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المقدمة :
ٌمكن القول إن موضوع البحث له من األهمٌة والخصوصٌة على المستوٌٌن اإلقلٌمً والعالمً  ،فالتصوؾ
ومنذ ظهوره فً العراق بؤواخر القرن الثانً الهجري /الثامن المٌالدي حتى ٌومنا هذا مازال ٌحظى باألهمٌة وما
ٌزال أفراد من مجتمعنا العراقً ٌحبون التسمً به وخوض تجاربه  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تجاربه
ٌشترك فٌها أفراد من شعوب العالم المختلفة والمتنوعة الثقافات واللؽات واالنتماءات والبٌئات ؛ وهو على كل
حال لم ٌكن ٌوما حكرا على )) مجتمع معٌن أو مشتق عن دٌن بعٌنه بل هو مذهب من مذاهب المعرفة البشرٌة
)) ()1
ومسلك من سلوك اإلنسانٌة .
التصوؾ ما هو إال نزعة نفسٌة من النزعات الوجدانٌة الروحانٌة ولٌس فرقة مستقلة أو مذهب  ،وقد بلػ
التصوؾ ذروته عندما برز كظاهرة اجتماعٌة انتشرت بٌن أفراد المجتمع العراقً فً العصر العباسً  ،وقد حملت
التجارب الصوفٌة فً طٌاتها من بٌن ما حملت صور رائعة من الؽاٌات األخالقٌة والمثل العلٌا السامٌة والنبٌلة من
خالل تذوقهم للعالقة مع الخالق عز وجل ؛ وكان ابتداء ظهور التصوؾ ونشوءه أوال فً العراق فً العصر
العباسً ومنه أنتقل إلى باقً األمصار اإلسالمٌة فبرز دوره فً المجتمع اإلسالمً عامة والعراقً خاصة
كإحدى الحركات الروحٌة المهمة فً التارٌخ اإلسالمً  ،وهذا األمر أثار عد ة تساإالت لعل من أبرزها سإال عن
العوامل واألسباب التً دفعت الفرد العراقً للنزوع نحو التصوؾ قبل ؼٌره من أفراد المجتمع اإلسالمً ؛ وهل
جاء التصوؾ نتٌجة المبالؽة فً التدٌن والتعبد ؟ أم إن لألمر عالقة بالظروؾ السٌاسٌة والثقافٌة والفكرٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة والصراعات الدموٌة التً عاشها العراق فً وقت ظهوره ؟ وبقدر ما ٌتعلق األمر بنشاط
وحٌوٌة المجتمع العراقً فً العصر العباسً بتكامل تحدٌد األطر والجوانب الحضارٌة فٌه .
كانت الحاجة إلى تركٌز الضوء على الجوانب النفسٌة المتحكمة بالسلوك البشري باعتبار التصو ؾ تجربة
شخصٌة ذاتٌة فردٌة  ،إال إن البدء بتحلٌل الوضع العام التارٌخً للمجتمع العراقً فً العصر العباسً بؤحداثه
ومتؽٌراته التارٌخٌة ( السٌاسٌة والفكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعًة ) كان ضرورٌا باعتباره المسبب العام والجامع
فً ردود األفعال الشخصٌة والعامة على حد سواء  ،وقد قسمت الباحثة البحث إلى ثالثة محاور أعطت فً
المحور األول نبذه عن ماهٌة التصوؾ  ،وفً المحور الثانً بٌنت طبٌعة ظهوره ونشوءه وانتشاره  ،وفً الثالث
وضحت أسباب وعوامل ظهور التصوؾ (السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفكرٌة والثقافٌة والدٌنٌة
والنفسٌة) .

ماهٌة التصوؾ-:
تعد الكتابة فً ماهٌة التصوؾ وفهمه من األمور الصعبة  ،ولعل السبب ٌرجع لكون التصوؾ هو فً
الحقٌقة تجربة شخصٌة ذاتٌة تختلؾ من فرد إلى آخر بؽض النظر عن دٌن الصوفً فهو عموما ً ٌمر بنزعة
روحٌة ذوقٌة ال تخضع لضوابط وموازٌن العقل وال دخل له فٌما تعانٌه نفسٌة المتصوؾ وتدور هذه النزعة فً
كٌان المتصوؾ وحده وٌتؤثر بها وجدانه ؛ فعالمه هو عالم القلب والروح مما ٌستعصً فهمه عقالنٌا ً  )2 ( ،فهو
سلوك عملً توصؾ خصائصه وصفاته بحسب ما ٌعانٌه كل فرد متصوؾ من أحوال مختلفة  ،وحتى الصوفً
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نفسه (( الٌستطٌع التعبٌر عنها وإذا حاول أن ٌعبر عنها خانته األلفاظ )) ( ،)3فالصوفٌة أنفسهم ٌدركون االختالؾ
فً تفسٌر تجربتهم وهذا أمر متوقع مرده إلى إن كل إنسان ٌختلؾ عن ؼٌره بروحٌته وخصوصٌته وحاالته
النفسٌة التً تعجز أحٌانا ً حتى اللؽة فً وصفها  ،كما لم ٌكن للتصوؾ ٌوما ً طرٌقة واحدة منظمة أو منهج معٌن
محدد سواء من الناحٌة النظرٌة أو من الناحٌة العلمٌة  ،فللتصوؾ فً كل عصر تعبٌر خا ص به ٌتبع روحٌة
العصر وأولوٌات أفراده وسلوكٌاتهم ونظرتهم للكمال األخالقً والسعادة وتنوع بٌئاتهم الثقافٌة واالجتماعٌة
وهذه التعارٌؾ ال تختلؾ فً المفهوم ولكنها تتنوع فً المضامٌن تبعا ً لسلم االرتقاء الروحً للصوفً ومعاناته
النفسٌة  ،وحتى لو تماثل المتصوفة فً األسلوب فؤنهم بالتؤكٌد سٌختلفون فً تعرٌؾ طبٌعة التجربة التً ٌمرون
بها  ،فهذا الؽزالً ٌقول معبرا عن هذه المسؤلة :
وكان ما كان مما لست أذكره

فظن خٌراً وال تسال عن الخبر

()4

على مدى قرون اختلؾ الباحثون فً سبب تسمٌة الصوفٌة بهذا االسم ومن أٌن جاءتهم ؟ وقد ذهبوا فً
ذلك مذاهب عده  ،فمنهم من نسبها إلى مالبسهم التً اختصوا بلبسها فعرفوا بها  ،ومنهم من نسبها لطرٌقتهم
فً العٌش وإخالصهم فً العبادة  ،وفرٌق آخر رآها فً منهج تفكٌرهم  ،وؼٌر ذلك من التعلٌالت  ،وٌبدو واضحا
إن بعض هذه التعلٌالت اتسمت بالضعؾ فً حٌن ظل بعضها اآلخر موضع شك بسبب عدم الوصول إلى رأي قاطع
ٌحسم االختالفات بوجهات النظر ونرجح السبب فً هذه االختالفات إلى كون إن التسمٌة مستحدثة إذ لم تكن قد
عرفت أو أطلقت على أي مجموعة إال مع نهاٌة القرن الثانً الهجري /الثامن المٌالدي وبداٌة الثالث الهجري /
()5
التاسع المٌالدي .
( )6مهدت له
لقد سبقت التصوؾ موجة زهدٌه ظهرت منذ أواخر القرن الثانً للهجرة  /الثامن للمٌالد
وارتبط بها حٌن ظهوره وأصبح جزءا ال ٌتجزأ منها ؛ وهذا هو سبب التداخل والخلط بٌن االثنٌن فً التسمٌة
وبداٌة الظهور ؛ فال تصوؾ حقٌقً من ؼٌر زهد حقٌقً فهو شرطه األساسً الذي الٌقوم إال به ؛( )7والمالحظ إن
لفظ الصوفً والمتصوؾ كان ٌطلق بادئ األمر مرادفا ً للزاهد والعابد والفقٌر المتخذ صورة تقشؾ شدٌد فً
العٌش ولبس الخشن من المالبس منها الصوؾ وعموما ً لم ٌكن هذٌن اللفظٌن (الزهد والتصوؾ ) ٌزٌدان على
معنى التدٌن ومراعاة أحكام الشرٌعة .
رؼم احتواء أؼلب التجارب الصوفٌة على المضمونٌن التربوي األخالقً والروحً التعبدي إال إن وضع
تعرٌؾ واحد ثابت(جامع مانع) للتصوؾ ٌكاد ٌكون شبه مستحٌل إن لم ٌكن مستحٌالً  ،وعبثا ً كانت محاولة
الباحثٌن فً هذا المضمار فقد ذكر نٌكلسون ثمان وسبعون تعرٌفا ً على مدى ثالثة قرون  )8( ،وأشار عٌاد إلى
وجود ما ٌناهز األلؾ تعرٌؾ  )9( .وعادة ما تنطبع التجارب الروحٌة بطابع مرحلتها التارٌخٌة ففً القرنٌن الثانً
والثالث الهجرٌٌن /الرابع والخامس المٌالدٌٌن مثال طؽى الزهد والعشق اإللهً المصبوغ بالخوؾ والبكاء على
عموم التجارب الصوفٌة أما القرنان الرابع والخامس الهجرٌٌن/العاشر والحادي عشر المٌالدٌٌن فكانا مرحلة
()10
المعرفة القائمة على الكشؾ .
لقد ذكرت المصادر الصوفٌة فً القرن الثالث الهجري /التاسع المٌالدي العدٌد من التعارٌؾ لكبار شٌوخ
الصوفٌة  )11( ،ولعل تعرٌؾ معروؾ الكرخً (ت200هـ  815/م) ٌعد أقدم تعرٌؾ وصلنا إذ ٌقول  (( :التصوؾ
[هو] األخذ بالحقائق والٌؤس مما فً أٌدي الخالئق ))  )12(،وبعده تعرٌؾ بشر الحافً (ت  225هـ  839 /م) الذي
ٌذكر بؤن(( الصوفً من صفا هلل قلبه)) )13( ،كما وصؾ ذو النون المصري(ت245هـ859/م) أن الصوفً (( إذا نطق
267 267

