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المسبار 2

التصوف في تركيا 
من التاريخ إلى 

السياسة البكتاشية
خالد محمد عبده 

العثمانيني  الأمراء  البكتا�سية  الطريقة  آزرت 
الأوائل يف بناء دولتهم، وب�سط نفوذهم وتو�سعاتهم وانت�ساراتهم، 

يف اثنتي ع�سرة ولية تركية، ول تزال هذه الطريقة حا�سرة 

والغربية.  العربية  الدول  من  وغريها  والبلقان  تركيا  يف 

وعلى الرغم من انتباه كثري من الّدار�سني يف الغرب ملكانة هذه 

الطريقة، وتناولها بالبحث والدر�س: تاريًخا و�سخ�سيات واأدًبا 

العربية،  الكتابات  يف  البحث  من  حّظها  تنل  مل  فاإنها  وفنوًنا، 

اإىل  يعود  الطريقة  هذه  عن  معلومات  من  لدينا  ما  وغالب 

يف  �سنحاول  لذلك  والرتكية،  الفار�سية  اللغات  عن  الرتجمات 

هذه الورقة اأن ن�سّلط ال�سوء على هذه الطريقة عرب ما توافر 

لدينا من معلومات تاريخية واأدبية.

( باحث م�صري خمت�ص يف علم الت�صوف. (
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للدولة  بتاأريخه  امل�صهور  كوبريلي  فوؤاد  الرتكي  املوؤرخ  �صكا 
املوّثقة لدينا  التاريخية  واأوليائها، من عدم كفاية املعلومات  العثمانية 
�أن  �أر�د  حينما  ولذلك  باملناقبي،  �لتاريخي  و�ختالط  �لبكتا�شية،  عن 
يوؤّرخ للبكتا�صية يف م�صر يف فرتة القرنني الرابع ع�صر واخلام�ص ع�صر، 
اعتمد -ب�صكل اأ�صا�صي- على كتب املناقب، لأن كثريًا من كتب التاريخ 
البكتا�صي  الوجود  التعّرف على  تفيدنا يف  اأحجمت عن ذكر معلومات 
قدر  على  ن�صتق�صي  اأن  هذه  مقالتنا  يف  حاولنا  وقد  جّيد.  ب�صكل 
ا�صتطاعتنا ما توافر لدينا من معلومات عن هذه الطريقة من كتبها اأو 

مما �صدر من درا�صات عنها. 

واعتمدنا -ب�صكل اأ�صا�صي- على مراجع عدة ، منها: ما ُترجم من 
كتابات عن تاريخ الدولة العثمانية قدمًيا وحديًثا. وهنا حاولنا اأن نقراأ 
-بقدر من �حليطة- ما ورد عند خليل �إيناجليك يف كتابه �ملو�ّشع، وما 
اأورده فوؤاد كوبريلي يف تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ املت�صوفة الأولني 
�لأتر�ك، وما ترجم له من بحوث خا�شة بالبكتا�شية كاملن�شور يف  من 

الدوريات امل�صرية. 

كذلك اأفدنا من درا�صة بديعة عبدالعال اأ�صتاذة اللغات ال�صرقية 
بجامعة عني �صم�ص، املعنونة بـ)الفكر الباطني يف الأنا�صول(، وما كتبه 
�مل�شت�شرق �لربيطاين هاملتون جب يف د�ئرة �ملعارف �لإ�شالمية. كما 
�عتمدنا على در��شات حممد �لأرناوؤوط، و�أفادتنا �لن�شو�ص �لبكتا�شية 
�أدبياتها. وهنا  �لقدمية و�حلديثة يف �لتعّرف على �لطريقة من خالل 
نذكر ترجمة العامل اجلليل اأحمد ال�صعيد �صليمان لن�ص قايغو�صز اأبدال 
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)دفرت �لع�شاق( عن �لرتكية، وكذلك �أفادنا –كثرًيا- كتاب اأحمد �صري 
�صيدنا عبداهلل  تكية  و�صيخ  البكتا�صية،  الطريقة  �صيخ م�صايخ  بابا  دده 
البكتا�صيني  اأحد  جتربة  قراءة  من  اأفدنا  كما  بالقاهرة.  املغاوري 
اإبراهيم  كتاب  من  واأفدنا  الفنية.  �صريته  يف  رواها  التي  امل�صريني 
الداقوقي الذي ن�صاأ يف بيئة بكتا�صية وكتب عن البكتا�صية مادة جّيدة يف 

كتابه )العلويون(.

أواًل: البكتاشية ولحظة التأسيس

اأّدت البكتا�صية مهمة عظيمة للدولة العثمانية، فقد وّحدت اأغلب 
�لفرق و�لطرق �ل�شوفية، وخ�شو�شًا ذ�ت �ل�شكل �لباطني –عقائدًيا- 
طريقتها،  يف  �ل�شابقني  تعاليم  وه�شمت  و�حليدرية،  كالقلندرية 
الكيان  قّوى  مما  تركيا،  يف  ال�صويف  الفكر  كبري-  حّد  -اإلى  ووحدت 
�لعثماين وقتها، ومن خالل دورها �ل�شيا�شي �أحرزت �لدولة �لعثمانية 
اجلي�ص  مع�صكر  يف  البكتا�صية  واأثرت  وغرًبا،  �صرًقا  �صّتى  انت�صارات 
النك�صاري الذي ُعّد -فيما بعد- من اأتباع الطريقة البكتا�صية، وارتبط 
بها ارتباطًا وثيًقا، واأ�صبح ا�صم حاجي بكتا�ص ويل من اأ�صهر الأ�صماء 
ويف  اأثرًا،  واأجنعهم  الأولياء  اأبرز  باعتباره  اإليه  ونظر  الفرتة،  تلك  يف 
�ل�شطور �لتالية �شنحاول �لتعّرف على هذه �ل�شخ�شية �ملهمة يف تاريخ 

الدولة العثمانية.

يف  ويو�شف  خر��شان،  يف  )646هـ(  ويل  بكتا�ص  حاجي  ُولد 
التي نقراأ مثيلتها يف كتب الرتاجم  بالأو�صاف كافة  م�صادر الطريقة 
و�لطبقات عند �لتاأريخ لأحد من �لأولياء، فهو �ل�ّشيُد، و�ملالُذ، و�شلطان 
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�لأولياء، وبرهان �لأ�شفياء، و�لقطب �لأعظم، و�لهيكل �لنور�ين، و�ل�ّشر 
�ل�شبحاين، وخو�رقه وكر�ماته ل ح�شر لها، وهو من �أبرز �لأولياء يف 
ع�شره، متحو كر�ماته كر�مات �أقر�نه ومعا�شريه، فهو غالٌب باأفعاله 

ول يدانيه اأحٌد!

وهو من �ل�شاد�ت �حل�شينية، وُيذكر ن�شبه على �ل�شورة �لتالية: 
�ل�شيد حممد بكتا�ص بن �إبر�هيم �لثاين بن مو�شى، بن �إ�شحاق بن حممد 
�إبر�هيم بن ح�شن �إبر�هيم بن مهدي بن حممد بن ح�شن بن �إبر�هيم 
املكّرم املجاب، بن �صيدنا الإمام مو�صى الكاظم، بن �صيدنا الإمام جعفر 
�ل�شادق، بن �لإمام حممد �لباقر، بن �لإمام زين �لعابدين، بن �شيدنا 
�ملوؤمنني  �أمري  و�شيدنا  مولنا  بن  �أبي عبد�هلل �حل�شن،  �لإمام  ومولنا 

علي بن اأبي طالب )كّرم اهلل وجهه ور�صي عنه())(.

