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 الملخص
کانــق يضــية العتولــة و وســعرا   العــراق مــه القضــایا الراــة  ــدا    الدراســات 
اخلاصـــة  ـــلا اذـــات. لـــلا، یتثـــرق هـــلا الأحـــل يا ســـأ  انتشـــار أ ـــد التيـــارات 
الرئيســـة   التـــاریم اإلســـالمر وهـــو  يـــار العتولـــة   العـــراق  ا  تاـــاد  لـــ  ن ریـــة 
ا نتشــار، وكلــل  ــاللكيو  لــ  مــدینب الأ.ــرة و هــداد.  أــت هــل  الن ریــة انتشــار 
ظــاهرة دــددة مقارنــة  اامــاكه اا ــرئ.  شــث نتــائة الأحــل القائاــة  لــ  ن ریــة 
ا نتشار النت م يا  أثث الأيئة اجلهرافية  ل  ظرور مله  العتولة وانتشار  ضاه 

ا  .ــــنيف فــــلة انتشــــار العتولــــة  لــــ  أســــا  يطــــار الومــــان والضــــان،  اإلضــــافة ي
الشــــرود الدا ليــــة والعاليــــات  يــــنرم و ــــت اخلللــــاء، ولــــي   لــــ  أســــا  الل يــــ  
الومين،  يناا  شث نتائة الأحل اا ـرئ يا أن النـاظرات و رـاخل اخلالفـة و ضـة 

 اللمجة والوايل كانق مه أهم ينوات انتقات العتولة وانتشارهم. 
 . راخل اخلالفة، ن ریة ا نتشار،  هداد، الأ.رة، العتولة: الرئيسةالكلمات 
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  ـأثث لـ  اآلن، ويـد كـان  ىت اإلسالمر التاریم أ داث أهم أ د فرية العتولة و ضویه یعد ظرور
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 الأحــل هــلا   الراــة القضـية لضــه ،(والســنة القـرآن) للــدیه ويــراءا م السـلات فضــر  لــ  كأـث
 مــه هــا ت الــدینتت   نشـاطا   أكثــر وأ ـم كــانوا و هــداد، الأ.ــرة   وانتشـارهم العتولــة ظرــور هـر
انتشـار  وهـلا  امـ  مرـم    السـلثة،  اليـة وكانـق مـم  ـ    نشـر أفضـارهم، أ ـرئ مدینة أیة

 مضـــة) احلـــرمت مـــ   القارنـــة نســـأيا   مـــدینتت  ـــدیثتت و هـــداد الأ.ـــرة  عتـــر .الـــدینتت   العتولـــة
 لضــه الأ.ــرة، مــ  نلســ  الويــق    شــضلق الــب الضوفــة، و ــىت وأنثاكيــة واإلســضندریة( والدینــة
    يـار العتولـة یناـو كـان أساسـر، و شـض .  هـداد ونشـأت   الأ.ـرة ظرـرت   العتولة ظاهرة
 الراـة القضـية. سـالمراإل التـاریم   نشـأ العقالنيـة أنـ   لـ  العـراق يا ین ر وكان العرايية، الأيئة
 مالمح هر وما الويق؟ مرور م  و وس  فيرا دددة  هرافية   منثقة ظرر  يار العتولة لاكا هر

 العقالنية؟  .لترا مه اللرق فرية العتولة لو دة مناسأا    علتراا مضانا   والب و هداد الأ.رة
 العتولـة ظرـور  تحليـ  سـنقوم ا نتشـار، ن ریـة يا اسـتنادا   أفض   شض  السألة هل  للرم
 حتــدیل مــ  أودــددة  انتشــار ظــاهرة كيليــة  شــر  ن ریــة وهــر و هــداد، الأ.ــرة   وانتشــارهم

  ضـون و انتشـار ظـاهرة للعثـور  لـ  أسـأا  معينة،  هرافية مسا ة نثاق وضاه الويق مرور
 .أ رئ يا منثقة ما مه  دث أو

 
 اإلطار النظري 1.1

: یقـــوت  يـــل لالنتشـــار أ ـــد التعـــاریف ااساســـية Everett. M. Rogerن ریـــة ا نتشـــار: يـــدم 
ـــة ا نتشـــار هـــو» ـــتم  الي  الن ـــام أ ضـــاء  ـــت دـــددة ينـــوات  ـــر  دیـــدة انتقـــات ظـــاهرة فيرـــا ی

 وهــو اجلدیــدة  اافضــار یــر أ  التواصــ  مــه معــت نــو  ا نتشــار هــو فــ ن و التــايل، ا  تاــا ر 
 ويدراك مشـلك فرـم يا التوص  أ   مه العلومات  أناء ونشریقوم فيرا اللا لون  ا .ات  الية
...»  (Rogers, 1971: 5) ویعتقد .Lawrence A. Brown  :ا نتشار  أارة  ه انتقات ظاهرة »أن

دددة مه مضان يا آ ر  ل  أسا  العناصر اجلهرافية الرئيسية الب  شا  السافة واجلرة ومتهث 
. يـــام (,Brown 406:2015)« دـــدد وكـــللل فرـــر مأنيـــة  لـــ   ـــرائ   تهـــث مـــه خلمـــه يا آ ـــر

والب استخدمق مه يأـ   ـراء  م.  ثر  ن ریت   وت ا نتشار1953 ورسنت هاغر سلاند  ام 
    قوت  لاية أ رئ مث  ا يت.اد واانثرو ولو يا والتاریم وغثها.
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 مبادئ وأسس نظرية االنتشار 1.2

: 2003ســـلاند  ـــدة مأـــادا ا ترهـــا العوامـــ  الـــاثرة    اليـــة ا نتشـــار ) ـــضوئر،  طـــر 
305-306  350 :1972, Haggett). 

 المنشأأو  األولية البيئة 1.2.1

  تشـض  الـب الأيئة سلاند أن یعتقد. مها مه أهم  وام  ظاهرة ا نتشار ااولية والأيئة اذات
  لـــ  ا تاـــادا  ثورهـــا،   العوامـــ  مـــه جماو ـــة  تضـــاه ا ـــا  ـــدا   مـــا مراـــة ظـــاهرة فيرـــا

  شــض   ــاثر أن ميضــه ظــاهرة لضــ  ااوليــة الأيئــة معرفــة فــ ن لــللل والنســية نلســ ، الســياق
مـــه  ســـواء  ـــد يا لـــة للدراســـة  لـــ  ااوليـــة الأيئـــة وهـــل  ، ال ـــاهرة مـــل  فرارـــا  لـــ  كأـــث

 .والثأيعية اجلوان  الأشریة

 الزمن 1.2.2
 أساسـيا   دورا   الويـق لـللل یلعـ  الويق، مرور م  أ رئ مناطق  عد  ضو ا   ال اهرة  نتشر
 لل ـاهرة أفضـ  فرـم يا  ادي ظاهرة ومعرفة الللات الومنية  نتشار أیة هل  ال اهرة، نشر  

 .ا ر قاء وا حنثاط وفلات

 الموضوع أو الظاهرة 1.2.3
 القـدرات لـدیرا نلسـرا ال اهرة ان لالنتشار، الرئيسية العناصر مه وا دة هر نلسرا ال اهرة

 . ادي يا ا نتشار أن ميضه الب واإلمضانات

 مسار الحركة 1.2.4
التيـارات  ومعرفـة هـل   ـر  يـارات ومسـارات، الو رـة ا نتشار  .  يا ظاهرة ف ن الواي ،  

 .ال اهرة انتشار كيلية معرفة   هاما   دورا   یلع  والسارات،

 الوجهة 1.2.5
معرفـة سـأ  انتشـار  الرـم مـه ولـللل الويق، مبرور ال اهرة في   نتشر اللي والضان اذات ين 
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 مـا، مضـان    سـرولة ال ـاهرة هـل   نتشـر ولـاكا آ ـر، لضـان  النسـأة مضان معـت   ال اهرة
 ما؟ اذاورة  ىت أ رئ  نتشر   منثقة   ولضنرا
 

 خلفية البحث 1.3
أللـق الضثـث مـه  مـل  اللريـة، التارخييـة والعاليـة والعتقـدات وظرـور ااصـوت العتولة، سياق  

 ن ریـة  لـ  مأنيـة نا ـئة ظـاهرة العتولـة  عتـر مقالـة أو   یو ـد كتـا  لضـه والقـا ت، الضت 
 وكاــا. ن ریــة ا نتشــار مــه وا ســتلادة  هرافيــة مبقار ــة ا نتشــار  ــدر  ســأ  انتشــار العتولــة

 "العتولــة ومعتقــدات  ــاریم"مثــ   العتولــة ظرــور  ــه كثــثة مقــا ت كتأــق فقــد ، أ ــال  ككرنــا
 و ثــرق   للاعتولــة وأفضــارهم، التــارخير التضــویه  اليــة  لــ  لاللرــا دي غياــارت الــلي ركــو

 اجلهرافيــــة الأيئــــة یــــلكر مل لضنــــ  لعتقــــدا م، دا ــــ  اللريــــة والســــار العــــام يا العناصــــر الهالــــ 
 التلسـث» أ ـرئ  سـا  هنـاك مقالـة اآل ـرون. يالـ  مـا یضرر اا يان مه كثث و  و وخلیعرم،
  ثـرق يا الـلي  ـا رمر موسـ  لسـيد« و هـداد الأ.ـرة   العتولـة والضالمـر لدرسـة التـارخير
 العتقـدات، ومل یـلكر   ا  ـتال  خلاویـة مـه و هـداد ومها الأ.رة للاعتولة الرئيسيتت الدرستت
    شــضي  الســأ  و  یــدرك القــارا  قریأــا   وانتشــارمها،  هرافيــا   الدرســتت  شــضي    الســأ 

 مـه «و هـداد الأ.ـرة الختللـة لعتولـة الن ـر رـاتو »وهنـاك مقالـة  خمتللـت. مبـويلت الدرستت
متســائلة  القــات،  ــت  قائــدهم ويضــية نقــاط التاــایو يا  شــث وهــر  ــأليف یعقــو   علــري،

 .للاعتولة أساسيتت مدرستت و هداد الأ.رة كون سأ   ه
ـــة  ا ســـتناد يا الـــدینتت هـــا ت   العتولـــة ظـــاهرة دراســـة یتثـــرق الأحـــل الـــراهه يا  ن ری

 ـه  لـل الأحـوث  والتحليـ  مه  يل النايشـة الأحل هلا موضو  خيتلف لللل،. ا نتشار
 ن ریـة يا  سـتند والتلسـثات والتحلـيالت اللئـات ان العتقـدات، ظرـور م  فق  الب  تعام 
 .وانتشارهم العتولة ظرور سأ  فرلا الأحل یشث للرم الن ور، هلا ومه ا نتشار،

