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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

 بستگی آیین فتوت و طریقت علوی ـ بکتاشی در آناتولیجستاری در هم

 

 24/5/59: ییدتأ یختار  3/4/59 :یافتدر یختار

 * یمخبر دزفول یمهفه 

 

و  یششم و هفتم هجر یها فتوت در قرن ییناز آ یتبا حما یعباس یخلفا

 این. کنند تررا مستحکم یشخالفت خو یها یهپا یدندکوش یان،به فت یوستنپ

شد. پس از حمله  یاسالم های ینفتوت در سرزم یالتامر، سبب گسترش تشک

به قلمرو سالجقه  یاناز دانشمندان، عارفان و صوف یبردن گروه مغول و پناه

و به دنبال  یصوف یوخاز اصحاب فتوت و ش یپادشاهان سلجوق یتروم و حما

در  یزمختلف تصوف ن های یشمنطقه، گرا ینا یـ اجتماع یاسیتحوالت س

بود که با  ها یشگرا یناز جمله ا ی،ـ بکتاش یعلو یقت. طریافترواج  یآناتول

فتوت،  ییناز آ اوانفر یریخود با سالجقه و اثرپذ جویانهیزهتس یتحفظ ماه

 یافتن شد. با قدرت یلتبد یمکاتب تصوف در آناتول یناز پُرنفوذتر یکیبه 

 یقتطر ینا یو سلطه معنو یعثمان یندر عصر سالط یـ بکتاش یعلو یوخش

. به یوستندپ یههم به بکتاش یفتوت در آناتول یروانپ یجتدر به چری،ینیبر سپاه 

بدون  یعیمراسم، اظهار شعائر ش برپایی یدر چگونگ یانبکتاش رسد، ینظر م
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 یرهاییاز اصحاب فتوت تأث ی،از تفکرات فلسف یزو پره یپشتوانه اعتقاد

و  یـ بکتاش یعلو یقتفتوت بر طر یالتتشک یرمقاله، تأث ین. ااند یرفتهپذ

 داده است.خود قرار  یدو را موضوع بررس ینا ینب یها شباهت

 

 فتوت. یینروم، آ یانسلجوق ی،آناتول ی،حاج بکتاش ول ی،بکتاش یانعلو: کلیدواژگان

 مقدمه

ای را برای ق( و ورود به آناتولی، فصل تازه493پیروزی ترکان سلجوقی در نبرد مالزگرد )

سبب ایجاد تحوالت وسیع سیاسی،  ،دولت سالجقه روم ظهور 1این سرزمین کهن رقم زد.

ترکان  با تثبیت دولت سلجوقیان روم، و تدریج به این منطقه شد. اجتماعی و فرهنگی در

 آسیای مرکزی راهای  بیابان ،آناتولی امنیت در شهرنشین در پی آوازه رفاه و بیابانگرد و

هجوم مغول به  اخصوص ب ، بهاین روند دسته به سوی آناتولی تاختند. درنوردیده و دسته

 2شدت گرفت. ،جهان اسالم ازای  مناطق گسترده ناامنی در اسالمی وهای  سرزمین

علما و صوفیانی  سبب مهاجرت اندیشمندان، ،مغوالن با کشتار وسیع و ویرانی شهرها

 م پناه آورده بودند.به قلمرو سالطین سلجوقی رو خویش شدند که برای حفظ جان

محیط مناسبی برای تحوالت  ،میان توده ترکان نووطن حضور صوفیان و علما در

 افول یونانیگری میانه دربه نام  سیاسی، اجتماعی و مذهبی فراهم آورد. اسپروس در اثرش

بزرگواری  مبتنی بر رفتار، شدن از قرن یازدهم تا پانزدهم و روند اسالمی آسیای صغیر

جذب مخاطبان  اسالم صوفیانه در پادشاهان سلجوقی با ساکنان آناتولی و تسامح و لطافت

 سرعت به میدانی آناتولی به ،به این ترتیب 3دانسته است. مؤثرناتولی شدن آ را در اسالمی

، شیوخ مهاجر و دور از وطن غالباًها و مکاتب مختلفی که  شد برای تشکیل گروه تبدیل

 4کردند. می سیسأت ها را آن

دیرباز در جهان اسالم  شدند و از می میدهنا« اخیان روم» آناتولی اصحاب فتوت که در

 فعالیت خویش افزودند و بر ،فعالیت داشتند، با هجوم مغول و ناامنی مناطق جهان اسالم
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شیوخ  ،شد. در همین دوره تبدیل ی ظهور و فعالیت آنانها آناتولی به یکی از صحنه

ق(، 971) بلخی الدین ق(، موالنا جالل939) شیخ اوحدالدین کرمانی :صوفی بزرگی چون

این منطقه فعالیت داشتند. به  نیز در 5(995) ولی ق( و حاج بکتاش973) صدرالدین قونوی

زمانی که مخاطره سیاسی  شیوخ صوفی، تا حمایت پادشاهان سلجوقی از ،رسد می نظر

 ثیر داشت. أنداشتند، در این رشد و رونق ت

 6ق( بود،936رهبر نهضت بابائیان )از آنجا که حاج بکتاش ولی، از خلیفگان بابا الیاس، 

در سقوط سلجوقیان و  تدریج بهپیش گرفتند و  در سلجوقیان را بکتاشیان طریق مقابله با

 با مروری بر ،این مقاله 7ایفا کردند. نقش قابل توجهی را ،آمدن دولت عثمانی روی کار

ف تصوف بود، که کانون فعالیت مکاتب مختل قرن هفتم هجری اوضاع فرهنگی آناتولی در

این دو های  شباهت ،بکتاشی و در نتیجه ـ ثیر فراگیر اصحاب فتوت بر طریقت علویأبه ت

شد، خواهد  منجر بکتاشی ـ گروه که در دوره عثمانی به پیوستن اخیان به طریقت علوی

 پرداخت.

