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  نقدي بر مقاله 

 ]١[»حاج بكتاش ولي و طريقت بكتاشیه«

  زادهدكتر ھادي عالم

  [*]دكتر فھیمه مخبر دزفولي

ھاي مھم صوفیانه در آناتولي است كه مؤسس آن، حاج بكتاش ولي، در نیمه اول قرن ھفتم ھجري  بكتاشیه از طريقت

زمان بود و احتماًال حاج بكتاش ولي، خلیفة بابا قیام بابايیان ھمورود او به آناتولي با . از خراسان به آناتولي مھاجرت كرد

حاج بكتاش با پرھیز از رويارويي نظامي با دولت سلجوقیان روم، مسیر فكري . الیاس خراساني، رھبر اين قیام بود

ر صوفیانه رايج در گیري از عناصري، چون باورھاي مذھبي تركان قبل از اسالم، افكا بابايیان را دنبال كرد و با بھره

ھاي رسمي شد و سپاھیان نظامي  ، مكتبي را بنیان گذاشت كه در روزگار عثماني از طريقت...آناتولي، مسیحیت و 

ھايي، مانند حروفیه و تبلیغات شیوخ صفوي  پس از آن نیز بكتاشیه از جريان. چري را تحت نفوذ معنوي خود گرفت يني

  .تأثیر پذيرفت

  .اتولي، سالجقه روم، آل عثمان، بابايیان، بكتاشیان، حاج بكتاش وليآن: ھاي كلیديواژه

  مقدمه

ھاي غلط پادشاھان سلجوقي در رسیدگي به تركمنان روستانشین كه موجب  در قرن ھفتم ھجري، براثر سیاست

 ھاي باباالیاس خراساني و تنگي معیشت آنان شد، قیامي سیاسي ـ اقتصادي به رھبري دو شیخ صوفي به نام

دعوت آنان به مبارزه بر ضد حكومت سلجوقیان در آناتولي با استقبال وسیع . اش بابااسحاق صورت گرفت خلیفه

ھاي به خروش آمده با كمك رھبران خود توانستند  توده. رو شد و دامنه اين شورش گسترش يافت تركمنان معترض روبه

رار از پايتخت مجبور كنند، اما سرانجام با ياري نیروي چندين بار سپاھیان سلجوقي را شكست دھند و پادشاه را به ف

  .فرنگان مستقر در مرزھاي آناتولي، قیام بابايیان سركوب و رھبران آن كشته شدند

و وابستگان به مكتب يسويه و احتماًال خلیفة باباالیاس بود، خود را از قیام » واصالن خراسان«حاج بكتاش ولي كه از 

ة صولوجه قراھويوق يا حاج بكتاش كنوني در ظاھر گوشة عزلت گرفت، اما در عمل به تبلیغ دورنگه داشت و در قصب

اي بود از باورھاي مذھبي باستاني تركان كه ھنوز  ھاي وي آمیزه انديشه. افكار صوفیانه خود در بین تركمنان پرداخت

وي اين . متیه و قلندريه شباھت داشتاي كه بیشتر به مكتب مال بین تركمنان آناتولي رواج داشت و افكار صوفیانه

ھايي كه در آناتولي وجود داشت استوار كرد؛ مسیحیت كه مذھب اكثر اھالي بومي آناتولي بود و  تفكرات را بر زمینه

گري ماھیتي  گري ـ بكتاشي اي كه در بعضي جھات رنگ و بوي غالیانه داشت؛ بدين ترتیب، علوي ھاي صوفیانه انديشه

  .ي يافتكامًال التقاط
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ھاي پیرو  كردند، درويش اش مسیر فكري او را دنبال مي بعد از مرگ حاج بكتاش ولي در حالي كه جانشینان وي در تكیه

. مكتب فكري او در مرزھا پراكنده شدند و ھمراه با درويشان ديگري، چون قلندران و حیدريان، به غازيان روم پیوستند

عثمان را ھاي مختلف حضور داشتند و خصوصًا امیران آل نشین ھرت يافتند، در امیرش» ابداالن روم«ھا كه به  اين درويش

در بین آنان ابدال موسي كه از پیروان حاج بكتاش ولي بود و با امیران عثماني رابطة . در گسترش قلمرو خود ياري دادند

