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ـاي مختلـف   هاي هفتم و هشتم هجري از ادواري بـود كـه تصـوف و طريقـت      سده  :چكيده  ه

ـان بـود      . اند صوفيانه از نقش پررنگي برخوردار بوده ـارزتري نماي ـاتولي بـه صـورت ب ـا  . اين امر در آن ب

ـال مختلـف ايـن دوره، معلـوم مـي       بررسي طريقـت  ـاي فع ـيات و      ه ـا خصوص شـود كـه برخـي از آنه

ـا عنـوان     هاي مشتركي داشته ويژگي ـا از آن ب تصـوف  «اند و جريان مشتركي را شكل داده بودند كه م

ـا    اين نوع تصوف، از زبان پيچيده. ايم نام برده» هري غيرحكومتيش اي برخوردار نبود و سعي داشـت ب

اين نوع تصوف، بر عرصة عمل .  فهم، به مقاصد اخالقي و اجتماعي خود دست يابد بياني ساده و همه

ـين  . دادميجوشي با طبقات مختلف عامه مردم نشان بيشتر از نظر تأكيد داشته است و آن را در هم دوم

ـناف   ويژگي مهم اين نوع تصوف، شهري بودن آن است كه ناشي از پيوند تنگاتنگ آن با طبقات اص

ـادي مـورد      . وران شهري بودو پيشه ـاعي و اقتص ـاركرد سياسـي، اجتم در اين پژوهش، آن را در سه ك

  .ارزيابي قرار داديم

  سياست، اجتماعتصوف، تصوف شهري غيرحكومتي، آناتولي،   :كليدي هايواژه
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Abstract: The 7
th

 and 8
th

 century reflects the era of Sufism and its various sects 

(Triqats) especially in Anatolia. Considering the status of the different dynamic thoughts, 

the existence of a common trend with common characteristics, is recognizable in a new 

trend called” Non- Governmental Urban Sufism”. Enjoying from a simple and 

understandable literature, this kind of Sufism had much focus on the function rather theory 

in order to integrate different social classes. Moreover it was built upon the ties between the 

guilds' strata and city craftsmen. Investigation on the Sufism sects at this era shows that 

there had been three sects called “Akhyan” , “Bajyan” and “Ghalandaran”. Apart from 

some issues, the sects appear to have the same originality as Malamatieh thought and 

“Fottowat” sect and had been so influential in Anatolia at that era. 
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 9  هاي هفتم و هشتم هجري در سده نقش تصوف شهري عامه در تحوالت سياسي و اجتماعي آناتولي

  مقدمه

در جهان اسـالم ناميـد،   » گريعهد اوج صوفي«در سدة هفتم و هشتم هجري قمري كه بايد آن را 

شدند كه مريـد يـك   ندرت كساني يافت مي جا و همه چيز سايه افكنده بود و به تصوف بر همه

شدت از فرد روحاني و خشم  مغوالن كه به. كم با خانقاهي سروكار نداشتند شيخ نبودند و يا دست

هاي مفتوحه ناگهان در بين پيران طريقـت،   و تأثرات وي بيمناك بودند، در اين زمان در سرزمين

اي رسيده بود كه آنـان   قدرت و اهميت شيوخ در جامعه به اندازه. ا بازيافته بودندهاي خود ر شمن

.وتخت اين دوره دانست تاجتوان پادشاهان بي را مي
1

در حقيقت، مواردي چـون سـقوط خالفـت     

بغداد، تساهل عقيدتي مغوالن و يأس و نااميدي حاكم بر جامعه، در رشد و گسترش تصـوف ايـن   

.تدوره مؤثر بوده اس
2

  

خصوصيت بارز ديگر تصوف اسالمي در سدة هفتم، بسط و نفوذ گستردة اين تصوف از ايران 

به سرزمين آناتولي است كه ريشه در مهاجرت گستردة شيوخ و پيران طريقـت و باباهـا بـه ايـن     

.منطقة جغرافيايي داشته است
3

هـاي   در اين دوره در آناتولي با حضور گستردة صوفيان و طريقـت  

ـته و يـا دو نـوع       در يك تقسيم. واجهيممتعدد م بندي معمول، تصوف رايـج در آنـاتولي بـه دو دس

غيرشهري، غيرحكومتي، غيررسمي، (و تصوف معترض ) شهري، رسمي، عالي، اشرافي(تصوف نخبه 

.شود  تقسيم مي) عامه
4

هايي چون مولويه، اكبريه، كبرويـه و غيـره در    بندي، طريقتدر اين تقسيم 

گيرند، امـا بـا   هايي چون يسويه، وفاييه، بكتاشيه و غيره در دستة دوم جاي مي طريقتدسته اول و 

توان درباره نوع سوم از تصوف در آناتولي هم سخن گفت كه برخي از تر مييك نگاه موشكافانه

ـته و در عـين حـال از خصوصـيات        هاي نوع اول و برخي از ويژگي ويژگي هـاي نـوع دوم را داش

در اين پژوهش، از نوع سوم تصوف فعال در آناتولي، . ود هم برخوردار بوده استمنحصر به فرد خ

ـتم و  با عنوان تصوف شهري غيرحكومتي نام برده ايم كه شرح اين نوع تصوف در آناتولي قرون هف

ما در . هشتم هجري قمري با نگاهي به كاركردهاي مختلف آن، از جمله اهداف اين پژوهش است

ـتم      . 1: اصلي مواجهيماينجا با دو سؤال  ـتم و هش تصوف شهري غيرحكـومتي در آنـاتولي سـدة هف

________________________________________________________________ 

 . 258- 256سمت، صص: ، تهرانمغوالن و حكومت ايلخاني در ايران،  )1382(بياني شيرين  1

 .398ص ،اميركبير: ، تهرانشهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان، )1390(سيدابوالفضل رضوي  2

 .87- 86اطالعات، صص: ، تهرانزبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، )1390(محمدامين رياحي  3

 .267- 265نشر مركز، صص: تهران ،1، ترجمة مجدالدين كيواني، جميراث تصوف، )1389(لئونارد لويزن  4
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در تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي آن دورة    . 2هايي برخـوردار بـوده اسـت؟     قمري، از چه ويژگي

  آناتولي، اين نوع تصوف چه نقش و كاركردهايي داشته است؟ 

آوري مرحلـه جمـع  در . تحليلي است- روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش توصيفي 

ـتفاده شـده و در مرحلـه    هاي تحقيق، به منظور تبيين ابعاد موضـوع، از روش كتابخانـه  داده اي اس

ها، به تفسير آنها در راستاي سؤاالت تحقيق مبـادرت شـده   بندي دادهتحليل، پس از تصفيه و طبقه

  .است

  هاي آنتصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي و ريشه

هايي چون اخيان روم، باجيان روم و قلندريه كـه بـه    از پرداختن به طريقت رسد پيشبه نظر مي

هاي مالمتي توجـه  ايم، الزم است به مالمتيه و انديشهآنها عنوان تصوف شهري غيرحكومتي داده

