
چکیده
تاريخ نشان می دهد كه در فتح آناطولی عامل دين نقش مؤثری داشته است. البته بايد ذكر كرد كه هدف تركان 
دستيابی به رهبری جهان اسالم نبود، بلكه هدف آنها در اين برهه زمانی خدمت به اسالم بود كه موجب شد تا 
تركان در مقابله با دنيای مسيحيت، در واقع پيشگام مسلمانان شوند. تركان مسلمان كه آناطولی را فتح كردند 
و در قسمتهای مختلف آن استقرار يافته و موفق به تأسيس يك دولت مستقل شدند، با ساكنان بومي آناطولی 
درآميخته و با گسترش اسالم در آناطولی به صورت يك ملت بزرگ درآمدند، همين تركان تحت تأثير مدنيت 
يونانی و رومي و مسيحيت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسيحيان مغلوب آناطولی را نازل تر از فرهنگ 
و تمدن اس��المي يافتند. اين امر از آن جهت بود كه تركان عميقًا متأثر از تمدن و فرهنگ اس��المي بوده و از 
اين جهت نمي توانس��تند فارغ از تأثير ژرف فرهنگ اس��المي زندگی كنند. نكته ای كه قابل ذكر است مهاجرت 
دسته جمعی تركان تازه مسلمان از آسيای مركزی آن هم به خاطر كثرت جمعيت و جستجو برای چراگاه بود. 
تماس تركان با اس��الم و مس��لمانان موجب شد خان بزرگ ترك ساتوق بغراخان، شمنزيم را كه صدها و بلكه 
هزاران س��ال آيين اجدادی تركان بود، ترك و ضمن قبول اس��الم آن را در دولت خود رس��مي نيز سازد. البته 
در پذيرش اس��الم از س��وی تركان، منافع سياسی و ملی نيز دخيل بوده است. از جنگ مالزگرد به بعد، تركان 
ايده آل با آرمان جهاد در راه خدا به س��وی غرب پيش��روی كردند و مرزها و ممالك غير اسالمي را گشودند. 
تركان مسلمان عالوه بر امر مقدس جهاد در ممالكی كه فتح كردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار 
و كاروانس��را و غيره مي كردند. اين امر حاكی از عاليق و دلبس��تگيهای دينی آنها بود. از نمونه مواردی كه ذكر 
كرديم چنين دانسته مي شود كه تركان مسلمان با هدف خدمت به اسالم دست به تالش و تكاپو مي زدند. بدين 
ترتيب تركان عالوه بر جهاد در راه دين، با اقدامات خود به اشاعه و ترويج اسالم نيز پرداختند. در اينجا يك 
نكته مهم كه بايد بدان اش��اره كرد، وجود گروههای طريقتی و متصوفه بود كه در ادامه در قلمرو عثمانی قوت 
گرفت و نقش مهمي در اشاعه قدرت عثمانيها داشته است و عثمانيها به حق نهايت استفاده را از آنها كردند و 

بر ساير اميرنشينها سلطه و حكومت عظيم خود را بنيان نهادند.
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مقدمه
از همان زمان كه جرقه حركت و تشكيل حكومت در 
ذهن سالطين عثمانی شكل گرفت، تا زمان سلطه بر 
اوج و  تركمان و حتی در دوران  اميرنشينهای ده گانه 
اعتقادی را  امپراطوری، نقش دين و زمينه های  ترقی 
در ساختار حكومت به وضوح مي بينيم. اگر كمي در 
كنار  در  مي بينيم  شويم،  دقيق  عثمانی  رفتار سالطين 
داشتند  معنوی  و  لطيف  روح  يك  جنگاوری،  خوی 
كه آنها را به ساختن امكنه و بناهای مذهبی، تشويق 
فتوت  و  متصوفه  گروههای  از  حمايت  به  و  می كرد 
وامي داشت. در اين مقاله سعی شده است تا به وضعيت 
اعتقادی آناطولی، قبل و بعد از سلطه عثمانيان نگاهی 
مذكور  گروههای  چرا  كه  امر  اين  علل  و  شود  دقيق 
با  به ماندن و همسازی  بيشتری  تمايل  ناحيه  اين  در 

حكومت عثمانی نشان دادند، بيان گردد.

وضعیت اعتقادی آناطولی دوره سلجوقیان
معلوم  آنها  بنابر  كه  است  موجود  پراكنده ای  اخبار 
سرزمينهای  در  شده  ماندگار  تركان  چگونه  مي شود، 
توافق  حال  به  ارتدوكس  كشيشيان  با  بيزانسی 
روحی  انحطاط  برای  بارزی  نشانه  مي زيسته اند، 
بيزانس و آناطولی به شمار مي رود. ماندگار و پراكنده 
شدن تركمانان بر كرانه دريای سياه و در ناحيه كيليكيه 
نيز به همين ترتيب بوده است. عده زيادی از پيشوايان 
دينی و باباهای )پيران و صوفيه( تركمن كه در مقابل 
مغوالن از تركستان، ايران و آذربايجان گريخته بودند، 
در مرزها پناه جستند و تركمنهای نيم شمن را به دين 
اسالم درآوردند. به اين ترتيب مايه تقويت اسالم شدند 
مرزی  سرزمينهای  در  را  ايمان  راه  در  جهاد  فكر  و 
تركمنها  فتوحات  كه  بود  دليل  همين  به  كردند.  تبليغ 
را  آنان  و  كرد  پيدا  ايمان  برای  جنگ  يا  غزا  عنوان 
اوج غازيگری؛ يعنی جنگنده برای ايمان خوانده اند و 
نيز به همين جهت بود كه مرزها آكنده از دراويش و 

خانقاهها شد.1
1 . تاريخ اسالم كمبريج، صص341و342.

سلجوقيان در كنار دادن امكانات و زمينهای كشاورزی، 
قائل  مسيحيان  برای  خاصی  آزادی  و  دينی  تسامح 
شدند. همين امر باعث شد به سلجوقيان وفادار بمانند 
افزايش داد. سالطين  بيزانس  به  و تنفرشان را نسبت 
سلجوقی مجالس بحث و مناظره تشكيل مي دادند كه 
علمای دينی مذاهب مختلف در آن شركت مي كردند. 
نژادها  ميان  آناطولی زندگی هماهنگی در  تركان  اين 
تركان  حقيقت  در  كردند.  برقرار  مختلف  دينهای  و 
مسلمان و مسيحيان محلی نه تنها در زندگی و فرهنگ 
هردو  حتی  بلكه  بودند،  سهيم  يكديگر  با  مشتركی 
دسته مشتركًا به زيارت امكنه مقدسه واحد مي رفتند. 
همچون  جهانی  ديدی  صاحب  بزرگ  صوفيان 
محيط  چنين  از  امره،  يونس  و  رومي  جالل الدين 
محی الدين  ديگر  بزرگ  صوفی  برخاستند.  اجتماعی 
ابن عربی نيز به آناطولی آمد و در قونيه سكونت گزيد، 
تا از آزادی فكری آن محيط برخوردار باشد. مريدانی 
كه در اصل به اديان و فرقه های مختلف تعلق داشتند، 
پيرامون جالل الدين رومي و جانشينان وی با يكديگر 
كه  پرداختند. هنگامي  نفس  تهذيب  به  و  متحد شدند 
در ايام حمله مغوالن، ملطيه بدون فرمانروا مانده بود، 
پاتريك  فرمان  تحت  مسيحی  و  مسلمان  جامعه های 
سوری متحد شدند و سوگند وفاداری ياد كردند. اين 
مطلب حائز اهميت است كه محدوديتها و تمايزاتی كه 
در ديگر كشورهای اسالمي برای مسيحيان و يهوديان 
با  نبود.  رايج  سلجوقيان  آناطولی  در  داشت،  وجود 
آناطولی  از مسيحيان در  كثيری  اين سياست جمعيت 
باقی ماندند. با آنكه تركان يك قرن پيش از آمدن به 
آنها  مسلمانی  بودند،  پذيرفته  را  اسالم  دين  آناطولی 
به علت راه زندگی صحرانشينی بسيار سطحی بود و 
در زير پوشش اسالم به سنتها و باورهای شمنی خود 
پايبند بودند. دين شمنی به صورت ژرف در فرقه های 
مذهبی تأثير گذاشت و مقداری از تشريفات دينی آن، 
غالبًا  سلجوقی  فرمانروايان  كرد.  پيدا  مسلمانی  رنگ 
متكلمان، فقيهان، پزشكان، هنرمندان و شاعران را از 
سرزمينهايی كه دين اسالم در آنها قدمت داشت، دعوت 
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اسالمي،  فرهنگ  ترقی  و  توسعه  برای  و  مي كردند 
نهادند.  بنيان  دينی  بيمارستانها و سازمانهای  مدارس، 
مهاجرت  كه سبب  بود  مغوالن  ديگر حمله  مهم  نكته 
كه  آناطولی شد  به  هنرمندان  و  علما  از  كثيری  گروه 

