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  الملخص 

لقد رسم ابن بطوطة هذا النوع من التصوف مشاهد واقعية لما صادفه 

صفات مثالية عندما أشار  ومن جماعات الفتوة وعالقتهم بالمجتمع وأنهم ، ذو

وركز في ذلك على طائفة منهم أطلق عليهم , األخالق الحميدةبإلى تمسكهم 

بدرجة عالية من الكمال والتكافل  وقد أراد ابن بطوطة إظهارهم,الفتيان لقب 

  .التي هي من مبادئ اإلسالم األساسية
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Abstract 

Has laid Ibn Battuta this kind of mysticism scenes 
realistic of what he had encountered from groups and their 
relationship to the community that they are the ideal 
qualities of the owners when he referred to their adherence 
to good manners and focused on a range of them fired them 
boys name was Ibn Battuta wanted to show them a high 
degree of perfection and solidarity which are the 
fundamental principles of Islam.                                                 
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  : المقدمة
نشأت الفتوة عند العرب نشأة طبيعية، إذ فرضت القيم والتقاليد القبلية  

مقاييس أخالفية اليمكن التخلي عنها، فالحياة القاسية فرضت على اإلنسان العربي 
ان يقارع الصعاب في مجتمعه وعلمته الطبيعة القاسية على الصبر والجلَد والتكيف 

انب ذلك كان يحمل صفات والتزامات أخالقية مع الظروف المحيطة به، إلى ج
ليكسب رضا مجتمعه وأفراد عشيرته مثل حفظ الجوار والعهد والكرم والمروءة 

فالفتوة أعطت اإلنسان العربي قبل اإلسالم درجة عالية من العمق . والشجاعة
بحيث أخذت طبيعة اجتماعية أثرت في صقل الشخصية العربية نفسيا واجتماعيا، 

سياسية تمثل في إنصاف المظلومين والدفاع  الفتوة طابعا اجتماعيا له أبعادواتخذت 
عن القبيلة والجار والتضحية بالنفس، فالفتى العربي هو رجل مثالي ال يهاب أي 

  .)١(ضرر لنفسه
لقد اتخذت الفتوة طابعا اجتماعيا له أبعاد سياسية، حين عقد فتيان العرب 

نه اخذ حلف قريش تسميته الذي أطلق عليه حلف حلفا بينهم في نصرة المظلوم وم
فكانت الفتوة خصلة من خصال الدين وصفة لمن يعمل بالمثل العليا، . )٢(الفضول

فهي بمنزلة اإليمان وبمنزلة العدالة من الدين ، وقد تعلق الصوفية بمبادئها 
ئها بين وصفاتها، وحببوا ذلك إلى الناس، كي تبدو أكثر قبوال لهم، فعملوا على إفشا

كل أفراد المجتمع، ليصل إلى درجة الكمال والتكافل، وربما وضعوا في مبادئها 
دستورا يلتزم به أصحاب التصوف، ليبتعدوا عن كل الشوائب التي شابت تصرفات 
التصوف في معظم األوقات، وأنهم أرادوا تخليص الفكر الصوفي مما علق به من 

  . صوفية الحقيقيونأمور ليست من السمو الذي يطمح إليه ال
ان من مواجب األخوة على الفتيان، مودة األخ ألخيه ") ٣(السلميلقد أشار  

ورفده بماله وتقويمه بأدبه، وحسن الذب عنه في  بقلبه خالصا وتـزيينه بلسانه
  ". غيبته

فالصوفية ينشدون مكارم األخالق، ويبدو من إشارة السلمي انه أراد لن  
ولعل . وة من خالل سرد موجبات الفتوة وصفاتها الحميدةيعطي خالصة لمفهوم الفت

ما نقله السلمي في كتابه عن الصوفية في العراق وخراسان قد يعني ان الفتوة 
فضال عن تمسكهم بأقوال الرسول محمد . الصوفية نشأت على أيديهم وفي بلدهم

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم، وآثار السلف وآدابهم
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    :ناهماواآلخية ومعالفتوة  

ورد لفظ فتى في القرآن الكريم في عدة مواضع فاقترن معناه بالفتوة 

 امرأة ةالمدين في نسوة وقال{ى قوله تعال؛ ومن بين تلك اآليات والشباب والرجولة

ودخل معه السجن { وقوله تعالى  )٤(} حبا شغفها قد نفسه عن فتاها تراود العزيز

   )٦(} إبراهيم له يقال يذكرهم ىفت سمعنا{ وقوله تعالى)٥( }فتيان 

أورد الفراهيدي فقال؛ الفتى الشاب والشابة ويطلق االخية عود يعرض في 

واالخية بالمد والتشديد واحدة  )٧(الحائط تشد إليه الدابة وتجمع على االواخي

. وأخا فالن أخوه واخاوه اتخذه أخا )٨(االواخي وهو مثل عروة تشد إليها الدابة

الحرمة والذمة ويقال له عنده اخية شرعي ويقال شددت له اخية  واالخية تشمل

اليحلها ويقال شد اهللا بينكما أو أخي اإلخاء وفي المثل ان أخاك من آساك واخو 

وهنا يظهر تالزم المعنيين وان الفتوة مرادفة لالخوة او  )٩(الشيء صاحبه ومالزمه

  . تساويها في اصولها ومعناها

 الفتوة معنى ، وانرى ان الفتوة من الفتاء بمعنى الشبابآبادي في أما الفيروز

الفتوة على حد قول السلمي ؛ و . )١٠(غلبتهم أي وفَتوتهم الكرم، إلى ينصرف

الموافقة وحسن الطاعة وترك كل مذموم ومالزمة مكارم األخالق ومحاسنها 

يطالبك  ووقت من األوقات ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا ، وكل حال من األحوال ،

بنوع من الفتوة فال يخلو حال من األحوال عن الفتوة فتوة تستعملها مع ربك تعالى، 

، وفتوة مع الصحابة، وفتوة مع "وسلم وآله صلى اهللا عليه"وفتوة تستعملها مع نبيك 

الصالحين، وفتوة مع مشايخك، وفتوة مع إخوانك، وفتوة مع أهلك وولدك  السلف

الطفة مع اإلخوان ، والقيام بحوائجهم ، ومقابلة اإلساءة ومن الفتوة ، الم وأقاربك

باإلحسان ، وترك طلب عثرات اإلخوان ، وحضور دار من يثق به من اإلخوان 

األخالق ، إذ  من غير دعوة ، وترك العيب على طعام يقدم إليه ، واستعمال مكارم

ظهر أنها من ، وغيرها من األعمال المالزمة لها والتي ي)١١(ةهي من أعمال الجن

العالمات أو شروط االنخراط في هذا النظام وفق أحكام إدارية وأخالقية، يجب 
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على المرء االلتزام بها والسير بموجبها إذا ما رغب في االنخراط ضمن صفوف 

