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پوختە

   لــەم توێژینەوەیــەدا هەوڵــدراوە الیەنــە ڕەمزییەکانــی چیرۆکــی ئــادەم و حــەوا بخرێنــە بەربــاس، بــەو ئومێدەی 

ــی  ــرۆک و ڕووداوی واقیع ــر وەک چی ــەوەی چی ــە بۆئ ــن، وات ــۆی ببینی ــە وەکخ ــی و میتۆلۆژیی ــدە ئاین ــەو دی ئ

ــەوە،  ــانەییەکەی بەرین ــە ئەفس ــۆ حەقیقەت ــەوە ب ــە ئاینییەکەی ــە تێڕوانین ــە ل ــن. وات ــدا نەکەی ــەی لەگەڵ مامەڵ

ــەو ئیشــکالیەتانەی هەڵوێســتی  ــوون ل ــاو ڕزگارب ــۆ زانســت، لەپێن ــە ب ــەش، گەڕانەوەی ئامانجــی ئەمجــۆرە کاران

ــە  ــی زانســتیی، دروســتی دەکــەن. وات ــە وەک حەقیقەت ــەم چەشــنە بابەتان ــۆ ئ ــن ب نازانســتیبوون، یاخــود ڕوانی

ــۆدی زانســتییەوە،  ــن بەهــۆی میت ــان، بەمــەش دەتوانی ــە ڕاســتەقینەکانی خۆی ــۆ کای ــەکان ب ــەوەی بابەت گەڕاندن

ــەوە.  ــەکان جیابکەین ــە نازانســتی و نامێژوویی ــە بابەت ــەکان، ل ــە زانســتی و مێژوویی بابەت
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پێشەکی

ــەزی  ــی ڕەگ ــر و مێ ــن نێ ــەوا دەکات، وەک یەکەمی ــادەم و ح ــی ئ ــوێنێکدا باس ــد ش ــە چەن ــرۆز ل ــی پی    قورئان

مــرۆڤ لەســەر زەوی، واتــە وەک منوونــەی ســەرەتای دروســتبوونی وەچــەی مــرۆڤ. کــۆی تــەوەر و پێکهاتەکانــی 

چیرۆکەکــە، واتــە ســەرجەم بــاس و خواســەکانی، بەچەشــنێکن کــە پەســەندکردنیان لــەڕووی مێژوویــی و 

زانســتیی و لۆژیکییــەوە، وەک چیرۆکێکــی ڕاســتەقینە، واتــە قەبوڵکردنیــان کــت و مــت وەکئــەوەی باســکراوە و 

ــە.  ــەواو نامومکین ــاودەق، کارێکــی ت بەشــێوەیەکی حەرفــی و دەق

    کەواتــە بۆئــەوەی لــەم گرفتــە میتۆدیــی و بابەتیانــە دەربازبیــن، واتــە لــەو کێشــانە ڕزگارمــان بێــت کــە ئــەم 

چیرۆکــە لەمــڕۆوە دروســتیان دەکات، لــەو پرســیارانەی کــە بەبــێ وەاڵمــی زانســتی و یەکالکــەرەوە دەمێننــەوە، 

پێویســتە چیرۆکەکــە بەشــێوەیەکی ڕەمــزی بخوێنینــەوە، وەک چیرۆکێکــی ســیمبۆلیک مامەڵــەی لەگەڵــدا 

ــت  ــە دەبێ ــنێکە ک ــانەییبونیش بەچەش ــانەییە. ئەفس ــی ئەفس ــۆی چیرۆکێک ــە بۆخ ــەوە ک ــەو ڕوانگەی ــن، ل بکەی

لەبــری مامەڵــەی ڕاســتەوخۆ و ڕوکەشــانە لەگــەڵ چیرۆکەکــەدا، دەبێــت بــەدوای مانــا و دەاللەتەکانیــدا بچیــن، 

ــن.  ــوە شــاردراوەکان بدەی ــەردە لەســەر دی ــی پ ــراوەکان و البردن ــەوەی نەوت ــی خوێندن هەوڵ

   خوێندنــەوەی ڕەمزییانــە لێــرەدا، تاکــە خوێندنەوەیەکــە کــە لەالیەکــەوە لەگــەڵ زانســت و مێــژوو و لۆژیکــی 

