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نشأة الحركات الدهرية في
العصر العباسي
أ .م  .د أحمد شيال غضيب

أحمد خلف عيسى ناصر

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية  /قسم علوم القرآن

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق اهلل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه

المخلصين  ,وبعد :

ُسس
لكل طائفة أو فرقة أو حركة دينية جذور ممتدة عبر التأريخ  ,وأسباب أدت إلى ظهورها  ,وأ ُ

عقائدية خاصة بها تميزها عن الجماعات االخرى .

وما يتعلق بالحركات التي ظهرت في العصر العباسي والتي يطلق عليها ب ـ ( الدهرية ) فهي ذات
()1

فهم جماعة غير إسالمية أساساً  .ولنشوء

السمنية )
أُصول إسالمية في بادئ األمر  ,باستثناء ( ُ
وظهور هذه الحركات في العالم اإلسالمي أسباب كثيرة  ,وهذه األسباب سنوضحها في مطالب عدة
يتضمنها هذا البحث .
سبب اختيار الموضوع :
 -1الصدى الواسع
اإلسالمية .

للحركات الدهرية

في العصر العباسي؛ كونها جاءت بأفكار مباينة للشريعة

-2الرغبة الشخصية في البحث ودراسة الطوائف والحركات والفرق الدينية من حيث التاريخ والعقائد .
منهج البحث :

-1المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي المتمثل بعرض األسباب التي أدت إلى نشوء
الحركات الدهرية .

 -2عزو اآليات إلى سورها ,مع ذكر رقم اآلية فيها ,وكذلك نسبة األحاديث النبوية إلى مصادرها
األصلية .

 - 3توثيق األقوال المنسوبة إلى أهل العلم.
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 - 4ترجمة األعالم ترجم ــة تتضمن اسم العلم ,ونسب ــه ,وعقيدت ــه  ,وتاريخ وفاتـ ــه ,وشيئاً من مؤلفات ـ ــه ,
مع ذكر مصـ ــادر ترجمت ـ ــه  ,وكذلك التعري ـ ــف بالملل والنحل  ,وتعريف الكلمات الغريبة الواردة في

البحث.
الدراسات السابقة :
عدم وجود دراسة سابقة  -بحسب البحث الشخصي _ باستثناء ( الرد على الدهريين ) لجمال الدين

األفغاني( )2وهي رسالة متخصصة بالرد على الدهريين المعاصرين .

خطة البحث :
ت خطة البحث على مقدمة وستة مطالب وخاتمة  ,فالمطلب األول يتضمن مفهوم الحركات
قُ ِس َم ْ
الدهرية في اللغة واإلصطالح  ,والمطلب الثاني وضحنا فيه الغلو من حيث التعريف والجذور التاريخية
واآلثار ,والمطلب الثالث ذكرنا فيه دور الديانات القديمة في نشأة الحركات الدهرية  ,أما المطلب الرابع

فيتناول أثر الثقافات القديمة في المجتمع اإلسالمي ,وقد تضمن المطلب الخامس وصفاً لألثر البالغ
الناتج عن ابتعاد بعض المسلمين عن المنهج اإلسالمي الصحيح  ,أما المطلب السادس ففيه توضيح

لمعنى الشعوبية واسباب ظهورها في العصر العباسي  ,وكان المطلب السابع متضمناً للعامل اإلقتصادي

ومبيناً لدور التمايز الطبقي في نشأة الحركات الدهرية أما الخاتمة ففيها أبرز النتائج التي توصلنا إليها

في هذا البحث .

المطلب األول  :مفهوم الحركات الدهرية

أ -الحركة لغ ًة  :ضد السكون  ,وتقول :قد أعيا فما به حراك  ,وما به حراك أي حركة ,والحركي  :ما
ينسب للحركة وبه حراك.

() 3

والحركة في العرف العام  (:انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر أو انتقال أجزائه كما في حركة

الرحى ).

()4

ب -الحركة اصطالحاً  :هي إطار تنظيمي لمجموعة من الناس يحملون فكرة معينة ,تخص مجاالً محدداً
 ,كأن يكون المجال دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً  ,وفق منهج خاص  ,ويسعى هذا التجمع
لتحقيق األهداف المرسومة عن طريق الوسائل السلمية  ,أو كما في الحركات الثورية .

()5

وس ِّمي
ج -الدهرية لغةً  :منسوبة إلى الدهر بسكون الهاء وفتحها  ,والدهر في اللغة َ ( :
الغلََبة َوالقَ ْهر ُ ,
()6
ٍ
شيء ويغلبه ).
الدهر ده اًر ؛ ألنه يأتي على كل

د -الدهرية اصطالحاً  :للدهرية تعريفات عدة  ,سأذكر شيئاً منها :
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 -1هم القائلون بَِبقَاء َّ
الدهر ,وترك اإليمان باآلخرة( , )7وهذا التعريف يقتضي أن ال بعث وال نشور وال
آخرة .
()8

 -2إنهم من يقول بأزلية العالم وعدم حدوثه

()10

 ,وأنه ال فاعل له( ,)9وال نهاية له .
()11

 -3هم الذين ( أروا العالم قديماً كما هو عليه ولم يثبتوا له صانعاً ).

 -4هم من فرق أهل الغلو( ,)12نفوا الربوبية وجحدوا الصانع المدبر العالم القادر ,وزعموا أن العالم لم يزل
موجوداً كذلك بنفسه ال بصانع ,ولم يزل الحيوان من النطفة  ,والنطفة من الحيوان ,وكذلك كان ,وكذلك

يكون أبداً ,والدهريون ينكرون النبوة والبعث والحساب ويردون كل شيء إلى فعل األفالك ,وال يعرفون

الخير وال الشر ,وانما المنفعة واللذة ,فالحياة في نظرهم مجرد أرحام تدفع  ,وأرض تبلع  ,وال خلود وال

جزاء.

()13

وللحركات الدهرية أسباب أدت إلى نشوئها سنذكرها في المطالب الالحقة .
المطلب الثاني  :الغلو في بعض الشخصيات
من األمور التي شهدها تأريخ األديان السماوية والتي حجمت و أغلقت العقل البشري اإلفراط

وي ُّ
عد من أكبر أسباب
والتفريط ,ولعل قمة اإلفراط والتفريط تتمثل بالغلو الذي يمثل ظاهرة خطيرة ُ
االنحراف بالدين عن الصراط المستقيم .

أوال  :الغلو لغة واصطالحاً .

الغلو لغ ًة ( :هو اإلرتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء ...وغال ,في ِّ
حده ,وفي
أ-
الدين ,أي جاوز ّ
ّ
غلواً وغالنيةً وغالنياً ,أي جاوزت فيه
التنزيل { َال تَ ْغلُوا ِفي ِدينِ ُك ْم }( ...)14وقال بعضهم:
ُ
غلوت في األمر ّ
()15

أفرطت فيه).
الحد و
ّ
ُ
()16
وغال ( فالن في األمر والدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو ٍ
غال الجمع غالة )

األئمة (عليهم
الحد  ,والخروج عن القصد  ,واإلفراط في ّ
ب -الغلو اصطالحاً  :التجاوز عن ّ
حق األنبياء و ّ
()18
السالم )( ,)17وهو( المبالغة في األمر ,ومجاوزة الحد فيه إلى حيز اإلسراف ).
ومن خالل النظر في ما تقدم من التعريفات نجد العلماء لم يخرجوا المعنى االصطالحي للغلو عن

المعنى اللغوي .

والغلو اعتقاد قديم تبناه اليهود والنصارى  ,ويكمن في رفعهم األنبياء ( عليهم السالم ) فوق منزلتهم

التي أنزلهم اهلل إياها  ,فقد ادعى اليهود أن عزي ار ابن اهلل كما ادعت النصارى أن المسيح ابن اهلل  ,قال
اه ِهم ي ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ود ُع َزْيٌر ْاب ُن اللَّ ِه َوقَالَ ِت َّ
ون قَ ْو َل
تعالى { َوقَالَ ِت اْل َيهُ ُ
يح ْاب ُن الله َذل َك قَ ْولُهُ ْم بِأَ ْف َو ْ ُ َ
ص َارى اْل َمس ُ
ضاهُئ َ
الن َ
ِ
َِّ
َّ
ون } )19(.فاليهود كان سبب غلوهم في عزير هو ما وقع على
ين َكفَُروا م ْن قَْب ُل قَاتَلَهُ ُم اللهُ أََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
الذ َ
يديه من معجزات مثل كتابة التوراة من حفظه بعد أن نسخها اهلل من صدور اليهود وما وقع له من إحيائه
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بعد موته مائة عام .فل ما ضاقت عقولهم عن التمييز بين فعل اهلل وقدرته وبين قدرة البشر المحدودة نسبوا
()20

ذلك إلى عزير وقالوا عنه إنه ابن اهلل.

أما النصارى فقالوا عن المسيح عيسى ابن مريم ( أنه ابن اهلل إما ألنه ولد من غير أب أو ألنه كان

يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى بإذن اهلل فألجل هذا ادعوا أنه ابن اهلل ).

()21

والغالة في العصور اإلسالمية المتقدمة ,هم جماعة ( نسبوا أمير المؤمنين علي واألئمة من ذريته

الدين و ُّ
النبوة ,وأضافوا لهم من الفضل ,في ِّ
الحد,
الدنيا ,ما تجاوزوا فيه ّ
(عليهم السالم) إلى األلوهية و ّ
ضالل كفَّار حكم عليهم أمير المؤمنين (عليه السالم) بالقتل والتَّحريق في النار
وخرجوا عن القصد ,وهم ّ
 ,وقضى األئمة (عليهم السالم)عليهم بالكفر والخروج عن اإلسالم).

()22

ولم يكن الغلو من قبل الغالة في األئمة فقط  ,بل كان في بعض األشخاص كالغلو في أبي جعفر

المنصور من قبل الراوندية  ,والغلو في أبي الخطاب من قبل أتباعه وغيرهم.
ثانياً  :أنواع الغلو.

