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 مقدمه

 تیموور  های یورش با همزمان و هجوم مغول از بعد ایران فضای اجتماعی و فرهنگی

 از یکوی  .آورد فوراه   تندرو های فرقه و ها نحله پیدایش زمینه را برای ،ترکمانان سپس و

 از کموی  مدت در و نهاد بنیاد آن را استرآبادی اللّه فضل که است حروفیگری ها نحله این

 و هسووری  و عورا   توا  آذربایجوان  از و اصوههان  و فوار   توا  خزر حاشیه و خراسان شمال

 رسید. (بالکان ةمنطق)اروپا  به حتی و یافت گسترش آناتولی

 و یاناسوماعیل  هوای  آموزش گری، باطنی عناصری از تصوف، با ،این جنبشهواداران 

 قموری  در اوج قدرت تیموریان در اواخر قرن هشت  ،مهدویتهای  غالیان به همراه انگاره

 هوای حاکموه در   بوا قودرت   ،عقاید تنود انقببوی  دعوت خود پرداختند و به سبب به نشر 

حتی پوس از قتول فضول ا      شدند. دامنة سرکوب،و همه جا سرکوب و منکوب افتادند 

که جانشوینان و خلهوای فضول در شوهرهای م تلو       یونلوها، و در زمان قرقواسترآبادی 

کوه   ،در چنوین شورایطی   .وجه ادامه یافتبه شدیدترین  ،ترتیب دادند هایی شورش ایران

 سوبب کار را مهاجرت از ایران بوه آنواتولی دیدنود. سورزمین آنواتولی بوه        ةفیان چاروحر

صووفیانه و  های  ریقتط ةاز مسیحیان و فعالیت گسترد انبوهیترکیب جمعیتی و حضور 

فیان در وحر داشت، بنابراین،حروفیان های  تری برای فعالیت زمینة مناسب ،غالیانه عمدتاً

خوود پرداختنود و حتوی    سرزمین آناتولی با آسودگی خیال بیشتری به گسوترش عقایود   

خود را تا آناتولی غربوی و بالکوان گسوترش دادنود و بور طیو  وسویعی از        فعالیت  ةدامن

تند انقببی  ةاز صبغ . آنهانهادندتأثیر موعودگرا  صوفیانه و عمدتاًهای  و جنبش ها طریقت

که جوز   ،حاکمه در قلمرو عثمانی نزدیک کنندهیأت  ةخود را به بدن کوشیدندکاستند و 

 .به دست آورند، در نهایت نتوانستند توفیقی چند مقطع کوتاه
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و هوا   بش حروفیه بوا نهضوت  چگونگی تعامل جن ةبررسی و مطالعهدف این نوشتار، 

آناتولی در دو ساحت اندیشه و عمل اسوت و بور   ة حاکم های و همچنین قدرتها  طریقت

برای هایی  حروفیه در سرزمین آناتولی چه سیاست ةاین است که فرق پرسش ،این اسا 

آناتولی های  و طریقتها  ثیری بر نهضتأنشر دعوت خود در پیش گرفت و سرانجام چه ت

تحلیلوی و   -روش تحقیق در این مقاله توصیهی قلمرو عثمانی بر جای گذاشت؟و سراسر 

 است.ای  شیوه گردآوری اطبعات در آن کتاب انه

 

 و عقاید فضل اهلل استرآبادی زندگی

و ملقب به حبل خوور   (.  704-739)نعیمی به مت لّص استرآبادی اللّه فضل سیّد

وی تحصیبت خود را از زادگواهش اسوترآباد    .شد زاده امامی دوازده شیعی ای خانواده در

 شورعی،  علووم  در مدت زموان کوتواهی در فقوه،    .آغاز کرد و در شهرهای دیگر پی گرفت

فضل بوا تعموق در آثوار     .آشنا شد عربی ابن و حبج با آثار عرفان تبحر یافت و و حکمت

تی و از به کشو  برخوی از رمووز هسو     -خود ةبه گهت -عرفا و پیشینیان و کش  و شهود

 زهد خاطر وی به ،جمله آیات قرآن از طریق رمزگشایی حروف دست یافت. عبوه بر این

کسانی که به وی پیوسته بودند و بوه او و   العادة فو  اعتقاد توجه و مورد بسیار، ریاضت و

 سوادات  از حوال  اوایل در وی مریدان اکثر آنکه طرفه قرار گرفت و ،عقایدش باور داشتند

 و ارادت اظهوار  وی بوه  نسوبت  ه  اعیان و امرا از برخی و علما مشاهیر از ضیبع و بودند

 .(11: 1393کوب،  )زرین اند کرده می اخبص

 دینوی  توا  است کرده ظهور و اینکه دانست می مریق 3 قرن در اسبم منجی را خود فضل

 وی بور  را خوود  جاموة ( عو  )مهودی   کوه  دیود  خوواب  . در  779 در او. دهد رواج جامعه در نو

 .(20: 1301)ریتر،  دانست او نایب و مهدی را خود و کرد مهدویت پس دعوی ،پوشاند می

متنوو    ،آن دورانهای  و فرقهها  فکری فضل مانند بسیاری از طریقت های سرچشمه

 شواگردانش  و فضول  ذهون  در عربی ابن الدّین محیی مکتب وجودی وحدت مبانیاست. 
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 شومرد،  موی  "الوالیوه  خوات  "مکتوب  آن مصطلحات طبق را خوداو  و داشت کامل رسوخ

  است. عربی ابن مکتب و حروفی مذهب مشترکات از ه  ارقام و حروف تأویل آنکه ضمن

 اللّوه  فضول  پیوروان  و آموخوت  را تشکیبتی مبارزه و تأویل لیانیاسماع از اللّه فضل

 سوء داستان نکهچنا کردند، اقتبا  اسماعیلی فداییان از ه  را م الهان روش قتل اهبعد

 در حروفیگوری  بوه  متّهموان  بور  سو تگیری  آن دنبوال  به و تیموری شاهرخ به قصدشان

 .است مشهور خراسان و هرات

 و داشوت  ایرانوی  تعصّب که است آریایی آوران دین ةسلسل از حال عین در اللّه فضل

 نیوز  پیوروانش  .نگاشوت  گرگوانی  قودی   ةلهج به را جاودان خود دینی بزرگ کتاب حتی

 )ذکواوتی  شودند  بالکوان  و هسووری  و آنواتولی  و عورا   در فارسوی  ادبیّات ناشران از بعدها

 .(93: 1379قراگزلو، 

که فضول و پیوروانش    استهایی  به ویژگی ، مربوطاین فرقه به حروفیه ةوجه تسمی

 دادنود.  نسبت میآور  معجزه آسا و شگهتهایی  حروف ویژگی و بهبرای حروف قائل بودند 

 بواز و موذاهب و ادیوان قودی     هوا   به قبل از فضل و به ملت چنین باورهایی ةشینالبته پی

 آسوای  معجوزه  خوواص  و آور شوگهت هوای   ویژگی به اعتقاد و حروف به اما گرایش ،گردد

 از سوره 22 آغاز در زیرا شود، مربوط می اسبم صدردورة  به گویا مسلمانان، میان حروف

از  مسولمانان  ی از رازهای کتاب آسمانی ماسوت و یک "مقطّعه حروف" وجود مجید، قرآن

 اسوتنباط  و اسوتعداد  ةانوداز  بوه  کوس  هور  ،هوا آن تهسویر  و مههوم و معنا یافتن برای آغاز

 را حروف این قرآن مهسّران بیشتر با این همه، است، کرده ابراز مههومی و معنی ،خویش

 ادّعوا  هو   مسولمانان  و سّوران مه از شماری .اند دانسته او پیامبر و پروردگار میان رازهایی

 وانود   بورده  پوی هوا  آن رمز و راز به و شده آگاه حروف این دقیق معنی و مههوم از اند کرده

 سویاحت  و سویر  از بود. فضل پس ایشانحروفیه یکی از واپسین  ةسس فرقؤم ،فضل ا 

 معنوی  کوه  کورد  ادّعوا  تبریز یا اصههان در سالگی 02 یا 04 در سرانجام اسبمی، ببد در