واقیعــدا ناکــۆک نایەتــەوە، لەالیەکــی دیکەشــەوە دەبێتــە هــۆی ئاشــنابوون بــەو مانــا ڕەمزییانــەی کــە چیرۆکەکە 

هەڵگریانــە، کــە لەهەمــان کاتــدا مانــای ئایینیشــن. مەبەســت ئەوەیــە ئەگــەر مبانەوێــت چیرۆکەکە بەشــێوەیەکی 

ئاینیانــەی ڕاســتەقینە و وەکخــۆی بخوێنینــەوە، لــە ســیاقەکەی خۆیــدا کــە ئایینیــە، هــەر دەبێــت ســیمبۆلیکانە 

مامەڵــەی لەتەکــدا بکەیــن، لەپێنــاو بینینــی ئامــاژە ئایینیــە ڕاســتەقینەکانی، لەجیاتــی ســۆراخکردنی ڕەهەنــدە 

زانســتی و مێژووییەکانــی، کــە لــەم ڕووەوە، وەک ئاماژەمــان پێکــرد، بەدەســتی بەتــاڵ دەگەڕێینــەوە. 
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بەشی یەکەم: چیرۆکی ئادەم و حەوا لە قورئاندا
باسی یەکەم: ئادەم

ــتی  ــۆی دروس ــتی خ ــوڕ و بەدەس ــە ق ــودا ل ــە خ ــراوە ک ــرۆڤ وێناک ــن م ــادەم وەک یەکەمی ــدا ئ ــە قورئان    ل

کــردووە1، دوای تەواوبوونــی جەســتە قوڕینەکەشــی، گیانــی بەبــەردا دەکرێــت. دواتــر لەنــاو ئاپۆرایەکــی یەکجــار 

گــەورەدا، کــە لەســەرجەم فریشــتە و جنۆکــەکان پێکهاتــووە، خــودا فەرمــان بــە هەموویــان دەکات کڕنــوش بــۆ 

ئــادەم بــەرن، لــەم نێوەنــدەدا شــەیتان فەرمانەکــە جێبەجــێ نــاکات 2 هەروەهــا بــە گوێــرەی دەقەکانــی قورئــان 

و فەرمــوودە، ئــەم یەکەمیــن مرۆڤــە، لەهەمــان کاتــدا پێغەمبەریــش بــووە. هــەر لــەم مرۆڤــە، کــە نێرینــە بــووە، 

مێینەیەکیــش دروســت دەکرێــت لەپێنــاو بەردەوامبوونــی وەچــەی مــرۆڤ. ئــەو مێینەیــە لــە جەســتەی ئــادەم 

خــۆی دروســت دەکرێــت، کــە لــە قورئانــدا ئامــاژە بــەوە نەکــراوە کــە ئــەو مێینەیــە )حــەوا( لــە چ ئەندامێکــی 

ــادەم  ــویەکی ئ ــە پەراس ــەرئەوەی ل ــە لەس ــەحیح هەی ــودەی س ــەاڵم فەرم ــتکراوە، ب ــۆن دروس ــتەی و چ جەس

دروســتکراوە کــە ئــەو پەراســووە خواریــش بــووە، ئــەم دەقــە کــە بەنــاوی فەرمــوودەی پێغەمبــەرەوە هاتــووە، 

لــە بنەڕەتــدا لــە دەقــی تەوراتــەوە خــوازراوە، ))لــە ئەنجامــدا یەزدانــی پــەروەردگار پیاوەکــەی خســتە خەوێکــی 

قووڵــەوە. کاتێــک خەوتبــوو، یەکێــک لــە پەراســووەکانی دەرهێنــا و شــوێنەکەی بــە گۆشــت بــۆ پڕکــردەوە. ئینجــا 

یەزدانــی پــەروەردگار ئافرەتێکــی لــەو پەراســووە بنیادنــا((. 3

  باسی دووەم: بەهەشتەکەی ئادەم و حەوا، خواردنی بەری دارەکە، دەرکردنیان 
لە بەهەشت 

ــەوێ  ــت و ل ــۆ بەهەش ــان ب ــۆ ئاس ــت ب ــە دەبردرێ ــتدەکرێن، گڵەک ــی زەوی دروس ــە گڵ ــەوا ل ــادەم و ح    ئ

