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تشیع امامی و پیدایش طریقت علوی -بکتاشی در آناتولی
فهيمه مخبر دزفولی
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استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران

چکیده
پيدایش طریقت علوی -بكتاشی در آناتولی حاصل تحوالت سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
گستردهای بود که در دوران سلجوقيان روم رخ داد .عوامل متعددی چون گرایشهای مذهبی ترکان
در ماوراءالنهر ،حضور شيوخ و سرسلسلههای صوفی در آناتولی و حضور فرهنگ یونانی و دین
مسيحيت در منطقه به همراه سياستهای فرهنگی شاهان سلجوقی ،در شكلگيری طریقت علوی-
بكتاشی نقش داشتند .باتوجه به کثرت شعائر شيعی در مراسم علوی -بكتاشی این پرسش مطرح
میگردد که تشيع در آغاز پيدایش طریقت علوی بكتاشی چه نقش و سهمی داشته است .در این
مقاله با نگاهی به اوضاع سياسی آناتولی ،احتمال ارتباط رهبران اوليه علوی -بكتاشی چون
باباالياس ،بابااسحاق و حاج بكتاش ولی با جریانهای شيعه در این دوره بررسی میشود؛ سپس به
جستوجوی عقائد و شعائر شيعی در آثار اوليه بكتاشی چون مقاالت حاج بكتاش ولی ،الفوائد،
مناقب نامههای بكتاشی ،نفسها و آثاری چون مناقب القدسيه و مناصب االنسيه ،تاریخ عاشق
پاشازاده و شقایق النعمانيه پرداخته و سرانجام ،اعتقادات اصلی تشيع چون حدیث غدیر ،چهارده
معصوم ،فروع دین و ...با عقاید کنونی پيروان طریقت علوی-بكتاشی مقایسه میگردد.

کلید واژهها
علوی -بكتاشی ،آناتولی ،تشيع ،سلجوقيان.

 .9تاریخ دریافت19/8/8 :

تاریخ پذیرش19/91/92 :

 .2پستالكترونيكf.mokhber@srbiau.ac.ir :
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مقدمه
دوره سلطنت عالءالدین کيقباد سلجوقی(636-696ق) که صاحب حبيب السير او را
خالصه خاندان و نقاوه دودمان سلجوقی 9میداند ،به حوادث گوناگونی گذشت که این
فرمانروای کاردان با آن روبرو بود .وی در ميدانی واقع شد که مجبور به دفاع از ملك خود
در جبهههای مختلف بود .حمله جاللالدین خوارزمشاه و نبرد با او در یاسی چمن(626ق)
که منجر به شكست سلطان خوارزمی شد ،یكی از آن جبههها بود .همچنين در حاليكه
احتمال حمله مغوالن به سرزمين روم بيشتر میشد ،عالءالدین سفيری به دربار مغوالن
فرستاد و پيروی از آنان را پذیرفت .این درحالی بود که عالءالدین در جبههای دیگر با
صليبيان نيز میجنگيد و مشكالت داخلی سبب شده بود که از خاندان خود نيز ایمن
نباشد.

2

در این دوره به دليل حمله مغول به ایران شمار فراوانی از علما و صوفيان راه آناتولی
را در پيش گرفتند و به این دیار مهاجرت کردند .عالءالدین کيقباد خود مشوق علم وادب
بود و از بيشتر آنان حمایت کرد .وی با شخصيتهایی چون بهاءالدین ولد ،موالنا،
صدرالدین قونوی و نجمالدین دایه روابط دوستانهای داشت.
پس از مرگ عالءالدین کيقباد (636ق) پسرش غياثالدین کيخسرو دوم به حكومت
رسيد .وی پادشاهی عشرتطلب بود که از تدبير امور در دوره حساسی که در آن به سر
میبرد ،عاجز بود و با شقاوتی آشكار بسياری از وزرا و بزرگان دربار را با توصيه وزیر
بدنهادش ،سعدالدین کوپك ،به قتل رساند .همچنين با مرعوب کردن خوارزميان مستقر در
مرزهای شرقی قلمرو خود ،سبب پناهنده شدن آنان به ایوبيان شد و این منطقه بی دفاع
شد 3.بر اثر سياستهای او ،اوضاع قلمروش نابسامان شد؛ زیرا دربار او از وجود افراد
کارآمد تهی شده بود و به سبب قتل عامهایش ،توده مردم از او روی گردانده بودند.

