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    الممخص:  
مثل القرن الرابع اليجري والقرن التاسع الميالدي تحوال كبيرا في مجال المعرفة العامة 
والتدوين التاريخي بشكل خاص، أو في ىذا العصر التاريخي ظيرت نخبة متميزة من المؤرخين كان 

أللغاز ليا أثر واضح في نقل الكتابة التاريخية من مسارىا القديم. تتمثل في متابعة السير الذاتية وا
وعمم األنساب والرحمة، وأىميتيا لمتعمق في استكشاف الظروف االجتماعية. المجتمعات السياسية 
واالقتصادية وغيرىا وخاصة الغرب. وظيره نتاج عممي متميز في ىذا الجانب، مثمثو كتابات اليعقوبي 

ىـ(. (  343داني )ىـ(، وابن الفقيو الحم 333ىـ(، وابن خردبة ) 313ىـ(، وابن رستة ) 292)بعد 
 .ىـ( وغيرىم من كبار المؤرخين 367ىـ( وابن حوقل ) 313والطبري )

 الكممات المفتاحية: )الفكر، اجتماعي، المسعودي(.
Al-Masoudi's Social Thought (346 AH / 957 AH) 

Dr.. Mahdi Saleh Lafta      Ashwaq Karim Hussein 

Dhi Qar University / College of Education for Human Sciences 

 ABSTRACT: 

The fourth century AH, the ninth century AD represented a major 

transformation in the field of general knowledge and historical codification in 

particular, or in this historical era a distinguished elite of historians appeared, 

who had a clear impact in transferring historical writing from its old path 

represented by following up on biographies, puzzles, genealogy and 

compassion, and with its importance to delve into the exploration of social 

conditions. Political, economic and other societies, especially the West. And 

its back is a distinguished scientific product in this aspect, triangulated by the 

writings of Al-Yaqoubi (after 292 AH), Ibn Rastah (310 AH), Ibn 

Khordadbeh (300 AH), Ibn al-Faqih al-Hamdani (340 AH), al-Tabari (310 

AH), Ibn Hawqal (367 AH) and other senior historians  

  Keywords: (thought, social, Al-Masoudi) 
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 تقديم 
مثل القرن الرابع اليجري التاسع الميالدي تحوال كبيرا في مجال المعرفة العامة  

ي ىذه الحقبة التاريخية نخبة فذة من المؤرخين كان والتدوين التاريخي خاصة او ظير ف
ليا األثر الواضح في نقل الكتابة التاريخية من مسارىا القديم المتمثل بمتابعو السير 

م ومع  اىميتيا الى الخوض في استطالع االحوال جوالمغازي واالنساب والترا
. وظيره (1)الغرب ةاالجتماعية والسياسية واالقتصادية لدى المجتمعات االخرى وخاص

ىـ(  وابن 292نتاجا عمميا متميزًا  في ىذا الجانب مثمثو كتابات اليعقوبي ) ما بعد 
ىـ(  343ىـ( و ابن الفقيو اليمداني)333ىـ(  وابن خرداذبو )313رستو )
  (2).وغيرىم من كبار المؤرخين ىـ( 367) و ابن حوقل ىـ( 313)والطبري

كره البحث عن اسباب ىذا التحول والتنوع في تولدت لدينا ف كومن ىذه المدار 
الفكر االجتماعي عند ) موضوع بحثنا  ضمن ةمجال التعامل مع المعمومات التاريخي

استيدفت متابعو الفكر االجتماعي الذي  ةمحاولو بحثيو متواضع ىـ( 346 المسعودي
ذا المؤرخ الذي اتبعو ى ةاالوضاع االجتماعي استطالع  اتبعو ىذا المؤرخ الكبير في

لالسالم وكيف ظيرت في  ةالكبير سواء في البالد االسالمي ام لدى االمم المجاور 
ستطالع المؤرخ لما لدى المجتمعات ، اذ ان ا ةالموسوعي ةبيذه الصور  ةجو التاريخينتا

نما ةاكمالبسيم لم يات عن طريق النقل او المحاو من طقوس وتقاليد وازياء  األخرى  وا 
المسعودي دفعتو لمتابعو ىذا الجانب الييم من التاريخ  ذىنيةاجتماعيو في  ةىناك رؤي