الغلو نوعان:
ّ
غلو عام ساذج غير هادف يجيء نتيجة الندفاع عاطفي تفرضه حاالت آنية طارئة ,تستثير
َّ
األول ّ ( :
أعجاب اإلنسان ,أو كراهيته فيندفع معب اًر عن ذلك بآراء ومواقف متطرفة  ,ال تتناسب مع ما يقتضيه

الحال والمآل.
َّ
دينية  ,أو
الغلو الواعي الهادف الذي يجيء نتيجة إلدراك ومعاناة فكرية عميقة ,في قضية ّ
الثاني :هو ّ
معينة توضع لها وسائل خاصة بغية
فكرّية يعبر عنها بسلوك  ,أو أقوال غالية تهدف إلى أغراض ّ
الوصول إلى تلك األغراض).

()23

فأحد أسباب نشوء الحركات الدهرية هو النوع الثاني من الغلو كون الغالة أصروا على هذا االعتقاد

على الرغم من رفض األئمة والعلماء لهذا االعتقاد الشاذ ,والقول ببطالنه  ,ومن أقوال األئمة التي توضح
إبطال معتقد الغالة قول اإلمام الصادق ( عليه السالم )  ( :احذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهم فان

الغالة شر خلق اهلل ,يصغرون عظمة اهلل ويدعون الربوبية لعباد اهلل) (,)24وقال( عليه السالم )  ( :ال
تقاعدوهـ ــم وال تؤاكلوهـ ـ ـ ــم وال تشاربوه ـ ـ ـ ــم وال تصافحوه ـ ـ ـ ـ ــم وال توارثوهـ ـ ـ ـ ـ ــم )

()25

,

تفسر توجهها العاطفي ووالءها
ثم انقسم الغالة إلى فرق وجماعات متعددة  ,وكانت كل جماعة
ّ
لألئمة أو لألشخاص اآلخرين على طريقتها الخاصة ,وتتَّهم صاحبتها بالتقصير في هذا األمر.
ثالثاً  :أسباب الغلو.

للغلو أسباب عديدة يمكن حصر أهمها في ما يأتي :
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-1انشداد العديد من األقوام إلى تقاليدهم ِّ
الدينيَّة القديمة ,وتعلّقهم بها ,وبخاصَّة إلى ما ورثوه من بيئاتهم
المختلفة  .فالكثير من األمم التي دخلت في اإلسالم لم تتجرد من عقائدها السابقة ,كالمجسمة من اليهود,
والمؤلّهة من النصارى ,الذين مزجوا بين الالهوت والناسوت ,أو الذين آمنوا بالتناسخ والحلول.

 -2الظلم والجور الذي ح ّل بآل البيت (عليهم السالم) ,والذي دفع جماعات منهم للمغاالة بحقهم,
وتضخيم مشاعر التعاطف معهم إلى ِّ
حد إخراجهم عن حدودهم البشرية.
 -3ترك العبادات والركون إلى اللهو و ِّ
الدعة

()26

بإيجاد بدائل باهتة من أقاصيص وحكايات ال قيمة لها

في الواقع ,وال عالقة لها بهموم الناس وآالمهم وآمالهم ,وبحجة أن هذا اإلمام أو ذاك فوق البشر ,وأن له

حبه) فقط من دون(معرفته) ,أو
فيكتفى بـ( ّ
كياناً ذاتياً خاصاً ال يمكن أن يرتقي إليه أحد في سلوكهُ ,
()27
االقتداء بسيرته ,وبخاصَّة في مسائل البذل والتضحية ,أو االستشهاد في سبيل القيم والمبادئ .

 -4الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها وال يتعداها ,ويتمثل هذا في كل أنواع
الغلو المجاوزة لحدود الشريعة ,وذلك كتحريم المباح ,أو إيجاب ما ليس بواجب  ,ويدخل فيه الخروج

ببعض األنبياء ,أو األئمة ,أو الشخصيات عن حد البشرية بوصفهم بصفات األلوهية.

 -5اتباع الهوى  ,يطلق الهوى على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء .وهو غالبا ما يطلق على الزيغ
والضالل ,واتباع الهوى هو االنحراف عن الحق إلى الباطل لزيغ في القلب وفساد في العقل .وهو طريق

كل حائد عن الصراط المستقيم من الضالين ,كما أن اتباع الحق والهدى سبيل المؤمنين.

وقد ورد في القرآن ذم الهوى واتباعه والتحذير منه في آيات كثيرة منها:
()28
ِ
ِ
ِ
َِّ
َّ
ٍِ
ين }
ين َ
ظلَ ُموا أ ْ
اء ُه ْم بِ َغ ْي ِر عْلم فَ َم ْن َي ْهدي َم ْن أ َ
َض َّل اللهُ َو َما لَهُ ْم م ْن َناص ِر َ
قوله تعالىَ { :ب ِل اتََّب َع الذ َ
َه َو َ
ِ
 ,وقوله تعالى { :وِا َّن َكثِ ا ِ ُّ
ين }( .)29واتباع الهوى
َه َوائِ ِه ْم بِ َغ ْي ِر ِعْلٍم إِ َّن َرب َ
ون بِأ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعلَ ُم بِاْل ُم ْعتَد َ
ير لَُيضل َ
ً
َ
من أكبر أسباب الغلو في الدين .

-6االعتماد على األحاديث الواهية والموضوعة ,فالوضع في الحديث والكذب على رسول اهلل ( صلى اهلل
()30

عليه وآله وسلم) لم يكن شيئا عفويا  ,بل كان تيا ار منظما أحدثته الزنادقة
()31

لكوامن حقدهم عليه .

كيدا لإلسالم ,وتنفيسا

المطلب الثالث  :التأثر بالديانات القديمة
لقد تأثر المسلمون باألقوام الذين سبقوهم وهذا التأثر أدى إلى انحراف المسار الفكري لبعضهم  ,وقد

كان لمجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة كاليهودية والمسيحية والمجوسية بفرقها المتعددة

الزرادشتية والمانوية والمزدكية والديصانية( ...)32ودخول بعضهم اإلسالم األثر البالغ في العقائد اإلسالمية
 ,فكان لزاما على المسلمين أن يعيشوا بين أرباب تلك األديان ,وكان البد لهم من االتصال المستمر بهم,

فتأثروا بآرائهم وأفكارهم ,وتسرب إلى اإلسالم من عقائدهم نتيجة ذلك االحتكاك والتأثر المتواصلين  ,وقد

تم ذلك التأثر بطرق مختلفة ,منها :ترجمة بعض الكتب القديمة للفرس والهنود واليونان والرومان ,وكان
5
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في هذه الكتب من العلوم والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين  .ومنها :دخول أهل الملل األخرى في

اإلسالم ,حيث جاؤوا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد المسلمين ,وقد انقسم هؤالء الداخلون في اإلسالم
أقساما ,منهم :من دخل في اإلسالم وترك معتقداته القديمة ,لكنه نقل بعض تلك المعتقدات عن غير
عمد ,ونشرها بين أهله ,فكان لها دورها في التأثير على عقائد المسلمين .ومنهم :من اعتنق اإلسالم ال

عن إيمان به ,وانما لغايات في نفوسهم ,وفعل بعضهم ذلك طمعا في مال يجنيه أو جاه يناله ,وأقدم
البعض اآلخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم وهدموا ملكهم ,فأظهروا اإلسالم وأبطنوا
عداوته ,فدأبوا على محاربته والكيد له ,فكانوا خط ار عليه ألنهم ما انفكوا ينفثون فيه ما في صدورهم من

الغل والغيظ ,ويروجون بين أبنائه من األفكار ما ال تقره العقيدة اإلسالمية حبا في تشويه تلك العقيدة,
ورغبة في إفسادها ,من خالل وضع األحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول اهلل ونقل الصورة الخاطئة عن

الديانات السماوية السابقة ,كما أن هناك من تمسكوا بأديانهم األصلية ,ألن اإلسالم منحهم حرية العبادة,
ولم يتدخل في شؤونهم الخاصة ما داموا يدفعون الجزية.

()33

والناظر لعقائد الحركات الدهرية يجد مدى التشابه الكبير بينها وبين معتقدات الديانات القديمة مما

بتسرب األفكار والمعتقدات من السابقين إلى الالحقين.
يجعله يجزم ُّ

والذي يؤكد ما ذكرناه قول النبي محمد ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)  (:والذي نفسي بيده لتركبن سنن
()34

من كان قبلكم حذو

النعل بالنعل  ,والقذة بالقذة

()35

).

()36

المطلب الرابع  :التأثير الثقافي
أثرت الثقافات القديمة في المجتمع اإلسالمي في كثير من المجاالت وخصوصاً ما يتعلق بالقضايا

العقائدية  ,فكان ذلك من أهم أسباب نشوء الحركات والفرق .

فقد ظل االتصال بين أهل اإلسالم وبين الثقافات كالفارسية والهندية واليونانية محدوداً وضيقاً طوال

القرن األ ول وفي النصف االول من القرن الثاني الهجري  ,حتى بدأت الحركة الثقافية باالزدهار واالتساع

بعد التواصل مع الثقافات الفارسية واليونانية والهندية  ,كما لعبت حركة الترجمة دو اًر رائداً في نقل هذه

الثقافات إلى المكتبة العربية اإلسالمية مما زاد من تفاعل الفكر اإلسالمي مع هذه الثقافات .
ويمكن تقسيم هذه الثقافات من حيث نوع تأثيرها على قسمين :

أوالً  :ثقافات أثرت تأثي ارُ مباش ارً  :كالفارسية وهي الثقافة التي تجاوزت كونها أفكا اًر نظرية في كتب قديمة
إلى وجود جماعات بشرية مروجة لها ومؤثرة في الرأي العام في البالد اإلسالمية سواء بوصولهم إلى

مناصب إدارية رفيعة  ,أو كونهم رمو اًز علمية وأدبية مؤثرة  ,مثل الشاعر بشار بن برد
()38

()37

المحسوب

على حركة الكاملية  ,وابن المقفع.