 .9خواندمير عياث الدین ،حبيب السير ،مقدمه جالل الدین همایی ،تهران ،اساطير9381 ،ش ،ج ،2ص.961
 .2در حاليكه عالءالدین مشغول گسترش و امنيت قلمرو خود بود ،متوجه شد که امرا توطئهای عليه وی
ترتيب داده و قصد دارند فریدون برادر کوچكش را بر تخت نشانند .ابن بی بی ،االوامر العالئيه ،صص-263
.266
 .3ابن بی بی ،مختصر سلجوقنامه ،ص.216
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ترس از هجوم مغول و ضعف حكومت سلجوقيان سبب بی نظمی اجتماعی شد.
مردم شاهد اختالف و کشمكش بين شاهزادگان سلجوقی از یك سو و درگيری وزیرانشان
از سوی دیگر بودند .حكام سر به شورش برمیداشتند و سالطين سلجوقی به بهانههای
مختلف وزیران را میکشتند .وزرایی که از سرنوشت مرگبار خود مطلع میشدند به مغوالن
پناه میبردند و سر به عصيان برمیداشتند 9.تودههای ناراضی مردم ،خصوصا در روستاها و
مناطق مرزنشين ،با مشكالت مختلف معيشتی روبرو بودند و از بی توجهی سالطين
سلجوقی رنج میبردند .در چنين شرایطی عصيان بابائیها در نيمه اول قرن هفتم ،پایههای
حكومت سلجوقيان را به لرزه درآورد.
رهبران این قيام دو شيخ صوفی به نامهای باباالياس خراسانی و خليفهاش بابا اسحاق
بودند که با استفاده از ضعف پادشاهان سلجوقی دراداره ملك خویش -که باهجوم مغول به
جهان اسالم و سرازیر شدن جمعيت مهاجران به آناتولی تشدید شده بود -به تبليغات
گستردهای عليه آنان دستزده و پيروان بسياری گرد آوردند .آنان توانستند سلطان سلجوقی
را وادار به فرار از پایتخت کنند ولی عاقبت وی با استفاده از لشكرفرنگان توانست بر
بابائيان فائق آید و رهبران آنان را به قتل رساند 2.بابائيان پس از این شكست قتل عام شدند
و عدهای از آنان به مناطق دوردست گریختند.
قيام بابائيان که در قرن هفتم هجری در آناتولی روی داد ،اگرچه رویدادی سياسی
بود اما به تدریج ماهيتی مذهبی یافت و در یك دوره طوالنی ،منجر به تشكيل طریقتی
صوفيانه شد .سير تطور تاریخی علویان را باید از قيام بابائيان در نيمه اول قرن هفتم ق/
سيزدهم م آغاز کرد .تقریباً کليه گروههای علوی در آناتولی مبدأ تاریخی ظهور خود را قيام
ضد سلجوقی بابائيان دانستهاند .حاج بكتاش ولی مهمترین شخصيت در تاریخ علویان
آناتولی است که پس از کشته شدن برادرش در قيام بابائيان خود را از آنان دور نگهداشت و
 .9برای نمونه ،قتل سعدالدین کوپك که مدتی دراز برمسند وزارت نشسته بود و با کشتار بسياری از
دولتمردان سلجوقی نفوذ فوقالعادهای یافته بود .همچنين معينالدین پروانه که خدمات بسياری به دولت
سالجقه روم کرده بود و رفتار دوستانهای با شيوخ صوفی و مردم عادی داشت ،به همان سرنوشت دچار شد.
آق سرایی ،مسامره االخبار و مسایره االخيار ،ص292؛ مجهول المولف ،تاریخ آل سلجوق در آناتولی،
ص.916
 .2ابن بی بی ،االوامرالعالئيه فی امورالعالئيه ،ص.916
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در دهكده صولوجه قراهویوق (حاج بكتاش کنونی) مستقر شد 9.وی با تبليغ آراء و عقاید
صوفيانه خود در بين ترکمنان روستانشين سنگ بنای تأسيس مكتب بكتاشيه را بنيان نهاد؛
هرچند این مهم سالها پس از وفات وی رخ داد.
باید توجه داشت که در دوره سلجوقيان ،هنوز دراویش پيرو حاج بكتاش ،بكتاشی
ناميده نمیشدند بلكه در زمره درویشانی بودند که به ابدال شهرت داشتند .ابداالن روم یكی
از چهار گروهی هستند که عاشق پاشازاده تحت عنوان متصوفه در روزگار خود یاد کرده
است 2.در واقع آنان مجموعهای از دراویش قلندری ،حيدری ،یسوی ،بابائی و وابستگان به
درگاه حاج بكتاش بودند که همراه با غازیان روم ،ضمن شرکت در فتوحات ،به نشر عقاید
خود در بين طوایف مرزنشين میپرداختند و خود را مریدان باباالياس میخواندند 3.این
درویشان خصوصاً در اميرنشين عثمانی حضور داشتند و اميران عثمانی را در گسترش
قلمروشان یاری کردند.
با تشكيل سپاه ینی چری که قرنها مظهر اقتدار عثمانیها بودند ،آنان تحت سلطه
معنوی حاج بكتاش قرار گرفتند 6.این رویداد تحول بزرگی در شمار و جایگاه دراویش
گذاشت .سالطين اول عثمانی دراویش را مورد حمایت خویش قرار دادند برای آنها زاویهها
ساختند ،هدایا و مزایایی مقرر کردند .این حمایتها نتایج دوسویهای درپی داشت :سالطين
عثمانی از مقبوليت دراویش برای تثبيت حكومت خویش ،خصوصاً در مناطق مرزی ،بهره
جستند و دراویش نيز با حمایتهای دولتی فرصتهای سياسی و اجتماعی مطلوبی را در
اختيار گرفتند .در اواخر قرن پانزدهم با تالش عثمانیها بيشتر دراویش و پيروان مكاتب
یسویه ،حيدریه ،وفائيه و قلندریه ،که ابداالن ناميده میشدند ،به بكتاشيان نزدیك و اندک
5