ــرن.  ــە خۆشــییەکان وەردەگ ــژ ل ــەوە و چێ ــان دەخــۆن و دەخۆن ــارەزوی خۆی ــە ئ ــدا ب ــت، لەوێ دروســت دەکرێ

ــان  ــان دەدات و ناچاری ــەیتان فریوی ــە ش ــت ک ــە دەکرێ ــێ قەدەغ ــان ل ــەک درەختی ــەری ی ــی ب ــەاڵم خواردن ب

دەکات بیخــۆن، هانیــان دەدات لــە درەختەکــە بخــۆن بــەوەی نەمرییــان دەســتدەکەوێت، و لەمــەودوا هەرگیــز 

برســی نابــن و ....تــاد. بــەاڵم خــودا بەهــۆی خواردنیــان لــە درەختەکــە و گوێڕایەڵیکردنــی شــەیتان لەمبارەیــەوە، 

ــیارێتییەکانی  ــازار و بەرپرس ــەرک و ئ ــاو ئ ــۆ ســەر زەوی و خســتنە ن ــە ب ســزایان دەدات، ســزاکەش دابەزاندنیان

ــەاڵم دوای  ــووڵ دەکات، ب ــە خــودا دەکــەن، و داواکەشــیان قەب ــە، گەرچــی داوای لێخۆشــبوونیش ل ــی دنیای ژیان

ــە بەهەشــت. 4 ــان ل دەرکردنی

1-  ))َوبََدأَ َخلَْق اْلِنَساِن ِمن ِطنٍي(( ٧، السجدة: )دروستکردنی مرۆڤ لە قوڕەوە دەستی پێکرد(. 
2-  بڕوانە ئایەتەکانی )٣٠-٣٤(ی سوڕەتی )البقرة(. 

3-  کتێبی پیرۆز، کوردی سۆرانی ستاندەر، کۆریا، چ١، ٢٠١٧، ل٤. 

4- بڕوانە ئەم باسانە لە سورەتەکانی )البقرة، طە، األعراف(دا.
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بەشی دووەم: چیرۆکی ئادەم و حەوا وەک چیرۆکێکی ڕەمزی
باسی یەکەم: ئادەم و حەوا 

ــن  ــە یەکەمی ــژووەی ل ــەو مێ ــە ئ ــراوە، وات ــاری ک ــەران دی ــرەی پێغەمب ــۆ زنجی ــژووەی ب ــەو مێ ــرەی ئ ــە گوێ    ب

ــژ  ــەرە، درێ ــن پێغەمب ــە دواهەمی ــەری ئیســالم ک ــۆ پێغەمب ــن مرۆڤیشــە، ب ــە و یەکەمی ــە ئادەم ــەرەوە ک پێغەمب

ــەزار  ــەوت ه ــا ح ــادەم تەنی ــی ئ ــژووی لەدایکبوون ــە مێ ــاڵ، وات ــەزار س ــەوت ه ــە ح ــر ل ــە پ ــەوە، ناگات دەبێت

ســاڵی بەســەردا تێپەڕبــووە، کــە ئــەم ماوەیــەش بــۆ دروســتبوون و هاتنــە ئــارەی یەکەمیــن مــرۆڤ زۆر کەمــە، 

بەڵکــو تەنانــەت مێــژووی ســۆمەریەکان، کــە خاوەنــی یەکەمیــن ژیــاری نــورساون، و مێــژوو لەوانــەوە دەســت 

ــە  ــان دەگات ــت، مێژووەکەی ــخ( )م.ق( دادەنرێ ــل التاری ــژوو )پ.م( )ماقب ــش مێ ــە پێ ــەوان ب ــەر ل ــێ دەکات، ب پ

نزیکــەی 45٠٠ ســاڵ پێــش زایــن، واتــە ٦5٠٠ ســاڵ لەمەوبــەر 5. ئەگــەر مێــژووی نوســین ئەوەنــدە بێــت، دیــارە 

مێــژووی بــەر لەنوســین گەلێــک دورودرێژتــرە، لێرەشــەوەیە کــە مێــژووی دروســتبوونی مرۆڤــی ئاقــڵ )هۆمــۆ 

ســاپیان Homo sapian( النــی کــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ دوو ســەد هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر. ئەمــە جگــە لــەوەی 

کــە بــەر لــەم مێــژووەش، مــرۆڤ چەندیــن قۆناغــی بڕیــوە تــا گەیشــتووە بــەم قۆناغــە، ئــەم ڕاســتیانەش لــەڕووی 