 بر ،این تحقیقات .است شدهتحقیقات فراوانی انجام  ،درباره اصحاب فتوت در آناتولی

اند. عبدالباقی  ی مختلف باقی ماندهها ی متعددی است که از دورهها نامه اساس فتوت

 نامه عالوه بر ارائه فتوت 8،خذ آنآفتوت در کشورهای اسالمی و م ،گولپینارلی در اثرش

ت. در ی ترکیه اشاره کرده اسها ی موجود در کتابخانهها نامه ناصری، به بسیاری از فتوت

اثر دیگری  ، درو همچنین 9ها و رسائل خاکساریه نامه فتوتایران نیز محسن افشاری در 

تعدادی از  10،چهارده رساله در باب فتوت و اصنافبا همکاری مهدی مداینی به نام 

 ،بکتاشی ـ در مورد طریقت علوی اما ؛آوری کرده است ی مهم را جمعها نامه فتوت

بکتاشی در ـ  پیدایش طریقت علویکتاب  دو تحقیقات اندکی به زبان فارسی موجود است.

 از گری در آناتولی گری ـ بکتاشی و علوی اسالم ترکان،و  11دزفولیاز فهیمه مخبر  آناتولی

بکتاشی در ـ  شده درباره طریقت علوی تنها تحقیقات انجام 12،محمدتقی امامی خویی
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آثار  13،فغاللی احمد یاشار اجاق، اسد جوشان و :رک چوننویسندگان تُایران هستند؛ اما 

 ها استفاده شده است.  از آن ،اند که در این مقاله بکتاشیه نوشتهخصوص متعددی در 

 قرن هفتم هجری در 14آناتولی

سوختند و می درگیریهای اسالمی در آتش اختالف و  در آغاز قرن هفتم هجری، سرزمین

 ضدّ بر جای تالش برای وحدت و همدلی حاکمان اسالمی، آنان را خلیفه عباسی به

در  15نمود. ورتر می کرد و آتش اختالفات حاکمان محلی را شعله یکدیگر تحریک می

 ق( از یک طرف با شاهان قراختایی927ـ959مشرق اسالمی، سلطان محمد خوارزمشاه )

سودای براندازی خالفت  ،جنگید و از طرف دیگر می ق(921ـ943) غور ق( و924ـ926)

داشت. مصر و شام در دست کردان ایوبی بود و آنان ضمن اختالف با  عباسیان را در سر

 رقابت و دشمنی بر جنگیدند. پادشاهان سلجوقی روم هم در نیز می با صلیبیان ،یکدیگر

 گناه بود، از همتایان خود در قتل و کشتار بزرگان و مردم بی ،قدرت که پیامد آن سر

  16مناطق دیگر عقب نمانده بودند.

 حاکم ترین ترس از تهاجم مغول و ضعف حکومت سلجوقیان که پس از مرگ الیق

ی ها نظمی ق( به آن دچار شده بود، سبب بی934ـ929) عالءالدین کیقباد ،روم سلجوقی

ده بود. مردم شاهد اختالف و کشمکش بین شاهزادگان سلجوقی از یک گردیاجتماعی 

به مخالفت با  ،ری با وزیرانشان از سوی دیگر بودند. وزرا به علت ناامنیو درگی ،سو

داشتند و سالطین سلجوقی به  میحکام سر به شورش بر و خاستند پادشاهان برمی

سبب فعالیت بیش از پیش اصحاب  ،عدم امنیت 17کشتند. می ی مختلف وزیران راها بهانه

 سالمت و امنیت مردم عادی فتوت شده بود که شالوده مکتب خویش را بر حفظ

 18دانستند. می
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 آناتولی فتوت در

هرچند مفهوم  19؛رسد می به ایران دوره ساسانیان احتماالً ،پیشینه اهل فتوت یا جوانمردان

 مظهر دالوری، مردانگی، سخاوت و دادرسی ،عراب هم ناآشنا نبود. اهل فتوتآن برای اَ

در دوره دوم عباسیان و با  20ند.رفت به شمار می ها ارباب صنایع و حرفه جزء غالباًو  بودند

خصوص در  بههایی  جایگاه خالفت و ناتوانی در حفظ امنیت مردم، چنین گروهشدن  ضعیف

،  های خالفت عباسیان زده، به فعالیتی گسترده دست زدند. در واپسین سال مناطق آشوب

شید از وجهه اجتماعی پذیرفت و کو ریاست اهل فتوت را ق(911ـ979) الناصر لدین اهلل

سبب ترویج و  ،ی لرزان خالفت خاندانش بهره گیرد. این حمایتها آنان برای تثبیت پایه

مناطق  ی ظهور فتوت درها صحنه اشاعه آیین فتوت در سراسر قلمرو اسالمی شد. یکی از

 ، دستگاه خالفت ناحیه آناتولی بود. رابطه دوستانه پادشاهان سلجوقی روم با ،اسالمی

جا  تا آن تأثیر داشت؛ت حاکمه ئهی نفوذ اهل فتوت در بر ،لدین اهلل در دوره الناصرویژه  هب

 21خود نیز به این کسوت درآمدند. ،که سالطین سلجوقی

طول  در 22نامیدند. می« اخی»شیوخ آنان را  و، «اخیان»آناتولی  در تشکیالت فتوت را

نامیده « غازیان روم»و « آلپ ارنلر»عثمانی، افرادی که دوره سلجوقیان تا اوایل دوره 

گستردگی شبکه اخیان در  24طریقت فتیان تعلق داشتند. 23شدند، به شاخه سیفی می

توان دریافت. شیخ  می شدند، می آناتولی را از اسامی اشخاص بسیاری که با این لقب نامیده

