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المسبار 2

تأسيس اإلسالم 
الموازي: التصوف 

الشعبي في األناضول  
أحمد محمود إبراهيم 

فروًقا  ثمة  اأن  الديني  االجتماع  علم  يف  مقرًرا  أصبح 
دها الوحُي  ين يف �سورته النظرية املجردة )التي يج�سِّ جوهرية بني الدِّ

ا ثابًتا متعالًيا على التاريخ وُمفاِرًقا لزمنية اأحداثه(،  باعتباره معطى ن�سيًّ

ل اإىل عمل من اأعمال  ا يف التاريخ، اأي حني يتحوَّ ين حني ُيار�س عمليًّ والدِّ

االجتماع الب�سري، فُتْنِتج ممار�سُتُه �سوًرا من التدين اأو التجارب الدينية، 

�ِسَقًة مع مقوالته الثابتة ب�سكٍل  ُمتَّ اأو  ال تقع بال�سرورِة ُمَطاِبقًة للوحي 

للتجربة  �ستى  وم�ستويات  متنوعة  متثالت  باإزاء  اأننا  يعني  مما  كامل؛ 

الدينية التي يعتربها بع�ُس علماء االجتماع »ال�سيء الوحيد الثابت يف 

 .
(((

الدين«

) باحث م�سري يف التاريخ الإ�سالمي. (
))) �سابينو، اأكوافيفا، اإنزو، بات�سي، علم الجتماع الديني: الإ�سكالت وال�سياقات، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، 

كلمة،  الطبعة الأولى، ))20،  �ص 9.
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وثيقة  ولكنها  فراغ،  يف  تن�ساأ  ل  التجربَة  تلك  اأن  املحقق  ومن 
وثقافيًّا؛  واجتماعيًّا  �سيا�سيًّا  متنوعة  �سياقات  من  يكتنفها  مبا  ال�سلة 
الجتماعية  املمار�سة  الأولى:  بالدرجة  َيْعني  التدين  اأن  من  انطالًقا 
اعة اإلى الهيمنة على »الدين« نف�سه وال�سيطرة  للدين، وهي ممار�سة نزَّ

عليه، كما يقرر عامل الجتماع الأملاين جورج �سيمل)2). 

حني  اأي  الإن�ساين،  بالجتماع  �ص  يتلبَّ حني  ين  الدِّ �سكُل  د  ويتحدَّ
يغدو تديًنا، يف �سوء جملة م�ستويات اأو عوامل اأ�سا�سية، اأبرزها: املعتقد 
)املَعبَّ  والت�سريع  الطقو�سية،  ال�سعائرية  واملمار�سة  الالهوت)،  )اأو 
تلك  يف  الواحد  الدين  اأبناء  بني  والتفاوُت  بالفقه).  الإ�سالم  يف  عنه 
اإلى مذاهب  الدين)  ت�سعبه )اأي:  ال�سبب يف  العوامل هو  اأو  امل�ستويات 
للن�ص  املدِركة  »الذوات  اأن  على  تاأ�سي�ًسا  مت�سارعة؛  وتيارات  خمتلفة 
ا باإكراهات الواقع الجتماعية ذات الطابع الكلي«)))؛  الديني تتاأثر تلقائيًّ
نًة  »فترتاكم حول الن�ص منظوماٌت من الروؤى واملفاهيم والأحكام، مكوِّ
   .(((» ثقافة دينية اأو�سع من منطوق البنية الدينية التي يحملها الن�صُّ

العتقاد  اأن عن�سر  امل�سهود على  وواقُعها  الأديان  تاريُخ  ويدلنا 
يف البنية الدينية اأ�سدُّ �سالبة من عن�سر املمار�سة ال�سعائرية، اأو حتى 
الإن�سان  عن  تنتفي  ل  اإذ  الإن�سان؛  ل�سلوك  الناظم  الت�سريع  عن�سر 
�سفُة الإميان )اجلواين) واإن اعرتى �سلوَكه الظاهَر )الباين) �سيٌء 

)2) ال�سابق، �ص )6.

))) عبد اجلواد، يا�سني، الدين والتدين: الت�سريع والن�ص والجتماع، دار التنوير للطباعة والن�سر، بريوت، الطبعة 
الأولى، 2)20، �ص 9.

))) ال�سابق، �ص 0).
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تفر�سها  التي  ال�سلوك  واألوان  ال�سعائر  على  التمرد  اأو  النحراف  من 
ممار�سة  اأن  ينفي  ل  ذلك  كان  واإن  الدينية)))،  املوؤ�س�سة  اأو  اجلماعُة 
الدينية،  التجربة  يف  اأ�سا�سيٌّ  ركٌن  الظاهرة  والطقو�ص  ال�سعائر 
)وهي  الدينية  ال�سلطُة  وتتولى  التقليدية)6).  املجتمعات  يف  وخ�سو�سًا 
املواقف  بني  التناغم  حتقيق  مهمة  الفقهاء)  اأو  العلماء  الإ�سالم:  يف 
العتقادية وال�سلوكيات الطق�سية التي يجري تكرارها دوريًّا يف �سورة 

جماعية اأو فردية))).

للتيارات  التاأريخ  اإن  القول:  ميكن  م،  تقدَّ ما  على  وتاأ�سي�سًا 
واملذاهب الدينية لي�ص اإل درا�سًة للدين يف الواقع الجتماعي، وللمعرفة 
الدينية يف متثالتها التاريخية، وفح�ص اأ�سولها وعنا�سرها التي ت�ستند 
اإليها؛ من حيث اإن للب�سر دوًرا يف ت�سكيلهما )اأي: الدين واملعرفة به)، 
والتاأريخ - يف اأب�سط تعريفاته - اإمنا هو درا�سة للفعاليات الب�سرية على 
الأر�ص. وبالتايل فال يدخل يف �سلب تلك العملية درا�سُة الدين النظري 
من حيث هو عقائد و�سرائع منبتة ال�سلة ب�سياقاتها الزمانية واملكانية.

ومن نافلة القول اأن نذكر اأن دار�ص احلياة الدينية يف الإ�سالم 
ل ينبغي اأن ي�ستغرقه تقومي عادات امل�سلمني يف التدين واحلكم عليها 
لبة لالإ�سالم واملتمثلة يف ن�سو�ص القراآن  ية ال�سُّ يف �سوء البنية النَّ�سِّ
ال�سلف  اأفعال  يف  وتلك  هذه  وترجمة  احلديث،  ون�سو�ص  الكرمي 

))) �سابينو، اأكوافيفا، اإنزو بات�سي، علم الجتماع الديني، �ص 8)، )8.

)6) اأتنتوين، غدنز، علم الجتماع، ترجمة وتقدمي: فايز ال�سياغ، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، الطبعة الأولى، 
)200،  �ص 0)).

))) �سابينو، اأكوافيفا، اإنزو، بات�سي،علم الجتماع الديني، �ص، 98.
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علم  اأو  ال�سريعة  اأو  الفقه  دار�ُص  به  ُيعنى  مما  فذلك  وممار�ساتهم، 
الكالم، ول ُيعريه دار�ُص التاريخ من عنايته اإل مقدار ما يخدم غايته. 
ممار�سة  يف  امل�سلمني  طرائق  بر�سد  ُنعنى  اأن  يجب  اأخرى:  وبعبارة 
الدين بغ�ص النظر عن مدى اتفاق تلك الطرائق مع الإ�سالم الن�سي 

)املعياري) اأو مباينتها لأ�سوله.

ثنائية اإلسالم النَّّصي واإلسالم الشعبي

الع�سر  اإبان  الإ�سالمي  املحيط  يف  الدين  لتاريخ  املتتبُع  يلحظ 
يف  نوعية  فروٌق  بينهما  لالإ�سالم،  متقابلني  منطني  ثمة  اأن  الو�سيط 
واملمار�سة  العتقاد  )وهي  اآنًفا  اإليها  اأملحنا  التي  التدين  م�ستويات 
والإ�سالم  ي،  النَّ�سّ الإ�سالم  وهما:  والت�سريع)،  للطقو�ص،  ال�سعائرية 
ال�سعبي. ورمبا ل ي�ستقيم لنا احلديُث عن الأو�ساع الدينية يف الأنا�سول 
بغري ت�سليط بع�ص ال�سوء على تلك الثنائية، و�سرح املق�سود بركنيها 
�سرًحا وافًيا؛ نظًرا لأن بالد الأنا�سول كانت تعي�ص تلك الثنائية يف اأغلب 
اأدوارها التاريخية؛ وهي الثنائية التي ت�سكلت يف امل�سرق الإ�سالمي قبل 

اأن تنتقل اإلى تلك البالد.  

اإلسالم النَّصي

الأ�سا�سي  التيار  اإ�سالُم  باأنه  و�سفه  ميكن  اأق�سده  ما   
تعاليم  حول  متركز  وقد  نية.  ال�سُّ املجتمعات  يف   (mainstream(
قوة  حيث  من  بينهما  ُيذكر  متييز  بغري  واحلديثي،  القراآين  ني  النَّ�سّ
الإلزام واحلجية؛ انطالًقا من اأن تلك التعاليم الن�سية لي�ست اإل جتلًيا 
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للوحي الذي هو اأ�سا�ص الدين، واأداة التعبري عن امل�سيئة الإلهية. 

اإلى  م�ستنًدا  نية)  ال�سُّ �سورته  )يف  ي  النَّ�سّ الإ�سالم  ل  ت�سكَّ وقد 
)عقيدًة  م�سمونه  حترير  يف  واأ�سهم  ورعايتها،  القائمة  ال�سلطة  دعم 
والإ�سراف  مبادئه  حرا�سة  على  والقيام  وطقو�ًسا)  واأخالًقا  وت�سريًعا 
الفقهاء  )وهم  العلماء  طائفُة  ل�سعائره  اجلماعي  التطبيق  على 
ثون واملتكلِّمون)؛ فكان اإ�سالًما: ن�سيًّا )با�ستناده اإلى الن�ص)،  واملحدِّ
معياريًّا )بتقنينه معايري ما يعتقد اأنه الدين ال�سحيح)، فقهيًّا )يحتل 
ًّا )تدعمه الدولُة من ناحية وت�ستمد  فيه الفقُه النطاَق املركزي)، ر�سميـ
ا  �سرعية بقائها من حرا�سته واملحافظة عليه من ناحية اأخرى)، ح�سريًّ

)منا وت�سكل يف املدن واحلوا�سر الإ�سالمية). 

من  النمط  ذلك  مالمح  اأبرز  كانت  الفقه  هيمنة  اأن  والواقع 
الإ�سالم، وهي هيمنة جاءت عاك�سًة ملكانة الفقه يف الثفافة الإ�سالمية؛ 
حيث اأ�سبح مراِدًفا للعلم الديني ذاته، واأ�سحى الفقيُه مراِدًفا للعامِل 
يف الوعي اجلمعي للم�سلمني، باعتباره م�سوؤوًل عن حتديد �سكل احلياة 
التي ينبغي اأن يعي�سها امل�سلم. ومن املعلوم اأن جميع نواحي احلياة تقع 
حتت مظلة الفقه؛ نظًرا لأن غاية الفقه هي �سبط ال�سلوك )الباين) 
لالإن�سان/املجتمع امل�سلم، وحماولة تقنني التدين باإحاطته ب�سياج من 
الأحكام املـُْلِزمة. ومن هنا فقد كان اللتزاُم باملدونة الت�سريعية )وعلى 
التي  واحلج)  والزكاة  وال�سوم  كال�سالة  ال�سخ�سية  الطاعات  راأ�سها 
ي�سعها الفقهاء معياًرا للحكم على ال�سخ�ص امل�سلم، بحيث يرتتب على 
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خرقه لها، احلكُم باإخراجه من اجلماعة الإ�سالمية اأو الأمة)8). 

على  �سارفت  اأو  ني  الّن�سي/ال�سُّ الإ�سالم  �سورُة  اكتمَلْت  وقد 
امليالدي)،  ع�سر  )احلادي  الهجري  اخلام�ص  القرن  بنهاية  الكمال 
وذلك با�ستقرار مذاهب الفقه الأربعة- التي رغم ما بينها من تباين 
يف التفا�سيل واجلزئيات الدقيقة تتفق على كثري من الق�سايا الأ�سا�سية 
ني �سرًبا من الت�سوف املعتدل.  ال�سُّ الإ�سالم  ا�ستيعاب  – بالتوازي مع 

ني،  وكان الت�سوُف قد واجه معار�سًة حادة من ِقَبل الإ�سالم ال�سُّ
اإبان القرن الثالث الهجري )التا�سع امليالدي)، ثم �سهد القرن الرابع 
يف  وال�سوفية  الت�سوف  لأو�ساع  ملحوًظا  حت�سًنا  امليالدي)  )العا�سر 
التوفيق  اإلى  الت�سوف  اأعالم  من  طائفٌة  اجته  حيث  نية،  ال�سُّ البيئات 
ن�سر  اأبو  فاألَّف  الرئي�سة؛  ملعامله  املعريف  التنظري  مع  الفقه،  وبني  بينه 
بكر  اأبو  و�سنَّف  »اللمع«،  كتابه  8))هـ/988)  )ت  الطو�سي  ال�سراج 
الت�سوف«،  اأهل  ملذهب  »التعرف  كتابه  80)هـ/990)  الكالباذي )ت 
وهي  اإليه،  ُن�سبت  التي  الر�سالة  )6)هـ/2)0))  )ت  الق�سريي  ن  ودوَّ
»الر�سالة الق�سريية«، فجاءت و�سًفا وافًيا لتعاليم الت�سوف من وجهة 

نظر فقيه �سافعي ومتكلم اأ�سعري)9).

– ب�سورة  الغزايل )ت )0)هـ/))))) فنجح  الإمام  ثم جاء   

)8) كولن، ترينر، الت�سيع والتحول يف الع�سر ال�سفوي، من�سورات اجلمل، بريوت، الطبعة الأولى، 2008، �ص 29.

)9) اآنا، ماري �سيمل، الأبعاد ال�سوفية يف الإ�سالم وتاريخ الت�سوف، ترجمة: حممد اإ�سماعيل ال�سيد، ر�سا حامد 
قطب، بغداد، من�سورات اجلمل، 2006، �ص )9، 02). جورج، �سحاتة قنواتي، الت�سوف، ف�سل بكتاب تراث الإ�سالم، 

حترير: �ساخت وبوزورث، الكويت، �سل�سلة عامل املعرفة، العدد 8، الطبعة الثانية، 988)، �ص )9، )9، 00)، )0).
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ًجا جهوَد اأ�سالفه - يف اجلمع بني الفقه والت�سوف يف ن�سق  نهائية متوِّ
واحد دينيًّا ومعرفيًّا و�سلوكيًّا، وذلك بعد فرتة طويلة من ال�سراع املرير 
مقد�سي  جورج  تعبري  حد  على  الأرثوذك�سي،  الإ�سالم  �سفوف  داخل 

.((0((George Makdisi(

على  ا  ِحَرا�سً كانوا  الأوائل  ال�سوفية  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر   
اإعالن اللتزام بال�سريعة، باعتبارها التجلي الظاهر لالإ�سالم، باذلني 
اجلواين  البعدين  بني  املفرت�ص  التناغم  حتقيق  �سبيل  يف  جهدهم 
والباين للدين، وهو الأمر الذي دفع الفقهاء يف النهاية اإلى العرتاف 

مب�سروعية الت�سوف، بعد فرتة من اجلحود والت�سكيك)))). 

لقد اأ�سهم الغزايل - كما يقرر بع�ُص الباحثني بحق - يف اإعادة 
على  القائم  والتمثُّل  لالإ�سالم  الفقهي  التمثُّل  بني  املفقود  »التوزان 
�ًسا م�ساحلته هذه  نه الإ�سالم ال�سويف، موؤ�سِّ الفاعلية الروحية الذي د�سَّ
على ا�ستواء ال�سر والعلن، واملالءمة بني الظاهر والباطن، والتكامل بني 

ال�سريعة واحلقيقة، واجلمع بني العلم والعمل، والعبادة واملعرفة«)2)). 

((0( George Makdisi, The Hanbali School and Sufism, 1974, p.  61.  

)))) ملزيد من التفا�سيل عن رعاية ال�سوفية الأوائل لل�سريعة وحر�سهم على تر�سم تقاليد الفقه الظاهر راجع: 
Ahmet T. Karamustafa, Sufism The Formative Period, The American University in 
Cairo Press, 2007.

)2)) هالة، الورتاين، عبد البا�صط قمودي: اإ�صالم ع�صور النحطاط، بريوت، دار الطليعة، الطبعة الأولى، )200، 
�ص 86.

العبادة من �سالة  اأوقاته موزعة بني  كانت  والتقدير، حيث  بالإعجاب  اأمنوذجًا خليقًا  الغزايل  الإمام  كانت حياة 
و�سيام وذكر وقراءة للقراآن، وجمال�سة ال�سوفية والتدري�ص لطلبة العلم، وظل كذلك حتى تويف. انظر: املقريزي، 

املقفى الكبري، حتقيق: حممد اليعالوي، بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، الطبعة الأولى، )99)، )/80.
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ول �سك اأن تلك التعاليم التي نادى بها الغزايلُّ وكان هو نف�سه 
اأكَب ممثِّل لها ـــ من حيث ال�سعي اإلى ربط الت�سوف بال�سريعة ـــ جعلته 
ينظرون  الفقهاء  وجعلت  الو�سطى،  الع�سور  يف  تاأثرًيا  العلماء  اأعظم 
قد  الغزايل  خطاب  كان  ولئن  ور�سا)))).  عطف  نظرة  الت�سوف  اإلى 
وا�سعًة  قاعدًة  ذاته  الوقت  يف  ا�ستقطب  فقد  الفقهاء،  ا�ستح�سان  نال 
د بعد ذلك لن�ساأة الطرق ال�سوفية.  من عامة امل�سلمني؛ الأمر الذي مهَّ
من  فريق  يلقاها  م�سطهدة  طائفة  ال�سوفية  يعد  مل  الغزايل  وبف�سل 
من  اأكرث  الدين  اأ�سحاب  هم  غدوا  بل  منكرين،  �ساخطني  النا�ص  
ي)))).  �سواهم))))، واأ�سحى الت�سوف جزًءا ع�سويًّا من الإ�سالم النَّ�سّ

ني/النَّ�سي  ال�سُّ الإ�سالم  �سورة  حتددت  نظري،  يف  وهكذا، 
وا�ستقرت مالحمه الرئي�سة ب�سورة نهائية، وهو كما يت�سح مما �سبق: 
اإ�سالم مت�سالح مع الت�سوف  اإ�سالم �ُسني تهيمن عليه ال�سريعة، وهو 
املعتدل، يختلف عن الت�سوف العقلي اأو الفل�سفي، وهو اإ�سالم ر�سمي، 
ل يعار�ص ال�سلطة القائمة بل مينحها ما هي بحاجة اإليه من م�سروعية 
اأخرًيا  وهو  والتاأييد،  الدعم  يقع منها موقع  كان  اإن  دينية، فال عجب 
اإ�سالم التيار الإ�سا�سي يف املجتمع)6)). وكما يقول اأيرا م. لبيد�ص: »ما 

)))) اآنا ماري �سيمل، الأبعاد ال�سوفية يف الإ�سالم، �ص )))

الهيئة  القاهرة،  الأول،  واململوكي  الأيوبي  الع�سرين  يف  م�سر  يف  الفكرية  احلركة  حمزة:  اللطيف،  عبد   ((((
امل�سرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 999) �ص 92.

)))) جورج، �سحاتة قنواتي، مرجع �سابق، �ص )0).

)6)) ا�سطنع الباحثون يف حقل الإ�سالميات كثرًيا من امل�سطلحات للتعبري عن ذلك النوع من الإ�سالم؛ كالإ�سالم 
العامِل،  والإ�سالم  الكال�سيكي،  والإ�سالم  الأرثوذك�سي،  والإ�سالم  الفقهاء،  واإ�سالم  الر�سمي،  والإ�سالم  التقليدي، 

واإ�سالم النخبة املثقفة.
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الأكرث  الإ�سالم  اأ�سبح طبعة  اأن  ي/ال�سويف  ني/النَّ�سّ ال�سُّ التوجُه  لبث 
متتًعا بالقبول. واأما املذهب ال�سيعي والفل�سفة واحلكمة الإلهية والديانة 

ني«)))). ال�سعبية، فقد كانت بدائل الإجماع ال�سُّ

 اإلسالم الشعبي 

ت�سكيل  يف  يجتهدون  وال�سوفية  واملتكلمون  الفقهاء  كان  بينما 
ا�صتنباط قوانينه ومبادئه  �صورٍة لإ�صالم معياري من�صبط، ويحاولون 
الرئي�سة، بال�ستناد اإلى الن�ص املقد�ص، ووفًقا لآليات معينة يف التف�سري 
برناجًما  لتكون  الواقع  يف  ال�سورة  تلك  تفعيل  على  والعمل  والتاأويل، 
ا للم�سلم املثايل، كانت ثمة طوائف اأخرى تقّدم بدائل جديدة ملا  دوريًّ
تعتقد اأنه الإ�سالم، وهي بدائل كانت متثِّل مترًدا على ال�سورة املعيارية 
وال�سلوك  والعبادة  العتقاد  يف  ال�سارمة  لقوانينها  وخرًقا  لالإ�سالم، 
والأخالق. ورغم ما ُقيِّ�ض لبع�صها من ذيوٍع وانت�صار، فقد ظلت �صذوًذا 

على الن�سق الن�سي لالإ�سالم، وخروًجا على تياره الأ�سا�سي. 

ويف هذا الإطار �سهدت املجتمعاُت الإ�سالميُة منذ القرن ال�ساد�ص 
ت�سميته  ميكن  ملا  خمتلفة  اأ�سكاًل  امليالدي)  ع�سر  )الثاين  الهجري 
املعياري ذي  الإ�سالم  لذلك  املوازي«  »الإ�سالم  اأو  البديل«  بــ»الإ�سالم 
والت�سريع،  نية،  ال�سُّ الن�سية  )وهي  اإليها  اأملحنا  التي  الثالثة  الأركان 
الت�سوف  البديل:  الإ�سالم  اأبرز �سور ذلك  املعتدل). ومن  والت�سوف 
الإ�سالم  عن  له  )متييًزا  ـــ  الهرطقي  ال�سعبي  والإ�سالم  العرفاين، 

العربي،  الكتاب  دار  بريوت،  جتكر،  فا�سل  ترجمة:  الإ�سالمية،  املجتمعات  تاريخ  لبيد�ص:  م.  اأيرا   ((((
))20م.)/288.
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ال�سعبي الر�سيد) ــــ املمتزج بنزعة �سوفية ذات طابع اأ�سطوري. 

 »Folk Religion« (وميكن القول: اإن الدين ال�سعبي )الهرطقي
التيار  على  التمرد  روح  املنبثقة من  البدائل  اأحد  يعد  ـــ  عامة  ب�سورة 
الأ�سا�سي للتدين داخل هذا املجتمع اأو ذاك. ولي�ص ذلك الدين ال�سعبي 
واملعرفة،  الثقافة  حمدودي  اأنا�ص  لت�سورات  م�سطربة  خال�سًة  اإل 
تعك�ص طريقتهم يف متثل القيم واملعتقدات واملمار�سات الدينية. وتثري 
راطي)،  تلك الت�سوراُت ـــ عادًة ـــ انتقاَد اأ�سحاب الدين املعياري )ال�سِّ
اأو القروية، ولكنها ت�سيع  ول تقت�سر يف وجودها على البيئات البدوية 
اأحياًنا يف بع�ص البيئات احل�سرية. ويجنح الدين ال�سعبي اإلى النتقاء 
من »الن�ص املقد�ص« ما يراه منا�سًبا من العبادات وال�سعائر والطقو�ص 
ال�سدور  اأو  كلها  بالتزامها  ملزًما  نف�سه  اأن يجد  دون  ال�سلوك،  واأنواع 
عنها جميًعا بغري متييز. كما ميتاز باملزج بني املقولت الدينية التقليدية 
رو الدين املعياري) وعنا�سر الثقافة ال�سعبية، وبع�ص  )كما يقررها منظِّ
القيم اخلرافية، ف�ساًل عن اأنه يفتقر اإلى اأي �سكل من اأ�سكال التنظيم 

املوؤ�س�سي الذي ترعاه الدولة)8)).

ظاهرة  اأن  ُلوِحظ  فقد  الإ�سالمي،  باملحيط  يت�سل  فيما  اأما 
»التدين ال�سعبي« اقرتنت يف ن�ساأتها بثالثة متغريات حا�سمة، هي: ))) 
اإلى كيانات  ال�سيا�سي، وحتولها  امل�ستوى  الإ�سالم« على  تفكك »مملكة 
ُقْطرية متنازعة، على نحو اأف�سح املجال لطغيان التقاليد املحلية على 
اخلارجية  الأخطار  وتزايد   (2( اجلامعة.  الإ�سالمية  الهوية  ح�ساب 

((8( The Oxford Dictionary of World Religions, p. 350. 
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اأ�سحت  بحيث  املغويل،  الغزو  ثم  ال�سليبية  احلروب  يف  متثلت  التي 
 ((( الطارئة.  التحديات  لتلك  فعل  رّد  جمرَد  الإ�سالمية  ال�سيا�سة 
وات�ساع القاعدة ال�سعبية للت�سوف الذي ا�ستقطب جمهوًرا غفرًيا من 
امل�سلمني الب�سطاء، ممن ق�سرت معارفهم الدينية عن متثل ال�سورة 

املعيارية لالإ�سالم متثاًل �سحيًحا.

من  خرج  خ�سو�سًا  الأخري  املتغريِّ  هذا  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
ن به مرحلًة جديدة يف تاريخ الت�سوف؛  رحم م�سروع الغزايل الذي د�سَّ
العنا�سر  وثراء  والت�سوف،  الفقه  بني  التوفيقية  حماولته  اأن  ذلك 
– كما يذكر قنواتي - عن اجتاهني  املعرفية التي جاء بها، متخ�ست 
متمايزين: اجتاه عقلي اأف�سى اإلى انت�سار منط من الت�سوف العرفاين 
)ت  عربي  وابن  )8)هـ/)9)))،  )ت  املقتول  ال�سهرورديُّ  مثله  )كما 
الطرق  تاأ�سي�ص  يف  متثَّل  �سعبية  نزعة  ذي  واجتاه  8)6هـ/0)2))(، 

ال�سوفية التي انت�سرت يف كافة اأرجاء العامل الإ�سالمي)9)). 

وعلى هذا النحو حتّول الت�سوف من كونه طريقًة روحيًة للخال�ص 
ا وتياًرا جماهرييًّا، وهو حتول جوهري  اإلى كونه اجتاًها عامًّ الفردي، 
املقابل  لل�سوفية، ولكنه يف  تاأ�سي�ص هوية جماعية متجان�سة  اأ�سهم يف 
الإ�سالم  عن  والبتعاد  النحطاط  طريق  اإلى  ا  تدريجيًّ بالت�صوف  دفع 
اأو بدياًل عنه، وهو ما بدا وا�سًحا يف  له  ا  اأ�سبح مناق�سً الن�سي حتى 
»الت�سوف ال�سعبي الهرطقي اأو املنحرف«، على نحو ما �سنعر�ص لحًقا. 

)9)) جورج، �سحاتة قنواتي، مرجع �سابق، �ص )0)-6)).
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ال�سعبي  التدين  عنا�سر  اأبرز  كان  الت�سوف  اإن  القول:  وميكن 
يف الإ�سالم، وقد بلغ من عمق ال�سلة بينهما اأننا يحق لنا اأن نت�ساءل: 
هل نحن باإزاء اإ�سالم �سعبي يغطيه طالٌء من الت�سوف؟ اأم اأننا باإزاء 

ر بالإ�سالم؟ ت�سوف �سعبي متدثِّ

»الت�سوف  اأو  ال�سعبي«  »الإ�سالم  م  قدَّ فقد  اأمر  يكن من  ومهما 
املعيارية،  الطبيعة  ذي  الن�سي  لالإ�سالم  ا  مناق�سً بدياًل  ال�سعبي« 
وال�ساحلني  الأولياء  مرجعيَة  والفقهاء  العلماء  مبرجعيِة  فا�ستبدل 
ا عن التمركز حول  والدراوي�ص، ومتركز حول و�سايهم وتعاليمهم عو�سً
اأداء الطقو�ص وال�سعائر  الن�ص املقد�ص )القراآن وال�سنة)، وتهاون يف 
التي ا�ستنبطها الفقهاُء من الوحي، ُمْبَتِدًعا طقو�ًسا جديدة هي مزيج 
من التعاليم الإ�سالمية املحرفة واملمار�سات ال�سعبية والتقاليد املحلية 

بل ومعتقدات الأديان الأخرى يف بع�ص الأحيان. 

»كان   :(Ira m. Lapidus( لبيد�ص  م.  اأيرا  يقول  ذلك  ويف 
الدين ال�سعبي موؤمًنا بقدرة الأولياء ال�ساحلني على التدخل والتو�سط 
نيابة عن الب�سر، وعلى نقل قدرات اهلل الإعجازية اخلارقة اإلى العامل 
اأوليائه؛ ومن هنا فقد اأ�سبحت اأ�سرحة الأولياء تعبرًيا  عب اأ�سخا�ص 

عن تلك الطاقات اخلارقة«)20).

باألوان  اأن الإ�سالم ال�سعبي كان م�سحوًنا  ويوؤكد بع�ص الباحثني 
ب�سبب  والأنا�سول،  اإيران  يف  وخ�سو�سًا  والهرطقات،  البدع  من 

)20) تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/)2).
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وقد  واملعتقدات))2).  الأفكار  وتالقح  العادات  وامتزاج  البيئات  تداخل 
َقَرن  كولن ترينر )Colin Turner) بني ت�سلل البدع والهرطقة اإلى 
الإ�سالم وبني الغلو اأو التطرف، فعّرف الغالة باأنهم »اأولئك الذين كانوا 
م�سلمني ا�سميًّا، ولكنهم تبنوا عقائد هرطقية، اإلى درجة تخرجهم عن 

نطاق الإ�سالم ذاته«)22). 

ق ترينر بني نوعني من الت�سوف: »ت�سوف  ويف هذا ال�سياق يفرِّ
ني الأرثوذك�سي، اأو الت�سوف الراقي، وت�سوف الغالة اأو  التيار العام ال�سُّ
الت�سوف ال�سعبي املتمثِّل يف بع�ص الفرق؛ كالبكتا�سية .... ومن اخلطاأ 
و�سُف املجموعة الثانية بال�سوفية باملعنى الدقيق للكلمة؛ لأن اللتزام 
بتعاليم ال�سريعة لي�ص فقط �سرًطا لكي تكون م�سلًما، ولكنه �صرٌط لكي 
تكون �سوفيًّا«))2). وي�ستطرد ترينر قائاًل: »جاء الغلو يف �سكل حركات 
�سعبية وطرق �سبه �سوفية ذات عقائد منحرفة وحتى هرطقية، وخا�سة 
فيما يتعلق بالأئمة ال�سيعة. وبعك�ص ال�سوفية الراقني، يبدو اأن الغالة 
و�سمحت  و�سعائرها.  قواعدها  من  بكثري  يبالوا  ومل  ال�سريعة،  لوا  عطَّ
الفو�سى الدينية بهياج الطموح الديني وال�سيا�سي. وكان �سغب الغالة 

�سبًبا رئي�ًسا يف اندلع الثورات ال�سعبية �سد احلكم«))2).

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الت�سوف ال�سعبي )الهرطقي) كان م�سبًعا 

))2) علي، اإبراهيم دروي�ص، ال�سيا�سة والدين يف مرحلة تاأ�سي�ص الدولة ال�سفوية، بريوت، املركز العربي لالأبحاث 
ودرا�سة ال�سيا�سات، بريوت، الطبعة الأولى، ))20م.، �ص 9)2.

)22) الت�سيع والتحول يف الع�سر ال�سفوي، �ص 2)).

))2) ال�سابق، �ص ))).

))2) ال�سابق، �ص 28).
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والإ�سماعيلية)،  ع�سرية  الثنا  )الإمامية  ال�سيعية  واملعتقدات  بالقيم 
ومن مظاهر ذلك: ما داأب عليه ال�سوفيُة من الإعراب عن تقديرهم 
لآل البيت واأئمة ال�سيعة واحرتامهم احرتاًما بلغ درجة التقدي�ص، وهو ما 
اأ�سحى مبرور الوقت ركًنا اأ�سا�سيًّا من اأركان الت�سوف ال�سعبي))2). وقد 
بدا ذلك وا�سًحا يف الطرق ال�سوفية التي ن�ساأت يف اإيران والأنا�سول، 
وذلك يف الفرتة املمتدة بني القرنني ال�سابع والتا�سع الهجريني )الثالث 
الطرق  تلك  مبادئ  كانت  حيث  امليالديني)،  ع�سر  واخلام�ص  ع�سر 

مزيًجا من تعاليم الت�سوف ومفاهيم الت�سيع)26). 

