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  الملخص 

أسهمت البصرة عبر التاريخ بازدهار الحركة الفكرية في العالم 

، الذي تميز بالتسامح صا في العصر العباسي األولوخصو ،اإلسالمي

فمنذ تمصيرها كان مجتمعها مركبا على وحدة  ،واالنفتاح واالختالط 

اجتماعية اشتهرت بميزات حضارية عدة وتطور االعتزال في البصرة أكثر 

فأكثر وقد بني على قواعد فلسفية وروحية ،  والمعتزلة مجموعة أو طائفة 

  ".مستقال" امن الناس تبنت فكر

تطور علم الكالم في هذه  لقد ساهم كل من المعتزلة والمتصوفة في

، وليس هناك أدنى شك بأن العقائد الوافدة من الشرق كان لها تأثيرات المدينة

  .على كلتا المدرستين في البصرة
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Abstract 

  Basrah, during it history contributed in improving the 
thoughtful  movement in the Islamic world ,especially in the 
first Abbasid period .   

Basrah in this period witnessed moderation and 
brotherhood among its people whichare composed of a 
socialed unity with cultural characteristics  In Basrah 
mysticism developed more and  more based on 
philosophical and spiritual bases .A group or sect of people 
who adopted mental  resignation . 

 Both ,isolationists and mystics activated in improving 
the science of speech in this town,There is no doubt ,that the 
coming cults from the east had influences on both schools in 
basrah. 

 

 

  

       Isolationism and Mysticism 
in Basrah and the Influence of the 
Remains of the coming CuLts from 
the East Since the Beginnig of the 

First Abbasid Period 



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 االعتزال والتصوف في البصرة 

١١٠ 

  :المقدمة
الم أسهمت البصرة عبر التاريخ بازدهار الحركة الفكرية في الع

هذا ،)م ٨٦٥-٧٥٠/ه٢٤٧-١٣٢(وخصوصا في العصر العباسي األول ،اإلسالمي

               فمنذ تمصيرها في ،يز بالتسامح واالنفتاح واالختالطالعصر الذي تم

كان مجتمعها مركبا على وحدة اجتماعية اشتهرت بميزات حضارية ،)م٧٣٤/ه١٤(

أي طارئ  الذي لم يؤثر فيهو,نتيجة لذلك النسيج االجتماعي والحضاري ,عدة 

 ،العلمية ،فكان بحق وحدة اجتماعية منسجمة مبدعة في كل نواحي الحياة ، سلبي

 ،بداع ظهور السمو الفكري المبتكروقد كان من نتاج ذلك اإل ،والفكرية، واألدبية

التصوف الذي ، وكالزهد الذي وصل الى العشق اإللهي ،وغير المقلد في الفرق

بني على اسس واالعتزال الذي ، ناء واالنقطاع عن الدنيا وبهرجهاتميز لديهم بالف

هذه التوجهات كانت قد أظهرتها عقائد وأفكار كانت قد  ،فلسفيه عقلية وروحية

واألفكار الفلسفية  ،والمرقونية، الديصانية :تأثرت بها البصرة ومن هذه العقائد

  .اإلغريقية التي جل جذورها المدارس العقلية اليونانية

التصوف اإلسالمي ة آثرت إن أقدم إشارات عن مبادئ في هذه الدراس 

وبيان ذلك بما نرى فيه ، وعالقته مع االعتزال منذ بواكير العصر العباسي األول

لكبح جماح الدوافع ، على كل الوسائل التي تتوسل بها المدنية)ثورة روحية (من 

كمبادئ  ،بادئ اليونانية القديمةلقدم بالمومدى التأثر منذ ا .الفطرية في اإلنسان

من خالل النشاط البدني ، وإثرهما على عقل المدنية ونظمها ,)وديونيوس  ,باخوس(

وبذلك يستعيدون غزارة في شعورهم ليروا العالم مليء بالجمال  ،والروحي

فكانت معتقداهم قد بنيت ، ويتخلل خيالهم بغتة في سجن المشاغل اليومية ،والمتعة

كانوا يبحثون عن االتحاد ف، رب الى الفلسفة لو لم يكن بعض الشطحعلى اسس اق

ص بل غض الطرف عن كل ناق، فالتصوف رؤية الكون بعين النقص(بالوجود،

ون ناقص بنظرهم  وانه وكانوا يرون الك ،)ليشاهد من هو منزه عن كل ناقص

قيقة المنزه عالم الح، ولذلك سعوا الى سد النقص ليبلغوا عالم الكمال ليس حقيقيا،

  .من كل نقص
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  نظرة تاريخية على األفكار الوافدة من المشرق إلسالمي 

أشرقت :وأشرق  ق شرقا،ومكان شرق ومشرق وشر ،شمسإي ال :الشرق

 ،ويقال أشرقت األرض إشراقا إذا أنارت بإشراق الشمس، فأضاء ،عليه الشمس

ومكان الشرق ، والشرق والشارق والشريق الشمس، وقيل الشرق والشرق بالفتح

 ،هو كل ما وقع في جهة الشرق من العالم اإلسالمي والعيش فيه )١(والمشرق

وان هي كل األفكار التي أعتقد فيها وانساحت الى جهة المشرق، فالعقائد الوافدة 

جل هذه العقائد استطاعت أن تحتل مكانتها في مجتمع كان يسوده االضطراب 

لكي يتسنى للمجتمع بلوغ ة من النقص، والبحث عن حقيقة منزه والقلق النفسي

وقد توسل الصوفيون ، العالم السفلي، عالمه ذلك للغياب عن عالم األرض الناقص

لبلوغ حال الفناء التام عن العالم والبقاء في عالم الحقيقة بمجاهدات ترمي كلها 

وتصفية النفس من الحجب المظلمة التي تعيقها عن ، وبطرق الى إماتة الحواس

وطريقتهم ليس إال الطريق الذي يسلكه المسافر الى  ،)٢(الحقيقة واالمتزاج بها شهود

يعرف المسافر  ، ومقامات ، ومنازل ، اهللا تعالى وقد قسمت الى مراتب ومواقف

  .للوصول الى رضا اهللا تعالى وللفوز بذلك ،)٣(الروحية بها أحواله 

  مدرسة البصرة الصوفية
ة صوفية على أقطاب الفكر الصوفي استطاعت البصرة أن تؤسس مدرس

فكر بجوانبه الزهدية فيها تميزت بنشاطها الفاعل فكان البصريون قد اغنوا ال

ورابعة العدوية   ،)م٧٢٨/ه١١٠(لحسن البصري المتوفىفاوفنائهم فيه، 

وقد أبدع البصريون في بناء  ، )٤(كانا قد اثبتا ذلك االغناء ،)م ٧٥٣/ه١٣٥(ت

والذي آثرنا أن ، كان ذا صلة بمفهوم وفلسفة التصوف فلسفي روحي آخر الذي

نبين خيوط الصلة الفلسفية والروحية بين معتقدين أال وهما التصوف واالعتزال 

ي في العصر لكنهما شغال الفكر اإلسالمن كانا قد ظهرا في العصر األموي ،الذا

تح أبواب تميز باالنفتاح واالختالط وفالعباسي ردحا من زمن، الن ذلك العصر ،

فتطور  أخرى والتالقح الفكري ميزة جديدة،واالختالط مع أقوام  ة العقيدية،الحري

بمنظور  ،)٥(ومفاهيمهعلم الكالم واالستدالل بمفاهيم جديدة على قيم اإلسالم الحنيف 
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فهم أناسا متقشفين اختاروا ، وكانت آراء قد قيلت بهم سنسعى الى بيانها ،فلسفي