ق( 939 )د. نیمشهور به اخی اورن، داماد شیخ الفتیان اوحدالدین کرما ،نصیرالدین محمود

الدین  خلیفه موالنا جالل ،الدین چلبی حسام ،آناتولی بود. همچنین گذاران اخیان در از بنیان

در طول دوره سلجوقیان روم فعال  ،تشکیالت فتیان 25زادگان آناتولی بود. از اخی ،رومی

 که در قرن هشتم هجری از آناتولی گذر کرده است، از ق(775بطوطه ) ه ابنک بود؛ چنان

 پناهگاه غریبان و ،ی آنانها ناتولی پراکنده بودند و تکیهآکه در سرتاسر  برد می اخیانی نام

آناتولی را غازیان، اخیان،  موجود درهای  عاشق پاشازاده نیز گروه 26پناهان بوده است. بی

 17داند. می ابداالن و باجیان
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اخیان اشاره شده است. شیخ های  ات به نامکرّ دوره عثمانی نیز به ذکر حوادث آغاز در

سای اخیان بود. عثمان غازی با دختر وی، ؤق(، پدرزن عثمان غازی، از ر719) بالیاده

 28مند شد. ازدواج کرد و از نفوذ اخیان در نیل به مقاصد خود بهره ،ملخون خاتون

 ولی در آناتولی بکتاش حاج

به آناتولی و پیوستن  ،بکتاشیگذار طریقت علوی ـ  بنیان ،ولی بکتاش حاج ورود هنگام به

گذشت و  می آن سامان فعالیت اصحاب فتوت در از ها سال ق(،937) به نهضت بابائی

رده بود. پس از شکست آناتولی گست آنان بر مکاتب مختلف تصوفِ رایج درتأثیر دامنه 

آنان بابائیان توسط حکومت سلجوقیان روم و هزیمت باقیمانده  کشتار که با نهضت بابائی

حاج بکتاش ولی اقامت در شهرهای بزرگ آناتولی را  29،بود همراه به نقاط مختلف آناتولی

الدین رومی، صدرالدین قونوی و  موالنا جالل :که میدان حضور رهبران بزرگ صوفی چون

مهاجرت  30اوحدالدین کرمانی بود، مناسب نیافت و به روستای کوچک صولوجه قراهویوق

 کرد.

ی صوفیانه ها به تبلیغ آموزه ،دل کونت در میان روستاییان سادهحاج بکتاش با س

 همچونیافت. در واقع، حاج بکتاش ولی ای  نفوذ گسترده تدریج، بهخویش همت گمارد و 

افکار ساده  عارفی مردمی بود که با ،له نبود؛ اوأحکیمی مت ،موالنا یا صدرالدین قونوی

حاج بکتاش در  ، نامه نان ماند. بنا بر والیتآعرفانی به روستاییان نزدیک شد و در کنار 

 از هر سو به زیارت وی بسیارییافت و افراد  فراوانیپیروان  ،مدت اقامت در این روستا

پیدا  فرستاد و در نتیجه، مریدان زیادی می خلیفگانی به نقاط مختلف ،رفتند. وی می

32.نمود
 

غوالن و اختالفات پادشاهان بار م خشونتهای  به هنگامی که آناتولی صحنه درگیری

ن آ آور طریقتی شد که شعار سلجوقی بود، حاج بکتاش ولی در صولوجه قراهویوق پیام

 32عشق و مهربانی به همه موجودات و پذیرای همه افراد با عقاید و مذاهب گوناگون بود.

به توضیح  ،به زبانی ساده و قابل فهم برای مردم عادی ،حاج بکتاش ولی مقاالتکتاب 
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حاج بکتاش ولی، وی با اخیان آناتولی  نامه والیتبر  ل اعتقادی پرداخته است. بنائمسا

قیام و  هرچند در ؛داشتای  صمیمانه دوستیِ 33با اخی اورن ،خصوص بهمرتبط بود و 

 34در قیصریه شرکت نکرد. شورش او

 اصحاب فتوت و بکتاشیان

های حاکم بر مجامع آنان  فتوت، بیانگر اندیشههای متعددِ باقیمانده از اصحاب  نامه فتوت

های فراوانی اشاره  نامه به فتوت فتوت در کشورهای اسالمی است. گولپینارلی در کتاب

با  شهرهای دیگر ترکیه دیده است. های استانبول و ها را در کتابخانه کرده است که آن

 جداگانه نوشته شده، وربه ط گروه از مشاغل برای هر و استصنفی  ها نامه اینکه فتوت

بودن اساس تشکیالت فتوت  کننده یکی د که بیانخورَ می ها به چشم نکات مشترکی در آن

 ند از:ا عبارت ها نامه فتوت ترین نکات مشترکِ مهم در مناطق مختلف است.

است که اصل ای  به گونه ،بخشیدن به مشاغل مختلف از دیدگاه اهل فتوت تقدس ـ

مورد چگونگی  در یپیوند دارد و احادیث حضرت علی و اکرمشغل با پیامبر  هر

 35روایت شده است؛ جانب خداوند گیری و حتی خلقت وسایل الزم آن از شکل

نیک است؛ به همه های  از خویای  مجموعه ،کید بر این نکته که فتوتأتـ 

 فروتر از دیدن و خود را همه را یکسان، و ها بدون توجه به دین و مذهب آن ،کردن نیکی

 همه دانستن؛

و اینکه فتوت از  و یوسف ماندن رسم فتوت از پیامبرانی چون ابراهیم ـ باقی

در اعتقاد  36.رسیده است علی ،نامؤمن سپس به امیر و پیامبران به حضرت محمد

در تمام  و داردی اهمیت بسیار ،پیروی از ایشان و اتصال سلسله به علی ، اهل فتوت

ت سنّ اهلهای  ویژگی از ها که و چه آن دارند ها که رنگ شیعی چه آن ، ها نامه فتوت

آمده  شمارترین فضیلت به  بزرگ ،پیروی از او و دارند، محبت حضرت علیبرخور

 37است.
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 ،گیری مکاتب مختلف تصوف در آناتولی، اهل فتوت چنانچه اشاره شد، به هنگام شکل