الت�سيع  كان  املقام هو: هل  اإثارته يف هذا  الذي ميكن  وال�سوؤال 
هو البديل املنا�سب لالأو�ساع ال�سعبة التي كان امل�سلمون يعانون منها 
يف امل�سرق اأواخر الع�سر الو�سيط؟ يجيب علي اإبراهيم دروي�ص قائاًل: 
التي  للم�ساعب  الأمثل  واحلل  املحتمل  البديل  كان  الت�سيع  اأن  »يبدو 

كانت حتيط ببع�ص البالد الإ�سالمية«))2). 

ومن املالحظات التي ل تخلو من دللة اأن النزعة ال�سيعية كانت 
اأعظم ح�سوًرا وتاأثرًيا يف املجتمعات التي مل توغل يف احلياة املدنية، اأو 
تلك التي كانت حياتها اأدنى اإلى احلياة القروية اأو اجلبلية، يف املناطق 
�سلطة  اأن  ا  اأي�سً ويالحظ  املركزية)28).  ال�سلطة  قب�سة  عن  البعيدة 

))2) اآنا، ماري �سيمل، الأبعاد ال�سوفية يف الإ�سالم، �ص 96.

)26) علي، اإبراهيم دروي�ص، ال�سيا�سة والدين يف مرحلة تاأ�سي�ص الدولة ال�سفوية �ص )26.

))2) ال�سابق نف�سه.

الإن�سانية  والبحوث  للدرا�سات  عني  القاهرة،  طاهر،  حمزة  ترجمة:  الإ�سالمية:  احل�سارة  تاريخ  بارتولد،   (28(
والجتماعية، الطبعة الأولى، ))20 ، �ص 82، )8.
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غريها)29).  من  اأكرث  املناطق  تلك  يف  �سائدة  كانت  ال�سعبي  الت�سوف 
الأمر الذي يعزز ما �سبقت الإ�سارة اإليه من عمق الرتباط بني الت�صيع 

والت�سوف ال�سعبي.

كان  الهرطقي  ال�سعبي  الت�سوف  اأن  اإلى  تقدم  مما  نخل�ص 
م�سبًعا  الن�سي،  ني/  ال�سُّ لالإ�سالم  املعيارية  بالأ�س�ص  ال�سلة  �سعيف 
الأخرى،  لالأديان  الثقافية  الأن�ساق  على  منفتًحا  الت�سيع،  مبفاهيم 
ًرا بالعقائد والقيم الروحية املحلية، ممتزًجا بكثري من الت�سورات  متاأثِّ

امليثية.

السالجقة وتعزيز اإلسالم النَّّصي

الهجري  الثالث  القرن  منت�سف  منذ  ني  ال�سُّ الإ�سالم  كان 
هائاًل؛  دينيًّا  وحتدًيا  كبرية  �سيا�سيًة  اأزمًة  يواجه  امليالدي)  )التا�سع 
وانهارت  ني)  ال�سُّ الإ�سالم  )رمز  العبا�سية  الإمباطوريُة  تفككت  اإذ 
�ُسْلَطُتها املركزية، يف الوقت الذي قادت فيه املعار�سُة ال�سيعية مبختلف 
كيانات  تاأ�سي�ص  اإلى  يهدف  مكثًفا،  �سريًّا  ن�ساًطا  ومذاهبها  اأطيافها 
عليها  لالإجهاز  العبا�سية؛ متهيًدا  نفوذ اخلالفة  م�ستقلة عن  �سيا�سية 

واإ�سقاطها. 

ج ال�صيعُة الإ�صماعيلية ذلك الن�صاَط باإعالنهم قياَم اخلالفة  وقد توَّ
الفاطمية يف املغرب اأواخر القرن الثالث الهجري ))29هـ/908). ويف 
امل�سرق جنح ال�سيعة الزيدية يف اإقامة دولة باإقليم جرجان وطب�ستان 

)29) اإ�صالم ع�صور النحطاط، �ض )8.
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والبحرين  العراق  جنوب  على  القرامطُة  وا�ستولى  0)2هـ/)86،  �سنة 
تن�سب  تدين  �سيعية  اأ�سرة  البويهية )وهي  الأ�سرة  والأح�ساء، وجنحت 
العراق، حيث حلَّت حمل  الزيدي) يف ب�سط نفوذها على  اإلى املذهب 

الأمراء الأتراك �سنة )))هـ/))9، وملدة قرٍن من الزمان.

ني  ولكن ظهور ال�سالجقة على م�سرح التاريخ اأورث الإ�سالَم ال�سُّ
القوى  ميزان  وقلب  والديني،  ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  ون�ساًطا  قوًة 

ل�سالح اخلالفة العبا�سية.

اأنهم  الأولى  ن�ساأتهم  طور  يف  ال�سالجقة  اأخبار  من  واملوثوُق 
جمموعة من قبائل الأتراك)0)) ُعِرفت با�سم »الأوغوز« اأو »الُغز«، وقد 
ــ من اأق�سى  ــ منذ القرن الثاين اإلى القرن الرابع الهجريـ  بداأت تهاجرـ 
الرتك�ستان اإلى اإقليم ما وراء النهر حيث اعتنقوا الإ�سالم. وقد اأُطِلق 
ـــــ ن�سبة اإلى  عليهم »ال�سالجقة« ومل يكن لهم قبل ذلك ا�سم مييزهم 
م �سفوفهم وقادهم  رئي�سهم �ُسْلُجوق بن دقاق الذي جمع �ستاتهم ونظَّ
اإلى املنازل التي ا�ستقروا بها �سنة )))هـ/ )98 يف بالد ما وراء النهر 
بالقرب من �ساطئ نهر �سيحون)))). وبعد وفاة �سلجوق هاجر ال�سالجقة 
بالطاعة،  لهم  ودانوا  الغزنويني  لواء  حتت  عملوا  حيث  بخارى  اإلى 

)0)) درجت القبائل الرتكية منذ القرن الثاين الهجري )الثامن امليالدي) على ترك مواطنها الأ�سلية يف اأوا�سط 
به مقومات احلياة  تتوافر  بحًثا عن موطن جديد  والنزوح غرًبا؛  القاهرة  القت�سادية  الظروف  وطاأة  اآ�سيا حتت 
ر اعتناُق الرتك لالإ�سالم ان�سياَحهم يف املمالك الإ�سالمية، واأعانهم على  ويفي بحاجاتها املادية املتزايدة. وقد ي�سَّ
الفر�سة  واتتهم  واأمدوها بقوة جديدة، ثم  واأمرائها  اأوًل يف خدمة ملوكها  الندماج يف جمتمعاتها �سريًعا، فعملوا 
واأر�ص مل يطاأها  اآفاق جديدة  اإلى  الإ�سالم وحملت رايته  اأنع�ست قوة  اأنها  فاأقاموا لأنف�سهم دوًل م�ستقلة، ل �سك 

امل�سلمون من قبل. انظر: عبد النعيم ح�سنني، دولة ال�سالجقة، القاهرة، مكتبة الأجنلو، ))9)، �ص )، 8.

)))) عبد النعيم ح�سنني، ال�سالجقة، �ص 6)- 9).
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دولة  وتاأ�سي�ص  بامللك  النفراد  اإلى  يطمحون  وجعلوا  عليهم،  ثاروا  ثم 
م�ستقلة، فتمكنوا يف مدى زمني ي�سري من ال�سيطرة على اإيران والعراق 
وحاربوا  ))))هـ/))0))،  العبا�سية  اخلالفة  على  نفوذهم  وفر�سوا 
واأورثوا  الإ�سماعيلية)2))،  ال�سيعة  راأ�سهم  وعلى  املذهبيني  خ�سومها 
غزو  با�ستئناف  �سمح  الوحدة  من  قدًرا  امل�سرق  يف  ني  ال�سُّ الإ�سالم 

البيزنطيني يف الأنا�سول، على نحو ما �سيبني لحًقا)))).

الو�سطى،  )اآ�سيا  امل�سرق  اأقاليم  توحيَد  ال�سالجقُة  اأعاد  لقد 
اإمباطوري  تنظيم  يف  الأنا�سول)  �سوريا،  اجلزيرة،  العراق،  اإيران، 
ذاته  الوقت  ويعرتفون يف  الزمنية،  بال�سلطة  فيه  متما�سك، يحتفظون 
بالولء الديني والروحي للخلفاء العبا�سيني. ومن هنا فقد جرى النظر 
اإلى دولتهم باعتبارها اأوَل اأمنوذج مكتمل للدولة ال�سلطانية، وبقيامها 
بداأت مرحلة طويلة يف جتربة احلكم الإ�سالمي هيمن عليها الأتراُك، 
ال�سياق  الإ�سارة يف هذا  الع�سر احلديث. وجتدر  اإلى مطالع  وامتدت 
الذين  العثمانيني  لالأتراك  دين  املمهِّ هم  كانوا  »ال�سالجقَة  اأن  اإلى 
اآ�سيا ال�سغرى، ثم زادوا فيه حتى �سمل  البداية يف  اأ�س�سوا ملكهم يف 

ال�سام وم�سر والبحر الأبي�ص واأوربا و�سمال اإفريقيا«)))).

خم�ص  اإلى  انق�سموا  ال�سالجقة  اأن  بالذكر  وجدير  بعدها.  وما   ،8 �ص  ال�سابق،  راجع:  التفا�سيل  من  ملزيد   ((2(
اأ�سرات: ))) اأ�سرة طغرلبك، وت�سمى دولته دولة ال�سالجقة الكبى )29)- 22)هـ/ 8)0)- 28))م)، وقد ملكوا 
خرا�سان والري والعراق واجلزيرة وفار�ص والأهواز. )2) �سالجقة كرمان )2))- )8)هـ/ ))0)- )8))م) وهم 
من بيت قاروت بك بن داود بن ميكائيل بن �سلجوق، وهو اأخو األب اأر�سالن. ))) �سالجقة عراق العجم وكرد�ستان 
))))- 90)هـ/ ))))- 90))م). ))) �سالجقة ال�سام ))8)- )))هـ/ )09)- ))))م)، وهم من بيت تت�ص ابن 

األب اأر�سالن. ))) �سالجقة الروم باأ�سيا ال�سغرى )0))- )0)هـ/ ))0)- 08))م).

)))) �سعيد عبد الفتاح عا�سور، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�سرية، )200 ، )/0).

العدد  للرتجمة،  القومي  امل�سروع  للثقافة،  الأعلى  املجل�ص  القاهرة،  اإيران،  الأدب يف  تاريخ  براون،  اإدوارد،   ((((
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السياسة الدينية للسالجقة

كان ال�سالجقُة ـــ �ساأن غريهم من اأمم الرتك ــــ يدينون باملذهب 
يكنون  كانوا  واإن  خا�ص،  ب�سكل  احلنفي  الفقُه  بينهم  و�ساع  ني،  ال�سُّ
الحرتاَم والتقديَر لغريه من املذاهب الفقهية. وثمة رواية داأب الرتُك 
ارتباطهم  قوة  عن  تك�سف  الأ�سطوري)،  طابعها  )رغم  ترديدها  على 
باملذهب احلنفي؛ حيث ذكر املوؤرخ حممد بن علي بن �سليمان الراوندي 
دعا  ثم  الأخرية،  حجته  يف  الكعبة  باأ�ستار  تعّلق  حنيفة  اأبا  الإمام  اأن 
فلقد  فان�سره،  ا  ومذهبي حقًّ اجتهادي �سحيًحا  كان  »اإذا  قائاًل:  اهلل 
و�سحُت م�سائَل ال�سريعة الإ�سالمية من اأجل وجهك«، ف�ساح به هاتٌف 
يد  ال�سيُف يف  دام  ما  مذهُبَك،  زال  ما  قْلَت،  ا  »حقًّ قائاًل:  الكعبة  من 
قائاًل:  ال�سالجقة  احُلّكام  مناقب  بيان  يف  وي�ستطرد  الأتراك«)))). 
والرعاية،  بالعطف  اأبي حنيفة  اأ�سحاب  العلماَء من  »فلطاملا اخت�سوا 

بحيث ا�ستقرت حمبُتهم يف قلوب النا�ص جميًعا �سيًبا و�سباًنا«)6)).

اإلى تعزيز الإ�سالم  وقد اختط ال�سالجقة �سيا�سًة دينيًة تهدف 
لل�سيعة، و�سعوا  ني )يف �سورته الن�سية)؛ فاأظهروا عداوًة �سافرة  ال�سُّ
من  ذلك  يف  فبلغوا  ممكنة،  طريق  بكل  اإيران  يف  �سوكتهم  ك�سر  اإلى 
ُقوا اإلى حمو الت�سيع اأو ا�ستئ�سال  النجاح ما مل يبلغه �سواهم، واإن مل ُيَوفَّ

)9)))، الطبعة الأولى )200، �ص 208.

ال�سواربي، عبد  اأمني  اإبراهيم  ال�سرور، ترجمة:  واآية  الراوندي: راحة ال�سدور  )))) حممد، بن علي بن �سليمان 
النعيم ح�سنني، فوؤاد ال�سياد، القاهرة، امل�سروع القومي للرتجمة، )200 ، �ص 6).

)6)) ال�سابق نف�سه.
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َف وزيُر ال�سالجقة نظاُم  �ساأفته يف اإيران والعراق. ويف هذا ال�سياق ُو�سِ
قا�ٍص  والكفار،  الوطاأة على املالحدة  املذهب، �سديد  »�ُسّني  باأنه  امللك 
اأ�سد الق�سوة على اأهل الت�سيع والإ�سماعيلية خ�سو�سًا«)))). وي�سري بع�ص 
الباحثني اإلى اأن تلك املعار�سة ال�سلجوقية ال�سارمة للمذهب ال�سيعي 
َزْت م�سروعية دولة ال�سالجقة؛  ي وا�سع، وعزَّ اأدت اإلى خلق ت�سامن �ُسنِّ

باعتبارها ممثاًل لالإ�سالم ال�سحيح)8)). 

العام،  ني  ال�صُّ الت�صامن  من  نوٍع  خلق  على  احلر�ض  اإطار  ويف 
املذهبية  التنوعات  مع  التعامل  يف  املرونة  من  قدًرا  ال�سالجقُة  اأظهر 
ي؛ فلم يقت�سروا على رعاية املذهب احلنفي، بل  داخل الإ�سالم النَّ�سّ
وكان  ال�سافعي)9)).  املذهب  فقهاء  لت�سمل  الرعاية  تلك  نطاَق  و�سعوا 
الوزير الكندري املعروف بـ»عميد امللك« قد اأمر بلعن ال�سيعة والأ�سعرية 
بلعن  اخلطباَء  اأمر  امللك،  نظام  اإلى  الوزارُة  اآلت  فلما  املنابر،  على 
اآنذاك؛  الأ�ساعرة  الفقهاء  كبار  ملكانة  رعايًة  الأ�ساعرة؛  دون  ال�سيعة 

كاأبي املعايل اجلويني والق�سريي، وغريهما)0)). 

اإبان  وخ�سو�سًا  ــــ  كبريًة  جهوًدا  ال�سالجقُة  بذل  فقد  وكذلك 
والأيديولوجية  املوؤ�س�سية  البنية  تعزيز  �سبيل  يف  ــــ  امللك  نظام  وزارة 
الإ�سماعيلي  ال�سيعي  التحدي  مواجهة  يف  ني/الن�سي  ال�سُّ لالإ�سالم 

)))) اإدوارد، براون، تاريخ الأدب يف اإيران 9/2)2، 220.

)8)) اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/266.

)9)) ال�سابق نف�سه.

)0)) اإدوارد، براون، تاريخ الأدب يف اإيران 8/2)2.
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املنا�سبة  الأوقاف  وتوفري  املدار�ص))))  ت�سييد  يف  فتو�سعوا  والإمامي، 
مبهمة  املدار�ُص  تلك  نه�ست  وقد  والعلمية.  الدينية  اأن�سطتها  لتمويل 
َلْت يف جمموعها بنيَة الإ�سالم الن�سي؛  تدري�ص العلوم الدينية التي �سكَّ
اللغة  علوم  اإلى  بالإ�سافة  والت�سوف،  والفقه  واحلديث  كالتف�سري 
بها  املنوط  املوؤ�ص�صة  هي  املدر�سة  كانت  فقد  اأخرى،  وبعبارة  العربية. 
�سبُّ التعليم الديني يف قالب الإ�سالم الن�سي اأو الإ�سالم الفقهي ذي 

الطبيعة املعيارية.

اأراده  ملا  الناجع  الأ�سلوب  هي  كانت  املدر�سة  اإن  القول:  وميكن 
ال�سالجقة من ماأ�س�سة التعليم الديني يف الأرا�سي اخلا�سعة ل�سطانهم. 
نية  ويف ذلك يقول اأيرا م. لبيد�ص: »اأ�سبحت املدار�ص هي الطريقة ال�سُّ
املعتمدة لتنظيم التعليم الديني وال�سرعي.... اأنعم كبري وزراء الفرتة 
ال�سلجوقية نظاُم امللك على املذهبني احلنفي وال�سافعي يف جميع مدن 
�سيا�سة  م  املنظَّ الديني  التعليم  دعم  وجعل  بالأوقاف،  الإمباطورية 

ر�سمية«)2)). 

طريف  يقول  كما   - ال�سالجقُة  الأتراك  �سعى  ذاته  الوقت  ويف 
اخلالدي - اإلى »فر�ص مقدار من التماثل املذهبي على مذاهب الفقه 
نية، اإما من خالل �سيغ التوفيق املعلنة مبثابة �سيا�سة عامة، واإما  ال�سُّ
وا  من خالل اإقامة مدار�ص متعددة املذاهب، يلتقي فيها الفقهاء وير�سُّ

)))) من املعلوم اأن الغر�ص الأ�سا�سي من بناء املدر�سة هو اأن تكون مكاًنا للتدري�ص وم�سكًنا للطالب واملدر�سني، 
ف�ساًل عن اأداء وظيفة امل�سجد حيث كان الطالب واملدر�سون وغريهم من امل�سلمني يوؤدون بها �سعائر ال�سالة، �سوى 

�سالة اجلمعة.

)2)) تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/8)2.



المسبار 22

تأسيس اإلسالم الموازي: التصوف الشعبي في األناضول  

التي  الإجراءات  اإطار  يف  وذلك  البدع«))))،  اأهل  وجه  يف  �سفوفهم 
ني العام، كما اأ�سلفنا. اتخذوها لتحقيق نوع من الإجماع ال�سُّ

الإ�سالم  بنية  يف  �ًسا  موؤ�سِّ عن�سًرا  املعتدل  الت�سوف  كان  وملا 
النَّ�سي ـــ عقب جناح الغزايل يف التوفيق بني الفقه والت�سوف ــــ فقد 
وفًقا  للت�سوف  موؤ�س�ساٌت  ال�سلجوقية  الإمباطورية  ربوع  يف  انت�سرت 
ني يف القرن  للم�سمون الذي حدده الغزايل وغريه من اأئمة الت�سوف ال�سُّ
اخلام�ص الهجري، وذلك يف ظل الإقبال اجلماعي على الت�سوف، وهو 

دته الطرق ال�سوفية.  الإقبال الذي ج�سَّ

التي  الدينية  املن�ساآت  تلك  الت�سوف  مبوؤ�س�سات  واملق�سود 
العلوم  ومدار�سة  والعبادة  للذكر  املنقطعني  ال�سوفية  لإيواء  اأُعدت 
ورغم  والزوايا.  والربط  اخلانقاوات  اآنذاك  ت�سمل  وكانت  الدينية، 
امل�سابه الوا�سحة بني املوؤ�ص�صات الثالث )اخلانقاه، الرباط، الزاوية( 
واتفاقها يف اأنها جميًعا كانت »بيوًتا ومنازَل لل�سوفية«، فاإن بينها من 
للواقع  بينها خطاأ منهجيًّا وجمافاة  يجعل اخللط  ما  الختالف  اأوجه 
ال�سوفية،  بيت  فار�سية معناها  اأما اخلانقاه فهي كلمة  التاريخي)))). 

اإلى املقدمة، ترجمة: ح�سني زينه، بريوت-بغداد،  )))) طريف، اخلالدي: فكرة التاريخ عند العرب من الكتاب 
من�سورات اجلمل، ))20، �ص ))).

)))) كان الباحثون ل مييزون بني اخلانقاه والرباط والزاوية، وكان كالمهم عنها ل يخلو من خلط وارباك، بل اإن 
 Muslim Institutions of« يف درا�سته (George Makdisi( باحًثا قديًرا مثل البوف�سور جورج مقد�سي
Learning in Eleventh-Century Baghdad« مل يتفطن اإلى الفروق بني تلك املوؤ�س�سات، ونقل عن النعيمي 

�ساحب الدار�ص يف تاريخ املدار�ص ما يفيد نفي التمايز بينها. ملزيد من التفا�سيل عن ذلك اخللط راجع: 
Donald P. Little, The Nature of Khanqahs, Ribats and Zawiyas under the Mamluks, 
pp. 91-92.                                                                                        
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اأو الدار التي يختلون فيها لعبادة اهلل تعالى، وقد ظهرت يف اإيران منذ 
�سائر  اإلى  انتقلت  ومنها  امليالدي)،  )العا�سر  الهجري  الرابع  القرن 

اأنحاء العامل الإ�سالمي. 

ولذا  املخافة؛  ومو�سع  الثغر  مالزمة  لغة:  فمعناه  الرباط  واأما 
امل�سلمون  اأقامها  التي  ال�سخمة  الع�سكرية  املباين  تلك  اأُطلق على  فقد 
على اأطراف دولتهم ومواطن الثغور فيها، وكان يرابط بها طائفة من 
مبطالب  والوفاء  العبادة  تكاليف  اأداء  بني  حياتهم  جمعت  امل�سلمني 
وبقيت  احلربية،  �سفُتها  عنها  زالت  اأن  الربط  تلبث  ومل  اجلهاد)))). 
الت�سوف  انت�سر  فلما  والعباد،  للزهاد  ا  م�ستقرًّ الديني  دورها  توؤدي 
لل�سوفية  ُدور  اإلى  الربط  حتولت  امل�سلمني،  نفو�ص  تعاليُمُه  وغمرت 
فقد  ولذلك  الروحية)6))؛  حياتهم  رحابها  يف  ويزاولون  بها  يقيمون 
ف املقريزي الرباط باأنه: »بيت ال�صوفية ومنزلهم«)))). واأخرًيا فاإن  عرَّ
الذي  ال�سغري  البناء  اأو  املنزل  ُيْطَلق على ذلك  كان  الزاوية  م�سطلح 
ُيبنى ل�سخ�ص معني من الزهاد اأو ال�سوفية يعتزل فيه للعبادة، ورمبا 

التحق به بع�ُص اأتباعه ومريديه)8)).

)/)))، وكان الت�سميم  واأولياوؤها ال�صاحلون،  )))) ل�صان العرب، مادة »ر.ب.ط«، �صعاد ماهر، م�صاجد م�صر 
املعماري للرباط ي�صبه اإلى حد كبري ت�صميم احل�صون احلربية، فكان يبنى على �صكل م�صتطيل ترفع يف اأركانه اأبراج 

للمراقبة، للوفاء بالغر�ص الذي �سيد من اأجله.

)6)) اأحمد، فوؤاد �سيد، تاريخ م�سر الإ�سالمية زمن �سالطني بني اأيوب،القاهرة، مكتبة مدبويل، الطبعة الأولى، 
2002، �ص ))).

)))) املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي، املواعظ والعتبار يف ذكر اخلطط والآثار، حتقيق: اأمين، فوؤاد �سيد، 
لندن، موؤ�س�سة الفرقان، 2002، )/2/)9).

((8( Donald P. Little, The Nature of Khanqahs, Ribats  and Zawiyas under the Mam-
luks, in; Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, edited by Wael B. Hallaq 
and Donald P. Little, E.J. Brill, Leiden, 1991, p.95.
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لل�سالجقة،  الدينية  ال�سيا�سة  مالمح  من  تقدم  عما  وف�ساًل   
تنطوي  كانت  اتخذوها  التي  الألقاب  من  كثرًيا  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
على م�سمون ديني �سديد الو�سوح، وكانت تعك�ص اإلى حد كبري طبيعَة 
ال�سحيح،  لالإ�سالم  ا�ًسا  ُحرَّ بو�سفهم  اتبعوها  التي  الدينية  ال�سيا�سة 
واملدافعني عنه �سد امل�سركني وامللحدين واملبتدعة واأ�سحاب الأهواء، 
ومن تلك الألقاب مثاًل: »غياث الدنيا والدين، كهف الإ�سالم وامل�سلمني 
وامل�سركني،  الكفرة  قامع  اهلل،  بحجة  القائم  اهلل،  باأمر  ....ال�سادع 

قا�سم امللحدين ....مظهر كلمة اهلل العليا«)9)). 

السالجقة وأسلمة األناضول

الأنا�صول، اآ�صيا ال�صغرى، بالد الروم: ثالثُة ت�صمياٍت مرتادفة، 

درج امل�سلمون على ا�ستخدام الأخرية منها لإطالقها على جملة الأقاليم 
طورو�ص  جبال  �سل�سلُة  كانت  والتي  البيزنطية،  لالإمباطورية  التابعة 
متثِّل بينها وبني العامل الإ�سالمي منطقًة حدوديًة فا�سلًة تتخللها قالع 
على  َمَلْطية  من  متتد  بالثغور،  الإ�سالمي  امل�سطلح  يف  ُعرفت  عدُة 

الفرات الأعلى اإلى َطَر�ُسو�ص بالقرب من �ساحل البحر املتو�سط)0)). 

)9)) راحة ال�سدور واآية ال�سرور، �ص 8).

)0)) كي، ل�سرتجن: بلدان اخلالفة ال�سرقية، ترجمه واأ�ساف اإليه وو�سع فهار�سه: ب�سري، فرن�سي�ص، كوركي�ص، عواد، 
مطبوعات املجمع العلمي العراقي، بدون تاريخ ، �ص 9)) وما بعدها. 

وتتكفل  ال�سرقية،  ال�سمالية  الثغور  الأولى:  جمموعتني:  اإلى  الثغور  تلك  تق�سيم  على  العرب  اجلغرافيون  اتفق  وقد 
بحماية اجلزيرة، وت�سمى ثغور اجلزيرة، ومن اأ�سهرها: ملطية وزبطرة وبه�سنا واحلدث ومرع�ص والهارونية ...اإلخ، 
واأذنة  امل�سي�سة  اأ�سهرها:  ومن  ال�سام،  ثغور  وت�سمى  ال�سام،  بحماية  وتنه�ص  الغربية،  اجلنوبية  الثغور  والثانية: 

وطر�سو�ص.
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وكانت تلك املنطقُة احلدودية ميداًنا لنزاع حمتدم بني امل�سلمني 
للم�سلمني  الغلبُة  فكانت  عدة،  قرون  طوال  ينقطع  مل  والبيزنطيني 
اأن  منهما  فريق  اأيُّ  ي�ستطيع  اأن  دون  اآخر،  حيًنا  وللبيزنطيني  حيًنا 
يحرز انت�ساًرا حا�سًما يْكُفل له ال�سيطرَة على ذلك الإقليم. وقد عجز 
امل�سلمون اإبان تلك القرون الأولى عن التوغل يف بالد الأنا�سول، قانعني 
مبا ا�صتقام لهم من نقاط ع�صكرية ومرتكزات دفاعية قريبة من مناطق 
احلدود، واإن كانت ل تغني �سيًئا يف باب التوطن وال�ستقرار، ول ميكن 
اأن توؤدي بحاٍل من الأحوال اإلى اإحلاق تلك البالد باأر�ص الإ�سالم)))). 
وظل الأمر على هذا النحو من تبادل ال�سيطرة على منطقة الثغور اإلى 
ل ميزاُن القوى  اأن ظهر ال�سالجقُة يف القرن اخلام�ص الهجري، فتحوَّ

ل�سالح امل�سلمني منذ ذلك التاريخ. 

كانت  الأنا�سول  بالد  يف  لل�سالجقة  الأولى  الغزوات  اأن  واحلق 
اأقرَب اإلى الغارات اخلاطفة التي ت�ستهدف اإرهاق اخل�سم وا�ستنزاف 
املفتوحة.  الأرا�سي  يف  ال�ستقرار  ا  تتغيَّ مما  اأكرث  املادية  قوته 
 -(((( ال�سلطنة  يف  اأر�سالن  األب  خليفته  وقيام  بك  طغرل  وبوفاة 
ت �سيا�سة ال�سالجقة؛ اإذ �سارت ت�ستهدف  )6)هـ/)06)- 2)0)) تغريَّ
ال�ستيالء على الأر�ص بغية التوطن وال�ستقرار وتاأ�سي�ص دولة اإ�سالمية 

يف عمق الأرا�سي البيزنطية)2)). 

العلم  دار  بريوت،  البعلبكي،  منري  فار�ص،  اأمني  نبيه  ترجمة:  الإ�سالمية،  ال�سعوب  تاريخ  بروكلمان،  كارل،   ((((
للماليني، الطبعة ال�ساد�سة ع�سرة، )200، �ص )0).

)2)) ال�سابق )/ 2)، )). وملزيد من التفا�سيل حول هذه النقطة راجع: 
Claude cahen, Pre-ottoman Turkey, A general survey of the material and spiritual 
Culture and history, Translated from the French by J. Jones- Williams, New York, 
1968 pp. 66- 72.
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ال�سهرية  مانزكرت  موقعة  عقب  ال�سيا�سة  تلك  اأ�سفرت  وقد 
مالذكرد)  مبعركة  العربية  امل�سادر  يف  )واملعروفة   (Manzikert(
عرفت  التي  الروم«،  �سالجقة  »دولة  قيام  عن   (0(( )6)هـ/  �سنة 
ويرجع  قدمية)))).  بيزنطية  اأر�ص  على  قيامها  باعتبار  ال�سم  بهذا 
الف�سل يف تاأ�سي�سها اإلى القائد ال�سلجوقي �سليمان بن ُقتلم�ص )0))- 
اآ�سيا ال�سغرى غرًبا وجنح يف  ل يف  9))هـ/))0)- 086)) الذي توغَّ
ِنيِقَية))))  اإلى  وامتدت غزواته  تقريًبا  اأرباعها  ثالثة  نفوذه على  ب�سط 
نف�سها)))).  بيزنطة  منها  يهدد  ع�سكرية  وقاعدة  له  عا�سمة  واتخذها 
ولكن ال�سالجقة ما لبثوا اأن خ�سروا تلك القاعدة الأمامية اأثناء احلرب 
ال�سليبية الأولى، فرتاجعوا اإلى و�سط الأنا�سول وغدت ُقوِنَية)6)) التي 
فتحوها �سنة )))هـ/ )08) عا�سمَة دولتهم))))التي عملت على �سبغ 
فريد  اأمنوذج ح�ساري  وبناء  اإ�سالمية،  تركية  ب�سبغة  الأنا�سول  بالد 
مل ينفرد الأتراُك ب�سوغه واإر�ساء قواعده، بل �ساركهم يف ذلك العرُب 

)))) ابن الأثري، اأبو احل�سن علي بن عبد الواحد ال�سيباين: الكامل يف التاريخ، بريوت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 
2)20، 0/8))-))). كارل، بروكلمان، تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية، �ص )0). 

)))) نيقية: مدينة اإغريقية قدمية تقع على ال�ساحل الغربي لالأنا�سول على بحر مرمرة، وُعِرفت لدى البلدانيني 
العرب بـ»اأزنيق«. ل�سرتجن، بلدان اخلالفة ال�سرقية، �ص 90). 

ال�سليبية  الفتاح عا�سور، احلركة  �سعيد عبد  الإ�سالمية، �ص 02)، )0)،  ال�سعوب  تاريخ  بروكلمان،  كارل،   ((((
.(( /(

جمدها  ذروة  بلغت  وقد  الأنا�سول،  من  اجلنوبي  القطاع  وتتو�سط  ال�سهرية،  الرومية  املدن  اإحدى  قونية:   ((6(
ال�سيا�سي واحل�ساري حني اتخذها ال�سالجقة عا�سمة لهم؛ ومن هنا فقد قال ياقوت يف تعريفها: »من اأعظم مدن 

َرى �ُسْكنى ملوكها«. معجم البلدان، بريوت، دار �سادر، ))9)، )/))). الإ�سالم بالروم، وبها وباأْق�سَ

ال�سرقية، �ص )))، ))).  بلدان اخلالفة  ل�سرتجن،  الإ�سالمية، �ص )0)،  ال�سعوب  تاريخ  بروكلمان،  كارل،   ((((
ومن اأهم املدن التابعة لدولة �سالجقة الروم �سوى قونية: قي�سرية، وملطية، و�سيوا�ص، وتوقات، واأما�سية، واأنكورية، 

واأبل�ستني.
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والفر�ُص)8)).

الع�سائر  اأمام  الباَب  مالذكرد)  )اأو  مانزكرت  فتحت  لقد 
الرتكمانية لالن�سياح يف الأنا�سول والتوغل يف اأنحائها، حتى لقد اأ�سرفت 
تلك الع�سائُر على منطقة امل�سايق وبحر اإيجه، فن�ساأ عن ذلك قواعُد 
وكان ذلك  املتالحقة.  الرتكية  الهجراُت  رفدتها  الرتكي  للوجود  ثابتة 
الوجوُد اأكرث ما يكون كثافة يف �سرق وو�سط الأنا�سول، بف�سل الإمدادت 
الع�سكرية من خرا�سان والهجرات املتدفقة من اآ�سيا الو�سطى، وذلك يف 
مقابل تراجع حاد يف الكثافة ال�سكانية للعنا�سر امل�سيحية البيزنطية. 
حتى  امليالدي)  ع�سر  )الثاين  الهجري  ال�ساد�ص  القرن  ينق�ِص  ومل 
هناك  اأعداُدهم  فاقت  الذين  لالأتراك  ثانًيا  وطًنا  الأنا�سول  اأ�سحت 

اأعداَد اإخوانهم يف �سمال �سوريا والعراق واإيران واأذربيجان)9)). 

