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  هاي صوفی طریقت بررسی نقش و کارکرد
 وري عثمانی با تأکید بر طریقت بکتاشیهتدر امپرا

 **محمدحسن راز نهان /  *تقی شیردل

  چكيده
امیرنشین عثمانی براي تثبیت و حفظ قدرت خود، تحوالت مهمی را پشت سر گذاشت. در 

هـاي   عواملی چند نقش داشتند که توجه به دراویـش و طریقـت  حفظ قدرت، این پروسۀ 
عوامـل مهـم بـود.    از یقت بکتاشیه، رگیري از نفوذ و قدرت آنان، به ویژه ط بهرهصوفی و 

گـذار در تـاریخ    هـاي مهـم و تـأثیر    طریقت بکتاشیه منسوب به حاج بکتاش ولی، از فرقه
قرن هفـتم هجـري در آسـیاي صـغیر      هاي پیدایش آن به وري عثمانی است که زمینهتامپرا

گـذاري شـد،    هضت باباییـه در آسـیاي صـغیر پایـه    گردد. این طریقت که بر اساس ن میبر
نفـوذ خـود را در سـالطین عثمـانی     ، چـري  توانست از طریق پیوند با سازمان نظامی ینی

مذهبی امپراتوري عثمانی نقـش داشـته   ـ   گسترش داده و چندین قرن در تحوالت سیاسی
  باشد.

هاي صوفی، به ویژه  طریقتعلل توجه سالطین عثمانی به   در این مقاله سعی شده است تا
 -هاي پیدایش بکتاشیه و چگونگی ورود و نقش آنان در مناسـبات سیاسـی   بکتاشیه، زمینه

 مذهبی امپراتوري عثمانی بررسی شود.
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  مقدمه
هاي زیادي داشت که یکی از این پیامدها مهاجرت  تم هجري پیامدحملۀ مغوالن در قرن هف

بسیاري از بزرگان و عالمان و رهبران دینی به آسیاي صغیر بـود. بـا مهـاجرت دراویـش و     
هـاى اصـلى تجمـع     هاي صوفى به آناطولى، ایـن منطقـه بـه یکـى از مکـان      رهبران طریقت
، تصوف نه تنها در ایران، بلکـه در  هاى صوفى تبدیل شد. در چنین شرایطى صوفیان و فرقه

مند شد. متصوفان بزرگى کـه   ویژه آسیاى صغیر از شکوفایى خاصى بهره قلمرو عثمانى و به
ویژه بـا   هاي گوناگون، به زیستند و به شیوه جهان اسالم شهرت یافتند، در این محیط مى در

ر اساسى اقـدامات ایشـان   پرداختند. تأثی آثار منظوم خود، به انتشار عقاید طریقت خویش مى
غیـر از هجـوم    1شـود.  در حیات اجتماعى آناطولى قرن چهاردهم میالدي آشکارا دیده مـى 

انگارى سلجوقیان روم و به عبارتى، تسامح و تساهل آنـان   امنى ناشى از آن، سهلنامغول و 
 رفـت.  شمار مـى  ادیان و مذاهب، عامل عمده شیوع و گسترش تصوف در آناطولى به رةدربا

، شـمس تبریـزى  ، الـدین  موالنا جـالل ى چون ا از این رهگذر بود که عرفا و مشایخ برجسته
و... به آسیاى صغیر مهـاجرت   اوحدالدین کرمانى(دایه)،  الدین رازى نجم، فخرالدین عراقى

از جمله  2وجود آمد. هاى صوفى و عرفانى نیز در آسیاى صغیر به کرده، و به تبع آن، طریقت
ـ   محمد رضـوي  سـید ( حـاج بکتـاش ولـی   ه آنـاطولی مهـاجرت کـرد    جمله بزرگانی کـه ب

  ) بود که طریقت بکتاشیه با انتساب به وي در آسیاي صغیر شکل گرفت.نیشابوري
با ظهور دولت عثمانی در اوایل قرن هشتم هجري در آسیاي صغیر که با تسلط بر دیگر 

ورود بکتاشـیان بـه    تحوالت بعدي، زمینـه بـراي   نیز هاي منطقه صورت گرفت، و نشین امیر
وري عثمانی فراهم شد. سالطین عثمانى به دالیل سیاسـى و بـراى   طساختار قدرت در امپرا

وریى که اقوام و مذاهب گونـاگون را در خـود جـا داده بـود، بـه      طوحدت بخشیدن به امپرا
نگریستند، جایگاه و نفوذ طریقـت بکتاشـیه    احترام مى ةهاى صوفى به دید رهبران و طریقت

  امپراطورى عثمانى را نیز باید از این زاویه بررسى کرد.در 
ها و مقـاالت بسـیاري بـه نگـارش      در مورد طریقت بکتاشیه و آیین و عقاید آنان کتاب

درآمده است، ولی با این حال بـه مناسـبات آنـان بـا سـالطین عثمـانی و سـازمان نظـامی         
نخستین کسی اسـت   ارد براونادو. ه باید و شاید توجه جدي نشده استک چري، آنچنان ینی

مقالۀ خـود   براونکه راجع به فرقۀ بکتاشیه و آداب و رسوم آنان تحقیقاتی انجام داده است. 
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م اولین تـالش  1908منتشر کرد. در سال  1907را در روزنامۀ انجمن آسیایی به تاریخ ژوئیه 
صـورت   3وبپرفسور ژاکـ جدي براي نقد و بررسی فرقۀ بکتاشیه در کشور آلمان و توسط 

از دانشگاه اسـتانبول، اولـین کتـاب مـذهبی      پرفسور فواد کوپرولو  م1918پذیرفت. در سال 
و مطالعۀ  حاج بکتاش ولیهاي  اي از آن را به سنت خود را منتشر کرده، بخش قابل مالحظه
م تحقیقـات نسـبتاً   1937در سـال   4جان .ك . بیـرج منتقدانۀ حقایق تاریخی اختصاص داد. 

فرقـۀ  ع به تاریخ و عقایـد بکتاشـیه انجـام داد و آن را در کتـابی تحـت عنـوان       جامعی راج
نیز دو کتـاب مهـم دربـارة بکتاشـیه و      عبدالباقی گولپینارلیمنتشر ساخت.  دراویش بکتاشیه

منتشـر   مناقب حاج بکتاش ولـی یـا   نامه والیتو  بکتاشی نفسی لربا عنوان  حاج بکتاش ولی
و  حاجی بکتاش ولـی تحقیقاتی مهم در خصوص زندگی هاي  ساخت که از جمله پژوهش
  شوند. طریقت بکتاشیه شمرده می

  هاي صوفی  الف) علل توجه امپراتوری عثمانی به طريقت
هـاى   امیرنشین عثمانى در راه تبدیل خود به یک امپراطورى قدرتمند و سپس تحکـیم پایـه  

هـاى   درویشـى و طریقـت  هـاى   قدرت خود، به ویژه در نـواحى مـرزى، همـواره از گـروه    
بـا کفـار، نخسـتین    » غـزا «جنگ مقدس یا است.  کرده صوفیانه حمایت و از آنها استفاده می

هاى غـازى بـود    که امیرنشین عثمانى خود از جمله دولتچرا بناى دولت عثمانى بود، سنگ
در فرهنـگ    5وجود آمـد.  دوم قرن هفتم هجري/ سیزدهم میالدي در آناطولى به ۀکه در نیم

ناشدنى بـا کفـار    هاى قطع هاى مرزى، غلبه با مفهوم جنگ مقدس یا غزا بود. جنگ میرنشینا
هایى انجامید که تحت فرمان غازى بودند، و مخصوصاً دعـاى   با عنوان غزا، به تشکیل گروه

نخستین سالطین عثمانى  6شد. خیر شیوخ، از اسباب تأیید و استقرار این رهبران شمرده می
ق)، عنوان غازى داشتند. این امر به سـبب  762-725( اورخانق) و 725-679( عثمانچون 

جویى امیران غـازى و رهبـران ایلـى و نیـز اهـل خرقـه و        همان روحیه شهسوارى و جنگ
ت بود کـه بـا تحریـک بـه جنـگ و جهـاد علیـه کفـار، همـواره از سـوى           هاى اخو انجمن
اسـتفاده  آنهـا   صـفویه در ایـران از   هاى اسالمى، نظیر امپراتورى عثمانى و امپراتـورى  دولت

شد. به همین علت امیرنشین عثمانى که زمانى تحت فرمان دولت سالجقه روم، دفـاع از   می
دار شده بود، خود بعدها براى حفظ مرزها و جنگ با دشـمنان، از   مرزهاى آناطولى را عهده

 ت استفاده فراوان برد.هاى اخو هاى ایلى و انجمن گروه
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هـاى غـازى را علیـه کفـر      گونه که در مقام امیران نواحى مرزى، تـرکمن  انها هم عثمانی
یز وحدت و نظـم را بـه آنـاطولى    ت نهاى اخو کردند، در مقام کارگزاران انجمن رهبرى مى

(پهلوانان)، » اَلپلَر«هاى  ها و دسته در تاریخ و روایات قدیم عثمانى، از گروه 7گرداندند. مىباز
(اخوان و برادران) گزارش شده که یاران و مصـاحبان  » اخیلر«ن بحق) و اصال(و» اَلپ اَرنلر«

ها یا همان پهلوانان از سنت قهرمانى ترکان آسـیاى میانـه پیـروى    »الپلر«عثمان غازى بودند. 
خوانده » اَلپ اَرنلر«در مرزها خود را زیر پوشش غزاى اسالمى پنهان کرده و آنها  کردند. مى
هـاى منسـوب بـه طریقـت بابـایى بودنـد کـه در         هـا غـازي  »لـرن  پ ال«همچنین  8شدند. مى

ابـدال  ، ابـدال موسـى  ، قیق لى بابـا شرکت داشتند، نظیر  اورخانهاى مختلف در کنار  جنگ
  9.... و دو غلو بابا، مراد
هایى بودند  شدند، از دیگر گروه هاى اخوت نیز نامیده مى که انجمن» اخیها«ها یا  »اخیلر«