ها بـه طـور كامـل     هاي مالمتيه، شناخت اين طريقتاي داشته باشيم؛ زيرا بدون تبيين انديشهويژه

وبيش بر همة طرايق تصـوف در آنـاتولي تأثيرگـذار     هاي مالمتي كمآموزه. هد بودامكانپذير نخوا

بوده،
1

ـته؛  ) قلندريه، حيدريه و اهل فتوت(ها  اما به طور خاص بر برخي طريقت  تأثير بيشتري داش

و (حتي گفته شده است قلندريه . اي كه حتي به عنوان زيربناي فكري براي آنها بوده استبه گونه

.از مالمتيه زاده شدند) حيدريه
2

مالمتيه كه اساس فكر آنان عبارت از تقوي و زهد مستور عاري  

از هرگونه دعوي و تظاهر بود،
3

در نيمة دوم سدة سوم هجري در نيشابور و توسط كسـاني چـون    

.حمدون قصار ظهور كردند
4

.بـود » نهضت اصالح در تصـوف «اين فرقه، يك نوع  
5

نـام مالمتيـه    

.به معناي سرزنش و توبه دادن به نفس است مشتق از مالمت و
6

هـاي  برخي از انديشمندان، ريشه 

اند،وجو كرده مالمتيه را در باورهاي بودايي و مانوي جست
7

در حالي كه ظهور مالمتيه، واكنشي  

________________________________________________________________ 

الـدين، اوحدالـدين كرمـاني،    اند، مانند موالنا جاللبه طور مثال اگر در آرا و افكار مشايخ بزرگي كه در آناتولي اين دوران بوده  1
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 .339اميركبير، ص: ، تهرانجستجو در تصوف ايران، )1388(كوبزرينعبدالحسين   3

؛ محمدرضـا  15نشـر الهـام، ص  : اهللا فروهـر، تهـران   ، ترجمـة نصـرت  مالمتيه، صوفيه و فتوت، )1376(عفيفيابوالعالء   4

 .23- 21نشر سخن، صص: ، تهرانقلندريه در تاريخ، )1387(شفيعي كدكني

 .345همان، ص كوب، زرين  5

 .28همان، صعفيفي،   6

 .130علمي و فرهنگي، ص: ، تهرانفرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم، )1391(ربانيزهرا   7
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واكنشي در برابر زهد رياكارانه صوفيان عراقي و بازگشت به زهد و پارسايي سـاده صـدر اسـالم    

داد و حتي گاهي با قرار دادن اخالص و زير پا گذاشتن هر آنچه بوي ريا ميمالمتيه با محور . بود

.كردند كنار نهادن شريعت، اسباب مالمت ديگران دربارة خود را فراهم مي
1

مالمتيـه بـه جـايي     

آنها . دهندكردند كه انجام ميدادند را چنان وانمود ميرسيدند كه حتي كارهاي بدي كه انجام نمي

كردند، بلكه بر اين باور بودند كه هر كـس بايـد بـه كـاري      يا و رياضت را قبول نميفرو نهادن دن

.مشغول شود و از دسترنج خود امرار معاش كند
2

مالمتيه در سدة هفتم هجري، آنـاتولي را تحـت    

كه يك تشكيالت صـنفي  (آنها به طبقة اهل حرفه نزديك شده و با فتوت . تأثير خود قرار دادند

هاي منشعب از مالمتيه، اساس را بر عشق و جذبه قـرار دادنـد و    همة طريقت. دندآميخته ش) بود

ـتند و بـه     پيروان اين طريقت. پذيرفتند وِرد و ذكر را نمي ها قاطعانه به وحدت وجود گـرايش داش

- شدت نكـوهش مـي   ظواهر شريعت چندان تقيد نداشتند؛ به همين دليل از طرف شريعتمداران به

.ناميدنديعني گستاخ مي» شُطّار«ود را شدند و آنان نيز خ
3

  

  ها و اقسام آنفتوت، ريشه

تـوان آنهـا را شـعبات و    ، فتوت بوده است و حتي مي)روم(آبشخور فكري اخيان و باجيان آناتولي

هايي از جريان فتوت اسالمي دانست؛ بر همين اساس، شناخت اجمالي فتوت اسالمي و سير شاخه

فتوت، يك لفظ عربي و به معناي جواني و ايام شـباب و حركـات   . بدياآن، در اينجا ضرورت مي

لفظ فتوت، به صـورت مصـدر در   . مشتق شده است) جوان(مناسب دوران جواني است كه از فتي 

كريم نيامده، اما مشتقات آن از قبيل فتي، فتيان و فتيه و فتيان، ده بار آمده است كه نمايـانگر   قرآن

در زبان فارسي معادل فتي و فتوت، جوانمرد و جوانمردي . هاي اين مفهوم است ارج نهادن به ارزش

.است و سخاوت و شجاعت دو مفهوم كليدي آن است
4

ـ     د در نگاه نخست، لفـظ جـوانمردي مانن

كند و چيـزي از مقولـه ملكـات    نظري، يكي از صفات پسنديدة آدمي جلوه ميراستگويي و پاك

________________________________________________________________ 

علمـي و  : ، تهـران بكتاشـي در آنـاتولي   - پيدايش طريقت علـوي ، )1389(مخبر دزفولي؛ فهيمه 16عفيفي، همان، ص  1

 .43فرهنگي، ص

 .397- 396همان، صصگولپينارلي،   2

 .40- 36؛ عفيفي، همان، صص45همان، صمخبر دزفولي،   3

؛ 11،12اسـاطير، ص : ، تهـران رسـوم نامـه، تـاريخ، آيـين، آداب و    فتـوت ، )1382(محمد رياض؛ 12عفيفي، همان، ص  4

 .293، ص1لويزن، همان، ج
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فاضله و صفات پسنديده انساني است، اما تفاوتي كه با آن صفات دارد اين است كه جوانمردي نـه  

اين نكته را هم نبايد فرامـوش كـرد   . اي از اخالق پسنديده آدمي استيك صفت، بلكه مجموعه

ـتن تصـوف بـه پشـمينه     كه فرو پوشـي  كاستن جوانمردي به برخي صفات اخالقي، مانند فرو كاس

.است
1

از لحاظ اصطالحي، فتوت به صورت اصطالح اجتمـاعيِ دينـي و صـوفيانه، عنـوان يـك       

مسلك خاص است كه پس از تصوف، بيش از هر طريقة ديگـري در كشـورهاي اسـالمي رواج    

.داشته است
2

،)شه ايراني بودكه داراي ري(اين مسلك  
3

تـر  جنبة اخالقي دين مبين اسالم را نمايـان  

ـتمگران شـد  كرد و از جنبة اجتماعي نيز وسيله .اي براي كمك به درماندگان و استيصال س
4

اهـل   

.تشكيل شده بودند) كه امداد به خلق بوده است(هاي صنفي با هدفي خاص  فتوت از گروه
5

   

رسد، هرچند مفهـوم آن نـزد اعـراب نيـز     وره ساساني مياحتماالً پيشينة اهل فتوت به ايران د

