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 :الممخص
يعد عمـ الكالـ مف العمـك التي القت إنتشاران كاسعان إباف فترة التسمط    

البكييي عمى مقدرات الخالفة العباسية في بغداد، كقد كاف لعمـ الكالـ أثر 
لعبت عكامؿ ميمة عمى إنتشاره بشكؿ ممفت إذ بالغ عمى المجتمع آنذاؾ، 

 آنذاؾلمنظر كمف ىذه العكامؿ: كعي المذاىب اإلسالمية التي كانت سائدة 
كنضكجيا، كأىـ ىذه المذاىب التي برزت عمى الساحة السياسية كالدينية 
في تمؾ الفترة ىـ المعتزلة، كالشيعة اإلمامية، كاألشاعرة، كقد عممت ىذه 

ىذا العمـ كالتكسع بو مف خالؿ المناظرات  المذاىب عمى إنماء
كالمساجالت التي كانت تجرم بيف عمماء كفقياء ىذه المذاىب المختمفة، 
كبذلؾ دلت ىذه المناظرات العممية التي كانت تجرم بيف آكنة كأخرل عمى 
التسامح الديني كالفكرم بيف ىذه المذاىب التي كانت تمثؿ المجتمع 

كىك ما أدل إلى تقدـ الحركة الفكرية كازدىارىا  البغدادم في تمؾ الفترة،
بشكؿ كبير عمى الرغـ مف الكضع السياسي السيء الذم كانت تمر بو 

 ف الذيف أساؤكا حكـ البالد.يالبكييي االمراءالبالد متمثالن بأغمب 
البحث محاكلة متكاضعة لتسميط الضكء عمى أبرز العمـك في لذا فإف ك    

كالـ الذم ساد بغداد، كأىـ المذاىب كالرجاؿ الذيف تمؾ الفترة كىك عمـ ال
خاضكا فيو مف خالؿ مؤلفاتيـ التي كانت في أغمبيا ردكدان عمى مؤلفات 

 أخرل تختمؼ معيا في الرام 
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Abstract: 

AbstractʿIlm al-Kalām  “Science of discourse” is one of 

the sciences that has spread widely during the period of 

Buyahids domination. This science had a great impact on 

society at that time, due to important factors one of them: 

awareness and maturity of the Islamic schools of thought 

and doctrines that were prevalent in this period, the most 

important of these doctrines that have emerged on the 

political and religious scene in that period are Mu'tazila, 

Imami Shiites, and Ash'ari. These  doctrines have 

worked to develop this knowledge and expand it through 

the debates that were taking place between the scholars 

and jurists of these different doctrines, these scientific 

debates that took place from time to time refers to the 

religious and intellectual tolerance between these 

doctrines that represented the Baghdadi community in 

that period, which led to the progress of the intellectual 

movement and its prosperity significantly in spite of the 

bad political situation that the country was going 

through. 

   This research highlights the most prominent sciences 

of that period, the science of discourse, that prevailed in 

Baghdad, and the most important doctrines and the 

scholars who fought in it through their writings, which 

were mostly responses to other writings that differ with 

them in the opinion.  
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 لمحة موجزه عن عمم الكالم 
عمـ الكالـ ىك عمـ يتضمف الحجاج أم الجداؿ عف العقائد اإليمانية باألدلة العقمية    

كالرد عمى المبتدعة المحرفيف في اإلعتقادات عف مذاىب السمؼ كأىؿ السنة كسر ىذه العقائد 
ر بو عمى إثبات العقائد الدينية، بإيراد الحجج عمييا، كدفع الشبية كىك عمـ يقتد (ُ)ىك التكحيد.

بكيفية معمكمة يمخصيا مجمؿ مفيكـ الغزالي ليذا العمـ، في أنو عمـ كنصرة مف طائفة عنيا 
، كمؤاخذتيـ  أنشاىا اهلل لمدفاع عف ذلؾ، ككجكه النصر ىي: استخراج مناقضات الخصـك

كمكضكعو المكجكد مف حيث ىك مكجكد، كعند المتأخريف مكضكعو  (ِ)بمكاـز مسمماتيـ.
المعمكـ مف حيث يتعمؽ بو إثبات العقائد الدينية تعمقان قريبان أك بعيدان، كأرادكا بالدينية المنسكبة 

 (ّ).(صمى اهلل تعالى عميو كسمـ)إلى ديف نبينا محمد  

ان أنو أكثر العمـك كقد تميز عمـ الكالـ عمكمان كفي العصر البكييي خصكص    
الدينية اإلسالمية حساسية كأشدىا حيكية كنتاجية، ألف عمـ أصكؿ المذاىب كظيفتو في أغمب 
األحياف عرض المذىب كحمايتو كالدفاع عنو أماـ المذاىب المخالفة لو، لذلؾ حظي ىذا العمـ 

ىب بجيكد ىائمة كما تسبب  بأحداث كفتف قاسية في تأريخ الفرؽ كالطكائؼ كالمذا
 (ْ)اإلسالمية.

إلى  ىػ(َِْ)ت كلعؿ ىذه األسباب التي ذكرناىا دفعت اإلماـ الشافعي رحمو اهلل   
مو ًفيًو:  ،تحريـ عمـ الكالـ مف كىالى ألىف "يمقى اهلل العىٍبد " إذ جاء عنو أنو حـر بإجماع السمؼ كى

ـ "ًبكيؿ ذىٍنب مىا خال الٌشرؾ خير لىوي مف أىف يمقاه ًبشىٍيء مف عمـ  .اٍلكىالى
(ٓ) 

كقد أخذ عمـ الكالـ تسميتو مف الكالـ اإلنساني ألف عمماء ىذا الفف كانكا    
يتجادلكف عمى أساس مف المنطؽ  كيستخدمكف القياس  كاألدلة العقمية في جداليـ، ككذلؾ 
يرجعو بعضيـ مف خالؿ التسمية إلى المكضكعات التي عالجيا كذلؾ ألف أبرز القضايا التي 

قد دار الخالؼ حكؿ فعمـ الكالـ كأىميا كأشدىا تعقيدان كانت قضية خمؽ القرآف،  ناقشيا
القرآف الكريـ، ىؿ ىك كالـ اهلل أـ ىك مخمكؽ، كعمى ىذا األساس أخذ تسميتو كعرؼ بعمـ 

 (ٔ)الكالـ.

كقد شكؿ العصر البكييي عصر أمفو لكثير مف المذاىب كالفرؽ اإلسالمية في    
إذ اقيمت المناظرات كالمحاكرات  ؛إلسالمية األخرل في طرح أفكارىا بسيكلةالعراؽ كاالقاليـ ا

كالمساجالت العممية اليادئة كالقكية كالتي أدت بالنياية إلى ظيكر أقطاب تمثؿ المذاىب 
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المكجكدة في تمؾ الفترة عمى الساحة الدينية كالسياسية، إذ بدأت  فيما بينيا مناظرات متخذه 
ة ليا تنطمؽ منيا، كقد مثؿ خير ىذه المذاىب كأشيرىا في ىذه الفتره مف عمـ الكالـ قاعد

 (ٕ)المعتزلة، كاإلمامية، كاألشاعرة.

كعمى ىذا األساس لـ تتكقؼ الحركة الفكرية في العراؽ كاألقاليـ األخرل كلـ    
يصبيا السبات بسب سياسات بعض األمراء البكييييف الذيف لـ يكلكا العمـ كالعمماء أىمية، 

نما اتخذت العمكـ كخاصة الفقيية منيا طريقيا نحك اإلزدىار كاإلنتشار.  كا 
كبناءن عمى ما تقدـ فإف عمـ الكالـ شؽ طريقو بسبب التكسع في فيـ العمكـ الفقيية   

 مف جراء كثرة المناظرات العممية التي كانت تحصؿ بيف المذاىب االسالمية.
 عوامل نشأة وتطور عمم الكالم 

مف الراجح أف عمـ الكالـ نشأ مف أحكاؿ البيئة اإلسالمية فيك مف ىذه الناحية    
نتاج البيئة اإلسالمية كحدىا، كيبدك لنا أف ىذه األحكاؿ اإلسالمية كانت منبعثة مف مصادر 

الفضكؿ العقمي، كالتشدد في المبادئ،  :عدة كىذه المصادر تصب في أربعة محاكر ىي
أما فيما يتعمؽ  (ٖ)ناع غير المسمميف باإلسالـ كعقائده كمفاىيمو.كالسياسة، كمحاكلة إق

بالفضكؿ العقمي، فقد حث اهلل سبحانو ك تعالى المسمميف في القرآف الكريـ في أكثر مف آية 
عمى التفكير كالتحميؿ كاإلستنتاج كعمى جداؿ غير المسمميف بالحسنى كما في قكلو 

بَّؾى ىيكى تعالى:)اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رىبِّؾى  ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإفَّ رى اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى ًباٍلًحٍكمى
ـي ًباٍلميٍيتىًديفى (. ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىٍف ضى أىٍعمى
(ٗ) 

كأكثر ىذه األشياء ليس ليا  ،لكف في كؿ شيءآءستانطمؽ بعض المسمميف يكىكذا    
مىا ؼو جكاب شا بِّي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى كًح قيًؿ الرُّ يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ ، كقد جاء في قكلو تعالى: )كى

أيكًتيتيـٍ ًمفى اٍلًعٍمـً ًإالَّ قىًميالن (.
ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى  (َُ) كقكلو تعالى: )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍسأىليكا عى

