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يعود من�ساأ الطريقة البكتا�سّية اإىل احلركات ال�سوفّية 
قبل  ع�سر؛  والثاين  ع�سر  احلادي  القرنني  خالل  الأو�سط  ال�سرق  يف 

األبانيا. وبعد فرتة من الأهمّية ال�سيا�سّية البالغة عند  اأن ت�ستقّر يف 

قبل  من  كلّيًا  الطريقة  حظر  وقع  العثمانّية،  الإمرباطورّية  انحالل 

يف  الوحيدة  امللحدة  الدولة  األبانيا  اأ�سبحت  حني  ال�سيوعي،  النظام 

املنفى،  يف  البكتا�سّية  جلماعة  ال�سّرية  املمار�سات  بف�سل  لكن  العامل. 

بقي الدين حّيًا وانت�سر يف بلدان عّدة. ويف العام 1988، �سمن الد�ستور 

يف  مكانتها  البكتا�سّية  املعتقدات  وا�سرتّدت  العبادة،  حرّية  اجلديد 

الت�سامح،  يف  العريق  تقليده  اإىل  الن�سور  بلد  وعاد  الألباين،  املجتمع 

يف  جماعة  بال�سالة  وامل�سيحّيني  ال�سّنة  وامل�سلمني  للبكتا�سّيني  و�ُسمح 

جبل توموري، حرم الآلهة يف األبانيا.

( نقلت الدرا�سة من الإجنليزية انظر:  (
«God in the Eagles’ Country: The Bektashi Order», Quaderns de la Mediterrània, n° 17, 2012, p. 
107-116. By: Edlira Osmani. Karl Franzens University, Graz,

( باحثة األبانية. (
 باحث ومرتجم تون�سي.
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يا بالد الألبان! دعيني اأتاأّمل بعيوين اأر�سك

اأنت اأّيتها الراعية ال�سخرّية لأنا�س همجّيني!

لقد دالت دولة ال�سليب، وارتفعت ماآذنك

وتالألأ الهالل ال�ساحب يف الوادي

خالل خمائل ال�سرو املحيطة بكّل مدينة.

اللورد بايرون

عندما زار اللورد بايرون1األبانيا يف القرن التا�سع ع�سر، وجد �سعبًا م�سيافًا، 
الوعرة  اجلبال  من  بالد  يف  الألبان  يعي�س  الإن�سان.  قدم  قدميني  وتاريخًا  وموروثًا 
تاريخ  بالثلوج. مياثل  وا�سعة وخوانق مالأى  بينها ه�ساب  تف�سل  العالية،  وال�سخور 
األبانيا ما بني ال�سرق والغرب ن�سرًا جبلّيًا وبحرًا م�سطربًا. هذا املكان الذي ي�سّميه 
الألبان �ستي بريي )Shqipëri( اأي »اأر�س الن�سور« وي�سّميه الغرباء األبانيا، هو بلد 

ذو تاريخ قدميتني ولغة يباهيان بتعاي�س ديني رائع. 

العقيدة  واأ�سا�سًا  الألبانّية،  الدينّية  املعتقدات  مو�سوع  على  الّن�س  هذا  يرّكز 
متّثل  التي  األبانيا  يف  الأخرى  لالأديان  م�ساوية  البكتا�سّية  العقيدة  تعترب  البكتا�سّية. 
مركز البكتا�سّية العاملي، اإذ كثريًا ما تو�سف البكتا�سّية باأّنها الدين الأ�سلح لالألبان، 
بو�سفها ج�سرًا بني امل�سيحّيني وامل�سلمني، واحلال اأّنه كثريًا ما يو�سف الألبان باأّنهم 
تناول  قبل  لكن  لحقًا،  الأفكار  هذه  تدر�س  �سوف  �سعيفة.  دينّية  م�ساعر  ذو  �سعب 
الأديان يف األبانيا، من املهّم اإلقاء نظرة على التاريخ الألباين منذ الع�سور القدمية 

)1( جورج غوردون بايرون اأو اللورد بريون )Lord Byron(، �ساعر بريطاين من رواد احلركة ال�سعرية الرومان�سّية، عا�س بني �سنتي 
1788 و1824. اأقام فرتة يف األبانيا ونظم فيها ق�سائد )مالحظة املرتجم(.
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اإلى اليوم، اإذ نرّجح اأن توّفر بع�س الأحداث فهمًا اأف�سل لروابط الألبان بالّدين، ويف 
الوقت ذاته كيف اأّثرت حلظات تاريخّية معّينة يف اختياراتهم الروحّية.

ت�سّمى  كانت  األبانيا  اأّن  جند  امل�سيح،  لولدة  ال�سابقة  الفرتة  تفّح�سنا  اإذا 
اأحفاد  األبان،  وغري  األبان  ملوؤّرخني  طبقًا  الإيلريّيون،  كان  وقد   .)Illyria( »اإيلرييا«
القدم. ويف تلك احلقبة، عبد  البلقان منذ  الذين �سكنوا �سبه جزيرة  البال�سيجّيني 

الإيلريّيون اآلهة متعّددة بدًءا بال�سم�س وانتهاًء باحلجر.

من املهّم هنا ا�ستذكار الإيلريّيني القدماء، لأّن طقو�سهم العتقادّية يف ال�سم�س 
التاريخ، بل هي ل تزال  لي�ست مو�سوفة فح�سب يف كتب  اإلخ،  والأر�س...  والأحجار 
با�سكو  كتب  والألبان2  األبانيا  حول  احلقيقة  كتابه  ففي  اليوم.  اإلى  األبانيا  يف  قائمة 
الدينّية  الطقو�س  الألبانّية )1825-1892( حول بع�س  النه�سة  �ساعر   )Pashko(
القدمية، التي وجدت قبل زمن امل�سيحيني وامل�سلمني. يف ذلك الزمن، كانت الأق�سام 
باحلجر«  »اأق�سم  اأ�سالفهم:  ا�ستخدمها  التي  بتلك  �سبيهة  الألبان  ي�ستخدمها  التي 
)Për këtë gur(، »اأق�سم بعينّي« )Për sytë e ballit(، اأو »اأق�سم بهذه ال�سماء 
وهذه الأر�س« )Për këtë qiell e dhe(. وعلى الرغم من تغرّي الأزمان، ميكننا 
-اإلى الآن- �سماع النا�س ي�ستخدمون هذه الأميان. ويف الوقت احلا�سر، يحلف معظم 
 për Baba( تومور  وبابا   )për atë Ballem Sulltan( بامل  بال�سلطان  الألبان 
Tomorr( اأو بكني�سة يا�س )për Kishën e Laçit(. لقد كانت الأق�سام موؤ�ّس�سة 
التقليدي، فقد كان الألبان يق�سمون لإثبات عدم خرقهم  القانون الألباين  مهّمة يف 
�ساأن  ذو  اأمر  الألبان  وغري  الألبان  بني  الَق�َسم  اأو  الوعد  اأّن  املعروف  ومن  القانون، 