تنها بر  بودند و به همین دلیل نیز نهمتشخص و مورد حمایت سلجوقیان روم ای  طبقه

اما خصوصیاتی مشابه در این  ؛فراوانی گذاشت آثارسایر فرق تصوف نیز  بلکه بر ،بکتاشیه

که در دوره  یروط به ؛کرد تر داشت که آنان را به هم نزدیک آیین و طریقت بکتاشیه وجود

تحت حاکمیت معنوی  را چری سپاه ینی ،ل عثمانی که بکتاشیه به عنوان طریقتی معتبراوّ

 38بسیاری از فتیان به بکتاشیه پیوستند. ،خود قرار داد

  فتوت و بکتاشیه اهل ی مشترک اعتقادی بینها زمینه

های علوی ـ بکتاشی و اهل فتوت را به هم نزدیک  وجود اعتقادات و شعائر شیعی، گروه

بکتاشیان  39.آورد شمارپیروان یکی از مکاتب رسمی شیعه به  ها را توان آن کند؛ اما نمی می

به تعمق  ،و واقعه غدیر گاه در مفاهیم شیعی چون عصمت ائمه هیچ ،اهل فتوت مانند

مثال،  ایبر ؛اند نظر گرفته نپرداخته و گاهی مفهومی خودساخته و غیرمرتبط با تشیع را در

 ،اثر نیا در یو است. یبکتاش ول یجمنسوب به حا هینیکلمات ع و هیبیمقاالت غکتاب 

 نییتب به ،یسویخواجه احمد  ، مرادش و خیاز ش ینقل مطالب و یاله یثنا حمد و پس از

تمام  شیخو اثر در نکهیبکتاش با ا یحاج .پرداخته است شانیمقامات درو و دیعقا آداب،

 ننموده و یعلامام ای به امامت  اشاره چیهاما  ،دادهشرح  اش راانهیاعتقادات صوف

 ، نقل کرده شانیکه از ا یاتیروا در یحت؛ نیاورده است عهیامامان ش دیگراز  یاسم

ت سنّ مصطلحات اهل آورده است که ازایشان به دنبال نام  را« کرم اهلل وجهه»جمله 

 امبریپ اباصح میتکر ، عبادات میتقس :مانند ،اثر نیا بکتاش در یاست. اعتقادات حاج

 زین یسوی مطابقت دارد که مذهب خواجه احمد یبا مذهب حنف شتریب ،مانیا فیتعر و

 تشابه وجوه از یکی عنوان به را گروه دو هر بودن متشیع توان ، میبا وجود این 40بوده است.

 به حساب آورد.  آنان

، از وجوه مشترک بین اصحاب فتوت و تمام عالقه زیاد به حضرت علی

بکتاشی است. بخشی از اعتقادات بکتاشیان ـ  علوی طریقتهای صوفیانه، از جمله  طریقت
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 ،ها در جنگ همراهی با رسول خدا و شجاعت، سخاوت :مانند، درباره حضرت علی

وبوی  رنگ ،ولی عالقه بیش از حد به ایشان ؛تسنن و تشیع است مشابه اعتقادات اهل

سلسله شیوخ  ،ل فتوتچون اههمرود. بکتاشیان نیز  می گاهی فراتر نیز ،صوفیانه داشته

سلسله طریقت حاج بکتاش  ،نامه والیترسانند. بنا بر  می به حضرت علی خود را عموماً

 ولی چنین است:

السید بکتاش خراسانی، شیخ لقمان پرنده، خواجه احمد یسوی، خواجه یوسف همدانی، 

ابوعثمان شیخ ابوعلی فرمدی، شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ ابوالقاسم کرگانی، شیخ 

مغربی، شیخ ابوعلی کاتب المصری، ابوعلی رودباری، جنید بغدادی، شیخ السری السقطی، 

 41.معروف کرخی، داوود طایی، حبیب عجمی، حسن بصری، امام علی

و شناخت آنان برای پیروان طریقت  ، چهارده معصوماحترام به دوازده امام

ها  بسیار ابتدایی است. آن ،کلمه معصوم از نبرداشت آنا علوی ـ بکتاشی ضروری است؛ اما

به اعتقاد بکتاشیان چهارده معصوم  ،رو و ازاین نددان میمعصومیت را مخصوص اطفال 

هستند که در کودکی به شهادت  ، چهارده کودک از فرزندان ائمه معصومینپاک

، حسن بن روزه؛ عبداهلل ، چهلند از: محمداکبر فرزند امام علیا عبارت و اند رسیده

 ؛، چهارسالهحسین بن ؛ کاظمفرزند امام حسین، اکبر  بن ساله؛ عبداهلل هفت

، محمد باقر بن ، چهارساله؛ علیسجاد بن ساله؛ کاظم العابدین، شش زین بن حسین

ساله؛  ، دهجعفر بن ساله؛ یحیی الهادی ، سهالصادق جعفر اصغربن بن چهارساله؛ عبداهلل

؛ التقی محمد ؛ جعفربنموسی الکاظم بن طیب ؛موسی الکاظم بن صالح

شباهت  ،اسامی این معصومین 41.حسن العسکری جعفربن و علی النقی بن کاظم

 43کاملی با چهارده معصوم از دیدگاه اهل فتوت قلندریه دارد.