وكلمة المعتزلة تدل إن المتصفين بها زاهدين بالدنيا آمرين ,ة الصفح عن مالذ الحيا

وجمعوا القول باألصول المنكر ساعين الى رضا اهللا تعالى، بالمعروف ناهين عن 

وقد برز فيهم  )٦(المنزلة بين المنزلتين ،الوعيد ،الوعد ، العدل،التوحيد,الخمسة

معتمر وطريقتهم وبشر بن ال، )٧()م ٧٤٩/ه١٣١(رئيسهم واصل بن عطاء ت 

استناد عقائدهم على العقل حيث كانوا يعتمدون على بيان عقائدهم على القضايا 

  .)٨(العقلية

  ):نشأتها ومنهجها العقلي(مدرسة االعتزال
اإلسالمي في لكنها ظهرت شاغلة للفكر ، نشأتها تعود الى العصر األموي

شار لعدة طوائف في ويعود ذلك التأسيس لما كان من انت ،العصر العباسي األول

، وموقعها الجغرافي في العراق وفي البصرة تحديدا، العصر الراشدي واألموي

العراق األقدمين ومن  تنتهي هذه الطوائف الى سالسل مختلفة بعضهم من سكان

ومن اليهود، ومن  ،وبعضهم من النصارى، وبعضهم من الفرس كانوا معهم،

ضهم فهمه في ضوء ماكان في رأسه من وبع، وقد دخل هؤالء في اإلسالم العرب،

ولكن شعوره وأهوائه لم تكن إسالمية خالصة بكل ما كانت فيها  ،)٩(ايمانات قديمة

انبعثت ، )عليه السالم(في عصر اإلمام علي ميل الى اإلسالمية وعند اشتداد الفتن

 وهبت من مكامنهامن مراقدها واستيقظت من سباتها ،  في العراق األهواء القديمة

وفي وسط ، وظهر في العراق وحوله الخوارج ،والشيعة، مكشوفة من غير ستار

فسيح من األهواء أظهرت المعتزلة ، فقد هذا المزيج من اآلراء واالضطراب 

عليه (لى عهد اإلمام علي فبعضهم ارجع جذور نشأتها ااختلف في وقت ظهورها ،

وبعض ئد ،نصرفوا الى العقاعندما قام قوم من أصحابه باعتزال السياسة فا،)السالم

زلوا فاعت،وتسليم االمر إليه ،)عليه السالم(ايعة اإلمام الحسن اآلراء أرجعتهم الى مب

ولزموا ) لسالمعليه ا(كانوا من أصحاب اإلمام علي،الحسن ومعاوية وجميع الناس 

ظهور  والراجح إن ،)١٠(والعبادةوقالوا نشتغل في العلم منازلهم ومساجدهم ،

  .الثامن الميالدي -في القرن الثاني الهجري  أفكارهم
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  :مذهبهم

فإذا ، ال يستحق احد اسم االعتزال حتى يجمع القول في األصول الخمسة

وكل مخالف لها فهو ليس  ل الخمسة في اإلنسان أصبح معتزلي،كملت هذا الخصا

ال مثله س نحلتهم واهللا واحد ورأ، فالتوحيديين  مذهبهم  ،)١١(منهم وال يتحملون إثمه

وال  ،وال شخص وال دم،ل  له وليس بجسم وال شك، وهو السميع البصير ،شي

وال  ، وال يبوسه، وال بذي حرارة ،  وال طعم، وال رائحة ،وال بذي لون ،جوهر

إما العدل فقد فهموه إن  ،)١٢(.الشعراني ،.، وال يسكنوال يتحرك  ،وال عنق ، طول

بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه   ،العباداهللا ال يحب الفساد وال يخلق أفعال 

وانه ولي كل حسنة أمر ،وانه لم يأمر إال بما أراد  ،بالقدرة التي جعلها اهللا لهم

فهو إن يجازا من أحسن باإلحسان ومن أساء بالسوء / وأما الوعد والوعيد ،)١٣(بها

   .)١٤(ما لم ينبوال يحق لمرتكبي الكبائر 

المنزلتين فقد بين وجهة نظرهم الشهرستاني  وأما القول بالمنزلة بين

إن اإليمان عبارة عن خصام : *وجه تقريره انه قال إي واصل بن عطاء:(بقوله

خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مرح  والفاسق من لم تجتمع فيه 

يستحق اسم المدح فال يسمى مؤمنا ،وليس هو بكافر مطلق خصال الخير وال 

لكنه اذ خرج اإلعمال موجودة فيه ،وال وجه إلنكارها ،هادة وسائر الن الشأيضا،

اذ ليس في اآلخرة فهو من أهل النار خالدا فيها (من الدنيا على كبيرة من غير توبة 

ولكنه تخفض عنه النار وتكون ، فريق في الجنة وفريق في السعيرإال الفريقين ،

  .)١٥()دركته فوق دركة الكفار 

وبها على المؤمنين فقد  قرروا وج ي عن المنكر،روف والنهواما االمر بالمع

فذو البيان ، ولك بما يستطيع ،وإرشاد للغاويين,وهداية للضالين  للدعوة ،" نشرا

ئدهم بالفعل دون اآلثار وطريقتهم باالستدالل على عقاوذو السيف بسيفه ، ،ببيانه 

  .)١٦(وامر الشرعوكانت ثقتهم بالعقل ال يحدها إال احترامهم ألالنقلية ،

، وأصبحت فيما " إليهم من مؤثرات قد ذكرت أنفا وكانت فلسفتهم قد وردت

حيث فيهما تجارب أصداء في العراق وفارس، -فمن مقامهم .بعد من المصادر
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كان أكثرهم من الموالي وسالئلهم غير العربية حيث  -مدنيات وحضارات قديمه

واختالطهم  -.ة أقدمين اغلبهم إغريق سرت إليهم كثير من آراء فالسف-واألعاجم ،

  . )١٧(بالكثير من اليهود والنصارى منحوا تلك األفكار وبثوها من رؤاهم

وكانوا كمة وفقه على حسن األشياء وقبحها،كانوا قد اعتمدوا العقل والح

وشكر المنعم واجب  إن المعارف كلها معقولة بالعقل ،واجبة بنظر العقل ، يقولون

فكل معصية ال  ،)١٨(، والحسن والقبح صفتان ذاتيا للحسن والقبيح قبل ورود السمع

وكل ما سها كالجهل به واالعتقاد بخالفه ،يجوز أن يبيحها اهللا تعالى فهي قبيحة لنف

وكل ما لم يجز إال أن يأمر به فهو اهللا تعالى به فهو حسن لألمر به ،جاز إال بأمر 

  .)١٩(حسن لنفسه

  :واإلسالممدرستي االعتزال والتصوف 
كان اإلسالم ومازال عربيا حنيفا وهو دينا شامال يدعو الى سواء السبيل 