ــەوە.  زانســتییەوە یەکالکراون

ــوڕ دروســتنەکراوە، وەکچــۆن ســەرەتای دروســتبوونی  ــە ق ــەم ل ــی یەک ــەڕووی زانســتییەوە مرۆڤ    هەروەهــا ل

ــانەکان  ــۆ ئەفس ــدا ب ــە بنەڕەت ــە ل ــەم بۆچوون ــو ئ ــەوە، بەڵک ــوڕ ناگەڕێت ــۆ ق ــەش ب ــی دیک ــچ زیندەوەرێک هی

دەگەڕێتــەوە، یەکــەم ئەفســانەش کــە لــەم بابەتــە دوابێــت ئەفســانەی ســۆمەریی ی پەیوەســت بــە دروســتبوونی 

ــرۆڤ  ــتی م ــە دەس ــانەیە ک ــن ئەفس ــرۆڤ، یەکەمی ــی م ــە بوون ــت ب ــۆمەری پەیوەس ــانەی س ــەوە ))ئەفس مرۆڤ

لەبــارەی ئــەم بابەتــەوە بینووســیبێت. ئەفســانەکانی ناوچەکــەش و ناوچەکانــی دراوســێش، لەســەر هەمــان ڕێبــاز 

ڕۆیشــتوون، کــە ڕەگــەزە بنەڕەتییەکانیــان لێــوە خواســتووە، بەتایبەتیــش بیرۆکــەی پێکهاتنــی مــرۆڤ لــە قــوڕ، و 

ئایدیــای وێنەکێشــانی مــرۆڤ لەســەر شــێوەی خواوەنــد((. ٦ لەهەمــان کاتــدا ئامــاژە بۆئــەوەی کــە مــرۆڤ لــەو 

ســەردەمانەدا کەلوپەلــی لــە قــوڕ دروســتکردووە. 

ــی  ــەت و گریانەیەک ــیان باب ــۆی، ئەمەش ــادەم خ ــودی ئ ــتەی خ ــە جەس ــەواش ل ــتبوونی ح ــارەی دروس    دەرب

ئەفســانەییە، بۆچــی لەنــاو ســەرجەم بوونەوەرانــدا، تەنیــا مــرۆڤ مێینەکەی لە بەشــێک لەخۆی دروســتدەکرێت؟ 

ــەرچاوەی  ــەواوە س ــە ح ــادەم ل ــە ئ ــا دەبوای ــەر ن ــاالرییە، ئەگ ــی پیاوس ــری مۆرک ــە هەڵگ ــارە ک ــی دی    بەڕوون

ــە.  ــەرچاوەی لەدایکبوون ــە س ــە مێین ــە وەک هەمیش ــەوەدا ک ــەوە، ب ــەک بەپێچەوان ــە ن بگرتبای
5-  السومريون / تاريخهم – حضارتهم وخصائصهم، صموئیل نوح کریمر، ترجمة: فیصل الوائلي، مکتبة الحضارات، بیروت-لبنان، 

ط١، ١٩٧٣، ص٤٥-٤٦. 

6- فراس السواح، مغامرة العقل األولی، دار عالالدین، سوریة، دمشق، الطبعة الثالثە عشرة، ٢٠٠٢، ص٤٥. هەروەها بڕوانە وەرگێڕانە 

کوردییەکەی د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد، ل ٥٤. 
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ــە  ــووە، دیســان ئاماژەی ــچ ب ــێ دروســتکراوە، خــوار و خێ ــەو پەراســووەی حــەوای ل ــەوەش کــە ئ    ســەبارەت ب

ــە  ــە ئــەم ئاماژەی ــە کــەم ســەیرکردنی ژن، کــە فەرمــوودەی ســەحیحیش هەی ــۆ نێرســاالری )پاتریارکیــەت( و ب ب

پشتڕاســت دەکاتــەوە، بــەوەی ژنــان بۆیــە کــەم ئەقڵــن )و کارەکتەریــان الوازە( )بۆیــە الســار و خــوار و خێچــن( 

چونکــە لــە پەراســویەکی خــوار دروســتکراون! 