  .هذا النظام

عدة للفتوة افردها في باب خاص بها   يأورد القشيري في رسالته  معان 

    .)١٢(أنها حسن الخُلقتنصف وال تنتصف و إنمنها ؛ 

قوام الفتوة ؛ اإليثار، وهو أقصى درجات السخاء و إنكار الذات وعدم  اذن 

األنانية والتواضع في النفس والترفع عن اإلخفاق وغض النظر عن أخطاء 

يتحلى بها  أنفهي مفهوم خلقي ، يتضمن جميع الخصال التي ينتظر . )١٣(اآلخرين

تكون الفتوة جامعة للمثل العليا التي تتمثل في العربي، وبذلك  .)١٤(فتى من الفتيان

  :والى هذا انصرف احد الشعراء قائال

  ى قام عودي من عيشة الفتى       وحقك لم احفل مت ولوال ثالث هن          

  د  ى ماتعل بالماء تزيكميت مت  ة       ن سـبق العاذالت بشربفمنه          

  )١٥(متوردكسيد الغضا نبهته ال المضاف محنَبا       وكري إذا نادى           

  

معاقرة الخمر ويأتي  ذلك التي وردت في األبيات ،  الفتوة خُلق ويظهر من

من احتمال أثرها ومن كون الرجل خالي البال وثانيا التعلق بالفروسية وإغاثة 

واقترنت . لملليقتل ا الملهوف، وثالثا اللهو والسمر والغناء ورواية األخبار وكل ما

، ولذلك النستطع ان )١٦(معاقرة الخمر بالفتوة اقترانا سمي معه قدح الشطار بالفتى

ندعي ان في الجاهلية جماعة يسمون الفتيان، واحدهم فتى إنما كل ما في األمر ان 

الكلمة تطلق على أفراد في كل قبيلة جمعوا مع الشباب صفة بينة من الصفات قد 

وقد تكون العقل والفصاحة وربما يجمعها أنها مجموعة صفات  تكون الكرم والنجدة

هللا عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم ذكر ا. )١٧(ى بهافيتغنى تحملها قبيلة الفت

في الدين إذ ألف بين قلوبهم بعد ان كانوا متفرقين فأصبحوا بنعمته إخوانا باأللفة 

ام بحبله وهداه ونهى عن متفقين وعلى البر والتقوى مضطجعين وأمر باالعتص

التفرق إذ جمعتهم الدار وقد كانت المؤاخاة في اهللا تعالى والصحبة ألجله والمحبة 
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محمد صلى اهللا عليه واله " وعن رسول )١٨(له في الحضر والسفر طرائق للعاملين

أن أبغضكم إلى اهللا " وقوله " من أراد اهللا به خيراً رزقه خليالً صالحاً"قال " وسلم 

ويقال أن األخوين في اهللا أذا كان أحداهما أعلى " وجل المفرقون بين األخوان عز 

مقاماً من اآلخر رفع اآلخر معه إلى مقامه وانه يلحق به كما تلحق الذرية 

  .   )١٩(باألبوين

قد ادخلها الصوفية في مذهبهم وصبغوها بصبغتهم ، وجعلوها مقاما من ل

وها من المعنى الدنيوي ، إلى المعنى الديني ، مقاماتهم ، وملئت بها كتبهم ، ونقل

كالزهد واإليثار وضبط النفس ، وحملها على الحق مهما استتبع ذلك من 

وهنا يظهر ان المتصوفة قد تعلقوا بكل ما يراه المجتمع من أخالق   .)٢٠(المكاره

ها حميدة وصفات مثالية، سيما وان تلك المعاني كانت سببا في تعلق فئات المجتمع ب

  .ألنها من مبادئ اإلسالم ونهضة األمم

معناها، فقال ان االخي رجل يجتمع أهل  )٢١(أما االخية،  فقد بين ابن بطوطة

الصناعة وغيرهم من الشبان العزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم، وتلك هي 

 إذ يبدو ان الفتوة أصبحت مساوية لالخوة حسب ما يراه ابن بطوطة وتعطي. الفتوة

وأشار احد الباحثين ان المؤاخاة تكون بين الجماعات، كالعشائر . المعنى ذاته

ال ة ووالقبائل، وهي تدعو إلى المناصرة والمؤازرة والمساعدة وتؤدي إلى الموارث

يشترط في المؤاخاة ان تكون بين فئة دون اخرى، اذ بجوز ان تعقد بين البدو 

كل الناس، كما تقع بين عربي والحضر ألن المؤاخاة عقد ، وهو يقع بين 

  .)٢٢(وأعجمي

  : التطور التاريخي لنظام الفتوة
إن نظام المؤاخاة تبلور بعد هجرة الرسول محمد صلى اهللا علية وآله وسلم 

إلى المدينة المنورة، إذ قام بالمؤاخاة عن طريق إقامة عالقات محكمة من األخوة 

ار المدينة، فأوجد بين هاتين وعالقات متينة من المحبة بين مهاجري مكة وأنص

الطبقتين من المسلمين فكرا مستقال وانسجاما وتناسقا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، 

وقضى هذا األمر على جميع على كل إشكال التنافر وعدم التوافق بين المجتمع، 
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وأخرجه من دائرة األنانية والعزلة إلى حالة من التكاتف الجمعي، وكانت هذه أول 

عملية، وأعظم عمل تطبيقي لقيام المجتمع اإلسالمي الصحيح، ووضع أساس  خطوة

لنما { فقد قال اهللا تعالى في كتابه العزيز . )٢٣(بنائه وفق أحكام القرآن الكريم

وعن طريق . )٢٤(}المؤمنون اخوة  فأصلحوا بين اخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترحمون

ة القبلية واالجتماعية ونظم المجتمع هذا الحكم ابعد اإلسالم امتيازات التـفرق

ويتضح ان هدف المؤاخاة كانت محاولة إليجاد . اإلسالمي على أساس اإلسالم فقط 

مجتمع مستقل ومتجانس كانت فيه فضية الوراثة قضية عرضية، أما بقية  النظام 

فقد ظل محافظا على وجوده ويعد األساس الذي بني عليه المجتمع اإلسالمي 

لذا فأن الهدف األساسي من . )٢٥(قى بل كان منحصرا عليه تماماوتطور وارت

المؤاخاة كان اجتماعيا غرضه إقامة عالقة قوية  تقوم على المساواة  التامة في 

الحقوق والواجبات ، والمؤاساة بين إفراد المجتمع،  أما العامل االقتصادي فكان 

  .)٢٦(عامال ثانويا فيها

على  أظهرتقد  اإلسالميتي عاناها المجتمع الظروف القاسية ال إنيبدو  

بنفسها في سبيل  وأحياناوغناها ،  ضحت براحتهامسرحها الدامي شخصيات 

وان الفتوة قد تبلورت ونظمت وعززت بأفكار  تخفيف تلك المصاعب عن الناس،

   .)٢٧(الميالديالتاسع / التصوف منذ القرن الثالث الهجري 

ور التاريخية المختلفة حتى أصبحت نظاما لقد تطور هذا النظام عبر العص

 ـه ٦٢٢ – ٥٧٥( سياسيا السيما في عهد الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا

، لذا أراد إن يخلق  ، نظرا لنقصان القوة العسكرية عنده) م  ١٢٢٥- ١١٧٩/

بواسطتها قوة يستخدمها عند الحاجة أو لدعم حركة الجهاد ضد الصليبيين أو 

الرقابة عليها من قبل هذا النقابات الشاذة التي تثير المشاكل وفرض للسيطرة على 

ففي عهده أدرك أهمية الشباب في المجتمع وضرورة تربيتهم تربية  .النظام

صحيحة فرأى المسلمين أنهم بحاجة إلى قوة ونظام يحفظان عليهم أخالقهم ويجدد 

لمحدقة ويأتي في مقدمتها حيوية الشباب وهم عماد الدولة في الدفاع إمام األخطار ا

وبلغ االهتمام بها في عهده بدرجة كبيرة، وقد أشار ابن . )٢٨(ظهور الخطر المغولي
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وقد , جبير ان رونق الدولة كان على الفتيان وأصبح احدهم قائد العسكرية كلها 

شاهده ابن جبير وبين يديه وخلفه أمراء الجند وحوله أعداد من الجنود احتفوا به 

  .)٢٩(ألسلحة ولهذا الفتى القصور والمناظر على دجلةيحملون ا

لقد أورد ابن األثير إن الخليفة الناصر لدين اهللا التزم بشعارات الفتوة  

سراويالت "ومراسمها وعمل على تزعمها وتعميمها فجعل لهم لباس يميزهم وسمى 

ليه ولبس فبطل الفتوة في البالد جميعها إال من يلبس منه سراويل يدعى إ" الفتوة 

     .)٣٠(كثير من الملوك سراويالت الفتوة

إن محاولة الخليفة الناصر هذه كانت آخر مظهر من مظاهر البطولة العربية 

اإلسالمية وكان يرمي من وراء ذلك تعبئة الشعب لمجابهة تلك األمور الجسام التي 

وس كانت تستهدف الدولة فالغرض من أعماله هذه كان بعث روح الحماسة في نف

الناس ومن حوله من الحاشية وذوي المناصب الكبيرة في الدولة وقد حاول إيجاد 

فئة قوية يمكن االعتماد عليها بجانب الجيش النظامي للمشاركة الفعلية في القتال 

وبخاصة ان شعار الفتوة دائما هو التضحية والجهاد فضال عن إقرار األمن وحفظ 

وحظي باهتمام الخلفاء  لدين اهللا، بعد عهد الناصروقد استمر هذا النظام  .)٣١(النظام

بعده إال انه شهد ركودا واضحا السيما في العراق  اثر سقوط الخالفة العباسية عام 

  .)٣٢(م١٢٥٨/ ـه ٦٥٦

  :الفتوة اآلخية ودورها االجتماعي
مع تضاعف نشاط الطرق الصوفية خالل عهد االضطراب الذي خضع له 

تركيا (في آسيا الصغرى ) الفتوات ( ، تشكلت ون الوسطىلعالم اإلسالمي في القرا

،  التي يبدو انها امتداد للنظام الذي سارت بموجبه وفي بعض البلدان العربية) حاليا

خالل الفترات السابقة، وقد اتضح إن هدف هذه الفتوات هو اإلعالن عن الجهاد 

وبما ان الصوفية الديني ضد المغول التتر والصليبيين داخل البالد وخارجها، 

  ،وبنيت الربط لهم فكانت بمثابة بيوتا لهم) فتيان الثغور( شاركوا معهم  حتى لقبوا 

وهي أشبه بمخافر حدودية وقد أصبحت هذه األماكن نواة للربط التي انتشرت 

 .)٣٣(بكثرة فيما بعد للعبادة ورصد تحركات العدو



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٢٩ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

 إنبعد  )ما وراء النهربالد الترك و(  هذا النظام في آسيا الوسطىانتشر 

قضى المغول على حكم السالجقة في هذه المناطق ، التي تقسمت إلى عدد من 

، ة ، استمروا في حكم هذه الدويالتاألتراك السالجق إنالممالك الصغيرة ، غير 

، آسيا الصغرىوأسسوا ما يشبه المنظمات أو الخاليا من الشبان ، في كل أراضي 

اإلسالمية ، عملت على تسهيل إقامة الغرباء واستقبالهم وهذه الفتوة أو األخوة 

  .الذات والتواضع  وإنكار, فبدت وكأنها نوعا من الفروسية الحقة . )٣٤(وضيافتهم

 لقد رسم ابن بطوطة هذا النوع من التصوف مشاهد واقعية لما صادفه من

ما ذكره  جماعات الفتوة وعالقتهم بالمجتمع و بأنهم ، ذوي صفات مثالية من خالل

, عن  البعض منهم في رحلته عندما أشار إلى تمسكهم بالقيم واألخالق الحميدة

إذ يظهر انه لم يحاول  ،وركز في ذلك على طائفة منهم أطلق عليهم لقب الفتيان 

فرض هذه الصفات عليهم وإنما حببها لمن أراد أتباعهم كي تبدو أكثر قبوال لهم  

بين أفراد المجتمع ليظهر  –فيما يبدو  –فقد عزم على إفشاء هذه الصفات 

المتصوفة بدرجة عالية من الكمال والتكافل التي هي من مبادئ اإلسالم األساسية إذ 

يوضح دستور أولئك الصوفية البعيد كل البعد عن الشوائب  إنأراد ابن بطوطة 

في وكأنه أراد يوعز بان الفكر الصو, التي اقترنت بالتصوف خالل القرون السابقة

الذي عاصر بعض أقطابه وأعضائه بعيد عما علق به من أمور ليست من السمو 

فهو عندما ذكر الفتوة ؛ حدد موجباتها وما يقترن  الذي ينشده الصوفيون الحقيقيون

بأصحابها ومتابعتهم  للقرآن وللسنة  وعندما تحدث ابن بطوطة عنهم ؛ أشار إلى 

ذكرها بعد توضيح مبسط عن نظام مناطق محددة يتواجدون فيها، سنأتي على 

الفتوة وال نسع هنا إلى تفصيل معنى هذا النظام وتعريفه ونشأته وتطوره إال بما 

  ٠األخرى يخدم موضوع بحثنا السيما وانه ورد في بعض المراجع 

لقد اقتبس الصوفية فكرة الفتوة وادخلوها في تعاليمهم األخالقية وجعلوها 

انوا يريدون بها مكارم األخالق وقد اخذ الصوفية فكرة مثلهم األعلى في الحياة وك

الفتوة الصوفية نتيجة االتصال المتبادل مع الشباب، فالكثير منهم إما من المتصوفة 

مابلغته الفتوة من تأثير في الصوفية كان كبيرا حتى  إنأو ممن يميل إليهم بل 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٣٠ 

