا س 
م  ددا اداء الوددلحات فددي ال ي ددل الددذي ب  ددي لدد ، السدد حا اويددادا  فددي يددحر الفاتدد ؛ ، الملددس 

 .(117)ألجتماو م في هذا ال ي ل الذي ب  ي لتعظيم  التقديس  لتلحل م اس ة  
 منية :* السُ 

ي ووددرما ق ددل ي عددد  االب ه ددحر ل ددذا المعتقددد الدددي ي فددي بددسد مددا الراء ال  ددر فدد
 .  (111)الا ت ر في الوين البلدال اررك   انسسر

دددددم ل الهدددددح اسددددددال ال دددددداو فدددددي  يادددددر ابدددددن ال دددددديم ا ل السدددددم ية  سددددد ة    الدددددل س 
 .(501). الات ا  هذا المعتقد  ومحا ال   ي م يدول بحادس (911)انرض

الياددر ابدددن ال دددديم وددد  م )ال اوظدددم انمددحر التدددي ن تحدددل الن يسدددت ان سدددال نل 
دها الن يتعل دددا قدددحب: ن، فدددي انمدددحر ال دددا، ف دددم ولدددل يلدددس قدددحن  الفعدددس ، القدددحب ن يعتقددد

 (.511)و دهم من فعل ال يطال المذه  م دفت ال يطال(
ولل ما يار  ابن ال ديم ال و دادال السدم ية م داب ة ودد من المؤررين الا اا 

ددم ية ي ع دددالل الوددحر الددل حددد ا يددر الددل و ددادال قددري  الالعددرا ق ددل انسددسر، ف ع  دداد الس 
اليؤدالل الولحات ل ا، الال اهد م  م يقود بوست  للاال  الي قديم التماقيدل مدن ان د ار 

 (.515)الالوحر جاوس  ل ا ق لة  يدتل  الي ا و د اقامة  لدحات  ال دقحس  الدي ية
اي اا حا يعتقدالل ال رادحو م السدلحدهم لس د ار سدحا تقدرب م مدن هللا تعدالل، 

 (.153)روا  ل الهي بمثابة  اوة  التض
دم ية ياكدرا  ا  دم اكددالا ولدل قىددر  نما ال غدادي فقدد االرد معلحمدات م مدة ودن الس 
العالم، الابطاب ال ظر الانستدنب، ال ومحا ا   ن معلحر إن من ج ة الحدحاو الامسدة، 

 (.154)الا لر نكثر نت ا  هذا المعتقد المعاد الال عث بعد المحت
 دحل بم ددن ت اسدخ انرالاح فدي  دحرها الماتلتدة، فضس  ال فريقا  مد  م ادا حا يؤم

الددل اي حيددحال، ال ومددحا ا دد  مددن نرتلددم بعددد الفاتدد  إي اجددا الا بددأل ت تقددل رالح ان سددال 
 (.155)ي  ا  فسبد ال ي ال  العقاا ج اءا  لما اقترف  من ي حا

 * الثنوية:
ر ا ت در هددذا المعتقددد الدددي ي فددي الوددين البلدددال ودددال الهددح مددذهم الملددحس الاكدداب

ال او في الوين، الالث حية هم ات ا  الملحو، المن نهم ما ام حا بد  قدحل م ال ان دل 
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فدددددي الدددددد يا همدددددا ال دددددحر الالظلمدددددة، ال ومدددددحا ال ال دددددحر يددددددول يددددد دال الالظلمدددددة  تددددددول 
 . (615)نهرمن

 
 
 
 
 

 الخاتمة
رددسب دراسددت ا ألهددم المعتقدددات الدي يددة التددي ه ددرت فددي ال  ددد  يتضددح ل ددا مددن

الالودددين، ال سددد ال هدددذ ى الددد سد اوت قدددحا هدددذ ى انديدددال الالتدددي ارتلتدددا فدددي مضددددامي  ا 
لحدددداجت م لدددددين يلمع ددددم اليدددد ظم امددددحرهم انجتماويددددة الانقتوددددادية الم ادئ ددددا النراا  ددددا 

 الالسياسية.
مددن انجددرار السددماالية  ا  ا بعضددتاددذال ف لددد قسددما  مددن اهددالي ال  ددد الالوددين قددد ا

ل ددددم لع ادت ددددا  ل ددددة   القسددددما  مدددد  م اتاددددذ مددددن ان دددد ار ،  ددددا تدا؛ لع  ل ددددم  ددددة  لتلددددحل  ل
ل ددا القددرابين لددتحتظ م مددن اددل سددحء ، القسددما  مدد  م اتاددذ مددن  التقديسدد ا الاددا حا يقدددمحل 

ألداء يلتمعددحل في ددا  مقدسددة   لتلددحل بيحتددا  الملددحس ال ددة ل ددم الب ددحا ل ددم المعابددد الال ياكددل 
 .  قحس م الدي ية التقديم ال دايا ل م تقربا  التضروا  ل م

الاال ح ابن ال ديم اذلس تطحر التن المعماري من رسب ابداوات س ال ال  د  
 الالوين في ب اء المعابد المقدسة الت اليق ا بانحلار اللريمة.

ي الاال ابن ال ديم دقيقدا  فدي شدرح  لعددد م دم مدن التدرا الدي يدة التدي ه درت فد
ل دت م الهدي ن س  ن ال قدحو دي يدة فدي و دادت م آال  د مح حا  اهم ما ات ع  ات او ا م

 الل اررك. تاتل  من فرقة  
مدددن ردددسب نستعرا ددد  ألهدددم المعتقددددات الدي يدددة فدددي ال  دددد الاال دددح ابدددن ال دددديم 

، م ددديرا  مدددن ردددسب يلدددس الدددل الجدددحد فريضدددة الحدددج مدددن ردددسب  دددحاف م حدددحب الالودددين 
الهددذا يؤاددد ، الرووددحا ايددار معي ددة مددن السدد ة لتلددحل ويدددا  ل ددم الودد م اال حددحب مع ددد  
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الدددددي ي لدددددك ال ددددعحا اافددددة م ددددذ ووددددرما ق ددددل الالددددحوي ولددددل اسددددتمرار تطددددحر التلددددر 
 انسسر الحتل المرحلة التارياية التي     في ا ابن ال ديم اتاب  الت رسا.
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 ئمة الهوامش:اق
حاا ال غددادي الدحراا اللاتددم ابدن ال دديم ابدح التدرج بدن ابدي يعقدحا محمدد بدن اسد -1

ر القيدددل غيدددر يلدددس، لددد  1045هدددد/431ر القيدددل سددد ة 995هدددد/315المتدددحفل سددد ة 
مؤلتددات ودددال م  ددا الت رسددا الاتدداا الت دد ي ات الاتدداا فددح  العلددحر، اددال الراقددا  
ي يددت اللتدددم. لم يدددد مددن التتا ددديل ا ظدددر: الحمدددحي، يدداقحت بدددن و دددد هللا، معلدددم 

العمحميددددددة، مط عددددددة دار المددددددأمحل، الط عددددددة اندبدددددداء، راجعتدددددد : ال ارال المعددددددارا 
؛ ابن رللدال، ابدح الع داو شدم  الددين احمدد بدن 17،ص11انريرال، بس.ت، ج

محمدددد، الفيدددات انويددددال الا  ددداء اب ددداء ال مددددال، تحقيددد : د. إحسدددال و دددداو، دار 
؛ الودددتدي،  دددسح الددددين رليدددل ني دددس، 53،ص51، ج1961الثقافدددة، بيدددرالت، 

ل بدددن حلدددي ال دددافعي، التدددراث العربدددي للط اودددة الدددحافي بالحفيدددات،  العددد : يحيددد
؛ العسدددقس ي، 139،ص5ر،ج5000هدددد/1450 ،1  الال  دددر الالتح يدددت، بيدددرالت،

 ،1  شددددد اا الددددددين ابدددددي التضدددددل احمدددددد بدددددن ولدددددي، لسدددددال الميددددد ال، بيدددددرالت،
؛ القسدددددط طي ي، مودددددطتل بدددددن و دددددد هللا الرالمدددددي، ا ددددد  131،ص5،ج1917

العلميددددددددددة، بيددددددددددرالت،  الظ ددددددددددحل فددددددددددي اسددددددددددامي اللتددددددددددم الالت ددددددددددحل، دار اللتددددددددددم
-؛ ال غدادي، اسدماويل باشدا، هديدة العدارفين1303،ص5ر، ج1995هد/1413

