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امللخص:

يتناول هذا البحث دراسة رحالت كبار الصوفية الذين وفدوا اىل بالد األناضول عهد سالجقة الروم من خمتلف مناطق العامل اإلسالمي،
وقد أختلفت أسباب الزيارات ،ما بني سياسية ودينية وفكرية ،وأبرزها كان الفرار من هجمات املغول العنيفة على العامل االسالمي،
وحلداثة عهد سلطنة سالجقة الروم اليت تأسست على أرضٍ مسيحيةٍ الديانة وذات طابع يوناني؛ ألزم حكامها بتحويلها اىل منطقة ذات
ثقافة اسالمية بإعتبارهم أتباع اخلالفة العباسية ،فأحتضنوا العلماء ورجال التصوف من خالل توفري ما يؤمن بقائهم ،فأصبحت
األناضول وجهة الصوفية من مناطق عديدة ،وال سيما كبارالصوفية وغريهم ،الذين ساهموا بإثراء املنطقة دينيا وفكرياً من خالل
كتاباتهم وأفكارهم وتأثريهم الفعال على حد وجهة نظر احلكام والسكان؛ إىل أن أصبحت األناضول أكرب مركز للتصوف يف العامل
االسالمي خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني/الثاني والثالث عشر امليالديني.
الكلمات الدالة :الصوفية ،الرحالت ،سالجقة الروم ،االناضول ،آسيا الصغرى.
 .1املقدمة
تعد ظاهرة التصوف مسة بارزة يف تاريخ سلطنة سالجقة الروم ،فقد
حظيت الصوفية بإهتمام كبري لدى احلكام والسالطني الذين وفروا ما
يلزم على إزدهار أفكارهم ونشر تعاليمهم ،ومنح سالطني سالجقة الروم
مكانة مرموقة لرجال التصوف مما دفعت الصوفية اهلجرة اىل السلطنة
حتى أصبحت األناضول وجهة الصوفية من خمتلف املناطق خالل

أ -وفود الصوفية اىل بالد األناضول.
أوال :زيارة الشيخ شهاب الدين السهروردي
ثانيا :رحلة حمي الدين أبن عربي
ثالثا :زيارة فخر الدين العراقي
رابعا :زيارة أوحد الدين كرماني
خامسا :رحلة جالل الدين الرومي (زيارة برهان الدين حمقق الرتمذي،

سنوات (704-600هـ1307-1200/م) عمل كبار الصوفية
بعد استقرارهم يف بالد األناضول على نشر أفكارهم وإجتاهاتهم الصوفية

ومشس الدين التربيزي).
سادسا :زيارة جنم الدين الرازي (دايه).
ب -موقف سالطني سالجقة الروم من كبار الصوفية.

أختيار البحث لغرض إلقاء الضوء على الصوفية الوافدين اىل األناضول
وأصوهلم وأسباب وجهتهم اليها ،والفرتة اليت مكثوا فيها ونوع تصوفهم

ج -أفكارهم ومؤلفاتهم وتأثريهم على اجملتمع الرتكماني.
من البديهي لكل حبث صعوباته لعل أبرز الصعوبات اليت واجهتها

ومدى تأثريهم على اجملتمع الرتكماني.
قسم البحث اىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :مفهوم الصوفية وتفرعاته.

الباحثة هي قلة املصادر اليت كتبت عن سالجقة الروم وال سيما جانبهم
احلضاري ،وهذه ما الزمت الباحثة للرجوع اىل املصادر واملراجع
الفارسية والرتكية واليت تتطلب منها اجلهد والوقت االضافيني لرتمجة

املبحث الثاني :عوامل إنتشار الصوفية يف بالد األناضول.
املبحث الثالث :زيارات شيوخ الصوفية اىل بالد األناضول وموقف

تلك النصوص وإثراء البحث مبعلومات ال غنى عنها.

مما أدى بطبيعة احلال نشوء التيارات الصوفية ،فمن هذا املنطلق جاء

السلطنة منهم.

* الباحث املسؤل.
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 .2متهيد

ودعوة االنبياء ِأل قوامهم إمنا كان لعبادة اهلل ،ولقد جاء يف الذكر احلكيم

كانت الرحالت والسياحة اىل مناطق خمتلفة ذا أهمية خاصة لدى
الصوفية وذلك طلبا للعلوم ،فضال عن نشر الفكر الصويف ففي القرن

{ وَلَقَدْ بَعَ ْثنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ا ْعبُدُوا اللَّهَ وَا ْجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ
الضلَالَةُ ۖ فَسِريُوا فِي الْأَرْضِ
فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ َّ

السابع اهلجري/الثالث عشر امليالدي ،أصبحت األناضول وجهة
الصوفية من خمتلف املناطق من العراق ،وايران ،وآسيا الوسطى،
بأعتبارها منطقة فيها حرية دينية بسبب التسامح الديين الذي أبداه
سالطني السالجقة ،واكرامهم للعلماء والصوفية الذين حظوا مبكانة
مرموقة لدى السالجقة ،فحدث أن توالت على املنطقة زيارات الصوفية
منهم من جاء اليها للقيام مبهمة كالسهروردي عندما محل معه خلعة
الفتوة لعدد من سالطني السالجقة ،فضال عن منشور الوالية اليت كلفها
بها اخلليفة العباسي الناصر لدين اهلل ،ومنهم من جاء اليها كعادته يف
الرتحال اىل عدة مناطق كأبن عربي ،وآخرون وفدوا اليها حبثا عن األمان
واالستقرار بعد أن اجتاح املغول مناطق سكناهم مثل جنم الدين داية،
وهناك من فرّ بعائلته ولكن بهدف االستقرار أمثال بهاء الدين ولد والد
جالل الدين الرومي ،ومنهم من جاء اىل االناضول لوجود هؤالء الصوفية
الكبار على سبيل املثال زيارة برهان الدين حمقق الرتمذي لبهاء الدين
ولد وحبثه عنه ومن ثم محل على عاتقه تعليم ابنه جالل الدين الرومي
مبا اكتسب من علوم من والده ،وآخر من جاء للبحث عن نصفه الثاني
كشمس الدين التربيزي وحبثه عن الرومي ،وآخرون ممن سنذكرهم خالل
صفحات هذا الفصل.

فَانظُرُوا كَ ْيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِنيَ } (سورة النحل ،االية .)36
وما جتدر اإلشارة اليه هو أن املصطلح الصويف قد مر بأربعة مراحل:
املرحلة األوىل :مرحلة النشأة وغالبا ما كان يدور حول السلوك
واالخالق ،كالزهد وترك امللذات الدنيوية ،واملرحلة الثانية نشوء
مصطلح التصوف الفلسفي الكشفي وظهور الفاظ جديدة مثل احللول
واالحتاد ،ووحدة الوجود ،ووحدة الشهود ،ومن ثم ظهور املصطلح
الفلسفي االشراقي ،وفيه طغى النور وتفرعاته على املعاني الصوفية
والذي بدأ من القرن الثالث اىل القرن السادس ،واملرحلة الثالثة وفيها
ظهرت املصنفات اجلماعية حنو أبدال وما اىل ذلك واملرحلة الرابعة
استحداث مصطلحات تتعلق بالطرق الصوفية ،وزيادة التعريفات
املعتمدة على النقل حبسب الطريقة الواحدة حنو أبدال سبعة ،إحياء
وما اىل ذلك (نور هادي إحسان ،د .ت ،ص.)156-157
 .4املبحث الثاني :عوامل إنتشار التصوف يف بالد األناضول
حدثت يف األناضول تغريات على عدة أصعدة منها سياسية ،ودينية،
وقومية ،ومذهبية ،واليت ادت اىل لفت انظار الناس للتصوف حتى بلغ
ذروته يف االناضول لدرجة فاقت تصوف الدول االسالمية القائمة انذاك

 .3املبحث األول :مفهوم التصوف وتفرعاته

ومن تلك العوامل:
 -1تعد األوضاع السياسية من االسباب الرئيسية لظهور التصوف يف

ال يشكل تعريف مفهوم التصوف ذو أهمية كبرية لكثرة ما كتب عنه،
ولكن جيدر بالدراسة إعطاء صورة جمملة عن اآلراء اليت قيلت عن أصل

اي جمتمع كان( ،أرمان2001 ،م ،ص )39فبعد انتصار السالجقة
يف معركة مالذكرد سنة (463هـ1171/م ) ،فتح اجملال للمسلمني

مفهوم التصوف" ،الن الكالم يف الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته
ومادته بشعور ذهين مكتسب او بديهي لريجع اليه يف افراد ما وقع عليه
ردا وقبوال وتاصيال وتفصيال" (ابن زروق2005،م ،ص.)21-22
ملصطلح التصوف كثري من التعريفات قد وضعها أئمة التصوف االوائل
كاجلنيد ( املتويف 297هـ909/م ) إمام الطائفة أنه قال" :مذهبنا
هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة وعلمنا هذا مشيد حبديث رسول اهلل"
وقال أيضا " :كل الطرق مسدودة على اخللق إلّا من إقتفى أثر الرسول"
ونقل عن سهل التسرتي(283هـ896/م) "اصول مذهبنا ثالثة،
االقتداء بالنيب يف االخالق واالفعال واالكل من احلالل وإخالص النية يف
مجيع االحوال " (ابن تيمية ،2004 ،ص )719وأكد الغزالي(
املتويف سنة505هـ1111/م ) أن كل معاني التصوف موجودة يف
القرآن الكريم ،والتصوف هو إتباع الكتاب والسنة فعرَّف التصوف "هو
طرح النفس يف العبودية و تعلق القلب بالربوبية فإن تصفية القلب عن
مرافقة الربية و مفارقة االخالق الطبيعية ،وإمخاد الصفات البشرية،
وجمانبة الدواعي النفسانية ،ومنازلة الصفات الروحانية ،والتعلق بالعلوم
احلقيقية ،وإتباع رسول اهلل يف الشريعة " (الغزالي1938،م ،ص)46

الدخول اىل األناضول ،ومنهم الصوفية حاملني معهم طرقهم اخلاصة
واليت انتشرت فيما بعد يف االناضول اىل أن حتولت اىل مركز للتصوف
يف العامل االسالمي(ربانى1319 ،ش ،ص.)111
 -2بعد متكن السالجقة من تثبيت حكمهم يف االناضول ،انشأوا العديد
من املراكز الدينية ،وعينوا الشيوخ فيها ثم اصبح لزاما عليهم استدعاء
العلماء واملتصوفة من ايران ،ومصر ،والشام ،والعراق
وخراسان(كوبريلى1385 ،ش ،ص.)248
 -3مما سهل هجرة اؤلئك العلماء واملتصوفة هي أن األناضول واجزاء
واسعة من آسيا الصغرى كانت مبثابة ثغور(أمحد بري ،د .ت ،ص)64
 ،مل تكن هناك حدود ثابتة بل حدود مفتوحة (رازنهان2004 ،م،
ص )28والذي ادى اىل وجود صالت بني االتراك ،وايران ،على مر
التاريخ األمر الذي جعل الرتك أن يكونوا على صلة وثيقة بأحكام
اإلسالم وقواعده  ،ومتسكهم باملذهب احلنفي ،واحليلولة دون انتشار
مذاهب املعتزلة والرافضة األمر الذي ادى اىل رواج األفكار
الصوفية(كوبريلي2002 ،م ،ص.)28
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 -4وما سهل على املتصوفة يف هجراتهم اىل األناضول إعتمادهم على

د .ت ،ص )373نسبه يتصل باخلليفة االول أبي بكر الصديق (التاديف،

ادالء الطرق الذين كانوا دائمي الرتحال بني املناطق احلدودية (رازنهان،
2004م ،ص.)28

1984م ،ص )112درس التصوف والفقه والوعظ على يد عمه أبو
النجيب السهروردي والشيخ أبي حممد حمي الدين عبد القادر اجليالني

 -5اضطلع حكام السالجقة بإظهار التسامح بشأن الديانات ،واملذاهب،
ونبذوا التعصب ،وآثروا العفو عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية،
والتيارات املذهبية اليت انتشرت يف االناضول ( muammer

(ابن الفوطي1997 ،م ،ص )103وتعلم منه الرياضات واجملاهدات
وقراءة الفقه واخلالف واللغة العربية ،لزم اخللوة والذكر والصوم اىل أن
أصبح بإستطاعته الظهور للناس ووعظهم فجلس يف مدرسة عمه للوعظ