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

فان منطقه عن الحقائق وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العالئق )) وإن الصوفٌة (( قوم آثروا هللا تعالى على
((
كل شًء فكثرهم هللا على كل شًء)) )14( ،ووصؾ سه ل بن عبد هللا التستري (ت283هـ 842 /م) الصوفً بؤنه
((
من صفا من الكدر ،وامتأل من الفكر ،وأنقطع إلى هللا من البشر واستوي عنده الذهب والمدر )) وقوله اٌظا ً
التصوؾ قلة الطعام والسكون إلى هللا والفرار من الدنٌا ))  )15( .وفً نهاٌة القرن الثالث الهجري/التاسع المٌالدي
وضع الجنٌد (ت  297هـ 909 /م) عدد من التعرٌفات للتصوؾ منها قوله (( :التصوؾ هو الخروج عن كل خلق
رديء والدخول فً كل خلق سنً )) وهو (( صفاء المعاملة مع هللا  ...وان تكون مع هللا بال عالقة ))  ،وقوله أٌضا:
(( ما أخذنا التصوؾ عن لقٌل والقال  ،ولكن عن الجوع وترك الدنٌا وقطع المؤلوفات والمستحسنات )) )16(.
فً القرن الرابع الهجري /العاشر المٌالدي ترك عدد من مشاهٌر شٌوخ التصوؾ تعرٌفات للتصوؾ
والصوفٌة مثل تعرٌؾ أبً محمد بن أحمد روٌم ( ت  303هـ  915 /م ) للتصوؾ بؤنه (( :استرسال النفس مع هللا
تعالى على ما ٌرٌده ))  )17(،وأبو بكر الشبلً (ت  334هـ  945 /م ) الذي ٌقول عن الصوفٌة أنهم (( أطفال فً
حجر الحق )) وقوله أٌضا (( التصوؾ الجلوس مع هللا بال هم )) وأن التصوؾ برأٌه هو (( ضبط حواسك ومراعاة
أنفاسك )) )18(،وحتى أبو الحسن البصري ( ت  371هـ  981 /م ) الذي عرؾ بؤنه كان عابداً أشتهر بالزهد أكثر
من كونه متصوفا ً فقد وضع رإٌته للتصوؾ فهو عنده  (( :صفاء كدورات المخالفات ))  )19(،وفً القرن السادس
الهجري/الثانً عشر المٌالدي أعطى السٌد أحمد الرفاعً (ت  578هـ  1182 /م ) تعرٌفا ً موسعا ً للصوفٌة بقوله
 (( :هو أسم لثالث معان وهو أن ال ٌطؽى نور معرفة العارؾ نور ورعه ،وأن ال ٌتكلم فً علم باطن ٌنقضه علٌه
ظاهر الكتاب والسنة  ،وال تحمله الكرامات على هتك أستار محارم هللا عز وجل )) ،ومن أقواله فً ذلك شعراً :
لٌس التصوؾ بالخـــــرق من قال هذا ما صــدق
()19

إن التصـــــوؾ حــــــــــــــــــرٌق ٌمازجــها قلـــق

حاول الصوفٌة استخالص الحقائق الروحٌة من خالل أسلوبهم فً العبادة فقد أدخلوا إلٌها مع مرور الوقت
معارؾ وتؤوٌالت انفردوا بها  ،وكان جل تركٌزهم على المعانً الروحٌة لألحكام الشرعٌة وآثارها فً القلوب
مستمدٌن أساس علومهم من الكتاب والسنة وسٌرة الصحابة  )20( ،فلذلك جعلوا علمهم ٌقابل علم الفقه القائم على
ظواهر العبادات ورسومها  )21(،وهذا ما حمل ابن خلدون على أن ٌعد التصوؾ علما ً من العلوم الشرعٌة كبقٌة
العلوم  )22(،وٌمكن تبٌن طبٌعة علوم الصوفٌة من خالل تصنٌؾ المإلفات والرسائل والكتب لكبار شٌوخ
التصوؾ ؛ فقد جمع الصوفٌة بٌن العلوم والطقوس الدٌنٌة وؼاٌتهم فً ذلك االرتقاء بالنفس وتهذٌبها باعتماد
الرٌاضة والمجاهدة وسمو األخالق  ،أما الفناء فهو الدعوة إلى الخلود عندما ٌفنً اإلنسان ذاته فً ذات هللا لٌنال
بذلك الخلود  ،وكان من الطبٌعً أن ٌتباٌن الخالؾ بٌن الصوفٌة والفقهاء المتؽلؽلٌن فً الشعائر الظاهرة
فتعرضوا لنقدهم فقد فرأى الفقهاء إن نزعات الصوفٌة تدخل المسلمٌن فً متاهة روحانٌة  ،ورؼم التزام بعض
المتصوفة بالشعائر الدٌنٌة بكل دقة إال إن إهمال البعض اآلخر منهم لبعض الشعائر المهمة ورإٌتهم إن صور
العبادات لٌست من القٌمة إال من حٌث داللتها على الحقائق الروحٌة تسبب فً استمرار الخالؾ وتوسعه بٌن
()23
الفقهاء والمتصوفة.
عندما بدأ الصوفٌة المنتشرون ٌفدون على شٌوخهم الكبار ٌقتدون بهم وٌلتزمون بتعالٌمهم وتوصٌاتهم بدأ
التصوؾ ٌؤخذ صفة التنظٌم ؛ فكان الشٌخ والمرشد عنده عدد من المرٌدٌن ٌرشدهم وٌراقب أعمالهم وله سلطة
واسعة علٌهم  )24(،وكانت النقلة النوعٌة فً التصوؾ هو ما أحدثه الؽزالً فً كتاباته لتوجٌه الصوفٌة إلى مزج
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التصوؾ بتعالٌم القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي مزجا ً تاما ً مستخرجا ً من المجموع مادة واحدة  )25( ،وقد بدأ بحل
مسؤلة التوافق بٌن الشعائر الدٌنٌة وااللتزام بها وبٌن التذوق الخاص للعبادة بتجربته الخاصة قبل أن ٌضعها فً
كتبه؛( )26فعمل على إقامة تصوفه على قواعد رصٌنة وأسس واضحة شكلت مالمح عامة بتصوؾ ملتزم  ،وهذا
ما تمٌزت به تجربته وكتاباته فً التصوؾ عن ؼٌرها من التجارب والكتابات األخرى التً ؼرقت فً ؼربة
()27
وتشتت أبعدها عن اإلسالم .

ظهور التصوؾ وانتشاره  :ــ
مما سبق ٌبدو واضحا ً من طبٌعة التصوؾ إن أصله كان زهدا ً ،كسمة طؽت على الصوفٌة فً أول مراحلهم
بعبادتهم وتبتلهم وتنسكهم وورعهم ؛ فالصوفٌة األوائل أذن كانوا زهاداً وادعٌن أكثر منهم صوفٌة  ،وذلك قبل أن
ٌتحول تصوفهم إلى مسحة من الؽلو واإلؼراق فً التؤمل الذاتً فً العالقة مع الذات اإللهٌة ومن ثم إلى فلسفة
فً التدٌن والتذوق الروحً للعبادة  ،وبدا االنقالب الروحً للزهاد من ذوي التصوؾ الهادئ واضحا ً مع النصؾ
األول من القرن الثالث الهجري  /التاسع المٌالدي  )28( ،وقد زاد عددهم خاصة فً عهود الخلفاء المؤمون والواثق
والمتوكل( 218 – 198هـ  232- 227 ،هـ  247 – 232 ،هـ 823 – 813 /م 846 – 841 ،م 861 – 846 ،
م)  ،وحتى هذا الوقت كان ال ٌزال هناك رابط رئٌسً بٌن الزهد والتصوؾ بسبب التجاوب الروحً المنطلق من
تشابه المقاٌٌس األدبٌة واتفاق القٌم الروحٌة  )29( .والمالحظ على هذا التحول إنه كان تدرٌجٌا ً ،وفً منتصؾ
القرن الثالث الهجري  /التاسع المٌالدي اختفى مصطلح الزهد وبرز بدله مصطلح التصوؾ  )30( ،وأصبح التفرٌق
()31
واضحا ً ؛ فكل صوفً زاهد ولكن لٌس كل زاهد صوفً .
كان لكبار شٌوخ الصوفٌة دوراً كبٌراً فً التحول من الزهد البسٌط لٌس له قواعد وأصول إلى تصوؾ بقواعد
مرسومة ومناهج منظمة وعلوم مصنفة واتجاهات متشعبة ومتفرعة وتراث مطبوع ومخطوط ٌتدارسونه فً
حلقات ومجالس ٌعقدونها فً المساجد وتثار حولها المناظرات والهواجس والخطرات وٌبثون فٌها النزعات
الوجدانٌة المإثرة بتفسٌرهم العقلً وتعلٌلهم المنطقً ألوجه الحٌاة المختلفة ،وتركٌز دراستهم على النفس
لمعرفة أحوالها وأمراضها وعللها ومعالجتها ،ومحاوالتهم من خالل تجاربهم الروحٌة وضع أسس وقواعد
ٌرسمونها بإطالق مصطلحات مثل الرضا والتوكل والحب اإللهً  ...وؼٌرها كثٌر ؛ فشاعت أقوالهم ونظرٌاتهم
وفلسفتهم  ،وأكتسب زهدهم بعداً روحٌا ً وفلسفٌا ً وفكرٌا ً ونفسٌا ً فضالً عن إظهارهم شدة العناٌة بؤمر الدٌن
ومراعاة أحكام الشرٌعة والنظر فً أثر العبادات فً النفوس  ،وبمرور الوقت بسط التصوؾ نفوذه على مساحة
()32
واسعة من أفراد المجتمع وبدأت مالمح التفرقة بٌن الزهد والتصوؾ تتضح وبدأت التجارب الصوفٌة تزداد .
إن من الصعوبة بمكان تحدٌد زمان ومكان ظهور كالً من الزهد أو التصوؾ لكونهما ظاهرتان إنسانٌتان
روحٌتان تتوقفان على الشخص الذي ٌمارسهما وعموما ً فؤنه ٌاإلستناد إلى تارٌخ الحركة الروحٌة فً العراق فإنه
ٌمكن القول إن نواة الزهد قد نمت وترعرعت على وجه التحدٌد فً مدٌنتً الكوفة والبصرة وفٌهما أٌضا كان
ظهور التصوؾ ومنهما أنتقل إلى بؽداد ومنها إلى سائر أرجاء العالم اإلسالمً .
فً بداٌة ظهور التصوؾ ارتبطت كلمة التصوؾ كتسمٌة بشخصٌن من أهل الكوفة وهم كل من أبو هاشم
عثمان بن شرٌك الكوفً الصوفً (ت 162هـ 778 /م ) الذي ترك حٌاة اللهو وارتدى جلبابا ً من الصوؾ وقبع
وحٌداً فً صومعته التً تعتبر أول مكان ٌخصص للتصوؾ  ) 33( ،وجابر بن حٌان الكوفً ( 208هـ 823 /م )
()34
الذي تفرد بمذهب خاص بالزهد ومن هنا لقب بالصوفً .
269 269

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

أنطلق التصوؾ من بؽداد بوقت مبكر إلى أقالٌم المشرق اإلسالمً فبدأ باألحواز وشٌراز ومنها أنتقل إلى
خراسان ومرو وبلخ وقد نشط فً نٌسابور  )35( ،وفً ذات الوقت كان ٌسٌر بطرٌقه إلى الشام ومنها عبر إلى
مصر  )36(،وبعد ثالثة قرون أكمل مسٌرته إلى المؽرب وكان ذلك تحدٌداً فً القرنٌن الخامس والسادس الهجرٌٌن
 /الحادي عشر والثانً عشر المٌالدٌٌن على ٌد المرابطٌن والموحدٌن ومن المؽرب أنتقل إلى األندلس فً القرن
()37
السابع الهجري  /الثالث عشر المٌالدي .