وبظهور املغول واجتياحهم اأقاليَم امل�سرِق الإ�سالمي ازداد معدُل 
اآ�سيا  من  )�سواء  وتريتها  وت�سارعت  الأنا�سول  اإلى  الرتكية  الهجرة 
الو�سطى اأو اإيران)؛ فراًرا من وح�سية املغول، والتما�ًسا للعي�ص الكرمي 

يف مناطق اأوفر اأمًنا واأكرث ا�ستقراًرا. 

وبالإ�سافة اإلى العن�سر الرتكي، فقد عرفت الأنا�سول اأجنا�ًسا 

العامل  �سرق  دول  يف  ال�سلجوقية  احل�سارة  اأثر  بدر،  حممد  منى   ،8 �ص  ال�سالجقة،  ح�سنني،  النعيم،  عبد   ((8(
الأولى، 2002م.،  الطبعة  ال�سرق،  القاهرة، مكتبة زهراء  واململوكية مب�سر،   الأيوبية  الإ�سالمي على احل�سارتني 

�ص )2، )2.

)9)) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، ترجمة: اأحمد ال�سعيد �سليمان، القاهرة، الهيئة امل�سرية العامة 
ا: اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات  للكتاب، �سل�سلة الألف كتاب الثاين، )99)، �ص ))، 2) ، ))، 8). وراجع اأي�سً

الإ�سالمية )/229.
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اأخرى؛ كالفر�ص الذين نزحوا اإليها فراًرا من ويالت الغزو املغويل، وكان 
والدينية  والثقافية  الفكرية  حياتها  �سوغ مالمح  دور جوهري يف  لهم 
)60). والعرب الذين هيمنوا على الأجزاء اجلنوبية واجلنوبية ال�سرقية 

من الأنا�سول حيًنا من الدهر، حتى اإن العربية كانت هي لغة التعليم 
والثقافة يف تلك الأنحاء اإلى منت�سف القرن ال�سابع الهجري )الثالث 
ع�سر امليالدي)، قبل اأن تغدو الفار�سية هي اللغة الر�سمية بالأنا�سول، 

وخ�سو�سًا بعد خ�سوعها لالحتالل املغويل))6).

وقد بلغت دولة �سالجقة الروم اأوَج قوتها وا�ستقرارها ال�سيا�سي 
ع�سر  )الثالث  الهجري  ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  والإداري 
امليالدي))62) ، وهي الفرتة التي تعد ـــ كما يقرر حممد فوؤاد كوبريلي ــــ 
اأخ�سب الفرتات التاريخية يف الأنا�سول، واأحفلها باحلوادث الكبى، 
ا�ستقالَل  املغوُل  �ض  يقوِّ اأن  قبل  وذلك  املتدفق؛  الديني  والن�صاط 
ال�سيا�سية  ال�سطرابات  من  موجًة  ربوعها  يف  وي�سيعوا  الدولة،  تلك 
الثامن  اإلى انهيارها متاًما مطلع القرن  النهاية  اأدت يف  والقت�سادية 
الهجري )08)هـ/08)))))6)، وهو ما �سنعر�ص له يف مو�سع اآخر من 

تلك الدرا�سة.

(60( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, p. 254.

))6) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 8).

 ((2(( -(20(( »The Apogee of the Seljukid State« :62) تناول كلود كاهن تلك الفرتة حتت عنوان(
. انظر: 

Claude Cahen, op. cit., p. 119.

))6) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص )6، 62.
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والشعبي(...  )النَّّصي  اإلسالم  بين  األناضول 
السالجقة الروم

تكون  اأن  لها  ُيراد  خمت�سرة  نظرية  مقدمًة  اإل  �َسَبق  ما  لي�ص 
ًدا للحديث عن الأو�ساع الدينية يف الأنا�سول اإبان احلقبة  اأ�سا�ًسا ممهِّ
ال�سلجوقية )0))- 08)هـ/))0)- 08)))، التي امتازت بقدر ملحوظ 
بال�سياق  تاأثًرا  التدين؛  م�ستويات  يف  التفاوت  اأو  الديني،  التنوع  من 
ال�صيا�صي والجتماعي والثقايف الذي اأحاط بها، وتاأثًرا كذلك بالو�سع 

الديني يف العامل الإ�سالمي عموًما. 

ورمبا ل ي�ستقيم لنا فهُم تلك الناحية من تاريخ الأنا�سول بغري 
الأتراك  اإن  اإذ  الإقليم؛  ذلك  يف  ذاته  الرتكي  الوجود  طبيعة  مناق�سة 
ح�ساريًّا  متجان�سة  واحدة  فئة  يكونوا  مل  الأنا�سول  ا�ستوطنوا  الذين 
ودينيًّا، بل كانوا ثالث فئات متمايزة، تختلف فيما بينها من حيث درجة 
التي  والقت�سادية  الجتماعية  الأو�ساع  حيث  ومن  واملدنية،  التح�سر 
خ�سعت لها، وهو الأمر الذي انعك�ص بال�سرورة على �سكل التدين الذي 
اأخذت به كلُّ فئة وم�ست حياتها يف �سياء تعاليمه. وتلك الفئات الثالث 

هي اإجماًل: 

)اأ( البدو 

وكانت حياتهم يف الأنا�سول ل تكاد تختلف عن حياتهم الأولى 
يف مواطنهم الأ�سلية باآ�سيا الو�سطى؛ حيث اعتمدوا يف تدبري معا�سهم 
حمدود؛  بقدر  الزراعَة  مار�سوا  ورمبا  كلي،  �سبه  اعتماًدا  الرعي  على 
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ال�سناعات  من  األواًنا  عرفوا  كما  اليومية،  احتياجاتهم  �سد  ابتغاَء 
البادية )ك�سناعة  منها جمتمٌع من جمتمعات  يخلو  ل  التي  الب�سيطة 

اجللود و�سناعة الن�سيج، وما اإليها). 

وكانت ع�سائُر البدو الرتكية ـــــ رغم خ�سوعها يف اجلملة ل�ُسْلطة 
املبالة  قليلَة  وال�سغب،  الفو�سى  اإثارة  اإلى  اعًة  نزَّ ــــ  املركزية  الدولة 
بالقوانني التي ت�سعها ال�سلطُة وحتاول اأخذ الرعايا بها، ومن هنا فقد 
كان اأولئك الُبداة كثريي الإغارة على اأهايل املدن والقرى الأنا�سولية 
تغيري منط  عجزت عن  قد  البدوية  الع�سائر  تلك  اأن  ويبدو  امل�ستقرة. 
التاأثر  ثم فقد ظلت مبناأى عن  األفته قروًنا طويلة؛ ومن  الذي  احلياة 
بتيار احل�سارة امل�ستقرة يف مدن الأنا�سول، حتى من اأقام منهم بتلك 

املدن))6).

)ب( اأهل القرى 

�سواء  الأنا�سول،  بالد  �سكان  من  كبرية  ن�سبًة  لون  ميثِّ وكانوا 
اآ�سيا  من  اإليها  الوافدين  الأتراك  من  اأم  الأ�سليني  اأبنائها  من  اأكانوا 
الو�سطى واإيران؛ اإذ ا�ستملت تلك الفئُة الأخرية على ن�سبة ممن األفوا 
املهاجرين  اأن  يعني  مما  والقرى؛  املدن  يف  وال�ستقرار  التمدن  حياة 
اإليه قدمًيا فريٌق  الأتراك مل يكونوا جميًعا من البدو، خالًفا ملا ذهب 
من الباحثني. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سالطني ال�سالجقة والعثمانيني 

الأدب  يف  الأولون  ال�سوفية  اأي�سًا:  انظر   ،8(  ،86  ،8( �ص  العثمانية،  الدولة  قيام  كوبريلي،  فوؤاد  حممد،   (6((
الرتكي.ترجمة: عبد اهلل اأحمد اإبراهيم، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، الطبعة الأولى، 2002، 2/)).
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من بعدهم بذلوا جهًدا كبرًيا يف �سبيل حتويل الع�سائر الرتكية من حياة 
البداوة اإلى حياة القرية اأو املدينة))6)؛ اإذ كان ال�سالجقة يوؤثرون حياة 
ال�ستقرار ويدعمونها؛ رعاية ملقت�سيات ال�سلطة املركزية التي حاولوا 

غر�سها يف بيئة الأنا�سول)66).

)ج( اأهل املدن 

وكانت تلك الطائفُة اأهَم العنا�سر الرتكية اآنذاك؛ انطالًقا من 
اأن  الطبيعي  من  بدا  وقد  الأنا�سول.  يف  احل�ساري  باملجال  ارتباطها 
ترتبط باملدن الأنا�سولية الكبى؛ مثل: قونية، وقي�سرية )قي�سارية)، 
و�سيوا�ص، وهي املدن التي زاحمتهم فيها عنا�سُر مغايرة اإثنيًّا ودينيًّا، 
لون الن�سبة  كالعرب والفر�ص والأرمن والبيزنطيني، واإن ظل الأتراك ميثِّ

الغالبة بها.  

الأتراك  م�سلمي  من  غفرًيا  جمهوًرا  املدُن  تلك  ا�ستقطبت  لقد 
ان�سياحهم  بعد  وخ�سو�سًا  املدن،  حياة  اعتادوا  الذين  املهاجرين، 
اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر  الزمان.  من  فرتًة  بها  وا�ستقرارهم  اإيران  يف 
ميدان احل�سارة  تطوًرا يف  اأ�سرع  كانت  وو�سطه  الأنا�سول  �سرق  مدن 
وال�ستقرار من مدن النواحي الغربية التي مل يبداأ فيها التح�سر اإل يف 

مرحلة متاأخرة))6). 

))6) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 90، )9.

)66) اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/))).

))6) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص )9، 98، 00)، )0).
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ا  وميكن القول: اإن اأتراك املدن كانوا ميثلون اآنذاك جناًحا مدنيًّ
لل�سلطة املركزية ال�سلجوقية؛ حيث انخرطوا يف العمل الإداري، وتقلدوا 
وظائف الدولة املالية والإدارية، وكان ِقوام معا�سهم ما يتقا�سونه من 
العامل  �سرق  يف  املدن  م�سلمي  من  كثري  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنهم  رواتب، 

الإ�سالمي وغربه)68).

احل�ساري  الرقي  من  كبرية  درجة  الأنا�سويل  املجتمع  بلغ  وقد 
ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  وخ�سو�سًا  الفكري،  والتطور 
الهجري، وهو ما بدا مت�سًقا غاية الت�ساق مع �سكل الدولة التي حر�ص 
ال�سالجقة على اإر�ساء دعائمها؛ فهي »دولة مركزية النظام ذات نظم 
حمكمة ت�ستمد اأ�سولها من التقاليد الإدارية وال�سيا�سية التي �سادت يف 

دولة ال�سالجقة الكبار باإيران«)69). 

السياسة الدينية لسالطين سالجقة الروم 

على الرغم من اأن ال�سيا�سة الدينية التي انتهجها �سالجقُة الروم 
حيث  من  اإيران؛  يف  الكبار  اأ�سالفهم  ل�سيا�سة  طبيعيًّا  امتداًدا  كانت 
ني ذي الطبيعة الن�سية )التي يحتل فيها  التم�سك بتقاليد الإ�سالم ال�سُّ
واأدنى  ت�سدًدا  اأقل  كانوا  فقد  الرتكاز)،  وقاعدة  الو�سط  نقطة  الفقُه 
اإلى ُروح الت�سامح والعتدال)0))، وعلى الرغم من حر�سهم البالغ على 
يبلغ  مل  احلر�ص  ذلك  فاإن  وطقو�سه،  الن�سي  الإ�سالم  مبادئ  تطبيق 

)68) ال�سابق، �ص )0).

)69) ال�سابق، �ص  0)).

((0( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, pp. 248, 249.
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بهم حدَّ التزمت والنغالق؛ مما يوؤكد اأن ال�سلطة التي راموا بناءها مل 
تكن �سلطة ثيوقراطية)))). 

ني  لقد اأر�سى �سالطنُي ال�سالجقة دعائَم بنية قوية لالإ�سالم ال�سُّ
ا�ستدعاء  اإلى  ذلك  حتقيق  �سبيل  يف  وا�سطروا  الأنا�سول،  مدن  يف 
وت�سجيعهم  واجلزيرة،  و�سوريا  اإيران  من  والفقهاء  العلماء  من  كثرٍي 
كان  جرم  فال  الدولة)2))؛  رعاية  ظل  يف  بالأنا�سول  ال�ستقرار  على 
ح�سارة  ت�سكيل  يف  حا�سم  دور  الوافدة  والإيرانية  العربية  للعنا�سر 
ني مبدنها، ويف ذلك يقول حممد  الأنا�سول و�سوغ �سورة الإ�سالم ال�سُّ
اأبرز العنا�سر جميًعا  فوؤاد كوبريلي: »اأما العن�سر الفار�سي فكان من 
من حيث التاأثري اجللي الذي ل يقبل مراًء، ومل يعقد حكاُم ال�سالجقة 
اأوا�سَر القربى مع احل�سارة الإ�سالمية الإيرانية فح�سب، بل جتاوزوها 
اإلى احل�سارات العربية الكائنة يف �سوريا واجلزيرة. وقد امتدت هذه 
بالد  حتى  املوجودين  الأقوام  اأولئك  بلغت  حتى  وال�سالُت  الو�سائُج 

الهند، وكل الطوائف وال�سعاب الإ�سالمية املحيطة بها«)))).

وميكن القوُل: اإن مدن الأنا�سول التي هيمن عليها �سكانيًّا الأتراُك 
نية الن�سية التي كان من  رون كانت مراكز رئي�سة للنزعة ال�سُّ املتح�سِّ
لفقهائه يف  املكثف  املذهب احلنفي، واحل�سور  انت�سار  اأبرز جتلياتها: 
ربوع الأنا�سول، ول �سيما يف مدن ال�سرق والو�سط واجلنوب))))، التي 

)))) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص )0).

)2)) اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/))).

)))) ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي 2/)).

(((( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, p. 249, 254, 255.
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كانت »بيئات �ُسنية/حنفية خال�سة«)))).

الأنا�سول  يف  ني  ال�سُّ الإ�سالم  تغلغل  اإلى  بطوطة  ابُن  اأوماأ  وقد 
قال:  حيث  بعدة؛  عقود  ال�صالجقة  دولة  �صقوط  بعد  لها،  زيارته  اإبان 
»وجميع اأهل هذه البالد على مذهب الإمام اأبي حنيفة، ر�سي اهلل عنه، 
نة، ل قدري فيهم ول راف�سي، ول معتزيل ول خارجي،  مقيمني على ال�سُّ

هم اهلل تعالى بها«)6)).   ول مبتدع، وتلك ف�سيلة خ�سَّ

املدار�ص  ببناء  ي  ني/النَّ�سّ ال�سُّ الإ�سالم  ال�سالجقة  ز  عزَّ وقد 
ور�سد الأوقاف الغنية عليها لتمويل اأن�سطتها التعليمية؛ تاأثًرا بظاهرة 
النت�سار الهائل للمدار�ص يف خمتلف اأقاليم امل�سرق الإ�سالمي )اإيران 
اأ�سلفنا  وقد  الكبار.  ال�سالجقة  ع�سر  منذ  وم�سر)،  وال�سام  والعراق 
اأن املدر�سة موؤ�س�سٌة �ُسنية الطابع، واأنها كانت تهدف اإلى �سب التعليم 
الفقهي. وقد �سهدت  الإ�سالم  اأو  الن�سي  الإ�سالم  الإ�سالمي يف قالب 
اأول  مدينة قي�سرية كما يذكر كلود كاهن )Claude Cahen) بناء 
من  كان  واإن  89)هـ/)9))،  �سنة  وذلك  الأنا�سول،  تاريخ  يف  مدر�سة 
وقد  التاريخ)))).  ذلك  قبل  �ُسيِّدت  قد  اأخرى  مدار�ص  ثمة  اأن  املحتمل 
ال�سابع  القرن  خالل  وا�سًعا  ن�ساًطا  الأنا�سول  يف  املدار�ص  بناُء  �سهد 
طالب  من  كثرٌي  منها  وتخرج   ، امليالدي))8))  ع�سر  )الثالث  الهجري 

)))) قيام الدولة العثمانية، �ص 2)).

)6)) ابن بطوطة، حممد بن اإبراهيم اللواتي الطنجي: رحلة ابن بطوطة، امل�سماة: حتفة النظار يف غرائب الأم�سار 
وعجائب الأ�سفار، بريوت، دار اإحياء العلوم، الطبعة الأولى، )98)م )/290، )29.

(((( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, pp. 249, 250

)8)) ملزيد من التفا�سيل، راجع: فاطمة، يحيى زكريا، اأثر الأوقاف يف النه�سة التعليمية يف مدار�ص الأنا�سول يف 
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العلوم الإ�سالمية من اأهايل املدن الأنا�سولية)9)).

نية )الن�سية/الفقهية) هي الطابع العام  ولئن كانت النزعة ال�سُّ
لإ�سالم مدن الأنا�سول يف ع�سر ال�سالجقة، فقد كان اإ�سالم الع�سائر 
كبري؛  اإلى حد  مناطق احلدود) خمتلًفا  الرحل يف  البدو  )اأو  الرتكية 
ا لـ»لإ�سالم ال�سعبي الهرطقي« باملعنى الذي اأ�سهبنا  فكان مثاًل اأمنوذجيًّ
يف تو�سيح م�سمونه اآنًفا. فعلى الرغم من اأن تلك الع�سائر كانت تدين 
اإجماًل بالإ�سالم، فاإنها بدت غري حري�سة على تطبيق مبادئه ور�سومه 
املتوارثة  وعاداتها  لتقاليدها  وفاًء  اأكرث  وكانت  اليومية،  حياتها  يف 
)اجتماعيًّا ودينيًّا) اأكرث من حر�سها على تطبيق تعاليم الإ�سالم  التي 
الأتراُك  اأولئك  اأقبل  فقد  اأخرى  ناحية  ومن  والفقهاُء.  العلماُء  اأقرها 
ممن  بالباباوات،  املعروفني  من  ال�سوفية  دراوي�ص  اتباع  على  الُبَداُة 
كانوا - يف راأي البع�ص - امتداًدا لل�سامانات، وال�سامانية هي الديانة 
تلك  ولعل  لحًقا)80).  �سن�سري  ما  نحو  على  واملغول،  لالأتراك  القدمية 
اجتاهات  با�ستعرا�ص  و�سوًحا  �ستزداد  ال�سعبي  لالإ�سالم  ال�سيغة 

الت�سوف يف الأنا�سول يف ال�سفحات التالية.

التصوف في األناضول

من  قدًرا  واإيالوؤها  ا�ستح�سارها  يتعنيَّ  مهمة  اعتبارات  ثمة 

ع�سر �سلطنة �سالجقة الروم، درا�سة وثائقية من خالل الوقفيات وال�سجالت ال�سلجوقية، املجلة الأردنية للتاريخ 
والآثار، املجلد )، العدد )، ))20م، �ص )))- 2)).

)9)) ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي 2/)).

)80) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص )8، 86، )8.
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العناية قبل بيان الجتاهات ال�سوفية التي تنازعت احلياة الروحية يف 
الأنا�سول، وتلك العتبارات اإجماًل هي:

باأطوار  الطويل  تاريخه  عب  مّر  الإ�سالمي  الت�سوف  اأن  )اأ) 
بينها  فيما  تباينت  التي  ومذاهُبُه  اجتاهاُتُه  خاللها  ت�سكلت  متعاقبة، 
تبايًنا كبرًيا، بحيث ي�سبح من فاح�ص اخلطاأ اأن نح�سر ال�سوفية يف 
اجتاه بعينه اأو يف مذهب دون �سواه. وقد طفقت امل�سافُة الفا�سلُة بني 
تلك املذاهب والجتاهات تت�سع �سيًئا ف�سيًئا، حتى اأ�سحى من امل�ستحيل 
موحدة  اجتماعية  بنية  عن  اأو  متجان�ص  فكري  ن�سق  عن  نتحدث  اأن 
للت�سوف الإ�سالمي. وقد اأوماأ بطرو�سف�سكي اإلى �سيء من ذلك قائاًل: 
القرن  من  املمتدة  الفرتة  خالل  موحدة  معتقداٌت  للت�سوف  يكن  »مل 
عن  نتحدث  اأن  ميكن  فال  ولذا  الهجري؛  التا�سع  القرن  اإلى  ال�ساد�ص 
وحدة البناء الجتماعي للت�سوف يف تلك املرحلة، كما اأن البيئة التي 
باأي  واحدًة  تكن  مل  اأتباَعها  منها  املختلفة  الت�سوف  طرق  ا�ستقطبت 

وجه من الوجوه«))8). 

الت�سوف  تق�سيم  ميكن  الأولية،  املالحظة  تلك  على  وتاأ�سي�ًسا 
الإ�سالمي عموًما -بقطع النظر عن البيئات اجلغرافية التي احت�سنته- 

اإلى الجتاهات الآتية: 

وهم  الفقهاء،  ال�سوفيُة  له  ميثِّ الذي  ني:  ال�صُّ الت�صوف   -

اأو بني  اجلامعون يف تكوينهم الديني والفكري بني ال�سريعة واحلقيقة 

))8) بطرو�سف�سكي، الإ�سالم يف اإيران،  ترجمة: ال�سباعي حممد ال�سباعي، القاهرة، )200، �ص 06).
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ا  الت�سوف جزًءا ع�سويًّ اللون من  اأ�سحى هذا  وقد  والت�سوف.  الفقه 
ع�سر  )احلادي  الهجري  اخلام�ص  القرن  منذ  الن�سي«  »الإ�سالم  من 
امليالدي)، بف�سل جهود الإمام الغزايل وغريه، على نحو ما ذكرنا اآنًفا.

الدينية  التعاليم  مب�سايرة  اإجماًل  ني  ال�سُّ الت�سوف  ويت�سم 
على  والتعبد  العمل  واإيثار  وقيمه،  الن�سي«  »الإ�سالم  بروح  والتم�سك 
الطاعة  من  يقت�سيه  وما  بال�سلوك  والهتمام  والتاأمل،  النظر  جمرد 
اإلى اهلل باأداء ما افرت�سه من �سعائر  وتربية النف�ص والزهد والتقرب 
ال�سرع  درا�سة علوم  القراآن، مع  وتالوة  الذكر  والإقبال على  وعبادات 
خ�سو�سًا الفقه والتف�سري واحلديث درا�سة متعمقة حيًنا و�سطحية حيًنا 
غ و�سف هذا النوع من الت�سوف باأنه  اآخر، اإلى غري ذلك من اأمور ت�سوِّ

ا اأو عمليًّا.  كان ت�سوًفا �سلوكيًّ

ومن املالحظ اأن هذا »الت�سوف ال�سلوكي« كان اأقرب اإلى الثقافة 
ال�سعبية التي تنفر من تعقيدات »الت�سوف العرفاين اأو الفل�سفي«، ول 
تقوى على متابعة مقولته اأو فهم لغته الإ�سارية؛ ومن هنا فقد اآمن كثرٌي 
ال�سالكني، وحر�سوا على  ال�سوفية  والب�سطاء بولية هوؤلء  العامة  من 
خ  زيارتهم التما�ًسا للبكة، وكانوا ين�سبون اإليهم من الكرامات ما ير�سِّ
الر�سيدة«  ال�سعبية  »النزعة  تلك  تعزيز  اأ�سهم يف  الإميان. ومما  ذلك 
ني/ال�صلوكي« انخراط ال�صوفية يف طرق  التي ات�سم بها »الت�سوف ال�سُّ
معينة حر�ص اأ�سحاُبها على تو�سيع قاعدة الت�سوف، وكان بَح�ْسِب املرء 
لكي ي�سبح ع�سًوا فيها اأن يتلقن الذكر ويلب�ص اخلرقة من اأحد �سيوخها 

املعتبين.
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القرنني  خالل  الجتاُه  ذلك  ا�ستد  فقد  اأمر،  من  يكن  ومهما 
نية املختلفة  خ نفوذه يف البيئات ال�سُّ ال�ساد�ص وال�سابع الهجريني، وتر�سَّ
)يف اإيران والعراق وال�سام وم�سر والأنا�سول)؛ ب�صبب تاأثر قطاٍع وا�صع 
اإلى  الرامية  بطريقته  واإعجابهم  الغزايل،  الإمام  باآراء  ال�سوفية  من 
الروحية  اهتدوا يف جتاربهم  فقد  ولذا  والفقه؛  الت�سوف  التوفيق بني 
لتاأ�سي�ص جملة من  املجال بذلك  اأ  فتهيَّ اأر�ساه من مبادئ وقواعد؛  مبا 
الطرق ال�سوفية، التي كانت رغم طابعها ال�سعبي حري�سة على حتقيق 

التناغم بني الت�سوف ومبادئ الإ�سالم الن�سي)82). 

القادر  عبد  ال�سيخ  �سها  موؤ�سِّ اإلى  ن�سبة  القادرية  الطريقُة 

اإلى  ن�سبة  ْهَروردية  ال�سُّ والطريقة  )6)هـ/)6)))،  )ت  اجليالين 
2)6هـ/))2))،  )ت  ال�سهروردي  الدين  �سهاب  ال�سيخ  موؤ�س�سها 
�سها ال�سيخ اأبي العبا�ص  والطريقة الرفاعية اأو الأحمدية ن�سبة اإلى موؤ�سِّ
اإلى  ن�سبة  ال�ساذلية  والطريقة  8))هـ/82)))،  )ت  الرفاعي  اأحمد 

�سها ال�سيخ اأبي احل�سن ال�ساذيل )ت 6)6هـ/8)2)). موؤ�سِّ

- الت�صوف العرفاين )اأو الت�صوف الفل�صفي(: الذي ن�ساأ نتيجة 

احتكاك امل�سلمني بالرتاث الروحي لبع�ص الثقافات الأجنبية، وك�سورة 
النهاية  يف  اأنتج  نحو  على  الن�سي«،  »الإ�سالم  على  اخلروج  �سور  من 
نزاع  الإ�سالمي، كانت مثار  الت�سوف  ثالث نظريات كبى يف ميدان 
»احللول«،  بها:  ونريد  وال�سوفية،  الفقهاء  بني  �ساخب  وجدل  عنيف 

اأبو الوفا، التفتازاين، الطرق ال�سوفية يف م�سر، مقال مبجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، املجلد ))2)،   (82(
)96)م، 60/2.
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و»الحتاد«، و»وحدة الوجود«))8).

- ت�صوف الغالة: وهو �سرب من »الت�سوف ال�سعبي الهرطقي اأو 

له بع�ص الطرق  املنحرف«، الذي اأ�سهبنا يف �سرح معناه اآنًفا، وكانت متثِّ
الغالية التي ن�ساأت يف اإيران واآ�سيا الو�سطى؛ مثل: الي�سوية، والقلندرية 

واحليدرية. 

املتنوعة،  ال�سوفية  الجتاهات  بتلك  الأنا�سول  تاأثرت  )ب) 
فكان لها جميًعا مواطُئ اأقدام يف اأرا�سيها؛ بف�سل َمْن ا�ستقبلتهم ِمْن 
الت�سوف  اأ�سحاب  من  اأكانوا  �سواء  الو�سطى،  واآ�سيا  اإيران  مهاجري 

))8) يق�سد باحللول: حلول اهلل ونزوله بج�سم املخلوق، اأو بعبارة اأدق: اأن اهلل ا�سطفى اأج�ساًدا حلَّ فيها مبعاين 
الربوبية، واأزال عنها معاين الب�سرية. ويربط عبد القاهر البغدادي )ت 29)هـ/))0)م) بني احللولية وغالة ال�سيعة 
قائاًل: »واحللولية يف اجلملة ع�سر فرق كلها كانت يف دولة الإ�سالم، وغر�ص جميعها الق�سد اإلى اإف�ساد القول بتوحيد 
ال�سانع، وتف�سيل فرقها الأكرث يرجع اإلى غالة الرواف�ص«، ومن هذه الفرق الع�سر التي اأوردها البغدادي طائفة 
القاهر بن طاهر:  البغدادي، عبد  انظر:  املعروف باحلالج.  اإلى احل�سني بن من�سور  ن�سبة  لها: احلالجية؛  يقال 
الفرق بني الفرق، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، دار الرتاث، بدون تاريخ، �ص ))2. ومن هنا 
اأ�سبق من احلالج يف اعتناق فكرة احللول، حيث ذهبوا اإلى القول  ميكن القول: اإن طائفة من غالة ال�سيعة كانوا 

بحلول روح الإله يف الإمام علي ر�سي اهلل عنه.
ويق�سد بالحتاد: اأن اهلل تعالى »متحد مبخلوقاته يف هويته ووجوده و�سفاته«. انظر: مقدمة ابن خلدون )/)99. 
وجاء يف املعجم الفل�صفي اأن الحتاد يعني: �صهود وجوٍد واحٍد مطلق من حيث اإن جميع الأ�صياء موجودة بوجود ذلك 
الأولى،  الطبعة  اللبناين،  الكتاب  الفل�سفي، بريوت، دار  اأنف�سها. انظر: جميل، �سليبا، املعجم  الواحد معدومة يف 

.((/( ،(9((
اأما نظرية وحدة الوجود: فتنه�ص على اأ�سا�ص القول باأن ثمة وجوًدا واحًدا فقط هو وجود اهلل، اأما الكرثة امل�سهودة 
الكائنات  ت�سمى  ول  فيه،  واحد ل كرثة  الوجود  لأن  القا�سرة؛  العقول  به  التحقيق حتكم  العامل فهي وهم على  يف 
الأخرى موجودات اإل ب�سرب من التو�سع واملجاز. وملذهب وحدة الوجود �سور خمتلفة ميكن اإرجاعها اإلى �سورتني 
اأ�سا�سيتني: ال�سورة الأولى: هي القول باأن اهلل وحده هو املوجود احلق، واأن العامل جمموع ظواهر واأحوال لي�ص لها 
وجود حقيقي دائم  ول جوهر متميز. وال�سورة الثانية: هي القول باأن العامل وحده هو املوجود احلق، ولي�ص اهلل �سوى 
جمموع الأ�سياء املوجودة يف العامل. انظر: جميل �سليبا، املعجم الفل�سفي 69/2)، اأبو الوفا التفتازاين، مدخل اإلى 

الت�سوف الإ�سالمي، �ص )9، مو�سوعة املفاهيم الإ�سالمية، �ص ))).
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ني والعرفاين)، اأم من الدراوي�ص وغالة ال�سوفية اأرباب  الراقي )ال�سُّ
اإلى  اأ�سراُب املهاجرين  اأخرى: فقد حملت  ال�سعبي. وبعبارة  الت�سوف 
ما  بكل  الو�سطى،  واآ�سيا  لإيران  والفكري  الديني  املرياَث  الأنا�سول 

يحمله من تنوع وثراء. 

ـــــ  لقد نزح عدد كبري من العلماء والفقهاء وال�سوفية والأدباء 
فراًرا من  قونية؛  اإلى  الإ�سالمي  العامل  م�سرق  ــــ من  �سيمل  توؤكد  كما 
همجية املغول، وبحًثا عن مالٍذ اآمن يزاولون يف رحابه اأن�صطتهم الدينية 
والروحية والأدبية. ومن هنا فقد كانت الفار�سيُة ل�ساَن الطبقة املثقفة، 
احلكاُم  اأحاط  وقد  والب�سطاء))8).  العامة  لغة  الرتكية  كانت  حني  يف 
يف  �ساأنهم  والرعاية،  العطف  من  باألوان  النازحني  اأولئك  ال�سالجقُة 

ذلك �ساأن اأكرث احلكام امل�سلمني اإبان الع�سور الو�سطى))8).

كبري  بقدر  الأنا�سول  يف  والفكرية  الدينية  البيئة  امتازت  )ج) 
الذي  الأمر  وهو  ودينيًّا،  اإثنيًّا  تنوعها  بحكم  والنفتاح،  الت�سامح  من 
اأورثها قدرًة فائقة على ا�ستيعاب ما يفد اإليها من األوان الفكر الديني 
ني، وات�سع �سدرها  و�سور الثقافة الروحية، فاأقبلت على الت�سوف ال�سُّ
لنظريات الأفالطونية احلديثة، وه�سمت ت�سوف وحدة الوجود، الذي 
اأن  الطراز، دون  واإخوان هذا  القونوي  الدين  ن�سُب لبن عربي و�سدر 

ني العام للدولة)86).  ينال ذلك من املظهر ال�سُّ

))8) اآنا، ماري �سيمل، الأبعاد ال�سوفية يف الإ�سالم، �ص 2)).