وكان قد سرى كالدم بالجسم وبطرق علمية  كلها كانت سامية وهي بمثابة النظم ,

والقوانين العقالنية التي احتاجتها ومازلت باحتياجها كل األمم فدخلت باإلسالم 

 ، واليهود ، والنصارى ،والصابئة المجوس،، ك)*األعاجم(طوائف من تلك األمم 

  . )٢٠(غيرهم

وتغلغلت لت به دياناتهم من عقائد وتعاليم، وكان قد علق برؤوسهم كلما تمث

في نفوسهم وأذهانهم وفهموا اإلسالم على ضوئها  فاظهروا اإليمان خشية وأبطنوا 

 الكفر واخذوا ينشرون ما يفسد عقول العامة خصوصا حديثي الدخول الى

فضال عن ظهور حركات مسلحة جمدت للضغط على هؤالء وسلبي ما  )٢١(اإلسالم

وبقيه حركات الزندقة التي ذاع صيتها في العصر العباسي  (*)يملكون كالخداشين

 ،أبطنت فقد نشط المعتزلة على ماكان قد ظهرت به هذه الحركات وما ،األول

مبادئ و ،هدامة أفكار ت الى فتطور علم الكالم منذ ظهور تلك الحركات التي استند

  .والتخريف  ،والتحريف   ،البدع والوهم
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  :العباسيون واالعتزال

ول ظهر االعتزال في العصر األموي ونما وتطور في العصر العباسي األ

باسية وكان سيل اإللحاد ولما جاءت الدولة الع ،فلم يجدوا في األمويين معارضة

ظهرت في هذا العصر فهي تدعو الى  قد ظهر من حركات وتيارات والزندقة،

الحلول واإلباحة وإفشاء المحرمات في قيم ومبادئ اإلسالم وإدخال البدع  وإفشاء 

النزاعات الفكرية التي طالما بنيت على اسس وعقائد وفلسفات ذات رؤى قديمة 

وهذا جعل الخلفاء العباسيون في عصرهم األول  ،)٢٢(كانوا قد تأثروا بها وعبدوها

جدوا في المعتزلة سيفا مسلوال على هكذا أنشطة لإلسالم وللسلطان العربي أن ي

وغير المباشر فاطلقوا وعلى أساس ذلك شنوا حربا شعواء قادوها بالشكل المباشر 

وقربوهم وكان المأمون كأسالفه ,وفرقوا بينهم وبين ما كان قد شاع على فكرهم ،

قط سقطة ماكان لمثله لكنه س ،)٢٣(احديعقد المناظرات بين الفريقين لينتهوا لرأي و

عتزلة في وهو انه أراد أن يحمل الفقراء والمحدثين على رأي الم ،إن يقع فيها

، وحمل الناس على وما كانت قوة الحكم لنصرة اآلراءالقران في قوة السلطان ،

وان كان من الحرام اإلكراه في الدين فكيف يحل حمل الناس غير ما يعتقدون،

فقد حاول أن يحمل الفقهاء على القول في خلق ,في مخالفتها كفرا  عقيدة ليس

، وتحمل آخرون فأجابه بعضهم الى رغبته تقية ورهبا ال إيمانا واعتقادا ،)٢٤(القرآن

ولم يقولوا غير ما يعتقدون واستمرت تلك الفتنة طول ,والسجن الطويل اإلرهاق ،

حنة وترك األمور تأخذ هذه المولما جاء المتوكل رفع ,خالفة المعتصم والواثق 

فكان لخلفاء بني واآلراء تجري في مجاريها ،ولألناس فيها ما يختارون ، ،سيرها

حتى نعتوا من وناصرهم وقامت بينهم صلة حميمة ، العباس من شايع المعتزلة

صدروا  عن رأيهم ونفذوا البالء وخلطاء الخلفاء واألمراء ،خاللها إنهم اصل 

ونحن لم نكفر إال من وبعد (:بقوله  ،)ه٢٥٥ت(,ررها الجاحظ وب ،)٢٥(بتدبيرهم

وال  أوسعناه حجة، ولم نمتحن إال أهل التهمة، وليس بالكشف المتهم من التجسس،

سسا ولو كان كل كشف هتكا وكل امتحان تج، امتحان الظنيين من هتك األستار

  .)٢٦()لعورةواشد الناس تتبعا  لكان القاضي اهتك الناس لستر،



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 االعتزال والتصوف في البصرة 

١١٦ 

  العبادة و زهادةال
زهاد لقد اشترك المتصوفة والمعتزلة بسمة الزهادة والعبادة فكان فيهم ال

عمروا فذلك  كانوا في المعتزلة أيضا،" وعبادا "زهادا فكما لدى المتصوفة والعباد ،

 ،)٢٧()إن عبادته تفي عبادة عامة الفقهاء والمحدثين (:بن عبيد يقول فيه الجاحظ 

قال . ينقطعون عن المصالح الدنيوية كان المعتزلة كذلك وكما كان المتصوفة 

، كما تولي لم لم تول أصحاب المعتزلة القضاء(:د بن داوود الواثق لوزيره احم

 ،وهذا جعفر بن بشرؤمنين إن أصحابك يمتنعون عن ذلك ،يا أمير الم:فقالغيرهم ،

ت ،فأبى استأذنوجهت إليه بعشرة آالف درهم فأبى أن يقبلها وذهبت إليه بنفسي و

اآلن حل لي قتلك :فدخلت من غير إذن فسل سيف بوجهي وقالإن يأذن لي ،

  .)٢٨()فانصرفت عنه فكيف أولي القضاء مثله؟

فقيل له  إليه بعض أصحابه درهمين فقبلهما، والغريب إن جعفر هذا حمل

أرباب العشرة أحق بها : (فقالكيف ترد عشرة أالف درهم ،وتقبل درهمين ؟، 

، وقد ساقهما اهللا لي من غير مسألةق بهذين الدرهمين لحاجتي إليهما ،وانه أح، مني

  .)٢٩()وأغناني بهما من الشبيه والحرام 

ويذكرنا هذا الموقف بالمحاسبي عندما كان يرفض الهدايا وإكرام البشر 

ومن هذا السياق نرى إن فيهم الزهاد ومنهم العباد ومنهم  ،)٣٠(المقصود

   .)٣١(ما يفعلونل منهم ساء وقلي، المقتصدون

  :تطور علم الكالم
لقد اشتهرت البصرة بالمناظرات بين الخصومة أصحاب الحركات السلبية 

وسائر أهل األهواء ، فقام المعتزلة والمتصوفة بمواجهة ، على فكر اإلسالم الحنيف

اط واعتمدوا على مبادئ العقل واستنب،هذه األنشطة السلبية بسالح الفكر والعقلية 

وظهرت فيهم ،والحكمة  ، والحديث الشريفعلى موارد في القرآن الكريم ، ردهم

الذين كانوا مركز الدائرة وقطب  ،)٣٢(كواكب من رجال الفقه والحديث والحكماء

نحو ثالثة قرون ، ومناظراتهم ، بمجادالتهم، حيث شغلوا األمة اإلسالمية ،الرحى

 ،)٣٣(وتشاربت بها اآلراء اء،العلمو ، والوزراء،ازدحمت بها مجالس األمراء



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١١٧ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
وزينت بزينة األمم التي  ، وتجاوبت أصداء الفكر اإلسالمي،مذاهبوتناحرت ال