أسباب ظهور التصوؾ ( العوامل والدوافع ) :
لوحظ إنه كلما زادت حدة التوتر والتؤزم فً المجتمعات عموما ً والمجتمع اإلسالمً خاصة كلما زادت مٌول
األفراد نحو التدٌن  ،ففً العصر العباسً أتسع نطاق الفساد اإلداري والفوضى السٌاسٌة والضٌق االقتصادي كل
هذا خلؾ وراءه تضخم حِدة القلق النفسً والتحلل األخالقً واالضطراب فً أفكار ومبادئ ومفاهٌم وفلسفات
أفراد المجتمع والتً كانت كافٌة لخلق ردات فعل اجتماعٌة  ،ومع إن التصوؾ فً حقٌقته ظاهرة اجتماعٌة بإطار
دٌني ؛ فهً أٌضا ذات صبؽة مركبة ( فردٌة وجماعٌة )  ،وهنا تكمن الصعوبة فً بٌان العوامل المختلفة التً
أفرزتها وتفسٌر أسباب ظهورها فً المجتمع العراقً كظاهرة استمدت حٌاتها وقوتها من أفراد جمٌع الطبقات
والفئات  ،ولذا فإن هذه التعلٌالت تبقى فروض تفسر جانبا من الحقٌقة ولٌس الحقٌقة كلها  ،وفٌما ٌؤتً توضٌح
لدور بعض هذه العوامل والدوافع  :ــ
أوالً  :العامل السٌاسً  :ــ
شهد المجتمع العراقً ثورات عدة على السلطة والحكام  )38( ،وكنتٌجة حتمٌة للؽلٌان السٌاسً مثل التصوؾ
احتجاج على ما أصاب الناس من ظلم  )39(،وما أعترى نفوسهم من كآبة وملل من ضجٌج المعارك وقعققة السالح
وما كان ٌرافقها من أحداث دموٌة وفوضى واضطرابات ؛ ( )40فكان شًء طبٌعً فً ظل انعدام الشعور باألمن
واالستقرار أن تعم الشكوى وٌضٌق الناس ذرعا ً بهذا الجو المظلم وهم ٌرون إن الحكام عاجزٌن عن إسعاد البشر
وإدخال الطمؤنٌنة إلى نفوسهم ؛ وهنا ظهرت الدعوة إلى تجنب هإالء الحكام واالتجاه إلى هللا ورفض االستعانة
بؽٌره وصوروا الخٌر هو فً االبتعاد عن الدنٌا والتعلق باآلخرة  ،وأن ما عند هللا من خزائن هً خٌر من دراهم
السلطان  )41( ،وفٌما ٌؤتً أهم مظاهر االضطراب السٌاسً  :ــ
 -1اختالؾ اجتهادات المسلمٌن على نمط النظام السٌاسً  ،والصراع على تولً الخالفة وما خلفه من حروب
أهلٌة فقد شهدت بؽداد فً نهاٌة القرن الثانً الهجري  /الثامن المٌالدي حربا ً أخوٌة بٌن األمٌن والمؤمون جرت
فً شوارع بؽداد واستنزفت الحرث والنسل وخلفت ورائها الخراب على جمٌع مرافق الحٌاة وتركت آثارها السٌئة
على حٌاة الناس  )42( ،ومثلها فعلت الحرب بٌن المستعٌن والمعتز فً منتصؾ القرن الثالث الهجري  /التاسع
()43
المٌالدي .
- 2كثرت حركات التمرد الشعبٌة التً كان ٌستؽلها الؽوؼائٌٌن والخارجٌن على السلطة فضالً عن حركات الؽالة
والمتطرفٌن وكان هإالء ٌتحٌنون أي اضطراب أو ضعؾ فً الحكومة فٌعبثون باألمن فتزهق بسببهم األرواح
()44
البرٌئة ؛ وكانت سطوتهم تمتد إلى أهل القرى واألرٌاؾ كما على سكان المدن.
- 3الفتن المذهبٌة وتعسؾ الخلفاء فً فرض إرادتهم وآرائهم الدٌنٌة بالقوة واإلكراه واالختالؾ فً تحدٌد
مسإولٌة الحروب األهلٌة على رجال السلطة أو المشاركة بالحروب فكانت هذه الفتن تشتعل وترتفع درجة
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حدتها وتشتد فتصٌب الناس فً أرواحهم وأرزاقهم  ،كما ضجت حواضر الدوٌالت المنسلخة من الدولة
العباسٌة بالتٌارات السٌاسٌة والدٌنٌة والفكرٌة وخبت جذوة الجهاد وأصبح والء الجٌش لمن ٌدفع المزٌد من
()45
األموال وٌمنح االمتٌازات .
 - 4استباحة جند الخلٌفة لألموال واألمالك العامة وتحكمهم بمصائر الخلفاء وإضعاؾ سلطتهم وما كان من نتٌجة
ذلك اضطراب الجهاز اإلداري فال رقابة مخلصة وال حماة ٌضربون أٌدي الظلمة ؛ فكانت الدور تنهب واألموال
تصادر والحقوق العامة ضائعة ومصالح الناس متدهورة بفساد الذمم واختفاء الضمائر  )46( ،وكانت متاعب
الناس تكبر وتزداد بازدٌاد فقرهم  )47( ،وأمورهم تسٌر من سًء إلى أسوء وصار الناس ٌتوقعون الموت
()48
واألسر والسجن ونهب الدور ومصادرة األموال فً أي وقت.
 - 5التسلط األجنبً وما رافقه من إهمال لشإون البالد وسوء أحوال العباد فلم تنحصر إساءات كل من البوٌهٌٌن
ومن بعدهم السالجقة على الخلٌفة وحده إنما استهانوا أٌضا بؤرواح الناس وأموالهم فنهبوا الضٌاع واقطعوها
لقادتهم وأزداد استبدادهم فنزلوا بدور الناس وشردوهم منها وخربوا بٌوتهم لٌبنوا قصورهم  ،وشهدت بؽداد
فً النصؾ األول من القرن السادس الهجري  /الثانً المٌالدي حصاراً ألربع مرات بسبب المعارك مع
()49
السالجقة فتزاٌد القحط وأختل األمن .

