
 کتاشی بطریقت  و یهودیان مخفی

 گری بکتاشیسیری در تاریخ 

 
 عبداهللا شهبازی 

 
 منسـوب اسـت کـه در سـده هفـتم            حاجی بکتاش ولـی   نام    طریقت بکتاشی به عارفی به    

طبق روایات سنتی، حـاجی بکتـاش اهـل نیشـابور           . زیست  سیزدهم میالدی می  / هجری
مهـاجرت کـرد و در      ) ی صـغیر  آسـیا (او در حوالی چهل سالگی به روم        . خراسان است 

ها، تبار حاجی بکتاش را به شـیخ   بکتاشی.  سالگی، درگذشت62 میالدی، در   1270سال  
طریق به امام موسـی       دوازدهم میالدی، و از این    / احمد یسوی، عارف سده ششم هجری     

مناقـب حـاجی    روایات مندرج در منابع کهـن بکتاشـی، از جملـه            . رسانند  می) ع(کاظم  
هایی اسـت کـه دربـارۀ          دربارۀ زندگی حاجی بکتاش مشابه افسانه      ،)نامه  توالی (بکتاش

ای  عنوان یک چهـره اسـطوره   تر به سایر عرفای سده هفتم هجری رواج دارد و او را بیش  
هـا، مـدارکی در دسـت     رغم این افسـانه  به. سازد  گر می    جلوه 1العاده  دارای کرامات خارق  

تـرین    کهـن . رسـاند   ی بکتاش را به اثبات می     نام حاج   است که وجود شخصیتی واقعی به     
نگاشـته  .  م 1295/ . ق 695ای است که در سـال         نامه  اشاره به نام حاجی بکتاش در وقف      

ـ  >یتاش ول ک ب یمرحوم حاج <از  شده و در آن      نامـه    وقـف سـند بعـد،     .  اسـت  اد شـده  ی
ـ  ک ب یحاج< کامالکه در آن از     .  م 1297./  ق 697متعلق به سال     است   یگرید  یتاش ول
 
رفت، کورهـا را بینـایی و         گفت، بر دریا راه می      شد، با پرندگان و حیوانات سخن می        بر شیر سوار می    . 1

 . بخشید مردگان را زندگانی می
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حـاجی  ز گـواه بـر مـرگ        یـ ن سند ن  ی در ا  “قدس سره ”ر  ی تعب . یاد شده است   >قدس سره 
 متمـول و معـروف در       ی فرد یه و کدهد    یو نشان م  است  خ  ین تار یش از ا  یدر پ بکتاش  

ن یالعـارف  مناقـب در . شهرت داشته اسـت   نام او      به ییونتش بوده و روستا   کمنطقه محل س  
 اسـت   ییها  شده و مجموعه داستان   نگاشته   1353-1318 یها  سال یه در حوال  ک کی،افال

یـاد   یتـاش خراسـان   ک ب ینام حاج    به ی، از عارف  )یمولو (ین روم یالد  درباره موالنا جالل  
اهللا  و جانشـین و خلیفـه بابـا رسـول    .) م 1273./ ق 672متـوفی  (شده که معاصر مولوی     

روده سـ  1409که در سـال     ،  کاوغلو، شاعر تر  یب  خط سند بعدی، شعری است از       2.بود
برخـی   یو حـاو  ی؛  تاش خراسان ک ب یحاجعربی  مقاالت  ای است از      شده و گویا ترجمه   

 و دوازده امـام   ) ص(اسـالم   امبر  یـ ابراز عالقه فراوان به خاندان پ     مباحث عرفانی است و     
کند که    ثابت می  تعلق دارند،    یالدیه به سده شانزدهم م    ک یگرین منابع، و منابع د    یا. )ع(

ی وجود داشـته و از نیمـه دوم   خراساننیشابوری تاش ک بینام حاج   ه ب یعی ش یعارفواقعًا  
  3. داشته استیروانیر پی صغیایدر آسبابایی قت یر طریعنوان پ بهسده سیزدهم میالدی 
های چهاردهم و پانزدهم میالدی نیـز حـاجی بکتـاش در سـرزمین            بنابراین، در سده  

نام    این امر به معنی وجود طریقتی به       آناتولی شهرت و احتماًال مریدانی داشته است، ولی       
عنوان یک طریقت منسـجم       سرآغاز واقعی فرقه بکتاشی، به    . بکتاشی در آن دوران نیست    

نام بالِم سلطان     شانزدهم میالدی و به فردی به     / یافته، به اوائل سده دهم هجری       و سازمان 
دربـارۀ   4. اسـت  معـروف  “یر ثـان  یپ”رسد که در میان بکتاشیان به         می.)  م 1516متوفی  (

زندگی بالم سلطان، که معاصر سلطان بایزید دوم عثمانی و شـاه اسـماعیل اول صـفوی                 
بنیانگـذار  جـان بـرج، بـالم سـلطان را          . بود، اطالعات مستند تاریخی در دسـت نیسـت        

دو دهـه نخسـتین   در  معهـذا،  5.داند  می>سازمان منسجم بکتاشی، به معنای دقیق کلمه،   <
 
ندری است که گویا در زمان یـورش هالکـو خـان مغـول از               اهللا، قل   بابا اسحاق، معروف به بابا رسول      . 2

او در سال   . خراسان به آماسیه مهاجرت کرد و شورشی بزرگ بابائیان را علیه سالجقه روم پدید آورد              
برای آشنایی با فضای سیاسی و فرهنگی آن دوران و          . در آماسیه به دار آویخته شد     .  م 1240./  ق 638

ای از  زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده: الدین موالنا جاللالباقی گولپینارلی، عبد: شورش بابائیان بنگرید به
 .51-23، صص 1363مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، :  ترجمه توفیق سبحانی، تهرانها، آن

3.  John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London: Luzac & Co., 1965, pp. 

33-45.  