 إنال الفتوة قبل يتحلى بخص إنكانت الفتوة أساسا في التصوف ، فالصوفي يجب 

 الفتيان كونوا إنبين التصوف والفتوة،  معنى االتصالويكتمل  ،)٣٥(يكون صوفيا

  .  )٣٦(وإتباعهبالقطب  كالصوفية تبدألهم مملكة روحية 

بهم  "اخاص "اهناك تعبير إنمن خالل ما نقله ابن بطوطة عنهم، يظهر 

) ٣٧(االخية ، ففي انطاليةأال وهو؛ فتوة ) آسيا الصغرى(اشتهر في بالد األناضول 

، في جميع البالد التركمانية والروميةوهم في  ،يصفهم ؛ بان االخية على لفظ األخ 

كل بلد ومدينة وقرية وال يوجد في المدينة مثلهم اشد احتماال بالغرباء من الناس في 

تقديم الطعام والحوائج والقصاص من الظلمة وقتل الشُرط ومن الحق بهم من أهل 

لشر، فاالخي عندهم رجل يجتمع أهل الصناعة وغيرهم من الشبان العزاب ا

ويقدمونه على أنفسهم فتلك هي الفتوة ،إذ يبني زاوية ويجهزها بالفرش واألدوات 

ويخدم فيها أصحابه نهارا ، وعند العصر يأتونه ويقدمون له األموال لشراء الطعام 

د شيوخ الفتيان االخية من الخرازين ، وكان اح)٣٨(والفاكهة مما ينفق على الزاوية

وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات قدموه على أنفسهم ، ولهم زاوية للضيافة 

           .)٣٩(في الليلوما يجتمع لهم بالنهار، أنفقوه 

تحدد المهام األساسية التي يقوم بها الفتيان ومكانتهم  ،تلك الصورة  إن

ماعية والسياسية ، التي يتمتعون بها وكأنما هناك وتعطي لنا صورة  القوة االجت

تنظيم نقابي أو مهني يجمعهم وفق شروط محددة ومهام مرسومة ضمن نظام 

صارم ، فلهم نواد خاصة بهم يقصدونها وقت فراغهم ويجتمعون بها ويتبادلون 

ا وهذه النقابات غالبا ما كانت تنشأ في المدن الكبرى ، فيكون له. المحبة واإلخوة 

ويبدو أيضا ؛ استقاللهم الواضح عن النظام الحاكم و قوة . )٤٠(فيها سلطان وشأن

التفاعل الحي مع المجتمع خارج النقابة ، إذ كان يطلق على رئيس الفتيان لفظ 

)وهو رئيس الحرفة الذي يجتمع عنده أهل حرفته في زاويته فيقيمونها ) ُأخي

الخي برعاية الزاوية وخدمة أصحابه أثناء ويجهزونها له باألثاث والمتاع ، فيقوم ا

سعيهم وعملهم نهارا ، وبعد نهاية عملهم يرجعون إليه في زاويته يقضون بقية 

يومهم والسهرة فيها يأكلون ويرقصون ثم يعودون إلى بيوتهم وعند الصباح 



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٣١ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

 إنويبدو . يهرعون إلى أعمالهم وعصرا في الزاوية وهكذا تستمر حياتهم اليومية 

التي يتمتع بها هؤالء الفتيان  تعود إلى الدعم الشعبي لهم وربما السياسي  القوة

المتمثل بالحاكم أو السلطان الذي يغض الطرف عن نفوذهم وقوتهم ماداموا ال 

بل ان  .يشكلون خطرا عليهم ،  وللضرب على كل من يخرج عن نطاق السيطرة 

الصغرى، كان من الفتيان  القضاة في إحدى مدن آسيا ذكر ان احد) ٤١(ابن بطوطة

وله زاوية  من أعظم الزوايا، وله طائفة كبيرة من التالميذ، ولهم للفتوة سند يتصل 

إذ يظهر . باإلمام علي عليه السالم وكان يكرم ضيوفه بصورة أعجبت ابن بطوطة

  .ان تأثير الفتوة قد طال بعض رجال المؤسسات اإلدارية المهمة

آسيا الوسطى قد آثروا ان يطلقوا على أنفسهم لقب يبدو إن الفتيان في بالد  

الفتوة االخية وكونوا فرقة خاصة بهم ، لها عقائدها التي ال ترتبط بغيرها من 

الفتوات التي كانت منتشرة في العراف وبالد الشام، إال من حيث المبادئ العامة 

ى شكل نقابات كما ان هؤالء الفتيان كانوا منظمين عل. التي تتسم بها هذه الفتوات

أو تجمعات مؤسسية مثلما مر بنا، فضال عن ان ابن بطوطة أشار عدة مرات إلى 

أشكال هذه التجمعات، فعندما زار إحدى المدن في آسيا الصغرى نزل بزاوية الفتى 

االخي أمير علي، وهو أمير كبير من كبار االخية في هذه البالد وله طائفة تتبعه 

، وهم يجتمعون كل ليلة عنده، إذ كان من عوائد هذه من وجوه المدينة وكبرائها

البالد انه ما كان منها ليس به سلطان فاالخي هو الحاكم به وله ترتيب السلطان 

وربما يدل هذا األمر إلى ) ٤٢(وأبهته، فضال عن انه يحسن إلى الغرباء ويكسوهم

األمر الذي يتهيأ لهم القوة االجتماعية والسياسية التي يتمتع بها الفتيان في مناطقهم 

  . ان يصبحوا بمنزلة األمراء والسالطين

كما ان الفتوة كانت على شكل طبقات اجتماعية حسبما صورها لنا ابن        

بطوطة، الذي أشار إلى ذلك عندما زار إحدى المدن في بالد آسيا الوسطى، فخرج 

موعتين؛ الركبان له بعض الفتيان للقائه مع موكبه، وكان هؤالء الفتيان على مج

والمشاة، ثم التقى ابن بطوطة بفتيان غيرهم ، هم أصحاب الفتى جلبي وهو من 

كبار االخية وطبقته اعلي من المجموعة األولى، فطلبوا ان ينزل عندهم فأعتذر 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٣٢ 

لسبق الفتيان األولين إلى ذلك، فدخلوا المدينة جميعا وهن يتفاخرون، وأقام عندهم  

الفتوة محبة الغرباء وحسن  ان من) ٤٤(قد أشار السلميف. )٤٣(في أحسن ضيافة

  .تعهدهم، الن أحب شيء إلى اهللا تعالى الغرباء

االخية الفتيان ، هم من فئة الشباب الذين انتظموا في األصناف المهنية ان 

في آسيا الصغرى وتبنوا بعض المثل العليا للفتوة التي كان أعضائها ينتمون بشكل 

المهنية ويربط ابن بطوطة هذا االسم مع الكلمة العربية  أساسي إلى األصناف

 إنيكون تطابق هذين التعبيرين غير مقصود ولو  إنولكن من المرجح ) آخي(

الكلمة قد تبناها اآلخيون برحابة ألنه تعبير يصف حامله على انه صاحب 

  .)٤٥(الفروسية

خالل القرن الثامن  بيرة ،نعتقد إن هذا الصنف من الفتوة قد انتعش بصورة ك     

، إذ أشار ابن بطوطة إلى زاوية احد القضاة الفتيان الرابع عشر الميالدي/ الهجري

، بان زاويته من أعظم الزوايا وله طائفة كبيرة من التالميذ ولهم )٤٦(في مدينة قونية

، فربما كان في نفوس )٤٧(للفتوة سند يتصل باإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم

وأشار احد الباحثين إن . قدير خاص لإلمام علي عليه السالمالفتيان حرمة وت

فوصف  )٤٨()فتى إال علي ال(الصطالح الفتوة نفسه صلة باإلمام علي ألنه قيل فيه 

ستكماال للمطابقة ويعد هذا األمر ا ،)٤٩(فتى آخريصل إليه  بالفتوة إلى القدر الذي ال

سالم اعترافا من عليه السالم الفتى األول باإل، وبذلك يكون اإلمام علي بينهما

وبما ان لإلمام علي منزلة  .، سواء كانوا من الشيعة أم غيرهم الفتيان أنفسهم

خاصة بين جميع أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، وما له من خصال 

فهم ينظرون إليه . )٥٠(شريفة، فقد تعلق  وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية

رتهم إلى المثل األعلى الذي يصل بهم إلى اعلي المراتب وارفع درجات نظ

  .)٥١(اليقين

يظهر إن هذا النظام ، لم تكن له صفة رسمية ، ألنه لم يقع تحت تأثير أرباب     

الحكم ، لذا فهو يعتمد في األساس على قوة أفراده ومكانتهم االقتصادية ، التي تتيح 



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٣٣ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

طهم تحت حمايتهم وهذه المكانة كانت غالبا عرضة لهم كسب الناس إليهم وانخرا

هذا الدور الكبير لهم  للتغيير والتأثر باألحداث السياسية واألزمات وبالتالي أضعاف

وربما لم يقدر هؤالء على تقديم إصالحات اجتماعية مستمرة قد تؤدي بالنتيجة إلى 

ة اجتماعية إهمال دورهم وعدم التفاف الناس حولهم ويبدو أنها ظهرت كنتيج

وسياسية ابتكرته حاجة الناس لحماية أنفسهم من الظالمين ورجال الحكم وهذه 

إذ إن . الظروف بطبيعتها عرضة للتبدل والتغيير السيما عند ظهور سلطة قوية 

هؤالء الفتيان حسبما نقل لنا ابن بطوطة يتمتعون بنفوذهم عند غياب الحاكم أو 

انه ما كان " ، كان من عوائد الناس فيها )٥٢(ضعف السلطان ففي مدينة قيسارية

ويحسن إليه منها ليس به سلطان فاالخي هو الحاكم به وهو يركب الوارد ويكسوه 

وكان الشريف  )٥٣("لوك على قدره وترتيبه في أمره ونهييه ، وركوبه ترتيب الم

، احد الفتيان وله زاوية وطائفة كثيرة ، وهو النائب عن أمير مدينة حسين

نائبا عن ملك العراق فيما تغلب عليه من بالد , ، وهذا األمير بدوره )٥٤(صرااق

، وقد )٥٦(وكان الفتى أخي جاروق له زاوية وهو الحاكم في مدينة نكدة ،)٥٥(الروم

ولعل هذه الفتوة تُظهر أصحابها كأنهم . )٥٧(انأكرم ابن بطوطة على عادة الفتي

ة الناس  وهم صنف أطلق عليهم احد وليدي الفروسية والشجاعة وأنهم من عام

طوطة إليهم  بأنه كلما إذ أشار ابن ب .)٥٨(الجوديةالباحثين اسم الفتوة الكرمية أو 

في األناضول تنازعوا وقد اشرف نزاعهم على الحرب من اجل تزاحمهم دخل بلدة 

في طلب ضيافته ثم وقع الصلح بينهم على المقارعة فمن كانت قرعته نزل عنده 

  .)٦٠(بهم اشد الفرح، بل كانوا يتفاخرون بضيافة الغرباء ويفرحون )٥٩(أوال

يبدو إن هؤالء الفتيان هم المقدمون في مناطقهم وأحيائهم ال يجاريهم احد  

ولعل ابن بطوطة قد . في مكانتهم ، فضال عن دورهم في إقرار األمن والنظام 

أنهم مجموعة تبحث عن  بالغ في وصف مثاليتهم وأخالقهم في الوقت الذي نعتقد
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١٣٤ 

الوجاهة االجتماعية المقرونة بقوة النفوذ التي اكتسبوها جراء ضعف السلطان 

ومما تجدر .وانكسار الرابطة االجتماعية التي أخذها هؤالء بقوتهم وكلمتهم النافذة 

مالحظته في هذا التنظيم ، هو اقترانه والتصاقه بالزاوية كمكان لممارسة نشاطاتهم 

أماكن تجمع أقطابهم ومركزا إلدارة المهام الحياتية ، ولعل وجود الزوايا الصوفية و

داخل األحياء السكنية وحول أماكن العبادة في المدن التي وجدت بها أدت إلى نمو 

حركة التصوف وتعدد مهامهم وتنوع صفاتهم السيما وان الزاوية فيما يبدو لم تكن 

قورنت مع المؤسسات الصوفية واسعة المساحة وذات ساحات كبيرة إذا ما 

إذ ال تعدو كونها منازل مريحة فيها بعض الجوانب من وسائل الراحة  ،األخرى

وتعدد الغرف، تبنى داخل األحياء السكنية وقريبة من األسواق لتكن أكثر التصاقا 

كما إن الفتوة االخية قد التصقت بالمجتمع . بحياة الناس وتأثيرا في المجتمع 

العربي خالل هذا القرن وان أقطابهم ال يتكلمون اللغة العربية  األعجمي دون

فعندما نزل ابن بطوطة في إحدى زوايا االخية في بالد آسيا الصغرى  كلموا 

صاحبها بالعربية فلم يفهم وكلمهم بالتركية غير انه بالغ في إكرام ابن بطوطة 

اهللا عليه واله وسلم  وجماعته ألنهم يتكلمون العربية وهي لسان النبي محمد صلى 

  .)٦١(وأصحابه

لعل اعتداد أفراد المجتمع هناك بالشجاعة والقوة وإظهار البسالة وحب 

الفروسية  السيما في المجتمعات التركية إذ يقول الجاحظ في رسالته عن مناقبهم 

ظلت  وهذه الصفات  ،)٦٢(األممبأنهم أهل نجدة وفروسية اختصوا بها دون جميع 

هم وأصبحت سمه يمتاز بها مجتمعهم طيلة فترات طويلة وهذا األمر صفة مالزمة ل

هو ما دعا ابن بطوطة إلى االفتخار بفتوتهم ونجدتهم وتالحمهم ، وربط صفاتهم 

، ونعتقد إن ابن بطوطة ، قد  بأفراد التصوف الذي شاع خالل القرن الذي عاش فيه

فحاجته إلى هذه المنظمات  استخدم أو استغل هذه المنظمات الصوفية واالجتماعية ،



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٣٥ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