))8) ال�سوفية، الأولون يف الأدب الرتكي 26/2، )2.

)86) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 0))، 2)).
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َها بتنوع  م من اعتبارات يتعلَّق بع�سُ لي�ص غريًبا يف �سوء ما تقدَّ
ها  فئات الأتراك اأنف�سهم )البدو واأهل القرى واأهل املدن)، ويتعلق بع�سُ
متعار�سة،  وتيارات  �ستى  اجتاهات  اإلى  ذاته  الت�سوف  بت�سعب  الآخر 
ديني مفرط  ت�سامح  الأنا�سول عموًما من  بيئُة  به  ات�سمت  ف�ساًل عما 
اأقول: لي�ص غريًبا يف �سوء تلك العتبارات �سالفة الذكر اأن يكون »امل�سهد 
غ  اًرا بالن�صاط، اإلى درجة ت�صوِّ ال�سويف« يف الأنا�سول مفعًما باحلركة موَّ
و�سفه بـ»الف�سي�سفاء ال�سوفية« التي تت�سابك فيها الجتاهات وتتعانق 

التيارات، مت�ساحلة حيًنا، ومت�سادمة يف اأكرث الأحيان.

مع  املتماهي  املعتدل  ني«  ال�سُّ »الت�سوف  الأنا�سول  لقد عرف   -
ي: فانت�سرت زواياه وتكاياه يف خمتلف ربوع البالد))8)،  الإ�سالم الن�سِّ
يف  انت�سرت  التي  الطرق  تلك  يف  متثل  وا�سًحا  �سعبيًّا  طابًعا  ًذا  متخِّ
للت�سوف  امتداًدا  ني؛ فجاءت  ال�صُّ لواء املذهب  رافعًة  املدن،  عدٍد من 
هروردية التي  الطرقي يف اإيران والعراق واجلزيرة؛ مثل: الطريقة ال�سُّ
كانت اأول طريقة �سوفية تعرف طريقها اإلى الأنا�سول، وفًقا ملا ذكره 

كلود كاهن)88). 

طرقت  التي  الرفاعية)  الأحمدية  )اأو  الرفاعية  والطريقة 

))8) ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي 20/2.

(88( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, p. 256.



المسبار 42

تأسيس اإلسالم الموازي: التصوف الشعبي في األناضول  

امليالدي)،  ع�سر  )الثالث  الهجري  ال�سابع  القرن  الأنا�سول يف  اأبواَب 
فا�ستقطبت عدًدا ل باأ�ص بها من �سكان املدن، وكان لها عدد كبري من 
ــــ  وبدت  امليالدي).  ع�سر  )الرابع  الهجري  الثامن  القرن  يف  التكايا 

رة بـ»ال�سامانية« الرتكية املغولية)89). ني العام ـــــ متاأثِّ رغم طابعها ال�سُّ

يف  تنت�سر  الأ�سل،  عراقية  طريقة  »الرفاعية«  اأن  املعلوم  ومن 
البدع واخلرافات، وقد جتلى ذلك »فيما  اإليها بع�ُص  �سفوف املنتمني 
الأطواق  ولب�ص  احليات،  واأكل  امل�ستعلة  النار  دخول  من  يفعلونه  كانوا 
احلديد يف اأعناقهم، وتقلدهم بال�سال�سل يف مناكبهم، وعمل الأ�ساور 
احلديد يف اأيديهم، ولفهم �سعورهم وتلبيدها«)90). وقد درج الرفاعية 
)يف ال�سام والعراق) على اإظهار هذه »البدع« اإلى النا�ص، بل واتخاذها 
عبادة وديًنا يخيلون اإلى العامة والب�سطاء اأنها �سر من اأ�سرار الطريق 
اخت�سهم بها اهلل عز وجل. وقد بذل الفقهاء جهوًدا كبرية يف الت�سدي 
لهم وف�سح هرطقاتهم التي كانت متثل خطًرا كبرًيا على عقائد النا�ص 

والنظام العام للمجتمع. 

الأنا�سول  يف  ظهرت  التي  اخللوتية«:  »الطريقة  ا  اأي�سً وثمة 
اأواخر القرن ال�سابع الهجري )الثالث ع�سر امليالدي)، بتاأ�سي�ص زاوية 
الحتفاظ  على  وحر�ٍض  برجوازي،  بطابع  ات�صمت  وقد  نيكدة،  يف  لها 

)89) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص )))، ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي 0/2).

)90) النويري، �سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب يف فنون الأدب، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 
دار الكتب والوثائق القومية، مركز حتقيق الرتاث، 2)/98. وراجع كذلك: اليونيني، قطب الدين مو�سى بن حممد: 
ذيل مراآة الزمان )تاريخ ال�سنوات: )69-)))هـ)، حتقيق ودرا�سة: حمزة اأحمد عبا�ص، اأبو ظبي، املجمع الثقايف، 

 .(090 ،(089/2  ،200(
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ني العام))9). باملظهر ال�سُّ

- وكذلك فقد عرفت مدن الأنا�سول الكبى »الت�سوف العرفاين 
ليه ال�سيخ الأكب حميي الدين ابن عربي )ت  اأو الفل�سفي«: وكان اأكب ممثِّ
8)6هـ/0)2))، الذي زار الأنا�سول، واحتفى به ال�سلطان ال�سلجوقي 
حفاوة تليق مبكانته الرفيعة يف الت�سوف. وقد تغلغلت اأفكاره  ونظرياته 
يف �سفوف النخبة املثقفة بالأنا�سول عن طريق ربيبه واأ�سهر تالميذه 
اأ�ستاذه  �سدر الدين القونوي )ت 2)6هـ/ ))2)) الذي �سفع موؤلفات 
بال�سروحات والتعليقات)92). وقد �سغل ابُن عربي النا�َص مبوؤلفاته التي 
اأربت على 0)) كتاًبا، ول �سيما يف اليمن والأنا�سول))9)، واأهمها على 

الإطالق كتاباه عندي: »الفتوحات املكية«، و»ف�سو�ص احلكم«))9). 

وقد لحظ املوؤرخون امل�سلمون اأن مقالة ابن عربي يف الت�سوف 
اإطاًرا مرجعيًّا  اأ�سبحت  اإيران والأنا�سول حتى  انت�ساًرا يف  اأكرث  كانت 
لفكرهم ال�سويف؛ فهذا ابن طولون ال�ساحلي ي�سري اإلى اختالف النا�ص 
يف اأمر ابن عربي اإلى ثالث فرق: فرقة تعتقد وليته وتعده من الأقطاب 
اأتراك  بالأروام:  )واملق�سود  الأروام«  وجميع  الأعاجم  غالب  »وهم 
الأنا�سول)، وفرقة تعتقد �سالله وترميه بالبتداع والكفر، وهم غالب 

))9) قيام الدولة العثمانية، �ص )))، )))، الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 2/)8)، )8).

)92) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية من الن�سوء اإلى النحدار، �ص )0)، الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 
.(((/2

ارة، بريوت،  ))9) ابن دقماق، �سارم الدين اإبراهيم بن حممد: نزهة الأنام يف تاريخ الإ�سالم، حتقيق: �سمري طبَّ
املكتبة الع�سرية، الطبعة الأولى، 999)م ، �ص 8)).

))9) الإ�سالم يف اإيران، �ص 90).
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ثني، وفرقة �ساورتها ال�سكوُك يف اأمره وتوقفت يف  فقهاء العرب واملحدِّ
ي اأن »غالب الأروام« كانوا على  احلكم عليه))9). وكذلك فقد ذكر الغزِّ

اعتقاد ولية ابن عربي، واعتناق اآرائه يف الت�سوف)96).

2)6هـ/)20)-   -60(( الرومي  الدين  جالل  مولنا  اأما   -
))2)) ــــ اأحد اأ�سهر �سوفية الإ�سالم يف التاريخ ــــ فيمثل منًطا فريًدا 
من الت�سوف الراقي يف الأنا�سول: وقد ُولد يف بلخ لأب �سويف معروف، 
انتهت يف  ــــ يف رحلة طويلة  ــــ رمبا خوًفا من املغول  اأبوه  به  ثم هاجر 
قونية )اأحد مراكز الت�سوف العرفاين)، يف عهد عالء الدين كيكباد. 
ثم ترك  لأبيه،  الدينية خلًفا  العلوم  بتدري�ص  الدين  ا�ستغل جالل  وقد 
ا،  تامًّ تفرًغا  الروحية  للحياة  ًغا  متفرِّ الت�سوف  على  واأقبل  التدري�ص 
ابن  اح  �ُسرَّ اأكب  القونوي  الدين  �سدر  �سحبة  من  ذلك  يف  م�ستفيًدا 

عربي))9). 

القرن  اإبان  الأنا�سول  الروحية يف  اأن احلياة  ويوؤكد كلود كاهن 
رت حول مولنا جالل الدين الرومي. وملا كانت  ال�سابع الهجري متحوَّ

ال�ساحلية،  تاريخ  يف  اجلوهرية  القالئد  الدم�سقي:  ال�ساحلي  علي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  طولون،  ابن   (9((
حتقيق: حممد اأحمد دهمان، دم�سق، جممع اللغة العربية، الطبعة الثانية، 980)م./8))، 9)).

�سليمان  العا�سرة، حتقيق: جبائيل  املائة  باأعيان  ال�سائرة  الكواكب  بن حممد:  الدين حممد  الغزي، جنم   (96(
جبور، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، 28/2. وملزيد من التفا�سيل عن انت�سار الت�سوف الفل�سفي و�سدة الإميان بولية 
اإيفانوف، الفتح العثماين لالأقطار العربية،  ابن عربي يف الأنا�سول والإقبال على درا�سة موؤلفاته، راجع: نيقولي 
ترجمة: يو�سف عطا اهلل، بريوت، دار الفارابي، الطبعة الثانية، )200، �ص ))، حممد �سبي الدايل، فقهاء وفقراء، 

اجتاهات فكرية و�سيا�سية يف م�سر العثمانية، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 0)20، �ص 8)) وما بعدها.

))9) اآنا، ماري �سيمل، الأبعاد ال�سوفية يف الإ�سالم، �ص 8))-2))، كامل م�سطفى ال�سيبي، ال�سلة بني الت�سوف 
والت�سيع 2/)))، خليل اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص 02).
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الفار�سية  تاأثري  عمق  لنا  يوؤكد  ذلك  فاإن  الرومي،  لغة  هي  الفار�سية 
الفئات  وخ�سو�سًا  الأوائل،  لالأتراك  وكان  الأنا�سولية.  البيئة  يف 
الأر�ستقراطية، معرفٌة جيدة عن احلياة يف اإيران، واإملام طيب بالتيارات 
الثقافية واملذاهب الدينية ال�سائدة بها، عن طريق املهاجرين الإيرانيني 

الذين اأ�سهموا يف ت�سكيل الثقافة الأنا�سولية)98). 

مل  اأنها  على  واملوؤرخني  الباحثني  واأكرث  �سنية،  طريقة  واملولوية 
حتددت  حيث  عدة،  �سنوات  الدين،  جالل  مولنا  وفاة  بعد  اإل  تن�ساأ 
قاعدتها  ات�سعت  الوقت  ومبرور  املعروفة.  تقاليدها  وت�سكلت  طقو�سها 
ال�سعبية، وانحاز اإليها كثري من اأتراك املدن يف الأنا�سول، �سواء اأكانوا 
من الطبقات الأر�ستقراطية املثقفة، اأم من الفئات ال�سعبية الب�سيطة، 
يف  وخا�سة  وعر�سها  البالد  طول  يف  وزواياها  تكاياها  وانت�سرت 

احلوا�سر الثقافية الكبى)99).

عداء المولوية والبكتاشية؟

موقًفا  اتخذت  املولوية  الطريقة  اأن  كوبريلي  فوؤاد  ويوؤكد حممد 
دعم  على  دائًما  تعمل  وكانت  الهرطقي،  الت�سوف  لتيارات  معادًيا 
النظام ال�سيا�سي والجتماعي، خالًفا لطرق الت�سوف ال�سعبي الغايل؛ 
ومن هنا فقد عا�ست املولوية والبكتا�سية طوال التاريخ العثماين كقوتني 

(98( Claude Cahen, Pre- Ottoman Turkey, p. 254.

الدولة  قيام  كوبريلي،  فوؤاد  وح�سارة 9/2))، حممد  تاريخ  العثمانية  الدولة   ،(02 اإيران، �ص  الإ�سالم يف   (99(
العثمانية، �ص ))).
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متعاديتني)00)).

 - »الت�صوف ال�صعبي الغايل اأو الهرطقي«: ولي�ص املق�سوُد بهذا 

نية ذات الطبيعة ال�سعبية  اللون من الت�سوف تلك الطرق ال�سوفية ال�سُّ
الغايل  الت�سوف  ذلك  به  املق�سود  ولكن  اآنًفا،  لبع�سها  عر�سنا  التي 
املرتفعات  الع�سائر الرتكمانية يف  ن�ساأ بني ظهراين  الذي  اأو املنحرف 
عن  املركزية  ال�سلطة  يُد  ق�سرت  التي  احلدودية  واملناطق  اجلبلية 
الو�سول اإليها، والذي مثلته طوائُف الدراوي�ص اأو الهراطقة التي يجمعها 

م�سطلح »اآبدالن روم«؛ كالي�سوية والبابائية والقلندرية واحليدرية.

وقد ات�سم اإ�سالم تلك الع�سائر البدوية بطابع تلفيقي؛ اإذ مل يكن 
ا كاإ�سالم اأتراك املدن، بل كان ملفًقا من التقاليد  »اإ�سالًما �سنيًّا خال�سً
�سعبي،  نحو  على  ال�سيعة  غالة  عقائد  ومن  القدمية،  الرتكية  الوثنية 
ومن بع�ص خملفات العقائد املحلية يغطيها جميًعا طالٌء �سويف«))0)). 
ومل يكن من امل�ستغرب اأن يلقى هذا النمُط من الت�سوف رواًجا بني تلك 
اًبا بالن�سبة لبدو ال�ستب�ص )من  الع�سائر؛ اإذ كان الت�سوف ال�سعبي جذَّ
املغول والأتراك))02)) ، ف�ساًل عن اأنهم حملوا معهم اإلى مهجرهم يف 

ا ينتمي اإلى بيئاتهم املحلية الأولى))0)). الأنا�سول تراًثا بدويًّ

ويبدو اأن الطريقة الي�سوية كانت اأ�سا�ًسا لذلك الت�سوف ال�سعبي، 

)00)) حممد فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص ))).

))0)) حممد فوؤاد كوبريلي، �ص )))، 6)).

((02( David Morgan, The Mongols, p. 144.

))0)) اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/229.
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اآ�سيا  يف   (((66 )ت  ي�سوي  اأحمد  ال�سيخ  اأ�س�سها  التي  الطريقة  وهي 
اإلى  طريقها  �سقت  وقد  تركية،  �سوفية  طريقة  اأقدم  وتعد  الو�سطى، 
بالد الأنا�سول مع املهاجرين اإليها من خرا�سان وبالد ما وراء النهر، 
عقب الغزو املغويل))0)). وقد اأورد حممد فوؤاد كوبريلي اأ�صماء عدٍد من 
و»بريد  بابا«،  »اآو�سار  مثل:  الأنا�سول؛  يف  ي�سوي  اأحمد  ال�سيخ  خلفاء 
دده« �ساحب التكية امل�سهورة يف مرزيفون، و»اآق يازيلي« الذي كانت له 
تكية عظيمة يف �سحراء »بات اوه« على �ساطئ البحر الأ�سود، و»اآبدال 

مو�سى« املدفون يف »اون قابان«، و»خرو�ص دده«))0)).   

حتيا  اأن  الرتكمانية  الع�سائر  تلك  على  الي�سري  من  يكن  ومل 
والعبادات  ال�سعائر  �سنوف  من  تفر�سه  مبا  �سحيحة،  اإ�سالمية  حياًة 
من  ن�سًقا  يحملون  كانوا  الهراطقة  الدراوي�ص  اأن  حني  يف  والأخالق، 
الوقت  ويف  القبلي.  الجتماعي  الرتكيب  مع  يتفق  الهرطقي  التدين 
دافًعا  ال�سرائب  حت�سيل  يف  املركزية  ال�سلطة  ت�سدد  كان  فقد  ذاته، 
نية)06)).  لتلك الع�سائر على التمرد عليها، ورف�ص �سيا�ستها الدينية ال�سُّ

ال�سلطة يف بالد  يقع من  كان  الغالة  اإن ت�سوف  القول:  وميكن 
الأنا�سول اإبان ع�سر ال�سالجقة موقع املعار�سة والتمرد؛ ومن هنا فقد 
»�سوفيًّا  اندلعت هناك طابًعا  التي  ال�سعبية  النتفا�سات  اأكرث  اتخذت 

))0)) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص ))). وملزيد من التفا�سيل عن تلك الطريقة، راجع للموؤلف 
نف�سه )كوبريلي): ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي، حيث اأفرد اجلزء الأول من الكتاب للتعريف بها ومبوؤ�س�سها 

و�سرح تقاليدها.

))0)) حممد، فوؤاد كوبريلي، ال�سوفية الأولون يف الأدب الرتكي )/00)-)0)..

)06)) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص 282.
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ا اأو غالًيا«؛ مثل: ثورة البابائية التي تعد اأقدم انتفا�سة �سعبية  هرطقيًّ
ال�سطور  الأنا�سول))0))، وهي مو�سوع حديثنا يف  ذات طابع �سويف يف 

التالية: 

البابائية

وهي حركة دينية اجتماعية ن�صاأت يف اأو�صاط الع�صائر الرتكمانية 
املغويل  الجتياح  قبيل  وذلك  املركزية،  الدولة  ل�سلطة  املناوئة 
لالأنا�سول، رافعًة �سعار الت�سوف. وقد اأ�سلفنا اأن تلك الع�سائر البدوية 
احلدود  ومناطق  الريفية  والقرى  اجلبلية  املرتفعات  ا�ستوطنت  التي 
كان من  اإ�سالمها  واأن  القدمية،  الرتكية  للتقاليد  ا  اإخال�سً اأكرث  كانت 
اله�سا�سة وال�سطحية بحيث �سمح لها بقبول تيارات الت�سوف ال�سعبي 
ا وتطرًفا، ول �سيما يف ظل تزايد ال�سقاق بني ال�سلطة  يف اأكرث �سوره غلوًّ
املركزية لدولة �سالجقة الروم وعنا�سر الرتكمان الذين قوي مركزهم 
اخلوارزميني  حروب  ب�سبب  الأنا�سول؛  على  املتدفقة  الهجرة  بتيارات 

واملغول يف اآ�سيا الو�سطى)08)).  

يف  ظهرت  التي  البابائية«،  »الطريقة  �ص  موؤ�سِّ حول  خالف  وَثمَّ 
فبينما  امليالدي)؛  ع�سر  )الثالث  الهجري  ال�سابع  القرن  ثالثينيات 
ين�سبها بع�ص املوؤرخني والباحثني اإلى بابا اإ�سحاق، يعزوها اآخرون اإلى 

))0)) ال�سابق نف�سه.

((08( Claude Cahen, BABAI, The Encyclopedia of Islam, vol. 1, Leiden, E.J. Brill, 
1991 p. 843.
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بابا اإليا�ص، اأو اإليهما مًعا)09)). 

ـــ الذي ُن�سبت اإليه احلركة  اأما ابن العبي فيذكر اأن بابا اإ�سحاقـ 
ــــ مل يكن اإل مريًدا اأو ر�سوًل ل�ساحبها الأ�سلي الذي اأم�سك  اأو الطريقةـ 
النبوة  ادعى  تركماين  اأنه »رجل  بالن�ص على  ا�سمه، مكتفًيا  عن ذكر 
اإليهم  ل  يخيِّ كان  مبا  الغاغة  من  جماعة  فا�ستغوى  بابا،  نف�سه  ى  و�سمَّ
من احليل واملخاريق، وكان له مريد ا�سمه اإ�سحاق يتزيا بزي امل�سايخ، 
فاأنفذه اإلى اأطراف الروم )الأنا�سول) ليدعو الرتكمانيني اإلى امل�سري 
اإليه«)0))). ومعنى ذلك: اأن املوؤ�س�ص الأ�سلي للطريقة ـــــ املجهول ال�سم 
الأنا�سول  اإلى  اإ�سحاق،  بابا  وهو  اأحد مريديه،  واأنفذ  النبوة،  ادعى  ــــ 
للتب�سري بدعوته بني �سفوف الرتكمان. والذي منيل اإليه اأن بابا اإ�سحاق 
له يف  �سريًكا  كان  اإليا�ص  بابا  واأن  الطريقة،  لتلك  الفعلي  املوؤ�س�ص  هو 

رئا�ستها اأو خليفة له بعد مقتله))))). 

اإلى  اإ�سحاق تركمانيًّا ينتمي  اأمر، فقد كان بابا  ومهما يكن من 
ويلوح  َبَه�ْسنا)2))).  اإحدى قرب حلب قرى  �ُسوت«،  اأو »كفر  �سود«  »كفر 
من �سريته اأنه اأقبل يف مرحلة مبكرة من حياته على �سكل من اأ�سكال 
با�ستقطاب  ُموَلًعا  الورع،  ظاهر  البكاء  دائم  فكان  ال�سعبي،  الت�سوف 

)09)) اأخبار �سالجقة الروم، �ص ))2، حممد، فوؤاد كوبريلي، املت�سوفة الأولون يف الأدب الرتكي 2/)). كامل، 
م�سطفى ال�سيبي، ال�سلة بني الت�سوف والت�سيع 0/2)).

)0))) ابن العبي، غريغوريو�ص اأبو الفرج بن اأهرون امللطي: تاريخ خمت�سر الدول، بريوت، دار امل�سرق، الطبعة 
الرابعة، )200 ، �ص ))2.

))))) كامل، م�سطفى ال�سيبي، ال�سلة بني الت�سوف والت�سيع 0/2)).

)2))) معجم البلدان )/69).
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األوان ال�سعوذة وال�سحر، التي  املريدين، يخدعهم مبا يظهره لهم من 
كان ماهًرا فيها. وقد �سادفت دعوته رواًجا بني الأتراك البدو الذين 

ا�ستهروا بالن�سياق وراء مثل هذه الدعوات الدينية/ال�سعبية))))).

املريدين  من  كبري  عدد  له  اجتمع  اأن  اإ�سحاق  بابا  لبث  وما 
والأتباع، وذاع �سيته يف بع�ص قرى »اأما�سية«، وتعلق به اأهُلها؛ اإذ كان 
يظهر لهم الأمانة والورع، ول يقبل من اأحد �سيًئا، ول ي�سيب من الطعام 
اإل ما يقيم الأود، قانًعا مبا يك�سبه من رعي الغنم. وكذلك فقد ُعني 
بالإ�سراف على الأمور الجتماعية والأ�سرية لأبناء القبائل الرتكمانية، 
امراأة  نزاع بني  واإذا دب  باأحد م�سكلة، تدخل حللها،  اإذا نزلت  فكان 

وزوجها، �سعى يف الإ�سالح بينهما))))). 

اإ�سحاق لنف�سه �سومعة )زاوية) عكف فيها على  وقد اتخذ بابا 
ــــ عن الطعام وال�سراب. واإمعاًنا  ــــ يف زعمه  العبادة والتن�سك، عازًفا 
يف اإحاطة �سخ�سيته ب�سيء من الرهبة والغمو�ص، احتجب عن النا�ص، 
فلم ي�سمح بالدخول عليه اإل ل�سفوة خمتارة من مريديه))))). وبعد اأن 
�سيطر بابا اإ�سحاق على تركمان اأما�سية، اأراد اأن ميد نفوذه اإلى اأتراك 
النواحي املجاورة، فبعث اإليهم ُر�ُسَله ياأخذون البيعة له، حتى قيل: اإنه 

اأر�سل اإلى فلول اجلند اخلوارزمي الذين نزحوا اإلى ال�سام)6))).

))))) اأخبار �سالجقة الروم �ص ))2.

))))) ال�سابق نف�سه.

))))) ال�سابق نف�سه.

)6))) ال�سابق، �ص ))2، 2)2.
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ويبدو اأن كرثة اأتباع بابا اإ�سحاق وتغلغل نفوذه بني اأبناء الع�سائر 
املحيطة) قد  واملقاطعات  اأما�سية  �سرق طورو�ص ويف  الرتكية )جنوب 
اأغرته بامل�ساركة يف ال�ساأن ال�سيا�سي، فبداأ ينتقد ال�سلطان ال�سلجوقي 
غياث الدين كيخ�سرو، وينكر عليه ان�سغاله مبتعه ال�سخ�سية عن تدبري 
اإلى  اإلى الثورة عليه، واأنفذ مريديه  اأن دعا  �سوؤون النا�ص، ثم ما لبث 
اهم،  الدولة، ومنَّ اإلى اخلروج على  الأتراك  نفوذه لدعوة  حيث تر�سخ 
ر  على األ�سنة ر�سله، باأن يجعل لهم ن�سيًبا من الغنائم والأموال اإذا ُقدِّ
قبوًل  الدعوة  تلك  �سادفت  وقد  ال�سلطنة.  جيو�ص  على  النت�سار  له 
بني الأتراك، وخ�سو�سًا يف »كفر�سوت«، و»مرع�ص«، فجعلوا ي�ستعدون 
ويتخذون اأ�سباب القتال، ريثما ت�سدر اإليهم الأوامر بالتحرك واإعالن 

الثورة))))).

ولي�ص من امل�ستبعد ــــ كما يقرر حممد فوؤاد كوبريلي ـــــ »اأن يكون 
بابا اإ�سحاق قد لقي ت�سجيًعا من الع�سائر اخلوارزمية على القيام بالثورة 
اأثناء اإقامته يف عينتاب وحلب؛ وذلك اأن كيخ�سرو الثاين كان قد اتبع 
اإزاء هذه الع�سائر اخلوارزمية �سيا�سة عدوانية خاطئة، فطردهم من 
ا اأن يكون بابا ر�سول اهلل لقي ت�سجيًعا من  الأنا�سول. ومن املحتمل اأي�سً
دون يف ذلك الوقت  بع�ص اأمراء الأيوبيني ومن املغول الذين كانوا يهدِّ

حدود الأنا�سول«)8))). 

ال�سيا�سي على تلك  ال�سيبي غلبة الطابع  ويوؤكد كامل م�سطفى 

))))) اأخبار �سالجقة الروم، �ص 2)2.

)8))) قيام الدولة العثمانية، �ص 88، 89.
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الرتكمان  �ساأن  اإعالء  فيها  وامل�ساركون  روها  مدبِّ تغّيا  اإذ  احلركة؛ 
وحت�سني اأو�ساعهم يف تلك البالد اجلديدة التي نزحوا اإليها، بعد اأن 
تلك  الأنا�سول يف  اأو�ساع  ا�سطراب  اأن  ويبدو  اأوطانهم.  املغول  اجتاح 
الفرتة �سيا�سيًّا واقت�ساديًّا واجتماعيًّا كان مما دفع الرتك اإلى الن�سياق 

وراء تلك احلركة والقتناع باأهدافها)9))). 

اإ�سحاق ثورة عارمة  اأتباع بابا  اأ�سعل   ومهما يكن من اأمر، فقد 
ك الثائرون )9)2)-  ا�سطربت لها الأنا�سول كلَّ ال�سطراب، اإذ حترَّ
فكانوا  املنت�سر،  كاجلراد  اإ�سحاق  بابا  تعليمات  على  بناء  0)2)هـ) 
»يعطون الأمان لكل من قبل دعواهم، اأما من كان يقابلهم بال�ستنكار، 

فكانوا يبادرون بالق�ساء عليه دون تفكر اأو تردد«)20)). 

ووفًقا لبن العبي، فقد حارب البابائيون كلَّ َمْن رف�ص الإقرار 
باأن بابا اإ�سحاق ر�سول اهلل، فقتلوا عدًدا كبرًيا من امل�سلمني وامل�سحيني 
و�صمي�صاط  وكركر  وكاخنتني  من�سور  ح�سن  يف  الأنا�سول  اأهايل  من 
وملطية، وا�ستفحل خطرهم ا�ستفحاًل بالًغا))2)). وقد متكنوا من اإحلاق 
الهزمية بجي�ص ال�سالجقة مرتني، بل اإنهم اأغاروا على مدينة �سيوا�ص، 
واأحلقوا الهزمية بجندها، وا�ستولوا على كثري من الأ�سالب والغنائم. 
ثم انطلقوا اإلى توقات واأما�سية. وكانوا يف تلك احلروب التي خا�سوها 

يحظون يتاأييد كثري من القبائل الرتكمانية ودعمها)22)). 

)9))) ال�سلة بني الت�سوف والت�سيع 2/))).

)20)) اأخبار �سالجقة الروم، �ص 2)2.

))2)) تاريخ خمت�سر الدول، �ص ))2.

)22)) اأخبار �سالجقة الروم، �ص 2)2، ))2.
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اأن  كيخ�سرو  الدين  غياث  ال�سلجوقي  ال�سلطان  اأح�ص  هنالك 
قونية نف�سها لي�ست مباأمن من تلك الثورة، فلجاأ اإلى جزيرة »قباد اآباد« 
ًما بها، يف الوقت الذي متكنت فيه قواته من اإلقاء القب�ص على  ُمْعَت�سِ
للعبادة،  فيها  يختلي  كان  التي  �سومعته  يف  اأما�سية،  يف  اإ�سحاق  بابا 
فقاموا ب�سنقه يف احلال، ورغم ذلك فقد ذاق اجلي�ص ال�سلجوقي مرارة 
الهزمية للمرة الثالثة على يد جموع البابائية، وُقِتل القائد ال�سلجوقي 
»اأرمغان�ساه«؛ الأمر الذي يوؤكد اأن مقتل بابا اإ�سحاق مل يفت يف ع�سد 
اأتباعه، حيث وا�سلوا القتال بحما�سة بالغة، معتقدين اعتقاًدا را�سًخا 

اأن بابا ر�سول اهلل مل ميت))2)).

الع�سكرية  باحلامية  ال�ستعانة  اإلى  ال�سلجوقي  ال�سلطان  ا�سطر 
امل�سوؤولة عن حرا�سة الثغور باأرزن الروم، �سرق الأنا�سول، حيث توجهوا 
قد  كانوا  الذين  املرتزقة  الفرجنة  من  قوات  توؤازرهم  قي�سرية،  اإلى 
قمع  من  مرير  قتاٍل  بعد  فتمكنوا  ال�صالجقة،  �صلطان  بخدمة  التحقوا 
وهكذا  البابائية))2)).  من  فيها  امل�ساركني  �سمل  وت�ستيت  الثورة،  تلك 
اأخفقت الثورة البابائية يف حتقيق اأهدافها، وُقِتل �ساحبها بابا اإ�سحاق، 
يف حني عفا ال�سلطان عن �سريكه اأو خليفته بابا اإليا�ص، وفًقا ملا ذكره 

حممد فوؤاد كوبريلي))2)).

))2)) ال�سابق، �ص ))2، ))2.

))2)) ال�سابق، �ص ))2، ))2.

))2)) املت�سوفة الأولون يف الأدب الرتكي 2/)). 
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والتقاليد  الدينية  الأ�سول  من  القليَل  اإل  نعرُف  ل  اأننا  واحلقُّ 
ا وا�سًحا مع  الفكرية التي ميَّزت تلك الطريقَة، التي كانت متثل تناق�سً

الطريقة الأر�ستقراطية جلالل الدين الرومي )املولوية))26)).

التي  ال�سيعية  النزعة  اإلى  ال�سيبي  م�سطفى  كامل  اأ�سار  وقد 
الباطني،  الت�سيع  اأفكار  انبثقت من  اأنها  اإلى  فانتهى  البابائية؛  تخللت 
وهي الأفكار التي نقلها بابا اإليا�ص من موطنه يف خرا�سان اإلى املناطق 
احلدودية بني ال�سام والأنا�سول، وهي املناطق التي انت�سرت فيها اآراُء 
ال�سيعة الإ�سماعيلية وغريهم من الغالة. وقد اأكد ال�سيبي اأن البابائية 
اإل دعوة  »لي�ست  بن�ص عبارته  الغايل، فهي  للت�سيع  وثيقة  متت ب�سلة 
�سيعية اجلوهر، اتخذت مظهًرا �سوفيًّا كان �سائًغا يف املجتمع الرتكي 
الأخالقي  لالإيثار  املقبول  املظهر  باعتباره  الإ�سالمي،  العامل  و�سائر 
كاهن  كلود  ذكره  ما  ولعل  والزعيم«))2)).  للم�سلم  املثايل  وال�سكل 
ال�سيعة  غالة  مع  حتالف  اإ�سحاق  بابا  اأن  من   (Claude Cahen(
ز ما  الذين تكاثروا يف الدوائر ال�سكانية الإيرانية والرتكمانية)28))  يعزِّ

ذهب اإليه ال�سيبي. 

واحلق اأن الطريقة البابائية مل متت بهزمية بابا اإ�سحاق وقتله 
لتلك  �سيا�سيًّا  امتداًدا  القرمانية  الدولة  كانت  حيث  اأتباعه؛  وت�سريد 
ـــ وغريها من طرق  احلركة الرتكمانية الثائرة)29))، كما كانت البابائيةـ 

((26( Claude Cahen, BABAI, The Encyclopedia of Islam, vol. 1, p. 843.