).Gul, 2005, S194
 – 6وجود بعض األفكار الغري متجانسة ،كانتشار الدين اإلسالمي يف

(الذهيب ،د .ت ،ص )375عمل سفرياً لدى اخلليفة العباسي الناصر
لدين اهلل اىل احلكام فقد أُرسل اىل السلطان عالء الدين كيقباد

شرق وجنوب شرق األناضول وانتشار عقائد الشيعة الباطنية  ،باإلضافة
اىل املعتقدات احمللية القدمية للسكان ،والطابع البدوي املمتزج بالطابع

(616هـ634/م) لنشر الفتوة الناصرية واحلصول على دعم الصوفية
(سورديل ،ص )518سنة ( 618هـ1221 /م ) واستقبله كبار

العسكري ) ،( muammer Gul, 2005, S194فضال عن

رجال الدولة من القضاة واالئمة واملشايخ واملتصوفة واألعيان

العقائد الباطنية اليت كانت منتشرة يف العامل اإلسالمي خاصة يف الشام
ولوجود الصالت العلمية واملادية بني الشام واألناضول اصبح سببا يف

واإلخيان(=الفتيان) (سالمة قدسي ،د .م ،ص )143وتأثر السلطان
بروحانية الشيخ ودعاه اىل قصر السلطنة وفيها خلع عليه خلع اخلليفة

انتشار التصوف يف األناضول(كوبريلى1385 ،ش ،ص.)254
 -7احلمالت العسكرية للمغول اليت اذهلت العامل االسالمي ادى اىل
تدهور االوضاع السياسية والذي ادى بدوره اىل تدهور االوضاع املادية

من كسوة وعمامة ونعل مذهب ،ومن مظاهر االحتفال بالشيخ أقام له
السلطان جملس مساع ،1يف بالطه وقدم احلاضرين اخلدمة الالئقة
للشيخ ولبسوا السلطان واألمراء خرقة التصوف عنه (سالمة قدسي،

للسكان وافتقارهم ،االمر الذي جعلهم ان يلتجأوا اىل التصوف والسكن
يف اخلانقاوات ،السيما اإليرادات املالية للخوانق كانت جيدة ،ويسهل

د .ت ،ص )144السيما السلطان واالمراء وهذا ما يوضح أمرين
مهمني:

العيش فيها لتوفر مجيع لوازم احلياة مما ادى بالناس اإلنزواء فيها
واالخنراط يف سلك التصوف(شكر1385،ش ،ص )167واالبتعاد عن

االول أن الشيخ السهروردي مل خيلف جملسا للسماع وهو الذي عرف
عنه بأنه" منح جزيل النعم خال نعمة السماع ،واألمر الثاني ،أن التأثري

الفنت واعتقدوا ان ذلك احدى الطرق لصد هجمات املغول(رازنهان،

الذي صاحب شخصية الشيخ فاق اهلدف الرمسي يف زيارته لالناضول

2004م ،ص )25ومن ترسبات الغزو املغولي ايضا القتل والسلب
والسرقة وانعدام االمان وكثرة الوساطات ،فضال عن ضعف املبادئ
العقائدية واملذهبية عندهم ادى اىل استياء الناس من تسلطهم فلم يبقى

وجناحه يف بلوغ العقلية الرتكية اليت متثلت الفكر الصويف يف منوذجه
اجلمالي عند جالل الدين الرومي ،وبعد زيارة السهروردي انتشرت الفتوة
الناصرية يف معظم مدن االناضول والسبب ميكن ارجاعه للمهارات

هلم مأمن سوى التصوف حيث وجدوا فيها راحة نفسية تعينهم يف
مواجهة احلياة(آبادى1389 ،ش ،ص.)71

اخلطابية اليت كان ميتلكها الشيخ ،كان يرسل اليها يتواصل مع صوفية
تلك النواحي ويقيم جمالس وعظه بينهم ،وخلع خرقة التصوف على

 -8لقد كان تعلم التصوف سهل ملن اراد ان يتصوف  ،فضال عن
الصوفية انفسهم كانوا اشخاص مساملني مل يكن لديهم غري العبادة
يتوددون للناس ويبسطون هلم تعاليم الدين من خالل اخالقهم واذواقهم

عدد كبري ممن صادفهم ،وعلى سبيل املثال دخول "جالل الدين
قراطاي" أحد مقربي السلطان عالء الدين كيقباد يف اإلرادة مبشيخة
السهروردي  ،وكان اعتماد الناصر على السهروردي يف الرسالة ما عرف

واجنذبوا

عنه من تأثري على الناس واملامه الواسع بعلوم السنة واحلديث (سالمة
قدسي ،د .ت ،ص.)145-149

واعتقد بهم
ومواجيدهم
اليهم(شكر1385،ش ،ص.)156

سكان

االناضول

 .4املبحث الثالث :زيارات شيوخ الصوفية اىل بالد األناضول
وموقف السلطنة منهم.
أ -وفود الصوفية اىل بالد األناضول.
اوالً :زيارة شهاب الدين السهروردي
أ -سريته
هو أبو حفص ويكنى أيضا بأبي عبداهلل بن عمر بن عبداهلل بن عمويه
ولد يف سنة ( 539هـ1142/م) كان والده أبي جعفرحاكم قضاء
سهرورد وعظ يف بغداد يف جامع القصر ويف مدرسة النظامية (الذهيب،
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ثانياً :زيارة حمي الدين ابن عربي
أ -سريته
هو حممد بن علي بن حممد بن عباهلل احلامتي الطائي (-560
638هـ1241-1165/م) (زركوب1333 ،ش ،ص )134يرجع
نسبه اىل الصحابي اجلليل عدي بن حامت الطائي ،عرف بأبن عربي بدون
األلف والالم لعدم االشتباه بالفقيه األندلسي القاضي أبي بكر بن العربي
(الزين1985 ،م ،ص )445ولد يف مرسية جنوب االندلس من عائلة
نبيلة وثرية صاحبة تقوى وتصوف  ،وفر له والده أفضل تعليم درس
يف لشبونة القانون والفقه (شاه2015 ،م ،ص )248وعندما بلوغ
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عمره الثامنة (568هـ1172/م) رحلت عائلته اىل اشبيلية (الشييب،

بالشيخ العراقي وكان يطلب منه عقد جمالس السماع ويبقى معه أحيانا

1876م ،ص )122ثم رحل هو اىل املغرب  ،والتقى بعدد من شيوخ
الصوفية ذكر أنه رأى رؤيا يتحدث فيها مع النجوم ،وفسرت الرؤية له

مدة ثالثة أيام خيدمه ويليب طلباته (جيمه1372 ،ش ،ص )67وبعد
قتل بروانه سنة (675هـ1276/م) مل يرقى للعراقي االقامة يف قونية

على أن اهلل سيكرمه بأسرار العلم ،وذكر أنه التقى بالولي خضر ،حينها
شعر أن تلك إشارة له لرتك املغرب واالندلس والتوجه اىل الشرق اىل
مكة ،ومن ثم بغداد ،واملوصل ،وحلب ،والقاهرة ،واالسكندرية ،وقونية،

فرحل اىل مصر ،وهناك عقد جملسا من كبار الشيوخ العطائه لقب
"شيخ الشيوخ" لكنه مل ينعم بالراحة فيها فخرج اىل دمشق ومات فيها
ابن
دفن
مكان
الصاحلية
يف
ودفن

اىل أن استقر به املقام يف دمشق وتويف فيها سنة ( 638هـ1241/م)
ودفن يف الصاحلية (زركوب1333 ،ش ،ص.)137

عربي()FÜRÜZANFER,1963, p167.
رابعا :زيارة أوحد الدين كرماني
أوحد الدين محيد بن أبي الفخر الكرماني (635-561هـ-1164/
1238م) من شيوخ الصوفية املشهورين يف القرن السابع

خالل أسفاره العديدة اىل مكة التقى "بالشيخ جمد الدين اسحاق
القونوي" سنة (600هـ1204/م) وأصبح صديقه احلميم فأ
صطحبه

القونوي

اىل

األناضول،

ودخل

قونية

سنة

اهلجري/الثالث عشر امليالدي ،عرف عنه بكثرة سفره (نفيسى،

(607هـ1210/م) وأصبح حمل تكريم وتبجيل من قبل السلطان
كيكاوس األول ورغب السلطان ببقائه يف قونية فأمر بدار له تساوي مئة

1344ش ،ص ، )173وفد أوحد الدين كرماني اىل األناضول مع ابن
عربي برفقة الشيخ جمد الدين اسحاق سنة (601هـ1204/م) وأقام

ألف قطعة فضية وأستقر يف قونية (بالثيوس ،1965 ،ص )66وفيها
طاف معظم مدن االناضول تتلمذ على يده العديد من املريدين وأصبحت
مؤلفاته تدرس يف مدارس قونية وترك كتبه وقفا للمكتبة اليت أسسها

يف األناضول مدة ثالثون سنة أخذ على عاتقه اصالح املؤسسات الدينية
عن طريق نشر الفتوة الناصرية يف االناضول واليت كانت لتلك الطائفة
مشاركة حيوية يف معظم اجلوانب احلياتية لسكان االناضول كالتجارية،

بنفسه يف قونية (آبادى1389 ،ش ،ص.)71
ثالثا :زيارة فخر الدين العراقي
فخر الدين بن ابراهيم بن شهريار (ت688هـ1289/م) همداني االصل
من مريدي الشيخ شهاب الدين السهروردي (فروزانفر ،د .م ،ص)199

واالقتصادية ،والسياسية ،والدينية ،والعمرانية (علريضا1388 ،ش،
ص )144وله قصائد شعرية صوفية باللغة الفارسية أشتهرت بأسم
"عمر اخليام" (نفيسى ،1344 ،ص )173وله مثنوي "مصباح
األرواح" وعدت أفضل القصائد الشعرية يف ايران وله أيضا

نشر الطريقة السهروردية يف ملتان وهناك وصل اىل درجة العرفان على

"الرباعيات"(حليب1377 ،ش ،ص )512نقل عنه أبن عربي

يد الشيخ زكريا امللتاني (ت633هـ1235/م) بعد وفاة مرشده ذهب
بصحبة رفاقه اىل احلج (افشار ،د .م ،ص )175وفيه ألف عدد من

الكثرييف فتوحاته ورسائله (الكفوي1971 ،م ،ص )184طاف يف
العديد من مدن األناضول مجعت بينه وبني أبن عربي عالقة صداقة

الكتب ثم جاء اىل األناضول ،وبدأ حيضر جمالس صدر الدين القونوي
يف قونية وأصبح أحد مريديه وعمل يف التدريس (أقسرائى1362 ،ش،
ص )91ومسع شرح كتابي ابن عربي "الفتوحات والفصوص" وبدأ

وأحيانا كانا جيتمعان معا يف مكان واحد يف دمشق أو يف مصر وكالهما
قد شاركا يف تربية صدر الدين القونوي ويف "مناقب نامه " ذكر أن
صدر الدين القونوي قال":اني شربت احلليب من أمّني ،أبن عربي،

بقراءة كتبه ،وتأثر بها وبشرحها من قبل صدر الدين القونوي ونتج عن
ذلك تأليفه كتاب "اللمعات" ألفه يف االناضول باللغة العربية والفارسية

وأوحد الدين كرماني(بايرام1379 ،ش ،ص)39-41
كان متأثرا بأفكار ابن عربي وفكرة األنسان الكامل والعشق

حيوي مثان وعشرون ملعة ثم قرأها على صدر الدين القونوي وأشتهر

ومتيز عن ابن عربي يف فكرة العشق األهلي بعبادة اجلمال حيث كان يرى

العراقي يف قونية ونشر فيها عقيدة أبن عربي
( )FÜRÜZANFER p1671963حضر جمالس السماع

اجلمال األهلي (=تصوف عشق آميز) ،2يف شكل حسان الوجوه
فأصبح جيمع الشباب الوسيمني يف خوانقه حتى أصبح حمل نقد العامة،

للرومي وتأثر بطريقته ( وتأثر أيضا بالطريقة السهروردية ،والكربوية،
واألكربية) (جيمه1372 ،ش ،ص ،)42-61ومجعت بينه وبني
الرومي صحبة واستفاد كثريا من أفكاره قال عن الرومي":ال ميكن ألحد

ولكنه مل يعري ذلك أي أهتمام وعند مساعه النقد من أي شخص كان
يشكره على نقده ،وأثرت فكرته على الناحية الثقافية يف األناضول
وتأثر بها العلويني بشكل خاص ،وكان ذو تأثري على احلكام