ثانياً  :ثقافات أثرت تأثي ارً غير مباشر :كاليونانية والهندية وهي الثقافات القديمة التي أعيد احياؤها من

قبل بعض المفكرين المسلمين للحاجة إلى بعض إيجابياتها فحدث التأثير اإليجابي والسلبي معاً ,
6
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خصوصاً في مجاالت العقل والجدل والمنطق حيث تم استثمارها كأدوات للمناظرة والمحاورة وايصال
الفكرة إلى الخصوم وللتغلب عليهم  .فمن أشهر المترجمين الذين نقلوا الثقافة اليونانية إلى العرب حنين

بن اسحاق( ,)39وثابت بن قرة

()40

 .وهذا ما يتعلق بالثقافة اليونانية .

أما الثقافة الهندية فقد تأخر دخولها إلى الثقافة اإلسالمية إلى منتصف القرن الثاني الهجري على يد

الفرس كوسطاء ومترجمين لها وعلى يد بعض الهنود الذين دخلوا اإلسالم فيما بعد .

()41

المطلب الخامس  :االبتعاد عن المنهج اإلسالمي الصحيح
إذا تشرفت العقول واألرواح بتقبل شريعة اهلل حصل لها الكمال المطلق الصحيح ؛ألن الشريعة هي

طريق اهلل الذي نصبه لعبادة موصال إليه  ,وقد وضح النبي محمد ( صلى اهلل عليه وآله وسلم) هذا

الطريق بقوله  ( :إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا  :كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي

()42
بالتمسك بالثقلين كتاب اهلل وعترته أهل
أمته
وأنهما لن يفترقا حتى يردا َّ
ّ
علي الحوض) فالرسول أوصى ّ
بيته وجعل الرسول االعتصام بهذين الركنين عصمةً من الضالل  ,ولكن البعض من أجل تحقيق

مصالحهم ومآربهم تركوا كتاب اهلل ورفضوا عترة الرسول ( صلى اهلل عليه وآله وسلم )  ,فكان هذا سبباً

التفرق في أوساط
البتعادهم عن الرؤى
ّ
اإلسالمية الصحيحة  ,واتّباعهم لألهواء  ,وهذا ما أدى إلى نشوء ّ
()43
األمة اإلسالمية.
ّ
المطلب السادس :الشعوبية
الشعوبية (تعني تعصب كل شعب لقوميته وحضارته ,وبغض العرب ,وقد اشتدت هذه الحركة في
()44

العصر العباسي  ...ونجمت عن تعدد الشعوب التي ضمها المجتمع العباسي من فرس وزنج

وروم

وهنود إلى جانب العرب الذين يمثلون األمة الحاكمة .فكانت محاولة هذه الشعوب إثبات وجودها واالدالل

بمآثرها وحضاراتها والبرهنة أن العرب ليسوا أفضل من سائر األمم بل هم دونها شأنا).

()45

وكان العراق هو المسرح الذي ظهرت عليه الشعوبية  ,وترعرعت فيه  ,ألنه كان ملتقى العنصر

العربي بالعنصر الفارسي  ,وهي حركة بدأت في النصف الثاني من القرن األول الهجري  ,وبقيت مستترة

طوال العصر األموي  ,حتى إذا نجح العباسيون في إنشاء دولتهم  ,واستخدموا الموالي  ,واستعملوهم في

المراكز الهامة ,وأسندوا إلى بعضهم مسؤولية الحكم  ,فتسلطت فيهم النزعة القومية فقويت حركة الشعوبية
بينهم  ,وتصاعد خطرها  ,إذ تحولت إلى ما يشبه المنظمات التي يشرف عليها  ,ويخطط لها  ,ويتعدها
()46

ويساعدها رؤساء من الوزراء واألدباء وال ُكتاب والشعراء من الموالي.
وكان اعتماد العباسيين على كثير من الموالي يعود ألمرين :

األول  ( :لحاجتها لتنظيم شؤون الدولة واالستفادة من خبرات هذه األمم في التطبيق وما لهم من قدم
وعراقة في ذلك وتشبها بهم في البذخ والترف .
7
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والثاني  :لالستعانة بهم في كسر شوكة العرب ألنهم خافوا من العرب وخصوصا عندما شاهدوا ميل
العرب للعلويين  ,وقد لعب الفرس والترك دو ار شرساً في كسر شوكة العرب وتحقيق مآرب العباسيين في
ذلك ولكنهم بعد ذلك قضوا على الخالفة العباسية وحتى على مظهرها العربي  ,وأحالوا بغداد
()48

()47

إلى

مؤسسة انمحت فيها آثار العروبة ).

ولم تشع الشعوبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بين الموالي الفـ ـ ـ ــرس فقط  ,فقـ ـ ــد امتدت إلى سائر األمـ ـ ـ ــم

ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي أذعـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت للـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ,كاـلـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

()49

والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط(,)50

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزط( )51من أهل السند( ,)52والزنج من أهل أفريقية  ,وجمع بين هؤالء الشعوبية على اختالف
ُّ
هم من شأنهم  ,وعداؤهم لهم  ,ولكن شيوع
أصولهم وأجناسهم ُم َ
فاخرتُهُ ْم للعرب  ,واستطالتهم عليهم  ,وحط ْ
الشعوبية بين األمم األخرى ال يقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي الفرس فيها ؛ ألنهم كانوا أكثر من

غيرهم عدداً وقوةً  ,وتولوا المناصب الرفيعة في الدولة العباسية  ,األمر الذي هيأ لهم الفرصة كي ينشروا
()53
أفكارهم ويحققوا أهدفهم .

ويعزى ظهور الشعوبية إلى ثالثة أسباب :
ُ
ور كل شواهده على استعالء العرب على الموالي  ,فقد َّ
اعتدوا
-1السبب االجتماعي ( :وهو الذي تَ ُد ُ
بصراحة أنسابهم  ,وشرف أحسابهم  ,وظنوا أنهم أمة ليس كمثلها أمة  ,وأنهم جنس ال يماثله جنس آخر

الع ْج ِب النصر العظيم الذي أحرزوه
 ,حملهم على هذا اإلعتقاد والمذهب  ,وصرفهم إلى هذا الكبر و ُ
بتغلُّبهم على الفرس والروم  ,فتملكهم الشعور بالسيادة والعظمة  ,ونظروا إلى غيرهم من الشعوب نظرة

السيد والمسود ) .

()54

فكان أصحاب العصبية من العرب يقولون ( ال يقطع الصالة إال ثالثة :حمار ,أو كلب أو مولى,

وكانوا ال يكنونهم بالكنى ,وال يدعونهم إال باألسماء واأللقاب ,وال يمشون في الصف معهم ,وال يتقدمونهم

لسنه وفضله وعلمه أجلسوه في
في الموكب ,وان حضروا طعاما قاموا على رؤسهم ,وان أطمعوا المولى ّ
()56
طرف الخوان()55؛ لئال يخفى على الناظر أنه ليس من العرب).

-2السبب السياسي  :يتمثل بنبذ األمويين للموالي واقصائهم عن المراكز الحساسة بحكم تعصبهم للعرب
 ,فكانوا إذا اختاروا والياً راعوا أن يكون من العرب  ,وان اختاروا قاضياً أو إماماً يصلي بالناس اختاروه

من العرب أيضاً  ,وان خرجوا عن ذلك ثار العرب عليهم  ,وطالبوهم بعزل المولى من وظيفته  ,وكانوا
يمنعونهم من االنضمام إلى الجيش العربي النظامي  ,ألنه كان مؤلفاً على أساس قبلي  ,وكانوا ال
يستعينون بهم إال عند الحاجة والضرورة  ,وال يقبلونهم إال متطوعين ومحاربين راجلين  ,في حين كان

عطاء ثابتاً كما كانوا يفرضون للمقاتلين
العرب يقاتلون على صهوات الجياد  ,وكانوا ال يفرضون لهم
ً
()57
العرب.
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فكان لقيام العرب بإزالة استقالل فارس  ,وحكمهم لمصر والشام والمغرب وأهلها ليسوا عرباً أن
يستتبع ذلك بأن كثي اًر من الفرس كانوا ِ
يحُّنون إلى ُملكهم واستقاللهم  ,وكثي اًر من نصارى الشام ومصر
كانوا يكرهون العرب المسلمين الذين أجلوا الروم النصارى عن بالدهم  ,ويتمنون أن يحكموا أنفسهم
()58

بأنفسهم.

 -3السبب االقتصاديُ :يقصد به ( إهمال األمويين للشؤون المالية في البالد المفتوحة  ,وظلمهم ألهلها
من الموالي وأهل الذمة فقد استمروا يطالبون ُم ْسلِ ِمي ِه ْم بالجزية  ,ويتعسفون في استيفائها منهم تعسفاً .
ومن أكثر األخبار ذيوعاً  ,وأوسعها دوراناً في هذا المجال مافعله الحجاج( )59بالموالي وأهل الذمة في

()60
نفر منهم من القرى ونزلوا بالمدن,
البصرة بعد أن ثاروا عليه مع عبد الرحمن بن االشعث  ,وانتقل ٌ
ٍ
حينئذ أمرهم بالرجوع إلى قراهم  ,ونقش على يد كل منهم أسم
فانكسر الخراج ونقص نقصاً شديداً  ,فإنه

البلدة التي وجهه إليها  ,ولم يسقط الجزية عمن أسلم منهم ).

()61

()63
وم ْن وراء النهر
وكذلك مافعله أشرس بن عبد اهلل السلمي( )62حينما دعا أهل الذمة ِم ْن سكان سمرقند
َ
إلى اإلسالم على أن ترفع عنهم الجزية  ,فأجابوا دعوته  ,فلما أسلموا وضع عليهم الجزية  ,وصمم على

جمعها منهم  ,فامتنعوا عليه ونصبوا له الحرب .