.شده بود شناخته
6

البته بايد توجه داشت كه تفاوت مفهوم فتوت اسالمي با مروت عربي كه ريشه  

.جاهلي داشت، در تفاوت بين كمال مطلوب حيات مدني با كمـال مطلـوب زنـدگي بـدوي بـود     
7

 

حضرت ابراهيم
8)ع(

ـبب  (، اصحاب كهف )قرباني كردن فرزندشبه سبب (به عنوان ابوالفتيان   به س

، حضرت يوسف)پايداري در برابر جباران زمان
)ع(

بـه  (، يوشع )به سبب گذشت خيانت برادرانش( 

سبب همكاري با حضرت موسي
)ع(

اي اعالتر، حضرت محمدو در نمونه) 
)ص(

به عنوان سـيدالفتيان،   

هاي فتوت اسالمي به موال عليلهتمام سلس. اند نمادهايي از جوانمردي در نزد مسلمانان
)ع(

پيوندند مي 

.بوده است» ال فتي اال علي، ال سيف اال ذوالفقار«و شعار فتيان 
9

به طور خاص در سدة دوم هجـري   

هاي اسالمي تطبيـق داده شـد و   بود كه فتوت بين مسلمانان راه يافت و آداب و عادات آن با آموزه
________________________________________________________________ 
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پـور  ، ترجمـة توفيـق هاشـم   اي از آنهاالدين، زندگاني، فلسفه، آثار و گزيدهوالنا جاللم، )1384(عبدالباقي گولپينارلي  6

 .114پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: سبحاني، تهران

 .347همان، صكوب،  زرين  7

سورة انبياء دربارة اوصاف حضرت ابراهيم 60كريم در آية  قرآندر   8
)ع(

ذْكُرُهم يقَـالُ لَـه    قَالُوا (: آمده است  نَا فَتًى يـعمس

يمرَاهإِب(. 

، گـري در آنـاتولي  بكتاشـي  -  گـري تركان، اسالم و علوي، )1392(؛ محمدتقي امامي خوئي63مخبر دزفولي، همان، ص  9

در حقيقت اهل فتوت، حضرت ابراهيم. 225پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: تهران
)ع(

ت را منبـع فتـو   

و حضرت علي
)ع(

 ).63همان، ص(دانندرا قطب فتوت مي 
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.يك نظام ويژه به طبقه اصناف بخشيد
1

دانستند فتيان، اموري را موجب خروج از قلمرو فتوت مي 

ميخواري، زنا، لواط، غمازي و نمامي، نفاق، : دانستند كه  همه جوانمردان بايد از آنها برحذر باشند

آميز به ، حسد، كينه، دروغ، مخالفت در كار خوب، خيانت، نگاه شهوت)جز از خدا(تكبر، ترس 

ـيحت    دزدي، حرام جويي، بخل، غيبت، بهتان،نامحرم، عيب خواري و عدم توجه به تربيـت و نص

.ديگران
2

  

 ها يك امر فردي بوده و داراي گروه و فرقة منظمي نبوده و نظام اجتماعي خاصي  فتوت، طي سده

.نداشته است
3

 اهل فتوت كه مظهر دالوري، مردانگي، سخاوت و دادرسي بودند، براي ترويج و تبليـغ  

 وخوي را گرد هم آورنـد و  آن، سازماني الزم داشتند تا هواداران اين خلقاصول اخالقي و انساني عام 

 فتيان با ضعف خالفت عباسي و ناتواني آنها در حفـظ امنيـت  . آنان را در سپردن اين طريق رهبري كنند

اي كه در  گيري دست زدند؛ به گونههاي چشم به فعاليت) زدهخصوص در مناطق آشوب به(عمومي 

.زمام امور را هم در دست گرفتند برخي موارد حتي
4

فتوت اجتماعي عبارت بود از كارهايي كـه   

جوانمردان براي بهبود حال و رفاه عامه مردم و كمك و دستگيري مظلومان و بينوايان در مقابـل  

. شدنددادند كه در دوره اسالمي اين نوع جوانمردان، عياران و شطاران ناميده ميستمگران انجام مي

دورة مخصوص نهضت عياران، قـرون  . اندهاي عاميانه هم جايگاه مشخصي داشته ر داستانعياران د

.شدند ناميده مي» احداث«و » حدث«سوم تا ششم هجري بوده است كه در شام و عراق با عنوان 
5

 

بخشيد، توجه خاص آنان به كسب و در واقع، آنچه اهل فتوت را از ديگر طرايق صوفيانه تمايز مي

تدريج آنان را از يك طريقت صـوفيانه صـرف، بـه سـمت      هاي اجتماعي بود كه به اليتكار و فع

.يك نهاد اجتماعي سوق داد
6

، تحول )ق622- 575(با به قدرت رسيدن ناصرالدين هللا خليفه عباسي  

ناصر كوشيد با أخذ رياست اهل فتـوت، از وجهـة اجتمـاعي ايـن     . تحول عظيمي در فتوت رخ داد

البته در مقابل، حمايت وي سبب . هاي متزلزل مشروعيت عباسيان بهره گيردگروه براي تثبيت پايه

.ترويج و اشاعه فتوت در سراسر قلمرو اسالمي شد
7

  

________________________________________________________________ 

 .114، صالدينموالنا جاللگولپينارلي،   1

 .63، 62صرياض، همان، ص  2

 .44صعفيفي، همان،   3

 .59؛ ص299، ص1؛ لويزن، همان، ج33- 20صرياض، همان، ص  4

 .297، ص1؛ لويزن، همان، ج75- 72صصرياض، همان،   5

 .164صرباني، همان،   6

 .60صمخبر دزفولي، همان،   7
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  قلندريه

در واقع، . رسد كه به دنبال مالمتيه ظاهر شدند گيري اين گروه به سدة سوم هجري مي تاريخ شكل

موارد بسياري، چون ترك تعلقات و حتي ترك تقيد هاي پيرو مالمتيه بوده و در اين فرقه از فرقه

به طور عموم قلنـدران بـا سـه ويژگـي ظـاهري      . رو مالمتيه بودندبه آداب و رسوم جاري، دنباله

.، جهانگردي و تجرد)چارضرب(تراش : شدندشناخته مي
1

قلندران پيش از آنكه بـه عنـوان يـك     

اند كـه  صوفيه، سيماي روحي مجذوباني بودهسلسله يا طريقت خاص صوفيانه تمايز يابند، در ادب 

اند و در اين پرداختهبرخالف مشايخ خانقاه، به رد و قبول خلق اعتنايي نداشتند و به احوال نفس مي

تعلقي، آنان را به سياحت دائمي و يك همين بي. قيدي هم رسيده بودندترك تعلق، به يك نوع بي

گـدايان  «دران چندان روشن نيست و گويا اسـالف آنـان   آغاز پيدايش قلن. گردي كشاندنوع دوره

.اندبوده» ساسان بني
2

ـيدجمال   الـدين   كسي كه يك طريقت مشخص به نام قلندريه تأسيس كرد، س

ـتر يـك    . بود كه در واقع، قلندريـه را از نـو سـازمان داد   ) ق630د ) (ساوجي(ساوي البتـه وي بيش