))2)) ال�سلة بني الت�سوف والت�سيع 2/2))، ))).

((28( Claude Cahen, BABAI, The Encyclopedia of Islam, vol. 1, p. 843.

)29)) ال�سلة بني الت�سوف والت�سيع 2/))).
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بعد  البكتا�سية  الطريقة  عليه  بنت  الذي  املتني  الأ�سا�ص  ـــــ هي  الغالة 
ذلك)0))).

�سحق  ــــ عقب  نزحوا  البابائية  دراوي�ص  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
متردهم ــــ اإلى املناطق الغربية من الأنا�سول، وهي املناطق التي غلب 
الرتكمان  البكوات  لدى  وجدوا  حيث  ال�سكانية؛  بنيتها  على  الرتكماُن 
�سلتق«،  »�ساري  البابائية  اأولئك  اأ�سهر  ولعل  وترحاب))))).  كلَّ حفاوة 
الذي هاجر اإلى الأرا�سي البيزنطية �سنة 660هـ/)26) على راأ�ص نحو 
اأربعني عائلة تركمانية، فا�ستقر يف »دوبروجا«، والتحق بخدمة احلاكم 
املغويل امل�سلم نوغاي، الذي كان يحكم ال�سهوب الواقعة �سمالى البحر 
الأ�سود. وقد اأ�سحى �ساري �سلتق بطاًل لتلك امللحمة التي يلعب فيها 
دور الدروي�ص اأو الغازي الذي ين�سر الإ�سالم يف اأوربا. وقد جمع الأمري 
ال�سعبية  الروايات   (((80  -((((( ال�سنوات  خالل  )جم)  العثماين 
حول املاآثر البطولية ل�ساري �سلتق يف كتاب بعنوان »�سلتق نامه« الذي 

ا على حروب العثمانيني يف البلقان)2))). ا�ستمل اأي�سً

األناضول إبان الحماية المغولية

الغزو المغولي 

ال�سنَي  ت�سم  كبى  اإمباطورية  تاأ�سي�ص  يف  املغول  جناح  كان 

ا: )0))) ال�سابق نف�سه. وراجع اأي�سً
Claude Cahen, BABAI, The Encyclopedia of Islam, vol. 1, p. 843.

))))) خليل اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص 282.

)2))) ال�سابق، �ص )28.
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من  واأجزاء  الفراتية  واجلزيرة  والعراق  واإيران  الو�سطى  واآ�سيا 
ال�سابع  القرن  يف  التاريخ  حوادث  اأبرز  من  اأوروبا  و�سرق  الأنا�سول 
الهجري )الثالث ع�سر امليالدي) واأعظمها تاأثرًيا يف الأو�ساع الدينية 
اأ�سقطت  فقد  الإ�سالمي؛  امل�سرق  لأقاليم  واحل�سارية  وال�سيا�سية 
بت مراكز كانت مزدهرًة باألوان  ْت عرو�ًسا وخرَّ املطرقُة املغولية دوًل ودكَّ

من احل�سارة والعمران، وقتلت ع�سرات الألوف من ال�سكان امل�ساملني.

متتابعة  موجات  �سورَة  الإ�سالم  لعامل  املغويل  الغزو  اتخذ  وقد 
اأبناوؤه  ووا�سلها   ،((22( )62هـ/206)-   -60(( خان  جنكيز  بداأها 
واأحفاُدُه من بعده، وخ�سو�سًا اأوكتاي )626- 9)6هـ/229)- ))2)) 
ومنكوقااآن )9)6- 8)6هـ/))2)- 260)))))))، فكان – باتفاق جمهور 
راأ�ًسا  الإ�سالمي  امل�سرق  اأو�ساع  قلبت  كبى)))))  كارثًة   - املوؤرخني 
على عقب، واأعادت �سوغ خارطته ال�سيا�سية وبناء دوله احلاكمة بناًء 
جديًدا، بحيث اأ�سبح تاريخ امل�سرق بعد الغزو املغويل مغايًرا لتاريخه 

قبل الغزو كلَّ املغايرة �سيا�سيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا وثقافيًّا. 

عة فرتاُت هدوٍء جنح فيها املغوُل  وقد تخللت تلك الغزوات املروِّ
يكن  التحول مل  هذا  اأن  �صيا�صية جديدة، غري  وكيانات  دوٍل  بناء  اإلى 
اإلى  بها  يوؤدي  اأو  امل�سرق  باأقاليم  ا  ا�ستقراًرا حقيقيًّ يثمر  اأن  �ساأنه  من 

ا�ستئناف م�سريتها احل�سارية على النحو ذاته الذي كانت عليه. 

))))) ملزيد من التفا�سيل عن الغزو املغويل للم�سرق الإ�سالمي ميكن مراجعة:
Morgan, D.O. The Mongols, Blackwell, Cambridge MA, Oxford, UK pp. 55-73, 112- 
170

((((( Saunders, J.J., A History of Medieval Islam, London, 1965. p.170.
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ويبدو اأن املغول يف حروبهم التو�سعية كانت حتدوهم اأيديولوجية 
معينة )عقيدة) تبلورت مالحُمها الأولى اأيام جنكيز خان الذي ت�سّور 
اأنه �ساحُب مهمٍة اإلهية تهدف اإلى اإخ�صاع العامل وال�صيطرة عليه، وهو 
الأمر الذي اأ�سهم يف تقوية عزمية الأمراء واجلنود، واأدى اإلى حتقيق 
مزيٍد من النت�صارات وبالتايل مزيٍد من ر�صوخ تلك العقيدة))))). وي�سري 
جورج لني )George Lane) اإلى اأن املغول كانوا يرون اأنف�سهم �سعًبا 
كما  النا�ص،  اإلى  ر�سوله  ليكون  منه جنكيز خان  اهلُل  ا�سطفى  خمتاًرا 
كانوا يعتقدون اأن مهمتهم ن�سُر تعاليم اليا�سا )وهي املدونة القانونية 
املغولية) يف �ستى اأنحاء الأر�ص؛ ومن ثم فاإن كلَّ َمْن يعار�سهم فاإمنا 

يعرت�ص على الإرادة الإلهية)6))). 

وتطبيًقا لتلك »الأيديولوجية التو�سعية« ُعني اأوكتاي عنايًة فائقة 
با�ستكمال حركة الغزو التي بداأها اأبوه )جنكيز خان)، واأعدَّ اجليو�ص 
التي  اإيران،  على  ال�سيطرة  واإعادة  واأوروبا،  ال�سني  لجتياح  الالزمة 
ا�ستغل حكامها ان�سغال املغول باختيار اخلان اجلديد وعودة جيو�سهم 
خرا�سان  يف  وليات  من  اأيديهم  حتت  مبا  فا�ستقلوا  منغوليا،  اإلى 
تلك  اأ�سفرت  وقد  العجمي))))).  والعراق  )طب�ستان)  ومازندران 
اجلهود عن الق�ساء متاًما على الدولة اخلوارزمية بقتل اآخر �سالطينها 
واأ�سري  قتيل  بني  �سقط  الذي  جي�سه  وتدمري  خوارزم�ساه  الدين  جالل 

((((( Amitai, Reuven, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-
1281, Cambridge University Press, 2004, p.10.

ا: اأيرا م. لبيدو�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية، )/)9). وراجع اأي�سً

)6))) جورج، لين: ع�سر املغول، ترجمة: تغريد الغ�سبان، اأبو ظبي، كلمة، الطبعة الأولى، 2)20 ، �ص ))2.

))))) فوؤاد، ال�سياد، املغول يف التاريخ، بريوت، دار النه�سة العربية، 980)، )/ 28). 



المسبار 58

تأسيس اإلسالم الموازي: التصوف الشعبي في األناضول  

وهائم على وجهه يف البالد املجاورة )كرد�ستان، واجلزيرة، وال�سام، 
الطريُق ممهًدا  اأ�صبح  الدولة اخلوارزمية  وب�صقوط  والأنا�سول))8))). 
اأمام املغول لتحقيق مزيد من الغزو والتو�سع يف البالد الإ�سالمية؛ ذلك 
ا منيًعا يحول دون امتداد النفوذ املغويل اإلى  اأن تلك الدولة كانت �سدًّ
ذات  قوة  الإ�سالمي  بامل�سرق  يعد  مل  �سقطت  فلما  وراءها،  وما  اإيران 

�ساأن ميكن اأن تت�سدى لأمواج املغول الهادرة. 

اأرزن  على  فا�ستولوا  الأنا�سول،  املغول  اجتاح  ال�سياق  هذا  ويف 
غياث  ال�سلجوقي  بال�سلطان  يلحقوا  اأن  قبل  )9)6هـ/))2))،  الروم 
الدين كيخ�سرو بن عالء الدين كيقباذ هزمية �ساحقة عند »كو�سه طاغ« 
)Kosadagh) من نواحي اأرزجنان �سنة 0)6هـ/2)2) )9)))، ففقدت 
دولة �سالجقة الروم ا�ستقاللها منذ ذلك التاريخ، حيث اأيقن ال�سلطان 
له  طاقة  ل  اأنه  )))6-))6هـ/6)2)-6)2))  كيخ�سرو  الدين  غياث 
اإليهم يعلن خ�سوعه، ويتعهد بدفع جزية �سنوية  بقتال املغول، فاأر�سل 

مقدارها 00) األف دينار)0))).

خاًنا   ((260 8)6هـ/))2)-   -6(9( »منكوقااآن«  وبانتخاب 
الغزو  موجات  من  الثالثة  املوجة  تبداأ  »كيوك«،  لأخيه  خلًفا  للمغول 

)8))) تاريخ خمت�سر الدول، �ص 6)2، ))2، نهاية الأرب )2/))2، فوؤاد ال�سياد، املغول يف التاريخ )/ )))، 2))، 
ال�سيد الباز العريني، املغول، بريوت، دار النه�سة العربية، )98)، �ص )))- ))). حممد دبري �سياقي، ال�سلطان 
العدد  للرتجمة،  القومي  امل�سروع  القاهرة  اخلويل،  اأحمد  ترجمة:  التاريخ،  ميزان  يف  خوارزم�ساه  الدين  جالل 

))2)))، الطبعة الأولى 2009، �ص )))- )6).

)9))) تاريخ خمت�سر الدول، �ص ))2، 2)2. واأرزجنان: بلدة م�صهورة من بالد اأرمينية الكربى بني خالط وبالد 
الروم، قريبة من اأرزن الروم، واأكرث اأهلها من الأرمن. معجم البدان )/0))

)0))) تاريخ خمت�سر الدول، �ص2)2، نزهة الأنام يف تاريخ الإ�سالم، �ص 9)).
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املغويل؛ حيث ا�ستاأنف منكو �سيا�سة الغزو لال�ستيالء على البالد التي 
9)6هـ/))2)م  �سنة  الغر�ص  لهذا  واأعدَّ  ذلك،  قبل  فتحها  يتي�سر  مل 
هولكو   الأ�سغر  اأخيه  اإلى  بقيادتها  عهد  الأولى:  كبريتني:  حملتني 
الدولة  على  الق�ساء  الأ�سا�سي  هدفها  وكان  اآ�سيا،  غرب  جنوب  لغزو 
الإ�سماعيلية واإخ�ساع اخلالفة العبا�سية، ثم موا�سلة الزحف اإلى م�سر 
وال�سام، والثانية: جعل على راأ�سها اأخاه الأو�سط »قوبيالي« لفتح اأقاليم 

ال�سني اجلنوبية))))). 

الإ�صماعيلية  الدولة  اإ�صقاط  عن  هولكو  حملة  اأ�سفرت  وقد 
وعلى  ))6هـ/6)2)م  �سنة  قالعها  معظم  على  وال�ستيالء  اإيران  يف 
واإعدام  ملكهم،  وقاعدة  الإ�سماعيليني  عا�سمة  اآملوت  قلعة  راأ�سها 
اأ�سرته من  اأفراد  الإ�سماعيلية وجميع  اآخر حكام  الدين خور�ساه  ركن 
اأ�سفرت تلك احلملة عن  والن�ساء والأطفال)2))). وكذلك فقد  الرجال 
الق�ساء على اخلالفة العبا�سية، وقتل اآخر خلفائها امل�ستع�سم )0)6- 

6)6هـ/2)2)- 8)2))))))). 

اأما املدن العراقية الأخرى ـــ كاحِللَّة والكوفة الب�سرة والبطائح 

))))) ر�سيد الدين، ف�سل اهلل الهمداين: جامع التواريخ، املجلد الثاين )اجلزءان الأول والثاين)، ترجمة: حممد 
�سادق ن�ساأت، حممد مو�سى هنداوي، فوؤاد ال�سياد، اجلمهورية العربية املتحدة، وزارة الثقافة والإر�ساد القومي، 

القاهرة، دار اإحياء الكتب العربية، عي�سى البابي احللبي، بدون تاريخ، 2/)/))2.

)2))) جامع التواريخ 2/)/0)2-9)2، تاريخ خمت�سر الدول، �ص )26- 266.

الأرب  نهاية  والتخريب:  القتل  اأعمال  من  فيها  ارتكبوه  وما  لبغداد  املغويل  الجتياح  تفا�سيل  يف  راجع   (((((
)80/2)- 82). ابن كثري، عماد الدين اأبو الفداء: البداية والنهاية، حتقيق: م�سطفى العدوي، القاهرة، دار ابن 
الزاهرة  النجوم   ،2(9  ،2(8 �ص  الإ�سالم،  تاريخ  يف  الأنام  نزهة   .288  ،28(/((  ،200( الأولى،  الطبعة  رجب، 

.(( ،(0/(
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ووا�سط ـــ فلم تتعر�ص ملا تعر�ست له بغداد من اأعمال القتل والتخريب؛ 
حيث توجه اأكابر تلك املدن واأعيانها اإلى هولكو ي�ساألونه حقن دمائهم، 
واحلكام  امللوك  من  نفر  هولكو  اإلى  وفد  كما  �سوؤالهم))))).  فاأجاب 
راأ�سهم  وعلى  املغول،  طاعة  يف  ودخولهم  ولءهم  يعلنون  امل�ست�سعفني 
�ساحب املو�سل امللك الرحيم بدر الدين لوؤلوؤ، والأخوان املتنازعان على 
عر�ص دولة �سالجقة الروم عز الدين كيكاو�ص الثاين وركن الدين قلج 

اأر�سالن الرابع؛ فق�سم هولكو البالد بينهما))))). 

وقد وا�سل هولكو زحفه؛ فا�ستولى على اإقليم اجلزيرة الفراتية، 
واجتاح بالد ال�سام، قبل اأن ينزل املماليُك بجيو�سه هزمية �ساحقة يف 
ا للتو�سع املغويل  عني جالوت �سنة )8)6هـ/260))، فو�سعوا بذلك حدًّ

الذي بدا األ نهاية له. 

-1236( إي��ران  في  اإليلخانية  الدولة  تأسيس 
)1256

قلب  يف  وثنية  دولة  تاأ�سي�ص  عن  الغازية  املوجُة  تلك  متخ�ست 
امل�سرق الإ�سالمي، هي الدولة املغولية/الإيلخانية التي اأ�س�سها هولكو 
الدولة  تدريجيًّا عن  ي�ستقلون  بعده، وجعلوا  اأبناوؤه من  وتوارث حكَمها 
على:  جناحيها  تب�سط  الدولُة  تلك  وكانت  قراقورم.  يف  الأم  املغولية 
واجلزيرة  وفار�ص  واأذربيجان  العرب  وعراق  العجم  وعراق  خرا�سان 
النهر �سرًقا  اأن حدودها كانت متتد من بالد ما وراء  اأي  والأنا�سول، 

))))) احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة، �ص 60)، وراجع اأي�سا: الذهبي، تاريخ الإ�سالم ))/))6.

))))) احلوادث اجلامعة، �ص 66)، نهاية الأرب )2، )8)، )8)، نزهة الأنام يف تاريخ الإ�سالم، �ص 2)2.
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اإلى نهر الفرات غرًبا)6))). 

نزعات  وتعزيز  النصي  اإلس��الم  بنية  تفكيك 
اإلسالم الشعبي

ع�سيبة  ملحنة  الطويل  تاريخه  عب  الإ�سالم  يتعر�ص  مل  رمبا 
كمحنة الغزو املغويل، التي يقرر امل�ست�سرق الإجنليزي ال�سهري اإدوارد 
عن  وينفي  كله،  الب�سري  باجلن�ص  حلَّت  كارثة  اأ�سواأ  كانت  اأنها  براون 
الآثار  وتقدير  املغول  وح�سية  ت�سوير  الغلو يف  تهمَة  امل�سلمني  املوؤرخني 
ًدا  موؤكِّ الإ�سالمي،  امل�سرق  لأقاليم  اجتياحهم  عن  الناجمة  التخريبية 

اتفاق املرويات العربية يف هذا ال�سدد مع نظائرها الغربية))))). 

املغويل  الغزو  عن  اآراء  من  تواتر  فيما  فريى  لوي�ص  برنارد  اأما 
كانت  اأنها  زاعًما  ومبالغة،  تطرًفا  واحل�سارية  ال�سيا�سية  وتاأثرياته 
الآن  يوافق  »ورمبا  قائاًل:  وي�ستطرد  ت�سويره.  جرى  مما  كثرًيا  اأهون 
باقية  تكن  املغولية مل  للغزوات  ال�سيئة  الآثار  اأن  على  الباحثني  معظُم 
ووا�سعة املدى بالقدر الذي كان ُيعتقد فيه يف يوم من الأيام«، موؤكًدا اأن 
املجتمعات التي غزاها املغول مل تلبث اأن ا�ستاأنفت م�سريتها التاريخية 

ومار�ست عمليات التطوير التي عرقلتها اأحداُث الغزو)8))). 

ا: بارتولد، تاريخ احل�سارة الإ�سالمية، �ص  )6))) نهاية الأرب )2/ 92)، درر العقود الفريدة )/229، وراجع اأي�سً
)8، حممد �سالح داود القزاز، احلياة ال�سيا�سية يف العراق يف عهد ال�سيطرة املغولية، بغداد، مطبعة الق�ساء يف 

النجف الأ�سرف، 0)9)، �ص )))، ))).

))))) اإدوارد براون، تاريخ الأدب يف اإيران )/6)- 8).

ترجمة: مدحت طه،  الأو�سط،  ال�سرق  والأحداث يف  والنا�ص  الأفكار  التاريخ،  الإ�سالم يف  لوي�ص:  برنارد،   (((8(
القاهرة، املجل�ص الأعلى للثقافة، امل�سروع القومي للرتجمة، العدد )600)، الطبعة الأولى، )200م �ص 08)، 09)، 
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ال�صهري  الرو�صي  امل�صت�صرق  ذهب  الراأي  هذا  من  قريٍب  واإلى 
هذا  اإلى  �سيئة  تكن  مل  املغويل  الغزو  عاقبة  اأن  راأى  حيث  بارتولد؛ 
احلد، لفًتا النظر اإلى اأن املغول اأوجدوا يف البالد التي ا�ستولوا عليها 
وحدًة �سيا�سية مل تنعم بها من قبل، ُم�ْسَتْنِتًجا من ذلك اأن القول »باأن 
احلياة املدنية مل تدم اإل يف البالد التي جنت من هجمات املغول زعم 

خاطئ«)9))). 

لوي�ص،  برنارد  اإليه  انتهى  الذي  هذا  تهافت  اإثبات  يف  ويكفي 
و�سبقه اإليه بارتولد، اأن ن�سلِّط ال�سوء على ما اأدى اإليه الغزو املغويل من 
تغيريات جوهرية وتاأثريات عميقة يف بنية امل�سرق الإ�سالمي �سيا�سيًّا 
كلود  مثل  قدير  موؤرخ  راأي  يف  تقت�سر  مل  تاأثريات  وهي  ا،  وح�ساريًّ
املغول  حلكم  اأذعنت  التي  الأقاليم  على   (Claude Cahen( كاهن 
نفوذهم  من  مبناأى  وظلت  قاومتهم  التي  الأقاليم  تلك  �سملت  ولكنها 

و�سيادتهم)0))).

ال�صيا�صية  القوى  معظم  �صقوط  اإلى  املغويل  الغزو  اأدى  لقد 
بامل�سرق الإ�سالمي وخ�سوعها ل�سلطة وثنية هي �سلطة الإيلخانيني التي 
كانت متثل ـــ كما يرى اأحد الباحثني بحق ـــ كياًنا غريًبا يف امل�سرق من 
مناق�سة  التو�سَع يف  نريد  ول�سنا  واحل�سارية))))).  ال�سيا�سية  الوجهتني 
تلك النقطة التي تناولها الباحثون واملوؤرخون بالدر�ص الوايف والتحليل 

.((0

)9))) بارتولد، تاريخ احل�سارة الإ�سالمية، �ص 88، 89.

)0))) كلود، كاهن، الإ�سالم منذ ن�سوئه حتى ظهور ال�سلطنة العثمانية، ))).

))))) حممد، �سالح داود القزاز، احلياة ال�سيا�سية يف العراق يف عهد ال�سيطرة املغولية، �ص 0)).
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امل�ستفي�ص. اأما ما يعنينا يف هذا املقام فهو مناق�سة اأثر الغزو املغويل 
ويف  عمومًا  الإ�صالمي  امل�صرق  التدين يف  واأمناط  الدينية  احلياة  على 
»الظاهرة  اأن  من  انطالًقا  الكارثة؛  تلك  قبيل  خ�سو�سًا  الأنا�سول 
الدينية« – كما اأ�سلفنا - ل تعمل يف فراغ، واإمنا تت�سل مبا اكتنفها من 

�سياقات �سيا�سية واجتماعية ارتباًطا وثيًقا.

ولئن كانت كارثة الغزو املغويل قد اأدت بامل�سرق الإ�سالمي اإلى 
مزيٍد من التفتت والنق�صام، دافعًة اإياه اإلى مزيٍد من النحطاط على 
�سعيد الُبنى ال�سيا�سية، فاإن اآثارها على �سعيد اللغة والدين والثقافة 
رمبا كانت اأكرث فداحة واأعظم خطًرا. وال�سوؤال الأكرث اإحلاًحا يف هذا 
ال�سياق: ما الذي طراأ على »اإ�سالم« جمتمعات امل�سرق، وخ�سو�سًا يف 
من اخل�سوع ل�سلطة  باأثٍر  التغري  األوان  اإيران والعراق والأنا�صول، من 
اأواخر  اإلى الإ�سالم  املغول الوثنية التي مل تلبث اأن حتولت هي نف�سها 
القرن ال�سابع الهجري )الثالث ع�سر امليالدي)؟ واإلى اأي حدٍّ اأ�سهمت 
 Folk« ال�سعبي  الإ�سالم  ظاهرة  تعزيز  يف  للمغول  الدينية  ال�سيا�سُة 
Islam« التي كان ت�سوف الغالة اأو الت�سوف ال�سعبي الهرطقي اإحدى 

ثمارها؟

تقت�سي الإجابة عن هذا ال�سوؤال املركب اأن نناق�ص موقف املغول 
ل�صيا�صتهم  العري�صة  اخلطوَط  ثانًيا  ن�صتعر�ض  ثم  اأوًل،  »الدين«  من 
اتبعوها  التي  ال�سيا�سة  مالمح  ن�ستعر�ص  اأخرى:  بعبارة  اأو  الدينية، 
جتاه اأ�سحاب الديانات املختلفة يف ربوع اإمباطوريتهم، وعلى راأ�سها 

الإ�سالم.
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القومية  الديانة  هي   »Shamanism« ال�سامانية  كانت 
ال�سائدة بني املغول، ول �سيما يف تاريخهم املبكر)2)))، ولكنها مل تقف 
وامل�سيحية  كالبوذية  اأخرى،  ديانات  اعتناق  وبني  بينهم  يحول  حاجًزا 
اأن  ـــــ  مورجان  ديفيد  يقرر  كما  ــــــ  الي�سري  من  ولي�ص  والإ�سالم))))). 
اأ�سيلة  م�سادر  ثمة  لي�ص  اإذ  دقيًقا؛  حتديًدا  ال�سامانية  ماهية  د  نحدِّ
قد  نق�ص  وهو  وافًيا،  �سرًحا  م�سمونها  �سرح  يف  اإليها  الركون  ميكن 
اإلى مراجعة  بالإ�سافة  الأوروبيني،  الة  الرحَّ �سه جزئيًّا مالحظاُت  تعوِّ

بع�ص امل�سادر الإ�سالمية))))). 

ومهما يكن من اأمر، فالثابت اأن ال�سامانية ديانة وثنية تقوم على 
اأ�سا�ص من تقدي�ص اأرواح الأجداد التي داأب املغول على الحتفاظ ب�سور 
لهم يف خيامهم، معتقدين اأنها ُت�ْسِبغ عليهم احلمايَة اإذا ر�سيت؛ فكانوا 
مون لها من األوان القرابني))))). وجتدر الإ�سارة  يتقون �سخطها مبا يقدِّ
مداركهم  على  ا�ستع�سى  ما  كلَّ  يخ�سون  كانوا  املغول  اأن  الزعم  اإلى 
تلك  حتولت  ف�سيًئا  و�سيًئا  اأ�سراره،  ا�ستكناه  عن  عقولُهم  وعجزت 
اخل�سيُة اإلى عبادة؛ فكانت لهم اآلهة يف النهر واجلبل، وقد�سوا ال�سم�ص 
الرهبة يف  تلقي  كانت  للطبيعة  وكلها مظاهر  والرعد،  والبق  والقمر 

نفو�سهم)6))).

)2))) جورج لين، ع�سر املغول، �ص 2)2.

))))) فوؤاد ال�سياد، املغول يف التاريخ )/))).

((((( David Morgan, The Mongols, p. 40.

((((( David Morgan, The Mongols, p. 43. The Oxford Dictionary of World Religions, 
p. 884.

)6))) فوؤاد، ال�سياد، املغول يف التاريخ )/))).
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وكان الكهنة يف املجتمع املغويل ُيطلق عليهم ال�سامانات )جمع 
�سامان). وكانت مهمة ال�سامان التو�سط بني ال�سخ�ص املغويل املوؤمن 
الأرواُح؛ مما  عليه  تت�سلط  الذي  امل�ستور  الغيب  وبني عامل  بال�سامانية 
بالأرواح.  الت�سال  على  القدرة  اأُوتي  اًفا  عرَّ كان  ال�سامان  اأن  يعني 
وكان يرتدي ثوًبا اأبي�ص وميتطي جواًدا اأبي�ص، ويحمل يف يده ع�سا اأو 
الأرواح املقد�سة، ويعمل  ال�سفاعات لدى  م  �سوجلاًنا وطبلة. وكان يقدِّ
اأنواًعا خمتلفة من الرقى والتعاويذ، ويتلو الأدعية اجلالبة للبكة على 

قطعان املا�سية والأطفال وامل�ستغلني بال�سيد ومن اإليهم))))).

ملحوظ  ح�سور  للبوذية  كان  فقد  ال�سامانية،  اإلى  وبالإ�سافة 
حلَّْت  حتى  اعتناقها،  على  يقبلون  املغول  جعل  ثم  املغويل،  املجتمع  يف 
تدريجيًّا حمل ال�سامانية، وخ�سو�سًا حني اعتنقها قوبيالي)8))). ويرى 
جورج لين اأن ال�سامانية »�سمحت للمغول بالنفتاح على عقائد دينية 
اأكرث تطوًرا بعد احتكاكهم بها يف املناطق التي �سيطروا عليها. فكانوا 
يتكيفون مع املعتقدات اجلديدة التي ت�سادفهم يف البالد التي يغزونها، 

ولكن دون اأن يتبنوها متاًما«)9))).

كانوا  اأنهم  فالواقع  للمغول:  الدينية  بال�سيا�سة  يت�سل  فيما  اأما 
قلة  اأو  الالمبالة  من  ملحوظ  بقدر  الدينية  امل�ساألة  اإلى  ينظرون 
فيما  »بت�ساحمهم  القول  اإلى  الباحثني  بع�ص  دفع  نحو  على  الكرتاث، 

((((( David Morgan, The Mongols, p. 43. 

)8))) فوؤاد، ال�سياد، املغول يف التاريخ )/6)).

)9))) ع�سر املغول، �ص ))2.
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يتعلق مبعتقدات اأولئك اخلا�سعني حلكمهم، فات�سمت معاملتهم لرجال 
يكن  ومل  بالحرتام.....  خدمتهم  يف  دخلوا  الذين  والق�ساو�سة  الدين 
ا على اأعمالهم العدائية حتى واإن ا�سُتخدم اأحياًنا ذريعًة  �سً الدين حمرِّ

لتلك الأعمال«)60)).  

على اأن تلك ال�سيا�سة واإن بدت ت�ساحًما يف الظاهر، فاإنها ل تعدو 
للم�صاألة  اكرتاٍث  قلة  تكون  اأن  ـــــ   والتحقيق  املراجعة  ــــ عند  تكون  اأن 
الدينية اأ�ساًل؛ رمبا لأن املجتمع املغويل البدوي درج على اعتناق اأديان 
ال�سامانية  املغوُل  عرف  فقد  واحدة،  ديانة  على  يجمد  ومل  متعددة، 
وكان  الن�سطورية،  امل�سيحية  اعتناق  على  هم  بع�سُ واأقبل  والبوذية، 
الأتراك الأويغور يدينون باملانوية، ف�ساًل عن اأن التجار امل�سلمني كانوا 
غادين رائحني يف ربوع الإمباطورية املغولية، على نحو اأتاح الفر�سة 

لالحتكاك بالإ�سالم والتعرف عليه))6)).

ــ املت�ساحمة  اأما الإ�سالم فكان ا�ستثناًء من تلك ال�سيا�سة املغوليةـ 
يف راأي البع�ص والالمبالية بالدين يف راأيي ـــــ اإذ ات�سم موقُف املغول من 
ولكن  فح�سب،  ديًنا  الإ�سالم  باعتبار  ل  والوح�سية،  بالق�سوة  امل�سلمني 
اًعا اإلى الهيمنة يتعني  باعتباره اأيديولوجيًة مناف�سة وتنظيًما �سيا�سيًّا نزَّ
اأن  العامل، وخ�سو�سًا  على  بال�سيطرة  املغويل  لتحقيق احللم  تدمريه؛ 

الإ�سالم ياأبي اخل�سوع لأي �سلطة اأخرى، بله اأن تكون �سلطة وثنية. 

)60)) ال�سابق، �ص ))2.

((6(( David Morgan, The Mongols, p. 41. 
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ومهما يكن من اأمر، فقد خ�سعت اأقاليُم امل�سرق الإ�سالمي )التي 
الأنا�سول)  فيها  )مبا  وح�سارته)  الإ�سالم  بنيُة  اأرا�سيها  يف  ت�سكلت 
ذلك  فن�ساأ عن  الإيلخانية،  بالدولة  ُعِرفت  التي  الوثنية  املغول  ل�سلطة 
يف  اإجمالها  ميكن  والفكري،  الديني  ال�سعيدين  على  عميقة  حتولت 

النقاط الآتية:

- اأدت ال�سيا�سة الوح�سية التي انتهجها املغول جتاه امل�سلمني اإلى 
ني/الن�سي«، وخ�سو�سًا يف اإيران والعراق،  طم�ص معامل »الإ�سالم ال�سُّ
وتدمري  وت�سريدهم،  العلماء  بقتل  واملادية؛  العلمية  بنيته  وتفكيك 
الن�سي  الإ�سالم  م�سمون  حتديد  على  القائمة  التعليمية  املوؤ�س�سات 
تعطل  اأن  النتيجة  وكانت  واملكتبات.  واملدار�ص  كامل�ساجد  وحرا�سته؛ 
الن�صاُط العلمي باأكرث مدن امل�صرق )مثل: بخارى، و�صمرقند، والري، 
وني�سابور، ومرو، وبغداد، واملو�سل .....اإلخ)، واأُفِرَغْت تلك املدن من 
اأخرى  اأقاليم  اإلى  فروا  حيث  املعتدلني؛  وال�سوفية  والفقهاء  العلماء 
تلك  املبا�سر )ويف مقدمة  املغويل  التهديد  واأبعد عن خطر  اأمًنا  اأوفر 

الأقاليم التي هاجروا اإليها : م�سر وال�سام والأنا�سول))62)).

الوثنيون  املغول  تبناه  الذي  والق�سائي  القانوين  النظام  كان   -
اأحكامها  و�ساغ  �سنها  التي  القانونية  املدونة  وهي  »اليا�سا«  على  قائًما 
ل املغوُل اإلى الإ�سالم، ظلت ال�سيادة  جنكيز خان))6)). وحتى بعد اأن حتوَّ

)62)) ملزيد من التفا�سيل حول هذه النقطة راجع: �سريين، بياين: املغول، الرتكيبة الدينية وال�سيا�سية، ترجمة: 
�سيف علي، بريوت، املركز الأكادميي لالأبحاث، بريوت، ))20م ، �ص 92 وما بعدها.