ثانٌا ً :العامل االجتماعً واالقتصادي - :
إذا نظرنا إلى سلوكٌات أفراد المجتمع العراقً كمرآة عاكسة للطابع العام للبٌئة االجتماعٌة وأجوائها تكون
الضؽوطات االقتصادٌة وما خلفته وراءها من تفاوت طبقً هً بال شك عامل مإدي إلى شٌوع الحقد والحسد
والخدٌعة  ،وكلما أتسع البون بٌن األؼنٌاء وهم القلة وبٌن الفقراء وهم عامة المجتمع كلما زاد الحٌؾ والجور
بامتالء خزائن طبقة على حساب طبقة ٌزداد عددها بتدهور المعاش الٌومً لها والفقر والحرمان والبإس الذي
طبعها بطابع الذلة والضعة  ،وٌكون منها قلة نادرة ممن ٌتمسك بالعزة واإلباء والحق والفضٌلة  )50( ،واألكثر من
هذا فقد تصٌبهم المجاعات إذا ما ؼلت األسعار بشحه المواد بسبب استمرار الفتن والحروب والكوارث الطبٌعة
()51
المتكررة التً تتلؾ المحاصٌل الشتوٌة والصٌفٌة .
لعل من أهم نتائج الفقر الشدٌد والحاجة والفاقة هو اهتزاز القٌم الروحٌة التً تزلزل الروح المعنوٌة
وتضعفها فتشٌع فساد األخالق وانعدام الفضائل مما تدفع المتدٌنٌن إلى الهروب إلى مٌدان التصوؾ حٌث السكون
والهدوء والراحة النفسٌة والطمؤنٌنة ( )52كرفض فردي ذاتً لن ٌكون بمعزل عن السٌاق االجتماعً ،وهو فً
حقٌقته احتجاج سلبً ورفض شعبً ضد الخلل االجتماعً والظواهر السلبٌة المنحرفة عن الدٌن اإلسالمً ؛ فكان
()53
تعاطؾ وتضامن الصوفٌة معهم ضد الظلم والطؽٌان وسرقة قوت العامة .
تعتبر الناحٌة االقتصادٌة عامل أساسً من عوامل نشاط وحركة المجتمعات فتؤثٌرها فً حوادث التارٌخ فعال
وٌكاد ٌكون مباشر فً أحٌان كثٌرة ؛ فهو الحافز األول للتمرد بعنؾ وثورٌة واستخدام القوة من قبل فئات متعددة
من أفراد المجتمع العراقً وانضمامهم للثورات والحركات العنٌفة ضد الدولة العباسٌة  ،وقد تدهور اقتصادها
بسب السٌاسة المالٌة القائمة على اإلقطاع الطبقً ونظام الالمركزٌة الذي أتاح لألمصار االستئثار بمواردها
وحرمان بؽداد من موارد ؼزٌرة مما أدى إلى أضعاؾ إمكانٌاتها الخدمٌة  )54( ،وكانت ثورات هذه الفئات هً
محاوالت ٌائسة منها لتؽٌٌر وضعها ألمعاشً البائس  ،ومن بٌن ردود األفعال األخرى االتجاه للصوصٌة وقطع
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الطرٌق وممارسة عمل السلطة فً مصادرة أموال الناس  )55( ،ومنهم من لم ٌستطع تحمل قسوة الحٌاة والصمود
بوجه مآسٌها فراح ٌبحث عن قوة ٌومه ومسببات وجوده بوضاعة بممارسة الكدٌة  ،وقد انتشرت هذه الفئة
()56
بالمجتمع العراقً حتى صار لها شعائرها ومتكلموها وعاداتها وتقالٌدها .
ثالثا ً  :العوامل الفكرٌة والثقافٌة  :ــ
من فضائل دراسة الناحٌة الفكرٌة والثقافٌة للمجتمع العراقً فً العصر العباسً إنها وفرت مجاالً واسعا ً لفهم
طبٌعة وروحٌة العصر( عاداته وتقالٌده وظواهره المتنوعة)  ،ومع ذلك فؤن تتبع التؤثٌر الذي تركته الثقافة
الصوفٌة فً أفراد المجتمع لٌس باألمر الهٌن  ،إال إنه ٌمكن القول إنه سواء كان انتشار التصوؾ هو السبب فً
زٌادة عدد الكتب المصنفة فٌه أم العكس ؛ ففً كال الحالتٌن فالنتٌجة واحدة وهً معالجة الكثٌر من المشاكل
االجتماعٌة والدٌنٌة والفكرٌة بطرٌقة روحانٌة ؛ والهدؾ هو توجٌه القارئ إلى المذهب األقوم بنظرهم ومحاولة
رسم صورة مثالٌة متسامٌة للحٌاة العامة من وجهة نظرهم  ،وسواء قصدوا أم لم ٌقصدوا فإن تراثهم الثقافً
حوى الكثٌر من عناصر التوجٌه االجتماعً المتمثلة بالمسائل الفقهٌة والتعالٌم الدٌنٌة والمواعظ فضالً عن
األشعار المإثرة التً ال ٌستؽنون عنها .
كان ابتعاد الكثٌر من رجاالت الصوفٌة عن الخوض فً الصراعات المذهبٌة والسٌاسٌة سببا ً مهما ً فً انتشار
تعالٌمهم وأفكارهم بٌن فئات المجتمع العامة حتى ظهرت صبؽة التصوؾ فً ألوان عدة من النشاط اإلنسانً
ودفعت الكثٌر من المفكرٌن والعلماء والفالسفة والشعراء وبكل موضوعٌة وبعٌدا عن التعصب إلى أن ٌعٌدوا
النظر بمذاهبهم فً محاولة إلنقاذ أنفسهم من الحٌرة والشك والبحث عن الفرقة الناجٌة والنزوع إلى التصوؾ فً
أخرٌات حٌاتهم  )57(،فمثال عن التشتت واألهواء الذي ساد البٌئة الدٌنٌة ٌقول الحارث المحاسبً ((  ...إن الرجل
لٌسلب إٌمانه وهو ال ٌشعر ،وإن الرجل لٌخرج من بٌته ومعه دٌنه فٌرجع وما معه من دٌنه شًء )58( ، )) ...ومن
هنا ٌحدد المحاسبً موقفه من كل ما حوله بقوله (( :إنً تدبرت أحوالنا فً دهرنا هذا فؤطلت فٌه التفكٌر فرأٌت
زمانا ً مستصعبا ً قد تبدلت فٌه شرائع اإلٌمان ...وتؽٌرت فٌه معالم الدٌن  ...وذهب الحق وباد أهله وعال الباطل
))
وكثر أتباعه  ،ورأٌت فتنا ً متراكمة ٌحار فٌها اللبٌب  ...فالضمائر فً دهرنا بخالؾ أحوال السلؾ وضمائرهم ...
()59
.
من الجدٌر باإلشارالى محاولة المحاسبً فً عملٌة الموازنة بٌن العقل والقلب أو التوافق بٌن الدنٌا واآلخرة
التصوؾ بالشرٌعة  )60( .وهنا
وبمعنى آخر بٌن رؼبات النفس وحاجاتها وبٌن متطلبات الشرع فً إطار ربط
نتصور إن المحاسبً ٌكون قد أمتلك حس نقدي ووعً ألتجاهات عصره الفكرٌة والمذهبٌة وفهم عمٌق لخباٌا
النفس وأحوالها وتنبه إلى تؤثٌرها فً األبداعات الفكرٌة لألنسان  ،ومن هنا ٌمكن أن نفسر تشدده فً مراقبة
نفسه ومحاسبتها مما كشفت واقعٌة مبادئه األخالقٌة  ،وقد حسم أمره باإلقرار بؤن الفرقة الناجٌة هم  ،فهم برأٌه :
(( أئمة الهدىٌ ...رضون بالصبر على البؤساء والضراء والرضا بالقضاء والصبر النعماء فقهاء فً دٌن هللا ورعٌن
عن األهواء  ...مبؽضٌن للجدال والمراء  ...متورعٌن عن االؼتٌاب والظلم مخالفٌن ألهوائهم محاسبٌن ألنفسهم
ورعٌن فً مطاعمهم ومالبسهم وجمٌع أحوالهم  ...علما ً بؤمر اآلخرة وأقاوٌل القٌامة  ...وذلك أورثهم الحزن
الدائم والهم المقٌم فشؽلوا عن سر الدنٌا ونعٌمها ))  )61( ،وقد ٌكون الؽزالً تؤثر بؤفكار المحاسبً وذلك ما نالحظه
فً قوله  ((:ولقد علمت ٌقٌنا ً أن الصوفٌة هم السالكون لطرٌق هللا تعالى خاصة وأن سٌرتهم أحسن السٌر وطرٌقهم
أصوب الطرق وأخالقهم أزكى األخالق  ،بل لو جمع عقل العقالء وحكم الحكماء وعلم الواقفٌن على أسرار الشرع
()62
من العلماء لٌؽٌروا شٌئا ً من سٌرهم وأخالقهم وٌبدلوا بما هو خٌر منه لم ٌجدوا إلٌه سبٌالً . ...
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ال نستبعد أن ٌكون من ؼاٌات المتصوفة فً تصنٌفاتهم ومإلفاتهم التركٌز على فئات العامة التً كانت قاصرة
عن فهم ما كان ٌجري حولها من صراع فقهً أو جدال فلسفً أو فقهً بٌن الفقهاء وأصحاب الملل والمذاهب
المختلفة  ،والتً من الممكن أن تكون قد الحظت إن بعض هذه الصراعات تخدم مصالح أخرى بعٌدة عن التدٌن
مثل الظفر بمناصب الدولة  )63(،ومع أتصاؾ الكثٌر من شٌوخ الصوفٌة بالخشوع والتعبد وإخالصهم فً تعبدهم
فً السر والعالنٌة نجد العامة ٌسعون إلٌهم وٌتبركون بهم وٌتتبعون أقوالهم وطرقهم ولعلهم كانوا ٌبحثون عن
()64
فهم شعبً للدٌن .
من المتوقع إن ٌإثر التراث التصوؾ الوجدانً والروحانً على طبقة المثقفٌن نذكر من ذلك مثال مع إنه من
فترة متؤخرة المإرخ العراقً البؽدادي الكبٌر أبن الساعً (ت674هـ 1275/م) فقد تصوؾ سنة 608هـ 1211 /م
فً بؽداد وعرؾ عنه فً سٌرته إنه كان (( دمث األخالق محبوبا ً مجامالً جمٌل السٌرة محترما بٌن الخاص والعام
مكرما ً عند أرباب الدولة العباسٌة ))  )65(،وكان متولً خزن الكتب فً المدرسة النظامٌة والمستنصرٌة وهما من
(( أعظم خزائن الكتب فً عصره فؤطلع على أمهات الكتب المخزونة وأتصل بالمتمردٌن على المركزٌن العلمٌن
العظٌمٌن ))  ،ومهد له (( االختالط بؤعٌان الدولة وأربابها سبٌل االطالع على مكنونات الدواوٌن الرسمٌة المخزونة
))
التً ٌصعب على ؼٌره من المإرخٌن الوصول إلٌها )) وكان (( معظما ً عند األكابر واألعٌان كثٌر التردد إلٌهم ...
()66
.
رابعا ً :الدوافع الدٌنٌة والنفسٌة  :ـ
إن النفس أخطر ما فً اإلنسان فهً المصدر األساسً للسلوك اإلنسانً وهً فً ؼاٌة الدقة والتعقٌد  ،ولٌس
من المستؽرب أن ٌعتمد شٌو خ الصوفٌة على العامل النفسً فً تهدئة النفوس وتسكٌن الخواطر وإفراغ
القلوب من الهموم واالضطرابات وألجل ذلك كان الناس ٌلجئون إلى مصاحبة مشاٌخ الصوفٌة وحضور
()67
مجالسهم.
عندما ٌكون اإلنسان فً حالة ضعؾ نفسً أو عقلً أو كلٌهما ٌعٌش أزمة نفسٌة ترتسم أعراضها فً الخوؾ
والقلق والحزن وؼٌرها وقد ٌهتدي المرء إلى العالج وقد ال ٌهتدي وعندها إما أن ٌنحرؾ أو ٌظل ٌعٌش فً
عذابات مرٌرة  ،وتؤتً العبادة فً مقدمة هذه العالجات بما تقدمه للنفس من وسائل الوقاٌة للتخفٌؾ من مظاهر
الضعؾ والخوؾ والقلق ،ومع ذلك فقد ال تكون العبادة هً السبب فً المبالؽة بالزهد الموصل لنزعة التصوؾ
()68
فؤسباب ذلك تختلؾ من فرد إلى آخر تبعا ً لتنوع إحساساتهم من قلق أو رعب أو تذمر أو سخط أو ندم أو فشل .
بسبب ما ٌحمله التصوؾ من نزعات إنسانٌة الممزوجة بالتعالٌم الدٌنٌة بتذوق روحً أصبح من الطبٌعً أن
نجد المنتمٌن للتصوؾ هم من بٌئات مختلفة من كافة طبقات المجتمع ؛ فمن بٌن األسباب اإلنسانٌة النفسٌة
للتصوؾ هو فشل بعضهم فً الحصول على ما ٌطمح له فً الحٌاة وهذا قد ٌسلمه للزهد فً هذه الحٌاة وهذا األمر
قد ٌسلمه إلى التصوؾ كمنهاج فً الحٌاة لٌقنع نفسه بؤن نعٌم المال زائل فإذا كان قد حرم الدنٌا فلٌطلب اآلخرة.
وقد ٌكون سبب تصوؾ البعض اآلخر كرد فعل للمعاصً أو المظالم التً أرتكبها وإحساسه بوخز الضمٌر فٌثور
على نفسه وتكون التوبة له خالصا ً من الشعور بالذنب  )69( ،أو صدمة تصٌب أحدهم فتشعره بالكآبة والسوداوٌة
()70
فٌحتقر مظاهر الترؾ والبذخ واإلسراؾ  ،وٌرى بالتصوؾ متنفسا ً لمشاعر الحزن المكبوتة عنده .
ممكن أن ٌصبػ كل صوفً من المتصوفة تصوفه بصبؽه ذاتٌة خاصة تعكس همومه ومشاعر وظروؾ بٌئته
وحتى طرٌقته فً العٌش وأسلوبه فً ممارسة حٌاته وفلسفته فٌها وأخٌرا فهمه للدٌن ومقاصده  ،وال ٌختلؾ بهذا
273 273