 او و شوده  آشوکار  او بور  "مقطعوه  حروف" ویژه به قرآن کلمات و حروف حقیقی و باطنی

 تهسویر ای  توازه  مهاهی  و معنی با را قرآن آیات وی. است «الکتاب عل  عنده مَن» همان
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 به تقلیود  استرآبادی ا  فضل .نهاد حروف اصالت بر را خود تهسیرهای اسا  و نمود می

 چهوار  و نسوبت داد  خواصّی ابجد، حروف عددی ارزش و جمل سابح به ،اسماعیلیان از

 اسوت راج  خاصوی  عقاید و افزود آن به نیز را( ژ پ، چ، گ،) فارسی زبان م صوص حرف

 .(13/23: 1322)ثبوت،  نامید "حروفی" را پیروانش و خود و کرد

 کهبود  دور قرآن از چنان تأویلش اما ،جدیدی نداشت دین دعوی ش صاً اللّه فضل

 درحوواد    این خواندند. مرتد به همین سبب، او را شد و تلقی می رأی به تهسیر مصدا 

 میرانشواه  توجّوه  بود توانسته اللّه فضلروی داد و  تیمور پسر میرانشاه قلمرو در و شروان

اطرافیان میرانشاه به تیمور نامه نوشتند و ماوقع را بورای تیموور    امّا کند، جلب خود به را

تیموور هو     .و او را از عواقب جانبداری میرانشاه از عقاید فضول آگواه کردنود    نددادشرح 

د دسوتور داد  گزار و کافر خوانده بودند، به فرزند خو مطابق فتوای علما که فضل را بدعت

 بوه نحووی روی داد کوه   پیوروانش   و اللّوه  فضول  قتول  به قتل برساند.تا او و پیروانش را 

 بودان  شویعی  شوهادت  سونّت  از جانسوزی عاطهی و ساتیاحسا توانستند صبغة حروفیان

 ةروضو  مثول  بواکو  ةروضو  و خواندنود  می روضه اللّه فضل برای حتّی بپوشانند، چندان که

 (32: 1331)کیا،  بود کربب

ایشوان   عقایود  در خاصوی  گرایوی  انسوان  و دانستند می خداوند مظهر را انسان حروفیان

 سوبب  بوه  ولوی  ،کردنود  ایجواد  ای گسوترده  تغییورات  نیوز  عبادات در حتی آنها. شد دیده می

 بوه . کردنود  نموی  مطورح  خود های کتاب دربسیاری از آنها را  عصر علمای سرس تانة م الهت

 ؛اوسوت  یوجود کمال ای از نشانه ،خداوند جانشین عنوان بهبر زمین  انسان استقرار ،آنها نظر

یوت  محور و است چیز همه معیار انانس سبب، همین به و یافته تجلی انسان وجود در خداوند

 او کوه  پنداشوت  موی  فضل. کردند می تأکید آن بر حروفیان که بود مسائلی از زندگی در انسان

 (174: 1321)میرجعهری،  خداست خلیهة( ص)محمد و عیسی و آدم همچون

 حوق  ذات ظهوور  عنووان  بوه  را اللّوه  فضول  کردندکوه  موی  شان آنها را مته  دشمنان

 در و شومرند  موی  الهوی  نامه، عرش و نامه محبت نامه، جاودان مانند را، ارشآث و پذیرند می

 «اللّوه  فضول  اال الالوه  ان اشوهد » اقاموه  و اذان در موثبً  اند، داده تغییراتی اسبمی عبادات
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 و است حروفیه معتقدات ةبار در که خوانند می فارسی به اشعاری وضو هنگام و گویند می

 کوه  آنها مته  بودنود  .(14: 1301)ریتر،  دارند می برپا اللّه، ضلف قتلگاه النجق، در را ح 

 .(9/170: 1371)س اوی، د ان گهته ترك را واجبات و دانسته مباح را محرّمات

هوای   و مسولک ها  فرقه به همة بلکه تقریباً ،حروفیه ةفرق نه تنها به گری اباحیالبته 

 و حوروف  معوانی  بارة در فضل»که اما آنچه مسل  استنسبت داده شده است، گزار  بدعت

 باطنیوه  اقووال  به شبیه مقاالتی اتحاد، و حلول باب در همچنین و حق ذات با آنها ارتباط

 را وی حوبج  مریودان  مثول  مریودانش  و داشت شیعه غبت و گنوسیهای  فرقه برخی و

 .(11: 1393کوب،  )زرین «کردند می تلقی الوهیت تجس  و مظهر همچون

 بووه تأویوول بووه بوواطن گوورایش داشووتند و چووون اسووماعیلیه و غووبتهم نیووزحروفیووه 

 شودند  موی  ها( شبیه گرایان غربی )اسمیون، نومینالیستنام ه گاهی ب که چندان ؛پرداختند می

مجموعوه رسوائل   ) «اند اند و کلمه مرکبه عین نطق ءاشیا ةهم»دانند:  می "اس "اصل را  و آنها

 .(332: 1301)ریتر،  «مسماست اس  عین»و نیز:  "( 21: 1393، حروفیه

 بورای  او بنیان نهاده،نوین حروف و اعداد که  ةحروفی معتقد بود که نظری فضل ا 

است و از این طریق پیشوگویی ممکون    مناسب طبیعی و فلسهی و دینی نمادهای تهسیر

 عبوارت  خودا  شوناخت  کوه  است این بر حروفی دعوی ةپای .(129: 1321)الشیبی،  است

 م لوو   و خوالق  میوان  ارتباط لحاظ، همین به و نیست محسو  خدا زیرا ظ؛له از است

 دو در اصوات و حروف با معانی تعبیر ،حروفیان ةعقید به. پذیرد نمی انجام لهظ راه از جز

 و اسوت  حرف 22 دارای و شده نازل بدان قرآن که عربی قالب یکی: شود می ری ته قالب

 بور  در تواکنون  آدم روزگوار را  حوروف  ةهمو  و اسوت  حورف  32 رد کوه  فارسی قالب دوم

 و اسوت  قورآن  گور  تأویول  فضول ا   و عربی لغت مهسر فارسی لغت گونه، بدین. گیرد می

 و حقیقوت  کردن روشن برای فضل ا  و آمده شریعت بیان برای تنها( ص) پیامبر اسبم

 مسوتقر  جهوان  در جدیود همچوون دینوی    را آن و کنود  موی  تأویول  را اسوبم  کوه  اوست

از ای  محققوان، حروفیوه آمیوزه    به نظر بیشوتر  (133و  210: 1322)الشیبی،  گرداند می

باورهای بقایای ادیان باستانی ایران با مسویحیت و آیوین عرفوانی یهوود و اعتقوادات نوو       
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موعودگرایانوه   ةکه در قالب عرفانی تازه و به اقتضای زمانه با نووعی اندیشو   بود، افبطونی

 مقوام  حروفیگری را رساندن اعتقاد بنیان و اسا »برخی دیگر ه کهر چند  ؛شکل گرفت

 .(11: 1323)گولپینارلی،  «اند دانسته خدایی مرتبه و مقام به انسان ةمرتب و

 

 حروفیه در ایران و مهاجرت آنان به قلمرو عثمانیسرکوب 

 عودد  آن را حروفیوان  کوه سال و   10 ظرف که بود کرده بینی پیش ا  فضل ظاهراً

 بورای  کرامتی این خواست می و یابد سروری دنیا بر توانست خواهد -شمارند می سیمقد

 او اسو   در "ض" حورف  عددی ارزش با برابر ابجد حساب، در .  244 سال زیرا باشد؛ او

 شومرده  قموری  نهو   ةسود  رأ  در اسوبم  مجددتوانست  می گونه بدین ،عبوه به و بود

 پیشین، غالیان همچون او، پیروانش قتل از پس. پیش نرفت او ةنقش وفق امور ولی شود،

 وی رجعت به معتقد نیز و کند می حکومت عال  بر قدرت با که الوهیت دادند ةبه او جنب

 .(193: 1321)الشیبی،  شدند

کشتار پانصود تون    .کارش را ادامه دادنداو دختران و دامادهای  ،قتل فضل پس از

و حملوه   .  230حروفی در اصههان به سوال   از حروفیان در تبریز و قیام حاجی سرخ

پس  فعالیت حروفیههای  از جمله نشانه .  234دراحمد لر  به دستشاهرخ در هرات  هب

 آنهوا  ،شود  که منجر به تعقیب و قتل عام حروفیه ،پس از این رویدادها .است از فضل ا 

حروفوی  د و سال ظهوور موعوو   "ض"به بعد، که به قول خودشان سال  .  244از سال 

و  شودند  مسولمانان و مسویحیان   مشوغول تبلیوم میوان   آناتولی رفتند و  سوریه و بود، به

