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چکیده
بکتاشیه از مهمترین طریقتهای جامعه عثمانی بود که با تکیه بر آداب و اصول تصوف
فعالیت میکرد .مشرب فکری و روحیه تسامح و تساهل بکتاشیه موجب جذبب اقشذار و
ایدههای گوناگون شدهبود .بکتاشیه به سبب سازگاری با اصول مبهبی عثمانیها ،پیوند
عمیقی با حکومت برقرار کرد .این طریقت با نفوذ در میان ارتش ینذیچذری ،گسذتر
بسیاری یافت و مدتها در عرصههای گوناگون جامعه عثمانی فعالیت کرد .این پژوهش
با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی در پی پاسذ بذه ایذن سذاال اسذت کذه مناسذبات
سیاسی ،اجتماعی و مبهبی بکتاشیه با حکومت عثمانی از اوایل قرن دهم تا اواخر قذرن
یازدهم به چه صورت بودهاست؟ بر اساس یافتههای این پژوهش ،بکتاشذیه همذواره بذا
دولت عثمانی روابط نزدیکی داشته است .ایذن طریقذت بذا نفذوذ در دسذت اه حکذومتی
عثمانی و پیوند با ینیچریها در خدمت دولت عثمذانی بذود و بذه همذین سذبب مذورد
حمایت عثمانیها بود .غیر از بکتاشیان غالی که از لحاظ عقیدتی و سیاسی با عثمانیها
در تقابل بودند ،سایر بکتاشیها جز در دوره اقتدار قاضیزادههذا و نیذز در شذور هذای
ینیچری ،مورد سخت یری عثمانیها واقع نشدهبودند.

کلیدواژهها :بکتاشیه ،تصوف ،طریقت ،عثمانی ،ینیچری.
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درآمد

بکتاشیهمنسوببهحاجیبکتاشولی،گروهیازصوفیانبانفوذدرسرزمینهایزیر
سلطهعثمانیبود،کهاصالًبرآمدهازتصوفتـرکمنهـایآنـاوولیبـودولـو،ی ،.)228
بکتاشیهدراصلشیعهبودندولیازمسیحیتنیزتأثیرپذیرفتهبودنـد.آنهـهازمسـیحیت
دربافتتفکربکتاشیهنفـوذکـردهبـودیکـیتثلیـ ام،محمـد

وعلـی

وnoyan, 54؛)üzüm, Günümüz aleviliği, 77کهدراینتفکـرعلـی

بـود
جـای

مسیحراگرفتهبودوحتی،.)378دیگراینکهدرمراسمپاگشاییفرقـهدرتکیـههـا،نـانو
یخورند.آدابتوبهومراسمغسلتعمیـدوبورلـو،
یکردندوهمهباهمم 
شرابتقسیمم 
249؛شیمل،،)540عیدپاک،اعتقادبهویژگـیالتیـامبخـشوآرامکننـدهکلیسـاهانیـزاز
جملهآدابوآیینیبودندکهازمسیحیتدربینبکتاشـیهسـرایتکـردهبـود.همهنـین
تپرستاننیزکهدرمسیحیتبالکانریشهدواندهبودازایـن
برخیازآ،ینهایمربوطبهب 
یتوانگفتکهپذیرشایناعمـالوآدابازسـویبکتاشـیه،درجـذبمسـیحیانبـه
م
بکتاشیهبسیارمؤثربودوباع ایجادروابطحسنهمیانبکتاشیانومسیحیانشد .
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

بکتاشیهبرخالفعلماومَدرَسیانکهباعنوانکردناسالمسنی،باباورهاورفتارهای
یکردواینامرباع رغبتوتمایل
یکردند،باتسامحعملم 
مردمباخشونتبرخوردم 
یشـدوآژنـد،.)112ازآنجـاییکـهزنومـرد،عـالموعـامی،
بیشترمردمبهبکتاشیهمـ 
یتوانسـت
روستاییوشهری،پیروجوانوبهوورکلیهرکسیباآدابورسومخودم 
بیهیچمشکلیواردوریقتبکتاشیهشود،مدارسدرمقابـلآنبـهشـدتبـهمقابلـهو
اعتراضپرداختند.همهنینمدرسیانبااستعمالقهوه،توتون،قلیـانونیـزتسـاویزنو
یدانسـتند،
مرد،ذکروسماع1وسایرآدابوعاداتیکهآنهارامغایرباقوانیناسـالمیمـ 
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وریقوارداسالمبالکانشدوالپیدوس،.)439اگرادعایایننویسـندگانپذیرفتـهشـود،

یشـد
مخالفتکردند.درحالیکهدروریقتبکتاشیاینمسا،لبسـیاروبیعـیتلقـیمـ 


سازد.آنانسماعراآرامشدلعاشقوغنایجانودوایدردسالکمیدانندومبلغیآبادانی،،840/2 .)843


می
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.1سماع،مراسمآوازوموسیقیاست.ازدیدصوفیانوعارفان،سماعآوازیاستکهحـالشـنوندهرادگرگـون

یخانهتبـدیلکـردهبودنـدوگـودوین،
وامامیخو،ی،)277وحتیزاویههایخودرابهمِ 
نترتیبدرقلمروعثمانیهرکسیباهرعقیدهوتفکریبـهراحتـیزیـرچتـر
.)627بدی 
یگریبرایخودجایگاهییافتوبهحیاتخودادامهداد .
بکتاش 
بکتاشیهاصولاعتقادیخاصیداشتند.مهمتریناصـلآن،توحیـدبـود.بکتاشـیهدر
کنارتوحیدبهاصولدیگرنیزمعتقدبودند:اینکهبردستهایخـودحـاکمباشـید،بـر

یراد،.)92
زبانخودحاکمباشید،برکمـرخـودحـاکمباشـیدوانتخـابی،35؛ابراهیمـ 
همهنینآنهاازلحاظاعتقادیمعتقدبرچهاررکندیگرنیزبودنـد:-1شـریعت یعنـی
یعنیشناختحقیقت،-4حقیقتیعنیدرکمسـتقیمواقعیـتالهـی.کسـانیکـهبـه
یآمدندبهتدریجبـامراسـمخـا
عضویتاینفرقهدرم 

ویافتـههـایاختصاصـیو

یشدندوالپیدوس،463؛حیدرزادهنایینی،.)184اینهامهمتـرین
مخفیاینگروهآشنام 
اصولاعتقادیپایبندباشند .
پیشینه پژوهش

بهسبباهمیتمناسباتسیاسی،اجتماعیومذهبیبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقـرن
دهمویازدهم،فعالیتهایبکتاشیهدردورهپستنشینیقلندرچلبی،دورهظهورددهباباهـا
ییابـد.بـهرغـم
یزادهها،پژوهشدراینبازهزمانیاهمیتوضرورتمـ 
ودورهاقتدارقاض 
،کتابهـاومقـاالتمتعـددیبـهنگـارشدرآمـده

اینکهدربارهبکتاشیهوآراءوعقایدآنان
است،باوجوداین،بهمناسباتبکتاشیهبادولتوحکمرانانعثمانیدرویقـروندهـمو
یازدهمدردورهحکومتسلیماولتاسلیماندومآنهنانکهبایدوشایدپرداختـهنشـدهو
اثرمستقلینوشتهنشدهاست.ازمهمترینآثارمرتبطبابکتاشیهوعقایدوآدابوسننآنـان
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یتوانسـتندبـهایـن
یرسدبرخیازبکتاشیاننم 
اصولاعتقادیبکتاشیهبود،کهبهنظرم 

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

پیرویازفقه،-2وریقت یعنیاجازهیافتنبهشرکتدرمراسمویژهفرقه،-3معرفـت

مطالعاتوتحقیقاتتخصصیهستندکهاغلبدربارهماهیـتفکـریواعتقـادیبکتاشـیه
یرادو1389ش)درکتابسیرتاریخیوریقـتبکتاشـیه،دربـاره
سخنگفتهاند.عطاابراهیم 
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تاریخههوریقتعلویبکتاشی،اصولوعقایدبکتاشیه،جنبشحروفیهوارتبـاطبکتاشـیه

 97

یدهد.امـافعالیـتهـایسیاسـیواجتمـاعیبکتاشـیهدر
بامولویه،اوالعاتمفیدیارا،هم 
قلمروعثمانیومناسباتبکتاشیانباحکمرانانعثمانیرابررسینکـردهاسـت.محمـدتقی
یگریدرآنـاتولی،بـه
یگریوبکتاش 
امامیخو،یو1392ش)درکتابترکان،اسالموعلو 
بررسیباورهاواعتقاداتفکریدرونحاکمیتسلجوقیانوعثمانیـانپرداختـهاسـت.بـه
خصو