اينان در توسعه فرهنگ اسالمي سهيم شدند.2
از  نشانه هايی  آناطولی  تركمانان  كه  نيست  ترديدی 
را  مركزی خود  آسيای  اسالم  از  پيش  گذشته شمنی 
وارد اين سرزمين كردند. اما اين تركمانان در نهايت از 
هواداران سرسخت يكی از مذاهب تسنن؛ يعنی مذهب 
حنفی شدند. گفتنی است كه در بين سلجوقيان روم تا 
سده هفتم نوشته های تازه و نابی در زمينه كالم و فقه 
پديد نيامد و تركان آناطولی از ميراث عظيم تحقيقات 
و  جستند  بهره  ماوراءالنهر  و  خراسان  حنفيان  پربار 
از  هفتم  سده  در  كه  علمايی  را  فرهنگی  ميراث  اين 
همچون  كردند،  فرار  غرب  طرف  به  مغوالن  مقابل 
يوسف بن ابی سعيد احمد سجستانی در آناطولی رواج 
دادند. مؤسسات فرهنگی دين اسالم همچون مدارس 
نخستين  نشست.  بار  به  ديرتر  آناطولی  مساجد  و 
مساجد قلمرو سلجوقيان و سلسله های تركمانی؛ چون 
دانشمنديه، منكوجكيها و سلتوقيها پس از حدود سال 
از  كه  آناطولی  مدرسه  نخستين  و  شد  ايجاد  550ق 
كتيبه سردر آن پيدا است، در سال 589ق در قيصريه 
ايران  سرزمينهای  در  مدرسه  كه  حالی  در  گرفت،  پا 
شده  متداول  پيش  قرن   20 حدود  شرق  تا  عربی  و 
سلجوقيان  سلطنت  تحكيم  با  مدارس  و  مساجد  بود. 
و  قيصريه  قونيه،  چون  شهرهايی  در  هفتم  سده  در 
ماردين عهد  در  از جمله  و  آناطولی  ديگر  چند شهر 
برخوردار شد. مدتی  از شكوفايی درخوری  ارتوقيها 
بعد از آنكه تصوف در آناطولی ريشه گرفت و انگيزه 
خود را نه تنها از سرزمينهای ايرانی، بلكه از شخصيت 
)د 638ق(  ابن عربی  اندلس،  ربانی  و عارف  برجسته 
كه به مليطه و سيواس و قونيه سفر كرد، دريافت كرد، 
در  قونوی  صدرالدين  تعاليم  با  ابن عربی،  تأثيرات 

2 . هم��ان، صص347و348. برای اطالعات بیش��تر نک:  امپراطوری 
عثمانی عصر متقدم، صص251و252.

بعدها  وی  آثار  كه  آنجا  تا  يافت،  گسترش  آناطولی 
درسنامه مدارس عثمانی گرديد. زوار شمال آفريقا كه 
از طريق آناطولی به حج مي رفتند و يا به زيارت قونيه 
رهسپار مي شدند، مساجد كوچكی در اين شهر ايجاد 
سنت  همه  از  مهم تر  آناطولی  سرزمين  در  اما  كردند. 
فرهنگی و معنوی ايران و زبان فارسی توسعه يافت و 
تأثيرات ايران را در ساير قلمروها همچون امور ديوانی 

و درباری گسترش داد.3
در  آناطولی  در  مولوی  و  صوفی  گروههای  وجود 
شكل گيری تسنن رسمي در آنجا تأثير زيادی داشتند، 
اما در ميان توده عوام عقايدی از گذشته آنميسم تركان 
وجود  شهرها  حومه  تركمانان  بين  در  خصوص  به 
داشت و به احتمال زياد با احساسات و عقايد شيعيان 
شرق  تركمانان  ميان  در  عثمانی  دوره  اوايل  در  كه 
نوع  اين  بود.  يافته  تلفيق  شد،  هويدا  كاماًل  آناطولی 
انقالبهاي سياسی و  و  ايام فشارها  عقايد مذهبی، در 
اجتماعی چهره مي نمود و صورت سياسی خاص پيدا 
مي كرد. يكی از اين موارد، نهضت باباييها بود كه يك 
و  مي شد  برشمرده  اجتماعی  صبغه  با  مذهبی  نهضت 
در سالهای پيش از هجوم مغوالن، آناطولی را در كام 
خود فرو برده بود. رهبر اين نهضت بابا اسحاق يكی 
از رهبران مردمي و صاحب كرامات اين منطقه بود كه 
مدتی در مقابل سپاه سلجوقی مقاومت ورزيد و نهضت 
او به طور كامل در منطقه ريشه كن نشد. چنين مي نمايد 
افراطی  از تشيع  اين نهضت دربر دارنده عناصری  كه 
بكتاشی  نهضت  هم  آن  از  پس  اندكی  كه  بود  )غالی( 

چهره نمود.4

حیات اعتقادی آناطولی عثمانی )قرون 7 و 8(
)صيغه  اخيان  جماعت  گروهها  اين  از  ديگر  يكی 
در  ابن بطوطه  است.  اخی(  آن  مفرد  اخوان،  تركی 
شرح سفر خود به آسيای صغير آنان را به همين نام 
مي خوانده و مي گويد: ايشان جماعتی نيكوكار هستند 

3 . سلسه های اسالمي جديد، صص128و129.
4 . همان، ص130.
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به  ايشان و  اكرام  ياری مسلمانان و پذيرايی و  به  كه 
خان  و  تكيه  چندين  و  سرگرم اند  غريب نوازی  ويژه 
نبودند،  رزم  اهل  خود  اينكه  با  گروه  اين  دارند.  نيز 
اما سپاهيانی جنگجو برای خدمت به نيروهای رزمي 
تجار  گروه  اين  در  كه  است  آمده  داشتند.  اختيار  در 
از  بسياری  بنابراين  داشته اند.  حضور  بازرگانانی  و 
برای  تكيه هايی  و  مسجدها  ثروتمند،  بازرگانان  اين 
صوفيان و مسافران بنا مي نهادند. چون اين جماعت به 
دولت عثمانی مي پيوستند، به صورت سازمان اجتماعی 
درآمدند كه رئيس برگزيده ملقب به اَخی داشتند و به 
جهت اخالص، دانش و آگاهی گسترده خود از امور 
دينی، در دولت، منزلتی عالی و نفوذی عميق يافتند. 
فرهنگ  اعتالی  در  بزرگ  بسيار  تأثيری  اخيان  اين 
كوپرلو،  فواد  داشتند.  عثمانی  تركان  ميان  در  اسالمي 
يادآور مي شود كه جماعتهای اخيان، وارث جماعتهای 
فتوت مي شوند كه در زمان خالفت ناصر عباسی سر 