اسماء المؤلتين الاقار المو تين،   ت بع اية الاالة المعدارا اللليلدة، اسدتا  حب، 
؛ ال رالددددي، ريددددر الدددددين، انوددددسر، دار العلددددم للمسيددددين، 55،ص5، مددددج1955

معلدم المدؤلتين، دار احيداء  ؛ احالدة، ومدر ر دا،59،ص6بيرالت، بس.ت، مدج
 .41،ص9التراث العربي، بيرالت، بس.ت،ج

، دار المعرفدة، د بدن اسحاا،الت رسداابن ال ديم، ابح الترج بن ابدي يعقدحا محمد -5
 د()ه ال ص( )د صمقدمة اللتاا ، بيرالت، بس.ت،

 .17،ص11معلم اندباء، جلم يد من التتا يل  ا ظر :    -3

 .59،ص6وسر، جانلم يد من التتا يل ا ظر :   -4

 .1303، ص5ا   الظ حل، جلم يد من التتا يل ا ظر :  -5

مددددادال، محمددددد ( الص) ال( ؛ ح د)هدددد ابددددن ال ددددديم، الت رسددددا، مقدمددددة اللتدددداا، ص -6
مددداهر، الم ت ددددات فددددي انسددددسر   ددددأت ا التطحرهددددا الموددددائرها، مؤسسددددة الرسددددالة، 
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؛ الدددددديحجي، سدددددعيد، بيدددددا 70ص-69، صر 1911هدددددد/1401،  3  دم ددددد ،
   .41-40ر ، ص1954هد/1374مح ل،الح مة، ال

م ية ولل حسم  وم م  -7 م ية مذهم بسد مدا ، بحداس  الح يم: هح   ي الس  الالس 
الراء ال  ر ق ل انسسر؛الهح ه دي ردرج مدن بدسد ال  دد الدل السد د قدم تحجد  الدل 
بلدال ودال الت  أ ال وم ا   رسحب هللا تعالل الا   الاسطة بين هللا تعالل البين رلقد  

عددالم فددي   ايددة المطدداا فددي بددسد فددارو الدوددا ال دداو بال هددد فددي هددذا الالاسددتقر 
لم يد مدن التتا ديل ا ظدر: المسدعحدي، ابدح الحسدن . الالعمل بما وس من العحالم

ولدي بددن الحسددين بددن ولددي، مددرالج الددذهم المعددادل اللحهر،تحقيدد : محمددد محددي 
ال دديم، ؛ ابدن 537،ص5الدين و د الحميد،الم ت ة العورية، بيرالت، بس.ت، ج

 .414الت رسا، ص

السددددديرافي ، ابدددددح  يدددددد الحسدددددن ،رحلدددددة السددددديرافي الدددددل ال  دددددد الالودددددين الاليابدددددال    -1
ر ، 1961/دهدد1310ث، بغددداد ،، دار الحدددير 141/دهدد557الا دال يسددة فددي سدد ة 

 .417، ص ، الت رسا ابن ال ديم ؛ 56ص 

 .417الت رسا، صلم يد من التتا يل ا ظر :  -9

 .417ابن ال ديم، الت رسا، ص -10

ال  رستا ي، ابح التتح محمد بن و د اللدريم، الملدل الال حدل، تحقيد : اميدر ولدي  -11
 .63،ص5ج ، م  ا الولي حسن فاوحر، دار المعرفة، بيرالت، بس.ت

مدن المؤادد   ر الل دس: لدم اوثدر ولدل معلحمدات جغرافيدة ودن هدذا ال  در ان ا د   -15
 .604، ص5، جالملل الال حل، من ا  ار ال  د. ا ظر : ال  رستا ي  عد  ي  

 .604، ص5الملل الال حل، ج -13

 .604ص-603،ص5الملل الال حل، ج -14

 .64، ص5الملل الال حل، جال  رستا ي ، لم يد من التتا يل ن ظر :  -15

اوظدم ملدس الملدحس ال فدي ال  دد في دا ال ل درا الهدح تقدت مدي ة الهي مدي ة ما لير :  -16
ل  الهح  يما  فأل الردت رسل  ولل سائر الملحس  لحا ولل رسل  تعظ ملحس ال  د

فرساا ، ب اء مساك  ا من السداج الالق دا  40، ي ل   حب هذ ى المدي ة كثير العطاء
الماتلددد  انر ددداا، في دددا نلددد  نلددد  فيدددل تعدددحد ملليت دددا لعامدددة مدددن يسددد   ا مدددن 
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ال دداو ل قددل انمتعددة، هددذ  المدي ددة غ يددة بمددا تحتحيدد  مددن جددحاهر الاحلددار اريمددة. 
الص  41ص ال 40ص ، الرحلددددددة  ،السدددددديرافي لم يددددددد مددددددن التتا دددددديل ا ظددددددر: 

؛ ابددن ححقدددل، ابددح القاسدددم 14،ص1لمسددعحدي،مرالج الدددذهم، ج؛ ا 94الص 54
؛ ابدددددددن 350،ص5ر،ج1931 ،5  ال ودددددددي ي،  دددددددحرال انرض، بريدددددددل، ل ددددددددل،

؛ يددددداقحت الحمدددددحي، معلدددددم ال لددددددال، دار 415ص-414ال دددددديم، الت رسدددددا، ص
 .440،ص5التلر، بس.ت، ج

 .415ص-414ابن ال ديم، الت رسا، ص -17

 .415الت رسا، صلم يد من التتا يل ا ظر :  -11

م يعدة الهدي مدي دة  فدي ال  دد تقدتا يدرال  مدي ةالهي :  (الملتال)اال  المحلتالمدي ة  -19
بعد  مدن اهل دا الل دا قلعدة قديمدة  ، جليلدة و دد اهدل ال  دد الالودين ، ، حوي ةال 

ددميا بأ سددم الودد م الددذي ال ددت فددي مع دددها، مسددلمحل الالدد ع  انرددر اتددار ، س 
ددميا بم أل  دددا و ددددما ؛  (بيدددا الدددذهم)اال ( فدددرج الددذهم)اال  دي دددة ردددرج الدددذهمس 

ر ،كدددال 707هدددد/19ف تحدددا بقيدددادال القائدددد العربدددي محمدددد بدددن القاسدددم الثقتدددي سددد ة 
المسلمحل فدي قحدم ال دي  فغ مدحا م  دا امدحاب اثيدرال بعدد ال دارت معدارس اثيدرال 

، الل دددذ ى بدددين المسدددلمين السددد ال ال  دددد، القدددد ب دددل المسدددلمحل في دددا مسدددلدا  جامعدددا  
المدي ددددة حوددددن، الهددددي يات ارض رودددد ة ب  يددددا مسدددداك  ا مددددن ر ددددم السدددداج، 
السدد ا  ا ن ي ددربحل الامددر الن ي اسددحل فددي ايددل اال ال ل الهددي م دهددرال التلددارال. 

؛  100د ص  99رحلددددددة ، ص الالسدددددديرافي ،  لم يددددددد مددددددن التتا دددددديل ا ظددددددر: 
 قيد  التدراث،ال سيري، احمد بن يحيدل بدن جدابر، فتدحح ال لددال، اشدراا لل دة تح

؛ ابن رردايبة، ابح القاسم و يد هللا بدن و دد هللا، مسدالس 453، ص1913 ،1 
، ابدددح اسدددحاا  ان دددطاري  ؛56لمث دددل، بغدددداد، بدددس.ت، ص ت دددة ا، م الممالدددس

؛ ابدددددن 175،صر 1957دل، يدددددلممالدددددس، بريدددددل، لاابدددددراهيم بدددددن محمدددددد، مسدددددالس 
و ددددد هللا ؛ المقدسددددي، شددددم  الدددددين ابددددي 355،ص5ححقددددل،  ددددحرال انرض، ج

محمدددددددددد بدددددددددن احمدددددددددد، احسدددددددددن التقاسددددددددديم فدددددددددي معرفدددددددددة انقاليم،بريدددددددددل، ليددددددددددل، 
؛ ال يرال دددددي، ابدددددح الريحدددددال محمدددددد بدددددن 413الص411الص410،ص5،ج1904

احمددد، تحقيدد  مددا لل  ددد مددن مقحلددة مق حلددة فددي العقددل اال مرياللددة، مط عددة مللدد  
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ار ؛ العت ي، ابح  ور و د الل د11، ص1951دائرال المعارا العثما ية، ال  د، 
محمددد، تدداريخ اليمي ددي ولددل هددام  التددتح الددحه ي لل دديخ احمددد الم ي ددي، جمعيددة 