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

متصوفة العراق الذٌن عاشوا خصوصٌة ظروؾ هذا البلد فً القرنٌن الثانً والثالث الهجرٌٌن عند نشؤة وظهور
التصوؾ ؛ فتعقد الحٌاة الٌومٌة وزٌادة متطلباتها مع توفر الرفاهٌة المرافقة بحاشٌة دار الخالفة وطبقة األثرٌاء
أضعؾ الضمائر والوازع الدٌنً لدى الكثٌرٌن وأدى إلى انقسام المسلمٌن إلى فئات ؛ ففئة تحاول التوفٌق بٌن
الدٌن والدنٌا بؽٌة التمتع بمباهج الحٌاة وهذا ٌتطلب منهم أرضاء أصحاب السلطة والمال والسعً إلٌهم على
حساب التمسك بالتعالٌم الدٌنٌة واإلٌحاء فً الوقت ذاته بؤن الدٌن ٌسر وأن هللا ال ٌكلؾ نفسا ً إال وسعها مما أدى
إلى ضعؾ الرقٌب الدٌنً عندهم ومن ثم فقدانه وانحراؾ القٌم عند الكثٌرٌن منهم  ،وفئة أخرى ظلت متمسكة
بالدٌن والتقوى وأتباع تعالٌم اإلسالم وأحكام الشرٌعة على إن منهم من سار فً طرٌق المبالؽة باالنصراؾ إلى
الدٌن واإلعراض عن كل ما ٌتصل بهذه الدنٌا واالكتفاء بما ٌسد الرمق من الطعام وما ٌستر الجسم من اللباس وقد
مالوا إلى العزلة واالبتعاد عن الناس فؽرقوا بالزهد ومنه انتقلوا إلى التصوؾ  ،وانقطعوا إلى عبادة هللا متفرؼٌن
()71
لها ٌعملون لسد رمقهم بجهدهم ولم ٌقبلوا باإلحسان  ،ومنهم من قبلها واكتفى بالدنٌا منها .
لقد ظهرا لداؾع النفسً والدٌنً واضحا ً فً تصوؾ أفراد من الطبقة األرستقراطٌة ( أمٌرات وأمراء ورجال
دولة ومثقفٌن وأؼنٌاء ) فضالً عن فقراء الطبقة العامة وحتى من لصوصها ؛ فالصوفً الكبٌر الفضٌل بن عٌاض
قضى زمنا من شبابه ضائعا ً مشرداً فاتكا ً ٌقطع الطرٌق بٌن أبٌورد وسرخس ٌنشر الخوؾ بكل بقعة وردت فٌها
خطواته ٌرعب الحواضر وٌرهب البوادي وقد مأل العراق خوفا ً ورعبا ً فطاردته خٌول الخالفة العباسٌة الؽاضبة
وؼالت لرأسه ثمنا ً وترصدته شرطتها وقعدت له سٌوفها بكل مرصد  ،إال إنه أعجز مطاردٌه ونجا من كل شباك
نصب له ولكنه فً النهاٌة تاب وتصوؾ ،أما سبب توبته فكانت لكلمة عابرة سمعها فجؤة فً جوؾ اللٌل وهو
)) ()72
ٌتسور أحد الجدران إذ تال تالٌا ً قوله تعالى عز وجل  (( :ألَم ٌؤْ ِن لِلَّ ِذ ٌَنَ آ َم ُنوا أَََ ََ ن َت ْخ َ
ش َع ًقلُ ُو ُب ُه ْم لِذ ِْك ِر هللاِ ؛
)) () 73
فدمعت عٌناه ووجؾ قلبه وقال ٌ (( :ارب قد آن .
أما الشبلً وهو من شٌوخ المتصوفة فً العراق فهو خٌر مثال على من ترك الجاه زاهداً بؤعلى مناصب
الدولة وهو كان حاجب الخلٌفة سالكا ً طرٌق الزهد والفقر والتصوؾ وهذا صاحبه ٌحاوره  (( :إنك فً الذروة
العلٌا من قومك جاها ً ومكانة وحسبا ً ولقد حباك حظ ما ظفر به سواك ؛ فؤنت حاجب أمٌر المإمنٌن الخلٌفة الموفق
وهً مكانة مرموقة ال تعلوها مكانة فً الدولة وأبوك حاجب الحجاب وحامل األختام وأسرتك إلٌها قٌادة الخٌل
وألوٌة الحرب وأنت مع هذا وذاك فً رونق شبابك وزهرة عمرك وفجر آمالك فكٌؾ سعى هذا األمر إلى قلبك ؟
وكٌؾ انبثقت فً دنٌاك تلك الخٌاالت التً صرفتك عن أملك ومجدك ! وأنً ألخشى إذا طال أمرك أن ٌقصٌك
()74
الخلٌفة عن عملك ))  ،على إن الشبلً لم ٌنفعه هذا النصح ألنه كان قد هجر دنٌا الجاه والمال بال عودة .
الخاتمة  :ـ
من المعروؾ إن التصو ؾ ظهر ونشؤ ألول مرة فً العراق ولذلك أسباب عامة وخاصة فمنها عوامل
سٌاسٌة ومنها اجتماعٌة واقتصادٌة فضالً عن الدوافع الدٌنٌة والنفسٌة ؛ وعلى العموم لوحظ إن إتجاه اإلنسان
نحو التدٌن ٌزداد كلما كان هناك فراغ سٌاسً متؤزم حاد التوتر ٌعقبه تدهور اقتصادي واضطراب اجتماعً وحٌاة
قاسٌة بائسة تترك آثارها على أفراد المجتمع مما ٌدفعهم للبحث عما ٌقوي إرادتهم وٌثبت عزٌمتهم وٌخفؾ عنهم
القلق النفسً فً مواجهة صعوبات المعٌشة ومهامها فً كافة نواحً وأوجه الحٌاة  ،وهو ما كان ٌعانٌه أفراد
المجتمع العراقً فً العصر العباسً  ،مع كل ما عرؾ به المجتمع من حٌوٌة وحماسة وهمة ونشاط .
ٌمكن القول إن التصوؾ ظهر فً الوقت الذي كانت فٌه الحروب ال تكاد تنتهً حتى تبدأ من جدٌد وقد
أهدرت الكثٌر من الدماء ؾي الثورات المتتالٌة وحركات التمرد  ،ولم تكن تسمع فٌه شكاوي المعذبٌن والبائسٌن
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من آالم الظلم والفقر  ،فً نفس الوقت الذي تراكمت فٌه الثروات عند طبقة شاع فٌها الفساد األخالقً والقٌمً
أما الفقهاء والمتكلمً ن فقد أضاعوا أوقاتهم الثمٌنة (والتً هً من عمر الحضارة والمجتمع اإلسالمً ) فً
المهاترات والجدل والبحث العبثً عن الفرقة الناجٌة ـ من عقاب هللا ـ  ،كل هذا ترك ملل فً النفوس التً بدأت
تبحث عن السالم الروحً وعن ما ٌسكن الخواطر وٌفرغ القلوب من الؽم والهم وٌؽذي العقول بالمفٌد من القول
والفكر  ،وهنا مثل التصوؾ حاجة نفسٌة ودٌنٌة وروحٌة وأخالقٌة ألفراد المجتمع العراقً بتذوقهم لألحاسٌس
والمشاعر ومن خالل روحٌتهم فً ممارسة الطقوس والشعائر الدٌنٌة (هذا قبل أن ٌظهر النتاج الثقافً والفكري
والفلسفً والتؤبٌنً للتصوؾ والصوفٌة) ؛ فاجتمع فٌه األفراد من مختلؾ فئات وطبقات المجتمع  ،وبهذا تحول
التصوؾ إلى ظاهرة اجتماعٌة روحانٌة بارزة فً تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش  :ـ
- 1دنٌا :مفهوم التصوؾ  ،ص . 4
 ،ص ص  67، 66، 65؛ ماسنٌون :اإلسالم
- 2زقزوق :التصوؾ اإلسالمً معناه ( أهم تعرٌفاته نشؤته )
والتصوؾ  ،ج ، 5ص  18؛ علوان  :التصوؾ اإلسالمً  ،ص ص 15 - 14؛ الخطٌب :نشؤة التصوؾ  ،ص
 39؛ الجبوري :الخصائص العامة للتجربة الصوفٌة فً اإلسالم  ،المقدمة .
- 3زقزوق  :م  .س  ،ص . 66
- 4ن  .م والصفحة .
- 5الكالباذي :التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ  ،ص 85؛ أبو نعٌم  :حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء  ،ج  ، 1ص
 ، 345ج ، 3ص  193؛ الؽزالً :أحٌاء علوم الدٌن  ،ج ، 1ص  73؛ الطوسً :اللمع فً التصوؾ  ،ص 22
نٌكلسون :فً التصوؾ اإلسالمً وتارٌخه  ،ص ص  67 ، 66؛ الصوفٌة فً اإلسالم  ،ص ص . 3 - 2
- 6أبو نعٌم  :م  .س  ،ج  ، 1ص  225؛ أبن الجوزي :صفة الصفوة  ،ج  ، 2ص  184؛ نٌكلسون  :م  .س ص
. 43
- 7السلمً  :طبقات الصوفٌة  ،ص  49؛ أبو نعٌم  :م  .س  ،ج  ، 15ص  119؛ نٌكلسون  :فً التصوؾ
اإلسالمً وتارٌخه  ،ص ص  48- 42؛ عرجون :التصوؾ فً اإلسالم  ،ص ص  93 - 91؛ فروخ  : ،اآلثار
المتناقضة للتصوؾ فً اإلسالم  ،مجلة الباحث السنة الثانٌة  ،ع  ، 10سنة 1980م ،ص ص . 11 – 10
- 8فً التصوؾ اإلسالمً  ،ص ص . 41 – 28
- 9عٌاد  :التصوؾ اإلسالمً ( تارٌخه ومدارسه وطبٌعته وأثره )  ،ص . 266
 - 10م  .ن  ،ص ص 272 ، 271
- 11إسماعٌل  :تارٌخ الحضارة العربٌة إلسالمٌة  ،ص . 160
- 12القشٌري  :م  .س  ،ج  ، 2ص ص  127 ، 10؛ السلمً  :م  .س  ،ص . 119
