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ملخص البحث:
حــاول هــذا البحــث إظهــار الجانــب الصوفــي والميــول
التزهديــة لمدرســة الكراميــة ،وتطــرق إلــى تحديــد
موقــف الكراميــة مــن العمــل والكســب المــادي،
ومســألة الواليــة.
واســتدل علــى المالمــح والقســمات التــي تجمــع بيــن
الصوفيــة والكراميــة عــن طريــق الخانقــاه وأثرهــا
التربــوي واالجتماعــي ،وحلقــات الذكــر ،ونمــط الملبــس.
ثــم أبــرز أوجــه االتفــاق واالختــاف بيــن الكراميــة
والمالمتيــة.
الكلمــات المفتاحيــة :ابــن كــرام -الكراميــة -التصــوف-
المالمتيــة -الواليــة.

Abstract:
This research attempted to show the sufi side and ascetic
tendencies of the karamia, and touched o determining the
Karamia Position on work and earning , Awliya.
And inferred the features the combine Sufism and Karamia
through al khanaqah, and its educational and social impact,
halaquat Adhikr, ascetic tendencies of the Karamia school.
Then show the Points of agreement and difference
between Karamia and Al Mulamtia.

Key words: Ibn Karam- Karamia- Sufism- Al MulamtiaAwliya.
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مقدمة:
أحســب ّ
أن الباحــث الــذي يتطــرق
إلــى التفتيــش والبحــث فــي مذهــب
الكراميــة (نســبة إلــى مؤسســه
المتكلــم الزاهــد محمــد بــن كــرام
السجســتاني ت255 .هـ868/م) تعترضه
عقبــة النصــوص المؤيــدة والداعمــة
لمــا يرمــي معالجتــه والبرهنــة عليــه؛
ونظــ ًر ا النعــدام المؤلفــات الخاصــة
بالمذهــب الكرامــي تقريبــا ،فغالبــا ال
مفــر مــن البحــث والتنقيــب فــي كتــب
الفــرق والطبقــات وغيرهــا(((.
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واالنحــراف تــارة ،والســطحية والنصيــة تــارة أخــرى،
حتــى غــدا لقــب "المجســمة"((( ضربــة الزم لهــم.
وبعيــدً ا عــن هــذا التحامــل المذهبــي علــى
الكراميــة ،وعــدم تقديــر أهميــة هــذا المذهــب
وحركيتــه وتطــوره((( ،ورغــم تعرضهــم إلــى الحــذف
مــن ذاكــرة التاريــخ تقريبــا ،فـ ّ
ـإن المصــادر المؤرخــة
–تصريحــا وتلميحــا -للمذهــب الكرامــي يُســتنبط
منهــا عــدد مــن المعطيــات والمعلومــات التــي
ربمــا ُتكســب هــذا البحــث قــد ًر ا مــن األهميــة
ومعــدال مــن المنطقيــة ،وذلــك فــي المالحظــات
واألمــور التاليــة:
تشــي ُر المصــادر والمؤلفــات إلــى حيــاة الزهــد
والــورع والتقشــف ونبــذ األشــياء الدنيويــة ،والتــي
عاشــها رجــال الكراميــة ،كابــن كــرام مؤســس
الفرقــة ،وإبراهيــم بــن مهاجــر النيســابوري،
ومحمــد بــن الهيصــم ،وابــن محمشــاذ...وغيرهم.
وهــذا مــا رددتــه حديثــا الدكتــورة ســهير مختــار فــي

بحثهــا الخــاص بهــذه المدرســة إذ تقول«:وممــا

والناظــر فــي تلــك الكتــب المشــار إليهــا يجــد

اشــتهر بــه شــيوخ الكراميــة الزهــد

ًّ
كمــا كبيــ ًر ا مــن مقــاالت المخالفيــن وإلزامــات

والتصــوف (((».وأيضــا هنالــك بعــض العــادات

الخصــوم ،الذيــن تفننــوا –جهـ ًلا أو قصــدً ا -فــي ذكــر

((( فمثــا عندمــا يترجــم صــاح الديــن الصفــدي البــن كــرام
يقــول عنه«:المجســم محمــد بــن كــرام بــن عراف...الشــيخ أبــو
عبــد هللا السجســتاني الضــال المجســم شــيخ الكراميــة».
[الوافــي بالوفيــات ،تحقيــق :أحمــد األرنــاؤوط ،وتركــي مصطفــى،
بيــروت :دار إحيــاء التــراث العربــي ،ط2000 ،1م.]265/4 ،

صريحــة مؤيــدة لمــا يزعمــون ،باإلضافــة إلــى

((( نبــه فريــق مــن القدامــى وتابعــه عــدد مــن الباحثيــن
المحدثيــن علــى تعديــل محمــد بــن الهيصــم ،شــيخ الكرامية في
زمانــه ،لبعــض أفــكار ابــن كــرام؛ فقــام بترميــم المذهــب ورأب
صدعــه ،فــكان "مقاربــا" لــه لمذهــب أهــل الســنة ،وكان هــذا
اإلصــاح بســبب مــا وجــده مــن اتهــام البــن كــرام باســتخدام
مصطلحــات فلســفية فــي التعبيــر عــن آرائــه الالهوتيــة[ .انظــر:
ســهير مختــار ،التجســيم عنــد المســلمين :مذهــب الكراميــة،
شــركة اإلســكندرية للطباعــة1971 ،م ،ص.]90-89

هرطقــة الكراميــة وحماقاتهــم ومخازيهــم دون
التعويــل –كمــا يبــدو ألول وهلــة -علــى نصــوص
تشــويه المذهــب والطعــن فيــه ،عــن طريــق
وســم مبــادئ المذهــب الكرامــي وتعاليمــه بالغلــو
((( انظــر علــى ســبيل المثــال :أبــو المظفــر اإلســفراييني،
التبصيــر فــي الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عن الفــرق الهالكين،
عــرف الكتــاب ،وعلــق حواشــيه :محمــد زاهــد الكوثــري ،القاهــرة:
المكتبــة األزهريــة للتــراث ،ط ،1د.ت ،ص.99-93

((( ســهير مختــار ،التجســيم عنــد المســلمين ،مرجــع
ســابق ،ص.11
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فــي نمــط الملبــس واألغطيــة((( ،فقــد لبســوا

أهــل الحديــث((( فــي نيســابور ومــا حولهــا .وهــذا

ّ
«أن لبــس الصــوف
الصــوف ،ومــن المعــروف

االتجــاه ذاتــه هــو مــا أطلــق عليــه الدكتــور عبــد

كان داللــة علــى الحرمــان مــن الدنيــا؛ فالشــحاذون

القــادر محمــود( ((1اســم "التصــوف الســلفي" تمييـ ًز ا

مثــا كانــوا يلبســونه (((».وهــذا يــدل علــى ممارســة

لــه عــن التصــوف الســني والفلســفي  ،والــذي بــدأ

الكراميــة للناحيــة العمليــة للزهــد فــي صورتيــه:

مــن المدرســة الكالميــة لــدى المفســر مقاتــل بــن

الخارجيــة مــن تقشــف فــي المــأكل والمشــرب

ســليمان (ت150 .هـــ767/م) ومدرســته ،التــي تتلمــذ

والملبــس ،واالنقطــاع كثيــرا إلــى هللا تعالــى،

عليهــا الكراميــة ،ثــم المدرســة الســالمية.

والداخليــة مــن تقــوى وورع وذكــر للــه تعالــى.

(((1

ويتبــدّ ى مــن خــال الشــذرات الــواردة فــي ثنايــا

فــي القــرن الثالــث الهجــري خاصــة ،ظهـ ْ
ـرت فــي

ً
المصــادر والمؤلفــات القديمــة ّ
موقفا
أن للكراميــة

إقليــم خراســان ومــا وراء النهــر حركــة أهــل الحديث،

جدل ًيــا مــن بعــض قضايــا التصــوف وموضوعاتــه،

وهــو اتجــاه كان معنيــا –فــي المقــام األول -بجمــع

مثــل :التــوكل وتحريــم المكاســب ،والواليــة،

األحاديــث واســتخالص الصحيــح منــه ،ثــم ظهــرت

والحلــول ،ثــم عالقتهــم بالمالمتيــة ،والســلطة.

حركــة أخــرى موازيــة لحركــة أهــل الحديــث ،وإن

كمــا ينضــاف إلــى هــذه األهميــة أمــر آخــر يتجلــى

كانــت تعتبــر بالنســبة إليهــا فــي المنزلــة الثانيــة؛

فــي نقــد اآلخــر للقيــم الخلقيــة وبعــض اآلراء كمــا

وهــي حركــة خاصــة مــن حــركات الصوفيــة(((.

ْ
وردت عنــد الكراميــة.

أمــا هــذه الحركــة فهــي حركــة الكراميــة التــي

تــدل الخوانــق والرباطــات التــي أقامهــا

تنســب لمحمــد بــن كــرام ،والســالمية أتبــاع عبــد

ـواح متعــددة مــن البلــدان،
أتبــاع الكراميــة فــي نـ ٍ

هللا بــن محمــد بــن ســالم البصــري (ت297.هـ910/م)،

وحلقــات الذكــر التــي كانــوا يعقدونهــا علــى

هاتــان الحركتــان اللتــان لقبتــا بعــد ذلــك بصوفيــة

مالمــح تجمــع بينهــم وبيــن الصوفيــة .فمــن

((( يوضــح صــاح الديــن خليــل الصفــدي (ت764 .ه) أمريــن فــي
هــذا الســياق التاريخــي ،أحدهمــا لبــاس ابــن كــرام ،وثانيهمــا
تخصيــص مــكان لــه للوعــظ والتذكيــر ،فيقــول«:كان ملبوســه
مَ ســك ضــأن مدبــوغ غيــر مخيــط ،وعلــى رأســه قلنســوة بيضــاء،
وفــد نصــب لــه دكان لبــن ،ويطــرح لــه قطعــة فــرو ،فيجلــس
عليهــا ،ويعــظ ويذكــر ويحــدث[ ».الوافــي بالوفيــات.]206/4 ،
((( جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع فــي القرنيــن
الثانــي والثالــث للهجــرة ،ترجمــة :محيــي الديــن جمــال بــدر ،رضــا
حامــد قطــب ،مراجعــة وتقديــم :محســن الدمــرداش ،بيــروت:
دار الجمــل2016 ،م.145-144/2 ،
((( أشــار عبــد المحســن الحســيني إلــى ّ
أن مــن فــرق الصوفيــة
فرقــة شــايعت أهــل الحديــث إذ بــدأت مذهبهــا مــن المجتمــع
والقوميــة العربيــة ،وهــذه الفرقــة هــي الزهــاد مــن التابعيــن
والكراميــة مــن الصوفيــة[ .انظــر :عبــد المحســن الحســيني،
المعرفــة عنــد الحكيــم الترمــذي ،القاهــرة :دار الكاتــب العربــي،
د.ت ،ص.]7