4.  R. Tschudi, “Bektashiyya”, The Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1960, vol. I, p. 

1162. 

5.  Birge, ibid, pp. 57-58.  
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 -آن عصـر   ییسندگان اروپا ینو. وزن و اهمیتی نداشت    یتاشکفرقه ب هنوز  سده شانزدهم   
ـ زیه در دوران با   کـ  7،نوی و مناو  6یمانند اسپاندون  مان اول در   یم اول و سـل    یسـل و  د دوم   ی

ـ     ردهکـ اد  ی “قلندران” و   “دراویش”از   -8ییالیکالس ن یکست، و ن  یز  ی م یعثمان  یانـد ول
 9.شناختند یها را با نام نم یتاشکب

چریـک را بـه زنـدگی حـاجی           نابع عثمانی و بکتاشی، پیدایش قشون ینگـی       برخی م 
چریک   قشون ینگی  تواند صحت داشته باشد زیرا       این ادعا نمی   10.کنند  بکتاش مربوط می  

در نیمه دوم سده چهاردهم میالدی پدید شد یعنی یک قرن پس از حـاجی بکتـاش کـه         
شـیعیان  .  م 1511 بزرگ سـال     حتی در شورش   11. درگذشته بود  1295قطعًا قبل از سال     

که این زمان      حال آن  12آناتولی نیز نامی از حاجی بکتاش و فرقه بکتاشی در میان نیست؛           
م اول یسـل : چریکان است اوج جنبش تشیع در آسیای صغیر و گسترش آن در میان ینگی  

 یهـا  شیشـدت نگـران گـرا    به) .م 1514 اوت 23/ . ق920رجب   2(در جنگ چالدران    
که قشونش تازه از راه رسیده و خسته بود،           او در حالی  .  بود چریکان  یان ینگی در م  یعیش
 

6.  Spandoni [Spandugino] (d. 1511) 

7.  Menavino 

8.  Nicholas Nicholai 

9.  ibid, p. 70.  
10.  ibid, p. 46.  

اعضای اولیـه   . است“قشون نو”عنی ، به م“چریک”و ) نو (“ینگی”مرکب از دو واژه    چریک،    ینگی .  11
گرویدنـد و بـه       به اسالم مـی    دادند که   چریک را جوانان مسیحی منطقه بالکان تشکیل می         قشون ینگی 

هـای پـانزدهم و شـانزدهم مـیالدی      چریک در سده   قشون ینگی . آمدند  خدمت حکومت عثمانی درمی   
عنوان یک نهـاد سیاسـی    ت آورد و بهدس های نبرد احترام و شهرت فراوان به  دلیل رشادت در صحنه     به

شـد و   این قشون از انضباط شدید برخوردار بود، به سه رده تقسیم می        . نیز از نفوذ فراوان برخوردار شد     
شمار اعضای این قشون در اوج قدرت و شـوکت عثمـانی، یعنـی در            . لقب داشت  “آقا”رئیس قشون   

م میالدی، ضوابط سختگیرانه اولیـه سسـت شـد،    از سده هفده.  هزار نفر بود   12دوران سلیمان قانونی،    
سرعت افزایش یافت و در حوالی نیمه سده هفدهم به حـدود              چریک به   تعداد اعضای قشون زبده ینگی    

به تبع این کاهش انضباط و رشد کمی، فساد و خودسری نیز در این نهـاد نظـامی              .  هزار نفر رسید   50
 .یافتگسترش 

الدین  نزدهم میالدی، در میان شیوخ اهل تصوف آن عصر، شیخ صفی      در سده پانزدهم و اوائل سده شا       .  12
، نیای خاندان صفوی، بیشترین نفوذ معنـوی را در مـردم آنـاتولی              ). م 1334./  ق 735 متوفی(اردبیلی  
 هـزار  13 شود در فاصله سه ماه تنها در یک مسـیر        اعتبار شیخ صفی تا بدانجا بود که گفته می        . داشت

 (Birge, ibid, p. 64)  .زیارت او رفتنده ر بی صغیاینفر از آس
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ها سبب جلـب   چریک ترسید که توقف ینگی  سرعت فرمان حمله را صادر کرد زیرا می         به
هـای شـیعی در       دلیل رشد همـین گـرایش       و سرانجام، به  . ها شود   عالقه ایشان به قزلباش   

سرعت خاک ایـران را تـرک       ایشان بود که سلیم به    چریکان و بروز ناآرامی در        میان ینگی 
 ین نـاآرام  یا<. بردکافی   در جنگ چالدران بهره      یروزی پ یدستاوردهاکرد و نتوانست از     

 یل تعلـق پنهــان یــدل ه بـه کــ نبـود، بل یمـت جنگــ ی از وطـن و فقــدان غن یل دوریــدل بـه 
 13>. دشمن بودیها به آموزهچریکان  ینگی

 933 از یک دهه پس از جنگ چالـدران، در سـال             ها، بیش   ترین شورش بکتاشی    مهم
نام قلندر چلبـی      رهبری این شورش را فردی به     . در والیت قرامانیه رخ داد    .  م 1527./ ق
 مـورخین شـورش قلنـدر    14.خوانـد  دست داشت که خود را از تبار حاجی بکتاش می       به

اعمـاق قـاره   دانند که در زمان تهاجم سلیمان قانونی به  ترین شورشی می  چلبی را سخت  
چریـک و دو      همراه سه هزار ینگـی      ابراهیم پاشای صدراعظم به   . اروپا در آناتولی رخ داد    