؛ ابدن انقيدر، ابدح الحسدن ولدي بدن  31ص ،1ج،  هدد1516المعارا، القداهرال، 
ابدددي م دددرر محمدددد بدددن محمدددد، اللامدددل فدددي التددداريخ، تحقيددد : ابدددح التدددداء و دددد هللا 

 ؛ 551، ص4، جر1995هدد/1435 ،5  القا ي، دار اللتم العلمية، بيرالت،
الق الي ي ،  اريا بن محمد بن محمحد ،اقدار الد سد الار دار الع داد ،دار  دادر ، 

شددم  الدددين ابددي و ددد  ،شدديخ الربددحال؛ 153الص  151بيددرالت ،بددس . ت ، ص
 ا ددة الدددهر فددي  ولائددم ال ددر الال حددر  ، هللا محمددد بددن ابددي  الددم ان ودداري 

ميدددة انم را حريدددة ، مدي دددة ،  دددت فدددي مط عدددة المرحدددحر فدددرين احدددد اوضددداء انكاد
مؤلددد  مل دددحب ، حددددالد ؛  175د ص 174ر، ص 1165/دهددد1511بطربدددحر  ،

، اهتمدددار : د . م دددحج ر سدددتحدال ، ترجمددد  ودددن مدددن الم دددرا الدددل المغدددرا العدددالم 
الدددل كم دددرال  ترجمدددة   اقددددمت، اللغدددة التارسدددية : اسدددراء سددد  ال فرحدددال القيسدددي 

مدن متطل دات  يدل درجدة الددبلحر جد ء الهدح ملل  الية اللغات فدي جامعدة بغدداد 
 العددددددددددالي للترجمددددددددددة باللغددددددددددة التارسددددددددددية ، اليددددددددددة اللغددددددددددات ، جامعددددددددددة بغددددددددددداد ،

، د.نحمدددد محمدددحد، تددداريخ المسدددلمين  لسددداداتيا ؛ 61ر ، ص  5005/دهددد1453
ال دددرا، القدددداهرال،  فدددي شدددد   القدددارال ال  ددددد الباكسدددتا ية الحضددددارت م، م ت دددة   ضددددة

، التتححدددات انسدددسمية بعدددد ؛ دحدددسل ، احمدددد  ي دددي  50ص -49بدددس.ت، ص
 1، ج  دهدد1354مضددي التتححددات ال  حيددة ، مط عددة موددطتل محمددد ، موددر ، 

 . 371د ص     370، ص 

المقدددددو الثددددا ي بيددددا  يددددا الال يددددا الحددددرار، ال  نالل دددداال يددددحت السدددد عة المقدسددددة:  -50
يدد الر  اددال  فددي قمددة ج ددل فددي مدي ددة ن دد  ال يدددول مددارو،الددذي يقددت للملددحو 

الاا ا في  ا  ار نررج ا الملس يستاسد   الم تري ، امكل من اال يقدو اح 
الال يدددا المقددددو ، فعظمددد  الملدددحو و ددددما اوت ددد  الملحسدددية الجعلددد  بيدددا لل دددار

يدد الر  اددل مددن اددال اددال  (م درسددال)اال  فددي ال  ددد اليدددول م دالسددالالثالددث يقددت 
الال يدا يقددمحل لد  القدرابين،  الادا حا ل  حدا الهدح مقددو و دد احادم المدريخيقدو 

 يدددول بيددا بلددخ البيددا ال رام ددة هددذا يقددت فددي مدي ددة لل رام ددة  دو الرابددت اددالالمقدد
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مدن يتدحلل سددا ت  ي ددحل ادل ال حب دار الدذي ب دا  م حشد ر ولدل اسدم القمددر الادال 
الال يددددا المقدددددو ،  معظمددددا  و ددددد الملددددحس الالمحاددددل ولددددل سدددددا ت  يدددددول ال رمددددس

الال يدا المقددو   عاء ولل اسم ال هرال، الذي يقت في بيا غمدال الاام  هح 
ااالسال ولل اسم ال م  ب ا  الملس ااالو في مدي ة فرغا دة، السادو هح بيا 

الهددي مدي ددة ا يددرال تقددت ولددل  ددتاا   ددر سدديححل مددن بددسد مددا الراء ال  ددر الهددي 
ب داء  الادال في دا قدد ب  دي كثيرال الاير الالاسعة الرساتي . الاال هدذا ال يدا المقددو 

المقدو السدابت هدح  يا الال  ال م  ،ع د ي الر  ال من اال يقدو الياال  ولي ا  
فدي اودالي بدسد الودين ب دا  اللدد ودامحر بدن سدحبل بدن يافدث بدن ال يا الذي يقت 

يدد الر  اددل مددن اددال يقدددو اليع ددد ، الاددال   ددحح القيددل ب ددا  بعدد  الملددحس انتددراس
لم يدددد مدددن التتا ددديل ا ظدددر: .  كحادددم وطدددارد المعظدددم اللحاكدددم السددديارال وامدددة  

سدددحاا بدددن جعتدددر، ال لددددال، ال دددت ححاشدددي : محمدددد امدددين اليعقدددحبي، احمدددد بدددن ا
؛ 117ص-116،ص5005، 1،   ددددددددد االي، دار اللتدددددددددم العلميدددددددددة، بيدددددددددرالت

؛ المسددددددددددددددددددعحدي، مددددددددددددددددددرالج 571ص ، ان ددددددددددددددددددطاري، مسددددددددددددددددددالس الممالددددددددددددددددددس
لدددددددددال،   عددددددددة ؛ يدددددددداقحت الحمددددددددحي، معلددددددددم ال 545ص-531،ص5الددددددددذهم،ج

بدن  دمد؛ابن فضل هللا العمري ، ش اا الدين اح553،ص4ر،ج1957هد/1376
احمدد  ادي  ، مسدالس انبودار فدي ممالدس انمودار ، تحقيد  : انسدتاي : يحيل

ددددد 555، ص 1ر، ج  1954باشددددا ،مط عددددة دار اللتددددم الموددددرية ، القدددداهرال  ، 
 .554ص 

 .415ابن ال ديم، الت رسا،ص -51

 .11تحقي  ما لل  د، ص -55

؛ ابددددن 174ص ، ان دددطاري، مسددددالس الممالدددس لم يدددد مدددن التتا دددديل ا ظدددر:  -53
؛ 413،ص5؛ المقدسي، احسدن التقاسديم، ج351،ص5حرال انرض،جححقل،  

؛ 3،ص1العت ددددددي، تدددددداريخ اليمي ددددددي، ج ؛11ال يرال ددددددي، تحقيدددددد  مددددددا لل  ددددددد، ص
 . 155ص الق الي ي ، اقار ال سد ،

؛  100د ص  99رحلدددددة ، صال السددددديرافي ، لم يدددددد مدددددن التتا ددددديل ا ظدددددر :   -54
-173مالدددس،صان دددطاري، مسدددالس الم ؛ 453الددد سيري، فتدددحح ال لددددال، ص
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؛ المقدسدددددددددي، احسدددددددددن 351،ص5؛ ابدددددددددن ححقدددددددددل،  دددددددددحرال انرض، ج174ص
؛ مؤلد  551، ص4؛ ابن انقير، اللامل، ج414ص-413، ص5التقاسيم، ج

 . 61مل حب ، حدالد العالم ، ص 

مدي ة بلخ : اف تتحدا هدذ ى المدي دة فدي و دد الاليتدة وثمدال بدن وتدال )ر دي هللا  -55
البتلليد  مدن الدحالي و دد هللا بدن ودامر ، و  ( الولل يد القائد انح   بدن قدي  

الهددي مددن مدددل رراسددال العظمددل الاكثرهددا ريددرا  ، الل ددا ربدد  المسددلدها اللددامت 
يقت فدي السدم المدي دة ، النسدحاق ا حدحب المسدلد ، الل دا نق دا و در بابدا  م  دا بداا 
ال حب ددددار البدددداا رح ددددة البدددداا الحديددددد الغيرهددددا ، الفددددي بلددددخ مدددددارو ودددددال للعلددددحر 

لال شتحرقال ، ارادح ، مدذر ، رلدم ، سد ممن نهم مد  ا : االمقامات للطسا ، 
 سيري، فتدددددحح ال لددددددال ، لددددد، بغدددددسل الغيرهدددددا . لم يدددددد مدددددن التتا ددددديل ا ظدددددر : ا