()64

المطلب السابع  :العامل االقتصادي
ال ريب أن الثراء واإلسراف في التنعم واالنغماس في الترف والبذخ الذي كان يتمتع به الخلفاء
وحواشيهم من البيت العباسي ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء

ومغنين ومن العلماء والمثقفين  ,هو الذي كتب على الشعب أن يكدح ليمأل حياة هؤالء جميعاً بأسباب
النعيم  ,أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما ال

يطاق ُّ .
ومرد ذلك إلى طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه باالستعباد واالستبداد
والعنف الشديد ,وقد مضوا هم وبطانتهم يحتكرون ألنفسهم أمواله وموارده الضخمة  ,بحيث كانت هناك

طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد  ,وطبقات قُتِّر عليها في الرزق  ,فهي تشقى إلى غير حد.
ومصاديق الترف والبذخ كثيرة ومنها  :العادات التي كان الخلفاء يمارسونها في األفراح فإنهم كانوا
()65

يعقدون مجالس الغناء والطرب ويقربون المغنين إليهم ويكثرون لهم العطاء حتى يبلغ أحياناً ألف ألف

درهم.

()66

وكذلك جرت العادة عند األمراء والطبقات الثرية أن ينثر على الحضور النقود الذهـ ــبيـ ـ ـ ـ ـ ــة والفضـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

والحل ــوي ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي حف ـ ـ ــالت الزفـ ـ ـ ـ ــاف وقد عـ ـ ـ ــرف ذل ـ ـ ــك بال ـ ـنـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــار  ,وت ـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه الم ـ ـ ـظـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر

في حفـ ـ ـ ـل ـ ــي زواج زب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــدة

()67

()68

بهارون الرشيد

()69

وبوران
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( فالجمهور يعيش في الضنك والضيق ال الرقيق منه فحسب الذي كان يعمل في القصور والضياع ,

بل أيضاً جمهور الناس من األحرار ,وكأنما كانوا جميعا أرقاء في هذا النظام الذي ُكفلت فيه أسباب
()72
النعيم ووسائل الترف ألقلية محدودة استأثرت لنفسها بطيبات األرض والرزق وزينة الحياة ).
فالوضع السيئ الذي قاساه الشعب من غياب العدالة االجتماعية واستنزاف ثرواته هو أحد األسباب

التي أدت إلى كثرة الثورات ضد العباسيين واستجابة الناس لبعض الدعوات الدينية المارقة واعتناقهم
للعقائد المختلفة .
الخاتمة
من خالل هذه الدراسة اتضح لنا أهمية البحث في المصادر والمراجع العقائدية والتاريخية لمعرفة أسباب
صدى واسعاً في العالم
نشوء الحركات الدهرية في العصر العباسي  ,كونها من الحركات التي اخذت
ً
اإلسالمي  .وفيما يلي أهم ما توصلت له الدراسة من نتائج:
 _1إن النواة الداللية لمفهوم الدهرية هي إنكار المعاد_ القول بتناسخ األرواح _  ,فال بعث ,وال نشور ,وال

حساب ,وال جنة ,وال نار .فهي بذلك أنكرت أصالً من أصول الدين .

 _2إن الغلو اعتقاد قديم تبناه اليهود والنصارى ثم انتقل بعد ذلك إلى المجتمع اإلسالمي  ,وهو اعتقاد

مرفوض من قبل األئمة والعلماء فقد قالوا بشذوذه وببطالنه .

 _ 3كان إلتصال المسلمين بأهل الديانات القديمة المجاورة للمسلمين ومن دخل منهم اإلسالم الدور الكبير
في تفاعل الفكر اإلسالمي مع أهل هذه الديانات ,وقد أدى هذا التفاعل إلى انحراف المسار الفكري لبعض

المسلمين وتسرب بعض أفكار وعقائد الديانات القديمة إلى اإلسالم نتيجة اإلتصال المستمر بهم .

 _4إن للثقافات غير اإلسالمية األثر البالغ في عقائد المسلمين  ,وكان لحركة الترجمة دو اًر رائداً في نقل
هذه الثقافات وتسرب أفكارها إلى المجتمع اإلسالمي .

 _5إن ظهور الحركات ذات المعتقدات المخالفة لإلسالم كان بسبب عدم اإللتزام بشريعة اهلل تعالى التي
جاء بها رسوله ( صلى اهلل عليه وآله )  ,وأهل البيت (عليهم السالم ) .

 _ 6التعصب للشعوب وتسلط النزعة القومية جاء بسبب سوء معاملة العرب للموالي  ,مما جعل الموالي
ِ
يحنُّون إلى ملكهم واستقاللهم وعقائدهم السابقة .
 _7إن غياب العدالة االجتماعية والوضع السيئ الذي قاساه الشعب من الضيق والضنك واستنزاف

ثرواته هو أحد األسباب التي حفزت الناس للقيام بثورات كثيرة ضد العباسيين  ,فالعامل االقتصادي

واالجتماعي الرديء له دور كبير في استجابة الناس لبعض الدعوات والحركات الدينية واعتناقهم للعقائد

المختلفة .
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الهوامش
1
ومَنات) اسم َم ْعَب ِدهم أو أسم لصـنم  ,سـكن
الس َمنية  :طائفة من َعَب َدة األصنام أصلها من بالد الهند ُ
وينسبون إلى ُ
) ُ
(س ْ
أصـحابها فـي خ ارســان  .قـالوا بقــدم العـالم وقــالوا أيضـا بإبطــال النظـر واالســتدالل وزعمـوا انــه ال معلـوم إال مــن جهـة الحـواس

الخمس وانكر اكثرهم المعـ اد والبعـث بعـد المـوت  .ينظـر  :ذيـل لـب اللبـاب فـي تحريـر األنسـاب  ,أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد
األزهــري (ت 1086ه ــ) ؛ د ارســة وتحقيــق :د .شــادي بــن محمــد آل نعمــان  ,مركــز النعمــان للبحــوث والد ارســات اإلســالمية
وتحقي ــق التـ ـراث والترجم ــة  ,ال ــيمن  ,ط  1432 (,1ه ـ ـ  2011 -م ) , 153 :و ض ــحى اإلس ــالم  ,أحم ــد أم ــين  ,الهيئ ــة
المصــرية العامــة للكتــاب  ,مصــر  ( ,د  .ط )  1997 ( ,م ) , 259 / 1 :و التنبيــه وال ــرد عل ــى أهــل األه ـواء والب ــدع ,
محمد بن أحمد العسقالني (ت 377هـ) ؛ تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ,المكتبة األزهرية للتراث  ,مصر  ( ,د .
ط )  ( ,د  .ت )  , 99 :و الفرق بين الفرق  ,البغدادي (ت 429هـ)  ,دار اآلفـاق الجديـدة  ,بيـروت _ لبنـان  ,ط ( , 2

1977م) . 253 :

2

) جمال الدين األفغاني (ت  1315هـ )  :محمد بن صفدر الحسيني ,جمال الدين :فيلسوف اإلسالم في عصره ,ولـد فـي

أسـعد آبــاد (بأفغانســتان) ونشــأ بكابــل  ,ســافر إلــى الهنــد واإلسـتانة  ,وقصــد مصــر فــنفخ فيهــا روح النهضــة اإلصــالحية ,فــي
الدين والسياسة ,وتتلمذ له نابغة مصر الشيخ محمد عبده  ,ونفته الحكومـة المصـرية (سـنة 1296م) فرحـل إلـى حيـدر آبـاد,

ثــم إلــى بــاريس .ورحــل رحــالت طويلــة  ,فأقــام فــي روســيا وألمانيــا وايـران وغيرهــا  ,مــن مصــنفاته ( :تــاريخ األفغــان  -ط) و
(رســالة الــرد علــى الــدهريين  -ط) ترجمهــا إلــى العربيــة تلميــذه الشــيخ محمــد عبــده .ينظــر  :األعــالم  ,خيــر الــدين الزركلــي
الدمشقي (ت 1396هـ)  ,دار العلم للماليين ,

3

( د  .م )  ,ط  2002( , 15م) . 169 _168 / 6 :

) ينظر  :لسان العرب  ,ابن منظور ( ت  711هـ)  ,دار صادر  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1414 (, 3هـ) (,فصل الحـاء

المهملة )  , 410 / 10 :و المعجم الوسـيط  ,مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة (إبـراهيم مصـطفى  ,أحمـد الزيـات  ,حامـد عبـد
القادر  ,محمد النجار)  ,دار الدعوة  ,مصر ( ,د  .ط)  (,د .ت ) ( ,باب الحاء ) . 168 /1 :

4
5

) المعجم الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( ,باب الحاء ) . 168 /1 :
) ينظ ــر  :مفه ــوم التي ــارات الفكري ــة وعالقت ــه بالمص ــطلحات ذات الص ــلة  ,أ  .جميل ــة بن ــت عي ــادة الش ــمري  (,د .ن)( ,

المملكة العربية السعودية )  ( ,د  .ط )  ( ,د  .ت ).16 :

6

) مقاييس اللغـة  ,أبـن فـارس (ت 395هــ) ؛ تحقيـق :عبـد السـالم محمـد هـارون  ,دار الفكـر  ( ,د  .م )  ( ,د  .ط ) (,

1399هـ _ 1979م) ( ,باب دهر ) . 305 /2 :

7

) ينظر  :العين  ,الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت  170ه ـ ) ؛ تحقيـق :د .مهـدي المخزومـي ,د .إبـراهيم السـامرائي ,دار

ومكتبة الهالل  ( ,د  .م ) ( ,د .ط)  ( ,د  .ت) ( ,باب الهاء والدال والراء). 23 / 4 :

8

) ينظر  :الفصل في الملل واألهواء والنحل  ,أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسـي ( ت 456هــ)  ,دار الصـادر ,

9

) ينظر :المصدر نفسه . 24 / 1 :

بيروت _ لبنان  ,ط 1317( 1هـ) . 28 /1 :