((( انظــر :عبــد المحســن الحســيني ،المعرفــة عنــد الحكيــم
الترمــذي ،مرجــع ســابق ،ص.45
( ((1انظــر :عبــد القــادر محمــود ،الفلســفة الصوفيــة فــي
اإلســام :مصادرهــا ونظرياتهــا ومكانهــا مــن الديــن والحيــاة،
القاهــرة :دار الفكــر العربــي ،ط1967 ،1م ،المقدمــة (صفحــة "ز").
( ((1كان للتصــوف اتجاهــان رئيســان عنــد صوفيــة القرنيــن
الثالــث والرابــع الهجرييــن ،أحدهمــا ســني ،يتقيــد أصحابــه
فيــه بالكتــاب الكريــم والســنة النبويــة ،ويربطــون مقاماتــه
وأحوالــه بهمــا ،وثانيهمــا شــبه فلســفي ،ينــزع أصحابــه فيــه إلــى
الشــطحيات ،وينطلقــون مــن حــال الفنــاء إلــى إعــان الحلــول
أو االتحــاد .أمــا التصــوف الفلســفي –الــذي ظهــر بوضــوح منــذ
القرنيــن الســادس والســابع الهجرييــن -هــو التصــوف الــذي
يعمــد أصحابــه إلــى مــزج أقوالهــم الصوفيــة بأنظارهــم العقليــة،
مســتخدمين فــي التعبيــر عنــه مصطلحً ــا فلســفيًا اســتمدوه
مــن مصــادر متعــددة ،وكانــت لهــم نظريــات فلســفية فــي
الوجــود[ .انظــر :أبــو الوفــا التفتازانــي ،مدخــل إلــى التصــوف
اإلســامي ،القاهــرة :دار الثقافــة ،ط1979 ،3م ،ص.]187 ،145
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المؤكــد لــدى كثيــر مــن المؤرخيــن ّ
أن رجــال
الكراميــة أظهــروا الزهــد والتقشــف ،وكانــوا
مــن العبــاد ،وكان البــن كــرام –شــيخ الكراميــة-
أتبــاع يعــدون باأللــوف تابعــوه علــى التقشــف
والعبــادة( ،((1وكانــت لهــم أربطــة للعبــادة.
فعلــى ســبيل المثــال ورد فــي ترجمــة أبــي محمد
ّ
الســجزي
عبــد هللا بــن محمــد بــن ســليمان
أنــه كان مــن أصحــاب محمــد بــن كــرام وعلــى
مذهبــه ،ومــن رفقائــه ،وســمع معــه تفســير
الكلبــي (ت146.هـــ763/م) بســمرقند(« ،((1وهــو
الــذي اتخــذ الخانقــاه لهــم بســمرقند»(.((1
وكذلــك فــي ترجمــة أبــي الحســن الخانقاهــي

(((1

(ت341.هـــ950/م) يذكــر أبــو عبــد هللا الحاكــم
النيســابوري فــي تاريــخ نيســابور أنــه كان
«يســكن خانقاهــا لنفســه ،فنســب إليهــا ،وكان
يلقــب نفســه بالعاصــي علــى رؤوس المــأ فــي
( ((1يقــول الصفــدي فــي ترجمــة ابــن كــرام« :ولمــا توفــي كان
أصحابــه فــي القــدس أكثــر مــن عشــرين ألفــا علــى التقشــف
والتعبــد[ ».الوافــي بالوفيــات.]265/4 ،
( ((1هــذا تناقــض ملحــوظ؛ إذ ممــا يالحــظ أن كثيـ ًر ا مــن مؤرخــي
الفــرق ينتقــص مــن علــوم ابــن كــرام وأصحابــه ،ويتهمهــم
بالجهــل وقلــة البضاعــة وخاصــة فــي وضــع األحاديــث ،وفــي
الوقــت نفســه تقــف علــى عبــارات لديهــم يفهــم منهــا أن هؤالء
–أي الكراميــة -ســمعوا التفســير والحديــث والفقــه .وخيــر مثــال
علــى ذلــك مــا ورد فــي ترجمــة الفقيــه الكرامــي عبــد الرحمــن
بــن محمــد بــن محبــوب أو محبــور بــن حفــص (ت360 .هـــ971/م):
قــال الحاكــم فــي تاريخــه :فقيــه ومحــدث الكرامية .وقــال
الذهبــي :بقيــة الكراميــة ومحدثهــم[ .انظــر :تاريــخ نيســابور
طبقــة شــيوخ الحاكــم ،ص .297-296تاريــخ اإلســام ووفيــات
المشــاهير واألعــام .]261/26 ،وقــارن ً
أيضــا مــا ورد فــي ترجمــة
أبــي الحســن الخانقاهــي النيســابوري ،ومــا هــي الشــروط التــي
وضعهــا لمريديــه لتلقــي الحديــث الشــريف وســماعه[ .انظــر:
تاريــخ نيســابور ،ص.]330
( ((1نجــم الديــن عمــر بــن محمــد النســفي ،القنــد فــي ذكــر علمــاء
ســمرقند ،تحقيــق :يوســف الهــادي ،طهــران :آينــه ميــراث ،ط،1
1991م ،ص.310
( ((1هــو علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن دلويــه أبــو الحســن
الخانقاهــي النيســابوري .انظــر ترجمتــه فــي :تاريــخ نيســابور،
ص .330
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مجلســه ،وكان مــن مشــايخ الكراميــة»

(.((1

ولمــا كان إقليــم خراســان قــد ظهــر فيــه
ً
تبعــا للونيــن اللذيــن ظهــرا
لونــان أساســيان
فــي علــم الــكالم ،ذلــك أن أحدهمــا كان يميــل
إلــى التفكيــر العقلــي الفلســفي ،واآلخــر كان
يميــل إلــى تفكيــر أهــل الســنة المحافــظ ،فقــد
ّ
لــدي مجموعــة مــن األســباب للوقــوف
تداعــت
علــى موقــف الكراميــة مــن اآلراء الصوفيــة فــي
هــذا اإلقليــم خاصــة ،منهــا :أو ًلا :نــدرة البحــوث
والدراســات التــي أشــارت إلــى الكراميــة بوصفهــا
"حركــة صوفيــة" ،أو علــى أقــل تقديــر لهــا موقــف
ظاهــر مــن اآلراء الصوفيــة الســائدة فــي إقليــم
خراســان وأحيا ًنــا بــاد الشــام "بيــت المقــدس".
وثانيًــا :الكشــف عــن الصلــة بيــن المالمتيــة
والكراميــة ،وتحديــد نقــاط التشــابه ومواضــع
ً
وثالثــا:
التمايــز والتبايــن بيــن هاتيــن الحركتيــن.
تحديــد موقــف مذهــب الكراميــة مــن اآلراء
والموضوعــات الصوفيــة التــي شــغلت أذهــان
الصوفيــة فــي الفتــرة التــي عاشــها رجــاالت
ً
ورابعا :االضطالع بتخصيص
المذهــب الكرامــي.
بحــث عــن الزهــد والتصــوف عنــد الكراميــة يفــي
ودرءا
بحاجــة الدارســين لمذهــب الكراميــة عامــة،
ً
لالتهــام بالتقصيــر واللــوم فــي هــذا البــاب كمــا
ً
ســلفا مــع الدكتــورة ســهير مختــار؛ إذ
حــدث
ـول فــي مقدمــة كتابهــا عــن الكراميــة« :وربمــا
تقـ ُ
ُأتهــم بالتقصيــر لعــدم تخصيــص فصــل عــن
زهدهــم وتصوفهــم»

(.((1

( ((1تاريــخ نيســابور طبقــة شــيوخ الحاكــم ،ص .330وقــارن:
الذهبــي ،تاريــخ اإلســام.143/25 ،
( ((1سهير مختار ،التجسيم عند المسلمين ،ص.11
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إلــي أن المذهــب الكرامــي مــن
ويخيــل
ّ

اإلســام .فقــد كان كثيــرون مــن أتبــاع ابــن كــرام

المفــردات الثقافيــة والروحيــة فــي تاريــخ الثقافــة

حديثــي العهــد باإلســام ،وكان ابــن كــرام يســلك

اإلســامية ،وقــد تجــاوب صــداه فــي أرجــاء بلــدان

طريــق الدعــوة إلــى الديــن اإلســامي فــي جميــع

وتنديــدً ا( .((1لــذا فمــا

أنحــاء نيســابور ،والراجــح أنــه وُ ِّف َ
ــق فــي مســيرة

هــي طبيعــة هــذا المذهــب؟ ومــا هــي مالمــح

دعوتــه بدرجــة كبيــرة فــي دخــول مجموعــات مــن

التصــوف التــي تربطــه بالصوفيــة؟ وهــل كانــت

أهــل الديانــات األخــرى إلــى اإلســام ال ســيما فــي

نشــأته الروحيــة بمثابــة رد فعــل للمالمتيــة؟ ومــا

هــراة ،وغرجســتان ،والمناطــق الواقعــة بيــن هــراة

هــي العوامــل التــي مكنتــه مــن االنتشــار والبقــاء

ومــرو  .لــذا فمــن العوامــل التــي دفعــت بعــض

والتنامــي لفتــرات طويلــة؟

الغورييــن إلــى اعتنــاق اإلســام مــا ظهــر علــى

العالــم اإلســامي تأييــدً ا

(((1

أولًا
مالمح النزعة الصوفية عند
الكرامية:
منــذ القــرن التاســع وحتــى القــرن الثانــي
عشــر الميــادي ،ظلــت الكراميــة قــوة مهمــة فــي
الحيــاة االجتماعيــة والدينيــة فــي خراســان؛ وكان
الســبب فــي هــذه االســتمرارية والتأثيــر تكويــن

(((2

مؤســس المذهــب مــن تقشــف وزهــد عندمــا أخــذ
يدعــو لمذهبــه فــي بــاد الغــور ،حيــث رأى بعــض
األهالــي مــن الصنــاع والعمــال والفالحيــن فــي
هــذه البــاد مــا لهــذا الديــن الجديــد مــن بســاطة
ويســر لوحظــت فــي زهــد ابــن كــرام وتقشــفه؛ بــل
مــن المحتمــل أن تكــون األقليــة المســلمة التــي
تحــدث عنهــا الجغرافيــون المســلمون فــي بــاد
الغــور مــن ثمــرة أعمــال محمــد بــن كــرام(.((2

مجتمعــات رهبنــة كبيــرة فــي أراض خصصهــا

وبعــد مــرور نصــف قــرن مــن الزمــان تقري ًبــا،

أصحابهــا لهــذا الغــرض ،حتــى يتمكــن قاطنوهــا

ظهــر إســحاق بــن َم ْح ِمشــاذ بــن إســحاق (ت.

مــن اتبــاع أمــر محمــد بــن كــرام بتجنــب العمــل

383هـــ) زعيــم الكراميــة فــي عصــره ،وجدّ األســرة

وتكريــس النفــس للزهــد والصــاة فحســب(.((2

التــي تزعمــت الكراميــة حتــى منتصــف القــرن

وكان مــن أهــم ســمات حركــة الكراميــة الــدور الــذي

الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــادي،

لعبتــه فــي دخــول الرعايــا غيــر المســلمين إلــى

قــال الحاكــم في تاريخــه فــي ترجمــة إســحاق
بــن محمشــاذ« :شــيخهم وإمامهــم فــي

( ((1يقــول صــاح الديــن الصفــدي عــن ابــن كــرام« :أثنــى عليــه
ابــن خزيمــة واجتمــع بــه غيــر مــرة وأبــو ســعيد الحاكــم»[ .الوافي
بالوفيــات.]265/4 ،
( ((1يــدل علــى ذلــك –مثــ ًلا -أن الفقيــه نصــر بــن إبراهيــم
المقدســي كان ينكــر علــى الكراميــة ،ويقــول« :ظاهــر حســن
وباطــن قبيح»[.الوافــي بالوفيــات.]265/4 ،
( ((2نايــل جريــن ،الصوفيــة نشــأتها وتاريخهــا ،ترجمــة :صفيــة
مختــار ،مراجعــة :مصطفــى محمــد فــؤاد ،القاهــرة :مؤسســة
هنــداوي2018 ،م ،ص.76

عصــره ،كان علــى الحقيقــة مــن الزهــاد العبــاد
المجتهديــن التاركيــن للدنيــا مــع القــدرة عليهــا
( ((2انظــر :ويلفــرد مادلونــغ ،فرقــه هــاي اســامي ،ترجمــة :أبــو
القاســم ســري ،تهــران :أســاطير1377 ،ه ،ص.79-78
( ((2انظــر :وائــل أحمــد إبراهيــم ،حضــارة الدولــة الغوريــة فــي
المشــرق اإلســامي ،ص.336
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أن لــو شــاء ،ســمع العلــم مــن جماعــة مــن

لويــس ماســينيون( ((2أنــه يمكــن تلمــس أصــول

ِّ
والذكر ،قــال
الفريقيــن ثــم اشــتغل بالوعــظ

مدرســة ابــن كــرام لــدى ثالثــة مــن الشــخصيات

فــي مواعظــه :أال تدخلــون مدينــة رســول هللا

الخراســانية ،وهــم :إبراهيــم بــن أدهــم ،وشــقيق

-ﷺ -فتســألون عــن قصــوره وبســاتينه ،ثــم

البلخــي (ت174 .هـــ810/م) ،وأحمــد بــن حــرب

تســألون عــن منــازل ابنتــه فاطمــة ،عــن حُ ليِّهــا

(ت234 .هـــ) .وفيمــا يلــي إشــارة موجــزة لهــذه

وجواهرهــا ،ثــم تســألون عــن قصــور أصحــاب

الشــخصيات الثــاث.