هزار سپاهی برای دفع این شورش راهی منطقه شد و قلنـدر چلبـی در جنـگ بـه قتـل                     
ـ دراو<ش از چند صد نفر از  یار ب کدر اواخر   نوشته هامر پورگشتال،      به. رسید ش لجـوج  ی

ایــن شــورش نیــز بیــانگر عــدم پیونــد  15.نبودنــدچلبــی لنــدر رامــون قی در پ>بــدبخت
اعـزام  < :سـد ینو  ی مـ  یدرست   به هاسلوک. چریکان با فرقه بکتاشی تا این زمان است         ینگی

دهد کـه در آن زمـان میـان فرقـه            دراویش شورشی بکتاشی نشان می    چریکان علیه     نگیی
از عواملی  لبی  شورش قلندر چ   16>.چریک پیوندی وجود نداشت     بکتاشی و قشون ینگی   

که سبب شد پیشروی سلیمان قـانونی در اروپـا متوقـف شـود و سـمت و سـوی                  است  
  17.تهاجم او علیه ایران صفوی منحرف گردد

تدریج گسـترش یافـت و      های هفدهم و هیجدهم میالدی طریقت بکتاشی به         در سده 
 نوزدهم   در آستانه سده   18بر بنیاد تعلقات شیعی علویان آناتولی و میراث جنبش صفوی،         

 
13.  ibid, p. 67.  
14.  ibid, p. 69.  

ـ زر: ، تهـران  یآباد  ی عل کیرزا ز یترجمه م ،  ی عثمان یخ امپراطور یتارهامر پورگشتال،   ] جوزف[ .  15 ن، ی
 .1000-999ص ، ص2، ج 1367چاپ اول، 

16.  F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford: 1929, vol. 1, p. 163.  
 . 304، ص 2ج  زرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران،عبداهللا شهبازی، : بنگرید به .  17
شاه اسماعیل، کـه بـا تخلـص          اشعار ترکی  ،اند  احترام فراوان قائل  اول  ها برای شاه اسماعیل       بکتاشی .  18

و نام وی را در زمره شـعرای بکتاشـی           مورد عالقه فراوان است   ایشان  ، در میان     شده  سروده “خطایی”
دهنـد   دانند و آن را به توبه شاه اسماعیل نسبت مـی           می “خطا” را از    “خطایی”برخی نام   . کنند  ذکر می 

← 
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تـدریج     در همـین دوران، بـه      19.به پرشمارترین فرقه اهل تصوف در عثمانی بدل گردید        
چریکـان بـه      چریکان گسـترش یافـت، بسـیاری از ینگـی           طریقت بکتاشی در میان ینگی    

عضویت این طریقت درآمدند و از اوائل سده هیجدهم دراویش بکتاشی در مقام مرشـد             
در اواخـر سـده هیجـدهم،       . چریک جای گرفتند    یدینی و پیشنماز واحدهای قشون ینگ     

چریکان با طریقت بکتاشی بـدانجا رسـید کـه سـلیم سـوم در دومـین سـال                    پیوند ینگی 
و ) حـاجی بکتـاش اوغـوللری      (>پسـران حـاجی بکتـاش     <چریکـان را      سلطنتش ینگـی  

  20.کرد خطاب ) حاجی بکتاش کوچیکلری (>مریدان حاجی بکتاش<
✳✳✳ 

و بنیانگـــذار  .)م 1839-1808./ ق 1255-1223(مـــانی ، ســـلطان عثمحمـــود دوم
قشـون  خـونین    پـس از سـرکوب و انحـالل          گرایانـه در ایـن کشـور،        اصالحات غـرب  

علـت ایـن    .  را نیز منحـل کـرد      طریقت بکتاشی  1826 در نیمه دوم ژوئن      21چریک،  ینگی
 . چریکان بود اقدام پیوند بکتاشیان با ینگی

                                                      
 را بـه توبـه او از   “خطـا ”ها ایـن    بکتاشی. کرد و تخلص فوق را برگزید     که از خطاهای خود استغفار      

یوسف ضیاء بیـگ در سـفر خـود در          . دهند  مینسبت  بکتاشی  طریقت  گروش وی به    تعلقات قبلی و    
 “خطـایی ”اشـعار  یابـد کـه    در مـی نشین آناتولی و روسـتاهای تختـاجی در ازمیـر     روستاهای علوی 

 )Birge, ibid, pp. 66-68. (ترین اشعار در میان توده مردم است محبوب
در روستای  گروه ود که در دوران عثمانی رهبران هر دوش فرقه بکتاشی به دو گروه رقیب تقسیم می .  19

 قـرار دارد    “چلبی”در رأس یک گروه فردی با عنوان        . مستقر بودند ، از توابع قیر شهر،      حاجی بکتاش 
گروه پرشمارتر . داند و رهبر مشروع فرقه می) بِل اوالده(که خود را از اعقاب جسمانی حاجی بکتاش       

 پیروی  “دده”نام    ن از رهبرانی به   آنا. نیستجسمانی  معتقدند که حاجی بکتاش دارای فرزند       ها    بکتاشی
 .رود شمار می به) یل اوالده(کنند که فرزند معنوی حاجی بکتاش  می

20.  Birge, ibid, p. 74; Anthony Weir, “The Bektashi Order of Dervishes”, 

http://www.beyond-the-pale.co.uk/albanian4.htm  
هـزاران  افزایـد کـه       دانـد و مـی      نفر مـی   4000 چریک در استانبول را     جان برج رقم مقتولین ینگی     .  21