برآورده بودند و جامه هايی خاص بر تن داشتند.5
يكی ديگر از اين جماعتهای دينی، باجيان روم بودند 
ياد كرده و  آنان  از  پادشازاده، مورخ ترك  كه عاشق 
گفته است كه اين نام تحريف حاجيان روم است. اما 
خود فواد كوپرلو، اين فرض را نپذيرفته و مي گويد كه 
كه  بوده اند  صوفيان  از  جماعتی  احتمااًل  روم  باجيان 
خود را وقف عبادت و دستگيری از فقرا كرده بودند 
و گروههايی از آنان هم توسط زنان تشكيل شده بود. 
اين موارد در شرح علل غلبه روح دينی بر دولت نوين 
البته جماعتهای  باشد.  عثمانی مي تواند سندی محكم 
تركمن را كه به بی باكی در جنگها مشهور بودند، بايد 

به گروههای ياد شده افزود.6
قلمرو  در  جمعيتشان  كه  بودند  غز  تركان  از  تركمنان 
عثمانی فزونی يافته و بيشترشان به جماعتهای صوفيه 
نفوذ  تحت  بودند.  پيوسته  و حيدريه  قلندريه  قيبل  از 
روم  ابدال  نام  به  نيز  ديگری  دينی  جماعت  قلندريه 

5 . اطلس تاريخ اسالم، ص447.
6 . تواريخ آل عثمان، ص13.

روم؛  ابدال  آن  از  مقصود  مي رود  گمان  كه  آمد  پديد 
باشد.  روميان  با  مسلمانان  جنگ(  )قهرمانان  يعنی 
در  كه  روميانی  عظيم  اكثريت  كه  است،  ذكر  شايان 
اسالم  خود  اختيار  به  داشتند،  سكونت  مناطق  اين 
آوردند؛ زيرا فقيهانی كه سالطين در همه امور مربوط 
با آنها مشورت مي كردند،  به سازمان و قوانين دولت 
حكم كرده بودند كه هريك از ساكنان با خانواده خود 
مسلمان شود، در زمره اتباع دولت شمرده خواهد شد.7

كشيشان  منزله  به  مسلمانان  مذهب  در  دراويش 
يك  معرفت  و  دين  در  كه  را  آنان  هستند.  مسيحی 
درجه بر دراويش برتری دارند، مشايخ و آن گروه را 
كه از خلق كناره گرفته و گوشه نشينی اختيار كرده اند، 
ازهاد مي گويند كه معبد ايشان را زاويه مي نامند، چنان 
كه مسكن دراويش را تكيه مي گفتند. گوشه نشينان يا 
زهاد را به خاطر ورع و تقوايی كه داشتند، پدر يا بابا 
هميشه  اسالم،  مرتاضين  عقايد  بنابر  مي گفتند.  دده  يا 
در روی زمين تعدادی از اوليا بايد حضور داشته باشند 
دارد،  مرتبه هايشان  اختالف  به  بسته  ايشان  قرب  كه 
نمي شود  بيشتر  ابدال در روی زمين  از 40  اما هرگز 
او  به جای  ديگر  بميرد، يكی  ايشان  از  و چون يكی 
نمي داند  كسی  بزرگ  خداوند  جز  و  مي شود  نصب 
به  بورسه  دارد. شهر  را  مقام  اين  لياقت  كه چه كسی 
خاطر بهره مندی از نعمتهای گوناگون و مركز و مدفن 
سالطين، علما، عرفا، فضال و مشايخ بودن تا زمان فتح 

قسطنطنيه، شهر اول و پايتخت اول عثمانی بود.8

عام المنفعه  امور  و  زاویه نشینی  و  زاویه ها 
سالطین عثمانی

حكومت عثمانی با ساخت بناهای عام المنفعه سعی در 
جلب توجه مردم داشت. يكی از آنها زاويه بود كه نقش 
اوايل  به ويژه در همان  امپراطوری عثمانی  مهمي در 
بنای  برای  الگويی  و  مي كرد  بازی  حكومت  استقرار 

7 . اطلس تاريخ اسالم، صص447و448.
8 . تاريخ امپراطوری عثمانی، صص115-112.
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از سوی  كه  بود  موقوفه ای  بنای  زاويه،  بود.  عمارات 
شيخ يا درويش برای رفاه حال مسافران در شهرها يا 
اغلب در راهها و معابر طوالنی و خلوت بنيان گذاشته 
مي شد. شيخ يا درويشی كه زاويه را بنيان نهاده بود، از 
حاكم قطعه ای كوچك از زمين را به رايگان دريافت 
مي كرد و آن را برای بنای خويش به ارث مي گذاشت. 
او و دراويشی كه پيرامونش گرد مي آمدند، جهت تأمين 
فرزندان وی  زاويه، شيخ و  معاش خود و هزينه های 
همچون متوليان ساير اوقاف، مديران موقوفی بودند كه 

بر روی اين زمين كار مي كردند.
در اوايل دوره عثمانی، زاويه نقشی اساسی در اسكان 
مهاجران ترك در مناطق مرزی و مناطقی كه عثمانيان 
مهاجران  يا  دراويش  مي كرد.  بازی  بودند،  كرده  فتح 
فقيری كه خود را درويش جلوه مي دادند، از آناطولی 
زمين  از  بخشی  و  مي آمدند  شده  فتح  تازه  منطقه  به 
در  سلطان  از  حكمي  اخذ  از  پس  و  برمي گزيدند  را 
از  زاويه  اعضای  كه  آنجا  از  مي ساختند.  زاويه  آن 
معافيت مالياتی برخوردار بودند، سيل مهاجران جديد 
به اراضی وابسته به آن سرازير مي شدند و هسته يك 
دهكده نوبنياد ترك نشين را تشكيل مي دادند. اين منشأ 
در  در سده 14  كه  بود  ترك نشينی  روستاهای  اغلب 
غرب آناطولی و بالكان به وجود آمدند. اين زاويه ها 
در عين حال به عنوان پناهگاهی برای مهاجران تازه 

وارد و حتی غازيان نيز بودند.9
مساجد،  و  مدارس  بر  عالوه  عثمانی  سالطين 
فقرا  برای  كه  ساختند  الفقرا(  )مطبخ  آشپزخانه هايی 
شهر  در  آن  نمونه  كه  مي كرد،  پخت  غذا  مساكين  و 
نيس )نقيه � نيكيا( بود كه اداره اين مطبخ، مساجد و 
مدارس را به آدمهای مقدس، شيوخ و مريدان جوان 
مي دادند، تا اهداف خاص آنها كه همان ترويج اسالم 
و دستگيری از مستمندان بود، دقيق اجرا شود. نمونه 
اين سالطين كه به اين امورات عالقه داشت، اورخان 
شايسته  نظم  مدارس  و  تحصيل  و  درس  در  او  بود. 

9 . امپراطوری عثمانی عصر متقدم، صص253-251.