ساوجي رسم تراش. ردهنده بود تا يك بنيانگذا اصالحگر يا سازمان
3

در . ق620را در حدود سال  

.در دمشق بنيان نهاد و شاگرد او محمد بلخي رسم پوشيدن جوال را بر آن افزود
4

البته افكار هندي  

.اندهندي و بودايي را هم از مبادي انديشه قلندران ذكر كرده
5

ـيوه     در مجموع، قلندريه را بـه دو ش

شيوه زندگي و طرز تفكر بوده اسـت كـه بـا عنـوان      در معناي عام، يك نوع: توان به كار بردمي

  .قلندرمĤبي هم مطرح بود، اما در معناي خاص خود، نام يك طريقت خاص صوفيانه بوده است

از جنبـة مثبـت آن، قلنـدران را    . در مورد قلندريه و قلندران، نظرات متفاوتي ابراز شده است

كردند و دست از جان و و برابري مبارزه مي اند كه براي عدالتمردمي آزاده و آزادانديش دانسته

________________________________________________________________ 

 .46، صهمان  1

 .359،360صصكوب، همان،  زرين  2

الدين ساوجي مردي زيباروي جمال«: اش گفته استبطوطه در سفرنامهدربارة علت وجود رسم تراش در اين طريقت، ابن  3

- جمـال . اي درون منزلش كشاندهخواند تا اينكه روزي وي را به حيلبود و زني از اهالي ساوه مكرراً وي را به گناه فرا مي

خانه رفت و ريش و ابروان خـود را تراشـيد كـه    ديد، به بهانه طهارت به طهارتالدين كه خود را در مخمصه سختي مي

، )1337(بطوطـه ابـن (» تراشيدن موهاي سر و صورت در اين طريقـت يادگـاري از آن مـاجرا اسـت    . باعث تنفر زن شد

 ).23- 22بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: تهران ، ترجمة محمدعلي موحد،سفرنامه

، ترجمـة محمـدتقي امـامي    سياسـي در زمـان سـلجوقيان    -  جنبشهاي عرفاني، )1384(ياشار اوجاق و ميكائيل بايرام  4

 .366- 364صصهمان، كوب،  ؛ زرين39نشر گواه، ص: خوئي، تهران

 .88صامامي خوئي، همان،   5
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بيني ويژه در واقع، قلندران هم از جنبة صورت ظاهر و از جنبة باورها و جهان. جهان شسته بودند

قلندران بر اين باور بودند كه همه نعمـات الهـي بايـد بـه طـور      . خويش، با ديگران تفاوت داشتند

.ي برتري نداشته باشدمساوي ميان همگان تقسيم شود و كسي بر ديگر
1

با توجه به اينكه كارهاي  

ورزي انـدوزي و حـرص  زد، مناعت طبع داشتند و دنبال مـال اي از اين جماعت سر ميالعاده خارق

طلـب خـود را بـه    اي فرصتنبودند، مردم به آنها ايمان خاصي داشتند؛ همين امر موجب شد عده

قلنـدران بـه عنـوان يـك نـوع      . اده گستراندندشكل و هيئت قلندران درآوردند و بساط سوءاستف

اعتبـار  ها و نهادهاي اجتماعي آنان را بي پرداختند و آيينشكني ميمبارزه فرهنگي، با عامه به سنت

بود و بـا  ) نمادين(در اين راستا تراشيدن موي سر و روي، يك نوع مبارزه فرهنگي . دادند جلوه مي

دادند؛ زيرا نزد عامه،  اهميت نشان مياري عامه را سست و بي، بنيادهاي اعتب)به زعم خود(اين كار 

.موجب ارزش و اهميت بود) سبيل(ريش و شارب
2

  

كردند و اخـالق و قـوانين    از نظر انتقادي، بيشتر دراويش قلندري به صورت مجرد زندگي مي

ـيدن   كردنـد و بـا   وآمد مـي  هاي عجيب و غريبي رفت آنها با لباس. كردندديني را رعايت نمي تراش

ـتر  . آوردنـد ، خود را به شكل مضحكي درمي)چارضرب(موهاي سر و ريش و سبيل و ابروان  بيش

قلندران، وابسته به طبقات پايين اجتماع بودند و در شهرها به علت عـدم رعايـت قـوانين دينـي و     

شان  اجتماعي شد؛ البته آوارگي و دريوزگي آنها نيز باعث تنزل جايگاهاجتماعي، از آنها استقبال نمي

در منابع آن دوره، اتهاماتي چون قمار، شراب، شاهدبازي و استعمال مواد مخدر بـر آنهـا   . شده بود

.ايراد شده است
3

قلندريه در آن دوره با عناويني چون اباحيه، زنادقه، جوالقيـه و ابـداالن مشـهور     

كـه آن را در سـال   ( هفسطاط العداله في قواعد السلطنمحمدبن محمودبن خطيب در كتاب . بودند

،)در سرزمين روم تأليف كرد. ق638
4

دينان و مزدكيان تشبيه كـرده و آنـان را   قلندران را به خرم 

كردند و بـاده   شدند و آشكارا افيون استفاده مي متهم ساخته است كه با سگان خود وارد مسجد مي

.نوشيدندمي
5

                          

 هاي ديگر، با فرار از مقابل حمـالت مغـول، بـه صـورت     رخي طريقهقلندران هم مانند پيروان ب

________________________________________________________________ 

 . 7دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ص: ، كرمانرانآيين قلند، )1384(برومند سعيدجواد   1

 .43- 31صهمان، ص  2

 .39، صاوجاق و بايرام، همان ؛49- 48صمخبر دزفولي، همان،   3

 .تأليف اين كتاب در آناتولي، گوياي نفوذ و باال بودن ميزان فراواني قلندران در آناتولي سدة هفتم هجري است  4

 .42- 40، صصهمان اوجاق و بايرام،  5
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ـاني  ها دراويش دوره بيشتر قلندري. هاي بزرگ و گسترده وارد آناتولي شدند گروه ـا بزرگ  گرد بودند، ام

.شدندو ابوبكر جولقي نيكساري در ميان مشايخ آنها ديده مي) ق645د (چون شمس تبريزي 
1

و ( قلندريه 

 مو بسان طاسالدين، در قونيه خانقاه مخصوص به خود داشتند و با سر بيموالنا جالل در عصر) حيدريه

ـتانه و . شدندخوانده مي» جولقي«گشتند و  و طشت در كوچه و بازار مي  موالنا نيز با آنان رابطة دوس

ـيش جنـازه وي  . نزديك داشت  بنا بر روايت افالكي، در روز وفات موالنا كه سر هفت گاو را پ

ـتادند مي  كشيدند، اصحاب موالنا يك سر گاو را به لنگر قلندران به نزد ابوبكر جولقي نيكساري فرس

ـان بـوده اسـت     .كه اين نوع اكرام، حاكي از ميزان باالي نسبي تعداد قلندران در قونيـه آن زم
2