10
11

) ينظر :المصدر نفسه. 18 /1 :
) تهافت الفالسفة  ,أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505هـ) ؛ تحقيق :د .سليمان دنيا  ,دار المعـارف ,القـاهرة –

مصر  ,ط  ( , 6د  .ت ) . 155 :
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) الغلو  :من غال وهو تجاوز الحد  ,يقال غال فالن في األمر والدين تشدد فيـه وجـاوز الحـد وأفـرط فهـو غ ٍ
ـال  .ينظـر :

المعجــم الوســيط  ,مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ( إبـراهيم مصــطفى  ,أحمــد الزيــات  ,حامــد عبــد القــادر  ,محمــد النجــار)( ,
باب الغين ) . 660 / 2 :

13
الموصــل إلــى ذي العـ ّـزة والجــالل  ,الغ ازلــي ( ت  505ه ــ) ؛ تحقيــق :د .جميــل صــليبا
) ينظــر  :المنقــذ مــن الضــالل و ّ
والــدكتور كامــل عيــاد  ,دار األنــدلس  ,بيــروت _ لبنــان  ,ط 1967 ( , 7ه ــ)  , 76 :و البرهــان فــي معرفــة عقائــد أهــل

الس ْك َسي الحنبلي ( ت  683هـ ) ؛ تحقيق :د .بسام علـي سـالمة العمـوش  ,مكتبـة
األديان  ,أبو الفضل عباس بن منصور َّ
المنار  ,الزرقاء _ األردن  ,ط1417 (, 2هـ _  1996م ) , 88 :و موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية  ,د.
عب ــد الم ــنعم الحفن ــي ,دار الرش ــاد  ,الق ــاهرة _ مص ــر  ,ط  1413 ( , 1ه ـ ـ _  1993م ) , 225 :و الموس ــوعة القرآني ــة
المتخصصة  ,مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصين ,المجلس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية ,مصـر (,د .ط)1423 (,

هـ  2002 -م ). 702 :

14
15

) سورة النساء  . 171 :سورة المائدة . 77 :
) لسان العرب  ,ابن منظور (ت  711هـ) ( ,فصل الغين المعجمة). 132 / 15:

16

) المعجم الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  ,أحمد الزيات  ,حامـد عبـد القـادر  ,محمـد النجـار) ,

17

) ينظــر  :تصــحيح اعتقــادات اإلماميــة  ,محمــد بــن محمــد بــن النعمــان الشــيخ المفيــد ( ت  413هـ ـ ) ؛ تحقيــق  :حســين

(باب الغين) . 660 / 2:

دركاهي  ,المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد  ,قم _ ايران  ,ط 1413( , 1هـ). 131 :
ِ ْ ) 18
صــام  ,إب ـراهيم بــن موس ـى الشــاطبي (ت 790ه ــ) ؛ تحقيــق ود ارســة :د .هشــام بــن إســماعيل الصــيني ,دار ابــن
االعت َ
الجوزي للنشر والتوزيع ,المملكة العربية السعودية  ,ط 1429 ( , 1هـ  2008 -م ) .170/2 :
19
20

) سورة التوبة . 30 :
) ينظر  :محبة الرسول بين االتباع واالبتداع  ,عبد الرؤوف محمد عثمان  ,رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

واإلرشاد إدارة الطبع والترجمة  ,الرياض _المملكة العربية السعودية  ,ط 1414(, 1هـ). 154 :

21
22
23

) المصدر نفسه . 155 :

) تصحيح اعتقادات اإلمامية  ,الشيخ المفيد ( ت  413هـ ). 131 :
) الغلو والفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية  ,د .عبد اهلل سلوم السامرائي  ,دار واسط للنشر  ,بغداد _ العراق  ( ,د .

ط )  ( ,د  .ت ) . 15:

24

) بحار األنوار  ,العالمة المجلسي( ت  1111هـ) ؛ تحقيق  :محمد الباقر البهبودي ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت

– لبنان  ,ط 1403 ( ,3هـ  1983 -م) ( ,باب نفي الغلو في النبي واألئمة صلوات اهلل عليه وعليهم )  ( ,رقـم الحـديث
. 265/25 : ) 6 :

25

) المصدر نفسه  ( ,باب نفي الغلو في النبي واألئمة صلوات اهلل عليه وعليهم)  ( ,رقم الحديث . 296/25 : ) 55 :

26

الدعة  :الراحة  .تاج العروس من جواهر القاموس  ,محمد بن محمد بن عبد الرزاق َّ
) ِّ
الزبيدي (ت 1205هـ) ؛ تحقيق:

27

) ينظ ــر  :الغل ــو والغ ــالة ب ــين الماض ــي القري ــب والحاض ــر ,مخت ــار األس ــدي  ,مجل ــة المنه ــاج ,مرك ــز الغ ــدير للد ارس ــات

مجموعة من المحققين ,دار الهداية  (,د  .م )  ( ,د .ط )  ( ,د .ت ) (,باب ودع ) . 303 / 22 :

اإلسالمية  ,بيروت _ لبنان  ,العدد  1424 (,29 :هـ _  2003م ).93 _ 92 :

28

) سورة الروم . 29 :
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29
30

) سورة األنعام . 119 :
) الزندقة  :القول بأزلية العالم وأطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية وتوسـع فيـه فـأطلق علـى كـل شـاك أو

ضال أو ملحد  .ينظر  :المعجم الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  ,أحمـد الزيـات ,حامـد عبـد القـادر
 ,محمد النجار)  ( ,باب الزاي ). 403 /1:

31

) ينظر  :محبة الرسول بين االتباع واالبتداع ,عبد الرؤوف محمد عثمان. 150 _147 :

 ) 32الزرادشــتية والمانويــة المزدكيــة و الديصــانية  :هــي طوائــف فارســية قديمــة ُ .يطلــق علــيهم أصــحاب االثنــين أو الثنويــة
اثبتوا للعالم أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصالح والفساد يسمون أحدهما النور واالخر
الظلمة وبالفارسية يزدان واهرمن  ,وقد سميت هذه الطوائف بأسماء أصحابها  .ينظر :الملل والنحل ,الشهرستاني (ت 548

هـ). 232/1 :

 ) 33ينظر  :موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم  ,إعداد :مجموعة من الباحثين بإشراف الشـيخ َعلـوي بـن عبـد القـادر السـقاف
 ,موقع الدرر السنية على اإلنترنت . 337 /3 : dorar.net
34

) الحذو :التقدير والقطع ,أي تعملون مثـل أعمـالهم كمـا تقطـع إحـدى النعلـين علـى قـدر األخـرى  .ينظـر :لسـان العـرب ,

ابن منظور ( ت  711هـ) ( ,فصل الحاء المهملة) . 169/ 14 :

 ) 35القُذة ( :القذة) ريشة الطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها واعدادها لتركب في السهم  .ينظـر :المعجـم الوسـيط  ,مجمـع
اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  ,أحمد الزيات  ,حامد عبد القادر  ,محمد النجار)  ( ,باب القاف ) . 721 / 2 :
36

) بحار األنـوار  ,العالمـة المجلسـي (ت  1111هــ)  ( ,بـاب خـروج موسـى ( عليـه السـالم ) مـن المـاء مـع بنـي اسـرائيل

واحوال التيه )  ( ,رقم الحديث . 180/ 13 : ) 10 :

37
ـي نهــر
) بشــار بــن بــرد  :بشــار بــن بــرد (ت 167ه ــ) :بشــار بــن بــرد ُ
العقيلــي  ,أبــو معــاذ  ,أصــله مــن طخارســتان (غربـ ّ
جيحون)  ,وكان ضريرا ,نشأ في البصرة وقدم بغداد ,وأدرك الدولتين األموية والعباسية  ,اتهم بالزندقة قتلـه الخليفـة العباسـي

المهدي بن ابي جعفر المنصور  ,قيل :ضربه سبعين سوطاً فمات؛ وقيل ضرب عنقه .وكانت وفاته سنة سبع ,وقيل :ثمـان
وستين ومائة .ودفن بالبصرة .ينظر  :طبقات الشعراء  ,ابن المعتز العباسي (ت 296هـ) ؛ تحقيق  :عبد الستار أحمد فراج

 ,دار المعارف  ,القاهرة _ مصر  ,ط  ( , 3د  .ت )  , 21 :و األعالم  ,الزركلي ( ت  1396هـ ) . 52 / 2 :

 )38ابن المقفع (ت 142هـ )  :عبد اهلل بن المقفع من أئمة الكتاب ,وأول من عني في اإلسالم بترجمة كتب المنطق ,أصله
مــن الفــرس ,ولــد فــي العـراق مجوســيا (مزدكيــا) وأســلم علــى يــد عيســى ابــن علــي (عــم الســفاح) وولــي كتابــة الــديوان للمنصــور
العباسي ,وترجم له ( كتب أرسطوطاليس) الثالثة ,فـي المنطـق ,وكتـاب ( المـدخل الـى علـم المنطـق ) .وتـرجم عـن الفارسـية
كتــاب (كليلــة ودمنــة  -ط ) وهــو أشــهر كتبــه .اتهــم بالزندقــة ,فقتلــه فــي البص ـرة أميرهــا ســفيان بــن معاويــة المهلبــي .ينظــر :
األعالم  ,الزركلي ( ت  1396ه ) . 140 / 4 :

39

) حنين بن اسحاق (ت 260هـ )  :أبو زيد :طبيـب ,مـؤرخ ,متـرجم :كـان أبـوه صـيدالنيا ,مـن أهـل الحيـرة (فـي العـراق) .

ـب عــن يوحنــا بــن ماســويه وغيـره,
ســافر حنــين إلــى البصـرة فأخــذ العربيــة عــن الخليــل بــن أحمــد ,وانتقــل إلــى بغــداد فأخــذ الطـ ّ
وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية  .اتصل بالمأمون فجعله رئيسا لديوان الترجمـة ,وبـذل لـه األمـوال والعطايـا .