زن پـدر » شـیخ اده بـالى  «ده کرده بود. استفاآنها  انى هنگام تأسیس، از نفوذکه امیرنشین عثم
انـد کـه    گفتـه  10رفـت.  شمار مـى  از بزرگان طریقت اخى (اخلیر) آن روزگار به عثمان غازى

، مقام غازى پیدا کرد و بنا به رسم اخى، شمشـیر بـه   شیخ اَده بالىبر اثر ارشاد همین  عثمان
ه « کمر بستن تحت تـأثیر  محقق است که شمشیر بر 11بست. عثمانکمر  همـان اهـل   » فتوتیـ

اي بـا اربـاب فتـوت     مناسـبات حسـنه   اورخـان و  عثمـان همچنین  12فتوت پیدا شده است.
ق) نیز یکى از رجال اهل فتوت و رئیس اخیان بوده اسـت.  788-762(مراد اول اند و  داشته
عثمـان از   رسمى هم نداشته باشد، بر آل توان گفت که این آیین اگر صورت ترتیب، مى بدین
  13هاى خیلى کهن به ارث رسیده است. زمان

  قــدرت و نفــوذ سیاســى صــوفیان را ســتیزي، همچنــین نیــروى کاریزمــایی و ظلــم
  شـیوخ طریقـت در معـاریف دینـى مبلـغ      عنصر تساهل کـه  کرد. در واقع، دو چندان مى

ــد ــر مشــت  ،آن بودن ــین وجــود عناص ــاى و همچن ــه رك در باوره ــى و آنچ ــع ایل   جوام
شیعى خوانده مىتعالیم تصو شـد، و نیـز پویـایى و تحـرك اجتمـاعى و جغرافیـایى        ف

جـا و بخصـوص    کرد در همـه  رهبران طریقت نسبت به علماى دینى که آنان را قادر مى
از عوامـل فرعـى نزدیکـى     غزاى مقدس در ثغور دارالکفر عناصر ایلى را همراهى کنند،

  14.استبوده هم  آن دو با
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هـاى   ف و فرقـه رسد سالطین عثمانى و علمـاى رسـمى در خصـوص تصـو     به نظر مى
هـایى   که سالطین عثمانی بیشتر بـه  فرقـه  چرا صوفى، رفتارى دوگانه در پیش گرفته بودند،

کردند که به مفاهیم عقیدتى دین اسـالم (دیـن حنیـف) معتقـد بـوده و از طرفـى        توجه می
توان بـه فرقـۀ    علماى رسمى نیز وجود و کارکرد مذهبى آنها را تأیید کنند. در این زمینه می

  اشاره کرد. بدرالدین سماونهقلندریه و نیز جنبش 
  نظمـى آنـاطولى   اوج نـاآرامى و بـى   ۀ، شاید نقطشیخ بدرالدین سماونهماجراى نهضت 

  مصـادف  شـیخ بدرالـدین  در واقـع، قیـام     15در قرن نهم هجـري/ پـانزدهم مـیالدي باشـد.    
ــا دوره ــه در ب ــی شکســت عثمــانی اي شــد ک ــره  پ ــگ آنق   آشــوب وق)،  805(هــا در جن

  هـاى خـانگی   جنـگ  بلواى سیاسـى در سـرزمین آنـاطولى حـاکم بـود، و در همـین دوره،      
 منجر شد. محمد چلبىیا  سلطان محمد اولدر گرفت که به پیروزى  اول بایزیدبین پسران 

ــفتۀ  1421 - 1413ق / 824 - 816( ــاع آشــ ــتر و اوضــ ــین بســ ــع، در چنــ   م) در واقــ
 شـیخ بدرالـدین سـماونه   هاى مردمى، نظیر قیام  اجتماعى بود که شرایط براى قیام -سیاسى

  در ایـران، بـه آنـاطولى وارد    تیمـور لنـگ  که پس از پیـروزى   سماونىبدرالدین فراهم شد. 
  لـم و معرفـت، مقـدمات الزم را بـراى    شد، با گذراندن یک دوره سـیر و سـفر و کسـب ع   

  در اثنـاى سـیاحت در آنـاطولى کـه بـه قصـد       شیخ بدرالـدین  16یک نهضت فراهم ساخت.
  و در منـاطقى پرداخـت،  » بـاطنى «گرفت، به انتشار عقاید صـوفیگرى یـا    ارشاد صورت مى

  آنـان را بـراى انجـام مقاصـد خـویش     کرد، ضمن تماس بـا ترکـان علـوى،     که مسافرت مى
  کـرد  بدرالـدین را مـأمور سـرکوبى    بایزیـد پاشـا  ، سـلطان محمـد اول   17سـاخت.  آماده مـى 

و سرانجام در جنگى که بین طرفین در گرفت، بدرالدین اسیر و نزد شاه برده شـد. در یـک   
  بـه شـیخ   سـلطان محمـد  در گرفـت،   بدرالـدین و  محمد اول عثمـانى وگویى که بین  گفت

اي؟ در درونت چه مارى سر برداشت کـه   چرا رنگت زرد شده؟ تب نوبه که نگرفته«گفت: 
گرایـد،   آفتاب در وقت غروب بـه زردى مـى  «جواب داد:  بدرالدین» در یکجا آرام نگرفتى؟

اند در النه خود باقى بماند. اگر رهروى را مار بگـزد از  تو شاهین آید او نمى ۀاگر مار در الن
یابـد و آفتـاب در    گراید. مار با دیدن آفتاب نیـرو مـى   اثر زهر مار، رنگ رخش به زردى مى

 18»گراید. وقت غروب به زردى مى
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به علم و فضل مشهور و نزد عمـوم در حـل مشـکالت اجتمـاعى،      بدرالدینکه  از آنجا
از میـان علمـا و فقهـا     19مجازات شیخ را بـه علمـا واگـذار کـرد.     دسلطان محمزبانزد بود، 

 بدرالـدین (هراتى) با شیخ به مناظره نشست و سـرانجام   موالنا حیدر هروىشخصى به نام 
گـذارى در دیـن، گناهکـار     به اتهام آشوبگرى و بر هم زدن نظم جامعه و همچنـین بـدعت  

 20ز کرده، و اموالش را به وارثش دادند.آوی ، حلقسلطان محمدشناخته شد و او را به دستور 
 موالنا سـعد هراتـى  فقیه بود، به فتواى فقیه ایرانى،  بدرالدینکه چون « نویسد: مى پورگشتال

 21»گذاران از حلق بیاویختند. که از شاگردان تفتازانى بود، او را مانند گناهکاران و بدعت

که در ایـران در برابـر تهـاجم    هاى اجتماعى بود  العمل قلندریه یکى از شدیدترین عکس
مغول و سپس تشکیل حکومت ایلخانى در این سرزمین، نضج و نیرو گرفت. قلندریان کـه  

گونه ارتباط و نزدیکـی بـا مقامـات حـاکم را     هرآشکارا قوانین شریعت را زیر پا گذاشته و 
پس از تأسیس امپراطورى عثمـانى و هنگـامى کـه علمـا و روحـانیون       22کردند، محکوم می
آمدند، آنان بـه مخالفـت بـا وضـع جدیـد      به صورت عناصر اصلى طبقه حاکم درحکومتى 

علیه حکومت عثمـانى در آنـاطولى بـر پـا     » جاللى«هایى که با عنوان  برخاسته و نیز در قیام
ها سبب شـد کـه    گیري ها و موضع همین مخالفت 23شد، حضور گسترده و فعالى داشتند. مى

م)، گروهـى از  1512-1481ق/918 -886( سـلطان بایزیـد دوم  قصد علیه جـان  سوء پس از
بگیرنـد، و ایـن تعقیـب    شدند، به سختى تحت تعقیب قرار  نامیده مى 24طورالققلندران که 

این شرایط بـه ظهـور فرقـه بکتاشـیه و      25سبب شد که این گروه داخل فرقه بکتاشیه شوند.
چـرا کـه ایـن    ؛ مک شایانی کردداخل شدن آنان در ساختار قدرت در امپراتوري عثمانی  ک

فرقه بیش از هر فرقه دیگر به مفاهیم عقیدتى دین حنیف اسالم معتقد بود، و نیز بـه سـبب   
بـا ایـن    26.پذیرفتند عثمانى، علما و متشرعان رسمى، بیشتر آن را می ۀاش به سلسل وابستگى

ابـزارى و  هاي صـوفى و جایگـاه آنـان، نگـاهی      حال، نوع نگاه سالطین عثمانى به طریقت
  ورى بود.طاستفاده از آنان براى حفظ امپرا

هاى صوفیانه در امپراطورى عثمانى با توجه به موقعیت و عملکـرد خـود و نیـز     طریقت
مهرى قرار  کردند، مورد توجه یا بى مىتبلیغ نوع تعالیم و تجربیات مذهبى که در میان مردم 

واکنش مردم به کارهاى غیرمعمول، و که سالطین عثمانى براى جلوگیرى از چرا گرفتند، مى
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نشـینى کمـک    دارى و حفظ موقعیت خود، به پیشرفت تصوف و خانقـاه  ناتوانى در مملکت
کردند. حال چندان جاى تعجب نیست که اگر گفته شود در مملکت عثمـانى بـالغ    مؤثر مى

ثمـانى  که از این تعداد، یک سوم آن قبل از دولـت ع  سلسله درویشى فعالیت داشتند 36بر 
ها پس از تشکیل دولت عثمانى در اواخر قـرن   وجود داشت، و دو سوم دیگر از این سلسله

همچنین حمایت امراى آناطولى و سالطین عثمانى از اهل  27وجود آمده بود. هفتم هجري به
سـو، و نفـوذ رهبـران صـوفى در حاکمـان و سـالطین        هاى صوفیانه از یک خرقه و طریقت