فٍ  ـٍ كىاً  ـٍ تىسيٍؤكي ًميـه( لىكي ٍنيىا كىالمَّوي غىفيكره حى فىا المَّوي عى ـٍ عى ٍنيىا ًحيفى يينىزَّؿي اٍلقيٍرآفي تيٍبدى لىكي .تىٍسأىليكا عى
(ُُ )

كعمى ىذا األساس يمكننا القكؿ أف عمـ الكالـ  كاف شائعان لدل جميع الفرؽ اإلسالمية، التي 
ج كتنضج األمكر ببٍطء لكنو بقى غامضان حتى أخذت تنض ؛نشأت منذ مطمع العصر األمكم

كلعؿ السبب في تنامي ىذا العمـ تدريجيا ىك  ،تبعان ليقظة الذكاء تدريجيان في العصر األمكم
بسبب إنشغاؿ األمكييف بالفتكحات العربية اإلسالمية كتكسيع رقعة الدكلة العربية اإلسالمية 

إذ جرت  ؛كالسبب الثاني يعكد إلى كضع األمكييف السياسي أنفسيـ (ُِ)كالدفاع عف حدكدىا.
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مسار العممية السياسية أم شرعية الخالفة األمكية كالتي  بحثت فيالعديد مف األمكر التي 
أدت بالتالي إلى خكض الكثير مف الفرؽ في ىذا األمر، كعمى ىذا األساس فاف عمـ الكالـ 

باستثناء الخميفة األمكم  ،احة الخمفاء األمكييف زمنان طكيالن أستخدـ قكل المعارضة التي أقمقت ر 
عمر بف عبد العزيز الذم استخدـ الحكار كالمناظرة مع مخالفيو، لكف رغـ ىذه الخناقات فإف 
شذرات مف عمـ الكالـ بدأت في ىذه المرحمة ممف تكممكا بالقدر كاصبح ىؤالء ىـ أساس 

المتقدميف في ىذا العمـ ىك محمد بف عمي بف العباس كلعؿ أبرز ىؤالء  (ُّ)كجكد ىذا العمـ.
ىػ( الذم أرسمو أبكه إلى أبي ىاشـ عبد اهلل بف محمد الحنفية، كزيد بف ُِٓالمتكفى سنة )

عمي بف الحسيف إذ سألو البعض عما يذىب إليو بعض القدرية الذيف حممكا ذنكبيـ عمى اهلل 
، ككذلؾ محمد بف سيريف المتكفى سنة كمف المرجئو الذيف أطمعكا الفساؽ في عفك اهلل

ىػ( فضالن َُُىػ( الذم نقؿ عنو أقكاؿ كمجادالت كثيرة، كالحسف البصرم المتكفى سنة)َُُ)
 (ُْ)عف آخريف كثر ممف برعك في ىذا المجاؿ.

كيبدك أف نشاة كتطكر عمـ الكالـ قد تاثر إلى حدو ما في ىذا العصر بالتيارات    
كيمكف اف نحدد   ىذه  ،كتطكر عمـ الكالـ  فيما بعد ى ظيكركىي التي ادت إل ،الفكرية

التيارات بفرعيف رئيسييف منيا الخارجية كالداخمية، تمثمت الخارجية بالنصارل كظيكر النساطرة 
كاليعاقبة الذيف ركزكا جدليـ حكؿ طبيعة السيد المسيح )عميو السالـ( كقكليـ بالقدر، كخير 

 (ُٓ)الدمشقي.مف مثؿ ىذا اإلتجاه ىك يكحنا 

حيث اضطر المسممكف المتقدمكف إلى  ،أما التيار الثاني فيك في المسمميف أنفسيـ   
مناقشة كمجادلة المسمميف الجدد الذيف اعتنقكا اإلسالـ ككانكا يدينكف بديانات أخرل كالييكدية 

يـ في فبعد ف استقر ىؤالء كىدأت نفكس (ُٕ)كالمزدكية. (ُٔ)كالنصرانية كالمجكسية كالمانكية.
كيثيركف المسائؿ كيمبسكف ىذه المسائؿ  ،اإلسالـ أخذكا يفكركف في تعاليـ ديانتيـ السابقة

كىذا ما يعمؿ كجكد الكثير مف األقكاؿ في كتب الفرؽ الدينية ال تمت لإلسالـ  ،لباس اإلسالـ
 (ُٖ) ىنا بدأ مفكرك اإلسالـ عممية النقد كالمناظرة ليذه النصكص كالركايات.مف ك  ،بصمة

ظيرت في التي في حيف ىناؾ رأم آخر أرجع نشأة عمـ الكالـ إلى بعض السمات    
المحيط اإلسالمي في القرف األكؿ اليجرم، إذ كجد جماعة مف الناس يتحممكف مف الشريعة 

كىك ما جاء يشككه  ،كيتعممكف بالقدر فيما يفعمكنو مف ارتكاب المعاصي كاإلتياف باآلثاـ
، إذ جاء أحد المسمميف إلى عبداهلل بف عمر)رضي اهلل عنو( يقكؿ المسممكف في ذلؾ الكقت
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لقد ظير في زماننا رجاؿ يزنكف كيسرقكف كيشربكف الخمر التي حـر اهلل ثـ يحتجكف  لو: "
 ( ُٗ)." عمينا كيقكلكف، كاف ذلؾ في عمـ اهلل

 عمم الكالم في العصر العباسي 
إال أف  ،لعباسية ىبكطان كصعكدان عمى الرغـ مف تدىكر الكضع السياسي لمدكلة ا   

الحالة الفكرية بقيت متطكرة أخذت باإلزدياد في ىذا العصر، كبما أف العباسييف كانكا 
لى حركات أخرل مثؿ الزندقة  ،مشغكليف في تكطيد ممكيـ فمـ يمقكا باالن إلى اإلعتزاؿ كا 

 كالشعكبية المتيف أدرؾ خطرىما العباسيكف فيما بعد.
خرج اإلعتزاؿ في ىذه الفترة ممثالن حركة عممية في دكلة كانت تشجع العمـ؛ إذ    

ظير في ىذا العصر كبار المفكريف ممف مثؿ ىذا اإلتجاه ككانكا قريبيف مف الخمفاء 
بدأت جماعات مف  ىػ(ُٖٓ -ُّٔ) المنصكرالخميفة ابي جعفر كمنذ أياـ  (َِ)العباسييف.

جيكدىا إلى جيكد العمكييف مثؿ: محمد بف عبداهلل بف الحسف المعتزلة كغير المعتزلة تضـ 
المنصكر سنة  الخميفة كأخيو الممقب بالنفس الزكية كقد خرجا عمى (ُِ)بف عمي بف أبي طالب.

ىػ( كقتؿ كالىما في تمؾ السنة، ككذلؾ اإلماـ مالؾ بف أنس ضرب بالسياط لرأيو ُْٓ)
ثـ جاء الخميفة الميدم بف المنصكر إلى  (ِِ)السياسي القائؿ أف البيعة ال تحؿ باإلكراه.

ىػ( بعد أبيو المنصكر كقد كثر الثائركف كالزنادقة كلـ يكف لممعتزلة تاثير ُٖٓالخالفة سنة )
ىػ( كحكـ خمسة ُٗٔفي الحياة السياسية في تمؾ الفترة، ثـ جاء بعده الخميفة اليادم سنة )

ىػ(، كفي خالفتو َُٕركف الرشيد سنة )عشر شيران ثـ قتؿ، ثـ تكلى الخالفة العباسية ىا
اتسعت الحركة العممية ن كفي سنكات حكمو لقي بعض رجاؿ المعتزلة حظكة كمكانة رفيعة في 

فيما بعد حدث ك  ،ىػ(ُّٗبالطو كفي مناصب الدكلة، ثـ خمؼ الرشيد إبنو األميف سنة )
ثـ  ،فييا نفكذ المعتزلة بيف األميف كالمأمكف إبني الخميفة ىاركف الرشيد فتنة تقمص الخالؼ 

كعمى أثر ىذه الفتنة قيػتؿ الخميفة األميف ( ِّ)تعرض المعتزلة أنفسيـ إلى اإلضطياد كالقتؿ.
في خراساف  (ِْ)ىػ(، كأصبح المأمكف خميفة مف بعده، لكنو لـ ينتقؿ مف مدينة مرك.ُٖٗسنة )

 ىػ(. َِْإلى بغداد إال سنة )
لكتب العمـ كالفمسفة ذركتيا بسب تشجيع كفي زمف المأمكف بمغت حركة النقؿ    

الخميفة ليا، إذ كاف الخميفة المأمكف نفسو مفكران عالمان. كاندفع المأمكف الحتضاف تيار 
ككجو معظـ اىتمامو إلى القرآف الكريـ كالقكؿ بخمقو. ككاف مف  ،اإلعتزاؿ بشكؿ ممفت لمنظر
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إذ كاف يحث الخميفة  (ِٓ)داكد. مؤيدم مذىب اإلعتزاؿ في ذلؾ الكقت القاضي أحمد بف أبي
المأمكف عمى أف يجعؿ مذىب اإلعتزاؿ مذىب الدكلة الرسمي، ككانت محنة اإلماـ أحمد بف 

كبعد كفاة المأمكف ضعؼ أمر  (ِٔ)حكؿ خمؽ القرآف كما ىك معركؼ. ىػ(ُِْ)ت  حنبؿ
كىـ الذيف استقدميـ  ،الخالفة كثيران خاصة بعد سيطرة الجند األتراؾ عمى مقدرات الخالفة

، كفي ىذه الفترة بقيى اإلعتزاؿ يأخذ مكاف الذركة في ىػ(ِِٕ -ُِٖ) الخميفة المعتصـ
المجتمع، ثـ جاء الخميفة المتككؿ كأمر بإبطاؿ الكالـ في  المحنة كالنيي عف الجدؿ في 

