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9 تقديم 

تأسيس اإلسام الموازي: التصوف الشعبي في األناضول  

15 أحمد محمود إبراهيم 

17 ثنائية اإلسالم النَّّصي واإلسالم الشعبي 

35 األناضول بين اإلسالم )النَّّصي والشعبي(... السالجقة الروم 

37 السياسة الدينية لسالطين سالجقة الروم  

43 فسيفساء التصوف في األناضول 

47 عداء المولوية والبكتاشية؟ 

54 األناضول إبان الحماية المغولية 

58 تأسيس الدولة اإليلخانية في إيران )1256-1236( 

58 تفكيك بنية اإلسالم النصي وتعزيز نزعات اإلسالم الشعبي 

68 األناضول تحت الحماية المغولية 

69 الدولة العثمانية في مرحلة اإلمارة: احتضان التصوف الشعبي  

81 القلندرية والحيدرية: )المبادئ والطقوس( 

85 القلندرية والحيدرية وتدخين الحشيش 

87 القلندرية والحيدرية في نظر اإلسالم النصي 

89 العثمانيون... من اإلسالم الشعبي إلى اإلسالم النصي 

البكتاشية.. مجمل الدراسات والبحوث وعاقاتها الدينية   

95 أحمد عبدالمنعم العدوي 

96 الدراسات والبحوث في البكتاشية  

102 هل كان الحاج بكتاش حقيقيًا؟ 

105 براون... البكتاشية وفضل اهلل الحروفي 

106 جورج يعقوب... نقد البكتاشية 

109 العبادات والطقوس السرية 

110 لطة في العصر العثماني  البكتاشية والسُّ

120 عالقة البكتاشية بالمذاهب واألديان المعاصرة  

125 الخاتمة 

قراءة في كتب الصوفية البكتاشية  

131 دوغان قبان 

133 من القزلباشية إلى العلوية تاريخ الجماعات العلوية والبكتاشية 

136 المصادر األصلية للعلوية والبكتاشية 

137 القائمة المنشورة باسم سلسلة المصادر العلوية والبكتاشية 



 

المسبــار4

139 محتويات بعض الكتب المنشورة 

148 الملحقات 

البكتاشية والتاقح اإلسامي- المسيحي كما رواها فريدريك وليم هاسلوك

157 ترجمة وتقديم: تركي المصطفى 

164 النص المترجم: المزارات مبهمة الهوية والدعاية البكتاشية 

165 البكتاشية واإلسالم التقليدي 

167 البكتاشية والمسيحية في آسيا الصغرى 

176 البكتاشية والمسيحية في أوروبا 

اهلل في بلد النسور: الطريقة البكتاشية 

187 إدليرا عصماني )Edlira Osmani(     ترجمة: حبيب الحاج سالم 

188 اللورد بايرون 

192 الطريقة البكتاشّية 

195 البكتاشّية في ألبانيا 

198 البكتاشّية من االستقالل إلى النظام الشيوعي 

201 الدين في ألبانيا بعد 1990 

ظهور البكتاشية واإلشراف على اإلنكشارية

205  )Ahmet Yönem( أحمد يونم

206 تأسيس البكتاشية 

214 التشكيالت اإلنكشارية واإلعداد المعنوي للبكتاشية  

216 تأسيس تكية السيد »علي سلطان/ كيزلدالي ولي« في عهد بايزيد األول 

217 بالم سلطان وتنظيم البكتاشية 

تأثير البكتاشيين على العثمانيين... الثقافة واالجتماع  219

الرمز البكتاشي: األئّمة االثنا عشر

223 إيرين ميليكوف )Irène Mélikoff(           ترجمة وإعداد: محّمد الحاج سالم 

225 حديث العرافة شامان 

228 التقويم الصيني والطقوس الدينية 

230 ترسبات الشامانية في التقاليد الشعبية 

232 البكتاشية العلوية: األئمة والتقويم الصيني 

التصوف الشعبي التركي: حاجي بكتاش ولي: تجّسدات أسطورة

237 إيرين ميليكوف )Irène Mélikoff(            ترجمة: عائشة موماد 

243 حاجي بكتاش حسب المعطيات التاريخية 

248 حاجي بكتاش حسب األسطورة 

252 مقاالت حاجي بكتاش 

260 حياة حاجي بكتاش حسب واليتنامه 

262 كيف أخذ حاجي بكتاش لقب »حاجي«؟ 

262 كيف كشف حاجي بكتاش عن قدراته ومعجزاته؟ 

263 كيف بعث أحمد يسوي حاجي بكتاش إلى بالد الروم؟ 
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وجود البكتاشية وانحسارها في العراق 

267 عاء حميد إدريس 

269 تاريخ الطريقة  

272 البكتاشية في العراق االنقطاع واالستمرار  

276 أنموذجان من البكتاشية 

279 كربالء عند البكتاشية 

البكتاشية.. التاريخ والممارسة في مصر  

285 خالد محمد عبده 

287 البكتاشية ولحظة التأسيس 

292 هيكلة البكتاشية وتنظيمها ودورها في التاريخ العثماني 

295 معتقدات البكتاشية 

296 كيف يصبح الشخص بكتاشّيًا؟ 

298 تنظيم البكتاشية ومراتبها 

299 البكتاشية في مصر  

301 المغاوري شيخ البكتاشية في مصر 

302 التكايا البكتاشية في مصر 

304 واقع البكتاشية في الدراسات المصرية  

البكتاشية: شهادة مصرية

309 شهادة: عصمت داوستاشي 

310 نّص شهادته  

311 صورة تذكارية: أنا وأبي والشيخ البكتاشي 

313 التفريط في اآلثار البكتاشية 

314 عاشوراء وأطفال البكتاشية 

314 َجّدتي البكتاشية 

316 التكّية البكتاشية في رحاب األولياء 

318 أنا وصديقي البكتاشي 

318 في حضرة بابا سري 

320 الصوت البكتاشي: صوت وصورة 

322 حكايات الدراويش 

325 ملحق الصور 

الكتاب: سبعة دراويش: جغرافّية الصوفّية األناضولّية 

331 الكاتب: نديم غورسيل )Nedim Gürse(    قراءة: عمر البشير الترابي 

332 مقدمة 

332 اإلسالم الشعبي... خّزان التفاعل الحقيقي 

333 ذاكرة المكان ... روح األولياء 

334 إسالم غير معروف القدر 

335 كيف؟ 

336 الوسطاء المتسامحون: البكتاشية 

337 بداية الرحلة على ُهدى الحاج بكتاش ولي 
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338 يونس آمره... الجائع الذي صار شاعًرا 

340 زيارة التكّية 

341 تكية على جبال بيداغ 

341 من هو أبدال موسى؟ 

342 مغامرات قايغوسز أبدال 

344 المناقب... للمريدين لتعزيز الخيال 

344 في مانييسيا .. تمثال لمركز أفندي ... جيكلي )جاييكلي( بابا 

345 في قونية 

346  عقلنة التدين الشعبي 

347 مناقشة 

351 ذاكرة الكتاب 

355 ببليوغرافيا 

361 المشاركون في الكتاب 