راياتــه والخلفــاء مــن بعده؟ ثــم قــال :وهللا لــو
فعلتــم لــم تجــدوا منهــا شـ ً
ـيئا ،ولعلمتــم أنكــم
علــى ضــال فــي طلــب الدنيــا»

 -إبراهيم بن أدهم:

(.((2

أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أدهــم بــن منصــور،

اســتطاع أبــو يعقــوب إســحاق بــن محمشــاذ

ســلك طريــق الزهــد والــورع ،لــم يــأكل طيلــة

أن يدخــل مجموعــات كثيــرة (قيــل :خمســة آالف)

عمــره إال مــن كســب يــده( ((2كــي يفــي بضروريــات

مــن أهــل الكتابيــن والمجــوس إلــى حظيــرة

ً
راحــة
حياتــه مــن وجــه حــال ،وكان يعتبــر الفقــر

اإلســام( .((2وهــذا معنــاه أن للكراميــة دو ًر ا حقيق ًيــا

ونعيمــا للمؤمــن ،والمشــقات التــي يجابههــا
ً

فــي الدعــوة إلــى اإلســام ،وهــو مــن مالمــح النزعــة

الســالك إلــى هللا تعالــى فرصــة للتفكــر وشــحذ

اإليجابيــة لــدى الصوفيــة عامــة .ومــن الدالئــل علــى

اإلرادة وإتقــان العمــل( .((2توفــي علــى الحــدود

وجــود اتجــاه أو تيــار تورعــي تزهــدي لــدى حركــة

مــع الدولــة البيزنطيــة(.((2

الكراميــة مــا يلــي:

(أ) نزعة الزهد في إقليم خراسان
قبل ابن كرام:

 شقيق البلخي:أبــو علــي شــقيق بــن إبراهيــم األزدي ،مــن
قدمــاء مشــايخ بلــخ ،كان عزيــز القــوم ومقتداهــم،

ظهــر التصــوف فــي بــاد خراســان كمــا ظهــر

ً
منصرفــا عــن شــغل الدنيــا غيــر مهتــم برزقــه

فــي مصــر والعــراق ،فيذكــر المستشــرق الفرنســي

(25) Louis Massignon, Essay on the origins of the
Technical Language of Islamic Mysticism, translated
from French by Benjamin Clark, University Of Notre
Dame Press, 1997 ,p17.

( ((2الحاكــم النيســابوري ،تاريــخ نيســابور طبقــة شــيوخ
الحاكــم ،ص  .201الذهبــي ،تاريــخ اإلســام .39/27 ،الســمعاني،
األنســاب.44/5 ،
( ((2انظــر :الحاكــم النيســابوري ،تاريــخ نيســابور طبقــة شــيوخ
الحاكــم ،ص .201مادلونــغ ،فرقــه هــاي اســامي ،ص .79-78نايــل
جريــن ،الصوفيــة نشــأتها وتاريخهــا ،ص .79ادمونــد بــوزورث،
نشــوء مذهــب الكراميــة فــي خراســان ،ترجمــة :عــواد مجيــد
األعظمــي ،ص.46

( ((2الهجويــري ،كشــف المحجــوب ،دراســة وترجمــة وتعليــق:
إســعاد قنديــل ،القاهــرة :ط المجلــس األعلــى للشــئون
اإلســامية1975 ،م .315-314/1 ،أبــو عبــد الرحمــن الســلمي،
طبقــات الصوفيــة ،حققــه وعلــق عليــه :مصطفــى عبــد القــادر
عطــا ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة ،ط2003 /2م ،ص.35
( ((2أديــب نايــف ،موقــف إبراهيــم بــن أدهــم وشــقيق البلخــي
مــن الفقــر وكســب الــرزق ،الجامعــة األردنيــة :مجلــة دراســات،
العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،مــج ،25ع1998 ،2م ،ص.329
( ((2جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.806/2 ،
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قــط؛ صحــب إبراهيــم بــن أدهــم ،ورأى كثي ـ ًر ا مــن

الظلمــة والســاطين المســتبدين مــن أجلهــا،

المشــايخ وأدرك صحبتهــم( .((2وكان أول صوفــي

حتــى إذا مــا أنجــب ولــدً ا يكــون علــى شــريطة

يرتــاد نظريــة المقامــات "المنــازل" أو كمــا يقــول

ذلــك( .((3واعتبرتــه الشــيعة والكراميــة مــن

أبــو عبــد الرحمــن الســلمي« :أظنــه أول مــن تكلــم

المحدثيــن والزهــاد الحقيقييــن ،وهــو يقــع

ونظــرا

ضمــن دائــرة مدرســة خراســان الصوفيــةّ ،
وأن

لكالمــه عــن المنــازل وأهــل الصــدق ،ويقصــد

تفكيــره الصوفــي كان قائمــا علــى الخــوف

.

بذلــك المنــازل التــي يمكــن للمؤمنيــن أن يتقربــوا

ويبــدو أن ارتباطــه بالكراميــة( ((3جعــل المحدثين

مــن خاللهــا إلــى هللا ،فاعتبــره المستشــرق

يرفضونــه ،أو بعبــارة أخــرى :إن االنتقــادات التــي

جوزيــف فــان إس  Josef van Essصاحــب

وجهــت إليــه كانــت بســبب قــرب الكراميــة منــه،

فــي علــوم األحــوال بكــور خراســان».

(((3

التصميــم األول لمراتــب المقامــات المعروفــة
عنــد أهــل التصــوف(.((3

(((3

وإخالصهــا لــه

.

(((3

ويالحــظ فــي هــذا الصــدد ّ
أن مذهــب التشــبيه
كان بمثابــة المذهــب الوحيــد الــذي القــى قبــو ًلا

-أحمد بن حرب:

واســتمرا ًر ا فــي خراســان ،وعمــل الصوفيــة علــى

تؤكــد بعــض المصــادر ّ
أن ابــن كــرام كان يكثــر

اســتمرار االرتبــاط القديــم للتشــبيه مــع مفهــوم

االختــاف إلــى أحمــد بــن حــرب (ت234 .ه849/م)

اإليمــان ،يتضــح هــذا علــى يــد أحمــد بــن حــرب الــذي

النيســابوري الزاهــد( ،((3وقــد تــدرب علــى يديــه(((3؛

قــد جــاء إلــى خراســان قادمً ــا مــن مدينــة مــرو(.((3

حتــى ّ
أن صــاح الديــن الصفــدي يصــرح بذلــك

ثــم تتابــع التصــوف مــن بعــد هــؤالء ،وكان لهــذا

فيقــول« :ثــم جالــس أحمــد بــن حــرب فأخــذ

التصــوف تأثيــر واضــح علــى ابــن كــرام ،الذي اشــتهر
بالزهــد والتصــوف ،وأخــذ عنــه شــيوخ الكراميــة هذا

التقشــف عنــه»

(.((3

وقــد أورد الهجويــري فــي كتابــه " كشــف
المحجــوب " حكايــة عنــه تفيــد ضــرورة ْ
أن ينفــق
الرجــل علــى زوجــه مــن مــال حــال ،وال يرعــى
( ((2كشــف المحجــوب ،مرجــع ســابق .323/1 ،عبــد الرحمــن
الجامــي ،نفحــات األنــس مــن حضــرات القــدس ،القاهــرة:
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة2010 ،م ،ص.138
( ((3السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.63
( ((3جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.808/2 ،

( ((3انظر :كشف المحجوب.61/2 ،
( ((3انظــر :ســعيد شــفيعيون ،أحمــد حــرب اصفهانــي
نيشــابوري( ،تحقيقــي دربــارة احــوال واقــوال يكــي از صوفــي
زاهــدان قــرن ســوم هجــري( ،مطالعــات عرفانــي (مجلــه علمــي
پژوهيش) دانشــكده علوم انســاني دانشــگاه كاشــان ،شــماره دهم،
پاييــز وزمســتان  ،88ص.226
( ((3تنــاول بعــض الباحثيــن الصلــة بيــن ابــن حــرب وابــن كــرام،
وكيــف أن الثانــي تعلم التقشــف والبســاطة مــن خالل مقابالته
العديــدة ألحمــد بــن حــربّ ،
وأن أصــول فكــر ابــن حــرب وســلوكه
انتقلــت إلــى ابــن كــرام وطائفتــه ،مثــل :مفهــوم التــوكل ،وتواتــر
الخــوف مــن عــذاب القبــر ،والدعــاء ،والحكمــة[ .انظــر :ســعيد
شــفيعيون ،احمــد حــرب اصفهانــي نيشــابوري ،ص.]239-232

( ((3تــاج الديــن الســبكي ،طبقــات الشــافعية الكبــرى ،تحقيــق:
محمــود الطناحــي ،عبــد الفتــاح الحلــو ،القاهــرة :دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،ط1964/1م .304/2 ،الســمعاني ،األنســاب.44/5 ،

( ((3انظر :السابق ،ص.238

( ((3الصفدي ،الوافي بالوفيات.265/4 ،

( ((3انظــر :جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع ،مرجــع
ســابق.904-903/2 ،

(33) Essay, p174.
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الســلوك( ،((4وهــذا معنــاه ّ
أن الصوفــي الســلفي –

عظيــم؛ فافتــرق النــاس فيــه علــى قوليــن :منهــم

وهــو ينكــر التأويــل -يميــل إلــى التجســيم ،ويخاطــب

المعتقــد ،ومنهــم المنتقــد؛ وعقــدت لــه مجالــس

هللا خطابًــا موضوعيًــا أو شــبه موضوعــي ،بينمــا

ســئل فيهــا عمــا يقولــه ،فــكان جوابــه أنــه إلهــام

التصــوف الســني يبتعــد عــن التجســيم ،وينحــو

يلهمــه هللا»

ً
خلقــا كثي ـ ًر ا يفتتــن بــه
ممــا جعــل

نحــو البعــد عــن التشــبيه(.((4

ويلتــف حولــه .يتضــح مــن هــذا ّ
أن لــه القــدرة علــى

(ب) شخصية مؤسس مذهب
الكرامية وأتباعه:
كان ابــن كــرام يســلك مســلك التقشــف

(((4؛

الظهــور بمظهــر التقشــف والــورع ،وهــذه الحيــاة
التــي عاشــها ابــن كــرام هــي التــي جذبــت انتبــاه
النــاس ،وأنقذتــه مــن مــوت محقــق علــى مــا اتهــم
بــه مــن أخطــاء(.((4

والزهــد( ،((4وهــو مــن تالميــذ أحمــد بــن حــرب ،وكان

ولــم تكــن الكراميــة -فــي البدايــة -مدرســة

يتجــول فــي مقاطعــات خراســان الريفية ،خصوصا

فقهيــة أو كالميــة ،ولكــن أتبــاع ابــن كــرام كانــوا

تلــك المناطــق التــي لــم يتمكــن منهــا اإلســام إال

ينظــرون إليــه علــى أنــه زاهــد ،وعابــد ،وواعــظ

علــى نحــو هزيــل مثــل منطقتــي غور وغرشيســتان،

أكثــر مــن أي شــيء آخــر( ،((4ولــم تكــن ســمة

وكان يرتــدي ثيابًــا مشــغولة بصــوف الغنــم غيــر

الزهــد والوعــظ مقصــورة علــى ابــن كــرام،

َ
متناســبة األلــوان(((4؛ حتــى وُ
صــف بأنــه «صلــة

بــل قــد عــرف «جميــع الكراميــة بالمتقشــفة

وصــل بيــن الزهد القديــم والتصــوف»( .((4باإلضافة

بســبب ممارســتهم الزهــد»(((4؛ يــدل علــى ذلــك

إلــى تعاليمــه األخالقيــة عــن ضبــط النفــس

مــا روي فــي ترجمــات أعــام الكراميــة مــن صلــة

الشــهوانية وتهذيبهــا بالتقشــف والزهــد .فيقــول

وثيقــة بالزهــد والوعــظ والتذكيــر( ،((4وذلــك فــي

تــاج الديــن الســبكي األشــعري (ت771.ه1370/م)

اإلشــارات التاليــة:

عــن زهــده ووعظــه وعبادتــه« :كان مــن إظهــار
التنســك والتألــه والتعبــد والتقشــف علــى جانــب
( ((4انظــر :ســهير مختــار ،التجســيم عنــد المســلمين ،مرجــع
ســابق ،ص.40
( ((4انظــر :عبــد القــادر محمــود ،الفلســفة الصوفيــة فــي
اإلســام ،مرجــع ســابق ،ص.79
( ((4مــن المالحــظ أن بعــض مصنفــي الفــرق –كاإلســفراييني-
بــدا متحامــ ًلا علــى ابــن كــرام ،فاتهمــه بالنفــاق فــي الزهــد
والعبــادة ،ومحاولتــه خــداع جماعــة مــن أهــل الســواد لمتابعتــه
ومناصرتــه[ .انظــر :التبصيــر فــي الديــن ،ص.]93
( ((4انظــر :جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع ،مرجــع
ســابق.904/2 ،
( ((4أميــن ســعيد أبــو ليــل ،مخطوطــات التصــوف فــي
فلســطين :دراســة ببليوغرافيــة ،األردن :مكتبــة المنــار ،ط،1
 ،1988ص.8

كان أبــو يعقــوب إســحاق بــن محمشــاذ
موســومً ا بالزهــد والــورع والتقــوى والوعــظ ،وإليــه
انتهــت الرياســة فــي بلــده نيســابور .ومنهــم
محمــد بــن إســحاق بــن محمشــاذ الواعــظ األســتاذ
( ((4طبقات الشافعية الكبرى.304/2 ،
( ((4نشوء مذهب الكرامية في خراسان ،ص.40
( ((4انظر :مادلونغ ،فرقه هاي اسالمي ،ص.78-77
( ((4المرجع السابق ،ص.78
( ((4حتــى أنــك تقــف فــي تراجــم بعــض الكراميــة مثــل أبــي
جعفــر األبــزاري النيســابوري -الــذي توفــي ســنة ثمــان وأربعيــن
وثالثمائــة -علــى وصــف " مُ ذكِ ــر الكراميــة "[ .انظــر :تاريــخ
نيســابور ،ص.]413
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اإلمــام أبــو بكــر ،الزاهــد بــن الزاهــد بــن الزاهــد ،زعيــم

رأس طائفتــه ،ليــس لهــم مثله في الــكالم والنظر،

أصحــاب أبــي عبــد هللا ورئيســهم ،بســيط الجــاه،

فقــد حصــل ســرائر المذهــب ودقائــق الــكالم.

توفــي ســنة إحــدى وعشــرين وأربعمائــة( .((5وقــد

أقــام بنيســابور ،وكان مالزمــا للفقــر غيــر منبســط

َّ
ــل هــذان العلمــان فرقــة اإلســحاقية إحــدى
مث َ

إلــى أحــد وال راغــب فــي أخــذ أمــوال الســاطين

فــرق الكراميــة ،وذلــك فــي القــرن الرابــع وبدايــات

ّ
ـل مــا يخالــط النــاس
والعمــال ،قانعــا بالكفــاف ،قـ ّ

القــرن الخامــس الهجــري.

ويقــوم بوظيفــة التدريــس واإلرشــاد ،زجّ ــى علــى

ومنهــم :أبــو محمــد عبــد الســام بــن محمــد

ذلــك عمــره(.((5

بــن الهيصــم األســتاذ اإلمــام البــارع مــن كبــار

ومنهــم :أبــو الفــرج أحمــد بــن محمــد بــن

األئمــة مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا محمــد

الهيصــم مــن أماثــل أوالد أبيــه فضــ ًلا وورعً ــا

بــن كــرام ،رجــل نســيب مــن بيــت اإلمامــة،

ُ
ً
ووعظــا ،خــرج مــن ُخراســان إلــى َغ ْز َنــة،
وزهــدً ا

جليــل القــدر ،بالــغ فــي الفضــل ،مــن مشــاهير

فــدرّس بهــا مُ ــدّ ة ،ووعــظُ ،ثـ ّ
ـم عــاد إلــى ُخراســان

أصحابهــم ،أخــذ الطريقــة والعلــوم عــن أبيــه،

ّ
قــوي
وروى الحديــث وخــرَّج ،وكان حــادّ الفراســة،

وتخــرّج فــي الفنــون ،وخلفــه فــي التدريــس

الف ْكــرِّ .
توفــي ســنة ني ٍ
ِّــف وخمســين ،وكان أبــوه
ِ

والتصنيــف واإلمامــة .خــرج إلــى العــراق والحجــاز

مــن كبــار علمــاء زمانــه(.((5

وحـ ّ
ـج وزار المشــاهد ،ولقــي األئمــة والمشــايخ،
وســمع األحاديــث وأدرك األســانيد ،وناظــر
بالــري صاحــب المغنــي القاضــي عبــد الجبّــار
محترمــا
الهمذانــي ،وأهــل المذهــب ،وكان
ً
مبجّ ــ ًلا بينهــم ،مرضــي الــكالم ،توفــي ســنة
اثنتيــن وأربعيــن وأربــع مئــة(.((5

ومنهــم :أيضــا أبــو بكــر عتيــق الســورياني
النيســابوري (ت494 .هـــ1101/م) ،شــيخ طائفــة
أبــي عبــد هللا بــن كــرام فــي عصــره بنيســابور،
الــذي اشــتهر مثــل بقيــة الطائفــة بكثــرة الزهــد
قوامــا بالليــل،
صوامــا بالنهــار،
والعبــادة ،فــكان
ً
ً
عابــدا ،مجتهــدا ،فاضــا( .((5ومنهــم :أحمــد بــن

ومنهــم :أبــو بكــر عبــد هللا بــن محمــد بــن

محمــد إســحاق بــن محمشــاذ أبــو عبــد هللا ابــن

الهيصــم (ت467.هـــ1075/م) ،مــن أصحــاب أبــي عبــد

اإلمــام أبــي بكــر ،بيتهــم بيــت اإلمامــة والرئاســة

هللا ،كان أصيــا فاضــا ،نشــأ فــي العلــم والزهــد،

للطائفــة ،وفيهــم الزهــد الكامــل والــورع

وصحــب الكبــار مــن أصحابهــم( ،((5وكان فــي زمانــه

الصــادق ،وكان ســلفهم مــن األوليــاء وزهــاد

( ((5أبــو الحســن الفارســي ،المنتخــب مــن الســياق لتاريــخ
نيســابور ،تحقيــق :محمــد أحمــد عبــد العزيــز ،بيــروت :دار الكتــب
العلميــة ،ط1989 ،1م ،ص.22

المســلمين ،صائــن النفــس ،كثيــر العبــادة،
مليــح فــي الوعــظ لــه القبــول ،وقــد توفــي

( ((5انظــر :أبــو الحســن الفارســي ،المختصــر مــن كتــاب الســياق
لتاريــخ نيســابور ،تحقيــق :محمــد كاظــم المحمــودي ،تهــران:
مركــز بزوهشــي ميــراث1383 ،ه ،ص .255المنتخــب مــن الســياق،
ص.360

( ((5الذهبي ،تاريخ اإلسالم.347/30 ،

( ((5المنتخب من السياق ،ص.288-287

( ((5انظر :المنتخب من السياق.403 ،

( ((5انظر :المختصر من كتاب السياق ،ص.177
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ســنة  544مــن الهجــرة( ،((5ومنهــم مجــد الديــن

وتوفــي فــي الرابــع عشــر مــن ذي القعــدة ســنة

عبــد المجيــد بــن عمــر المعــروف بابــن القــدوة،

ّ
ســت وثمانيــن وأربــع مئــة(.((6

ينتســب إلــى الكراميــة الهيصميــة ،ولــه عندهــم
محــل كبيــر لزهــده وعلمــه(.((5

ومنهــم :عمــر بــن األســتاذ أبــي بكــر محمــد
بــن الحســن بــن الحســين المعــروف بالحامــدي

كانــوا

اإلمــام األســتاذ أبــو عبــد الرحمــان العابــد الزاهــد،

ينضــاف إلــى مــا ســبق أن أصحابــه

مــن الزهــاد ،فمثــا كان أبــو الحســين التونــي مــن

مــن وجــوه أصحــاب أبــي عبــد هللا محمــد بــن

أصحــاب عبــد هللا بــن كــرام ،وكان لــه حكايــة مــع

كــرام ،اإلمــام فــي علــم القــرآن والقــراءات

أبــي ســعيد بــن أبــي الخيــر ،تمخضــت عــن مقالــة

ووجوههــا وعللهــا ومــا يتعلــق بهــا ،المســتغرق

أبــي ســعيد بــن أبــي الخيــر يمدحــه فيقــول« :كل مــن

عمــره فــي اإلقــراء واإلفــادة ،زجّ ــى عمــره فــي

يســير وفــق إشــارة الشــيوخ يكــون هكــذا ،وهــذا

العفــاف والصــاح والزهــد واإلعــراض عــن الدنيــا

كلــه ببركــة إشــارة ذلــك الشــيخ»( ،((5ومنهــم ســهل

ّ
الســن
والقناعــة ،وكان وضــيء الوجــه نظيــف

بــن أبــي القاســم عبــد الــرزاق العلمــي الحاكــم،

مقبــوال متبــرّكا بدعائــه وأيّامــه( ،((6وكان أبــو

شــيخ مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا محمــد بــن كــرام،

الحســن الخانقاهــي النيســابوري مــن مشــايخ

مــن أهــل بيــت الحكومــة والــورع والزهــد( ،((6ومنهــم:

الكراميــة ،يجتمــع الخلــق فــي مجلســه ،وكان

صديــق بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد

يرجــع إلــى أخــاق مرضية ،فــي حســن العشــرة

البيشــكي أبــو ســعيد رجــل مشــهور جليــل ،مــن

والخــروج إلــى الثغــور غاز يًــا(.((6

(((5

وجــوه األئمــة ومــن أصحــاب أبــي عبــد هللا محمــد
بــن كــرام ،وبيتــه بيــت العلــم .وقــد ســمع الحديــث
مــن األســتاذ أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن
محمشــاذ وطبقتهــم ،وكان لــه مجلــس التذكيــر،
( ((5المرجع السابق ،ص.100

ومــن خــال هــذا التتبــع لتراجــم الكراميــة
وســيرهم يتضــح مــا يلــي :أو ًلا-الجمــع بيــن الفقــه
الحديــث والتصــوف ،يــدل علــى ذلــك أن أبــا العــاء
إبراهيــم بــن محمــد التايابــاذي ،كان فقيــه الكراميــة
ً
وأيضــا مــا
ومقدمهــم ،حــدّ ث بقصبــة البوزجــان(،((6

( ((5انظر :ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،مجلد  ،10ص.262

ورد فــي إشــارة المقدســي؛ إذ يقــول« :الكراميــة

( ((5هــم كثــر لدرجــة أنــك عندمــا تتفحــص كتــب التراجــم ،تجــد
دومــا عبــارة مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام ،مثــل :شــبيب
بــن أحمــد بــن خشــنام أحمــد ال ِبســتيغي ،منســوب إلــى قريــة
مــن أعمــال نيســابور ،وكان مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن
ً
وأيضــا :أبــو بكــر عبيــد هللا بــن محمــد البُزيانــي ،شــيخ مــن
كــرام.
أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام ،مــات ســنة ســت وعشــرين
وخمســمائة[ .انظــر :األنســاب.]132/4 ، 348 ،344 ،284/1 ،

( ((6انظــر :المنتخــب مــن الســياق ،ص .259المختصــر مــن كتــاب
السياق ،ص.133

( ((5محمــد بــن المنــور بــن أبــي ســعيد ،أســرار التوحيــد فــي
مقامــات أبــي ســعيد ،ترجمــة وتقديــم :إســعاد قنديــل ،القاهــرة:
المجلــس األعلــى للثقافــة2007 ،م ،ص.116
( ((6انظــر :المنتخــب مــن الســياق ،ص .245المختصــر مــن كتــاب
السياق ،ص.108

( ((6انظــر :المنتخــب مــن الســياق ،ص .370المختصــر مــن
كتــاب الســياق ،ص.268
( ((6انظــر :تاريــخ نيســابور ،ص .330الســمعاني ،األنســاب،
313/2
( ((6السمعاني ،األنساب.444/1 ،
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أهــل زهــد وتعبــد ،ومرجعهــم إلــى أبــي حنيفــة»(.((6

فيهــا أبــدً ا ،ممــا أضفــى علــى رجالهــا عظــم خلــق

ثانيًــا -صــاح الســيرة واألخــاق المرضيــة ،ونفــاق

وجــادة ،وربمــا كان لهــذا أثــره الواضــح فــي أن

ســوق الكراميــة لــدى العامــة( ،((6فقــد كان أبــو

معظــم الكراميــة عرفــوا بالزهــد

والميــول

القاســم الموفــق بــن محمــد بــن أحمــد ال ِبجســتاني

التزهديــة.