یگـری
یهایاصلیعلویانآناتولی،روندعلـو 
دربارهترکانوسرزمینآنان،ویژگ 

درآناتولی،اصولاعتقادیبکتاشیه،رابطهمسیحیتباعلویانوبکتاشیانوادبیاتبکتاشـی،
یزادههـاو
فعالیتهاوعملکردبکتاشیاندردورهاقتـدارقاضـ 

مطالبارزندهایارا،هداده،اما
نیزروابطتعاملیوتقابلیبکتاشیهباحکمرانانعثمـانیرامـوردتوجـهقـرارنـدادهاسـت.
حسنانوشهو1371ش)درمقالـه«بکتاشـیه»دربـارهآدابوعقایـدبکتاشـیه،فعالیـتهـای
بکتاشیان،بزرگانبکتاشیهوعملکردآنانمطالبمفیدیارا،هدادهاست،امادربـارهمناسـبات
بکتاشیانباحکمرانانعثمانیمطالبقابلتـوجهیذکـرنکـردهاسـت.نویـان 1و)1995در
وریقتبکتاشیهراباچشماندازیوسیعوبهصورتبسیارمفیدوارزندهبیانکـردهاسـت.
بهخصو

یهاوباباهـاو
دربارهزندگیحاجیبکتاش،اصولاعتقادیبکتاشیه،شاخهچلب 

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

پستنشینیقلندرچلبیمطالبمهمیارا،هدادهاست.باوجودایـن،مناسـباتبکتاشـیانبـا
یزادههاراموردتوجهقرارنـداده
تگیریقاض 
یچریوفعالیتبکتاشیهدردورهقدر 
سپاهین 
است.علویبابا 2و)2006درکتاب،Bektaşilik makalatiکهازآثارارزشـمندعرفـانی
بهزبانترکیاست،اسراروریقـتبکتاشـیه،زنـدگیحـاجیبکتـاشوفضـایلحضـرت
علی

رابهروشنیبیانکردهاست،اماازفعالیـتهـایسیاسـیواجتمـاعیبکتاشـیهدر

قلمروعثمانیومناسباتبکتاشیانغالیباسالوینعثمانیمطالبقابلتوجهیذکـرنکـرده
است.وجهتمایزتحقیقپیشروبااینتحقیقهـایانجـامشـده،آناسـتکـهدرپـژوهش
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کتاب،Bektaşilik Alevilik Nedirکهاثـریبسـیارارزشـمندبـهزبـانترکـیاسـت،

حاضرتالششدهاستتاباتکیهبرمنابعگوناگونوتوصیفوتحلیل،بهواکاویمناسـبات
سیاسی،اجتماعیومذهبیوریقتبکتاشیهباحکومتعثمانیازاوایلقرندهـمتـاپایـان
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1. Noyan
2 .Ulvi baba

قرنیازدهمبپردازدوبهاینسؤاالتپاسخدهدکهفعالیتهایسیاسیواجتماعیبکتاشـیه
درقلمروعثمانیبهچهصورتبودهاست؟مناسباتبکتاشیهبادولتعثمـانیوحکمرانـان
بهچهصورتبوده اسـت؟روابـطسـالوینعثمـانیبـابکتاشـیانغـالیبـهچـهصـورت
بودهاست؟تأثیریهودیانبرمناسباتبکتاشیهودولتعثمانیچهبودهاست؟ 
بکتاشیه تا آغاز سلطنت سلطان سلیم اول

درزمــانحملــهمغــوالندرقــرنهفــتم،حــاجیبکتــاشکــهمــردیعــارفدلو
ن ضمیربود،بهدستورشیخاحمدیسویبههمراهتعدادیازمقدسـینوپارسـایان
روش 
ازپیروانوریقتبابا،یهشد.اوبعدازمدتیوریقتبکتاشیهرابراساساصولوریقت
بابا،یه1بنیاننهادواوزونچارشلی،610/1؛زارکون،.)177بکتاشیهدراصلشـیعهبـود،
امادرآدابوعقایدنوعیگرایشبهتأویلومسامحهنیزدرآنوجودداشـت.برخـی
ارزشمیراثصوفیه،.)84لذابکتاشیهبرایگسترشوریقتخـوددرقلمـروعثمـانی،
روحیهتسامحیوارتباطباسایرگروههایمذهبیراپیشـهکـردوازمبـادیفکـریو
عقیدتیآنانتأثیرپذیرفتوارتباطنزدیکیبینآنانبرقرارشد.
بکتاشیهبرایحفظوریقتخـودوتثبیـتجایگـاهشدرقلمـروعثمـانی،همـواره
یکردوخـودرا
متمایلبهمذهبعثمانیبودوباتسننعثمانیدریکراستاحرکتم 
یتـوان
یدانستوبراون،.)516بهعبارتدیگرم 
دراویشتابعاصولسنتوجماعتم 
گفتکهبکتاشیهبرایآنکهازسختگیریودشمنیعثمانیدرامانبماند،ازرفتارهـای
مخالفقوانینومقرراتمذهبیوسیاسیمملکـتعثمـانیدوریکـردوخـودرابـا
حکومتسنیمذهبعثمانیوفقداد.دولتعثمانیهمکهدردورههایاولیـهشـکل-
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نکـوب،
آدابورسومهمازتأثیروتقلیدنصاریدربـینآنهـارواییافتـهبـودوزریـ 

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

ازخراسانبهبالدروممهاجرتکردواالفالکیالعارفی،381/1؛والیتنامـه،،22)38و

گیریهنوزبهمرحلهثباتحکومتینرسیدهبود،تعامـلبـابکتاشـیهرا،دررسـیدنبـه


بهآناوولیمهاجرتکردوترکمنهایبسیاریراجذبکردوالشیبی، .)351
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ازاستیالیچنگیزبرسرزمینهـایتـرکمننشـین،

.1بابا،یهمنسوببهبابااسحاقکفرسودیترکماناست.اوپ 

 99

یدانست. 
تثبیتحکومتمؤثرم 
نترتیبروحیهتسامحوتساهلدروریقتبکتاشیهباع شدکهبکتاشیههمدر
بدی 
یچـریانتشـارپیـداکنـد
میانترکمنها،همدرمیانمسیحیان،همدرمیـانارتـشینـ 
یتوانگفتکهوریقتبکتاشیدرگسـترشاسـالمدربـین
نروم 
والشیبی،.)359ازای 
یهانقشمهمیداشت. 
یچر 
مسیحیانوین 
یبودند،یکیازعواملمهـم
یچریکهنیروینظامیعثمان 
پیوندمحکمبکتاشیهباین 
موفقیتوبقایبکتاشیاندرمحیطمتعصبسـنیبـودوکارامصـطفی،181؛گـودوین،
یهابابهرهمندیازحمایتمعنویبکتاشـیهبـهجنـ 
یچر 
یرسدکهین 
.)627بهنظرم 
پرداختهونفوذوسلطهخودرادرحکومتعثمانیبیشترکردند. 
یتـوانبـه
ازبرجستهترینافرادبکتاشیکهدرانتشاربکتاشیهنقشمهمیداشـت،مـ 
شریفخضرمعروفبهصاریصلتوق1اشارهکرد.ویازپیرانخراسـانبـودکـهبـه

یگریدرآناوولیوبالکانتالشزیادیکـردوگولپینـارلی،در
بودکهدرگسترشعلو 
بیانادبیاتدیوانی،208؛.)kaptan, 173, 177 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یریزیحکوتعثمانیدربـالدروم،درمیـانآنـانرشـد
وریقتبکتاشیهکهازبدوپ 
یهاقرارگرفت،بـهوـوریکـهدردورهسـلطان
پیداکردهبود،هموارهموردتوجهعثمان 
بایزیددوموحک./917-8851512-1481م)،زمانیکهبالیمسـلطانو/922-878-1473
1516م)پستنشینیبکتاشیهراعهدهدارشد،بکتاشیهبیشازپـیشگسـترشیافتـهوبـه
مرحلهبالندگیرسیدوulusoy, 68؛.)kaptan, 81ازاینروبالیمسلطانبهبنیانگـذار
اصلیبکتاشیهمعروفاستوسامی،،)1332/2چراکهمبانیاصولوعقایدبکتاشـیهرااز
نوسازماندادوبادگرگونیاساسیدربرخیازآیینوارکان،وریقتبکتاشیهرادریک
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آناوولیمهاجرتکرد.صاریصلتوقازخلفایحـاجیبکتـاشوازشـعرایبکتاشـی

اسلوبمشخصتدوینکرد.درواقعتمامقوانینومراسمموجـوددروریقـتبکتاشـیه
ناشیازتدبیروتفکروبرنامهریزیمنسـجمبـالیمسـلطانبـودوbirge, 58؛ kaptan,
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 .1برایآشناییبیشتربازندگیصاریصلتوقنک.لویزن، .275-277/1