 لإلمـــام الـــله  اللقرـــر و وســـي  دکتـــورا  للأا ـــل  ثاـــان یوســـلر و نوا ـــا نشـــرأطرو ـــة 
( اسـتلاد الأا ـل 1389التحتيـة ) والأـى ااسـ : امجـري اخلـام  القـرن  ایـة  ـىت الشافعر

مه ن ریة ا نتشار لتأيت التوسـي  اجلهـرا  للاـله  الشـافعر ویعتـر هـلا ميـه  لليـة الأحـل، 
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أن العدید مـه القـا ت  يا اإل ارة جتدر الية ل   الله  الشافعر.  ویأدو مه  نوان  ان   
 انتشـــار الثـــورة ن ریـــة» مثـــ  أ ـــرئ وموضـــو ات ا نتشـــار وجمـــا ت يـــد أللـــق   جمـــات ن ریـــة

   اإلسـالمية الثـورة  ـأثث»  رخلكـر و ي ـراهيم  قلــم «وانعضاسـرا   السـعودیة يیران   اإلسالمية
. وآ ــریه كــامران ي ســان  قلــم «ا نتشــار ن ریــة أســا   لــ  الأاكســتانية الشــيعة  لــ  يیــران
    ــد     الـلكر سـاللة الـواد ي ـضالية فـ ن ا نتشــار، ن ریـة  ثأيـق مـه فأـالرغم كلـل، ومـ 
 .هلا الأحل نثاق
 

 المعتزلة بمثابة ظاهرة انتشار .2
 لعأـق والـب اإلسـالمر، التـاریم   الـاثرة الرئيسـية احلركات مه العتولة أصأح  دیدة، ك اهرة

 كلــل،  ــه الن ــر  .ــر  ولضــه الللســلة، ســياا و  اإلســالمية، اللضریــة العلــوم   هامــا   دورا  
 يا أّدئ الــلي واداؤهــم  ــاك يترم ومــم( اخلالفــة) احلضــومر للن ــام نا ــئة ظــاهرة العتولــة فــ ن

  12/20: ت.د الـله،،( )الواثـق العت.ـم، الـأمون، الر ـيد، هارون) مث   م اخلللاء اهتاام
ـــة و ـــد اخلللـــاء، مـــ  والتلا ـــ  العاليـــة  عـــد(. 302-303: 1964 النـــد ، ا ـــه  يـــدرة العتول
 الأ.ــرة   كــان  نتشــارهم الرئيســر اللكيــو لضــه أ ــرئ، أمــاكه   أفضــارهم نشــر  لــ  أكــر

 العتولــة، لو اــاء مركــوا   الــدینتان ها ــان وأصــأحق( 257 :1998 كلأایضــاين، ر ــاين) و هــداد
 مـه لضـ  خمتللـت اجتـاهت  ل  يائاا      متجانسا ، لي  و هداد الأ.رة   العتولة انتشار لضه

: 1988 ولـــوي،. )اآلراء   ا تالفــات  ينراــا  هــرافيتت ومنثقتـــت و هــداد، الأ.ــرة مدرســب
    قســيارم مت يــد العتولــة أن مــه الــرغم  لــ  أنــ  الــأع  یعتقــد كلــل، ومــ (. 354-355
... »:  ـالويلت ار أاطـا   أكثـر   ـق ويـق   أصـأحوا أ ـم ي   هرافيتت، منثقتت يا الأدایة
  ضـه ومل معينة  هرافية منثقة يا  شر مل اصثال ر معى كات   قا   أصأحق الب العناویه
 جتاهـــ  الاضــه غـــث مــه لضـــه(. 161: 2003 غاــارت،) «... دـــدد  هــرا  مبويـــ  مر أثــة
 أثــرت العتولــة ســضنرا الــب والأيئــات اا ــواء ان اجلهــرا ، اذــات أســا   لــ  العتولــة انتشــار
 ظــاهرة العتولــة مدرســة فــ ن ا نتشــار، ن ریــة  قدمــ  الــلي التعریــف يا اســتنادا  . أفضــارهم  لــ 

 .الختللة اجلهرافية والناطق ا  تاا ر الن ام أفراد  ت وانتشرت خمتللة ينوات  ر انتقلق
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 المنشأ والبيئة األولية لظهور المعتزلة 2.1
 لــاكا لضــه مــم، الرئيســر ال.ــدر وهــر الأ.ــرة كانــق   نشــأة العتولــة أن و تلــق ال.ــادر  لــ 

 واللضریـــــة السياســـــية ومـــــا هـــــر ال ـــــرو  ل رـــــورهم؟ ااساســـــية الركویـــــة النقثـــــة الأ.ـــــرة  عتـــــر
  يــل  شــضلق الأ.ــرة  لــ  كانــق  ــياه الــب اجليوسياســية و ــىت وا يت.ــادیة وا  تاا يــة

وغثهـا  والضوفـة والدینة ومضة دمشق مث  أ رئ مل  ضه مدن ولاكا للعقالنية؟ ااوا التيارات
 ظرـور سـأ  وفرم ااسئلة هل   ل  العقالنية؟ لإل ا ة احلركات لتجا  هل  الناس  الضان
 احلدیثــة الــدن مــه والضوفــة الأ.ــرة كانــق.   ااوضــا  الن ــر ي ــادة جيــ  الأ.ــرة،   العتولــة
 ومبـــا أن أیـــة.  اـــر  ـــه اخلثـــا   الفـــة  رـــد    ســـضریة اغـــرا  ينشـــاؤها مت الـــب اإلنشـــاء
 ال ـــاهرة، هـــل  فيـــ  نشـــأت الـــلي الســـياق يا  ارخيرـــا ویعـــود  ـــارخير يطـــار    تشـــض  ظـــاهرة
 للأ.ـرة اجلهـرا  الويـ  حتدیـد یـتم و التايل. السياق نل  مه استثنائية ظاهرة العتولة ف ن لللل
 : ع  ال.ادر وصف  الت مه أو   

 ومعــدن الــدنيا مدینــة كانــق والأ.ــرة»: التــايل النحــو  لــ  الأ.ــرة  هرافيــا اليعقــوي وصــف
    ليرـا ا تثـق الـب اخلثـة أصـ   ل  مسا ترا  ضون مستثيلة مدینة وهر وأمواما جتارا ا
 منرـا فالأاطنـة فرسـم   فرسـخت  شرة سأ  سنة   اخلثا   ه  ار و یة   افتتا را ويق
 « اــر ا ــه  نرــر یعــر   ــر أ ــدمها مــا  ــریه  لــ   شــر  الشــاات یلقــ  الــلي اجلانــ  وهــر
  ـالقر   ـرثة مدینـة  أ ـا الأ.رة القوویين وصف كاا(. 101-1/102: 1981 اليعقوي،)
 يا واللـرات د لة  ري یدف  الد  الة   الأحر ان ماحلة، ومياهرا ماحلة أرضرا الأحر، مه

 الأ.ـــرة مدینـــة فـــ ن أ ـــال ، ككرنـــا وكاـــا( 1/368: 1994 القـــوویين،) الدینـــة هـــل    اخللـــف
 أمــاكه مــ  التواصــ  وســرولة ا يت.ــادي الر ــاء وفــر الــلي اامــر الأحــر،  لــ   هرافيــا  ثــ 

ومحّاما ـــا : »... وفضریـــا   وايت.ــادیا    هرافيـــا   أیضـــا   الأ.ــرة ظـــرو   ـــت القدســر لضـــه أ ــرئ،
 ا ـــا غـــث وجتـــارات و لـــوم والأـــان وايثـــان و ضـــر حلـــم كات كثـــثة  ـــا والتاـــور واامســـاك طيّأـــة
: كــللل ویقــوت( 1/163: 1982)القدســر،  «اللــنت  جيأــة  لنــة امــواء منقلأــة الــاء ضــّيقة

ــا الشــاات ان غــث   ــيم  ــرّ   الأ.ــرة ویضــون... »  الأ.ــرة ا أــار   ويــرأت فثــا  هّأــق رمّب
 ف نّـا  نو  كانق وان وریف، طي    فنحه مشات هّأق ين ظریف،  يش الأ.رة    يشنا
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 مــا  ــرئ أ  فيقـوت صــا أ  الر ــ  یلقـ  صــدر ضــيق    نـو  كانــق يكا ورأیــترم كنيـف،  
 (.173)ال.در نلس :  «اللرج اهلل مه نر و فيجيأ  في  حنه

 الأشــــریة  هرافيترـــا ا ســـاق وييليايـــة، وطأيعيـــة  هرافيـــة أمهيـــة الأ.ـــرة  ضتســـ  أن ويأـــ 
يـات القدسـر  ــوت الأ.ـرة و سـأ  انتشـار نوا يرــا، ينـ   ـأمر اخلليلـة  اــر  . اامهيـة والعلايـة

 ی ـدود العـراق و لـ ی ه اخلثا  يد أمر  امل   وت  ناء الأ.رة  ت فـار  و ـالد العـر   لـ
ولــق العــر   ــا، لــلا النــاطق   الأ.ــرة مکــان الأ.ــرة، ن یضــلة  ــر ال.ــت، لــلا لــا ا لقــوا  لــ

 هـــر الأ.ـــرة (58-56: 2004: اصـــثخري، للتوســـي   1/162: 1361)مقدســـر، متلريــة 
 اللارسـية هـر كأـثة  ضـارات ثالث التقق. اليالدي السا   القرن   الشائعة اافضار ملتق 
 والـلاه  اادیـان هنـاك التقـق كاـا الأ.ـرة،  (  ـا ور  نـدي  الت مه) واليونانية وامندیة
 .اادیـــان مـــه وغثهـــا والانویـــة والرواييـــة والندائيـــة والهنوصـــية والســـيحية اليرودیـــة مثـــ  الرئيســـية

 مرــم  ــدث ســياق   واللقــاءات ا  .ــا ت ــدثق مجيــ  هــل   (55: 1416 فقيــ ، ا ــه)
 مــه. الأ.ــرة   رئيســية يســالمية  امعــة أوت  أســي    الســأ  هــو هــلا. اإلســالم وهــو  ــدا  

 ان العقالنيــة، الـدار  ظرـور هـر الثقافيــة الأيئـة هـل  لثـ  الرئيســية النتـائة ي ـدئ أن الواضـح
 .السياق هلا   الأع   عضرم م  التلا   ميضنرم الختللة الدیانات أ أا 

 وهـم السـالّية و ـوامّ  جمـال  و الأ.ـرة»: يـائال   الأ.ـرة أهـ  لسـاات وصـل  القدسـر ویتا  
  لّقــ  مــنرم  لّقــ  فاــه اللقــ  یتعــاطون و  مــنرم  ــا الــلّكریه وأكثــر والوهــد الضــالم یــّد ون يــوم