شـبرد و گسـترش هـر دو جریـان تـأثیر فراوانـى داشـت، بـه         یدر پعثمانى از سوى دیگـر،  
اربـاب   ةکه سالطین عثمانى و رجال دولت این کشور، نهایت احترام و ادب را دربار طوري

دادنـد. بـراي    ها گشوده و موقوفـاتى اختصـاص مـى    ها نگه داشته، به نام آنان خانقاه طریقت
مردمـان خـدا بـود و از برکـت دعـاى      که طالب صحبت فقرا و محبت  غازى اورخانمثال، 

هـایى بـراى    معابـد و خانقـاه  » کشیش طاغى بورسه«کوه  ۀایشان بورسه را فتح کرد، در دامن
ضـمن رعایـت حـال پیـروان شـیخیه از       اورخـان همچنین  28هاي شیخیه بر پا کرد. درویش

 گونـه شـورش و عصـیان   نترل آنها را بـراى جلـوگیرى از هر  کرد و ک وجودشان استفاده مى
  29گرفت. احتمالى نادیده نمى

سـاخته و   حـاجى بکتـاش  ق) گنبدى سربى بر باالى مزار 805-792( سلطان بایزید اول
 بایزیـد دوم  30ق) خانقـاه و مسـجدى در جـوار آن، بنـا کـرد.     855-824( سلطان مـراد دوم 

نشینان حقـوقى   هاى صوفیه و مریدان آنان و نیز زاویه ق) نیز براى مشایخ مکتب886-918(
ق) 926ــ 918یکم ( سلطان سلیم 31شد. معین کرد که به صورت مستمر به آنان پرداخت مى

مشـرب و عـارف بـود، در اثنـاى جنـگ مصـر، بـه سـبب ارادت          که خود حکمرانى صوفى
ترین صوفیان اسالمى بـود، دسـتور    ق) که از بزرگ838-560( الدین عربى محىبسیارش به 

داد تا آرامگاه او را بازسازى کرده و مسجد و عمارتى در جوار آن برایش ساختند، و هنگام 
  32بازگشت از جنگ نیز با برخى از صوفیان مالقات داشت.
ها شرکت کرده و با حضور خـود،   از طرف دیگر، پیروان طریقت نیز گاهگاهى در جنگ

بخشیدند، به طوریکه شاهان عثمانى هنگـام   مضاعفى به امیران و سرداران عثمانى مى ۀروحی
بسته و برخـى از پیـروان و مریـدان    » غزا«عزیمت به جنگ، به دست برخى از آنان شمشیر 
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هـا   که تعدادى از پیروان طریقت، به ویژه بکتاشی بردند، چنان آنان را همراه خود به جنگ مى
در کنـار جنگجویـان    ق)855 – 824( سلطان مـراد دوم در زمان  33،در دومین جنگ قوصوه

 ارتش عثمانى به نبرد پرداختند.

  وری عثمانیطامپرا ب) چگونگی ورود بکتاشيه به ساختار قدرت در
  . حاجي بكتاش پيشوای طريقت بکتاشيه۱

، درویش و صوفى قرن هفـتم هجـرى کـه    حاج بکتاش ولىیا  سیدمحمد رضوى نیشابورى
هاى مـورد منازعـه و آمیختـه بـه      کتاشیه نام خود را از وى اخذ کرده، از شخصیتطریقت ب

افسانه در بین مورخان است که اطالعات دقیقى از زندگى وى در دست نیست. منابع، نام و 
بن موسـى   محمدبن ابراهیم 35،محمد نیشابورى 34،سیدمحمد رضوىصورت ه نسب وى را ب

حـاج  انـد.   آورده 37بـن موسـى   ن سـلطان ابـراهیم  بـ  حاج بکتاش ولىو همچنین  36خراسانى
مشـهور   حـاج بکتـاش ولـى   ها به  وي در میان ترك 38اند. را بکتاش رومى نیز نامیده بکتاش

  39شده است.
اي ترکـى و بـه    و معناى آن، در منابع آمده اسـت کـه کلمـه   » بکتاش«در خصوص لفظ 

او گفته شده است که  گذاري بارة علت نامدر 40معناى، برادر بزرگ، صاحب و شریک است.
نیز وقتـى انـدك فتحـى کـرد، بـه       عثمانداد،  سلطنت مى ةوعد عثمانبه  حاج بکتاشچون 

این احتمال نیـز وجـود دارد کـه     41، یعنى برادر بزرگ سلطنت داد.»بکتاش«لقب  سیدمحمد
شـناخته  » ولـى «اش، از سوى قبایل ترکمان به عنوان  به علت زندگى زاهدانه حاجى بکتاش

یکى از علماى نیشابور  احمد شیخدختر  خاتم، و مادر وى سیدابراهیم ثانىپدرش  42شد. مى
و تـاریخی بـودن شخصـیت     حاجى بکتاش ولىبیشتر منابع بر خراسانى بودن  43بوده است.

آمـده کـه مـوطن آن جنـاب      شـیروانى  بسـتان السـیاحه  که در  چنان 44گذارند، وي صحه مى
هـایى   ، بـا پیرایـه  حاج بکتاش ولـى در برخى منابع  45خراسان و در شهر نیشابور بوده است.

و همچنین یکى از پیشوایان اهل حق و از اقطـاب چهـل    46سیداسحاق علوى برزنجىهمان 
، معاصـر  حـاج بکتـاش  ، افالکى مناقب العارفیندر   48در اهل حق معرفى شده است. 47تنان

بود، گرچه در قید و درون  دل و روشن که مردى عارف شمرده شده الدین بلخى موالنا جالل
  49بند شریعت نبود.
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را دوران کسـب علـم و معرفـت و     حـاج بکتـاش  هـاى اولیـه زنـدگى     بیشتر منابع سال
سپرى شده اسـت.   50لقمان پرندهو  احمد یسوىاند که در کنار  فراگیرى علوم مذهبى دانسته

 اولیاء افنـدى  51کند. معرفى مى احمد یسوىرا شاگرد و جانشین  حاج بکتاش د کوپرولوؤاف
 احمد یسـوى را مرید  حاج بکتاششود، ضمن اینکه  شناخته مى »چلبى«م)، که با نام 1679(

و همراه با تعدادى از مقدسین و  احمد یسوىبه فرمان  حاجى بکتاشنویسد که  داند، مى مى
، صـارى سـلتوق  و  الـدین عربـى   محى، الدین تبریزى شمس، محمد بخاراپارسایان، از جمله 

، پس از فراگیرى علوم مذهبى ظـاهر و  حاجى بکتاش 52الد روم (آسیاى صغیر) شد.راهى ب
جـا بـه جهـاد     ، بـه بدخشـان رفـت و در همـان    احمـد یسـوي  باطن، به دستور مرشد خود، 

تربـت  گشت به خراسان، سفر نجف در پیش گرفـت و چهـل روز در   پرداخت و بعد از باز
نشینى اختیار کرد،  مکه رفت و در آنجا گوشهمجاور ماند و از آنجا به  موالى متقیان، على

المقدس شده، مسجد اقصى و تربت انبیـا را زیـارت و بـه دمشـق و      آنگاه از مکه روانه بیت
کـه در   چنـان  53حلب سفر کرده، و سپس به بالد روم رفت و در همانجا رحل اقامت افکند،

  آمده است: طرائق الحقایق
مدتها روز و شب در صحراها گردیده، در نجف  جذبۀ من جذبات الحق ایشان را ربوده و

. ق در عوالم مکاشفه، مأمور   ه 660ها معتکف بوده و در حدود  اشرف و مکه معظمه مدت
 54. ...به مسافرت و سیاحت روم گردیده، ببالد روم آمده

از چه زمانى به تبلیغ اصول خود در میان قبایل ترکمان آسـیاى صـغیر    حاجى بکتاشاینکه 
و نقـش وي در جنـبش    بابا اسحاقمشخص نیست، اما منابع از رابطۀ وي با  پرداخت دقیقاً

داند که به نهضـت   وى را از جمله صوفیانى مى مصطفى شیبىکه  دهند، چنان یه خبر مییبابا
، پیشـواى باباییـه   بابا اسحاقیکى از یاران  ى بکتاشحاجالبته ممکن است  55باباییه پیوست.

رسد که در جنبش باباییه فعالیت و شور و حرارت قابـل تـوجهی    بوده باشد، اما به نظر نمی
توان گفت که بـه سـبب شخصـیت و نفـوذى کـه در میـان        از خود نشان داده باشد. بله می

ا پیرامـون خـود جمـع کنـد.     ترکمانان داشته، توانسـته اسـت بازمانـدگان شـورش باباییـه ر     
ها جان سالم بدر بردنـد،   اما کسانى که از شورش بابایی« نویسد: در این زمینه مى گولپینارلى

جمع شدند و او به عنوان سرور باباییان، شیخ قلندران و پادشاه ابـداالن   حاجى بکتاشدور 
  56»شناخته شد.
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هر (در ترکیـه فعلـى) رفتـه،    پس از این واقعه از سیواس به آماسیه و قیر ش حاج بکتاش
(حـاجى بکتـاش   » قره اویوك«کند. در ادامه از قیصریه به  سپس به شهر قیصریه عزیمت مى

 57اى میان قیصریه و قونیه رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. کنونى) قصبه

  چری های پيوند بکتاشيه با ارتش ينی . زمينه۲
چرى پیوند خـورده، بـه طوریکـه     ارتش ینى تاریخ و سرنوشت بکتاشیه با ظهور عثمانیان و

اجتماعى بکتاشـیه، شـناخت و آگـاهى نسـبى از      -براى آگاهى از تاریخ و تحوالت سیاسى
گیرى آن در حکومت عثمانى الزم و ضـرورى بـه نظـر     چرى و چگونگى شکل سازمان ینى

  رسد. مى
 -اى از تحوالت سیاسـى  م فصل تازه1280ق/679با تأسیس امپراطورى عثمانى در سال 