كانت شديدة ، تمنحه االستمرار في رحلته وأسفاره ، فضال عن حاجة الجمهور 

ون رواسخ تراثية ، ألنهم أصبحوا يشكلممعرفة أخبار األولياء وكراماته والقراء إلى

الرابع عشر الميالدي /، في ذاكرة جمهور القرن الثامن الهجريوحضارية وثقافية

خية هي نوع من المنظمات الصوفية التي ظهرت في المجتمعات أذن الفتوة اال

  .األعجمية والسيما أسيا الصغرى أو بالد األناضول  

يبدو من خالل ما أشار إليه ابن بطوطة عن االخية ، إن المنطقة آنذاك  

. كانت تمر بانقسام سياسي خطير ، فضال عن علو النزعة الحربية لدى السكان 

رتبط الفالحون باألرض وركنوا إلى السلم ، فأن أرباب الحرف، ففي الوقت الذي ا

كان من السهل عليهم إن ينتظموا في نقابات أو منظمات لها شيخ  وزاوية وفقا 

للتقاليد الصوفية ، إذ قامت زوايا الفتوة بدور اجتماعي في إيواء الضيوف والفقراء 

الظلم وضد  الوقوف بوجهوأبناء السبيل من الناس ، فضال عن دورها السياسي في 

، كأنها سلطة مستقلة لها نظامها وأعرافها وتقاليدها ، مع غلبة السلطة إذا لزم األمر

ا النزعة الصوفية على ثقافة من ينتمي إليها ، أي أنها حركة صوفية ، ولكن له

. هيمن على قرارات الحكام وسلطانهم، جعلها تطابع سياسي واضح وقوة اجتماعية

المه نظام الفتوة االخية اخذ أسلوبه وسياسته من النظام الذي أرسى مع وبال شك فأن

،الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا ، لكنه استمر باالندفاع شيئا فشيئا حتى وُأسسه

  . )٦٣(انتقل إلى طائفة أخرى من المسلمين

ي نعتقد إن نظام الفتوة االخية هنا ، ما هو إال مزيج من الفتوة الدنيوية الت

على  ، التي تعتمدالصوفيةتظهر وليدة الفروسية والشجاعة ؛ وبين الفتوة الدينية أو 

، ونصرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكرم في تقاليدها وعاداتها

 ،، وأنهم من خالل ذلكم حماة للدين والشريعة اإلسالميةبما يظهره ،المظلوم

طة وقارعها أحيانا  لبنظام عسكري زاحم الساستطاعوا إن يبنوا خاليا نقابية ، أشبه 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٣٦ 

واظهروا في تنظيمهم دعوة لإلصالح االجتماعي في مساعدة الفقراء ، وممن 

فهم اتخذوا فيما يظهر، الطابع السياسي واالجتماعي في . يتبعون تعاليمهم 

وتنظيم  وهو مؤشر لقوتهم وتأثيرهم ، وابتكار خطير للهيمنة السياسية ، ،طريقتهم

، ظهر خالل هذا القرن الستقطاب طاقات الشباب الهيئات االجتماعيةداخل 

  . سياسي  –واستثمارها ، ضمن إطار ديني 

إن الفتوة الخالصة ، ما هي إال طريق لعملية تطبيق مثل سامية يحققها الفتى        

في مجتمعه، ومن هنا جاء االتصال بالناس واإلحسان إليهم والتفكير فيهم ، منهجا 

ولم يكن للتأمل والعزلة مدخل أو طريقة في الفتوة، لذلك لم .  هصول إلى هدفللو

ينقطع الفتى إلى نفسه لينحت أفكارا جديدة ، أو سلّما يرقى به إلى معراج 

فهم قد رسموا حياتهم الروحية بشخصية صوفية جديدة ، تعبر عن . )٦٤(السلوك

هر والباطن وتعتبر مرحلة تطور التصوف وانتقاله إلى مرحلة التنافر بين الظا

  .صوفية متطورة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٣٧ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

  :الخالصة  
كانت الفتوة تمثل قوة الشباب في المجتمع وضرورة تربيتهم تربية صحيحة 

فهم بحاجة إلى قوة ونظام يحفظان أخالقهم ويجدد حيوية الشباب وهم عماد الدولة 

في آسيا الصغرى هو  في الدفاع أمام األخطار المحدقة كان هدف الفتوة أو الفتوات

اإلعالم عن الجهاد الديني ضد الخارجية الصوفيون قد شاركوا في الجهاد الديني 

فأطلق عليهم فتيان الثغور فبنيت لهم الربط التي أصبحت مخافر حدودية وهي نواة 

  ٠للربط التي انتشرت بكثرة للعباد ورصد العدو

يمهم األخالقية وجعلوها ن الصوفية اقتبسوا فكرة الفتوة وادخلوها في تعالا

مثلهم األعلى في الحياة وهذا سبب اتصالهم المتبادل مع الشباب وقد أثرت الفتوة 

بالصوفية فكانت أساس للتصوف فيجب على الصوفي أن يتحلى بخصال الفتوة قبل 

أن يكون صوفيا فتشابهت االخية في أسيا الصغرى مع الفتوة في معناها بل اتصفوا 

نوا يؤثرون الغرباء ويقضون حوائجهم ويقدمون األطعمة  للناس بصفات جليلة فكا

ويقتصون من الظلمة فكانوا يشكلون قوة اجتماعية وسياسية كأنها تنظيم نقابي أو 

 .مهني يجتمعون من خالله وفق شروط محددة ومهام مرسومة ضمن نظام صارم

أرباب الحكم لذا  كما ان نظام االخية لم تكن له صفة رسمية ألنه لم يقع تحت تأثير

  ٠فهو يعتمد في األساس على قوة إفراد ومكانتهم االقتصادية 

  

 

 

 

 

 

  



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٣٨ 

  الهوامش

  . ١٣، ١٢، ص  األجيالصالح محمد زكي اللهيبي،  صناعة  )١(

ب وبنو زهرة وبنو تميم اجتمعوا لوهذا الحلف اشترك فيه بنو هاشم وبنو عبد المط )٢(
 .٧٤هـتفاصيل وعن . ينهم على نصرة المظلومفي دار عبد اهللا بن جدعان وتحالفوا ب

  . ٥٤، ٥٣قريش، ص أخبارلحلف، ينظر، ابن حبيب، المنمق في 
  . ٧٤الفتوة، ص  )٣(
  ٠ ٣٠ية آلأ،يوسفسورة  )٤(
  ٠ ٣٦ية آلأ ،سورة يوسف  )٥(
  .٦٠ية آلأ ،أنبياء,العين )٦(
  .  ١٣٧ص ، ٨ج ،العين  )٧(
  ٠ ٨ص  ،الرازي  ،مختار الصحاح  )٨(
  . ٩ص  ،١ج ،المعجم الوسيط  ،خرون آمصطفى و الفتوة، )٩(
  .  ١٣٢٠ص  ،القاموس المحيط   )١٠(
  .   ٨،  ٧،  ٦، ٥الفتوة ، ص)١١(
 . ٣٩١الرسالة القشيرية ، ص )١٢(
  . ١١، ص  األجيالصالح محمد زكي اللهيبي ، صناعة  )١٣(
  . ١٠٠حسن مصطفى ، سياسة الخليفة الناصر لدين اهللا ، ص  أحالم )١٤(
ان هذا الشاعر هو طرفة بن  أشار، الذي  ٨٣ص, شرح القصائد العشر, التبريزي  )١٥(