أن يفهم الرومي بشكل صحيح جاء اىل هذا العامل كغريب وظل غريبا،
ورحل بغرابة ( )FÜRÜZANFER,1963, p168صحب

والسالطني ،والعامة ال سيما الرتكمان سكان القرى واالرياف البسطاء
(دزفوىل1389 ،ش ،ص.)69

مشس الدين مارداني ابن معني الدين بروانه (افشار ،د .م ،ص)175
ومن ثم أصبح بروانه من مريديه وبنى خانقاه له يف مدينة توقات

خامسا :جالل الدين الرومي
أ -سريته

وأصبح شيخها وألف فيها كتاب "عاشق نامه" نتيجة تأثره بالطريقتني
"القونوية ،واملولوية" (جيمه1372 ،ش ،ص )46-61تعلق بروانه

األهلي،

جالل الدين حممد بن حممد بن احلسني بن أمحد ولد سنة
(604هـ1207/م) يف مدينة بلخ ،3لقب بعدة ألقاب ،4يف االناضول
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عرف ب"موالنا" مبعنى "خواجه" ويف املصادر الفارسية احلديثة أطلق

يف سنة (629هـ1223/م) جاء اىل قونية الشيخ برهان الدين حمقق

عليه" مولوي" (الرومي ،د .ت ،ص )11والده بهاء الدين حممد بن
حسني اخلطييب البلخي املعروف ب "بهاء ولد" كان من عائلة ثرية

الرتمذي (املتويف سنة 638هـ1241/م) بسبب طرده من قبل
املغول من خراسان فتوجه اىل االناضول ملا مسع من كرم السلطان

ونبيلة يف خراسان ( Talbot Rice,w,d ,p122).وتذكر
بعض الروايات أن نسبه يصل اىل "أبو بكر الصديق" وأمه تصل نسبها
اىل أسرة ملوك خوارزم (الرومي ،د .ت ،ص )11أما الرومي ال يذكر

عالء الدين (غالب ،1982 ،ص )14ومتشوقا لرؤية معلمه بهاء ولد
وعند وصوله علم أنه تويف قبل سنة من قدومه ،وكان قد جاء من بلخ
اىل قونية لرعاية الرومي بناءً على وصية شيخه بهاء الدين

أي معلومات عن نسبه يف مؤلفاته وقد ذكر يف إحدى رباعياته:
"أصلم تركست أكر جه هندي كويم" مبعنى "إني تركي األصل ولوأني

ولد) (karapİnar, Fikret, 2015,p141-127.اعترب
املعلم الثاني للرومي بعد والده وعلمه العلوم اللدنية ،واحلكمة امللهمة،

أحتدث باهلندية (الفارسية)"(اوكويوجو ،2007 ،ص .)13رمبا
إقامته بني األتراك دفعته للقول بذلك األصل.

وأسرار احلياة الصوفية ،واعمال نثرية ،وزاد عليه اخللوات االربعينية
لبلوغ درجة الكشف الصويف ،ويف النهاية بعثه اىل الشام لتلقي العلوم

كان والده من كبار علماء الدين وصويف كبري (اوكويوجو2007 ،م،

الصوفية ولقاء شيوخ الصوفية املقيمني آنذاك يف الشام أمثال حمي

ص )12عندما أقرتب خطر املغول على خراسان ترك بلخ ،ويف طريقهم
اىل نيسابور التقوا بالشيخ فريد الدين العطار (ت627هـ1230/م)

الدين بن عربي ،ودرس على يده العلوم الباطنية التأويلية وصحب
تلميذه صدر الدين القونوي ،وأوحد الدين كرماني ،وغريهم من مريدي

 ،اعجب الشيخ "العطار" بالشاب الصغري "الرومي" وبذكائه وفطنته
واهداه كتابه "اسرار نامه ( =إهلي نامه) وقال لوالده :إن ابنه سيضرم
النار سريعا يف هشيم العامل (مولوي2010 ،م ،ص)7

ابن عربي (زركوب1333 ،ش ،ص.)170
تناقضت الروايات يف بعض املصادر حول لقاء جالل الدين الرومي بأبن
عربي من عدمه أثناء اقامته يف الشام ،مع ذكر تأثره بأفكاره ولكن

وميكن امجال دوافع هجرة بهاء الدين ولد بأسرته وعزمه اللجوء اىل
االناضول اىل:

يبدو من سنة عودة الرومي اىل قونية (638هـ1241/م) وهي سنة
وفاة أبن عربي تؤكد أنه قد التقى به وعاد بعد وفاته.

 ذكرت التقاليد الصوفية اىل أنه منذ اعرتاف االقطاب الصوفيةاملعاصرون باالمكانيات الروحية للشاب "الرومي" أصبح اهتمامهم

زيارة مشس الدين التربيزى اىل قونية وعالقة الرومي به
بعد وفاة برهان الدين الرتمذي ظل الرومي يتوىل التدريس والوعظ

توفري احلماية والرعاية له (شاه2015 ،م ،ص.)240
 اضطهاد الصوفيون يف بلخ وقد بلغ االضطهاد اىل اغراق أحدهم يفنهر اكسوس (جيحون) (اوكويوجو2007 ،م ،ص.)15
 استياء بهاء ولد من خوارزمشاه (األفغاني1987 ،م ،ص.)7 علم بهاء الدين ولد مبفاسد املغول واخالهلم بأمر الدين وعدمامتالكه القوة املادية والتهيؤ احلربي واعداد اسباب املقاومة ،فلم جيد

واالرشاد اىل أن زار قونية حممد مشس الدين ملك داد التربيزي،املعروف
بشمس الدين التربيزي سنة ( 642هـ1246/م ) (ابن بييب،
1350ش ،ص )118أحد االقطاب املشهورين يف عامل التصوف
يرجع نسب والده عالء الدين اىل كيا بزرك زعيم االمساعيلية (غالب،
1982م ،ص )24أرسله والده اىل تربيز لتلقي العلوم واملعرفة ،
وهناك أصبح من مريدي الشيخ "ركن الدين سجاسي" ومن ثم درس
التصوف على يد الشيخ "بابا كمال اجلندي" أبي بكر السالل التربيزي
(تدين2015 ،م ،ص )377ولكنه ظل يفتقد التساؤل الواسع لروحه

أمامه اال اهلروب اىل وطن آخر ،وتنبيه الناس مبفاسد املغول وبأنهم
يشكلون أكرب خطر على الدين النهم ينشرون اراء ال توافق االديان
السماوية ، ،فأراد اهلروب بأرائه التصوفية ،وأصبح خياشى على وطنه

لذلك حبث عن شيخ آخر يشبع تساؤله الروحي حيث أنه قال ":كنت

الظاهري من استيالء املغول ،وخياف على وطنه املعنوي وهو قلعة
الدين القويم (األفغاني1987 ،م ،ص.)68

أطلب شخصاً من جنسي ،لكي أجعله قبلة واتوجه اليه ،فقد مللت من
نفسي" (الرومي ،د .م ،ص )14وقيل أنه قدم اىل بالد الروم تنفيذاً

 مل يكن مغادرة الصوفية موطنهم االصلي بغرض اهلروب مناملشاكل والبحث عن الراحة فقط ،بل لزعمهم أن وطنهم الثاني يساعدهم
يف نشر آرائهم وييسر هلم املقدرة يف إصالح الناس أكثر من قدرتهم يف

لرغبة شيخه ركن الدين سجاسي (ابن بييب1350 ،ش ،ص)119
وذكرت شيمل نقالً عن سبهساالر أن مشس تربيزي رحل اىل االناضول
بتوجيه علوي ،أي أنه خاطب اهلل تعاىل يف صالة مبكرة قائالً ":أليس

موطنهم األصلي وزعمهم بأن املوطن األصلي ال يساعدهم يف تثقيف
أوالدهم كما يساعد املوطن الثاني ،لذلك ال يؤاخذ على بهاء ولد تركه

بني من خلقت من يطيق صحبيت؟" (شيمل2017 ،م ،ص )45من
املالحظ أن سبب قدوم التربيزي اىل االناضول تكاد ختتلف متاماً عن

بلخ والتوجه اىل االناضول سنة (617هـ1220/م) (األفغاني،
1987م ،ص.)68

اسباب قدوم الشيوخ السابقني ،وقد وصل اىل قونية بعد أن أمت املغول
سيطرته على السالجقة (القونوي2000 ،م ،ص )137وقد عرف

زيارة برهان الدين الرتمذي اىل االناضول

عنه  :عارف ،فريد ،وحيد ،متميز يف تصرفاته ،وأفكاره ،وأقواله،
وتعبرياته  ،5وقد ذكر قاسم غين عنه قائالً ":مشس التربيزي كان
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أمي وليس من أهل العلم (غين2016 ،م ،ص )736ولكن سبق أن

واالمراء والفتوة وغريهم من أهالي قونية (القونوي2000 ،م،

ذكرنا بداية أن والده أرسله لتلقي العلوم واملعرفة يف تربيز ودرس على
يد عدد من الشيوخ ،وذكر أيضاً أنه يف وقت من االوقات كان معلم

ص )143عندما التقيا (الرومي ومشس) تعانقا بشكل مل يعرف من
العاشق ومن املعشوق وبعض أشعار الرومي يف املثنوي يدل على احلب

للصبيان يف أرضروم وقد اعرتف يف مقاالته بضربه للطالب (القونوي،
 ،2000ص .)127وذكرت مصادر أخرى أن مشس تربيزي قد درس
على يد شيوخ العرفان يف دمشق ومنهم أبن عربي وأصبح متبحرا يف

الروحي املطلق للمتصوفان فقد قال يف ذلك:
ليس العطشان وحده من يطلب املاء فباملثل يتطلع اىل العطشان
املاء

الفلسفة واالهليات وعلم النجوم (تدين2015 ،م ،ص)376-377
وتشري النصوص االمساعيلية أن مشس تربيزي كان حجة لالمام ركن

بعد رجوع مشس الدين(شيمل2017 ،م ،ص )47-48عاد الرومي
سريته االوىل معه وعاد هيجانه وثوراته وأستمر يف اخللوة معه ،فغضب

الدي سجاسي ،ومن كبار العلماء واحلكماء والفالسفة وليس اميا كما
ادعى بعض املؤرخني ،واذا كان أمياً كيف له أن يؤثر على عامل وحكيم

الفقهاء واملريدين العصاة من أهل الفتوة وأهالي قونية مرة أخرى على
مشس الدين ،ويف هذه املرة قرروا قتله ويف سنة ( 645هـ1248/م)

عظيم كالرومي (غالب1982 ،م ،ص.)25

اختفى مشس نهائيا ومل يعرف هل قتل على يد مريدي الرومي أم أنه

وصل اىل قونية سنة (642هـ1245/م) وأستأجر حجرة يف خان بيع
السكر(= كاروانسه رايا شه كر فروشان) وعرف عن نفسه كتاجر وقد

رحل اىل مكان آخر إال أن الرومي ال يشري اىل ذلك يف املثنوي ،بعد
اختفائه ذهب الرومي اىل دمشق عدة مرات للبحث عنه ،وكان ذلك ما

مسيت املنطقة اليت التقيا فيها ب" مرج البحرين" (موحد،
1375ش ،ص )108-109قيل أنه رأى الرومي خارجاً من
مدرسته ومريديه من خلفه وحلقه وطرح عليه سؤاالً  :من أعظم الرسول،

بني سنوات (647-645هـ1250-1248/م) إال أنه مل يعثر
عليه (ابن بييب1350 ،ش ،ص  )120وعندما يئس رجع اىل قونية
وبدأ بإرشاد املريدين ويرشد االمراء والفقراء واملسلمني وغري املسلمني

أم بايزيد البسطامي ؟ وأجاب الرومي :بدون شك الرسول أعظم وهو
خامت االنبياء فقال مشس الدين :كيف  ،وحممد قد قال  :ما عرفناك

اىل التوحد واحملبة (فروزانفر1963 ،م ،ص )55ولكن إرشاده أصبح
خانقاهي ًا وادخل يف وعظه وارشاده الرقص والسماع واستمر على ذلك

حق معرفتك ،وقال بايزيد  :سبحاني ما أعظم شاني (ابن بييب،
1350م ،ص )118ورغم أن سؤال مشس الدين وإجابة الرومي يف

(الرومي2017 ،م ،ص.)16
اختلفت املصادر حول اختفاء مشس الدين حيث ذكر أنه ضرب

غاية البساطة والسهولة بالنسبة للناس العاديني ولكن بالنسبة لعلماء

بالسكاكني من قبل املهامجني ومن ثم أغمي عليهم وملا أفاقوا مل يروا

كالرومي والتربيزي فإنها حتمل معاني ال يفهمها وال يدركها غريهم لذلك
فقد أغمي على الرومي ،وعندما أفاق أخذ مشس الدين اىل منزله وأغلق
بابه ،وبقيا أربعون يوما يف اخللوة ( (FÜrÜzanfer,1963,