�لأمني  �ل�شادق  باأنه  و�شباه  طفولته  يف  بكتا�ص  حاجي  ��شتهر 
�خللوق �لتقّي �لورع. تلقى حاجي بكتا�ص تعليمه �لديني على يد �ل�شيخ 
لقمان �خلر��شاين، �أحد خلفاء قطب �لأقطاب �ل�شيخ �أحمد ي�شوي �أبرز 
بكتا�ص  حاجي  تلقي  اإلى  ي�صري  البع�ص  كان  واإن  الرتك�صتان،  الأولياء 
�إل يف �إطار  معارفه على يد �ل�شيخ �أحمد ي�شوي نف�شه، فال يفهم هذ� 
�صبغ البكتا�صية ب�صبغة توثيقية تدعم وجودها يف الأنا�صول، ون�صتطيع 
اأن نتفهم -بناء على ذلك- ما نقروؤه يف كتب تعاليم البكتا�صية من و�صايا 
ي�صوّية كمثل الأمر املن�صوب اإلى اأحمد ي�صوي موّجها حاجي بكتا�ص: »لقد 
�أخذت ن�شيبك من �لعمل، �أب�شر باأنك �شتكون قطب �لأقطاب، و�شتحكم 

))( راجع: اأحمد �صري دده، الر�صالة الأحمدية يف تاريخ الطريقة البكتا�صية، ن�صرة م�صر، 959) �ص 7-6.
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�أربعني عاًما، وها نحن �أولء يف �لطريقة �إلى �لآن، و�شيوؤول �لأمر �إليك 
من بعدنا، ولقد حان ميقات رحيلنا، هّيا �م�ص، وتوّجه �إلى بالد �لروم، 

�شاأخ�شع لك �أبد�ل �لروم، و�أجعلك قائًد� عليهم«))(.

والي�صوّية،  البكتا�صية  بني  لة  ال�صّ نفي  الباحثني  اأحد  حاول  اإن 
اعتماًدا على �صيعية الأولى و�ُصّنية الثانية، فاإن ذلك مما ل ي�صمد اأمام 
�لتي  �لبكتا�شية  �أدبيات  خا�شة  وب�شورة  �لطريقتني،  �أدبيات  مر�جعة 
حوت يف م�شامني تعاليمها �أفكار �لي�شوية وغريها من �لطرق �ل�شوفية 
يف �لأنا�شول، كما �أنها نظرت نظرة تقدير و�إجالل �إلى م�شايخ �لطريقة 

الي�صوية.

اأول ما ي�صتدعيه الذهن عند مطالعة �صرية بكتا�ص ويل املدّونة 
و�شلم(،  عليه  �هلل  )�شلى  حمّمد  �لنبي  �شرية  �لطريقة،  �أتباع  بقلم 
فطفولة �لويّل كطفولة �لّنبي، ل فرق بينهما، �لنبيُّ مل ي�شارك �ل�شبية 
�إليه  �إلى ما مال  يف �لألعاب و�للهو، وكذلك �لويل، ومل متل نف�شه قّط 
اأترابه، وكذلك الويّل، ومل يواجه اأحًدا بذنٍب ارتكبه اأو هفوة اقرتفها، 
ا، ول ي�صري اإّل طاهًرا، وحينما تعر�ص عليه  �صّتاٌر للعيوب ول يف�صي �صرًّ
ويعتزل  والّذكر  للعبادة  التكوين  فرتة  يف  ويتفّرغ  عنها،  يرغب  الدنيا 
قومه، وميار�ص املجاهدات والريا�صة الروحية فرتة طويلة يف �صومعته، 

�لويّل على قدم �لنبّي، و�لويّل جمدد للمري�ث �ل�شابق.

امل�صايخ،  و�صية  على  بناء  وطنه  عن  بكتا�ص  حاجي  ارحتل 

 ،(0(0 للن�شر، �لقاهرة،  �لثقافية  �لباطني يف �لأنا�شول، ن�شرة �لد�ر  ))( ر�جع: بديعة، حممد عبد�لعال، �لفكر 
�ص8).
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�إلى وطنه جمددً� بعد رحلة جهاد، لياأمره  �إلى بدخ�شان، وعاد  وو�شل 
مر�شده �لروحي �أن يهاجر �إلى �لأنا�شول، فالهجرة ميالٌد جديد وبدء 
ملرحلة �أقوى يف �لدعوة، و�شلوك �إلى عامل �لولية، هاجر �ل�شوفية من 
و�لأندل�ص  �لهند  �لإ�شالمي من  �لعامل  �متد�د خريطة  فعلى  �أوطانهم، 
اإلى مكة وم�صر واإيران وال�صام وتركيا، ن�صهد هجرات املئات والألوف 
�لعلماء  كبار  بقدوم  يرحبون  �ل�شالجقة  �ل�شالطني  وكان  �لعلماء،  من 
�صغط  حتت  ديارهم  غادروا  الذين  واإيران،  ترك�صتان  من  واملت�صوفة 
الغزو املغويل، اأو رغبة يف وجود بيئة منا�صبة لن�صر دعوتهم، مما جعل 
�إلى  تتحّول  و�شيو��ص  و�آق�شر�ي،  وقي�شرية  كقونية  �ل�شلجوقية  �ملدن 
�أ�شهر �ملر�كز �ل�شوفية يف �لعامل �لإ�شالمي))(، ويكفي اأن ننظر اليوم 
اإلى مدينة قونية –كمثال- التي يفد اإليها النا�ص من كل حدب و�صوب 

متوّجهني �إلى زيارة �لّرومي ومر�شده �لروحي �شم�ص تربيزي.

�لفرق  من  كغريهم  �جلهاد)4(و�لغزو  يف  �ل�شوفية  �شارك 
�لإ�شالمية، ومن ماآثر حاجي بكتا�ص �أنه جماهد )حارب �لكّفار وجاهد 
غزو�ته  �أمّت  وملّا  �لإ�شالم(،  �إلى  �لكفار  لإ�شاءة  دفًعا  �هلل،  �شبيل  يف 
�لتعددية -كما  وقبول  �لآخرين،  على  �لنفتاُح  لقب )غازي(.  ��شتحّق 
يرد يف املدونة البكتا�صية- ل يعنيان عدم النت�صار للذات، وما تعتقده 
من �أفكار، فقبول �ملذ�هب و�لديانات �لأخرى مل مينع موؤ�ش�ص �لبكتا�شية 

))( قارن: خليل، �إيناجليك، تاريخ �لدولة �لعثمانية من �لن�شوء �إلى �لنحد�ر، ترجمة: حممد �لأرناوؤوط، ن�شرة د�ر 
�ملد�ر �لإ�شالمي، بريوت، )00)، �ص)0).

�لهجريني(  و�لثالث  �لثاين  �لقرنني  �أ�شعد، �خلطيب، يف بحثه )�شور من جهاد �ل�شوفية يف  )4( قارن: ما يورده 
�ملن�شور يف جملة �لرت�ث �لعربي، 9)4)هـ، العدد )7.
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من حمل �ل�شالح قربة �إلى �هلل، بل يعد هذ� من جملة مناقبه.