 محمــد دوماجتمــاعى و مــذهبى در جهــان اســالم آغــاز شــد. ســالطین مقتــدرى چــون  
ــ855( ــلیم اولق)، 886ـ ــانونىق)، 926-918( س ــلیمان ق ــارمق)، 974-927( س ــراد چه  م
 58تکا به ارتش سازمان یافته اُجـاق با ا... ق) و1099-1058( محمد چهارمق)، 1033-1050(

چرى و دیگر نهادهاى نظامى و نیز با مجهز شـدن بـه تسـلیحات نـوین و همچنـین بـا        ینى
اجتمـاعى آن روز دنیـا، نـه تنهـا توانسـتند بـه فتوحـات         -بـردارى از شـرایط سیاسـى    بهره

ذهبى هـاي مـ   اى نایل آیند، بلکه موفق شدند، از این طریق نیروى فکـرى و جریـان   گسترده
موجود در جامعه عثمانى، چون بکتاشیه را به دیگر نقاط، نظیر منطقه بالکان در اروپا اشـاعه  

هـا   چرى ها را بیشتر از طریق ینى دهند. شاید به همین علت است که امروز در اروپا بکتاشی
 59شناسند. مى

د، باید چرى افتادن اینکه چرا سالطین نخستین عثمانى به فکر تأسیس سازمان نظامى ینى
بـه نیـروى مسـلح بیشـترى نیازمنـد      آنها  ها در بالکان، یادآورشد که با گسترش نفوذ عثمانى

کـرد کـه بـا     ترتیب، حضور نیروى پیاده کادر ثابتی را در آن منطقه ایجاب مـى  شدند و بدین
پس از  60»ها دوشیرمه«هاى این کادر ریخته شد. اسراى مسیحى و  ایجاد سازمان عجمى، پایه

چرى   یافتند، با روزى دو آقچه مقررى، وارد سازمان ینى آنکه در سازمان عجمى پرورش مى
 61یافـت.  شدند و بعدها این مقررى با توجه به شایستگى و نیز سابقه خدمت افزایش مى مى

نظام لشکر عثمانى بودند، شرکت در جنگ در کنـار سـلطان،    چرى که پیاده کارکرد دسته ینى
هـا، فرقـه متصـوفه بکتاشـیه وجـود       چـرى  همراه ینـى  62مداوم از جان وى بود.و محافظت 
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را پیـر و مـراد    حاجى بکتاشچرى که  داشت. طریقت بکتاشیه در میان اعضاى سازمان ینى
یـان، هـم    يچـر  که طایفه یا اجـاق ینـى   طـوريه دانستند، نفـوذ بسیارى داشت، ب خـود مى

چـري را   سـازمان ینـی   ۀاولیـ  ۀگروهـی کـه هسـت    با این حال، 63.سرباز بودند و هم درویش
 حـاجى بکتـاش  هاى منسوب به طریقـت بابـایى بودنـد کـه بعـدها بـه        تشکیل دادند، غازي

هـاي آنـاطولى    چـرى و درویـش   پیوستند، و به همین علت است که ابتدا بین واحدهاى ینى
در  دهم مطریقت بکتاشیه هم که از قرن هشتم هجري/ چهـار  64اى وجود داشته است. رابطه

امپراطورى عثمانى شکل گرفت، تنها در اواخر قرن دهم هجري/شانزدهم م بود که به طـور  
ها قرار گرفت. به این  چري ها ملحق شده، و بکتاشیگرى آیین رسمى ینى چري رسمى به ینى

  65آمده بود.ن به صورت یک اجاق منظم نظامى درعثما آل ةترتیب، بکتاشیگرى تحت سیطر
، دومین سلطان عثمانى و تـأثیر  اورخان غازىبا  ولى حاجى بکتاشالقات در منابع از م

ـ  در اسالم آوردن لشکر ینى حاجى بکتاش کـه هنگـام    طـوري ه چرى سخن به میان آمده، ب
که در قریه سولجه واقع در  بکتاش یاجحو تنی چند از سپاهیان جدیدش با  اورخاندیدار 

ن خرقه خود را پاره کرده، بر سر یکى از آستی حاجى بکتاشحوالى آماسیه صورت گرفت، 
رو باشـند. از آن پـس   ینکـى چـرى باشـد و سـفید     آنها انداخته، گفت: که اسم ایـن گـروه،  

اي به جاى آستین خرقه درویـش درآویختـه و خـود را     چریان از عقب کاله خود پارچه ینى
  66دانستند. مى حاج بکتاشفرزند و مرید 

بستان آورى آنان، در  چرى و نیز اسالم در تشکیل نیروى ینى حاجى بکتاشبارة نقش در
  آمده است: السیاحه

چرى در آن دیار ظهور نموده، سبب آنکـه وقتـى بـا     و به توجه آن بزرگوار، طایفه ینى ...
فرنگیان محاربه و مقاتله داشت، و در آن حرب لواى فتح و نصرت برافراشت و بـا غنـایم   

سید و خمس غنایم عاید سلطان گردید، از جملـه غنـایم صـد    موفور (زیاد) بدارالملک ر
جناب (حاج بکتاش) عرض نمود که لشکر اسالم در  خدمت آنه هزار غالم بود. سلطان ب

غایت قلت و سپاه کفر در نهایت کثرت است، اگر بر کثرت مجاهـدان و جمعیـت ایشـان    
مأبى دریغ نخواهـد   الیتهمت نمایى و غالمان را بر ملت بیضا دعوت فرمایى، از الطاف و

جناب بنابر الهام غیبى و استدعاى سلطان، غالمان را به دین اسالم دعوت کـرد و   بود. آن
جا آورد، زبان دعاى خیـر بـر ایشـان بگشـاد و آن طایفـه را      ه لوازم مواغطت و نصیت ب

  67چرى نام نهاده، یعنى لشکر جدید. ینى
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چرى و مالقات وى  گیرى ارتش ینى کلدر ش حاجى بکتاشبارة این موضوع، یعنى نقش در
  باید به چند نکته توجه کرد: اورخان غازىبا 

با سالطین نخستین عثمانى (عثمان، اورخان و مـراد   حاجى بکتاش، دربارة مناسبات نخست
دیـدار داشـته، و    سلطان مرادبا  حاج بکتاشـ   آمده است بستان السیاحهکه در  آنچنانـ  اول)

در  الصـدر  نائب 68بوده است. بن عثمان بیگ بن اورخان طان مرادخانسلخداوندگار آن وقت 
چرى را عیناً  با سلطان عثمانى و تشکیل ینى حاجى بکتاشکه ماجراى دیدار  طرائق الحقایق

 بن مرادخـان ترکمـان سـلجوقى    اورخاننقل کرده، خداوندگار آن وقت را  احهیبستان الساز 
  69معرفى کرده که از اجداد سالطین عثمانى بوده است.

کـه از اوایـل قـرن هفـتم (متولـد       حـاجى بکتـاش  با توجه به دوران زندگى  نکهی، ادوم
شود، و نیز نگاهى به تاریخ  ق یا کمى بعدتر) را شامل مى669ق) تا اواخر قرن هفتم (م605

ق) و 762-725( ورخـان اق)، 725 -679( عثمـان غـازى  حیات سالطین نخستین عثمـانى،  
، از نظرگـاه  سلطان مرادو  اورخانبا  حاجى بکتاشق) بالطبع دیدار 788-762( سلطان مراد

هـا، آیـین    تواند موضوعیت داشته باشد. اگر بـه روایتـى کـه طبـق آن بکتاشـی      تاریخى نمى
ن توا یاند، معتقد باشیم، م نسبت داده بکتاش یحاجرا به  يعثمان غازشمشیر بر کمر بستن 

دیدار داشته، و در آن صورت بایـد سـال درگذشـت     عثمانبا  بکتاش یحاجاحتمال داد که 
اگـر مقصـود از    70ق در نظـر بگیـریم.  697سـال   یسـعید نفیسـ  را بـه قـول    بکتاش یحاج

از سـالطین   ییکـ ـ   آمـده  طرائـق الحقـایق  طـور کـه در    آنـ   یخان سلجوقدبن مرا اورخان
 اورخـان بـه نـام    یسلجوقیان روم، پادشـاه  ۀنام به شجره یروم بوده باشد، با نگاه یسلجوق

  71وجود ندارد.
  (فرزنـد عثمـان)   اورخـان ، از طرف دیگر، ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه بـین       سوم

ـ   یحـاج ، مالقات صـورت پذیرفتـه کـه بـا     یو بکتاش نام   طریقـت  ي، پیشـوا یبکتـاش ول
  بکتـاش بـه   زمـان خـودش بـوده اسـت، زیـرا      یبکتاشیه فرق داشته و در واقع، شیخ بکتاش

که صاحب و شریک دولت آن سـلطان   یکس یبزرگ و صاحب و شریک است؛ یعن يمعنا
  72عصر بوده است. 