با ظھور دولت بزرگ عثماني . تگیري مكتب بكتاشیه در دورة عثماني سھم بسزايي داش اي داشت، در شكل دوستانه

  .چري، اين نھاد نظامي تحت سلطة معنوي بكتاشیه در آمد و تشكیل سپاه يني

گري از آن رو كه طريقتي تأثیر گذار در ناحیه آناتولي بوده و مؤسس آن حاج بكتاش ولي، ايراني و  گري ـ بكتاشي علوي

یر تاريخي اين طريقت با تاريخ ايران در عھد صفويه ارتباط اھل خراسان بوده است، اھمیت بسزايي دارد؛ خصوصًا كه س

، ١٣۵۵در سال . اند گري كمتر توجه نموده گري ـ بكتاشي با اين ھمه، محققان ايراني به موضوع علوي. نزديكي دارد

 ١٣۵۵ از سال. اي اھتمام ورزيدند آقايان توفیق سبحاني و قاسم انصاري با ھدف معرفي اين طريقت به نگارش مقاله

  .پردازد اين نوشتار به نقد و بررسي آن مقاله مي. تاكنون ھیچ تحقیق جديدي در اين باره صورت نگرفته است

ھمان . اولین و شايد تنھا اثر تحقیقي به زبان فارسي در اين باره است» حاج بكتاش ولي و طريقیت بكتاشیه«مقاله 

قسمت اول مربوط به حاج بكتاش ولي : ا به دو بخش تقسیم كردتوان مطالب آن ر طور كه از عنوان مقاله پیداست مي

ھاي آنان پرداخته  اي كلي به عقايد بكتاشیان، به بیان مراسم و آيین وحركت تاريخي اوست و بخش دوم، ضمن اشاره

ا روي با اين كه مقاله، خصوصًا در بخش دوم، شامل اطالعات ارزشمندي دربارة آداب و رسوم بكتاشیان است، ام. است

  .باشد ھم رفته، حاوي كمبودھايي نیز در شكل و محتوا مي

نامیده » بكتاش رومي«و » ولي«در آغاز مقاله، به نقل از سعید تفیسي در سرچشمه تصوف در ايران، حاج بكتاش 

موسي نام او را محمدبن ابراھیم بن ] ۴[و ريحانه االدب،] ٣[بايد گفت، منابعي، چون طرائق الحقايق] ٢.[شده است

ترين منبع دربارة زندگي و احواالت اوست، نام اصلي  نامه حاج بكتاش ولي كه مھماند؛ اما در واليت خراساني ثبت كرده

كدام از اين  در ھیچ] ۶. [اند و منابع نزديك به وي، مانند مناقب العارفین نیز وي را حاج بكتاش نامیده] ۵[وي بكتاش آمده

كلمة بكتاش كه به صورت بكداش، بكدش و تبش نیز ضبط شده . شاره نشده استبراي وي ا» ولي«منابع به نام 

مولفان در ادامه به شرح زندگاني ] ٧.[باشد است، پیش از وي نیز رايج بوده و به معني مساوي، نظیر و نیز عزيز مي

» ...خشان رفت و وي نخست به خدمت خواجه احمد يسوي رسید و به دستور او به بد«: اند حاج بكتاش ولي پرداخته

تا ) ه ۵۶٢: د(اگر چه اين مطلب در بعضي از منابع آمده است، اما بايد توجه داشت كه فاصلة وفات خواجه احمديسوي 

حاج بكتاش ولي، قطعًا احمد يسوي را مالقات نكرده، بلكه از . ، بیش از چھل سال است)ه ۶٠۴(تولد حاج بكتاش ولي 

يسوي، به اين مكتب وابسته بوده است و از ھمین طريق نیز وي را از خلفاي طريق شیخ لقمان پرنده، از خلفاي 

  ] ٨.[اند يسويه دانسته

اگر اين نكته مورد توجه قرار گیرد كه حاج «در بخش ديگري از مقاله بدون ذكر استداللي روشن يا ارائه سند آمده است 

توان حكم كرد كه او سرگرم تبلیغ  كرده، مي وي ميعشري صادق بوده و از بابااسحاق پیر بكتاش به اساس شیعة اثني