يف �لهجرة حياة جديدة، وتوطيد لدعائم �لدعوة، فحينما غادر 
لزيارة  )�لأ�شرف(  �لنجف  �شطر  وجهه  ميم  خر��شان،  ويل  بكتا�ص 
اأقانيم  واأحد  العلم،  مدينة  باب  طالب،  اأبي  بن  علّي  الإمام  �صريح 
من  بكثري  �إليه  ُينظر  �لذي  علّي(  حُمّمد،  )�هلل،  �لبكتا�شي  �لثالوث 
التقدي�ص، فهو يف الأر�ص فار�ص حكيم اأمري، ويف ال�صماء مر�صد يطلب 
ويعّرفهم  �إلى �حلّق،  �مل�شايخ  وير�شد  �لن�شح  �لبكتا�شيون  �لأولياء  منه 
باأنف�شهم، ويحققون من خالله �خلالفة هلل، بعد زيارة �لإمام علي ذهب 
�لأكرم  �لنبّي  �إلى مّكة لأد�ء منا�شك �حلّج، وز�ر مقام  بكتا�ص  حاجي 
الأنبياء  اإلى  اخلامت  النبي  ومن  الأق�صى،  امل�صجد  زار  ثم  املدينة،  يف 
ال�صابقني يلتم�ص الإمداد، وكما بداأ الزيارات بعلّي انتهت بزيارة مراقد 
الأولياء يف دم�صق وحلب، لي�صتقر بعدها حاجي بكتا�ص يف الأنا�صول، 
وكما توافد عليه النا�ص وهو يف �صبابه، توافدوا عليه يف موطنه اجلديد 
خلًقا  تخلقهم  �لتي  �لطاهرة  و�أفعاله  تنتهي،  ل  �لتي  كر�ماته  ب�شبب 

جديًدا.

�إلى  ثم  �شيو��ص  �إلى  خر��شان  من  قدم  قد  بكتا�ص  حاجي  كان 
اآما�صيا وقري�صهر ومنها اإلى قي�صرية، ثم ا�صتوطن قرية �صالوجة قره 
��شت�شافة  له م�شتقًر� ومقاًما. ونال �شرف  �لتي طابت  يوق بقري�شهر، 
�لويّل كبري �لقرية -�آنذ�ك- �ل�شيخ �إدري�ص وزوجه �ل�شّيدة فاطمة، �لتي 
�صت�صبح �صخ�صية بارزة يف الطريقة البكتا�صية اأكرث من زوجها، وبعد 
الوافد،  الويل  هذا  كرامات  بف�صل  الذكور،  �صتنجب  عقيًما  كانت  اأن 
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حاجي  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لطريقة،  على  عالمات  �لأبناء  ومي�شي 
بكتا�ص مل يتزوج، �صتنت�صب اإليه هذه الّذرية اأبناء وحفدة، وينظر اإليه 

بكثري من التقدير من اأبناء الطريقة.

وُتعرف هذه القرية التي �صّرفها حاجي بكتا�ص با�صمه يف الوقت 
�حلا�شر، فقد �شارت له منزلة عظمى يف نفو�ص �لرتك، وطبًقا ملا تذكره 
ت�صعمائة  راأ�ص  على  الأنا�صول  اإلى  ياأتي  كان  اأنه  الرتكية،  امل�صادر)5( 
موؤ�ش�ص  �إ�شحاق  وبابا  �إليا�ص،  بابا  مع  �حلروب  �إلى  وين�شم  فار�ص، 
�لأنا�شول،  �ل�شالجقة يف  �أُعدما ب�شبب متردهما على  �لذين  �لبابائية 
وقد ��شتهر حاجي بكتا�ص ببطولته �حلربية وعا�شر �لأحد�ث �جل�شام 
التي تعّر�صت لها الأنا�صول، وكان يوؤازر بكوات واأمراء العثمانيني من 
اأجل حماية الدولة. وين�صب اإلى حاجي بكتا�ص ما يتعار�ص مع امل�صادر 
�لتاريخية، من مثل �أنه �لتقى بال�شلطان �أورخان، و�أعجب به �ل�شلطان 
و�أ�شاد بب�شالته و�شجاعته، و�أمل �أن يحقق وحدة �لأنا�شول �ل�شيا�شية، 
فاأ�ص�ص حاجي بكتا�ص جي�ًصا جديًدا، ويف عهده تكاملت القوة الع�صكرية 

للعثمانيني واأيقظ الوعي الرتكي لدى مريديه واجلند النك�صارية.

وهذا وا�صٌح منه اإدراج حاجي بكتا�ص ويل يف زمرة ال�صخ�صيات 
�لكربى، بالإ�شر�ر على ن�شاط مزعوم له و�إن كان �لعقل يرف�شه، فمن 
�أورخان  �ل�شلطان  ُتويّف عام 70))م وحكم  بكتا�ص  اأن حاجي  املعروف 
يف  موجوًدا  يكن  مل  اأنه  يعني  مما  )6)))م-)6))م(  الفرتة  يف  كان 
فرتة �صلطته، ومع ذلك تذكر اأغلب امل�صادر الرتكية اأن حاجي بكتا�ص 

)5( قارن: بديعة عبدالعال، مرجع �صابق، �ص0).
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موؤ�ص�ص النك�صارية)6(!

يف  الرتكي  املجتمع  اأفكار  بكتا�ص  حاجي  حياة  ق�صة  عك�صت 
ع�صره، وذهنية املريدين الذين يبالغون يف �صخ�ص �صيخهم ويرفعونه 
�لبكتا�شية يالحظ قرب بكتا�ص من  مرتبة عليا، فمن يقر�أ يف �ملدونة 
�لأولياء  من  وغريه  �لرومي  �لدين  جالل  من  قربه  ل  �مل�شيح،  �ل�شيد 
كما  �ملوتى  و�إحياء  للعميان  �لب�شر  ورّد  �ل�شفاء  فمعجز�ت  فح�شب، 
�إلى  ُن�شبت  للقا�شي عيا�ص،  �ل�شفا  �لنبي يف كتاب  �إلى �شحابة  ُن�شبت 
حاجي بكتا�ص يف كتب �ملناقب �لبكتا�شية، وتروي�ص �حليو�نات وركوب 
�لأ�شد �لذي نقر�أ عنه يف �شري �لأولياء كان من �ل�شهل بالن�شبة حلاجي 
بكتا�ص، ومن �لطبيعي �إن حظي مبعجز�ت �لأنبياء �لتي �خت�شو� بها �أن 

تزداد كراماته كويل على من �صبقوه اأو عا�صروه.