یهـادر
نترتیببالیمسلطانباسازماندهیبکتاشیه،باع تثبیتجایگـاهبکتاشـ 
.)81بدی 
یهاوگسترشآندرسراسرمملکتعثمانیشد .
میانعثمان 
یگریارزشواعتباریبسـیاریافـتودرآنـاوولیاز
پ ازبالیمسلطاننیزبکتاش 
جملهدررومایلیگسترشپیداکردوموردعالقهوحمایتحکومتنیزقرارگرفـت.
یگریوابستهشـدو.)eröz, 75درواقـع
یچریهمازنظرمعنویبهبکتاش 
اوجاق1ین 
یتـوانناشـیاز
یکیازعواملمهمدواموتشدیدنفوذبکتاشیهبعدازبالیمسلطانرام 
تأثیرگذاریاصالحاتتکمیلیبالیمسلطانبروریقتبکتاشـیهدانسـت.درایـنمیـان
وورفداریازتفکرتشیعوایجادارتباطباشیعیانایران،باواکنشدولتعثمانیواقـع
یهـای
شدندوشیمل،.)537-538صفویاننیزهمپیمانویـاورانایـنگـروهازبکتاشـ 
یشدندوعاملاینپیوستگینیزوریقتومذهبآنانبودواالمین،.)83
غالیقلمدادم 
صفویانوقزلباشان،عاملیجهتتقابلاینگروهازبکتاشیانبادولتعثمانیبود .
بکتاشیانغالیباحمایتازقزلباشهایآناوولیباع شدندکهقزلباشهابهپیروی
وحمایتازصفویانوشاهاسماعیلاولبرخیزند،لـذاسـلطانبایزیـددومبـهخـاور
یازقزلباشه ا،درصدداقداماتیسیاسـیبـرایمقابلـهبـاآنـانبرآمـد.ازجملـه
نگران 
اقداماتسلطانبایزیددومبرایجلوگیریازگسترشنفوذصفویاندرآنـاوولی،مهـار
قزلباشهابود.ازآنجاکهقزلباشهاتحتحمایتبکتاشیانغالیقرارگرفتهوبـاآنـان
درآمیختهبودند،لذاسلطانبایزیددومتصمیمگرفتتاباوابسـتگیوتقـربهـرچـه
بیشتربهبکتاشیهیکجانشینودوستیبابالیمسلطانومهارجامعهبکتاشیه،قزلبـاشهـا
رامهارکند.درنتیجهبالیمسلطانازحمایتحکومتیبرخوردارشدتاامکانمهـارهـر

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-09

یتوانگفتکهارتباطووابستگیمذهبیایندستهازبکتاشـیانغـالیبـا
نترتیبم 
بدی 
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عدهایازبکتاشیانوبکتاشیانکوچنشین)همبودندکهبهعلتمخالفتباتسننعثمانی

یاالنطـاکی،107؛şener, 108؛ savaş,
چهبهترجامعهبکتاشیهفـراهمشـودوصـبح 
ن ترتیـبیکـیازاقـداماتسیاسـیسـلطانبایزیـددوم،برخـوردبـا
.)147-149بدی 
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قزلباشهایپیروبکتاشیانغالی،برایجلـوگیریازگسـترشنفـوذدولـتصـفویهدر
قلمروعثمانیبودکـهبـاحمایـتازبکتاشـیانیکجانشـینصـورتگرفـت.درواقـع
سیاستیکهسلطانبایزیددومدرپیشگرفت،اینبودکهبکتاشیانغالیراتوسطخود
بکتاشیانوبکتاشیانیکجانشین)مهارکند .
یهاتـاپایـاندورهسـلطانبایزیـددوم،
یتوانگفتاززمانظهورعثمان 
بهوورکلیم 
یهـاازلحـاظعقیـدتیوسیاسـی،
غیرازبکتاشیانغالیکهبهسـببمخالفـتبـاعثمـان 
یدر
زمینههایتقابلباحکومتعثمانیراایجادکردند،سایربکتاشیانباحکومـتعثمـان 
تقابلوتنشنبودند،بنابراینهموارهموردتوجهوعنایتحکمرانانعثمانیقرارداشتند .
بکتاشیه در دوره سلطان سلیم اول

بکتاشیهازآغازحکومتعثمانیدرسرتاسرقلمروعثمانی،شروعبهانتشاروتوسعه
کردوعدهایازمردموحکمرانانعثمانینیزبهوریقتبکتاشیهاعتقادوارادتیافتند،
میالدی،در دورهسلطانسلیماولوحک./925-9171520-1512م)نیزهموارهفعـال
بودند .اماازآنجاکهسلطانسلیماولتعصبخاصینسبتبهاهلسـنتداشـت،لـذا
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

باحمایتازتسننووریقتهایسنی،درکنارحمایتازبکتاشیانیکجانشین،روابـط
یدانسـتوامـامی
تگرام 
خصمانهبابکتاشیانغالیدرپیشگرفت؛چراکهآنانرابدع 
خو،ی،.)333ازورفینیزچونبکتاشیانغالیدراسـتقرارسـلطنتصـفویههمکـاری
نکوب،دنبالهجستجودرتصوفایران،)230وخودراتابعشاهانصفوی
داشتندوزری 
یکردند،اینامرباع شدکهسلطانسلیماولهموارهبابکتاشیانغالیمقابله
قلمدادم 
کند؛زیرابکتاشیانغالیباتبعیتازشاهاسماعیلاولصفوی،دشمناصلیعثمانیانرا
نترتیـب
یکردنـد.بـدی 
حمایتکرده،حتیاورایکیازشعرایپیشروخودقلمـدادمـ 
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نرووریقتبکتاشیهقـرنهـادوامآورد.بکتاشـیهدراوایـلقـرندهـم/شـانزدهم
ازای 

بسیاریازاندیشههایعلوی-باونینیزازوریقاشـعارشـاهاسـماعیلاولبـهمحافـل
بکتاشیوقزلباشانآناوولیراهیافت.زیرابسیاریازاشعاریکهشاهاسـماعیلاولبـه
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ترکیوفارسی،باتخلصخطایینگاشتهبود،شـبیهابیـاتقـدیمیبکتاشـیبـود.لـذا

گرایشهایشیعیبکتاشیانوقزلباشانراتقویـتکـردوشـیمل،537؛تـاره،.)569/15
بدوناستثناءدرتمامی«نَفَ »ها1ودعاهایعلویبکتاشـیهاشـعارشـاهاسـماعیلاول
جایگاهبسیارباالییداشتودونمز،.)42بنابرایننفوذفراوانشاهاسماعیلاولدرمیـان
بکتاشیانغالیوتأثیرعمیقاندیشههایویدرمیانآنان،سببشدتاسلطانسلیماول
هموارهدربرابربکتاشیانغالیسیاستتقابلیاتخاذکند .
باافزایشفعالیتهایتبلیغاتیسیاسی-نظامیشیوخصفویهدردورهسلطانسلیماول،
بسیاریازبکتاشیانکوچنشینبهصفویانپیوستهوسلطانعثمـانیرانامشـروعشـمردند
یگرفتنـدوحـاجیبکتـاش،5
دولتصفویهوحکومتعثمانیپیوستهجانبصفویهرام 
مقدمه).بکتاشیانوعلویانبهدلیلروابطحسنهایکهباصفویانداشتند،عالوهبـراینکـه
یکردنـد،شـاهایـرانراشـرعاًمقتـدایخـود
دررومایلیوآناوولیصفویانراتبلیـ مـ 
یهادرآناوولیمخالفبودنـد،بـاحمایـتصـفویاندر
بکتاشیانغالیکهباسلطهعثمان 
یشـدند
یکردندواگرباشکستمواجـهمـ 
بسیاریازشورشهایعلیهعثمانیشرکتم 
یگریختند.ازاینرو،سلطانسلیماولدرعـینآنکـهبـابکتاشـیانیکجانشـین
بهایرانم 
ساکنقصباتوشهرهاکارینداشت،علیهبکتاشیانغـالیوعلویـانسیاسـتتعقیـبو
یکردوگولپینارلی،مولویهپـ ازموالنـا،354؛رفیـق،،)37چـراکـه
سرکوبرااعمالم 
همکاریآنانباصفویهشیعیمذهب،بزرگتریندشمنخارجیعثمانیـان،همـوارهبـرای
یرفت .
دولتعثمانیخطرجدیدینیوسیاسیبهشمارم 
سیاستخصمانهسلطانسلیماولعلیهبکتاشیانغالیبـهحـدیرسـیدکـهویدر
صددممانعتازپیوستنمریدانبکتاشیبهقزلبـاشهـایورفـدارصـفویهبرآمـد.وی
ساالنهمبال هنگفتیرابهاینامراختصا
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یکردنـد.لـذا
یفرسـتادندوازاوحمایـتمـ 
یدانستندونذوراتخودرانیزبرایاومـ 
م
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وسبحانیوانصاری،.)524بکتاشیانغالیبهویژهدرنواحیشرقآنـاوولیدرمناسـبات