 ،باب چهار این. است مشهور مقام چهلو  باب چهار طریقت به ،بکتاشیه طریقت

 مقام ده نیز ابواب این از هرکدام برای .حقیقتو  طریقت، معرفت شریعت، :از ندا عبارت

 پیچیدگیو  است تصوف مکاتب سایردر  مقامات از بسیاری مشابه که است شده ذکر
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ـ  علوی یها آموزه در نیز فتوت اصحاب یها آموزه سادگی ،ترتیب این ندارد. به خاصی

بودن باب ورود به آیین فتوت، با هر  یافته است. مهربانی به خلق و گشوده بازتاب بکتاشی

حاج بکتاش  ،داشت. در واقع بکتاشیان نیز وجودـ  اعتقاد و گرایش دینی، در میان علوی

عشق و مهربانی به همه موجودات بود. در این  ،آن گذار طریقتی بود که شعار بنیان ،ولی

 جان نیز بیی شیابلکه به ا ،به همه موجودات زنده ،محبت به رعایت ادب و نثار ،طریقت

از اصول مشترک بین  ،محبت و پذیرش دیگران و کمک به آنان 44شده است. توصیه

ها  به حلقه پیروان آن ،بکتاشیه و فتوت بود که سبب شد افراد با هر عقیده و مذهبی

 درآیند.

هایی است که بین اصحاب فتوت و سپس  از دیگر شخصیت ،ابومسلم خراسانی

محترم و مشهور بوده است. به اعتقاد آنان، وی با پشتیبانی عامه مردم به پیروزی  ،علویان

اهل فتوت بودند، به صورت قهرمانی  غالباًوران و اصناف که  در میان پیشه ،رو رسید و ازاین

بین اخیان آناتولی معروف شد و سپس از همین  ،شجاع شهرت یافت. داستان ابومسلم

ی ها برای نمونه، تبری که بر دیوار تکیه ؛بکتاشی راه یافتـ  به مجالس علوی ،طریق

شود. بعضی از دراویش نیز این تبر را در  می نامیده «تبر ابومسلم»شود،  می بکتاشی دیده

 45نامیدند. می« ابومسلم تبر»آن را  ،کمربند خود حمل کرده

خوانی در  بومسلمبه زبان ترکی موجود است که بیانگر رواج ا نامه ابومسلم بسیاریتعداد 

حماسه ابومسلم خراسانی و  ، نامه ابومسلم 46مجامع مختلف فتیان و علویان آناتولی است.

نوشته  آن را 47ی ابومسلم است که ابوطاهر طرسوسیها رمانی جذاب از سرگذشت قهرمانی

 هامروز ،آورد. این منظومهبه زبان ترکی در به شکل منظوم و آن را است. بعدها شخصی

 ،پدید آورده است که در آنای  ادبیات عامیانه و شود می ی ترکیه خواندهها خانه نیز در قهوه

، یاران نامه ابومسلمدر  48خواهی شهیدان کربالست. و در پی خونقهرمانی ترک  ،ابومسلم

ها به  روزها مشغول کارند و شب کردارند که ابومسلم، گروهی از عیاران راستگو و درست
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 پیامبردر این کتاب، ابومسلم نظرکرده  ،شتابند. همچنین می ه یاری اووقت ضرورت ب

 49ورزد. نیز سخت ارادت می است و به حضرت علی

. تشکیالت زنان در سازمان برخوردارندارزش و احترام خاصی از  در آیین فتوت ،زنان

به باجیان روم به عنوان یکی  ،گفتند. عاشق پاشازاده می« باجیان»اخیان جدا بود و آنان را 

در  ،باجیانی چون فاطمه باجی 50.از چهار گروه متصوفه در زمان خود اشاره کرده است

طریقت بکتاشی نیز  درزنان،  51تحوالت سیاسی و اجتماعی آناتولی سهم و نقش داشتند.

لف مراحل مخت جایگاه خاصی دارند و هیچ تفاوتی بین زن و مرد در ورود به طریقت و طیّ

کنند و زن در صورت اجازه  می همراه با مردان عبادت ،آن نیست. زنان در طریقت بکتاشی

مردان و ادای شهادت کامل  رث مساوی بااإل زنان از سهم شود. 52تواند ساقی ، میپیر

دادن  کردن و دست تعدد زوجات ندارند و صحبت مردان بکتاشی حقّ ،برخوردارند. همچنین

 53شود. نمی گناه محسوب ،زنان با

در زمینه آداب و  ،طریقت بکتاشی گذاری اهل فتوت برتأثیربیشترین  ،رسد می به نظر

بسته  کمر هفده تن را بوده است. به اعتقاد اخیان، علی ها مراسم رایج در مجامع آن

 54سلمان فارسی است. ،اه س آنأگویند و در ر «کمربستگان» را ناست که آنا

نوشیدن و ازارپوشیدن که بین  شربت ، آیین کمربستن :مطالب مفصلی درباره ها، نامه فتوت

 و انداختن حلواخوردن، سفره :تری چون مراسم جزئی نیز اصناف مختلف مشترک بود و

نمادین است  ،اند. این رسوم اندکی تفاوت نقل شده صنف با گرفتن دارند که برای هر چراغ

شجاعت و کمربستن اشاره به  ، ن اشاره به فضیلت عفافازارپوشید ها، نامه فتوت ر اساسو ب

  55کند. می از علم و حکمت حکایت نوشیدن کمر به خدمت خلق بستن، و شربت

توان به شباهت  ها، می نامه فتوت حاج بکتاش ولی با نامه مناقباز مقایسه کتاب 

د به طریقت رد. در آیین وروبسیاری از آداب و رسوم اهل فتوت با مراسم علویان پی بُ

بستن به کمر، نوشیدن شربت از کاسه و دعاهایی که در  بوسی، شال آستان ، گری بکتاشی

میان بکتاشیان،  در اقرار 56اقتباسی از آیین اخیان آناتولی است. ، شود می مراسم خوانده
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 کردن طالب به مرشد با آستان و قبول، تسلیم 57های جاروزدن میدان تکیه، ترجمان