در  بود.  نيك نفس  و  پارسا  بسيار  و  آورد  وجود  به 
چون  تدبير،  با  وزيرانی  وجود  سايه  در  737ق  سال 
همچون  بورسه  در  عالءالدين،  و  چندرلی  قراخليل 
آبادانی، توسعه و ترويج علم شروع و مدارس  نيقيه، 
برای  دوره  اين  در  شد.  ساخته  آنجا  در  مساجد  و 
صوفيه و شيوخ صومعه و معابد جديدی در پای كوه 
دوره  آن  مشهور  صوفيان  از  شد.  نهاده  بنيان  المپ 
هنوز  كه  كرد  اشاره  قمرال  ابدال  و  تورود  به  مي توان 
صومعه هايشان زيارتگاه معتبر آن سامان است. همين 
ابدالها و صوفيها در لشكركشيها همراه سلطان مي رفتند 
از  بودند.10  پايتخت  و  و هميشه دعاگو و حامي شاه 
نكات بسيار مهم در اين دوره )قرون هفتم و هشتم(، 
وجود امكنه های مذهبی و مدارس جهت ترويج علم 
بود. نمونه اين شهرها كه توسط مراد فتح شد، انگوريه 
است كه در زمينه مساجد، مقابر و حمامهای معروفه در 
آن، مي توان به مسجد حاجی بيرام، حمام احمد پاشا، 
مدارس مصطفی پاشا، سيف الدين و طاش كوپريزاده كه 

يكی از فضالی بزرگ است، اشاره كرد.11
لوئی،  چون  مسيحی  پادشاهان  كه  زمان  آن  در  مراد 
كليساهايی را با اهداف مختلف غيرمذهبی بنا كردند، 
را  حمامها  و  مدارس  صوامع،  مساجد،  ساختن  بنای 
و  ساخت  مسجد  يك  بيلجيق  در  كه  چنان  گذاشت. 
در ينكی شهر صومعه جهت درويش معروف پوستين 
تنگه  در  كوچكی  مسجد  بورسه  در  و  كرد  بنا  پوش 
سماوی داير نمود.12 از نكات مورد توجه در سالهای 
شيخ  كه  است  نقشبنديان  فعاليت  مراد،  عمر  پايانی 
بزرگ آنها بهاءالدين هم دوره مراد بود كه تاريخ وفات 
او و شاعر بزرگ فارسی حافظ شيرازی در يك سال 

در سال 792ق ذكر شده است.

وضعیت اعتقادی در امیرنشینها
كه  داشتند  خاصی  زندگی  راه  مرزها  اميرنشينهای 

10 . تاريخ امپرطوری عثمانی، صص112-106.
11 . همان، ص153.
12 . همان، ص167.
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سبب  همين  و  ناميد  مرزی  فرهنگ  را  آن  مي توان 
تمايز آشكار آنها از سرزمينهای داخلی آناطولی بود. 
غزا  يا  مقدس  مفهوم جنگ  با  غلبه  فرهنگ  اين  در 
كفار  با  بايد  فرمان خدا  به  كه  بودند  معتقد  آنها  بود. 
تا  بجنگند،  پيوسته  )دارالحرب(  ايشان  متصرفات  در 
كفار  اموال  شريعت،  احكام  بنابر  شوند.  تسليم  آنان 
كه در حمله ها به دست مي آمد، حكم غنيمت داشت 
و سرزمينهاي ايشان بايد ويران شود و مردمان آنها به 
اسارت درآيند يا كشته شوند. جنگهای قطع ناشدنی 
به تشكيل گروههايي انجاميد كه تحت فرمان غازی 
بودند و مخصوصًا دعای خير شيوخ از اسباب تأييد 
گروههای  مي رفت.  شمار  به  رهبران  اين  استقرار  و 
غازی غالبًا به نام رهبران آنها خوانده مي شوند، طبيعتًا 
غازيان  از  زيادتری  عده  موفق تر  رهبران  اطراف  در 
تسلط  زير  كه  سلجوقی  مرزهای  در  مي آمدند.  گرد 
رؤسای  غالبًا  رهبران  اين  بود،  تركمن  صحرانشينان 
قبايل نيز بودند، ولی چنان كه پيش تر ديديم، بعضی از 
آنان در زير فرمان سالطين سلجوقی بودند. معمواًل 
اين بايهای غازی به حكومت مركزی ايالت بی توجه 
بودند و يا تنها مبلغ اسمي مختصری به نشانه اطاعت 
و  بود  خطرناك  مرزها  در  زندگی  مي كردند.  تسليم 
سوی  آن  در  داشت.  نياز  فراوان  شخصی  ابتكار  به 
مرزها نيز سازمان مرزی مشابه مسيحی وجود داشت 
نژادی  لحاظ  از  مي شد.  اداره  مشابهی  روحيه  با  كه 
كه  صحرانشينانی  بود.  مخلوط  بسيار  مرزی  جامعه 
و  پناهندگان  بودند،  سريع  بسيار  شدن  جابه جا  در 
فراريان از قدرت مركزی، عناصر با عقايد گوناگون و 
ماجراجويان جمعيت اين نواحی را تشكيل مي دادند. 
اراضی  پيشرفته  بسيار  محافظه كارانه  تمدن  برخالف 
مخصوص  درباری  ادبيات  و  كالم  فقه،  كه  داخلی 
و  التقاطی  عاميانه  فرهنگ  مرزها  داشت،  خود  به 
صوفيانه ای داشت كه هنوز تبلور پيدا نكرده و شكل 
نهايی خاصی به خود نگرفته بود. در اينجا فرقه هايی 
با عقايد گوناگون زندگی مي كردند و ادبياتی صوفيانه 

يا  عرفی  قرائن  از  و  بود  رشد  حال  در  حماسی  و 
و  شهسواری  روحيه  و  مي كردند  اطاعت  قبيله ای 
عثمان  زندگی  از  كه  داستانهايی  داشتند.  قهرمانی 
راه  اين  است،  آمده  عثمانی  قديم  روايات  در  غازی 

زندگی را منعكس مي كند.
راه  در  كه  بودند  قهرمانانی  و  غازيان  عثمانيان، 
ثمره غزای  و  و طريق خدا تالش مي كردند  حقيقت 
خرج  خدا  راه  در  و  مي آوردند  چنگ  به  را  خود 
دين  ترويج  برای  برمي گزيدند،  را  حقيقت  مي كردند، 
مي كوشيدند، به دنيا مغرور نمي شدند، از راه شريعت 
پيروی مي كردند، از مشركان انتقام مي گرفتند، غريبان 
را نوازش مي كردند و راه اسالم را از شرق تا غرب 
روشن نگاه مي داشتند.13 درباره اهميت و اعتبار فقها 
و قضات در دربارهای اميران و بايها سخن زياد آمده 
است، نخستين وزيران از ميان قضاتی برگزيده شدند 
كه آنان را از شهرهای مركزی آناطولی به اين نواحی 
دعوت مي كردند. مجموعه ای از ساختمانها مشتمل بر 
بايها  مسجد، نوانخانه، حمام و كاروانسرا توسط اين 
ساخته شده است. برجسته ترين خصوصيت فرهنگی 
كه در اين امارتهای تركمن پيدا شد و توسعه يافت، 
آن بود كه سنتهای فرهنگی تركی در آن باقی ماند و 

با فرهنگ اسالمي آميخته شد.14

گروههای متصوفه در آناطولی
نهادهای وابسته به صوفيان، اخيان و فتيان كه افكار و 
انديشه های صوفيانه خاص خود را داشتند، با وجود 
و  فرهنگ  گسترش  در  اجتماعی،  مهم  نقش  داشتن 
داشتند.  زيادی  سهم  آناطولی  در  اسالمي  مدنيت 
شيوخ و دراويشی كه از ممالك ديگر آمده و يا بعدها 
ايجاد  به  موفق  بودند،  تربيت شده  آناطولی  در خود 
شدند.  سرزمين  اين  در  صوفيانه  قوی  جريان  يك 
از  عمدتًا  كردند،  مهاجرت  آناطولی  به  كه  صوفيانی 