 محمود دوم و دولتمردان او، که گویی بـر          .دندی به قتل رس   ی عثمان یشهرهاسایر  در  چریک نیز     ینگی
واقعـه  ”اند، این حادثه شوم را میمـون و فرخنـده شـمردند، آن را                 ترین قشون خصم ظفر یافته      بزرگ
نام  کتاب او، به . ی، مأمور شد که تاریخ این حادثه را بنگارد         نامیدند و اسعد افندی، مورخ دربار      “خیریه

گونه دیگـر     چریکان به   تلقی مردم از کشتار ینگی    .  در استانبول به چاپ رسید     1828در سال   اُس ظفر،   
حضور داشت، ابراز همدردی استانبول  در   1826سال  در  که   یفرانسودان    جغرافیه،  یتور فونتان یکو. بود

هـا همـدردی    چریـک  مردم در مجموع با ینگی<: او نوشت. کرد  ایشان را مشاهده می  و عالقه مردم به   
کردند که تنها پناه ایشان در مقابل قدرت مطلقـه از میـان               طور غریزی احساس می     ها به   آن. کردند  می

← 
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های    بزرگی را از علمای استانبول و سران فرقه        محمود برای تحقق این هدف اجتماع     
دراویش نقشبندیه، مولویه، خلوتیه، سعدیه و قادریه گـرد آورد و ایـن جمـع بـه تکفیـر          

 ینچیقـا  -بالفاصله، سران بکتاشی دستگیر شدند؛ سه تـن از ایشـان          . ها نظر داد    بکتاشی
در . ران طریقت تبعید شـدند    به قتل رسیدند و سایر رهب      -زاده بابا و صالح بابا      یبابا، آقاس 

تـاش  ک ب ی حـاج  “لکیـ و”عنـوان     میان این تبعیدیان ابراهیم بابا نیز حضور داشت که بـه          
 این سرکوب بر اساس سلسله مراتب در فرقه بکتاشـی نبـود بلکـه تنهـا                 .شد  یشناخته م 

عالوه، برخـی از کسـانی        به. ترین ایشان   عناصر نامطلوب اعدام و تبعید شدند نه برجسته       
جـودت  . گری گرفتار و تبعید شدند که اصوًال به این فرقه تعلق نداشتند             اتهام بکتاشی به  

دست داده است از افرادی که بـه ایـن اتهـام آزار دیدنـد                 ی به خ خود فهرست  یپاشا در تار  
 بهرروی، فرقه بکتاشی منحـل شـد و شـبکه    22.که به فرقه بکتاشی تعلق نداشتند    حال آن 

 در اختیـار طریقـت    24 امالک پهناور آن در سراسـر عثمـانی         و اموال و   23ها  گستردۀ تکیه 
تـرین پـژوهش در زمینـه         جان کینگزلی بـرج، کـه کتـاب او مهـم          . نقشبندی قرار گرفت  

دسـت   شمار اعضای این طریقت را در زمـان انحـالل آن بـه    رود،    شمار می   گری به   بکتاشی
سد که فرقه بکتاشی هـم      نوی  داند و بر این اساس می       محمود دوم حدود هفت میلیون نفر می      

 علـی  25.از نظر کمی و هم از نظر کیفی در تاریخ عثمانی از اهمیت فراوان برخوردار است            
ترابی بابا، مورخ بکتاشی، نیز بر اساس اسناد و آمارهای آن زمان فرقه، شمار اعضای آن                

دانـد کـه هفـت میلیـون نفـر از ایشـان در           نفـر مـی    7،370،000را در زمان محمود دوم      
 هزار نفر در استانبول و بقیه در عراق و کرت و            120آناتولی، یکصد هزار نفر در آلبانی،       
 26.زیستند ویژه در بالکان، می مقدونیه و سایر مناطق عثمانی، به

✳✳✳ 
                                                      

ها از دست رفته و سالیان سال طول خواهد کشید تا منافع تمدن بتواند این ضایعه   رفته است؛ آزادی آن   
 >.را جبران کند

22.  Birge, ibid, pp. 77-78.  

 فاصله هر تکیـه بـا تکیـه         ؛عثمانی دارای تکیه هستند   مملکت  ها مدعی بودند که در سراسر         بکتاشی .  23
. ای آرمیـد  در سراسر عثمانی سفر کرد و شب را در تکیـه       توان    میبعدی تنها شش ساعت راه است و        

)ibid, p. 83( 
که سلیم سوم به سلطنت رسید، فرقـه بکتاشـی مالکیـت بخـش          انیدر اوائل سده نوزدهم میالدی، زم      .  24

 . شد طریق درآمد هنگفتی نصیب آن می دست داشت و از این مهمی از معادن نمک عثمانی را به
25.  ibid, p. 15.  

26.  Weir, ibid.  
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 27یهودیان مخفی مستقر در عثمانی، چه پیش و چـه پـس از پیـدایش فرقـه دونمـه،                  
ویـژه سـلطه      ری بر سیاست عثمانی و به     طریقت بکتاشی را ابزاری مناسب برای تأثیرگذا      

چریـک   تدریج قشون ینگی آنان از طریق نفوذ در فرقه بکتاشی به    . چریکان یافتند   بر ینگی 
از رابطه نزدیک سـران      یهود   املعارفةدائر. سوی نابودی و انحالل نهایی سوق دادند        را به 

شوم شولم، محقق   و گر  28گوید  ها سخن می    با بکتاشی ) پیروان شابتای زوی  (فرقه دونمه   
  :نویسد یهودی، می