اندک در این طریقت ادغام شدند.

9. Golpinarli, Abdulbaki, Manakibi Haj Bektasi Veli, Vilayat-Name, s.17.
 .2عاشق پاشازاده ،تواریخ آل عثمان9332 ،ش ،ص.219
 .3همان ،ص.66
6. Oruc, Tarihi Aliosman, ed. Franzbabinger, pp.15-16.
9. Melikoff, Irene, Historical Bipartition and its Consequences, “Alevi identity”,
p.5.
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با توجه به اعتقادات کنونی علویان ،که شباهتهایی به شيعيان امامی دارد ،این سؤال
مطرح میشود که آیا تشيع امامی در شكلگيری(نه تداوم) طریقت علوی-بكتاشی نقش
مهمی داشته است؟ آیا رهبران اوليه قيام بابائيان با تشيع امامی و رهبران آن ارتباط داشتهاند؟
آیا در منابع اوليه علوی بكتاشی هم به اعتقادات شيعه اشاراتی شده است؟ تفاوت اعتقادات
مهم شيعه امامی با علویان آناتولی چيست؟ در این مقاله ،پرسشهای مذکور مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

کتاب پيدایش طریقت علوی-بكتاشی در آناتولی از نگارنده و کتاب ترکان ،اسالم و
علویگری-بكتاشیگری در آناتولی از محمد تقی امامی خویی تنها تحقيقات انجام شده
درباره طریقت علوی-بكتاشی به زبان فارسی هستند؛ اما نویسندگان ترک چون احمد یاشار
اجاق ،فواد کوپرولو و فغاللی آثار متعددی درباره بكتاشيه نوشتهاند که در این مقاله از آنها
استفاده شده است .همچنين طریقت دراویش بكتاشی 9اثر ارزشمند مستشرق بریتانيایی
کينگزلی بيرگ ،با اینكه دهها سال قبل نوشته شده است ،یكی از جامعترین آثار درباره
طریقت علوی -بكتاشی است.
دوره مورد نظر در این مقاله مرحله شكلگيری طریقت علوی -بكتاشی یعنی از قيام
بابائيان تا آغاز تشكيل حكومت عثمانی است .به همين منظور در آغاز ارتباط احتمالی
شخصيتهای مهم تاریخ علوی-بكتاشی در دوره مورد نظر یعنی باباالياس خراسانی ،حاج
بكتاش ولی و ابدال موسی را بررسی نموده تا ارتباط احتمالی آنان با تشيع معلوم گردد؛
سپس اعتقادات شيعی در منابع مهم تاریخ علوی چون مناقب القدسيه ،والیتنامه حاج
بكتاش ولی و ...جستوجو میشود و نهایتاً مقایسهای بين افكار و عقائد شيعی آن چنان که
در تشيع اماميه موجود است و آنچه که در طریقت علوی بكتاشی مطرح شده است ،صورت
میپذیرد.
ارتباط رهبران اولیه طریقت علوی بکتاشی با تشیع
بعضی از محققان مطالبی مبتنی بر ارتباط سران اوليه علوی با تشيع اسماعيلی و تأثيرپذیری
از اندیشههای باطنی مطرح کردهاند .کامل مصطفی شيبی معتقد است باباالياس رهبر نهضت
9. Birge, John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1991.
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بابائی ،برای اولين بار از خراسان وارد سميساط شد و در آنجا منزل کرد؛ از طرفی
ابوالحسن علی پسر صالحالدین ایوبی ،حاکم سميساط ،نيز به تشيع تمایل داشت ،بهواسطۀ
او باباالياس تحت تأثير افكار شيعه قرار گرفته بود 9.کلود کاهن نيز در مدخل «بابائيه» در
دائرة المعارف اسالم مینویسد :بابالياس از زادگاهش خراسان تشيع باطنی را با خود آورده
بود .وی حتی نوع ارادت بابائيان به رهبرانشان را متأثر از نوع اطاعت اسماعيليان میداند.