عظيم. 

»اأربريي«  با�سم  تعرف  األبانيا  اأ�سبحت  اإيلرييا،  ت�سّمى  كانت  اأن  وبعد  لحقًا، 
القومّية مفهومة  اأو  الدولة  الزمان مل تكن مفاهيم مثل  )Arbëri(. لكن، يف ذلك 

)2( تعليق املرتجم: الكتاب املق�سود هو: 
 Pashko, Vasa, The Truth on Albania and the Albanians, Centre for Albanian Studies, 1999, 46 p.
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من قبل النا�س، فقد كان الألبان، على الرغم من اختالف الأ�سماء، �سوا�سّية. وتعود 
الفرتة  وخالل  القدمية.  الع�سور  اإلى  هندو-اأوروبّية،  وهي  احلالّية،  الألبانّية  اللغة 
العثمانّية،  الإمرباطورية  قبل  مّت غزوها من  اأربريي،  البالد  فيها  ت�سّمى  كانت  التي 
وا�ستمّر ذلك خلم�سة قرون وقعت فيها اأحداث عّدة كان لها الأثر الكبري يف احلياة 
 George Kastrioti( �سكاندربرج  كا�سرتيوتي  جورج  زمن  اإّنه  لالألبان.  الدينّية 
اإلى  النفاذ  من  العثمانّية  اجليو�س  ومنعه  الأتراك  �سّد  و�سراعه   3)Scanderbeg

اأوروّبا امل�سيحّية، وزمن ليك دوكاجيني )Lek Dukagjini(4 و�سريعته.

اأّثر هذان الوجهان التاريخّيان واألهما الألبان طوال القرون التالية. فقد  لقد 
ا�ستهر  ا�ستقالله وحرّيته، فيما  اأجل  املحاربة من  الألباين  ال�سعب  األهم �سكاندربيج 
ليك دوكاجيني بكتابه الت�سريعي حول القواعد القانونّية، وهي القواعد التي ل تزال 
تلك  وتتمّثل  الدولة.  قوانني  وتتحّدى  فاعلة  األبانيا،  �سمال  وخ�سو�سًا يف  اليوم،  اإلى 
جيت�سويف  جتيافني  دّونها  ال�سفوّية،  القوانني  من  مكتوبة  غري  جمموعة  يف  ال�سريعة 
)Shtjefën Gjeçovi( منذ قرن وتطّبق اليوم من قبل اجلماعات املحلّية يف �سمال 
األبانيا، خ�سو�سًا الكاثوليك. وميّثل الثاأر، الذي تقّره ال�سريعة، م�سكلة رئي�سة تتجاوز 
-يف كثري من الأحيان- قانون الدولة. لكن ال�سريعة ل تتبّنى الثاأر؛ بل على العك�س، 
متنعه. ف�سريعة دوكاجيني هي حزمة من القواعد نّظمت طريقة العي�س يف املا�سي 

لكن، لالأ�سف، ي�ساء فهم هذه القواعد اليوم. 

وغنّي عن البيان اأّن لل�سريعة دوًرا مهّمًا للغاية يف املناطق التي طّبقتها وما زالت 
تطّبقها. فقد كانت قانون تنظيٍم ذاتًيا بالغ الأهمّية يف حياة النا�س، وهو ما تختزله 
كلمات اإيديث دورهام )Edith Durham(5: »لعبارة )ليك قال اإّن...( مفعول على 

)3( جورج كا�سرتيوتي �سكاندربرج )George Kastrioti Skanderbeg(، عا�س بني �سنتي )1405 و1468(. ولد يف األبانيا لعائلة من 
النبالء، وقع يف اأ�سر العثمانّيني وخدم يف جي�سهم. هرب من اجلي�س واأ�ّس�س منطقة حكمه اخلا�ّس يف �سمال األبانيا ودافع عنها ملّدة خم�س 

وع�سرين �سنة )املرتجم(.

)4( ليك دوكاجيني )Lek Dukagjini(، ولد لعائلة من النبالء وعا�س يف األبانيا بني �سنتي )1410 و1481( )املرتجم(. 

)5( اإديث دورهام )Edith Durham(، رحالة و�ساعرة وفّنانة بريطانّية عا�ست بني �سنتي )1863 و1944(، اأ�سبحت م�سهورة بعملها 
الأنرثوبولوجي حول احلياة يف األبانيا يف بدايات القرن الع�سرين. 
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النا�س يفوق مفعول و�سايا الرّب، ول قيمة لتكّهنات الأئّمة والق�ساو�سة اإذا ما تعار�ست 
مع �سريعة ليك دوكاجيني«.

توا�سلت الأحداث التاريخّية مع �سراع ال�سعب الألباين من اأجل احلرّية، وهو 
ما اأ�سهم –اأي�سًا- بطريقة ما يف �سوغ ديانتهم. فقد تنّوعت عالقة الألبان باهلل يف 
فرتات تاريخّية خمتلفة، وُدمغت مبنع العتقادات الدينّية من قبل الدولة ال�سيوعّية 
الألبان،  قلوب  يف  جديد  من  الدين  بزوغ  يتحّقق  ومل  الثانية،  العاملّية  احلرب  بعد 
والقدرة على ال�سالة اإلى اهلل دون خوف، اإّل بعد اأن عرفت الدولة امللحدة الوحيدة 

يف العامل منذ �سنة 1967 الدميقراطّية يف عقد الت�سعينيات.