نترتیـباوبـاایـناقـدامات
یداد.بـدی 
مـ 

یهـایاو
یفر،.)39گاهیسختگیر 
درصددجداییمیانبکتاشیانوقزلباشانبودوجمال 
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برعلیهقزلباشهاتاحدیبودکهآنانرابهمناوقدوردستمخصوصاًرومایلیتبعیـد
یکرد،کهاینکاریکیازعواملنفوذآنـاندرشـبهجزیـرهبالکـانشـدو musali,
م
.)452درواقعایجادتفرقهمیانبکتاشیانوقزلباشانبیشازآنکهعلتعقیدتیداشـته
یرسدکهتدابیرسیاسـیدولـتعثمـانینتوانسـت
باشد،علتسیاسیداشت.بهنظرم 
یهـایبکتاشـیبـرخـالفسـایر
مکتببکتاشیراازمحتوایخودتهـیکنـدوعلـو 
یهاکهدرزیرظلموتبعیدبودند،توانستندبهحیاتخودادامهدهند.ازورفینیـز
علو 
کوچنشینعلوی،منجربـهجـذبهـرچـه
ظلموتعقیبحکومتعثمانیبربکتاشیان 
یشد .
بیشترآنانبهسویهمکیشانخوددرایرانم 
یرسدکهارتباطبکتاشیانغالیباقزلباشهایصفویهتازمـان
باوجوداین،بهنظرم 
جن چالدراندوامآورد.زیراباکشتهشـدنبسـیاریازصـاحبمنصـبانقزلبـاشدر
تالشعاعقرارگرفتهودیگرهیچوظیفهتشـکیالتی
جن چالدران،قدرتقزلباشهاتح 
چالدارنسببشدکهاعتقادقزلباشانبهرهبرشانبـهعنـوانموجـودینیمـهالهـیکـه
یسـاخت
شکستناپذیراست،ازبینبرودوپیوندیکهمرشدومریدرابههممرتبطم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

نترتیـببـا
شکستهشودوقزلباشهاخودراازرابطهمریدومرشدیکناربکشند.بـدی 
کاهشنفوذقزلباشهادراموردولتیصفویان،ارتباطبکتاشیانغالیباقزلباشانصفوی
نیزازبینرفتوسیوری، .)44-45
مناسبات بکتاشیه با عثمانی در دوره پستنشینی 1قلندر چلبی

قلندرچلبیدردورهسلطانسـلیماناولوحـک./974-9271566-1520م)،بـهجـای
بالیمسلطانبرمسندپستنشینیبکتاشیهقرارگرفت.چونبالیمسلطانازدواینکـردهبـود،
بنابراینرسمانتقالپستنشینیازپدربهپسردرمـوردایشـانممکـننبـود.لـذابـرادرش،
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درتعیینسیاسته ایصفویهوارتبـاطبـابکتاشـیاننداشـتند.ازورفـینیـزشکسـت

قلندرچلبی،درسال/9231516مبهسمتپستنشینیانتخـابشـد.امـاپسـتنشـینیاو
چنداندوامنیاوردوulvi baba, 52؛،)noyan, 23چراکهاوبـهاصـرارمـردمدرسـال
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بکتاشیهجانشینیپیروریقتراپستنشینیگویند .

.1دروریقت

نترتیـببـرعلیـهدولـت
/9291523مرهبرییکقیامخونینرابـرعهـدهگرفـتوبـدی 
عثمانیدستبهشورشعظیمیزد.شورشاومهمترینشـورشبکتاشـیانبعـدازجنـ 
چالدرانبودکهعاقبتتوسطسلطانسلیماناولبهشدتسرکوبشـدوulvi baba, 52؛

gölpinarli, 794؛.)birge, 69سلطانسلیماناول،ابـراهیمپاشـارامسـ ولدفـعایـن
شورشکرد.پ ازمواجههاوباقلنـدرچلبـیدراواخـرکـار،بـیشازچنـدصـدنفـراز
دراویش،پیرامونقلندرچلبینماندند.درنهایتاینقیامدرسال/9341528مبـهشکسـت
انجامیدوقلندرچلبینیزبهقتلرسیدوهامرپورگشـتال،999-1000/2؛روملـو،313؛اوزون
تکیهبرقدرتبکتاشیانشهریوتوجهوحمایتازآنـان،درصـورتوغیـانوسرکشـی
یکردکهنمونـهآنهمـینقیـامقلنـدرچلبـیبـودکـه
بکتاشیان،باآنهابهشدتبرخوردم 
سرکوبشدودرنهایتبهقتلرسیدوپیروانشپراکندهوتبعیدشدند.
نرو،دورهفترتـیبـر
مدتهانفوذمعنویخودراازدستداد.ازای 
دادوخانقاهبکتاشیان 
تکیهحاجیبکتاشحکمفرماشدودراویشوساکنانبارگاهآنپیـربـهتنگنـاافتادنـدو
پستنشینیبکتاشیهپایانپذیرفتوبهمدت23سالپستنشینیبکتاشـیهبـدونخلیفـه
ماندتاآنکهدرسال/9581551میعنیبیستوسـهسـالپـ ازمـرگقلنـدرچلبـی،
سَرسَمعلیباباازوزرایسلطانسلیماناولتحتعنوانددهبابـابـهمقـامپسـتنشـینی
د.ازایندورهبهبعدپستنشینیوریقتبکتاشیهبهصـورتسلسـلهدرآمـدو

انتخابش
یهادررأسبکتاشـیهقـرار
خالفتبکتاشیهبهمقامیبهنامددهباباهارسیدودرکنارچلب 
گرفتوulvi baba, 52؛.)gölpinarli, 794سرسمعلیبابابرایاینکـهبتوانـدتمـام
اوقاتدرخدمتتکایایبکتاشیانباشد،ازوزارتکنارهگیریکردوتازمانیکهدرسال
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یهادربارهمقامپسـتنشـینیروی
پ ازمرگقلندرچلبیاختالفاتبسیاریبینچلب 
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چارشلی،.)399/2درواقعاینمس لهگویایایناستکهدستگاهحکومتیعثمانیبـهرغـم

/9761569مدرگذشت،پیشوایبکتاشیهبودوانوشه،.)389/3 
تادورهسلطانسلیماناولوریقتبکتاشیهسازمانینظامینبـود،امـادردورهسـلطان
یچریدرایندورهبـهانـدازهایمحکـم
شدند،چراکهپیونددرویشانبکتاشیباسپاهین 
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شدهبودوگودوین،)627کهبکتاشیهباتکیهبرقدرتومقبولیتبهدستآمده،درصحنه
ومیدانسیاسیونظامینقشمهمیدرممالکعثمانیایفاکردندوشیمل،538؛ساسـانی،
یهابهدلیلرابطهنزدیکیکهبابکتاشـیهداشـتندگـاهیسـربازانبکتاشـی
یچر 
.)178ین 
یچـریبـا
یشدندوووسینیچ،.)30درحقیقتوابسـتگیوهـمکیشـیسـپاهینـ 
خواندهم 
یچریعهدهدارشوند .
بکتاشیه،باع شدکهبکتاشیاننقشمهمیرادرلشکرنظامیین 
یها،وبعاصـیلومقبـولعـامخـودراازدسـت
یچر 
بکتاشیانبهرغمارتباطباین 
ندادند،ولیگاهیاتفاقافتادکهبهدلیلباورهایآمیختـهوویـژهخـود،وتوانـاییدر
برانگیختنجنبشهایتودهای،سوءظنوبـدگمانیدسـتگاهدولـتوعلمـایدینـیرا
یانگیختند.بهگونهایکهبرخیازآنانرفتارهاییعلیهعثمانیداشتند
نسبتبهخودبرم 
یافتادبـاآنـانهمکـاری
یچریاتفاقم 
ودرشورشهاییکهازسویین 

ولو،ی ،)226
تتأثیرغالتشیعهایـرانوحروفیـان1شـکل
یکردند.بخشیازاینشورشهانیزتح 
م
سیاسیبکتاشیهوکاهشنفوذآناندرمرکـزدولـتعثمـانی،مولویـه،وریقـترقیـب
نترتیباینوریقتنقشعمدهایدرحیـاتامپراتـوری
بکتاشیهراتقویتکردندوبدی 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یهـابـا
عثمانیایفاکردولو،ی ،.)227درواقعیکیازمهمتریندالیلرویاروییعثمان 
یهــا،غــالتشــیعهایــرانوحروفیــان،در
یچــر 
بکتاشــیه،جانبــداریبکتاشــیهازین ـ 
شورشهایآنانعلیهحکومتعثمانیبود .