 يدریّـــة الأ.ـــرة أهـــ  وأكثـــر..   نيلـــة اي یتلّقـــ  كـــان ســـامل ا ـــه صـــا أرم ان وككـــروا لالـــل
 وييامــة العرفــة اخلدهــار يا القدســر یشــث(. 175-174)ال.ــدر نلســ :  « نا لــة وثّ  و ــيعة

 يا یر ــــ  الأ.ــــرة   والعرفــــة  ــــالعلوم وا هتاـــام التجاعــــات هــــل  لضــــه الأ.ــــرة،   جمالســـرا
 كاركـــو و علرـــا الأ.ـــرة يا اا ـــرئ الألـــدان  لـــوم نقـــ  مت  يـــل اا ـــرئ،  الألـــدان ار أاطرـــا
 ، اليونانيـة العقليـة العلـوم ورثـق الـب  ـا ور جلنـدي جماورة الأ.رة كانق ولللل. والعرفة للعلم
 العلـوم، أنـوا  مجيـ  و علـيم لتـدری  مدرسة الدینة هل  أصأحق أنو ثوان،  سرو  رد ومنل
 لتـــدری  أصـــأح الرومـــاين، الضـــه   ســـأ  الدینـــة يا اجلـــدد اافالطـــونيت  عـــ  هجـــرة ومـــ 

 ــا ور. ولــللل أصــأحق  نــدي  ــا ور مــه أهــم مراكــو نقــ    نــدي   آ ــر  ــض  الللســلة
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اإلســالم، ون ــرا  لتعامــ  الأ.ــرة مــ  مراكــو  علــيم العلــوم يا الأ.ــرة ومــه ث  هــداد  عــد ظرــور 
الللســلة اليونانيــة، فقــد  ــأثرت  أفضـــار اللالســلة اليونــان وهــلا مـــا دفــ   العتولــة و ــىت ي ـــوان 

 (.227-228: 1995ال.لا يا ال رور فيرا للارة ااوا )أولثي، 
، ثعــــال،ال« )احلضــــيم اللــــل» لقــــ  ال.ــــادر    ليــــ  أطلــــق الــــلينو ــــثوان أ ســــرو 

 لـــــ د  احملـــــ »(، 1261: 2006، رلردوســـــال« )للعلـــــم احملـــــ  اللـــــل» (،290: 1989
  ـــه نقـــال    217: 2007نـــا ، یه)وینـــل و د« اليونانيـــة الللســـلة   دييـــق رأي وصـــا  

  ــل   وممـا.  ـا ور  نـدي   واحلضاـة الللسـلة لتنايــة اجلرـد مـه الضثـث  ـلتا (، يـاثأغ
 يا وجلوئرم أثينا أكادميية يغالق  عد اافالطونيت، احلضااء ور ات اللالسلة و ود أن في 

 یقـات  يـل و ضاتـ ، وفلسـلت  للللسـلة ن ر ـ   لـ  أیضـا   أثـر يـد أنو ـثوان،  سـرو  الط
  ســرو اللــل أســئلة  لــ   ثیســضيانو  الليلســو  أ و ــة» كتــا  ألــف  ثیســضيانو  أن

  ــــــــاری     ثمــــــــان ســــــــان مضتأــــــــة   یــــــــد  خبــــــــ  خمثوطــــــــة اآلن و و ــــــــد ،«اللارســــــــر
 كتا ـا   اللررسـق   النـد  ا ـه ككـر(. كاـا 89: 2013  ليليـان،  160 :1997  لضلر،)

 وكتا ـــا   ،«الرومـــر  قـــراط یـــد  لـــ  أنو ـــثوان يا الـــروم ملـــل مـــه الرســـلة ااســـئلة  »  عنـــوان
: 1987 النـد ، ا ـه) «احلضاـة   وأسـئلة يیـران ملـل يا للالسلة الروم ملل يرسات»  عنوان
  علـــر أي  ـــ    هامـــا   دورا   لعـــ  والـــلي اآل ـــریه،  ـــا ور  نـــدي  ضاـــاء ومـــه(. 384

  رــد  ــىت اامــوي العرــد أوا ــر    ــا  الــلي الوریــاين، أیــو  أ ــو للعلــم، العأاســر الن.ــور
 واحلسـا  واحلضاـة والللسـلة الثـ    ن ـر و رة كا وكان العأاسر، الن.ور  علر أي   
 الساسـاين العرـد   الللسـلية الن.ـو  مـه العدیـد فـ ن(. وهضلا، 65: 1978  رشياري،)

 هــل  ا تأــار وجيــ  اللرلویــة، يا والســریانية اليونانيــة مــه  رمجــق أو اللرلویــة، اللهــة يا  رمجــق
  274: 1987 النــد ، ا ــه) اإلســالمية الللســلة  شــضي    هامــا    ــامال   الللســلية الن.ــو 
 (.91: 2013  ليليان،  365-366: 1984 كاهه،

التواصـ  الأحـري مـه  لـوت مسـتوئ مـه   سـأ  للاعتولـة كاركـو أساسـر متضنق الأ.ـرة لللل،
الـب  اليونانيـة العقليـة والعلـوم اا ـرئ احلضـارات كاا استلادت مه منجـوات ا يت.ادي، ا ستقرار

 مع ـــم مـــه أكثـــر وكـــان مـــه الثأيعـــر أن  ودهــر فيرـــا العلـــوم العقليــة د لــق يليرـــا مـــه  ندیشــا ور،
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ممــا ســا د  لــ  ظرـــور  اللضریــة ويــد  ــضلق جمــا   مناســـأا  للأحــوث اا ــرئ، اإلســالمية الــدن
   يامـــة احملاضـــرات وا  تاا ـــات الأ.ـــري  ســـه مثـــ  أ ـــخا  ويـــام القدریـــة أســـال  العتولـــة،
 .العوام  هل  نتا ا  لث   قالنيا ، اللیه یعترون  يارا   كان العتولة. ا   الأحل والنايشة
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غرار الثوائف اإلسالمية اا رئ، وا   العتولة العدید مـه التقلأـات    يـا م السياسـية   ل 
 5وا  تاا يـة والثقافيـة. يســم الأـا ثون  ـاریم العتولــة وفضـرهم ومسـارهم التثــوري )أكثـر مــه 

يــرون( يا فــلات خمتللــة مــه التثــور والســلثة واخلــرة   الع.ــر الــله،، فضــال   ــه الضــعف 
وا حنـــدار والســـقوط، دـــددیه اإلطـــار الـــومين لضـــ  منرـــا. وجيـــ  ا تأـــار و ـــود هـــل  اللـــلات 
التارخييـــة الختللـــة للاعتولـــة نتيجـــة ذاو ـــة مـــه العوامـــ  اخلار يـــة والدا ليـــة. ومـــ  كلـــل، جيـــد 

وما  أن أكر  أثث  ل  هل  القضـية هـو رضـا احلضـام واخلللـاء )العوامـ  اخلار يـة(. الضتا   ا
ـــة مـــل  اذاو ـــة يـــد مت  قســـيارا يا أخلمنـــة خمتللـــة  عـــد  هـــلا هـــو الســـأ    أن اللـــلة التارخيي
ال رور الرمسر مم. و ل  الثریقة،  نتق  ك  ظاهرة  عد  شـضلرا يا النـاطق التا ـة واايـاليم 

 ـــرئ، ولضـــه هـــلا ا نتشـــار مـــدث   ســـياق خلمـــين  التنـــاو ، ممـــا یعـــين أن ال ـــاهرة  نتقـــ  اا
أكر    رهة خلمنية دددة، ولضه   ويق آ ـر،  عـاين هـل  ال ـاهرة مـه  قلأـات. ويـد   سر ة

انتشرت ظاهرة العتولة أیضـا  يا النـاطق اذـاورة  عـد  ضو ـا، وانتشـرت   فـلات خلمنيـة خمتللـة، 
ميضـــه القـــوت أن انتشـــار العتولـــة  ــــدثق   فل ـــت خلمنيتـــت، وا ـــدة دا ليـــة و ت.ــــ   ولـــللل

 ــاللجوة اایدیولو يــة  يــنرم، والــب أدت يا ا نل.ــات وهجــرة كأــارهم يا مــدن أ ــرئ مبــا   
( واا ـرئ  ـر أ   السـلثة و رـاخل اخلالفـة الـلي كـان 205 :1964كلل  هـداد )ا ـه النـد ، 

  . وهضلا، فـ ن انتشـار العتولـة   هـل  احلالـة حتـدد  فـلة اخلالفـة، و نـدما العتولة  ل   الية 
یتعلق اامر  ويق انتشار العتولـة، فـ ن فرـم العاليـات و لـا ال م مـ  اخلللـاء یـادي  سـتنتاج 
التقلأــات الــب  ــردها انتشــار العتولــة  ــالت فــلات خلمنيــة خمتللــة. مــه اجلــدیر  الــلكر أن نشــر 

لة مت  لـ  یـد واصـ   ـه  ثـا الـلي أرسـ   الميـل  يا الـياه ويیـران وأرمينيـا وآسـيا أفضار العتو 
 الوسث  وغثها خبثة واضحة، طالأا  منرم اللویة لأادئرم اللضریة.
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 زمن االنتشار على أساس الفجوة الداخلية 2.3
 الــب الدا ليــة اللجــوة هــو الــومين الســياق   العتولــة انتشــار  ناصــر أ ــد فــ ن أ ــال ، أ ــرنا وكاــا
  ـدث للاعتولـة خلمـين انتشـار وأ ـرخل أهـم لضـه الأ.ـرة، لدینـة العتولة  يود  ع  مهادرة يا أدت
 و معتاــر  ــه  شــر  ــت الــرأي   ا ــتال   ــدث  نــدما اإلیدیولو يــة اإل تالفــات أســا   لــ 
 انتشــار أن ومــ (. 51: 1993  علریــان،)  هــداد يا الأ.ــرة معتاــر ا ــه فهــادر  ثــا  ــه واصــ 
. النشـر هـلا  لـ  أثـرت الب العوام   ع  هناك لضه معتار،  ه  شر يأ   دث العتولة مدرسة
 الختلـف العتـويل التلضـث مـه معـت  نـو  متيـو واللي  هداد،   العتولة  يار معتار  ه  شر  ض 
 كـالم انتشـار وراء السـأ   هـداد   ييامت  وأصأحق ،(19: 1979 نوخبب،) الأ.رة معتولة  ه