ــابتای  [ ــور ش ــان ظه ــی    29]، زویدر زم ــی فروپاش ــش بکتاش ــدادی از دراوی  تع
... بینـی کردنـد     دست او را پـیش      و اعاده سلطنت یهود به    ] عثمانی[امپراتوری ترک   
وبیاس کوهن بـه آمسـتردام مؤیـد ایـن امـر اسـت          ط حاخام   1666نامه مورخ ژوئیه    

اند و مقامات تـرک   برخی از مسلمانان به شابتای گرویدهدهد   آنجا که گزارش می   
  30.کنند از این امر احساس خطر می

 بـر   31 کابـاالیی  -های یهـودی    تواند ناشی از تأثیر عمیق آموزه        هم می  “بینی  پیش”این  
 . طریقت بکتاشی باشد و هم ناشی از نفوذ یهودیان مخفی در فرقه فوق

دونمـه در ایـاالت متحـده آمریکـا، بـا عنـوان             ، رهبر فرقـه      لیب هاکوهن  ویاکومقاله  
ها با طریقـت    ، نیز حاوی نکات مهمی دربارۀ پیوند دونمه       “بازبینی انتقادی شابتای زوی   ”

طـور عمـده بـر        هاکوهن برای اثبات رسالت مسـیحایی شـابتای زوی بـه          . بکتاشی است 
 الکایـام  او بـه پـژوهش پروفسـور آوراهـام       . کنـد   تأثیرات او بر فرقه بکتاشی تأکیـد مـی        

کند که طبق آن شـابتای پـس از گـروش بـه        محقق یهودی، استناد می    32،)ابراهیم القائم (
اسالم با فرقه بکتاشی رابطـه نزدیـک برقـرار کـرد و غالبـًا در مناسـک ایشـان حضـور                      

نکته مهم دیگر، پیوستن باروخیا روسو، رهبر فرقه دونمه پـس از شـابتای، بـه                . یافت  می
 
 . 357-331، صص 2، ج زرساالرانشهبازی، : برای آَشنایی با فرقه دونمه بنگرید به .  27
 . 348همان مأخذ، ص  .  28
ظـاهر مسـلمان      همراه او گروهی کثیر از یهودیان به        مسیح دروغین یهودی که به اسالم گروید و به         .  29

اعضای فرقه دونمه از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی عثمانی نقش           . شدند و فرقه دونمه را بنیان نهادند      
اکنون، اعضـای    هم. مهمی در فروپاشی و انحالل رسمی عثمانی و تأسیس جمهوری ترکیه ایفا کردند            

 . دهند فرقه دونمه بخش مهمی از الیگارشی حاکم بر ترکیه را تشکیل می
30.  Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, Princeton University Press, 

1978, pp. 631- 632. 

 . 307-243، صص 2، ج زرساالرانشهبازی، : برای آشنایی با کابالیسم بنگرید به .  31
32.  Avraham Elqayam [Ibrahim al-Qa'im] 
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شـد و در       شـناخته مـی    “عثمـان بابـا   ” بکتاشـی    -ا نـام اسـالمی    فرقه بکتاشی است که ب    
 در ایـن نـام بیـانگر جایگـاه بلنـد            “بابا”عنوان  . ها به خاک سپرده شد      گورستان بکتاشی 

هاکوهن تأثیر کابالیسم یهودی بر طریقت بکتاشی       . باروخیا روسو در فرقه بکتاشی است     
شـمرد و    کتاشی و کاباالیی را برمـی     های ب    آموزه  دهد، مشابهت   را نیز مورد توجه قرار می     

شـابتای زوی   . دانـد   این امر را عامل مهمی در پیوند فرقه دونمه و طریقت بکتاشـی مـی              
، که با وساطت    )1666سپتامبر  (پس از گروش به اسالم در حضور سلطان محمد چهارم           

 منصـوب   “باشـی   قـاپچی ”عنـوان     صورت گرفت، به  ) زاده  مصطفی حیاتی (موشه آبرابانل   
هاکوهن .  این منصبی تشریفاتی در دربار عثمانی بود به معنی رئیس نگهبانان دروازه            .شد
نویسـد کـه      دهـد و مـی      های نمادین و کاباالیی این عنوان را مورد بررسی قرار مـی             جنبه

زعـم    بـه . شناسـند   می) باب (“نگهبان دروازه ”عنوان    ها نیز امام موعود خود را به        بکتاشی
هـا   باشی با نماد فـوق سـبب شـد کـه گروهـی از بکتاشـی        اپچیهاکوهن، تشابه عنوان ق   

عنوان مسیح موعود دیـن یهـود مـورد تکـریم             دعاوی شابتای زوی را بپذیرند و او را به        
 . قرار دهند
گیرد که گروش شابتای زوی به اسالم نه از سـر تـرس،                لیب هاکوهن نتیجه می    یاکوو

 او بـود و بخشـی از برنامـه        “یحاییسناریوی مس ”بلکه یک نقشه از پیش طراحی شده در         
شابتای در این مأموریـت     . “برافروختن اخگرهای خاموش شده در میان کفار      ”شابتای برای   

زیرا اندکی بعد امپراتوری عثمانی در مسیر فروپاشـی قـرار گرفـت و اعضـای                بود  موفق  
نـد،  به درون ساختار سیاسـی عثمـانی نفـوذ کرد         <فرقه بکتاشی از این فرصت بهره جسته،        

طریق به نوعی کودتای بدون خـونریزی         سلطه خود را بر دستگاه اجرایی گستردند و از این         
 33>.دست زدند

بـه  ان مسـلمانان    یـ  در م  “ی جنس یهرزگ”ج  یل ترو یدل به   1673شابتای زوی در سال     
 در این سـرزمین درگذشـت و در ایـن دوران پیـروان              1676آلبانی تبعید شد و در سال       