2

باید توجه داشت که این نوع ارادت و تسليم محض در برابر شيخ طریقت و او را جانشين
خدا و رسولش دانستن در ميان پيروان طریقتهای صوفيانه در آناتولی سابقهای طوالنی
دارد 3موالنا جاللالدین رومی نيز پس از اقتدا به صدرالدین قونوی در نماز ،گفت :هرکس
پشتسر یك رهبر پرهيزگار نماز بخواند همچنان است که به پيغمبر اقتدا کرده است.

6

همچنين اوحد الدین کرمانی موسس مكتب اوحدیه ،در مقابل احترام بسيار المستعصم باهلل
خليفه عباسی (623-661ق) ،گفت« :اميرالمومنين خليفه پيغمبر است و من خليفه خدا ،چه
عقل باشد که از خالفت خدا به وزارت خليفه سرفرود آورد» 9.از طرفی ،درحالی که آشنایی
رهبران قيام بابائيان با افكار شيعی ،به دليل خاستگاه مشترک آنان یعنی خراسان بدیهی
است ،اما این آشنایی منجربه تأثيری ماندگار و عميق نشد و گرنه در آثار به جا مانده از
رهبران علوی – بكتاشی دیده میشد.
در کتب تراجم شيعه نيز هيچ اشارهای به اقامت عالمان بزرگ شيعه امامی در این
دوره در منطقه آناتولی نشده است .در واقع قلمرو سالجقه روم هرگز منطقه امنی برای
گسترش تشيع نبود .به نظر میرسد پادشاهان سلجوقی به دليل مجاورت با سوریه ،که از
کانونهای تشيع اسماعيلی بود ،بيشتر مرعوب آنان بودهاند .بنا بر تاریخ المنصوری ،در اوایل

قرن هفتم ق/سيزدهم م عالءالدین کيقباد سلجوقی به اسماعيليان در شام خراج میداد.
چنانچه رکنالدین سليمان در منازعه یك فيلسوف و درویشی در حضورش و ضرب و شتم

 .9شيبی ،کامل مصطفی ،تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ص.396
2. Cahen, Claude, “Baba’i”, Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1954.
 .3نك :مخبر دزفولی ،فهيمه ،پيدایش طریقت علوی بكتاشی در آناتولی ،صص. 81-61
 .6جامی ،عبدالرحمن ،نفحات االنس ،ص.9
 .9همان ،ص.911
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حكيم توسط درویش ،گفت :اگر من در حمایت از مذهب حكما اظهارنظر کنم ،من و تو
فدا شده کارد فدائيان میشویم 9.از طرفی عصيان بابائيها ،به منزله مبدأ تاریخی طریقت
علوی -بكتاشی ،جنبشی سياسی ضد حكومت مرکزی بود و به هيچ روی جنگی مذهبی
عليه اسالم اهل سنت نبود .در واقع هدف عصيان سقوط حكومت سلجوقيان روم بود و با
مردم مسلمان اهل سنت در آناتولی کاری نداشت .شاید به همين دليل ،منابع تاریخی هم
تنها به مقابله سياسی آنان با سالجقه پرداخته و به عقاید آنان توجهی نكردهاند .از اشارهای
که ابن بی بی در االوامر العالئيه فی امورالعالئيه به بابائيان نموده است ،میتوان دریافت که
اعتقادات رهبران قيام بيشتر صوفيانه بوده است .زهد و ورع بابااسحاق و این که او پيوسته
دیدهای اشكبار و دلی زار و تنی نزار داشت و به آواز ضعيف سخن میگفت ،همچنين
مهربانی وی با گوسفندان و رعایت امانت از خصوصيات اخالقی صوفيان است .از طرفی
ابن بیبی به این نكته مهم اشاره کرده است که بابا اسحاق در مخالفت با سلطان غياثالدین
پادشاه سلجوقی وی را به «انحراف از جاده رب العالمين و اقتدا به خلفای راشدین» متهم
کرد 2.پيداست که رهبر قيام بابائيان از اهل تسنن بوده است.
منابع اولیه علویان و تشیع
بررسی منابع و آثار مكتوب متعلق به رهبران علوی -بكتاشی نيز مؤید فرضيه عدم ارتباط
بين طریقت بكتاشيه و تشيع امامی است .کتاب مناقب القدسيه فی مناصب االنسيه ،تأليف
الوان چلبی ،نوه باباالياس خراسانی است .در این اثر که حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی
درباره آناتولی در قرون هفتم و هشتم هجری/سيزدهم و چهاردهم ميالدی است ،مطلبی
حاکی از وابستگی باباالياس و پيروان بابائی وی به تشيع یافت نمیشود .در آغاز کتاب ،پس
از حمد و ثنای الهی و صلوات بررسول خدا(ص) ،به ذکر احوال دده گارکين ،مرشد
باباالياس پرداخته و هيچ مطلبی که نشانگر افكار شيعی وی یا باباالياس باشد در این کتاب
موجود نيست .از طرفی ،مطالبی درباره خلفای راشدین موجود است و مؤلف آنان را تكریم

 .9حموی ،محمدبن نظيف ،تاریخ المنصوری ،ص.16
 .2ابن بی بی ،ص.611
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نموده و خالفت آنان را پس از وفات پيامبر(ص) معتبر میشمارد 9.همچنين عبادات اسالمی
در این اثربنا به دیدگاه اهل سنت طبقهبندی شده است و به ترتيب نماز ،روزه ،حج و جهاد
را واجب دانسته و از خمس و زکات نام نبرده است.