13 . تواريخ آل عثمان، ص6.
14 . تاريخ اسالم كمبريج، صص368-366.
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بودند.  ايران، مصر، عراق و سوريه  ممالكی همچون 
افزون بر اينها، شماری از دراويش كه در ميان تركان 
ماوراءالنهر خراسان زيسته و از منسوبان به طريقت 
به آناطولی مهاجرت كردند.  نيز  احمد يسوی بودند، 
اواخر عباسی در  از  به اهل فتوت  نهادهای منسوب 
آناطولی رو به گسترش نهاد. حمله و هجوم مغوالن 
مهاجرت  موجب  آنكه  ضمن  اسالم،  جهان  شرق  به 
اهل فتوت به قلمرو آناطولی شد، به نوبه خود اسباب 
گسترش و تحكيم موقعيت و جايگاه اهل فتوت در 

اين سرزمين نيز گرديد.15
در باب مهاجرت متصوفان آمده كه تعدادی از مريدان 
نجم الدين كبری به آناطولی مهاجرت كرده بودند، آن 
هم به خاطر حمالت مغوالن به خوارزم. طبق گفته های 
احمد  دراويش طريقت  االنس،  نفحات  مؤلف  جامي 
مهاجرت  آناطولی  به  نيز  كبرويه  دراويش  و  يسوی 
دايه،  به  معروف  رازی  نجم الدين  شيخ  بودند.  كرده 
آناطولی  به  بود،  كبرويه  بزرگ طريقت  از شيوخ  كه 
با  او  يافت.  سكونت  قيصريه  در  و  كرده  مهاجرت 
صدرالدين قونوی و جالل الدين موالنا ديدار كرده و 
با عزيمت به سيواس به ارشاد مردم در آناطولی همت 
گماشت.16 از منابع تاريخ تصوف مي توان دريافت كه 
ترويج  به  كه  كسانی  جمله  از  هفتم،  قرن  اواسط  از 
آناطولی  در  صوفيانه  طريقت  و  تصوف  گسترش  و 
همت گماشتند، افرادی نظير اوحدالدين كرمانی كه به 
طريقت سهروردی وابسته بود، شيخ محی الدين عربی 
صدرالدين  و  بود  متصوفه  شيوخ  مشهورترين  از  كه 
كه  موالنا  خود  و  بود  موالنا  نزديكان  از  كه  قونوی 
ابن بطوطه از شهرت او در ميان عامه مردم سخن گفته، 
مشايخ  بر  عالوه  بودند.  آمده  گرد  قونيه  در  همگی 
صوفيه بايد به حاجی بكتاش اشاره كرد كه مريدانش 
بعد از او به اشاعه طريقت او پرداختند، معتقد بودند 
كه او در آناطولی قرن هفتم از نفوذ و اعتبار بااليی 
به همه جا رسيده  او  آوازه شهرت  و  بود  برخوردار 
15 . تشكيالت فتوت در قلمرو تركان و مسلمانان و منابع آن، ص78.

16 . همان، صص79و80.

در  ابن بطوطه  بود.  گشته  معتبر  طريقت  يك  بانی  و 
وضعيت  به  راجع  اختصار  به  هرچند  خود  سفرنامه 
و  هفتم  سده  اواخر  سالهای  در  آناطولی  در  تصوف 
اوايل سده هشتم اشاره كرده و مي نويسد در شهرهای 
و  رفاهی  تكيه های  به  آماسيه،  و  برگاما  ازمير،  نظير 
و  عالقه  است.17  كرده  برخورد  مولوی  درگاههای 
با  كه  تكيه ها،  و  شيوخ  به  آناطولی  روم  وابستگی 
نشان دهنده  افزايش مي گذاشت،  به  رو  زمان  گذشت 
تأثير مثبت جمعيتهای صوفيانه در حيات فرهنگی و 
اجتماعی آناطولی است. نكته قابل ذكر اينكه سالطين 
و اميران محلی نيز برای جلب نظر مردم ضمن احترام 
به رسميت  را  آنها  اجتماعی  نفوذ  به مشايخ صوفيه، 
طريقتهای  برخی  از  نيز  خود  حتی  و  مي شناختند 
صوفيانه تبعيت نموده و به مشايخ صوفيه نهايت عزت 

و احترام را روا مي داشتند.18

جهت گیری گروههای طریقت و فتوت
پس از حمله مغوالن در قرن 13، طريقتهای صوفيه 
بر  تأثير عمده  )فتوت(،  اخالقی  نظام  به خصوص  و 
اصناف نهادند. جماعتهای فتيان كه كارگران جوان و 
مجرد مقيم شهرهای بزرگ را سازماندهی مي كردند، 
بودند.  روم  امپراطوری  در  اخوت  حلقه های  تداعی 
بر مبنای نظام اخالقی فتوت، انسان كامل كسی بود 
متين  و  خود  اوليای  تابع  و  منضبط  فتی،  سخی،  كه 
باشد. عضويت در چنين تشكيالتی مستلزم حضور در 
مراسم نمادينی بود كه پس از آن نظام اخالقی فتوت 
 13 سده های  طی  در  مي شد.  القا  وارد  تازه  فرد  به 
و 14 ميالدی اين جنبش تحت عنوان اخوت عنصر 
متداول در جامعه آناطولی بود. در شهرها هر گروه از 
پيشه وران طبق مبانی فتوت به رهبری يك اخی كه 
انتخاب مي كردند، سازماندهی  اعضاي خود  ميان  از 
مي شد. از آنجا كه طی اين دوره قدرت كاماًل متمركزی 
در آناطولی وجود داشت، اخيها برخی از كاركردهای 

17 . سلجوقيان، صص140و141.
18 . همان، ص142.
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عمومي را ايفا مي كردند و در شهرها به نيروی سياسی 
بدل شده بودند. در واقع اصناف اسالمي از همان بدو 
نظامي  طبقه  با  مردمي  مخالفت  نماد  خود،  پيدايش 
نقش  اخيها  متقدم،  ادوار  در  بودند.  حاكم  اداری  و 
كردند  بازی  عثمانی  جامعه  و  حكومت  در  مهمي 
تمركزگرايی،  و  مطلق گرايی  يافتن  فزونی  با  البته  و 
حكومت بيش از پيش آنها را تحت نظارت خود قرار 
صنفی  تشكيالت  يك  صرفًا  اخوت  شهرها  در  داد. 
درون  در  فتوت  اخالقی  نظام  حال  اين  با  ولی  بود، 
اصناف پيشه وران همچنان تداوم يافت. معمواًل فردی 
نمايندگی گروه تشكيلی را در بيرون بر عهده داشت 
نزد  فردی  مي كرد. چنين  هدايت  را  امور خارجی  و 
عثمانيان كدخدا، نزد اعراب شيخ، و در آناطولی سده 
13 اخی خوانده مي شد. در اين جوامع قرون وسطی 
به موجوديت خويش  برای مشروعيت دادن  تشكلها 
و قواعد مربوط، به دنبال توجيهات مذهبی و معنوی 
بودند و به همين جهت در رأس هر صنف يك شيخ 
اقتدار معنوی و مذهبی آن بود.  نماد  قرار داشت كه 
هرچند در سرزمينهای عربی شيخ مدير اجرايی صنف 
روملی  يعنی  عثمانی؛  قلمرو  مركزی  مناطق  در  بود، 
)روم ديلی( و آناطولی، شيخ در مقام يك رهبر معنوی 
اصناف  تشكالت  در  مهمي  نقش  شيخ  داشت.  قرار 
و  جديد  اعضای  پذيرش  مراسم  در  مي كرد.  بازی 
و  ابالغ  مسئول  و  داشت  حضور  استادكاری  آزمون 

نظارت بر اجرای مجازاتهای درون صنفی بود.19

و  طریقتی  گروههای  از  عثمانی  بهره گیری 
فتوتی

در همان اوان پيروزيهای عثمانی و به خصوص دوره 
عثمان، طريقتهای دراويش بر حيات معنوی سرحدات 
هم  صوفيانه  خاستگاهی  نتيجه  در  و  بودند  مستولی 
نخستين  عثمانيان جستجو شد.  قدرت سياسی  برای 

19 . نگاه��ی ب��ه جريانه��ای طريقت��ی و فتوت��ی در ق��رون 7 و 8، 
صص42و43.