تقابل بکتاشیان غالی با سلطان سلیمان اول

یدرزمـرهبکتاشـیانغـالیجـای
دردورهسلطانسلیماناولعدهایازبزرگانبکتاش 
گرفتند.ازبرجستهترینبکتاشیاندرایندوره،پیرسلطانابدالبود،کهبهدلیلحمایـتاز
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یگرفتوقدیانی،.)1852/3 بههمیندلیـلمقامـاتعثمـانیبـرایمقابلـهبـاقـدرت
م



.1حروفیهیکیازوریقتهایصوفیانهمنسوببهفضلامحروفیاسترآبادیبودکهبعـدازقتـلویدرسـال796
اشعلیاالعلیبهآناوولیرفتهوباتبلی حروفیه،افکـارواندیشـهحروفـی

هجریتوسطمیرانشاه،پسرتیمور،خلیفه
باورهایحروفیهراپذیرفتندوتحتتأثیرتعالیمباونیحروفیهقرارگرفتندوآژند،113؛پطروشفسکی، .)366
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راواردوریقتبکتاشیهکردواسلوار،.)9بدینترتیببانفوذحروفیهدرمیـانبکتاشـیه،پیـروانبکتاشـیاعتقـاداتو

شاهایراندرمیانبکتاشیانغالیجایگرفت.حمایتویازصفویانتـاحـدیبـودکـه
یدانسـتواینـالجق،.)327-328ویازبهتـرین
حتیاوشاهوهماسبرارهبـرخـودمـ 
شعرایبکتاشیدورهعثمانیبودکهدرمقابلظلموجورپادشاهانعثمانیتعظـیمنکـرد
وبااستفادهاززبانشعروگیراییافکارش،بهلحاظفرهنگـیدرزنـدگیمـردمآنـاوولی
اشعارمعدودویمدلهـایبرجسـتهای

بسیارتأثیرگذاربودواسلوار،13؛.)kaptan, 56
ازاشعاربکتاشیاستوبهعنوانیکسنتازنسلیبهنسلدیگرانتقالیافتـهاسـت.در
یشـود.
یازجملهشاهوهماسبدیدهمـ 
اشعارپیرسلطانابدالارادتبهخاندانشیخصف 
اشعارپیرسلطانابدالگاهیبکتاشیانوعلویانوسایرگروههـایآنـاوولیبـهمبـارزهبـا
یشوندواینالجق،328؛ üzüm, Kültürel kaynaklarina
حکومتعثمانیدعوتم 
یهـایزمـانشرااعـمازظلـموکشـتار
.)göre alevilik, 86پیرسـلطانابـدالسـخت 
یکندواینالجق،327؛.)kaptan, 55-56ازورفـینیـزویبـابیـاناعتقـاداتدینـیو
م
اهدافسیاسیقزلباشانآناوولی،عالقهودلبستگیقزلباشانرابـهشـاهانصـفویتأییـد
یدهدکهآنانچگونهبامهاجرتبهایراندرخدمتشـاهاندرآمدنـدو
یکندونشانم 
م
آرزومنـدروزیبودنـدکـهحاکمیـتشــاهانخـودرابـرآنـاوولیببیننـدوســومر،.)87
نترتیبپیرسلطانابدالکهازورفدارانشاهوهماسبووابستهبهتکیـهاردبیـلبـود،
بدی 
قیامعلویکهعلیهعثمانیدرسیواسوبهنفعشاهوهماسببـرپـاشـدهبـودرارهبـری
کرد،اماسرانجامازوزیرعثمانی،خضرپاشا،شکستخورد.چوندسـتازعقایـدخـود
برنداشتبهاتهامداشتنروابطخا،نانهباصفویانبراساسحکمشیوخدربارعثمـانیدر
سـال/9681561ماعـدامشـدوهی ـت،134؛zelyut, 402؛.)birge, 73درمجمـوع
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یهایسیاسیرادراشـعارشآوردهوشـکوه
علویان،قزلباشانومردممعترض،وجاهولب 

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

ویحتیدرنغمههایخود،اسمشاهوهماسبراباعناوینمختلفیـادکـردهاسـت.در

یهاعلیهبکتاشیه،موجبگرایشبیشترآنهابهصفویانشـد؛چـرا
گاهیظلموآزارعثمان 
یهـا،تکیـهبـرنیروهـایمخـالفعثمـانیرا
کهبکتاشیهبرایمقابلهباظلموجورعثمان 
یآمـد،
یرغمممانعتهاییکهباشعروادببکتاشـیدرقلمـروعثمـانیبـهعمـلمـ 
عل 
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یشـد،
توانستندباتکیهبرادبیاتبکتاشیکهسرمایهبزرگمعنویاینوریقتمحسوبم 
گامیدرنشروگسترشمبانیعقیدتیخوددرقلمروعثمانیبردارند .
مناسبات دده باباهای بکتاشیه با عثمانی

بعدازقلندرچلبی،ددهباباهابهپستنشینیبکتاشیهنا،لشدهوپیشکسوتوریقت
یها1تولیتاوقـافرابـرعهـده
یترینمقاموریقتراداشتند.چلب 
یشدندوعال 
تلقیم 
یهاوددهباباهاگاهیدوستانهوبیشترمواقعخصمانهبـودورقابـت
داشتند.رابطهچلب 
یرسـیدندنـاگزیرازددهبابـا
شدیدیمیانآنهاوجودداشت.کسانیکهبهمقامچلبیم 
یتـوان
یگرفتندوruhi fiğlali, 201؛.)şener, 107مـ 
برایخالفتبکتاشیاجازهم 
یوارثبودنبالیمسـلطان
یهاوباباها،ازب 
گفتریشهاصلیاختالفبیندوگروهچلب 
درامرجانشینینشأتگرفتهبود.
اززمانپستن شینیسرسـمعلـیبابـا،اولـینددهبابـایبکتاشـیه،درمیـانبکتاشـیان
یها»بودکههمـان
یدانستند.یکگروه«بِلاوغل 
تقسیمشدندکههریکخودرابهحقم 
یدانستندوگـروه
یهابودندوخودرافرزندانصُلبی،وازنوادگانحقیقیوواقعیم 
چلب 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یها»بودکههمانددهباباهـابودنـدوخـودرافرزنـدان«راهووریقـت»،
دیگر«یُلاوغل 
یدانسـتندووالیـتنامـه،32؛.)noyan, 27ورفـدارانشـاخهچلبـی،بکتاشـیانتـرک
م
آناوولیبودندکهزندگیقبیلهایداشتندوسـاکنانمنـاوقروسـتاییبودنـدوورفـداران
شاخهباباها،بکتاشیانآلبانیاورومایلـیبودنـدودرشـهرهاسـازمانداشـتند.درشـاخه
یرسید.بیشترافـرادایـن
یگریازپدربهفرزندم 
یهامس لهوراثتمطرحبودکهچلب 
چلب 
گروهافرادیناآگـاهبودنـدواوالعـاتیدربـارهوریقـتوتصـوفنداشـتند.بـاوجـود
یگریدرقلمروعثمانیبهشدتگسـترش
اختالفاتبیندوگروهچلبیوددهبابا،بکتاش 
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دیدگاههایدوگانهایشکلگرفتوبهانشعابآنـانمنجـرشـد.بکتاشـیهبـهدوگـروه



.1عنوانچلبیبهمشایخوریقتبکتاشیهاوالقمیشد.بعدازحاجیبکتاشجانشینانویتحتاینعنـوانبـر
بکتاشیهباقیبودند.
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مسندپستنشینیبکتاشیهقرارمیگرفتند.شاخهچلبیهاتازمانظهورشـاخهددهباباهـابـرمسـندپسـتنشـینی