م  .ن  ،ج  ، 1ص  9؛ السهروردي  :عوارؾ المعارؾ  ،ص . 54
- 13
- 14النشار :نشؤة الفكر الفلسفً فً اإلسالم  ،ج  ، 3ص . 37
 -14الطوسً  :م  .س  ،ص  25؛ القشٌري  :م  .س  ،ج  ، 2ص  127؛ الهجوٌري :كشؾ المحجوب  ،ج1
ص . 36
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- 15الطوسً  :م  .س  ،ص  45؛ أبو نعٌم  :م  .س  ، 10 ،ص  309؛ القشٌري  :م  .س  ،ج  ، 2ص 252
السهروردي  :م  .س  ،ص  57؛ الذهبً :تذكرة الحفاظ ،ج ، 1ص . 264
- 16الخطٌب البؽدادي  :تارٌخ بؽداد ( مدٌنة السالم )  ،ج  ، 7ص  346؛ أبو ٌعلى  :طبقات الحنابلة  ،ج ،1ص
ص  129 – 127؛ أبن الجوزي  :تلبٌس إبلٌس  ،ص . 158
 - 17السلمً  :م  .س  ،ص  180؛ أبو نعٌم  :م  .س  ،م  ، 8ص  230؛ أبن الجوزي  :صفة الصفوة  ،ج 2
ص  242؛ القشٌري  :م  .س  ،ج  ، 1ص . 152
- 18القشٌري  :م  .س والجزء والصفحة .
 - 19سبط أبن الجوزي :مرآة الزمان فً تارٌخ األعٌان  ،ص . 210
- 20الرفاعً :المجموعة الصؽرى للفوائد الكبرى (البرهان المإٌد )  ،ص ص . 107 – 106 ، 92
- 21نٌكلسون  :التصوؾ  ،ص . 282
- 22عبد الرازق :تصوؾ  ،ص . 282
- 23مقدمة ابن خلدون لتارٌخه  ،ص . 467
- 24ماسنٌون  :م  .س  ،ص  268؛ مبارك  :التصوؾ اإلسالمً فً األدب واألخالق  ،ج  2ص . 15
- 25ؼنً :تارٌخ التصوؾ فً اإلسالم النهضة  ،ص  43؛ كاهٌن  :تارٌخ العرب والشعوب اإلسالمٌة  ،ص ص
. 143- 142
 - 26أحٌاء علوم الدٌن  ،ج  ، 1ص . 5
 - 27أبن الجوزي  :المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم  ،ج ، 9ص  87؛ أبن كثٌر :البداٌة والنهاٌة ،ج  ، 12ص
. 149
 - 28البقري :اعترافات الؽزالً  ،ص ص 128 -126؛ للمزٌد أنظر  :مبارك  :األخالق عند الؽزالً ؛ الشرباصً
 :الؽزالً والتصوؾ اإلسالمً ؛ ؼالب  :المعرفة عند مفكري المسلمٌن  ،ص  15؛ باسٌل  :منهج البحث
عن المعرفة عند الؽزالً  ،ص  212؛ أمٌن :الؽزالً  ،ص ص  50 -45؛ الجبوري :الفلسفة التربوٌة عند
الؽزالً  1994 ،؛ الحدٌثً  :الفلسفة السٌاسٌة عند الؽزالً ؛ الثامر :أثر الؽزالً فً علم الكالم .
 - 29السراج  :م  .س  ،ص ص  134 -183؛ نٌكلسون  :فً التصوؾ اإلسالمً  ،ص ص  48 - 42؛ عٌاد:
التصوؾ اإلسالمً  ،ص  24؛ فروخ :اآلثار المتناقضة للتصوؾ فً اإلسالم  ،ص ص . 11 – 10
 - 30النشار  : ،م .س  ،ج  ، 3ص ص  84 ، 30؛ فروخ :اآلثار المتناقضة للتصوؾ فً اإلسالم  ،مجلة الباحث
فرنسا  ،السنة الثانٌة  ،لعدد العاشر  ، 1980 ،ص  15؛ عبد الرازق  :تصوؾ  ،ص . 276
 - 31فتاح  :المدرسة العراقٌة  ،علم الكالم والفلسفة والتصوؾ  ،ص . 298
 - 32نٌكلسون :فً التصوؾ اإلسالمً  ،ص ص  42ـ  48؛ عٌاد  :التصوؾ اإلسالمً  ،ص  24؛ فروخ :م  .س
ص ص . 11 - 10
 - 33نٌكلسون  :التصوؾ  ،ص  ، 306فً التصوؾ اإلسالمً  ،ص  27؛ زقزوق  ،م  .س  ،ص  6؛ األطرقجً
 :الحٌاة االجتماعٌة فً بؽداد منذ نشؤتها حتى نهاٌة العصر العباسً األول  ،ص. 82
 - 34كان من تالمذة اإلمام جعفر الصادق وقد كان مهتما بالكٌمٌاء  ،أنظر الكندي :قضاة مصر  ،ص ص - 162
. 440
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Bosworth,G.E: the Ghaznavids the Empirein Afghanistan and Eastern - 35
Iran,Edinburgh University Press , 1963, PP. 189 -192.
 ، 8ص ص 397 – 393
 - 36القشٌري :م  .س  ،ج ، 2ص ص  9 – 8؛الخطٌب البؽدادي :م  .س ،ج
شرؾ:التصوؾ فً اإلسالم  ،ص ص  99 – 98؛ النشار  :م  .س ،ج  ، 3ص . 286
 - 37دٌموبٌن  :النظم اإلسالمٌة  ،ص  35؛ كتورة  :التصوؾ والمجتمع  ،مجلة الباحث  ،السنة الثانٌة  ،العدد
العاشر سنة  1980م  ،بارٌس  ،ص ص . 74 – 65
- 38كولد تسٌه ر  :م  .س  ،ص ص . 123- 120
 - 39ماسنٌون  :اإلسالم والتصوؾ  ،ص . 18
- 40العلً  :الخلٌفة األمٌن ٌواجه التحدي  ،ص ص  416 – 407؛ الدوري  ،خضر :بؽداد منذ تؤسٌسها حتى
الؽزو المؽولً  ،دراسة فً التؽٌرات السكانٌة  ،ص ص . 134 ، 132
- 41الدوري ،خضر  :م  .س  ،ص . 145
 - 42الدوري،عبد العزٌز :مقدمة فً التارٌخ االقتصادي العربً  ،ص . 76
 - 43ن  .م والصفحة  ،الدوري  ،خضر  :م  .س  ،ص . 134
 - 44الطبري  :تارٌخ الرسل والملوك ،ج  ، 9ص ص 488 – 481؛ الٌعقوبً  :تارٌخ الٌعقوبً  ،ج  ، 2ص
 370؛ المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،ج  ، 4ص  208؛ الدوري  :دراسات فً العصور
العباسٌة المتؤخرة ،ص ص  286 – 183؛ مقدمة فً التارٌخ االقتصادي العربً  ،ص ص  77- 72؛آشور:
التارٌخ االقتصادي واالجتماعً للشرق األوسط فً العصور الوسطى  ،ص ص . 238 – 237
- 45الدوري  ،عبد العزٌز  :دراسات فً العصور العباسٌة المتؤخرة  ،ص ص  283ـ  ، 286مقدمة فً التارٌخ
االقتصادي العربً  ،ص ص  72ـ 77؛ آشور  :م  .س ونفس الصفحات .
 - 46الدوري  ،عبد العزٌز  :دراسات فً العصور العباسٌة المتؤخرة  ،ص ص  282ـ  285؛ الدوري  ،خضر :
بؽداد منذ تؤسٌسها حتى الؽزو المؽولً  ،ص  141؛ آشتور  :م  .س  ،ص ص  237ـ  238؛
M. Canard ; Bacadad Iv. Siecle de hegirf , Arabica – volume special Baghdad , 1962, vol .
9 pp. 191- 194, 279 .
- 47الدوري  ،عبد العزٌز  :دراسات فً العصور العباسٌة المتؤخرة  ،ص  192؛ حسنٌن  :دولة السالجقة  ،ص
ص  160 –159؛ الجندي :أبن قتٌبة ص ص . 60 – 58
- 48الراوي  :المجتمع العراقً فً شعر القرن الرابع للهجرة  ،ص . 215
 - 49الدوري  ،عبد العزٌز  :م  .س ونفس الصفحات ؛ حسنٌن  :م  .س ونفس الصفحات ؛ الجندي  :م  .س
ونفس الصفحات .
 - 50أمٌن  :ضحى اإلسالم  ،ج ، 2ص ص  124 ، 8 -7؛ الجندي  :م  .س  ،ص ص . 76 - 75
 - 51الدوري  ،خضر  :م  .س  ،ص ص  135 -134؛ السامر  :أبن األثٌر  ،ص ص . 100 – 93
 - 52كاهٌن  :م  .س  ،ص ص  185 – 182؛ حسنٌن  :دولة السالجقة  ،ص . 160
 - 53أمٌن  :م  .س  ،ج ، 2ص . 32
 - 54الدوري  ،عبد العزٌز  :دراسات فً العصور العباسٌة المتؤخرة  ،ص ص . 286 – 278
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 - 55كاهن:الحركات الشعبٌة واالستقالل الذاتً فً المدن اإلسالمٌة خالل القرون الوسطى ،ص ص. 106 -105
 - 56بروكلمان :تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  ،ص  184؛ فهد  :المجتمع العراقً فً العصر العباسً  ،ج ، 5ص
ص . 76 – 75
 - 57مبارك  :التصوؾ اإلسالمً فً األدب واألخالق  ،ج ، 1ص . 29
 - 58السبكً  :معٌد النعم ومبٌد النقم  ،ص ص  123 ، 120 – 119؛ الٌافعً  :نشر المحاسن الؽالٌة فً فضل
المشاٌخ الصوفٌة أصحاب المقامات العالٌة  ،ص ص . 420 - 419
 - 59المحاسبً  :كتاب التوهم  ،ص. 33
 - 60المحاسبً  :العقل وفهم القرآن  ،ص ص  29 - 28؛ بروكلمان  :تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  ،ص . 237