كثرت ترجماته ألرسطو وأبقراط وجالينوس  .تُوفي في بغداد  .ينظر :األعالم  ,الزركلي ( ت  1396هـ ) . 287/ 2 :
 ) 40ثابــت بــن ق ـرة (ت  288هـ ـ )  :ثابــت بــن ق ـرة بــن زهــرون الح ارنــي الصــابئي ,أبــو الحســن :طبيــب فيلســوف .ولــد ونشــأ
بحران (بين دجلة والفرات) قصد بغداد فاشتغل بالفلسـفة والطـب فبـرع ,واتصـل بالمعتضـد (الخليفـة العباسـي) فكانـت لـه عنـده
َّ
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منزلــة رفيعــة  .كــان يحســن الس ـريانية وأكثــر اللغــات الشــائعة فــي عص ـره ,فتــرجم عنهــا كثي ـ ار إلــى العربيــة .تــوفي فــي بغــداد .
ينظر :األعالم  ,الزركلي ( ت  1396هـ ) . 98 / 2 :

41

) ينظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :أس ـ ـ ـ ـ ـ ــباب ظه ـ ـ ـ ـ ـ ــور الف ـ ـ ـ ـ ـ ــرق اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية  ,أيم ـ ـ ـ ـ ـ ــن زغ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت  /ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ الزي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة . 2018 / 5 / 27

http://www.alnssabon.com/t41141.html

42

) وسائل الشيعة ( آل البيت) ,الحر العاملي(ت  1104هـ)؛ تحقيق  :مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث  ,مؤسسة آل

البيت (ع) إلحياء التراث  ,قم _ ايران  ,ط 1414( , 2هـ)  (,كتاب القضاء ) ( ,باب تحريم الحكم بغيـر الكتـاب والسـنة )
( ,رقم الحديث . 34/ 27 : )9:

43

) ينظــر  :موســوعة مــن حيــاة المستبص ـرين  ,مركــز األبحــاث العقائديــة  ,مركــز األبحــاث العقائديــة,

ايران  ,ط 1428( , 1هـ). 264_ 263 /4 :

قــم –

الم ْزَن َجة) بالفتح (و ُّ
َّ ) 44
بالضم  :جيل من السودان  ...وتمتـد بالدهـم مـن
الزُنو ُج)
الزْنج  :بالفتح
ّ
َ
(ويكسر) لغتان فصيحتان (و َ
المغرب إلى قرب الحبشة ,وبعض بالدهم على نيل مصر( .واحدهم زنجي) بالفتح والكسر ,مثل رومي وروم وفارسي وفرس
 .ينظر  :تاج العروس من جواهر القاموسَّ ,
الزبيدي (ت 1205هـ)  ( ,باب زنج) . 18 / 6 :

45

) البيان والتبيين  ,عمرو بن بحر  ,الشهير بالجاحظ (ت 255هـ) ,دار ومكتبة الهالل ,بيروت _ لبنـان  ( ,د  .ط ) ,

46

) ينظر :الزندقة والشعوبية في العصر العباسي االول  ,د .حسين عطوان  ,دار الجيل  ,بيروت _ لبنان  ( ,د  .ط )

( 1423هـ) . 23 /1 :
 ( ,د  .ت)149 :

47

) بغــداد  :هــي مدينــة عراقيــة اسســها الخليفــة العباســي الثــاني أبــو جعفــر المنصــور ســنة (  145هـ ـ ) واســتتم البنــاء ســنة

( 146هـ) ,وقد جعل المنصـور مدينتـه مـدورة وجعـل لهـا أربعـة أبـواب متقابلـة وهـي  :بـاب خ ارسـان  ,و بـاب الكوفـة  ,وبـاب
الشــام  ,وبــاب البصـرة ,وأنشــأ فــي وســطها قصـ اًر فخمـاً  ,ويالصــق هــذا القصــر مســجد جــامع واســع وعــدد مــن الــدواوين .مــن

أسمائها  (:مدينـة السـالم )  ,وسـميت مدينـة السـالم ؛ ألن دجلـة يقـال لهـا وادي السـالم ,أو ألن اهلل هـو السـالم والمـدن كلهـا

لــه .ينظــر  :تــاريخ بغــداد  ,الخطيــب البغــدادي (ت 463ه ــ) ؛ تحقيــق  :د .بشــار ع ـواد معــروف  ,دار الغــرب اإلســالمي ,

بيــروت _ لبنــان  ,ط  1422 ( ,1هـ ـ  2002م )  , 375 /1 :و معجــم البلــدان  ,يــاقوت الحمــوي ( ت  626هـ ـ )  ,دار
صادر ,بيروت_ لبنان  ,ط  1995 (,2م)  , 459 ,456 /1 :و موسوعة التاريخ اإلسالمي ( العصر العباسي )  ,خالد
عزام  ,دار أسامة  ,عمان _ االردن ,

48

( د  .ط)  2009(,م) .105:

) هوية التشيع  ,الشيخ أحمد الوائلي  ,دار الصفوة  ,بيروت  -لبنان  ,ط 1414( , 3هـ  1994 -م) . 209:

 ) 49النــبط ( :األنبــاط) شــعب ســامي كانــت لــه دولــة فــي شــمالي شــبه الجزيـرة العربيــة وعاصــمتهم ( َسـ ْلعٌ ) وتعــرف اليــوم ب
(البتراء) كانوا يشتغلون بالزراعة  .واستعمل أخي ار في أخالط الناس من غير العرب  .ينظر :المعجـم الوسـيط  ,مجمـع اللغـة
العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  ,أحمد الزيات  ,حامد عبد القادر  ,محمد النجار) ,

50

( باب النون) . 898 / 2:

) القـبط  :جمـع ( قبطـي) ,و هـي صـورة مختصـرة مـن لفظـة ) إِيجيبتـوس)  , Aegyptosوهـي لفظـة أطلقهـا البيزنطيـون

علــى أهــل مصــر .و كلمــة قبطــي شــاعت عنــدما كانــت مصــر تحــت الحكــم البيزنطــي ,وهــذه الكلمــة يقصــد بهــا ســكان مصــر

وليس لها عالقة بتحديد الدين .فالقبطيـة هـي قوميـة وعرقيـة وهـي كلمـة مرادفـة لكلمـة مصـريين ,فكـل قبطـي مصـري والعكـس
صـ ـ ـ ـ ـ ــحيح .موقـ ـ ـ ـ ـ ــع ويكيبيـ ـ ـ ـ ـ ــديا ( الموسـ ـ ـ ـ ـ ــوعة الح ـ ـ ـ ـ ـ ـرة )  ( ,قـ ـ ـ ـ ـ ــبط ) تـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ الزيـ ـ ـ ـ ـ ــارة . 2018 /5 / 28
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7
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51

) الزط  :جنس من السودان أو الهنود ,استولوا على البصرة جنوب العراق ودخلوا في صـراعات مـن خلفـاء بنـي العبـاس.

ينظر :النهاية في غريـب الحـديث واألثـر ,ابـن األثيـر (ت 606هــ)؛ تحقيـق :طـاهر أحمـد الـزاوى و محمـود محمـد الطنـاحي,
المكتبة العلمية  ,بيروت_ لبنان (,د .ط) 1399 (,هـ 1979 -م ). 302 /2:

52

) السند  :بالد كبيرة تقع بين ديار فارس وديار الهند  .الروض المعطار فـي خبـر األقطـار ,أبـو عبـد اهلل محمـد ِ
الحميـري

53

) ينظر  :الزندقة والشعوبية في العصر العباسي االول  ,د .حسين عطوان. 150 _ 149 :

(ت 900هـ) ؛ تحقيق :إحسان عباس  ,مؤسسة ناصر للثقافة  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1980(, 2م). 327 :

54

) المصدر نفسه . 151:

55

) الخـوان  :مــا يؤكــل عليــه (ج) أخونــة وخــون وأخــاوين  .ينظــر :المعجــم الوســيط  ,مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة (إب ـراهيم

56

) العقــد الفريــد  ,ابــن عبــد ربــه األندلســي (ت 328ه ــ)  ,دار الكتــب العلميــة  ,بيــروت _ لبنــان  ,ط  1404 (, 1ه ــ)3:

مصطفى  ,أحمد الزيات  ,حامد عبد القادر  ,محمد النجار) ( ,باب الخاء ) 263 /1 :

. 361/

57
58
59

) ينظر  :الزندقة والشعوبية في العصر العباسي االول  ,د .حسين عطوان . 152:
) ينظر  :ضحى اإلسالم  ,أحمد أمين. 76/ 1 :

) الحجــاج (ت  95ه ـ ) :الحجــاج بــن يوســف بــن الحكــم الثقفــي ,أبــو محمــد :قائــد ,داهيــة ,ســفاك ,خطيــب .ولــد ونشــأ فــي

ال طائف (بالحجاز) واله عبد الملك مكة والمدينة والطائف ,ثم أضاف إليها العراق  .وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصـرة)
 .وكــان ســفاكا ســفاحا باتفــاق معظــم المــؤرخين .مــات بواســط ,وأجــري علــى قب ـره المــاء ,فانــدرس  .األعــالم  ,الزركلــي ( ت
 1396هـ ) .168 /2:

60

) عبد الرحمن بن األشعث (ت  85هـ) :عبد الرحمن بن محمد بن األشعث ابن قيس الكندي :أمير ,من القـادة الشـجعان

الــدهاة .وهــو صــاحب وقــائع كثيـرة مــع الحجــاج الثقفــي .وفــي أحــدى المعــارك اتفــق مــن كــان مــع عبــد الــرحمن علــى خلــع عبــد
الملك بن مروان والحجاج وبايعوا عبد الرحمن  ,وبعد البيعة نشبت بينه وبـين جيـوش الحجـاج وعبـد الملـك معـارك ظفـر فيهـا
عبد الرحمن  ,وبعدها توالت هزائم جيش عبد الرحمن وتفرق من معه فبقي في عـدد يسـير ,فلجـأ إلـى (رتبيـل) (ملـك التـرك)