، بایـد  يچر یین ينیروها یبه عنوان پیر و حام بکتاش یحاج يدر خصوص نقش معنو
ـ     چري یاین نکته را افزود که سبب تعلق میان بکتاش و ین از  یدال موسـ هـا آن اسـت کـه اب
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ها یـا همـان پهلوانـان بـود کـه در      »اَلْپ اَرن«وابسته به طریقت باباییه، معروف به  يها غازي
مجاور تربت بکتـاش بـود.    یشرکت داشت و مدت ياورخان غازمختلف در کنار  يها جنگ
از  یگذاشـتند) خـود را بـه یکـ     یکه بکتاشیان بر سر م ی(کاله یها تاج الف از جنگ یدر یک
هـا و شـیخیه مـؤثر    »الـپ ارن «رو در تأسـیس ایـن سـازمان     بخشید، از ایـن  يچر یین افراد

یا همان جنگجویان منسـوب بـه طریقـت باباییـه، پـس از شکسـت       » الپ ارنلرها« 73بودند.
چند ـ هر  طور که پیشتر گفته شد همان -جمع شدند و بکتاش یحاججنبش باباییه، پیرامون 

بابـا  یاران  ۀتوانست بقی یاز خود نشان نداد، ول یدر این جنبش چندان فعالیت بکتاش یحاج
سبب نیست که در منابع، این غازیان و جنگجویان  یرا اطراف خود جمع کند. پس ب اسحاق

یا از خراسانیان وابسته بـه   بکتاش یحاجشدند، بیشتر از یاران  ینامیده م الپ ارنلرکه همان 
 يدر ایـن گـروه شـرکت کـرده، و بـرا      يچر یهنگام تشکیل ارتش یناند که  شده یاو معرف

پـیش از آن، هـر    یحال با توجه به اینکه در آن تاریخ و حتـ  74ها مفید واقع شدند. چري یین
ها هم از این رسم تبعیت کرده،  چري یداشت، ین يو مراد يخود پیر يبرا یگروه و سازمان

 75د.را پیر و مراد خود قلمداد کردن بکتاش یحاج
افـراد   یز بودند، و دانـش و اعمـال مـذهب   یها ن يچر یین یمشاوران اصل یبکتاش يباباها

 يآن مـار خـانم   ۀبه گفت 76کردند. یها خدمت م دسته یرا تقویت و در مقام روحان يچر یین
) بـه ایـن طـرف،    ي(نهم هجـر  ياز قرن پانزدهم میالد» بابا«با عنوان  یرهبران بکتاش شیمل

 يکردند تـا سـربازان را از نظـر معنـو     یم یزندگ يچر یارتش ین يها پادگانک یمعموالً نزد
هـا را   چـري  یکه ینـ  بین این دو گروه چنان بود یو وابستگ در واقع، ارتباط 77هدایت کنند.

چریان بـا تکیـه بـر فرقـه بکتاشـیه و بـا        یبه این ترتیب، ین 78اند. هم گفته» طایفه بکتاشیان«
خـود را بـر    ۀبه جنگ پرداخته و نفوذ و سـلط  یبکتاش يباباها يمندي از حمایت معنو بهره

  گرفتند. شهرها و مناطق پی می
 ی، نقش چندان مهمـ یدر زمان تأسیس و استقرار دولت عثمان يچر یچند سازمان ینهر

کـه   یو حراست ایـن دولـت و در زمـان    يدر دوران توسعه، نگهدار یبر عهده نداشتند، ول
بر دستگاه دولت حاکم شده  يدوازدهم هجري/ هجدهم میالدها و ضعف در قرن  يدشوار

بـه مـرور زمـان و بـر      یبر عهده گرفتند، و به همین علت سالطین عثمان یبود، نقش مناسب
آورد کـه عـدد    یبا اشـاره بـه ایـن موضـوع مـ      پورگشتالافزودند. آنها  حسب نیاز بر تعداد
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 سـلطان سـلیمان  یده بود و در عهد به دوازده هزار رس سلطان محمد دومچریان در عهد  یین
ش ی، نفـوذ بـ  یاز طرف 79، چهل هزار شده بود.سلطان محمد چهارمبه بیست هزار و در عهد 

هـا و   دخالت آنـان در عـزل و نصـب    ينه را برایزم یعثمان يورطان در امپرایچر ینیاز حد 
  فراهم کرد. ینیجانش

 يهـا  به زمان ین عثمانیسالط ینیان در مسائل مربوط به جانشیچر ینیدخالت  در واقع،
در جنـگ قوصـوه و    سـلطان مـراد دوم  کشته شـدن   يو ماجرا یل دولت عثمانیه تشکیاول

هـا   چـري  یین يالبته نخستین حضور و دخالت جد 80گردد. یمبر ینیبه جانش دیزیباانتخاب 
را  يچـر  ینـ یق) اتفاق افتاد که باب دخالت سـربازان  982-974( سلطان سلیم دومدر زمان 

کـه در قلمـرو    سـلیم دوم  81ها به طور گسترده بـاز کـرد.   در تعیین جانشین و عزل و نصب
و در غرب بـه  » الخمر؛ سرخوش سلیم سلیم دائم«و » سلیم يسلیم زرد؛ سار«به نام  یعثمان
بـر تخـت    یهیچ مخالفت یشهرت داشت، توانست پس از مرگ پدرش، ب» سلیم میگسار«نام 

 یآرامـش و آرام کـردن عناصـر اصـل     يبرقرار يه تخت نشست، برابنشیند و پس از اینکه ب
بـا توجـه بـه رسـم      سـلطان سـلیم  بپـردازد.   يزیـاد  يقدرت، ناگزیر شد که رشوه و هدایا

ان پرداخـت  یـ چر ینینیز به عنوان پاداش به  یعالوه بر حقوق ثابت، مبالغ »جلوس بخشش«
هـا،   آنان اطمینان حاصل کند. به رغم این بخشش يکرد تا از پذیرش حکومت جدید از سو 

 يرا بر آن داشت تا فرمـان نـابود   میسلان، یچر  ینی ياز سو يشتریب يبا مطرح شدن تقاضا
 يچـر  ینیکه ایجاد شده بود، سربازان  یرا صادر کند. بنابراین، با وضع یهمۀ رهبران شورش

 یشاید هم مقامـات عثمـان   82.ندکرد یقدرت دخالت م یبه طور مستقیم در مبارزات جانشین
بـه   83مولویه را تقویـت کردنـد.   یمقابله با این نفوذ بود که طریقت رقیب بکتاشیه، یعن يبرا

، سـپاهیان را  ق) در زمـان تـدوین نظـام جدیـد    1222-1204( سلطان سلیم سومکه  يطور
 يبر کنـار  که با ییتا جا 84ه قرار داردیبکتاش يآورد و مولویه را به جاتحت نفوذ مولویه در

 85هزار تن رسید. یشمار آنان حدود س يچر ینیاز افراد  یمین

  يعثمان ياز عملکرد و نقش بکتاشيان در امپراتور يهاي نمونه ج)
  و نقش بکتاشيان يجالل يها . شورش۱

منـد بودنـد، از    بهـره  یبکتاشـ  يباباها يکه از حمایت معنو يچر یآشوب و قیام سربازان ین
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 یرغم آنکه از حمایت رسـم  ها نیز به است. بکتاشی یه در تاریخ عثمانهاي قابل مالحظ نکته
عمل  ي، آزادیدر سرزمین عثمان یهاي صوف مند بودند و در مقایسه با دیگر فرقه دولت بهره

حمایـت  آنهـا   شـتافته و از  هـا   چـري  یین يبیشتري داشتند، همواره در مواقع مختلف به یار
هـا و بـا توجـه بـه اینکـه       چري یبه رغم ارتباط خود با ینکردند. از طرف دیگر، بکتاشیه  یم

 یاصیل و اولیه و نیز اقبال عموم يها گاه آن ویژگی شدند، هیچ یشمرده م یطریقت حکومت
وابسـته بـه    يدسـتگاه دولـت و علمـا    یخود را از دست نداده؛ و بسا اتفاق افتاد که بدگمان

  86دربار را به خود برانگیختند.
 یجاللـ  يهـا  قیـام  ۀشده است. ریش یحادثۀ بزرگی تلقّ یتاریخ عثمانظهور جاللیان در 

 سـلطان سـلیم اول  سـال آخـر حکومـت     یق، یعنـ 926در سـال   یجـالل بـوزاوقل   به قیـام 
به علت کشتار خونین  سلیم اولآخر حکومت  يها در سال جاللگردد.  یمق) بر926ـ918(

م 1519ق/926سـال   يزد. و ها دست بـه قیـام   ترکمن يها در سرکوب حامیان صفو عثمانی
شدند، شتافت و با این  در نزدیک توقات به کمک عشایري که از سوي صفویان حمایت می

شهر را به خود جذب کـرد   یاست، کشاورزان و عناصر ناراض يادعا که حضرت مهد
ــود را  ــماعیل و خ ــاه اس ــد.  ش ــاللنامی ــفو   ج ــت ص ــان حکوم ــه از مبلغ ــران يک   در ای

در برابر ارتش عثمانی به دست آورد تـا اینکـه لشـکرش در برابـر      يزیاد يها بود، موفقیت
ق) از ایـن  926و هزاران تن از افرادش به قتل رسیدند.( هجوم نیروي عثمانی تار و مار شد

  و اعتقـادات اهـل تسـنن (عقیـده     یضـد حکومـت عثمـان    يهـا  تاریخ به بعد تمام شـورش 
 ینام گرفت و ط» یجالل«کرد،  میآن را پیگیري  ی) که دولت عثمانیحکومت عثمان یرسم

  البتـه  87شـدند.  یبـه همـین نـام خوانـده مـ      یمخـالف در آنـاطول   يهـا  دو قرن همه جنبش
به جـان آمـده و سـر بـه عصـیان       یموجود در آناطول يها که از ستم يتنها به افراد» جالل«

از ریخت و  شد، بلکه به امرا و سپهساالران و وابستگان به دربار که یداشتند، اطالق نم یبرم
مـردم در   يهـا  هـا و بـدبختی   حـالی  دربار به جان آمـده و از پریشـان   يها ها و کجروي پاش

کردنـد نیـز    یتالش م یعثمان از آناطول کردن دست آل  ناراضی بوده، و در راه کوتاه یآناطول
  88شد. یاین نام داده م

و حکومـت  ویژه در نواحی شـرق آنـاطولی، در مناسـبات دولـت صـفویه       بکتاشیان، به
اهل تصوف و فتـوت   يها که بکتاشی همچنان 89،گرفتند یپیوسته جانب صفویه را م یعثمان
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  در کـه عقیـده بـه الوهیـت علـی     چرا 90کردنـد،  ینیز خود را تـابع شـاه ایـران قلمـداد مـ     
اللهیـان و   یبـه علـ  آنهـا را   اي داشـت و  میان بکتاشیان ساکن در شرق آناطولی جایگاه ویژه

 پـس از بوده کـه   علتشاید به همین . ساخت مینزدیک  يبه طریقت صفوقزلباشان وابسته 
 جنیـد ، به ویژه از زمان يشیوخ طریقت صفو ینظام یو سیاس یتبلیغات يها افزایش فعالیت