سوى قطرات من الدم وال يعلم كيف أختفى التربيزي ،توصل بعض
الباحثني أنه ألقي يف بئر مهجورة قريبة من مكان قتله وأخرج يف نفس
الليلة،ودفن يف قونية حيث وجدوا موضع سري أعلن بعد مضي قرون

S86.وحدث انقالب كبري يف حياة الرومي وأصبح رجال مميزا اشتهر
بالعشق واجلذبة فضال عن أنه عامل وزاهد ومرشد (karapİnar,

ومسي املوضع ب "مقام مشس" (تدين2015 ،م ،ص )368وذكر
آهل مدينة "خوي " أن مشس تربيزي مدفون يف خوي ،وقال أهل

) Fikret, 2015,S127-141.وأصبح مفتونا به واسرياً هائم ًا
يف شخصه ويعهده املظهر التام الكامل هلل تعاىل وكان خيلص له النية
اىل درجة العبودية (غين2016 ،م ،ص. )736

مدينة "تربيز" أنه مدفون يف تربيز وال يستند أي من هذه الروايات اىل
دليل مقنع (فروزانفر1963 ،م ،ص )306رغم اختالف املصادر
حول موضع دفنه ،ميكن ترجيح الرأي األول ألنه األقرب اىل الصواب

أهمل الرومي مريديه ومن عرفوه وتعلق بشمس فحقدوا عليه ،إلبعاده
الرومي عنهم (زركوب1333 ،ش ،ص )170وملا شعر التربيزي حبقد

وهو أنه مدفون يف قونية.
 -تأمل الرومي برحيل معلمه وتغزل به وخصص له ديوان اطلق عليه

مريدي الرومي عليه قرر مغادرة قونية اىل دمشق واالبتعاد عن الرومي ،
فتأثر الرومي بغيابه وأنشد أشعارا وأعترب ذلك أول عهده بالشعر
(شيمل ،2017 ،ص )22أرسل ولده بهاء ولد اىل دمشق ألقناعه

امسه"ديوان مشس الدين" وقال عن رحيله:
 من ذا الذي قال أن مشس الروح اخلالدة قد ماتت -ومن ذا الذي جترأ على القول بأن مشس األمل قد تولت

بالرجوع اىل قونية وافق بالرجوع من غري اقتناع ،فقال مشس ":ال أدري
ملاذا روحي مضطرب وقليب غري مطمئن منذ اللحظة اليت نويت فيها

 إن هذا ليس اال عدوا للشمس وقف حتت سقف -وعصب عينيه ثم صاح ها هي الشمس متوت (شابو2009 ،م،

السفر غم موجع يأكل داخلي ال أعلم ماذا يريد مين موالنا ملاذا يدعوني
إىل مكان يريد فيه املتعصبون وعميان القلوب أن يسفكوا دمي أنتم

ص)36
كان التربيزي يف نظر الرومي ولي من االولياء ومبثابة املرآة اليت تنعكس

تدعونين إىل حيث أقتل" (شيمل2006 ،م ،ص )142فعاد سنة

عليها صورة الذات اإلهلية ،أو اجملال الذي يتجلى اهلل فيها للخلق ويف

(644هـ1247/م ) اىل قونية واستقبل من قبل العلماء والفقراء

ذلك قال الرومي":إن املسجد الذي بين يف قلوب أولياء اهلل معبد للجميع

481

حسني  ،أحالم عابد و فرست مرعي  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 9:العدد ، 3:ص  491 -476ئيلون.2021 -

إلن اهلل فيه" فرأى يف التربيزي الشخصية اإلهلية واملظهر اخلارجي يف
صورة الولي الكامل (نيكلسون1969 ،م ،ص )157-158كقوله
يف غزليته:
شيخي ومريدي ودائي ودوائي
وصلت منك اىل احلق أيها احلق املقدر حلق

أقول هذا الكالم يا مشس وإهلي
أنا قائم لشكرك يا مشس وإهلي

حتى توجه لي عنايتك يا مشس وإهلي
أنا وهلان من عشقك ألنك ملك العاملني
(غين2016 ،م)737 ،
سادسا :زيارة جنم الدين الرازي(دايه)
جنم الدين الرازي املعروف ب"دايه" ابن شاهاوور ابن أنو
شريوان(654-573هـ1257-1176/م) سافر اىل مناطق كثرية
يف سنة (600هـ1203/م) رجع من احلج اىل خوارزم وبعد قتل شيخه
(جمد الدين البغدادي) ترك خوارزم متوجها اىل همدان بقي فيها للوعظ
واإلرشاد ،وبعد قدوم املغول إىل همدان سنة(618هـ1221/م) رحل
اىل االناضول (دانشنامه1383 ،ش ،ص.)860-861
تزامنت زيارة جنم الدين دايه إىل قونية مع قدوم بهاء الدين ولد وتكاد
تكون نفس االسباب لقدومهم إىل األناضول وهي الفرار بعلمه من الغزو
املغولي (خبش1379 ،ش ،ص )145حيث قال إذا انقطع أمل
االنسان يف موطنه جيب أن يرحل إىل موطن آخر السيما موطن
كاالناضول اخلالي من التعصب الديين منتشرة فيها مذهب أهل السنة
واجلماعة واستقرار عدد من العلماء والصوفية استفسر من عدد من
التجار وأهالي القرى عن االناضول وأجيب بأن االناضول مالذ آمن ملن
أراد الراحة واألمان (الرازى1352 ،ش ،ص .)24بقي يف االناضول
مدة ثالث سنوات ( 621-618هـ1224-1221/م) وجتول
خالهلا يف مدنها ،التقى بالسهروردي يف ملطية وطلب منه قراءة كتابه
"مرصاد العباد" لتدقيقها وقال السهروردي بأنها كتبت بشكل جيد
ونصحه بإهدائها للسلطان عالء الدين كيقباد ،فذهب إىل قونية وأهدى
الكتاب للسلطان ومسى الكتاب"كيقباد خامتيت" وهناك التقى جبالل
الدين الرومي ،وصدر الدين القونوي ،بأعتقاده (أي دايه) أنه مل يلقى
الرتحيب الذي تأمله من سالطني السالجقة وعند جتوله يف مدن
االناضول قال":قد وجدت يف اسواق تلك املدن شتى البضائع اال بضاعة
الدين وكل مزور له مشرتين اال أهل احلق وان مجيع تعامالت البيع
والشراء فيه فساد اال اهل الواقعية ،يشرتون خرز اخلزف ومل ينظروا إىل
لؤلؤ الصدف" (الرازى1352 ،ش ،ص.)27-29
مجع تصوف دايه بني مدرسيت ،العشق والعبادة ،وتوسط بني الزهد
واجلذب والقيام بالصالة والصوم ،والزكاة ،واالعتقاد بالكرامة والتجلي
والسكر،مع مالزمة الدعاء والذكر واخللوة وكل كالمه وعباراته كان
يؤكدها بأيات قرآنية ،وأحاديث نبوية ،وأحوال وأقوال (الرازى،
1352ش ،ص .)34-35تزامنت بداية حياة الرومي مع نهاية حياة
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جنم الدين دايه ،وذكر جامي بعالقات مودة بينهما وقال بأن الرومي قد
قرأ كتاب مرصاد العباد ،ومنارات السائرين ،وقد وجدت أثار أشعار
دايه يف كتب الرومي مثل كتاب "الرسائل" ،وكتاب "فيه ما فيه"
وحيتمل أن الرومي مل يأخذ تلك األشعار من كتاباته وإمنا منه مباشرة،
وكان جيعل من أشعاره كبداية ومطلع لغزلياته (الرازي1352 ،ش،
ص.)71
ال توجد معلومات أكيدة حول خروجه من االناضول ولكن يف سرية"
جالل الدين النسوي" ذكر أنه يف سنة (622هـ1225/م) ذهب مع
ركن الدين عطاف ممثل اخلليفة العباسي الظاهر باهلل إىل جالل الدين
خوارزم شاه إلعالمه خبرب سار ومكث فيها فرتة من الزمن(آتش ،د .م،
ص.)77
ب -موقف سالطني سالجقة الروم من كبار الصوفية
اعتمد السالجقة يف سياستهم على العلماء ومشايخ التصوف يف التأثري
على نفوس الناس كي يتسنى هلم توطيد وتثبيت أركان احلكم ودعائمه
والتنعم باألمن واالستقرار لذا كانت عالقة سالطني السالجقة بالتصوف
ورجاله عالقة وطيدة بل شكل الفكر الصويف من املبادئ االساسية يف
املنظومة العقائدية والسياسية للدولة السلجوقية ،فمنذ البداية أظهر
سالطني السالجقة كل االحرتام والتبجيل الهل التصوف ،لقد حظي ابن
عربي باحلفاوة واملقابلة البالغة اليت عامله بها سالطني السالجقة عندما
وصل اىل بالد االناضول سنة( 601هـ1204/م) وفيها نشر افكاره
اليت لطاملا لقيت معارضة شديدة يف مصر وبالد الشام (فتاح،
ص )252-253وعند دخوله اىل قونية سنة( 607هـ1211/م)
خرج السلطان عز الدين كيكاوس الستقباله حبفاوة بالغة وامر مبنحه
دارا فخمة(مولوي2010 ،م ،ص.)8
يعد السلطان عالء الدين كيقباد(634-616ه1237-1220/م)
من أكثر سالطني السالجقة تقربا واعتقادا بشيوخ التصوف فعند تسلمه
السلطة بعد وفاة أخيه عز الدين كيكاووس توجه اىل عاصمة السالجقة
قونية واحتفل به أهل قونية يف وسط صوت الناي وضرب على الدف يف
صف من الصوفية املتحلقني يف دائرة وأبتهج السلطان يف حضرة
الصوفية(جمهول ،ص )105-110عرف عنه بتدينه وتعلقه
بالصوفية(فروزنفر ،د .ت ،ص ، )60وأصبح عالء الدين كيقباد ملجأ
للصوفية حيث كانت هجرة جنم الدين الرازي اىل االناضول بسبب ما
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مسع عنه ومعاملته الطيبة للعلماء والصوفية ورحل اليها بصفة مؤقتة

ضمت مجيع العلوم اليت عرفتها احلضارة االسالمية من تصوف وعلوم

حلني انتهاء الغزو املغولي لبلده واحسن السلطان وفادته واهداه الرازي
كتابه "مرصاد العباد"(حلبى1377 ،ش،ص )59وذكر عن كيقباد

دينية ،وفلسفية ،وكالمية ،وطبيعية (ابن عربي1985 ،م ،ص)28
"فصوص احلكم يف خصوص الكلم " مجع ابن عربي كل أفكاره يف

انه دعا بهاء ولد عندما كان يف بغداد للمجئ اىل قونية ملا مسع عنه
وعن تقواه وعلمه(فروزنفر ،د .ت ،ص )59وعند وصوله استقبله
السلطان بكل احرتام واجالل ودعاه لالقامة يف قصره ولكن الشيخ

نظرية "وحدة الوجود" وما يرتتب عليها من مسائل يف فصوص احلكم،
وأصل هذا الكتاب قائم على أساس رؤيا كما يدعي لذلك بقوله":أما
بعد  :فأني رأيت رسول اهلل عليه السالم يف مبشرة أريتها يف العشر اآلخر

رفض وفضل االقامة يف مدرسة التونية(ابن بييب ،1350 ،ص)17
غبط السلطان بوجود بهاء ولد يف مدينته قونية وظل يزوره وينتفع به

من احملرم سنة سبع وعشرين وستمائة مبحروسة دمشق ،وبيده صلى
اهلل عليه وسلم كتاب فقال لي :هذا "كتاب فصوص احلكم" خذه واخرج

ومن جمالسته وبسبب االحرتام والتقدير الذي لقيه بهاء ولد من السلطان
فهو بدوره أيضا كان يكن له االحرتام واحيانا كثرية كان يناديه

به اىل الناس ينتفعون به (آملي ،1975 ،ص )8فرد أبن عربي
بقوله":فقلت السمع والطاعة هلل ولرسوله...وجردت القصد واهلمة اىل