 عمى الفقياء كأصحاب ىػ(ِْٕ -ِِّ) المتككؿ الخميفة القرآف الكريـ. كبعد عاميف رد
الحديث حريتيـ كأحسف إلييـ كأذف ليـ أف يميمكا إلى الناس كيحدثكىـ في قضايا التكحيد برأم 

 (ِٕ)كنكب اإلعتزاؿ كالمعتزلة كقتؿ أحمد بف أبي داكد. ،أىؿ السنة كالجماعة

 مدخل في عمم الكالم في العصر البويهي واإلتجاهات الفكرية 
لفكرية  الرئيسية التي برزت عمى ساحة لقد أفرزت لنا ىذه الفترة بعض اإلتجاىات ا   

الكاقع آنذاؾ، كىي: اإلتجاه اإلعتزالي، كاإلتجاه الشيعي، كأخيران اإلتجاه األشعرم، كقد تداخمت 
ىذه اإلتجاىات  فيما بينيا بشكؿ كبير في بعض المسائؿ، كقد تأثرت كؿ كاحدة مف ىذه 

، لكف ىذه اإلتجاىات كاف ليا مف اإلتجاىات باألخرل كتكافقت معيا في المنيج كاإلستدالؿ
لذلؾ برز  (ِٖ)الخصكصية كالذات في أف تككف إتجاىان فكريان معتزالن عف األخر مستقالن بذاتو.

لنا في ىذه الفترة بالذات بعض الشخصيات التي حسبت عمى أئمة أىؿ الكالـ في تمؾ الفترة، 
كأبك طالب محمد ( ِٗ)ىػ(.ُّٕكمف ىؤالء أبك الحسف عمي بف إبراىيـ الحصرم المتكفى سنة )

كأبكعبداهلل الحسيف بف إبراىيـ ( َّ)ىػ(.ّٖٔبف عمي بف عطية الحارثي المتكفى سنة )
 (ُّ)ىػ(.ّٗٗالمعركؼ بالكاغدم المتكفى سنة )

 المعتزلة 
األمكم عمى أثر إعتزاؿ كاصؿ  صركانت بداية فكرة اإلعتزاؿ كما ىك معركؼ في الع

ثـ نمت كتطكرت لتشكؿ حركة فكرية  ،بف عطاء لحمقة الحسف البصرم حكؿ مرتكب الكبيرة
 كاسعة بعد أف تبناىا الخميفة المأمكف كمف بعده الخميفة المعتصـ كالكاثؽ .

كالركاية تقكؿ: إف كاصؿ بف عطاء كىك رأس المعتزلة  كاف تمميذان لمحسف البصرم 
اضران حمقة دراسية في مسجد البصرة، كجاء رجؿ يسأؿ الحسف البصرم حكؿ مرتكب ككاف ح
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الكبيرة فأجابو بأنو منافؽ، كلكف كاصؿ بف عطاء إعترض عمى ىذا الرأم كقاؿ: إف مرتكب 
 (ِّ)الكبيرة ليس مؤمنان مطمقان كال كافران مطمقان بؿ ىك في منزلة بيف المنزلتيف.

ا في ىذه الفترة العديد مف العمماء ممف مثمكا فكر كعمى ىذا األساس فقد برز لدين
اإلعتزاؿ، كمف ىؤالء محمد بف عبد الكىاب الجبائي المعركؼ بابي عمي المتكفى سنة 

 (ّّ)ىػ(.ُِّىػ( كابنو عبد السالـ المعركؼ بابي ىاشـ المتكفى سنة )َّّ)

عمى يد يكسؼ  كتتممذكا ،كيذكر بأف ىؤالء كانكا مف أئمة المعتزلة في ىذه الفترة   
يعقكب بف عبداهلل الشحاـ البصرم رئيس المعتزلة في ىذه المدينة، كقد تتممذ أبك الحسف 

كسجمت بينيما مناظرات تناقميا  ،األشعرم  قبؿ تحكلو مف مذىب اإلعتزاؿ عمى يد الجبائي
د بف العمماء فيما بينيـ. كمف األئمة البارزيف اآلخريف في مذىب اإلعتزاؿ أيضان عمي بف محم

كقد ذكر أنو تفقو عمى  (ّْ)ىػ(.ِّْأبي الفيـ المعركؼ بأبي القاسـ التنكخي المتكفى سنة )
مذىب أبي حنيفة، فضالن عف  معرفتو بعمـ الكالـ عمى اإلتجاه اإلعتزالي، كمعرفتو بالعمـك 

 (ّٓ)األخرل، كمنيا أنو تقمد مناصب نتيجة كفايتو إذ كاف قاضيان في البصرة كاألىكاز.

ف في بغداد في ىذه الفترة جممة مف أصحاب اإلعتزاؿ عمى الرغـ مف عدـ كا   
شيرتيـ مثؿ الجبائي كابنو، كأبكعبداهلل البصرم الحسيف بف عمي  المعركؼ بالجدؿ المتكفى 

 (ّٔ)ىػ(، إذ كاف لو الكثير مف التصانيؼ في اإلعتزاؿ  كما كاف حنفيان في الفركع.ّٗٔسنة )
كالـ كلقد كصؼ بمزايا عديدة إنطمؽ فييا مف خمفية مكقفو مف إعالـ ككاف مقدمان في الفقو كال

ىػ( الذم كانت لو محطة في بغداد ّٕٓككذلؾ أبك القاسـ الدراكي المتكفى سنة ) (ّٕ)الكالـ.
ككاف مصاحبان إلى الكزير الصاحب بف عباد، كقد كصفو أبك حياف  ،ثـ سافر إلى نيسابكر

التكحيدم: " أنو اتخذ الشيادة مكسبو، كىك يأكؿ الدنيا بالديف، كيغمب عميو الٌمكاط، كال يرجع 
، كلقد (ّٖ)إلى ثقة كأمانة، كلقد تيٌتؾ بنيسابكر قديمان، كببغداد حديثان، ىذا مع الفدامة كالكخامة

رم. كابف عٌباد يكنفو كيقٌربو ليككف داعية لو كنائبان عنو، ػكىك اليكـ قاضي النٌد بجعؿ غالـ، 
كمف المعتزلة أيضان عمي بف ( ّٗ)". كليس لو أصؿ كىك مف سكاد ىمذاف، كأبكه كاف فاٌلحان 
ىػ( كقد كاف مقيما في بغداد، إذ ّٕٕأحمد بف طالب المعركؼ بأبي الحسف المعدؿ المتكفى )

كمف أعالـ المعتزلة أيضان في العيد  (َْ)امة رد فيو عمى الشيعة اإلمامية.صنؼ كتابان في اإلم
الذم كصؼ بأنو سيء  ،ىػ(َّٖالبكييي طمحة بف محمد بف جعفر أبك القاسـ المتكفى سنة )

الحاؿ مف الحديث ككاف يذىب إلى اإلعتزاؿ كيدعك إليو، كعمي بف سعيد المعركؼ بأبي 
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ككاف أحد متكممي المعتزلة  (ُْ)ىػ( المقيـ في بغداد.َْْالحسف االصطخرم المتكفى سنة )
 ،كلعؿ أبرز مف جاء بعد ىؤالء مثؿ الفكر المعتزلي في العصر البكييي  ،كشافعيان في الفركع

إذ كاف لو دكر تاريخي  (ِْ)ىػ(.ُْٓالقاضي عبد الجبار المعتزلي في خراساف  المتكفى سنة )
نظرم اليائؿ في مسائؿ عمـ الكالـ مف خالؿ ميـ في تكثيؽ مفاىيـ المعتزلة كعطائيا ال

عثر  ،مكسكعتو الشييرة "المغني في أبكاب العدؿ كالتكحيد" كالتي تقع في كاحد كعشريف مجمدان 
كما قاـ تالمذتو مف بعده بتدكيف الكثير مف أفكاره  ،عمى ثمثييا تقريبان كما زاؿ الباقي مفقكدان 

 (ّْ)كأرائو.

د كأقاـ عند الشيخ أبي عبداهلل مدة يسيرة حتى فاؽ األقراف كقد رحؿ اليمذاني إلى بغدا
كأخذ العمـ  ،إذ نشأ كقرأ في مدينة العمـ كحاضرة الخالفة بغداد( ْْ)كصار فريد دىره آنذاؾ.

عف  أكابر العمماء مما أدل إلى تكسع أيفقو كعممو، فضالن عف لقائو بأكابر العمماء كالفقياء 
مما حمؿ عمى الكزير الصاحب  ،شيرتو في الديار اإلسالميةكالمفكريف كاألدباء حتى ذاعت 

كزير البكييييف  في تمؾ الفترة إلى استدعائو إلى الرم، كظؿ مكاظبان عمى العمـ  (ْٓ)بف عباد
،في ىذه المدينة حتى ترقى إلى منصب قاضي القضاة ىناؾ

كفييا خمع الكزير الصاحب  (ْٔ)
،بف عباد بقضاء الرم كما تحت حكـ مؤيد الدكلة بف ركف الدكلة

كقيؿ تكلى قضاء ىمذاف  (ْٕ)
 (ْٖ)كالجباؿ فضالن عف الرم.