روايت حاكی از آن است كه عثمان از عنايات شيخ 
بوده،  اخيها  از  گروهی  رهبری  احتمااًل  كه  ابدالی 
اينكه  پيش بينی  با  ابدالی  بوده است. شيخ  برخوردار 
عثمان بر جهان مسلط خواهد شد، شمشير يك غازی 
را بر ميان او مي بندد. عثمان هم از چنان آينده نگری 
پرنفوذترين  ابدال،  از  يكی  كه دختر  است  برخوردار 
فرد در مناطق مرزی را به نكاح خويش درمي آورد. 
شده،  فتح  تازه  مناطق  در  بعداً  پسرش،  و  اورخان 
اخيها  بنابراين  كردند.  بنا  اخيها  برای  موقوفه  صدها 
عثمانی  سلسله  و  حكومت  استقرار  در  مهمي  سهم 
آناطولی  كوچك  امارتهای  كه  زمانی  كردند.  بازی 
و  كردند  آغاز  را  مراد  به رسميت شناختن حكومت 
القاب خداوندگار و سلطان  او  رفتند،  او  لوای  تحت 
اعظم را به خود اختصاص داد كه پيش از او سالطين 
با  دوم  محمد  كه  زمانی  مي بردند.  كار  به  سلجوقی 
شد  مسلمان  فرمانروای  معتبرترين  قسطنطنيه  فتح 
اسالمي  بزرگ ترين حاكم  منزله  به  را  او  و عثمانيان 
به  را  خود  او  مي دانستند،  راشدين  خلفای  زمان  از 
مسلمانان  همه  جانب  از  كه  مي دانست  كسی  عنوان 
مي جنگد و اين گونه اعالم مي دارد كه اين مشكالت 
در راه خدا است، شمشير اسالم در دستان ما است، 
نداريم  شايستگی  ندهيم،  تن  شدايد  تحمل  به  اگر 
در  ايستادن  از  محشر  روز  و  بخوانند  غازی  را  ما 
در  محمد  سلطان  بود.  خواهيم  شرمنده  خدا  محضر 
آن وی  در  كه  مماليك  سلطان  به  نامه خود خطاب 
را از فتح قسطنطنيه مطلع مي كند، نوشته كه بر عهده 
شما است كه راههای زيارت حج را برای مسلمانان 
مفتوح نگه داريد، ما موظف به فراهم آوردن مايحتاج 
غازيان هستيم كه همه اينها نشان از وضعيت اعتقادی 
و  طريقت  اهل  حتی  و  اسالمي  گروههای  فعاليت  و 
متصوفه در آن قلمرو عثمانی و به خصوص آناطولی 

است.20

20 . امپراطوری عثمانی عصر متقدم، صص96و97.
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طریقتهای متصوفه
آناطولی  شهرهای  علمي  محافل  سلجوقی،  دوره  در 
اقتباس كرده بودند.  مركزی، فرهنگ فاخر ايرانی را 
در حالی كه در مناطق مرزی، فرهنگ عاميانه تركی 
غازيان و دراويش كه دربر گيرنده دو جريان عرفانی 
و سلحشوری بود، غلبه داشت. دراويش منطقه مرزی 
با  و  مي شدند  ناميده  اخی  يا  ابدال  بابا،  معمواًل  كه 
داشتند،  تنگاتنگ  روابطی  عثمانی  بيگهای  نخستين 
بعد  به   11 سده  از  تركمن  مهاجران  امواج  همراه  به 
وارد آناطولی شده بودند. آنان بسان شمنهای تركان و 
مغوالن دوران باستان، محورهای اجتماعی و معنوی 
ايالت تركمن بودند. در مناطق كوهستانی و ارتفاعات 
آناطولی و به ويژه در مناطق مرزی واداشتن تركمانان 
نيمه چادرنشين به رعايت اشكال راست كيشانه حيات 
باباها  و  ابدالها  بود.  دشواری  كار  اسالمي  عبادت  و 
نماد اشكال كژآيين اسالم بودند كه از معتقدات شمنی 
و  اجتماعی  زندگی  ساختار  با  و  مي گرفت  نشئت 
زندگی ايلی سازگاری داشت. چادرنشينان به نحوی 
اشكال  كه  مي ورزيدند  ارادت  باباهايی  به  متعصبانه 
آرمانی جامعه و فرهنگ آنان را نمايندگی می كردند. 
در  مردمي  شورشهای  كه  نيست  شگفت آور  چندان 
آناطولی كه آرمانهای بنيادين آنها، اجتماعی و سياسی 
بود، تقريبًا همواره در قالب جنبشهای مذهبی كژآيين 
مجال بروز مي يافتند. در سال 1241م دو سال پيش 
از يورش مغولها در آناطولی مركزی، درويشی به نام 
كه  را  تركمان  فراگير  شورش  نخستين  اسحاق،  بابا 
اسناد تاريخی از آن باقی مانده است، رهبری كرد. اين 
شورش پس از نزاعی دشوار سركوب شد. بسياری از 
دراويش كژآيين تركمن كه به بابايی موسوم بودند، به 
سرحدات غربی گريختند كه در آنجا تركمانان اكثريت 
جمعيت را تشكيل مي دادند و بيگهای تركمن از ايشان 

استقبال مي كردند.21
مي توان  را  عثمانی  امپراطوری  مذهبی  طريقتهای 

21 . اسالم و متصوفه، ص131.

شامل  نخست  دسته  كرد:  تقسيم  اصلی  دسته  دو  به 
عوايد  داشتند.  تكايايی  كه  بود  مستقر«  »طريقتهای 
اوقافی كه سالطين يا بزرگان ديگر، بنيان نهاده بودند، 
و  مراسم  مشخص،  تشكيالت  از  و  بود  آنها  پشتوانه 
شعائر ثابتی برخوردار بودند. معروف ترين اين طريقتها 
نقشبنديه، مولويه، خلوتيه و شعبات گوناگون آنها بودند 
كه مريدان خود را از ميان افراد باالی جامعه جذب 
ذكر  مراسم  و  دستار  و  معيار  طريقت  هر  مي كردند. 
مبنای جهت گيری  بر  را داشت. هركدام  خاص خود 
از صحابه  يا يكی  معتقدات خود، يك صوفی، شيخ 
مي شناخت  خود  سرسلسله  عنوان  به  را  پيامبر)ص( 
و شجره نامه مخصوص به خود داشت. دسته دوم به 
»طريقتهای مخفی« كه معمواًل به مالميان يا مالمتيه 
موسوم بودند، شناخته مي شدند. از نظر مردم آنان نه 
آنها  نام  از  كه  چنان  بلكه  احترام،  و  اعتبار  پی  در 
از  و  بودند  مؤاخذه  و  مالمت  است، خواستار  هويدا 
هرگونه تظاهری خودداری مي كردند. فاقد تشكيالت 
و نمادهای ظاهری بودند و نوع ذكر و عبادات ايشان 
پيوندی  نوع  هيچ  حكومت  با  بود.  باطنی  و  مخفی 
خود  آنها  بودند.  قدرت  مخالف  كمابيش  و  نداشتند 
تهيه  رنج خويش  از دست  كه  نباتاتی  به خوردن  را 
كرده بودند، خو داده و از حكومت و هيچ فرد ديگری 
صدقه و بخشش قبول نمي كردند. از جمله وابستگان 
به اين گروه دراويش سياحی بودند كه تحت عنوان 
شناخته  و حمزه ای  بابايی  ابدالی،  حيدری،  قلندری، 
مي شدند. آن دسته از مالمتيان كه زندگی مخفيانه ای 
قرار  اصناف  اعضای  زمره  در  شهرها  در  داشتند، 
داشتند. در بسياری از حكومتهای اسالمي و از جمله 
در امپراطوری عثمانی، تشيع نمايندگی مخالفان نظم 
موجود � يعنی قدرت مطلقه حكومت كه اسالم سنی 
را نمايندگی كرد � را بر عهده گرفته بود. خصوصيات 
مبنای  بر  او  اوالد  و  علی  به  منسوب  ماوراءالطبيعی 
نظريات عرفا تفسير مي شدند و بسياری معتقد بودند: 
نور الهی كه گمان مي رفت علی را دربر گرفته است، به 
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اوالد او منتقل شده است كه به همين دليل از توانايی 
اين  مي بردند.  بهره  كريم  قرآن  باطنی  معانی  تفسير 
در  فعال  طريقتهای  مشترك  وجه  كمابيش  معتقدات 
امپراطوری عثمانی بودند و در جريان جنبش قزلباش 
ظهور  با   16 سده  در  گرفتند.  خود  به  غالی  شكلی 
معتقدات  اين  نمايندگی  كه  ايران  در  صفوی  سلسله 
را بر عهده داشت، اين جنبش به محفلی عمده برای 