ثم ترجمها  نرًثا،  العربية  باللغة  بكتا�ص )مقالته(  اأّلف حاجي 
�شعًر� �إلى �للغة �لرتكية خطيب �أوغلو �لعام 490)م، وُترجمت بعد ذلك 
لنا  ح  يو�صّ ل  املقالت  كتاب  اأن  ويرى هاملتون جّب  الرتكية،  اإلى  نرًثا 
بديعة  وت�صري  ال�صّرية،  و�صعائرهم  البكتا�صية  مذهب  كبري-  -ب�صكل 
عبد�لعال �إلى تر�كمات فكرية وعقائدية وفل�شفية نالحظها عند در��شة 
�ملقالت، ففيها من �لعقائد ما ميّيز �لبكتا�شية عن غريهم من �أ�شحاب 
�لّطرق، وقد �لتم�شت من �لديانات �لأخرى ما �شّكل معتقدها فيما بعد، 
مثال ذلك عقيدتهم اخلا�صة بالعنا�صر الأربعة )املاء والهواء والرتاب 

�أ. ر. جب، وج. هـ.كاملرز، يف �ملو�شوعة �لإ�شالمية �ملي�ّشرة، ترجمة: ر��شد  )6( ر�جع: مادة �لبكتا�شية �لتي كتبها 
�لرب�وي، �جلزء �لأول، �ص)5)، وقارن املرجع ال�صابق، �ص)).
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�لثالوث  ي�شبه  وما  �لّروح،  وخلود  �لإلهي،  �لإن�شان  وفكرة  و�لنار(، 
�مل�شيحي.

يقول حاجي بكتا�ص يف كتابه )ولية نامه(: »يجب عدم التفريق 
اأن  اأهلها، يف حني  اإلى اخل�صومة بني  توؤدي  التفرقة  الأديان، لأن  بني 

جميع �لأديان ت�شعى لتحقيق �ل�شالم و�لإخاء بني �لب�شر �أجمعني«.

ودورها  وتنظيمها  البكتاشية  هيكلة  ثانيًا: 
في التاريخ العثماني

حلاجي  خليفة  �أهّم  )475)م-6)5)م(  �شلطان  بامل  يعترب 
م�شيحية،  و�أم  �لبلغار،  بكتا�شي يف  لأب  �شلطان  بامل  ُولد  ويل.  بكتا�ص 
ومار�ص �لوعظ و�لإر�شاد هناك، وملا ذ�عت �شهرته �أر�شل يف طلبه بايزيد 
ومن   ،(50( �لعام  بقري�شهر  بكتا�ص  حاجي  تكية  �شوؤون  ووّله  �لثاين، 
�ملوؤ�ش�ص  �عترب  �لبكتا�شية  للطريقة  وتطويره  �مل�شتمرة،  جهوده  خالل 
�لثاين لها، �إذ و�شع �أ�شولها و�شرح مر�تبها ودرجاتها ومر�حل �ل�شلوك 
بالن�صبة للمريدين، مما �صّجع الكثريين على النت�صاب اإليها، واأك�صبها 

طابًعا خمتلًفا عن ع�صر حاجي بكتا�ص.

اأن  واأكد  الطريقة  لتطوير  ومثابر  ب�صكل جاد  �صلطان  بامل  عمل 
يحّب  �أن  �لإلهي،  و�لع�شق  �لإن�شاين  �حلبُّ  هو  �لبكتا�شي(  )�لت�شوف 
�هلل، من  يحب  فاإنه  نف�شه  يحب  لأن من  �هلل،  ويع�شق  نف�شه،  �لإن�شان 
– الإن�صان(! فالإن�صان  – الطبيعة  خالل �إميانه بوحدة �لوجود )�هلل 
خليفة �هلل على �لأر�ص، ومتى ما عرف �لإن�شان حقيقة نف�شه، و�شل �إلى 
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�حلقيقة �لكربى و�إلى �أولى مر�تب �لنجاح يف حياته.

بع�ص  يف  �صلطان  بامل  والدة  اأثر  اإلى  الباحثني)7(  بع�ص  ي�صري 
اأفكاره التي نادى بها، ويرجع البع�ص ما يف البكتا�صية من عقائد اإلى 
�أ�شول م�شيحية، بناء على ديانة و�لدة بامل �شلطان، فالأئمة �لثنا ع�شر 
�أو �لتالميذ، و�شكل �لتقدي�ص لـ)�هلل،  يقابلهم يف �مل�شيحية �حلو�ريون 
�لتي  �لأفكار  وبع�ص  �لثالوث،  �مل�شيحية  يف  يقابله  وعلّي(  وحُمّمد، 
و�لعرت�ف  كالعزوبة  ممار�شاتها  �أو  �لبكتا�شية  تعاليم  يف  �شنالحظها 
لل�صيخ عن اخلطايا، وما ُن�صب اإليهم من تناول اخلمر كطق�ص، هو من 

�مل�شرتك بني �لبكتا�شية و�مل�شيحية.

�لتي  و�لديانات  �ملذ�هب  �ألو�ن  على  �لتعّرف  خالل  من  لكننا 
اأفكاًرا  جند  اأن  الطبيعي  من  جند  الفرتة،  هذه  يف  تركيا  يف  انت�صرت 
م�شيحية �أو نرى �أثر �مل�شيحية يف �لبكتا�شية، فمن �ملعروف �أن كثريين 
من م�شيحيي �ل�شرق كانو� قريبني من م�شايخ �لبكتا�شية، ون�شبة كبرية 
من �ملن�شمني �إلى �لطريقة يف بد�ياتها كانو� من �أ�شول م�شيحية، ونقر�أ 
الّذمة  اأهل  اأغلب جي�ص النك�صارية كان من  اأن  التاريخية  يف امل�صادر 
من  البكتا�صية  م�صايخ  مع  ويتعاون  ال�صهادة،  بتلقينهم  ال�صلطان  ياأمر 
�أجل تعليمهم �أمور دينهم و�شحذ هممهم من خالل تلقينهم �لّذكر، فال 
يقت�شر �لأثر �مل�شيحي على ن�شب بامل �شلطان وحده، بل هناك عو�مل 

عّدة تعا�صدت مًعا واأحدثت هذا الأثر يف بناء الطريقة وتعاليمها)8(.

)7( قارن بديعة عبدالعال، مرجع �صابق، �ص)).

�لبكتا�شية  �آباء  بها  �لتي يقوم  �لناجحة  �لّدعوة  لعبت  لقد  �لبكتا�شية قائاًل:  �أهمية دور  �إيناجليك  يوؤكد خليل   )8(
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�ُشمح  �ملثال-  �شبيل  -على  ع�شر  �ل�شاد�ص  �لقرن  �أو�خر  ففي   
النك�صارية،  مع�صكرات  يف  بالإقامة  البكتا�صية  �صيوخ  من  لثمانية 
واأقامت البكتا�صية مع الفرقة التا�صعة والت�صعني يف مع�صكرهم اجلديد 
يف �إ�شطنبول، وكان رئي�ص هوؤلء �لّدر�وي�ص مبثابة وكيل ل�شيخ �لطريقة 
�لقر�آن،  وتالوة  �ل�شالة،  �أد�ء  على  �ل�شيوخ  هوؤلء  وعكف  �لبكتا�شية، 
والّدعاء بن�صر القوات العثمانية على الأعداء، واأن يجعل الّدولة مهيبة 
منيعة من كل غزو تتعّر�ص له. وكان هوؤلء الّدراوي�ص البكتا�صية ي�صريون 
يف �ملو�كب �لر�شمية �أمام �أغا �لنك�شارية مرتدين �ملالب�ص �خل�شر�ء، 
وينادي رئي�صهم باأعلى �صوته: )كرمي اهلل( فريد عليه بقية البكتا�صية يف 
�صوت واحد جهري: )ُهو(، ولهذا اأطلق على هوؤلء الّدراوي�ص )هوك�صان 

Hu-Kechan( �أي �ل�شائحون بلفظ )ُهو())9((.