، اسکی شهر و به بعضی از شوهرها  به سیوا . حروفیان از ایران رانده توفیق نیز یافتند

کردنود و   موی غان آنها به خوبی هویت خود را پنهان مبلّ رفتند؛و قصبات آناتولی غربی 

بوه   ((Yayinlari, 2006: 189. را به بالکان و وارنا ه  گسوتراندند  دخو تبلیغاتة دامن

 پوس  آنها زبان. کشیده شد ه  مصر و اسکندریه تبلیغات حروفیان تا ةدامن ،منابع نوشتة

 یافت تغییر ترکی به فارسی از ،قمری نه  قرن از آناتولی و قلمرو عثمانی، به هجرت از

 .(22: 1323)گولپینارلی، 
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از  .کردنود  عقایود خوود را توروی  موی    ها، به طور پنهانی  تساب به برخی طریقتآنان با ان

 اصول طریقوت وی  ،انتقال حروفیان به ترکیه و در پی،پس از مرگ حاجی بکتاش سوی دیگر

 کوه  حوالی  در ،پطروشهسکی نوشتة به .(213: 1321د )الشیبی، گری در آمی ته شبا حروفی

 قودرت  عثموانی  در ،رفتنود  بوین  از کشوتار  و تعصوب  اننود م زیادی دالیل به ایران در حروفیه

 قورار  شوکنجه  و آزار موورد  کمتور  ،تقیوه  از پیوروی  و اسوتتار  بوه  اعتقواد  خواطر  بوه  و داشتند

 موفوق  و کردنود  موی  معرفوی  شیعه گاه و یسنّ گاه و صوفی را خود مواقعی در آنها. گرفتند می

 .(321: 1313شهسکی، )پطرو کنند نهوذ بکتاشی درویشان فرقة سران در شدند

 

 مذهبی آناتولی مقارن مهاجرت حروفیان -فضای اجتماعی

 ،آن در پوی و استقرار ترکمانوان در آنواتولی و    . 090رد در سال مبزگپس از نبرد 

آنچه الهام ب ش ترکمانان در مقابله با دولت مسیحی  ،امپراتوری سلجوقیان رومتأسیس 

غوزا   ةهنگ مرزنوردان ترکمان قرار گرفت، اندیشبیزانس شد و پس از آن ه  به عنوان فر

که از طریوق   ،ت و جماعتاسبم سنّ از سویدر ثغور با دولت بیزانس بود. این اندیشه نه 

کژآیین و غالیانه در میان ترکمانان رواج یافتوه بوود و مروجوان آن    های  و طریقتها  فرقه

آمی ته با عقایود   گاهدمی و ه  دراویش و شیوخ طریقتی بودند که اسبم را در شکلی مر

 اعتقاد به موعودگرایی در میوان ترکمانوان سواده انودیش تبلیوع     ای  شمنی و البته با گونه

شومار   ،مغوالن و شکسوت دولوت سوبجقه در نبورد کوسوه دا       کردند. پس از حملة می

اجتماعی آنواتولی بوا نووعی گسسوت      -اوضا  سیاسی و زایش یافتفامهاجران به آناتولی 

 شد؛ در چنین فضای فترت و نومیدی بود که فعالیوت دراویوش و پیوران طریقوت    مواجه 

هوایی کوه بوا روش زنودگی      توان درویش میمنابع آن دوره  ةبسیار گرفت. از مطالع رونق

 گواه آنها بوا موو و ریوش و     :کردتصور  بودند راگرا  اصول اعتقادی اسبم بدعتمبلّم خود، 

بندی اسوت وانی و   وش، گردنیان، پوست حیوانی بر دعر ةتن سبیل و ابروی تراشیده، باال

به  .دست، به گشت و گذار مشغول بودند دار بر گردن، کشکولی بر کمر و تبری در زنگوله

به این صورت که این روح پس از مرگ بوه   عقیده داشتند،حلول خداوند در وجود آدمی 



 06/  ولی تحوالت فکری و...تروابط ایران و آنا

 

نمواز   ةعدم اقام سببآنان به  آید. کالبد دیگری منتقل شده، دوباره با بدنی نو به دنیا می

و روزه و استعمال مسکرات و مواد م در، موورد طعون و گواهی تحقیور موردم و علموای       

هوا   ها و اسوت   در حالی که در دشت کردند؛ که از آنها عبور می گرفتند شهرهایی قرار می

ت هوایی تحو   شود. ایشوان گوروه    و با آنان مانند اولیاء رفتار موی  بودندمورد احترام  س ت

سو تی  ها و حتوی زد و خوردهوای    گاهی بین آنها رقابت و دادند تشکیل می زعامت خود

کردند و در شهرهای فتح شده، زاویوه و   آنان خود را مسلمان معرفی مید. دا روی می ه 

ساختند و اسبم خاص خود را در بوین موردم مسویحی و بوومی منطقوه نشور        خانقاه می

بوا آداب و   را مقد  کتاب های قصه حتی و جاقدیسان آن های ها، داستان دادند. افسانه می

آوردنود. ایون اقودامات تصوادفی      موی  پدیدهای جدیدی  رسوم خود وفق داده، مناقب نامه

 در ایون منواطق بوود    ایشوان  ای تروی  مهاهی  دینی مورد نظرنبود، بلکه اساساً روشی بر

 .(111: 1393)اوزون چارشی لی، 

نوان  آگاه مرشدان، وجود هواداران کثیر بر گرد دراویش و  اوضا  نابسامان آناتولی و

 قدرت حاکمه و اسوتهاده از مریودان بورای کسوب قودرت دنیووی       را به صرافت قیام ضدّ

بیشوتر   ،در آنواتولی رخ داد  قمریکه عمدتا در قرن هشت  و نه  ها  انداخت. این قیام می

از حملوه مغوول داشوت و    ریشه در ساخت مذهبی و اجتماعی این سرزمین به ویژه پس 

شباهت توامی بوه بعضوی از     ،که حامل آن بودندهایی  از نظر حرکت درونی و اندیشهآنها 

سرزمین ایران از جمله قیام سربداران و مرعشیان و نیز حروفیوان داشوتند و   های  نهضت

 گرفتوه بودنود،  ی شکل جالب آنکه اغلب رهبران آنها از سادات علوی و در محهلی غیرسنّ

بوه   که ذیبً، عثمانی و ترکیه در ادوار بعدی برجای گذاشتند ماندگاری بر جامعة ثیرأاما ت

 پردازی . می ها برخی از آن جنبشمعرفی م تصر 
 

یوک   ،بابوا الیوا    ،روم آغازگر جنبش بابائیوان در روزگوار سوبجقة   : جنبش بابائیه

انقواهی کون  عزلوت    در خ راءالنهر به آناتولی مهاجرت کورد و شیعی بود که از ماو -علوی

 ( در مواوراءالنهر مایوه  .  191احمود یسووی )متووفی     ءو آراها  گزید. افکار وی از اندیشه
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اسحا  نام کوه بوه ور  و   ساکن آماسیه  میان مریدان بابا الیا  شی ی بود گرفت. در می

)ابون بوی بوی،     رهبری قیام را برعهده گرفوت  و اوپرهیزکاری و راست کرداری شهره بود 

، معتقد بودنود کوه روح   خواندند می بابا رسول ا  بابائیان که بابا اسحا  را .(222: 1314

)موزاوی،  و علی ) ( در وجود او متجلی و بوه او منتقول شوده اسوت      )ص(حضرت محمد

1392 :132- 137). 