وان  في جملتها عما جاء فيه اإلسالم، ال تختلف, دخلها اإلسالم مع بواكير الفتح

فوا واحتر د جانبوا التقليد وجافوا التبعية،ولذلك كانوا ق. تباينت فيها طرق االستنباط

وقاعدتهم التي يسيرون عليها هي  ،بعضا ولم يكن يقلد بعضهم. اآلراء ال األسماء

وذلك من أسباب  يؤدي إليه اجتهاده في أصول الدين،كل مكلف مطالب بما 

وجميعها شكلت  ،في االعتزال وهذه الفرق فاعلة ،)٣٤(افتراقهم الى عدة فرق

إبان العصر ، لبصرةمجتمع امدارس فكرية اسهمت في تطور الحركة الفكرية في 

 ،واخذوا من مناهل العلوم المترجمة، وقد اتخذت من القرآن مددا ،العباسي األول

ومصارعة األقوام في  ،ومقارعة الخصوم، ونالوا منها ما يساعدهم في اللحن

  . )٣٥(ميادين الكالم

تميز وقد  فلسفية التي ترضي النهمة العقلية،اعتمدوا على األفكار الو

، ء مصاقعفقد كان بينهم رجال خطبا ،والبيان ،ة باللسن، والفصاحةتزلالمع

، ودرسوا كيف يصرعون الخصوم، منهم واصل بن ومجادلون مارسوا بالجدل

وأسهموا  ، وأدبهم ،برزا في ذكائهم وعقلهم ,، والجاحظ وبشر بن المعتمر عطاء،

ل كان هنالك خالف ب ، فومعناه انه لم يكن هنالك خال ،في بناء اسس علم الكالم

ولئك وا ،هم ال يكفرون الفقهاء  والمحدثينف ،ولكنه ال يصيب لب العقيدة ،بالجزئيات

 ،حقا العصر العباسي عصر المناظراتكان  ،)٣٦(بل يعدوهم مبتدعه, ال يكفروهم

وكان المعتزلة هم فرسان المناظرات ، ومظهر الفصاحة، وكانت هي ميدان البيان

التي تطورت بها  البصرة، كواحدة من ابرز األمصار،ع في مجتم ،في العقائد

 ، وكراهة بعضهم ،وبسبب عوامل االضطهاد في عصر المتوكل ،حركة االعتزال

واندثار أكثر مناظراتهم وما بقي على قلته ,،كان سببا في ضياع الكثير من آثارهم 

   .)٣٧(جدلهميعطي صورة لقوة 

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 االعتزال والتصوف في البصرة 

١١٨ 

في العصر العباسي متصوفة البصرة وتطور الحركة الفكرية 

  :األول
كان لتصوف عامال  ،كما كان لالعتزال آثارا في نهوض مجتمع البصرة 

كغيره من  ،الن مجتمع البصرة ،بشكل واضح في ذلك النهوض الفكري بارزا أسهم

ومن تلك ، روحيا المجتمعات اإلسالمية مجتمعا دينيا اتخذ من مبادئ اإلسالم إلهاما

ات القرآنية مصدر ووجدوا في اآلي، ن مصدر ألهامي لذلكوالقرآ ،المبادئ التوحيد

هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء (قال تعالى  ،الروح العقيدية

عليم هو الذي خلق السماوات واالرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم 

و معكم مايلج في االرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  وه

أالن إن العنصر العقائدي المستمد . ٤-٣/الحديد)ينما كنتم واهللا بما تعملون بصيرأ

من القرآن الكريم ال يستطيع إال أن يصدر من افتراض التباين بين اإللوهية 

  .)٣٨(واإلنسانية ومن تساوي الناس جميعا في عالقاتهم باهللا تعالى

تلك  ،لفهم القرآني لإللوهية لقد مثل التصوف ثورة الروح التي شاعت في ا

ظلت تتزايد مع  ،وثقافية  ،واجتماعية  ،التي عمقتها في النفوس مؤثرات سياسية 

،وهو ما عبر عنه الصوفية  )٣٩(وتباين األمم التي دخلت فيه ،اتساع رقعة اإلسالم 

هذا الخالف الذي اشتجره جهرة  ،)الحقيقة والشريعة(بعدئذ في الخالف بين 

  .)٤٠(ن الثالث الهجري بعد ماكان االتكاء على الزهدمنتصف القر

 ،وتوحيد ومساواة ،بل كان ومازال دين زهد ،اإلسالم ليس دينا صوفيا

وان التصوف اإلسالمي  ،وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ،وتوكل, وعدل

خرج من بيئة  ، )٤٢(ال بل نزعة أنتجتها طبيعة المجتمع اإلسالمي ذاته ، )٤١(ظاهرة

وأسهمت في تكوينه مؤثرات ومعتقدات واديان األمم الذي نشأ في  ،وحدود نشأ بها

  .)٤٣(لبان رحمها

عين وهو في  ،اإلسالم الديني والسياسي والعقليفالتصوف وليد تاريخ 

جت في وما كان لها من حضارات وثقافات امتز ،الوقت تاريخ األمم اإلسالمية

ألنه عصر  ،)٤٤(لعصر العباسي األولوظهر بوضوح في ا ،اإلسالم شيئا فشيئا



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١١٩ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
وبرزت به اإلرادات بعد إعطائها فسحات من الحريات  ،تالقحت به األفكار