اند و ھیچ  عشري نبوده رسد بابااسحاق و حاج بكتاش ولي، ھرگز شیعة اثني به نظر مي] ٩.[»عقايد باطني بوده است

ه تنھا وي ن. بي است بي ترين منبع به قیام بابايیان، كتاب االوامر العالئیه از ابن نزديك. سندي در اين باره وجود ندارد

اي اشاره كرده كه اين نظر را نفي  ھیچ مطلبي كه حاكي از شیعه بودن بابااسحاق باشد نیاورده، حتي به نكته
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العالمین و اقتداء خلفاء راشدين متھم  بابااسحاق، پادشاه سلجوقي را به انحراف از جادة رب: نويسد كند؛ او مي مي

بكتاش ولي، مانند مقاالت، الفوائد و مقاالت غیبیه و كلمات عینیه، با  چنین در تالیفات منسوب به حاجھم] ١٠. [كرد مي

اي نشده  آن كه تمام اعتقادات اولیه بكتاشیه، مانند چھارباب و چھل مقام به تفصیل آمده، به عقايد شیعه ھیچ اشاره

اساني كه به قلم است، حتي در كتاب مناقب القدسیه في مناصب االنسیه تنھا اثر دربارة زندگي باباالیاس خر

چنین ھم. اي به وابستگي بابايیان به تشیع نشده است اش، الوان چلبي، به رشته تحرير درآمده، ھیچ اشاره نواده

] ١١. [معتبر شمرده است) ص(نگارنده در اين كتاب از چھار خلیفه به تكريم ياد كرده و خالفت آنان را پس از وفات پیامبر

با توجه به خراساني . بابااسحاق كفر سودي و حاج بكتاش ترديدھايي جّدي وجود دارداز طرفي در اصل ارتباط بین 

چنین گواھي عاشق پاشازاده در تواريخ آل عثمان كه به ارتباط اين دو اشاره بودن باباالیاس و حاج بكتاش ولي و ھم

شايد حاج بكتاش، خلیفة ] ١٢[وده،كرده و احتمال داده كه ھدف حاج بكتاش از ورود به سیواس مالقات با باباالیاس ب

  .بوده است) و نه بابااسحاق(باباالیاس 

در كتاب مناقب القدسیه به مطلبي اشاره شده كه در خور توجه است؛ نويسنده كتاب، بابااسحاق را خلیفة باباالیاس 

ق با قیام نبود و باباالیاس، مواف. كند در كفر سود دانسته و از عدم موافقت مشي وي با باباالیاس حكايت مي

اما چون وي به آناتولي آمد و قیام كرد، ] ١٣[داد، بابااسحاق را از آمدن به آناتولي نھي كرد، چون احتمال فتنه مي

اگر اين مطلب واقعیت داشته باشد، احتماًال رفتار باباالیاس با حاج بكتاش ولي . باباالیاس ھم با وي ھمراھي كرد

احمد . بكتاش خود را از قیام بابايیان دور نگه داشت و به قريه صولوجه قراھويوق رفت تطابق بیشتري دارد، زيرا حاج

مندي انجام داده، به اين نتیجه دست يافته كه حاج بكتاش ياشار اجاق، محقق ترك كه در اين خصوص تحقیقات ارزش

  ]١۴. [ولي، خلیفة باباالیاس بوده است

گیري  شود از آن نتیجه ي در بیان مطالب مختلف است كه موجب ميترين اشكال مقاله، نداشتن نظم منطق مھم

مشخصي به دست نیايد؛ در حالي كه مقاله با معرفي حاج بكتاش شروع و پس از مقدماتي دربارة پیدايش طريقت وي 

اط حاج گردد و پس از آن، دوباره از ارتب ھاي نھم و دھم ھجري اشاره مي شود، به تاريخ گسترش آن در قرن دنبال مي

اين آشفتگي سبب شده است تا مطلبي كه در بعضي ] ١۵.[آيد بكتاش ولي، با بابااسحاق سخن به میان مي

، ۵١٣ھاي مقاله مطرح شده، به صورتي ديگر تكرار گردد و حتي در مواردي نفي شود؛ براي مثال، در صفحه  قسمت