؛ نبددن نوددثم اللددحفي، نبددح  151ص – 116؛ اليعقددحبي ، ال لدددال ، ص 394ص
محمدددد نحمدددد ، التتدددحح ، مط عدددة مللددد  دائدددرال المعدددارا العثما يدددة ، ال  دددد ، دار 

؛  535ص – 534، ص 7، بدددددددددس.ت ،  ج1،  الال اللديددددددددددال ، بيدددددددددرالت ال دددددددددد
 5؛ ابددن ححقددل ،  ددحرال األرض ، ج 571ان دطاري ، مسددالس الممالددس ، ص

؛ األدريسدددي ، نبدددح و دددد هللا محمدددد بدددن و دددد هللا ،   هدددة  441ص – 447، ص
،  1ر ،  ج1919، 1،  الم ددتاا فددي نرتددراا اآفدداا ، وددالم اللتددم ، بيددرالت 

 . 413ص

 .415سا، صالت ر  -56

؛ ابددددددددددن ححقددددددددددل،  ددددددددددحرال انرض، 174مسددددددددددالس الممالددددددددددس،صان ددددددددددطاري،  -57
  هدددددددة ؛ اندريسدددددددي، 413،ص5؛ المقدسدددددددي، احسدددددددن التقاسددددددديم،ج351،ص5ج

 . 176، ص 1الم تاا ، ج

ال اميال: هذ ى المدي ة ولل مقدار قلدث بلدخ، اللدي  ب دحاحي ال اميدال مدي دة مدي ة  -51
اثيدرال تتودل ب  در ن ددراا الل دا  ولل ج ل سحاها الت حددر مدن ج ل دا ا  دار الميدا 

، السدد اال د  ، سددحر القودد ة المسددلد جددامت الربدد  ا يددر مددن اهددم مددد  ا: ب ددغحر
الاابل الغيرها الملل م يدول شديرباميال . ا ظدر: ان دطاري، مسدالس الممالدس، 
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؛ يددداقحت الحمدددحي، معلدددم 39؛ ابدددن رردايبدددة، المسدددالس الالممالدددس، ص510ص
 .415، ص1سي،   هة الم تاا،ج؛ اندري113، ص3ال لدال،  عة بس.ت،ج

من بسد رراسدال، مدن مدد  ا العظمدل  ر دج الب سدا الهي مدي ة سلستال: مدي ة  -59
الغيرهدددا، يحددديم ب دددا ر ددددا الل دددا حودددن الل دددا رمددد  ابدددحاا، الاب يت دددا ال دددا مدددن 

  اج معقددحدال الفي ددا اسددحاا وددامرال. لم يددد مددن التتا دديل الهددي و ددارال وددن الطددين 
الممالددس، لس ي، مسددا؛ ان ددطار 103ص-101ا ظددر: اليعقددحبي، ال لدددال، ص

 . 113،  ا ة الدهر ،ص  ؛ شيخ الربحال 544ص-531ص

 .416ابن ال ديم، الت رسا، ص -30

 .416ابن ال ديم، الت رسا،ص -31

 .416الت رسا، ص -35

تقددت بددين ارمددال مددن غربي ددا السلسددتال مددن شددمالي ا  الهددي مدي ددةم ددرال: مدي ددة  -33
عة ت دددتمل ولدددل وددددد مدددن الال حدددر ج حبي دددا الال  دددد فدددي شدددرقي ا، الهدددي النيدددة الاسددد

، القيربحل المدن مدد  ا فيربدح ، ال ايد  هي مدي ة المدل الالقرك الاك ر مدي ة في ا 
الال لددين الغيرهددا اللسدددال اهل ددا فارسدددي الم را ددي، اف تتحدددا و ددحال فدددي و ددد الاليتدددة 

، ومددر بددن الاطدداا )ر ددي هللا و دد ( ولددل يددد القائددد الح ددم بددن ومددرال التغل ددي 
 يددداد بدددن ابدددي  اللدددل د ح ددديم بدددن ج لدددة ان دي قدددم القائددد ولدددل يدددد القيدددل افتتحدددا 

سددتيال رائددد بددن ومددرال ان دي الاليددا  ولي ددا. لم يددد مددن التتا دديل ا ظددر: يدداقحت 
يسددددددددددددي،   هددددددددددددة ؛ اندر 110ص-179، ص5الحمددددددددددددحي، معلددددددددددددم ال لدددددددددددددال، ج

 176د 175،  ا دة الددهر ، صشيخ الربدحال ؛ 174ال ص175،ص1الم تاا،ج
. 

، يحجدد في دا مدن مددل بدسد السد د اال ال  دد   وظيمدة مدي دةالهدي الق دهار: مدي ة  -34
لل هداد مدن ال درهميين ، الهدي مدي دة  ا  ار اثيرال مدن الدذهم الالتضدة التعدد م ا دا  

ف تحدا ولددل يددد القائددد ، م دد حرال بددالتتحح يات  عمدة  الل ددا  احيددة را دة ، الهددي  
العربدددي و ددداد بدددن  يددداد الدددذي قاتدددل اهل دددا ف ددد م م، السدددميا بالع اديدددة  سددد ة  ل دددذا 

؛ 56، صالمسددالس الالممالددس قائددد. لم يددد مددن التتا دديل ا ظددر: ابددن رردايبددة، ال
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، ا ددددة شدددديخ الربددددحال ؛ 403ص-405،ص4مددددحي، معلددددم ال لدددددال، جيدددداقحت الح
 .60؛ مؤل  مل حب ، حدالد العالم ، ص175الدهر ،ص 

 .416ابن ال ديم، الت رسا، ص -35

 .416الت رسا، صلم يد من التتا يل ا ظر :  -36

، اليعددد ملحا ددا اودددب ملددحس ال  ددد  فددي ال  دددتقددت مدي ددة ا يددرال هددي ال مددار: مدي ددة قى  -37
ي  سم الي  العحد القماري الم  حر بلحدتد  الي ثدر في دا  اليسمل ملل ا قامرالل  ،

دددددار اشدددددت ر اهل دددددا   الوددددد دب، الانر ، الاهل دددددا يل سدددددحل التدددددح ، اليلالسدددددحل التل 
اتدار الفدي م بالعدب، الاللحد الهم يع دالل ان  ار اليحرقدحل محتداهم، اغلدم اهل دا 

م دار الانودسل بدالتل ير مسلمحل، الفي ا مساجد تقار في ا الولحات بانيال في ال
 مددن اهددل القمددار الهددم رحالددة. الالت ليددل، اللددي  فددي شددم مددن الممالددس اكثددر وددددا  

ابدددددن رردايبدددددة،  ؛ 15رحلدددددة ، ص ال السددددديرافي ،ا ظدددددر: لم يدددددد مدددددن التتا ددددديل 
 بدددددن و دددددد الع يددددد ، معلدددددم مدددددا ال  دددددري، و دددددد هللا  ؛61المسدددددالس الالممالدددددس، ص

استعلم من اسماء ال سد الالمحا ت، تحقي : مودطتل السدقا، دار ودالم اللتدم، 
يددددددددددددددداقحت الحمدددددددددددددددحي، معلدددددددددددددددم  ؛1094، ص3هدددددددددددددددد،ج1403 ،3  بيدددددددددددددددرالت،
؛ الق الي دي ، اقدار 13،ص1اندريسدي،   هدة الم دتاا، ج ؛396،ص4ال لدال،ج

  مل دحب ، حددالد ؛ مؤل 155،  ا ة الدهر، صشيخ الربحال؛ 105ال سد ، ص
 . 59العالم ، ص 

 .417ص-416ابن ال ديم، الت رسا، ص -31

ي  سددم ل ددا العددحد الودد تي الهددح ، مدي ددة مددن مدددل الوددين الهددي الودد  : مدي ددة  -39
لثددر فددي ت،   الققددل ال  دد  افضددل مددن العددحد القىمدداري؛ ن دد  يغددرا فددي المدداء للحدتدد

القوددم المددح  ال ال  اللددح هددذ ى المدي ددة انبقددار الاللددحامي ، الي ثددر في ددا ال ارجيددل ال 
 دددا سدددمر ال  دددرال يرتددددي ادددل الاحدددد مددد  م فدددح تين مالانر ، الفي دددا مددداء ودددذا القح 

مسدلمحل الالد ع  انردر  اهل دا بع  منالقيل قامرالل  ،اليدول ملل م م راج ،
 وددارك البعدد  مدد  م اتددار الو دددال ا دد ار ؛ القددد ال ددلا دوددحال المسددلمين الددي م 