وامل�سلمون،  والأرثوذك�س،  الكاثوليك،  األبانيا:  يف  دينّية  جماعات  اأربع  يوجد 
خالل  من  مبهر،  ديني  تناغم  يف  دائمًا  اجلماعات  هذه  عا�ست  وقد  والبكتا�سّيون. 
األبانيا  تعرف  ومل  العقائد،  مبختلف  ة  اخلا�سّ الدينّية  والحتفالت  التقاليد  احرتام 
مطلقًا حروبًا دينّية، ول يزال �سعار با�سكو فازا )Pashko Vasa( القائل باأّن »دين 
اجلماعات  بني  املوجود  الت�سامح  ناحية  من  �سحيحًا  الألبانّية«  الهوّية  هو  الألباين 

الدينّية يف البالد. 

تاريخها  حتمل  وهي  األبانيا،  يف  الدينّية  اجلماعات  اإحدى  البكتا�سّية  ومتّثل 
اخلا�ّس يف الأر�س الألبانّية بحيث ي�سّح و�سف األبانيا باأّنها حاملة م�سعل هذه العقيدة. 
وقد �سبق حلاجي بكتا�س ويل )Haji Bektash Veli(، موؤ�ّس�س البكتا�سّية، اأن تنّباأ 
باأّن �سعلة هذه العقيدة قد ترتع�س ب�سّدة خالل تاريخ الب�سرّية، لكّنها لن تخمد اأبدًا. 
األبانيا قانونها الأ�سا�سي، وقد جاء يف ف�سله  البكتا�سّية يف  واليوم، متتلك اجلماعة 
الأّول: »اجلماعة البكتا�سّية هي جماعة م�ستقّلة، غري �سيا�سّية، تتاأّلف من رجال الدين 
اإلهامهما يف  الرتب، ويجد الإميان يف معتقدهم وعبادة اخلالق  البكتا�سّيني من كّل 

عقيدة وتقاليد وطقو�س واأخالق وقواعد الفل�سفة الدينّية املقد�ّسة للبكتا�سّية«.
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�ساحة بكتا�سيم �ملقّد�سة يف بالينيا Ballenjë )�ألبانيا(

الطريقة البكتاشّية

اأي  ع�سر،  اخلام�س  القرن  حتى  ومهيكلة  منّظمة  البكتا�سّية  الطريقة  تكن  مل 
للبكتا�سّية.  املفرت�س  املوؤ�ّس�س  بكتا�س ويل،  وفاة حاجي  القرنني على  يقارب  ما  بعد 
يف  ال�سوفّية  احلركات  من  وا�سع  عدد  اإلى  البكتا�سّية  الدراوي�س  طريقة  اأ�سل  يعود 
ق�سد  الزمن  ذلك  يف  ع�سر6.  والثاين  ع�سر  احلادي  القرنني  بني  الأو�سط  ال�سرق 
عدد كبري من الأولياء املتقّدمني، املعروفني با�سم اأولياء خرا�سان، الأنا�سول ومّهدوا 
الطريق ملجموعات دراوي�س اأخرى منها البكتا�سّيون7. �سمّيت هذه الفرقة ن�سبة اإلى 
كان  لكّنه  الأ�سلي،  املوؤ�ّس�س  يكن  مل  امل�سادر-  لبع�س  -طبقًا  الذي  بكتا�س،  حاجي 
اإمامًا وولّيًا وقع اختياره يف فرتة لحقة. ومنطقة خرا�سان يف اإيران هي م�سقط الراأ�س 

)6( Albert, Doja, Bektashizmi në Shqipëri, Tirana, AIIS, 2008, p. 19.

)7( املرجع ال�سابق.
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املفرت�س حلاجي بكتا�س، الذي عا�س خالل الن�سف الثاين من القرن الثالث ع�سر يف 
الأنا�سول. وكتاب وليتنامه )Vilajet-Name( يعيد اإلى الأذهان �سورة الدراوي�س 
احلجيج املعروفني خالل القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر با�سم »قلندر اإيران« اأو 
 )Pîr-i of Abdalla( اأبدال الأنا�سول«8، وقد اعترب حاجي بكتا�س زعيم الأبدال«

منذ بداية ن�ساطه الديني.

 لكن البكتا�سّية بال�سكل الذي نعرفها عليه اليوم مل تظهر حتى القرن ال�ساد�س 
البكتا�سّية  للطريقة  احلالّية  الهيكلة  تثبيت  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�س  كان  وقد  ع�سر. 
 Pîr-i( الثاين  املوؤ�ّس�س  لقب  عادة  عليه  وُيطلق   ،)1516-1473( �سلطان  بامل  هو 
اأي   ،)dedebaba( بابا اإمرة دده  الطريقة يف زمانه حتت  اأ�سبحت  وقد   .9)Sânî
اجلّد الأكرب، وهو رجل يتّم تعيينه من قبل جمل�س مكّون من اثني ع�سر دده10 )تعني 
الهرمّية  يف  درجة  اأ�سمى  وهي  الألبانّية،  باللغة   )kryegjysh( اأو  »اجلّد«  حرفّيًا 

الروحّية البكتا�سّية(. 

وقد اأ�سبح بامل �سلطان، حتت رعاية ال�سلطان العثماين بايزيد الثاين، زعيم 
البكتا�سّية يف مقّرها الرئي�س بقرية حاجي بكتا�س يف الأنا�سول �سنة 1501. وقد كان 
ذا �سلطة مطلقة على اأتباعه، وهو من وّحد القواعد البكتا�سّية. وكنتيجة لهذا التحّول، 
الطريقة  اأهمّية  تزايدت  املرحلة  تلك  الثاين. يف  واملوؤ�ّس�س  الويّل  �سلطان  بامل  اعترب 
البكتا�سّية، واأ�سحت اإحدى اأكرب الفرق املوؤثرة يف الإمرباطورّية العثمانّية بني القرنني 
ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر11، وقام اأتباعها بدور كبري يف ن�سر نفوذ الأتراك والإ�سالم 

يف الدول اخلا�سعة لالإمرباطورّية العثمانّية. 