ترکان آناتولی با قوالب افراطی تشیع رخ نموود و علیوه اشورافیت     میاناین قیام در 

 سورکوب شود   در سپاه سبجقهاما با کمک مزدوران یونانی  ،راه افتاد به سنی سلجوقیان

های اقتصادی و اجتماعی در زمان حکوموت غیوا  الودین     نابسامانی .(12: [تا بی])متیکا، 

 ، بنابراین،را در شرایط بسیار س تی قرار دادها  کی سرو، سلطان سلجوقیان آناتولی، توده

نشوین و   هوای کووچ   تودهو افراد محروم و تهی دست و  اکثر پیروان این قیام را روستاییان

نماید که تبلیم عنصور   می دادند و چنین می تشکیل  ترکمان گرای نیمه کوچ نشین بدعت

توا   ،داشوته اسوت  ای  عدالت اجتماعی و جریان ضد ست  و بیداد در این قیام پایگاه ویوژه 

اشواره   چنانکهاما  ،قیام کند آنجا که بابا اسحا  توانست با گردآوری عناصر محروم جامعه

سلجوقیان با استهاده از سربازان مزدور فرانک در دشوت مالیوا، نزدیکوی قیور شوهر،       ،شد

 .شکست دادند س تها را  بابایی

 بوه مثابوه ابوزار    "مهدویت"گرای افراطی و شایع  در این عصیان، از اعتقادات بدعت

است. در نتیجه، عصویان، در زموان    شده برداری بهرههای مذکور  ایدئولوژیک در بین توده

نشوین،   های خارج از اسبم تسنن و صحرا خود مؤثر واقع شده و با ایجاد وحدت بین توده

دهود، یوک طریقوت،     ش صیت رهبران عصیان نشان می چنانکهتجمعی برپا کرده است. 

در  التقواطی این تجمع را سازماندهی کرده و این، ن ستین حرکوت بوا مرکزیوت اسوبم     

 .(147: 1393)آژند،  تولی استآنا

، سورکوب شود   آنهوا انبوهی از به قیمت قتل عام و سرکوب اگر چه  ها عصیان بابایی

و دولت سولجوقی   گری تسلطان از قونیه  را ه  س ت کاهش داد:حکومت  از هرا  اما

 فراگیرتر بعدی فراه  کرد.های  زمینه را برای قیامها،  . عصیان باباییشدبسیار تضعی  
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ای  از نبرد آنقوره بوین تیموور و بایزیود، دوره     های پس سال: الدین سماویام بدرقی

متصرفات عثمانی دست وش  ،در خبل آن بود وعثمانی  پرآشوب در آناتولی و کل قلمرو

آورد کوه در منوابع    پدیود اغتشاش و اضمحبل شد و فترتی در موجودیت دولت عثمانی 

چنوین وضوعیتی    . درانود  کورده  یاد "رت فاصله سیفت"عثمانی از آن با نام عصر فترت یا 

که لوای  ،الدین سربدار آناتولیاز جمله شیخ بدر ،مردمی فراه  بودهای  شرایط برای قیام

قیام برافراشت و اقشار محروم جامعه را گرد خویش جمع کرد. بدرالودین فوردی عوال  و    

رجوانی فورا گرفوت و    ی  جد شرسیّمیر لوم زمان خود را نزد بزرگانی چونع او ؛فقیه بود

آمد. وی پوس از   د حسین اخبطی گردید و جزو صوفیان درمریدان سیّ بعدها وارد حلقة

مسافرت به اقطار جهان اسبم در سرزمین آناتولی، قاضی عسکر موسی سولطان عثموانی   

، الدین را با خهت و ذلت بوه ازنیوق تبعیود کورد    محمد اول بر موسی، بدر ، اما با غلبةشد

 ،از نهووذ اوسوت . بدرالودین پوس از تبعیود      ای همعاش وی را قطع نکرد کوه نشوان   گرچه

اصوول  »هوامر پورگشوتال    نوشوتة داشت و بوه   نظراتی مطرح کرد که جای تأمل و تعمق

: 1327، )پورگشوتال  «مذهب آنها فقر بود و برابری و مسواوات در هموه چیوز غیور از زن    

 ،در قلمورو قیوام بدرالودین    .قیوام زد  به او دست جدید بود که ءپس از طرح آرا .(1/302

او برای جذب مسویحیان  و اسوتهاده از نیوروی آنهوا علیوه       اندك نبود ومسیحیان  شمار

هر کس بگوید عیسویها خداپرست نیستند او خود کوافر و  » :سلطان عثمانی اعبم داشت

لمانان و خواسوت از تقابول مسو    میبه این وسیله  . در واقع،(303، همان) «باشد می مرتد

مسیحیان در قلمرو سلطان عثمانی بیشترین بهره را ببرد و مسیحیان را بوه سووی خوود    

 ا  و فضول  الدین مرعشی ، از جمله قوامجذب کند. بدرالدین مانند همگنان خود در ایران

بدون تبعیض با شرایط عدالت اجتماعی بود و در ایون   ای در پی ایجاد جامعه ،استرآبادی

 پوروا  ،داشوتند  موی  ه با ظل  و ستمی که زرمداران و زورموداران بور موردم روا   راه از مبارز

پذیرفته بود و همچوون دیگور همگنوانش بوا     تأثیر کرد. بدرالدین نیز از عنصر تصوف  نمی

جنگیود و سور در راه هودف خوود نهواد. در نهضوت        می زمانه ةعناصر و عوامل ست  پیش

تووان   میگری شیعی  تصوف و غالی پوششبا آشکاری از مهدویت های  بدرالدین ه  نشانه
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کورد و بوه    موی  که در بین رومیان تبلیم ،ب ش مسیح نجاتهای  سرا  گرفت و ه  انگاره

توفیق ه   این وسیله توانست مسیحیان آناتولی غربی را به سوی خود جذب کند و اتهاقاً

عی و مسواوات  یافت. پیروان بدر الدین را قشرهای پایین جامعه که طالب عودالت اجتموا  

چون بکتاشیه و صوهویه بوه   هایی  و بعدها همین افراد در جنبشند داد می بودند، تشکیل

 .(93 -72: 1393کوب،  )زرین تحلیل رفتند
 

بوه   .سس طریقت بکتاشیه در نیشابور زاده شدحاجی بکتاش ولی مؤ: قیام بکتاشیه

ی و نیوز از یواران بابوا    و از مریدان احمد یسو "واصبن خراسان"از  وی، که رسدنظر می

در قیام بابائیان در کنار بابا اسحا   . اوهمراه او از خراسان به نیشابور کوچید والیا  بود 

 ةو در قصوب یوا خوود را از قیوام دور نگوه داشوت       ،اما از مهلکه جان به سوبمت بورد   ،بود

بوه   ا در عمول امو  ،عزلت گرفوت  ةظاهر گوش بهصولوجه قراهویو  یا حاج بکتاش کنونی 

. او مردی علوی بوود و هموین وی را   ترکمنان پرداخت میانخود در ة تبلیم افکار صوفیان

 .(307: 1333، شیرازی) 1مردم صاحب منزلت کرد و بر پیروانش افزود در نظر

که بیشتر به مکتب مبمتیوه   ،بود از باورها و افکار صوفیانهای های وی آمیزهاندیشه

. وی بنا شده بود گریوحدت وجود و باطنی ةبنای اندیشم بر و و قلندریه شباهت داشت

 -گوری اسوتوار کورد. بودین ترتیوب، علووی      در آناتولی موجود هایرا بر زمینه باورهااین 

طریقت حاجی بکتواش  ( 39: 1321، زاده عال . )گری ماهیتی کامبً التقاطی یافتیبکتاش

عنصور تسوامح در    اما ،فقر بود مشتمل بر گرایش به زهد و ،همانند دیگر طرایق صوفیانه

چریوان   بعدها موجب نهوذ آنها در میان ینوی  مسألهمیان بکتاشیان شیو  داشت و همین 

داشت و پیروان آن، علی ) ( را بسویار   بسیارطریقت بکتاشی با تشیع قرابت  عثمانی شد.