  .العبد
  ٠ ١٣٢٠ص  ،القاموس المحيط ،ابادي   الفيروز)١٦(
  ٠ ١١ص,  اإلسالمالصعلكة والفتوة  في ,  أمين احمد )١٧(
  .            ٣٥٩ص ,  ٢ج ،قوت القلوب  ،طالب المكي  أبو )١٨(
 ٠ ٣٦١,  ٣٦٠ص,  ٢ج, قوت القلوب , لب المكي طا أبو )١٩(
 . ٣٢، الصعلكة والفتوة في اإلسالم ، ص  أميناحمد  )٢٠(
  . ٢٥٨، ص١الرحلة، ج)٢١(
  . ٣٦٥، ص٧يخ العرب، ج.١٠جواد علي، المفاآلية )٢٢(
  . ٦٧محمد ياسين مظهر صديقي، ص )٢٣(



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٣٩ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

  . ١٠سورة الحجرات، اآلية )٢٤(

 , ٦٨ص محمد ياسين مظهر صديقي، )٢٥(

  . ١٧٦هاشم يحيى المالح، الوسيط في السيرة النبوية، ص  )٢٦(

  . ٥٢٠، ص١كامل مصطفى ألشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ج )٢٧(

 ١٥ص ، األجيالصناعة ،صالح محمد زكي اللهيبي  )٢٨(

  ٠ ١٨٢ص  ،رحلة ابن جبير  )٢٩(

  ٠ ٤٠٠ص  ، ١٠ج ،الكامل في التاريخ )٣٠(

  ٠ ١٠٤ص  ،سياسة الناصر لدين اهللا الداخلية  ،صطفى حسن م أحالم )٣١(

 . ١٧٥الشيخلي ، األصناف في العصر العباسي ، ص  إبراهيمصباح  )٣٢(

، التصوف بين التوظيف السياسي  إبراهيمطارق عبد السالم لعجال واحمد زكي  )٣٣(

  ٠ ١٧٥والثابت التاريخي ، ص 

 . ١٠٩الرحلة ، ص  أدبشادي حكمت ناصر ، ابن بطوطة وصناعة  )٣٤(

  . ٣١ص,   األجيالصالح محمد زكي اللهيبي ، صناعة  )٣٥(

  .٥٤٢، ص ١مصطفى كامل ألشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ج )٣٦(

بلد كبير من مشاهير بالد الروم ، كان أول من نزله ؛ انطالية بنت الروم بن اليقين  )٣٧(

ينظر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، . بم سام بن نوح ، أخت إنطاكية ، فسمي باسمها

 . ٢٧٠، ص  ١ج

 . ٢٥٨،  ٢٥٧، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٣٨(

  . ٢٥٨، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٣٩(

 . ١٠٢حسن مصطفى ، سياسة الخليفة الناصر لدين اهللا ، ص  أحالم )٤٠(

  . ٢٦٥، ص١رحلة ابن بطوطة ، ج )٤١(

 .٢٦٧، ص١ابن بطوطة، جابن بطوطة، رحلة  )٤٢(

 . ٢٦٧، ص ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج )٤٣(

 . ١٥، ١٤الفتوة، ص )٤٤(

 . ٢٤، ص   األجيالصالح محمد زكي اللهيبي ، صناعة  )٤٥(

. وبها قبر أفالطون بالكنيسة التي في جنب الجامع  من أعظم مدن اإلسالم بالروم، )٤٦(

  . ٤١٥، ص ٤جينظر، ياقوت الحموي ، معجم البلدان، 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق
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١٤٠ 

 . ٢٦٥، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٤٧(
 أبصر  األلوية أصحابطالب عليه السالم   أبيذكر الطبري لما قتل علي بن  )٤٨(

رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم جماعة من المشركين قريش فقال احمل عليهم فحمل 
" عليه السالم" جبريل  عليهم ففرق جمعهم وقتل شيبة بن مالك من بني عامر بن لؤي فقال

يارسول اهللا ان هذه للمواساة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم انه مني وانا منه 
ينظر، تاريخ الرسل . علي  إالفقال جبريل عليه السالم  السيف اال ذو الفقار وال فتى 

 ٠ ٥١٤ص, ٢ج , والملوك 
 .٥٢٣، ص ١، جمصطفى كامل ألشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع )٤٩(
  .١٧٩الطوسي، اللمع، ص )٥٠(
 . ٣٨٣مصطفى كامل الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ص  )٥١(
ـُعد من  )٥٢( مدينة كبيرة  أيضافلسطين ، وهناك  أعمالبلد على ساحل بحر الشام ، ت

ينظر ، ياقوت الحموي ، معجم . عظيمة في بالد الروم ، وهي  عاصمة السالجقة الروم
  . ٤٢١، ص  ٤ن ، جالبلدا

 . ٢٦٧، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٥٣(
القزويني في معرض كالمه عن قيصرية في بالد الروم ، ان موضعا يمتد  أشار )٥٤(

 .٥٥٣، ص ينظر ، آثار البالد. )ون ان يوضح تفاصيل هذه المدينةد( بينها وبين اقصرا 
 . ٢٦٦، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٥٥(
،  من جهة الشمال أيامي نكيدا ، مدينة قديمة صغيرة ، بينها وبين قيسارية ثالثة ه)٥٦(

 . ٣٠٣، ص  ٥، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جينظر. قيل ان ابقراط الحكيم كان بها
  . ٢٦٧،  ٢٦٦، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٥٧(
 . ٤٠، ص  اإلسالمالصعلكة والفتوة في ،  أميناحمد  )٥٨(
  . ٢٦٢، ص  ١لة ابن بطوطة ، جرح )٥٩(
  . ٢٦٧، ص  ١ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، ج )٦٠(
  . ٢٨٠، ص  ١رحلة ابن بطوطة ، ج )٦١(
  . ٤٤، ص ) الرسالة الثانية ( رسائل الجاحظ  )٦٢(
 . ١٠٨حسن مصطفى ، سياسة الخليفة الناصر لدين اهللا ، ص  أحالم )٦٣(
  .  ٥٤٣، ص ١لتصوف والتشيع، جمصطفى كامل ألشيبي، الصلة بين ا )٦٤(
  



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٤١ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

  :المصادر والمراجع 

  ن الكريمآالقر*

  :لمصادر األولية ا -أوال 

الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  أبيالحسن علي  أبو ، األثيرابن *
  .)م  ١٢٣٢/  ـه ٦٣٠ت (الشيباني الجزري 

  ،دار الكتاب العربي ،بيروت  ،١ط، تحقيق عمر عبد السالم تدمري(الكامل في التاريخ 
  .) م  ١٩٩٧