2

منبع دیگر کتاب مقاالت غيبيه وکلمات عينيه منسوب به حاجی بكتاش ولی است.
وی در این اثر پس ازحمد و ثنای الهی و نقل مطالبی از شيخ و مرادش ،خواجه احمد
یسوی ،به تبيين آداب ،عقاید و مقامات درویشان میپردازد .حاجی بكتاش با اینكه در اثر
خویش تمام اعتقادات صوفيانهاش را شرح میدهد ،هيچ اشارهای به امامت علی بن ابی
طالب(ع) ننموده و اسمی از امامان شيعه(ع) نمیآورد .حتی در روایاتی که از ایشان نقل
کرده است ،جمله کرم اهلل وجهه را به دنبال نام وی آورده است که از مصطلحات اهل سنت
است 3.اعتقادات حاجی بكتاش در این اثر مانند تقسيم عبادات ،تكریم اصحاب پيامبر(ص)
و تعریف ایمان بيشتر با مذهب حنفی مطابقت دارد که مذهب خواجه احمدیسوی نيز بوده
است.
کتاب الفوائد ،منسوب به حاج بكتاش ولی که پس از مرگ او منتشر شده و احتماالً
توسط یكی از شاگردانش جمعآوری شده نيز قابل توجه است .این اثر همانند سایر کتب
صوفيانه با حمد و ثنای الهی آغاز شده و سپس به ذکر مقامات اربعين از قول خواجه احمد
یسوی میپردازد .نویسنده در نقل روایات از علی بن ابی طالب از جمله کرم اهلل وجهه
استفاده نموده ،کلماتی چون امام و عليه السالم را به کار نبرده است.
مناقبنامه حاجی بكتاش ولی مشهور به والیتنامه که احتماالً در قرن نهم هجری
تحریر شده ،از اهميت خاصی برخوردار است؛ البته احتماالً برخی از مطالب آن افزودههای
متأخرتر است .نویسنده در آغاز کتاب بخشی را به معرفی اجداد حاجی بكتاش اختصاص
داده و او را ازنسل ابراهيم پسر موسی بن جعفر امام هفتم و برادر امام هشتم شيعيان دانسته
است 6.او به این وسيله برسيادت حاجی بكتاش ولی تأکيد میکند و در ادامه مطلب،