گرا شده، مقبول و  ات بكتاشیه در آمیخته و باطنقسمتي از اين مطلب كه عقايد حروفیان در قرن نھم ھجري با معتقد

اي به  گرايانه بكتاشیه بدون تأثیر از حروفیه دانسته شده و ھیچ اشاره سپس، جلوة بدعت. داند قسمتي را نامقبول مي

اركان طريقت بكتاشیه كه در زمان بالم «: بخش مقبول اين نظريه نشده است؛ اما پس از ده صفحه، چنین آمده است

گیري تمام  ، شكل۵١٣اين در حالي است كه در صفحه . »ان شكل گرفته، حاصل اختالط با اعتقادات حروفیه استسلط

  .ھاي طريقت بكتاشیه را در قرن نھم ھجري، به پیش از بالم سلطان نسبت داده است ھا و پايه آيین

ين نسیمي، شاعر حروفي ـ بكتاشي، تأثیر عقايد حروفیه در قرن نھم ھجري بر بكتاشیه، خصوصًا از طريق عمادالد

ھاي حروفیه با دنیاي رمز آلود بكتاشیه، تناسب داشت، و اين اعداد و حروف در میان  در واقع آموزه. مسّلم است

، دو بار در صورت ھر انسان يا تقسیم )ع(اعتقادات بكتاشیان جاي گرفت، چنان كه اعتقاد به نوشتن نام امام علي

حرف با دوازده امام، چھارده معصوم، حضرت  ٢٨گذاري آنھا با حروف و تطبیق اين  و نام قسمت ٢٨صورت انسان به 

ھاي آشكار تأثیر حروفیه بر بكتاشیه  شود، از نشانه مي ٢٨كه مجموع آنھا عدد ) س(و حضرت فاطمه ) س(خديجه 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

حروفي، داراي باالترين اهللا  ، حاج بكتاش ولي و فضل)ع(اما اين سخن كه در طريقت بكتاشیه، امام علي . است

اهللا حروفي مورد احترام بكتاشیان است، اما ھرگز مقام او نزد بكتاشیان  صحیح نیست؛ فضل] ١۶[مقامات ھستند،

اين مطلب را از شعارھاي بكتاشیان در مراسم مختلف . و حاج بكتاش ولي نبوده است) ع(ھمسان با مقام امام علي 

  .توان دريافت مي

نظر «: در قسمتي از آن اثر آمده است. ذيري بكتاشیان از مسیحیان، از ديگر مباحث اين مقاله استارتباط و تأثیر پ

توان يافت، اين  افرادي نیز كه با توجه به بكتاشیان مسیحي و آيین و آداب بكتاشیه كه در مسیحیت ھم نظاير آن را مي

بايد گفت كه بكتاشیه با توجه به تسامح نامحدود و ] ١٧.[»اند، اشتباه آمیز است طريقت را متأثر از مسیحیت دانسته

اند، تأثیرات بسیاري از مسیحیت پذيرفته  زمینة رواج آن در مناطق مرزي كه اھالي بومي آناتولي و بیشتر مسیحي بوده

عقیده به تثلیت اهللا، محمد و علي، شركت در مراسم آيین جم به عنوان يك عبادت ھفتگي به جاي نمازھاي . است

پذيري  مسیحیان، از عاليم آشكار اين تأثیر» عشاء رباني«بكتاشیان با » مغفرة الذنوب«یه و تشابه بسیار مراسم يوم

  .روشن نیست» از بكتاشیان مسیحي«عالوه بر اين، منظور نويسندگان مقاله . است

اند، چنان كه بدون ارائه  ه نكردهھاي بكتاشیان و ارتباط آنھا با علويان نیز نظرية واحدي ارائ مولفان، در بیان انشعاب

در حالي كه بعضي از محققان، ] ١٨[ھا نفي شده است؛  دلیلي روشن، ھمانندي عقايد بین بكتاشیه و قزلباش

در واقع، پس از آن كه در دورة عثماني، بكتاشیه آيین رسمي ] ١٩. [اند قزلباشان را بكتاشیان روستايي دانسته