از بکتاشـیان   يداشت، بسـیار  در پیق) به بعد که در نهایت جنبش قزلباش را  864(مقتول 
را  یو سالطین عثمـان  هلیانه خویش به آنها پیوستعقاید غا با یآناتول یشرق یساکن در نواح

  91نامشروع شمردند.
 یمورد حمایت سالطین عثمـان  یو دولت ینکتۀ مهم این است که باید بین بکتاشیه رسم

ـ  یرا م یکه هر چند حضرت عل کردنـد، و بـا    یآشـکارا اظهـار تشـیع نمـ     یپرستیدند، ول
که به سـالح تشـیع مجهـز بـوده و      یدر منطقه آناطول یمخالف حکومت عثمان يبکتاشیگر

کردنـد، فـرق گذاشـت. در واقـع، دو گـروه در ترکیـه        حمایت میآنها  نیز از يشاهان صفو
 ۀکه خود را از نژاد ترك شـمرده و زمینـ   ی، بکتاشیاننخستپرستیدند:  یرا م یحضرت عل

نـد. ایـن   منـد بود  همساعد با خانقاه و اجاق آن داشته و به فرهنگ و معارف ترك عالق یذهن
تأیید  یداشتند، همواره از سوي سالطین عثمان يچر یکه با اجاق ین یدسته به سبب وابستگ

و  یسـکونت داشـته و تحـت نفـوذ دینـ      يکه در ایاالت خـاور  ی، شیعیاندیگريشدند.  می
مخالفـت ورزیـده، در    یآنـاطول  ۀها در منطقـ  عثمانی ۀایران بودند. این گروه با سلط یسیاس

کننـدگان   نیز با حمایت از قیـام  يداشتند. شاهان صفو ينقش چشمگیر یجالل يها شورش
عثمـان را براندازنـد،    در این منطقه، درصدد بودند تا آل یو بکتاشیان غال یدر آناطول یجالل

 يعلمـا  ةمخصوصـاً از دیـد   عثمـان و  مذهب آل یرو همواره تشیع از نظر سالطین سن از این
  92آمد. یبه شمار م یو سیاس یدین ي، خطریرسم

 یسـلطان سـلیمان قـانون   که  یدر بوزقات بروز کرد. هنگام یاما نخستین قیام مهم جالل
ــ  يق) در موهــاج (مهــاچ = شــهر  926-974( ــرد م ــا دشــمن نب ــرد، یدر مجارســتان) ب   ک

  یـک مبلّـغ   يبروز کرد. در ایـن منطقـه، عشـایر تـرکمن تحـت رهبـر       یدر آناطول یشورش
که در نخستین اقدام خود به  سنجاق بیگ يها در برابر تالش ذالنّون بابابه نام  یمحل یصوف

  زمـین پرداخـت،   یو مسـاح  يبـه ممیـز   یو اراضـ  یمنظور استقرار نظـام مشـخص مالیـات   
حسین پاشا بیگلـر بیـگ   چند این قیام در نهایت به دست هر ق).933به مقاومت برخاستند(
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امـا   93بـه قتـل رسـید،    بابا ذالنونسرکوب شد و  خسرو پاشا بیگلر بیگ دیاربکرو  یروم ایل
در  یقلنـدر چلبـ  اوج آن قیـام   ۀشد، که نقطـ  یها در آناطول ور شدن دیگر قیام موجب شعله

  ق بود.933سال 

 ي. قيام قلندر چلب۲
بـه   یدر آنـاطول  یق آشوب وحشتناك بکتاشـ 933اند، در سال  که منابع یادآور شده طور آن

ـ   با این ادعـا کـه از فرزنـدان     قلندر اوغلوا ی یقلندر چلبوقوع پیوست.   یحـاج بکتـاش ول
قلنـدربن اسـکندربن بـالم    مریـدانش او را بـا نـام    قیام را به دست گرفت.  يباشد، رهبر یم

مهدویت، افـراد   يبا دعو یقلندر چلب 94شناختند. یم يبن حبیب افند یبن رسول چلب سلطان
رش، البسـتان و در رأس همـه، از قبایـل    از حوزه آماسـیه و احتمـاالً از منـاطق مـا     يبسیار
 یچلبلو و بیشانلو (دوقوز) را به دور خود جمع کرد، به طوریکه افراد مجتمع به دور  قراجه

اي بود کـه در   بر مریدانش به اندازه سلطان قلندرنفوذ  95اند. هزار نفر نوشته یرا بیست تا س
  در اطراف او گرد آمده بودند: چه ایشیق (علویان) ابدال و طرالق بود، همههر یآن نواح

ه مردم قرار گرفت که تا آن روز به هم زد و چنان مورد توج یتقلندرشاه چنان قدرت و قو
که ایشیق یا ابـدال نامیـده    یمذهبر نشده بود. هر ناپاك عقیده و بدسمی اي هیچ بیگانه يبرا
 96ر و بر او بودند.شدند، در اطراف او گرد آمدند. به تحقیق بیست هزار نفر اشقیا دو یم

  علت قیام آمده است: ةدربار روملو احسن التواریخدر 
ـ   ی... و سببش آن بود که سلطان سلیمان پادشاه روم، چاوش ) یرا به طلب او (قلنـدر چلب

فرستاد. قلندران به خیال بنگ آن بیچاره را به قتل آوردند. بنا بر آن، شاه قلندر ناچار آغاز 
  97استیال برافراخت. ياو باش، بلده قیصریه را تاخته، لوا مخالفت کرده، با قلندران

 يبـرا  یو دوهزار سپاه يچر یصدراعظم خود را با سه هزار ین ابراهیم پاشا، مانیسلطان سل
ابـراهیم  و قرامان با همه سـپاهیان خـود بـه     یآناطول يها یفرستاد. بیگلربیگ قلندر یسرکوب

سـخت در   يتوقـات، نبـرد   یدر حـوال  یمحلـ » جنجلیفـه «پیوستند. میان دو طرف در  پاشا
از افـراد   يا ، عـده سـلطان سـلیمان  گرفت. در این نبرد، عالوه بر تار و مار شـدن سـپاهیان   

سپاهیان به تصرف بکتاشیان درآمـد.   يسرشناس هم کشته شده و تمام تجهیزات و چادرها
 98به تن کـرده و البسـه فـاخره پوشـیدند.     ینظام يها اسبکتاشیان که لخت و عور بودند، لب

  آمده است: احسن التواریخهمچنین در 
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قیاس  یسیواس با جنود ب يقرامان و پاشا ي) و پاشای(آناطول یآنادرل ياالمراپاشا امیر بهرام
خوف و هراس، به جنگ شاه قلندر آمدند. قلنـدران اکثـر عریـان در برابـر رومیـان       یو ب

خشم و کین به آن جنود سنگین حمله کردند و بهـرام پاشـا و    يند. از روکرد یآرای صف
به هزیمت نهادند. قلندران ایشان را  يکرد، رو یم يبهادر يسایر رومیان، هر کس که دعو

 99کثیر را به قتل آوردند. یتعاقب کرده، جمع

ز آن بـود  ین ابراهیم پاشا یشد. هدف اصل يش اعتماد مردم به ویقلندر موجب افزا يپیروز
را  قلنـدر از سـپاهیان   يکـه بسـیار   را پراکنده و متفرق سازد. از آنجایی قلندرداران  که طرف

شـان را از   بودنـد کـه امـالك و زنـدگی     یداد و کسـان  یباخته تشکیل م افراد تهیدست و مال
به این حیله و نیرنگ متوسل شد که با بازگردانـدن امـالك و    پاشا ابراهیمدست داده بودند، 

 پاشـا  ابـراهیم جدا سازد. به این ترتیب،  يو یرا از همراه یقلندر اوغل يآنها نیروها یاراید
  100امیدبخش با خود همراه سـاخت.  يها را با وعده یقلندر چلبداران  بیشتر حامیان و طرف

ترکمن وعده داد که استقالل کامل آنهـا را رعایـت خواهـد     يبه رؤسا ابراهیم پاشاهمچنین 
توانست بـا قطـع حمایـت ناحیـه      یاز انجام این اقدامات بود که ارتش عثمان کرد. تنها پس

 101م)1527ق/934( را به قتل برساند. قلندرالبستان از شورشیان، قیام را سرکوب کرده و 

 . سلطنت آقاها و نقش بكتاشيان۳
 يچـر  ییا فرمانـدهان ینـ  » سلطنت آقاها«د که به دوران راي وجود دا ، دورهیدر تاریخ عثمان

سـلطان محمـد   حکومـت   يق) کـه ابتـدا  1062-1058معروف است. دوران سلطنت آقاها (
در حکومـت   يچـر  یاوج قدرت و نفوذ ارتش ین ۀق) اتفاق افتاد، نقط1099-1058( چهارم
، شاه شش ساله محمد چهارمکه  یاست که با حمایت بکتاشیه صورت گرفت. زمان یعثمان

سلطنت جلوس کرد، اوضاع کشـور چنـدان بسـامان     دیوانه به تخت سلطان ابراهیمو فرزند 
قرار گرفت که او را بـه قـدرت    یدست کسان ۀبه قدرت رسید، بازیچ يکه و ینبود. هنگام

 يها ، در میان رهبران گروهسلطان محمد چهارمرساندند. در واقع، یک هفته پس از جلوس 
هـا کـه    چـري  یوزیـر اعظـم و ینـ    محمـد پاشـا   یصوفمادر سلطان،  یمختلف، یعن یسیاس

کـه   محمد پاشـا  یصوفدر پایتخت بودند، نبرد شدید در گرفت.  یقدرتمندترین دسته نظام
ها اساس قدرت خود را محکـم کنـد، توانسـت بـا      چري یآن بود با جلب حمایت ین یدر پ
بـود، میـان    یسـپاه  يچري که قبالً در اختیار نیروها به افراد ینی یهزار مقام حکومت ياعطا
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ها خاتمـه یافـت و    چري یایجاد کند. اما سرانجام، مبارزه بر سر قدرت به سود ین آنان تفرقه
موفقیت بـه وجودآمـده، قـدرت را بـه      توانستند با استفاده از يچر ییا فرماندهان ین» آقاها«