المجوء الى  ناكثر بتاريخ االمم دو  واإللمام ،(3)عن العالم ةو المعموماتيصفالستكمال لو 
 .فقط  ةوالجغرافي ةالعسكري الناحيةمتابعو 
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عاريف عند الفكر االجتماعي عند المسعودي تمزمنا بالبحث عن ت ةان الكتاب
تمكن من متابعو مضمون ما ورد في ن حتىودالالت الفكر والفكر االجتماع عامو 

 . كتابات المسعودي مع ما في مضمون ىذا ىي التعاريف
 واصطالحا  ةالفكر لغ :والا

و ورد اصطالحوفي  ،(4)والتفكير في الشيء التأملاعمال الناظر او  ةالفكر لغ
باالنسان تنتقل عن طريق  ةحركو خاص وفقد عرف ابن سينا بان ، اكثر من تعريف

بينما عرف بانو اجراء  ،(5)اشياء مجيولةالوصول الى معرفو  ةاشياء معموملعقل في ا
 .(6)مطموب او حركو العقل لمالجل الوصول  ةعمميو عقميو في المعمومات الحاضر 

ولعمو اكثر ، (7)لتحصيل المجيول  امور وذىب اخر في تعريفو انو ترتيب
التعاريف انسجاما مع ما نبحث اليو في ىذا البحث ىو انو نشاطا معرفا يفضي الى 

دراكوالتدبر  التأملاالنسان عن واقعو تدفعو الى  ايحمميذىنيو تصورات  وتحميل ما  وا 
 .(8)يدور حولو من ظواىر واحداث

  : ثانيا مفهوم الفكر االجتماعي 
لم نجد فيفي ما متوفر لدينا ان ىذا الموضوع ما دليل عمى وجود تعريفا واحد 

تختمف عن بعضيا في بعض  ةفكر االجتماعي و انما وجد التعاريف عدلموشامال 
فقد جاء في مفيومو انو صوره الكون او المجتمع  ، االمور وتشابيت في امور اخرى

باالفكار و تظير عند فحصيا لبعض  الفرد و ىذه الصوره تدعى  المتكونو داخل عقل
  (9)المستقمة عنيا. العناصر
مجموعو  يتبناىا بينما ذىب الباحثين بان الفكر االجتماعي نمط من االفكار  

 ،(13)ةاالجتماعي ةوتنظيم االنشطالدارة شؤون المؤسسات من االفراد او المجتمعات 
من  ةفكر االجتماعي منظومتعريف احد الباحثين ومفاده ان المفيوم ىذا ال واقترب
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في اسموب كل فرد او مجموعو في اي مرحمو من مراحل  ةاالفكار والعقائد موجود
الى التجانس بين النواحي الفكريو  ةمن شانيا ان تدفع الفرد او الجماع ةالتاريخي

 .(11)واالجتماعيو وغيرىا
وواقعا االختالف مفيوم الفكر االجتماعي عند البعض من الباحثين لم يشكل  

المسعودي لمجانب  ةفي مسالو معرفو من اكثر المفاىيم ارتباطا مع رؤيامامنا  امانع
عن ىذا الجانب  ةاجتماعيا دفعو لمكتاب راً فك يحمل في ذىنيتةاالجتماعي وحل كان 

 بانو تقدم في الوضعاالجتماعي   ريفو لمفكراحد الباحثين في تع لنا هوىذا ما فسر 
اسيم في بنائيا الكثير من المجتمعات عبر  تيالحضاره ال نمول ةاالجتماعي جاء نتيج
 فة.حقب تاريخيو مختم

حتى بمغ ىذا درجات عاليو من النمو والتطور العمراني واالنساني وما صاحبو  
من ظيور منظومة فكريو من العقائد الدينية والظواىر االجتماعية وعن الحاجة الى 

  (12)تفسيرىا اجتماعيا ضمن ما اعرف بالمفيوم االجتماعي.
 أوائلمن  (المسعودي)اليو في ىذا الجانب ان المؤرخ  ةما نود االشار وم

الكتابة  الى ىذا المفيوم في تعاممو مع االمؤرخين المسممين ان لم يكن من اكثرىم توظيف
بيذه  لمبالد االسالم كتاباتو عن تاريخ االمم المجاورة واال كيف ظيرت  التاريخية ، 
ما الداع وراء ىذا المؤرخ في اتباع ىذا المنيج التاريخي  ،(13)الدقةتنوع و والالموسوعية 