رموت و  دوازده اموام در میوان بکتاشویان ح   . دادند می و گاه حالت الوهی به او ستودند می

تثلیث ماننود مسویحیان    یبکتاشیان به نوع .(31: 1321)الشیبی،  ندتقد  خاصی داشت

                                                           
 آمده است: طرایق الحقائقکه در چناندارند؛ ه  تأکیدبیشتر منابع بر علوی بودن وی . 1

 شود بکتواش سویّود از هموه نای        دوبم و ایمان فاش شوروم را اس   

 بوم و مرز آن شدند مؤمن و شیعه        روم ملک شد تشیوع فاش اندر    
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بوود. حواجی بکتواش در    آنها مافو  بشری  رتبةکه  ،، محمد، علی، یعنی: ا معتقد بودند

یعنی دو سال قبل از تولد فضل اسوترآبادی از دنیوا رفوت. پیوروان حواجی       .  732سال 

خود راه وی را ادامه دادنود. بنوا بوه نوشوته تواریخ عاشوق        بکتاش پس از درگذشت مراد

، هوا  عثموانی  با پیوستن به عملیات فتووح  ،ابدال موسی از پیروان حاجی بکتاش ،پاشازاده

و پس از وی بالی  سلطان اسا  آن  آیین حاج بکتاش را بین غازیان عثمانی منتشر کرد

آنوان بوا باباییوان     ةبوه واسوط  روم و  با ابداالن را در نزد دولت عثمانی استحکام ب شید و

عثمانی ه  ضمن ایجاد رابطه با ایون   سبطین اولیة .(02: 1333)پاشازاده،  ارتباط یافت

 کردند. می ابداالن از وجود معنوی آنها برای فتوحات استهاده

طریقتوی بوود کوه مریودان سوایر       ،قموری  طریقت بکتاشیه در قورون نهو  و دهو    

 برقورار کننود؛   پیونود  آن بوا  توانسوتند موی  راحتی بهحروفیان  و علویانمانند  ،ها طریقت

یور  ام یعنی در دورةدر این زمان ]: »نوشته است حروفیهکتاب  در خیاوی روشن کهچنان

بکتاشیه در همه ارکان جامعه نهوذی تمام یافته بود. بوه   ةتیمور[ در سرزمین آناتولی فرق

ش نووین( جوزء هوواداران ایون فرقوه بودنود.       )ارتو  "ینوی چریوک  "طوری که اکثر افوراد  

 توانسوتند در  چهارچوب تهکرات بکتاشی چنان بود کوه بوه راحتوی هوواداران فضول موی      

 .(217: 1373، خیاوی) «ها نهوذ کنندها و مراکز آنها و خانقاه تکیه

 

 تعامل حروفیان با نظام فکری ـ مذهبی آناتولی

بوه سورعت در آنواتولی     قموری نهو    افکار حروفیه و تعالی   فضل در اواسوط قورن  

 ،این توسعه و گسوترش  نهاد؛تأثیر یافت و در افکار و آراء طرایقی چون بکتاشیه  گسترش

 . و دیگران بود های خلهای فضل نظیر علی االعلی و نسیمی فعالیت ةدر نتیج

 و شواگرد  ،( . 222 متوفای) االعلی علی یا االعلی العالی علی به ملقب دعلی،امیرسیّ

 و کورد  مبقوات  اللّه فضل با اصههان در سالگی نوزده در که اللّه بود فضل خلیهة ترین ه م

 که نگاشت فارسی به نامه قیامت نام به نیز ای منظومه او. آورد در نظ  به را او نامه جاودان

علوی االعلوی    .(30: 1370)گولپینارلی،  است کرده وص  را اللّه فضل قتل ماجرای آن در



 6931بهار ، 07ش ، 66/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  01

رفتن بوه سورزمین روم و تبلیوم و دعووت در     نامه به ماجرای  ود از جمله کرسیآثار خ در

حروفی را در سورزمین   باورهاین ستین فردی بود که  کرده است، وی آنجا اشاره و ادعا

علی االعلی: کرسی نامه، نس ه خطی،کتاب انه ملی ملک ، تهران ) 1آناتولی پراکنده است.

 عقایود  قورن نهو    در وی نابع هو  آموده اسوت کوه    در دیگر م (21، برگ 2944، شماره 

 .(1/072: 1303کرببئی،  )ابن کرد منتشر عثمانیان قلمرو در را حروفیه

 قِرشوهر  بوه  سورانجام  وی پس از گشت و گذار در سرزمین آناتولی ،منابع موجود بنابر

 قواه خان ساکنان توجه مدتی از پس و شد مقی  ولی بکتاش حاجی خانقاه در و رفت ولیتآنا

علی اند که  گهته .پرداخت اللّه فضل ةنام جاودان کتاب تعلی  به نهانیپ و کرد جلب خود به را

 االعلی یکبار به آنکارا آمد و با حاجی بایرام ولی از اوتاد طریقت بکتاشی مبقات کرد.

 و کورد  تألی  الحیات مهتاح نام به کتابی ،نامه جاودان کتاب حقایق و رموز فه  برای وی

 کوه  بوود  راه هموین  از تودری    به. است بکتاش حاجی رازهای و اسرار تعالی  این که بود عیمد

 ماندن امان در برای حروفیان ترتیب بدین و شد تروی  بکتاشیه تعالی  جای به حروفیه، تعالی 

 آن در بارهوا  گرچه با وجود این همه احتیاط، ،کردند وانمود بکتاشی را خود م الهان، دست از

 .(1/327: 1310تربیت،  ؛ 3/994: 1327)براون،  شدند های س ت عقوبت گرفتار خطه

شواهد و مودارك حروفیوه بوه سورزمین آنواتولی       بنابراالعلی  علی ،نظر گولپینارلی به

و آثار فضول و   همراه برادرش راهی این سرزمین شدکه  بودمسافرت نکرد، بلکه میرشری  

 .(110 -112: 1393)آژند،  یای سیاه رساندا تا اقصی نقاط درعقاید و آراء او ر

حروفووی و از  چهوورة توورین مهوو  اسووترآبادی ا  فضوول از پووس نسوویمی عمادالوودین

 در او. کورد  ایسوتادگی  خوود  باور و اعتقاد سر بر جان پای تا و بود کوچندگان به آناتولی

 لوگیریج برای نیز حکومت و بود محبوب بسیار جامعه پایین طبقات ویژه به مردم میان

 رسانید. قتل به فجیعی شکل به را او عقایدش نشر از

                                                           
    .( به این موضو  اشاره کرده است: 214)تألی :  کرسی نامهعلی االعلی در  .1

 دار یواد  نیکوو شوام  از  روم  سووی          تواب کوردگوارمون فورستوادم کو

 بوووم  آبواد  نوکوورد  حوق کوبم از         پیشتور از مون کوسی در مورز روم
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خلهوای بسویاری تربیوت کورد.      نقاط آنواتولی را پیموود و   بیشترعمادالدین نسیمی 

و بوه   یافوت رفیعی شاعر، یکی از خلهای اوست که سرنوشتی مشابه استاد خوود نسویمی   

اتولی بویش از سوایر   حروفی در آنهای  نسیمی در گسترش اندیشهتأثیر قتل رسید. شاید 

داننود و   موی  ، نسویمی را از خوود  نیز بکتاشیان ترکیوه حروفیان بوده باشد و حتی امروزه 

 علویان نیز مقام و منزلت خاصی برای او قائلند. رفیعی در آخر اشعار خود در بشارت نامه

و سست عقیده ، حیران و سرگردان باشدنسیمی پیر و مرشد او  گهته است: پیش از آنکه

چشمانش را ای  پرده همچونآمد. خودپسندی  می د و هر لحظه به رنگی و اعتقادی دربو

میان خیور   تهاوتتوانست  نمی ولی ،اینکه در برخی علوم سرآمد بود گرچهبود و  پوشانده

 ،وف و گاهی دهری موذهب و صووفی مسولک   ی بود و گاهی فیلسگاه سنّ و شر را دریابد؛

ه در این اندیشه بود که معنی و مههووم فضول ا  را   سیراب نشد و هموار هیچیکولی از 

کنوار  هوا   پورده آنگواه  نسیمی را یافت و او مههوم فضل ا  را بدو بازنمود،  آنکهتا  ،دریابد