9. Clebi, Elvan, Menakibul-Kutsiyye, s.120.
2. Clebi, Elvan, s.94.
 .3حاج بكتاش ولی ،مقاالت غيبيه و کلمات عينيه ،نسخه خطی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ش.6619
6. Golpinarli, Vilayet-Name, s.1p
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ماجرایی را نقل میکند که بعضی از شعائر شيعه در آن منعكس شده است .جدحاج بكتاش
ولی برای اینكه بچهدارشود ،علی الرضا را به خانهاش دعوت کرد و هنگامی که با شربت از
او پذیرایی گشت ،گریان شد و گفت :جدم حسين در کربال تشنه شهيد شد و درست نيست
که من از این شربت بخورم و آن را پس فرستاد 9.سپس در ادامه مطلب از دوران کودکی
حاج بكتاش سخن گفته و مدعی شده است که وی از سن شش ماهگی شهادتين را به زبان
آورد و گفت :اشهدان الاله االاهلل محمد عبده و رسوله واشهد ان عليا ولی اهلل 2.مطلب اول به
به واقعه کربال اشاره دارد و از نمادهای شيعی است که البته مورد توجه اهل سنت ،خصوصا
مذاهب حنفی و شافعی نيز بوده است .همچنين در مطلب دوم که در ذکر شهادت به والیت
علی بن ابی طالب اشاره شده است ،با توجه به اهميت والیت در تصوف باز هم نمیتواند
قابل توجه باشد .در این اثر با اشاره به وسائل بكتاشيان چون تاج الف ،خرقه ،سفره ،علم و
سجاده ،نحوه انتقال آنها به دست حاج بكتاش بيان شده است .نویسنده معتقد است که طبق
عقاید بكتاشيان این وسائل از جانب خداوند به رسول خدا(ص) ،سپس به علی(ع) ،پسرش
حسن ،حسين ،زین العابدین ،محمدالباقر ،جعفرالصادق ،موسی الكاظم و عاقبت پسرش
علی الرضا رسيده است و علی الرضا آن را به پيرترکستان ،خواجه احمد یسوی داده است و
از جانب وی به طریق کرامت به حاجی بكتاش ولی رسيده است 3.باید توجه داشت که بين
وفات علی بن موسی الرضا و خواجه احمد یسوی بيش از سه قرن فاصله است .همچنين
در این کتاب مطلبی به نام «سرّعلی» 6آمده است که در عقاید شيعه جایگاهی ندارد .در
مناقب نامه حاج بكتاش ولی ،با اینكه اعتقادات و آداب و رسوم بكتاشيان به تفصيل آمده
است؛ اما اثری از اعتقادات شيعی چون امامت یا حدیث غدیر و ....وجود ندارد.
آخرین مناقبنامه که سير تاریخی حرکت علویان را تا آغاز حكومت عثمانی تكميل
میکند ،والیتنامه ابدال موسی است .وی از خلفای حاجی بكتاش ولی بود که در
9. Ibid, s.2.
2. Ibid, s.4.
3. Ibid, s.15.
 .6روزی حاج بكتاش ولی به پيران خراسان میگوید که سرّعلی است و برای اثبات ادعای خود ،مشتش راباز
کرده و خال سبز رنگی را در کف دستش نشان میدهد .این خال در کف دست علی(ع) هم بود .پيران
خراسان بادیدن خال به عظمت شخصيت حاج بكتاش پی بردند ( .)Ibid, s.7
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جنگهای عثمانیها مشارکت داشت و از یاران اورخان غازی بود .این اثر مختصر به معرفی
ابدال موسی پرداخته و فاقد مطلبی درباره عقاید شيعه است.

9

دسته دیگر از منابع علوی –بكتاشی« ،نفس»ها هستند .اینها مجموعهای از اشعارند که
از نسلی به نسلی دیگر به صورت شفاهی منتقل شدهاند .یكی از شعرای بكتاشی که
اشعارش در نفسهای بكتاشی به کار رفته یونس امره است .در دیوان یونس امره نيز اثری
از اعتقادات شيعی یافت نمیشود .وی از خلفای راشدین نيز به عنوان «بزرگان دین» یاد
کرده است.

2

همانطور که اشاره شد ،منابع اوليه بكتاشی فاقد مطلبی روشن درباره اصول عقاید
شيعهاند .باید توجه داشت عالقه به علی بن ابی طالب(ع) ،که فصل مشترک بين تصوف و
تشيع است از دیرباز در بين علویان وجود داشته و در این دوره حالت غلوآميزی هم نداشته
است .احترام به امامان شيعه(ع) نيز ازخصوصيات صوفيان اهل سنت در این دوره است.
شيخ نجمالدین کبری (698-961ق) ،از بزرگان صوفی و مورد احترام بيشتر شاخههای
تصوف در این دوره ،شافعی مذهب بود 3.عالقه شيخ به علی بن ابی طالب(ع) و امامان
شيعه(ع) به حدی بود که در منابع شيعی ،او را در شمار علمای شيعه آوردهاند 6.خصوصا
افكاری از شيعه که در بين شاگردان و خلفای شيخ ،چون سعدالدین حمویه و عالءالدوله
سمنانی ،وجود دارد این گمان را تقویت کرده است .در واقع قرن هفتم به دليل انقراض
خالفت عباسيان ،به عنوان قدرتمندترین نهاد اهل سنت ،و همچنين رواج تصوف و تشيع،
دوره نزدیكی و سازگاری مذاهب و مكاتب مختلف بود .در واقع ،ویژگی قرن هفتم هجری
تقریب اسالم اهل سنت با تشيع از طریق تصوف بود .تا جایی که بعضی این دوره را عصر
ظهور تسنن دوازده امامی خواندهاند.

9

9. Guzel, Abdurrahman, AbdalMusa Vilayetnamesi, Ankara, 1999.
2. Taci, Mustafa, Yunus Emre Divani, s.60.
 .3سبكی ،تاج الدین ،طبقات الشافعيه الكبری ،ج ،8ص.29
 .6شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المومنين ،ص286؛ تهرانی ،آقابزرگ ،طبقات اعالم الشيعه ،ص.91