 األشاعرة 
لقد تكممنا بشكؿ مكجز عف المعتزلة، نشاتيا، كتطكرىا، كأىـ رجاالتيا ثـ المراحؿ    

القضايا التي تناكلتيا في كثير مف األحياف كأىميا فتنة التي مرت بيا ىذه الفرقة، كاألمكر ك 
كاإليغاؿ في ربط العقيدة اإلسالمية بالفمسفة  ،خمؽ القرآف، كما أريؽ حكليا مف دماء المسمميف

اليكنانية، إذ كاف المعتزلة يمثمكف دكر التحرر المطمؽ في التفكير اإلسالمي حيف تناكلكا 
كبيرة، كالخمكد في الجنة كالنار، كغير ذلؾ مف القضايا مسائؿ الجبر كاإلختيار، كفاعؿ ال

الدينية، كلكف في نفس الكقت كانت ىناؾ جماعات مثمت جانب التحفظ في التفكير 
فقد ظير مف بيف  (ْٗ)ف مثال دكر النقيض.ااإلسالمي، كعمى ىذا األساس صار لدينا طرف

ـ ما لبث أف اختط خطان معينان ال المعتزلة المندفعيف مفكر كاف يؤمف بما يقكلو أكؿ األمر، ث
ىك إلى الشطط فتؤذم، كال ىك إلى الجمكد فتنحصر، ىذا المفكر اإلسالمي ىك أبك الحسف 
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 عمي بف إسماعيؿ  األشعرم مف نسؿ أبي مكسى األشعرم صاحب قضية التحكيـ المشيكرة
 (َٓ)ىػ(.ِّْىػ( كتكفي سنة )َِٔكلد سنة ) ىػ(،ّٖسنة )

تجاىاتو     ،كمف خالؿ ىذه المقدمة يبدك أف األشعرم إستطاع بمكرة أفكاره كا 
كتصنيؼ كتبو التي شكمت ردان عمى المعتزلة كاإلمامية كغيرىـ مف الفرؽ اإلسالمية التي 

كقد أحصيت تصانيفو كمؤلفاتو في ىذا المجاؿ حتى بمغت نحك  (ُٓ)انتشرت في تمؾ الفترة.
 خمسة كخمسيف مجمدان. 

يعد األشعرم مف عمماء البصرة، ثـ تكجو مف مكطنو األصمي البصرة بعد أف ك    
ترؾ مذىب اإلعتزاؿ إلى بغداد، كاستقر في بغداد إلى أف تكفي بيا. كتجدر اإلشارة إلى أف 
األشعرم ىك شافعي الفركع، كلكنو رجع إلى مذىب السمؼ الصالح كما أعمف ىك نفسو أكثر 

 (ِٓ)حنبؿ. مذىب أحمد بف أنو عمىمف مرة 

كمف أبرز مف مثؿ األشاعرة في العصر البكييي ىك محارب بف محمد المعركؼ    
كعمي بف عيسى الرماني المتكفى  (ّٓ)ىػ(.ّٗٓبأبي العالء القاضي الشافعي المتكفى سنة )

كىك مف العمماء المتكمميف عمى المذىب األشعرم الذيف كانكا امتدادان  (ْٓ)ىػ(.ّْٖسنة )
في زمانيـ، كىنا يبرز القاضي الشافعي في مصنفاتو  التي ردت عمى  محدكدان لألشعرم

 أما الرماني (ٕٓ)، كغيرىـ مف الفرؽ األخرل.(ٔٓ)كالجيمية ،(ٓٓ)المخالفيف مف القدرية
كمف العمماء اآلخريف ممف مثؿ ( ٖٓ)فقد كاف متكممان عمى المذىب األشعرم. ىػ(ّْٖ)ت

ىػ(، إذ مثؿ َّْالمتكفى سنة ) (ٗٓ)الباقالني.المذىب األشعرم في العصر البكييي ىك إبف 
المذىب خير تمثيؿ، كما أنو أصبح المتكمـ باسـ ىذا المذىب، كىك مف أىؿ البصرة لكنو ىذا 

لقد تميز إبف الباقالني بمميزات  .سكف في بغداد كتمقى عمكمو عمى يد كبار العمماء في عصره
كقد كاف البف الباقالني مناظرات ( َٔ)مانو.أىمتو إلى أف يككف عمى رأس اإلتجاه األشعرم في ز 

كقد عبرت ىذه المناظرات كالمساجالت  (ُٔ)كثيرة مع مخالفيو مف عمماء الشيعة كالمعتزلة.
 العممية بيف المذاىب إلى ذركة التفاعؿ الفكرم في ىذه الفترة.

 ككاف ابف الباقالني يتمتع بمميزات أىمتو إلى أعماؿ كثيرة جذبت إنتباه السمطة   
، كقد أتميا (ِٔ)البكييية الحاكمة كعمى رأسيا عضد الدكلة ، إذ بعثو في سفارة إلى ممؾ الرـك

 ،كىذا دليؿ كاضح عمى مدل إمكانية الباقالني الفكرية كالعممية كالمغكية (ّٔ)عمى أحسف كجو.
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 ألف اختيار السفراء كاف يتـ كفؽ ضكابط معينة ال ،كأسمكب الحكار المقنع الذم كاف يتمتع بو
 تنطبؽ عمى الجميع.

بعض الصفات التي كاف يتمتع بيا ابف الباقالني  ىػ(َٖٖ)ت كذكر ابف خمدكف   
منيا قكة الشخصية، كاإلرادة القكية، كقكة الرأم، كحضكره أماـ الممكؾ كالعمماء كالفقياء 

ف لو ككجياء القكـ، كعدت الميمة األكثر تميزان لدل الباقالني تمكنو مف التصدم إلى المخالفي
 (ْٔ)مف الفرؽ اإلسالمية في تمؾ الفترة، إعتمادان عمى المناظرات العممية كاألدلة العقمية.

 الخكض فيو كاستحساف الكالـ بعمـ االعتراؼ المرحمة عصر كيمكف اف نعد ىذه   
 صياغة لمعقيدة، يقدـ العقدم الفكر كاف كفييا ( ٓٔ)اليجرم. الرابع القرف في األشعرية نشأة منذ

كالجماعات،  األفراد عند السمككية المسيرة أيدلكجيان يرشد مكجيان  كاتخاذىا بيا، التديف ترٌشد
 الثقافات عاديات مف عمييا فييا، كيحافظن  الناجمة طريقيا في تبرز التي األخطاء كيصحح
 يعيشو الذم الكاقع في ضكء العقيدة يصكغ المرحمة ىذه طيمة العقدم ظؿ الفكر كقد الغازية،

 مشاكؿ مف أيدييـ بيف ينجـ كفيما ، كفمسفية دينية تحديات لو مف يتعرضكف فيما المسممكف
 (ٔٔ)المتسارع. الحضارم النمك نتيجة ذاتية

 اإلمامية الشيعة
و( عمى الخصكص كقالكا بإمامتو يىـ الذيف شايعكا اإلماـ عمي )كـر اهلل كج   

ما خفيان  ف خرجت كخالفتو نصان ككصية، إما جميان كا  كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده، كا 
فبظمـ يككف مف غيره أك تقية مف عنده، كقالكا: " ليست اإلمامة قضية مصمحيو تناط باختيار 
العامة كينتصب اإلماـ بنصبيـ، بؿ ىي قضية أصكلية، كىي ركف الديف، ال يجكز لمرسؿ 

ىمالو، كال تفكيضو إلى الع رسالو".عمييـ السالـ إغفالو كا   امة كا 
بكجكب التعييف كالتنصيص، كثبكت عصمة األنبياء كاألئمة كجكبان "كيجمعيـ القكؿ    

 (ٕٔ)عف الكبائر كالصغائر. كالقكؿ بالتكلي كالتبرم قكال، كفعال، كعقدا، إال في حاؿ التقية."
أما اإلمامية كالتي ىي جزء مف الشيعة فيـ القائمكف بإمامة عمي )رضي اهلل عنو(    

بعد النبي عميو السالـ؛ نصا ظاىران، كتعيينان صادقان، مف غير تعريض بالكصؼ بؿ إشارة إليو 
بالعيف، قالكا: "كما كاف في الديف كاإلسالـ أمر أىـ مف تعييف اإلماـ، حتى تككف مفارقتو 

مى فراغ قمب مف أمر األمة، فإنو إنما بعث لرفع الخالؼ كتقرير الكفاؽ، فال يجكز أف الدنيا ع
يفارؽ األمة كيتركيـ ىمالن يرل كؿ كاحد منيـ رأيان، كيسمؾ كؿ كاحد منيـ طريقان ال يكافقو في 
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ذلؾ غيره، بؿ يجب أف يعيف شخصان ىك المرجكع إليو، كينص عمى كاحد ىك المكثكؽ بو 
( ٖٔ)كقد عيف عميان رضي اهلل عنو في مكاضع تعريضان، كفي مكاضع تصريحا." .كالمعكؿ عميو

كاإلمامية ليست فرقة كاحدة كما يتبادر لمذىف بؿ ىي فرؽ كثيرة متعددة كالباقرية، كالجعفرية 
الكاقفة، كالناككسية التي قالت بأف جعفر الصادؽ حي لـ يمت كلف يمكت حتى يظير، 

 (ٗٔ)امة عبدالمة األفطح، كاإلسماعيمية، كالمكسكية، كاإلثناعشرية.كاالفطحية الذيف قالكا بإم
كالشيعة فيما ذىبكا إليو مف أمر الكصية، كالعصمة، كالرجعة، كاف ناشئان عف    

الصعكبات كالمشاكؿ التي أرىقت المسمميف بسبب قضية الخالفة، كما أدت إليو مف فتفو 
، فأحدث ذلؾ في نفكسيـ يأسان مف أف ينص مح الكاقع بالطريقة التي يسير عمييا فأحدثكا كمآسو

  (َٕ)لمكاقع البئيس. آراءىـ تمؾ حال

كعمى الرغـ مف أننا نجد أف التصنيؼ  لمكالـ الشيعي  جاء متأخران في عمـ الفقو    
كالحديث إلى العيد البكييي؛ إال أننا نجد بدايات عمـ الكالـ جاءت مبكرة منذ زمف اإلماميف 

ىػ(، ُْٖىػ( كابنو جعفر بف محمد الصادؽ المتكفى )ُُْمحمد بف عمي الباقر المتكفى )
ف عمـ الكالـ بدأ مبكران لدل أعالـ الشيعة، كىي ضركرة ممحة لظيكر كازدياد كىذا يدؿ عمى أ

 (ُٕ)الفرؽ كالمذاىب الدينية.