و�أ�شبحت  �لنك�شارية،  و��شًحا يف جي�ص  تاأثري  �لبكتا�شية  �أّثرت 
�لأ�شا�شية  �ملرتكز�ت  من  وعقائدها  وم�شطلحاتها  �لبكتا�شية  مر��شم 
يف تكوين هذ� �جلي�ص، بحيث مل يعد ميكن �لتفريق بني �لثنني، �إل من 

حيث �شورة �ل�شيخ �لبكتا�شي و�جلند �لنك�شاري فح�شب.

حينما  اإّنهم  حتى  البكتا�صية  من  قّوتها  النك�صارية  ا�صتمدت 
�أعلنو� �لع�شيان و�لتمرد على �ل�شالطني �لعثمانيني، �آزرتهم �لطريقة 
البكتا�صية وكانت معهم، مما اأدى اإلى �صعف الدولة حتى جاء ال�صلطان 

دورها يف جذب �مل�شيحيني �إلى هذه �لطريقة �لغريبة و�لدميقر�طية يف �آن و�حد، �لتي كانت بالن�شبة لهم ل تختلف 
كثرًي� عن �مل�شيحية، مرجع �شابق، �ص98).

)9( ر�جع: عبد�لعزيز، حممد �ل�ّشناوي، �لدولة �لعثمانية دولة مفرتى عليها، ن�شرة �لأجنلو �مل�شرية، �ص)48.
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�لنك�شارية  مبع�شكر�ت  وع�شف  �لطريقة  هذه  و�ألغى  �لثاين  حممود 
واأغلق التكايا عام 6)8)، كان التمرد والوقوف مع حركات الإ�صراب، 
�إعالن  حتى  �ل�شورة  هذه  على  �لو�شع  و��شتمر  �لتكايا،  غلق  يف  �شبًبا 
�لتكايا  باإغالق  �لقانون �خلا�ص  تنفيذ  وبعد  تركيا)0)(،  اجلمهورية يف 
و�إلغاء �لطرق �ل�شوفية يف �ل�شاد�ص من �شبتمرب )�أيلول( 5)9) مت نفي 
بايقال  ناجي  علي  وُعنّي  عام ))9)،  تركيا  من  بابا  دده  نيازي  �صالح 
وكياًل وخلًفا له، وبعد وفاته عام 960)، �نتخب خلفاء �لطريقة �لدكتور 

بدري نويان دده بابا، وظل ي�صغل هذا املن�صب اإلى وقت قريب)))(.

وب�صبب ُبعد الطريقة البكتا�صية عن مناطق العمران، واإن�صائها 
تكاياها يف �أماكن نائية، مل تعد تكاياها تدخل حتت رعاية وز�رة �لأوقاف 
�إلى وز�رة �لأوقاف،  �أن عدم �شم موؤ�ش�شاتها  �لرتكية، و�عترب �لبع�ص 
يف  مندرجني  باعتبارهم  �إليهم  تنظر  �لرتكية  �حلكومة  �أن  �إلى  ي�شري 
عد�د �لطرق �خلارجة على حدود �ل�شرع و�لدين، فهم طائفة مبتدعة 

حادت عن �حلق و�ل�شو�ب وتغرّي �شاأنهم من حال �إلى حال.

ثالثًا: معتقدات البكتاشية

نظم اأحد ال�صعراء اأدعية بكتا�صية يقول فيها:

تعال �أّيها �لعاقل تعال، �دخل �لقلب وتاأّمل، �إن �لعني ترى، و�لأذن 
ت�صمع، ويقولن للقلب: انظر وتاأمل. 

)0)( قارن: خليل �إيناجليك، �ص87).

)))( راجع: الفكر الباطني يف الأنا�صول، �ص)4.
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ام�ص بالراأ�ص اإلى ال�ّصماء، واطرحه عند موطئ القدم.

�إذ� كنَت �شوفيًّا ��شرِت ول تِبْع، ول تخلط ما حّل مبا حّرم!

ل حتد عن الطريق امل�صتقيم وانظر اإليه.

تعاظمني كثري من �لّذنوب و�لكرم منك يا �إلهي، فانظر لعبدك 
العاجز يا غنّي.

�أنت مانح �لروح ومانعها، �أنت �لأّول و�لآخر.

املعتقدات  خمالفة  للبكتا�صية  تاأريخهم  يف  كثريون  يقّدم 
�لإ�شالمية، و�ل�شتهانة ب�شعائر �لإ�شالم، فال �شالة مفرو�شة، ول خمر 
حمّرمة، وما ح�ّص عليه �ل�شرع من �لّزو�ج رغبو� عنه، وما �أكده �لّدين 
ل  لكننا  بالّتثليث،  يخالفونه  �ل�شرك  عن  و�لبتعاد  �لتوحيد  نقاء  من 
ا  فر�شً �لعزوبة  �ختيار  يجعل  ما  �أيدينا من م�شادر-  بني  جند -فيما 
على �ملنت�شب �إلى �لطريقة �لبكتا�شية، ولعلنا نر�ه م�شلكًا �ختياريًا من 
خالل ما نقروؤه يف �لتاريخ عن علماء عّز�ب �ختارو� عدم �لّزو�ج للتفّرغ 
لعلومهم اأو ملمار�صتهم الطقو�ص وال�صعائر براحة بال وتفّرغ اأكرث، ومما 
اأتباع  ا على  ولي�ص فر�صً امل�صالك،  اأنه م�صلك من  ارتياًحا  اأكرث  يجعلنا 
الطريقة ازدياد عدد الطريقة، وتكّونها من رجال ون�صاء، فتكاثر العدد 
مذكر�تهم  يف  �لبكتا�شية  بع�ص  يرويه  ومما  �لّزو�ج،  عرب  �إل  ياأتي  ل 
كـ)الرملة البي�صاء( لع�صمت داو�صتا�صي اأن اآباءهم وهم �صغار كانوا 

يحر�شون على �أن يزورو� �لتكايا ويلّقنو� تعاليم �لبكتا�شية.
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كذلك فاإننا نقراأ يف ر�صالة )قايغو�صز اأبدال( عبداهلل املغاوري 
رجال  من  وهو  و�ل�ّشكر،  �خلمر  ل�شرب  ��شتهجانه  �لع�ّشاق(  )دفرت 
الطريقة، و�صيخ التكية البكتا�صية يف القاهرة يف وقته، فاإن كان تناول 
�خلمر يعد طق�ًشا من طقو�ص �لطريقة، فال �أظن �أن �شيخها يعيب على 

اأحد تناولها اأو ينهى اأتباعه عنها.

هناك مبادئ عدة يوؤمن بها �ل�شيخ �لبكتا�شي، ويحافظ عليها، 
هي:

)- الت�صامح مع املذاهب والأديان كافة، وعدم الن�صغال بتكفري 
�أحد �أو �حلقد عليه، و�لنظر �إلى جميع �لب�شر يف حمبة و�شالم وود.

)- ال�صرت�صاد بنور اهلل يف ق�صاء جميع الأعمال.

)- الإميان بالوجود الإلهي يف النف�ص ك�صر من اأ�صرار الطريقة، 
�لوجود،  هذ�  على  �لتعّرف  وحماولة  �لوجود.  بوحدة  �لعتقاد  مع 

والإميان باأن الدنيا وما عليها من موجودات هي وحدة متكاملة.

و�إر�دة  �إليه،  �شوًقا  �أنو�ره،  يف  �لفناء  وحماولة  �هلل  مناجاة   -4
)لالحتاد( معه عرب �لع�شق �ل�شرمدي.