شست باید بیرون باشند، های  گرفتن دست طالب توسط مرشد که انگشت صلوات، طریقه

به زمین زدن  ، زانوی چپ رافرستادن به دوازده امام توبه، صلوات 58،قرائت آیه بیعت

مراسم بستن شَد  ،همچنین 60مشابه اهل فتوت است. کامالً ،دادن شربت و 59به هنگام نیاز

 کاوشمانند فتیان است.  ،در میان بکتاشیان دست بیعت و مراسم پخت حلوا (،بستن )میان

بکتاشی  ـ دهد که علوی می نشان ،بکتاشی و فتوت ـ در آثار و احوال شیوخ طریقت علوی

پذیرفته است. وجود شعائر شیعی،  تأثیراز فتیان  ،مذهبیهای  در سادگی اعتقادات و آیین

از نقاط مشترک  احتماالً ،نداشتن تفکرات فلسفی و تمرکز بر انجام اعمال و مراسم خاص

پذیری علویان آناتولی از اهل فتوت بوده تأثیردلیلی بر سهولت  ،و خود است گروه این دو

 .است

 گیری نتیجه
بر مکاتب  ،ولی بودند که در قرون هفتم و هشتمتمتنفذ در آناهای  از گروه ،اصحاب فتوت

از جمله این  ،بکتاشی ـ ثیر فراوانی گذاشتند. طریقت علویأصوفی رایج در آناتولی ت
 حد به امیر عالقه بی بودن، متشیع وامدار فتیان بودند. ،مکاتب بود که در عقیده و عمل

نامه و نیز  خواندن ابومسلم انتساب سلسله شیوخ خود به آن حضرت، و علی ،نامنؤم
اسامی و  شربت بستن(، نوشیدن د )میانبستن شَ :رسومی چون اشتراک در آداب و

هایی است که بین اصحاب فتوت و بکتاشیان وجود دارد. به  از جمله شباهت ،کمربستگان
 حفظ کید بر انجام مراسم مذهبی تا تفکرات پیچیده وأ، تها سادگی آموزه ،رسد می نظر
گرفتن  با قدرت ،نهایت در و نمود ها را به هم نزدیک آن ،گروه دو ر شیعی در هرئشعا
 قتیطر نیبه ااصحاب فتوت از  یاریبس ،یندر دوره عثما یبکتاش ـ یعلو قتیطر
 .دنستپیو
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 ها: نوشت پی
                                              

اثیر، سبب آن را هجوم  ق آغاز کردند. ابن444وتاز در آناتولی را از حدود سال  . ترکان، تاخت1

داند. در دوره آلب ارسالن، این حمالت بیشتر شد و  ترکان غز و مهاجر به قلمرو سالجقه بزرگ می

، پیروز شد و امپراطور روم،  ق با وجود کمی قوای وی نسبت به لشکریان روم464عاقبت در 

صادر،  دار، بیروت: الکامل فی التاریخاثیر،  دیوجنس، به اسارت سپاهیان سلجوقی درآمد. )ابن

 (646، ص 9ج  ،ةالسادس ةالطبع

بی، به عظمت دوره عالءالدین کیقباد سلجوقی و حمایت او از شیوخ تصوف، اشاره کرده  بی . ابن2
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درست  ق669 خیتار ،نیبنابرا .شده است ادیاز او « مرحوم» دیموجود است، با ق رشهریدر ق یول

 .رسد یبه نظر م

 ؛142ن.ک: مخبر دزفولی، فهیمه، پیشین، ص 
Birge,John Kingsley, The Bektashi order of Derwishes, London, 1965, p 41. 
6. See: Ocak, Ahmet Yasar, Babaieler Isyani, Istanbul, 1980. 

 آثار و انجمن: تهران ،یسبحان قیترجمه توف ،ترک اتیدر ادب نینخست انیصوف اد،ؤکوپرولو، ف. ۸

 .266 ـ 244 ص ،ش1496 ،یمفاخر فرهنگ
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  ش.14۸9 : روزنه،تهران ،یسبحان قیترجمه توف ،یهای اسالم کشور فتوت در ،ینارلیگولپ. 9

 ش.1492، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، ها و رسائل خاکساریه نامه فتوت. افشاری، محسن، 9

، مقدمه، تصحیح و چهارده رساله در باب فتوت و اصناف. افشاری، محسن و مهدی مداینی، 14

 ش.1491توضیح مهران افشاری و مهدی مدائنی، تهران: نشر چشمه، 

، تهران: انتشارات علمی و پیدایش طریقت علوی ـ بکتاشی در آناتولی. مخبر دزفولی، فهیمه، 11

 ش.1499فرهنگی، 

مرکز تهران:  ،گری در آناتولی گری ـ بکتاشی ترکان، اسالم و علوی. امامی خویی، محمدتقی، 12

 ش.1492، المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مطالعات فرهنگی ـ بین
13. Ocak, Ahmet Yasar, Babaieler Isyani, Istanbul, 1980; Cosan, Esad, Haci 

Bektasveli Makalat, Ankara, 1986; Figlali, Ethem ruhi, Turkiyede Alevilik ve 

Bektasilik, Ankara, 1990. 