الميدانــي مــن أهــل نيســابور ،شـ ً
ـيخا صالحً ــا ســديد
الســيرة مــن أصحــاب أبــي عبــد هللا بــن كــرام ،وكان
لــه قبــول عنــد العــوام ونفــق ســوقه عندهــم(.((6
ً
ثالثــا -اشــتهارهم بالزهــد والتقشــف ،مثلمــا حكــي
عــن ابــن كــرام حتــى قــال الســمعاني« :حكــي عنــه
مــن الزهــد والتقشــف أشــياء»( .((6وكذلــك مــا
ذكــر حــول مكانــة األســتاذ أبــي بكــر بــن محمشــاذ
ً
«مرموقــا بعيــن النباهــة
وأبيــه ،فقــد كان أبــو بكــر
فــي صــدر هــذه الدولــة؛ لمكانــة أبيــه مــن الزهــادة،
وضمــه األطــراف علــى العبــادة ،واقتفائــه نهــج
أبيــه فيمــا كان ينتحلــه وينتحيــه»(.((6

(ج) طبيعة األرض الجبلية:

(((7

(د) إنشاء األربطة والخانقاهات
ودورها التربوي:
أقــام ابــن كــرام السجســتاني لنفســه
وألصحابــه رباطــا ببيــت المقــدس ،كان يعــظ فيه
ويحــدث ويذكــر ،وكان أصحابــه ببيــت المقــدس
نحــو عشــرين ً
ألفــا ،وكان يجلــس للوعــظ عنــد
العامــود الــذي عنــد مشــهد عيســى عليــه
الســام ،فيجتمــع حولــه خلــق كثيــر ،يســألونه،
ويجيبهــم( .((7ولــم يكــن هــذا الربــاط فحســب،
بــل كان لــه ربــاط فــي إحــدى ثغــور الشــام ،وثالــث
فــي دمشــق ،وقــد عكــف تالميــذه وأتباعــه مــن
بعــده علــى بنــاء مــكان للتزهــد والتعبــد بجــوار

ربمــا ســاعد علــى انتشــار التصــوف فــي

مقبرتــه فــي بيــت المقــدس ،وســموا المــكان

سجســتان طبيعتهــا الجغرافيــة؛ إذ ّ
إن أرضهــا

"خانقــاة"( .((7وبــدأوا فــي بنــاء الخانقــات الخاصــة

مملــوءة بالرمــال ،كمــا ّ
أن الريــاح ال تســكن

بهــم ،فأنشــأوا واحــدة فــي جوزجــان ،وأخــرى

( ((6المقدســي ،أحســن التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم،
ص .245وربمــا يقصــد المقدســي هنــا المذهــب الفقهــي أي
يتبعــون المذهــب الحنفــي ،ومــن المحتمــل أنــه يقصــد المذهــب
العقــدي أي مــن المرجئــة.
( ((6أظــن أن األمــر لــم يكــن مقصــو ًر ا علــى العامة ،بل إن بعض
الســاطين اســتعان بالكراميــة فــي ضمــان نفــوذ الســلطة
الدينيــة ،مثلمــا حــدث مــع األميــر ناصــر الديــن ســبكتكين ،ومــن
بعــده محمــود ســبكتكين .وقــد بلــغ نفــاق أســواقهم حتــى قــال
أبــو الفتــح البســتي شــع ًر ا:
الفقه فقه أبي حنيفة حده والدين دين محمد بن كرام
بمحمــد بــن كــرام غيــر كرام
إن الذيــن أراهــم لــم يؤمنــوا
[انظر :أبو نصر العتبي ،كتاب اليميني.]423/1 ،

فــي فرغانــة ،كمــا أنشــأوا مــن قبــل خانقــاة فــي
ســمرقند وغيرهــا( .((7وكان الكراميــة أصحــاب
محمــد بــن كــرام هــم الذيــن أنشــأوا أكبــر عــدد مــن
الخوانــق( ،((7وكان لهــم خوانــق كثيــرة بإيــران ومــا
( ((7انظــر :ســهير مختــار ،التجســيم عنــد المســلمين ،ص،17
ً
وأيضــا :ص.31
( ((7انظر :المرجع السابق ،ص.60-59
( ((7انظر :المرجع السابق ،ص.60

( ((6السمعاني ،األنساب.284/1 ،

( ((7انظر :المرجع السابق ،ص.76

( ((6أبو نصر العتبي ،اليميني.423/1 ،

( ((7آدم متــز ،الحضــارة اإلســامية فــي القــرن الرابــع الهجــري،
.20/2

( ((6األنساب.43/5 ،
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وراء النهــر ،والمغــرب ،وكان لهــم ً
أيضــا خوانــق

ويبــدو ّ
أن «أقــدم المــدارس كانــت مرتبطــة

ومجالــس ببيــت المقــدس ،وكان لهــم فــوق

بالكراميــة؛ حيــث كانــت أماكــن لدراســة العلــوم

ذلــك محلــة بالفســطاط( ،((7وكان للكراميــة فــي

اإلســامية»( ،((8وبينمــا كانــت المدرســة بالتأكيــد

خوانقهــم مجلــس ذكــر يقــرأون فيــه مــن دفتــر،

منطقــة مهمــة للتأثيــر الصوفــي ،فقــد كانــت

كمــا كان ذلــك ألصحــاب أبــي حنيفــة(.((7

الخانقــاة ،أي المــكان الــذي يقيــم فيــه الصوفــي،

وفــي القــرن العاشــر وجــدت جماعــات
كراميــة وخانقاهــات "تكيــات" فــي بغــداد
والقــدس والفســطاط ،وكذلــك فــي الجوزجــان،
وختــل ،وفرغانــة ،ومــرو ،وســمرقند( .((7لقــد
كــرس الكراميــة حركــة نشــطة وزاهــدة ،فكانــوا
يتطلعــون إلــى التأثيــر فــي اآلخريــن بســلوكهم
وطريقتهــم؛ لكــي يغيــروا أســلوب حياتهــم،
وكانــوا كذلــك يوبخــون –فــي ثنايــا مواعظهــم-
المولعيــن بالدنيــا أي مــن يركــن إلــى الدنيــا علــى
حســاب اآلخــرة ،وبالطبــع فقــد أحــدث ظهــور
الكراميــة نهضــة فــي حركــة الزهــد والعرفــان
فــي نيســابور(.((7

هــي المؤسســة الصوفيــة األشــد تميــ ًز ا ،والتــي
تشــكلت فــي خراســان فــي هــذه الفتــرة(.((8
ومــن أهــم الشــواهد فــي هــذا الشــأن ،مــا ذكــره
المقدســي

(((8

حينمــا نســب –بشــكل مطلــق-

ظهــور الخانقــاة إلــى الكرامييــن( .((8ويمكــن أن
نتلمــس البعــد االجتماعــي للصوفيــة مــن خــال
الحالــة التنظيميــة التــي يتميــزون بهــا؛ فمثــ ًلا
يعــزى الســبب –إلــى حــد مــا -فــي ســرعة انتشــار
الفرقــة الكراميــة ،الذيــن زهــدوا الدنيــا لمــدة قرنيــن
كامليــن ،إلــى التشــكيالت التنظيميــة والبنــى التــي
كانــت تمتــاز بهــا ،فيعــود الفضــل إلــى هــذه الفرقــة
فــي تأســيس الخانقــاة والمدرســة فــي اإلســام؛
إذ أتاحــت شــبكة الخانقــاوات الكراميــة ســهولة

ننتهــي مــن هــذا إلــى أن الفــرق الكراميــة التــي

الحركــة والتعاطــي الروحانــي ،وســاعدت علــى

أسســها ابــن كــرام وأتباعــه ،والخوانــق التــي

اإلبقــاء علــى الوشــائج الوثيقــة بيــن المجتمعــات

أقاموهــا فــي بلــدان عديــدة ،وحلقــات الذكــر التــي

المتناثــرة ،وعلــى الرغــم مــن افتقــاد الطريقــة

كانــوا يعقدونهــا كلهــا مالمــح تجمــع بينهــم وبيــن

الكراميــة لزعامــة موحــدة ،لكنهــا مــع ذلــك،

الصوفييــن (.((7

حافظــت علــى وجودهــا كحركــة موحــدة( .((8والراجــح

ويجــب أن نلتفــت اآلن إلــى الجانــب المــادي
المتمثــل فــي تكويــن المؤسســات الصوفيــة،
( ((7المرجع السابق.20/2 ،
( ((7المرجع السابق.20/2 ،
( ((7نشوء مذهب الكرامية ،ص.45-44
( ((7انظر :مادلونغ ،فرقه هاي اسالمي ،ص.78
( ((7انظــر :أميــن ســعيد أبــو ليــل ،مخطوطــات التصــوف فــي
فلســطين ،ص.9

أن لهــذه المؤسســات المبتكــرة –التــي أشــاروا
( ((8نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتاريخها ،ص.86
( ((8انظر :المرجع السابق ،ص.87
( ((8يقــول المقدســي« :وللكراميــة بجرجــان وبيــار وجبــال
طبرســتان خوانــق»[ .أحســن التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم،
ص.]245
( ((8انظر :مادلونغ ،فرقه هاي اسالمي ،ص.80
( ((8انظــر :مادلونــغ ،فرقــه هــاي اســامي ،ص .80حبيــب هللا
بابائــي ،جدليــة النظــر والعمــل فــي التأســيس اإلســامي
إللهيــات الحضــارة ،2014 ،ص.186-185
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(هـ) لباس الكرامية:
يذكــر

صــاح

764ه1363/م)

الديــن
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ثانيًا
موقف الكرامية من بعض
الموضوعات الصوفية:
 -1التوكل وتحريم المكاسب:

الصفــدي

الديــن

(ت.

الســبكي

(ت771.ه1370/م) ّ
أن ابــن كــرام كان معه جماعة
ســك ضــأن
مــن الفقــراء ،وكان لباســه َم ْ
مدبــوغ غيــر َمخيــط ،وعلــى رأســه َق َلنســوة
بيضــاء ،وقــد ُنصــب لــه دكان مــن َل ِبــن ،وكان
يُطــرح لــه قطعــة َفــرْ و فيجلــس عليهــا،
فيعــظ ويذكــر ويحــدث( .((8وكان الكراميــة
رداء مــن الصــوف وفوطــة مــدالة
يلبســون
ً
علــى رءوســهم تحيــط بقلنســوة طويلــة ،ثــم

اهتــم شــقيق البلخــي ،وهــو مــن مؤسســي
المدرســة الصوفيــة فــي خراســان ،بتحديــد
مصطلــح التــوكل؛ إذ يــرى ّ
أن التــوكل معنــاه «أن
يســتقر قلبــك علــى مــا وعــدك ربــك»( .((8وقــد
تطــور هــذا المصطلــح تحــت تأثيــر شــقيق ليصبــح
مــن المصطلحــات المركزيــة ،الــذي تولــدت عنــه
معطيــات كثيــرة مــن معطيــات الزهــد(((9؛ حتــى
وصــف طريقــه بأنــه «طريــق التــوكل»( .((9ويمكــن
توضيــح هــذا التطــور علــى النحــو التالــي:

لبســوا فيمــا بعــد اللــون األزرق ،إما ألنه لباس

ً
فرضــا الزمً ــا علــى كل
(أ) -جعــل شــقيق التــوكل

الحــداد؛ وإمــا ألنــه كمــا يقــال ً
أيضــا ،يالئــم حــال

مؤمــن ،وأن مــن ال يتــوكل علــى هللا ،فهــو خــارج من

قــوم فقــراء جواليــن فــي البــاد ،وربمــا كان

ً
مســتنبطا
حظيــرة اإليمــان؛ وكان هــذا المعنــى

األول هــو الصحيــح؛ ألن الفوطــة ً
أيضــا كانــت

مــن فهمــه للتوحيــد ،فــا ضــار وال نافــع إال هللا.