 و دد  ( ، مددن اهددم مددد  ا فددي و ددد الاليتددة الراشدددي وثمددال بددن وتددال )ر ددي هللا
ابددددن  ؛ 37رحلددددة ، ص الالسددديرافي ، ا ظددددر:  رل دددا ، القحبددددا ، الادددرالك الغيرهددددا .
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يددددددداقحت الحمدددددددحي، معلدددددددم ال لددددددددال،   ؛61رردايبدددددددة، المسدددددددالس الالممالدددددددس، ص
  ا دة الدددهر ، ، ؛ شدديخ الربدحال  97ي ، اقدار الد سد ، ص؛ الق الي د445،ص3ج

ؤلدددددددددددددددددددددددددددددددد  ؛ م 169الص 161الص 153الص 155الص 150الص 149ص
 . 51مل حب ، حدالد العالم ، ص 

 .417ابن ال ديم، الت رسا،ص  -40

الهددي مدي ددة سدداحلية متسددعة  الفي ددا سددحم ات:الهي مددن اشدد ر مدددل ال  ددد مدي ددة  -41
-416اف تتحددا ولددل يددد السددلطال الغ  ددحي محمددحد سدد ة )اكثددر ولمدداء ال  ددد ،  

ر(؛ اي ارتددرا السدلطال محمددحد سدحر المدي ددة المحودد ة، 1056-1054هدد/411
ق تل ولل اقرهدا وددد ا يدر مدن اتدار ال  دد بي مدا هدرا وددد ، اتل قتان  وظيما  الق

ك ير م  م مذوحرين من قحال المسلمين ال سبت م، البعد درحب المسلمين المدي دة 
قددار السددلطال محمددحد بتحطدديم  دد م سددحم ات الهدددر مع ددد . لم يددد مددن التتا دديل 

م دتظم فدي تداريخ الملدحس ا ظر: ابن اللح ي، و د الرحمن بن ولي بدن محمدد، ال
؛ ابددددددددن انقيددددددددر، 56،ص1هدددددددد،ج1351، 1،   الانمدددددددم، دار  ددددددددادر، بيددددددددرالت

؛ 97 د ص 95الق الي دددي ، اقدددار الددد سد ، ص ؛150ص-149،ص1اللامدددل،ج
الدددذه ي، محمدددد بدددن احمدددد بدددن وثمدددال بدددن قايمدددا ، الع دددر فدددي ر دددر مدددن غ دددر، 

، 5،  اللحيددددا ،  تحقيدددد : د.  ددددسح الدددددين الم لددددد، مط عددددة ح حمددددة اللحيددددا
ابدددن العمددداد، ؛ 170،  ا دددة الددددهر ، ص شددديخ الربدددحال  ؛ 159،ص3ج ،1941

ابح التسح و د الحي، شذرات الذهم في نر دار مدن يهدم، دار اللتدم العلميدة، 
؛ السددداداتي،د. احمدددد محمدددحد، تددداريخ المسدددلمين، 509،ص5بيدددرالت، بدددس.ت، ج

ة السدحرية،  عة اللامعتاريخ الحضارال، مط ل؛ حداد، د.جحرج، المدرل ال73ص
، ص  1؛ دحدددسل ، احمدددد  ي دددي ، التتححدددات انسدددسمية ، ج 109، ص1951

 . 311د ص  310

مدي ددددددة غ  ددددددة : قودددددد ت ا غدددددد ل ، الهددددددي النيددددددة الاسددددددعة فددددددي  ددددددرا رراسددددددال ،  -45
ماوح دددة بودددحة ال دددحاء الوذالبدددة المددداء الجدددحدال التربدددة ، الهدددي نرض ج ليدددة ، 

في دا التتداح الدذي دا  ، ي لثدر شمالية ، ب ا ريرات اثيرال إن نل ال درد في دا شدديد جد
نيحجدددد مثلددد  فدددي الددد سد األردددرك، الهدددي اثيدددرال األسدددحاا ، اليات تلدددارات التلدددار 
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،  4مياسددر . لم يدددد مدددن التتا دديل ن ظدددر: يددداقحت الحمددحي ، معلدددم ال لددددال ، ج
؛ لسددددتر ج ، اددددي ،  459ص – 451؛ الق الي دددي ،  قددددار الددد سد ، ص 501ص

العربية الن داا اليد  تعليقدات بلدا يدة التاريايدة  بلدال الاسفة ال رقية ،  قل  الل
الال دددت ف ارسددد  : ب دددير فر سدددي  الادددحراي  ودددحاد، مط عدددة الرابطدددة ، بغدددداد ، 

 . 460ص – 451ر ، ص1954هد/1373

 .150،ص1ابن انقير، اللامل،ج  -43

ال درهميين: ا لقددا المدة براهمددة ولدل   قددة الل  دة، الالمعلمددحل فدي ال  ددد الرجدداب  -44
الدذين ا لدرالا جميدت ال  دحات  (براهم)الل ا حاا برهار، اال   ة  الدين الال راهمة  س

الحرمددحا يبددح الحيددحال، الهددي مددن اشدد ر المعتقدددات الدي يددة التددي ه ددرت فددي ال  ددد 
ألل معظدم اح دام م يات  ، حاا التلدر الالعلدم الالتلدس الال لدحراليطل  ولدي م ا د

بددددددين وسقددددددة بالثحابددددددا دالل السدددددديارات، إي اددددددا حا يؤادددددددالل ولددددددل ال المتحسددددددم 
المحسدحو الالمعقدحب فضدس  ودن اجت دادهم بودرا التلدر ودن المحسحسدات فددأل 

ليا ددر وددن المغي ددات الربمددا  ، تلددرد التلددر وددن هددذا العددالم تللددل لدد  يلددس العددالم
ن ولددل الع ددادال الالوددسال فددي ميحقددت الددحهم ولددل الحددي فيقتلدد ، الا لقددا المددة بددره

ل ة، الاريدرا  ولدل الطائتدة ا  حت معين، الاريرا  ولل سيد اآ بداية انمر قم ولل
ا ظددر: المسددعحدي،  ال راهمددة وددنالمتضددلة لدددك ال  دددالو. لم يددد مددن التتا دديل 

-605،ص5؛ ال  رسدددددددددتا ي، الملدددددددددل الال حدددددددددل،ج79،ص1مدددددددددرالج الدددددددددذهم، ج
؛  ال دددحيري ، شددد اا الددددين  175 ،  ا دددة الددددهر ، صشددديخ الربدددحال  ؛ 603ص

مطددابت احستاتسددحماو  احمددد بددن و ددد الحهدداا ،   ايددة انرا فددي ف ددحل اندا ،
المقريددد ي، تقدددي  ؛   351د ص 319،ص 14الشدددراا  ، القددداهرال ،بدددس . ت ،ج 

الددددين ابدددي الع ددداو احمدددد بدددن ولدددي، المدددحاوم الانوت دددار بدددذار الاطدددم الانقدددار 
 ؛ 344،ص5المعددرالا باسدددم)الاطم المقري ية(،م ت ددة المث دددل، بغدددداد،بس. ت،ج

ار دار الددالب الاقدار  مدد الدم دقي ،القرما ي ، ابح الع او احمد بن يحس  بن اح
 دهد1515: محمد جحاد ال غدادي،مط عة : المير ا و داو الت ريد ي ، انالب ، بقلم

ال دددالي، د. محمددد اسددماويل، ال  ددد القديمددة حضددارات ا الديا ات ددا، ؛  363، ص 
؛ مددحداس، ما حرامددا، ال  ددد شددع  ا 93ص-19دار ال ددعم، موددر، بددس.ت، ص
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 محمدد و دد التتداح ابدراهيم، مراجعدة التقدديم:د.و  الددينالار  ا، ترجمة : العميد 
؛ لحبددددحل، د. غحسددددتاا، 55،ص1964هرال،افريددددد، م ت ددددة ال  ضددددة الموددددرية،الق

، حضدددددارال ال  دددددد، ترجمدددددة :ودددددادب  ويتدددددر، مط عدددددة دار احيددددداء اللتدددددم العربيددددددة
؛ يعددددحر، ولددددي ، التلسددددتات ال  ديددددة، قطاوات ددددا ال  دالايددددة 601،ص1،1941 