جزیره پهناوری است که از شمال به دریای سیاه، تنگه بسفر، دریای مرمره و تنگه  . آناتولی، شبه14

به  ، سوریه و عراق؛ از شرق به ایران؛ از شمال شرقی داردانل، از جنوب به دریای مدیترانه

ارمنستان و گرجستان؛ و از جانب مغرب به دریای اژه و بخشی از مدیترانه محدود است. امروزه، 

جزیره در بخش آسیایی ترکیه قرار دارد. برای اطالعات بیشتر درباره جغرافیای  تمام این شبه

 W.M.Ramsay, The Historical Geography of Asiaتاریخی این سرزمین، ن.ک: 

Minor, Amesterdam, 1962. 

ق پیامی برای 612کرد. وی در سال  . خلیفه عباسی، امرای محلی را ضدّ هم تحریک می16

اثیر،  نشانده خوارزمشاه، برانگیخت. )ابن پهلوان فرستاد و او را به جنگ منکلی، دست بن ازبک

ه ( همچنین، تحریک غوریان به شورش علی446، ص 12م، ج 1966 ، بیروت: دار صادر، الکامل

، تصحیح تاریخ جهانگشاسلطان محمد خوارزمشاه، از اقدامات وی بود. )جوینی، 

 (96، ص 2تا، ج  عبدالوهاب قزوینی، لیدن: بی محمدبن

 ر،یاساط :به کوشش دکتر عثمان توران، تهران ،اریخاأل ةریمسا خبار واأل ةمسامر ،ییق سراآ .16

 .266ـ  262ص  ،ش1462
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کوپک که مدتی دراز بر مسند وزارت نشسته و با کشتار بسیاری از . برای نمونه، سعدالدین 1۸

الدین  ای یافته بود، به دست جالد سپرده شد. همچنین، معین العاده دولتمردان سلجوقی نفوذ فوق

پروانه که خدمات بسیاری به دولت سالجقه روم کرده بود، به همان سرنوشت دچار شد. )آق 

 (262سرایی، پیشین، ص 

 .69ـ  66، صپیشین ،ینارلیگولپ. 19

، اثر عنصرالمعالی که بسیاری از آداب و رسوم دوره ساسانیان در نامه قابوس. یک باب کامل از 19

، مقدمه و حواشی سعید نامه قابوسآن ثبت شده است، به جوانمردی تعلق دارد. )عنصر المعالی، 

ر، خصوصیات طبقه ( همچنین، ملک الشعرای بها194ـ  1۸۸ش، ص 1462نفیسی، تهران: 

جوانمردی؛ آیین داند. )ملک الشعرای بهار،  اسواران در دوره ساسانیان را چون جوانمردان می

 ( 149ش، ص 1492، ترجمه احسان نراقی، تهران: سخن، جوانمردی

های شرقی دنیای  . فتوت، اصطالحی است که از حدود قرن دوم هجری در بسیاری از کشور24

شد که بر اساس  ویژه عراق و ایران متداول گردید و در مورد افرادی به کار برده می اسالم، به

های نیرومندی در شهرها به وجود   ای اشتراکات فکری و اجتماعی گرد هم آمده و تشکل پاره

( برای 164ش، ص 1491، تهران: فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان رومبانی، زهرا، آوردند. )ر

اطالعات بیشتر درباره ارتباط فتوت با جوانمردی در ایران باستان، ن.ک: ربانی، زهرا، پیشین، ص 

 .1۸1ـ  169

یفه ، شیخ مجدالدین اسحاق را با هدایای بسیاری نزد خل . عزالدین کیکاووس، پادشاه سلجوقی21

نامه فتوت خلیفه و شلوار فتوت و  اجازه بازگشت، هنگام به وی، تکریم فرستاد و خلیفه ضمن

 به اهتمام محمدجواد مشکور، ،نامه مختصر سلجوق،  بی بی هدایای فراوانی را به قونیه فرستاد. )ابن

ن سهروردی الدی ، شیخ شهاب ( همچنین، الناصر لدین اهلل، خلیفه عباسی96ـ  94، ص 1464 تهران:

را همراه با منشور حکومت روم، ارمنستان و دیار بکر، با هدایایی نزد عالءالدین کیقباد فرستاد. 

األوامر العالئیة فی أمور بی،  بی سهروردی، با دست خود بر پادشاه سلجوقی خرقه پوشاند. )ابن

 (242ـ  244، پیشین، ص العالئیة
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 .66. گولپینارلی، پیشین، ص 22

که لشکری « قولی. »1اند:  ، ارباب فتوت به سه شاخه تقسیم شده نجم زرکوب نامه فتوت. در 24

ظاهر با کافران و در حقیقت، با نفس خود  ، کسانی هستند که به . سیفی2اند؛  نیستند و محبان فتوت

. 4دهند؛  ، اخیان به آنان شمشیر می شمشیر داد به علی که پیامبر گونه جنگند و همان می

 (66نوشند. )گولپینارلی، پیشین، ص که شربت می« شربی»

های  ، نام بسیاری از اخیان را که بر سنگ قبرهای اسالمی فتوت در کشور. گولپینارلی در کتاب 24

 (146ـ  144کند. )گولپینارلی، پیشین، ص  ، ذکر می متعلق به دوره سلجوقیان نقش بسته

 . 291ش، ص 14۸9 ر،یرکبیام تهران: ،وجو در تصوف ایران جستکوب، عبدالحسین،  . زرین26

 .296ـ  29۸، ص  ق1446 :روتیب ،بطوطه رحله ابنبطوطه،  . ابن26

 . 246ص  ق،1442  ،ةعامر ةمطبع ، استانبول:تواریخ آل عثمان. پاشازاده، عاشق، 2۸

، ص 1ش، ج 1494، ترجمه وهاب ولی، تهران: تاریخ عثمانی. اوزون چارشیلی، اسماعیل، 29

14۸.  

 .644، پیشین، ص األوامر العالئیة فی أمور العالئیةبی،  بی ابن. 29

اکنون شهرستان حاج بکتاش، واقع در استان نوشهر ترکیه است و در آن،  . این روستا، هم44

 مجموعه آرامگاه، موزه و خانقاه حاج بکتاش قرار دارد.