واحده بمعزل  ةال يمكن دراس ةحده موضوعيو متكاممو الذي اقتضى النظر الى العالم 
رفت ــكتابو ع ي(سعودـــــالم)يا بالتي ظير  ةالتاريخيقبة عن االخر وليذا ظيرت في الح

عند العديد من مؤرخي  و تبمور الفكر الجغرافي ،(15)تاريخ البمدان، و (14)بـ)التاريخ العام(
 ةالمعرف آلفاقاوسع  وجغرافي نطاق زمني  ىذه الحقبة وما بعدىا في البحث عن 

موضع عندما تطرق لنظرية في اكثر من  )المسعودي( وىذا ما صرح بو ،(16) ةالتاريخي
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و اختالف ،  (18)و اثر المناخ عمى طبائع وتقاليد الناس  ،(17)االقاليم السبعو
  (19).ين مكان واخر واثره في اليويو االجتماعيو ليذه المجتمعاتالتضاريس ما ب

وانما  وواقعا اننا لسنا بصدد البحث عن منيجيو المسعودي وموارده في كتاباتو 
او  هوافكار  ةوصياغ تاثبات وجود الفكر االجتماعي عنده واثره في بمور  قصدنا 

من  انتقيناىاالجماعات او الممالك في العالم وليذا سوف يكون نقاشنا ضمن محاور 
 ة.االجتماعي ؤيتوقسم من مؤلفاتو لتكون عينات نستند عمييا في رصد ومتابعو ر 

 :ثالثا الطقوس والتقاليد 
والتقاليد الخاصة  ان المتتبع لما ورد من روايات المسعودي حول الطقوس 

يشخص  ،(23)الغربسواء كانت ضمن البالد االسالميو ام كانت ضمن  بالمجتمعات
عده نقاط ذات صمو بالموضوع اوليا ان ال يؤمن باستكمال المعمومات عن دولو او 

جوانب لموصول الى تفسير  ةقدر االمكان بعد لماممجتمع من جانب واحد دون اال
بو من طقوس مختمفة عند  وما ارتبط ففي الموت  استيوتو ، اجتماعي لظاىره ما قد 

، لم يكن النطاق (21)الشعوب ، نجد ان المسعودي في حديثو عن مممكو البرجان
الجغرافي واالحوال السياسيو ليذه المممكو حدا االىتمام بيا وانما واصل حديثة عن 

بالموت فقط ذكر انيم كانوا يحرقون الموتى و اذا كان لدى ىؤالء  طقوسيم الخاصو
، ولكن الواضح عند المسعودي في متابعو ليذه المعمومو (22)جواري غممان يحرقون معو

انو كان باحثا عن تفسيرا لذلك لقولو )..ويقولون نحرقيم نحن في الدنيا فال يحرقون في 
 .(23)اآلخرة(

شاره اليو ىذا المؤرخ دل عمى وجود فكر اجتماعي  وىنا ندرك القول ان ما ا 
دفعو الى طرح المعمومة واال ماذا قصد بذكر اعتقادىم في ىذه الطقوس ولم يكتفي 

 بنقميا فقط انيم يحرقون امواتيم .
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وفي موضع اخر ، قدم لنا تصور لجانب اخر من ىذه المممكة اختمفوا عن 
يضعون امواتيم في حفره كبيره ويدفنون ىؤالء في طقوس المدفن ، اذ كانوا يقطعون 

 .(24)اغراضيم معيم ومن ضمنيا زوجاتيم وخاشيتيم حتى الموت
 في مممكةوىنا وضعنا المسعودي امام صورتان مختمفتان عن طقوس الدفن  

كان   وانمااو مجرد استعراض معمومات  ةواحده وىذا االختالف لم يكن محض الصدف
 . رخؤ بالم ةاجتماعيو خاص ضمن رؤية
بالمموك في استقبال  ةوقريبا من ذلك نجد في الطقوس والتقاليد الخاص 

 ، االستدالل من خاللو عمى الفكر االجتماعي نايمكن يماً محورا مضيوفيم او رعاياىم 
بيم بعد  ةالخاص ةالجوانب االجتماعي بإحدىاىتمامو  اظير ،(25)بعد حديثو عن الترك

يظيرون كيم ال مو ملدييم ذكر ان  ةالجغرافي والديانات السائد مطبيعو موقعي  استعرض
نار في اي  لذلك فتوقدواذا خرج احدىم  ةالسن اوقات معينة مناال في لعامة الناس 