ويف تلك الفرتة، اأ�سبح الطابع املوؤ�س�سي للفرقة البكتا�سّية اأكرث بروزًا، فقد كان 

)8( نف�سه، �س20.

)9( Huseyin, Abiva, Bektashism and Its Presence in Albanian Lands, http://bektashiorder.com/
bektashism-in-albania.

)10( املرجع ال�سابق.

)11( Albert, Doja, op. cit., p. 24.
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هناك ف�سل بني املبتدئني واملعّلمني، كما وجد ف�سل قائم على الهرمّية والرتّقي يف 
�سّلم الطريقة. يف الأ�سفل، جند املوؤمنني العادّيني )حمّب(، وجند يف امل�ستوى الثاين 
املنتجبون )اإيرين( الذين ميكنهم بعد التعّلم والعرتاف بهم كمنت�سبني اأن ي�سبحوا 
دراوي�س، ثّم الرتقاء اإلى رتبة »اأب« )بابا يف اللغة الألبانّية(. اإّنه نظام هرمي يتّم فيه 
 ))gjysh( اختيار القادة الدينّيني ر�سمّيًا من قبل »الأجداد« )يطلق عليهم الدده اأو
بعد التاأّكد من ولئهم لهم. ويقف على راأ�س التنظيم باأكمله زعيم اأوحد، هو اجلّد 

الأكرب )kryegjysh(، حماًطا ب�سخ�سّيات بارزة يعرفون بكونهم خلفاءه12.

البكتا�سّية  الدينّية  لل�سعائر  الأ�سا�سّية  اأهّم املالمح  اأّن  الواجب مالحظة  ومن 
هي �سفاء قلب ال�سخ�س وروحه، وهو ما ميّكن اأّيًا كان من بلوغ ال�سفاء البكتا�سي دون 
حاجة اّتباع الأمنوذج ال�سنّي اأو ال�سيعّي يف التدّين، اإذ ل ُتعترب اأركان الإ�سالم اخلم�سة 
لون  ملزمة بال�سرورة للبكتا�سّية، ول ُيف�ّسر القراآن حرفّيًا، بل ُيوؤّول رمزّيًا، حيث يف�سّ
ت�سّدد  البكتا�سّية  الطريقة  اإّن  الكرمي.  القراآن  تف�ّسر  ل�سعرائهم  اأبيات  �سماع  اأحيانًا 
على طهارة الإميان عو�س ال�سعائر الدينّية الظاهرّية، وتعتقد -اأي�سًا- اأّن اخلال�س 
يكمن يف اّتباع النماذج املثالّية مثل الإمام علّي، وحاجي بكتا�س وبقّية الأولياء. وتتمّثل 
القواعد الأخالقّية الثالث للبكتا�سّية يف اخلري، وال�سلوك الأخالقي، والأفعال اخلرّية 
�سمانه  ميكن  التاأّله  اأّن  تزعم  عاّمة  توّجهات  وهي   ،)eline، diline، beeline(

فح�سب من خالل ال�سعي الدوؤوب لتج�سيد الأخالق العالية يف احلياة اليومّية13.

 Huseyin( اأبيوا مقولة ح�سني  على  نحيل  البكتا�سّية،  اأف�سل جلوهر  ولفهم 
تلخي�س جوهر  ع�سر، ميكن  ال�ساد�س  القرن  �سلطان يف  بامل  زمن  »منذ   :)Abiva
اإذ  اأبي طالب مكانة عالية يف روحانّيتهم  الفكر البكتا�سي يف ما يلي: يحتّل علّي بن 
هو  النبّي  بينما  الباطنّي،  القراآن  على  املطلع  هو  فعلّي  للمقد�س،  كمراآة  اإليه  ُينظر 
وا�سطة النقل التي اأ�سحى بها القراآن الباطني باديًا للب�سرّية«. وعلى الرغم من اأّن 
فاإّنه ل ميكننا  علّي،  والإمام  النبّي حمّمد  اأّي متييز بني  ي�سعون  البكتا�سّية ل  اأتباع 

)12( املرجع ال�سابق، �س47.

)13( نف�سه، �س93.
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افرتا�س اأّن ذلك نظري مفهوم الثالوث امل�سيحي، حيث يقول اأبيوا: اإّن »احلّق )اهلل( 
- حمّمد- علّي« ميّثلون واقعة موّحدة تعرّب عن احلقيقة. وخارج الولء لالإمام علّي، 

ميّثل الأئّمة ال�سيعة الثنا ع�سر، م�سدر اإلهام العقيدة البكتا�سّية.

البكتا�سّيون،  التي يقيم فيها ويتعّبد داخلها رجال الدين  التكايا هي الأماكن 
وهي حمّل زيارات كذلك من قبل غري رجال الدين. وحتتوي اأغلب التكايا البكتا�سّية 
لالإميان  و�سرورّية  روحانّية  م�سادر  وهي  امل�سهورين،  والدراوي�س  الآباء  مدافن 

البكتا�سي كما عند الطرق ال�سوفّية الأخرى.