  ــــوت داضــــرات   يامــــة  التــــدری  و وســــ  الدینــــة،  لــــل    دیــــدة مدرســــة و شــــضي  العتولــــة
 الر ــيد هــارون ألقــ . الرمضــر مــى  ــه فضــ  مــ  وثيقــة  اليــات أیضــا   لدیــ  وكانــق. مدرســت 
 هــو التراــة هــل  وراء الســأ  كــان ورمبــا رافضــر،  أنــ  يیــا  متراــا   الســجه   معتاــر  ــه  أشــر
 .احلضم يضية وكللل  .وم ، ضد احلر   (  )  لر اإلمام  ق اإلميان

 السـنوات   العتولـة لدرسـة الرئيسـر ا نتشـار كـان فقـد السـائدة، الت.ورات  ض  و ل 
 مــا هــو هــلا رمبــا. والرــدي العأاســر الن.ــور  علــر أي  رــد و  اامــوي احلضــم مــه اا ــثة
  الونديــة يیاهــا متراــت العقالنيــة التيــارات  لــ  امجــوم   یأــدأون والتقليــدیت الســلليت  عــ 
 . .ومرم م  احلسا ات لتسویة وغثها

 الشررسـتاين،) أنلسـرم العتولـة يليرـا انقسم الب اللرق  ل  للاعتولة اآل ر الت.نيف ویقوم
 .العتولة انتشار   دددة خلمنية فلة يا أیضا    شث ا نقسامات وهل  ،(1/44: 2008
 

 زمن االنتشار على أساس عهد الخلفاء )هارون، المأمون، المعتصم، الواثق( 2.4
 العأاســية، اخلالفــة  رــاخل مــ   لــا لرم الــومه، ســياق   العتولــة  نتشــار اا ــرئ العوامــ  ومــه
   ا سـتارار مـه اللـلة هـل    العتولـة متضه.  وی  آت م  الرا   القرن    اليا م كلل و عد
 هـــل  أ أـــا  يـــام(. الـــله، الع.ـــر) ا  تاـــا ر النلـــوك كروة يا أ ـــثا   ووصـــلوا  ـــدرجير، مســـار
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 اا الييـة القضـایا   ن ـرهم و رـات و قـد  الضالميـة القضـایا  نشـر الويق كلل   الدرسة
 مـه كأـث  ـدد  ـت مرموية مضانة انلسرم ی.نعوا فلم  قوة، الدینية معتقدا م  ه الدفا  م 

  ثـــّورت» . أاســـيت  للـــاء ثالثـــة آ ـــر د ـــم  لـــ  احل.ـــوت مـــه متضنـــوا  ـــ  فحســـ ، النـــا 
 اخلللـاء،  ـد م العتولـة   ـر الوايـ ،   (65: 1337  )مسسار، «وآراء العتولة  قاید  سر ة
ـــترم ااساســـية الركـــائو مـــه وا ـــدة الســـلثة وكانـــق  نشـــر مـــه  ـــللل ومتضنـــوا ود ارـــم، لتهثي
  ــه مــى و تــد ث الر ــيد هــارون  رــد  ــالت الثــات، ســأي  فعلــ . الــومه مــه فــلة   أفضــارهم
 الر ــيد هــارون  ضــور   جتــري كانــق الــب النــاظرات   العتولــة  لاــاء  عــ  د ــ   الــد،

 والثقافـــة السياســـة جمـــات   العتولـــة مشـــاركة  ـــدأت ويـــد(. 54 ،56: 1407 الر ضـــ ، ا ـــه)
 معرفـة  لـ  اخلليلة  علق الب الناظرات هل   الت مه الر يد هارون  رد  الت اإلسالمية

 أفضــارهم، لنشــر مناســأة ال ــرو  یــرون العتولــة كــان. الثقافيــة الرــام يلــيرم فأ ــات العتولــة  ــاراء
  رد ویعتر(.  58 ،59: نلس  ال.در. )اامور  ع    و اركوا  اخلالفة  ان  يا فويلوا
 الســلثة يا  عضــرم وصــ   يــل العتولــة اخلدهــار  ــردت الــب اللــلات أكثــر أ ــد الــأمون
  ــه هشــام مثــ ( 61: نلســ  ال.ــدر) الــأمون مــ   خ.ــية و اليــات يــوي نلــوك مــم وكــان
 امـــلی  أ ـــو مثـــ  للخليلـــة الـــايل  الـــد م  عضـــرم و  ـــر( نلســـ )ال.ـــدر  اللـــوطر  اـــرو
( كاــا طلــ  الــأمون مــه اجلــا ا  ــأليف كتــا   ــوت اإلمامــة 49: نلســ  ال.ــدر) العــال 

  ـاءوا مـرو مـه وأصـل   نأـ   ـه داـد  ـه امحد ا و أدالّل »(. 2/242: 1409 السعودي،)
أي  مـ  ینـاظر ان العت.ـم وأمـر  العتولـة نـايش العت.ـم خلمـه   لـلا.  هـداد يلـی الثلولة منل   

 ...» سيسـتان  ـاریم مالـف  ـه ونقـال (375: 1373)يـوویين، « داوود کأـث العتولـة آنـلا 
 (184: 1366  ) اریم سيستان، «العت.م حنو أه  الأد  والعتولة مات

 .ــر الواثــق و لــ  الــرغم مــه  ــدم رغأــة  عــ  العتولــة   ييامــة  اليــات مــ  اخلللــاء،  و 
لضه اخلللاء كانوا م.ریه  ل  التعام  معرم، لدر ة أن  علر  ه مأشر  ه أمحد الثقلـر مـه 

( كــان مضــر  لســات 7/162: 1977الأهــدادي،   208معتولــة  هــداد )ا ــه النــد ، د.ت، 
( ورفـ  311الناظرة الب یقيارا اخلليلة لضن  مل یضه یعر الواثق اهتاامـا  )ا ـه النـد ، د.ت: 

 الع.ــر  لــ  التعــددة احلــا ت هــل  و ــدت(. 125: 1407 لقـر الــد م الــايل )ا ــه الر ضــ ، 
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 معرفـــة   كأـــث دور معرـــم العتولــة امـــ و ع اخلللـــاء لعرـــد كــان فقـــد ولـــللل للاعتولـــة، الــله،
 العأاســــر اجلرــــاخل د ــــم  لضــــ  اللــــلة هــــل  مسيــــق. الــــومه ســــياق   العتولــــة انتشــــار  قلأــــات
 اذاو ـــة هـــل    اللضـــرون یضــه مل ، اللـــلة هـــل   ـــالت. للاعتولــة الـــله،  الع.ـــر للاعتولــة،
 الرمسيـــة الســـلثة ومراكـــو جمتاعـــا م   الضاملـــة  احلریـــة الضالميـــة معتقـــدا م نشـــر  لـــ  يـــادریه

 منافســـيرم يا الوصـــوت أ ـــ  مـــه أفضـــارهم لنشـــر اخلللـــاء  شـــجي   لـــ   ـــاخلوا  ـــ  فحســـ ،
 ا  تاا يـــــة الســــا ات  ـــــه إل عــــادهم احلـــــدیل أهــــ  مـــــه  اومــــا   كـــــانوا الــــلیه اللضــــریت،
 واحملـــدثت اللقرـــاء  لـــ  العتقـــدات وفـــر  والســـجه والتشـــدد العنـــف سياســـة. ين والسياســـية

 موضــو   ــوت اافضــار ومرايأــة احملنــة  يــار كلــ ، كلــل مــه وااهــم مــنرم، الــأع  يتــ  و ــىت
  لـ (. 125: 1967 احلايـد،  أد) الللة هل    و شجيعرم العتولة  ر ایة متق يد القرآن،
ـــة یتجـــاوخل مل اذاو ـــة مـــل  الـــله، الع.ـــر أن مـــه الـــرغم  الـــأمون  الفـــة  رـــد    قـــود ثالث

  عویـو مـه احلقأـة هـل    متضنوا العتولة أن ي  ،(هـ232 - 227) والواثقهـ(  218 - 198)
 والثـــا رة ا خلدهـــار  عـــ . لقـــد يليرـــا النـــا  مـــه الضثـــث واســـتقثا  كأـــث  ـــد يا مدرســـترم
 اذاو ـة هـل   لـ  القضـاء التوكـ   لـ   ـىت الستحي  مه الللة هل   الت للاعتولة اللضریة

 كانــق الــلیه العتولــة، يــام نلســ ، الويــق  . ا  تــوات منــ   ــه الســلثات يأــ  مــه واإل ــالن
  ــوت دييقــة كالميــة و ــوث خمتللــة مــلاه   تثــویر التنو ــة، الشخ.ــيات مــه العدیــد لــدیرم
 صـــأهة كات كانــق الــب والواضـــي  والتولــدات واإلرادة واجلســم والعـــر  اجلــوهر مثــ  مواضــي 
 وا ـدة كانـق احلضومـة أن القـوت ميضـه الوايـ ،  (. 156 -179: 1417 خلجنـاين،) فلسلية

  ـدم أسـأا  أ ـد فـ ن و ـالثأ ،. مدرسـترم لنشر العتولة استخدمرا الب اا ثة اادوات مه
  ـــاى  يـــل ككيـــا ، ســـلوكا   یتثلـــ  الســـلثة مـــ  التعامـــ  ان نلســـ ، اامـــر هـــلا هـــو جنـــا رم
 .اجلان  هلا مه  الهة أضرار مه العتولة
 

 المعتزلةظاهرة  .3
 واحلضــام ا  تاا يـة اللئـات اهتاـام دــ   علـترم و يـ  يـدرات للاعتولــة كـان فقـد ك ـاهرة،

 انتشـارها، أركـان أهـم مـه وا ـدة هـر نلسـرا العتولـة ظـاهرة موضـو  فـ ن و التـايل، السياسيت،
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ـــر ال ـــاهرة موضـــو  أن  يـــل ـــة يغـــراء   أكث ـــر انتشـــارها  عـــ  ممـــا و اك يـــة، وفعالي . ســـرولة أكث
  عـ  الـلي ومـا للاعتولـة؟ اللضـري واحملتوئ الويف هو ما هو اآلن نلس  یثر  الليوالساات 
 الـب واافضـار العتقـدات  عـ   ـضلوا العتولة، فرية  ضون  عد. ومنتشرة مقأولة العتولة مدرسة
 لعأــق النــوا ر،  عــ .   احلضــام و ــىت العلاــاء  ــت الرئيســية اجلــل   وامــ   ــت مــه كانــق

 وظـــاهرة فضـــر  اك يـــة   للهایـــة مراـــا   دورا   احلقأـــة هـــل    وا  تاا يـــة التارخييـــة ال ـــرو 
 غــــث مــــ  والتعامـــ  اإلســــالمية احلضومـــة نثــــاق ا ســــا  ضـــوء و  احلقأــــة،  لـــل   انــــ  العتولـــة،
 العقـالين التلضـث  لـ  يـائم  قـالين  تلسـث طـالأوا فقـد  دیـدة،  وث ظرور وكللل السلات،