بامللك(سبهساالر1385 ،ش ،ص )14وكعادة حكام املسلمني قبل

ابراز هذا الكتاب كما حده ىل رسول اهلل عليه السالم من غري زيادة وال

خوضهم احلروب طلب الدعاء من مشاخيهم املعتقدين بهم فقبل ذهاب
عالء الدين كيقباد خوض معاركه كان يذهب اىل بهاء ولد للتربك ويطلب

نقصان" (التلمساني1971 ،م ،ص.)35
ومن كتبه أيضا:
األسفار الثالثة (زركوب1369 ،ش ،ص )120وكتاب االسراء:
وصف فيها اسرائه ومل يكن جبسده بل بروحه ،وكتاب روح القدس:
ألفه أثناء اقامته يف مصر سنة (597هـ1200/م) " (بنعبداهلل،

الدين كيكاوس الثاني( 655-643ه1259-1247/م)(فروزنفر،
د .ت )215 ،واصبح من مريدي جالل الدين الرومي وكان خيدمه،

 ،2001ص.)22-40
ترمجان األشواق (= تفسري الرغبات) (الياد ،د .ت ،ص )152يضم

أرسل الرومي رسالة اليه طلب منه التدخل يف خصومة جرت ألحد
مريدي الرومي مع زوجته،قائالً ":كالم امللوك ملوك الكالم" مع ذكر

جمموعة من قصائد احلب=الغزل  ،7يتضمن شعره معاني عديدة وربط
بني اجلمال االنساني ،واحلقيقة املقدسة ،والغالب على قصائده اجلمال

الدعاء له وجليشه بالنصر على االعداء .6
بعد وفاة بهاء ولد وجد ابنه جالل الدين الرومي االهتمام من قبل
سالطينها وكانوا حيضرون جمالس السماعله ،ومن بينهم السلطان عز

حديث نبوي ":ال تزال أميت يف ما أتاهم العلم والنصيحة من أكابرهم،
فاذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا"(الرومي2008 ،م ،ص )239وطلب
السلطان منه العون ضد أخيه ركن الدين ،وكان ركن الدين وزوجته
كوهاج خاتون من مريدي الرومي وكان يعقد السلطان جمالس السماع

االنثوي وأورد فيها تعليقات على قصائده يوضح فيها بعدم خروجه يف
صوره اخليالية عن صحيح الدين االسالمي (شاه،2015 ،
ص .)256أما الفرتة اليت قضاها ابن عربي يف قونية كانت فرتة هادئة
نسبيا فاستأنف الكتابة والتأليف ،والكتب اليت ألفها يف قونية:
رسالة األنوارفيما مينح صاحب اخللوة من األسرار(بالثيوس،
1965م ،ص )66واليت أوضح فيها كيفية دخول املريدين يف اخللوة

للرومي يف دار السلطنة(الربيدي2004 ،م ،ص.)290
ج :مؤلفاتهم وأفكارهم وتأثريهم على اجملتمع األناضولي
ألّف السهروردي عدداً من الكتب ،أهمها "عوارف املعارف" واليت
أشتهر بها " صاحب العوارف" (السهروردي ،د .ت ،ص )17شرح فيه

بدأ كتابتها يف قونية وأكملها يف دمشق من السنة نفسها
(602هـ1205/م) ،و"كتاب العظمة"عاجل فيها موضوع أسرار

احوال الصوفية (الذهيب ،د .ت ،ص )376يف ضوء القرآن الكريم

احلروف ،و"رسالة األسرار" ،و"كتاب األمر" (حاج يوسف،2006 ،

والسنة النبوية ،وكتاب "النصائح االميانية وكشف الفضائح اليونانية"
حيث ناقش يف هذا الكتاب حجج الفالسفة ودحضها باسانيده وادلته

ص ، )297و"مشاهد األسرار القدسية ومطالع األنوار االهلية
"(بالثيوس1965 ،م ،ص.)66

اليت تكون يف الغالب على الطريقة الوعظية الصوفية بعيدا عن متاهات
الفلسفة وعلم الكالم ،وكتابه "بغية البيان يف تفسري القرآن" وهو تفسري
للقرآن الكريم اختار من كل سورة ما اُشكل من الفاظها وآياتها وذكر

ومن أفكاره يف وحدة الوجود اليت تتكون من مقطعني ” panمبعنى
شامل أو عام و " theismمبعنى اله ( )pantheismأي مشول
األلوهية لكل شئ (الكحالوي2009 ،م ،ص )116وهي مشتقة من

الراجح يف تفسريها (السهروردي ،د .م ،ص.)24
على الرغم من أن أبن عربي كتب بعض مصنفاته يف الغرب ولكنه كتب

الكلمة اليونانية "(M0hammed ( "pantheos
 Rustom,p63.وهو موضوع يعسر فهمه على من ليس من أهل

القسم االكرب منها يف الشرق ،حتى بلغت املئات من الكتب والرسائل بلغ
عددها املائيت كتاب (االدريسي ،2008 ،ص )118ابتدأها بكتابه

الطريق ويؤدي اىل سوء الفهم ،والتوصل اىل نتائج خاطئة ورمي القائل
بالزندقة واالحلاد(رستم ،2005،ص. )180

الشهري "الفتوحات املكية" واليت كتبها يف مكة سنة

انبثقت فكرة وحدة الوجود من ما يسمى ب "االحتاد واحللول" االحتاد:

(599هـ1202/م) أي بعد سنة من رحلته اىل الشرق ،وتعد موسوعة

هو تشبيه اخلالق باملخلوق ،واحللول :وهو تشبيه املخلوق باخلالق
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(شرف ،1991 ،ص )334وقد دافع البعض عن الصوفية الذين

لذا من الصعوبة مبكان حتديد عقيدة ابن عربي على وجه الدقة حيث

شطحوا يف أقواهلم ونسب اليهم فكرة االحتاد واحللول ،كاحلالج وقوله
"أنا احلق" ،أو "ما يف اجلبة غري اهلل" ،وقول أبي يزيد البسطامي

أنه مزج بني الدين ،والفلسفة ،والتصوف "  ،ويعد أقرب القائلني
بوحدة الوجود اىل روح االسالم والبعض انكروا عليه القول بوحدة

"سبحاني ما أعظم شاني" ،حيث ذكر بأن ذلك مل يكن تأليه لذواتهم
وإمنا كان وصوال ذوقيا اىل حقيقة أنه ال يوجد يف هذا الوجود اال هو
وأفعاله ،وصفاته ،وليس هلم وجود من أنفسهم ،بل كل ذرة من وجودهم

الوجود وعدوا اقواله يف وحدة الوجود شطحات صوفية أو يعتربونها
أقوال معربة عن وحدة الشهود(عفيفي ،د .م ،ص )177ومل يقع خالف
يف شخص كما أختلف يف ابن عربي ،حيث عده البعض صويف بارز

هي يف الواقع وجود اهلل فهم قائمون به ،وفيه ،ومنه ،واليه مستندين يف
ذلك على قوله تعاىل":انا هلل وانا اليه راجعون" (رستم2005،م،

وقطب االولياء ،وحمي الدين( " ،املطهري ،1992 ،ص )99والبعض
من الفقهاء عده قطب الكفر والزندقة ،ومميت الدين ،وماحي الدين

ص.)181
فقصد العرفاء قوهلم بوحدة الوجود أي مبعنى وحدة املوجود ،والطريق

(اآلملي1998 ،م ،ص.)124
ذكر بعض الباحثني أن مسألة وحدة الوجود عند ابن عربي هي مثرة ما

اليها طريق قليب شهودي ،وليس طريقا تصوريا عقليا ،وال يقصدون

توصل اليه بعد تفكره بالقرآن الكريم والسنة النبوية ،ثم شهوده هلذا

احتاد وجود الواجب (= اهلل ) والوجود االمكاني (= االنسان ) فذلك كفر
بال شك ،امنا يقصدون رؤية قلبية شهودية تصل اىل مرحلة ال ترى اال

التفكر بقوله...":الوجود كله واحد يف احلقيقة ...فلو تتبعت الكتاب
والسنة ما وجدت سوى واحدا ابدا وهو :اهلو، "...لذلك أعترب البعض

اهلل أي مشاهدة احلق يف كل شئ وسريان سره يف كل شئ (زكي،
 ،2001ص )75مستدلني بذلك على احلديث القدسي" :وما يزال
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت مسعه الذي

أبن عربي مفكر مقيد بالكتاب والسنة يقول يف ذلك ":لقد آمنا باهلل
ورسوله وما جاء به جممال ومفصال مما وصل الينا من تفصيله ،وما
مل يصل الينا ومل يثبت عندنا فنحن مؤمنون بكل ما جاء به...أخذت

يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت
ميشي بها" أي جيعل اهلل سلطان حبه غالبا عليه حتى ال يرى اال ما

ذلك من أبوي أخذ تقليد...فعملت على امياني بذلك حتى كشف اهلل عن
بصري وبصريتي وخيالي...فصار األمر لي مشهودا واحلكم املتخيل

حيبه اهلل (حممد القاري1971 ،م ،ص )143واملفهوم من احلديث
هو التوفيق واهلداية والسداد من اهلل تعاىل بتوكل املرء عليه.

املتوهم بالتقليد موجودا...فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله واعمله لقول
النيب صلى اهلل عليه وسلم...ال لعلمي ،وال لعيين ،ولشهوده (ابن عربي،

عرف عن ابن عربي بعدم استخدامه مصطلح "وحدة الوجود" يف مؤلفاته

د .م ،ص.)323وقال أيضا ... ":ان علم الشريعة احملمدية بعد

(  ) M0hammed Rustom,w.d, p53.وكان أبن تيمية
أول من أطلق املصطلح على تصوفه ورماه بالكفر(الكحالوي،
 ،2009ص )115وفسر علماء صوفية املسلمني أن الصويف الذي

الوصول باهلل قد من اهلل علي به وأنا أعمل مبا قال رسول اهلل وأضاف
الولي حمقق للشريعة احملمدية عن احلق سبحانه بطريق اليقني " وكان
أبن عربي ينسب نفسه اىل النبيني بأعتباره خامت الوالية األصغر (تاج

يشري باأللغاز اىل األحتاد مع اهلل أن مراده باألحتاد هو شهود وجود
احلق الواحد املطلق الذي الكل به موجود فيتحد به الكل من حيث كون

الدين بن زكريا ،د .ت ،ص.)11-16
رغم تنسيب اكتمال صيغة نظرية وحدة الوجود اىل ابن عربي (السهلي،

كل شئ موجودا به معدوما بنفسه ال من حيث أن له وجودا خاصا
أحتد به فأنه حمال وهلذا املوجود الواحد ظهور وهو العامل مبا حيويه
(املسريي ،1983 ،ص.)139

 ،2005ص )55لكنه مل يصرح يف كتاباته بعقيدته يف وحدة الوجود
غري تلميحات خلوفه من أن يكون مصريه كمصري احلالج كقوله يف ذلك:

يا رب جوهر علم لو أبوح به

()1

لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا

يرون أقبح ما يأتونه حسنا
والستحل رجال مسلمون دمي
(ابن عربي ،1972 ،مج ،1ص)144
ومن ترسبات وحدة الوجود هي وحدة الشهود ،ووحدة األديان ،فوحدة
الشهود هو تعبري صادق عن التوحيد القائم على أساس من الكتاب
والسنة ،وهو اتصال روحي بني العبد وربه وتؤكد فكرة الثنائية بني

تفسري أو وصف ،ويطلق عليه الصوفية املسلمني "بالفناء" (شرف،
 ،1991ص  )332-334أما عن فكره يف وحدة االديان فقد أعترب
ابن عربي الدين االسالمي دين مشولي والديانات السابقة ما هي اال متهيد

اخلالق واملخلوق ،وهو حال ال يعترب علما أو اعتقادا ،وال حيتاج اىل

للدين االسالمي (سورديل ،د .م ،ص.)40
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وقد أعترب كل الطرق تؤدي اىل اهلل الواحد ،بقوله:
لقد صار قليب قابال كل صورة
وبيت ألوثان وكعبة طائف

فمرعى لغزالن ودير لرهبان
والواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين احلب أنى توجهت
(ابن عربي ،2005 ،ص)66

ركائبه ،فاحلب ديين وامياني

وقد ذكر املدافعون عن فكرة وحدة األديان بعدم التفاخر يف تعظيم
رسول عن رسول آخر ،وعدم تكذيب دين من األديان وجيب احرتامها

باملثنوي ايضا ألنه ذو وجهني ،ظاهري وفيه يبني الشريعة والطريقة
للسالكني ،وباطين وفيه يبني هلم احلقيقة ( karapİnar, Fikret