((6(( D.O.Morgan, The Great Yasa of Chingiz Khan and Mongol Law in the IlKanate, 
p.163.
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وم�سى  اليا�سا،  اإلى  امل�ستندة  املغولية  وال�سرائع  للقوانني  الت�سريعية 
الواقع  والقوانني على م�ستوى  ال�سرائع  تلك  تتطور  اأن  قبل  وقت طويل 
والإدارية  الت�سريعية  التقاليد  من  القرتاب  بع�ص  لتقرتب  واملمار�سة، 
املرتكزة على الإ�سالم))6))، وكانت النتيجة اأن »تعطلت اأحكام الإ�سالم 

)الن�سي) وا�سطر النا�ص اإلى اتباع اأحكام اليا�سا«))6)).

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  )الوثنيون)  الأوائل  املغوُل  م  يقدِّ مل   -
الرعاية الدينية لرعاياهم امل�سلمني؛ فكان هولكو وثنيًّا يظهر �سيًئا من 
الت�سامح  من  قليل  اأبدى غري  كما  البوذية،  الديانة  اأتباع  على  العطف 
خاتون)66)).  دقوز  امل�سيحية  زوجه  مر�ساة  يبتغي  امل�سيحيني؛  جتاه 
لأبيه  خلًفا  الإيلخانية  عر�ص  تولى  الذي  هولكو  ابن  خان  اآباقا  واأما 
لالإيرانيني خالل  ثقافيًّا  الأ�سواأ  »فتعد مرحلة حكمه  ))66- 680هـ) 
حقبة ال�سيطرة املغولية«))6))؛ حيث »اأمر باأن تبقى الأحكام والقوانني 
�ساأن،  كل  يف  اأ�سدرها  التي  والفرمانات  نافذة،  هولكو  و�سعها  التي 
ان من �سوائب التغيري والتبديل«)68)). ومن ناحية اأخرى، فقد  واأن ُت�سَ
اآباقا  وكان  اإيران،  يف  وا�سًعا  ن�ساًطا  بالبوذية  التب�سري  حركة  �سهدت 
نف�سه يدين بالبوذية، وي�سعى اإلى تعزيز مكانتها يف اإيران، حتى بلغت 
بالغ  تهديًدا  مثَّل  الذي  الأمر  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  نفوذها  ذروة 

))6)) برنارد، لوي�ص، الإ�سالم يف التاريخ، �ص 6)). 

))6)) �سريين، بياين، املغول، الرتكيبة الدينية وال�سيا�سية، �ص 96.

)66)) جامع التواريخ 2/)/220، كارل بروكلمان، تاريخ ال�سعوب الإ�سالمية، �ص )9).

))6)) �سريين، بياين، املغول الرتكيبة الدينية وال�سيا�سية، �ص ))2.

)68)) جامع التواريخ 2/)/)).
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اخلطر على الإ�سالم)69)).

تقارًبا حقيقيًّا  يثمر  الإ�سالم مل  اإلى  املغول  اأن حتول  والواقع   -
الإيلخانية  الدولة  اآل حكم  امل�سلمني، فحني  ال�سكان  بينهم وبني عموم 
الإ�سالم)0)))،  �سعائر  اأظهر  )28)هـ)   -(28(( )تكودار)  اأحمد  اإلى 
غري اأن الوثنية والبوذية كانتا من النت�سار والر�سوخ بني �سفوف املغول 
اإلى احلد الذي دفعهم اإلى التواطوؤ على اغتياله �سنة )68هـ/ )28)م، 
فانتهج  مكانه،  )289)-)8))هـ)  اأرغون  الوثني  اأخيه  ابن  واإقامة 

�سيا�سة عنيفة جتاه امل�سلمني يف خمتلف اأنحاء الدولة))))).

تمدد اإلسالم الشيعي

واأما غازان ))69- )0)هـ/)29)-)0))) الذي ن�ساأ على اعتقاد 
البوذية، فلم يلبث اأن اعتنق الإ�سالم واأظهر �سعائره فور توليه احلكم 
فتبعه عدد كبري من املغول)2)))، غري اأنه ظل متم�سًكا ب�سيا�سة اأ�سالفه 
يف الفتح والتو�سع على ح�ساب جريانه امل�سلمني، مع اللتزام بالقانون 
اإبداء  مع  ني  ال�سُّ املذهب  اعتنق  قد  كان  ولئن  )اليا�سا)))))).  املغويل 

)69)) �سريين، بياين، املغول الرتكيبة الدينية وال�سيا�سية، �ص ))8-2)2.

)0))) نهاية الأرب )02/2)، تذكرة النبيه )/2). وكان تكودار اأول من حتول اإيلخانات املغول اإلى الإ�سالم. وراجع 
ا:  اأي�سً

Reuven Amitai, «The Conversion of Teguder Ilkhan to Islam», Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam, 2001, pp.15-43.

))))) ابن حبيب، احل�سن بن عمر بن حبيب: تذكرة النبيه يف اأيام املن�سور وبنيه، حتقيق: حممد حممد اأمني، 
القاهرة، دار الكتب، )،6)9)/90. �سعيد عا�سور، الع�سر املماليكي، �ص ))، )).

)2))) جممع الآداب يف معجم الألقاب )/0)، اإدوارد براون، تاريخ الأدب يف اإيران )/)). 

))))) جورج، لين، ع�سر املغول، �ص )26.
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�سيء من العطف نحو ال�سيعة)))))، فاإن اأخاه اأوجلايتو خدابنده ))0)- 
)))هـ/)0))- ))))م) قد انحاز اإلى املذهب ال�سيعي انحياًزا كليًّا، 
ففي �سنة 09)هـ/09))م »اأظهر الرف�ص و�سبَّ ال�سحابة ر�سوان اهلل 
عليهم، واأمر اخلطباء بجميع ممالكه باإ�صقاط ا�صم اخللفاء الرا�صدين 
من اخلطبة«))))) حا�سا عليًّا وولديه واآل البيت)6)))، وكان كما يذكر ابن 
ة، ثم حتول عنها اإلى الرف�ص«)))))، ويذكر  نَّ كثري »قد اأقام �َسَنًة على ال�سُّ
ـــ ر�سي اهلل  اأبي بكر وعمر  اأنه قرر غزو املدينة املنورة ونقل  النويري 

ل اهلل هلكه«)8))).  عنهما ـــ من مدفنهما؛ »فعجَّ

ال�سيعة  علماء  تقريب  على  اأوجلايتو  حر�ص  فقد  وكذلك 
ٍر  ُمَطهَّ بن  الدين  جمال  راأ�سهم  وعلى  لهم،  العطاء  واإجزال 
)ت  الطو�سي  الدين  ن�سري  تلميذ  26)هـ/)2))م)  )ت  احِللي 
ال�سنة  اأهل  �سد  اأوجلايتو  تع�سب  املقابل  ويف  2)6هـ/))2)م))9))). 
و�سيَّق عليهم، فكانوا منه بح�سب عبارة البزايل »يف غم �سديد«)80))، 
ول �سيما بعد اأن جتراأ ال�سيعة فجهروا ب�سب اأبي بكر وعمر))8))، فعمت 

))))) اإدوارد، براون، تاريخ الأدب يف اإيران )/))، 8).

))))) كنز الدرر 206/9.

اهلل  عبد  يحيى  اأبو  حتقيق:  الوفيات،  9))هـ/9)))م):  )ت  الدم�سقي  الإ�سبيلي  الدين  علم  البزايل،   (((6(
الكندري، الكويت، غرا�ص للن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، )200، �ص )). انظر: البداية والنهاية ))/))، �سدق 

الأخبار لبن �صاباط 2/)60.

))))) البداية والنهاية ))/))).

)8))) نهاية الأرب 2)/))2.

)9))) البداية والنهاية ))/))).

)80)) الوفيات 90).

))8)) الوايف بالوفيات )/8)، 9).
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الفتنة ربوع الدولة الإيلخانية)82)).

اإظهار  اإلى  خدابنده  �سعى  الذي  الإمامي  الت�سيع  عن  وف�ساًل 
وجود يف  الإ�سماعيلي  املذهب  على  للت�سيع  فقد ظل  و�سعائره،  ر�سومه 
كانوا  الإ�صماعيليني  اأن  ذلك  الإ�صماعيلية؛  الدولة  �صقوط  رغم  اإيران 
يعي�سون يف ظل احلكم املغويل مت�سرتين حتت عباءة الت�سوف، دون اأن 

ينخرطوا ر�سميًّا يف اأي من طرقه املنت�سرة يف اإيران اآنذاك. 

املعلومات  قلة  من  نا�سئ  كثيف  غمو�ص  يحوطها  ظاهرة  وتلك 
يف  الإ�سماعيليني  تطرف  ب�سبب  ال�سدد؛  هذا  يف  املتداولة  التاريخية 
يف  ال�سوفية  بع�ص  تو�سع  فقد  اأخرى  جهة  ومن  التقية.  مبداأ  تطبيق 
ا�ستخدام طرائق التاأويل الباطني على النهج الإ�سماعيلي وتبنوا جملة 
هذا  وب�صبب  الإ�صماعيلية.  ال�صيعية  الأو�صاط  يف  انت�صرت  الأفكار  من 
اأن  مبكان  ال�سعوبة  من  غدا  الإ�سماعيلي/ال�سويف  ال�سيعي  التالقح 
ال�سويف  الفكر  من  ال�سوفية  بلبا�ص  املتدثر  الإ�سماعيلي  الفكر  منيز 

املتاأثر بعقائد ال�سيعة))8)). 

املفعم  اجلو  كان  )))))هـ)  الإيلخانية  الدولة  انهيار  وبعد 
باأ�سباب الفو�سى وال�سطراب ال�سيا�سي منا�سًبا متاًما لتمدد املذهب 

)82)) الوفيات للبزايل، �ص 90)، البداية والنهاية ))/))). وملزيد من التفا�سيل حول انت�سار اأوجلايتو للمذهب 
ال�سيعي راجع: �سريين، بياين، املغول الرتكيبة الدينية وال�سيا�سية، �ص 9)) وما بعدها.

الق�سري،  الدين  �سيف  ترجمة:  الإ�سالمية،  الو�سيط  الع�سر  الإ�سماعيليون يف جمتمعات  دفرتي،  فرهاد،   ((8((
تاريخهم  الإ�سماعيليون:  نف�سه:   للموؤلف  كذلك  وراجع   .2(( �ص   ،  2008 الأولى،  الطبعة  ال�ساقي،  دار  بريوت، 
وعقائدهم، ترجمة: �سيف الدين الق�سري، بريوت، دار ال�ساقي بال�سرتاك مع معهد الدرا�سات الإ�سماعيلية، الطبعة 

الأولى، 2)20، �ص))) وما بعدها.
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ال�سوفية  احلركات  انت�سار  مع  بالتوازي  حركاته،  وانت�سار  ال�سيعي 
امل�سربة بعقائد ال�سيعة واملتاأثرة بتعاليمهم؛ مثل احلروفية. وقد وجدت 
تلك احلركات ف�سحة من الوقت وا�ستغلت الت�سرذم ال�سيا�سي بامل�سرق 
القرنني  اإبان  املوروث  ال�سيعي  الرتاث  نف�سها وحتيي  تنظيم  تعيد  لكي 
الثامن والتا�سع الهجريني. بل اإن تلك الفرتة �سهدت ظهور بع�ص الأئمة 
اإخفاء  واإن ظلوا حري�سني على  اأجنودان بو�سط فار�ص،  النزاريني يف 
هوياتهم))8)). ومبرور الوقت اأ�سبح الت�سيع هو ال�سكل القومي لالإ�سالم 
العا�سر  القرن  مطلع  ال�سفوية  الدولة  بقيام  تاأكد  ما  وهو  الإيراين، 

الهجري ))90- 8)))هـ/ 02))- 6)))م)))8)).

تعزيز التصوف الشعبي

التي  الدينية  ال�سيا�سة  اإن  القول:  ميكن  �سبق،  ما  �سوء  ويف 
ملختلف  اًل  متقبِّ مناًخا  الإ�سالمي  امل�سرق  يف  اأوجدت  املغول  اتبعها 
امليول والنزعات الدينية، الأمر الذي اأف�سح الطريق اأمام منو حركات 
بالد  اإلى  انتقلت  ومنها  اإيران،  ال�سويف/ال�سعبي، وخ�سو�سًا يف  الُغُلو 
اأرا�سيها.  عن  الرتكمانية  القبائل  هجرات  تنقطع  مل  التي  الأنا�سول 
)الن�سي/ امل�سمون  من  فارغ  باإ�سالم  تدين  القبائل  تلك  وكانت 

ر بالأفكار ال�سامانية التي عززها الوجوُد املغويل)86)). الفقهي)، متاأثِّ

))8)) فرهاد، دفرتي، الإ�سماعيليون يف جمتمعات الع�سر الو�سيط ، �ص ))2، 8)2.

))8)) كلود، كاهن، تاريخ الإ�سالم، �ص 8)). وراجع كذلك: فرهاد دفرتي، الإ�سماعيليون: تاريخهم وعقائدهم، 
�ص 2)).

)86)) كولن، ترينر، الت�سيع والتحول يف الع�سر ال�سفوي، �ص 06)، 2))، ))).
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يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ا�سطراب  اأن  املحقق  ومن 
الفقر  معدلت  وارتفاع  املغوُل،  احتلها  التي  الإ�سالمية  املجتمعات  ُجّل 
اأ�سهم  النفو�ص وال�سمائر  بني �صكانها، وا�صتيالء الياأ�ض والقنوط على 
يف تعزيز امليول ال�سوفية التي امتزجت مبمار�سات غريبة موروثة من 
يف  جمعت  التي  القلندرية  كجماعات  الو�سطى،  اآ�سيا  �سعوب  تقاليد 

�سفوفها كثرًيا من امل�سعبذين وقلياًل من الأتقياء))8)).

»الإ�سالم  �سمور  مع  ال�سعبي  الت�سوف  انت�سار  تزامن  وقد 
واعتزت  ال�سريعة،  مفاهيم  فانح�سرت  التقليدية،  ُبَناه  وتاآكل  الن�سي« 
حياتها)88)).  ونظم  بتقاليدها  الرتكمان)  )وخ�سو�سًا  الرحل  الأقوام 
وبعبارة اأخرى فقد امتدت حركاُت الغلو ال�سويف ممتزجًة باأهواء �سيعية 
وا�سحة يف الفراغ الديني الذي �سار اإليه امل�سرُق الإ�سالمي ب�سبب الغزو 
املغويل. ومن التقاطع بني الت�سوف والت�سيع والغلو ومواريث الثقافات 

املحلية تكّون ما �سمي »الت�سوف ال�سعبي الهرطقي«)89)).

األناضول تحت الحماية المغولية

اأ�سحاب  ــــ �ساأن غريهم من  بظهور املغول فقد �سالجقُة الروم 
يجدوا  ومل  ا�ستقاللهم،  ـــــ  الإ�سالمي  بامل�سرق  ال�سيا�سية  الكيانات 
الغزاة  لأولئك  ))2)م  ))6هـ/  �سنة  منذ  اجلزية  اأداء  يف  غ�سا�سة 

))8)) كلود، كاهن، تاريخ الإ�سالم، �ص 62).

)88)) كولن، ترينر، الت�سيع والتحول، �ص )))، بارتولد، تاريخ احل�سارة الإ�سالمية، �ص )9.

)89)) علي، اإبراهيم دروي�ص، ال�سيا�سة والدين يف مرحلة تاأ�سي�ص الدولة ال�سفوية، بريوت، املركز العربي لالأبحاث 
ودرا�سة ال�سيا�سات، بريوت، الطبعة الأولى، ))20، �ص 8)2، 9)2.
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الذين مل يكتفوا بقبولها بو�سفها دلياًل على التبعية واخل�سوع، بل جعلوا 
الأرا�سي  على  وي�ستولون  �سافًرا  تدخاًل  ال�سالجقة  �سوؤون  يتدخلون يف 
التابعة لهم، بل اإنهم ا�ستولوا على عا�سمتهم قونية �سنة ))6هـ/ ))2)م 
للدولة  تابعة  ولية  جمرد  التاريخ  ذلك  منذ  ال�سالجقة  دولة  لت�سبح 

الإيلخانية يف اإيران حتى �سقوطها نهائيًّا �سنة )0)هـ/ )0))م)90)).

الناجمة  ال�سيا�سية  الآثار  كوبريلي  فوؤاد  حممد  املوؤرخ  ويجمل 
ال�سيا�سية  احلياة  »خ�سعت  قائاًل:  الأنا�سول  على  املغول  هيمنة  عن 
هم  املغويل  اجلي�ص  قادة  وكان   .... املغول  احلكام  لإرادة  الأنا�سولية 
اإدارة  على  الرقباء  وهم  كلها،  ال�سلجوقية  للبالد  احلقيقيني  احلكام 
ال�سالجقة، وم�سروفات ال�سلطان ال�سلجوقي والأمراء، وتكاليف جي�ص 
والهدايا  ال�سنوية  الإتاوة  واإر�سال  املغول،  من  القوم  وعلية  الحتالل 
بال�سرائب  ذرًعا  النا�ص  و�ساق  املالية،  امل�سكالت  فتفاقمت  للقان؛ 
�سد  دائًما  تعمل  النظام،  فا�سدة  الإدارية  الأجهزة  وكانت  املتزايدة، 
م�سلحة ال�سعب. وبالإ�سافة اإلى ذلك كانت الفنت ت�ستعر بني �سالطني 
ال�سالجقة واأمرائهم، في�سعى بع�سهم ببع�ص عند املغول... وكان هذا 
تاأديبية... وحتولت حال  تعقبها حمالت  اإلى معارك حربية  يوؤدي  كله 

الأنا�سول اإلى اأ�سواأ حال من الفو�سى وال�سطراب«))9)).

)90)) لني، بول، تاريخ الدول الإ�سالمية ومعجم الأ�سرات احلاكمة، ترجمة: اأحمد ال�سعيد �سليمان، القاهرة، دار 
التاريخ  الإ�سالمي، درا�سة يف  التاريخ  الأ�سرات احلاكمة يف  كليفورد.اأ.بوزورث،  املعارف، 2)9)، )/ 6))- ))). 
اإبراهيم الع�سكري، عني للدرا�سات والبحوث  والأن�ساب، ترجمة: ح�سني علي اللبودي، القاهرة، مراجعة: �سليمان 

الإن�سانية والجتماعية، )99)،.�ص )8). 

))9)) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 68، 69.
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ومن مظاهر تلك الفو�سى ال�سيا�سية: ا�سمحالُل �سلطة الدولة 
املركزية ل�سالح الع�سائر الرتكمانية الرعوية التي اعتادت حياة احلرب 
من  مزيد  اأمام  الطريَق  املغويل  الغزُو  فتح  فقد  وكذلك  والقتال)92)). 
هجرات القبائل الرتكية التي توغلت يف الأنا�سول وا�ستوطنت املناطق 
هجرات  عن  ف�ساًل  البيزنطية))9))،  لالإمباطورية  املتاخمة  اجلبلية 
ع�سكرية،  حاميات  باعتبارها  الأنا�سول  دخلت  التي  املغولية  القبائل 
ولكنها ما لبثت اأن ترتكت وذابت �سريًعا يف حميط الأغلبية الرتكية))9)). 
اأن الع�سائر البدوية اجلديدة )الرتكية واملغولية)  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
التي وطنتها ال�سلطة الإيلخانية يف �سرق الأنا�سول وو�سطه كانت ترغم 
الع�سائر الرتكية القدمية على الن�سحاب اإلى املناطق اجلبلية البعيدة 

واإلى احلدود الغربية لالأنا�سول))9)).

وتاآكل  ال�سيا�سي،  )الفو�سى  اعتبارات  من  �سبق  ما  �سوء  ويف 
الأمنوذج  ل�سالح  ي،  النَّ�سّ الإ�سالم  حار�سة  املركزية  الدولة  �سلطة 
ال�سعبي  لالإ�سالم/الت�سوف  الطبيعية  احلا�سنة  يعد  الذي  الرعوي 
الهرطقي، وكثافة الهجرات املغولية والرتكمانية، ومنو النزعة ال�سيعية) 
البدع  ا خ�سبة جلميع  »اأر�سً الأنا�سول  اأن تغدو  امل�ستغرب  مل يكن من 
الدينية« على حد تعبري كولن ترينر)96))، وهي البدع التي مثَّلتها خري 

)92)) اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/2))، ))).

))9)) ال�سابق )/))).

))9)) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 80، )8، 82.

))9)) ال�سابق، �ص )8.

)96)) الت�سيع والتحول يف الع�سر ال�سفوي، �ص )2)، 22).
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متثيل طوائُف الدرواي�ص )القلندرية واحليدرية) الذين وجدوا يف بالد 
مبادئهم  لن�سر  الو�سطى؛  واآ�سيا  اإيران  من  لهم  اأ�سلح  بيئًة  الأنا�سول 
وتعاليمهم))9))، وخا�سة يف الإمارات احلدودية التي ن�ساأت على اأنقا�ص 

دولة ال�سالجقة، وعلى راأ�سها الإمارة العثمانية.

الدولة العثمانية في مرحلة اإلمارة: احتضان 
التصوف الشعبي 

مل ت�ستمر احلماية التي فر�سها املغول على بالد الأنا�سول فرتًة 
طويلة، فلئن كان من املعقول األ يجد املغوُل �سعوبة كبرية يف اإخ�ساع 
التي  الفتية  الرتكمانية  الدول  فاإن  ا�سمحاللها،  اأواَن  ال�سالجقة  دولة 
عن  الدفاع  يف  م�صت  �صقوطهم  وبعد  ال�صالجقة  �صقوط  قبيل  تكونت 
كياناتها ال�سيا�سية النا�سئة وتاأكيد ا�ستقاللها غري اآبهة ب�سطوة املغول 
الإيلخانيني)98))، وهي »قوى حملية اأفادت من تفكك الإدارة الإيلخانية 
وت�ساحمها، فظهرت بالتدريج يف الن�سف الثاين من القرن الثالث ع�سر 
ت�سوؤل  اأو  وتعظم  تق�سر  اأو  تطول  التاريخية  اأدوارها  وكانت  امليالدي 
بح�سب مواقعها اجلغرافية من ناحية، وبح�سب قدرة حكامها من ناحية 

))9)) بارتولد، تاريخ احل�سارة الإ�سالمية، �ص )9.

)98)) ومن تلك الدول: بنو قرا�سي )00)- )))هـ/ 00))- 6)))م)، وبنو �ساروخان )00)- ))8هـ/ 00))- 
0)))م)، وبنو اآيدين )00)- )80هـ/ 00))- )0))م)، وبنو اإزمري )806- 829هـ/ )0))- )2))م)، وبنو منت�سا 
)00)- 829هـ/ 00))- )2))م)، وبنو تكه )00)- 0)8هـ/ 00))- 26))م)، وبنو اأ�سرف )ــ 28)هـ/ ــ )2))م)، 
888هـ/   -6(( قرامان  وبنو  28))م)،   -((00 2)8هـ/   -(00( كرميان  وبنو  ــ)9))م)،  )9)هـ/  )ــ  حميد  وبنو 
6)2)- )8))م)، وبنو جاندار ))69- 866هـ/ 292)- )6))م)، وبنو ذولقادر )0))- 928هـ/ 9)))- )2))م)، 
وبنو رم�سان )80)- ))0)- 8)))- 608)م). انظر: لني بول، تاريخ الدول الإ�سالمية ومعجم الأ�سرات احلاكمة 

.((0 -(8( /2
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اأخرى«)99)). 

وكانت الدولة العثمانية )680- 2)))هـ/ )28)- )92)) اأبرَز 
تلك الدول املحلية، واأطولها عمًرا واأعمقها تاأثرًيا يف تاريخ الأنا�سول. 
لت يف غ�سون قرنني من جمرد اإمارة �سغرية اإلى اإمباطورية  وقد  حتوَّ
�سبه  جميعها  ال�سغرى  اآ�سيا  اإلى  بالإ�سافة  ت�سمل  الأطراف  مرتامية 
وم�سر  وال�سام  بكر  وديار  وكرد�ستان  القرم  وبالد  البلقان  جزيرة 

واجلزيرة العربية)200).

�ساأن  اإمارتهم،  تاأ�سي�ص  منذ  العثمانيني  عقول  على  �سيطر  وقد 
الأنا�سول،  الرتكمانية يف غرب  احلدود  اإمارات  اأ�سحاب  من  غريهم 
التقليدي  البيزنطية )العدو  اأو اجلهاد �سد الإمباطورية  فكرُة الغزو 
واأقاليم. وكان ا�ستمراُر تلك  اأرا�ص  لالإ�سالم)، وانتزاع ما يتبعها من 
الفكرة حيًة يف النفو�ض �صرَط بقاٍء بالن�صبة لتلك الإمارة ال�صغرية، يف 
جمتمٍع مل يكن يعرف من �صروط الوجود والبقاء غرَي القوة التي مل تكن 

تعني اإل الغزو والتو�سع. 

وهكذا انتهجت الدولُة العثمانية منذ قيامها اأواخر القرن ال�سابع 
الهجري )الثالث ع�سر امليالدي) �سيا�سًة تو�سعية تقوم على التغلغل يف 

)99)) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 6).

)200) ملزيد من التفا�سيل عن قيام الدولة العثمانية وتو�سعها راجع: دونالد، كواترات، الدولة العثمانية، تعريب: 
خليل،   ،(6  -(( �ص  العثماين،  التاريخ  اأ�سول  يف  م�سطفى،  الرحيم  عبد  اأحمد   ،8(  -(( �ص  اأرمنازي،  اأمين 
ال�سعوب  اإلى النحدار ، �ص )) وما بعدها، كارل بروكلمان، تاريخ  الن�سوء  العثمانية من  الدولة  ايناجليك، تاريخ 

الإ�سالمية، �ص 06) وما بعدها. 
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الأنا�سول والتو�سع يف اأرا�سيها على ح�ساب القوة امل�سيحية املتمثلة فيما 
بقي للبيزنطيني من اأرا�ٍض وممتلكات، ثم على ح�صاب القوى الإ�صالمية 
الأنا�سول حتت  توحيد  ابتغاء  ال�سغرية؛  الرتكية  الإمارات  لة يف  املتمثِّ
ــــ ل  العثمانية  النظر  ـــ من وجهة  نبيل  العثمانية، وهو هدف  ال�سيادة 
يقل يف اأهميته عن هدف ال�ستيالء على اأرا�سي غري امل�سلمني، متهيًدا 

للعبور اإلى اأوروبا امل�سيحية ومد نطاق اجلهاد اإلى اأرا�سيها. 

التي  ال�سعبية  الثقافة  ذات  ــــ  الرتكمانية  الع�سائر  كانت  وملا 
الأ�سا�سي  القوام  هي  ـــــ  وتقاليده  الرعوي  املجتمع  قيُم  عليها  تهيمن 
فقد  واجتماعيًّا؛  �سكانيًّا  تكونها)  مرحلة  )يف  العثمانية  الإمارة  لبنية 
ال�سعبي  الإ�سالم  لأمنوذج  الدينية  ال�سيادة  تكون  اأن  الطبيعي  من  بدا 
اأو الت�سوف ال�سعبي )الهرطقي)، واأن يكون لأقطابه ودراوي�سه �سالت 
وثيقة بالبكوات العثمانيني))20)؛ حيث كان هوؤلء الدراوي�ص »هم الذين 
هون احلياة الدينية عند ع�سائر الرتكمان البدوية، ويعتنقون فهًما  يوجِّ
دينيًّا يعك�ص بقوة عاداتهم القبلية القدمية واآثار الثقافات الروحية قبل 

الإ�سالم«)202). 

وكان م�سطلح »اأبدالن روم« اأو »اأبدال الروم« هو امل�سطلح الذي 
اإلى  املنتمني  الأنا�سول، من  املتجولني يف  الدرواي�ص  اأُطلق على طائفة 
طرق �ستى؛ كالقلندرية واحليدرية والبابائية، وهي الطرق الوافدة من 
اآ�سيا الو�سطى واإيران، والتي كانت توؤلف بينها جميًعا م�سابُه وا�سحة، 

))20) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص 6)، )28. 

)202) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 2/))).
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وُيطلق على كبار م�سايخهم »الأبدال«، و»الباباوات«))20). 

ويف املقابل، فاإننا ل ن�ستطيع اأن نتحدث عن تاأثري حقيقي للطرق 
ال�سوفية املعتدلة )كاملولوية واخللوتية والرفاعية) يف مرحلة تاأ�سي�ص 
الإمارة العثمانية؛ ذلك اأن تلك الإمارة باعتبارها اإحدى اإمارات التخوم 
�سهدت وجوًدا كثيًفا للع�سائر الرتكمانية كما اأ�سلفنا، وهي ع�سائر كانت 
هيمنت  التي  ذاتها  الفكرة  وهي  واجلهاد،  الغزو  فكرُة  عليها  ت�سيطر 
على العقلية العثمانية ووجهت �سيا�ستها، يف حني اأن الطرق ال�سوفية 
املعتدلة كانت تعتنق منًطا من الت�سوف الراقي الذي تنا�سبه حياة املدن 
امل�ستقرة، والذي مييل اإلى الت�سالح مع تعاليم الإ�سالم الفقهي. ومن 
هنا فلم يجد اأبناُء تلك الطرق ما يجذبهم اإلى تلك البيئة اخل�سنة التي 
)الهرطقي)  ال�سعبي  الإ�سالم  ومبادُئ  الرعوي  املجتمع  قيُم  تتنازعها 

املتاأثر باملعتقدات القبلية القدمية))20).

مع  الأوائل  العثمانيني  الأمراء  حتالف  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
ق لالإمارة العثمانية  اأولئك الدراوي�ص )الهراطقة) كان اأمًرا �سروريًّا حقَّ
النا�سئة فائدتني: الأولى: النتفاع بالقدرات القتالية لأولئك الدراوي�ص 
ومريديهم يف غزو الأرا�سي البيزنطية، والثانية: اإ�سباغ ال�سرعية على 
احلكم العثماين يف جمتمع قبلي كان ينظر اإلى الدراوي�ص نظرة ملوؤها 

التقدير والحرتام))20).

العثمانية  الدولة  تاريخ  اإيناجليك،  خليل،   ،((2  ،((( �ص  العثمانية،  الدولة  قيام  كوبريلي،  فوؤاد  حممد،   (20((
)م�سرد امل�سطلحات الذي و�سعه املوؤلف ملحًقا للكتاب)، �ص ))).

))20) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 2/2)).

))20) ال�سابق 8/2)).
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واأبدال مراد،  اأبدال مو�سى،  الدراوي�ص )مثل:  داأب  وهكذا كان 
الغازية؛  العثمانية  اجليو�ص  �سحبة  يف  اخلروج  على  اأبدال)  وقمرال 
�سورة  املناقب  كتب  لهم  قدمت  وقد  اجلهاد.  اأعمال  يف  للم�ساركة 
من  ب�سيوف  الكفار  ويحاربون  ال�سفوف،  يتقدمون  فكانوا  اأ�سطورية، 
اهلل  دين  يف  النا�ص  ويدخل  اأعدادهم،  قلة  رغم  ويهزمونهم  خ�سب، 

اأفواًجا بف�سل دعوتهم)206).

ذلك  ا�ستمرار  على  حري�سني  العثمانيون  الأمراء  بدا  وقد 
الروم  واأبدال  الأخية  تلقوه من جماعات  الذي  واملعنوي  املادي  الدعم 
الأرا�سي  من  كثرًيا  فاأقطعوهم  والبابائية)،  واحليدرية  )القلندرية 
يف املناطق املفتوحة، واأقاموا لهم الزوايا والتكايا، وخ�س�سوا لها من 

الأوقاف ما ي�ساعد على ا�ستمرار ن�ساطها الديني والجتماعي))20). 

من  لطريقتني  مركًزا  تعريًفا  نقدم  اأن  الآن  املنا�سب  من  ولعله 
اأبرز طرق الت�سوف ال�سعبي يف الأنا�سول يف تلك الفرتة التاأ�سي�سية من 
تاريخ الدولة العثمانية، وهما: الطريقة القلندرية، والطريقة احليدرية، 

وذلك على النحو الآتي:

الق�لن��دري�ة

عادة  ُي�َسار  القلندرية  الطريقة  ن�ساأة  عن  احلديث  �سياق  يف 
ال�ساوي) )ت  ال�ساوجي )اأو  ال�سيخ جمال الدين حممد بن يون�ص  اإلى 

)206) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص 60).

))20) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 8/2)).
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عجمي  �سيخ  وهو  الطريقة.  تلك  موؤ�س�َص  باعتباره   ((2(2 0)6هـ/ 
الواقعة بني  الإيرانية  املدن  اإحدى  �ساوة،  اإلى مدينة  ينتمي  )اإيراين) 
الري وهمذان. وقد اجتاح املغوُل �سنة ))6هـ/220)م تلك املدينة، فيما 

بوا عمرانها، وفتكوا باأهلها فتًكا ذريًعا)208). اجتاحوه من املدن، وخرَّ

لي  والذي منيُل اإليه اأن ال�سيخ املذكور ل يعدو اأن يكون اأحَد ممثِّ
تلك الطريقة التي ن�ساأت وت�سكلت مبادوؤها يف اإيران واآ�سيا الو�سطى)209)، 
رة يف ذلك اإلى حد بعيد بالطريقة املالمتية، ثم بالطريقة الي�سوية  متاأثِّ

التي اأملحنا اإليها اآنًفا واإلى تاأثريها يف تدين الأمة الرتكية)0)2). 