 .9این دوره از قرن هفتم شروع و در قرون هشتم و نهم به اوج خودرسيد .نك :جعفریان ،رسول ،علی بن
عيسی اربلی و کشف الغمه ،مشهد ،آستان قدس9363 ،ش ،صص36-38؛ شادان ،جبریل« ،تاریخنامه بناکتی،
حلقهای از نگارشهای تسنن دوازده امامی» ،فصلنامه حوزه اصفهان ،ش ،6-9صص.992-966
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تفاوت عقاید تشیع امامی با عقاید مشابه در طریقت علوی -بکتاشی
مطالعه عقاید کنونی بكتاشيان و مقایسه آن با تشيع اماميه نيز نتایج جالب توجهی دارد.
بكتاشيان به دوازده امام اعتقاد داشته و از آنها مكرراً در دعاها و مراسم آیينی نام میبرند؛ اما
درباره ماجرای غدیر خم ،روایت منسجم و روشنی را بيان نمیکنند .کينگزلی بيرگ با توجه
به نسخهای از خطبه البيان که امضای درویشی به نام غيبی در انتهای آن آمده است به
ماجرای جانشينی پيامبراکرم(ص) به صورتی کامالً متفاوت با نظر شيعه اشاره کرده است.
در این روایت حق جانشينی علی بن ابی طالب نادیده گرفته شده است و آمده است که
پيامبراکرم(ص) از به خالفت رسيدن ابوبكر ،عمر ،عثمان و سپس علی بن ابی طالب خبر
داده بود 9.باتوجه به اختالفات بسياری که در عقاید شاخههای مختلف علوی -بكتاشی
وجود دارد و گاهی این اختالفات به حدی است که ایجاد تناقض میکند ،روایت دیگری
در همين کتاب مطرح شده که حاکی از انتخاب علی بن ابی طالب(ع) در مسجد مدینه ،به
دنبال اخطار جبرئيل به رسول اکرم(ص) برای آمادگی دیدار با خداوند است 2.این روایت
نيز هيچ شباهتی باروایت غدیر خم و نحوه جانشينی علی بن ابی طالب(ع) از دیدگاه شيعه
ندارد .ازدیدگاه شيعه جانشينی علی بن ابی طالب(ع) در روز هجدهم ماه ذی الحجه سال
یازدهم هجری در محلی به نام غدیر خم و در مسير بازگشت پيامبر از حجه الوداع رخ داد.
اعتقاد بكتاشيان به روایت نخست ،سبب احترام به سه خليفه اول و دشمنی با خلفای اموی
شده است .طرفه این که در تصویری که از اسامی دوازده امام (ع) در تكيههای بكتاشی
موجود است 3،اسامی امامان شيعه با جمله «رضی اهلل عنه» نوشته شده و این عبارت حتی
برای امام دوازدهم(ع) ،که از دیدگاه شيعه زنده و درپرده غيبت است ،هم به کار رفته است.
این مسئله درست مشابه اعتقادات مكتب کبرویه ،خصوصاً عالءالدوله سمنانی است .وی در
آثاری چون العروه الهل الخلوه و الجلوه با ذکر نام دوازده امام شيعه(ع) و احترام به آنان

9. Birge, John Kingsley, The Bektashi Order of Dervishes, p.141.
2. Ibid, p.139.
 .3مخبردزفولی ،فهيمه ،پيدایش طریقت علوی بكتاشی در آناتولی ،تصویر ش. 6
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بعد از نام امام دوازدهم جمله «رضی اهلل عنه» را آورده است که بيانگر تفاوت اعتقادی وی
با تشيع اماميه است.