 العتولــــة يــــدم فقــــد اا ــــرئ، واذاو ــــات ال ــــاهریت  ضــــ  و لــــ ( 23: 2002 غو ــــا ،)
 ورمبـا. اجلاـاهث  ـت  اك يـة أي  كانق أ ا رغم ويأوت  ر ي  موض  كانق  دیدة ي ا ات
 : ه  أارة للاعتولة الرئيسية الواضي . النقثة هل    جنا رم  دم أسأا  أ د یتاث 
 

 العقل 3.1

 مــ  الــدیه  ضييــف و ــاولوا الــدیه  قليــا     جــا   ا أعــوا الــلیه اللضــریه أوائــ  مــه العتولــة كــان
 يا ی.ـ  أن يأـ  اللضـر يوة ولدی   ضياا   كان يكا اللضر اإلنسان  ل »: ن ام یقوت. العق 
 ویعتقــــد ،(1/133: 2014 اللــــا وري،) «والعرفــــة الالهـــوت  لــــم یــــدر  أن  ــــر ر، دليـــ 

  .ـلق مـىت خم.وصـة، العلـوم مـه مجلـة  ـه  أارة العق  أن أیضا   العتويل اجلأار  أد القاضر
)القاضــر  أــد اجلأــار، د.ت:  كلــف مــا  ــأداء والقيــام واإلســتد ت الن ــر منــ  صــح الضلــف  

(. ویعتقد كللل أنـ   العقـ  نعـر  اهلل و عـد معرفتـ   ضتسـ  سـائر اادلـة  جيترـا 11/375
مثـــ  الضتــــا  والســــنة واإلمجــــا ، ولــــو أردنــــا معرفــــة اهلل دون دليــــ   قلــــر  ا ســــتعانة  اآلیــــات 
والروایـــات، فرـــلا غـــث ممضـــه ان معرفـــة اهلل وصـــلا    تويـــف  لـــ  اآلیـــات والروایـــات و جيـــة 

 العتولــة طــر  الوايــ ،  (. 257: 1995ف  لــ  معرفــة اهلل )داــدي، اآلیــات والروایــات  تويــ
 دینيـة، مقار ـة مـم كانـق مـا وغالأـا   العقليـة، احلجـة ضـوء   العالية والشاك  الن ریة القضایا
 كلـــل،  لـــ  و نـــاء. واإلنســـان للعـــامل الســـلم لتلســـث كا.ـــدر أمهيـــة للـــدیه أن أیضـــا   وا تـــروا
 كلاـات فرـم وا  تاا يـة، الدینية أنشثترم سياق   العتولة مه العقالنيون التضلاون  اوت
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 ی لــ  العتولــة  ضــة ا تاــدت» (102: 2006  أســلي، جمترــد. )العقــ  مأــادا ضـوء   اهلل
التعّقـــ  والعقـــ  یکـــون دورهـــا الرئيســـر.    عـــاليم العتولـــة یرتاـــون  یأســـا  التعلـــيم الأـــين  لـــ

ــــه ا  أــــار واا ادیــــل (  العتولــــة هــــر أوت فريــــة 84: 1375  ) ار ولــــد، « العقــــ  أکثــــر مي
ـــه  یأســـا  الـــدیه والللســـلة وأ ـــا غـــث سياســـية، و ثـــّورت  تـــ ی أسســـق  لـــ أّن  ليلتـــت مي

ـــة )مسســـار، اامـــویت  معاویـــة  ـــه یویـــد ویویـــد  ـــه وليـــد  ـــ58: 1337أصـــأحا مـــه العتول  (57ـ
 دورا   للأشــریة أن یعتــرون  علــترم العتولــة يأــ  مــه للعقــ  ا هتاــام يیــالء ضــرورة فــ نو التــايل، 
 ا هتاـــام وهـــلا اليتافيویقيـــة، واجلوانـــ  اهلل   و أمـــ  حتليـــ  دون  ـــرء أي یلســـروا ومل  اصـــا  
 . ا هتاام م ون العتولة  ع  اللي هو  العق 
 

 االختيار 3.2

 یضاــه اهلل يرادة  ــد  . العــامل هــلا أ ـداث    تــد     اهلل يرادة أن العتولــة مــه  ــوء یعتقـد
 لثأيعتـ  طأقـا   وجيـري الأـاري كات  ـ رادة العـامل  ثـور لقـد. أو    العـامل هـلا أنشـأت أ ـا جمرد  

 فضـرة العتولـة ویـرف . نلسـ  العـامل لثأيعـة ختض   درجييا     رر  دأت الب واا داث اخلاصة،
. نلســــ   ریــــة اإلنســــان مــــنح يــــد اهلل أن ویعتقــــدون أ االنــــا مجيــــ   ــــالق هــــو اهلل وأن اجلــــر

ـــار،  أـــد القاضـــر: 1382.ت: د اا ـــعري،) ـــة ركـــو فقـــد وهضـــلا،(. 383.ت: د اجلأ  العتول
 و التــايل كأــثة،  أمهيــة م ــ  الــلاي للــو ر موضــو  أنــ  معتــریه وا تيــار   اإلنســان يرادة  لــ 
 لقـد. أسـر   شض  وانتشارهم يأومم وساهم اهتاام د   علرم اإلنسانية  اإلرادة يميا م ف ن

 أدت الــب الرئيســية العوامــ  مــه وا ــدة العتولــة يأــ  مــه  ومــا والأحــل ا  تيــار يضــية كانــق
 اذــات، هـلا   اللضـري سـيايرم  ـه للتعأـث للاـوايل اللرصـة أ ـا  مـا وهـلا الـوايل،  يـار ل رـور
  شـــأن القـــرار اختـــاك كيليـــة ويـــرروا  هيـــث دون م.ـــثهم مســـأقا    ـــّددت  ریّـــة مقار ـــة وا تاـــد
 مـه أوت هـو .اآلفعـات  ریـة ن ریـة طَـرَ َ  َمـه أوت اجلرـى  أـداهلل  ه معأد».  أنلسرم م.ثهم

    أسسـق فريـة هـر القدریـة ملهأـ ، َنَشـرَ  وهنـا  الدینـة يلـی  ـاء ث الأ.ـرة    القـدر يات
. احلـرة اإلرادة  نـد  اإلنسـان ينّ  ويـالوا اإلنسـان مـه  .در اافعات أنّ  ویعترون ااموي الع.ر

 (.58: 1337 )مسسار،
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 منزلة بين المنزلتين 3.3

الواضــي  اا ــرئ الــب  ثــرق يليرــا العتولــة يضــية الضأــائر  يــل كــان اخلــوارج یعتقــدون أن  ومــه
مر ضــ  الضأــائر كــافر  يناــا یعتــر الر ئــة أنــ  مــامه، لضــه العتولــة یعتقــدون أنــ  لــي  كــافرا  و  

(. ين ا تقــــاد العتولــــة  النولــــة  ــــت 1/52: 1404مامنــــا   ــــ  یــــردون أنــــ  فاســــق ) ررســــتاين، 
 یشــرد كــان الــلي اذتاــ    و التــايل العتولــة ظــاهرة   ا  تــدات مــه نــو  يا یشــث ولتتالنــ

 كـانوا الـلیه والر ئـة كـافر الضأائر مر ض  أن یعتقدون كانوا اللیه اخلوارج  ت واسعا   سجا   
 متريــد وجتنأــوا التثــر  العتولــة جتنــ  فقــد النــولتت،  ــت النولــة فضــرة و ثــر . مــامه أنــ  یعتــرون
 مــا وهـلا للاسـاءلة، یعرضـو م وكـانوا الضأـائر مــر ض، مـ  التسـامح أمـام كا ـ  الويـق   الثریـق
 .العامة  ت  استقأات حت   أفضارهم  ع 
 

 مسارات حركة المعتزلة .4
 الســاات ولضــه الثلو ــة، الو رــة يا ومســارات ينــوات  ــالت مــه  شــضلرا  عــد ال ــواهر  نتشــر
 دون احملـددة الوايـ  مـه سلسـلة يا الـلكورة ال ـواهر احملـددة القنـوات هـل   نشـر لـاكا هو الرم
  ـالت مـه فـريترم  شضي   عد   ق ويق   العتولة انتشر ما؟ جماورة  ضون يد أ رئ مواي 
  ـــه یکتـــ  احلاـــوي یـــايوت أنّ  کاـــا وغثهـــا، وأهـــواخل  هـــداد يا ث الأ.ـــرة يا دـــددة ينـــوات

)محـــوي،  «أ ـــر  مـــلاه  هنـــا  منـــاطقرم   لکـــه العتولـــة مـــه أکثـــرهمفکریّـــا :» وخلســـتان
 النـورة والدینـة الضرمـة مضـة مثـ  مـدن يا ینتشروا مل ا م مرم أمر وكلل( 2/329: 1380
 أن أم الـــدن؟ هـــل  د ـــوت  ـــه أنلســـرم العتولـــة امتنـــ  فرـــ  وســـواء وغثهـــا، ودمشـــق والضوفـــة
  ليرــا ینثــوي الــب الســارات فــ ن و التــايل، العوائــق؟  وا ــ  كانــق و رــترم يا الادیــة الثــرق
 أفضـارهم و نشـر العتولـة  و ـ  الـب الثـرق  لـل ااسـا    هـر العتولـة مدرسـة و عاـيم انتشار

 .والوايل اخلالفة ون ام اللمجة و ضة الناظرات   یتاث  ومع ارا
 

 المناظرات 4.1
 انتشـــار مســـارات مـــه وا ـــدة أ ـــرئ ومـــدن  هـــداد    عـــد وفياـــا الأ.ـــرة   النـــاظرات كانـــق
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 هــــل  جتــــر ومل أكثــــر،  العتولــــة التعریــــف يا دراســــية و لقــــة منــــاظرة كــــ  أدت  يــــل العتولــــة،
 یقـــيم كـــان الـــأمون أن یقـــات. أیضـــا   الريـــة   أو  هـــداد    ـــ  فحســـ ، الأ.ـــرة   النـــاظرات
ـــدینوري،العـــال  ) امـــلی  أ ـــا النقـــا    أســـتاك  وكـــان  الفتـــ ، خلمـــه   منـــاظرة  لســـات  ال

( وهشــام  ــه احلضــم 235(. روي أن أ ــا امــلی  العــال  الــتضلم العتــويل )ت 399: 1997
د ــال   منــاظرة كالميــة  اميــة فقــات أ ــو امــلی  مشــام أنــ  ســيناظر   ــرط أن یقأــ  الثــر  