والعتماد  فقط،  منه  امل�صاعدة  وطلب  اهلل،  بقدرة  الإميان   -5
عليه.

�لأند�د  �إل مع  تد�ولها  �لطريقة وعدم  �أ�شر�ر  6- �حلفاظ على 
من م�صايخ الطريقة.
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ا؟ رابعًا: كيف يصبح الشخص بكتاشّيً

ببع�ص  و�ختلط  بكتا�شية،  بيئة  يف  �لد�قوقي  �إبر�هيم  ن�شاأ 
الطريقة،  در�ص هذه  تخ�ص�صوا يف  امل�صت�صرقني، ممن  الّدار�صني من 
مر��شم  ي�شرح  )�ص47)(  »العلويون«  كتابه  ويف  مليكوف،  كالرو�صية 
�لروحاين  �لّزعيم  ي�شف  �لتايل:  �لنحو  على  بكتا�شيًّا،  �ملريد  �عتماد 
الـ)6)( لرابطة البكتا�صيني العاملية )بدري نويان ده ده  �صيخ امل�صايخ 
بابا( مد�رج �شلوك �ملريد، بعد �إجر�ء مر��شيم )�مل�شاحبة( للدخول 
�إلى �لأبو�ب و�ملقامات، و�شوًل �إلى طريق �حلقيقة فيقول: �إن �خلطوة 
�لأولى لدخول �ملريد �إلى �لطريقة �لبكتا�شية هي �لتوبة �لن�شوح، �لتي 
ويبد�أ  �أّمه،  ولدته  �إلى طفل بريء كما  ليتحول  �لرجوع عنها،  ل ميكن 
الحتفال ب�صوؤال املريد من قبل ال�صيخ البكتا�صي: هل فهمت الن�صائح 
ثم  و�لقبول،  بالإيجاب  مر�ت  ثالث  �ملريد  ويجيب  قِبلتها؟  هل  كافة؟ 
يوؤمر بال�صجود اأمام املر�صد الذي لّقنه تلك الن�صائح. وبهذه الطريقة 
يكون �ل�شيخ �لبكتا�شي قد �أخذ نف�شه من ذ�ته �لقدمية و�أعاد �إليه ذ�ته 

اجلديدة العادلة الوفية، واأ�صبح مريًدا بكتا�صًيا.

لهذه  ولءه  يوؤكد  ما  الرت�صيم  طقو�ص  وقت  يف  املريد  ويردد 
الطريقة، ومنه: »�صلكت طريق الهدى بعد التخبيط يف الّردى، فاأفقت 
من غفلة اإذ تبّدى ال�صبح واجنلى، اثنتان و�صبعون فرقة �صّلت �صبيل 
�حلجى، بجاه �لّنبي و�أهله �جعلني من زمرة من جنا، مذهبي �حلقُّ هو 
مذهب �ل�شادقني �لأ�شفيا، ومالذي هو �حلاج بكتا�ص قطب �لأوليا«)))(.

)))( نالحظ يف هذه �لكلمات وجود �ملعتقد نف�شه عند �أغلب �لفرق �لإ�شالمية، �لتي ترى نف�شها على �حلق هادية 
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اأ�صول  يو�صح ال�صيخ اأحمد �صري بابا �صيخ البكتا�صية يف م�صر 
�أن يتوب عن  �لطريقة يف ر�شالته، قائاًل: ويجب على �ملريد �لبكتا�شي 
�لآثام و�لذنوب توبة ن�شوًحا، و�أن يجرد نف�شه من حمبة �لدنيا وما فيها 
من �لّزخرف و�ملتاع و�للهو، و�أن يكون من )�أهل �ل�ّشنة و�جلماعة( تقيًّا 
�شابًر� طائًعا مد�وًما  و�ل�شنن،  باملفرو�ص  قائًما  ياأكل �حلر�م،  ل  نقيًّا 
نف�صه  على  �صجاًعا  والأوراد،  الأذكار  قراءة  على  دائًبا  العبادة،  على 
�أميًنا على  كتوًما لالأ�شر�ر  �ل�شيطان، �شخيًّا جو�ًد�  يتبع غو�ية  حتى ل 
الأعرا�ص، عارًفا قدر نف�صه، معرتًفا بف�صل �صيخه، متاأدًبا يف ح�صرته، 
اعرتا�ص،  دون  لأوامره  منّفذا  له،  التكرمي  واجبات  موؤّدًيا  له،  معّظًما 
بيت  واآل  ور�صوله  اهلل  حّب  يف  متفانًيا  مر�صيًّا،  را�صًيا  بهديه  مهتدًيا 

الر�صول)))(.

بكتا�ص،  حاجي  مقالت  كتاب  يف  العتقادات  هذه  اأ�ص�ص  جند 
كما جند �أن �لع�شو �جلديد ل بّد �أن مير عرب �أبو�ب �ل�شريعة )�أحكام 
�ل�شوفية  و�ملعرفة  �لبكتا�شية(  �لطريقة  )تعاليم  و�لطريقة  �لإ�شالم( 
هذه  مع  متو�ٍز  وب�شكل  �لوجود(،  بجوهر  �ملبا�شرة  )�خلربة  و�حلقيقة 
الن�ص  وزبدة  للعوام،  ظاهر  معان:  اأربعة  للقراآن  ي�صبح  الأبواب، 
للحكماء، وخفايا �لن�ّص لالأولياء، وحقيقة �لن�ّص لالأنبياء، وفيما يتعّلق 

مهتدية، وغريها قد �شّل و�بتعد عن �ل�شر�ط �ل�شوّي، ومن �أر�د �أن يخل�ص وينجو فعليه �شلوك �شبيل �لبكتا�شية، مثل 
هذه �لفكرة جتعل من ت�شاهل �لبكتا�شية مع �أهل �لأديان �لأخرى �أمرً� حمّل نظر، كما �أنها توقفنا على مدى تطّور 
�لبكتا�شية بعد بكتا�ص ويل �لذي كان يرى عدم �لتفريق بني �لأديان ف�شاًل عن �ملذ�هب، و�أدخل -بناء على ذلك- يف 
ا- ما يقوله �إيناجليك عن �لفلكلور �لرتكي )�ص00)(  طريقته من طرق �لآخرين و�أفكارهم �لكثري. قارن -هنا �أي�شً
ا، وبالتحديد منوذج �ل�شخ�ص �لذي يناأى بنف�شه عن حماقات �لعامل، وي�شخر بلطف  �إذ ميّثل �لبكتا�شي منوذًجا خا�شً

من �لّتع�شب �لديني، وينظر �إلى كل �لأمور بت�شامح، �نطالًقا من �عتقاده باأن كل �لأمور ن�شبية وعابرة!

)))( راجع: الر�صالة الأحمدية، �ص69.
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من  غريها  عن  كثرًيا  تختلف  ل  فهي  البكتا�صية  والطقو�ص  بال�صعائر 
لت هذه �ل�شعائر و�لطقو�ص بالتدريج بو��شطة  �لّطرق �لدينية، وقد تاأ�شّ
خلفاء حاجي بكتا�ص، و�أخذت �شكاًل خمتلًفا مع تطوير بامل �شلطان يف 

نهاية �لقرن �خلام�ص ع�شر �مليالدي)4)(.