 ظاهرًا از این زمـان گروهـی از         34.شتافتند  سلمانان به زیارتش می   یهودی او در کسوت م    
 هـرمن   1930یهودیان مخفی در روستاهای آلبانی اقامت گزیدند و به این دلیل در دهـه               

 سفیر یهودی ایاالت متحده آمریکا در آلبانی، برای یافتن این جوامع مخفـی              35برنشتاین،

 
33.  Reb Yakov Leib HaKohain, “A Critical Re-Assessment of Sabbatai Zevi”: 

http://www.donmeh-west.com/re-evaluation.shtml 

 . 342، ص 2ج ، زرساالرانشهبازی، : بنگرید به .  34
35.  Herman Bernstein 

← 
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شـابتای زوی در شـهر      مگاه نمادین   آرا عجیب اینجاست که     36.یهودی به تالش پرداخت   
  38.شود ها، هر دو، شناخته می بکتاشیان و دونمهزیارتگاه عنوان  به آلبانی 37برات

✳✳✳ 
، تداوم نیافـت و انـدکی بعـد         1826سرکوب و پیگرد بکتاشیان، پس از انحالل سال         

 یچگـونگ <: سـد ینو  ی مـ  جبرجان  . طور مخفی فعالیت خود را از سر گرفت         این فرقه به  
ـ شـان جد یشـان و جـذب درو   یهـا  هکی تیها از اختفا و شروع بازساز     یتاشکوج ب خر د ی

انحـالل قشـون     (“هیریواقعه خ ” سال پس از     23، یعنی   1849  در سال  39>.ستیروشن ن 
 چـارلز  1850در سـال  .  قابل توجه برخوردار بود  ی از اقتدار  یتاشک، فرقه ب  )چریک  ینگی

ـ او در ا  . ردکـ  را منتشـر     یان خود به عثم   1847ن گزارش سفر سال     یفارل  کم ن سـفر در    ی
گسترش سریع فرقه را     قرار داشت و     یتاشک دو تن از سران فرقه ب      یکی با   یکارتباط نزد 

دید ولـی  ها را  یتاشکبو جلگه بروسه تعداد زیادی از     در شهر   فارلین   مک. دید  میعینه    به
ـ  در ا  40.رغم تالش فراوان نتوانست دربارۀ این فرقه اطالع زیادی کسب کند            به زمـان  ن  ی

 بـر  یارکد پنهانکیاصول ا کرد و    ی عمل م  یشدت سّر   ن به زما سا یکسان     به یتاشکفرقه ب 
 ./ ق 1339: اسـتانبول (نور بابـا    گ در مقدمه خود بر رساله       یعقوب قادر ب  ی. بودم  کآن حا 
بـه  ) تیسـّر  (یارکـ ها عنصـر پنهان     چریک  ینگیه از زمان انحالل     کسد  ینو  یم.)  م 1923

                                                      
در ارتبـاط بـا شـاه زاغ، پادشـاه آلبـانی،      های پیش از جنگ دوم جهانی، هرمن برنشـتاین    در سال 

 Jewish) “یهودیـان آلبـانی  ”نـام   برنشتین در مقاله خود به. برد تکاپویی مرموز را در آلبانی پیش می

Daily Bulletin, April 17 and 18, 1934)   آلبانی را از معدود کشورهای اروپایی خوانـد کـه در آن ،
قبل از اشغال آلبانی، شـاه زاغ و هـرمن برنشـتاین صـدها              تا  . های ضد یهودی وجود ندارد      پیشداوری

یهودی مهاجر از اتریش و آلمان را در تیرانا و سایر شهرهای آلبانی اسکان دادند و در زمان اشغال نیز 
بنابراین، جمعیت یهودیان آلبانی در     . مقامات ایتالیایی پذیرفتند که این یهودیان در آلبانی باقی بمانند         

  بخش مهمی از یهودیـان آلبـانی بـه اسـرائیل            1991در سال   . م جهانی افزایش یافت   دوران جنگ دو 
 : بنگرید به. مهاجرت کردند

Haroey Samer, “Rescue in Albania”: http://www.juedisches-archiv-

chfrank.de/kehilot/albania/alban-resc.htm 

36.  ibid. 

37.  Berat 

38.  ibid. 

39.  Birge, ibid, p. 79.  

40.  Charles MacFarlane, Turkey and its Destiny, London: John Murray, 1850, vol. I, pp. 496-

507.  
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شـدید  ت  ین اختفا و سـّر    ی ا جبرجان  . بدل شد بکتاشی   فرقه   ی اصل یها  ص از شاخ  یکی
دهد و ایشان را به مسیحیان اولیه تشـبیه    تالش بکتاشیان برای حفظ جان نسبت می      را به   
 هیچ نـوع تهدیـد جـدی        “واقعه خیریه ”پذیرفتنی نیست زیرا پس از      ن ادعا   یا 41.کند  می

عکـس، در ایـن       بـه . یت و اختفا را موجه سازد     متوجه بکتاشیان نبود که این میزان از سّر       
دوران پیوندی ژرف میان طریقت بکتاشی و نهاد نوپدید فراماسونری عثمانی ایجاد شـد              

گـری بـا      پیونـد بکتاشـی   . ساالری عثمانی از فرادستی کامل برخـوردار بـود          که در دیوان  
عنـوان   اشـی بـه  فراماسونری تا بدانجا گسترش یافت که منابع رسمی ماسونی از فرقه بکت 

رابـرت فـرک گولـد، مـورخ سرشـناس ماسـون،       . کننـد  یک سازمان شبه ماسونی یاد می     
  : نویسد می