  (26).عيتو ويبدا بحديث لدييمر مكان خاص امام 
في رواياتو عن عمي ًا عودي قد اظير فكرا اجتماعيا واضحسالم وواقعا ان

الصين ميز بين الطقوس  عن في حديثوف ،التحميل ةاليد اعتمد المقارنالطقوس والتق
بعامة الناس واشار في حديثة الى مادل انو كان  بمموكيم واالخرى الخاصة ةالخاص

ضرب الجرس كبير  يئاً خدام الممك شمن اذا اراد خادم  متابعًا لقولو)..ومن سنتيم انو
 ةومن سنتيم ان تقسم المدين. ال يرونو  لئاللو الطرقات م ، ويخمون يدخل الناس دورى

 ةيكون الممك واىل بيتو وعمالو وحشمو في القسم الواحد والعامو والرعيف ،قسمين
 .(27)..(في النصف االخر يمواسواق
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 رابعا: المالبس واالزياء 
في الكون  ةل عمى ان الصور دمن المعروف من احد تعاريف الفكر االجتماعي 

قد  وىذا المفيوم( 28)مجموعة مناالفكار ،داخل الفرد تتحول الى  ةاو المجتمع المتكون
بالمجتمعات من  ةالزياء و المالبس الخاصلما  يغفلان المسعودي لم : شجعنا لمقول 

اعرج الى ذكر مالبسيم  (29)،االجتماعي عن الروم ةاثر واضح في استطالع اليوي
  .(33)ونسبيم ولقبيم انات  السائدةالجغرافي والدين موقعيم  طبيعوع ان وضبعد وازيائيم 

الممك تختمف عن ولي العيد في  أزياء المسالةفي ىذه  تباهما شد ان فأول
 .(31)ولي العيد ليكون المون االسود االحمر بينما يميز الممك المون  ةالمحافل الرسمي

المجتمع  كلمالبس أزياء متابعو  أىميةمحاولو في موضع اخر انو ان يبين و 
في ف ةواحد يستيدف استكمال المعموم ياقحتى يتم الربط ما بين المعمومات ضمن س

 فاخر الحريرمن  صانيم كانوا يمبسون القم) ... الروم ايضا قال  نرواياتو ع إحدى
بالجوىر ويمبسون  والمنظوماتونات والمنسوجات بالذىب موغيرىا من الم

  (32)...(التيجان
 أراد مسالةماذا : اوليا ؟التساؤالت نا عدةىنا قد وضع يوواقعا ان المسعود

لماذا ال  اتو؟يافي رو والديني واالجتماعي ألي مجتمع الربط ما بين الوضع الجغرافي 
 ة ؟كون محورا لمبحث والمتابعتنقطو محدده  عمى  يقتصر اىتمامو 

 أزيائيمو الناس في مالبسيم و ان يميز ما بين المموك وعام وثانيا: ىل قصد  
 ةومعروف ولكنو طرحيا في رواياتو دفع القارئ الى االنتباه الى خصوصي يوىذا بديي
 .والمالبس عنده العديد من المجتمعات  األزياء
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 ما دل عميوان لمبحث عن تفسير ىذه التساؤالت ال يكون بعيدا عن روا ال غو 
 أوائلفيو من  االجتماعية األوضاعسعودي في الكثير من موقع من كتاباتو عن الم

 لربطوا مابين المناخ وطبيعة االزياء والمالبس . المؤرخين الذين والمالبس
رتداء ىذه البالد فقد قدم تفسيرًا واضحًا ال (33)،في حديثو عن بالد النوبو مسناهوىذا ما ل

 ثالثوالمريسية ..فاذا ىبت )..لقولو  ،(34)ح المريسيونوع من المالبس بسبب ىبوب الريا
 يغيرون في يوم واحد وايقنوا بالوباء القاتل ...االكفان  تباعًا اشترى.. عر يومًا 
 .(35)القمص مرة والمبطنات اخرى..(يمبسون ف ةكثير  مراراً مالبسيم 

 
 ةالخاتم

الكتابة التاريخية  يعد القرن الرابع اليجري/ التاسع الميالدي حقبة التحول في
ية وظيور النتاجات الموسوعية التي تجاوزت اإلطار المكاني وألزماني لمدولة العرب