امپراطوری عثمانی بدل شد.22
1( نقشبندیه

وجود سلسله های دراويش در ميان عرب و عجم و 
اتراك به قدری زياد شده كه در منابع ذكر مي شود كه 
72 دسته و سلسله از دراويش مدعی موجوديت و بر 
حق بودن خود هستند. در مملكت عثمانی حدود 36 
سلسله از آنان وجود داشته اند؛ يك سوم آنها قبل از 
دولت عثمانی و دو سوم آنها از آغاز آن دولت كه از 
ابتدای قرن 14 تا اواسط قرن 18 است. اولين سلسله 
آن نقشبنديه است كه تاريخ ظهور آن به دوره سلطان 
و  طايفه  آنها  از  سلسله  آخرين  و  برمی گردد  عثمان 
طلوع  احمد  سلطان  دوره  در  كه  است  جمالی  فرقه 
كردند. سلسله های قبل از اورخان، نقشبندی، سعديه 
محمد  توسط  نقشبنديه  طريقت  بودند.23  بكتاشيه  و 
بهاءالدين نقشبندی تأسيس گرديد. از جمله مهم ترين 
نمايندگان صوفيهای سنی وابسته به شريعت محسوب 
مي گردد كه در ميان جوامع حنفی مذهب دارای تأثير 
قابل توجهی است. بنابر اعتقادات نقشبندی مهم ترين 
راه تقرب به خداوند، انجام واجبات دين و عبادات نافله 
مي باشد. مهم ترين وجه تمايز اين طريقت با طريقتهای 
)مريد خود را مرده كفن  ديگر روش رابطه مي باشد 
شده ای كه بر جنازه اش نماز خوانده اند، فرض مي كند 
و سپس به ميان دو ابروی مرشد نگريسته و سعی به 

فيض بردن از روحانيت او مي نمايد(.24

22 . امپراطوری عثمانی عصر متقدم، صص319و320.
23 . تاريخ امپرطوری عثمانی، صص146و147.

24 . زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، ص89.

را  خود  پير  بكتاشيها،  و  بسطاميها  مانند  نقشبنديها 
پير  سلسله ها  ساير  و  مي دانند  اول  خليفه  ابوبكر 
خود را علی)ع( داماد پيامبر)ص( مي دانند. بعضی از 
از جمله شيخ  نيز در مسلك مشايخ داخل اند،  شعرا 
جامي ايرانی كه از بقيه مشهورتر است. مطابق قاعده 
معتبر  مريد  چهار  بايد  بزرگ  مرشد  هر  نقشبنديها، 
از  تقليد  جهت  به  عدد  اين  انتخاب  كه  باشد،  داشته 
اربعه  انجيل دانان  عدد  از  پيروی  و  راشدين  خلفای 
و عدد چهار نفر رئيس المالئكه كه دور عرش خدا 
دوره  در  كه  نقشبندی  سلسله  از  است.  ايستاده اند، 
سلطان عثمان وضع شد، چند شعبه حاصل مي شود، 
چنان كه بكتاشيها شعبه نظامي و سپاهی اين سلسله 
بودند و شيخ اين شعبه سرهنگ لشكر 99 ينی چريها 
بود. در هر سربازخانه هشت درويش زندگی مي كردند 
و  فتح  از درگاه خداوند  و  كه در حق سپاهيان دعا 
نصرت برای ايشان طلب مي كردند. اورخان از حاميان 
آنها بود و فتح بورسه را از بركت آنها مي دانست. او 
حامي و طالب علما و فضال بود و آنها را در مدرسه 

راه مي داد و مقرری برای آنها تعيين مي كرد.25
2( بکتاشیه

و  تبديل شد  مردمي  مهم ترين طريقت  به  اين طريقه 
قلندری  ابدال،  به  موسوم  ديگر  گوناگون  طريقتهای 
فرقه  اين  مؤسس  كرد.  هضم  در خود  را  حيدری  و 
حاجی بكتاش بود. حاجی بكتاش در نيمه دوم سده 
13 در آناطولی تحت سلطه سلجوقيان، در مسير راه 
مناطق  ميان  در  قيصری  و  آنقره  ميان  مهم  تجاری 
را  فعاليتش  بودند،  زياد  تركمن  كه گروههای  ييالقی 
در   14 سده  پايان  از  بكتاشی  دراويش  كرد.  شروع 
و  شدند  ظاهر  ايلی  روم  در  عثمانی  مرزی  مناطق 
عثمانيان اين طريقت را همچون مسلك ساری سالتق 
كه پير غازيان عثمانی در روم ايلی بود، پذيرفتند، در 
سده 15 بكتاشی گری در ميان قوای ينی چری تثبيت 
اواخر سده 16 حاجی  از  كه  مي بينيم  ادامه  در  شد. 

25 . تاريخ امپراطوری عثمانی، ص148.
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شد  شناخته  چريها  ينی  پير  عنوان  به  رسمًا  بكتاش 
اين  در  دائمي  به صورت  بكتاشی  شيوخ  از  يكی  و 
نيرو عضويت يافت. طريقه بكتاشی و قوای ينی چری 
چنان پيوند تنگاتنگی به هم يافته بودند، كه زمانی كه 
انتخاب  طريقت  اين  رهبر  عنوان  به  جديد  دده  يك 
مي شد، به پادگان ينی چری در استانبول مي آمد، تا 
آغای ينی چری بر او تاج گذاری كند. بكتاشی گری 
در ميان گروههای تركمن آناتولی به ويژه در منطقه 
جبال  جنوب  در  ارزروم  و  ايرماق  قزل  فاصل  حد 
بكتاشی  تشكيالت طريقت  بود.  بسيار عميق  تورس 
قرار  دده  يا  پير  آن  در صدر  كه  بود  مراتبی  سلسله 
داشت و پس از او به ترتيب خلفا، شيوخ، مريدان يا 

محبان قرار داشتند.26
نفوذ علويان و مؤسس  با  از رهبران  بكتاش  حاجی 
فرقه بكتاشيه در زمان حمله مغول از خراسان مهاجرت 
كرده و به نشر و ترويج افكار خويش پرداخت. علوی 
و بكتاشی از نظر فلسفه و اصول عقايد مشابه هستند 
و از نظر زمانی اختالف چندانی ميان آنها نيست، ولی 
به داليلی چون تفاوت در عرف و عادات بكتاشی به 
عنوان شاخه ای از علوی از آن جدا گرديد. بكتاشی 
ائمه  و  علی  حضرت  به  شديد  اعتقادی  و  وابستگی 
اطهار)ع( و تولی و تبری نسبت به دوستان و دشمنان 
آنان دارند و ايمان به حاجی بكتاش اساس اعتقادات 
بكتاشيه را تشكيل مي دهد. طريقه بكتاشيه بر چهار 
اصول استوار است، كه چهار درگاه ناميده مي شوند و 
عامل تمايز و جدايی آنها از ساير طريقتها است. اين 
و  معرفت  طريقت،  شريعت،  از:  عبارتند  اصل  چهار 
حقيقت كه به عبادت، حاجت و نذر و وصلت متكی 
است. از جمله مهم ترين رسوم بكتاشيها، آيين جمعه 
اين  اعتقادات  از  بارزی  بازتاب  است كه در حقيقت 
اين  دارد.  آنان  معتقدات  در  ريشه  و  بوده  جماعت 
آيين از چهار بخش تشكيل شده است: اقرار، اخالق، 

26 . امپراطوری عثمانی عصر متقدم، صص325و326.