وتقديسها وفهمها على حقيقتها ألنها من ذات املصدر (املسريي،
 ،2005ص )60ففي اآلية الكرمية {اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت
عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا} (سورة املائدة ،اآلية) فأخرب

 ),w.d,p 127-141وديوان مشس تربيزي(= الديوان الكبري)
نظمها ملعلمه مشس الدين التربيزي (شابو2009 ،م ،ص ،)37وذكر
أبن بيبى املعاصر لدولة سالجقة الروم أنها كتبت باللغة الفارسية

اهلل تعاىل أنه أكمل للمؤمنني دينهم يف ذلك اليوم (املروزي ،د .م،
ص )110بأعتبار الدين االسالمي احللقة األخرية الكاملة لدين اهلل وهو

والعربية ،وبعض امللحقات الرتكية واليونانية وأشار أن قوة تأثري أشعار
الرومي على القارئ هي مبثابة التأثرعند قرآءة الكتب السماوية (ابن

جزء متمم ومكمل لألديان السابقة له فأنه بهذه الصفة جاء لينظم
بصفة كاملة ونهائية مسلك االنسان (حلمي ،1971 ،ص.)154

بيبى1350 ،ش ،ص )119ورباعيات جالل الدين الرومي :وفيها
حقائق صوفية على شكل قصص وحكايات (األفغاني1987 ،م،

احلقيقة احملمدية ،8أو النور احملمدي :9فلسفته يف ذلك بلوغ االولياء

ص.)114

درجة األنبياء عن طريق التجلي النوراني ،والنور احملمدي عند ابن عربي
يشمل مجيع األولياء سواء أكانوا من آل البيت أو من غريهم ويدلل على
ذلك بدخول الصحابي سلمان الفارسي مبثل هذا النور (عبداهلل حسن،

وذكر حليب كتاب آخر للرومي وهو" :مصاحب العارفان " كتبه باللغة
الفارسية وترجم اىل االنكليزية ،والفرنسية ،واالملانية ،والعربية،
واالردية ،وقال أن أوضح نسخة هي النسخة االنكليزية ويتضمن ست

 ،2017ص.)342

وعشرون الف بيت شعري (حلبى1377 ،ش ،ص )576ونسب

أما الرومي ألّف كتب شعرية ونثرية إلملامه الواسع بالثقافة السابقة

بروكلمان كتابني آخرين له وهما :اوراد كبري وصغري ،وحقائق أذكار

لعصره كامليثولوجيا اليونانية ،وااليرانية وأفكار بطليموس ،وعلوم
التفسري ،واحلديث ،وعلم الكالم ،واملنطق ،واللغة ،واألدب ،والعلوم
الكالسيكية ،كما كان على إطالع باألساطري واحلضارات القدمية ،وعلم

موالنا :وهي ادعية باللغة العربية مع شرح باللغة الرتكية (شابو،
2009م ،ص )37وله كتاب آخر يف تفسري الرؤى بأسم "خوابنامه"
(مريوفيتش2002 ،م ،ص.)192

النجوم وكان قد درس آثار شعراء العرب ،وأدب اليونان ،والفرس حيث
تربز يف آثاره ثقافته العامة ال سيما يف املثنوي واعتمد يف كتاباته على
حكايات واعتقادات العامة وهدفه من تلك الكتابات تعليم العامة (
حسون2011 ،م ،ص.)143-144
مؤلفاته النثرية هي :جمموعة الرسائل :اليت عرفت ب "مكتوبات
موالناي روم" وهي رسائل أرسلها اىل معاصريه من االصدقاء (غين،
2016م ،ص )761وفيه ما فيه :وهي إجابات عن اسئلة القيت على
الرومي يف مناسبات خمتلفة وكان يدونها ولده سلطان ولد أومريديه
وفيه يتضح فكره الصويف والفقهي ( karapİnar, Fikret
 ),w.d,p 127-141واجملالس السبعة :كان حيتوي على مواعظ
وخطب القاها على املنابر (األفغاني1987 ،م ،ص.)111
أما مؤلفاته الشعرية:
املثنوي :أهم آثار الرومي وأطلق عليه البعض"صقيل االرواح" (حلبى،
1377ش ،ص )575ويف ايران مسي ب"جامع القرآن" (ترمنجهام،
1994م ،ص )108هو عبارة عن النظم الذي يراعي فيه توحيد
القافية بني شطري كل بيت (زركوب1333 ،ش ،ص )167ومسي

بدأ جالل الدين الرومي بكتابة الشعر سنة (642هـ1245/م) يف عمر
الثمان وثالثون سنة ،أي عندما عاش حالة عشق مع مشس التربيزي،
فبداية كتب الغزل واليت كتبها يف ديوان مشس ومن ثم بدأ بعدها مبرحلة
كتابة املثنوي (ابن بيبى1350 ،ش ،ص )126مشلت أفكاره
وموضوعاته خمتلف جوانب أمور احلياة اليومية ،وصاغها بشكل فين
وأدبي معتمدا على احلكم واألمثال يف تقديم فلسفته الصوفية( " ،شابو،
2009م ،ص )35شرح كتابه املثنوي بأكمله على النهج الصويف
بقالب شعري وذكر أيضا أنه كان عامل باملوسيقى والعزف على الناي
وعلمه باملوسيقى كان سبب متكنه بالتنوع يف أوزان شعره لذلك مل
يتمكن أحد استخدام أوزان شعرية كاليت عند الرومي (ابن بيبى،
1350ش ،ص.)127
الشعرعند الرومي ينقسم اىل قسمني:
شعر تعليمي :حموره االنسان واالخالق ويعتين باملثل العليا للحياة
االنسانية والكون وله شعر لطيف حول عدم انتمائه اىل الالمكان وأنه
ميثل الكل:
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جه تدبري اى مسلمان كه من خود رامنى دامن

نه ترسانه يهوديم من نه كربم نه مسلمامن

نه شرقيم نه غربيم نه بريم نه حبريم
نه از هندم نه از جينم نه از بلغار وسقسينم
مكامن المكان باشد نشامن بى نشان باشد

نه از كان طبيعيم نه از افالك كردامن
نه از ملك عراقينم نه از خاك خراسامن
نه تن باشم نه جان باشم كه من از جان جانا من

(حلبى1377 ،ش ،ص)575
شعر روحي :وفيها يدور شعره حول املعاني الصوفية من وجد ونفس
انسانية وارتباطها باالصل االهلي بعيدا عن احلياة املادية (شابو،
2009م ،ص )35وذهب البعض ومنهم نيكلسون أن جالل الدين

الرومي يف كتاباته أن سبب ظهور املذاهب هو سوء فهم وحدة الوجود،
وقال جيب على االنسان الرجوع اىل طبيعته وأساس خلقه لتفادي ظهور
املذاهب ونظرية وحدة الوجود ،فقد كان جل اهتمامه تطبيق الشريعة

الرومي مل يكن من القائلني بوحدة الوجود ،بل هو من الذين تغلبت عليه
النزعة الدينية ( =احلب اإلهلي) (نيكولسون1969 ،م ،ص-153
. )152

االسالمية والتخلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية( ،زركوب1333 ،ش،
ص )168قال الرومي :اذا اردت الوصول اىل درجة اليقني والكشف
جيب السري وفق الكتاب والسنة وعدم السري وفق اختالف املذاهب،

وقد ذكر أن جالل الدين الرومي مل يكن ملماً بالتصوف وبوحدة الوجود
إال بقدر ما جييز له الشرع النه دخل من علم القال اىل علم احلال ،وذكر

وايضاح احلجج والرباهني اليت وصل اليها وفق آيات القرآن الكريم والسنة
النبوية وتطبيق الشريعة االسالمية (زركوب1333 ،ش ،ص)180

إبن بيبى أن الرومي كان يؤمن بوحدة الوجود فقد كان يرى أشكال
الكون املختلفة رغم كثرتها ليس هلا إال ذات واحدة والكثرة ماهي إال
اعتبار أو جتلي للواحد (ابن بيبى1350 ،ش ،ص )138وأوضح

وأحيانا يدل شعره على عشقه االهلي املمزوج بفكرة الوجود الواحد
كقوله:

إن كل صورة رأيتها فجنسها يف الالمكان

فلو ذهبت الصورة فال فرق ما دام أصلها واحد

(مولوي2010 ،م ،ص)14
مواضيعها مشلت كافة اجملاالت :الطب ،الفلسفة ،علم الكالم ،الفلك،
ومل يكن الرومي يعتقد بوحدة األديان وكان يرى أن الدين عند اهلل هو
االسالم وكل ديانة هلا معتنقوها وأن اهلدى هو هدى اهلل وتقبل الناس
للهدى متفاوت ( حسن ،د .م ،ص )66-67كقوله:

قصص القرآن ،واحلديث النبوي ،والقصص الشعبية والشطرنج (شابو،
2009م ،ص .)36يبدو أن املثنوي نتاج عدد من املتصوفة
فاالشارات والرموز واالفكار لربهان الدين ،واالهلام من مشس الدين،

مسلم أنا ولكين نصراني وبرهمي وزرادشيت
توكلت عليك أيها احلق األعلى فال تنأ عين

وفكرة املنظومة وكتابتها حلسام الدين (زركوب1369 ،ش،
ص.)274

ليس لي سوى معبد واحد أو مسجد أو كنيسة أو بيت صنم
ووجهك الكريم منه غاية نعميت فال تنا عين ال تنأ عين

وقد ألف دايه مرصاد العباد بطلب من مريديه وبسبب أسفاره الكثرية
مل يستطع امتامه اىل أن ذهب اىل االناضول اكملها وكتب مصنفه اآلخر"

كان الغرض من تأليف املثنوي أن يبقى اىل األبد وأن تناسب مجيع

حتفة الطالبني وعشق الصادقني" (الرازى1352 ،ش ،ص )59وذكر

العصور يتضمن حماوره األفراد املثاليون ،ولكن فهم املثنوي ليس
بالشئ السهل ( )FÜRÜZANFER,1963, S225وال

لداية كتب أخرى منها :حبر احلقائق واملعاني يف تفسري السبع املثاني،
وكشف احلقائق وشرح الدقائق ،ومعيار الصدق يف مصداق العشق

يتطلب فقط معرفة اللغة الفارسية ومعرفة العقائد االسالمية وفهم الشعر
بل يتطلب أن يكون القارئ له معلومات واسعة عن املعارف االسالمية
(ابن بيبى1350 ،ش ،ص )129يعد شعر املثنوي من أرقى األشعار

(الباباني1971 ،م ،ص )420ميكن أن يكون له آثار كثرية ولكنها
ضائعة ويرجع السبب اىل الفنت الكثرية يف ذلك العصر (الرازى،
1352ش ،ص.)50

دون الرومي املثنوي على غرارالشعر العربي ووجدت فيها أبيات شعرية
مرتمجة حرفيا لشعر املتنيب ،وهي موسوعة كاملة وواحدة من أكرب

يف تلك الفرتة متكن العديد من شيوخ التصوف من ذوي األصول
الفارسية برتكهم تأثري رمبا كان مباشر احيانا وغري مباشر أحيانا اخرى

كتب التصوف االسالمي وقطعة أثرية مجعت التفاصيل الدقيقة لألمم

على نشر طرق صوفية جلبوها يف ايران وبالد ما وراء النهر .وأصبحت

()FÜRÜZANFER,1963, S145-147

نزعة التشيع يف الطرق الصوفية ظاهرة شائعة يف فرتة الغزو املغولي،

السابقة
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حتى أصبحت ظاهرة الوالء العلوي وانتشار االجتاهات الشيعية يف احلركة

معتقداتهم القدمية (الشامانية)على أفكارهم ومعتقداتهم ،وموقع

الصوفية اليت نشطت يف اوساط الفرس وقبائل الرتكمان يف ايران وهضبة
األناضول واضحة وبشكل ملفت (بابائي ،2014 ،ص .)180لذلك

االناضول .
سابعا :تزامن وفادة بعض الصوفية اىل األناضول كإبن عربي ،وأوحد

كان من السهل ظهور تصوف ذات الطابع الشيعي يف االناضول خاصة
بعد ضعف اخلالفة العباسية وغزو املغول ملناطق العامل االسالمي،
والدهشة اليت أصيب بها املسلمون ورغبتهم النجاة من هجماتهم ،فوجد

الدين كرماني ،ومن ثم السهروردي ،وجنم الدين داية .وتتابع البعض
اآلخرفيما بعد ،كوفادة بهاء الدين ولد ومن بعده برهان الدين حمقق،
ومن ثم مشس التربيزي.