ھايي از بكتاشیان كه در روستاھا زندگي   اي بكتاشي در ھمه جا تأسیس شد، گروهھ ه ھا گرديد و خانقا چري يني

ھاي دولتي فارغ بودند، تحت تأثیر تبلیغات شیوخ صفوي قرار گرفتند و اعتقادات غلوآمیز آنان شدت  كردند و از حمايت مي

با اين ھمه، ترديدي ] ٢٠. [ي رساندندھا، قزلباشان بودند كه اين خاندان را در كسب قدرت يار در رأس اين گروه. يافت

گردد، حتي تشابه پوشش  ھاي علوي ـ بكتاشي به قیام بابايیان در قرن ھفتم ھجري بر مي نیست كه ريشة تمام گروه

  .ديگر است ھا با يك نھادند، از داليل ارتباط اين گروه ھاي قرمز بر سر مي ھا با لباس بابايیان كه آنان نیز كاله ش قزلبا

ھا و باباھا را  از بكتاشیه، يعني چلبي  رندگان مقاله، در بخشي ديگر، وجه افتراق دو گروه اصلي منشعب شدهنگا

دانستند و بعدھا  بعد از اصالحات بالم سلطان، بین مشايخي كه خود را از نسل حاج بكتاش مي«: اند مشخص كرده

خواندند و اصالحات  اش و پیروان حقیقي او مياي كه خود را ھم طريقت با حاج بكت چلبي نامیده شدند و دسته

رسد كه منشأ  اما به نظر مي] ٢١. [»شدند، رقابت سختي در گرفت سلطان را نپذيرفته بودند و بابا نامیده مي بالم

ھا و باباھا بعد از اصالحات بالم سلطان نبوده، بلكه اساس اختالف آنان بر سر ازدواج  افتراق دو شاخه بكتاشیان؛ چلبي

از ديدگاه شاخة چلبي بكتاشیان، حاج بكتاش ولي با فاطمة نوريه، دختر خواجه . و يا تجرد حاج بكتاش ولي بوده است

اما شاخة باباھا، معتقد بودند كه فاطمه نوريه، ھمسر خواجه . ادريس ازدواج كرده و سید علي سلطان فرزند اوست

شده است، فاطمه نوريه باردار شده و فرزندان او، فرزندان  اي كه در واليت نامه نقل ادريس بوده و به سبب معجزه

ھا متعلق بوده  بالم سلطان خود به شاخة چلبي] ٢٢. [نفس حاج بكتاش ھستند و وي تا پايان عمر ازدواج نكرده است

  ]٢٣.[اند وي را فرزند مرسل بالي، فرزند سید علي سلطان، فرزند حاج بكتاش ولي دانسته. است

در آغاز اين قسمت . له كه مربوط به برخي از آداب و اعتقادات بكتاشیان است، داراي نظم بھتري استقسمت دوم مقا

پنج مقام طريقت از نگاه بكتاشیه بیان شده است؛ عاشقي اولین مقام شمرده شده، اما با محب يكي دانسته شده 

، در جايگاه پنجم »خالفت«نجام مقام و سرا» تجرد«، مقام چھارم، »بابا«، مقام سوم، »درويش«است، مقام دوم، 
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مقام تجرد جزو ] ٢۵. [عاشق، محب، درويش، بابا و خلیفه: در حالي كه مقامات طريقت بكتاشیه عبارتند از] ٢۴[است؛ 

  ]٢۶.[تواند بدون ھیچ اجباري، متأھل و يا مجّرد باشد مقامات طريقت بكتاشیه نیست و بابا مي

مقدمه به معرفي كتاب  از توضیحاتي كوتاه و كلي درباره عقايد و ادبیات بكتاشیه، بينويسندگان، در پايان مقاله، پس 

اند؛ در حالي كه  ھايي از آن را نقل كرده مقاالت عینیه و كلمات غیبیه از حاج بكتاش پرداخته و به طور مستقیم قسمت

مند مقاله، از نظر تاريخي ارزش توان گفت كه مطالب ارائه شده در اين مي. غرض از نقل اين مطالب مشخص نیست

  .شود پارچگي الزم است؛ از اين رو باعث سردرگمي خوانندگان مي اما شیوة پردازش آنھا فاقد نظم و يك. باشد مي
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