لبــاس الــرأس عنــد الحــزن( .((8ويبــدو أن هــذا
النمــط مــن الملبــس هــو عــادة مــن عــادات
الصوفيــة ،فقــد ســبقهم شــقيق البلخــي إليــه؛
فلمــا تيقــظ شــقيق لمعنــى الحيــاة الحقيقــي،
وبعــد اعتناقــه للتوجــه الصوفــي «التــزم لبــاس
الصــوف أزرق اللــون»(.((8
( ((8انظر :نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتاريخها ،ص.76
( ((8طبقات الشافعية الكبرى.304/2 ،

(ب) -ثــم اجتهــد فــي تطبيــق هــذه النتيجــة
الســابقة علــى الــرزق؛ نظــ ًر ا للترابــط الوثيــق بيــن
التــوكل والــرزق ،فالــرزق مقــدر ،وهللا متكفــل بــه.
(ج) -لكــن أهــم مــا نتــج عن مفهــوم التوكل عند
شــقيق ،هــو نبــذه كل أنمــاط األعمــال الدنيويــة،
وقــال بــأن امتهــان التجــارة والحــرف اليدويــة مــن
األمــور المفســدة؛ بــل زعــم أن كل عمــل دنيــوي

( ((8آدم متــز ،الحضــارة اإلســامية فــي القــرن الرابــع الهجــري،
نقلــه إلــى العربيــة :محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة ،القاهــرة:
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب2013 ،م.21/2 ،

( ((9انظر :جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.809/2 ،

( ((8جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.808/2 ،

( ((9نفحات األنس ،ص.139

( ((8نفحات األنس ،ص.140
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بمثابــة الذنــب ،فالقيــام بمثــل هــذه األعمــال

أولئــك األغنيــاء والعلمــاء مــن أهالــي نيســابور فــي

يــدل علــى عــدم اليقيــن فــي كفالــة هللا للــرزق(((9؛

ادعائهــم بــأن أتباعــه مــن الغوغــاء ال يعتبــرون

هكــذا انتهــى شــقيق إلــى تــرك المكاســب؛ ألن كل

مــن المســلمين الحقيقييــن( .((9وكان أتبــاع

المكاســب مســممة .وقــد أصبحــت مقالــة تــرك

ابــن كــرام يذكرونــه فــي قصــص كثيــرة ،بوصفــه

الكســب مــن أهــم مبــادئ التصــوف الخراســاني

اإلنســان الــذي يتــوكل علــى هللا فقــط( ،((9وقــد ذاع

منــذ عهــد شــقيق وتالميــذه(((9؛ لــذا فــا غرابــة أن

صيتــه ،واكتســب تلــك الشــهرة بســبب تحريمــه

نجــد المستشــرق األلمانــي آدم متــز ()Adam Metz

للمكاســب ،أو تحريمــه الســعي لكســب المنافــع

يصــف الكراميــة بأنهــم جماعــة من المتســولين(،((9

الماديــة؛ نظــ ًر ا ألنــه كان يعتقــد أن العمــل

وقــد دعــوا إلــى الزهــد ،وتــرك الكســب الدنيــوي(.((9

يعــوق العابــد عــن عبادتــه( .((10ويبــدو أن تحريــم

أمــا نايــل جريــن ( )Nile Greenفقــد ذهــب
إلــى ّ
أن الكراميــة جمعــت «معتقداتهــم بيــن
الفهــم الحرفــي للنــص القرآنــي ،وزعــم ّ
أن العمــل
والكســب المــادي عقبتــان فــي طريــق الوصــول
إلــى هللا»( .((9وهــذا المزيــج الناتــج مــن تكويــن
صــورة مجســمة للــذات اإللهيــة ،ووجــود قيــادة
تضاهــي فــي فقرهــا أفقــر شــخص مــن أتباعهــم-
أكســبهم قاعــدة تأييــد شــعبية كبيــرة فــي
خراســان ،حتــى أن هــذه الحركــة عــدت فــي نهايــة
المطــاف حركــة للطبقــات الدنيــا(.((9
وكان ابــن كــرام يقــول بــأن النــاس جميعــا
مؤمنيــن منــذ الميثــاق األزلــي الــذي أخــذه هللا
عليهــم .ربمــا يكــون أراد بذلــك إقامــة الحجــة علــى
( ((9انظــر :جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع809/2 ،
ومــا بعدهــا.
( ((9انظر :أبو العال عفيفي ،المالمتية والصوفية ،ص.32
( ((9يصــف المستشــرق إدمونــد بــوزورث Edmond Bosworth
ابــن كــرام بأنــه كان مــن أفقــر الطبقــات فــي خراســان[ .نشــوء
مذهــب الكراميــة ،ص.]43

الكراميــة للمكاســب ورفضهــم الصــارم للتجــارة
واالشــتغال باألعمــال ،كان ســببًا لهجــوم علمــاء
المذاهــب والفــرق عليهــم ،فالحكيــم الســمرقندي
(ت342 .ه957/م) صاحــب كتــاب "الســواد األعظــم"،
رغــم قربــه مــن الفكــر الصوفــي ،اتخــذ مــن
الكراميــة –بســبب هــذا التحريــم للمكاســب -عــدوً ا،
فاعتبرهــم ملحديــن ومــن األعــداء المحدثيــن فــي
ذلــك الوقــت( .((10ورغــم أننــي أميــل إلــى أن هــذا
المذهــب الــذي تبنــى تحريــم المكاســب لــم يكــن إال
رد فعــل قــوي تجــاه التشــاغل بالماديــات واإلقبــال
علــى الدنيــا؛ فإنــه وجــد نقــدً ا عنيفــا مــن اآلخــر.
فالحــارث بــن أســد المحاســبي رأى القــول
بالســعي علــى المعــاش وإباحــة طلــب الــرزق ،ورد
علــى الغالطيــن فــي ذلــك .فلقــد زعم قــوم ّ
أن «التوكل
( ((9انظر :جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.905/2 ،
( ((9ربمــا يعضــد اهتمامــه بهــذه المســألة مــا ورد مــن روايــة
حــول ســجنه ،وأنــه كان يغتســل كل يــوم جمعــة ،ويتأهــب
للخــروج إلــى الجامــع ،وعندمــا يمنــع مــن ذلــك كان يــردد :اللهــم
ُ
بذلــت مجهــودي ،والمنــع مــن غيــري[ .انظــر :الوافــي
إنــي
بالوفيــات .265/4 ،األنســاب.]44/5 ،

( ((9انظــر :آدم متــز ،الحضــارة اإلســامية فــي القــرن الرابــع
الهجــري.20/2 ،

( ((10انظر :مادلونغ ،فرقه هاي اسالمي ،ص.78

( ((9انظر :السابق ،ص.76

( ((10انظــر :جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع.838/2 ،
مادلونــغ ،فرقــه هــاي اســامي ،ص.78

( ((9نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتاريخها ،ص.76
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ال يثبــت ألهلــه إال بتــرك الحركــة فــي طلــب الــرزق،

وتطهيــر بيضــة اإلســام عــن كل ذي ريبــة بعيــدة

والقعــود عــن االضطــراب»( .((10ويــرد المحاســبي

أو قريبــة .وبعبــارة العتبــي نفســه :كان أبــو بكــر

علــى هــؤالء بــأن هللا تعالــى أبــاح للخلــق الحركــة فــي

َ َ
َّ ُ ُ ُ ْ
الطلــب ،كمــا فــي قولــه تعالــىٰٓ ﴿ :
ي أ ُّي َه ــا ٱنل ــاس ك ــوا
َۡ
َ َ ٗ
م َِّم ــا ِف ٱل ِ
ۡرض ح ل ٰــا َط ّي ِ ٗب ــا﴾ (ســورة البقــرة .)168 :ومــا
روي عــن النبــي –ﷺ -أنــه قــال« :أطيــب مــا أكل المؤمــن

مــن كســبه»؛ فيــدل هــذا علــى إباحــة الحركــة فــي
طلــب الــرزق ،وأن المتحــرك فــي طلبــه ال يخــرج مــن
فــرض التــوكل(((10؛ كذلــك ،انتقــد المحاســبي مســلك
القائليــنّ :
«إن الحركــة فــي الكســب معصيــة» ،مــا دام
ّ
أن هللا تعالــى ضمــن الــرزق والكفايــة(.((10

«مشــهورا باليقظــة علــى الفــرق الغاليــة والبــدع
الجافيــة»

(،((10

وهــذا معنــاه أن الكراميــة رغــم مــا

هــو متعــارف عــن زهدهــم لــم تكــن حركــة انفصاليــة
عــن المجتمــع؛ بــل شــارك بعــض رجاالتهــا فــي
النشــاطات السياســية والدينيــة.

 -2تفضيل الولي على النبي:
أجمــع جمهــور الصوفيــة ومحققــو هــذه
الطريقــة علــى ّ
أن األوليــاء فــي جميــع األوقــات

لكــن الســؤال األهــم هــا هنــا :هــل اســتمر هــذا

واألحــوال

متابعــون

لألنبيــاء

ومصدقــون

الموقــف الكرامــي مــن الكســب واألعمــال طوي ـ ًلا؟

لدعوتهــم ،واألنبيــاء أفضــل مــن األوليــاء( .((10ثــم

وهــل يتنافــى الزهــد مــع العمــل والكســب؟ أظــن

ظهــرت مســألة المفاضلــة بيــن األنبيــاء واألوليــاء

ّ
أن ثمــة تطــو ًر ا حــدث فــي موقــف المذهــب الكرامــي

فــي التصــوف ،وكان أول مــن أثارهــا متصوفــة

مــن الكســب والعمــل ،فقــد انتشــرت مبــادئ

اإلماميــة بالكوفــة علــى يــد ريــاح وكليــب ،ثــم

الكراميــة فــي خراســان؛ بــل وصــل بعــض رجــال

ظهــرت بعــد ذلــك فــي كالم متصوفــة الشــام

الكراميــة إلــى مناصــب مرموقــة ،يــدل علــى ذلــك مــا

كأبــي ســليمان الدارانــي (توفي215هـــ) ،وأحمــد بــن

ذكــره أبــو نصــر العتبــي (ت427.هـــ1036/م) حينمــا قال

أبــي الحــواري (توفي230هـــ)؛ وكل هــؤالء يذهبــون

عــن أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن محمشــاذ:

إلــى تفضيــل األوليــاء علــى األنبيــاء جملــة(.((10

«انعقــدت لــه الرئاســة فــي لبســة الصــوف»

(،((10

ومــن جهــة أخــرى كان أبــو بكــر أحد أعوان الســلطان
فــي قمــع أباطيــل الفــرق الباطنيــة والمذاهــب
الغاليــة ،وحمايــة الديــن ،ومناظــرة المخالفيــن،
( ((10المحاســبي ،المكاســب والــورع والشــبهة وبيــان مباحهــا
ومحظورهــا واختــاف النــاس فــي طلبهــا والــرد علــى الغالطيــن
فيــه ،تحقيــق :عبــد القــادر أحمــد عطــا ،ط ،1987 ،1بيــروت :دار
الكتــب الثقافيــة ،ص.48
( ((10السابق ،ص.48-47
( ((10انظر :السابق ،ص.62-60
( ((10أبو نصر العتبي ،كتاب اليميني.425/1 ،

وكان مجســمة خراســان مــن مؤيــدي هــذه
المفاضلــة ،فادعــوا ّ
أن األوليــاء يصلــون إلــى حالــة
يفنــون فيهــا عــن أنفســهم ويبقــون باللــه ،ويســمون
هــذه الحالــة بالواليــة ،وهــي ليســت حــا ًلا لألنبيــاء.
وكذلــك المشــبهة الذيــن زعمــوا أن فــي الواليــة
اتصافــا بأوصــاف األلوهيــة عــن طريــق الحلــول ومــا
( ((10كتاب اليميني 391/1 ،وما بعدها.
( ((10كشف المحجوب.474/2 ،
( ((10انظــر :أبــو العــا عفيفــي ،التصــوف الثــورة الروحيــة فــي
اإلســام ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب2013 ،م ،ص.308
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شــاكله(((10؛ فيقــول الهجويــري مشــي ًر ا إلــى هاتيــن

األميــر يميــن الدولــة محمــود ،دعــا إلــى الســنة وهــدم

الطائفتيــن« :الحشــوية ،وهــم مجســمة أهــل

المســجد الجديــد الــذي بنــاه الروافــض ،وظهــرت بــه

خراســان ،المتكلمــون بــكالم متناقــض فــي أصــول

دولــة الكراميــة واعتمــده األميــر محمــود فــي بنــاء

التوحيــد؛ ألنهــم ال يعرفــون أصــل هــذه الطريقــة،

الربــاط بمرحلــة قائمــة علــى طريــق ســرخس .