إن  )٤٥(أسهم العباسيون لوجوده وبقرار تطبيقه ،العقائدية والتسامح الفكري والعرقي 

التصوف اإلسالمي قد تأثر بعوامل وتيارات فكرية وصلت الى بيئات المسلمين من 

لكن تفاصيل هذه  ،)٤٦(متعددة شأنه شأن سائر الحركات والمذاهب اإلسالمية ثقافات

المذاهب هي من عمل المسلمين أنفسهم وان النتائج التي ترتبت عليها تختلف عن 

  .)٤٧(النتائج التي رتبها أصحاب تلك المذاهب والنظريات أنفسهم

أبوه من  فقد كان, متأثر بذم المندائيين  ،)ـه٢٢ت(وكان معروف الكرخي

انتحل صناعة )ـه٢٤٥ت(ومن جهة أخرى فأن ذا النون  ،)٤٨(صابئة واسط

الكيمياء  وان) ٤٩(الفلسفةواشرف على الكثير من علوم  ،وتقلد علم الباطن  ،الكيمياء

وتبدو هذه الصلة  ،)٥٠(والسحر قد اتصال منذ عهد بعيد بالطالسم والثيرو صوفيا

إن العنصر والثيو صوفي المتصل بالمعرفة  واضحة في المذهب األفالطوني الجديد

في التصوف اإلسالمي يونانييا واألفكار المتطرفة في مذهب وحدة الوجود فارسيا 

إما كالم  ،)٥١(تلك األفكار التي ادخلها الى التصوف أبو يزيد البسطاني ،أو هنديا 

تلك أراء  )٥٢(الصوفية في الفناء األرجح انه يستند الى المذهب الترافانا البوذية

فكان أثرها هو عين األثر الذي يتركه ،شكلت روافد قد صبت في ينابيع التصوف

  .)٥٣(الرافد في النهر

  :طبيعة المجتمع البصري قبل العصر العباسي األول
لقد مرت بالبصرة إحداث متطرفة أظهرت آثار وحركات متطرفة أبرزها 

ا الجهر في العقيدة فكان واعتزلو، حركة التوابين وظهور ناس اعتزلوا القتال

عتمر في وكانت ت ،)٥٤(أنزوا في بيوتهم يظهرون الزهد ،الكفيين والعثمانيين 

ن البصري من والمرارة والحزن العميق لعجز اإلنسا ،نفوسهم  الثورة الداخلية

ورفع الباطل فكان االنسحاب سلبيا وليس ايجابي كما , صنع شيء إلحقاق الحق

فظهر بذلك الزهد المسطر برد  ،)٥٥(حركة التوابين أنموذجاكان في مجتمع الكوفة و

البصري ثالثة اثأر  اظهر التصوف ،)٥٦(الى التصوففعل لإلحداث الذي أدى بذلك 



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 االعتزال والتصوف في البصرة 

١٢٠ 

، مهمة أضفت عليه مزحة جديدة بدء معها بعيد بعض البعد عن أصوله اإلسالمية

  :وهذه اآلثار هي

لتي دارت في عصر الحروب القد شارك البصريون في كل :األثر السياسي :أوال

وأصبحوا متنقلين بالئهم وإيمانهم وانطباعهم  ،والعصر األموي ,الخالفة الراشدة

  .للقوة والسلطان

البصرة ميناء تجاري طبعت الحياة فيه بجد والتكالب على  :األثر االقتصادي:ثانيا

ن في وعلى حين  كان التجار وأرباب السلطة يعيشو ،المال الذي هو سبيل الرخاء

والطبقات األخرى كانت تحيى حياة الفقر والكفاف وكان جراء ذلك ،ترف ورخاء 

دت المنفعة لولب السلوك حتى غ,كثرت التسول واللصوصية والميل للمضاربة 

 ،)٥٧(.)إن البصرة خير البالد للجائع والغريب والمفلس: (وقال ياقوت اإلنساني،

فغدى الميل لطلب اللذة ال يخضع ،الي ومن هنا كثر العابثون في القيم ومنهم المو

وصارت ،فقد شجع الموالي على تراجع القيم الروحية تراجعا كبيرا  ،)٥٨(لحساب

فبرزت نزعة  ،)٥٩(النفس البصرية بحاجة الى ما يخفف عنها همومها وأحزانها

وهو مقام من المقامات عند  ،)التوكل على اهللا(التصوف البصري وظاهرة 

وألن جذور التوكل متأصلة في تعاليم القرآ ن  ،ريد أن يصلهالمتصوفة على الم

الكريم واألدب الديني عامة ومن ذلك ظهر نبذ الترف ومهاجمة الغنى واألغنياء 

وتفضيل الفقر واالفتقار واإلشادة بالفقراء وذم بهارج الدنيا وهي من المقامات عند 

  .المتصوفة 

ة اسهمت في تطور التصوف بعد والدته األثر الثقافي يمكن القول إن البصر :ثالثا

وبحكم موقعها كانت ملتقى الزوار  ،كما كان لالعتزال والدته ورعايته في أحضانها

مما  ،فكان من السهل على الثقافات الجديدة أن تنتشر وتتغلغل ،والتجار والمثقفين

يون ومن ذلك اتجه البصر ،)٦٠(ظهره تأثير المذاهب الفلسفية في البصرة قبل غيرها

، المال والعقل وتتسم بضعف اإليمانالى حب اهللا تعالى تعويضا عن حياة يحكمها 

فكأنهم أرادوا إن ينعتقوا من جمود مجمعهم لينسموا نسائم الحب الصافي الذي 

  .)٦١(حرمهم المجتمع منه



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١٢١ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
فكان عامر بن ،من ذلك أحيا البصريون ذلك الحب الذي دعا إليه زهادها 

ورضاني في ، أحببت اهللا حبا سهل علي كل مصيبة: (قالحيث )ـه٦٠ت(عبد اهللا 

لقد  ،)٦٢()اصبحت عليه وما أمسيت  -مع حبي إياه –فما أبالي  ،كل قضية 

وولدت نزعة جديدة في بواكير العصر العباسي  ،تالقحت األفكار واندمجت بانسجام

 ، افظهر التصوف المتصارع بمثل المجتمع المادي المتظاهر بالدين كذب، األول

والذي تحكمت في عالقته المنافع والمصالح وهو الذي دعا الى االعتزال 

الن االلتحام يعني االشتراك في مآثمه وهنا برز االعتزال وبرزت ، واالجتناب

والغنى  ،والعزلة , ا وبهارجه ،نزعة التصوف التي هي انقطاع عن الدنيا وملذاتها 

  .)٦٣(ية اهللا الواحد األحدواإلقرار بربوب ،والراحة بذلك ،في القناعة

  تعاال الواحد الصمد الجليل        وحاشا إن يكون له عديل             

  )٦٤(سواه فهو منتقص ذليلهو الملك العزيز وكل شيء                    

ظهر جليا إن البصرة ظلت معقال لألفكار الواردة التي كانت ظاهرها 

ولذلك حملت لواء المقاومة , لسلطان العربي إسالميا وباطنها مناهضه لإلسالم ول

الن الكثير من الحركات التي تمثلت بالمدارس الفكرية  ،بالسالح وبالعقائد أيضا 

 ، والعقائدية ترسبت فيها رواسب قديمة وفدت من المشرق ومن مصادر عدة

وهذا هو السبب في اإلسراع الى التطور  ،مزجت مزجا خفيفا بالزهد اإلسالمي 

وان متصوفة خراسان والمشرق على العموم هم الذين بلغوا  ،التصوف ونشأة

  .)٦٥(بالتصوف مداه

 وما متصوفة المشرق اإلسالمي إال هم الذين قادوا الزهد اإلسالمي الى

 ،وشفيق البلخي,)ـه١٨٧ت(والفضيل بن عياض  ،التصوف أمثال إبراهيم ابن ادهم

  .)٦٦(أو هم متصوفة الزهاد ،صوفرا  إنهم حلقة بين الزهد والتوأخي ،)ـه١٩٤ت(
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 االعتزال والتصوف في البصرة 