ـان    آن

  .ويژه در ميان دهقانان و چادرنشينان از استقبال خوبي برخوردار بودند به

  )روم(ولي اخيان آنات

.ترين دورة خود را در سرزمين آناتولي به دست آوردسازمان فتوت، قدرتمندترين و درخشان
3

در  

غازيان «و » آلپ ارنلر«گيري حكومت عثماني، افرادي كه طول دوره سلجوقيان روم تا اوايل شكل

نـاتولي را  تشـكيالت فتـوت در آ  . شدند، در عرصه آن سرزمين بسيار فعـال بودنـد  ناميده مي» روم

.گفتند و شيوخ آن را اخي مي) اخوت(اخيان 
4

ـتي و  كلمه» اخي«  اي عربي و به معناي برادري، دوس

.رفاقت است
5

.در معناي پهلوان و جوانمرد به كار رفته است دده قورقوت،اين اصطالح در كتاب  
6

 

.است
6

دوره حضرت محمد» اخوت اسالمي«اخي و اخوت در  
)ص(

.ريشه دارد 
7

كريم در  قرآندر  

.»�� إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْو«: در اين باره آمده است
8

اويغوري به معناي » اقي«البته براي اخي ريشه تركي  

.معناي فياض و سخي هم ذكر شده است
9

كـم از سـدة ششـم هجـري، در آنـاتولي       اخيـان دسـت   
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.اندحضوري فعال و منسجم داشته
1

  

بدان كه «: آمده است) ق786د (علي همدانيميرسيد رسالة فتوتيهدر مورد اصطالح اخوت، در 

نخسـت عـام، دوم   : انـد اند و سه مرتبه نهادهارباب طريقت اطالق اين اسم به سه معني اعتبار كرده

اما اول بدان كه . نخست لغوي اسمي، دوم نصي حقيقي، سوم اصطالحي معنوي. خاص، سوم اخص

ي دانند كه از يك پدر يـا از يـك مـادر    اسم اخي در لغت برادر است و عامه مردم، برادر را كس

مرتبه دوم خواص مؤمنان هستند و علماي دين، كه به قوت علم و نور ايمان از مرتبه تقليد و . باشد

مرتبـه سـوم   . همه مردمان را بـرادر داننـد  » �� إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْو«رسوم ترقي كنند، سپس به حكم 

كنند بـر  هل تحقيق است كه اين طايفه اين اسم را اطالق مياصطالحي و آن ميان ارباب قلوب و ا

اهل مقامي از مقامات سلوك كه عبارت از آن مقام فتوت است و فتوت مقامي است از مقامـات  

.»سالكان و جزوي است از فقر و قسمي است از واليت
2

  

.حمله مغول سبب مهاجرت اهل فتوت به قلمرو آناتولي شد
3

 شـيخ «مؤسس اخيـان آنـاتولي،    

.ها بـوده اسـت   ، پير صنف دباغ)ق659د (معروف به اخي اورن » نصيرالدين محمودبن احمد خويي
4

 

ـاندند مـي ) ق457د (» اخي فرج زنجاني«نسب خود را به  هاي آناتولي، سلسله بسياري از اخي .رس
5

بـه   

 يـك نحلـة صـوفيانه كـه داراي     به عنوان» گرياخي«طور اساسي در سده هفتم هجري، در آناتولي 

ـاه  ـتند   هويت صنفي هم بود، رواج داشت و و پيروان اين نحله، تقريباً در همه جاي آناتولي خانق ـايي داش  .ه

ـارا،     فعاليت هاي اخيان ابتدا از قيصريه شروع شد و در شهرهايي چون قونيه، قيرشـهر، آقسـراي، آنك

ـترش يافـت    ، به»س دوستانمجال«قرامان، دنيزلي و صدها ناحيه ديگر با نام  ـتر . سرعت رشـد و گس  بيش

نامة شغلي خود را بـه  آنها نسب. دادنداعضاي تشكيالت اخيان را افراد مجرد صاحب حرفه تشكيل مي

واسطه حضرت علي
)ع(

، به حضرت محمد
)ص(

ـازي    يحيي«. رساندندمي   نامـه فتـوت در » بـن خليـل برغ

ـار و تـن   دارد كه اخيان صاحخود، با تأكيد اظهار مي  پـرور  ب شغل بودند و به همين دليل افـراد بيك

ـال   وي مدعي . توانستند مدعي فتوت شوند و به مقام اخيان ارتقا يابندنمي  شده است كه يـك اخـي از م

________________________________________________________________ 

 .192صرباني، همان،   1

 .153- 152صص انتشارات اساطير،: ، به تصحيح محمد رياض، تهرانرساله فتوتيه، )1382(همدانيميرسيدعلي   2

 .139صهمان، شكر،   3

البته روايت ديگري هم هست كه اخـوت را نخسـتين بـار اخـي تـرك ارمـوي جـد        (؛ 171صاوجاق و بايرام، همان،   4

 ةدائـر بنياد : ، تهران7، جدانشنامه جهان اسالم، )1382(غالمعلي حداد عادل: الدين چلبي، در آناتولي انتشار دادحسام

 .»تصوف«مدخل  ،421المعارف اسالمي، ص

 .176صرباني، همان،   5
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در . كنـد كند و مابقي دارايي خود را به فقرا و درماندگان انفاق مـي  دنيا بيش از هجده درهم اختيار نمي

ـادي و حرفـه و   شيوهمورد اهل بازار و  اي از فتوت كه در ميان آنان رواج داشت، اوضاع و احوال اقتص

به طور معمول در ادواري كـه وضـع پيشـه و حرفـه مناسـب بـود،       . صنعت بسيار اهميت داشت

يافت؛ با وجود اين، هرچنـد در  مرامي اهل بازار، زمينة بيشتري براي ظهور ميجوانمردي و نيك

توان بـه عنـوان   دي قاضي، مدرس و عالم وجود داشت، تشكيالت آنها را نميميان اخيان، شمار زيا

شـدند و  يك تشكيالت صرفاً صنفي فرو كاست، بلكه به عنوان يك طريقت هم محسـوب مـي  

.كردندعقايد و آراي خود را توسط تشكيالت خود، اشاعه و ترويج مي
1

  

ولي زندگي كرده بود، در توصيف كه خود در سدة هفتم در آنات) ق635د (اوحدالدين كرماني 

زادگان هستند از شـهر اخـالط و   ايشان خواجه«: يك اخيان از آناتولي، جمالتي بيان كرده است

مانده و جوانـان صـالح   ] از او[پدر ايشان مرد متمول بود، وفات يافته است و اموال و اسباب بسيار 

اند و اسباب و فتاده است، خانه ترتيب دادهگري و آستانه و سفره ادر سر ايشان اخي و اخي. اندبوده

وجه معاش آن مهيا كرده و در گشوده و آينده و رونده را خدمت نيكو كردند و رعايت و تـوقير  

.»...و احترام مردم بواجبي تقديم داشتندي 
2

ـيوة        ـيفات دسـت اول، اطالعـاتي دربـارة ش از اين توص

افالكي، به  مناقب العارفينچنين در سراسر كتاب هم. آيدسلوك و رفتار اخيان آناتولي به دست مي