ــن  ــدا یەکەمی ــان کات ــە هەم ــووە، ل ــن مــرۆڤ ب ــە یەکەمی ــادەم، ک ــە بۆچــی ئ ــەم پرســیارەش ک ــۆ وەاڵمــی ئ    ب

پێغەمبەریــش بــووە؟! وەاڵمەکــە روونــە و بریتیــە لــە بەئاینکردنــی ســەراپای مێــژووی مــرۆڤ. واتــە دەخوازرێــت 

ــن  ــی بێئایی ــووە، و مرۆڤ ــدار ب ــەر ئاین ــدا ه ــە بنەڕەت ــرۆڤ ل ــە م ــت ک ــتەوخۆ بگوترێ ــدەدا ناڕاس ــەم نێوەن ل

ــە، بەڵکــو  ــە، و لەوەچــەی ڕاســتەقینە و خۆڕســکی مــرۆڤ نیی ــاوەڕ، مرۆڤێکــی رسوشــتی و ئاســایی نی ــان بێب ی

مرۆڤێکــی الدەر و سەرلێشــێواوە، لــە یاســا بنەڕەتیــی و نۆرماڵەکــە دەرچــووە! هەروەهــا لێــرەدا ئــەوەش دەخاتــە 

ــا  ــووە بەمان ــدار ب ــەر ئاین ــەک ه ــەوە، ن ــە بنەڕەت ــتی ل ــرۆڤ بەگش ــتی م ــان رسوش ــەم، ی ــی یەک ــە مرۆڤ ڕوو ک

گشــتیەکەی، بەڵکــو خاوەنــی ئاینــی ئاســانییش بــوو، بــەم پێیــەش بێــت نــەک هــەر مرۆڤــی بێبــاوەڕ، بەڵکــو 

ــە ڕەوتــی ڕێســا  ــە الدان ل ــەکان و مرۆڤکردەکان(یشــن، هــەر ل ــە نائاســانیەکان )زەمینی ئەوانــەی خاوەنــی ئاین

بنەڕەتیــە ڕاســتەقینەکەدا ژیــاون!! وەک دیــارە ئەمــەش بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا ڕەتکــەرەوەی جیــاوازی و فرەیــی 

و هەمەڕەنگییــە لــە جــۆری ئایندارییــدا! وەکچــۆن لــە هەمــان کاتــدا تەبــاش نییــە لەگــەڵ ڕاســتییە مێژوویــی و 

زانســتیەکاندا 

    باسی دووەم: بەهەشتەکەی ئادەم و حەوا، خواردنی بەری دارەکە، دەرکردنیان 
لە بەهەشت

   ســەبارەت بــەو شــوێنەش کــە ئــادەم و حــەوا لێــی ئامادەبــوون، و )بەهەشــت(ناوبراوە، لــە ڕاســتیدا بەهەشــت 

نەبــووە، بەڵکــو تەنیــا باخێــک بــووە، کــە وەک دیــارە )الجنــة( لــە زمانــی عەرەبیــدا کــە بەمانــای )بەهەشــت( 

ــک  ــا ذل ــل له ــات: الحدیقــة ذات الشــجر، قی ــان و جن ــة ج جن ــە. ))الجن ــاغ(ی هەی ــای )ب ــدا مان ــت، لەبنەڕەت دێ

لســرها األرض بظاللهــا/ الفــردوس األريض و  الســاوي٧. واتــە )الجنــة( کــە کۆیەکــەی جنــان و جنــات ە؛ 

باخچەیەکــە درەختــی هەبێــت، لەبەرئــەوە وای پــێ گوتــراوە چونکــە بــە ســێبەرەکانی زەوی دادەپۆشــێت 8. واتــە 

ڕیشــەی وشــەی )الجنــة(، فرمانــی )جن(یــە واتــە دایپۆشــی. لێرەشــەوەیە کــە ئــەم بابەتــە ناکۆکیــی و مشــتومڕی 

لەنێــوان موفەســیرەکانی قورئانــدا دروســتکردووە. ئامــاژەی ئەودیــوی ئــەم چەمکــی )بەهەشــت: الجنــة(ە، نــاز و 

نیعمــەت و چێــژ و بەختەوەرییــە، نــەک ئــەو بەهەشــتەی لــە قیامەتــدا هەیــە.