البكتاشّية في ألبانيا

جمموعة  ترى  اإذ  اليوم،  حّد  اإلى  خالفّيًا  األبانيا  يف  البكتا�سّية  اأ�سل  يبقى 
األبانيا ل يزيد ِقدمًا عن نهاية القرن  للبكتا�سّية يف  اأّن احل�سور الأّول  الباحثني  من 
ال�سابع ع�سر، وهذه الروؤية ترتبط بالأ�سلمة املتاأّخرة ن�سبّيًا لالألبان. من جهة ثانية، 
الدعاة  خالل  من  الإ�سالم  على  تعّرفوا  الألبان  اأّن  الباحثني  من  اأخرى  طائفة  ترى 
الأتراك لألبانيا14. يف حني ترى جمموعة  اأّوًل، حّتى قبل غزو  البكتا�سّيني والعلوّيني 
األبانيا قد مّت يف جمرى القرن اخلام�س ع�سر،  اأّن ت�سييد التكايا البكتا�سّية يف  ثالثة 
لكن احل�سور البكتا�سي الفعلّي مّت يف زمن اأكرث تاأّخرًا يف بدايات القرن التا�سع ع�سر، 
األبانيا  يف  البكتا�سّية  انت�سار  باأّن  القائل  الراأي  الباحثني  من  كبري  عدد  يتبّنى  حيث 
خالل تلك الفرتة قد مّت بف�سل ح�سوله على قّوة دفع من قبل علّي با�سا حاكم اإقليم 
»يانينا« )تويف 1822(. لكن عالقة علّي با�سا بالطريقة البكتا�سّية باتت حمّل اإعادة 
نظر بعد اأن اكت�سفت وثائق معا�سرة له، ُتظهر تف�سيله الطريقتني اخللوتّية وال�سعدّية 

على الطريقة البكتا�سّية15.

البكتا�سّية  بني  املتينة  العالقة  اإلى  الإ�سارة  الاّلزم  من  �سبق،  ما  اإلى  اإ�سافة 
اأع�ساء  وكان  العثماين،  اجلي�س  عماد  الإنك�سارّيون  مّثل  فقد  الإنك�ساري.  واجلي�س 

)14( Sokrat, Ahmataj, Bektashizmi nën smogun e një libri, Botim, Urtësia, 1999, p. 82.

)15( Huseyin, Abiva, op. cit.
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الإ�سالم، وهم  اإلى  يتحّولوا  اأن  قبل  ينحدرون من خلفّيات م�سيحّية  الأ�سا�سّية  نواته 
 Haji( بكتا�س باأبناء حاجي  يعرفون  كانوا  وقد  بكتا�سّيون.  الأعظم-  �سوادهم  -يف 
بالطريقة  مرتبطة  وقيادتهم  وتنظيمهم  اأزياوؤهم  وكانت   ،)Bektash Ogullari
الفرمان  وهو  البكتا�سّية،  لنت�سار  مبا�سرة  اأكرث  اآخر  دافع  يوجد  كما  البكتا�سّية16. 
الذي اأ�سدره ال�سلطان حممود الثاين �سنة 1826 والقا�سي بحّل اجلي�س الإنك�ساري 
ومنع الطريقة البكتا�سّية يف كامل اأرجاء الإمرباطورّية العثمانّية؛ نظرًا اإلى الرتابط 

ال�سديد بينهما17.

يف ذاك الزمن، اعتربت الهرطقة وراء منع ال�سلطان للطريقة البكتا�سّية، لكن 
كانوا  والبكتا�سّيني  الإنك�سارّية  لأّن  �سيا�سي؛  طابع  ذا  كان  القرار  ذلك  اأّن  احلقيقة 
تعّر�س  من  الرغم  وعلى  الإ�سالحّية.  ال�سلطان  برامج  يعار�سون  وكانوا  حمافظني، 
كثري من التكايا البكتا�سّية يف األبانيا اإلى الهدم تطبيقًا للفرمان، فقد وجد عديد من 
الآباء يف البلقان ملجاأ عند املتعاطفني معهم يف اجلزء اجلنوبي من األبانيا18. لقد كانت 
تلك الفرتة اإحدى اأ�سّد فرتتني قا�سيتني على البكتا�سّية، اأّما الفرتة الثانية فكانت يف 
زمن فر�س الدولة الرتكّية بزعامة كمال اأتاتورك قيودًا �سديدة على البكتا�سّية، وهي 

الفرتة التي �سهدت انتقال املركز البكتا�سي من بريي )Piri( اإلى األبانيا.

يف كتابها »البكتا�سّية يف األبانيا« )Le bektachisme en Albanie(، تقول 
األبانيا:  يف  البكتا�سّية  الطريقة  تر�سيخ  حول   )Nathalie Clayer( كالير  ناتايل 
»بهذه الطريقة، اأ�سبح البكتا�سيون الألبان يف اأعقاب انحالل الإمرباطورّية العثمانّية 
جمموعة كبرية ذات تاأثري يف املجالت ال�سيا�سّية، نظرًا ملا كان لرجال دينهم من اأثر 
البكتا�سّية  عن  املجموعة  هذه  اإبعاد  اأولى،  ناحية  من  مّت،  وبذلك  النا�س«.  على  بالغ 
الرتكّية، وعن امل�سلمني ال�سّنة، من ناحية ثانية، نتيجة التعار�س بني موقفهم ب�ساأن 

)16( Olsi, Jazexhi, The Bektashi Tarikah of Dervishes, 2007:
http://www.reocities.com/djalosh/bektashi.pdf.

)17( Huseyin Abiva, op. cit.

)18( املرجع ال�سابق.
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لذلك،  وكنتيجة   .)Jön Türkler( الفتاة  تركيا  تنظيم  وموقف  األبانيا،  ا�ستقالل 
كجماعة  للربوز  م�ستعّدة  وهوّيتها،  لإمكاناتها  نظرًا  البكتا�سّية،  اجلماعة  اأ�سبحت 

دينّية م�ستقّلة يف األبانيا اجلديدة19.