یتکلـفبودنـد.باباهـاچـونقـادربـه
یافت،چراکهباباهایبکتاشیهازمردمسـادهوبـ 
تشخیصنیازهاوتماماهدافوخواستههایمردمبودند،ازایـنروبـهآسـانیتوانسـتند
وریقتخودرادربینمردمانتشاردهندوزارکون،178؛امامیخـو،ی،،258.)252-254
یهانیزتوانستندبکتاشیهرامهارکنند.حاکمانعثمانیبااعطایموقوفاتوهدایابه
عثمان 
تکیههایبکتاشیه،بهحمایتازآنانپرداختتندوالپیدوس،464؛کیـانی،)177تـاآسـایش
آنانفراهمشده،ازنظراقتصادیدرفشـاروتنگنـانباشـندومبلغـیآبـادانی،)911/2واز
مسافرینوفقراومساکیننیزدرآنجاپذیرا،یکنندومعصومعلیشاهشـیرازی،.)347/2بـه
عقیدتیمذهبحنفی،درمیانعلمایزماننیزمـوردقبـولواقـعشـدندوشـاو،.)269/1
مس لهموقوفاتازمواردیبودکهباعـ نزدیکـیاربـابوریقـتبـهرجـالحکـومتی
یهـایبکتاشـینیـزبـهدرآمـدنیـاز
یتردیدادارهخانقاههاوتأمینمعاشصـوف 
یشد.ب 
م
حکومتعثمانیرادرپیداشت.بنابراینبکتاشیهباجذباقشارمختلفجامعـهعثمـانی
بهسویخود،آنانراباخودهمراهساختندوایـنمسـ لهدوامقـدرتآنـانوگسـترش
عقایدآناندرنواحیمختلفرادرپیداشت .
بکتاشیه در دوره اقتدار قاضیزادهها

1

درزمانحکومتسلطانمرادچهارموحـک./1049-10321640-1623م)وسـلطان
محمدچهـارموحـک./1098-1057-16481687م)وبـاحمایـتآنـان،علمـاقـدرت
یزادهمحمدافندیعلممبارزهباتصوفرابرافراشـتوصـوفیان
گرفتندورهبرآنانقاض 
تگذاراندراسالممعرفیکـردواحسـاناوغلـوودیگـران،323/2؛اوزون
رابدترینبدع 
یزادهمحمدافندیگروهیبهوجودآوردندتحـتعنـوان
چارشلی،.)461/3پیروانقاض 
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یهابهمس لهموقوفات،جذبهرچهبیشـتربکتاشـیانبـهسـوی
داشت.پ توجهعثمان 

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

یها،بکتاشیهرابهخودوابستهکردند.همهنینبکتاشیهبااعتقادبهمفاهیم
نترتیبعثمان 
ای 

یزادههــا»کــهمخالفــانسرســختصــوفیهبودن ـد.ازایــنرو،بکتاشــیاندردوره
«قاض ـ 
یزادههادرحکومتعثمانیدچاربحرانشدند.بالطبعبکتاشیهبهعنـوان
تگیریقاض 
قدر 
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هاگفتهمیشدوشاو، .)356/1

زادهمحمدافندی،قاضی 
زاده


.بهپشتیبانانقاضی
1
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مهمترینوریقتتصوفآندوره،موردآزاربسیاریقـرارگرفـت.پرنفـوذترینجانشـین
یزاده هادردورهسلطانمحمـدچهـارم،اسـتوانیافنـدیبـودکـهدسـتورمبـارزهو
قاض 
یزادههابـهحـدی
سرکوبیفرقصوفیراصادرکرد.روحیهتن نظرانهوسختگیرانهقاض 
رسیدکهباتعطیلیبسیاریازخانقاههاوزاویههـا،حامیـانبکتاشـیوسـایردسـتههـای
ناراضیبهتن آمدهوازناچاریبهگروههایشورشیمخـالفعثمـانیپیوسـتندوشـاو،
.)356-357/1ایــنبح ـرانســلطانمحمــدچهــارمرامجبــورکــردکــهبــرایســرکوبی
شورشگران،محمدکوپرولورابهمقاموزارتاعظمیمنصوبکند.درنهایـتقیـامآبـازه
حسنکهقیامیسیاسیعلیهحکومتبـود،بـاوـرحتوو ـهایتوسـطمحمـدکوپرولـو
یچریـانو
سرکوبشدوهمهافرادیکهمظنونبههمکاریبـاقیـامبودنـد،اعـمازینـ 
باباهایبکتاشی،تحتتعقیبوکشتارقرارگرفتندوهمان،،360/1.)365بهایـنترتیـب
یتوانگفتعمدهتریندلیـل
بکتاشیهدرایندورهبدترینشرایطراتجربهکرد.درواقعم 
یزادههـادر
بود.ازآنجاکهدرایندورهدستگاهتسننرسمی،قدرتپیداکردهبودوقاض 
رأسجامعهمذهبیعثمانیقرارگرفتند،بنابراینباوریقـتهـاییکـهمـذهبیغیـرسـنی
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یزادههـابـهمـذهب
داشتندبهشدتبرخوردکردند.چراکهتوجهوتمرکـزاصـلیقاضـ 
رسمیعثمانیبود.بههمیندلیلدرصددسرکوبیبکتاشیهبرآمدند .
نفینیروهاوافکاربکتاشیهتوسطحکومتمرکزیکهاهلسنتبودند،سـببشـد
یهاایجادشود،آنهنانکهرهبرانبکتاشـیهدربسـیاری
نفرتیدربکتاشیاننسبتبهسن 
یراد،.)180
یخواندندوابراهیم 
یهارایزیدویامعاویهم 
یهایخودشان،سن 
ازگردهمای 
درواقعاعتقادبکتاشیانبهتقدساهلبیت

ازآنجاکهازوـرفاهـلسـنتمـورد

انتقادبود،موردیبرایفخرفروشیفکریودستاویزیبرایبکتاشیانشـدومخالفـت
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یزادههاباصـوفیان
یزادههاباصوفیانبکتاشیایندوره،اختالففکریقاض 
مخالفتقاض 

حکومتباآنانسببشدکهبکتاشیاندرمراسمخویشحضورفعالتریداشتهباشـند
ومراسمراقدرتمندتراجراکنند.بکتاشیانباانجاماینمراسمازورفیاعتراضخودرا
110

یکردوهمانجا).بـاوجـودایـن،زمـانیکـهبکتاشـیهازشـرایطاجتمـاعی
راتقویتم 
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یدادندوازورفینیزاینمراسم،جماعتبکتاشی
نسبتبهجامعهسنیعثمانینشانم 

نامطلوبیبرخوردارشد،بهدلیلاینکهوریقتیعامهپسندبـود،توانسـتبـهرغـمحفـظ
موجودیتخود،رویکردهایاجتماعیمؤثرترینیزبهکارگیرد.ازجملهاینکهبکتاشیه
دردورهسلطانمحمـدچهـارم،بـاوجـوداوضـاعنامناسـب،دربـهسـلطنترسـیدن
یچری،معروفبه«سلطنتآقاها»1نقشمؤثریایفاکـرد.درواقـعدوران
فرماندهانین 
یچریدرحکومتعثمانیبودکهبـاحمایـت
سلطنتآقاهانقطهاویقدرتونفوذین 
بکتاشیهصورتگرفت.زمانیکهسـلطانمحمـدچهـارمدرشـشسـالگیبـهتخـت
سلطنتجلوسکرد،بازیههدسـتکسـانیشـدکـهاورابـهقـدرترسـاندهبودنـد.
یهاوسپاهیانبابعالی،نبـردشـدیددرگرفـت.سـرانجام
یچر 
محمدپاشاوزیراعظم،ین 
یچریباحمایتو
یهاخاتمهیافتوفرماندهانین 
یچر 
مبارزهبرسرقدرتبهسودین 
نترتیـبدرسـال
پشتیبانیبکتاشیانوباباهایبکتاشیقدرترادردستگرفتند.بـدی 
برکناروقرهمرادآقاراجایگزیناوکردنـد،دورهاویقـدرتآقاهـاشـروعشـدوشـاو،
یهـاچهـلهـزارنفـرشـدوهامرپورگشـتال،
یچر 
.)350-352/1درایندوره،تعدادین 
)93/1وقدرتشانافزایشیافت،بـهوـوریکـهسـلطانمحمـدچهـارمدرادارهامـور
یکرد.بیشتراینسپاهدرجن بـامسـیحیانشـرکت
مملکتهموارهباآنانمشورتم 
یکردندوخیاوی،.)253درواقعبااینکهبکتاشیاندردورهسـلطانمحمـدچهـارماز
م
شرایطمساعدیبرخوردارنبودند،ولیباوجوداین،بدونحمایتسلطاننیزصـاحب
یچرینقشبرجستهایایفاکنند .
تگیریین 
چنانقدرتیبودندکهتوانستنددرقدر 
یهانیزدرتثبیتجایگاهبکتاشیانمؤثرافتاد.چنانکـهلـو،ی 
یچر 
افزایشقدرتین 
آوردهاست:درسال/11021691مهنگامجن بااتـریش،یـکبکتاشـیشـبانگاهبـه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-09

یهابهفرماندهیبکتاشآقاقدرتیافتنـدوصـوفیمحمـدرا
یچر 
1650/1060مکهین 

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

نترتیبدرمیانرهبرانگروههـایسیاسـیمختلـف،یعنـیمـادرسـلطان،صـوفی
بدی 

اردویسپاهیانمسلماندرآمدوگفتایدیوانگان،چرابرایهـیچجانتـانرابـربـاد


دستآقاهابودوشاو، .)351/1
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،مشهوربهدورهسلطنتآقاها،دورهایبودکهزمامامـوراسـتانبولدر