الشيعة أن الوقت مناسب لرتويج أفكارهم الشيعية يف االوساط السياسية
واالجتماعية وربطوا أخالق الصوفية مبعتقدات األئمة االثنا عشر

ثامنا :زرع شيوخ الصوفية روح اجلهاد يف نفوس اجملتمع الرتكماني.

(دزفولي ،ص .) 80أما بالنسبة لتأثري الصوفية يف بالد األناضول فقد
عرف عن الرومي بتعاطفه مع مسيحيي ويهود قونية وكانو ا يعدونه
موسى وداوود ويسوع عصره وكانوا أتباعه وتالميذه ففي حياته
صحب أشخاص من كل االديان واملذاهب والعقائد(شاه2015 ،م،
ص.)239

 .6اهلوامش
 -1السماع :مصطلح صويف ويقصد به ما يرتل من اشعار واذكار على وقع الناي
والدف الثارة الطرب والوجد يف قلوب السامعني ،اما الوجد ايضا مصطلح صويف وهو
ما يرد على القلب دون تصنع وال تكلف .جمهول ،اخبار سالجقة الروم ،ص.118
 -2اجلمال اإلهلي :مل يكن بعض الصوفية بعيدين عن عامل اجملاز حيث اعترب بعضهم
العشق املادي الطبيعي طريق للدخول اىل العشق احلقيقي بزعمهم أن اجملاز قنطرة
احلقيقة ،معتقدين أن االنسان الكامل يشاهد ببصره اجلمال االهلي يف املظاهر الكونية

 .5النتائج

احلسية كرؤيته املظاهر الروحانية بعني البصرية ،واعتربوا للجمال االهلي وكماله

ميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة بالنقاط التالية:

سبحانه وجهان ،األول :وهو "املطلق" ويقصد به حقيقة اجلمال الذاتي من حيث هو

أوال :أصبحت األناضول وجهة الصوفية ملا عرف عنها بإحتواءها
جلميع األديان ،واألفكار ،واألراء واملذاهب ،وما عرف عن سالطينها
بتساحمهم جتاه االديان االخرى ،وإحرتامهم وتقديرهم للصوفية
والعلماء.
ثانيا :وفود الصوفية من خمتلف املناطق من خراسان والعراق والشام
وغريها ،ومعظمهم كانوا من أصول فارسية األمر الذي أدى اىل انتشار
التصوف الفارسي يف األناضول.
ثالثا :مل يستقر مقام أولئك الصوفية يف األناضول باسثناء بهاء الدين
ولد ومن بعده ابنه جالل الدين الرومي واوالده وأحفاده ،وال زالت
أضرحتهم يف قونية مزار للصوفية من كافة أحناء العامل االسالمي
والغربي.
رابعا :إحدى خصوصيات التصوف يف االناضول والصوفية الوافدين
إليها ،تتلمذ بعضهم على البعض اآلخر ،وعدم اقتدائهم ببعض،
واستقالهلم الفكري عن نظرائهم اآلخرين بتصوف خاص.
خامسا :ما ميز تصوف أولئك هو تصوف احلب االهلي ،أو ما يسمى
تصوف العشق ،والذي ظهر جلياً عند إبن عربي يف قصائده يف عشق
النساء ،وكتصوف جالل الدين الرومي ومثنوياته يف عشق للرجال،
وعبادة اجلمال (= عشق الغلمان) كتصوف أوحد الدين كرماني.
سادسا :من خالل الدراسة تبني أن التصوف العرفاني الفلسفي كان
األكثر إنتشارا من التصوف النظري ،والسالطني كانوا متحيزون اىل
جانب التصوف العرفاني الفلسفي أكثر من التصوف النظري ،وذلك
بسبب بقاء تأثريات بيئة االناضول ذات الطابع املسيحي ،فضالً عن

هو ،والعارف يشاهد هذا اجلمال املطلق يف فنائه يف اهلل تعاىل ،والثاني :وهو "املقيد"
والذي يكمن يف املظاهر الروحانية أو احلسية ،فالعارف عند رؤيته احلسن يراه هكذا
ويعد ذلك اجلمال مجاال للحق تنزل اىل املراتب الكونية وال ينبغي لغري العارف أن
ينظر اىل احلسان كي ال يسقط يف اهلاوية (.غين ،2016 ،ص.)811
 -3بلخ :إحدى مدن خراسان ،كانت يف العهود القدمية مركزاً للبوذية وبدون شك أن
يكون مناخها وسكانها ق د لعبوا دور الوسيط يف نقل االفكار البوذية اليت أثرت يف
اجتاهات عصر التصوف االوىل ،وكان هلا دور مهم يف نشأة التصوف يف الشرق ومعظم
العلماء وشيوخ التصوف للقرون االوىل للهجرة كانت من بلخ .شيمل ،د .م ،ص)22
 -4فقد لقبه والده ب "خدواندكار" أي السلطان .ودعوه ب "مُالّ هنكار" ،و"مُالّ
الرومي" نسبة اىل وظيفته كمعلم( .أوكويوجو2007 ،م ،ص )13وأخرون لقبوه
ب "البلخي" نسبة اىل مكان والدته والرومي نسبة لقضاء الشطر االكرب من حياته يف
بالد الروم ،والقونوي نسبة اىل مكوثه يف مدينة قونية ووفاته فيها .الزركلي2002 ،م
هامش ص.)30
 -5أدعى مشس تربيزي أنه تسلم خرقة التصوف من النيب مباشرة على أنها ليست
اخلرقة املادية اليت تتسخ وتبلى وإمنا هي خرقة الصحبة اليت ال تقوى عليها األيام،
وقيل أيضا أنه مل ينتمي اىل مجاعة بعينها ولكن الظاهر عليه أنه أقرب ما يكون من
طائفة املالمتية

بسبب تصرفاته اليت المه الناس عليها (شيمل ،د .ت،

ص.)22،43
 -6وفق رواية سبهساالر عند مكوث عالء الدين بالقرب من عسكر خوارزمشاه كان
قد ابتعد عن عسكره لتدبري مؤامرة ضد خوارزمشاه وكان قد اوشك خوارزمشاه
مبعرفة نواياه ويف الليلة اليت قرر فيها خوارزمشاه ارسال عسكره اىل املنطقة اليت
مكث فيها عالء الدين كيقباد رأى عند نومه بهاء ولد حيثه على الرحيل فنهض يف
ساعته والتحق بعسكره وعندما وصل عسكر خوارزمشاه اىل املنطقة مل جيدوا أحدا.
وال نعلم ما مدى صحة هذه الرواية .ص.15-17
 -7الغزل :كتبها لفتاة قابلها يف مكة تدعى "نظام" وتلقب "بعني الشمس والبهاء"
ابنة الشيخ مكني الدين ابي شجاع بن رستم األصبهاني ،كانت متبحرة يف علوم
الشريعة ،حمي الدين ابن العربي ،ترمجان األشواق ،رينولد نيكولسون (لندن:
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1911م) ص 11؛ جعل ابن عربي "املرأة البتول" رمزا للحب االهلي ومزج بني

مرقاة املفاتيح ،وبهامشه ،شرح مشكاة املصابيح ،حملمد بن عبداهلل اخلطيب

احلب االهلي  ،وحب املرأة فهويف أشعاره يوميء اىل الواردات االهلية والنزالت الروحانية

التربيزي ،كتاب الدعوات/باب ذكر اهلل عز وجل والتقرب اليه ،حتقيق :مجال

أبن العربي ،حمي الدين بن علي ،ترمجان األشواق ،اعتنى به :عبد الرمحان

عيتاني (بريوت :دار الكتب العلمية1971 ،م) ج. 5

املصطاوي (بريوت :دار املعرفة2005 ،م) ص.15

جمهول ،مؤلف (من مؤلفات القرن السابع اهلجري).

 -8احلقيقة احملمدية :أوجده اهلل تعاىل قبل كل شئ ،من حضرة الغيب ،وال تعرف

أخبار سالجقة الروم ،خمتصر سلجوقنامه  ،ترمجه :حممد السعيد مجال الدين(

هذه احلقيقة بشئ( .محدي2000 ،م ،ص.)56

القاهرة :اجمللس االعلى للثقافة2007 ،م).

 -9النور احملمدي :أي أن أرواح األنبياء وأنوار األنبياء قد فاضت من النور احملمدي

املروزي ،حممد بن نصر (294هـ906/م)

الذي هو العقل األول( .تاج الدين بن زكريا ،د .ت ،ص. )11

14كتاب الصالة (د.م :د.ت)
ب -املصادر الفارسية:

 .7قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكريم:
املخطوطات:
تاج الدين بن زكريا ،سلطان العثمانيخمطوط  ،أداب املريدين ورسائل صوفية أخرى ،رقم ( 1029كتاخبانه جملس
شوراى ملى،د .ت) .
أوال :املصادر:
أ -املصادر العربية:
التاديف ،حممد بن حييى احلنبلي (ت 963هـ1555 /م)
قالئد اجلواهر( بغداد :دار إحياء الرتاث العربي1984 ،م)
التلمساني ،عفيف الدين سليمان بن علي (ت690هـ1295/م)
شرح فصوص احلكم للشيخ األكرب ابن عربي ،حتقيق وتقديم :أكرب راشدي نيا
(بريوت :دار الكتب العلمية1971 ،م)
ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم
فتاوى شيخ االسالم( السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
 2004م) ج. 10
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان (748هـ1348/م)
سري أعالم النبالء ،حتقيق :بشار عواد معروف وحمي الدين هالل السرحان( د .م:
مؤسسة الرسالة ،د .ت)
الرومي ،جالل الدين (672هـ1276/م)فيه ما فيه ،ترمجة :عيسى علي العاكوب ( بريوت :دار الفكر املعاصر ،د .م)
ابن زروق ،ابي العباس امحد بن امحد بن عيسى الفاسي الربنسي
قواعد التصوف ،حتقيق :عبد اجمليد خيالي ( بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ، 2
. ) 2005
أبن عربي ،حمي الدين بن علي (ت638هـ1241/م)
الفتوحات املكية ،حتقيق وتقديم :عثمان حييى (د .م :اهليئة املصرية العامة
للكتاب1985 ،م) ج1
ترمجان األشواق ،اعتنى به :عبد الرمحان املصطاوي (بريوت :دار املعرفة،
2005م)
الغزالي ،حممد بن حممد ابو حامد الطوسي(ت505ه1111/م)
روضة الطالبني وعمدة السالكني (مصر :دار السعادة. )1938 ،
ابن الفوطي ،كمال الدين أبو الفضل (723هـ1326/م)
كتاب ملؤلف من القرن الثامن اهلجري ،املسمى وهما باحلوادث اجلامعة والتجارب
النافعة ،حتقيق :بشار عواد معروف وعماد عبد السالم رؤوف ( د .م :دار
الغرب االسالمي1997 ،م).
 الكفوي ،الرومي حممود بن سليمان احلنفي (990هـ1582/م) ،كتائب أعالم األخيارمن فقهاء مذهب النعمان املختار ،أعتنى به  :عبد اللطيف
عبد الرمحن (بريوت :دار الكتب العلمية1971 ،م) ج2
حممد القاري،علي بن سلطان (ت1014هـ1606/م)
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ابن بيبى ،حسني بن حممد بن علي اجلعفري الرغدي (ت بعد
سنة648هـ1285/م)
االوامر العالئية يف االمور العالئية" باهتمام :حممد جواد مشكور (تهران:
1350ش)
أقسرائي ،حممود بن حممد بن عبد الكريم (ت اواسط القرن الثامن اهلجري)
تاريخ سالجقة ،مسامرة األخبار ومسايرة األخيار ،باهتمام وتصحيح ،عثمان توران
(تهران1362 :ش)
سبهساالر ،فريدون بن أمحد(ت719ق)
رساله سبهساالر در مناقب حضرة خداوندكار ،تصحيح :حممد افشني
وفايى(تهران:انتشارات سخن1385،ش)
ثانيا :املراجع
أ -املراجع العربية واملعربة
 امحد بري ،ممدوح غالبتاريخ التصوف يف الدولة العثمانية ،الطريقة البكتاشية منوذجا( برلني :املركز
الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،د .ت)
 األدريسي ،حممد العلونينصوص من الرتاث الصويف (د .م :دار الثقافة2008 ،م)
أرمان ،حممد التاي كيمن،
تركيا دولة سيكلوكلو( كونيا :معهد الدراسات الرتكية2001 ،م)
 األفغاني ،عناية اهلل ابالغجالل الدين الرومي بني الصوفية وعلماء الكالم ( الدار املصرية اللبنانية:
1987م)
 اآلملي ،حمسن احلسنيأعيان الشيعة (د .م :دار التعارف1998 ،م) مج.14
 آملي ،سيد حيدراملقدمات من كتاب نص النصوص يف شرح فصوص احلكم حملي الدين ابن العربي
(تصحيحات :هنرى كربني وعثمان امساعيل حييى (تهران :انستيتو ايران
وفرانسه بزوههشهاى علمى1975 ،م) ج1
 الياد ،مريسياتاريخ املعتقدات واألفكار الدينية ،ترمجة :عبد اهلادي عباس ( د .م :دار دمشق،
د .ت) ج3
 أوكويوجو ،جيهانموالنا جالل الدين الرومي (إسطنبول :جامعة الفاتح2007 ،م).
بابائي ،حبيب اهلل
جدلية النظر والعمل يف التأسيس االسالمي الهليات احلضارة ،ترمجة :حسني صايف(
بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي واجتاهاته2014 ،م)
 الباباني ،امساعيل باشا حممد أمني مري سليمهدية العارفني وأمساء املؤلفني وأثار املصنفني من كشف الظنون ،اعتنى به حممد
عبد القادر عطا( بريوت :دار الكتب العلمية1971 ،م)
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 -بنعبد ،عبداهلل عبد العزيز