الجانب وخاصة  نبتاريخ واستطالع ما لديو من جواب سوأ االىتمامو  االسالمية
المسعودي صاحب الموسوعات  مؤرخنااالجتماعي وخير من مثل ىذه الحقبة التاريخية 

 األخر. ةالتاريخ والحضار  ةالعممي في مجال دراس ابثرائي ةالمعروف ةالتاريخي
ة المعرف أفاقاعتمد عمي  ة منيجًا التاريخي ةالمسعودي في مجال الكتاب يجانت  -

نمامكان معين او مجتمع معين  ةاالرتكاز عمى دراس دون  التاريخية و تدراس وا 
 . ةومتنوع ةمتكامم ةلموصول الى الحقيق

ظير واضحا في كتاباتو عن الجانب  اً جتماعيا اً المسعودي فكر  امتمك -
السياسيو والجغرافيو الي  العقائد الدينية والظواىرمتابعو  وظف داالجتماعي فق

متابعتيا لموصول  وقام ةالظواىر االجتماعي ةمجتمع ورد ذكره عنده في دراس
 .الى تفسير اجتماعي مقنع ليذه الظواىر
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نماماعي في مجال واحد عمى الجانب االجت ولم تقتصر روايات  - تعددت ما  وا 
نما ةيفرق بين المموك العام موالمالبس ول واألزياءبين الطقوس والتقاليد   وا 

 .استيدف االثنين في متابعو
 ةما بين المشاىد العربي االجتماعية األوضاعتنوعت موارد المسعودي عن   -

معموماتو بيذه  جاءتوالحديث والسؤال وليذا والمصادر  ةوالمصادر المكتوب
 .واالىميو  الموسوعية والدقة

الجانب  دراسة أىميوعمى  أكدوااالوائل المؤرخين الذين  المسعودي من يعد -
ورغبتو المؤرخ عتمد النشاط  المعرفي لدى افكر  ضمنمجتمع  ألياالجتماعي 

 في االطالع عمى ما لدى الشعوب من طقوس وتقاليد وازياء ومالبس.
دي مصدرًا ميمًا لدراسة الفكر االجتماعي واالطالع عمى تعد كتابات المسعو  -

الطبيعة االجتماعية لمعديد من المجتمعيات داخل وخارج الدولة العربية 
 االسالمية .

بينوا اثر المناخ والتضاريس عمى  يعد المسعودي من اوال المؤرخين الذين -
 س.المجتمع واثره فيما بعد في الطقوس والتقاليد واالزياء والمالب

 
 هوامش البحث

 . 14ص 13، ص  2مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخون ، ج .1
 ص .- 146ترحيني ، المؤرخون والتاريخ عند العرب ، ص .2
نما تجاوزتيا الى  .3 لم تكن المؤلفات المسعودي مقتصره عمى البالد االسالمية وا 

نطاق جغرافي واسع من ممالك الغرب كالبمغار والروس والفرنجو والبرجان 
والجاللقو فضال عن ممالك في اقصى اسيا وافريقيا وينظر:  مروج الذىب ، ج 
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، اخبار  136،ص  53، التنبيو واالشراق،ص  36،ص 7،ص6، ص 2
 . 97،ص  96الزمان، ص 

، الزبيدي تاج العروس  ،111ص ، 2،جالقاموس المحيط ، الفيروز ابادي   .4
 .  359ص  7ج

 . 13ص ،  1، جشارات والتنبييات اال .5
 .  349ص ، معجم لغو الفقياء  معجي ،ق .6
 . 147ص ، 1 ج ،زبده االصول، الروحاني  .7
 . 9ص ، الفكر االجتماعي في االسالم  ،سميمان .8
 . 9ص ،المرجع نفسو  .9

 . 489ص ، موسوعو عمم االجتماع  ،الحسن .13
 . 19  ص ة،النظريات االجتماعي، النوري والحسني  .11
 . 13ص ، الفكر االجتماعي ، سميمان  .12
 ةوالمشاىد ةاكثر من موضوع حرصو عمى اعتماد الدق في اظير المسعودي  .13

 .ينظر : مروج الذىب ، موارد معموماتولمبعض من العينيو 
 الروم ومن اىم مدنيم السرطانية ... ينظر : مممكو في شمال بالد  البرجان ،  .14