   بــەری درەختەکــە ئاماژەیــە بــۆ مەعریفــە، لــەو ڕوانگەیــەوە کــە مەعریفــە هۆشــیاری بەرهەمدێنێــت، 

7-  لویس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة الخامسة و الثالثون، انتشارات اسالم، تهران ١٣٧٩، ص١٠٢. 

8-  هەمان سەرچاوەی پێشوو. 
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ــەوە(ی  ــۆ(وە، )ڕووتبوون ــە )تاب ــوون ب ــە پابەندب ــازادی(ش ناکۆکــە ب ــەوە، )ئ ــازادی( لێدەکەوێت )هۆشــیاری(ش )ئ

ئــادەم و حــەواش دوای خواردنیــان لــە بــەری درەختەکــە، کــە بــە )ســێکس(یش لێکدراوەتەوە، ئەمیشــیان دیســان 

ئاماژەیــە بــۆ )ئــازادی( کــە بەرهەمــی مەعریفەیــە. لــەو ڕوانگەیــەوە کــە بوونــی )ئــازادی( لــە بابەتــی سێکســدا 

وەک ســیمبولێک بــۆ ئــازادی بــە گشــتی دادەنرێــت. ئامــاژەی وردتــری بابەتەکــە بریتیــە لــەوەی کــە لەڕێگــەی 

ــەم ئاشنابوونەشــیان بەشــێکی  ــان ئاشــنابوون )ئ ــوون(ی خۆی ــی جەســتە )و ب ــە حەقیقەت ــەوە ب ڕووتبوونەوەیان

ــە(.  ــی و مەعنەوییشــە )ڕەمزیی ــی ڕووتبوونەوەکــە هزری ــە دەاللەت ــە(. وات ــی مەعریفەی بنەڕەتی

   )شــەیتان(یش لێــرەدا، بوونەوەرێکــی دیاریکــراو نیــە، بەڵکــو ســیمبولە بــۆ پاڵنــەری غەریزیــی لەمرۆڤــدا )لــە 

ــە  ــی ب ــە مژدەدان ــەبارەت ب ــا س ــی دواوم(. هەروەه ــر لێ ــەیتاندا زیات ــە ش ــەت ب ــەی تایب ــی دیک توێژینەوەیەک

شــەیتان بــە ئــادەم و حــەوا، بــەوەی ئەگــەر لەبــەری درەختەکــە بخــۆن نەمــر دەبــن، ڕەمــزە بــۆ بوونــی خولیــای 

ــەو  ــی ئ ــرۆڤ( خاوەن ــەزی م ــی ڕەگ ــر و مێ ــن نێ ــرۆڤ )یەکەمی ــەی م ــن وەچ ــە یەکەمی ــدا، ک ــی لەمرۆڤ نەمری

ــان کــە هەمــوو خۆشــییەک  ــووە لەالی ــز ب ــەک بەهێ ــە بەڕادەی ــەو خــەون و خولیای ــەت ئ ــوون، تەنان ــە ب خولیای

بکــەن بــە قوربانیــی بــۆی، ئامادەبــن بەهەشــت بــە نەمــری بگۆڕنــەوە!!



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department9

2021

سەرچاوەکان

کتێبی پیرۆز، کوردی سۆرانی ستاندەر، کۆریا، چ1، 2٠1٧.

ــة  ــي، مکتب ــل الوائ ــة: فیص ــر، ترجم ــوح کریم ــل ن ــم، صموئی ــم وخصائصه ــم – حضارته ــومريون / تاريخه الس

بیروت-لبنــان، ط1، 1٩٧3. الحضــارات، 

فراس السواح، مغامرة العقل األولی، دار عالالدین، سوریة، دمشق، الطبعة الثالثە عرشة، 2٠٠2.

لویس معلوف، املنجد يف اللغة، الطبعة الخامسة و الثالثون، انتشارات اسالم، تهران 13٧٩.

محمــد احمــد خلــف اللــه، الفــن القصــي يف القــرآن الكريــم، دار ســينا للنــرش، مؤسســة األنتشــار العــريب، الطبعــة 

الرابعــة، لنــدن، بــروت، القاهــرة، 1٩٩٩.

د. أرشف منصــور، الرمــز والوعــي الجمعــي، دراســات يف سوســيولوجيا األديــان، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 

.2٠1٠

د. محمــد تضغــوت، نحــو تحديــث دراســة التأريــخ األســالمي، مقاربــات منهجيــة، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 

.2٠٠4