ويســمون أنفســهم أوليــاء ،وهــم أوليــاء ً
حقــا ،ولكنهــم

وقــد تبنــى األميــر ناصــر الديــن ســبكتكين المذهــب

أوليــاء الشــيطان .ويكفيهــم هــذه الضاللــة أنهــم

الكرامــي فــي نيســابور ،وقــد اســتعان بأبــي بكــر بــن

يجعلــون جاهــ ًلا أفضــل مــن محمــد المصطفــى ﷺ،

محمشــاذ ،وكان هــذا األميــر ينظــر إلــى األســتاذ

وفريــق آخــر مــن المشــبهة الذيــن ينتمــون إلــى هــذه

أبــي بكــر نظــرة تقديــر يــدل علــى ذلــك قــول العتبــي:

الطريقــة ويجيــزون –لعنهــم هللا -حلــول ونــزول الحــق

«يــرى مــن عصابتــه فــي التزهــد والتعفــف ،والترهــب

(فــي جســم العبــد) بمعنــى االنتقــال ،ويقولــون بجــواز

والتقشــف مــا قــل وجــود مثلــه فــي كثيــر مــن فقهــاء

التجزئــة علــى ذات البــارئ تعالــى»( .((11وهــذا التفضيــل

الديــن ،وأعيــان المتعبديــن ،فحلــى ذلــك فــي قلبــه

لألوليــاء علــى األنبيــاء لــدى بعــض الكراميــة أشــار إليــه

كمــا حلــى بعينــه ،والمجاهــد فــي هللا محبــوب»(.((11

عبــد القاهــر البغــدادي فــي أصــول الديــن(.((11

 -3عالئق الكرامية بالسلطة
السياسية:
يقــول تــاج الديــن الســبكي عــن نفــي ابــن كــرام:
س ِجســتان هــو الــذي نفــاه ،ولــم يكــن
«صاحــب ِ
قصــد الســاعين عليــه إال إراقــة دمــه ،وإنمــا صاحــب
سجســتان هــاب قتلــه ،ل َِمــا رأى عليــه مــن مخايــل
العبــادة والتقشــف؛ ولقــد افتتــن بــه خلــق كثيــر»(.((11
وكان أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن محمشــاذ
صاحــب القــول فــي وقتــه عنــد الســلطان ،مقر ًبــا عنــد
( ((10انظــر :أبــو العــا عفيفــي ،التصــوف الثــورة الروحيــة فــي
اإلســام ،ص.309
( ((11كشف المحجوب.474/2 ،
( ((11يقــول عبــد القاهــر البغــدادي (ت429.ه1037/م)« :زعــم قــوم
مــن الكراميــة أن فــي األوليــاء مــن هــو أفضــل مــن بعــض
األنبيــاء ،وزعــم جهالهــم أن زعيمهــم ابــن كــرام كان أفضــل
مــن عبــد هللا بــن مســعود ،ومــن كثيــر مــن الصحابــة»[ .أصــول
الديــن ،اســتنابول ،ط1928 ،1م ،ص .167وقــارن :ص.]298
( ((11طبقات الشافعية الكبرى.305/2 ،

(((11

واتصــل زعمــاء المذهــب الكرامي بالســاطين
الغزنوييــن خاصــة الســلطان محمــود الغزنــوي
حيــث حصلــوا منــه علــى بعــض الدعــم والعطــف،
ولعلــه حــاول اســتمالتهم إليــه بغــرض تيســير
مهمتــه فــي بــاد الغــور(.((11

ثالثا
الصلة بين الكرامية
والمالمتية:
كانــت صوفيــة أهــل الحديــث –الكراميــة
والســالمية -تتصــل بحركــة صوفيــة ذات لــون
خــاص ،متمثلــة فــي مذهبيــن:

(((11

فــي مذهــب

( ((11المنتخب من السياق ص.22
( ((11كتاب اليميني.423/1 ،
( ((11انظــر :وائــل أحمــد إبراهيــم ،حضــارة الدولــة الغوريــة فــي
المشــرق اإلســامي ،ص.337-336
( ((11انظــر :عبــد المحســن الحســيني ،المعرفــة عنــد الحكيــم
الترمــذي ،ص.46

لملاب هتلصو ةيماركلا دنع يفوصلا هاجتالا ريكاوب
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أصحــاب الفتــوة الذيــن ينتمــون إلــى شــاه بــن

الباليــة التــي كان يرتديهــا الكراميــون؛ يــدل علــى

شــجاع الكرمانــي ،وفــي مذهــب المالمتيــة.

ذلــك أن أبــا عبــد هللا محمــد بــن كــرام ســأل ســالم

وتتجســد الصلــة بيــن الكراميــة والمالمتيــة فــي

بــن الحســن الباروســي قائـ ًلا لــه مــا تقــول فــي حـ ّـق

أمريــن علــى النحــو التالــي:

أصحابــي؟ فقــال« :لــو ّ
أن الرغبــة التــي فــي باطنهــم

 -1وجوه االتفاق:
كانــت المالمتيــة وأهــل الفتــوة امتــدادً ا لحركــة
صوفيــة أهــل الحديــث فــي أواخــر القــرن الثالــث

علــى ظاهرهــم ،والزهــد الــذي علــى ظاهرهــم فــي
باطنهــم ،كانــوا رجــا ًلا؛ لكنــي أراهــم يُصلــون كثي ـ ًر ا،
ويصومــون بــا نهايــة ،ومــا فيهــم نــور اإليمــان»(.((12
وعنــد تحليــل هــذا النــص تتضــح األمــور التاليــة:

الهجــري وجميــع القــرن الرابــع؛ أمــا المراكــز

(أ) -ســالم بــن الحســن الباروســي هــو مــن

التــي انتشــرت فيهــا هــذه الحركــة بفرعيهــا –

قدمــاء مشــايخ نيســابور فــي القــرن الثالــث

المالمــة والفتــوة -فهــي تــكاد تكــون المراكــز

ً
أســتاذا لحمــدون القصــار
الهجــري -وكان

التــي تنتشــر فيهــا الكراميــة حتــى يمكــن القــول:

(ت271.ه885/م) ،شــيخ المالمتيــة ،ومنــه انتشــر

«إنهــا كانــت نوعً ــا مــن الكراميــة تقمــص روحــا

مذهــب المالمــة -كان يفــرق بيــن الزهــد الحقيقــي

فلســفية حــرة»( .((11وكان الميــل إلــى االنصــراف

(((12

والزهــد الــكاذب أو بيــن الزهــد المالمتــي وغيــره

عــن المجتمــع ميــزة للحركتيــن األهــم (الكراميــة

كالزهــد لــدى أصحــاب ابــن كــرام؛ بهــذا يكــون قــد

والمالمتيــة) مــن الحــركات الخراســانية المبكــرة

نشــأت فكــرة إخفــاء الــورع ومحاولــة أن يبــدو

ممــا جعلهمــا متشــابهتين مــع حركــة الزهــاد فــي

المــرء طبيع ًيــا فــي تصرفاتــه بقــدر اإلمــكان ،ومــن

ســوريا والعــراق(.((11

هــذه الفكــرة اســتطاع تلميــذ الباروســي ،أعنــي

 -2وجوه االختالف:

حمــدون القصــار ،خلــق اتجــاه تزهــدي جديــد ،عُ ــرف
فيمــا بعــد باتجــاه جماعــة المالمتيــة(.((12

لكــن المالمتيــة كانــت معارضــة علــى نحــو

(ب) -يمثــل هــذا اإلنــكار مــن ِقبــل الباروســي

ُ
المالمتيــة
أساســي للكراميــة ،فقــد اعتبــرت

علــى أصحــاب ابــن كــرام نقــدً ا ذات ًيــا؛ فقــد كان ابــن

رجــال الكراميــة مروجيــن مرائيــن للزهــد ،يقــف

كــرام وأصحابــه يســيرون فــي البــاد يلبســون

استحســان النــاس لهــم عقبــة أمــام التقــوى

الجلــد المدبــوغ الممــزق ،وعلــى رءوســهم

الحقيقيــة( ،((11ومــن ثــم اعترضــت المالمتيــة علــى

القالنــس البيضــاء ،يعظــون فــي األســواق،

الــورع الشــكلي الــذي كان يظهــر علــى المالبــس
( ((11المرجع السابق ،ص.46
( ((11انظر :نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتاريخها ،ص.75
( ((11انظر :المرجع السابق ،ص.76

( ((12نفحــات األنــس مــن حضــرات القــدس ،ص .193المالمتيــة،
ص.38
( ((12انظر :أبو العال عفيفي ،المالمتية ،ص.38
( ((12انظــر :جوزيــف فــان إس ،علــم الــكالم والمجتمــع905/2 ،
ومــا بعدهــا.
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ّ
فلمــا رأى الباروســي مظهرهــم أنكــره؛ ألنــه رأى

جــل أتباعــه مــن الحياكيــن وآخريــن مــن الطبقــة

فيــه معنــى الريــاء ،ومــن ثــم طالــب أن يكــون

األخــرى الواطئــة

 .وهــذا ال يمنــع انتشــار

الزهــد زهــد الباطــن ال زهــد الظاهــر ،وأن تكــون

مبــادئ المذهــب الكرامــي خــارج الطبقــات الدنيــا،

الرغبــة التــي يدعونهــا فــي بواطنهــم باديــة علــى

فربمــا عززتــه االتصــاالت التجاريــة بيــن المــدن،

لدرجــة أنــه لخــص حالهــم بقولــه:

وهــذا يــدل علــى أن الكراميــة وتعاليمهــا قــد

«مــن ظلمــة الباطــن ظاهرهــم ظلمانــي»  ،وفــي

احتــوت علــى مشــوقات لطبقــات أخــرى غيــر

«أغلــب األحيــان كان معاصــرو أتبــاع هــذه الحركــة

الطبقــات الدنيــا(.((12

ظواهرهــم

(((12

(((12

يســخرون منهــم بســبب شــدة زهدهــم ،ناعتيــن
إياهــم بلقــب "المتقشــفة"»

(.((12

(((12

الخاتمة:

(ج) -جــاء هــذا النقــد مــن أوســاط البســطاء

تكمــن جــدوى هــذا البحــث فــي محاولــة تلمــس

مــن ســكان المــدن ،وقــد القــت آراء الباروســي

البواكيــر األولــى للجانــب الصوفــي عنــد مدرســة

هــذا استحســا ًنا واسـ ً
ـعا فــي أوســاط الحرفييــن،

الكراميــة وصلــة ذلــك بطائفــة المالمتيــة ،رغــم

الذيــن كانــوا ينظــرون إلــى المتصوفــة علــى

نــدرة البحــوث المؤيــدة لهــذه الفرضيــة ،وقــد

اعتبارهــم كســالى مــن الدرجــة األولــى ،فمــن

اســتطاع الباحــث الوصــول إلــى عــدد مــن النتائــج،

المعــروف أن ابــن كــرام لــم يعــط رخصــة العمــل

أهمهــا :أنــه لــم تكــن ســمة الزهــد والتقشــف

إال فــي اقتضــاء الضــرورة(.((12

مقصــورة علــى محمــد بــن كــرام مؤســس هــذا

وهنــاك فــرق آخــر بيــن الكراميــة والمالمتيــة؛
ففــي حيــن بــدا أن الكراميــة راقــت للطبقــات
الدنيــا مــن المجتمــع ،فقــد بــدا أن المالمتيــة
لقيــت رواجً ــا بيــن الطبقــات الحرفيــة الحضريــة؛
حيــث أتاحــت لهــم إمكانيــة العيــش بتقــوى دون
التخلــي عــن العمــل أو الحيــاة االجتماعيــة(((12؛
فيذكــر المستشــرق اإلنجليــزي إدمونــد بــوزورث
 Edmond Bosworthأن ابــن كــرام أخــذ نشــر
آرائــه فــي المناطــق الريفيــة مــن خراســان ،وكان