 . 315ص ، الروض المعطار  ، الحميري
 .97، صاخبار الزمان  ،المسعودي .15
 .98،ص 97المصدر نفسو ، ص .16
 الصدر نفسو والصفحة . .17
ارمينيا واسيا الصغرى واجزاء من بالد الروم . الترك : مصطمح يطمق عمى  .18

 .775،  3ينظر : البكري ، معجم ما استعجم ، ج
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 .96المسعودي ، اخبار الزمان ، ص .19
 .95المسعودي ، اخبار الزمان ، ص .23
 . 19النوري والحسن ، النظريات واالجتماعية ، ص .21
الروم : لفظ قصد بو اليونان والرومان والبالد المجاورة ليا واشير مدنيم  .22

، ياقوت الحموي ، معجم 182صرومية.. ينظر : ابن الفقيو ، البمدان ، 
 .98، ص 3البمدان ،

 .93المسعودي ، اخبار الزمان ، ص .23
 . 133، ص 96المصدر نفسو ، ص .24
 . 78مصدر نفسو ، صال .25
بالد النوبة : وتمثل جنوب مصر والسودان واشير مدنيم دنقمو . ينظر :  .26

 . 213، ص 1النوري ، نياية االرب ، ج
 .329، ص 3المسعودي ، مروج الذىب ، ج .27
 .93المسعودي  ، اخبار الزمان  ، ص .28
 المصدر نفسو . .29
 المصدر نفسو. .33
 .333، ص 3المسعودي ، مروج الذىب ، ج .31
 نفسو .المصدر  .32
 المصدر نفسو. .33
 . 331ص – 333، ص 3المسعودي ، مروج الذىب ، ج .34
 المصدر نفسو . .35
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 المصادر والمراجع
 اوال: المصادر 

 م( 1394ىـ/  487البكري ، ابو عبيداهلل بن عبدالعزيز )ت -
، عالم الكتب )بيروت 3معجم استعجم من اسماء البالد والمواضع ،ط

،1983.) 
 ىـ(  1494ىـ /  933الحميري ، محمد بن عبدالعزيز ) ت :  -

) بيروت 2الروض المعطار في خبر االقطار ، تع ، احسان عباس ، ط
،1984.) 

 م ( 1793ىـ / 1235الزبيدي ، محب الدين محمد مرتضى ) ت:  -
تاج العروس من جواىر القاموس ، تع ، عمي شيري ، دار الفكر )بيروت 

،1994) 
 م(  1337ىـ /  428ابن سينا ، ابو عمي الحسين بن عبداهلل ) ت :  -

 ) قم ، د.ت(  1االشارات والتنبييات ، ط
 ىـ(  951ىـ/343ابن الفقية ، ابو عبداهلل احمد بن محمد ) ت :  -

 (. 1996، عالم الكتب ) بيروت ،  1البمدان ، تع ، يوسف اليادي ، ط
 م(  957ىـ / 346)ت: المسعودي ، ابو الحسن عمي بن الحسين  -

 (  1966، دار االندلس ) بيروت ،  2اخبار الزمان ، ط
 التنبيو واالشراق ، دار صعب ) بيروت ، د.ت( 

 (.1984، دار اليجرة ) قم ،  2مروج الذىب ومعادن الجواىر ، ط
 م( 1332ىـ/ 733، شياب الدين احمد بن عبدالوىاب ) ت :  التويري -

 ، المؤسسة المصرية ) د.م ، د.ت(  نياية االرب في فنون االدب
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 م(1228ىـ/  626ياقوت الحموي ، شياب الدين ياقوت بن عبداهلل ) ت:  -
 (  1979معجم البمدان ، دار احبار التراث ) بيروت ، 

 ثانيا : المراجع 
 الحسن ، احسان حمد  -

 ( 1983النظريات االجتماعية المتقدمة ، )بغداد ، 
 سميمان ، شالل حمد  -

 2335الفكر االجتماعي في االسالم ، اطروحة دكتوراه غير منشورة )بغداد ، 
 م( 

 الروحاني ، محمد صادق  -
 ، ) ل .م ، د.ت( 1زبدة االصول ، ط

 فمعجي ، محمد رواس  -
 ( 1988، ) بيروت ،  2معجم لغة الفقياء ، ط

 النوري ، قيس وعبدالمنعم الحسيني  -
 (  1985النظريات االجتماعية ، دار الكتب )الموصل ، 

 