نرى اأّن ما تزعمه كالير �سحيح، ففي تلك الفرتة املحّددة من القرن التا�سع 
ع�سر، اتخذت اجلماعة البكتا�سّية موقعًا م�ساّدًا لالأتراك، ومرتبطًا ب�سّدة بالق�سّية 
الوطنّية، واأ�سحت التكايا مراكز لتعليم الّلغة الألبانّية التي كثريًا ما منعها الأتراك 
األبانيا،  من  اجلنوبّية  املناطق  بع�س  يف  املهيمنة  اليونانّية  الأرثوذك�سّية  والكني�سة 
الألبانّية  الوطنّية  نه�سة  يف  ا�ستثنائيًا  دورًا  البكتا�سّية  العبادة  اأماكن  لعبت  وبذلك 

.)Rilindja(

 Naim( فرا�سري  لنعيم  املكتوبة  الأعمال  يف  الوطنّية  مالحظة  وميكننا 
Frasheri(، وهو �ساعر ونا�سط بارز يف احلركة الوطنّية الألبانّية يف القرن التا�سع 
وثيقة  اأول  اعتبارها  ميكن  التي  »البكتا�سي«  �سحيفة  بتحرير  نعيم  قام  فقد  ع�سر. 
البكتا�سّية  حول  معروفة  ق�سيدة  كتب  كما  الألبانّية،  البكتا�سّية  للجماعة  ر�سمّية 
لواقعة كربالء  اأّول مّرة �سنة 1898، وهي عبارة عن �سرد  بعنوان »كربالء«، ن�سرت 
التي قتل فيها الإمام احل�سني، جنل الإمام علّي وحفيد النبّي. ولعّله يجب قراءة هذه 
الق�سيدة من منظورين: اأّوًل: بو�سفها ق�سيدة ت�سف حدثًا ماأ�سوّيًا للغاية يجب اأن 
تبقي ذكراه حّية، وهي م�ساألة �سديدة الأهمّية للجماعة البكتا�سّية، وثانيًا: بو�سفها 
اأمثولة �سيا�سّية. لقد حاول نعيم فرا�سري، يف م�سار تقليد اأدبي وفل�سفي �سرقي ممتّد، 
�سرد  اإعادة  اأكرث من جمّرد  كربالء  ق�سيدة  تعترب  بحيث  الإن�سانّية،  روؤاه  يظهر  اأن 
لأحداث تاريخّية: اإّنها ق�سيدة اأخالقّية وفكرّية، وهي بوح مببادئ اأخالقّية واإن�سانّية، 
نداء للطهارة والكمال. وبهذه الطريقة، ميكن للب�سر ال�ستمتاع باحلياة على الأر�س 

واجرتاح القّوة لتجاوز اأ�سواأ الأحداث20.

)19( Nathalie, Clayer, Le bektachisme en Albanie / Bektashizmi në Shqipëri, Tirana, albPaper, 2004, 
p. 296.

)20( Albert Doja, op. cit., p. 65.
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يتحّدث  اإذ  بالهتمام،  جديرة  الق�سيدة  هذه  من  الأخرية  الأغرودة  ولعّل 
التعليم  مثل  الفرتة،  تلك  يف  األبانيا  تواجه  التي  امل�ساكل  عن  ح�سرًا  ال�ساعر  فيها 
القول:  الألبان، وهو ما ميّكن من  الوطنّية والأخّوة بني  الوحدة  اإلى  واللغة واحلاجة 
هذه  اإلى  لتقود  مكتوبة  امللحمّية  كربالء  لق�سيدة  والع�سرين  الأربع  الأغرودات  اإّن 
م�سابه  ال�سعرّي  الأ�سلوب  وهذا  والألبان21،  الألبانّية  امل�سائل  الأخرية حول  الأغرودة 
لق�سيدة بطولّية اأخرى لل�ساعر نف�سه بعنوان »تاريخ �سكاندربيج«، وهذا الت�سافر بني 
نعيم  كان  لقد  الفرتة.  تلك  اأهمّية يف  اأك�سبه  ما  هو  نعيم،  �سعر  والّدين يف  الوطنّية 
بكتا�سّيًا، لكنه كان يف املقام الأّول مناديًا من اأجل م�سلحة البالد يف زمن املعاناة، 

وكان �سعاره: »ل توجد اأّمة من دون دين«.

حاول نعيم تعبئة التوّجه ال�سيعي البكتا�سي لإعالن معار�سته للنظام العثماين 
وتف�سيل هوّية دينّية خم�سو�سة لالألبان. واأعتقد اأن البكتا�سيني هراطقة وتوفيقّيون، 
بني  الهّوة  وجت�سري  األبانيا  يف  الدينّية  النق�سامات  جتاوز  على  قادرون  بذلك  وهم 
الإ�سالم وامل�سيحّية22. عالوة على ذلك، وبناء على التعريف الذي تعّرف به –غالبًا- 
اإّنه   )Lulet e Veres( ال�سيف«  »ورود  كتابه  يف  كتب  حلولّية،  كعقيدة  البكتا�سّية 
ل يجب على املوؤمن احلّق البحث عن اهلل يف اجلّنة اأو يف الأر�س، بل يف مكان اآخر: 

»اأبحث عن اهلل يف كّل مكان، الواحد احلّق والعظيم. اإنه بقربي. اإنه يّف!«.

من  ب�سل�سلة  األبانيا  يف  البكتا�سّية  مّرت  الأديان،  من  غريها  غرار  وعلى 
ال�سطهادات قبل ال�ستقالل وبعده اإلى حدود �سنة 1990 تاريخ دمقرطة األبانيا.

البكتاشّية من االستقالل إلى النظام الشيوعي

 1912 �سنة  الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب   28 األبانيا يف  ا�ستقالل  اإعالن  يثمر  مل 
ا�ستقرارًا �سيا�سّيًا، لكّنه جلب للبكتا�سّية �سيئًا مهّمًا. فقد اأعطي الزعماء البكتا�سيون 
من�سبًا �سرفّيًا يف املجل�س الوطني الذي اأن�سئ �سنة 1914، وكان لهم ممّثل معرتف 

)21( املرجع ال�سابق، �س66.

)22( Fatos Lubonja, «Feja dhe Shqiptarët», Shekulli, n° 291, 21st October 2001, pp. 14-15. 
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األبانيا  الو�ساية يف دولة  للدولة23. وبهذا، �سمل جمل�س  به ر�سمّيًا يف املجل�س الأعلى 
ال�سّنة،  امل�سلمون  الر�سمّية:  الأربعة  لالأديان  ممّثلني  اأع�ساء  اأربعة  حديثًا  امل�ستقّلة 
امل�سيحيون الأرثوذوك�س، الكاثوليك، والبكتا�سّيون. لكن هذا العهد اجلديد للبكتا�سّية 

يف األبانيا، �سهد -اأي�سًا- موؤامرة كانت حُتاك �سّدهم يف تركيا.