 .545،ص1910 ، 1  حية، دار ان دل ،الانسسمية الان س

 .15،ص1اللامل،جلم يد من التتا يل ا ظر :   -45

 96الص  95الق الي ددي ، اقددار الدد سد ، ص  ؛141،ص1ابددن انقيددر، اللامددل،ج -46
؛ 509،ص5؛ ابدددن العمددداد، شدددذرات الدددذهم، ج159،ص3الدددذه ي، الع دددر، ج ؛

 ، 1  ديددد، القدداهرال،ال مددر، و ددد المدد عم، تدداريخ انسددسر فددي ال  ددد، دار الع ددد الل
 .90،ص1959

؛ ال مددر، 141،ص1؛ ابددن انقيددر، اللامددل، ج53،ص1ابددن اللددح ي، الم ددتظم،ج -47
 .90و د الم عم، تاريخ انسسر،ص

الق الي دي  ؛141،ص1؛ ابدن انقيدر، اللامدل،ج53،ص1ابن اللح ي، الم تظم،ج -41
ال مددددر، و ددددد المدددد عم، تدددداريخ انسددددسر،  ؛  130ال ص 96، اقددددار الدددد سد ، ص 

 .91-90ص

 .415ابن ال ديم، الت رسا، ص -49

 .415ابن ال ديم، الت رسا، ص -50

 .416ص-415الت رسا، صلم يد من التتا يل  ا ظر :  -51

 .95ص-19تحقي  ما لل  د، صلم يد من التتا يل ا ظر  :   -55

 .611، ص 5ال  رستا ي، الملل الال حل،ج؛411، الت رسا، ص ال ديمابن   -53

 .611تا ي، الملل الال حل، ج، ص ال  رس ؛411، الت رسا، صال ديمابن   -54

-611، ص 5ال  رسدتا ي، الملدل الال حدل،ج ؛411، الت رسدا، صال ديمابن   -55
615. 

ال المؤادد اوثر ولل معلحمات جغرافيدة ودن هدذا المح دت ان ا د  مدن  ملارتر:  -56
، ص 5، الملدددل الال حدددل، جال  رسدددتا يال  دددد. ا ظدددر:  يقدددت فدددي هدددذا المح دددت  

611. 
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 .615-611 ، ص5، جالال حلالملل  -57

 .615، ص 5، جالال حلالملل  -51

 .609، ص 5ال  رستا ي،الملل الال حل،ج ؛411، الت رسا، ص ال ديمبن ا -59

 ؛610-609،ص 5ال  رسدددتا ي، الملدددل، ج ؛411، الت رسدددا، ص ال دددديمابدددن  -60
ار دار  فديالماتودر ،  ومداد الددين اسدماويل بدن يحيدل المؤيدالملس  ابح التدا، 

ي  : محمددددحد ديدددحا ، دار اللتددددم العلميددددة ، ححاشدددد تال  دددر ، ولدددد  وليدددد  الال ددد
 .141، ص 1ج ،1997، 1، بيرالت 

 .609، ص 5، ج الال حلالملل  -61

، ص 5ال  رسدددددتا ي، الملدددددل الال حدددددل ، ج ؛411، الت رسدددددا، ص  ال دددددديمابدددددن  -65
610. 

 .    610، ص 5ال  رستا ي،الملل الال حل،ج ؛411الت رسا، ص  ،ابن ال ديم -63

 .610ص  ،5ستا ي،الملل الال حل،جال  ر ؛411الت رسا،ص  ال ديم،ابن  -64

، ص 5ال  رسدددددتا ي،الملل الال حدددددل، ج؛419-411، الت رسدددددا،صال دددددديمابدددددن  -65
 .141، ص 1الماتور، ج ،ابح التدا، ؛610

 .610، ص 5ج ،لملل الال حلا -66

، ص 5ال  رسددددددتا ي، الملددددددل الال حددددددل ، ج ؛419، الت رسددددددا، ص ال ددددددديمبددددددن ا -67
610. 

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -61

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -69

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -70

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -71

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -75

 .419، الت رسا،ص ال ديمابن  -73

مدن المؤادد : لم اوثر ولدل معلحمدات جغرافيدة ودن هدذا ال  در ان ا د  اللي   ر  -74
 .419 رسا، ص ال ديم، الت ابنمن ا  ار ال  د. ا ظر: ي عد  ال هذا ال  ر 

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -75
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 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -76

 .419، الت رسا، ص ال ديمابن  -77

 .419الت رسا، ص ،ابن ال ديم  -71

 .490، الت رسا، ص ال ديمابن   -79

 .490ص  ،الت رسا  -10

 .615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -11

 .615،ص 5الملل الال حل،ج ،ال  رستا ي  -15

 .615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -13

 .615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -14

 .615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -15

 .615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -16

، ص 1ابدددددح التدا،الماتودددددر، ج ؛615، ص 5الملل الال حدددددل، ج،ال  رسدددددتا ي  -17
141. 

، 1دا، الماتودر، جابح التد؛613-615، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -11
 .141ص

 .613، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -19

، ص 1ابدددددح التدا،الماتودددددر، ج ؛613، ص 5الملل الال حدددددل، ج،ال  رسدددددتا ي  -90
141. 

 .613، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -91

، ص 1ابدددددح التدا،الماتودددددر، ج ؛613، ص 5الملل الال حدددددل، ج،ل  رسدددددتا يا  -95
141. 

 .613، ص 5حل، جالال  المللال  رستا ي،   -93

 .613، ص 5الملل الال حل، ج ،ال  رستا ي  -94

: الهدددي مدي دددة جليلدددة مدددن ) ادددا تحل (( نالردددا لح)اال  (ردددا قح) االردددا قحل مدي دددة  -95
تقددت ولددل   ددر وظدديم اك ددر مددن   ددر دجلددة اال  ححهددا يوددم الددل  مدددل الوددين 

ر الدحاردال مدن ال ودرال السديراا الومدال الوين ، تدرل هذا ال  ر سدتن ال حد بحر
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هددي ال الهددي مرفدأ السدتن الملتمددت تلدارات العدرا الاهددل الودين ، ، د الغيرهدا الال  د
يود ت في دا قيداا ال ساتين اثيدرال التحاكد   حس ةبديعة ال  اء ب لة انسحاا مدي ة 

، الفي ا مسلمحل ال وارك الملحو الفي ا معدل الياقحت ان دتر ، المدن الحرير 
السديرافي لتتا يل ا ظر : .لم يد من ااهم مد  ا غابحا ،الالغي حا ،المللال الغيرها 

ابدددن رردايبدددة، ؛ 17ال ص 44الص  31الص  34ال ص  33، ص  الرحلدددة ، 
شدديخ ؛ 97، ص 1، ج الم ددتاااندريسددي،   هددة    ؛69المسددالس الالممالددس، ص

، تقدددحيم ال لددددال ،اوت دددل بتودددحيح  ابدددح التددددا  ؛ 169 ا دددة الددددهر ،ص، الربدددحال 
 دهد1556لسدلطا ية ، بداري  ، ال  ع  : ري دحد الادحاين ديسدسل ، دار الط اودة ا

 . 365ر ، ص 1140/

 56الص 55الص 51ص ، الرحلددة  لم يددد مددن التتا دديل  ا ظددر :  السدديرافي ، -96
؛  149 ا دددة الددددهر ، ص ، شددديخ الربدددحال ؛491، الت رسدددا ، ص ال دددديمابدددن ؛ 

؛ الحميدري ، محمدد بدن محمدد بدن  513، ص  1اندريسي،   هة الم تاا ، ج 
الددرالض المعطددار فددي ر ددر انقطددار ، تحقيدد  : د .  ، و ددد هللا بددن و ددد المدد عم

 . 373، ص 1914، 5،  احسال و او ،مطابت هيدل ر  ، بيرالت 

اوثددر ولددل معلحمددات جغرافيددة وددن هددذ  المدي ددة ان ا  ددا مددن  ملددرال، غددمدي ددة ب  -97
 .491، الت رسا ، ص ال ديممدل الوين. ا ظر: ابن المؤاد ت عد  من 

 .491، الت رسا، ص ال ديمابن  -91

   .491ص  ،الت رسا -99

؛ الق الي دددددي ،اقدددددار الددددد سد 551-550، ص 5مدددددرالج الدددددذهم، ج ،المسدددددعحدي -100
؛ 556، ص  1سددددددالس انبوددددددار ،ج مابددددددن فضددددددل هللا العمددددددري ،  ؛ 53،ص 

 . 375الحميري ، الرالض المعطار ، ص 
ابن فضل هللا العمري ، مسالس  ؛551، ص 5مرالج الذهم، ج ،المسعحدي-101