فيمــا وراء سجســتان فحمــاه مــدة ,فــوردت عليــه كتــب الحجــاج تهديــدا ووعيــدا إذا هــو لــم يقتــل ابــن األشــعث أو يقــبض عليــه,
فأمس كه رتبيل وقتله وبعث برأسه إلى الحجاج .فأرسله هذا إلى عبد الملك بالشام ,وبعث به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيـز
بمصر .ينظر  :األعالم  ,الزركلي ( ت  1396ه) . 324 _ 323/ 3 :

61
62

) الزندقة والشعوبية في العصر العباسي االول  ,د .حسين عطوان . 153:
) أشرس بن عبد اهلل السلمي (ت بعد  112هـ) :أشرس بن عبـد اهلل السـلمي :أميـر ,كـانوا يسـمونه (الكامـل) لفضـله .واله

وسر به الناس ,واستمر إلى سنة (  112هـ) .األعالم  ,الزركلي (
هشام بن عبد الملك إمارة خراسان سنة (109هـ) فقدمها ّ
ت  1396هـ) . 331 /1:
 ) 63سمرقند  :ويقال لها بالعر ّبية سمران :بلد معروف مشهور ,قيلّ :إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر  ,وقيل  :بناهـا
شمر أبو كرب فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند  ,وقيل  :ان شمر بن افريقيس بن أبرهة وهو من ملوك اليمن سـار
فعربتها العـرب
إلى هذه البالد بجيش كبير فقتل من أهل هذه البالد وأمر بالمدينة فهدمت فسميت شمركند ,أي شمر هدمهاّ ,
فقالت سمرقند  .ينظر  :معجم البلدان  ,ياقوت الحموي (ت  626هـ) . 247_ 246/ 3 :

64

) ينظر  :تاريخ الطبري  ,محمد بن جريـر الطبـري (ت 310هــ)  ,دار التـراث  ,بيـروت _ لبنـان  ,ط  1387 (, 2هــ)

. 55 : 7 :
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65

) ينظر :تاريخ األ دب العربي( العصر العباسي األول ) ,د .شـوقي ضـيف ,دار المعـارف  ,القـاهرة _ مصـر  ,ط ( , 8

د  .ت ) . 45:

66

) ينظر  :تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي  ,د .حسن ابراهيم حسن  ,دار الجيل _ بيروت  ,مكتبة

النهضة المصرية _القاهرة  ,ط  1416 ( , 14هـ _  1996م ) . 330 _329 / 2:

67

) زبيدة (ت  216هـ) :زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشـمية العباسـية ,أم جعفـر :زوجـة هـارون الرشـيد ,وبنـت عمـه ,

وهي أم األمين العباسـي .اسـمها (أمـة العزيـز) وغلـب عليهـا لقبهـا (زبيـدة) قيـل :كـان جـدها (المنصـور) يرقصـها فـي طفولتهـا
ويقول :يا زبيدة أنت زبيدة فغلب ذلك على اسمها ,واليها تنسـب (عـين زبيـدة) فـي مكـة :جلبـت إليهـا المـاء مـن أقصـى وادي
نعمان ,شرقي مكة , ,تزوج بها الرشيد سنة  165ه ـ ولمـا مـات ,وقتـل ابنهـا األمـين ,اضـطهدها رجـال المـأمون فكتبـت إليـه
تشــكو حالهــا ,فعطــف عليهــا ,وجعــل لهــا قص ـ ار فــي دار الخالفــة ,وأقــام لهــا الوصــائف والخــدم  ,توفيــت فــي بغــداد  .ينظــر :

األعالم  ,الزركلي (ت  1396هـ) . 42 /3 :

68

) هارون الرشيد (ت  193هـ ) :هارون (الرشيد) بن محمـد (المهـدي) بـن المنصـور العباسـي ,أبـو جعفـر :خـامس خلفـاء

الدولة العباسية في العراق ,وأشهرهم  ,ولد بالري ,لما كان أبوه أمي اًر عليها وعلى خراسان .ونشأ في دار الخالفة ببغداد .واله

أبوه غزو الروم في القسطنطينية  ,بويع للخالفة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ( 170هـ ) ,ازدهرت الدولة في أيامه  ,له وقائع

كثي ـرة مــع ملــوك الــروم , ,وهــو صــاحب وقعــة البرامكــة  .واليتــه  23ســنة وشــهران وأيــام  .ينظــر  :األعــالم  ,الزركلــي (ت
1396هـ) . 62 /8 :

ُ ) 69بــوران (ت  271هــ) :بــوران بنــت الحســن بــن ســهل ,زوجــة المــأمون العباســي :مــن أكمــل النســاء أدبــا وأخالقــا ,اســمها
(خديجة) وعرفت ببوران .وتوفيت ببغداد .وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما أنفق في زفافها على المأمون سنة 209
هـ  ,وللشعراء في وصف تلك الليلة شعر غير قليل  .األعالم  ,الزركلي ( ت 1396هـ ) .77 / 2 :

70

) المأمون (ت  218هـ ) :عبد اهلل بن هـارون الرشـيد بـن محمـد المهـدي بـن أبـي جعفـر المنصـور العباسـي  ,كنيتـه أبـو

العباس فلما استخلف اكتنى بأبي جعفر ,واسم أمه :مراجل ماتت في نفاسها به ,ق أر العلم واألدب واألخبار ,والعقليات وعلـوم
األوائل ,وأمر بتعريب كتبهم  ,جرت بينه وبين أخيه االمين حروب انتهت بمقتل األمين .توفي المأمون يوم الخميس لـثالث

عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ( 218هـ)  .ينظر  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ,ابن خلكان (ت 681هـ) ؛ تحقيق:
إحســان عب ــاس  ,دار صــادر  ,بي ــروت _ لبنــان ,

( د  .ط )  ( ,د .ت )  , 290 /1 :و س ــير أعــالم الن ــبالء ,

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بـن أحمـد الـذهبي (ت 748هــ)  ,دار الحـديث  ,القـاهرة _ مصـر  ( ,د  .ط )1427 (,هــ_
2006م ). 376 / 8 :

71

) ينظر  :صور من الحياة اإلجتماعية في المجتمع العباسي في العراق  /تاريخ الزيارة 2018 / 1 / 13

72

) تاريخ األدب العربي( العصر العباسي األول ) ,د .شوقي ضيف. 51:

http://www.startimes.com/?t=23914156

16

الجامعة المستنصرية-مجلة كلية التربية  ........... 2019 ........العدد الرابع
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم
 -1األب ـواب ( رجــال الطوســي )  ,الشــيخ الطوســي ( ت460ه ــ) ؛ تحقيــق  :ج ـواد القيــومي اإلصــفهاني ,

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين  ,قم _ ايران  ,ط 1415 (, 1هـ) .
ِ ْ _2
ص ــام  ,إبـ ـراهيم ب ــن موس ــى الش ــاطبي (ت 790هـ ــ) ؛ تحقي ــق ود ارس ــة :د .هش ــام ب ــن إس ــماعيل
االعت َ
الصيني ,دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ,المملكة العربية السعودية  ,ط 1429 ( , 1هـ  2008 -م ).
 _3االعتقــادات فــي ديــن اإلماميــة ,الشــيخ الصــدوق (381هــ) ؛ تحقيــق  :عصــام عبــد الســيد  ,دار المفيــد
للطباعة والنشر والتوزيع  ,بيروت – لبنان  ,ط  1993 - 1414( , 2م ).

 _4األعالم  ,الزركلي ( ت  1396ه )  ,دار العلم للماليين  ,بيروت _ لبنان  ,ط  2002 ( , 15م )

.

 _5بحار األنوار  ,العالمة المجلسي( ت  1111هـ) ؛ تحقيق  :محمد الباقر البهبودي ,دار إحياء التراث

العربي  ,بيروت – لبنان  ,ط 1403 ( ,3هـ  1983 -م) .

 _6البدايــة والنهايــة ,ابــن كثيــر القرشــي الدمشــقي (ت 774ه ــ) ؛ تحقيــق :علــي شــيري ,دار إحيــاء الت ـراث
العربي  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1408 (, 1هـ  1988 -م).

الس ْك َسي الحنبلي ( ت  683هـ
 _7البرهان في معرفة عقائد أهل األديان  ,أبو الفضل عباس بن منصور َّ
) ؛ تحقي ــق :د .بسـ ــام علـ ــي ســـالمة العم ــوش  ,مكتبـــة المنـــار  ,الزرقـــاء _ األردن  ,ط1417 (, 2هــ ـ _

 1996م ).

 _8البيــان والتبيــين  ,عمــرو بــن بحــر  ,الشــهير بالجــاحظ (ت 255ه ــ) ,دار ومكتبــة الهــالل ,بيــروت _

لبنان  ( ,د  .ط )  1423( ,هـ) .

 _9تاج العروس من جواهر القاموس  ,محمد بن محمد بن عبد الـرزاق َّ
الزبيـدي (ت 1205هــ) ؛ تحقيـق:
مجموعة من المحققين ,دار الهداية  (,د  .م )  ( ,د .ط )  ( ,د .ت ).

 _10تاريخ األدب العربي( العصر العباسي األول ) ,د .شوقي ضيف ,دار المعارف  ,القاهرة _ مصر ,
ط(,8د.ت).

 _11ت ــاريخ اإلس ــالم السياس ــي وال ــديني والثق ــافي واالجتم ــاعي  ,د .حس ــن ابــراهيم حس ــن  ,دار الجي ــل _
بيروت  ,مكتبة النهضة المصرية _القاهرة  ,ط  1416 ( , 14هـ _  1996م ) .

 _12تــاريخ الطبــري  ,محمــد بــن جريــر الطبــري (ت 310ه ــ)  ,دار الت ـراث  ,بيــروت _ لبنــان  ,ط (, 2

 1387هـ).