تاريخ  �سهد  اأتاتورك،  يد كمال  الرتكّية على  تاأ�سي�س اجلمهورّية  فخالل فرتة 
البكتا�سّية منعطفًا عظيمًا ثانيًا. فعلى اإثر منع جميع الطرق ال�سوفّية ال�سنة 1925، 
بكتا�س )بني مدينتي  ولّيهم )Pîr-Evi( يف حاج  البكتا�سّيون على ترك مقّر  اأُجرب 
قي�سريه Kayseri وكري�سهر Kirsheir( والهجرة اإلى األبانيا24. ويف تلك الفرتة، بداأ 
البكتا�سيون الألبان يف بذل اجلهود من اأجل تاأ�سي�س املركز البكتا�سي العاملي يف تريانا 
 Sali Niazi( عا�سمة األبانيا. ومببادرة من اجلّد الأكرب للطريقة، �سالح نيازي دده
Dede(، وهو األباين، مّت خالل �سنة 1931 نقل املقّر الرئي�س للطريقة البكتا�سّية من 

التكّية املركزّية يف حاج بكتا�س يف الأنا�سول، اإلى تريانا.

تكّية  يف  املقام   1924 )متوز(  يوليو   8 يف  الثاين  البكتا�سي  املوؤمتر  وخالل 
قبل  لكن  اآنفًا.  املذكورة  املبادرة  األبانيا  دعمت   ،)Gjirokastra( غيريوكا�سرتا 
تكّية  يف  الأّول  البكتا�سي  املوؤمتر  عقد   ،1921 الثاين(  )كانون  يناير   17 يف  ذلك، 
بر�ستا )Prishta( مب�ساركة عديد املوؤمنني من املتدّينني ومن العلمانّيني. ويف هذا 
وقد  يتكّون من )28( ف�ساًل.  الذي  البكتا�سي،  الأ�سا�سي  القانون  اإقرار  مّت  املوؤمتر، 
القانون  اأّما  البكتا�سّية25.  للرتاتبّية  البكتا�سّية طبقًا  الأخّوة  الأ�سا�سي  القانون  عّرف 
الأ�سا�سي الآخر املكّون من )63( ف�ساًل، فقد مّتت امل�سادقة عليه يف املوؤمتر الثالث، 
يف 26 �سبتمرب )اأيلول( 1929، وهو املوؤمتر الذي مّت فيه اإعالن اجلماعة البكتا�سّية 

جماعة م�ستقّلة26.

)23( Albert Doja, op. cit., p. 86.

)24( Olsi Jazexhi, op. cit.

)25( Sokrat Ahmataj, op. cit.

)26( املرجع ال�سابق.
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ع�سرها  الع�سرين  القرن  ثالثينيات  يف  دخلت  قد  البكتا�سّية  تكون  وبهذا 
 )dervişhânes( »الذهبي، حيث اأُن�سئت تكايا جديدة وُبنيت مراكز اأ�سغر »دروي�سان
اأغلبها يف الأرا�سي الواقعة جنوب نهر »�سكومبيني« )Shkumbini(. كما مّت اإن�ساء 
معهد دينّي يف تريانا لتدريب وتعليم الدراوي�س والآباء املر�ّسحني بطريقة منهجّية. 
اأن�سطة  اأوقافًا كبرية وّفرت عائدات كان يتّم توظيفها يف  وقد امتلكت عديد التكايا 
الطريقة27. كما ُعرف البكتا�سّيون يف الثالثينيات بو�سفهم اأن�سارًا للملك اأحمد زوغو 
وللق�سّية الوطنّية، وكانوا خالل احلرب العاملّية الثانية ممّثلني مبجموعة �سغرية من 
 ،)Baba Faja Martaneshi( مارتاني�سي  فاجا  بابا  مثل   )baballare( الآباء 
الذين �ساعدوا وحاربوا �سّد الفا�سّية والنازّية لتحرير األبانيا. اأّما بعد احلرب العاملّية 
الثانية، وبعد �سعود النظام ال�سيوعي يف األبانيا، فقد اأ�سحى ُينظر للبكتا�سّيني كتهديد 
بالكامل �سنة 1947، لت�سبح  اأن�سطتهم  اإلى منع  اأّدى  حمتمل لالأيديولوجيا، وهو ما 
األبانيا حتت احلكم ال�سيوعي الطويل الدولة امللحدة الوحيدة يف العامل. لقد مّت اإعدام 
عدد من املوؤمنني البكتا�سّيني اإلى جانب الراف�سني لالن�سياع للو�ساية ال�سيوعّية، اأو 
اإلى مع�سكرات الأ�سغال ال�ساّقة، وقد نحا النظام املنحى نف�سه مع املتدّينني  اأُر�سلوا 

من الأديان الأخرى.

ويف تلك الفرتة، اأُغلقت جميع اأماكن العبادة، ومّت منع ن�ساطها. ومل تكن التكايا 
لأغرا�س  ا�ستخدامها  مّت  اأو  للهدم  اإّما  ت  تعر�سّ حيث  ذلك،  من  ا�ستثناء  البكتا�سّية 
اأخرى. وعلى �سبيل املثال، فقد مّت حتويل مقام الدده بابا )dedebaba( يف تريانا 
اإلى مركز للفنون ال�سعبّية القدمية، فيما ُحّولت التكايا الباقية، املبنّية –غالبًا- على 

قمم اجلبال والتالل، اإلى ثكنات للجي�س اأو اإلى م�سانع28.

اإّل اأّن احلظر املفرو�س على الّدين من قبل الّدولة، مل مينع الألبان من املحافظة 
ب�سكل  الفرتة  تلك  املغرتبون خالل  الألبان  اأ�سهم  وقد  �سّرًا.  الدينّية  �سعائرهم  على 
وا�سع يف املحافظة على البكتا�سّية، فقد اجتمعت اجلالية الألبانّية يف ال�ستات يف تكّية 

)27( Huseyin Abiva, op. cit.