كعمى أساس ىذا الظيكر المبكر لمعمماء الشيعة كدخكليـ في خضـ عمـ الكالـ،    
فقد ظيرت لدينا شخصيات شيعية كثيرة، كبدأت بتأليؼ الكتب الكثيرة مف أجؿ الرد عمى 

إسماعيؿ بف عمي بف  ،يف، كبرز لدينا قبؿ العصر البكييي بعض مف ىؤالء منيـالمتكمم
كيعد مف أبرز عمماء ( ِٕ)ىػ(.ُُّإسحاؽ المعركؼ بأبي سيؿ النكبختي المتكفى سنة )

اإلمامية في الفترة التي سبقت العصر البكييي، ككاف مف أىـ كجكه آؿ نكبخت مف األسرة 
ألؼ مجمكعة مف الكتب ما يقارب خمسة كعشريف كتابان في الشيعية المعركفة في بغداد، كقد 

 الرد عمى عمماء أىؿ الكالـ كنقد مقكالتيـ الشائعة في ذلؾ الكقت .
 ،ىػ(ُّٖكمف أعالـ المتكمميف اإلمامية في تمؾ الفترة إبف الجنيد المتكفى سنة )   

، إذ جاء ذكره أنو ككاف مف مؤسسي أطركحة اإلجتياد في الفقو اإلمامي بعد الغيبة الصغرل
كلو أربعة عشر كتابان معظميا في الكالميات، كيظير مف ذلؾ أف  ،مف أكابر الشيعة اإلمامية
 (ّٕ)دكر ابف الجنيد كاف كبيران.
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ىػ(، كاف ّٔٓككذلؾ عبد اهلل بف أحمد المعركؼ بابف زيد األنبارم المتكفى سنة )   
منيا ذات طابع كالمي كفمسفي في مقيمان في كاسط، كذكر أنو كاف لو مف الرسائؿ سجؿ 

 (ْٕ)نصرة المذىب الشيعي، كذكر أف لو كتابان في اإلمامة.

كمف األئمة الشيعة الذيف برزكا في العصر البكييي، الشيخ المفيد المتكفى سنة    
كالحديث عف الشيخ المفيد في غاية األىمية ألنو مف أبرز أئمة الشيعة في تمؾ  (ٕٓ)ىػ(.ُْٕ)

الفترة، فقد تتممذ عمى يديو الكثير مف العمماء كالفقياء الذيف برزكا في عمكـ مختمفة منيا ما 
يخص مكضكعنا، كىك عمـ الكالـ. كلمشيخ المفيد العديد مف المصنفات منيا المقنع كاليداية، 

المسائؿ، كخالصة اإليجاز، كالمسائؿ الطكسية، كأحكاـ النساء، كذبائح أىؿ الكتاب، كالمقنعة ك 
        (ٕٔ)كالمسح عمى الرجميف، كرسالة في المير، كجكابات أىؿ المكصؿ.

كينقؿ لنا إبف النديـ أف رياسة الشيعة كانت لو في الفقو كالكالـ كاآلثار، كقد طغى    
تعريؼ التكحيد لو؛ إذ يصؼ لسانو بالجدؿ كأشد صبران عمى نشاط الشيخ المفيد الكالمي عمى 

أما النجاشي فيصفو كصفا دقيقا ( ٕٕ)الخصـ كخفي السر ككثير الحيمة مع جماؿ في العالنية.
ذ يكرد لو أكثر  مف بعبارتي الشيخ كاألستاذ كاف فضمو أشير أف يكصؼ في الكالـ كغيره كا 
مى الرغـ مف مبالغة النجاشي في عدد مؤلفات كع (ٖٕ)مف مئة كتاب كأكثرىا ذك طابع كالمي.

كىذا ما ال نستطيع نكرانو كفضمو في العمكـ  ،الشيخ المفيد؛ إال أنو كاف مف أصحاب المؤلفات
 كافة.

كأكثر مؤلفاتو ىذه ىي في الرد عمى مخالفيو، فضالن عف عرض المذىب الشيعي    
 بشكؿ خاص.
ىػ(، كقد برع في عمـ ّْٔمتكفى سنة )جاء بعد الشيخ المفيد الشريؼ المرتضى ال   

كلقد برز ىذا العالمة كتقدـ كاتخذ مف العقؿ كالمنطؽ في الكالـ الشيعي كتأسيسو  (ٕٗ)الكالـ.
بطريقة جديدة، كلمشريؼ المرتضى تصانيؼ كثيرة في المذىب الشيعي. كقد تابع الشيخ 

ـ اإلمامي عف المرتضى ما بدأه أستاذه الشيخ المفيد مف محاكالت لفصؿ عمـ الكال
كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ اشتراكان بيف اإلمامية كالمعتزلة في كثير مف مفردات  (َٖ)اإلعتزاؿ.

المنيج الكالمي كبعض األصكؿ. كنتيجة لمحركة الفكرية التي سادت فترة العصر البكييي، 
كمف  ،كانت المناظرات كالمساجالت الفكرية بيف أئمة كعمماء المذاىب اإلسالمية عمى أكجيا

ىذه المناظرات، المناظرة التي حدثت بيف  الشريؼ المرتضى كالقاضي عبد الجبار المعتزلي 
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في بغداد، كقد أكضحت ىذه المناظرات القدرة الفائقة التي تميز بيا الشريؼ المرتضى 
كالقاضي عبد الجبار المعتزلي في مسائؿ فقيية كثيرة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يتعمؽ بفترة 

الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، كىي االجراءات التي اتخذىا، خاصة فيما  خالفة
كأيضان مسألة الجزية كطريقة اإلجتياد في ىذه المسالة تعكد إلى ( ُٖ)يتعمؽ بأرض السكاد.

كمف العمماء  (ّٖ)ككذلؾ مسألة القضاء. (ِٖ)اإلماـ كما يرل فييا بعد مشاكرة الصرحاء كالفقياء.
نتمكا إلى ىذا المذىب كبرعكا في ىذه الفترة، الطكسي العالـ المتكمـ المتكفى اآلخريف ممف ا

كقد اشترؾ مع الشيخ المفيد كالشريؼ المرتضى في العمؿ الكالمي  (ْٖ)ىػ(.َْٔسنة )
ككاف لو أفؽ خاص بالكالـ أكثر مما كاف في الفقو، كذلؾ لـ  ،كاإلستنتاجات كالمؤلفات الكثيرة

يكف عمى حساب النكعية التي اىتـ بيا الشيخ في أكثر عمكمو، كبذلؾ تككف شيرتو في عمـ 
كيبدك أف ما حدث مف إحراؽ داره عمى  .الكالـ تفكؽ شيرتو في مجاؿ العمـك الدينيةاألخرل

كبذلؾ لـ  (ٖٓ)ؽ، كاف دليالن عمى نشاطو في عمـ الكالـ.أثر انييار البكييييف كنيايتيـ في العرا
حراؽ، فقد آثر  تسمح الظركؼ بأف يبقى الطكسي في بغداد بسبب ما جرل لداره مف نيب كا 

 (ٖٔ)اإلنتقاؿ إلى مدينة النجؼ مف أجؿ إكماؿ تجربتو العممية.

 الخاتمة

إلى  (ييعمـ الكالـ كأثره عمى المجتمع في العصر البكي)تكصؿ البحث في    
 مجمكعة مف النتائج منيا: 

أخذ الجانب الفكرم كخاصة فيما يتعمؽ بعمـ الكالـ بالتطكر كاإلزدياد عمى يد  -ُ
 العمماء كالفقياء الذيف برزك في ىذه الفترة.

كاف لممناظرات كالمساجالت التي كانت تحدث بيف الفرؽ كالمذاىب عمى  -ِ
 نكاعيا كازدياد المؤلفات كالمصنفات.اختالؼ أنكاعيا أثر في تنامي العمكـ عمى كافة أ

يبدك أف بعض سالطيف البكييييف سمح بحرية طرح األفكار كعمى رأسيـ  -ّ
 عضد الدكلة البكييي مما أدل إلى قياـ حركة عممية كاسعة في تمؾ الفترة. 