المذهــب فقــط ،وإنمــا عُ ــرف جميــع الكراميــة
بالمتقشــفة بســبب ممارســتهم للزهــد ،ممــا
أســهم فــي تطويــر وتنامــي حركيــة الزهــد والعرفــان
فــي نيســابور ومــا حولهــا ،ومــن المحتمــل أن هــذا
الزهــد والتقشــف والوعــظ كان ســببًا فــي ذيــوع
المبــادئ الكراميــة ،ممــا ســاعد فــي التفــاف النــاس
حــول المذهــب الكرامــي؛ باإلضافــة إلــى ذلــك،
فمــن المالمــح العامــة التــي تجمــع بيــن الصوفيــة
والكراميــة :إقامــة الخانقــات –وهــي المؤسســة
الصوفيــة األشــد تميــ ًز ا -فــي بلــدان ومناطــق

( ((12انظر :أبو العال عفيفي ،المالمتية ،ص.39

ً
وأيضــا إقامــة خوانــق الذكــر والتدريــس؛
عديــدة،

( ((12نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتطورها ،ص.75

باإلضافــة إلــى التــزام نمــط معيــن مــن الملبــس؛

( ((12انظر :جوزيف فان إس ،علم الكالم والمجتمع.905/2 ،

( ((12نشوء مذهب الكرامية في خراسان ،ص.42

( ((12انظر :نايل جرين ،الصوفية نشأتها وتاريخها ،ص.77-76

( ((12المرجع السابق ،ص.45

( ((12نفحات األنس ،ص.193
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وهــو لبــاس الصــوف أزرق اللــون؛ وهــو عــادة مــن

ّ
وأن ظواهرهــم
بمــا يمثــل نقــدا داخليــا لهــم،

عــادات الصوفيــة.

ليســت كبواطنهــم.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اعتنــاق الكراميــة مقالــة
تــرك الكســب الدنيــوي ،وهــي مــن أهــم مبــادئ
التصــوف الخراســاني؛ ّ
ألن العمــل يعــوق العابــد
عــن عبادتــه ،فالعمــل والكســب المــادي عقبتــان
فــي طريــق الوصــول إلــى هللا ،وهــذا الــرأي –فيمــا
يبــدو -متســق مــع الفهــم الحرفــي ومــا يدينــون

البيبليوغرافيا:
أولًا المصادر والمراجع باللغة
العربية:
.1

1إبراهيــم ،وائــل أحمــد ،حضــارة الدولــة الغوريــة

بــه مــن رفــض التأويــل؛ لكــن هــذا الــرأي تطــور

فــي المشــرق اإلســامي(612-543هـ) ،القاهرة:

مــع مــرور الوقــت فقــد ألفينــا األســتاذ أبــا بكــر

بدايــة2015 ،م.

بــن محمشــاذ رغــم شــهرته بالزهــادة والترهــب
والتقشــف ،فــكان ذا نفــوذ سياســي ودينــي فــي

.2

الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق

العصــر الغزنــوي .ينضــاف إلــى ذلــك أن الســلطان

الهالكيــن ،عــرف الكتــاب ،وعلــق حواشــيه:

ناصــر الديــن ســبكتكين كان علــى صلــة قويــة بــه،

محمــد زاهــد الكوثــري ،القاهــرة :المكتبــة

واســتمر الســلطان بعده على وتيرته في مالحظة
الكراميــة بعيــن االحتــرام ،وإيثــار طوائفهــم ،ويــدل
مــا وصلنــا حــول مســألة الواليــة علــى ّ
أن قومً ــا

األزهريــة للتــراث ،ط ،1بــدون تاريــخ.

.3

ترجمــة :حســين صافــي ،بيــروت :مــرز

واألوليــاءّ ،
وأن الولــي يصــل إلــى حالــة يفنــى فيهــا
وهــي ليســت حــاال لألنبيــاء عليهــم الســام.
وفــي الســياق ذاتــه اتفقــت الكراميــة فــي بدايــة
نشــأتها مــع المالمتيــة فــي مســألة االنصــراف

الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي ،ط2014 ،1م.

.4

4بــوزورث ،ادمونــد ،نشــوء مذهــب الكراميــة
فــي خراســان ،ترجمــة :عــواد مجيــد األعظمــي.

.5

5التفتازانــي ،أبــو الوفــا الغنيمــي ،مدخــل إلــى
التصــوف اإلســامي ،القاهــرة :دار الثقافــة،

عــن المجتمــع ،واختلفتــا فــي ّ
أن الكراميــة راقــت

ط1979 ،3م.

للطبقــات الدنيــا مــن المجتمــع ،بينمــا القــت
المالمتيــة رواجــا بيــن الطبقــات الحرفية-الحضرية،

3بابائــي ،حبيــب هللا ،جدليــة النظــر والعمــل فــي
التأســيس اإلســامي إللهيــات الحضــارة،

مــن الكراميــة يؤيــدون المفاضلــة بيــن األنبيــاء
عــن نفســه ويبقــى باللــه ،وهــذه هــي حــال الواليــة،

2اإلســفراييني ،أبــو المظفــر ،التبصيــر فــي

.6

6الجامــي ،عبــد الرحمــن ،نفحــات األنــس مــن

فعاشــوا دون التخلــي عــن العمــل .اعترضــت

حضــرات القــدس ،القاهــرة :الهيئــة العامــة

المالمتيــة علــى الــورع الشــكلي الــذي كان يظهــر

لقصــور الثقافــة2010 ،م.

علــى المالبــس الباليــة التــي كان يرتديهــا الكراميــة،
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.8
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7جريــن ،نايــل ،الصوفيــة نشــأتها وتاريخهــا،

1414الصفــدي ،صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك،

ترجمــة :صفيــة مختــار ،مراجعــة :مصطفــى

الوافــي بالوفيــات ،تحقيــق :أحمــد األرنــاؤوط،

محمــد فــؤاد ،القاهــرة :مؤسســة هنــداوي،

وتركــي مصطفــى ،بيــروت :دار إحيــاء التــراث

2018م.

العربــي ،ط2000 ،1م.

8الحاكــم ،أبــو عبــد هللا الحاكــم النيســابوري،

1515العتبــي ،أبــو نصــر محمــد بــن عبــد الجبــار،

تاريــخ نيســابور طبقــة شــيوخ الحاكــم ،جمــع

اليمينــي ،تحقيــق :إحســان ذنــون عبــد

وتحقيــق :مــازن بــن عبــد الرحمــن ،بيــروت :دار

اللطيــف ،بيــروت :دار الطليعــة ،ط2004 ،1م.

البشــائر اإلســامية ،ط1427 ،1ه.

.9

العدد  | 14صيف  2021م

9الحســيني ،عبــد المحســن ،المعرفــة عنــد
الحكيــم الترمــذي ،القاهــرة :دار الكاتــب
العربــي ،بــدون تاريــخ.

1010الذهبــي ،شــمس الديــن ،تاريــخ اإلســام
ووفيــات المشــاهير واألعــام ،القاهــرة:
المكتبــة التوفيقيــة ،بــدون تاريــخ.
1111الســبكي ،تــاج الديــن ،طبقــات الشــافعية
الكبــرى ،تحقيــق :محمــود الطناحــي ،عبــد
الفتــاح الحلــو ،القاهــرة :دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،ط1964/1م.

1616عفيفــي ،أبــو العــا ،التصــوف الثــورة الروحيــة
فــي اإلســام ،الهيئــة المصريــة العامــة
للكتــاب2013 ،م.
1717ــــــــــــــــــــــــــــــ ،المالمتيــة والصوفيــة ،القاهــرة :دار
إحيــاء الكتــب العربيــة1945 ،م.
1818الفارســي ،أبــو الحســن عبــد الغفــار ،المنتخــب
مــن الســياق لتاريــخ نيســابور ،تحقيــق:
محمــد أحمــد عبــد العزيــز ،بيــروت :دار الكتــب
العلميــة ،ط1989 ،1م.
1919فــان اس ،جوزيــف ،علــم الــكالم والمجتمــع
فــي القرنيــن الثانــي والثالــث للهجــرة ،ترجمــة:

1212ابــن أبــي ســعيد ،محمــد بــن المنــور ،أســرار

محيــي الديــن جمــال بــدر ،رضــا حامــد قطــب،

التوحيــد فــي مقامــات أبــي ســعيد ،ترجمــة

مراجعــة وتقديــم :محســن الدمــرداش،

وتقديــم :د .إســعاد قنديــل ،القاهــرة:

بيــروت :دار الجمــل2016 ،م.

المجلــس األعلــى للثقافــة2007 ،م.
1313الســلمي :أبــو عبــد الرحمــن ،طبقــات
الصوفيــة ،حققــه وعلــق عليــه :مصطفــى
عبــد القــادر عطــا ،بيــروت :دار الكتــب العلمية،
ط2003 /2م.

2020أبــو ليــل أميــن ســعيد ،مخطوطــات التصوف
فــي فلســطين :دراســة ببليوغرافيــة ،األردن:
مكتبــة المنــار ،ط1988/1م.
2121متــز ،آدم ،الحضــارة اإلســامية فــي القــرن
الرابــع الهجــري ،نقلــه إلــى العربيــة :محمــد
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عبــد الهــادي أبــو ريــدة ،القاهــرة :الهيئــة
المصريــة العامــة للكتــاب2013 ،م.
2222المحاســبي ،الحــارث بــن أســد ،المكاســب
والــورع

والشــبهة

وبيــان

مباحهــا

ومحظورهــا واختــاف النــاس فــي طلبهــا
والــرد علــى الغالطيــن فيــه ،تحقيــق :عبــد
القــادر أحمــد عطــا ،بيــروت :دار الكتــب
الثقافيــة ،ط.1987 ،1

ثانيا -المصادر والمراجع باللغة
األجنبية:
Louis Massignon, Essay on the origins
of the Technical Language of Islamic
Mysticism, translated from French by
Benjamin Clark, University Of Notre
Dame Press, 1997.

.2

مطالعــات عرفانــي (مجلــه علمــي پژوهــي)

الديــن والحيــاة ،القاهــرة :دار الفكــر العربــي،

دانشــكده علــوم انســاني دانشــگاه

ط1967 ،1م.

التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم ،تحقيــق:
غــازي طليمــات ،دمشــق :وزارة الثقافــة
واإلرشــاد القومــي1980 ،م.
2626النســفي (نجــم الديــن عمــر بــن محمــد)،
القنــد فــي ذكــر علمــاء ســمرقند ،تحقيــق:
يوســف الهــادي ،طهــران :آينــه ميــراث،
ط1991 ،1م.
2727الهجويــري ،كشــف المحجــوب ،دراســة
وترجمــة وتعليــق :إســعاد قنديــل ،القاهــرة:
ط المجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية،
1975م.

كاشــان،

شــماره دهــم ،پاييــز وزمســتان .88

.3

3مادلونــغ ،ويلفــرد ،فرقــه هــاي اســامي،
ترجمــة :أبــو القاســم ســري ،تهــران :أســاطير،

للطباعــة1971 ،م.
2525المقدســي ،محمــد بــن أحمــد ،أحســن

 2شــفيعيون ،ســعيد ،احمــد حــرب اصفهانــي
يكــي از صوفــي زاهــدان قــرن ســوم هجــري(،

اإلســام :مصادرهــا ونظرياتهــا ومكانهــا مــن

مذهــب الكراميــة ،شــركة اإلســكندرية

1.

نيشــابوري( ،تحقيقــي دربــارة احــوال واقــوال

2323محمــود ،عبــد القــادر ،الفلســفة الصوفيــة في

2424مختــار ،ســهير ،التجســيم عنــد المســلمين:
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1377ه.

ثالثا -المجالت والدوريات:
.1

1نايــف ،ديــاب ،موقــف إبراهيــم بــن أدهــم
وشــقيق البلخــي مــن الفقــر وكســب الــرزق،
الجامعــة األردنيــة ،مجلــة دراســات ،العلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة ،مــج ،25ع1998 ،2م.