الثالث  اإيران منذ القرن  اأما الطريقة املالمتية فقد ظهرت يف 
الرابع  القرن  يف  خرا�سان  يف  وا�سًعا  انت�ساًرا  و�سادفت  الهجري، 
و�سيوخها  رجالها  اأ�سهر  ومن  تاله.  وما  امليالدي)  )العا�سر  الهجري 
املوؤ�س�سني: حمدون الق�سار، واأبو حف�ص احلداد واأبو عثمان احلريي. 
واملالمة كما يذكر اأبو العال عفيفي »اأ�سلوب من اأ�ساليب تقومي النف�ص 
وحماربتها وتطهريها من �سوائب العجب والرياء«؛ ومن هنا فقد كان 
من اأ�سول تلك الطريقة »اإخفاء املظاهر التي تنم عن احلياة الروحية، 
اإلى ال�سلة بني العبد وربه، بل والظهور بني  وخ�سو�سًا ما ي�سري منها 
ا�ستجالًبا  ال�سرع؛  ظاهر  مع  تتفق  ل  اأنها  يبدو  التي  باملظاهر  النا�ص 
ملالمة النا�ص وتاأنيبهم؛ ولذا �سموا باملالمتية«)))2). ويبدو اأن ظهور تلك 

)208) ياقوت احلموي، معجم البلدان )/ 9)). 

العامة  امل�سرية  الهيئة  القاهرة،  الباوي،  را�سد  ترجمة:  املي�سرة،   الإ�سالمية  املو�سوعة  جب،  ر.  ا.  هـ.   (209(
للكتاب، مكتبة الأ�سرة، ))20، 2/))8. 

)0)2) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 2/)8)، حممد فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية،�ص ))).

مكتبة  للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  القاهرة،  الإ�سالم،  الروحية يف  الثورة  الت�سوف  العال عفيفي،  اأبو   (2(((
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الطريقة كان رّد فعٍل على مبالغة بع�ض ال�صوفية يف احلفاوة بالطقو�ض 
وال�سعائر الظاهرة)2)2).

املالمتية  مبادئ  �سوغ  اأعادت  القلندرية  الطريقة  ظهرت  فلما 
التطرف  من  هائل  قدر  على  ينطوي  جديًدا  ت�سكياًل  تعاليمها  و�سكلت 
امل�سرقية  الثقافات  باألوان من  التعاليم  تلك  اأن مزجت  بعد  وال�سذوذ، 
يف  �سالكًة  واملانوية،  وال�سامانية  كالبوذية  الإ�سالم؛  روح  عن  الغريبة 

التاأثر بتلك الثقافات م�سلك الطريقة الي�سوية)))2).

وبالنظر اإلى الأو�ساع ال�سيئة التي عا�سها امل�سرُق الإ�سالمي على 
لنا القول  ــــ وهي الأو�ساع التي ف�سَّ ال�سيا�سي والجتماعي  ال�سعيدين 
اأن تلقى القلندرية رواًجا كبرًيا يف  ـــــ مل يكن من امل�ستغرب  اآنًفا  فيها 
الدرواي�ص  هجرات  من  بتاأثري  تنتقل  اأن  قبل  الو�سطى،   واآ�سيا  اإيران 

الإيرانيني والرتكمان اإلى الأرا�سي العربية، واإلى بالد الأنا�سول. 

اأحد  ــــ  اآنًفا  اإليه  امل�سار  ــــ  ال�ساوجي  الدين  جمال  كان  ولقد 
روا بتعاليم الطريقة القلندرية يف الأرا�سي  اأولئك الدرواي�ص الذين ب�سَّ
العربية، واأ�سفوا عليها طابًعا تنظيميًّا كانت تفتقر اإليه،  وكانت �سريُتُه 
مثاًل عمليًّا حلياة �سيخ قلندري؛ ولذا اأرى من املنا�سب اأن نخ�سه بكلمة 

خمت�سرة. 

الأ�سرة، ))20، �ص )28، )28. 

)2)2) ال�سابق، �ص )28.

)))2) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 2/)8).
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يف  املبكرة  حياته  واأخبار  ال�ساوجي  الدين  جمال  ب�سرية  يحيط 
اإيران غمو�ٌص كثيٌف، واإن كانت امل�سادر العربية التي ترجمت له تذكر 
620هـ/  �سنة  حدود  يف  ــــ  املغول  من  فراًرا  ــــ  دم�سق  اإلى  هاجر  اأنه 
)22)، فا�ستقر به املقام يف زاوية ال�سيخ عثمان الرومي بجبل قا�سيون، 
اأعر�ص  اأن  يلبث  مل  ثم  العلم.  ومدار�سة  القراآن  قراءة  على  عاكًفا 
الباب  مبقبة  واأقام  الزاوية  فرتك  اد،  هَّ الزُّ �سبيل  و�سلك  الدنيا  عن 
ال�سغري يف قبة ال�سيدة زينب بنت زين العابدين، حيث اجتمع بطائفة 
من �سوفية العجم، وعلى راأ�سهم ال�سيخ جالل الدين الدركزيني)))2)، 
وال�سيخ عثمان كوهي الفار�سي. ثم بدا له من قبيل املبالغة يف اإظهار 
الزهد والتق�سف اأن يحلق راأ�سه وحليته وحاجبيه، فتبعه طائفٌة واقتدوا 
ُعِرفت  التي  الطريقة  لتلك  �سعاًرا  اأ�سبحت  التي  العادة  تلك  يف  به 
»الذين  باأنهم  القلندرية  بطوطة  ابن  عرف  ولذلك  بـ»القلندرية«)))2)؛ 

يحلقون حلاهم وحواجبهم«)6)2).

اإلى ذلك امل�سلك،  اإلى ال�سبب الذي دعاه  اأوماأ ابن بطوطة  وقد 
فذكر اأنه »كان جميل ال�سورة ح�سن الوجه، فعلقت به امراأٌة من اأهل 
�ساوة، وكانت ترا�سله وتعار�سه يف الطرق، وتدعوه لنف�سها وهو ميتنع، 

)))2) ن�سبة اإلى دركزين: بلدة من نواحي همذان. معجم البلدان 2/ 2)). 

 /2 عبا�ص  حمزة  ن�سرة  الزمان،  مراآة  ذيل  واأخباره:  ال�ساوجي  الدين  جمال  �سرية  من  تقدم  فيما  راجع   (2(((
098)- 02))، م�سالك الأب�سار 8/ )22، 222، الوايف بالوفيات )/ 292، )29، املقفى )/ 22)، )2)، الدار�ص يف 
تاريخ املدار�ص 2/ 0)2، 2)2. ويف املعجم الفار�سي الكبري:  قلندر: دروي�ص جمرد و�سياح  ومتجول ل ينت�سب اإلى 
طريقة، وقلندرية: مقطوعة من ال�سعر حتتوي على اأفكار القلندرية. اإبراهيم الد�سوقي �ستا، املعجم الفار�سي الكبري، 

القاهرة، مكتبة مدبويل، 992)، 2/)))2.

)6)2) رحلة ابن بطوطة، )/2).
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طريقه  على  داٍر  اإزاء  له  ت�صدت  عجوًزا  له  ت  د�صَّ اأمُرُه  اأعياها  فلما 
�سيدي  يا  له:  قالت  بها  مرَّ  فلما  خمتوم،  كتاب  وبيدها  امل�سجد،  اإلى 
اأحت�سن القراءة؟ قال: نعم، فقالت له: الكتاُب وجهه اإيلَّ ولدي واأُِحبُّ 
�سيدي،  يا  له:  قالت  الكتاب  فتح  فلما  نعم،  لها:  فقال  علي،  تقراأه  اأن 
باأ�سطوان الدار، فلو تف�سلت بقراءته بني بابي  اإن لولدي زوجة، وهي 
البابني، غلَّقت  تو�سط بني  فاأجابها لذلك، فلما  ت�سمعها،  الدار بحيث 
العجوز الباب، واأخرجت املراأة جواريها فتعلقن به، واأدخلته اإلى داخل 
الدار، وراودته املراأة عن نف�سه، فلما راأى األ خال�ص له، قال لها: اإين 
حيث تريدين، فاأريني بيت اخلالء، فاأرته اإياه، فاأدخل معه املاء، وكانت 
عنده مو�سى جديدة، فحلق حليته وحاجبيه، وخرج عليها، فا�ستقبحت 
فبقي  بذلك،  اهلل  وع�سمه  باإخراجه  واأمرت  فعله،  وا�ستنكرت  هيئته، 
على هيئته فيما بعد، و�سار كل َمْن ي�سلك طريقته يحلق راأ�سه وحليته 

وحاجبيه«)))2).

تعقيب على الرواية العربية

احلق اأننا ل ن�ستطيع الت�سليم ب�سحة ما ورد يف الرواية العربية 
من معطيات تاريخية عن جمال الدين ال�ساوجي؛ لأنها توحي باأنه ابتكر 
تلك الطريقة، مبا ا�ستملت عليه من تطرف يف الزهد وخمالفة �سارخة 
الطريقة  تلك  اأن  حني  يف  دم�سق،  اإلى  هجرته  بعد  املجتمع،  لأعراف 
غري  بفرتة  التاريخ  ذلك  قبل  الو�سطى  واآ�سيا  اإيران  يف  معروفة  كانت 
موؤمًنا  اإليها  منت�سًبا  تركها  اإيران  ترك  حني  ال�ساوجي  واأن  ق�سرية، 

)))2) ال�سابق نف�سه. 
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مببادئها داعًيا اإلى قيمها. 

ز نقدنا ملا ورد يف امل�سادر العربية؛  ولعل رواية ابن بطوطة تعزِّ
لأنها توؤكد اأن ال�ساوجي درج على عادة حلق حليته وراأ�سه وحاجبيه يف 
الطريقة  لأبناء  �سعاًرا  التي كانت  العادة  راأ�سه )�ساوة)، وهي  م�سقط 
القلندرية. وذلك مع حتفظنا على م�سمون رواية ابن بطوطة نف�سها؛ اإذ 
يلوح لنا اأنها من اختالق القلندرية اأنف�سهم؛ اإذ اأرادوا اأن ي�سفوا على 
ا�ستهجان معا�سريهم، ف�ساًل عن حترمي  مثار  كانت  التي  العادة  تلك 
ال�سرع لها، ُبْعًدا اأخالقيًّا، عن طريق اخرتاع تلك الق�سة التي اأوردها 
ابن بطوطة والتي ل يخفى ت�سابهها الوا�سح مع ق�سة نبي اهلل يو�سف، 

عليه ال�سالم. 

اإلى  ال�ساوجي  الدين  جمال  هاجر  فقد  اأمر،  من  يكن  ومهما 
فتبعه  بها،  اعتزل  زاوية  لنف�صه  وابتنى  بدمياط  ا�صتقر  حيث  م�صر؛ 
جماعٌة من اأهلها و�صلكوا م�صلكه، حتى قيل: اإن قا�صي دمياط واأولده 
م�سيخة  يف  ال�ساوجي  خلف  وقد  و�سحبوه.  حلاهم  فحلقوا  به  تاأثروا 
القلندرية بدم�سق رجالن من �سوفية اإيران النازحني اإلى ال�سام هما: 
اأن�ساأ  الذي  البلخي  حممد  ال�سيخ  ثم  الدركزيني،  الدين  جالل  ال�سيخ 
لدراوي�ص القلندرية زاوية بجبل املزة حتملت الدولُة نفقة بنائها يف عهد 

الظاهر بيب�ص)8)2).

وعلى هذا النحو اأ�سحى للقلندرية امتداد يف الأرا�سي العربية، 

)8)2) راجع: امل�سادر ال�سابقة. 
Karamustafa, God's unruly friends, p.52.
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تلك  لأتباع  الرئي�ص  املعقل  التي ظلت  اإيران  املهاجرين من  عن طريق 
تدفق  ا�ستمرار  اإلى  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر  الطريقة)9)2). 
القلندرية اإلى م�سر وال�سام طوال القرنني الثامن والتا�سع الهجريني، 
وهو الأمر الذي ترتب عليه ظهور مراكز جديدة لها يف القاهرة)220)، 

وقو�ص يف �سعيد م�سر))22)، والقد�ص)222). 

القلندرية في األناضول

عرفت الأنا�سوُل الطريقة القلندرية عن طريق املهاجرين اإليها 
من اإيران واآ�سيا الو�سطى خالل القرن ال�سابع الهجري )الثالث ع�سر 
امليالدي). ولعل من اأبرز ال�سخ�سيات القلندرية يف ذلك الإقليم: اأبو 
ا�ستقر  وقد  ال�ساوجي.  الدين  ال�سيخ جمال  مريدي  اأحد  نك�ساري  بكر 
بقونية، وعا�سر مولنا جالل الدين الرومي الذي كان على معرفة جيدة 
بالقلندرية ومبادئها))22). وكذلك فقد كان للقلندرية وجود ملحوظ يف 
بقاع اأخرى من الأنا�سول خارج قونية، وقيل: اإن حاجي بكتا�ص التقى 

بجماعة من قلندرية خرا�سان يف م�ستقره بقري�سهر))22).  

)9)2) اإيليا، باولويج بطرو�سف�سكي، الإ�سالم يف اإيران، �ص 06)، املو�سوعة الإ�سالمية املي�سرة 2/))8.

ا: ال�سلوك 2/)/ 9)2، املقفى )/ )6). )220) املواعظ والعتبار )/2/ ))8.  وراجع اأي�سً

))22) نهاية الأرب  ))/ 08)، 09).

)222) الأن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل 2/ )6، )6.

(22(( Ahmet T. Karamustafa, op. cit., p. 61. 

(22(( Ibid, p. 62. 
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الطريقة الحيدرية

ُتْن�َسب تلك الطريقُة اإلى ال�سيخ قطب الدين حيدر )ت ))6هـ/ 
ويت�سم  الأولى،  ن�ساأته  واأ�سوَل  �سريَته  الغمو�ُص  يكتنف  الذي   ((220
ما ُيروى عنه من اأخبار بنزعة اأ�سطورية وا�سحة. والثابت اأنه ن�ساأ يف 
خرا�سان يف تلك املنطقة التي ت�سمى الآن برتبة احليدرية �سمال اإيران، 
بل  التجوال،  بحياة  ـــــ  ال�سوفية  من  كثري  بخالف  ـــــ  ُموَلًعا  يكن  ومل 
عا�ص معظم حياته يف عزلة �سديدة فوق اأحد اجلبال))22). وقد ُرِزَقْت 
طريقُتُه املتاأثرة بالطريقة الي�سوية وامل�سبعة باملفاهيم ال�سيعية انت�ساًرا 
وا�سًعا يف جميع اأنحاء اإيران)226). وت�سري بع�ُص امل�سادر اإلى وجود �سلة 
الطريقة  موؤ�س�ص  ويل  بكتا�ص  وحاجي  حيدر،  الدين  قطب  بني  قوية 
البكتا�سية؛ ومن هنا فقد داأب البكتا�سية بعد ت�سكل طريقتهم وا�ستقرار 
نظامها على اإحياء ذكرى �سيوخ احليدرية؛ تاأكيًدا لعمق ال�سالت بني 

الطريقتني))22).

وقد داأب احليدريُة على التنقل بني بلدان امل�سرق الإ�سالمي يف 
�سورة جماعية)228)؛ ويف هذا الإطار ا�ستقبلت بالُد ال�سام �سنة ))6هـ/ 
بدم�سق،  ا�ستقروا  حيث  احليدرية،  الطائفة  هجرات  اإحدى  ))2)م 

(22(( Ahmet T. Karamustafa, op. cit., pp. 44,45

)226) الإ�سالم يف اإيران، �ص )0).

))22) بديعة عبد العال، الفكر الباطني يف الأنا�سول، ، القاهرة، الدار الثقافية للن�سر، الطبعة الأولى، 0)20م، 
�ص )2.

بكتاب:  املعروف  املذاهب،  على  ال�سريف  ال�سرع  مدخل  املالكي  العبدري  حممد  بن  حممد  احلاج،  ،ابن   (228(
املدخل، القاهرة، دار الرتاث، بدون تاريخ، )/ 99).
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وكان لهم بظاهرها زاويٌة �سارت مركًزا لهم)229).

وهناك م�سابه كثرية بني القلندرية واحليدرية من حيث العادات 
لها  �سنعر�ص  )التي  املتطرف  الزهد  وقيم  ال�سلوك  ومظاهر  الدينية 
اأو فرًعا  لحًقا)؛ حتى لقد اعتب البع�ُص احليدرية امتداًدا للقلندرية 
طريقة  فعدوهما  بينهما،  خلطوا  املوؤرخني  من  واآخرون  فروعها.  من 
بدم�سق  الزاوية احليدرية  ي  ُي�َسمِّ النعيمي  اأن  مثاًل  ذلك  فمن  واحدة، 
التاريخية  امل�سادر  نظرت  وقد  احليدرية«)0)2).  القلندرية  »الزاوية 
طائفتني  بو�سفهما  الطائفتني  تلك  اإلى  وال�سامية)  )امل�سرية  العربية 
اأعجميتني من طوائف ال�سوفية؛ اإذ كان كثري منهم يتحدثون الفار�سية 
ويحر�سون على ارتداء زي الأعاجم، وهو الأمر الذي دفع اأحد الباحثني 
اإلى ا�ستنتاج اأن القيادة واملريدين يف هاتني اجلماعتني كانوا جميًعا من 

الإيرانيني، يف الأقاليم العربية)))2). 

الحيدرية في األناضول 

ال�سابع  القرن  يف  الأنا�سول  بالد  احليدريُة  الطريقُة  دخلت 
املغولية؛ حيث  ال�سيادة  اإبان حقبة  امليالدي)،  )الثالث ع�سر  الهجري 
انت�سرت يف بع�ص القرى واملناطق الآهلة بالع�سائر الرتكمانية، كما كان 

)229) تاريخ الإ�سالم ))/ 668، البداية والنهاية ))/ )28. انظر: النعيمي، حميي الدين عبد القادر بن حممد 
حتقيق:  املدار�ص،  تاريخ  يف  الدار�ص  بعنوان:  املطبوع  املدار�ص،  لأحوال  الدار�ص  واإر�ساد  الطالب  تنبيه  الدم�سقي: 

جعفر احل�سني، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الثانية، 2006، 2/2)2.

)0)2) الدار�ص يف تاريخ املدار�ص 2/2)2.

(2((( Ahmet T. Karamustafa, op. cit., p. 55.
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لها وجود ملحوظ يف بع�ص املدن. وت�سري امل�سادر الرتكية اإلى �سيخني 
�سهريين من �سيوخ تلك الطريقة يف الأنا�سول، منت�سف القرن املذكور، 
وهما: حاجي مبارك حيدري الذي كان يقيم بزاويته يف قونية، وال�سيخ 
على  كان  اأولهما  اأن  وُروي  ب�ستانيًّا،  يعمل  كان  الذي  حيدري  حممد 
اأحد مريديه  يعده  كان  الذي  الرومي  الدين  وثيقة مبولنا جالل  �سلة 

املقربني)2)2).

اإلى  ينتمي  �سهري  حيدري  دروي�ص  اإلى  العربية  امل�سادر  وت�سري 
الأنا�سول، وهو براق بابا. واأ�سله من دوقات، اإحدى البلدات الأنا�سولية 
اأمرًيا يف اجلي�ص، يف حني كان  اأبوه  الواقعة بني قونية و�سيوا�ص، وكان 
)�ساري  مريدي  اأحد  بابا  براق  وكان  مرموًقا.  اإداريًّا  موظًفا  عمه 
الكثيف.  ال�سعر  ذو  الكلب  ومعناها  براق،  ا�سم  منحه  الذي  �سلتق)، 
وقد �سافر براق اأواخر القرن ال�سابع الهجري اإلى اإيران، حيث حظي 
مبكانة رفيعة لدى ال�سلطان غازان ثم اأوجلايتو. ويف جمادى الأولى �سنة 
06)هـ/06)) توجه براق اإلى دم�سق، يف �سحبة جماعة من احليدرية 
�سواربهم،  ويبقون  حلاهم  يحلقون  كانوا  حيدري،  مائة  عددهم  بلغ 
ومعهم  منهم جوكان)))2)،  واحد  كل  كتف  وعلى  عادة احليدرية،  على 
وباجلملة فقد كان منظرهم  العليا،  الثنية  واحد مقلوع  وكل  اأجرا�ص، 
ب�سعًا وهيئتهم م�ستقذرة)))2). وكان ال�سيخ براق مالزمًا للعبادة )خالًفا 

)2)2) بديعة، عبد العال، الفكر الباطني يف الأنا�سول، �ص )2، )2.

)))2) اجلوكان: املحجن اأو ال�سوجلان الذي ت�سرب به الكرة. القلق�سندي، �سبح الأع�سى )/8)).

ا:  )))2) نهاية الأرب 2)/)2)، الدرر الكامنة )/))، املنهل ال�سايف )/))2. وراجع اأي�سً
Ahmet T. Karamustafa, op. cit., p. 62.
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اأ�سحابه،  يوؤدب  حمت�سب  ومعه  واأذكار  اأوراد  وله  احليدرية)  جلمهور 
رها عن وقتها �سربه اأربعني �سوطًا، وحني عوتب  فمن ترك �سالة اأو اأخَّ
اأح�سن  وقد  للفقراء.  م�سخرة  اأكون  اأن  اأردت  قال:  املنكرة  هيئته  على 
اإليه حاكم دم�سق واأكرمه، ف�ساأله عما يريد فقال: التوجه اإلى القد�ص 
فاأذن له، وزوده مبا يكفيه لل�سفر، ثم اأراد الدخول اإلى م�سر فمنع من 
ذلك)))2). ويف طريق عودته اإلى اإيران قتل براق بابا بالقرب من جيالن 
لطانية، حيث بنى  �سنة )0)هـ/)0))- 08))م، فحملت رفاته اإلى ال�سُّ

اأوجلايتو تكية لأتباعه)6)2).

ول بد من التنويه يف هذا املقام مبا قامت عليه الأدلُة التاريخية 
القلندرية واحليدرية يف كثرٍي  وانت�صار  املغويل  الغزو  من القرتان بني 
اإليها  ُيْنظر  كان  التي  الأقطار  تلك  الإ�سالمي، حتى  العامل  اأقطار  من 
باعتبارها حار�سة »الإ�سالم النَّ�سي« اأواخر الع�سور الو�سطى؛ كال�سام 
وم�سر. ويوؤكد كوبريلي اأن هاتني الطريقتني كانتا اأعظم انت�ساًرا واأ�سد 
تدفق  حيث  الإيلخانيني؛  ل�سلطة  خ�سوعها  اإبان  الأنا�سول  يف  تاأثرًيا 
الأنا�سول  املغولية على  القلندرية واحليدرية يف ظل احلماية  دراوي�ص 
والع�سائر  القرى  على  مق�سوًرا  ن�ساطهم  يكن  ومل  تعاليمهم،  لن�سر 
الرتكمانية، بل و�سل اإلى ق�سور ال�سالجقة، واإلى اأمراء احلدود، وعلى 

راأ�سهم الأمراء العثمانيون الأوائل)))2). 

)))2) انظر: امل�سادر ال�سابقة.

(2(6( Ahmet T. Karamustafa, op. cit., p. 62. 

)))2) قيام الدولة العثمانية، �ص 8))، 9)).
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الحيدرية بين التصوف والتشيع  

من  اأ�سا�ص  على  احليدرية  للطريقة  ال�سوفية  الفل�سفة  تقوم 
التجرد الكامل عن كل ما يربطهم باحلياة الدنيا من عالئق و�سالت 
مادية؛ ومن هنا فلم يكن لهم موطن ثابت اأو مكان ي�ستقرون فيه؛ اإذ 
التجرد  يتعنيَّ  التي  الدنيوية  العالئق  اإحدى  ــــ  ت�سورهم  يف  ــــ  املكان 
التجول  وكان  وجوههم،  على  هائمني  حياتهم  عا�سوا  فقد  ولذا  منها؛ 
طريقتهم.  ميزت  التي  الرئي�سة  ال�سمات  اإحدى  والأ�سقاع  البالد  يف 
وكانوا يعلِّقون يف اأعناقهم اأطواًقا حديدية، باعتبارها رمًزا اإلى التحرر 
املطلق من كل رغبة مادية. وكذلك فلم تكن لهم طقو�ص دينية منظمة 

اأو �سعائر خا�سة متيزهم عن غريهم)8)2). 

علي  الإمام  اأن طريقة  كزعمهم  قوية،  للت�سيع  ميول  وللحيدرية 
واأن معرفة ذلك  اإلى اهلل،  املف�سي  الوحيد  الطريق  اأبي طالب هو  بن 
الطريق تعني بلوغ ال�سّر الإلهي، و�سدة اعتقادهم يف اأئمة ال�سيعة الثنى 

ع�سر)9)2).

ولعل تلك النزعة ال�سيعية هي التي دفعت بع�ص م�سايخ احليدرية 
اإلى التعاون مع املغول الغزاة، وقيامهم بالتج�س�ص ل�ساحلهم على دولة 
ني اآنذاك)، وخا�سة اأن بداية ظهورهم  املماليك )حامية الإ�سالم ال�سُّ
يف بالد ال�سام كانت �سنة ))6هـ/))2)م قبل �صقوط اخلالفة العبا�صية 

)8)2) بديعة، عبد العال، الفكر الباطني يف الأنا�سول، �ص )2.

)9)2) ال�سابق، �ص )2، 26.
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ب�سنة واحدة)0)2)، وُيروى اأن ال�سيخ علي احليدري �سيخ الزاوية احليدرية 
يف حلب  كان اأثناء اجتياح تيمورلنك ملدينة حلب ير�سد اجلنود املغول 

اإلى اأرباب الأموال من اأهلها، مل�سادرتهم)))2).

القلندرية والحيدرية: )المبادئ والطقوس(

اإذا كان بني القلندرية واحليدرية م�سابُه كثرية، فقد كان اجلامع 
وحتتفظ  وممار�سًة،  قيًما  املتطرف  الزهد  اإلى  اجلنوح  بينهما  الأكب 
ذلك  �سور  من  بكثري  العربية)  امل�سادر  )وخا�سة  التاريخية  امل�سادر 
ــــ  ذكرنا  كما  ــــ  واحلاجبني  والراأ�ص  اللحية  �سعر  حلق  فكان  الزهد؛ 
والإعرا�ص  الدنيا  الزهد يف  ل�سدة  اإظهاًرا  القلندرية؛  للطريقة  �سعاًرا 
اللحية  اإطالق  اأن  اإلى  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر  مباهجها.  عن 
بوجوب  القول  يف  الن�سي  الإ�سالم  مذهب  عن  ف�ساًل  ـــــ  وال�سارب 
املجتمعات  للرجولة يف  ز  املميِّ ال�سعار  كانا هما  ـــ  ا�ستحبابه  اأو  اللحية 
الإ�سالمية اآنذاك؛ ولذا فقد كان حلقهما اإحدى العقوبات املعروفة يف 

ذلك الع�سر)2)2). 

تنمو  �سواربهم  ويدعون  حلاهم  يحلقون  فكانوا  احليدرية  واأما 
بغري تهذيب؛ اقتداًء ب�سيخهم قطب الدين حيدر )ت ))6هـ/220)) 

القلندرية،  ال�سوفية  القونوي:  الف�سل  اأبو  انظر:   .28(/(( والنهاية  البداية   ،668/(( الإ�سالم  تاريخ   (2(0(
تاريخها وفتوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية فيها، بريوت، الطبعة الأولى، 2002، �ص 9).

)))2) �سبط، بن العجمي، برهان الدين اإبراهيم بن حممد: كنوز الذهب يف تاريخ حلب، حتقيق: �سوقي �سعث، 
فالح البكور، حلب، دار القلم العربي، 996)- )99)، 0/2)). وراجع كذلك: اأبو الف�سل القونوي، القلندرية 80.

)2)2) �سعيد، عبد الفتاح عا�سور، املجتمع امل�سري يف ع�سر املماليك، �ص )22.
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الذي اأ�سره الإ�سماعيليُة فعاقبوه بق�ص حليته وترك �ساربه، كما يزعم 
احليدرية)))2). 

وكان القلندري يرتدي ثوًبا متوا�سًعا من ال�سوف اأو اللباد، اأ�سود 
اللون اأو اأبي�ص. واآخرون كانوا يكتفون بارتداء �سرتة ق�سرية ف�سفا�سة، 
اأ�سبه باجُلَواِلق )ال�سوال)؛ ولذا فقد قيل لهم اأحياًنا: اجلوالقية. وكانوا 
فيها  ي�سعون  اإناء )طا�سة)  ي�سريون حفاة، حاملني متعلقاتهم، وهي: 
ما يت�سولونه من النا�ص، وع�سا خ�سبية، بالإ�سافة اإلى احللي املعدنية 
كالأ�ساور واخلوامت والعقود والأحزمة واخلالخيل، وملعقتهم اخل�سبية 

الطويلة)))2). 

وكذلك فقد درج احليدرية على ارتداء ثياب قليلة ل تكاد ت�سرت 
)الفقيه  احلاج  ابن  يقول  كما  وذلك  الركوع،  اأو  ال�سجود  عند  العورة 
املالكي): »من املثــلة وال�سهرة وك�سف العورة وترك ال�سالة؛ اإذ اإنه ل 
العورة فيها ول يف غريها«)))2). وا�ستهر احليدرية كذلك  يجوز ك�سف 
على  بها  لُيْعَرفوا  رءو�سهم  على   (Tall Hats( طويلة  قبعات  باتخاذ 
عادة الإيرانيني)6)2). وكانت تلك القبعة تتدلى منها اثنا ع�سر ذوؤابة، 

)))2) تاريخ الإ�سالم ))/668، البداية والنهاية ))/)28، الدار�ص يف تاريخ املدار�ص 2/2)2، اأبو الف�سل القونوي، 
القلندرية، �ص 80.

ا: )))2) جورج لين، ع�سر املغول، �ص )26، 268. وراجع اأي�سً
Karamustafa, God's Unruly Friends, p.19.

)))2) املدخل )/)9).

)6)2) تاريخ الإ�سالم ))/668، البداية والنهاية ))/)28، وراجع كذلك:  
Karamustafa, op. cit., p.53.
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رمبا كانت رمًزا اإلى اأئمة ال�سيعة الثني ع�سر الذين اآمنوا بهم)))2).

وم�سلكهم  ال�ساذ  مبظهرهم  واحليدرية  القلندرية  لفت  وقد 
»ويوجد  قائاًل:  رحلته  يف  طافور  فو�سفهم  الرحالة،  اأنظار  الغريب 
واأهدابهم،  وحواجبهم  وحلاهم  روؤو�سهم  يحلقون  رجال  بالقاهرة 
اأنهم يفعلون ذلك تطهًرا،  ويحيون حياة ت�سبه عي�سة املجانني زاعمني 
اأجل  من  واأنهم  ومباهجها،  الدنيا  من  يهربون  اهلل  �سبيل  يف  واأنهم 
اأج�سامهم. وبع�سهم مي�سون  ا يحلقون كل �سيء على  اأي�سً هذا ال�سبب 
وي�سعون  النحل  بع�سل  اأنف�سهم  يلطخون  واآخرون  القرون،  لب�سوا  وقد 
الري�ص ....وهكذا يذهبون مذاهب �ستى قائلني: اإنهم معذبو الن�سارى، 

ويوقرهم امل�سلمون توقرًيا عظيًما«)8)2). 

وعلى هذا النحو، كانت الهيئة املزريُة املخالفة لأعراف املجتمع 
وتقاليده �سفة مركزية جلماعات القلندرية واحليدرية. وي�سري البع�ص 
اإلى اأن تلك الهيئة كانت اأثًرا من اآثار فل�سفتهم ال�سوفية القائمة على 
املادية؛  والرغبات  اللتزامات  قب�سة  من  والتحرر  الظاهر،  اإهمال 
ُيوؤَْبه  اأن  ينبغي  فال  الظاهر  واأما  وحده،  بالباطن  العبة  اأن  معتبين 
عندهم  فا�ستوى  باملجتمع،  الدرواي�ص  اأولئك  يباِل  فلم  هنا  ومن  له. 
اإر�ساوؤه اأو اإغ�سابه، بل اإنهم كانوا حري�سني على اإغ�سابه؛ احتقاًرا له، 

وا�ستهانة مبا توا�سع عليه من ر�سوم وتقاليد)9)2).

)))2) بديعة، عبد العال، الفكر الباطني يف الأنا�سول، �ص 26.

)8)2) طافور: رحلة طافور يف عامل القرن اخلام�ص ع�سر امليالدي، ترجمة: ح�سن حب�سي، مكتبة الثقافة الدينية، 
القاهرة، 2002م، �ص )6، )6.