کوه آب حیوات در وجوودش سور ریوز کورد و        بوود حک  خضر در نسیمی برای او  و رفت

ا راهوی روم کورد توا    روحی او برطرف شد. سوپس نسویمی او ر  های  مشکبت و نابسامانی

کشوید و  هوا   و رمز و رازها را بوه آنهوا بازنمایود. رفیعوی مورارت      ا را هدایت کندمردم آنج

ناموه گرفتوه شوده اسوت  و تهسویری بور آیوین         نامه را نوشت که عمدتا از جاودان بشارت

 .(119: 1393)آژند،  حروفی است

 دلیول  بوه  یونسوکو،  جهانی سازمان حروفیان، و از نو  اعتقادات نسیمی نظر صرف»

 و قودی   دنیوای  در هایش ایده و آمال تحقق راه در نسیمیهای  فداکاری وها  فشانی جان

 آزادی راه در او فجیع مااعد و خونبار فاجعة نهایتاً و اجتماعی عدالت برای پیگیر مبارزات

 کشوورهای  طورف  از و کورد  اعوبم  نسیمی سال عنوان به رام. 1372 سال بشری، جوامع

 انتشوار  او خواطرة  داشوت گرامی در دنیا زندةهای  زبان به کتاب پنجاه حدود یونسکو عضو

 .(33: 1331)گراوند،  «یافت

از دیگر حروفیان ببد روم بوود   ( .290وفات) اوغلی  بن فرشته عزالدین عبدالمجید

 را ناموه  عشوق  ناموه و  آخورت گری در سرزمین روم بسیار کوشوید. او   حروفی ةکه در اشاع
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 ناموه  عشق .(22 :1370، گولپینارلی) کرد. ترجمه ترکی به را اللّه فضل نامة خواب و نوشت

 . بوه هموت    1222 در. این کتاب (10: همان) اند خوانده نیز صغیر جاودان یا جاودان را

 را ناموه  هدایت دیگرش، کتاب وی .(3/117: 1327)براون،  چاپ و منتشر شد ها بکتاشی

 فضول  ةبار در و آنجا (11: 1370)گولپینارلی،  کرد تألی  اللّه لفض نامة  محبتتأثیر  تحت

 شوده  نوشوته  چهوارده  شب ماه نور در فضل نام»  و «است من دین فضل»  :نوشته است

 .(113: 1393)آژند،  «دید معراجش شب در پیغمبر که بود همو زیرا ،«است

هوایی بور    هنیوز ردیو   حروفیوه  م الهوان  ،در کنار پیروان و مروجان دعوت حروفی

 را االشورار  دفع و االسرار کش  . 1222 افندی در اسحا  ،آن جمله از حروفیه نوشتند،

 .(3/100: 1327بوراون،   ؛90 : 1231)افنودی،   شد چاپ  .1231 در و نوشت ترکی به

انان معلوم باد که از تمام این فر  که خوود را وقو  ضوبلت مسولم    : »در این اثر آمده است

کوه   اند و هر چه از کردار و گهتار ایشان واضح است تاشیه گناهکارتر از همهد فرقة بکان کرده

این معنی را کامب ثابت و محقوق   . 1222واقعی نیستند معذالک در سال آنها مسلمانان 

یکوی از  کتواب اسوت کوه     شش ،اند ساختند. کتبی که این جماعت بنام جاویدان نگاشته

تألی  نموده و پن  دیگر را جانشوینان خلهوای او    آنها را زعی  این فرقه فضل ا  حروفی

 های پنجگانه کهر و زندیقه بوضوح نمایان است ، ایون  چند در این کتاب اند. هر کردهتحریر 

طایهه عادت بر آن دارند که آن کتب را در خهوا در میوان خوود تعلوی  کننود ولویکن       

پورده بور روی   ای  دازهناموه توا انو    زاده در جاویدان خود موسوم به عشوق  چنانکه فرشته

کهریات خویش افکنده باز در سال مذکور پیروان او جسارت کورده آن را طبوع و نشور    

 .(3/913: 1327)براون،  دادند

بوه خانقواهی وارد شود و قلووب      در آناتولی علی االعلی ،اسحق افندی بنا به نوشتة

در آن پرداخوت  و  و به نشر جاویودان و افکوار موجوود    جذب کرد افراد خانقاه را به خود 

 .(3/994: 1327)براون،  آنها را به عنوان مناقب و اسرار حاجی بکتاش جلوه داد
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رسد که طریقوت   می به نظر ، چنینحروفیه در آناتولی ةسیر تحوالت فرق در با مطالعه

یور  پ ،بالی  سولطان  پذیرفتند، چنانکهبه عنوان تعالی  حاجی بکتاش ها  بکتاشی ا  رافضل ا

 فی س ن به میان آورده است:واز اصول حر تاشیه در یکی از اشعار خودثانی بک

چشییممیینسانازویاستییی است

ساکیییالممیینانااللیییقمییی  زن

چ نگیرفتممینخبیرازملکمیات

بییالممازحیقنهییانگیی یمسییشن
 

خیییداستالممیییان سییب امچهیییر  

مینمعییرا هیماسیتسااسییربر

صیفاتازذاتمیرانآمیدجیداخ س

تیینوجییانایمییاااشییاسبیی سسییرّ
 

 (111: 1393، آژند) 

، مثوالی، سویّد علوی سولطان،      ، محیطوی، عرشوی  قموری در میان بکتاشیان قرن ده  

ین حروفی را اسا  اعتقاد خود قرار دادند. این ییمینی، آقیا زیلی، ویرانی، حیرتی و روحی آ

( از .  1373زن توفیوق ) و حتی نوی  شتمسأله در میان بکتاشیان متأخر نیز بسیار رواج دا

 .(0/12: 1390)صها،  است و دو حرف س ن رانده او و سی "جاویدان"و  "فضل یزدان"

 و عثموانی عمیوق بوود    سیاسی و اجتماعی اوضا  و هنر و فرهنگ بر حروفیانتأثیر 

 .یافتنود  طرفودارانی  بودنود،  مسولمان  توازه  که بالکان، های سرزمین مردم میان در ویژه به

 عبداللّوه  سواری  چون شاعرانی جمله از گرفتند،تأثیر  نهضت این از عثمانی بزرگان برخی

 گلیبوولیلی  افنودی  مصوطهی  علوی  موورخ  و شواعر  و ابودال  الودین  محوی  و تمنایی چلبی،

 .(31: 1370گولپینارلی، )

 غوبت  نیوز  و وجودیوان  وحودت  تر، پیش که بود این آناتولی در حروفیان توفیق راز

چنودان   بودند، آورده فراه  های دعوت حروفی را زمینه آنجا در بکتاشی صوفیان و بابائیّه

 کوه  گهوت  تووان  موی  بلکوه  شووند،  می یکی و پیوندند می بکتاشیان به حروفیان که بعدها

: 1391)بوراون،   نیسوت  تهکیوک  قابل گاهی و است یکی متأخّر بکتاشی و حروفی ادبیّات

آنواتولی و بالکوان آن بوود کوه      مسیحیان میان وفیّهحر نهوذ وجه و توفیق رمز اما(، 230

 بوه  را در عمل، در اباحیّت نیز و نظری تأویل در دستی گشاده با اللّه فضل پیروان خلها و
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: 1321)الشویبی،   داشوتند  روموی  منشوأ  چریان کوه  ینی ویژه به ،بودند گشوده همه روی

دن حروفیوان در آنواتولی و   ، هنگام پراکنده شدر بدن انسان خداوند حلول عقیدة .(172

 نهواد توأثیر  روم ایلی بر مبمتیان، بایرامیه، قلندریه و از طریق ایشان بور بکتاشویان نیوز    

 .(192: 1321، یاشار اجا )

 دانستند نمی مبه  را آینده گذشته، موعودگرایانة های مانند دیگر جنبش حروفیان،

 پیوسوته در حوال   الهوی  هوای  انسان و شوند می تکرار پیوسته ها آدم و ها عال  :گهتند میو 