ظير لنا في ىذه الفترة جمكع مف العمماء كالفقياء الذيف تسيدك سدة العمـ  -ْ
يـ العممية بالظيكر، كذلؾ ال نستطيع أف ننكر تقدـ العمـك كرقييا في اتحرك كبدأت مؤلفاتيـ كط

غير مدركسة تجاه العامة في  كانت تصرفات بعض السالطيف البكييييف اف ىذه الفترة رغـ
 بغداد.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  -
السيد ىػ (،اعجاز القرآف الكريـ ،تحقيؽ َّْالباقالني ،ابي بكر محمد  بف الطيب،)ت .ُ

 ،نشر دار المعارؼ ،مصر ،بالت .ّاحمد صقر،ط
ىػ( ،ىدية ُّٗٗالبغدادم ، : إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني ،)ت  .ِ

العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في 
ء التراث العربي ، أعادت طبعو باألكفست: دار إحيآُُٗمطبعتيا البيية استانبكؿ 

 بيركت .
ىػ( ٕٗٓابف الجكزم ،: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،)ت  .ّ

،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ ،تحؽ، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر 
 .ُِٗٗىػ/ُُِْ،نشر دار الكتب العممية ،بيركت ،ُعطا ،ط

إلسالمي ،بال ط ،نشر مديرية الكتب جمعة ،د عمي ،تاريخ الفكر العربي ا .ْ
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖكالمطبكعات الجامعية ،حمب ،

ىػ ( اإلمتاع ََْابك حياف التكحيدم ، عمي بف محمد ابف العباس التكحيدم، )ت .ٓ
،نشر: دار الكتب العممية ُكالمؤانسة ، تحؽ : محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ط 

 ـ. ََِّىػ / ُِْْ،بيركت / لبناف 
لحديد ، حميد بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسيف  أبك حامد، عز الديف )ت ابف ابي ا .ٔ

ىػ(، شرح نيج البالغة، تحؽ محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ،بال ط ،نشر ،دار احياء ٔٓٔ
 الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه .

،نشر ُىػ( ،لساف الميزاف ،طِٖٓابف حجر ،شياب الديف ابي الفضؿ احمد ،)ت .ٕ
 االعممي لممطبكعات ،بيركت ،بال ت.مؤسسة 

الحمي ،حسف بف يكسؼ بف عمي ، رجاؿ العالمة الحمي المسمى )خالصة االقكاؿ في  .ٖ
 ىػ . ُُّٖ، مط الحيدرية ، النجؼ ،  ِعمـ الرجاؿ ( ، ط
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،مط ْحسف ،ابراىيـ حسف ،تاريخ االسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي ،ط  .ٗ
 .ُٔٗٗدار الجبؿ ،

ىػ( ،  َُٕٔحاجي خميفة ، مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني ، )  .َُ
كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، الناشر: مكتبة المثنى ، بغداد )كصكرتيا 
عدة دكر لبنانية، بنفس ترقيـ صفحاتيا، مثؿ: دار إحياء التراث العربي، كدار العمـك 

 ـ .ُُْٗالحديثة، كدار الكتب العممية( 
 حسيف ،محسف محمد ،االستشراؽ برؤية شرقية ،بال ط ،مط الكراؽ ،بغداد،بال ت .  .ُُ
الخطيب البغدادم  ، : أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف ميدم بف   .ُِ

،نشر دار الغرب ُىػ(،  تاريخ بغداد ،تحؽ بشار عكاد معركؼ ،طّْٔأحمد،)ت
 ـ. ََِِىػ/ ُِِْاإلسالمي ،بيركت ،

ق( ،كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ُٖٔشمس الديف )ت ابف خمكاف ،ابك العباس  .ُّ
 ،تحقاحساف عباس ،بالط ،مط دار صادر ،بيركت ،بال ت .

ق( ،المقدمة ،مط الكشاؼ ،بيركت َٖٖابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد ،)ت   .ُْ
 ،بالت .

ق(،المناقب ،تحؽ الشيخ ٖٔٓ،)تي ،المكفؽ بف احمد بف محمد المكيالخكارزم  .ُٓ
 ق .ُُْٔمط مؤسسة النشر اإلسالمي ،قـ ، ،ِحمكدم ،طمالؾ الم

،نشر المطبعة الحيدرية  ُق( ،رجاؿ ابف داكد ،طَٕٕابف داكد ،تقي الديف ،)ت  .ُٔ
 ق.ُِّٗ،النجؼ ،

ق(،سير اعالـ النبالء ْٖٕالذىبي ،شمس الديف محمد بف احمد ،)ت  .ُٕ
 ق .ُُّْ،نشر مؤسسة الرسالة ،بيركت ، ٗ،تحقشعيباالرنكؤط كابراىيـ الزيبؽ،ط

 ،مط دار العمـ لممالييف ،بيركت ،بال ت . ٓالزركمي ،خير الديف ،االعالـ ،ط  .ُٖ
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ىػ ( طبقات الصكفية ، تحؽ ُِْالسممي ، محمد بف الحسيف بف محمد ، )ت   .ُٗ
ىػ / ُُْٗ، نشر دار الكتب العممية ، بيركت ،  ُمصطفى عبد القادر عطا ، ط

 ـ.ُٖٗٗ
ىػ( ، االنساب ، ِٔٓالسمعاني ، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي ، )ت  .َِ

، نشر مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، ُتحؽ عبد الرحمف بف يحيى المعممي ، ط
 ـ . ُِٔٗىػ / ُِّٖحيدر اباد ، 

ق( إتماـ الدراية لقراء ُُٗالسيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف ،)  .ُِ
،نشر دار الكتب العممية ،بيركت  ُحؽ الشيخ إبراىيـ العجكز ،طالنقاية ،ت

 ـ .ُٖٓٗق/َُْٓ،
-قّّْسميب ،حسف ،تاريخ العراؽ في العيد البكييي دراسة في الحياة الفكرية   .ِِ

 ـ .ََِٖق/ُِْٗ،مط دار المحجة البيضاء ،بيركت ،لبناف ،ُق،طْْٕ
في الفكر اإلسالمي ،بال سمماف ،عباس محمد حسف ،الصمة بيف عمـ الكالـ كالفمسفة   .ِّ

 ـ .ُٖٗٗط ،دار المعرفة الجامعية ،السكيس ،
ق(، معجـ المطبكعات العربية ُُّٓسركيس ، يكسؼ بف إلياف بف مكسى ،)ت  .ِْ

 ـ . ُِٖٗ -ىػ  ُّْٔكالمعربة ،بال ط ،نشر مطبعة سركيس بمصر ،
كزيع، د. ت، الشابي، عمي كزمالئو، المعتزلة بيف الفكػر كالعمؿ، الشركة التكنسية لمت  .ِٓ

 د. ط.
ق( الممؿ ْٖٓالشيرستاني ، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد ، )ت  .ِٔ

 كالنحؿ ، بال ط ،نشر مؤسسة الحمبي ،بال ت .
الشكعة ،مصطفى محمد ،اسالـ بال مذاىب ،بال ط ،نشر الدار المصرية المبنانية   .ِٕ

 ،بال ت.
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ق(، الكافي بالكفيات    ْٕٔاهلل ،) الصفدم ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد  .ِٖ
بيركت ،  –،تحؽ ، أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،بال ط، نشر: دار إحياء التراث 

 ـ.َََِق/َُِْ
 في اإلسالمية الفرؽ آلراء فمسفية دراسة الكالـ عمـ في محمكد، أحمد صبحي،  .ِٗ

 ،ٓط  بيركت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، األشاعرة(، ِالديف، ) أصكؿ
 ـ. ُٖٓٗ

،مط  ُطاش ،كبرم زاده ،مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمكـ ،ط  .َّ
 ـ .ُٖٓٗدار الكتب العممية ،بيركت ،

الطيراني ،الشيخ آغا بزرؾ ،  طبقات أعالـ الشيعة نكابغ الركاة في راكية الكتاب   .ُّ
ق/    َُّٗلبناف ،،تحؽ عمي تقي فنركم ، نشر دار الكتاب العربي ،  بيركت/ 

 ـ .ُُٕٗ
 ـ .ُّٖٗق/َُّْ، نشر دار االضكاء ،بيركت،لبناف ،ّالذريعة ، ط  .ِّ
ق( ،  تاريخ دمشؽ، ُٕٓابف عساكر ، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت  .ّّ

تحؽ عمرك بف غرامة العمركم،بال ط ،نشر دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 ـ .ُٓٗٗق/ُُْٓ،
ق(، شذرات الذىب في َُٖٗحنبمي ، أحمد عبد الحي بف محمد  ، )تابف العماد ال  .ّْ

، ُأخبار مف ذىب ، تحؽ محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط،ط
 ـ. ُٖٔٗىػ / َُْٔنشر: دار ابف كثير، دمشؽ  ،بيركت ،

ق(،  َٔٔفخر الديف الرازم ،   أبك عبد اهلل محمد ف الحسف بف الحسيف التيمي،)  .ّٓ
اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف،تحؽ عمي سامي النشار ،بال ط ،نشر دار الكتب 

 العممية ،بيركت ،بال ت .
،مط دار العمـ لممالييف ْفركخ ،عمر، تاريخ الفكر العربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ط  .ّٔ

 ـ.ُّٖٗ،بيركت ،لبناف ،
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ىػ(، ُٕٖالفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى:  .ّٕ
القامكس المحيط، تحقيؽ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بأشراؼ: محمد 

، ٖلبناف، ط -نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة لمطبعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
 ـ(.ََِٓىػ_ ُِْٔ)
الفيكمي، محمد ابراىيـ، )د. ت(، اإلماـ الغزالي كعالقة اليقيف بالعقؿ، دار الفكر   .ّٖ

 ـ.ُٖٔٗىرة، العربي، القا
القنكجي ،  أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني   .ّٗ

 ـ.ََِِق/ُِّْ،نشر دار ابف حـز ،ُىػ( ،ابجد العمـك ،طَُّٕالبخارم  )ت 
القمي ،الشيخ عباس بف محمد رضا ، الكنى كاأللقاب ، بال ط ، مط العرفاف ،   .َْ

 ىػ.ُّٗٓصيدا ، تصكير انتشارات بيدار ، قـ ، 
ق( ،  البداية كالنياية،تحؽ ْٕٕابف كثير ،  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ، )ت  .ُْ