نیـز   یبکتاشـ  يهـا و باباهـا   بکتاشـی  یدست گیرند. این فرماندهان که از حمایت و پشتیبان
را خلـع و   محمـد  یصـوف ز اینکه توانستند قدرت را به دست گیرنـد،  مند بودند، پس ا بهره
بـه اوج   یسـان تـاریخ عثمـان    ق). بـدین  1060منصوب کردنـد (  يو يرا به جا مراد آقا قره

زمـان بـا سـلطنت آقاهـا در      اما هـم  102اي نزدیک شد که به سلطنت آقاها شهرت دارد. دوره
بودنـد   یقرار داشت و همین رهبران جالل ینیز تحت سلطه رهبران جالل یاستانبول، آناطول

اي  سلسـله  یکه سرانجام اساس سلطنت آقاها را چندان متزلزل ساخته و توانستند فرمانروای
  103تحمیل کنند. یاز وزیران را بر خاندان عثمان

  کوپرولو و قيام آبازه حسن صدارت محمد» زاده لر يقاض«. حكومت ۴
ق اشاره کـرد.  1069به سال  یدر آناطول آبازه حسنیام توان به ق یم یجالل يها از دیگر قیام

هـاي قابـل    به وقـوع پیوسـت. از نکتـه    104محمد کوپرولودر زمان صدارت  آبازه حسنقیام 
ق) 1099-1058( محمـد چهـارم  ق) و 1050-1033( مـراد چهـارم  توجه در زمان حکومت 

علمـا تحـت عنـوان     ۀجسـت بر علمـاي برجسـته بـود، بـه طـوري کـه اعضـاي        يگیر قدرت
ــ« ــر یقاض ــت رهبــر  ی(پشــتیبانان قاضــ » زاده ل ــ يزاده) تح ــد افنــد  یقاض  يزاده محم

کـرد،   یم یآنان را نمایندگ يافند یسیواسق) علم مبارزه با اهل تصوف را که 1045(متوفاي
روانش یـ ن ادعا توسط پیادعا کرد که سماع و چرخش حرام است و ا زاده یقاضبرافراشتند. 

را  یدر اصول يگذار هرگونه بدعت ين ویهمچن 105پیگیري شد. يشتریت ببا تعصب و شد
گـذاران در   ن بـدعت یان را بدتریمطرح شده بود، محکوم و صوف امبر اسالمیکه از زمان پ

بـود کـه در    يافند یاستوانبه نام  يمرد زاده یقاضنفوذترین جانشین پر 106اسالم اعالم کرد.
 يانجام و بـه دسـتور و   ياز انتصابات تحت نظارت و يبسیار محمد چهارماوایل سلطنت 

  بکتاشیه نیز سرکوب شدند. یتصوف و حت يها فرقه
رسـید کـه بـا تعطیـل شـدن       يبـه حـد   زاده لر یقاضگیرانه  نظرانه و سخت تنگ ۀروحی

، به گـروه شورشـیان   ينومید ياهل تصوف، مردم به جان آمده، از رو يها ها و زاویه خانقاه
، بیشتر آبازه حسن، یدر این زمان، رهبر جالل 107پیوستند. یناراض يها و دیگر گروه یجالل
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پیشـتر موجـب بـروز     يهـا  که در سال یآورد. شرایطشرق را تحت نظارت خود در ینواح
 ۀور سـاخت، و همـ   شده بود، یک بار دیگر آتش قیـام و شـورش را شـعله    یجالل يها قیام

ه از حکومـت جدیـد در اسـتانبول در رنـج بودنـد، بـه       کآنها  یها و حامیان بکتاش چري یین
مـردم را بـه قیـام     يهـا  ملحق شده و توده یشورش يها گریخته و در آنجا به دسته یآناطول

را  ق)1099-1058( سـلطان محمـد چهـارم   ن بحران، یعلیه حکومت استانبول برانگیختند. ا
حفـظ   يرا بـه مقـام وزارت اعظـم منصـوب کـرده و بـرا       محمـد کوپرولـو  مجبور کرد که 

 ینظـام قـاپ   از صـف سـواره   آبازه حسـن  108.ارات الزم بدهدیبه او قدرت و اخت يورطامپرا
مـزدور   يسـلطان کـه افـراد آن را زنـدانیان و نیروهـا      یثابـت و دائمـ   ي(لشکر مرکز یقول

راعظم بـه اسـتانبول   یـ وز ،ر پاشـا یابشدادند) بود که همراه  یمسلمان تشکیل مغیرمسلمان و 
بازگشـت و   یبا هزار تن از همراهانش به آنـاطول  حسن، ر پاشایابشآمد. پس از کشته شدن 

  ن گفتند:یارانش چنیو  يرا دور خود گرد آورد. و ر پاشایابشاز افراد  ياریشمار بس
بغداد. تا م و نه به یرو یکوپرولو) کشته نشود، نه به جنگ م ر اعظم (محمدیکه وز یتا زمان

ن یر ایرفته شد چه بهتر، در غیمان پذشنهادیم، اگر پیمان یم یپانزده روز به انتظار پاسخ قطع
  109م کرد.یم خواهیدان یصورت، آنچه را که مصلحت م

در قونیه برگزار کـرد، و در   یعموم ی، مجمعآبازه حسنق 1658/1069ماه مه سال  ۀدر نیم
که در  یو پشتیبانانش به جنگ آبازه حسن یفراخوانکوشید که با  محمد کوپرولواین احوال 

 8در  آبـازه حسـن  کنـد. امـا    يآن زمان با ترانسیلوانیا در جریان بود، از بروز قیام جلـوگیر 
 يسـاخت و بـا پیوسـتن هـزاران تـن از نیروهـا       یق قیام خود را علنـ 1658/1069 يجوال
پیدا کرد.  يتر یام ابعاد وسیع، قي، روستاییان و دیگر اقشار تهیدست و ستمدیده به ویجالل

اعـالم کـرد و تنهـا     یحکومـت مسـتقل   یآناطول يچندان جسارت یافت که برا آبازه حسن
چون آگاه شـد   آبازه حسنگر، یماند. از طرف د یباق یتحت نظارت حکومت عثمان یرومل

مـال   یلـ یروم ا«را فدا نخواهد کـرد، گفـت:    وکوپرولاز شورش،  يریجلوگ يکه سلطان برا
رفتن نظـرات خـود سـازد،    یآنکه شاه را وادار به پذ ي، و سپس برا»از آن ما یآنان و آناطول

سـلطان   110رتبۀ شاه بـه منـاطق مختلـف اعـزام داشـت.      یکشتن مأموران عال يرا برا يافراد
ن مضـمون  یـ بـر ا  یینخواهند داشت، فتوا يان سرِ سازگاریافته بود شورشیهم که در محمد

که آشوب و فتنـه بـر پـا کننـد از      یان اسالم در حال جنگند کسانیلشکراکنون که «گرفت: 
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هـا   هـا و شهرسـتان   تیـ وال ير شد و براین فتوا به دستور شاه تکثیا» دشمن اشد و افسدند.
  محمــد کوپرولــواي توســط  بــا طــرح توطئــه آبــازه حســنســرانجام قیــام  111ارســال شــد.

توانـد   یمـ  یاروییـ سلطان را متقاعد کـرد کـه تنهـا هجـوم رو     محمد کوپرولوسرکوب شد. 
حقوق شـش مـاه سـربازان را     ين ویام برهاند. همچنید قیو خود آنان را از تهد يورطامپرا

 محمـد کوپرولـو  نـان حاصـل شـود.    یآنان به سلطان اطم يجلوتر پرداخت کرد تا از وفادار
ب یرا نابود کند،. همچنین به تعق آبازه حسنک حمله، شش هزار تن از افراد یموفق شد در 

کـه از   یدر حـال  آبـازه حسـن  کـرد.   ینیشروع به عقب نش آبازه حسننکه یادامه داد تا ا يو
 محمـد کوپرولـو  شنهاد متارکه جنـگ داد.  یبرد، پ یکمبود آذوقه و تدارکات به شدت رنج م

 یضـیافت  یخود دعوت کرد، سپس طـ  يو پیروانش را به اردو آبازه حسناي  با طرح توطئه
فوریــه  16عــام کــرد. ( را قتــل یکــه بــدین مناســبت در حلــب تــدارك یافتــه بــود، همگــ 

کـه   یسـرکوب همـه کسـان    يکارگزاران خود را برامحمد کوپرولو گاه  ق) آن1070م/1654
 يو باباهـا  یهـاي صـوف   هـا، درویـش   چـري  یبا قیام بودند، (از جمله ین يمظنون به همکار

اعزام کرد و آنان با حـدود   یآناطول یاز طبقه علما) به نواح ير، معلمان و افراد دیگیبکتاش
  112دوازده هزار سر بریده به پایتخت بازگشتند.