هاي آناتولي، چون اخي اتا، اخي بدرالدين، اخـي چوبـان، اخـي     ذكر حكايات متعددي دربارة اخي

ديوانه، اخي موسي آقشهري پرداخته شده است
3

ـتردة اخيـان در حيـات      كه نشان  دهندة نفـوذ گس

اي به طريقت اخوت نداشـت  سبت و علقه ويژهاجتماعي آن دوره در آناتولي است؛ زيرا افالكي، ن

.هاي مرسوم متوسل شود گوييكه در مورد آنها به گزافه
4

  

________________________________________________________________ 

 .399صهمان، ؛ رضوي، 114صهمان، ؛ امامي خوئي، 148- 144صهمان، صشكر،   1

الزمـان  ، بـه تصـحيح بـديع   )1347(مقامـات اوحدالـدين  : الفخر كرماني مناقب اوحدالدين حامدبن ابيمجهول المؤلف،   2

 .161بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: فروزانفر، تهران

در آنـاتولي پرداختـه   ) در مجموع به شانزده اخي(به حكاياتي دربارة اخيان  مناقب العارفيندر صفحات مختلف كتاب   3

: ، تهـران 1تحقيق حسين يـازيچي، ج ، مناقب العارفين، )1362(افالكي الدين احمد شمس: ك.شده است، براي مثال ر

 .584، 444- 442دنياي كتاب، صص

شده است كه افالكي، از مريدان اولوعارف چلبي، نوة موالنـا و قطـب وقـت طريقـت مولويـه       اين ادعا از آنجا استنباط  4

با توجه به اينكه بين اعضا و طرفداران اين طريقت كه جزء تصـوف  . بوده و در واقع، منتسب به اين طريقت بوده است

تالف فكري بوده است، به طـور  اند، اخنخبه و رسمي محسوب شده، با اخيان كه جزء تصوف عامه و غيرحكومتي بوده

در منابع تاريخي هـم هـيچ مـدرك و مسـتندي مبنـي بـر       . توانست از طرفداران اخوت بوده باشداساسي افالكي نمي

 .گرايش وي به اخوت ذكر نشده است
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از جمله كساني است كه در بخشي از سفرنامه خود، به صورت دقيق به ) ق779د (بطوطه ابن

ـته    وي توصيف مـي . جماعت اخيان در آناتولي در سدة هشتم هجري پرداخته است كنـد كـه دس

ـته اسـت   » برادران جوانمرد«يا » لفتياناخيه ا« . در هر شهر و آبادي و قريه از بالد روم وجـود داش

نوازي و اطعام و بـرآوردن حـوايج   اين گروه در غريب. اخيه جمع اخي و به معناي برادر من است

نظيرند و اخي در اصطالح آن نواحي، كسي را گويند مردم و دستگيري از مظلومان در تمام دنيا بي

.شوده از طرف همكاران خود به عنوان رئيس انتخاب ميك
1

   

  باجيان روم

هـاي   فاطمه باجي دختر اوحدالدين كرماني و همسر اخي اورن، اولين رهبر باجيان روم كه با نـام 

اي از زندگاني وي هم مانند همسرش در هاله. خاتون آنا، قادين آنا و قادين جيق هم معروف است

عاشق پاشـازاده بـه   «: وبيش به اين جريان توجه شده است در منابع تاريخي، كم .ها قرار داردافسانه

هم به فعاليتهاي زنان تركمن در  بطوطهسفرنامه ابنجمعيت باجيان روم اشاره كرده است؛ حتي در 

زنـان  «بـه فعاليـت    الولد الشفيقاي در قاضي احمد نيغده. مناطق مختلف آناتولي اشاراتي رفته است

گريگـوري ابـوالفرج ملطيـوي هـم بـه      . كنـد در حوالي نيغده اشاره مي» ركمن تاپدوقيدراويش ت

هـم از   مناقب اوحدالديندر كتاب . كندهايي درباره سازمان زنان آناتولي مطالبي ارائه مي مناسبت

افالكـي  . ياد شده كه مترادف با باجيان تركمن عاشق پاشازاده است) دراويش زن(فقيرگان آناتولي 

.»از وجود سازمان زنان در قونيه صحبت كرده است مناقب العارفين هم در
2

  

 آمـد و تحـت حمايـت   » صولوجه قرا اويوق«در نهايت، فاطمه خاتون پس از قتل شوهرش به قصبه 

ـاتون    نامه واليتدر . حاجي بكتاش ولي قرار گرفت ـاره فاطمـه خ  حاجي بكتاش، حكايات زيادي درب

.ها روابط سياسي داشته است فاطمه به طور پنهاني با مرزنشيندر اين دوره، . ذكر شده است
3

  

  كاركردهاي سياسي تصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي قرون هفتم و هشتم قمري

گيري گروه اخيـان  توجه فرهنگ و تمدن عصر سالجقه روم، شكل ترديد از مسائل مهم و قابل بي
________________________________________________________________ 

 .281صبطوطه، همان،  ابن  1

 .164- 159صاوجاق و بايرام، همان، ص  2

؛ اوجـاق و بـايرام،   141- 139صـص  انتشـارات آراس، : اسرا دوغان، اربيل، ترجمة نامه واليت، )م2011(مجهول المؤلف  3

 .188- 187صهمان، ص
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قدرتمند، از اوايل سدة هفتم تـا نهـم قمـري، نقـش     اين گروه . است) و مقارن آن باجيان روم(روم 

.مهمي در امور سياسي آناتولي داشتند
1

ـتند و بسـان     اخي  ها همانند يك سرباز، توانايي جنگـي داش

كردند و به مانند يك شهرنشين صنعتكار بودند و به مثابه يـك درويـش بـه    يك دهقان كار مي

.پرداختندنشر دين مي
2

  

در ) اشـرافي (كه حامي بـزرگ فتـوت رسـمي   ) ق634د (عالءالدين كيقبادپس از كشته شدن 

آناتولي بود،
3

ـتين نشـانه بـارز آن،        فتوت موقعيت رسمي خود را در آنـاتولي از دسـت داد و نخس

به دنبـال ايـن   . بود) قاتل پدرش كيقباد(الدين كيخسرو ثاني شورش اخيان عليه سلطان جديد غياث

با سلطه مغوالن بر روم . به زندان افتاد) پير آنها(شدند و اخي اورن  شورش، بسياري از اخيان كشته

يافتـه،   هاي نجات ، اخي)حكومت سالجقة روم كه در اين زمان تابعيت مغوالن را پذيرفته بودند(

.بناچار به مناطق مرزي كوچ كردند
4

هنگام محاصره قيصريه توسط مغوالن، اخيـان آنـاتولي بـه     

ع از شهر پرداختند و مانع از سقوط شهر شدند، امـا سـرانجام بـا خيانـت     مدت پانزده روز به دفا

كه شيوة دفاع اخيان را پنهاني به بايجونويان گزارش داده بود، » الدين حاجوكحسام«فردي به نام 