 . 375الحميري ، الرالض المعطار ،ص ؛  556، ص  1انبوار ، ج 
ابن  ؛551،ص 5مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -105

الحميري ،  ؛  556، ص  1فضل هللا العمري ، مسالس انبوار ، ج 
 . 375الرالض المعطار ، ص
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 ؛ ابن فضل هللا العمري ، مسالس541، ص 5مرالج الذهم، ج ،المسعحدي -103
 . 553، ص  1انبوار ، ج 

 .541، ص5مرالج الذهم، ج ،المسعحدي-104
-541، ص 5مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -105

545. 
العسقات بين العرا الالوين ، م ت ة ال  ضة  الوي ي ،بدر الدين حي ، -106

 .  91ر ،  ص1950/ ده1،1370،  المورية ، مور 
؛ الحميري ، 507ص  ،الت رساالتتا يل ا ظر : ابن ال ديم ،  لم يد من  - 107 

 .  371الرالض المعطار ، ص 
لم يد من التتا يل ا ظر : اليعقحبي ، تاريخ اليعقحبي ،ول  ولي  الال ت  -101

 1،ج  1،5005،  ححاشي  : رليل الم وحر ،دار اللتم العلمية ، بيرالت 
ال حيري ،   اية انرا  ؛133، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحدي؛  15،ص 
الوي ي ، بدر ؛  365القرما ي ، ار ار الدالب ، ص ؛  354، ص  14، ج 

 . 19الدين حي ، العسقات بين العرا الالوين ، ص 
؛ 133، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -109

ص  ؛ القرما ي ، ار ار الدالب ، 355،  14ال حيري ،   اية انرا ، ج 
365. 

؛  133، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -110
؛ القرما ي ، ار ار الدالب ، ص  355، ص  14ال حيري ،   اية انرا ، ج 

365. 
؛ 134، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر : -111

ا ي ، ار ار ؛ القرم 356د ص  355، ص 14ال حيري ،   اية انرا ، ج 
 . 365الدالب ، ص 

 134، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -115
؛ القرما ي ، ار ار الدالب ، ص  356، ص  14؛ال حيري ،   اية انرا ، ج 

365  . 
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؛  134، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -113
؛ القرما ي ، ار ار الدالب ، ص  356، ص  14ي ،   اية انرا ، ج ال حير 
365  .  

؛  135، ص 1المسعحدي، مرالج الذهم، جالتتا يل ا ظر:  منلم يد -114
؛ الحميري، الرالض 357د ص 356، ص  14ال حيري ،   اية انرا، ج 

 .371المعطار ، ص
 14؛ ال حيري ،   اية انرا ، ج   135، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحدي-115

 .  371؛ الحميري ، الرالض المعطار ، ص  357، ص 
؛  135، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحديلم يد من التتا يل ا ظر :  -116

؛ القرما ي ، ار ار الدالب ، ص  357، ص  14ي ،   اية انرا ، ج ال حير 
365  .  

 14ي ،   اية انرا ، ج ؛ ال حير  135، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحدي-117
 .  365لقرما ي ، ار ار الدالب ، ص ؛ ا 357، ص 

، ص  الت رسا ، ابن ال ديم ؛136، ص1، ج مرالج الذهم ،المسعحدي-111
 . 371؛ الحميري ، الرالض المعطار ، ص  493ال ص 414

 .414ص ،الت رسا-119
 .414، الت رسا، ص ال ديمابن -150
 .414ص  ،الت رسا-151
حيري ،   اية انرا ، ج ؛ ال  136، ص 1ج ،مرالج الذهمالمسعحدي ،  -155

 . 351، ص 14
 14؛ ال حيري ،   اية انرا ، ج  136، ص 1مرالج الذهم، ج ،المسعحدي-153

 .  351، ص 
تحقي : محمد  ، الترا  بينالترا  ،م وحر القاهر بن  اهر ال غدادي، ابح -154

 .571-570ص  ، بس.ت ، القاهرال ، مط عة المد ي محي الدين و د الحميد،
 .571ص   ، الترا بين الترا  ،  غداديال-155
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ال حيري ،  ؛ 493ص  ، الت رسا ، ال ديمابن لم يد من التتا يل ن ظر: -156
، المحاوم الانوت ار،  المقري ي  ؛ 359الص  351، ص  14  اية انرا، ج 

 .344، ص 5ج
  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمصادر والمراجعا قائمة                           
 
 : االصيلة: المصادر  اوال*
 ر( :1535هد/630مد بن محمد )تدودلي بن ابي م رر مح لحسناابح  ، ابن انقير -
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، دار اللتم العلمية، تحقي : ابح التدا التاريخفي  اللامل -1
، 5بيرالت ،   العلمية،و د هللا القا ي، دار اللتم 

 ر .1995هد/1415
 ر( :1164هد/560محمد بن و د هللا )ت هللااندريسي ، ابح و د  -

في ارتراا انفاا ، والم اللتم ، بيرالت ،  الم تاا   هة -5
 1 ،1919. 

 ر( :951هد /340بن محمد )ت ابراهيمان طاري ، ابح اسحاا  -
 .1957، بريل ،ليدل ،  الممالسمسالس  -3

 ر( 957هد/314نبن نوثم اللحفي ، نبح محمد نحمد )ت -
مط عة ملل  دائرال المعارا العثما ية ، ال  د ، التتحح ،  -4

 ، بس.ت . 1دار ال دالال اللديدال ، بيرالت ،  
 ر(:1037هد/459)تم وحر القاهر بن  اهر غدادي ، ابح ال  -

 الحميدبين الترا ، تحقي  : محمد محي الدين و د  الترا  -5
 ، مط عة المد ي ، القاهرال ، بس . ت .

 ر(:910/ده417الع ي  )ت و دال  ري ، و د هللا بن  -
ال سد الالمحا ت ، تحقي  :  اسماءما استعلم من  معلم -6

، 3موطتل السقا ، دار والم اللتم ، بيرالت ،  
 هد .1403

 ر( :195هد/579بن جابر )تيحيل ال سيري ، احمد بن -
 .1913، 1تحقي  التراث ،   لل ةال لدال ، اشراا  فتحح -7

 ر( :1041هد/440محمد بن احمد )ت ، ابح ريحال ال يرال ي -
مق حلة في العقل اال مرياللة،  مقحلةما لل  د من  تحقي  - 1

 .1951مط عة ملل  دائرال المعارا العثما ية ، ال  د ، 
 ر( :1500هد/597بن ولي بن محمد )ت الرحمنابن اللح ي ، و د  -

الانمم ، دار  ادر ، بيرالت  الملحسفي تاريخ  الم تظم - 9
 د.ه1351، 1،  
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 ر( :1551هد/656هللا )ت و دالحمحي ، ياقحت بن  -
، بس .ت، 3،ج1، بيرالت ، جالتلر، دار  ال لدال معلم - 10

 ر .1957هد/1376،   عة 4اما ج
معلم اندباء، راجعت : ال ارال المعارا العمحمية ، مط عة  -11

 ، الط عة انريرال ، بس. ت . محل أالمدار 
 ر( :1494/ده 900هللا بن و د الم عم )ت  الحميري ، محمد بن محمد بن و د -

تحقي :د . احسال  الرالض المعطار في ر ر انقطار ، -15
 ر . 1914، 5مطابت هيدل ر  ،بيرالت ،   و او ،

 ر( :977هد/367ال وي ي )ت  القاسمابن ححقل ، ابح  - 
 ر.1931، 5، بريل ، ليدل ،  انرض حرال  -13

 ر( :910/ده300هللا بن و د هللا )ت في حدالد و يد  القاسمابن رردايبة ، ابح  -
 ، م ت ة المث ل ، بغداد ، بس ، ت . الالممالسالمسالس  -14

 ر(:1515هد/611شم  الدين احمد بن محمد )ت الع اوابن رللال ، ابح  -
 اء اب اء ال مال، تحقي : د. احسال  الا انويالالفيات  -15

 .1961دار الثقافة، بيرالت ،  ، و او
 ر( :1311هد /711ما  )تايبن وثمال بن ق احمده ي ، محمد بن الذ -

من غ ر، تحقي  : د.  سح الدين  ر رالع ر في  -16
 .1941، 5 اللحيا ، الم لد، مط عة ح حمة اللحيا ،

   : ر ( 151/ده 537 السيرا في ، ابح  يد الحسن )ت -
ة ا د حسية س اليابال ال رحلة السيرافي الل ال  د الالوين ال  -17

 1961/ده1310دار الحديث ، بغداد ، ر ، 141/ده557
 ر . 