/ ـه٧٧٩ت ( ، محمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ابن بطوطة*
  ).م١٣٧٨

اعتنى به ( ار في غرائب األمصار وعجائب األسفارة ابن بطوطة المسماة تحفة النظّرحل
  .)م٢٠٠٨، بيروت، المكتبة العصرية،  درويش الجويدي. وراجعه، د

  ٠) م  ١١٠٨/  ـه ٥٠٢ت (يحيى بن علي بن محمد الشيباني  ، التبريزي* 

 إدارةعنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية (شرح القصائد العشر 
  .) ـه ١٣٥٢ ،الطباعة المنيرية 

  ٠) م ١٢١٧/ ـه ٦١٤ت (الحسن محمد بن احمد بن جبير  أبو, ابن جبير *

دار   ،بيروت  ،٢ط ،لجنة تحقيق التراث  بإشرافجديدة منقحة  طبعة(رحلة ابن جبير  
  .)م  ١٩٨٦‘ ومكتبة الهالل 

  ).م ٨٥٩/ـه٢٤٥ت ( ، محمد بن أمية بن عمرو البغدادي ابن حبيب*

، بيروت، عالم الكتب، ١تحقيق، خورشيد احمد فاروق، ط( المنمق في أخبار قريش 
  ).م ١٩٨٥

  ).م١٢٦٧/ـه٦٦٦ت ( القادر ، محمد بن أبي بكر بن عبد الرازي *

  ).م ١٩٨١بيروت، دار الكتاب العربي، ( مختار الصحاح 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٤٢ 

، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد االزدي السلمي*
  ). م١٠٢١/ـه٤١٢ت (النيسابوري 

، عمان، ١محمد عبد الرحمن القدحات، ط.إحسان ذنون الثامري و د.تحقيق، د( الفتوة 
  .)م ٢٠٠٢لرازي للطباعة والنشر والتوزيع، دار ا

  )م  ٩٩٦/   ـه٣٨٦ت (محمد بن علي بن عطية الحارثي ,  أبو طالب المكي* 

 ٠د ،تحقيق( ف طريق المريد إلى مقام التوحيد قوت القلوب في معاملة المحبوب ووص
  ).م ٢٠٠٥ ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ، ٢ط ،عاصم ابراهيم الكيالي 

  ).م ٩٨٨/ـه٣٧٨ت ( بي نصر عبد اهللا بن علي السراج ، أالطوسي*

طه عبد الباقي سرور، ملتزم عبد الحليم محمود و. أحاديثه، د حققه وقدم له وخرج( اللمع 
  ).م ١٩٦٠الطبع والنشر، دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، 

  ).م٩٢٢/ ـه٣١٠ت ( أبو جعفر محمد بن جرير ,الطبري *

، بيروت، منشورات مؤسسة ١تحقيق، عبد األمير علي مهنا، ط(رسل والملوك تاريخ ال
  ).م١٩٩٨االعلمي للمطبوعات، 

 ـه١٧٠ت ( ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصريالفراهيدي *
  ).م ٧٨٦/

.  إبراهيم السامرائي، الناشرن مكتبة الهالل، د. مهدي المخزومي و د. تحقيق، د( العين 
  ).ت 

  ٠)م١٤١٤/ ـه ٨١٧ت (مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي* 

اشراف محمد نعيم  ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة (القاموس المحيط 
  .)م  ٢٠٠٥ ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،بيروت ، ٨ ط ،العرقوسي 

  ).م ١٢٨٣/ـه٦٨٢ت ( ، زكريا بن محمد بن محمود القزويني*

  ).ت . بيروت، دار صادر، د( آثار البالد وأخبار العباد 

  ).م ١٠٧٢/ـه٤٦٥ت (ريم بن هوازن النيسابوري الشافعي، أبو القاسم عبد الكالقشيري*



                                                                       

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونو الحادي العدد ملحق
١٤٣ 

  الفتوة االخية ودورها االجتماعي من خالل رحلة ابن بطوطة 

محمود بن الشريف، القاهرة، مطابع . تحقيق، عبد الحليم محمود و د( الرسالة القشيرية 
  .)م١٩٨٩مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 

 ـه٦٢٦ت (  د اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي، شهاب الدين أبي عبياقوت الحموي*
  ).م ١٢٢٨/

  ).م ١٩٩٥، بيروت، دار صادر، ٢ط( معجم البلدان 

   :المراجع الثانوية  –ثانيا 

  .أحمد . دأمين ، *

  ).ت . القاهرة، كلمات عربية للترجمة والنشر، د( الصعلكة والفتوة في اإلسالم 

  .، كامل مصطفى الشيبي*

، بيروت، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ٣ط( الصلة بين التصوف والتشيع  
   ).م ١٩٨٢

  .محمد ياسين مظهر. د صديقي،*

، دار ١سمير عبد الحميد إبراهيم، ط. ترجمة، د( الهجمات المغرضة على التاريخ اإلسالمي 
  ).م١٩٨٨الصحوة للنشر، 

  .جواد. دعلي، *

  ).م٢٠٠١، دار الساقي، ٤ط( المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم 

  .أحالم حسن مصطفى. ، دالنقيب*

، بغداد، ١ط( م  ١٢٢٥ ـ ١١٧٩/ـه٦٢٢ـ  ٥٧٥ر لدين اهللا الداخلية سياسة الخليفة الناص 
   ).م ٢٠٠٠دار الشؤون الثقافية العامة، 

  .، إبراهيم وآخرونمصطفى*

  ).ت . مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، دالقاهرة، ( المعجم الوسيط 



                                                                      

  )٢٠١٦ األولكانون  ( العشرونالحادي والعدد  ملحق

سارة عبدالرزاق .احثةجواد كاظم النصراهللا      الب.د.أ

١٤٤ 

  .هاشم يحيى . ، د المالح*

  ).م ٢٠٠٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط( الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة 

  : المجالت والمقاالت -ثالثا 

  .أحمد زكي، طارق عبد السالم ولعجال وابراهيم *

قيت ونشرت في جامعة مقالة تأريخية أل( التاريخي التصوف بين التوظيف السياسي والثابت 
  ).ت. أكاديمية الدراسات التاريخية، د كوااللمبورـ ماليزيا ـ

  .، صالح محمد زكيأللهيبي*

 ـ٥٧٥ صناعة األجيال في الحضارة اإلسالمية، نظام الفتوة في عهد الخليفة الناصر لدين اهللا
  ).م ٢٠١٤، ٦٤لثقافة واإلعالم، العددمجلة الرافد، الشارقة، دائرة ا( مثاال ـه٦٢٢

  :الرسائل الجامعية  -رابعا

  .، شادي حكمت ناصر *

رسالة ماجستير في اللغة العربية ( ابن بطوطة وصناعة أدب الرحلة، نسيج الواقع والخيال 
  ).م ٢٠٠٣ولغات الشرق األدنى، الجامعة األمريكية في بيروت، كلية العلوم واآلداب، 