.1سالهای-1058/1062-16481652م
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یمعنـی
یشنویدهمهب 
یدهید؟هرچهدربارهفضایلجهادوشهادتدرمیدانجن م 
م
است.هنگامیکهامپراتـورعثمـانیدرکـاخخـوددرنشـاطووـرباسـتوپادشـاه
فرنگستانهمدرکشورخودشادوخوشاست،شماچرابایدبرسراینکوههـاجـان
رغمچنینتهمتهاییوباوجودنسبتکفروزندقهوروشنکـردنآتـش

نثارکنید.به
یهـا
یچـر 
فتنهوفساد،کاربکتاشیههمهنانرونقداشت؛زیراارتبـاطبکتاشـیهبـاینـ 
موجبشدتابکتاشیاندردستگاهمرکزیدولتعثمانی،قدرتونفـوذداشـتهباشـند
یچریبابکتاشیهبهحدیرسـیدکـهدراویـشبکتاشـیه
ولو،ی ،.)226-227ارتباطین 
چریبهمثابهمرشددینیوپیشنمازبودندوحتی،377؛ .)birge, 74

برایین 
ی
تأثیر یهودیها بر مناسبات بکتاشیه و عثمانی

یهودیانمستقردرقلمروعثمانیوریقتبکتاشیراابزاریمناسببرایتأثیرگـذاری
یهایافتند.آنانازوریقنفوذدروریقـت
یچر 
برسیاستعثمانیوبهویژهسلطهبرین 
بهسِبتایلِوی1و/1035-10861626-1676م)اشارهکردکهدرسـال1666/1077مدر
حضورسلطانمحمدچهارماعالممسلمانیکرد.اماگرایشسـبتایبـهاسـالمظـاهری
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یداد.حرکـتاو
بود.ویدرخفایهودیبودوتنهادرظاهرمناسکاسالمیراانجاممـ 
سنجیدهوهدفمندودارایپیامدهایسیاسیبود.مدتیبعدسـازمانمخفـیازپیـروان
جدیداالسالم2سبتایشکلگرفتواعضایآنبهتدریجدردستگاهحکـومتیعثمـانی

نفوذکردندواقتداربسیارییافتندوشهبازی،340-341/2؛گولپینـارلی،مولویـهپـ از
موالنا،.)238اوتوجهسلطانمحمدچهارمرابهخودجلبکردوموردلطـفسـلطان
نترتیبتوانستبادراویشوریقتهاازجملهبکتاشیهرابطهدوستانه
قرارگرفتوبدی 
برقرارکند.اوویارانشبهاندازهایدروریقتهانفوذکردندکهآدابوعقایدجدیدی
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یتـوان
یچریرابهسوینابودیسوقدادند.ازسرانیهودمـ 
بکتاشیبهتدریجسپاهین 



وبهاسالمگرویدهبودندوشیمل، .)536
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1. Sebetay Levi
.2پیروانجدیداالسالمسبتایبهدونمههامعروفبودند.دونمههایعنییهودیانیکهازنظرظاهریتغییردینداده

رادرمیانآنانرایجکردندکهآمیختهباهرزگـیجنسـیبـودوشـهبازی،،342/2،348
شیمل،.)536تعدادیازدراویشبکتاشیبهخاورگرایشبرخیازمسلمانانبهسبتای
ونیزنوعروابطمقاماتعثمانیباسبتای،فروپاشیامپراتوریعثمانیواعـادهسـلطنت
بهدستسبتایراپیشبینیکـردهبودنـدو.)scholem, 631-632درواقـعافـزایش
نفوذیهودیانجدیداالسالمدربینبکتاشیهوعمقنفوذوتأثیرگذاریعقایدیهـودیدر
وریقتبکتاشیهمس لهایبودکهبرایسرانبکتاشیهآشکارشدهبود.
ییافـت.
سبتایبابرقراریرابطهنزدیکبابکتاشیان،غالباًدرمناسکایشانحضورم 
احمدکوپرولو،اوویارانشرابهآلبـانیتبعیـدکـردوشـهبازی،،342/2.)348پـ از
سبتاینیز،باروخیاروسو1ومتوفای/11331721م)رهبریدونمههاراعهـدهدارشـدو
بهوریقتبکتاشیهپیوستوباناماسالمی-بکتاشیعثمانباباشناختهشـد،کـهعنـوان
آمیزههاییهودیدربکتاشیهپدیدارشـدوهمـو،.)349/2درواقـعاتحـادیهودیـانبـا
یشد،چراکـهامکـاننفـوذدوگـروهیهودیـانو
یهاتلقیم 
بکتاشیهاقدامیعلیهعثمان 
بکتاشیانباکمکهمدیگردرساختارسیاسیعثمانیبیشازپـیشفـراهمشـدوآنـان
سلطهخودرابردستگاهاجراییعثمانیگستردند .
نتیجه

بکتاشیهازوریقتهایمهمیبودکـهبـهسـبباندیشـهمـردمگـرا،روحیـهتسـامحو

یهاپیوندبرقـرارکـردو
سازگاریباتسننعثمانی،دربدوتأسی دولتعثمانیباعثمان 
یهابهدسـتآوردوازجانـبدولـتعثمـانیبـه
بهتدریججایگاهرفیعیدرمیانعثمان 
رسمیتشناختهشد.بکتاشیهباخدماتارزندهدرزمینههایاعتقـادی،فرهنگـی،نظـامی،
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بابادرناماوبیانگرجایگاهبلنداودرمیانبکتاشیهبود.باپیونداوبـاوریقـتبکتاشـی

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

امادرنهایت،مدتهابعدرازتکاپویعقایـداوآشـکارشـدودرسـال/10831673م

سیاسیواجتماعیباحکومتعثمانیتعاملکردودرسراسـرقلمـروعثمـانیگسـترش
یافت.مناسباتتعاملیدولتعثمانیبابکتاشیهباع شـدتـابکتاشـیانبـارویکردهـای
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1. Baruchia Russo
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اجتماعیوسیاسیخودنقشمؤثریدرحیاتدولتعثمانیایفاکنند.بکتاشیانبـانفـوذ
یچریانونیزهمراهـیآنـاندرزمـان
یچریوتقویتروحیهمعنویین 
درمیانارتشین 
نترتیـبدرحیـات
یچرینقشمهمیایفاکردنـدوبـدی 
تگیریارتشین 
جن ،درقدر 
یهـایمـوردحمایـت
سیاسیونظامیحکومتعثمانینقشآفرینشدند.جداازبکتاشـ 
یها،گروهیازبکتاشیاننیزبهبکتاشیانغالیمعروفبودندکهبهدلیلمخالفـتبـا
عثمان 
یهافعالبودند.لذاایـنگـروهاز
یهاازلحاظعقیدتیوسیاسی،هموارهعلیهعثمان 
عثمان 
بکتاشیان،بهدلیلاندیشههایغالیومخالفتباحکومتعثمانیوهمهنینجانبـداریاز
نترتیبدولتعثمانیبـا
صفویان،هموارهموردتعقیبوآزارسالوینعثمانیبودند .بدی 
تآمیـزیداشـت،نسـبتبـه
وجوداینکهبابکتاشـیانرسـمیودولتـیسیاسـتمسـالم 
یگرفـت.بـهرغـمموقعیـتویـژهبکتاشـیه
بکتاشیانغالیسیاستخصمانهایدرپیشم 
تترینشرایطرانیزتجربهکردنـد.ازجملـه
یها،گاهیبکتاشیهسخ 
رسمیدرمیانعثمان 
بهشدتبرخوردکردودرنهایتنیزقیامقلندرچلبـیسـرکوبشـد.همهنـیندردوره
یزادههادررأسجامعـهمـذهبی
یزادههاکهتسننرسمیقدرتگرفتوقاض 
اقتدارقاض 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یهـا،دخالـت
یچریدرشورشهایآنانعلیهعثمان 
نهایتبهدلیلهمکاریبکتاشیهباین 
بیشازحدبکتاشیاندرامورمملکتیواداریواتحادبکتاشـیهبـایهودیـانوپیامـدهای
سیاسیناشیازآنعلیهعثمانیان،روابطبکتاشیهبادولتعثمانیبهتقابلکشیدوبهایـن
ترتیبوریقتبکتاشیهبهزوالانجامید .
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عثمانیقرارگرفتند،وریقتهایغیرسنیبهشـدتمـوردسـختگیریقـرارگرفتنـد.در
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یهاوغیانکردند،دولتعثمانیبـاآنهـا
درزمانقیامقلندرچلبیکهبکتاشیانعلیهعثمان 