. فغاللی، به اسامی خلفای حاج بکتاش اشاره کرده است. وی، از کسانی چون: سید جمال 41

سلطان و تاپدوق امره، نام برده است.  سلطان، ساری اسماعیل سلطان، رسول بابا سلطان، پیر ابی

ساری سلتوق، مؤسس بکتاشیه، در بالکان، و برق بابا، از خلفای حاج بکتاش، در دربار غازان 

 (Figlali, p 9-188. )خان بود

. در طریقت علوی ـ بکتاشی، به رعایت ادب و مهربانی، نه تنها با موجودات زنده، بلکه با 42

 (Figlali, p 95جان نیز توصیه شده است. ) اشیای بی

ق(، پیر صنف 669احمد، معروف به اخی اورن یا اخی اوران ) بن . ابوالحقایق نصیرالدین محمود44

 گذار طریقت اخی لیق در آناتولی است. دباغان ترک و پایه
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34. Golpinarly, Vilayat-Name,ss. Istanbul, 1995, pp 50,54&59. 

 ، پیشین.چهارده رساله در باب فتوت و اصناف. ن.ک: افشاری، محسن و مهدی مداینی، 46

 .49ـ  46. گولپینارلی، پیشین، ص 46

 .۸6. همان، ص 4۸

اند.  . بیشتر محققان به پیوستن فتیان به طریقت علوی ـ بکتاشی در دوره عثمانی اشاره کرده49

 ;Birge, p 182؛ 91؛ گولپینارلی، پیشین، ص 129ـ  ۸)امامی خویی، محمدتقی، پیشین، ص 

Figlali, p 121) 

 .94. مخبر دزفولی، فهیمه، پیشین، ص 49

 دانشگاه تهران، یمرکز کتابخانه ،یخط نسخه ه،ینیکلمات ع و هیبیغ مقاالت ،یبکتاش ول حاج .44

 .4۸41 ش

. سلسله دیگری نیز برای حاج بکتاش نقل شده است که تا جنید بغدادی، مشابه سلسله قبلی 41

، امام ، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظماست؛ اما پس از او، به امام رضا

 شود. برای اطالعات بیشتر، ن.ک: هی میمنت و حضرت علی ، امام حسینسجاد
Ali Aktas, Hunkar Haci Bektas Veli, Alevilik Bektasi Arasimalari Sitesi, 

Istanbul, 2005, p 2.  

42. Birge, p 8-147. 

ش، ص 14۸4فراروان،  ، تهران:آیین قلندری. ن.ک: میرعابدینی، حسن و مهران افشاری، 44

249. 

یا کسی که  و زمین کوبید بر را رفتن نباید محکم پا شده است هنگام راه. مانند اینکه توصیه 44

 (Figlali, p 165د. )ببوس بالش را باید گوشه لحاف و ،شود وارد بستر می

 ، 1466 ،یبیهای ج کتاب یشرکت سهام ، تهران:ابومسلم سردار خراسان. یوسفی، غالمحسین، 46

 .194ـ  6ص 

به ترکی، و چهار نسخه از آن به فارسی، در کتابخانه ملی پاریس  نامه ابومسلم. نُه نسخه از 46

به ترکی  نامه ابومسلمهای استانبول، نوزده نسخه خطی از   موجود است. همچنین، در کتابخانه

 موجود است. )یوسفی، غالمحسین، پیشین(
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که از  موسی طرسوسی، از نویسندگان سده ششم هجری است بن علی بن حسن بن . ابوطاهر محمد4۸

و  نامه قهرمان، نامه دارابزندگی وی اطالع چندانی در دست نیست. وی، مؤلف آثار ادبی چون: 

، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، دائرة المعارف بزرگ اسالمیاست. )ن.ک:  نامه ابومسلم

 «(ابوطاهر طرسوسی»ش، ذیل مدخل 146۸

 . یوسفی، غالمحسین، پیشین.49

، به کوشش نامه؛ حماسه ابومسلم خراسانی ابومسلم حسین، بن ی، ابوطاهر علی. ن.ک: طرسوس49

 ش.1466اقبال یغمایی، تهران: 

 .246ص  ،. پاشازاده، عاشق، پیشین64

جنبش زنان آناتولی، فاطمه . برای اطالعات بیشتر درباره باجیان روم، ن.ک: بایرام، میکاییل، 61

 ش.1494، تهران: ، ترجمه وفایی وجودکیباجی و باجیان روم

 . پیر و مرشد کامل.62

 .422. امامی خویی، محمدتقی، پیشین، ص 64

 .49ـ  46. گولپینارلی، پیشین، ص 64

 تهران: ،یمحمد داماد قیمقدمه و تعل ،انیالفت صئخصا یخوان فاأل ةتحف . کاشانی، عبدالرزاق،66

 .242ـ  244ش، ص 1499 ،یو فرهنگ یانتشارات علم
56. Esad Cosan, Haci Bektasveli Makalat,s. p 27. 

دانستند،  می رسومشان و آداب و عقاید درباره بایست می مریدان آنچه فتوت اهل بین . در6۸

 این به. شد می داده آموزش ها آن به عربی یا فارسی منثور جمالت یا شعر صورت به عموماً

 (۸2گولپینارلی، پیشین، ص . )شود می گفته «ترجمان» سخنان،

 .14سوره فتح، آیه  .69

. در بین بکتاشیان، نیاز، نوعی نیایش به جای نماز است که عبارت است از: بر روی زمین 69

 ، هر دو دست را جلوگذاشتن و زمین را بوسیدن. زانوزدن

 .99. گولپینارلی، پیشین، ص 64