 _13ت ــاريخ بغ ــداد  ,الخطي ــب البغ ــدادي (ت 463هـ ــ) ؛ تحقي ــق :د .بش ــار عـ ـواد مع ــروف  ,دار الغ ــرب
اإلسالمي  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1422 ( ,1هـ  2002م ) .
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 _14تخجيل من حرف التوراة واإلنجيـل ,صـالح بـن الحسـين الجعفـري أبـو البقـاء الهاشـمي (ت 668هــ)؛
تحقي ــق :محم ــود عب ــد ال ــرحمن ق ــدح  ,مكتب ــة العبيك ــان ,الري ــاض_ المملك ــة العربي ــة

( 1419هـ_1998م )

الس ــعودية  ,ط, 1

 _15تصــحيح اعتقــادات اإلماميــة  ,الشــيخ المفيــد ( ت  413هـ ـ ) ؛ تحقيــق  :حســين دركــاهي  ,المــؤتمر
العالمي أللفية الشيخ المفيد  ,قم _ ايران  ,ط 1413( , 1هـ).

 _16التنبيــه والــرد علــى أهــل األه ـواء والبــدع  ,محمــد بــن أحمــد العســقالني (ت 377ه ــ) ؛ تحقيــق :محمــد
زاهد بن الحسن الكوثري ,المكتبة األزهرية للتراث  ,مصر  ( ,د  .ط )  ( ,د  .ت ).

 _17تهافت الفالسـفة  ,أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغ ازلـي (ت 505هــ) ؛ تحقيـق :د .سـليمان دنيـا  ,دار

المعارف ,القاهرة – مصر  ,ط  ( , 6د  .ت ) .

 _ 18ذيــل لــب اللبــاب فــي تحريــر األنســاب  ,أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد األزهــري (ت 1086هــ)  ,د ارســة
وتحقيــق :د .شــادي بــن محمــد آل نعمــان  ,مركــز النعمــان للبحــوث والد ارســات اإلســالمية وتحقيــق الت ـراث

والترجمة  ,اليمن  ,ط  1432 ( , 1هـ  2011 -م ) .

 _19الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار ,أبــو عبــد اهلل محمــد ِ
الحميــري (ت 900ه ــ) ؛ تحقيــق :إحســان
عباس  ,مؤسسة ناصر للثقافة  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1980( , 2م).

 _20الزندقة والشعوبية في العصر العباسي االول  ,د .حسـين عطـوان  ,دار الجيـل  ,بيـروت _ لبنـان (,

د  .ط )  ( ,د .ت).
ِ _21س َير أعالم النبالء  ,شمس الدين أبو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد الـذهبي (ت 748هــ)  ,دار الحـديث
 ,القاهرة _ مصر  ( ,د  .ط )1427 (,هـ_ 2006م ).
 _22ضحى اإلسالم  ,أحمد أمين ,الهيئة المصرية العامة للكتاب  ,مصر  ( ,د  .ط )  1997 ( ,م ).

 _23طبقـ ــات الشـ ــعراء  ,ابـ ــن المعتـ ــز العباسـ ــي (ت 296ه ـ ــ) ؛ تحقيـ ــق :عبـ ــد السـ ــتار أحمـ ــد ف ـ ـراج  ,دار
المعارف  ,القاهرة _ مصر  ,ط  ( , 3د  .ت ).

 _24العقد الفريد ,ابن عبد ربـه األندلسـي (ت 328هــ)  ,دار الكتـب العلميـة  ,بيـروت _ لبنـان  ,ط (, 1

 1404هـ).

 _25العــين  ,الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ( ت  170هـ ـ ) ؛ تحقيــق :د .مهــدي المخزومــي ,د .إب ـراهيم
السامرائي ,دار ومكتبة الهالل  ( ,د  .م ) ( ,د .ط)  ( ,د  .ت) .

_ 26الغلــو والفــرق الغاليــة فــي الحضــارة اإلســالمية  ,د .عبــد اهلل ســلوم الســامرائي  ,دار واســط للنشــر ,
بغداد _ العراق  ( ,د  .ط )  ( ,د  .ت ) .

 _27فرق الشيعة  ,الشيخ الحسن بن موسى النوبختي (ت حدود  310هـ)  ,منشورات الرضا  ,بيروت _

لبنان  ,ط  1433 ( , 1هـ  2012 -م ).
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 _28الفــرق بــين الفــرق ,عبــد القــاهر بــن طــاهر البغــدادي (ت 429ه ــ)  ,دار اآلفــاق الجديــدة  ,بيــروت _
لبنان  ,ط 1977 ( , 2م) .

 _29الفصل في الملل واألهواء والنحل  ,أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي ( ت 456هــ)  ,دار

الصادر  ,بيروت _ لبنان  ,ط 1317( 1هـ).

 _30الكامــل فــي التــاريخ  ,ابــن األثيــر (ت 630ه ــ) ؛ تحقيــق :عمــر عبــد الســالم تــدمري  ,دار الكتــاب

العربي ,بيروت – لبنان  ,ط 1417( , 1هـ _ 1997م) .

 _31لسان العرب  ,ابن منظور (ت  711هـ)  ,دار صادر  ,بيروت _ لبنان  ,ط  1414 (, 3هـ).

 _32محب ــة الرس ــول ب ــين االتب ــاع واالبت ــداع ,عب ــد ال ــرؤوف محم ــد عثم ــان  ,رئاس ــة إدارة البح ــوث العلمي ــة
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إدارة الطبع والترجمة  ,الرياض _المملكـة العربيـة السـعودية  ,ط 1414( , 1هــ)

.

 _33المختصر والمعتبر من تـواريخ المعصـومين األربعـة عشـر  ,أحمـد بـن حسـين العبيـدان اإلحسـائي ,
دار الكرامة  ,قم _ ايران  ,ط 1438( , 1هـ _ 2017م ).

 _34معجم البلدان  ,ياقوت الحموي ( ت  626هـ )  ,دار صادر ,بيروت_ لبنان  ,ط  1995 (,2م).

 _35المعجم الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  ,أحمد الزيات  ,حامد عبد القادر ,
محمد النجار)  ,دار الدعوة  ,مصر (,د  .ط)  (,د  .ت ) .

_ 36مفهــوم التيــارات الفكريــة وعالقتــه بالمصــطلحات ذات الصــلة  ,أ  .جميلــة بنــت عيــادة الشــمري  (,د.
ن) ( ,المملكة العربية السعودية )  ( ,د  .ط )  ( ,د  .ت ) .

 _37مقاييس اللغة  ,أبن فارس (ت 395هـ) ؛ تحقيـق :عبـد السـالم محمـد هـارون  ,دار الفكـر  ( ,د  .م

)  ( ,د  .ط ) 1399 (,هـ _ 1979م) .

 _38الملل والنحل  ,أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (548هــ) ؛ تحقيـق  :محمـد سـيد كيالنـي

 ,دار المعرفة  ,بيروت _ لبنان  ( ,د  .ط )  ( ,د  .ت ).

الموصــل إلــى ذي العـ ّـزة والجــالل  ,الغ ازلــي ( ت  505هــ) ؛ تحقيــق :د .جميــل
 _39المنقــذ مــن الضــالل و ّ
صليبا والدكتور كامل عياد  ,دار األندلس  ,بيروت _ لبنان  ,ط 1967 ( , 7هـ) .

 _40موسوعة التاريخ اإلسـالمي ( العصـر العباسـي )  ,خالـد عـزام  ,دار أسـامة  ,عمـان _ االردن  ( ,د
 .ط)  2009(,م) .

 _41موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم  ,إعداد :مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ َعلوي بن عبد القادر
السقاف  ,موقع الدرر السنية على اإلنترنت . dorar.net
 _42موســوعة الفــرق والجماعــات والمــذاهب اإلســالمية  ,د .عبــد المــنعم الحفنــي ,دار الرشــاد  ,القــاهرة _

مصر  ,ط  1413 ( , 1هـ _  1993م ) .
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 _43الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة  ,مجموعــة مــن األســاتذة والعلمــاء المتخصصــين ,المجلــس األعلــى
للشؤون اإلسالمية ,مصر (,د .ط) 1423 (,هـ  2002 -م ) .

 _44موسوعة من حياة المستبصرين  ,مركز األبحاث العقائدية  ,مركز األبحاث العقائدية  ,قم – ايران ,

ط 1428( , 1هـ).

 _45النهايـة فـي غريـب الحـديث واألثــر ,ابـن األثيـر (ت 606هــ)؛ تحقيــق :طـاهر أحمـد الـزاوى  -محمــود
محمد الطناحي ,المكتبة العلمية  ,بيروت_ لبنان (,د .ط) 1399 (,هـ 1979 -م ).

 _46هوية التشيع  ,الشيخ أحمد الوائلي  ,دار الصفوة  ,بيروت  -لبنان  ,ط 1414( , 3هـ  1994 -م) .
 _47وسائل الشـيعة ( آل البيـت) ,الحـر العـاملي(ت  1104هــ)؛ تحقيـق  :مؤسسـة آل البيـت (ع) إلحيـاء
التراث  ,مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث  ,قم _ ايران  ,ط 1414( , 2هـ) .

 _48وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ,ابن خلكان (ت 681هـ) ؛ تحقيق :إحسان عبـاس  ,دار صـادر
 ,بيروت _ لبنان  ( ,د  .ط )  ( ,د .ت ) .

الدوريات
 _49مجلة المنهـاج  ,مركـز الغـدير للد ارسـات اإلسـالمية  ,بيـروت _ لبنـان  ,العـدد  1424 ( , 29 :ه ـ
_  2003م ).
مواقع شبكة المعلومات (اإلنترنت)
 _50أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية  ,أيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت.
http://www.alnssabon.com/t41141.html

 _51صور من الحياة اإلجتماعية في المجتمع العباسي في العراق .
http://www.startimes.com/?t=23914156

 _52القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط  ,موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ويكيبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديا ( الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ).
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7
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