خامسًا: تنظيم البكتاشية ومراتبها

اأّما تنظيم هذه الطريقة، فقد كان تراتبًيا، فعلى راأ�ص الطريقة 
كان الـ)بري( اأو )ده ده( )اجلّد( وياأتي بعده )اخلليفة( اأو )البابا(، 
ق�صاء  بعد  الدروي�ص  اإليها  ُيرّقى  التي  امل�صيخة  درجة  هي  والـ)بابا( 
وتبّحر  و�لطريقة،  �ل�شريعة  ل خاللها علوم  يكون قد ح�شّ فرتة طويلة 
تف�شري  و��شتطاع  �ل�شوفية،  �لرموز  معاين  وتذّوق  �لآد�ب  معرفة  يف 

غو�م�شها و�شرحها لإخو�نه، و�أخذ بيدهم �إلى �لطريق �لقومي.

ل  �لدرجة  وهذه  خليفة،  درجة  على  �حلائز  هو  ده(  و�لـ)ده 
له  �لرفيعة  �لدرجة  هذه  على  يح�شل  ومن  �مل�شايخ،  �شيخ  �إل  مينحها 
كتكية  �لتكايا،  لإحدى  �شيًخا  ويعنّي  �ملقّد�شة،  �لأمانات  �حلّق يف حمل 

م�صر اأو اأبدال مو�صى �صلطان اأو غريها من التكايا.

والـ)ده ده( بابا �صيخ م�صايخ التكية البكتا�صية العامة، وينتخب 
من بني اخللفاء، وله حّق الإدارة وتعيني امل�صايخ وترقية الباباوات اإلى 
وهو  �لتجريد،  طقو�ص  و�إجر�ء  �مل�شايخ  عزل  حّق  وله  خليفة،  درجة 
�أمو�لها،  وعلى  عليها  �ملحافظ  �لطريقة،  على  �لقّيم  عامة-  -ب�شفة 

)4)( ر�جع: خليل �إيناجليك، �ص99).
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والعامل على ن�صر التعاليم البكتا�صية.

�أما درجات طالب �لبكتا�شية ومريديها، فهي: )�لعا�شق( �لذي 
يحّب �لطريقة وت�شيطر �لروح �لبكتا�شية على حو��شه، ويحب �لفقر�ء 
ويتذوق �ملعاين �ل�شوفية حتى تتكون لديه �لرغبة �لأكيدة يف �لن�شمام 
املواعظ  اإلى  وال�صتماع  التكية  زيارة  من  اإكثاره  بعد  الطريقة،  اإلى 
)طالب(  لدرجة  ير�ّشحه  �أن  �إلى  �ل�شيخ،  بها  يديل  �لتي  و�حِلكم، 
يقبله  الطريقة حتى  اإلى  النت�صاب  رغبته يف  اأعلن  الذي  هو  والطالب 
اآنًفا- حتى ينتقل الطالب  –كما مّر  ال�صيخ ويلّقنه الن�صائح والو�صايا 
�ملنت�شبني  �شلك  �إلى  بالدخول  فاز  قد  يكون  وهنا   ) )حمبٍّ درجة  �إلى 
و�أ�شبح من رجال �لطريقة، وله �حلق يف دخول حلقات �لّذكر و�لوعظ، 
حتى يعلو درجة في�شبح )دروي�ًشا( و�لدروي�ص هو �ملحبُّ �لذي �رتقى 
واأ�صولها  الطريقة  معرفة  يف  كعبه  علو  تبنّي  اأن  بعد  رفيعة  درجة  اإلى 

واآدابها، ووهب نف�صه للخدمة العامة)5)(.

سادسًا: البكتاشية اليوم

يف �أيامنا هذه، يويل �لباحثون �ملحدثون من �لأتر�ك و�مل�شت�شرقني 
مريديها  �إح�شاء  ويحاولون  �ل�شوفية،  �لطريقة  بهذه  كبرية  عناية 
يرى  وبع�صهم  الدينية،  وماهيتهم  واأفكارهم  مذهبهم،  على  والتعّرف 
اأن هذه الطريقة )البكتا�صية العلوية( دين غري �صماوي ا�صتقى تعاليمه 

من الزراد�صتية.

)5)( راجع: الر�صالة الأحمدية �ص 69-)7.
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العلويني،  على  �صيا�صية  جراحية  عملية  اإجراء  اإردوغان  حاول 
�لعلويون  �إردوغان:  فهم  ففي  خطرة:  �نعكا�شات  لها  يكون  �أن  ويتوقع 
الذين �صيقبلون الذهاب اإلى امل�صجد هم »العلويون مع علّي اأو العلويون 
اجليدون«. وتاليًا، فاإنه يغلق �صمنيًّا حق العلويني الذين يتم�صكون بدور 
 (8 يوم  يف  العارية  اإردوغان  نوايا  ظهرت  وقد  بهم.  اخلا�صة  العبادة 
مايو )اأيار( من قبل نائب رئي�ص الوزراء اإميرله اآي�صلر، الذي قال: »ل 
ميكننا �أن نعترب دور عبادة �لعلويني هي دور عبادة؛ لأننا نعترب �لعلوية 
�أنف�شهم م�شلمني، فاإن د�ر  �لعلويون يعتربون  تابعة لالإ�شالم. وما د�م 
�لعبادة يف �لإ�شالم هي �مل�شجد«. وهذ� �ملوقف يعني بالن�شبة للعلويني 
حماولة لـ»ت�شنني« �أو »م�ْشَجدة« �لعلويني، ونبذ �أولئك �لذين �شريف�شون 

الإذعان لذلك.

تعني  العلوية  كانت  اإذا  باأنه   (0(( �لعام  �إردوغان  �شّرح  فقد 
حمبة علي )ر�شي �هلل عنه(، فاأنا من �لعلويني. ويف ت�شريحات لحقة، 

قال �إّنه من �لو��شح �أنه لن يرتك عليًّا )ر�شي �هلل عنه( للعلويني.

يكن  مل  اإذ  ال�صورة،  هذه  على  يكن  مل  البداية  يف  الأمر  لكن 
رف�ص زعماء حزب �لعد�لة و�لتنمية �إل�شاق �شفة )�إ�شالمي( بحزبهم 
و�للتز�م  �لفكري  �لتما�شك  �إلى  �حلاجة  نتيجة  جاء  و�إمنا  �عتباًطا، 
�لطيف  �ألو�ن  ي�شّكلون  �لذين  للناخبني،  �ملعلن  �لنتخابي  بالربنامج 
و�لي�شاريني  �ل�شرت�كيني  �إلى  �ملحافظني  �لإ�شالميني  من  �ل�شيا�شي 
�لجتماعيني، و�لتز�ًما ب�شعار »توفري �لطعام و�لعمل و�لعد�لة و�حلرية 
لأبناء ال�صعب كافة الذين رفعوه قبل النتخابات التي فاز فيها بالأكرثية 