 ةنوبو  بوه  یوک  هور  [ ص]محمّد و عیسی و موسی و یوس  و ابراهی  و نوح .هستند ظهور

 و انود  نووعی  آدم مظهور  همگوی  اینهوا  .انود  بووده  جدیدی خلقت مظهر و عال  مجدّد خود

 فضول  :گهتنود  می مسیحیان به ویژه به .(247: 1321)الشیبی،  آنهاست آخرین اللّه فضل

 .(214: 1321)الشویبی،   اسوت  مهودی  گهتنود  می شیعیان بین است و مسیح همان اللّه

 و آنواتولی  مسویحیان  برخی از ،طریق همین از حروفیان کنی  توجّه که است انگیز عبرت

 و مسویحی  هوای  سونّت  با آمی ته در و غالیانه اسبمی البتّه کردند، اسبم وارد را بالکان

  .(99: 1379راگزلو، ق )ذکاوتی مسیحی ماقبل حتی

 

 رویکرد سیاسی حروفیان نسبت به حکومت عثمانی

سیاسی  ةدر عرص ،حروفیان عبوه بر اینکه در نشر آیین و باورهای خود کوشا بودند

سرزمین آناتولی از نظور سیاسوی هموان     . آنان درکوشیدند میو مناسبات با حاکمان ه  

در ایون   رفتار کرده بودنود: نیز قراقویونلوها تاکتیکی را در پیش گرفتند که با تیموریان و 

آنها بوه  های  سرزمین نیز به صاحبان قدرت نزدیک شدند تا از راه نهوذ در افکار و اندیشه

اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. آنان در میان قدرتمنودان بوه دنبوال متحودی     

 ءفیوان را بوه اجورا   وحرخواص  هوای   ها و گرایش دیدگاه ایشان را بپذیرند وآیین  تابودند 

نهوا در  آ (. نهووذ 171: 1321)میرجعهوری،   آیین آنها رسمیت دهود به واقع  درآورد و در

ی بوازوی  در پیاز همین دیدگاه سیاسی برمی خاست که  احتماالً چری، میان سربازان ینی

بعدها طریقت صهویه و شیوخ آنهوا   چنانکه ؛خود بودندهای  و اندیشهنظامی برای اهداف 



 66/  ولی تحوالت فکری و...تروابط ایران و آنا

 

لب نظر قزلباشان از آنان به عنوان بازوی نظامی برای کسب قدرت سیاسوی اسوتهاده   با ج

خواستند با این کار بوه قودرت دنیوایی و عرفوی دسوت یابنود و        می کردند. حروفیان ه 

یار نبود و در سرزمین آناتولی بوازی   ایشانب ت با  اما ،حکومت خاص خود را بنیان نهند

سرنوشتی شدند کوه در هورات ، اصوههان و تبریوز شوده      باختند و گرفتار همان  را قدرت

 : سرکوب و قتل.بودند

زموانی کوه   ، در ماجرای حروفیه در زمان سولطان محمود فواتح در عثموانی رخ داد    

او را  کوشوش کردنود  از تعالی  خود ای  پاره ةاز حروفیه نزد سلطان رفته و با عرضای  عده

سلطان مواجه شد و آنهوا را در قصور خوود     قضا با استقبال به آیین خود فراخوانند که از

 .(974 -931/ 1: 1327)پورگشتال،  پناه داد

 توانستند نظور و  زمانی در دربار عثمانی نهوذ کردند حروفیه از چه معلوم نیست که

توصی  موجود و منحصر به فورد در  . بهترین متمایل کنندبه خود را سلطان محمد فاتح 

فقهوا،   ةبوار  در کتابی ،شقائق النعمانیهال کتاب رولوزاده درطاش کوپ از آنِ ،این ماجرا باب

در روزگارسلطان محمد پسر موراد  به نوشتة او،  .است علما و دانشمندان سرزمین عثمانی

بوه   -حروفیوه رئیس طایهة  -بعضی از پیروان فضل ا  تبریزیة عجیبی رخ داد: خان قص

متمایول  بوه خوود   دند و سولطان را  آمدند و اعتقادات خود را بدو خوان خدمت سلطان در

 ولی از تر  سولطان  ،کردند. محمود پاشا وزیر سلطان از این ماجرا مشوش و معذب بود

 291 یمتووف ) ماجرا را برای موالنا ف رالدین عجموی پس کند،  توانست اظهار عقیده نمی

ی ، موالنوا بورا  جانی حکایت کردند. طبق قورار قبلوی  جر شری  دمیرسیّ شاگردان از ،( .

محمود پاشا م هی شد. محمود پاشا بزرگ چند و چون عقاید حروفیه در خانة  آگاهی از

و طووری وانموود کورد کوه      خواندخود  ةدیگر از آنها به خان شماریحروفیان را همراه با 

فریاد برآوردند کوه   ،مندی محمود پاشا دیدن عبقهمتمایل به آنهاست. حروفیان با گویی 

الدین عجمی عنان از کو  داد و از پورده   اما شیخ ف ر ،رده استحلول ک اوروح فضل در 

السوعاده پنواه بردنود و موالنوا     گرفت. حروفیان به دار برون آمد و حروفیان را به باد ناسزا

و توانست با کمک طرفداران خود آنوان را دسوتگیر کنود.    روان شد  در پی آنهاالدین ف ر
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کوه بوه عقایود    هایی  طان محمد به رغ  گرایشسل ،الدینموالنا ف رتعصب  بر اثر احتماالً

به هر حال سلطان بوود و   زیرا ،راه سکوت در پیش بگیرد ، ترجیح داداین جماعت داشت

جامع جدید ادرنه در سورای اوچ   بزرگ حروفیه را در مسجد سرانجام .حافظ دین رسمی

 فوراز بور  موالنوا ف رالودین    ذن اذان گهت و مردم جمع شودند. ؤ. مشرفه لی حاضر کردند

 زعوی  ایشوان آتوش زدنود.    منبر رفت و به کهر و زندقه آنها حک  داد. حروفیان را همراه 

دمید تا آنجا کوه ل توی از    می گویند خود موالنا ف رالدین از شدت تعصب بر آتش هیمه

 .(124 -121: 1371زاده،  )طاشکبری ریشش سوخت

بوار دیگور در    آنکهتا  ،یستن در میاناز حروفیان  س نیها  از این واقعه تا سالپس 

فعالیت و تبلیغات سیاسی کار در سرزمین عثمانی دست به  ،عصر سلطان سلیمان قانونی

آموده   "منع طائهة قلندران رافضویان "ذیل عنوان ها  در تاریخ نشانجی این فعالیت شدند.

: 1323همان   ؛33: 1370)گولپینارلی،  که در نهایت به طرد و تبعید آنان انجامید ،است

 اداموه  عثموانی  جامعوة  در نهوذ به یازده  و ده  های سده در حروفیان حال، با این .(22

 گونواگون  منواطق  در آنهوا  اعدام و دستگیری و تعقیب برای نیز هایی فرمان گرچه .دادند

 از شوماری  ،فرموانی  . بوه موجوب    324 در سوال  موثبً . شد می صادر ایلی روم و آناتولی

 . شدند کشته آنان از تن دو و دستگیر ایلی روم در حروفیان

در  هوا بوه ویوژه    حروفوی  ،قموری  دهو  ای از اسناد مه  متعلق به قورن   سلسلهبنابر 

تحت تعقیب قرار گرفتند و بسویاری از آنهوا    شهرها و روستاهای بالکان با شدت بیشتری

 .(32: 1370، همان)ت عدام شدند و اجسادشان در آتش سوخا

 هسوت عقاید و آرای حروفیان روم مطالبی  بابلدین محمد در ا غیا  در استوارنامة

کوه   بور ایون بواور بودنود     آنهوا  کند: می محکومیت آنها را به کهر و الحاد روشن سببکه 

خواهند گشت و در ایون   زندگی پس از مرگ وجود ندارد و مرکبات به حالت مهردات باز

حروفوی تکلیو  را از دوش    یعنی با قبوول آیوین   ،جهان انسان با شناخت سی و دو کلمه

چوون موا    بهشت عبارت از عل  است و دوزخ عبوارت اسوت از جهول.   »دارد و  می خود بر

از منظور موا بهشوت اسوت.      ءاشیا ةهم ،عارف به سی و دو کلمه و وجود خود آشنا شوی 
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حوبل نیسوت کوه اینهوا هموه       نماز نیست، روزه نیست، غسل و طهارت نیست و حرام و

 .(74: 1301ریتر،  ؛ 349: 1331)کیا،  بهشت تکلی  نیستتکلهات است و در 

توا اهول   بوس بوود   همین افکار دنیاگرایانه و انکار معاد و انتشار تهکرات این جهانی 

 این همه، باورو فتوای قتل آنها را صادرکنند. با  کهر و زندقه مته شریعت، حروفیه را به 

توأثیر  و تحوت   یافوت و گسوترش   رشد وحروفی همچنان در سرزمین عثمانی باقی ماند 

زبان ادبی خود را از قرن نه  قمری از فارسی به ترکوی تغییور    ،فرهنگ سرزمین عثمانی

بسیاری از شعرا و نویسندگان وابسته به حروفیه آثوار خوود را بوه زبوان      ،آن در پیداد و 

 ترکی آفریدند.