 - 61العقل وفهم القرآن  ،ص ص . 26 -25
 - 62المنقذ من الضالل  ،ص . 131
 - 63كولد تسٌهر  :العقٌدة والشرٌعة فً اإلسالم  ،ص . 150
 - 64المقدسً  :أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم  ،ص 439؛ التنوخً :نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  ،ج2
ص ص  359 ، 280 - 218؛ الهمذانً  :تكملة تارٌخ الطبري  ،ص  391؛ أبن األثٌر :الكامل فً التارٌخ
ج  9ص . 394
 - 65معروؾ  :أخبار الزهاد  ،مجلة المورد  ،بؽداد  ،م، 3ع 1394 ، 3هـ  1974 /م  ،ص . 300
 - 66ن  .م والصفحة .
 - 67حسنٌن  :م  .س  ،ص . 149
 - 68الشبٌبً  :رأي فً اشتقاق كلمة صوفً ،ص  23؛ حسنٌن  :سالجقة إٌران والعراق 1959 ،م .
 - 69ماسنٌون  :تصوؾ  ،دائرة المعارؾ اإلسالمٌة  ،ص  274؛ عاشور :المجتمع المصري فً عهد السالطٌن
الممالٌك  ،ص . 162
 - 70فتاح :المدرسة العراقٌة  ،ص . 296
 - 71كولد تسٌهر  ،م  .س  ،ص . 134
 - 72سورة الحدٌد  ،آٌة . 16
 - 73حسنٌن  :دولة السالجقة  ،ص ص . 158، 151- 150
 - 74سرور :من أعالم التصوؾ اإلسالمً  ،ص . 129
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قائمة المصادر والمراجع -:
المصادر -:
- 1أبن األثٌر  ،أبو الحسن علً بن أبً الكرم (ت  630هـ  1232 /م )  :الكامل فً التارٌخ  ،دار صادر بٌروت
بال طبعة  1386 ،هـ 1966 /م .
- 2أبن الجوزي  ،عبد الرحمن (ت  597هـ 1200 /م) :
أ  -صفة الصفوة  ،دائرة المعارؾ العثمانٌة  ،حٌدر آباد الدكن  ،الهند  ،بال طبعة  1938 ،هـ  1957 /م .
ب  -تلبٌس إبلٌس  ،دار القلم  ،بٌروت  ،لبنان  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ.
ت  -المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم  ،الدار الوطنٌة  ،بؽداد  ،العراق  ،بال طبعة . 1990 ،
 - 3أبن خلدون  ،عب د الرحمن بن محمد (ت 808هـ 1405 /م)  :مقدمة ابن خلدون لتارٌخه المسمى العبر
 ،دار أحٌاء
ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر
التراث العربً  ،بٌروت  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
 - 4أبن كثٌر  ،عماد الدٌن أبً الفداء(ت  774هـ  1372 /م)  :البداٌة والنهاٌة  ،مطبعة السعادة القاهرة  ،بال
طبعة  ،بال تارٌخ .
 - 5أبو نعٌم  ،أحمد بن عبد هللا األصبهانً (ت  430هـ  1038 /م)  :حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء  ،دار
الكتاب العربً  ،بٌروت  ،ط 1387 ، 2هـ  1967 /م .
- 6أبو ٌعلى  ،محمد الفراء ( ت  526هـ  1131 /م )  :طبقات الحنابلة  ،تصحٌح محمد حامد الفقً  ،مطبعة
السنة المحمدٌة  ،القاهرة  ،بال طبعة  1371 ،هـ  1952 /م .
- 7التنوخً  ،أبً علً المحسن بن علً (ت  384هـ  994 /م)  :نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  ،تحقٌق
عبود الشالجً  ،مطابع دار صادر  ،بٌروت  ،بال طبعة 1393 ،هـ 1973/م .
- 8الخطٌب البؽدادي  ،أبو بكر أحمد بن علً ( ت  463هـ  1070 /م )  :تارٌخ بؽداد ( مدٌنة السالم )  ،دار
الكتاب العربً  ،بٌروت  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
- 9الذهبً  ،أبو عبد هللا شمس الدٌن محمد ( ت  748هـ  1348 /م )  :تذكرة الحفاظ  ،مطبعة مجلس دائرة
المعارؾ العثمانٌة  ،حٌدر آباد  ،الدكن  ،الهند  ،بال طبعة  1390 ،هـ  1970 /م .
 578هـ  1182 /م )  :المجموعة الصؽرى للفوائد الكبرى
 - 10الرفاعً  ،أحمد بن علً بن ٌحٌى (ت
(البرهان المإٌد )  ،تحقٌق صفوة السقا  ،مكتبة الربٌع  ،حلب  ،بال طبعة . 1962 ،
654هـ  1257 /م )  :مرآة الزمان فً تارٌخ
 - 11سبط أبن الجوزي  ،شمس الدٌن أبو المظفر ٌوسؾ (ت
األعٌان  ،تحقٌق جنان الهموندي  ،دار الكتب العالمٌة  ،بٌروت  ،بال طبعة  1983 ،م .
- 12السبكً  :معٌد النعم ومبٌد النقم  ،تحقٌق محمد علً النجار وأبو زٌد شلبً ومحمد أبو العٌون  ،دار الكتاب
العربً  ،القاهرة  ،ط 1367 ، 1هـ  1948 /م .
- 13السلمً  ،أبو عبد الرحمن محمد (ت  412هـ  1021 /م )  :طبقات الصوفٌة  ،تحقٌق نور الدٌن شربٌه دار
التؤلٌؾ  ،مصر  ،ط 1389 ، 2هـ  1969 /م .
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 - 14السهروردي  ،أبو حفص عمر( ت  632هـ  1234 /م )  :عوارؾ المعارؾ  ،المكتبة العالمٌة  ،مصر  ،بال
طبعة  1358 ،هـ 1993 /م .
- 15الطبري  ،محمد بن جرٌر( ت 310هـ  922 /م)  :تارٌخ الرسل والملوك  ،المطبعة الحسٌنٌة ،القاهرة  ،بال
طبعة  ،بال  .تارٌخ .
- 16الطوسً  ،أبو نصر السراج (ت387هـ  /م)  :اللمع فً التصوؾ  ،تحقٌق عبد الحلٌم محمود وطه عبد الباقً
سرور  ،دار الكتب الحدٌثة مصر  ،مكتبة المثنى  ،بؽداد  ،بال طبعة  1380 ،هـ 1960 /م .
 - 17الؽزالً،أبو حامد محمد(ت  505هـ  1111 /م):أحٌاء علوم الدٌن،المكتبة التجارٌة ،بال طبعة ،بال تارٌخ .
- 18الكالباذي  ،أبو بكر محمد ( ت  385هـ  990 /م)  :التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ  ،تحقٌق محمود أمٌن
النواوي  ،دار اإلتحاد العربً للطباعة  ،القاهرة  ،ط 1389 ، 1هـ  1969 /م .
- 19الكندي،أبو عمر محمد بن ٌوسؾ (ت 350هـ961 /م)  :قضاة مصر .
 - 20المحاسبً الحارث بن أسد (ت 243هـ  856 /م) :
أ -كتاب التوهم  ،مطبعة لجنة التؤلٌؾ ،القاهرة  ،بال طبعة  1937 ،م .
ب -العقل وفهم القرآن  ،تحقٌق حسٌن القوتلً  ،دار الكندي  ،بٌروت ،ط 1398 ، 2هـ1978 /م .
 - 21المسعودي  ،أبو الحسن بن الحسٌن بن علً (ت 346هـ  957 /م)  :مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقٌق
ٌوسؾ داؼر ،دار األندلس للطباعة  ،بٌروت  ،بال طبعة  1965 ،م .
 - 22المقدسً ،البشاري (ت 375هـ  985 /م )  :أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم ،اعتناء دي ؼوٌه  ،مطبع
برٌل  ،لٌدن  ،ط 1909 ، 2،م .
 - 23الهجوٌري  ،أبو الحسن علً بن عثمان ( ت  465هـ  1072 /م )  :كشؾ المحجوب  ،ترجمة وتعلٌق
إسعاد عبد الهادي قندٌل  ،مراجعة أمٌن عبد المجٌد بدوي  ،مطابع األهرام التجارٌة  ،مصر  ،بال طبعة
 1394هـ  1974 /م .
- 24الهمذانً  ،محمد بن عبد الملك (ت 521هـ1127 /م)  :تكملة تارٌخ الطبري  ،دار المعارؾ القاهرة ،ط 2
. 1982
 - 25الٌافعً  ،أبو محمد عبد هللا بن أسعد (ت  768هـ  1366 /م )  :نشر المحاسن الؽالٌة فً فضل المشاٌخ
الصوفٌة أصحاب المقامات العالٌة  ،تحقٌق وتصحٌح إبراهٌم عطوة عوض شركة مصطفى البابً الحلبً
وأوالده  ،مصر  ،بال طبعة 1381 ،هـ  1961 /م .
- 26الٌعقوبً ،أحمد بن أسحق بن جعفر (ت 292هـ 904 /م )  :تارٌخ الٌعقوبً  ،تعلٌق محمد صادق بحر العلوم
المطبعة الحٌدرٌة  ،النجؾ األشراؾ  ،بال طبعة 1964 ،م .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع  :ــ
 ،مطبعة