 وهــلا یقأــ ، مل هشــام لضــه( 74: 1992الهلــو   قيــدة الثــر  الهالــ  )الشــيم ال.ــدوق، 
  تايــا   فــوخلهم جيعــ  كــان ممــا النــاظرة   العقــ   لــ  یعتاــدون كــانوا العتولــة أن  لــ  یــدت مــا

 اذتاــ    یــنعض  منــاظرة كــ    فــوخلهم وكــان  قأومــا، اآل ــر الثــر  ویلــوم  قيــد م ویثأــق
 الريـة مـه السـنة أهـ  مـه ر ـ  مـ  العـال  املی  أي مناظرة اا رئ اامثلة ومه. العامة  ت

 جمنونــا   ر ــال   خلكــه  ــدیر أن يل فــلركر الريــة د لــق: يــات العــاّل ، امــلی  أي  ــه روي  يــل
 وحليتـــ ، رأســ  یســـرّ  وســادة  لـــ   ــال  اميئـــة  ســه  شـــيم أنــا فـــ كا فأ يتــ  الضـــالم،  ســه
 نعـم،: يـات. العـراق أهـ  مـه: يلـق: يـات الر ـ ؟ یضون ممه: ويات السالم فرد  لي ، فسّلاق
 التجـــار  أهـــ : يـــات. الأ.ـــرة أهـــ  مـــه: يلـــق ؟ أنـــق أیرـــا مـــه: يـــات. وا د  ال ـــر  أهـــ 
 فوثـ .  لـ : يلـق ؟ الـتضلم: يـات. العـال  املی  أ و: يلق ؟ أنق أیرم فاه: يات. والعلم
 كثـثة مبنـاظرات العتولـة يـام ويـد(. 2/347)ا ـه  أدر ـ ، د.ت:   ليرـا وأ لسـين وسـاد    ه
 النــاظرات هــل  لضـه اذتاــ ،    ـنعض  منــاظرة كــ  أصـداء وكانــق اامـاكه، مــه العدیـد  
 الضـــان هنـــاك یضـــون أن وجيـــ  مـــا، ااســـأا   تـــوفر أن جيـــ  انـــ  مضـــان، أي   حتـــدث مل

ومـه اامثلـة  لـ   مضـان، أي   النـاظرات  قـد  ـدم   السـأ  هـو وهـلا. للاتناظریه اآلمه
 یــدت ممــا( 602كلــل أن الــأمون أصــدر أمــرا   اایــة التنــاظریه و ــو يررم )ا ــه النــد ، د.ت: 

  عضــرم مــ  الأحــل مــه یتاضنــوا مل لــللل، ونتيجــة للاتنــاظریه، الناســأة ال ــرو   ــوافر  لــ 
 مـه والعدیـد والدینـة مضة   الناظرات الهال    یلضلون یضونوا ومل ااماكه مجي    الأع 
 مـ  منـاظرات    ثـا  ـه وواصـ   أيـد  ـه  اـرو مثـ  العتولـة  عـ  ود ـ . اا رئ ااماكه
 ال.ـــــادق اإلمـــــام( و ـــــدت هـــــل  النـــــاظرات مـــــ  197: 1992 الثرســـــر،) ال.ـــــادق اإلمـــــام

 و يناـا. معرـم للحـوار اسـتعداد  لـ  وكـان اجلـد داـ   لـ  العتولـة أ ـل أن  الدینية و خ.يت 
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 اإلمـام مـ  الناظرات ف ن لللل. مدرسة أیة م  للاناظرة استعداد  ل  ال.ادق اإلمام یضه مل
  وسـ  يا أدت الـب ااسـأا  مـه یعتـر أن ميضـه وهـلا العتولـة، مضانـة مـه خلادت يـد ال.ادق
 .أكر نثاق  ل  وانتشارهم العتولة
 

 نهضة الترجمة 4.2
 كــان الـأمون أن  يــل انتشـارهم،  وامــ  مـه آ ــر  امـ  هــو اللمجـة  ضــة   العتولـة دور ين
 فقــد اخلليلــة، مــ   يــدة  اليــات  لــ  كــانوا العتولــة أن ومبــا اللمجــة،  ضــة مایــدي أ  ــم مــه
 دور كا اللمجة  ضة  ل   أثثهم كان الواي ،  . اليونانية العلوم ونق   رمجة   هاما   دورا   لعأوا
    ـ  العـراق   فقـ  لـي  اهتاـام دـ  وكـانوا للعلـم دأون أ م  ل  مم النا  ن رة   مرم
 العلايـة النـاظرات اخلدهـار يا العتولة يا اخلليلة نو ة أدت فقد. وهضلا، كللل أ رئ أماكه

 واآلراء الن ریـــات  أكيـــد أو رفـــ    حت.ـــ  و   عـــد   الـــب الضتـــ  و ـــأليف و رمجـــة والللســـلية
 الشـأرات  لـ  والـرد العتولـة آراء  تثأيـق أیضا   اخلليلة وأمر. التلقة أو التخاللة  ااطرا  اخلاصة
 الللســـلية اا اــات مــه العدیــد و رمجــة  ــأليف مت  يــل اإلســالمية، العتقــدات مــا  عرضــق الــب

(. 51: 1371 القلثــر، ا ــه  301.ت: د النــد ، ا ــه) .العر يــة يا أرســثو أ اــات و اصــة
  ركـة كانـق فقـد الوايـ  و  العتولـة، انتشـار مسـارات أ ـد اللمجـة  ضـة ا تأـار جي  لللل،
 اامـر كـان وأیناـا  هـداد، أو الأ.ـرة   العتولـة جتاـ  النتيجـة وكانق  هداد،   متاركوة اللمجة
 و ضـــة النــاظرات  ــالت مــه العتولــة انتشــار الاضـــه مــه كــان و قليــة، فضریــة  قضــایا یتعلــق
 ومبـا  ليلة، مه  د م و ثورت فضري  يار  ه  أارة اللمجة  ضة كانق ، الأدایة.   اللمجة
 هـل  مـه ا سـتلادة   مراـا   دورا   لعأـوا فقـد  قـالين،  يـار  ه  أارة كان العتولة  يار كان أن

 .العقالين  جرم  ثأيق مه اللمجة  ضة لواء حتق العتولة متضه  الما ومه النرضة،
 

 جهاز الخالفة 4.3
 متضــه اخلللــاء، د ــم و لضــ  اخلالفــة،  رــاخل هــو العتولــة  نتشــار مســار أهــم ين القــوت ميضــه
 ينـــوات أن أیضــا   القــوت ميضــه  ــ  اإلســالمر، اللضــر  ــاریم   يــوي  يــار  شــضي  مــه العتولــة
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 العتولـة اخلللـاء د ـم. اخلالفـة ن ـام   التاثلـة القنـاة هـل  ضـوء    ألورت اا رئ العتولة انتشار
 أكثــــر انتشــــارهم  ــــا لت و لــــويرم معتقــــدا م و ــــوخلوا الواثــــق يا الر ــــيد هــــارون مــــه ســــياا و 

   الثــات ســأي  فعلــ   ــدا ، مراــة مناصــ  العتولــة  ــيود  لــ  اخلللــاء، د ــم ظــ . و  ســرولة
 الـدیوان أصـحا  ا تـار الواثـق أن  ـىت السـنة، أهـ  ياـ  ومت مد ومت العتولة كان الواثق،  رد
  رـــد و (. 72: 1407 الر ضـــ ، ا ـــه. )اخلـــراج مت لاـــر  ـــت  العـــدت ليحضاـــوا العتولـــة مـــه

 الــلي ياضــي  داود أي  ــه أمحــد وكــان وخلیــرا   العتــويل خلیــات  ــه اللــل  أــد  ــه داــد كــان الواثــق،
 ،(309-310: 1964 النــد ،)ا ــه  والعت.ــم مــأمون  ــالط يا أكــثم  ــه مــى طریــق  ــه  ــاء
 مــه نلســ  هــو الــأمون وكــان( 72: 1407 الر ضــ ، ا ــه. )اخلليلــة  ــأمر  الضامــ  ملوضــا   وكــان

ــ 218  ــــام   وأمــــر الضــــر ، القــــرآن  ــــدوث الــــامنت ــــ  هـــ ــــوت النــــا  مجي  القــــرآن  ــــدوث  قأ
 خبلـق العتولـة  قيـدة وفـر  نشـر  الفتـ  أوا ر   الأمون سعی»(. 7/195: 2008 الثري،)

ــــّکان لکــــه  ــــ  لإل ــــلا  واحلــــدیل الســــنة وأصــــحا  القضــــاة  لــــی یلرضــــ  أن وأراد القــــرآن  سر
 (123-150: 1387أن ر: مادلونگ،   117: 1375)دوري،   « اللو  العاصاة
 السـتالر مسـلم وأي الوايـدي الضا ـ  سـعد  ـه داـد خماللـة الـأمون  علياـات لقيق ويد
  ـه ويمسا يـ  داوود  ـه ويمسا يـ   ثياـة أ ـو  ـر   ـه وخلهـث معـت  ـه ومى هارون  ه ویوید
 احملضاــة يا اســتد اؤهم مت لضــه ،(6/3: 2006 ااثــث، ا ــه) الــدورير  ــه وأمحــد مســعود أي

 اخلللــاء يأــ  مــه الواضــح الــد م. ين هــلا معارضــترم  ــه  ــرا عرم يا اخلليلــة غضــ  وأدئ
 هـلا  سـأ  لالنتشـار للاعتولـة  ارخييـة فرصـة أ ـا  والـوخلارة القضـاء مناصـ    العتولة و وظيف
 كانــق اخلالفــة أن  يــل العتولــة،  نتشــار الرئيســر الثریــق اخلالفــة  عتــر لــللل الرــم، الوضــ 
   العتولــــة انتشــــر لــــللل، ونتيجــــة. احلــــرمت نافســــق أ ــــا  ــــىت  هــــداد،  لــــ  اهتاامرــــا  ركــــو

 .اخلللاء م.احل م  وفاق  ل  یضونوا لضر اخلللاء  ا یرتم الب ااماكه
 

 الموالي 4.4
 يا ن ـرا   ا  تـوات يا نو ـوا الـلیه الـوايل يا اإل ـارة ميضننـا اا ـرئ العتولة انتشار ينوات ومه

 يا وكهـــا  يیـــا    كـــانوا أ ـــم ومبـــا لال تـــوات، الـــوايل ا تنـــاق  عـــد. للاعتولـــة العامـــة العقائـــد



 87   حتلي  فی يطار ن ریة ا نتشار  عراقال   ةعتولال  وس ظرور و 

 ــر ، ا ــه ا ةأن مثامــ  ــىت العتولــة أفضــار نشــر   هــام دور مــم كــان فقــد رأســرم، مســق 
ن ّـام و مـوايل  أـد يـي   مـهعـال  ال امـلی  أ ـو يأان،  موايل  ين مه رلوطالهشام  ه  ارو 