١٢٢ 

   الخاتمة  
  -:النتائج التالية إلىلقد توصلت من خالل بحثي 

من هذه األقوال أصبح جليا إن االعتزال كانت جذوره تمتد من عناصر ثقافية  :أوال

وهذه  ،وفلسفية وافدة تأثر بها المشرق اإلسالمي بشكل عام والبصرة بشكل خاص

  .مع التصوف اإلسالمي الميزة قد اشترك بها 

البصرة ومجتمعها كانا قد تأثرا بهما منذ ، وولد االعتزال كما ولد التصوف :ثانيا

  .بواكير العصر العباسي األول

، لبصرةاالعتزال والتصوف كانا قد أسهما في تطور الحركة الفكرية في ا:ثالثا

بها المعتزلة  من خالل األنشطة والمناظرات التي قام ،علم الكالم فيهاوازدهار 

  .وكل من مشاربه  ،والمتصوفة 

في كل ما حملت  ،إنهما استنبطا تجربة الزهاد والصحابة والتابعين المتطورة :رابعا

  .من قيم إسالمية حنيفة بشكل تدريجي ومستمر 

 ,أسهم المعتزلة والمتصوفة في البصرة في تنظيم التعاليم الدينية في التوحيد :خامسا

 ،والحب ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والوعيد ،والوعد ،والعدل

 ،واالفتقار ، والفقر ، والصبر ،والتوكل ،والورع  ،واألمانة  ،والصدق ،والمعرفة

واالبتكار في , والذكاء ،واإلبداع ،والتدقيق في معانيها بالعقل ،والتوسع ،واإليمان

 ,مشتركات واحدةليم ورسوم جديدة وبمصطلحات هم آالفهم بها واكتساب تعا

  .وأهداف مشتركة

  
  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١٢٣ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
  الهوامش

 ،لسان العرب  ،)م١٣١١/ه٧١١ت( ،ابو الفضل جمال الدين بن مكرم , ابن منظور )١(

  .٧/٩٧ ،ت.د ،بيروت ، دار احياء التراث العربي

القاهرة  ،جموع الفتاوىم ،)م ١٣٢٧/ه٧٢٨ت(،تقي الدين الحراني  ،ابن تيميه)٢(

 ،١٩٥٦،بغداد ،موجز تاريخ الحضارة اإلسالمية ،وآخرون ،ناجي، معروف، ١٠/١١٦,

دار الفكر  ،بيروت ،حياته وعصره وآراؤه الفقهية, أبو حنيفة ،محمد ،أبو زهرة. ١٨٥ص

 .٢٥ص ،بيروت ،حقائق عن التصوف, عبد القادر عيسى ،١٥ص ،العربي
قواعد  ،احمد ،زروق  ،٣٨ص ،اسي والثقافيتاريخ اإلسالم السي ،صائب ،عبد الحميد)٣(

 .١١٣ص ،بيروت ،أنوار التحقيق ،حامد  ،صقر. ٢ص،  بيروت ،التصوف 
 .١٦ص ،التراث النقدي  والبالغي للمعتزلة ،وليد  ،قصاب )٤(
 .١٨ص ،بيروت  ،تاريخ الفرق اإلسالمية  ،علي مصطفى ،ألغرابي  )٥(
 .٢٨٠ص،دار الكتب ،بيروت, فجر اإلسالم ،احمد ،أمين )٦(
 ،١٩٨٥ ،دار الجيل، بيروت ،الفرق بين الفرق،)ه٤٥٦(ت ،ريابن حزم الظاه )٧(

 .١٠٨ص
 .٤٥ص ،م١٩٩٠،بيروت، بداية المعرفة  ،حسن مكي، العاملي  )٨(
، ابن حزم،١/٢٨،بيروت ،الملل والنحل ،)م ١١٥٢/ه٥٤٨(ت، أبو الفتح،الشهرستاني )٩(

 .١٠٩ص   ،الفرق
 ،أبو حنيفة ،محمد ،بو زهرهأ ،.١٠١ص، بيروت  ،مقاالت االسالمين ،الشعراني )١٠(

 .١٤٤-١٤٣ص
. ٤٢ص ،االنتصار،الخياط أبو الحسن ، ١/٣٥،الملل والنحل،الشهرستاني  )١١(

  .٦٩ص ،بيروت ، والبدع ، أهل األهواء ،ابو الحسن  ،الطرائقي

 .١٠٥ص، بيروت، مقاالت اإلسالميين ،الشعراني  )١٢(
 ،موجز الحضارة، وف وآخرونمعر، .٥ص،تاريخ اإلسالم  ،إبراهيم حسن ،حسن )١٣(

 .٢٨٣ص، فجر اإلسالم ،أمين احمد ، ٤٥ص
 ،بغداد ،البحث في الفرق والعقائد الدينيةمنهج المسعودي في  ،هادي حسين )١٤(

 .٢٧٤ص
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١٢٤ 

  .٢٠ص، الفرق بين الفرق ،ابن حزم ,١/٥٠،الملل والنحل  ،الشهرستاني : انظر )*(

 . ٧٨٩ ،تاريخ اإلسالم  ،صائب ، حميد عبد ال, ١/٤٠ ،الملل والنحل ،الشهرستاني )١٥(
 .١١٠ص ، ٢٠٠٥ ،بغداد، مبادئ الفلسفة وعلم االجتماع ، وآخرون،حسام ،اآللوسي)١٦(
 .١٤٨-١٤٧ص، أبو زهرة  ، أبو حنيفة )١٧(
 .١/٥٣ ،الملل والنحل ،الشهرستاني )١٨(
 .١١١ص,مبادئ الفلسفة , اآللوسي)١٩(
ص ،المذاهب اإلسالمية , ابو زهرة  :ينظر  لعربهم الذين دخلوا اإلسالم من غير ا) *(

٢٠١.  