 - 1األطرقجً  ،رمزٌة  :الحٌاة االجتماعٌة فً بؽداد منذ نشؤتها حتى نهاٌة العصر العباسً األول
الجامعة بؽداد  ،ط . 1992 ، 3
 - 2إسماعٌل  ،محمود  :تارٌخ الحضارة العربٌة إلسالمٌة ،مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع ،الكوٌت ط 1409 ، 1
هـ  1989 /م .
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- 3آشور  ،آ  :التارٌخ االقتصادي واالجتماعً للشرق األوسط فً العصور الوسطى  ،ترجمة عبد الهادي عبلة
قتٌب  ،دمشق بال طبعة 1985 ،م .
مراجعة أحمد ؼسان سبانو  ،دار ة
 - 4أمٌن  ،أحمد  :ضحى اإلسالم ،
- 5أمٌن  ،حسٌن  :الؽزالً  ،مطبعة اإلرشاد بؽداد  ،بال طبعة  1963 ،م .
 - 6البقري  ،عبد الداٌم أبو العطا  :اعترافات الؽزالً  ،مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر  ،القاهرة  ،بال
طبعة  1943م .
 - 7الثامر ،قدور أحم د  :أثر الؽزالً فً علم الكالم  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،مقدمة إلى جامعة بؽداد ـ
كلٌة اآلداب ـ قسم الفلسفة  1995م .
 - 8الجبوري  ،عبد اللطٌؾ جدوع ناصر  :الفلسفة التربوٌة عند الؽزالً  ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة مقدمة
إلى جامعة بؽداد ـ كلٌة اآلداب ـ قسم الفلسفة . 1994 ،
- 9الجبوري  ،نظله أحمد نائل  :الخصائص العامة للتجربة الصوفٌة فً اإلسالم  ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة
مقدمة لجامعة بؽداد  ،كلٌة اآلداب  ،قسم الفلسفة  1991 ،م .
- 10الجندي  ،عبد الحمٌد سند  :أبن قتٌبة  ،المإسسة المصرٌة العامة  ،مصر  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
- 11الحدٌثً  ،سعد خمٌس  :الفلسفة السٌاسٌة عند الؽزالً  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مقدمة إلى جامعة
بؽداد كلٌة اآلداب  ،قسم الفلسفة  1994 ،م .
- 12باسٌل  ،فكتور سعٌد  :منهج البحث عن المعرفة عند الؽزالً  ،مطابع الكرٌم الحدٌثة  ،بٌروت  ،بال طبعة
بال  .تارٌخ .
 - 13بروكلمان  ،كارل  :تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  ،ترجمة نبٌه أمٌن فارس ومنٌر البعلبكً  ،دار العلم للمالٌٌن
بٌروت  ،لبنان  ،ط 1979 ، 2م .
- 14حسنٌن  ،عبد المنعم محمد :
أ  -سالجقة إٌران والعراق  ،النهضة المصرٌة  ،القاهرة  ،بال طبعة 1959 ،م.
ب -دولة السالجقة  ،المطبعة الفنٌة الحدٌثة  ،القاهرة  ،بال طبعة 1975 ،م .
 - 15الخطٌب  ،عبد الكرٌم  :نشؤة التصوؾ  ،مإسسة الشرق للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،بال طبعة  1380 ،هـ /
 1960م .
- 16الدوري  ،خضر جاسم محمد :بؽداد منذ تؤسٌسها حتى الؽزو المؽولً دراسة فً التؽٌرات السكانٌة  ،مجلة
التربٌة والعلم  ،كلٌة التربٌة  ،جامعة الموصل  ،العدد األول  1979 ،م .
- 17الدوري  ،عبد العزٌز:
أ  -دراسات فً العصور العباسٌة المتؤخرة  ،مطبعة جامعة البصرة  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
ب -مقدمة فً التارٌخ االقتصادي العربً  ،دار الطلٌعة  ،بٌروت  ،ط  1969 ، 1م .
 - 18دٌموبٌن  ،مورٌس  .غ  :النظم اإلسالمٌة  ،ترجمة صالح الشماع وفٌصل السامر  ،مطبعة الزهراء ،
بؽداد بال طبعة  1952 ،م .
- 19الراوي،عبد اللطٌؾ:المجتمع العراقً فً شعر القرن الرابع للهجرة ،مكتبة النهضة،بؽداد،بال طبعة،بال تارٌخ.
 - 20زقزوق  ،محمود حمدي  :التصوؾ اإلسالمً معناه ( أهم تعرٌفاته نشؤته )  ،مجلة الفكر اإلسالمً  ،دار
الفتوى ،بٌروت  ،بال طبعة  1408 ،هـ  1987 /م  ،العدد  ، 11السنة . 16
 - 21السامر  ،فٌصل  :أبن األثٌر  ،دار الحرٌة للطباعة  ،بؽداد  ،بال طبعة  1983 ،م .
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 - 22سرور ،طه عبد الباقً:من أعالم التصوؾ اإلسالمً  ،مطبعة نهضة مصر  ،القاهرة  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
 - 23الشرباصً ،أحمد  :الؽزالً والتصوؾ اإلسالمً  ،مطابع مإسسة دار الهالل  ،مصر ،بال طبعة  ،بال تارٌخ
.
 - 24شرؾ  ،محمد جالل :التصوؾ فً اإلسالم  ،دار الجامعات المصرٌة ،اإلسكندرٌة  ،بال طبعة 1976 ،م .
 - 25عاشور  ،سعٌد عبد الفتاح  :المجتمع المصري فً عهد السالطٌن الممالٌك  ،مطبعة لجنة البٌان العربً
القاهرة  ،ط 1962 ، 1م .
 - 26عرجون  ،محمد الصادق  :التصوؾ فً اإلسالم  ،دار اإلتحاد العربً للطباعة  ،القاهرة  ،بال طبعة 1967،
.
 - 27علوان  ،محمد محمود  :التصوؾ اإلسالمً  ،دار الكاتب العربً  ،القاهرة ،بال طبعة  1378هـ 1958 /م .
- 28العلً  ،صالح  :الخلٌفة األمٌن ٌواجه التحدي  ،العراق فً التارٌخ  ،دار الحرٌة للطباعة  ،بؽداد  ،بال طبعة
1983م .
- 29عٌاد  ،أحمد توفٌق  :التصوؾ اإلسالمً ( تارٌخه ومدارسه وطبٌعته وأثره )  ،المطبعة الفنٌة الحدٌثة
القاهرة  ،مصر  ،بال طبعة  1970 ،م .
 - 30ؼالب  ،محمد  :المعرفة عند مفكري المسلمٌن  ،مراجعة عباس محمود العقاد وزكً نجٌب  ،دار الجٌل
للطباعة  ،مصر  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
 - 31ؼنً  ،قاسم  :تارٌخ التصوؾ فً اإلسالم ،ترجمة صادق نشؤت وأحمد ناجً القٌسً ومحمد مصطفى
حلمً مكتبة النهضة المصرٌة  ،دار الطباعة الحدٌثة  ،القاهرة ،ج.م.ع  ،بال طبعة 1970 ،م .
 - 32فتاح ،عرفان عبد الحمٌد  :المدرسة العراقٌة  ،علم الكالم والفلسفة والتصوؾ  ،مجلة العراق فً موكب
الحضارة  ،دار الحرٌة للطباعة  ،بؽداد  ،العراق 1408 ،هـ1988/م .
- 33فروخ  ،عمر :اآلثار المتناقضة للتصوؾ فً اإلسالم  ،مجلة الباحث  ،فرنسا  ،السنة الثانٌة  ،العدد العاشر
سنة 1980م .
 - 34فهد  ،بدري محمد :المجتمع العراقً فً العصر العباسً  ،حضارة العراق ،دار الحرٌة للطباعة  ،بؽداد  ،بال
طبعة 1406 ،هـ  1985 /م .
- 35كاهٌن  ،كلود :
أ  -تارٌخ العرب والشعوب اإلسالمٌة  ،دار الحقٌقة للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،ط  1403 ، 3هـ 1983 /م.
ب -الحركات الشعبٌة واالستقالل الذاتً فً المدن اإلسالمٌة خالل القرون الوسطى  ،تعرٌب علً مقلد مجلة
 ، Arabicaم  1958 ، 5م .
- 36كتورة  ،جورج  :التصوؾ والمجتمع  ،مجلة الباحث  ،السنة الثانٌة  ،العدد العاشر سنة  1980م  ،بارٌس .
- 37كولد تسٌهر  ،اجناس  :العقٌدة والشرٌعة فً اإلسالم  ،ترجمة محمد ٌوسؾ موسى وعلً حسن عبد القادر
وعبد العزٌز عبد الحق  ،دار الكاتب المصري  ،مصر  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ .
- 38ماسنٌون  ،لوٌس وعبد الرازق :اإلسالم والتصوؾ ،دائرة المعارؾ اإلسالمٌة ،القاهرة ،بال طبعة 1979 ،م.
 - 39مبارك  ،زكً  :األخالق عند الؽزالً  ،المطبعة الرحمانٌة  ،مصر  ،بال طبعة  ،بال تارٌخ.
- 40النشار  ،علً سامً  :نشؤة الفكر الفلسفً فً اإلسالم ،دار المعارؾ  ،القاهرة  ،ج.م.ع  ،ط 1978 ، 7م .
- 41نٌكلسون رٌنولد  .أ :
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أ  -فً التصوؾ اإلسالمً وتارٌخه  ،ترجمة أبو العال عفٌفً مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر القاهرة
 ،بال طبعة  1366 ،هـ  1947 /م .
ب -الصوفٌة فً اإلسالم  ،ترجمة نور الدٌن شربتٌه  ،مكتبة الخانجً  ،مصر  ،بال طبعة 1951م .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

283 283