 ـ .ُٖٖٗق/َُْٖ،نشر دار احياء التراث العربي ،ُعمي شيرم ،ط
كحالة ، : عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني ، معجـ المؤلفيف ،بال   .ِْ

 .  ط،نشر مكتبة المثنى ،بيركت ،دار احياء التراث العربي
ق( ،  آكاـ المرجاف في ذكر المدائف ْالمنجـ ، إسحاؽ بف الحسيف ، )تفي القرف  .ّْ

 ق .َُْٖ،نشر عالـ الكتب ،بيركت ،ُالمشيكرة في كؿ مكاف ،ط
ق(،مختصر ُُٕابف منظكر ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ،)  .ْْ

، ُتاريخ دمشؽ ، تحؽ ركحية النحاس ،كرياض عبد الحميد مراد،كمحمد مطيع  ط
 ـ .ُْٖٗق/َُِْنشر دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر،دمشؽ ،سكريا ،

ق(،  اإلكماؿ ْٕٓجعفر،)ابف ماككال ، سعد الممؾ، أبك نصر عمي بف ىبة اهلل بف   .ْٓ
،نشر دار ُفي رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب ،ط

 ـ.َُٗٗق/ُُُْالكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،
مرحبا،محمد عبد الرحمف ،مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة اإلسالمية ،بيركت   .ْٔ

 ـ.َُٕٗ،
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المعتزلي ،بحث منشكر في مجمة ديالى  محمد ،صداـ جاسـ ،القاضي عبد الجبار  .ْٕ
 ـ .ََِٗ،العدد الخامس كالثالثكف ،سنة 

ق(، ّْٖابف النديـ ،أبك الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم ،)  .ْٖ
،نشر دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ِالفيرست ،تحؽ ابراىيـ رمضاف ،ط

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ،
ق(،رجاؿ النجاشي ،تحؽ َْٓالنجاشي ، الشيخ ابي العباس احمد بف عمي ،)ت  .ْٗ

 ق.ُُْٔ،مط مؤسسة النشر اإلسالمي ،قـ ،ٓالسيد مكسى البشيرم ،ط
 ط كالتكزيع، لمنشر الزيتكنة ،ِكتنزيال ج فيمان  التديف في فقو المجيد، عبد النجار، د.  .َٓ

 ـ.ُٓٗٗ ، ِ
،نشر ُاسطية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ،طىراس ، محمد خميؿ ،  شرح العقيدة الك   .ُٓ

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْالرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ،
ياقكت الحمكم ، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي ،    .ِٓ

 ـ.ُٓٗٗ،مط دار صادر ،بيركت ،ِق( ، معجـ البمداف ، طِٔٔ)ت
  االحاالت

 

                                                 

 .ْٖٓ( ابف خمدكف، المقدمة، ص  ُ)
( الفيكمي، محمد ابراىيـ، )د. ت(، اإلماـ الغزالي كعالقة اليقيف بالعقؿ، دار الفكر العربي، القاىرة،  ِ)

 . ُِْص
، َُّٓ، ص ِ( حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، ج  ّ) ؛القنكجي ،أبجد العمـك

 .َْٖص
 .ُٗٗ( سميب، تاريخ العراؽ في العيد البكييي، ص ْ)
 . ْي ،اتماـ الدراية لقراء النقاية ،ص ( السيكط ٓ)
 .َِْ-َِّ( فركخ ،تاريخ الفكرالعربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ص  ٔ)
 .ُٗٗ( سميب ،تاريخ العراؽ في العيد البكييي ،ص  ٕ)
؛سمماف ،الصمة بيف عمـ الكالـ كالفمسفة في  َِْ( فركخ ،تاريخ الفكر العربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ص ٖ)

 .ُُي ،صالفكر اإلسالم
 .ُِٓ( سكرة النحؿ ،االية  ٗ)
 .ٖٓ( سكرة االسراء، االية  َُ)
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 .َُُ( سكرة المائدة،االية  ُُ)
 .ِٔ( جمعة،تاريخ الفكر العربي اإلسالمي ،ص ُِ)
 .ِِٖ( مرحبا، مف الفمسفة اليكنانية إلى الفمسفة اإلسالمية، ص ُّ)
 .ِٔ( جمعة ،تاريخ الفكر العربي اإلسالمي ،ص ُْ)
 .ُْ -َْ( حسيف ،االستشراؽ بركاية شرقية،ص ُٓ)
( المانكية :أصحاب ماني بف فاتؾ الحكيـ، الذم ظير في زماف سابكر بف أردشير، كقتمو بيراـ بف  ُٔ)

ىرمز بف سابكر، كذلؾ بعد عيسى ابف مريـ عميو السالـ. أحدث دينا بيف المجكسية كالنصرانية، ككاف يقكؿ 
ىاركف المعركؼ بأبي عيسى بنبكة المسيح عميو السالـ. كال يقكؿ بنبكة مكسى عميو السالـ، حكى محمد بف 

: أف الحكيـ ماني زعـ أف العالـ مصنكع مركب مف  الكراؽ، ككاف في األصؿ مجكسيا عارفا بمذاىب القـك
أصميف قديميف: أحدىما نكر، كاآلخر ظممة، كأنيما أزلياف لـ يزاال، كلف يزاال، كأنكر كجكد شيء إال مف أصؿ 

داركيف، سميعيف بصيريف، كىما مع ذلؾ في النفس، كالصكرة قديـ، كزعـ أنيما لـ يزاال قكييف حساسيف، 
كالفعؿ، كالتدبير متضاداف. كفي الحيز متحاذياف، تحاذم الشخص كالظؿ .ينظرالشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ 

 .ٖٖ؛فخر الديف الرازم ،اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف ،ص ِٓ-ْٗ،ص  ِ،ج
م ظير في أياـ قباذ كالد أنكشركاف، كدعا قباذ إلى مذىبو، ( المزدكية: أصحاب مزدؾ. كمزدؾ ىك الذ ُٕ)

فأجابو. كطمع أنكشركاف عمى خزيو كافترائو فطمبو فكجده فقتمو، حكى الكراؽ أف قكؿ المزدكية كقكؿ كثير مف 
المانكية في الككنيف كاألصميف، إال أف مزدؾ كاف يقكؿ: إف النكر يفعؿ بالقصد كاالختيار. كالظممة تفعؿ عمى 

ف المزاج كاف عمى االتفاؽ كالخبط، ال بالقصد ا لخبط كاالتفاؽ. كالنكرعالـ حساس، كالظالـ جاىؿ أعمى. كا 
كاالختيار، ككذلؾ الخالص إنما يقع باالتفاؽ دكف االختيار،ككانمزدؾ ينيي الناس عف المخالفة، كالمباغضة 

النساء، كأباح األمكاؿ، كجعؿ الناس شركة كالقتاؿ. كلما كاف أكثر ذلؾ إنما يقع بسبب النساء كاألمكاؿ، أحؿ 
فييما، كاشتراكيـ في الماء، كالنار كالكإل. كحكى عنو أنو أمر بقتؿ األنفس، ليخمصيا مف الشر كمزاج 

 .ِٓ،ص   ِالظممة.ينظرالشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ج
 .ْٗ( حسيف ،االستشراؽ بركاية شرقية ،ص  ُٖ)
 .ُِٔ،ص  ِكمصباح السيادة في مكضكعات العمـك ،ج( طاش كبرل زاده ،مفتاح السعادة  ُٗ)
 .ِٖٖ( فركخ ،تاريخ الفكر العربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ص َِ)
 .ُٕٓ( ابف داكد الحمي ،رجاؿ ابف داكد ،ص  ُِ)
 .ِٖٗ( فركخ ،تاريخ الفكرالعربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ص   ِِ)
 .َِٗ( فركخ ،تاريخ الفكرالعربي إلى اياـ ابف خمدكف ،ص   ِّ)
( مرك: كىي في اإلقميـ الخامس، كبعدىا عف خط المغرب، خمس كثمانكف درجة، كعف خط االستكاء  ِْ)

ثماف كثالثكف درجة، كىي  مف أجٌؿ ككر خراساف. افتتحيا حاتـ بف النعماف الباىمي، في خالفة عثماف بف 
بيا ينزؿ كالة خراساف عفاف سنة إحدل كثالثيف ، كأىميا أشراؼ مف العجـ، كبيا قـك مف العرب مف األزد ك 
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؛ياقكت الحمكم؛معجـ البمداف ْٕ.ينظر المنجـ ،اكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف،ص
 .ُُِ،ص  ٓ،ج
 
بف جرير  -اسـ أبي داكد: فرج كقيؿ دعمي  -( القاضي احمد بف ابي داكد: كىك أحمد بف أبي داكد  ِٓ)

مالؾ بف عبد ىند بف لخـ بف مالؾ بف قنص بف منعة بف برجاف بف مالؾ بف عبد اهلل بف عباد بف سالـ بف 
بف دكس بف الدئؿ بف أمية بف حذاقة بف زىر بف إياد بف نزار بف معد بف عدناف، قدـ دمشؽ في صحبة 

 الخميفة المعتصـ مجتازان إلى مصر. 
الصحيح أف اسمو كنيتو. قاؿ الخميفة المأمكف ألحمد بف أبي داكد ما اسـ أبيؾ قاؿ ىك اسمو. يعني الكنية. ك 

كلي ابف أبي داكد قضاء القضاة لخميفة لممعتصـ ثـ لمكاثؽ، ككاف مكصكفان بالجكد كالسخاء كحسف الخمؽ 
ككفكر األدب، غير أنو أعمف مذىب الجيمية، كحمؿ السمطاف عمى امتحاف الناس بخمؽ القرآف.ينظر ،ابف 