 .١٤٨ص، أبو حنيفة  ،أبو زهره)٢٠(
 .٥ص ،تاريخ اإلسالم ,حسن ،ابراهيم  ،حسن )٢١(
اظهر خداش مقاالت ،)م٧٣٦/ه١١٨(ت,محمد بن عمارة :سميت نسبة الى خداش) *(

رسل والملوك تاريخ ال، )م ٩٢٤/ه٣١٠ت(,الطبري ، ومحمد بن جرير:انظر ،فرقت األمة

المؤهالت ،العصر العباسي األول ،عبد الحسين, رحيم: للمزيد ينظر، ٧/١٤١,

 .٧٨ص،واالنجازات
، م٢٠١٠,النجف دار المارد  ،العباسيون في عصرهم األول،عبد الرضا حسن,جياد )٢٢(

 .١٣٩-١٣٦ص 
 .٣٥ص ،حضارة الشعوب اإلسالمية, ادم ،متز )٢٣(
 .١/٥٢٤العباسيون األوائل و  ،فاروق عمر ،وزي ف, ١٤٩،بو حنيفة أ،أبو زهره)٢٤(
 .١/٢٢٥،العباسيون األوائل، فوزي )٢٥(
 ،فوزي ،٣٦ص ،الحضارة اإلسالمية  ،معتز ،١١٠ص ،بيروت  ،الرسائل)٢٦(

 .١/٢٢٥العباسيون األوائل و 
 ،محمد يحيى،ابن المرتضى . ١١٠ص, الرسائل،)ه٢٥٥ت(,أبو عمرو،الجاحظ)٢٧(

 .٤٤ص،حيدر اباد ،ة واالمل المني ،م١٤٣٦/ه٨٤٠ت
  .المصدر نفسه،الجاحظ )٢٨(

  .١١ص ،بيروت, الفصول المختارة من كتب الجاحظ, اإلمام ،عبد اهللا بن حسان)٢٩(

دار  ،النجف ،التطور التاريخي للتيار الصوفي ،عبد الرضا حسن ،جياد:راجع) ٣٠(

 .٥٦ص ،٢٠٠٨ ،المارد



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١٢٥ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
 .١٣ص ، الفصول، اإلمام )٣١(
 .١١٥ص،مبادئ الفلسفة ،اآللوسي )٣٢(
 .١٥٨ص، أبو حنيفة  ،أبو زهره  )٣٣(
  .١٥٥ص، المصدر نفسه)٣٤(

 ،تلبيس إبليس ،)م١٢٠٠/ه٥٩٧ت( ،دينأبو الفرج جمال ال ،ابن الجوزي : انظر)٣٥(

 .١٨٩ص ، ١٩٧٠ ،بيروت
دراسات في الفرق والعقائد  ،عرفان،عبد الحميد .١١٥ص، مبادئ الفلسفة ،اآللوسي)٣٦(

 .٩٢ص، ١٩٧٩،بيروت ، اإلسالمية
 .٢/٥٤٢ ،العباسيون األوائل  ،فوزي فاروق عمر: انظر )٣٧(
  ،احمد ،علو  ،٢٧٤ص ،دراسات في حضارات في اإلسالم ،معروف وآخرون  )٣٨(

 .١٢٠صـ، ه ١٣٧٦ ،محرم ،مجلة العشيرة المحمدية،التصوف من الوجهة التاريخية 
 ،شطحات الصوفية،عبد الرحمن  ،بدوي ,٢٧ص ،الصوفية في اإلسالم ،لسوننيك)٣٩(

 .٩٦ص  ،القاهرة
 .١٨٣ص  ،تلبيس بليس، ابن الجوزي )٤٠(
 .٥١ص، ١٩٨٦,بغدادالشعر الصوفي و ،عدنان حسين،العوادي )٤١(
 .٥٩ص ،التطور التاريخي  ،جياد)٤٢(
  , المصدر نفسه،جياد  )٤٣(

 .المصدر نفسه،جياد )٤٤(
 .٦ص،٢٠١٠, النجف  ،عصرهم األولالعباسيون في , عبد الرضا حسن , جياد)٤٥(
 .٥٣- ٤٧ص، ٢٠٠٨ ،التطور التاريخي لحركة التصوف في مصر,جياد : انظر)٤٦( 
 ،٥٧ص, ١٩٧٥ ،بيروت ،التصوف الثورة الروحية في اإلسالم, أبو العال ،عفيفي)٤٧(

 .٣/١٤/٢٣ ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،علي سامي, النشار
 .١٥ص ،مي وتاريخيه التصوف اإلسال ،نيكلسون )٤٨(
 .المصدر نفسه )٤٩(
 .١١/٢٣،التصوف اإلسالمي ,نيكلسون )٥٠(
سير اعالم متصوفة بغداد من القرن الثالث حتى  ،عبد الرضا حسن  ،جياد : انظر  )٥١(

 . ١١٤ص ،م٢٠٠٨ ،النجف،القرن السابع الهجري 



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  
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١٢٦ 

 .٧٩-٦٩ص ،التطور التاريخي للتيار الصوفي في بغداد , جياد )٥٢(
فصول في  ،ضيف, شوقي, ٣٠ص ،طبقات الصوفية ،أبو عبد الرحمن ،السلمي)٥٣(

 .٢٠٠ص ،م١٩٧١ ،الشعر ونقده
 .٥٤،الشعر الصوفي،العوادي )٥٤(
التطور التاريخي لتيار ،جياد  ،١/٢٧٣،ين التصوف والتشيعالصلة ب ،ألشيبي)٥٥(

 .٥٢/٥٩ص  ،الصوفي 
 .١/٢٧٣،الصلة ،ألشيبي )٥٦(
 .١/٤٣٦،بيروت، لبلدان معجم ا، ياقوت )٥٧(
 .٥٧ص ،العوادي ، الشعر الصوفي)٥٨(
 .المصدر نفسه )٥٩(
 .٣٩ص، بيروت ، تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ديبور  )٦٠(
 .٥٩ص ،الشعر الصوفي ،العوادي )٦١(
 .٢/٨٩ ،حلية األولياء،أبو نعيم ،األصفهاني)٦٢(
 ،م ٢٠٠٨ ،نجف ال ،بحوث في العقيدة والتصوف ،عبد الرضا حسن , جياد )٦٣(

 .٤٥ص
 .١٢٣ص ،م١٩٦٥ ،دمشق،إشعاره وإخباره،أبو العتاهية ،شكري, فيصل )٦٤(
 .١/٣٥٦ ،الصلة  ،ألشيبي)٦٥(
  .٥- ٤ص ،في التصوف اإلسالمي وتاريخه  ،نيكلسون  )٦٦(

     

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١٢٧ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
  قائمة المصادر والمراجع

  ن الكريم آالقر -
   األوليةالمصادر 

  ).م ١١٣٥/ه٤٣٠ت( ،مد بن عبد اهللا بن احمد اح ،أبو نعيم  ،هاني باألص -*

  .١٩٣٢،القاهرة  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء -١

  ).م١٣٢٣/ـه٧٢٨(،تقي الدين الحراني ،ابن تيمية -*  

  .١٩٧٠،القاهرة  ،مجموع الفتاوى  -٢

  )م٨٦٨/ـه٢٥٥ت(,أبو عمرو,الجاحظ -*

  ..١٩٦٩،بيروت، الرسائل -٣

  .م١٢٠٠/ه٢٩٧،جمال الدين ،ابن الجوزي -*

  .١٩٧٠،بيروت، تلبيس ابليس  -٤

  .٢٠٠١،بيروت  ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم -٥

  ).م١٠٦٣/ـه٤٥٦ت( ،ابن حزم الظاهري  -*

  .١٩٧٧،بيروت  ـالفرق بين الفرق -٦

  ).م١٠٢١/ـه٤١٢ت(،أبو عبد الرحمن  ،السلمي -*

 ،مصر، مكتبة الخانجي، نور الدين اشريبه:تحقيق  ،طبقات الصوفية  -٧

١٩٨٦.  