)28( املرجع ال�سابق.
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قايقو�سز )اأو عبداهلل املغاوري( يف القاهرة واختاروا البابا اخلا�ّس بها، املبّجل اأحمد 
األبانيا ليكون دده بابا )اجلّد  �سّري دده )Ahmed Sirri Dede( وهو من جنوب 
الأكرب( يف خطوة تهدف مل�سادة الدده بابا املبارك من قبل النظام ال�سيوعي، اأحمد 
لل�سوفيت  احلليفة  امل�سرّية  الثورة  لكن   .)Ahmet Myftar Dede( دده  مايفتار 
اأنور  قب�سة  لك�سر  فّعالة  كّل معار�سة  اأنهى  قايقو�سز، مما  تكّية  اأغلقت  �سنة 1952، 

خوجه اخلانقة حول البكتا�سّية.

تايلور، يف  اأمريكّية يف  األبانّية-  تكّية  اأّول  بابا رجب  اأن�ساأ  وبعد م�سّي �سنتني، 
ولية ميت�سيغن، وهي �ساحية يف مدينة ديرتويت. وقد مّثلت اإلى جانب تكّية كو�سوفو 
اإدارة بابا كاظم بقايل )تويف �سنة 1983( وجماعتها من املوؤمنني  التي كانت حتت 

املتحّم�سني، اأحد املراكز القليلة املتبقّية يف العامل للطريقة البكتا�سّية29.

الدين في ألبانيا بعد 1990

بعد عقد الت�سعينيات، مّر بتغرّيات مل�ست -اأي�سًا- احلياة الدينّية. فقد ا�ستعاد 
النا�س خطوة بخطوة معتقداتهم و�سعائرهم التي بقيت �سرّية ملّدة طويلة، واكت�سبت 
البكتا�سّية مكانتها يف املجتمع البكتا�سي، وذّكرت املوؤمنني بقيم احلّب والت�سامح. وقد 
كانت جمّلة احلكمة )Urtësia( اإحدى املجاّلت ال�سادرة يف تلك الفرتة عن اجلماعة 
البكتا�سّية اإلى جانب اإ�سدارات اأخرى لباقي اجلماعات الدينّية، هي من ذّكر النا�س 
بحرّية املعتقد وحملت لهم ال�سالم الروحي. واليوم، اأ�سبحت حرّية التدّين م�سمونة 

بحكم الد�ستور الألباين امل�سادق عليه 1998، وي�سمن ف�سله العا�سر الآتي:

ل يوجد دين ر�سمي يف جمهورّية األبانيا.. 1

الدولة حيادّية يف م�سائل العتقاد وال�سمري، وت�سمن –اأي�سًا- حرّية التعبري يف . 2
احلياة العاّمة.

)29( نف�سه.
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تعرتف الدولة بت�ساوي اجلماعات الدينّية.. 3

حترتم الدولة واجلماعات الدينّية ب�سفة متبادلة ا�ستقاللّية بع�سهما، ويعمالن . 4
�سوّية من اأجل خري كل منهما وخري جميعها. 

تنّظم العالقات بني الدولة واجلماعات الدينّية على اأ�سا�س اتفاقات معقودة بني . 5
ممّثليها وجمل�س الوزراء. هذه التفاقات تنّقح من طرف املجل�س.

يخ�س . 6 ما  يف  الإداري  ا�ستقاللها  لها  معنوّية.  ذوات  هي  الدينّية  اجلماعات 
طرف  م�سالح  تنتهك  مل  ما  و�سرائعها،  وقواعدها  ملبادئها  طبقًا  ممتلكاتها 

ثالث30. 

وعالوة على ذلك، اأثمر ا�ستئناف الحتفالت الدينّية والأعياد يف بلد الن�سور 
الحتفالت  بجميع  الألبان  يحتفل  حيث  املختلفة،  الدينّية  اجلماعات  بني  تناغمًا 
يف   )Shen Ndout( ندوت  القّدي�س  كني�سة  حّج  اإلى  يذهبون  اإّنهم  معًا.  الدينّية 
بالنيا  اإلى  يذهبون  اأو  امل�سيحيني،  القدي�سني  بذكرى  الألبانّية لالحتفال  مدينة ل�س 
يف مدينة املارتني�س )Ballenja of Martanesh( لالحتفال بالأولياء البكتا�سّيني. 
ي�سعر  وفيها  والأخاّذة،  اجلميلة  الطبيعّية  مبناظرها  متمّيزة  مقّد�سة  مناطق  اإّنها 

النا�س بالتناغم يف كّل ما يحيط بهم.

ويف كّل عام، يجتمع املوؤمنون البكتا�سيون وامل�سلمون ال�سّنة وامل�سيحّيون يف جبل 
املقّد�س  اجلبل  اإّنه  الزدهار.  اأجل  من  وال�سالة  لالحتفال   )Tomorri( توموري 
الذي كان ُيطلق عليه يف الأزمان ال�سحيقة ا�سم »عر�س الآلهة«، وكان الكّتاب الألبان 

والأجانب يعتربونه اأوليمبو�س األبانيا اأو دودونا )Dodona( اأي حرم الآلهة. 

وبالعودة اإلى الرتاث، جند اأّن حاجي بكتا�س نف�سه كان مهتّمًا بجبل توموري، 
حني راأى احلجيج الذاهبني من اأجل ال�سالة لالإله الوثنّي كّل �سيف، فقد اأخذ حفنة 

)30( الف�سل العا�سر من د�ستور جمهورّية األبانيا. 
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تراب من �سريح العّبا�س بن علّي يف كربالء وو�سعها على اجلبل. ومنذ ذاك الزمن 
-ح�سب الأدب ال�سعبي- اعترب توموري ال�سريح الثاين للعّبا�س بن علّي، وهو ويّل من 
اأولياء الطريقة البكتا�سّية. وقد عرّب نعيم فرا�سري عن هذا الرمز لالإميان البكتا�سي 
تبق  بقربنا، مل  توموري، جاء  بن علّي جبل  العبا�س  »ملك   : بقوله  �سعري  يف مقطع 

األبانيا فقرية، لقد اأنعم اهلل علينا«.