)9)2) جورج، لين، ع�سر املغول، �ص 268.
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وكان احليدرية يتخذون احلديد عادًة و�سعاًرا يعرفون به، فكان 
خوامت،  اأ�سابعه  يف  وي�سع  �سوارين  يده  يف  يلب�ص  احليدري  ال�سويف 
اأذنيه حلقتني من  اأو يعلق يف   ، ويحمل يف عنقه طوًقا من حديد كالُغلِّ
حديد. وكان من عادتهم كذلك لب�ص الأطواق احلديدية حول اأع�سائهم 
»اأن �سيوخهم حني ياأخذون  التنا�سلية لقمع الرغبة اجلن�سية، زاعمني 
عليهم العهد يفعلون بهم ذلك، وياأمرونهم اأن ُيلب�سوه ملن يقتدي بهم، 

لِّ املعا�سي حتى ل ُتْرَتكب«)0)2).  ويقولون: اإن ذلك ُقفل على حَمِ

وقد اأ�سار ابن بطوطة اإلى تلك العادة التي ا�ستهر بها احليدرية 
معر�ص  يف  قال  حيث  �ساوة؛  مدينة  يف  مراكزهم  لأحد  زيارته  اإبان 
التعريف بهم: »وهم الذين يجعلون ِحَلق احلديد يف اأعناقهم واآذانهم، 
ا يف ذكورهم حتى ل يتاأتى لهم النكاح«. ومن هنا فقد  ويجعلونها اأي�سً
كانت العزوبة مبداأ من مبادئهم الرئي�سة)))2). ومن الالفت للنظر اأنهم 
ابن احلاج مبحبة  يتهمهم  زعموه؛ حيث  ما  نقي�ص  يتورطون يف  كانوا 

املرد وكرثة الختالط بهم)2)2). 

والعبادات  الفرائ�ص  باإهمال  القلندرية واحليدرية  ا�ستهر   وقد 
احليدرية  اإن  بل  وال�ستثناء؛  الندرة  على  اإل  اأدائها  وعدم  ال�سرعية، 
زادوا على ذلك الزعم باأنها تبعد الإن�سان عن جوهره الإلهي ال�سامي، 

)0)2) املدخل )/98)، تاريخ الإ�سالم ))/668. وراجع كذلك:
Karamustafa, op. cit., p.46.

)))2) حممد، فوؤاد كوبريلي، قيام الدولة العثمانية، �ص ))).

)2)2) املدخل )/98).
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واأنها حجاب يحول بينهم وبني الفي�ص اأو احلب الذي هو اأ�سا�ص احلياة 
احلقة)))2). 

وعدم  الكت�ساب  ترُك  واحليدرية  القلندرية  مبادئ  من  وكان   
على  والعي�ُض  الآخرين،  جهد  وت�صوُل  �صناعة،  اأو  بحرفٍة  ال�صتغال 
ًما  عطايا الدولة و�سدقاتها، فال عجب كانوا عبًئا على املجتمع وَخ�سْ
بحران  كان  حني  هولكو  اأن  ُروي  ال�سياق  هذا  ويف  العاملة.  قوته  من 
�سنة 8)6هـ/260)م وقف له جمع من القلندرية، ف�ساأل ن�سري الدين 
فُقِتلوا،  بقتلهم  فاأمر  العامل،  يف  َلة  َف�سْ فاأجابه:  هوؤلء؟  َمْن  الطو�سي: 
ثم �ساأل الطو�سى عن معنى قوله، فقال: النا�ص اأربع طبقات بني اإمارة 
عليهم)))2).  َكالًّ  كان  منهم  يكن  مل  فمن  وزراعة،  و�سناعة  وجتارة 
الإقباَل على النخراط يف تلك الطرق يف  ر  اليونيني يف�صِّ فاإن  وكذلك 
الأرا�سي العربية قائاًل: »وكرث املنتمون اإليها طلًبا للراحة والفراغ«)))2).

القول  املعا�سرين  واملوؤرخني  الباحثني  من  كثري  بني  وي�سود   
بوجود �سبه قوي بني طوائف القلندرية واحليدرية ومن قبلهم الي�سوية 
ناق�ص روفن  القدمية. وقد  الهند  واأديان  والزراد�ستية  ال�سامانية  وبني 
القلندرية  الت�سابه بني دراوي�ص  اأميتاي )Reuven Amitai) م�ساألة 
املغول)،  الدين  رجال  اأو  )الكهنة  املغول  ال�سامانات  وبني  واحليدرية 
يكون  اأن  يعدو  ل  املظهر  يف  الطائفتني  بني  ت�سابه  اأي  اأن  اإلى  فانتهى 

)))2) بديعة، عبد العال، الفكر الباطني يف الأنا�سول، �ص 26.

)))2) كتاب احلوادث ملوؤلف من القرن الثامن الهجري، املن�سوب خطاأً لبن الفوطي، �ص ))2.

)))2) ذيل مراآة الزمان 02/2)).
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ت�سابًها �سطحيًّا، نافًيا اأن يكون اجنذاب اإيلخانات املغول اإلى ال�سوفية 
توؤيده  اأن ذلك ادعاء ل  ال�سامانات، موؤكًدا  بينهم وبني  امل�سابه  ب�سبب 
امل�سادر. وذكر يف هذا ال�سياق اأن ال�سامان يف دين املغول التقليدي كان 
ي�سعى اإلى مكافحة القوى ال�سارة والنظر يف امل�ستقبل من اأجل تف�سريه 
والتنبوؤ به، عن طريق م�ساعدة الأرواح. اأما ممار�سات اأولئك الدرواي�ص 

فكانت تتغيا الفناء يف اهلل اأو الحتاد به، كما يزعمون)6)2).

القلندرية والحيدرية وتدخين الحشيش

كانت »احل�سي�سة« اإحدى الرذائل التي ابُتليت جمتمعات امل�سرق 
الإ�سالمي، وقد اقرتن ذكرها بالطريقة احليدرية؛ حيث يروي احل�سن 
اأول  اأنَّ  ِبّية«  الُقنَّ مدائح  يف  الأدبية  »ال�سوانح  كتاب  �ساحب  حممد  بن 
من ُعرف بتعاطيها هو ال�سيخ قطب الدين حيدر )ت ))6هـ/220))، 
اأ�سحابه بتناوله  بـ»القنَّب«، وُيو�سي  اأوراق النبات املعروف  ياأكل  فكان 
الفكرة،  ويجلو  الهمَّ  ُيْذهب  اأكله  اأن  زاعًما  العامة،  عن  اأمره  وكتمان 
فكانوا يزرعونه بزاويته ول يكادون ينقطعون عن تناوله)))2)؛ ومن هنا 

فقد ُن�سبت احل�سي�سة اإليه حتى ُعرفت بـ»ُمداَمة حيدر«. 

تلك  عنه  نفى  من  ثمة  اأن  نذكر  اأن  يقت�سي  الإن�ساف  اأن  بيد 
التهمة واأكد اأنه مل ياأكل احل�سي�سة يف عمره األبتة، بل ن�سبها اإليه عامُة 

(2(6( Sufis and Shamans: Some Remarks on the Islamization of the Mongols in the 
Ilkhanate, p. 38. 39.

)))2) املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي، املواعظ والعتبار يف ذكر اخلطط والآثار، حتقيق: اأمين فوؤاد �سيد، 
لندن، موؤ�س�سة الفرقان، 2002، )/8))، ))). 
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اأهل خرا�سان ل�ستهار اأ�سحابه »احليدرية« بها، واأن اإظهارها كان قبل 
وجوده بزمان طويل، حيث كانت معروفة ببالد الهند ومنها انتقلت اإلى 

اإيران والعراق والأنا�سول وال�سام وم�سر)8)2).

العامل  يف  احل�سي�سة  اكت�ساف  فيعزو  الزرك�سي  الدين  بدر  اأما 
الهجري)  ال�سابع  القرن  ومطلع  ال�ساد�ص  القرن  )اأواخر  الإ�سالمي 
اإليه،  اأحدهما: هو ال�سيخ حيدر امل�سار  اأحد رجلني من ال�سوفية:  اإلى 
كانت  فقد  ولذا  القلندري؛  ال�ساوجي  الدين  جمال  ال�سيخ  هو  والآخر: 

ت�سمى حيدرية وقلندرية)9)2).

ويبدو اأن »الطرق ال�سوفية الهرطقية« – وعلى راأ�سها القلندرية 
ا عن اخلمر)260)، واإن  واحليدرية - اأقبلت على احل�سي�ص وراأْت فيه عو�سً
ا جمهوًل  �سرًّ القنبية ظلت  اأن احل�سي�سة  كان ذلك ل يقوم دلياًل على 
اإلى مطلع القرن ال�سابع الهجري حتى اكت�سفها هوؤلء، بل كانت معروفة 
القدماء،  واليونانيون  الهنود  عرفها  التاريخ،  ذلك  قبل  بخ�سائ�سها 
ونقل الأطباء امل�صلمون يف م�صنفاتهم عن اأبقراط وجالينو�ض ما يتعلق 

مبزاج هذا العقار وخوا�سه ومنافعه وم�ساره))26).

)8)2) ال�سابق )/9))-)2).

)9)2) الزرك�صي، زهر العري�ض يف اأحكام احل�صي�ض، خمطوط بدار الكتب امل�صرية، جماميع تيمور عربي ))6))، 
رقم امليكروفيلم )0))29)، لوحة )2).

(260( Karamustafa, God's Unruly Friends, p.54.

))26) قال ابن َجْزَلة )ت )9)هـ/00))م) يف كتابه »منهاج البيان فيما ي�ستعمله الإن�سان«:«القنَّب الذي هو ورق 
ي، والب�ستاين اأجوده«. وال�سهداجن: فار�سي معرب، وهو حب القنب. انظر: املواعظ  ْهداجَن منه ب�ستاين ومنه َبرِّ ال�سَّ
والعتبار )/)2). وقال ابن البيطار )ت 6)6هـ/ 8)2)م) يف كتابه »املفردات«: »ومن الِقنَّب نوع ثالث يقال له القنب 
ا اإذا تناول الإن�سان  ا، وهو ُي�سكر جدًّ الهندي، ومل اأره بغري م�سر، ويزرع يف الب�ساتني، وي�سمى باحل�سي�سة عندهم اأي�سً
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 وقد زعم بع�ص ال�سوفية اأنهم يق�سدون من ا�ستعمال احل�سي�سة 
املني؛  جتفيَف   - وال�سرور  الفرح  لذة  من  فيها  يجدونه  عما  ف�ساًل   -
الزنا.  يف  يوقع  ما  اإلى  نفو�سهم  متيل  ل  حتى  اجلماع  �سهوة  لقطع 
القنب  ورق  يطبخ  من  فمنهم  �ستى:  طرائق  تعاطيها  يف  لهم  وكانت 
يجففه  من  ومنهم  ا،  اأقرا�سً ويعمله  عجيًنا  ي�سري  حتى  جيًدا  طبًخا 
قلياًل ثم يحم�سه ويفركه باليد ويخلط به قلياًل من ال�سم�سم املق�سور 
الذكر  »لقمة  »احل�سي�سة«  ي�سمون  هوؤلء  وكان  ومي�سغه)262).  وال�سكر 
والفكر«))26). وقد انتقد الفقيُه ال�سافعيُّ تاج الدين ال�سبكي تلك الفئة 
حيث  لذًعا؛  انتقاًدا  العربية)  الأرا�سي  )يف  احل�سي�سة  تتعاطى  ممن 
قال: »فهوؤلء القوم اتخذوا اخلوانق ذريعًة للبا�ص الزور واأكل احل�سي�ص 

والنهماك على حطام الدنيا«))26). 

القلندرية  راأ�سهم  )وعلى  العجم  �سوفية  اتهاَم  د  يوؤكِّ ومما 
املرذولة  العادة  تلك  ن�سر  يف  واأثرهم  احل�سي�ص  بتعاطي  واحليدرية) 
»وقدم  قائاًل:  املقريزي  ذكره  ما  الإ�سالمية،  املجتمعات  بع�ص  يف 
العجم  �سوفية  )ويق�سد  العجم  مالحدة  من  �سخ�ص  القاهرة  اإلى 
املنحرفني) �سنع احل�سي�سة بع�سل.... و�سماها العقدة، وباعها ُخْفية، 

منهم قدر درهم اأو درهمني، حتى اإن من اأكرث منه يخرجه اإلى حد الرعونة، وقد ا�ستعمله قوم فاختلت عقولهم، 
واأدى بهم احلال اإلى اجلنون، ورمبا قتلت«. املواعظ والعتبار )/)2).

)262) املواعظ والعتبار )/22)-)2).

))26) اأبو الف�سل القونوي، ال�سوفية القلندرية ))).

))26) ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ) ت))) هـ/69))م): معيد النعم ومبيد النقم، 
حتقيق: حممد علي النجار، اأبو زيد �سلبي، حممد اأبو العيون، القاهرة، مكتبة اخلاجني، الطبعة الثالثة، 996) ، 

�ص )2).
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ف�ساع اأكلها، وف�سا يف كثري من النا�ص مدة اأعوام«))26). 

اأن  تعاطيها  على  والإقبال  احل�سي�سة  انت�سار  على  �ساعد  ورمبا 
ْت على حترمي  املذاهب الفقهية الأربعة مل تن�ص على حترميها كما ن�سَّ
والنووي  ال�سريازي  اإ�سحاق  كاأبي  املتاأخرين؛  الفقهاء  اأن  بيد  اخلمر. 
وابن تيمية اأفتوا باأنها م�سكرة كاخلمر)266). ومل ي�سذ عن هذه الفتوى 
للعقل  مف�سدة  اأنها  ذكر  حيث  قواعده؛  يف  القرايف  العبا�ص  اأبي  �سوى 
املـَُغيِّب  هو  امل�سكر  اأن  والإف�ساد  الإ�سكار  بني  والفرق  م�سكرة،  ولي�ست 
للعقل مع ن�سوة و�سرور كاخلمر، اأما املف�سد فهو امل�سو�ص للعقل مع عدم 

ال�سرور كالبنج))26). 

القلندرية والحيدرية في نظر اإلسالم النصي

واحليدرية  القلندرية  تعاليَم  املعتدلون  وال�سوفية  الفقهاء  اأنكر 
�سحيح  عن  مروق  من  متثله  ما  بيان  يف  وا�ستفا�سوا  وممار�ساتهم، 
ال�سريعة والت�سوف مًعا. ويف هذا الإطار تباأ �سهاب الدين ال�سهروردي 
حيث  الت�سوف؛  دائرة  من  واأخرجهم  القلندرية  من  ))2)هـ)  )ت 
عر�ص لهم يف كتابه »عوارف املعارف« حتت عنوان »ذكر من انتمى اإلى 
ر اأنهم قوم طرحوا التقيد باآداب ال�سريعة  ال�سوفية ولي�ص منهم«، وقرَّ
وتهاونوا باأحكامها، ومل يرت�سموا خطى املتزهدين املتعبدين، فال عجب 
كان حظهم من الت�سوف ل يتجاوز ظاهر اللب�سة، فلي�سوا عند التحقيق 

))26) املواعظ والعتبار )/)2).

)266) بدر، الدين الزرك�سي، زهر العري�ص يف حترمي احل�سي�ص، لوحة 2، ).

))26) ال�سابق، لوحة )، )، 6، ).
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العوام  اأن  وزعموا  ال�سريعة  ر�سوم  نبذوا  الزنادقة  من  �سرذمة  �سوى 
فح�سب هم املخاطبون بها، »وهذا هو عني الإحلاد والزندقة والإبعاد، 

ْتها ال�سريعة فهي زندقة«)268).  فكل حقيقة ردَّ

وملا كان بع�ص القلندرية ين�سبون اأنف�سهم اإلى املالمتية التي هي 
نن والآثار، وحتقٌق بالإخال�ص  »حال �سريف ومقام عزيز ومت�سك بال�سُّ
قائاًل:  حا�سمة  بعبارة  بينهما  ال�سهروردي  ق  فرَّ فقد  وال�سدق«)269)، 
»والفرق بني املالمتي والقلندري: اأن املالمتي يعمل يف كتم العبادات، 
والقلندري يعمل يف تخريب العادات، واملالمتي يتم�سك بكل اأبواب الب 
موقف  نف�سه  ويوقف  الأعمال  يخفي  ولكنه  فيه،  الف�سل  ويرى  واخلري 
العوام يف هيئته وملبو�سه وحركاته واأموره؛ �سرًتا للحال لئال ُيْفَطن له، 
وهو مع ذلك متطلع اإلى طلب املزيد«)0)2)، بخالف القلندري الذي مل 

يقيَّد نف�سه بفرائ�ص ال�سريعية اأ�ساًل. 

6)))هـ)  )ت  املالكي)  الإ�سالحي  )الفقيه  احلاج  ابن  ويبني 
ما تنطوي عليه عادات القلندرية من خمالفة �سافرة لل�سريعة؛ كحلق 
لي�ص  منكرة  بدعة  ــــ  الع�سر  ذلك  يف  الأقل  على  ــــ  كانت  التي  اللحى 
ثمة �سرورة �سرعية تلجئ اإليها. وي�سري كذلك اإلى اأن بع�ص القلندرية 
تطرفوا يف الجتاه امل�ساد؛ فكانوا »ل ياأخذون �سيًئا من �سعور اأبدانهم، 
ويعللون ذلك باأنه من ح�سن ال�سحبة، وذلك قبيح �سنيع؛ لأنه ي�سبه فعل 

كتاب  املعارف، طبع ذياًل على  الدين عمر بن حممد )ت 2)6هـ/))2)م): عوارف  �سهاب  ال�سهروردي،   (268(
اإحياء علوم الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ ، �ص 92.

)269) ال�سابق نف�سه.

)0)2) ال�سابق نف�سه.
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الرهبان، ف�ساًل عما فيه من املثلة وال�ستقذار«)))2). 

اأما ابن تيمية )ت 28)هـ/28))) فقد اأظهر من القلندرية موقًفا 
يف غاية احل�سم والت�سدد حتى اأخرجهم من دائرة الإ�سالم حيث اأفتى 
باأنهم »من اأهل ال�ساللة واجلهالة، واأكرثهم كافرون باهلل ور�سوله، ل 
م اهلل ور�سوله، ول  يرون وجوب ال�سالة وال�سيام، ول يحرمون ما حرَّ
وهم  والن�سارى،  اليهود  من  اأكفر  منهم  كثري  بل  احلق،  دين  يدينون 
لي�سوا من اأهل امللة ول من اأهل الذمة، وقد يكون فيهم من هو م�سلم، 
لكنه مبتدع �سال اأو فا�سق فاجر«)2)2). ويرى الذهبي اأن احليدرية قوم 

منحرفون واإن �سلوا و�ساموا)))2).

وجتدر الإ�سارة اأخرًيا اإلى اأن املوؤرخ الرتكي ال�سهري فوؤاد كوبريلي 
وطراز  زيهم  يف  ي�سبهون  واحليدرية  القلندرية  دراوي�ص  اأن  اإلى  ذهب 
حياتهم واملبادئ الأخالقية التي اآمنوا بها طائفة ال�سادو الهندية)))2). 
اإذا نظرنا  »اإننا  وقد حكم عليهم كوبريلي بالعدمية والنحالل قائاًل: 
نوع  اأي  اإلى  بل  نوع من النحالل،  اأي  اإلى  ب�سهولة  اأدركنا  يف مبادئهم 
من مهاوي العدمية، ميكن اأن تتهور هذه ال�سراذم، وخ�سو�سًا اأنها مل 
تكن تعي – با�ستثناءات قليلة – الأفكار الفل�سفية العالية ول التجارب 
ا مدى ما كانت عليه من مترد اإزاء  الروحية، ون�ستطيع اأن ندرك اأي�سً

)))2) املدخل )/)9).

)2)2) ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم )ت 28)هـ/28))م): جمموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
حممد بن قا�سم، الريا�ص، )200، )/)6).

)))2) تاريخ الإ�سالم ))/668.

)))2) قيام الدولة العثمانية، �ص ))).
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النظام الجتماعي والأخالقي، بعد اأن دخلتها اأفكار غري مفهومة عن 
وحدة الوجود والنزعات ال�سيعية الغالية«)))2).   

العثمانيون... من اإلسالم الشعبي إلى اإلسالم 
النصي

حدودية  اإمارة  من  ف�سيًئا  �سيًئا  ل  تتحوَّ العثمانية  الدولُة  اأخذت 
مركزية  ب�ُصْلطة  تتمتع  كربى  دولٍة  اإلى  الأنا�صول  غرب  يف  �صغرية 
مة، وذلك بف�سل ال�سيا�سة التو�سعية التي انتهجها حكاُمها الأوائل.  ُمَنظَّ
ذلك  ينعك�ص  اأن  ــــ  ا  اأي�سً ال�سروري  ومن  بل  ــــ  الطبيعي  من  بدا  وقد 
ما  وهو  العثمانيون،  تبناه  الذي  الديني  الأمنوذج  طبيعة  على  التحوُل 
الدراوي�ُص،  مثَّله  الذي  ال�سعبي  بالت�سوف  اهتمامهم  تراجع  يف  جتلى 
وتعزيز  الن�سي«،  »الإ�سالم  اأمنوذج  اإحياء  اإلى  املقابل  يف  و�سعيهم 
موؤ�س�ساته الدينية والأيديولوجية؛ انطالًقا من اأن هذا الأمنوذج الأخري 
اأن اأ�سحت  هو الأمنوذج الوحيد القادر على تلبية حاجات الدولة بعد 

اإمباطورية مرتامية.

العثمانيون  التزمها  التي  اجلديدة  ال�سيا�سَة  تلك  اأن  والواقُع 
من  ا�ستقرارهم  اأواَن  ال�سالجقة  اأ�سالفهم  ل�سيا�سة  امتداًدا  كانت 
ت�سكلت مالحُمها  التي  الن�سي«  »الإ�سالم  ل�سورة  وا�ستن�ساًخا  ناحية، 
)العراق،  الإ�سالمي  للعامل  املركزية  الأرا�سي  يف  ق�سماتها  دت  وحتدَّ
اإيران، ال�سام، م�سر)، من ناحية اأخرى؛ ومن هنا فقد كانت الرحالُت 

)))2) ال�سابق، �ص 8)).
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العلمية املتبادلة بني تلك الأقاليم وبني الدولة العثمانية اأداة ناجعة يف 
ني يف الأنا�سول، بعد اأن خبا �سووؤه حيًنا  تر�سيخ الإ�سالم الن�سي ال�سُّ

من الدهر حتت �سطوة الت�سوف ال�سعبي. 

الهجري )الرابع ع�سر امليالدي)  الثامن  القرن  ومنذ منت�سف 
مثل:  الكبى؛  العثمانية  املدن  يف  املدار�ص  ي�سيِّدون  العثمانيون  اأخذ 
ا�ستنبول وبور�سة واأدرنة وغريها، انطالًقا من اأن املدر�سة هي املوؤ�س�سة 
نية التقليدية املنوط بها تدري�ُض العلوم الدينية )كالفقه واحلديث  ال�صُّ
والتف�سري وعلم الكالم والت�سوف)، باعتبارها عماد الإ�سالم الن�سي 
العثمانية،  الدولة  علماُء  تخرج  املدار�ص  تلك  ويف  ْلبة.  ال�سُّ وقاعدته 
بالت�سامح  امتاز  واإن  روؤيُتهم لالإ�سالم يف قالب �ُسني حمافظ،  بَّت  و�سُ
ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على  فاعاًل  دوًرا  ميار�سون  وجعلوا  والعتدال، 

والجتماعي)6)2).

املدر�صة  الديني )من خالل  الن�صاط  اإن ماأ�ص�صة  القول:  وميكن 
والق�ساء والإفتاء) هي التي اأف�ست اإلى تكوُّن طبقة العلماء يف الدولة 
واملفتون  واملدر�سون  الق�ساة  مّثلها  التي  الطبقة  وهي  العثمانية، 
والعلمية،  الدينية  الدولة  بوظائف  التحقوا  ممن  وغريهم  واخلطباء، 

واأ�سبحوا جزًءا ع�سويًّا يف بنية جهاز احلكم. 

اأ�سا�سيان،  ركنان  العثمانية  الدولة  يف  الن�سي  ولالإ�سالم 
خمتلفة؛  اأ�سكاًل  اتخذ  الذي  الراقي،  والت�سوف  احلنفي،  الفقُه  هما: 

)6)2) ملزيد من التفا�سيل حول هذه النقطة راجع: خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية �ص ))2-260. وراجع 
ا: اأيرا م. لبيد�ص، تاريخ املجتمعات الإ�سالمية )/)))، 8)). اأي�سً
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مه الإمام الغزايل، وهناك الت�سوف  ني الذي قدَّ فهناك الت�سوف ال�سُّ
العرفاين الذي ا�ستهر من اأقطابه يف البيئة العثمانية ابُن عربي، الذي 
الديني  الفكر  مالمح  من  اأ�سا�سيًّا  ملمًحا  ونظرياته  اأفكاره  اأ�سبحت 
لدى العثمانيني. وكذلك فقد ا�ستقرت الطريقة املولوية يف املدن وعمت 
تكاياها ربوع الدولة وجرى النظر اإليها باعتبارها طريقة للنخبة مناوئة 
د العلماء العثمانيون  للت�سوف ال�سعبي )الهرطقي)، ول �سيما بعد اأن اأكَّ

ني)))2). على طابعها ال�سُّ

)80هـ/89))-   -(92( الأول  بايزيد  ال�سلطان  عهد  وبحلول 
02))م) ا�ستقر اأمنوذج »الإ�سالم الن�سي« املعبِّ عن الدولة يف �سكلها 
اأن اجتياح تيمور لنك لالأنا�سول وهزمية اجليو�ص  الإمباطوري. بيد 
بايزيد  ال�سلطان  واأ�سر  اأنقره �سنة )80هـ/02))،  العثمانية يف موقعة 
من  موجًة  ربوعها  يف  واأطلق  الدولة،  تفكك  اإلى  اأدى  موته،  ثم  نف�سه 
الت�سوف  اأمام  املجال  هياأت  والجتماعية  ال�سيا�سية  ال�سطرابات 

الهرطقي لكي ينتع�ص مرة اأخرى.

حركة الشيخ بدر الدين

لي »الت�سوف ال�سعبي  كان ال�سيخ بدر الدين مثاًل مغايًرا لكل ممثِّ
الهرطقي« يف الأنا�سول عب تاريخها؛ ذلك اأنه مل يكن جمرد دروي�ص 
كدراوي�ص القلندرية اأو احليدرية، ولكنه كان معدوًدا يف طبقة العلماء 
املرموقني اأ�سحاب التكوين الديني الراقي، ولعل ما تركه من موؤلفات 

)))2) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية،�ص )26، )26، �ص )0)-)0).
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يف الفقه والت�سوف ي�سهد بتلك احلقيقة وتوؤيدها. وقد ا�ستغل ال�سيُخ 
وظيفة  تقلَّد  كما  حياته،  من  فرتة  الدينية  العلوم  بتدري�ص  الدين  بدر 
ق�ساء الع�سكر يف البلقان اإبان حكم الأمري مو�سى بن بايزيد، غري اأنه 

ما لبث اأن ُنِفي اإلى اإزنيق، عقب هزمية الأمري املذكور)8)2).

معجبًا  بالت�سوف،  املعرفة  وا�سع  الدين  بدر  ال�سيخ  كان  ولقد 
باآراء ابن عربي ونظرياته، وخا�سة نظرية وحدة الوجود؛ حتى اإنه و�سع 
�سرًحا على كتابه »ف�سو�ص احلكم«. وقد اأودع بدُر الدين خال�سة اآرائه 
يف الت�سوف وجممل روؤيته لالإ�سالم كتاًبا له �سماه »واردات«، منطلًقا 

فيه من نظرية وحدة الوجود. 

ومن احلق اأن الروؤية التي طرحها ال�سيخ بدر الدين ل تعدو اأن 
تكون انقالًبا على اأ�سول »الإ�سالم الن�سي« الذي تبناه فرتًة من حياته؛ 
ذلك اأنه ذهب اإلى تاأويل تعاليم الإ�سالم ومبادئه تاأوياًل باطنيًّا، فنفى 
البعث واجلزاء، واأنكر القول بح�سر الأج�ساد، وجتاهل اأوامر ال�سريعة 
الإ�سالم  بني  بامل�ساواة  وقال  واملو�سيقى،  اخلمر  فاأباح  ونواهيها؛ 
وامل�سيحية واليهودية، واأن حممًدا لي�ص اأف�سل الر�سل. وكذلك فقد اأنكر 

فكرة التملك، ودعا اإلى �سرب من ال�سيوعية يف املال واملتاع)9)2). 

اإلى دوبريجه؛  اإزنيق  وقد ا�ستطاع ال�سيخ بدر الدين الفرار من 

)8)2) يلماز، اأوزتونا، تاريخ الإمباطورية العثمانية )/8))، خليل، اإيناجليك، �ص )28، )28، حممد فريد، تاريخ 
الدولة العلية، �ص )).

)9)2) يلماز، اأوزتونا، تاريخ الإمباطورية العثمانية )/8))، خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص )28، 
286، حممد، فريد، تاريخ الدولة العلية، القاهرة، مكتبة الآداب، بدون تاريخ، �ص )).
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حيث ا�ستقر به املقام يف زاوية قدمية كان قد بناها �ساري �سلتق اأحد 
م�ستعيًنا  الثورة  الدين  بدر  اأعلن  املنطقة  تلك  ويف  البابائية.  دراوي�ص 
بدرواي�ص القلندرية وبع�ص الإقطاعيني امل�سيحيني، مدعًيا انتماءه اإلى 
اأ�سرة �سالجقة الروم؛ ابتغاء تعزيز رغبته يف الو�سول اإلى ال�سلطة)280).

اأخل�ص  من  باثنني  مذهبه  ن�سر  يف  الدين  بدر  ا�ستعان  وقد 
بع�ص  ه  وتنوِّ كمال.  وطورلق  بوركلوجه،  م�سطفى  هما:  تالميذه 
امل�سادر بانتمائهما اإلى القلندرية، كما تذكر اأن اأولهما كان م�سيحيًّا يف 
حني كان الثاين يهوديًّا، قبل اأن يعتنقا الإ�سالم وينخرطا يف الت�سوف 
الهرطقي))28). ومن املحقق اأن النزعة التلفيقية التي ات�سمت بها دعوة 
ال�صيخ بدر الدين قد ي�صرت لهذين الداعيني ا�صتقطاب عدٍد كبري من 

الأتباع واملريدين، وخ�سو�سًا من امل�سيحيني واأبناء الع�سائر الرتكية.

ر بوركلوجه مبذهب �سيخه يف منطقة  ومهما يكن من اأمر فقد ب�سَّ
قره بوران قرب اإزمري، م�ستقطًبا كثرًيا من الرتكمان، وعدًدا كبرًيا من 
وبني  بينهم  التامة  بامل�ساواة  قوُلُه  دعوته  من  راقهم  الذين  امل�سيحيني 
امل�سلمني. واأما طورلق فقد جهر مببادئ اأ�ستاذه يف مغني�سا، فاأ�ساب 
اأن قادا با�سم  من النجاح ما اأ�ساب زميله. ومل يلبث هذان الداعيان 
ب�سق  اإل  اإخماده  من  العثمانيون  يتمكن  مل  م�سلًحا،  مترًدا  احلركة 
اأتباعه  اآلف من  الأنف�ص، وانتهى الأمر باإعدام بوركلوجه وقتل ب�سعة 

)280) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 92/2).

))28) ال�سابق 2/)9)، 92).
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واأتباع �ساحبه، وذلك �سنة 6)))م)282).

واأما ال�سيخ بدر الدين نف�سه، فقد اأُلقي القب�ص عليه يف مقدونيا، 
وُحكم عليه بالإعدام �سنًقا �سنة ))))، بناًء على فتوى اأفتى بها مولنا 
التفتازاين )املتكلم والفقيه ال�سهري)،  اأحد تالميذ �سعد الدين  �سعيد 
النبي  قول  تاأ�سي�ًسا على  الدولة؛  ب�سبب خروجه على  بقتله  اأفتى  حيث 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »َمْن اأتاكم واأمركم جميع على رجل واحد يريد 
ق جماعتكم فاقتلوه«))28). وكذلك فقد اأُعدم عدد  اأن ي�سق ع�ساكم ويفرِّ

من درواي�ص القلندرية الذين اآزروا بدر الدين يف مترده))28).

اأو  دعوته  حمو  اإلى  يوؤِد  مل  الدين  بدر  ال�سيخ  اإعدام  اأن  على 
اقتالعها من جذورها، بل ظلت قائمة يف الأنا�سول قرون عدة، مل تاأُل 

الدولة العثمانية خاللها جهًدا يف مكافحتها والت�سييق عليها))28).

ويف الوقت نف�سه، فقد عرفت الدولة العثمانية األواًنا اأخرى من 
الت�سوف ال�سعبي، �سغلت من تاريخها م�ساحًة كبرية اإلى مطلع الع�سر 
احلديث، وعلى راأ�سها الطريقة البكتا�سية التي ا�ستوعبت معظم تيارات 

ذلك اللون من الت�سوف ومتثلت مبادئها، فكانت امتداًدا لها.

)282) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص 286، )28.

))28) حممد، فريد، تاريخ الدولة العلية، �ص )). 

))28) الدولة العثمانية تاريخ وح�سارة 92/2).

))28) خليل، اإيناجليك، تاريخ الدولة العثمانية، �ص )28.