سولطان   ،نمحمود خوا  مربوط به زمان سلطان ،حروفیه ر موجود در باببخآخرین 

 کشوته  بکتاشویان  حروفیوان و  از در ایون سوال بسویاری    .است . 1204عثمانی در سال 

. کردند واگذار نقشبندیان به را شان اموال و ویران را بکتاشی -حروفی های خانقاه شدند و

 درویشوان  سولک  در ،بودنود  بورده  در به سال  جان که آنان مشایخ از بسیاری پس، آن از

 احتیواط،  و حوزم  بوا  های آنوان   خانقاه در و آمدند در سعدیه و رفاعیه قادریه، نقشبندیه،

 .(3/991: 1327)براون،  پرداختند خود عقاید نشر به محرمانه

 

 نتیجه

 ویونلوها از ایران رانده شدند ووقتی حروفیان تحت فشار و سرکوب تیموریان و قراق

و شواید  ی ایون فرقوه آغواز شود     در رشد و بالندگای  ، دوره تازهمهاجرت کردندبه آناتولی 

. حروفیوان قودم بوه سورزمینی     ادوار بعد مدیون این دوران باشد ثیر ماندگار حروفیه درتأ

ای غربی الزم برای فعالیت آنها آماده شده بود: مرزههای  تر بستر و زمینه نهادند که پیش

ت غور بوین دولو   رد و استقرار سلجوقیان در آن دیار بوه عنووان ث  از نبرد مبزگ آناتولی بعد

مرزهوای ناپایوداری کوه     ؛شود  می روم و دولت مسیحی بیزانس محسوب اسبمی سبجقة

پس  موضو کشاند. این  می زا و جهاد بدانجاسیاری از ترکمانان را زیر عنوان غهای ب گروه

 ةزیورا پوس از حملو    ،پاشیدگی دولت سلجوقیان روم تشدید شد ه از هجوم مغوالن و از 
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مرزنوورد  هوای   نشوین امیرمقتدر مرکزی در آناتولی شوکل نگرفوت و    هیچ دولت ،مغوالن

ترکموان بوه لحواظ    های  نشینامیراسا  کار خود را جهاد و غزا در ثغور قرار داده بودند. 

ت و جماعوت  نوعی از اسبم متساهل بودند که با اسبم سونّ تأثیر فکری و عقیدتی تحت 

از عقایود شومنی ترکوان قبول از      وشوت  و رنگ و بویی طریقتی و غالیانوه دا  متهاوت بود

بلکوه شویوخ   ، جان این نو  از اسبم نوه فقهوا و علموا   نصیب نمانده بود. مروّ اسبم ه  بی

بوه   ،و پیران و دراویش بودند که در کنار تشویق ترکمانان و غازیوان بوه جهواد   ها  طریقت

پرداختنود و   می تازه فتح شده آناتولی غربی و بالکانهای  نشر اسبم طریقتی در سرزمین

کوه قیوام بابائیوان و بکتاشویه را از آن     ،انداختنود   می ه  به راههایی  در برخی مواقع قیام

 ةعرص و طبیعتاً نهادندخاك آناتولی  گام برحروفیان  ،در چنین اوضاعی .زمره باید شمرد

سیاسوی   ةدر عرص که تری برای نشر دعوت خود و تعامل با حاکمان یافتند؛ هر چند فراخ

و کسب قدرت مانند بکتاشیه موفق نشدند، اما از نظر عقیدتی و آیینی ب ت بوا آنهوا یوار    

بسیاری از جمله طریقت مورد حمایت دولت های  زیرا بر افکار و آرای فر  و طریقت، بود

گذاشتند و حتوی توانسوتند باورهوای خوود را عمودتا در قالوب       تأثیر  -بکتاشیه -عثمانی

کنان نومسلمان بالکان بقبوالنند و به این ترتیب در روند اسبم بکتاشی به ساهای  اندیشه

بوه  ها  هر چند در دوران حاکمیت عثمانی حروفیان،گذار شدند. تأثیرپذیری اهالی بالکان 

بوه   به صوورت مسوتقی   نتوانستند  حکومتمذهبی و تعقیب و آزار های  خاطر س تگیری

چوون  هوایی   یود خوود را در قالوب طریقوت    و عقاهوا   اما اندیشه ،تبلیم آرای خود بپردازند

بکتاشیه، قلندریه و نقشبندیه به فضای فکری جامعه عثمانی و حتی ترکیه انتقال دادنود  

 جای گذاشتند. پرباری برای ادوار پس از خود بر و ادبیات نسبتاً
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 .کتاب انه بارانی

 .فردوسی :، چاپ سوم، تهرانانتاریخ ادبیات در ایر ،1390، ا  صها، ذبیح
بیوروت:   ،العثمانیه ةلالدو علماء فی نية النعما الشقائق ،.م1371، مصطهی احمدبن زاده، طاشکبری

 .العربی دارالکتاب

نقدی بر مقاله حاجی بکتواش ولوی و طریقوت    " ،1321، زاده، هادی و فهیمه م بر دزفولی عال 
 .29شماره  ، تاریخ اسبم، سال ههت ،"بکتاشیه

 21، برگ 2944، تهران، شماره کتاب انه ملی ملک کرسی نامه، نس ه خطی،، علی االعلی

 .تهران دانشگاه انتشارات، تهران: گرگانی نامه واژه  ،1331، کیا، محمدصاد 
 فرقوة  ظهوور  و بوروز هوای   زمینوه  و عقاید و آرا به نگاهیفتحعلی شهبازی: ، 1331علی،  گراوند،
 .11ش ،10 سال آسمان، ههت ،حروفیه

 هوای  پوژوهش  فصولنامه  حسنی، ا  عطاء دکتر ترجمه حروفیان، ،1323، عبدالباقی گولپینارلی،

 .1-2های  شماره سوم، سال تاری ی،

: تهوران  هاش  توفیوق سوبحانی،   :ترجمه ،حروفیه متون فهرست ،1370، وووووووووووووووووووووو

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسبمی

، عبا  زارعی مهورورز، کیهوان فرهنگوی    :، ترجمهجنبش بابائیان در آناتولیتا،  ، بیمتیکا، رائول

 .9 ماره، ش9الس

 .مولی تهران:به تصحیح کلمنت هوارت،  ،1394 مجموعه رسائل حروفیه،

 .نشر گستره :تهران یعقوب آژند، :، ترجمهپیدایش دولت صهوی ،1392، مزاوی، میشل
 در ایوران  فرهنگوی  و اقتصوادی  اجتمواعی،  سیاسوی،  والتتح تاریخ ،1321، حسین میرجعهری،

 : سمت.تهران ،ترکمانان و تیموریان دورة
نگواهی بوه تواریخ ظهوور و رشود       ،گوری از عصیان باباییان تا قزلباش ،1321، احمد ،یاشار اجا 

 .27مسلسل  ،3مارهش ،7دوره  ،مجله تاریخ اسبم ،شهاب ولی :ترجمه ،علویان در آناتولی

 

 ترکی
İslâm Târihi Ansiklopedisi, Kayıhan yayınları, 2006 cild 4. 
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