 یتاشـ که بـه فرقـه ب     ک خاص خود بودند     ی مخف یها   انجمن یها هماره دارا    کتر
چ یت دارند و ه   یشود در صفوف آن هزاران مسلمان عضو        یموسوم است و گفته م    

 ی بـرا  یتاشـ کفرقـه ب  . دهـد   یرون خـود راه نمـ      بـه د   یس را بجز مسـلمانان واقعـ      ک
تواننـد   یق آن مـ یـ ه از طر کـ  اسـت    یی شناسـا  یم و رمزها  ی عال ی خود دارا  یاعضا

   42.ص دهندیادان ولگرد تشخی را از ش“یبرادران واقع”
از خـود    فراماسـونری    املعارفةدائرکی، محقق نامدار ماسون، نیز در       ماآلبرت گاالتین   

 گفته گولد دربارۀ    43.کند  عثمانی یاد می   ی بوم یسازمان ماسون  یکعنوان     به یتاشکفرقه ب 
. رسـد   نظـر نمـی      به درون فرقه بکتاشی صـحیح بـه        “غیر مسلمانان واقعی  ”عدم راهیابی   
  :نویسد  میحسان حالق

های مسـیحی، از    دینی تبدیل شد و گروه  -بعدها بکتاشیه به یک حرکت سیاسی     
دیدنـد، بـدان      سـیحیت را ممکـن مـی      که در این حرکت جمع بین اسـالم و م          آنجا

  44.پیوستند
 . این نظر حالق درباره رسوخ یهودیان مخفی به درون فرقه بکتاشی نیز نافذ است

 
41.  Birge, ibid, p. 79.  

42.  Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, [1885] London: Caxton Publishing 

Company, vol. VI, p. 322.  

43.  Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, New York: Macoy Publishing and 

Masonic Supply Company, 1966, vol. 2, p. 1061.  
اهللا  ترجمه حجتالمللی در خلع سلطان عبدالحمید از سلطنت،  های بین نقش یهود و قدرتحسن حالق،  .  44

 ). زیرنویس (80، ص 1380مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، : جودکی و احمد درویش، تهران
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فرقه بکتاشی دارای سلسله مراتب درونی اکیدی است که محققین آن را بسیار شـبیه               
ر فرقـه   اولـین رتبـه د    . دانند  به سلسله مراتب فراماسونری و طریقت شهسواران معبد می        

 “محـب ”رتبـه دوم    . شـود    که در واقع هوادار فرقه محسوب مـی         است “عاشق”بکتاشی  
رتبـه  سومین  . آید  درمیطی مراسم خاصی به عضویت فرقه       است که    “عاشقی”او  . است

معمـوالً  . کنـد   خود را وقف فرقه می    زندگی  ای    طور حرفه    به “درویش”.  است “درویش”
ایـن زمـان ثابـت      . شـود    می “درویش” در فرقه    پس از ده سال یا بیشتر خدمت       “محب”

تکیه و  و  شود     می “بابا” طی مراسم خاصی     “درویش” . است “بابا”رتبه  چهارمین  . نیست
 “خلیفـه ”پنجمـین رتبـه   . گیرد  قرار می“بابا”مالکیت یک ناحیه معین در   در  فرقه  امالک  
 “دده”له مراتب   در رأس این سلس   . کند  بر فعالیت باباهای یک منطقه نظارت می      که  است  

هـا در قریـه حـاجی بکتـاش           در تکیه مرکـزی بکتاشـی     در دوران عثمانی    جای دارد که    
همراه دده شورای اجرایی فرقه        هشت بابا حضور دارند که به      ، در پیرامون دده   .زیست  می

  45.دهند را تشکیل می
✳✳✳ 

ـ   بار دیگر، و ایـن بـار بـه    نه تنها  یتاشکمه سده نوزدهم فرقه ب    یناز   ک فرقـه  شـکل ی
. افـت فـراوان ی  ز نفوذ   ی ن ی عثمان ی عال یه در نهادها  کگسترده شد بل  مخفی شِبه ماسونی،    

بـه مقـام شـامخ     رسـیدن   ،  عبدالمجیـد اول  سمه سلطان، همسـر      گارنت، بِ  ینوشته لوس   به
هــا در  یتاشــکه بکیــتدانســت کــه در  ی مــی ســنگکون تبــری ســلطان را مــدیهمســر

ـ    بـه یتاشکن بی از مقدس  یکینار مقبره   کر   استانبول، د  یکی، در نزد  یوک ونیمرد  ینـام عزب
گفته بکتاشیان، پرتو عالم سلطان، مادر سلطان عبـدالعزیز، نیـز             به 46.قرار داشت چاووش  

 اقتـدار   47.هوادار فرقـه شـد     ،ن بابا یامنام    یکی از رهبران فرقه، به    له  یوس  بهبکتاشی بود و    
روشنی    سیر انتشار کتاب ایشان به      میالدی را در   1870 و   1860های    فرقه بکتاشی در دهه   

انتشار تعداد زیادی از کتـب بکتاشـی،        .  م 1867./  ق 1284از سال   . توان مشاهده کرد    می
دهـد، انتشـار ایـن     همانگونه که جان برج توجه مـی     . به شکل قانونی و آشکار، آغاز شد      

 گفتـه   48.توانست بدون حمایت مقامات عالی حکومت عثمانی صورت گیـرد           کتاب نمی 
./  ق 1288دو کتاب اصلی فرقـه بکتاشـی، در سـال           نامه،    عاشقو  نامه    والیتشود که     یم

 
45.  Birge, ibid, pp. 162-166. 

46.  Lucy Garnett, Mysticism and Magic in Turkey, London: 1912, p. 73.  
47.  Birge, ibid, p. 80.  

48.  Ibid.  
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./  ق 1293در سـال     املقاصدةمرآ با حمایت پنهان پرتو عالم سلطان منتشر شد و        .  م 1871
 توجـه کنـیم کـه ایـن مـوج در دوره             49.با سرمایه شخصی وی به چاپ رسید      .  م 1876