9

اعتقاد به دوازده امام(ع) و چهارده معصوم(ع) اکنون در بين بيشتر گروههای علوی-
بكتاشی رواج دارد .این نكته درخور توجه است که اسامی امامان(ع) کامالً منطبق با ائمه
شيعه(ع) است و بكتاشيان برای ایشان احترام زیادی قائلند .عدد دوازده در بسياری از
آیينهای بكتاشی به کاررفته ،تقدسی خاص دارد .با این همه احترام به دوازده امام سبب
ورود به مباحثی چون علم امام ،عصمت امام و ...نشده است .همچنين ،بكتاشيان خود را
پيرو مذهب جعفری میدانند ولی در کتاب فرمایشات 2که به امام صادق(ع) منسوب و در
محافل بكتاشی خوانده میشود ،مذهب تشيع مبتنی بر اعتقادات حاج بكتاش ولی است وبه
صورت چهارباب ،چهل مقام و هفده رکن معرفی شده است 3.در این کتاب هيچ اشارهای
به فقه جعفری نشده است و به جز ذکر «علی ولی اهلل» ،از نگرشهای خاص مذهب
جعفری چون نكاح متعه ،مسح پا ،اضافه کردن دو جمله اشهد ان عليا ولی اهلل وحی علی
خير العمل به اذان و جمع نمازهای یوميه اثری دیده نمیشود.
اعتقاد به چهارده معصوم نيز از دیدگاه شيعه اماميه و طریقت علوی -بكتاشی کامالً
تفاوت دارد .در حاليكه شيعيان ،پيامبر اکرم(ص) ،دخترش فاطمه زهرا و دوازده امام شيعه
را چهارده معصوم میدانند ،در طریقت علوی – بكتاشی چهارده معصوم ،چهارده کودک از
نسل امامان معصومند که به شهادت رسيدهاند .در واقع برداشت آنها از کلمه معصوم صرفاً
به اطفال اختصاص دارد .به اعتقاد بكتاشيان چهارده معصوم پاک عبارتند از :محمد اکبر
فرزند امام علی(ع) ،چهل روزه؛ عبداهلل بن حسن(ع) ،هفت ساله؛ عبداهلل بن اکبر فرزند امام
حسين(ع)؛ کاظم بن حسين(ع) ،چهارساله ،حسين بن زین العابدین ،شش ساله؛ کاظم بن
سجاد(ع) ،چهارساله؛ علی بن محمد باقر(ع) ،چهارساله؛ عبداهلل بن اصغر بن جعفر
الصادق(ع) ،سه ساله؛ یحيی الهادی بن جعفر(ع) ،ده ساله؛ صالح بن موسی الكاظم(ع)؛
طيب بن موسی الكاظم(ع)؛ جعفر بن محمدالتقی(ع)؛ کاظم بن علی النقی(ع) و جعفربن
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حسن العسكری(ع) 9.اسامی چهارده معصوم در طریقت علوی  -بكتاشی شباهت بسياری با
چهارده معصوم از دیدگاه اصحاب فتوت دارد که بيانگر تأثير آئين فتوت بر این طریقت
است.
در واقع ،علویان آناتولی در شمار پيروان تصوف بودند و بعدها در سير تطورتاریخی
خود از جریانات شيعی تأثير پذیرفتند .علویان در قرون هشتم و نهم هجری در معرض دو
جریان تأثيرگذار تشيع قرارگرفتند؛ جریان اول حروفيه بود که نماینده آن در آناتولی نسيمی
شاعر معروف ترک بود .آموزههای حروفيه با دنيای پررمز و راز بكتاشيان تناسب داشت و
عقاید شيعی را در قالب حروف و اعداد وارد مكتب بكتاشيه کرد .بعد از کشته شدن فضل
اهلل حروفی و قتل عام حروفيان در اوایل قرن نهم هجری ،بسياری از حروفيان وارد سرزمين
آناتولی شدند و تأثير بزرگی برآموزههای بكتاشيان گذاشتند .برای نمونه بكتاشيان جمع عدد
دوازده (دوازده امام) ،چهارده معصوم ،خدیجه و فاطمه را که بيست و هشت میشود
مساوی با تعداد حروف در زبان عربی میدانند .سپس ،همانند حروفيه ،هرحرف نشانه یكی
از شخصيتهای معنوی است که در صورت انسان تجلی یافته است 2.جریان دیگر ظهور
صفویه ،خصوصاً شخص شاه اسماعيل ،بود که مجموعه اشعار ترکی وی منعكس کننده
تأثيری است که برعلویان ترکيه داشت .با مطالعه افكار و آرای بكتاشيان که موافق شيعه
امامی است میتوان دریافت که آنان هرگز تحت تأثير جریان اصيل شيعه اماميه قرار
نگرفتند؛ بلكه شعائر شيعی از طریق دو جریان نامبرده وارد آموزههای آنان شد و با عقاید
رهبران اوليه علوی -بكتاشی ،چون بابا الياس و حاج بكتاش ولی ،متفاوت گردید.
شاید این جمالت از طاش کوپری زاده (ف )168.مؤید این تغييرات در عقاید
بكتاشيان باشد« :در زمان ما عدهای از ملحدان به دروغ خود را به حاجی بكتاش بستهاند
درحالی که روح او از ایشان بیزار است».
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شعائر شيعی متعددی در بين پيروان طریقت علوی -بكتاشی و تشيع امامی وجود دارد تا
جایی که بعضی از محققان این طریقت را شاخهای از تشيع دانستهاند .باتوجه به موقعيت
سياسی -اجتماعی آناتولی در دوره شكلگيری طریقت علوی -بكتاشی به نظر میرسد این
ناحيه از جهان اسالم در دوره سلجوقيان با تشيع اماميه و بزرگان آن ارتباط چندانی نداشته
است .از طرفی هيچ یك از رهبران اوليه علوی -بكتاشی در رفتار و آثار خود به اعتقادات
شيعی اشاره نكردهاند .منابع اوليه علوی -بكتاشی نيز فاقد مطالبی درباب اعتقادات شيعی
هستند .همچنين در مقایسه اعتقادات کنونی پيروان طریقت علوی بكتاشی با تشيع،
تفاوتهای اساسی وجود دارد که حاکی از تأثيرگذاری نحلهها و فرق مختلف بر این
طریقت است .البته طریقت علوی بكتاشی در قرون بعد تحت تأثير جریانات شيعی چون
صفویه قرار گرفت.
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