مغوالن بالفاصله پس از ورود به شهر، تمام اخيان را از دم تيغ گذراندند و شـهر  . شهر سقوط كرد

).ق640(تش كشيدندقيصريه را به آ
5

ق، باجيان هم در دفـاع  640هنگام محاصره قيصريه در سال  

مهارت زنان تركمن در سواركاري و تيراندازي، مورد . از شهر حضور داشتند و با مغوالن جنگيدند

.اذعان همگان است
6

  

پس از مرگ كيخسرو ثاني كه مخالف سرسخت اخيان بود، اين گروه تا حدودي نفس راحتي 

ارسالن  الدين قليچدر منازعات مربوط به سلطنت كه ميان عزالدين كيكاووس ثاني و ركن. كشيدند

در مقابل، رقيبان آنـان يعنـي   . طرف كيكاووس ثاني را گرفتند) و تركمانان(چهارم رخ داد، اخيان 

________________________________________________________________ 

 .113صامامي خوئي، همان،   1

 .115ص همان،  2

سلتوق نامـة  «اي نداشت؛ به طور مثال در كيقباد اول حامي تصوف و فتوت رسمي بود، اما با تصوف عامه شهري ميانه  3

را صـادر كـرد و بـه    » بنـد و بـار قلنـدر    دراويش بي«آوري سلجوقي، دستور جمع آمده كه كيقباد اول» ابوالخير رومي

  .عنوان تنبيه، آنان را در مزارع گندم و زغال سنگ به كار گمارد

 .115- 114صامامي خوئي، همان، ص  4

نشـر   :ترجمة منصـوره حسـيني و داوود وفـايي، تهـران    اوحدالدين كرماني و حركت اوحديه،  ،)1379(بايرامميكائيل   5

 .104ص  ،مركز

  .108نشر نگاه، ص: اهللا جودكي، تهران ، ترجمة داوود وفايي و حجتجنبش زنان در آناتولي، )1380(ميكائيل بايرام  6
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.كردند كه مورد حمايت مغوالن هـم بـود  ارسالن چهارم حمايت  مولويه، از قليچ
1

ايـن دوران، از   

) اشرافي/ رسمي(با تصوف نخبه) عامه(بندي بين تصوف مردميقاطعي بود كه به طور كامل صفم

  .نمايان شده بود

ـايي كـه    با ضعف حكومت سالجقة روم، اخيان قدرت مضاعفي در آناتولي به دست آوردند، تا ج

.ها در شهرهايي كه حاكمي نداشت، ادارة شهر را در دست گرفتند در دوره اميرنشين
2

ـان در در    واقع، اخي

.زدند كه در حيطة وظايف دولت بودمواقع ضرورت دست به اقداماتي مي
3

ـيفات  ابـن    بطوطـه در توص

 ها چنين است كه اگر سلطان در رسم اين واليت«: خود دربارة آناتولي سدة هشتم گزارش داده است كه

 بخشدواردين مركب و جامه ميشود و او به  محلي نباشد، اخي يا سردسته جوانمردان، فرماندار محلي مي

ـار و روش ايـن فرمانـداران محلـي از      . كندو از هركس درخور قدر و مقام او پذيرايي مي ترتيـب ك

.»باشدحيث امر و نهي و سواري و غيره همان آداب ملوك مي
4

ـاتولي مركـزي     ـارا در آن  ادارة شهر آنك

ـا تحويـل    آن ديار را از اخـي . ق762سال هاي آن ديار بود و سلطان مراد اول، در  نيز در اختيار اخي ه

.گرفت
5

ـام      در حقيقت يكي از وظايف اخيان در اين دوره، تأمين آسايش و امنيـت شـهروندان هنگ

.كردند زندگي شهري دچار نابساماني نشودومرج بود و سعي مي بروز ناامني و هرج
6

ـاي  برخي از اخـي    ه

وي صاحب چنان نفوذي بود كـه  . ، داراي چندين هزار سرباز بودند»اخي احمدشاه«اين دوره مانند 

.گيخاتو ايلخان مغول را واداشت تا از تصرف قونيه چشم بپوشد
7

  

ـان   اخيان در شكل ـاعي آن  گيري دولت عثماني هم نقش داشتند كه بازگوكننده قدرت سياسـي و اجتم

.است
8

 خوريم، همچون اخي حسن، اخي قم، اخي يعقوب وبارها به نام اخيان برميدر اوايل دوره عثماني،  

.غيره؛ مثالً اخي حسن در فتح شهر بورسا شركت داشت و
9

 در دورة عثماني، رؤساي اصناف ترك 

اخـي  «اخي باباها از جانب شيخ تكيه . داشتند» اخي بابا«خصوص صنف دباغان و سراجان، لقب  به ترك
________________________________________________________________ 
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ـان    اخي باباي دباغان، بر سازمان. شدندبرگزيده مي »اورن هاي ديگر اصناف ترك رياست داشت و بـر آن

.كرد و سرپيچي از دستورات وي مجازات سختي به همراه داشتنفوذ مي اعمال
1

  

با توجـه بـه   . كردندگري تمايل داشتند و از آن حمايت ميسالطين اوليه عثماني، خود به اخي

مراد اول خود از جمله  شود كه سلطاناست، مشخص مي مربوط. ق762كه به تاريخ  يك وقفنامه

.دار بوده استها بود و احتماالً رياست آنها را نيز عهده اخي
2

رفتـه بـا تثبيـت حكومـت      البته رفته 

در واقع، از سدة نهم هجـري قمـري و   . ها در حكومت آنها كاسته شد عثماني، از نقش سياسي اخي

نفوذ اخيان در مسائل سياسي رو به كاهش نهاد و بـه صـورت   ويژه از دورة سلطان محمد فاتح،  به

.سازماني درآمدند كه تنظيم امور اصناف را برعهده داشتند
3

در خاتمه اين بخش، بايد دقت داشت  

ـيم بـه   كه توجه به كاركرد سياسي اخوت در آناتولي، كامل نمي شود مگر اينكه نگاهي داشته باش

  .يان آناتوليرهبر و پير اخ» اخي اورن«زندگاني 

ـنف دباغـان و پايـه    ) ق659- 566(ابوالحقايق نصيرالدين محمودبن احمد خـوئي  گـذار  پيـر ص

»اخي اورن«در آناتولي است كه به ) اخي ليق(طريقت اخوت 
4

در تـاريخي  . معروف شـده اسـت   

هاسـت و  اي وجود ندارد، اما زندگاني وي آميخته با افسـانه بودن شخصيت وي هيچ شك و شبهه

به گفتـة  . كندسئله، محقق را در تشخيص راست از ناراست در مورد او با مشكل مواجه مياين م

وي در خراسـان و  . كردنـد اولياي چلبي، اخيـان و دباغـان آنـاتولي خـود را بـه وي منتسـب مـي       

هنگـام سـفر حـج، بـا     . ماوراءالنهر، از مريدان خواجه احمد يسوي مبـادي تصـوف را آموخـت   