 آغاز شد و بنابراین حمایت از بکتاشیان محدود         زمامداری عالی پاشا، صدراعظم ماسون،    
 است که یاکوو لیب هـاکوهن از   >کودتای بدون خونریزی  <این همان   . به مادر سلطان نبود   

 .آن سخن گفته و آن را از دستاوردهای موج جدیداالسالمی شابتای زوی برشـمرده اسـت               
تـوان     آن نیـز مـی     اقتدار فرقه بکتاشی در نیمه دوم سـده نـوزدهم را از وسـعت امـالک               

، در اوائل سـده بیسـتم ایـن         1826رغم مصادره امالک فرقه بکتاشی در سال          به. دریافت
) دده و چلبی  ( قریه را در تملک داشت که درآمد آن میان دو رهبر رقیب فرقه               362فرقه  

 50.شد تقسیم می
✳✳✳ 

هـا    تفرقه بکتاشی در فروپاشی دولت عثمانی نقش مؤثر داشت و به این دلیل تا مد              
هـای دراویـش،      رفت که، بـرخالف سـایر فرقـه         پس از استقرار جمهوری ترکیه امید می      

گری به ایـدئولوژی رسـمی جمهـوری     حتی برخی مدعی بودند که بکتاشی. منحل نشود 
 مجلس عالی جمهـوری ترکیـه قـانون    1925 نوامبر 20معهذا، در . ترکیه بدل خواهد شد 

ها و تکایا     های دراویش منحل، زاویه     امی فرقه  را تصویب کرد که طبق آن تم       677شماره  
تعطیل، و داشتن عناوینی چون شیخ و بابا و سید و مرشد و خلیفه و دده و چلبی ممنوع        

ها و    که تکیه   تا زمانی <اول، زمامداران جدید معتقد بودند      : این اقدام دو علت داشت    . شد
 دوم، با توجه بـه      >.نخواهد شد ها پا بر جا هستند، تمدن هیچگاه به کشور ما وارد              تربت

تجربه تاریخ عثمانی و با توجه به ساختار دینی طریقت های اهل تصـوف، همـاره ایـن                  
های دراویش، از جملـه فرقـه بکتاشـی،     احتمال وجود داشت که عناصر ناراضی در فرقه    

 در این زمـان تعـداد اعضـای فرقـه     51.حضور یابند و مردم را بر ضد حکومت بشورانند   
  52.شد  میلیون نفر تخمین زده می5/1حدود بکتاشی 

های دراویش در ترکیه، مرکز فرقه بکتاشی بـه آلبـانی انتقـال یافـت و         با انحالل فرقه  
 دیکتـاتور و    53،)احمد زاغولی (زاغ شاه   . مورد حمایت حکومت وقت آلبانی قرار گرفت      

 
49.  ibid, p. 81.  
50.  Ibid, p. 82.  

51.  ibid, pp. 83-85. 

52.  ibid, p. 16.  

53.  Ahmed Bey Zogolli [King Zog] 

← 
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ی را شخصـًا     فرقـه بکتاشـ    “ددِه”پادشاه آلبانی که خود به فرقه بکتاشی گرایش داشـت،           
 هـزار   200 تـا    150در آلبـانی    ) 1937(در زمان تدوین کتاب جان برج       . کرد  منصوب می 
 در  54.دادنـد    درصد جمعیت این کشـور را تشـکیل مـی          20 تا   15زیستند که     بکتاشی می 

دوران استقرار حکومت کمونیستی در آلبانی، شهر دیترویت در ایاالت متحده آمریکا بـه            
دست داشـت    به55در این دوران، رهبری فرقه را بابا رکسب. شدمرکز فرقه بکتاشی بدل  

 از آلبانی به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرده و اولین تکیه بکتاشی             1944که در سال    
 نفـر   3،544،841 جمعیـت آلبـانی      2002 در سـال     56.را در این کشور تأسیس نموده بود      

ـ   20 درصـد مسـلمان،     70تخمین زده شـد کـه         درصـد  10دکس و  درصـد مسـیحی ارت
مذهب و بقیه اهـل تسـنن        یک پنجم مسلمانان آلبانی بکتاشی    . باشند  مسیحی کاتولیک می  

 57.هستند

                                                      
جمهور و دیکتاتور آلبانی شد        رئیس 1924احمد بیگ زاغولی از سران قبایل آلبانی بود که در سال            

او به طریقت بکتاشی گرایش داشت و به شـاه          . دست گرفت    سلطنت این کشور را به     1928و در سال    
 ارتش موسولینی آلبانی 1939در سال .) زاغ واژه فارسی و به معنی نوعی کالغ است. (زاغ معروف بود  

 .ا پناهنده شدرا اشغال کرد و زاغولی به یونان و سپس به بریتانی
54.  Ibid, pp. 85-86.  

 درصد مردم ایـن  75، که حکومت کمونیستی آلبانی مذهب را غیرقانونی اعالم کرد،  1967در سال   
 درصد مسلمانان 85.  درصد مسیحی کاتولیک10 درصد مسیحی ارتدوکس و    15کشور مسلمان بودند،    

 .  درصد بکتاشی بودند15سنی حنفی و 
55.  Baba Rexheb (1901-1995)  
56.  “Baba Rexheb: Albanian Bektashi Leader”: http://www.frosina.org/infobits/baba.shtml 

57.  “Alabnia”, Microsoft Encarta Reference Library 2003. 