موالنا جالل الدين الرومي ،تقديم :خالد حممد عبده (بريوت :دار مداد2017 ،م)

معلمة التصوف االسالمي( الرباط :دار نشر املعرفة2001،م)

 -شابو ،جوزيف

 بالثيوس ،آسنيابن عربي حياته ومذهبه ،ترمجة :عبد الرمحن بدوي (القاهرة :مكتبة األجنلو
املصرية1965 ،م)
 ترمنجهام ،سبنسرالفرق الصوفية يف االسالم ،ترمجة :عبد القادر البحراوي ( دار املعرفة اجلامعية،
1994م)

املتصوف جالل الدين الرومي ونتاجه الفكري( دمشق :منشورات اهليئة العامة
السورية للكتاب2009 ،م)
 شاه ،ادريسالصوفيون ،ترمجة :بيومي قنديل ،تقديم :هالة امحد فؤاد( القاهرة :دار الكتب
والوثائق القومية2015،م) .
 -عفيفي ،أبو العال

 -جتدد ،نهال

التصوف الثورة الروحية يف االسالم (د .م :د .ت) .

نار العشق ،ترمجة :خالد اجلبيلي ( بريوت :منشورات اجلمل2015 ،م)

 -عبداهلل حسن ،عبد اللطيف بن عبد الرمحن

 -تدين ،عطاء اهلل

أثر العناصر األجنبية يف فكر بعض الشيعة األثنى عشرية (الرياض :د .م،

حبثاً عن الشمس من قونية اىل دمشق "جالل الدين الرومي وشيخه مشس تربيز"
ترمجة :عيسى علي العاكوب (دمشق :دار نينوى2015 ،م) .

2017م).
 -غالب ،مصطفى

 -حاج يوسف ،حممد علي

جالل الدين الرومي (بريوت :مؤسسة عز الدين1982 ،م)

مشس املغرب "سرية الشيخ األكرب حميي الدين ابن العربي ومذهبه (حلب :فصلت

 -غين ،قاسم

للدراسات والرتمجة والنشر2006 ،م).
 محدي ،أمينقاموس املصطلحات الصوفية (القاهرة :دار قباء2000 ،م)
حسن ،هاشم أبو احلسن علي
اهلل واإلنسان عند جالل الدين الرومي (القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،د .ت)
حسون ،ندى
الطب واملتعلقات به يف مثنوي موالنا جالل الدين حممد مولوي الرومي( جملة جامعة
دمشق ،ع ،2-1مج2011 ،27م)

 -36تاريخ التصوف يف اإلسالم ،ترمجه عن الفارسية :صادق نشأت (القاهرة
:منشورات البندقية للنشر والتوزيع2016 ،م)
فتاح ،عرفان عبد احلميد
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها( بريوت :دار الفكر ،د .ت)
 فروزانفر ،بديع الزمانمن بلخ اىل قونية ،ترمجة :عيسى علي العاكوب (د .م :دار الفكر ،د .ت)
 القونوي ،حممد بن عبداهلل أبو الفضل القونوياخبار جالل الدين الرومي( اململكة العربية السعودية2000 :م)

 -حلمي ،حممد مصطفى

 -الكحالوي ،حممد

مناهج البحث يف العلوم األنسانية بني علماء االسالم وفالسفة الغرب (بريوت :دار

الفكر الصويف يف افريقية والغرب االسالمي (بريوت :دار الطليعة2009 ،م)

الكتب العلمية1971 ،م) .
ابن الفارض واحلب االهلي (د .م :وكالة الصحافة العربية ،د :ت)
 -رستم ،سعد

 كوبريلي ،حممد فؤاداملتصوفة االولون يف االدب الرتكي ،ترمجة :عبداهلل أمحد ابراهيم(القاهرة:
2002م).

الفرق واملذاهب االسالمية (دمشق :األوائل2005 ،م)

 -املسريي ،عباس

 -الزركلي ،خري الدين،

اليوجا والتصوف والرهبانية (القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية1983 ،م) .

االعالم " ،قاموس تراجم أشهر رجال والنساء من العرب واملستعربني

 -املطهري ،مرتضى

واملستشرقني( بريوت :دار العلم للماليني 2002 ،م) ج7

الكالم العرفان (بريوت :الدار االسالمية1992 ،م) .

 -زكي ،حسن عباس

 -مولوي ،مراد

مذاقات يف عامل التصوف ،حتقيق :خدجية النرباوي ( القاهرة  :ط 2001 ،2م)

قصص مثنوي موالنا جالل الدين الرومي ( دمشق :االوائل2010 ،م)

 -الزين ،مسيح عاطف

 -مريوفيتش ،ايفا دي فيرتاي

الصوفية يف نظر االسالم (بريوت :دار الكتاب اللبناني ،القاهرة :دار الكتاب املصري،

جالل الدين الرومي والتصوف ،ترمجة :عيسى علي العاكوب (مؤسسة الطباعة

ط1985 ،3م).

والنشر يف وزارة الثقافة االيرانية2000 ،م)

 -سالمة قدسي ،عرين شوكت

 -نيكلسون ،رينولد

بني سري وطري" التنظري ،حياة اجلماعة ،وبنى املؤسسة يف تصوف أبي حفص عمر

يف التصوف االسالمي وتارخيه ،ترمجة :ابو العال عفيفي ( القاهرة 1969 :م)

السهروردي ،فلسفة التصوف والدعوة اليه (بريوت :دار الكتب
العلمية1971،م).

ب-املراجع الفارسية

 -السهلي ،عبداهلل بن دجني

 -آبادى ،حسن امساعيل نصر

الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها (الرياض :دار كنوز2005 ،م) .

بررسى حتوالت سياسي اجتماعي سلجوقيان روم ،بايان نامه ى(دانشكاه

 -شرف ،حممد جالل

اصفهان ،:ارد بيهشت1389 ،ش)

دراسات يف التصوف االسالمي (األسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1991 ،م).

 -آتش ،امحد

 -شيمل ،آنا ماري

اثار فارسى در اناتوىل ،ترمجة :صائمة اينال صاوى( ايران :مرعشى قم ،د :ت)

األبعاد الصوفية يف االسالم وتاريخ التصوف ، ،ترمجة :حممد امساعيل السيد

 -افشار ،توسلى

رضا( بغداد :منشورات اجلمل2006 ،م(
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روند زهد وتصوف وعرفان در كسرته ى اسالمى ايران (تهران :انتشارت دانشنامه،
د .ت)
 بايرام ،ميكاييلاوحد الدين كرمانى وحركت اوحدية ،ترمجه ى :منصورة حسيين وداود وفايى(
تهران1379 :ش )
 خبش ،جواد نورمردان صوفى ( تهران1379 :ش)
 جيمه ،حممد اخرتمقام شيخ فخر الدين ابراهيم عراقى در تصوف اسالمى (اسالم اباد :باكستان،
1372ش)
 حلبى ،على اصغرمبانى عرفان واحوال عارفان( ،تهران :انتشارات اساطري1377 ،ش)
 دزفوىل ،فهيمةبيدايش طريقت علوى-بكتاشى در آناتوىل ( ،تهران :انتشارات علمى وفرهنكى،
1389ش )
 زركوب ،عبد احلسنيآرزش مرياث صوفية ( ،تهران :انتشارات آريا1333،ش)
 رازنهان ،حممد حسن -10تاريخ وعقايد بكتاشية ( تهران :دانشكاه تربيت معلم2004 ،م )
 رباني ،زهرافرهنك ايرانى در قلمرو سلجوقيان روم( تهران :انتشارات علمى
وفرهنكى1391،ش)
 شكر ،حممدسلجوقيان شكست بيزانس در مالذكرد وكسرتش اسالم در اناتولي،مرتمجان :نصر
اهلل صاحلى وعلي ارطغرل( تابستان1385 :ش)
 كوبريلي ،حممد فؤاد،صوفيان خنستني در ادبيات ترك ،ترمجة :توفيق سبحاني ( تهران1385 :ش)
 مقدم ،علريضاتشكيالت آخيان وسري تارخيى آن ( دانشكاه شهيد بهيشيت1388 :ش)
 موحد ،حممد عليمشس تربيزى( تهران1375 ،ش)
 -نفيسي ،سعيد
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طةشتيَن سوفيطةرييان بؤ ئةنادوليَ لسةردةميَ سةجلوقييَن رؤمي
(704-600هـ1307-1200/م)
ئةظ ليَكؤلينة طةشتيَن مةزنيَن سؤفيَني ضووينة وةالتيَ ئةنادوليا ب خوظة دطريت ل سةردةميَ سةالجيقيَن رؤميَ ل جهيَن جودا جودا يني جيهانا ئيسالمي و ئةطةريَن
سةرةدانان دهاتنة طوهارتن دناظ بةينا سياسي و ئايين و هزري و يا ذ هةميان طرنطرت هيَرشيَن مةغوالن يَني توند ل سةر جيهانا ئيسالمي و هةروةسا ئةو دةستهةالتا
سةالجيقان يا نوي ئةواهاتية دامةزراندن لسةر ئةردةكيَ ئايينَ كريستياني و خودان نةريتةكيَ يؤناني و دةستهةالتداريَن وان دظيا ئايينَ ويَ دةظةريَ بطوهرن بو رةوشةنبرييا
ئيسالمي ذبةركو ئةو ديظةالنكيَن دةلةتا عةباسي بوون و زاناييَن سوفيطةريان هةمبيَزكرن ه ةمي ثيَداويستييَن وان بو دابني كرن ذبو مبينن دطةل وان دا لةورا ئةنادول ببو
جه يَ بةريَخودانا سوفيطةرييَن ضةندين دةظةريَن ئيسالمي نةخامسة مةزنيَن سوفيان ئةويَن بةذداري كري د زةنطني كرن و ثيَشظةبرنا دةظةريَ ذالييَ ئايين و هزريظة بريَكا
نظيَسارو هزر و كارتيَكرنا وان ل دويظ بوضوونيَن دةستهةالتداران و خةلكيَ دةظةريَ هةتا كو دةولةتا ئةنادول بووية مةزنرتين سةنتةريَ سوفيطةرييَ ل جيهانا يَيسالمي
لسةردةميَ ضةرخي شةشيَ و حةفيتَ ييَ كؤضي كو دبيتة ضةرخيَ دوازديَ و سيَزديَ ييَ زايين.
Sufi journeys to Anatolia during the Seljuk period of Rum 704-600( AH/1200-1307 AD
Abstruct:
This research deals with the study of the journeys of the great Sufis who came to Anatolia during the reign of the
Roman Seljuks from various regions of the Islamic world. On a land of Christian religion and of a Greek character
; Its rulers were obliged to turn it into an area with an Islamic culture, as they were followers of the Abbasid Caliphate,
so they embraced scholars and men of Sufism by providing what secures their survival. Anatolia became the
destination of Sufism from many regions, especially senior Sufis and others, who contributed to enriching the region
religiously and intellectually through their writings and ideas and their effective influence on limit the viewpoint of
rulers and inhabitants; Until Anatolia became the largest center of mysticism in the Islamic world during the sixth and
seventh centuries AH / the second and thirteenth centuries AD.
Keywords:
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