 :نلســ  ال.ــدر  157: 1977، يأهــدادال) الــوايل مــه كــانوا موغــثه يأ.ــر ال رألخــالســّيار 
(. ويد  تلال  ل  ید أي 470/ 16 :نلس  ال.در  547/ 10: 1413، له،ال  3/366

املی  الضثث مه اافراد ن را  لعار  الثویـ  ومواصـلت  التـدری . وميضننـا القـوت أن الـأمون كـان 
وا ـــدا  مـــنرم. كـــان أ ـــو امـــلی  مـــاهرا    النـــاظرة واجلـــدت وكانـــق معلوما ـــ  واســـعة لدر ـــة أن 

 النضــة فــلة وهــر لــأمون،ا  رــد  ــالت أفضــار  نشــر   جمترــدا  الــأع   ــال    وصــلرا. كــان 
 ی رـر العتولـة متضلاـر و ىت واإلمامية واجلریت الر ئة  لااء م  ومناظرا   ر لت  ين. واحليویة
 وكـــان(. 1/53: 1404 والشررســـتاين، 3/366: 1417 الأهـــدادي، اخلثيـــ ) اجلرـــود هـــل 
 كــان الســأ ، ومــلا. العر يــة للقوميــة أيــ   ع.ــأا    شــرد كانــق الــب الــدن حنــو مييلــون الــوايل

 یلضـلون وكـانوا و ر يـة،  ن.ـریة نو ات فيرا  دثق أماكه يا اللها    ملددیه مع ارم
 .اذتا  مه كجوء و قألرم الوايل  قدر الب ااماكه
 

 وجهة انتشار ظاهرة المعتزلة .5
  ـر مـا و رـة يا  .ـ  ال ـاهرة هـل  وأن ا نتشـار، ظـاهرة يأوت هو ا نتشار  و رة الق.ود
 يا الو رـة نلـ   الت مه  نتشر أ ا  ىت هناك، و ودهر و ناو خلمين سياق   دددة ينوات
 هـــل   ـــالت مـــه العتولـــة انتشـــر ويـــد ال ـــاهرة  مـــل  ااويل ال رـــور مضـــان  ـــه  عيـــدة أمـــاكه

  هـداد أن  ـىت  هـداد،    اصـة و .ـلة الويـق مـرور م  أ رئ مناطق   والقنوات السارات
  .ـ    ال ـاهرة هـل  أن هـو الرم الشرء ولضه العتولة،  اریم   للهایة مراا   مركوا   أصأحق

 الــب والقــدرات ا ســتقثا   وامــ     ضاــه و رترــا لضــه كانــق، و رــة أو مضــان أي يا
 مع ـم يليرـا  نترـر والـب  ـررة وااكثـر اا ـرخل الو رـة. و عتر  هـداد مقأولة ال اهرة هل  جتع 

 مـ  وثيقـة  اليات وأياموا الأ.رة،  عد  هداد   العتولة استقر فقد و التايل ا نتشار، مسارات
 اســتقثأق الــب اجلــل  معــامل مــه مبجاو ــة  تايــو  هــداد فــ ن الوايــ  و  واخلللــاء، الســلثات
ــــة ــــة   اخلالفــــة مركــــو و ــــود أن كاــــا يليرــــا، العتول  الرئيســــية ااســــأا  أ ــــد هــــو  هــــداد مدین
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 والعرييــة اللضریــة للاجاو ــات جتاعــا   كانــق  هــداد العاصــاة ان العتولــة، ظــاهرة  ســتقثا 
 ا يت.ـادیة  والعاليـات اللضریـة اآلراء  أـادت دـور  هـداد كانق الواي ،  . الضخاة والثروات

ميتلک اجلهرافيون السلاون  اوما أوصا  مراـة مـه العـراق و هـداد: مـنرم القدسـر الـلي 
العلاـاء الـلیه ظرـروا    ی  مه السلات وغث السلات کاـا أ ـار يلـ دة ملاه یأ ار يل

 جمو  كثثة وكّمت  ن.ارئ ویرـود، و يـد و  »( 1/174: 1361)مقدسر،  لک اللاه  
 .ـــ   ـــ   ـــّدة مـــه الـــلاه  الهلأـــة  أهـــداد للحنا لـــة والشـــيعة مـــ   ليلـــة فقرـــاء العـــرايت 

جّناریّـــة و الضوفــة الشـــيعة اّ  الضناســة ف  ـــا ســـّنة  و ـــ  مالضيّــة وا ـــعریّة ومعتولــة و   ــا  وام
فيــ  م.ــ   یكکــر العــراق  أنــ  أمجــ  النــاطق وأ ــل ا وَمــه  ر ّــ وأنّــ  (126ت: د. )القدسـر،

هـــلا ييلـــيم »( و 1/46: 1361)مقدســـر، «. النأـــوت لـــو کانـــق  نـــد  القا ليـــة لـــلا  ی لـــ
ار اخلللـاء، ا ـرج ا ا نيلـة فقيـ  اللقرـاء، ال رفا، ومنأ  العلااء، لثيف الا،  جي  اموا، وخمتـ

وسليان سّيد القرّاء،، ومن  كان ا و  أيدة واللرّاء، وأ و  اـرو صـا   القـرا، ومحـوة والضسـائّر 
ولأيـ ،  ـ  مولـد ي ـراهيم   وخلاهد وجني ، وظریف  وكّ  فقي  ومقرا وادی ، وسرّي و ضيم ودا 

الأ.ـرة الـب يو لـق  الـدنيا، و هـداد الادو ـة  اخللي ، واليـ  ر ـ  كـّ  صـحاّل  ليـ ، الـي   ـ 
ــــة  ــــال مــــرا    الــــورئ، والضوفــــة اجلليلــــة وســــامرّا، و ــــر  ( 113  )القدســــر، د. ت: «مــــه اجلّن

وللعــراق منرــا رفــق   ــيم  هــداد   م.ــر اإلســالم، و ــا مدینــة الســالم، ومــم اخل.ــائ  »...
ــد  ــا، وكــّ   ســه فيرــا، وكــّ   وال رافــة، والقــرائح واللثافــة، هــواء رييــق، و لــم دييــق، كــّ   ّي
 اكق منرا، وكّ  ظر  ما، وكـّ  يلـ  اليرـا، وكـّ   ـر   ليرـا، وكـّ  كّ   نرـا، هـر أ ـرر 

مــه ان متــد  أ ــدثرا ا والعّأــا  الســّلا  ث  ــى   ف وأ ســه مــه ان  نعــق وأ لــ مــه ان  وصــ
 .(119  )القدسر، د. ت: « الن.ور  ا مدینة السالم وخلاد فيرا اخلللاء مه  عد 

وي  : »... التــايل النحــو  لــ   هــداد وصــف الن.ــور  علــر أ ــا اخلليلــة ين اليعقــوي ویقــوت
   یــأي مــا كــ  للــدنيا، مشــر ة غر يرــا  واللــرات  ــرييرا، د لــة واللــرات  د لــة  ــت فجویــرة
 یت.ـ  وما والأحریه، والياامة، و اان وفار ، وااهواخل، واا لة، والأ.رة، واس ، مه د لة،
 وأرمينيـة، وآكر يجـان، ر يعـة، ودیار الوص ، مه یأي ما وكللل  رس  و ا  ري ، ف ليرا  للل
 وم.ـــر، والثهـــور، والشـــأم، والريـــة، مضـــر دیـــار مـــه یـــأي ومـــا. د لـــة   الســـله   ماـــ  ممـــا
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 وكـور وأصـأران اجلأ  أه  ومدر ة وینوت، مت  فيرا اللرات،   السله   ما  مما والهر ،
 الن.ـور،  علـر أي يأـ  مـه  هـداد لدینـة الوصـف هلا ين(. 6: 1981)اليعقوي،  « راسان
 الوضـــــ  فــــ ن لــــللل واللضریــــة، ا يت.ــــادیة النــــا يتت مـــــه  هــــداد مركویــــة  لــــ   يــــد ما ــــر

 العتولــة، ظــاهرة انتشــار    ــدا   مراــا   دورا   لعأــا  هــداد   ســائدا   كــان الــلي واجلــو ا يت.ــادي
  هــــداد، يا ینتشـــرون  علرــــم الناصـــ  ومــــنحرم  العتولـــة اخلللــــاء اهتاـــام أن يا أ ــــث كاـــا

  هــداد يا كهــ  معتاــر  ــه  شــر وأن  ــيعية، نو ــات كات كانــق  هــداد أن الــأع  ویعتقــد
 مـا وهـو ، ويماميـة  ـيعية  نو ـة  هـداد   العتولـة  يـار أو ـد  يـل واصـ ، مـ   ـال   سأ 
 . هداد   الالئم الناد يا یر  
 

 النتائج .6
 ين القــوت ميضــه ا نتشــار، ن ریــة أســا   لــ  العتولــة وانتشــار ظــاهرة  ضــون دراســة  ــالت مــه

 وانتشــار أیـــة ظرـــور  لــ   ـــاثر الــب الرئيســـية العوامــ  اجلهــرا  هـــر واللضـــاء اجلهرافيــة ال ــرو 
 اجلهرافيـة الأيئـة  شض  ما،  ثریقة. اجلهرافية للأيئة احلاسم الدور جتاه  الستحي  ومه ، ظاهرة
  سـتند ولللل، .والنسية الو ود السياق كلل يطار م   تناس  الب ال واهر مه  اصا   نو ا  

  الأيئـة اا يـان  عـ     تـأثر نلسـرا أن ال ـاهرة و ـىت    ضو ـا، نلسـ  النسية يا ال واهر
 مـه أمـاكه أ ـرئ، أفضـ   نتشر   مضان ما یتناسـ  معرـا  شـض  ظاهرة ك  ان اجلهرافية،
ـــأثر. وو رـــة مضـــان أي يا    نتشـــر ال ـــاهرة فـــ ن و التـــايل ـــة   ـــلیه العتول  الأ.ـــرة ظرـــروا   ال
الـب   نـدي  ـا ور مـه والقـر  الأحریـة الـروا   و لضـ  .نلسرا ل  الأ.رة  الريانة  اا واء
والعقليـة  اللضریـة العلـوم   يـق فيـ  فقـد أصـأحق الأ.ـرة مضانـا   اإلغریقر، اللضر  راث ورثق

 للأ.ــرة اجلهــرا  الويــ  فــ ن ولــللل،. الأ.ــرة    قــالين كتيــار العتولــة و ــرخل  ا هتاــام الضأــث،
والنســية  والســياق اجلهــرا  العاليــة  ــت الويــ  وهــل  العتولــة،  قالنيــة   كأــث  ــد یتــد   يا