الن�صبية«. 
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قد �أكد عبد�هلل غول )نائب رئي�ص �حلزب( بعد �لفوز �ل�شاحق 
يف انتخابات )00) ورئي�ص وزر�ء �حلكومة �لرتكية �لثامنة و�خلم�شني 
�إردوغان  و�أ�شاف  �إ�شالمًيا«.  حزًبا  لي�ص  و�لتنمية  �لعد�لة  »حزب  باأن 
�إلى ذلك قائاًل: �إنني ل�شت �أ�شوليًّا متطّرًفا، و�إمنا �أنا م�شلم مثل بقية 
�لتاريخية،  وهويته  �لرتكي  �ل�شعب  برت�ث  وموؤمن  تركيا،  يف  �مل�شلمني 
ولذلك فاإننا نحرتم طر�ز حياة و�أ�شلوب معي�شة كل �شخ�ص يف بالدنا. 
حديثها  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  يف  �لع�شو  �ليجاق(  )نازيل  وتوؤكد 
لإحدى القنوات الف�صائية الرتكية حول رئي�صها اإردوغان: »اإن اإردوغان 
لأداء  اجلمعة  اأيام  اجلوامع  يوؤم  فهو  اخلا�صة«  حياته  يف  م�صلم  رجل 
�لكمالية  بالأفكار  وموؤمن  دميقر�طي،  �إن�شان  ولكنه  �جلماعة،  �شالة 
�لأبي�ص عام  نتيجة لالنقالب  �ل�شيا�شي  �لكبري يف �شلوكه  �لتحول  بعد 
997)، ولذلك �شّرح �لنائب مرجان عن حزب �لعد�لة و�لتنمية لوكالة 
�ل�شحافة �لفرن�شية بالقول: »�إن �حلكومة �لرتكية �ملقبلة �شت�شتمر يف 
تطوير  �لإطار  وتريد يف هذ�  تعديالت طفيفة  مع  �ل�شيا�شة �خلارجية 

عالقاتها مع دول �ملنطقة ومن بينها �إ�شر�ئيل« )8/))/)00)(.

حزب  فاز   ،(00( �لثاين(  )ت�شرين  نوفمرب   ( انتخابات  يف 
�لربملان،  يف   )550( جمموع  من  مقعًد�  بـ)78)(  اجلمهوري  ال�صعب 
وغريهما،  و�لقلندرية  كالبكتا�شية  �ل�شوفية  �لطرق  م�شاعدة  بف�شل 

ويقدر عددهم بحو�يل)5( ماليني ن�شمة.

يف مايو )اأيار( 4)0) نظمت الطوائف العلوية الرتكية تظاهرات 
حا�شدة يف ميادين �ملدن �لكربى ويف مقدمتها �إ�شطنبول و�أنقرة و�أزمري 



23المسبار

خالد محمد عبده 

�أمام  �آخر  جتمع  �أعقبها  �ل�شمري«،  و�نعد�م  للظلم  »كفى  �شعار  حتت 
�لتي  و�لهجمات  �لدولة«  »�إرهاب  �أ�شمته  ما  على  لالعرت��ص  �لربملان 

ت�صتهدف العلويني. 

�لتظاهر�ت  يف  لال�شرت�ك  �ملو�طنني  لكل  دعوة  توجيه  ومت 
�لحتجاجية �شد »حكومة �لعد�لة و�لتنمية« خ�شو�شًا بعد مقتل �أوغور 
له  اإردوغان  طيب  رجب  الوزراء  رئي�ص  واتهام  ذنب  اأي  دون  كورت 

بالإرهاب واإثارة ال�صغب. 

مت  �أنه  �لإخبارية  يف«  تي.  »�إن.  �شبكة  ذكرت  ذلك،  غ�شون  يف 
اعتقال )48( مواطنًا يف اأعقاب التظاهرات التي �صهدتها مدن تركيا 
�حتجاجًا على مقتل مو�طنني. ورفع �ملحتجون �شعار�ت تطالب باعتقال 

وحماكمة �مل�شوؤولني عن مقتل مو�طنيهم. 

العلوية  الطائفة  اإردوغان طماأنة  4)0) حاول  يوليو )متوز(  يف 
البكتا�صية، فقام بدعوة ممثلي الطائفة العلوية اإلى ماأدبة الإفطار يف 
بالتز�من  هذ�  و�أتى  حمرم.  �شهر  مبنا�شبة  وذلك  �لرئا�شي،  �لق�شر 
على  �لنفتاح  عملية  لت�شريع  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �حلكومة  �تخاذ  مع 
رئي�ص  )متوز(  يوليو   (( يف  جرى  الذي  الإفطار  اإلى  وُدعي  العلويني. 
�لبيت  �أهل  وقف  ورئي�ص  دوغان،  �لدين  عز  �لربوفي�شور  �جلمع  بيوت 
جانبولت،  جمال  �لعلوية  �لأوقاف  فيدر�لية  ورئي�ص  �آلتون،  فرماين 
ورئي�ص فيدرالية العلويني البكتا�صيني جنكيز هورت اأوغلو، ورئي�ص ويل 

اجلمعية الثقافية حاجي بكتا�صي م�صطفى اأوز جيفان.
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التصوف في تركيا من التاريخ إلى السياسة البكتاشية

�ملحكمة  عن  حكم  �شدر   (0(4 �لأول(  )كانون  دي�شمرب  يف 
�لأوروبّية حلقوق �لإن�شان يف �شرت��شبورغ ين�ّص على �أن »�إد�رة �ل�شوؤون 
�لن�شاط  على  لالإ�شر�ف  �لر�شمية  �لإد�رة  وهي  تركيا،  يف  �لدينية« 
الرئي�ص  الظلم  م�صدر  هي  تزال  ل  الرتكّية،  اجلمهورّية  يف  الديني 
للعلوّيني �لأتر�ك، لأن �لدولة �لرتكّية ل تعرتف باملذهب �لعلوي دينيًا، 
باعتبار �أن �إد�رة �ل�شوؤون �لدينية تعرتف بالإ�شالم �ل�ُشّني كممثل وحيد 

لالإ�شالم يف �لبالد.

�شدر هذ� �حلكم �لأوروبي ل�شالح �لدعوة لالعرت�ف بالإ�شالم 
�لعلوي، ويف �ليوم �لتايل �شدر حكٌم عن �ملحكمة �لرتكية �لعليا يتبّنى 
�أحكامًا �شابقة عن حماكم �لدرجة �لأولى يف تركيا �أن �لـ»ِجِمعي«، �أي 
لكنها  قانونية  ثقافية  �لأتر�ك، هي مر�كز  �لعلوّيني  �لدعوة لدى  بيوت 
لها  �لقانونية  �ل�شفة  منح  ي�شتطيع  ل  �لق�شاء  لأن  عبادة؛  دور  لي�شت 
اأي  الفردي،  باخليار  يرتبط  عبادة  دور  اعتبارها  واإمنا  عبادة،  كدور 

بنظرة الفرد اإليها.

جهاد  يرى  –كما  �لأوروبّية  �ملحكمة  عن  �ل�شادر  �حلكم 
الّزين)6)(- ي�صيب –�إذن- بنية �لنظام �ل�شيا�شي �لرتكي كنظام متييز 
عاملّيًا.  وتاليًا  اأوروبّيا،  رفيع  حقوقي  م�صتوى  اإلى  امل�صاألة  وينقل  ديني، 
وهو ما �شتكون له �نعكا�شاته بني �لنخب �لليرب�لية �لرتكية �لد�عية �إلى 

�صد هذه الفجوة البنيوّية يف الدميقراطّية الرتكية.

بالعلوّيني  املذهبي  العرتاف  عدم  بعنوان:   ،(0(4 �لأول(  )كانون  دي�شمرب   (( )النهار(  يف  مقاله  راجع:   )(6(
�لأتر�ك: �ل�شدمة �لأوروبّية.