  ).م١٥٦٤/ـه٩٧٢ت( ،عبد الوهاب بن احمد ،الشعراني  -*

  .١٩٨٩ ،بيروت ،مقاالت اإلسالميين -٨

  ).م١٤٥٢/ـه٥٤٨ت(،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ،اإلمام  ،الشهرستاني -*

  .١٩٩٠،بيروت، الملل والنحل  -٩

  ).م٩٢٢/ـه٣١٠ت( ،محمد بن جرير، الطبري -*

  .م١٩٦٩،القاهرة  ،محمد أبو الفضل: حقيقت, تاريخ الرسل والملوك   - ١٠

 ) .م١٤٣٦/ـه٨٤٠ت( ،محمد يحيى,ابن المرضى -*
 .م١٩٧٠ ،حيدر اباد ،األمل المنيه و - ١١

  ) .م١٣١١/ـه٧١١ت( ،أبو الفضل  جمال الدين بن مكرم ،ابن منظور -*

 .٢٠٠٥,بيروت ,دار اإلحياء العربي , لسان العرب   - ١٢
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١٢٨ 

  ).م١٢٢٨/ـه٦٢٦ت(،بد اهللا شهاب الدين بن ع،ياقوت  -*

  .٢٠٠٥،بيروت ، معجم البلدان  - ١٣

  المراجــع الثانوية

  .حسام،اآللوسي -*  

  .م٢٠٠٥، بغداد، مبادئ الفلسفة وعلم االجتماع -١   

  .عبد اهللا بن حسان،اإلمام -* 

  .م١٩٨٨ ،بيروت ،العصور المتأخرة من كتب الجاحظ -٢  

  .احمد،أمين -*

 .م ١٩٧٥ ،دار الكتب ،بيروت ،مفجر اإلسال-  ٣       

  .حمن ,بدوي الفتاوى -*

  .م ١٩٧٦  ،القاهرة ، شطحات الصوفية -٤  

  .عبد الرضا حسن،جياد -*

  .م٢٠٠٨،النجف ، ٣ط ،لعقيدة والتصوف يبحوث ف -٥

التطور التاريخي للتيار الصوفي في بغداد من القرن الثالث الهجري حتى  -٦

  .م٢٠١٠،جفالن، ٣ط، منتصف القرن السابع الهجري

التطور التاريخي لحركة التصوف في مصر في القرنيين الثامن والتاسع  -٧

  .م٢٠١٠،النجف  ، ٣ط، الهجريين

متصوفة بغداد من القرن الثالث الهجري الى القرن السابع الهجري  أعالمسير  -٨

  .م٢٠١٠،النجف  ،٣ط,

  .٢٠١٠،النجف  ،العباسيون في عصرهم األول  -٩

  .حسن  ،إبراهيم  ،حسن  -*

  .١٩٧٠,بيروت ، تاريخ اإلسالم السياسي  - ١٠

  .أبو الحسن , الخياط -*

  .١٩٧٥،بيروت ،االنتصار  - ١١

  .ديبور -*

  .١٩٨٠،بيروت ،  تاريخ الفلسفة اإلسالمية  - ١٢



                                                                       

  )٢٠١٥ ألولكانون ا (عشر  التاسعالعدد  
١٢٩ 

    عبدالرضـا حسـن جياد .د.م.أ
  .عبد الحسين ،الرحيم -*

  .٢٠٠١،طرابلس،المؤهالت واالنجازات ،العصر العباسي األول  - ١٣
  .احمد  ،زروق  -*

  .٢٠٠١،د بغدا ،قواعد التصوف اإلسالمي  - ١٤

  .محمد  ،أبو زهرة  -*

 .١٩٧٥، القاهرة،المذاهب اإلسالمية   - ١٥
  .١٩٩٠،بيروت ،و أرائه الفكرية ، عصره  ،حياته ،أبو حنيفة  - ١٦

  .كامل مصطفى،لشيبي ا -*

  .١٩٦٢،بغداد،الصلة بين التصوف والتشييع  - ١٧

  .حامد  ،صفر -*

  .١٩٩٦،بيروت، أنوار التحقيق  - ١٨

  .شوقي ,ضيف  -*

  .١٩٩٠،القاهرة ،النقدفصول في الشعر و - ١٩

  .أبو الحسن،ألطرائقي -*

  .١٩٧٠,بيروت ،عأهل األهواء والبد - ٢٠

  .حسن تقي,العامري -*

  .١٩٩٩،بيروت، بداية المعرفة  - ٢١

  .صائب، عبد الحميد  -*

 .٢٠٠٥،بيروت،  تاريخ اإلسالم - ٢٢
 .عرفان،عبد الحميد  -*

  .١٩٩٠،بيروت، دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية - ٢٣

  .عيسى،رعبد القاد -*

  .٢٠٠١،بيروت، الحقائق عن التصوف - ٢٤

  .أبو العال ،عفيفي  -*

  .١٩٨٦، القاهرة ،الثورة الروحية في اإلسالم  - ٢٥

  .احمد  ،علو  -*

  .١٩٩٠ ،بيروت، التصوف من الوجهة التاريخية  - ٢٦



                                                                      

  )٢٠١٥ كانون األول (عشر  التاسعالعدد  

 االعتزال والتصوف في البصرة 

١٣٠ 

  .عدنان حسين،العوادي  -*

 ،دار الحرية ،حتى افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي الشعر الصوفي - ٢٧

  .١٩٨٥،بغداد

  .علي مصطفى ،لغرابي ا -*

  .١٩٩٦،بيروت ، تاريخ الفرق اإلسالمية  - ٢٨

  .فاروق عمر  ،فوزي  -*

  .١٩٨٥،بيروت , العباسيون األوائل - ٢٩

  .شكري ،فيصل  -*

  .١٩٦٥،دمشق  ،شعاره أ ،أخباره  ،ابو العتاهية  - ٣٠

  .وليد ،قصاب  -*

  .١٩٩٥،بيروت ، التراث التقدي والبالغي للمعتزلة - ٣١

  .ادم  ،متز -*

 .١٩٩٠،بيروت ، حضارة الشعوب اإلسالمية  - ٣٢
  .وآخرون,ناجي , معروف  -* 

  .١٩٥٦،بغداد ،موجز تاريخ الحضارة اإلسالمية  - ٣٣

 .نيكلسون -*
 .١٩٨٠،بيروت ، في التصوف اإلسالمي وتاريخه  - ٣٤
 .١٩٩٠،بيروت، الصوفية في اإلسالم  - ٣٥

  .حسين، هادي  -*

  .١٩٨٥،بغداد ،قائد الدينية منهج المسعودي في البحث في الفرق اإلسالمية والع - ٣٦

  