الأ.ــرة،      ــ  الضوفــة، أو( والدینــة مضــة)احلــرمت    العتولــة ظرــور هــر الــب أدت يا  ــدم
  هـداد كاا أن  أثث الوي  اجلهرا   ع  أغل  مسارات انتشـار العتولـة  نترـر يا  هـداد، ان

كاـا  ـد لق   انتشـار  الن.ـور.  اصـاة  ضـون أن يا يادهـا مميـو  هـرا  مبويـ  أیضـا    تات 
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ويــد  كا ــا، العتولــة  أــارة  ــه ظــاهرة اامــر  ــادا   كانــق الــب العوامــ  جماو ــة مــه العتولــة
طر وهـــا. كاـــا أن العامـــ   الـــب الأحـــوث واافضـــار ضـــوء   ـــر العتولـــة  ـــالقأوت   اذتاـــ   

 اليـة العتولـة ارـاخل  أن مـا حنـو  لـ  القـوت وميضه اخلالفة. لعتولة هو  راخل  انتشار ا اآل ر
 مــاثرا   لــ  ينــوات اخلالفــة كا ــ  كــان أن  رــاخل  ــىت انتشــارهم،    ــدا   مــاثرة اخلالفــة كانــق

انتشــار  وأن و رــة، أیــة يا لتــادي الســارات  ضــه مل لــللل انتشــار ظــاهرة العتولــة، ومســارات
 .انتشارها    سرم الب العوام  مه  ناء   ل  سلسلة     شض   شوائر،یتم  ال واهر  

 
 المصادر

 . ثوت دار ـصادر  دار : ثوت ،الكامل في التاريخ ق(.1385) ا ه اثث،  والدیه

داـد  لـر ا ـه سـيد  رساله في االعتقادات شيخ صددوق،  (.1371) اي  علر داـد ا ه  ا وی  القار،
 .طرران:  لاي  اسالمي داد احلسين، 

 .دارالکت  العلاي  : ثوت ،الفريدالعقد  )د. ت(. ا ه  أدر  ، امحد  ه داد
   د. ن.تحقيق نور الدیه  ل، ال ،المغني في الضعفاء )د. ت(. ا ه  ثاان الله،

 دقق یوسف امادي،  ثوت:  امل الکت . ،البلدانق(. 1416) ا ه فقي ، أمحد  ه داد
   .منشورات دار الکتأ  احليا  : ثوت طبقات المعتزله، ق(.1407) محد  ه ميیأ، یا ه مر ض

 . ثوت: چاپ افسق الفهرست، م(.1964) ا ه ند ، داد  ه اسحاق
 .دانشگا  طرران :ررانط ،تاريخ الحکماء .( 1371) یوسف  ه  لر يلثر، ا واحلسه ا ه

 ،تحقيــق: هلاــوت ریــلال اإلسددالميين واخددتالم المصددلين،مقدداالت  )د. ت(. ا ــعري،  لــر  ــه يمسا يــ 
 دار ي ياء اللاث العري،  : ثوت

،  والت.ـحيح: داـد  ـا ر  أـدالعات تحقيقال المسالك والممالك،(.  م2004) اصثخرئ، ي راهيم  ه داد
 ياهر : نا ر اميئة العامة لق.ور الثقافة. 

 . اویدان:  رمج  امحد آرام، طرران به عالم اسالمي، انتقال علوم يوناني  (.1374) اولثي، دليسر
 جايگددام مندداطق اطددرام دريددا  خددزر در تدداريخ جهددان اسددالم،  (.1375)  ار ولــد، واســيل  و دميــثووی 

 .پژوهشگا   لوم انساين و مثالعات فرهنگرطرران، 
 .دار الکت  العلاية :مدينة السالم يا تاريخ بغدادق(. 1417)  هدادي،  ثي 

 : ـــثوت ،الفددرق بدددين الفددرق وبيددان الفرةدددة الناجيددة م(.1977)  هــدادي،  أــد القــاهر  ـــه طــاهر  ــه داـــد
 .داراآلفاق اجلدیدة
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 : ــ  کو ــش  الــ  آموخلهــار، طرــران تدداريخ ادبيددات ايددران  دديم از اسددالم،  (.1376)  لضــلر، امحــد
 .سخه

 الخبددار ملددوف الفددرس وسدديرهم(، تدداريخ ثعددالبي ) ددرر. ( 1368) ثعــال،، ا ومن.ــور  أــداللک  ــه داــد
 .نقر  : رمج  داد فضائلر، طرران

 ،کــالم اســالمی ،«بغددداد معتزلدده بصددرم و معتزلدده هددام مختلدد ديدددهام» (.1374) ــار  علــر ، یعقــو 
 13  ،46-39. 

 .دانشگا   لوم پو کر  رندي  اپور: اهواخلتاريخ جندي شا ور،   (.1393)  ليليان،  ررام

ا واللضــ  طأاطأــائر،    رمجــ  الددوزراء والکتددا ، ترجمدده  (.1354)  رشــياري، ا و أــداهلل داــد ه  أــدو 
 .طرران: دنيا  کتا 

 نيـــاد دائـــر   :طرـــران، چندددد مقالددده در تددداريخ و جغرافيدددايي تددداريخي بغدددداد، (. 1375) دورئ،  أـــدالعویو
 .العار  اسالمر
  .ينطرران:   رمج  داود مردوي دامهاين، طوال،لا خبارأ (. 1364) دینوري، امحد ه داود

 :تحقيــــقال ،وفيدددات المشددداهير واألعدددالم سدددالم واإل تاريخ ق(.1413) الـــدیه داـــد ه امحـــد كهـــمش، مش 
   .الضتا  العرل دار : ار أدالسالم  دمرئ،  ثوت

دفـل حتقيقـات و  ـدویه کتـ  درسـی ـ  :طرـران ،فدرق و مدهاهک مالمدی (.1377) ر انی، هلپایگانی،  لـی
 .مرکو  رانی  لوم اسالمی

 .اآلستان  الرضوی  القدس  مشرد: تاريخ علم الکالم في االسالم، ق(.1417) خلجنانی، فض  اهلل

 .     خلیأا: طرران جغرافيا  تاريخى سيرام،  (.1337) داد  سهمسسار، 
موسســــ   هرافيــــایی و   :طرــــران ،م جغرافيددددا هام نددددو در فلسددددفه انديشدددده  (.1382)  ســــت  ــــکوئی،

 .کار وهرافی هيتا ناسی
تحقيـــق: داـــد ســـيد  ال الملدددل والنحدددل، ق(.1404)  ررســـتاين، داـــد  ـــه  أـــد الضـــر   ـــه أي  ضـــر أمحـــد

 .دار العرفة : ثوتكيالين، 

 .مر ضو  :امحد غلار  ماخلندرانی، طرران   رمج احتجاج،  (.1371) طرسی، امحد  ه  لی
 :حتقيـق داــد أ واللضــ  ا ــراهيم،  ــثوت تدداريخ األمددم والملددو ، (.1387) طـري، أ ــو علر داــد  ــه  ریـر

   .داراللاث

 د.  . والعدل،المغني في ابوا  التوحيد  )د. ت(.  أداجلأار، ياضر
 .ر اداإل ةمثأع هداد:  سالميه،إدراسات في الفرق والعقائد االم(. 1967)  أداحلايد،  رفان
 ــــرکق  :، طرــــرانمجعــــی اخل ملمجــــان ،تدددداريخ فلسددددفه در جهددددان اسددددالمي  (.1393) اللــــا ور ،  نــــا

 .انتشارات  لای و فرهنگی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/190/%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/190/%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28382/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af?q=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87&score=13.672099&rownumber=2
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/48/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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 رمجــ   رــانگث مــثخلا، طرــران،  خبددار العبدداد،أآثددار الددبالد و   (.1373) يــوویين، خلکریــا  ــه داــد  ــه داــود
 .امثکأث

، پـژوهش 4ج تداريخ ايدران از اسدالم تدا سدالجقه، ،«فلسفه و جهدان شناسدی»  (.1363) کاهه، کلود
 .دانشگا  کياریة، هردآورند  ریچارد نلسون فراي،  رمج   سه انو  ، طرران: امثکأث

 رمج  محيد ملک مکان، جملـ  هلـق آمسـان،  ،«معتزله تاريخ و عقايد»  (.1382)خلمستان  هاارت، د 
 .157 -176، ص 20  

مرکــو  :طرـران رمجــ  دادسـعيد  نـایر كا ــاين،  تفكددر يونداني، فرهنددي عربدي، (.1381) هو ـا ، دمييـلي
 .نشر دانشگاهی
 رمجــ   ـــواد يـــامسی،  هام ميانددده، هام اسدددالمی در سدددم هددا و فرةددده مکتک (. 1387) مادلونــگ، ویللـــرد

 مشرد:  نياد پژوهشرا  اسالمی.
 .طر  نو ن:طررا هرمنوتيک، متا  و سنت،  (.1385)  أسل جمترد 

، 3 ، 1 هــــا  يرآنــــی،  ف.ــــلنام  پژوهش ،«هددددام ةرآنددددی معتزلدددده ديدددددهام» (.1374) داــــد ،  ســــت
 .  243-266ص 

 .امجر  دار :يم الههک ومعادن الجوهر، مروج ق(.1409)  ه احلست مسعودي، أ واحلسه  ل 

  رمجـ   لينقـی منـوو ، ةداليم،حسن التقاسيم في معرفه األأ  (.1361) امحدا و أداهلل داد  ه ، مقدسی
 .نشر  رکق موللان و ملمجان ایران طرران:

 دار صادر.،  ثوت: أحسن التقاسيم في معرفة األةاليم الدیه کرمر )د. ت(. مش  ، داد  ه امحدالقدسر
 .پدید   اور: ، طررانتاريخ سيستان (. 1366)  مالف نا نا

 . رمج  داد  واد مشکور، يم: ساخلمان  أليهات فرق الشيعه،  (.1385) نوخبتی
 . عثق :طرران ،تاريخ علم مالم و مهاهک اسالمی  (.1367) داد ولو ،  لر

 رمجــ  کيکـــاو   ةدددرت جهددانی در مشددامم و همزيسددتی،  (.1386) انگــرت و  ئا ــ  دیگنــا  وینــل،
 .فروخلان طرران:  راندار ،

 .ساخلمان مثاث فرهنگر كشور: ، طررانمعجم البلدان  (.1380) محوئ، یايوت  ه  أداهللیايوت 
 . نگا   رمج  و نشرکتا : رمج  داد ا راهيم آیب، طرران البلدان،  (.1360) امحد  ه اسحقیعقو ی، 
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