 .ٔٔ،صّمنظكر ،مختصر تاريخ دمشؽ،ج
 . َُٓاعجاز القرآف  ،ص( الباقالني ، ِٔ)
 .ُّّ،ص ُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ِٕ)
 .ُٗٗ( سميب ، تاريخ العراؽ في العيد البكييي ،ص  ِٖ)
 . َِٓ،صُُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ِٗ)
 .َْٔ،ص  ْ( ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ،ج َّ)
 .ِْٖ( ابف النديـ ،الفيرست ،ص  ُّ)
 . ّٗٗ؛الشكعة ،اسالـ بال مذاىب ،ص ٔٓ( الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ص ِّ)
 .ٕٖ،ص ُٓ. ؛الذىبي ،سير اعالـ النبالء ،جٔٓ،صُُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ّّ)
 . ٕٕ-ٕٔ،ص ُِ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج  ّْ)
 ( ابف خمكاف ،كفيات االعياف ، ّٓ)
 ّٕ،ص  ٖ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ّٔ)
 .ِِِ( ابف النديـ ،الفيرست ،ص  ّٕ)
، اما الكخـ فيك: الرجؿ ( الفدـ: العيي عف الكالـ في ثقؿ كرخاكة كقمة فيـ، كالغميظ األحمؽ الجافيّٖ)

المحيط،  ، القامكسىػ(ُٕٖمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: ، الفيركزآبادلالثقيؿ. ينظر: 
تحقيؽ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بأشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة لمطبعة 

 .ُُٔٔك ُُْْـ(،  صََِٓىػ_ ُِْٔ، )ٖلبناف، ط -كالنشر كالتكزيع، بيركت
 َُٕابك حياف التكحيدم ،االمتاع كالمؤانسة ،ص  (ّٗ)
 .ُّْ ،ص ُُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج َْ)
 .ِْٗ،ص ُُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ُْ)
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 .ِّٖ،ص  ُُ( ابف كثير ،البداية كالنياية ،ج ِْ)
 ّْٕ( محمد ،القاضي عبد الجبار المعتزلي ،ص  ّْ)
 .ُِٗٔ،ص ِ( سركيس ،معجـ المطبكعات العربية كالمعرفة ،ج ْْ)
( الصاحب بف عباد : ىك ابك القاسـ اسماعيؿ بف عباد بف عباس مف اىؿ الطمقاف كىي بمدة بيف  ْٓ)

ىػ( لقب بالصاحب بف عباد لمصاحبتو الكزير ابي الفضؿ بف العميد . ينظر ِّٔقزكيف كايبير كلد سنة )
 .ُٖٓ،صْ؛ الطيراني ، الذريعة ،جَِٗ، ص ُ.البغدادم ىدية العارفيف ،ج

 ِّٖ،ِِر ،تاريخ مدينة دمشؽ ،ج( ابف عساك ْٔ)
 .ِّٕ، ّ( الزركمي ،االعالـ ،ج ْٕ)
 ِْْ،صُٕ( الذىبي ،سير اعالـ النبالء ،ج ْٖ)
 .ْٖٗ( الشكعة ،اسالـ بال مذاىب ،ص ْٗ)
 ٕٖ،ص ُ( الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ج َٓ)
 .َِٓ-ِْٗ،ص ّ؛ابف خمكاف ،كفيات االعياف ،جّْٔ،صُُ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ُٓ)
 .ْٖٓ( ابف خمدكف ،المقدمة ،ص ِٓ)
 .ُِٖ، ٓ؛الزركمي ،االعالـ ،جَِٕ،ص ٓ( السمعاني ،االنساب ،ج ّٓ)
؛حاجي ُِٓ،ص ْ؛ابف ماككال ،االكماؿ ،جُٕ،صُِ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ْٓ)

 .ُُُ، صُخميفة،كشؼ الضنكف، ج
يىًنٌي، كغيالف الدمشقي ٓٓ) ، المنكركف لمقدر، المكذبكف بتقدير اهلل تعالى ألفعاؿ ( القدرية:ىـ أتباع معبدو الجي

ف العباد ىـ المكًجدكف ألعماليـ. كبقكليـ قالت  العباد، الذيف قالكا: إف عمـ اهلل مستأنؼه ليس بقديـ، كا 
 .ْٗالمعتزلة.ينظر ىراس ،شرح العقيدة الكاسطية،ص 

ظيرت بدعتو بترمذ، كقتمو سمـ بف ( الجيمية : أصحاب جيـ بف صفكاف كىك مف الجبرية الخالصة،  ٔٓ)
 أحكز المازني بمرك في آخر ممؾ بني أمية. كافؽ المعتزلة في نفي الصفات األزلية، كزاد عمييـ بأشياء:

منيا قكلو: ال يجكز أف يكصؼ البارم تعالى بصفة يكصؼ بيا خمقو، ألف ذلؾ يقضي تشبييا، فنفي ككنو 
لقا؛ ألنو ال يكصؼ شيء مف خمقو بالقدرة، كالفعؿ، حيا عالما، كأثبت ككنو: قادرا، فاعال، خا

 .ٖٔ،صُكالخمؽ.ينظرالشيرستاني،الممؿ كالنحؿ ،ج
 .ِٕٓ،ص ُّ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ٕٓ)
 .ُّْ( ابف الجكزم ،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ ،ص ٖٓ)
 .ٖٔ،ص  ُٓ( الذىبي ،سير اعالـ النبالء،ج ٗٓ)
 .َُِ( سميب ،تاريخ العراؽ في العيد البكييي ،ص  َٔ)
 .ْٓٓ، ص ِ( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ،ج ُٔ)
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( عضد الدكلة البكييي : أبك شجاع فناخسرك، الممقب عضد الدكلة بف ركف الدكلة أبي عمي الحسف ابف  ِٔ)
مى تسميـ فارس إلى أبي شجاع بكيو الديممي  مرض عمو عماد الدكلة بفارس أتاه أخاه ركف الدكلة كاتفقا ع

فناخسرك بف ركف الدكلة، كلـ يكف قبؿ ذلؾ يمقب بعضد الدكلة، فتسمميا بعد عمو، ثـ تقمب بذلؾ ينظر ابف 
 .َٓ،ص ْخمكاف ،كفيات االعياف ،ج

 .ْٔٓ،ص ِ( الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد ،ج ّٔ)
 .ْٓٔ( ابف خمدكف ،المقدمة ،ص  ْٔ)
 ِالديف، ) أصكؿ في اإلسالمية الفرؽ آلراء فمسفية دراسة الكالـ عمـ في محمكد، أحمد ( صبحي، ٓٔ)

 .ُٔص  ، ـ ُٖٓٗ ،ٓط  بيركت، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، األشاعرة(،
 ـ،ُٓٗٗ ، ِ ط كالتكزيع، لمنشر الزيتكنة ،ِكتنزيال ج فيمان  التديف في فقو المجيد، عبد ( النجار، د. ٔٔ)

 .ُْ ص
.؛حسف ،تاريخ االسالـ السياسي كالديني كالثقافي ُْٔ،صُ( الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ج ٕٔ)

 .ُٖٗ؛الشكعة،اسالـ بال مذاىب ،صِِّ،صُكاالجتماعي، ج
 .ُِٔ،صُ( الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ج ٖٔ)
 .ُٖٗ( الشكعة ،اسالـ بال مذاىب ،ص  ٗٔ)
( انظػر: الشابي، عمي كزمالئو، المعتزلة بيف الفكػر كالعمؿ، الشركة التكنسية لمتكزيع، د. ت، د. ط،  َٕ)

 .ٗص
 .ٕٓ( الخكارزمي ،المناقب ،ص  ُٕ)
 .ّٗ؛القمي ،الكنى كااللقاب ، ُٕ؛الطيراني ،الذريعة ،ص  ِٕٗ،ص ِ( كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج ِٕ)
 .ِّٓ( ابف النديـ ،الفيرست ،ص ّٕ)
 .ُِٕ؛الطيراني ،اعالـ الشيعة ،ص ِّٖ،ص ُٗالصفدم ،الكافي بالكفيات ،ج  ( ْٕ)
 .ٕٔ،ص ُٓ( الذىبي ،سير اعالـ النبالء ،ج ٕٓ)
 .َْٓ-ْٗٗ،ص  ّ( الخطيب البغدادم ،ج ٕٔ)
 ّّٕ( ابف النديـ ،الفيرست ،ص ٕٕ)
 .ِّٖ -ِّٕ،ص ِ( النجاشي ،رجاؿ النجاشي ،ج ٖٕ)
 ْٕٗ،صُ( حاجي خميفة ،كشؼ الضنكف ،ج ٕٗ)
 .ُِّ( سميب ،تاريخ العراؽ في العيد البكييي ،ص َٖ)
 .ّٖٔ،ص ّ( ابف حجر ،لساف الميزاف ،ج ُٖ)
 .ُٔٔ -ُٓٔ،ص ّ( ابف ابي الحديد ،شرح نيج البالغة ،ج ِٖ)
 .ُٕٗ،صّ( ابف ابي الحديد ،شرح نيج البالغة ،ج ّٖ)
 ُٔ،صُُ( ابف الجكزم ،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ ،ج ْٖ)
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 .ُْٖ( الحمي ، رجاؿ العالمة الحمي ،ص  ٖٓ)
 .ُِٓ( سميب ،تاريخ العراؽ في العيد البكييي ،ص ٖٔ)
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