منابع

 آژند ،یعقوب ،حروفیه در تاریخ ،تهران ،نشر نی.1369 ،
 ابراهیمیراد ،عطا ،سیر تاریخی طریقه بکتاشیه ،تهران ،ثالث.1389 ،
 احسان اوغلو و دیگران ،دولت و جامعه در دوره عثمانی ،ترجمه علی کااتیی ،توییاه ها امپاور
سیحانی ،مهدی گلچین عاریی و حجت یخری ،زیار نرار غعمعلای حاداد عاادر ،تهاران ،ک ااب
مرجع.1397 ،

 اسلوار ،یاتح ،حروفیه از ابتدا تاکنون با استناد به منابع دست اول ،ترجماه داوود ویاایی ،تهاران،
مولی.1391 ،

کو ش تحسین یازیجی ،تهران ،دنیای ک اب.1362 ،

 االمین ،ریف یحیی ،فرهنگنامه فرقههای اسالمی ،ترجمه محمدرضاا موحادی ،تهاران ،بااز،
.1378

تهران.1387 ،

 امامی خاویی ،محمادتقی ،ترکاان اساالو و ع اویگاری-بکتاشایگاری در آنااطولی ،تهاران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات یرهنگی.1392 ،

 ان خابی ،نادر ،دین ،دولت و تجدد در ترکیه تهران ،هرمس.1395 ،
 اوزون چار لی ،اسماعیل حقی ،تاریخ عثمانی ،ترجمه وهااب ولای ،تهاران ،پژوهشاگاه علاوم
انسانی و مطالعات یرهنگی.1380 ،

 انو ه ،حسن« ،بک ا یه» ،دایرهالمعارف ّ
تشیع ،زیر نرر احمد صدر حاج سید جاوادی ،کاامران
ّ
یانی و بهاالدین ّ
خرمشاهی ،تهران ،بنیاد خیریه و یرهنگی ط.1371 ،
 اینالجه ،خلیل ،امپراتوری عثمانی عصر متقدو  ،1300-1600ترجمه کیومرث رررلاو ،تهاران،
بصیرت.1394 ،
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 الشییی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ترجمه ذکااوتی رراگللاو،

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

 االیعکی العاریی ،مسالدین احمد ،مناقبالعارفین ،با تصحیحات و حوا ی و تعلیقاات باه

 براون ،ادوارد ،از سعدی تا جامی ،ترجمه علی اصغر حکمت ،تهران ،دانشگاه تهران.1339 ،
 بورلو ،ژوزف ،تمدن اسالمی ،ترجمه اسداله علوی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهاای اساعمی آسا ان
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ردس رضوی.1386 ،
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 پطرو فسکی ،ایلیاپاولویچ ،اسالو در ایران ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،پیام.1354 ،
 تاااره ،مسااعود« ،تصااوف ،ذیاال ساادههااای  7-6ق13-12 /م و آساایای صااغیر و بالکااان»،
دایره المعارف بلرگ اسعمی ،زیر نرر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران ،مرکال دایارهالمعاارف بالرگ
اسعمی.1387 ،

 جمالییر ،مهدی ،مقدمه ای بر شناخت جامعه ع ویاان ترکیاه از دیادایا تاا  2009و ،تهاران،
امیرکییر.1391 ،

 حاجی بک اش ،محمد بن ابراهیم بن موسی خراسانی ،مقاالت غیبیاه ،باه کو اش احسااناللاه
کر خدا ،تهران ،پیام.1381 ،

 ح ی ،ییلیپ خوری ،شرق نزدیا در تااریخ ،ترجماه رمار آریاان ،تهاران ،علمای و یرهنگای،
.1382

 حیدرزاده نایینی ،محمدرضا ،تعامل دین و دولت در ترکیه تهران ،مرکل چاپ و ان شارات وزارت
امور خارجه.1380 ،

 دونمل ،نوری ،ع ویان ترکیه ،رم ،دانشگاه ادیان و مذاهب.1389 ،
 رییه ،احمد« ،رایضیگری و بک ا یگری» ،ترجمه توییه سیحانی ،معارف ،سار  ،10ماره ،1
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یروردین-تیر .1372

 روملو ،حسنبیگ ،احسنالتواریخ ،تصحیح عیدالحسین نوایی ،تهران ،بابک.1357 ،
 زارکون ،تی یری ،طریقت در سرزمینهای ترک از آناتولی تا رق ترکس ان ،تصاوف و طریقات
نگاهی تاریخی ،ترجمه علیرضا رضایت ،تهران ،حکمت.1397 ،

 زرینکوب ،عیدالحسین ،دنباله جستجو در تصوف ایران ،تهران ،امیرکییر.1393 ،
 اااااااااااااااااااااااااااااا ،ارزش میراث صوفیه ،تهران ،امیرکییر.1395 ،
 ساسانی ،خان ملک ،یادبودهای سفارت استانبول ،تهران ،بابک.1354 ،
 سامی ،مسالدین ،قاموساالعالو ،اس انیور ،مهران.1306 ،
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 خیاوی ،رو ن ،حروفیه تحقیق در تاریخ و آراء و عقاید ،تهران ،نشر آتیه.1379 ،

 سیحانی ،توییه و راسم انصاری« ،حاجی بک اش ولی و طریقت بک ا یه» ،دانشاکده ادبیاات و
علوم انسانی تیریل ،ماره  ،120زمس ان .1355
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 سومر ،یاروق ،نقا ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی ،ترجمه احساان ا اراری و

محمدتقی امامی خویی ،تهران ،گس ره.1371 ،

 سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامییل علیلی ،تهران ،نشر مرکل.1393 ،
 او ،اس انفورد جی ،تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید ،ترجمه محمود رمضانزاده ،مشهد،
آس ان ردس رضوی.1370 ،

 ااهیازی ،عیداللااه ،زرساااالران یدااودی و دارساای اسااتعمار بریتانیااا و ایاران ،تهاران ،موسسااه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی.1377 ،

 یمل ،آنه ماری ،ابعاد عرفانی اسالو ،ترجماه عیادالرحیم گاواهی ،تهاران ،دی ار نشار یرهناگ
اسعمی.1375 ،

 ردیانی ،عیاس ،تاریخ کامل ایران زمین از دادشاهان افسانهای تا دایان دوره دد وی ،تهران ،ارون،
.1392

 کارامصطفی ،احمکاراد تارگون ،تاریخ کدن ق ندریه ،ترجمه مرضیه سالیمانی ،تهاران ،یرهناگ
 کیانی (میرا) ،محسن ،تاریخ خانقاه در ایران تهران ،ک ابخانه طهوری.1369 ،
 گودوین ،گادیری ،تاریخ معماری عثمانی ،ترجماه ارد ایر ا اراری ،تهاران ،یرهنگسا ان هنار،
.1388

 گولپینارلی ،عیدالیاری ،در بیان ادبیات دیوانی ،ترجمه توییه ه .سیحانی ،تهران ،سروش.1374 ،
 اااااااااااااااااااااااااااااا ،مولویه دس از موالنا ،ترجمه توییه ه .سیحانی ،تهران ،نشر علم،
.1386

 الپیدوس ،ایرا م ،تاریخ جوامع اسالمی ،ترجمه علی بخ یاریزاده ،تهران ،اطععات.1381 ،
 لویلن ،لئونارد ،میراث تصوف ،ترجمه مجدالدین کیوانی ،تهران ،نشر مرکل.1384 ،
 لوییس ،برنارد ،استانبول و تمدن امپراتوری عثمانی ،ترجمه ماه ملک بهار ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر ک اب.1350 ،
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معاصر.1395 ،

مناسباتبکتاشیهباحکومتعثمانیدرقرندهمویازدهمهجری

 صیحیاالنطاکی ،بسیم ،ع ویوا االناضول بیروت ،موسسه الیعغ.2003 ،

 میلغی آبادانی ،عیدالله ،تاریخ صوفی و صوفیگری ،رمّ ،
حر.1376 ،
 معصومعلیشاه یرازی (نایبالصدر) ،محمدمعصوم بن زینالعابدین ،طرائقالحقائق ،تصاحیح
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.1346 ، ک ابفرو ی تهران، تهران، ترجمه سهیل آذری، تاریخ امپراتوری عثمانی، وین، ووسینیچ
. م2011 ، آراس، اربیل، ترجمه اسرا دوغان با همکاری مریم سلطانی، والیتنامه
 باه اه ماام، ترجماه میارزا زکای علای آباادی، تاریخ امپراتوری عثماانی، یوزف، هامرپورگش ار
.1367 ، زرین، تهران،جمشید کیانیر
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