مصاحب و ابدال.27
همان طور كه گفته شد، طايفه ينی چريان هم سرباز 
ميان  در  قضيه  اين  ما شاهد  و  درويش  هم  و  بودند 
از  عده ای  و  بوديم  هم  بيزانس  مسيحيان  سپاهيان 
در  پايداری  و  غيرت  ازدياد  جهت  به  را  سربازان 
جنگ، اسم مذهبی شواليه دوتامپل را بر آنها گذاشته 
چون  كه  دارد  وجود  هم  قوی  احتمال  يك  بودند. 
)مسيحيان(  صليب پرستان  كار  آغاز  در  رود،  شواليه 
لشكريان خود را به جهت قلع و قمع اتراك به ازمير 
رانده، شهر را گرفتند، اورخان به جهت قرب جوار و 
نزديكی به آنها تقليد كرده و خواست ينی چريان را با 
يكديگر متحد كرده و هم سلسله سازد، به همين دليل 
بود كه حاجی بكتاش را مرشد آنان قرار داده است.28

3( حروفیان
فرقه ای ديگر بود كه به شّدت توسط حكومت عثمانی 
مورد اذيت و آزار و تعقيب بودند. مؤسس اين فرقه 
فضل اهلل استرآبادی بود كه به نوعی يك دين جديد 
بود. او خود را مظهر خدا و مهدی موعود مسلمانان، 
مسيحيان و يهوديان خواند و خود را حاصل صرف 
و كالم آخری مي خواند كه تقدير بر اين بود كه اين 
اديان ثالثه را باهم متحد كند. او به معاد معتقد نبود 
و همچون مالميان به كار يدی و دسترنج شخصی به 
عنوان تنها منبع حقيقی كسب بهره اصرار مي ورزيد. 
اين طريقه بعد از سركوبی در ايران از اوايل سده 15 
رسوخ سريع خود را در شهرهای قلمرو عثمانی در 
روم ايلی و آناطولی، جايی كه مسيحيان و مسلمانان 
در كنار هم زندگی مي كردند و در اصنافی واحد به كار 
مشغول بودند، آغاز كرد. داعيان حروفی مي كوشيدند 
حكام عصر را به دين خود متمايل كنند و گاهی هم 
فعاليتهای  نوع  از  قصدهايی  سوء  مخالفانشان  عليه 
اسماعيليه و مالحده انجام مي دادند. در سال 1444م 
حروفيان گروهی پرجمعيت در پايتخت عثمانی، ادرنه 

27 . زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، صص85و86.
28 . تاريخ امپراطوری عثمانی، ص148.
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عثمانی  دربار  در  ايرانی  داعی حروفی  و يك  بودند 
نفوذ داشت. بعدها اين فرقه به خاطر نگرانی از حمله 
را  آنها  كه  گروه  اين  از  مسيحيان  حمايت  و  صليبی 
سركوب  عثمانی  توسط  مي خواندند،  مسيحی  داعی 

شد.29
4( قزلباش

قزلباش يكی از طريقتهای علوی است. اين لفظ در 
همراه  منفی  ارزشی  بار  با  اجتماعی  نظر  از  گذشته 
اجتماعی  و  مذهبی  بافت  دليل  به  هم  آن  است  بوده 
غالبًا  و  مي كرد  متمايز  را  آنها  كه  دوران  آن  مرسوم 
قرار مي گرفت.  استفاده  تحقير و تضعيف مورد  برای 
قزلباشها معتقد به 12 امام بودند و بيش از اندازه به 
حضرت علی)ع( عشق مي ورزيدند. آنها با بكتاشيها 
به ماه محرم و  نقاط اختالف و تشابه زيادی دارند. 
واقعه كربال توجه خاص داشتند و به وحدانيت خدا، 
پيامبر و نخستين خليفه بودن او و تولی و تبری نسبت 
كه  كسی  اصواًل  بودند.  معتقد  دشمنان  و  دوستان  به 
قزلباش نباشد، اجازه ورود به اين طريقت را ندارد. 
ارزروم،  ارزنجان،  در  غالبًا  آناطولی  قزلباشهای 
سيواس، اسكی شهر، بالكسير، ازمير، ماالتيا، تونچلی، 
آنتاليا و چروم ساكن مي باشند و گروهی از آنها در 

يونان ساكن هستند.30
5( قدریه

در ابتدای قرن 12 به وسيله يك صوفی ايرانی به نام 
عبدالقادر گيالنی پايه گذاری گرديد و به وسيله اشرف 
آناطولی  سرزمين  به  اشرفيه  طريقت  مؤسس  اغلو 
فرقه  بنيان گذران  از  يكی  توسط  بعدها  و  يافت  راه 
عثمانيه  قلمرو  در  روسی  اسماعيل  نام  به  اسماعيليه 
و  استانبول  در  بسياری  تكيه های  و  يافت  اشاعه 
كه  معتقدند  آنها  گرديد.  بنا  اين سرزمين  نقاط  ديگر 
كشيد  رياضت  بايد  دنيا حجاب هستند، پس  نعمات 
تا پرده برداشته شود و به قدر معتقد و راضی باشد. 

29 . امپراطوری عثمانی عصر متقدم، صص323و324.
30 . زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، صص86و87.

آنها از لحاظ شجره نسب خود را به حضرت علی)ع( 
نام  با  مراسمي  انجام  با  قدريه  پيروان  مي رساندند. 
نمايش يوهان، به بدن خود سيخ فرو نموده يا از روی 

آتش عبور مي كنند.31

نتیجه گیری
و  قدرت گيری  در  تصوفی  و  طريقتی  گروههای   .1
تشكيل امپراطوری عثمانی نقش بسزايی داشتند. اين 
مسئله در اثر يكسری عواملی بود كه در طول مقاله به 

طور دقيق بدانها پرداخته شده است.
شكل گيری  در  جغرافيايی  و  محيطی  تأثيرات   .2
در  و  ادغام  و  جذب  ادامه  در  و  مذهبی  گروههای 
نهايت هضم اين فرق و اديان در خود، از نكات حائز 

اهميت است.
3. عالق��ه نش��ان دادن بعضی از س��الطين عثمانی به 
احداث مساجد و امكنه های مختلف مذهبی، با اهداف 
و اس��تراتژيهای خاص خود و سود بردن از آن برای 

رسيدن به منافع خود بوده است.
4. ش��كل گيری و ادام��ه حي��ات ف��رق و گروههای 
متصوفه، ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با قدرتهای محلی 
وقت داشته كه اين ناشی از يك نوع نياز دوطرفه بوده 

است.
5. نظامهای آموزش��ی دين��ی در ادوار متقدم با وجود 
تحت سلطه بودن، تا حدودی توانستند رسالت مذهبی 
و ارش��ادی خود را در جامع��ه در جهت اخالق مدار 

كردن محيط به نحوی شايسته ايفا كنند.

31 . همان، صص87و88.
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