 ر( :1153هد/541حمد بن و د اللريم بن ابي ب ر )ت م التتدحال  رستا ي ، ابح  -
، تحقي : امير ولي م  ا ، ولي حسن الال حلالملل  - 11

 .1995، 1فاوحر، دار المعرفة ، بيرالت ،  
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د بن ابي  الم ان واري)ت شم  الدين ابي و د هللا محم شيخ الربحال، -
 ر(:1356/ده757

 ا ة الدهر في ولائم ال ر الال حر ،  ت بمط عة  - 19
 المرححر فرين احد اوضاء انكادمية انم را حرية ،

 ر . 1165/ ده 1511 مدي ة بطربحر ،
 ر( :1365هد/764اي س )ت رليلالوتدي ،  سح الدين  -

ي ال افعي، ،  الع : يحيل بن حلبالحفياتالحافي  -50
، دار  موطتل، احمد انر ا ال  التراي  ت اءوتحقي  الا 

 ، بيرالت ، احياء التراث العربي للط اوة الال  ر الالتح يت
 ر .5000هد/1450، 1 

 ر( :1034هد/457محمد )ت الل ارالعت ي ، ابح  ور و د  -
ولل هام  التتح الحه ي لل يخ احمد  اليمي يتاريخ  -51

 هد .1516القاهرال ،  ،االم ي ي،جمعية المعار 
 ر(:1441هد/155ابي التضل احمد بن ولي )ت  الدينالعسقس ي، ش اا  -

 .1917، 1، بيرالت ،  المي اللسال  -55
 :ر(1671هد/1019و د الحي )ت  التسحابن العماد ، ابح  -

في ار ار من يهم، دار اللتم العلمية،  الذهمشذرات  -53
 بيرالت، بس. ت .

 ر( :1331هد/735وماد الدين اسماويل بن يحيل)ت  المؤيدالملس ابح التدا ،  -
ححاشي   تار ار ال  ر ، ول  ولي  الال  فيالماتور  -54

، 1، : محمحد ديحا ، دار اللتم العلمية ، بيرالت 
1997. 

تقحيم ال لدال ، اوت ل  بتوحيح   ال  ع  : ري حد  -55
الاحاين ديسسل،دار الط اوة السلطا ية ، باري ، 

 ر . 1140/ده1556
 ر( : 1341/ ده749ابن فضل هللا العمري ، ش اا الدين احمد بن يحيل ) ت  -
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مسالس انبوار في ممالس انموار ، تحقي  : انستاي  -56
: احمد  اي باشا ، دار اللتم المورية ، القاهرال ، 

1954. 
 1610/ده 1019القرما ي ، ابح الع او احمد بن يحس  بن احمد الدم قي ) ت  -

 ر ( : 
ار ار الدالب الاقار انالب ، بقلم: محمد جحاد ال غدادي ، - 57

 . ده 1515مط عة: المير ا و او الت ري ي ، 
 ر ( : 1513/ده 615الق الي ي ،  اريا محمد بن محمحد  ) ت  -

اقار ال سد الار ار الع اد ، دار  ادر ،بيرالت ،بس .ت  -51
. 

 ر( :957هد/346سين بن ولي )ت بن الح وليالمسعحدي ، ابح الحسن  -
محي  محمدتحقي : معادل اللحهر ،  ذهم المرالج ال -59

 الدين و د الحميد،الم ت ة العورية، بيرالت، بس. ت .
 ر( :915هد/375و د هللا محمد بن احمد )ت  ابيالمقدسي ، شم  الدين  -

في معرفة انقاليم ، بريل ، ليدل ،  التقاسيماحسن  -30
 ر .1904

 ر( :1441هد/145الع او احمد بن ولي )ت  ابيقري ي ، تقي الدين الم -
بذار الاطم الانقار )الاطم  الانوت ارالمحاوم  -31

 المقري ية(، م ت ة المث ل، بغداد ، بس .ت .
 مؤل  مل حب :  -

حدالد العالم من الم را الل المغرا ، اهتمار : د .  -35
الل اللغة  اللغة التارسيةم لحهر ستحدال ، ترجم  من 

ام رال    ا: اسراء س  ال فرحال القيسي ، قدمتالعربية 
ترجمة  الل ملل  الية اللغات في  جامعة بغداد الهح 
ج ء من متطل ات  يل درجة الدبلحر العالي للترجمة باللغة 



 

 

 44 

/  ده 1453التارسية ، الية اللغات ، جامعة بغداد ، 
 ر . 5005

 ر( :995هد/315محمد بن اسحاا )تقحا بن ابي يع الترجابن ال ديم ، ابح  -
 دار المعرفة ، بيرالت ، بس .ت . ،الت رسا -33

 ر( : 1335/ ده 733ال حيري ، ش اا الدين احمد بن و د الحهاا ، ) ت  -
  اية انرا في ف حل اندا ،مطابت احستاتسحماو  -34

 القاهرال ،بس .ت . الشراا  ،
 ر( :197هد/514تبن جعتر ) اسحاااليعقحبي ، احمد بن  -

،ول  ولي  الال ت ححاشي ، رليل اليعقحبيتاريخ  -35
 ر .5005، 5 الم وحر، دار اللتم العلمية، بيرالت، 

ال ت ححاشي : محمد امين   االي، دار  ، ال لدال -36
 .5005، 1اللتم العلمية، بيرالت،  

    
  : : المراجع الثانوية  ثانيا* 
 : باشاال غدادي ، اسماويل  -

، اسماء المؤلتين الاقار المو تين ،   ت  لعارفينا هدية -1
 . 1955،  استا  حببع اية الاالة المعارا اللليلة ، 

 حداد ، د. جحرج : -
تاريخ الحضارال ، مط عة اللامعة السحرية ،  اللالمدرل  -5

1951. 
 حمادال، محمد ماهر: -

 ، الم ت ات في انسسر   أت ا التطحرها الموائرها -3
 ر . 1911هد/1401،  3،   ، دم   مؤسسة الرسالة

 الديح  جي، سعيد: -
 ر.1954هد/1374بيا الح مة ، المح ل ،  -4

 دحسل ، احمد  ي ي : -
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التتححات انسسمية بعد مضي التتححات ال  حية ،  - 5
 .  هد 1354مط عة موطتل محمد ، مور ، 

 ال رالي ، رير الدين : -
 يرالت ، بس . ت .لم للمسيين ، بعال دارانوسر ،  -6

  يعحر ، ولي : -
قطاوات ا ال  دالاية الانسسمية  –ال  ديةالتلستات -7

 ر .1910، 1  الان سحية،دار ان دل ،
 : محمحدالساداتي ، د. احمد  -

في ش   القارال ال  دال باكستا ية  المسلمينتاريخ  -1
 . ت . بسة   ضة ال را ، القاهرال ، عالحضارت م، مط 

 بدر الدين حي : لوي ي ،ا -
العسقات بين العرا الالوين ، م ت ة ال  ضة المورية ،  -9

 . ر 1950/ ده 1370 ،1  مور،
 لقسط طي ي، موطتل بن و د هللا الرالمي:ا -

، دار اللتم  الظ حل ون اسامي اللتم الالت حل  ك   -10
 ر.1995هد/1413، العلمية، بيرالت

 احالة ، ومر ر ا : -
دار احياء التراث العربي ، بيرالت ، بس ، المؤلتينمعلم  -11

 . ت.
 لستر ج ، اي : -

بلدال الاسفة ال رقية ،  قل  الل العربية الن اا الي   -15
تعليقات بلدا ية التارياية الال ت ف ارس  : ب ير فر سي  
الاحراي  وحاد ، مط عة الرابطة ، بغداد ، 

 ر .1954هد/1373
 لحبحل ، د. غحستاا : -
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، ترجمة : وادب  ويتر ، مط عة دار  دال  حضارال  -13
 .1941، 1احياء اللتم العربية ،  

 محداس ، ما حراما : -
الار  ا، ترجمة العميد: محمد و د التتاح  شع  اال  د  -14

م ت ة ال  ضة  ، فريد الديند.و   : ابراهيم، مراجعة التقديم
 .1964، القاهرال ،  المورية

 : اسماويلال دالي ، د. محمد  -
، حضارت ا الديا ات ا، دار ال عم ، مور القديمةال  د  -15

 ، بس.ت.
 ال مر ، و د الم عم : -

في ال  د ، دار الع د اللديد ، القاهرال ،  انسسرتاريخ  -16
 ر .1959، 1 

 
 

 
   

  