 افول بكتاشيان ج) حكومت سلطان محمود دوم و
ق) را باید آغازگر اصالحات نـوین و بنیـادین در ارتـش    1255-1223( سلطان محمود دوم

اوضاع کشور چندان بسـامان نبـود.    محمود سلطاندانست. مقارن به قدرت رسیدن  یعثمان
 يو يهـا  ق عمالً تـالش 1222م/1807می سال  29از سلطنت در  سلطان سلیم سومبا خلع 

بـا تکیـه بـر     محمـود دوم به روزگار  يچر یمتوقف شد. ارتش ین يامپراطور ينوساز يبرا
درآمده،  یوجهت قابل يبه صورت نیرو یبکتاش يمندي از حمایت باباها فرقه بکتاشیه و بهره

کرده بود. از جملـه   ، فساد نیز میانشان رخنهيچر یین ينیروها یبه طوري که با افزایش کم
ان اجـازه ازدواج و تجـارت   یـ چر یعوامل رسوخ فساد در میان آنان این بود که دولت به ین

دریافـت حقـوق بـه آنجـا      يها کم شد و فقط تنهـا بـرا   داده، در نتیجه، پیوند آنان با پادگان
جدید را  ینظام يها چریان آموزش یپدید آمد که ین یبیشتر وقت يکردند. دشوار یمراجعه م

ـ   این بـود کـه   آنها  توجیه 113کردند. یآن را انکار م ينپذیرفته و سودمند  یحـاج بکتـاش ول
آنـان را از   یدائمـ  يآنان طلـب برکـت کـرده و پیـروز     يبرا يچر ینیهنگام تأسیس ارتش 
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چریـان را بـه پـذیرش     یابتـدا کوشـید تـا ینـ     محمـود دوم  114اسـت. خداوند خواستار شده 
که ایجـاد کـرده    يو پیوستن آنان به ارتش جدید یمنطبق با نظام اروپای ینظام يها آموزش

ق 1232-1230 يهـا  نبخشید تا آنکه در فاصله سـال  يبود، وادار کند، اما این اقدامات سود
یابد  یچریان رهای یاز ین یکوچک يها وهاي فراهم شد که سلطان توانست از دست گر زمینه

بـود کـه در واقـع،     یاز شورشـیان یونـان   يچـر  یین يو آن، انقالب یونان و شکست نیروها
و » یطایفـه بکتاشـ  «چریان  یبه ین محمود دوم 115را در پی داشت. يچر یین يتحقیر نیروها

 يچـر  یکاتبـان ینـ   و بـه » اجـاق بکتاشـیان  «چریان  یو به اجاق ین» بکتاشیان يآغا«به آغاها 
، یـک  يچـر  یکرد، و از آنجا که همیشه در هر اجـاق سـپاه ینـ    یخطاب م» خواجه بکتاش«

  حاضر بود، یک سیاست را در برابر همه بکتاشیان در پیش گرفت. یبکتاش يبابا
 و بـه تبـع آن،   يچـر  یانحالل سـپاه ینـ   يرا برا سلطان محمود دوماي که عزم  اما واقعه

ــدازبر ــ يان ــه بکتاش ــدفرق ــ  يیه ج ــاخت، شــورش ین ــري یس ــب  چ ــا در ش ــن  14ه ژوئ
در  یشورشـ  يها جانبه بکتاشیان را در پی داشت. گروه ق بود که حمایت همه1242م/1826

و همچنـین عمـارت   116اشـکینجیان  ينیروهـا  يها خانه سراسر شهر پراکنده شده و به غارت
وفـادار بـه سـلطان را     سربازان ها، وزیر اعظم، پرداختند. در واکنش به این آشوب یباب عال

برجسته حکومت و علما خواست که در حمایت از سلطان در قصـر   يخوانده و از اعضافرا
خـود در   یاجتماع کنند. در این موقـع، سـلطان بـه سـرعت از قرارگـاه تابسـتان       یتوپ قاب

در سراسـر شـهر    یبرافراشـته شـد و کـارگزاران    پیامبر اکرم يبشیکطاش به قصر آمد. لوا
بپردازند. شورشـیان   یشورش يها چري یشده تا مؤمنان را وادار کرده که به جنگ ینپراکنده 

ها به آتـش کشـیده شـد و همـه      سربازخانه يها عام شدند و ساختمان حاضر در میدان، قتل
 ياین کشتار به منظور دستگیر یق). در پ1242حریق شدند ( ۀها طعم افراد داخل ساختمان

شـدید اتخـاذ شـد.     ي، تدابیريمستقر در استانبول و در سراسر امپراطور يها چري یسایر ین
کـه   ی، آنـان یچند بـه منظـور فـرو نشـاندن احساسـات عمـوم      هرروز بعد سپاه منحل شد. 

علیه سلطان چندان فعال نبودنـد یـا در    يها در دست داشتند و در تالش یحقوق يها حواله
ن سلطان اجازه یافتنـد تـا   یشیپ يها ه به وعدهنداشتند، با توج یها سهم يچر یرفتار سوء ین

  117مند شوند. آخر عمر از آن حقوق بهره
و انحـالل ایـن سـازمان، فرقـه      سلطان محمود دومها به دستور  چري یعام ین پس از قتل



  ۱۵۱هاي صوفي در امپراتوري عثماني با تأکيد بر طريقت بکتاشيه  قتبررسي نقش و کارکرد طري

نمـوده، و   يو معنـو  یها را از بدو تأسیس، تقویت روحـ  چري یکه ین یهاي بکتاش درویش
بستان کرد، آماج مقاصد جدید سلطان قرار گرفت. در  یدعوت م از آنان یمردم را به پشتیبان

  آمده است: یشیروان السیاحه
تَغْنی «... تا آنکه به موجب آیه کریمه  اسـ آهطْغی أَنْ رآن فرقـه بـا سـلطان    » إِنَّ الْإِنْسانَ لَی

نعمـت خـویش    ولـی  يق طغیان ورزیدند و تیغ عصیان بـر رو 1241خان در سال محمود
شـفقت، نصـایح    يچنـد خداونـدگار از رو  خاستند، هرکشیدند و با سلطان به مخالفت بر

سودمند فرمود، قبول نکردند، لهذا فرمان بر قتل و استیصال آن برگشته بختان صادر گشت، 
از این عالم درگذشت و حکم شد که هر جـا و هـر    يچر یو در اندك زمان، صد هزار ین

بود، برانداختند، و جمیع مردان آن طایفـه   يچر یر و هر شهر که از اجاق ینمکان و هر دیا
  118را از کشور روم و شام و عراق عرب و غیرهم، معدوم و نابود ساختند.

ــ  ــتانبول برخ ــ  یدر اس ــران فرق ــ ۀاز رهب ــاه  یبکتاش ــدام و خانق ــا اع ــب  يه ــان تخری   آن
  قشـبندیه (منسـوب بـه   ان فرقـه ن شـده و بـه پیـرو    و امـوال آنـان مصـادره    119ق)1242شد (
  هـاي  از شـعبه  یو از آن پـس بکتاشـیه بـه صـورت یکـ      120الدین نقشبند) واگـذار شـد  بهاء

  121فرقۀ نقشبندیه درآمد.
 ةس کـرد و قاعـد  یرا تأسـ » محمدیـه «چریان لشـکر   سازمان ینی يبه جا سلطان محمود

بـه هـر حـال، واقعـۀ انحـالل ارتـش        122را بر وفق قـانون فرنگیـان ترتیـب داد.    یلشکرکش
بکتاشـیه، در تـاریخ    ۀفرقـ  ياندازو بر سلطان محمود دومو متحدان آنان به دست  يچر یین

شـهرت  » خیریـه «یـا  » فرخنـده «ها به نام واقعه  ترك يقدر اهمیت دارد که از سو آن یعثمان
 123یافته است.

ق) دوباره جان گرفتـه بـود،   1293-1278(سلطان عبدالعزیزه که از زمان یطریقت بکتاش
م 1925 در سال آتاتوركتوسط  یدرویش يها دوباره این فرقه و دیگر طریقت يالغاتا زمان 

در این دوران، بکتاشیان بیشتر در  124یافت. یبه حیات خود ادامه داده و در ترکیه رواج کامل
نداشـتند.   ینقش یو دولت یکرده و دیگر چون گذشته در امور نظام یها و تکایا زندگ خانقاه

شام، مصر، عراق و به ویژه به آلبـانی در   يها به سرزمین ییروان بکتاشاز پ يهمچنین بسیار
 یاوضـاع بکتاشـیان و پراکنـدگ    ةبـار در طرائـق الحقـایق  منطقه بالکان عزیمـت کردنـد. در   

  آنان آمده است: یجغرافیای
ـ  یو طریقه بکتاشیه در آنـاطول  بـالد مصـر و شـام و عـراق     و جزایـر روم و   یو روم ایل
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ممالک محروسه  یدلگشا جهت آسایش ایشان در تمام يتکایا یعثمان؛ و ملوك جاریست
و جمعیت خاطر اوقات گذرانند، و بر مسافرین و فقرا و  یاند و آنان در غایت خوش ساخته

 125مساکین راحت رسانند.

  گيري نتيجه
وري در آسـیاي صـغیر در قـرن هفـتم     طـ بررسی تاریخ عثمانی و چگونگی ظهور ایـن امپرا 

نشین عثمانی در راه تبدیل شدن خود بـه قـدرتی    سازد که امیر نکته را مسلم میهجري، این 
هاي قدرت خود، به ویژه در نـواحی مـرزي و    برتر در آناطولی و در ادامه، براي تحکیم پایه

وري که اقوام و مذاهب گوناگون را در خـود جـاي داده   طنیز براي وحدت بخشیدن به امپرا
بـه دیـده   آنهـا   هاي صوفی حمایت کرده و بـه  رویشی و طریقتهاي د بود، همواره از گروه

که بـیش از   حاج بکتاش ولینگریست. در این میان، طریقت بکتاشیه منسوب به  احترام می
کردنـد،   دیگر به مفاهیم عقیدتی دین اسالم معتقد بوده و آشکارا اظهار به تشیع نمی ۀهر فرق

عثمـانی قـرار گرفتنـد.     متشـرعان دربـار   مورد قبول سالطین سنی مذهب عثمانی و علما و
کننـده و   چـري بـه نیـروي تعیـین     طریقت بکتاشیه نیز از طریق پیوند با سازمان نظامی ینـی 

وري عثمانی تبدیل شد. سرانجام نفوذ بیش از حد بکتاشـیان و سـازمان   طتأثیرگذار در امپرا
و شـرکت در   چریـان در امـور سیاسـی و داخلـی عثمـانی،      یمورد حمایت آنان، یعنـی ینـ  

 سـلطان محمـود  ق، به دست 1242هاي مختلف، زمینه را براي انحالل آنان در سال  شورش
  فراهم کرد. دوم
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