. ي و شاعر معروف و سرسلسله طريقت اوحديه، آشنا شد و به وي پيوستاوحدالدين كرماني صوف

مدتي بعد، رهسپار آناتولي شد . اوحدالدين، دختر خود به نام فاطمه خاتون را به تزويج وي درآورد

را پي افكند و در ) اخي ليق(اخي اورن سازمان اخوت . و در شهر قيصريه، كارگاه دباغي داير كرد

بار آن بسيار تالش كرد؛ به طوري كه سالطين اوليه عثمـاني ماننـد اورخـان و    گسترش نفوذ و اعت

.كردندمراد اول، به عضويت آن افتخار مي
5

ـبس افتـاد و هنگـام     . ق637اخي اورن در سال   بـه ح
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در زندان بود، اما همسرش فاطمه خاتون به اسارت مغوالن . ق 640عام اخيان قيصريه در سال  قتل

الدين كيخسـرو ثـاني، از زنـدان رهـايي يافـت،      ه پس از مرگ سلطان غياثاخي اورن ك. درآمد

عـزم اخـي   . كـرد جويي مغوالن و حكمرانان طرفدار آنان در آناتولي، مبارزه مي همواره با سيطره

اورن در اين راه، بر حركت تركمانان قرامان، دنيزلي، قيرشهر و غيره و حتي پيدايش دولت عثماني 

خي اورن كه براي قدرتمندان آناتولي همواره مايه دردسر بود، سرانجام با فرمان ا. تأثير داشته است

.به قتل رسيد. ق659، در سال )امير قيرشهر و از مريدان مولوي(نورالدين جاجا 
1

  

  كاركردهاي اجتماعي تصوف شهري غيرحكومتي در آناتولي قرون هفتم و هشتم هجري قمري

ـترش اسـالم در آن منطقـه، نقـش       اخيان و باجيان روم، در تُرك شـدن   ـين گس آنـاتولي و همچن

در واقع، اين جريان در رشد و ارتقاي زبان، ادبيـات و رواج آداب و رسـوم و   . انداي داشتهبرجسته

.همچنين در تكوين و گسترش صنعت و تجارت تركان آناتولي، نقش پررنگي داشته است
2

اخيان  

هـاي   ها و ويژگي وران و اصناف بودند، آرمان ژه پيشهوي كه برخاسته از طبقات مياني جامعه و به

هـاي فعـال در    آنـان از گـروه  . گروهي آنها با اهل فتوت در ايران و عراق، مشابهت بسياري داشت

دوره سلجوقيان روم بوده و به دليـل دارا بـودن پايگـاه مردمـي، در تحـوالت آن سـرزمين نقـش        

.چشمگيري داشتند
3

.هاي آناتولي بودها بيشتر در شهر نفوذ اخي 
4

  

هاي مادي و معنوي تشكيالت اخوت، تاحدود زيادي مصروف تكوين و تحول مدني  توانمندي

اخيان كه موصوف به صفات انساني همچون شـجاعت و قهرمـاني بودنـد، در زمـرة     . آناتولي شد

ـترش اسـالم در آن، نقـش مـؤثر و شاخصـي       كساني بودند كه در تُرك نشين كردن آناتولي و گس

.اندتهداش
5

- هاي كوچ زايي براي تركمندر واقع، بخش مهمي از فعاليت اين گروه، كاريابي و اشتغال 

ـيني و      نشين و ايجاد تسهيالت براي اشتغال آنان در شهرها و عادت دادن آنـان بـه زنـدگي شهرنش

ي استقبال از كساني بود كه زندگي و سرزمين خود را تـرك كردنـد و وارد آنـاتول   ) تر از آنمهم(

شده بودند و پناه دادن به آنان و عادت دادن آنان به سرزمين جديد بود؛ به همين دليل بكتاشيه هم 
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دربارة مناسبات ميان اخـي   نامه، واليتگري قرار گرفتند و حتي در در اين مورد تحت تأثير اخي

.اورن و حاجي بكتاش سخن به ميان آمده است
1

  

هاي اوليـه صـوفي، بهتـرين    در ميان فرقه. ل فتوت نبودهاي اجتماعي، منحصر در اه اين فعاليت

اي كه پس از مهاجرت تركمانان در پي نبرد مالزگـرد بـه آنـاتولي، عرفـان و تصـوف را در      فرقه

آناتولي باب كرد، قلندريه بود كه در سدة ششم هجري به طور گسترده در جهان اسـالم پراكنـده   

شان، توجه مردم را نسبت به  ژوليده، همراه با نواي طبلهايآنان با هيئتي ولنگار و با موهايي . بودند

.كردندخود جلب مي
2

  

هـاي   گيري سازمان اخيان در آناتولي، تغييـر نـوع زنـدگاني تـركمن    يكي از عوامل مهم شكل

نخستين نياز اين دگرگوني، تـأمين كـار در زنـدگي    . مهاجر آنجا از چادرنشيني به يكجانشيني بود

زنان تركمن نيـز  . ها به زندگي شهري را فراهم كرد اخيان، امكان ورود تركمنسازمان . شهري بود

ريز اين امـر هـم اخـي اورن    همراه با اخيان، اين دگرگوني را در سازمان باجيان طي كرد و برنامه

.سازمان اخيان و باجيان، ابتدا در شهرهايي چون قيصريه، قونيه و قيرشهر شكل گرفت. بود
3

  

آنـان در مبـارزه بـا اشـرار و مفسـدان،      . هايي داشتند در همه جاي آناتولي خانقاهاخيان تقربياً 

.اندهاي زيادي از خود به يادگار گذاشته مشهور بودند و در تاريخ آناتولي، قهرماني
4

اخيان در ايـن   

. دوره در آناتولي، نقش بسزايي در تأسيس مدارس، زوايا، كاروانسراها و ساير اماكن عمومي داشتند

واردان پذيرايي و آنها را با اصول فتوت و اخوت به طور ضمني آنها در اين زوايا، از مسافران و تازه

.كردندآشنا مي
5

آداب و رسوم اخيان، نظير آيين كمر بستن، شـربت نوشـيدن و ازار پوشـيدن، بـر      

شـكيل  كه تا به امروز هم بسياري از جمعيـت كشـور تركيـه را ت   (آداب و رسوم علويان آناتولي 

.تأثير نهاد) دهند مي
6

  

] ي اخـوت [كسـوت هـر يـك از گروههـا     پيش«: اش آورده است كهبطوطه در سفرنامهابن

ايـن جماعـت مسـافراني را كـه وارد شـهري      . خانقاهي دارد مجهز به فرش و چراغ و ساير لوازم
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كنـد،  دهند و مسافر تا هنگامي كـه بخواهـد آن شـهر را تـرك     شود در خانقاه خود منزل مي مي

.»من در تمام دنيا مردمي نيكوكارتر از آنان نديدم... شود مهمان آنان تلقي مي
1

وي در ادامه، هنگام  

بر سر مهماني كردن وي، بين دو دسته از جـوانمردان شـهر   : گويد بيان سفر خود به شهر الذق، مي

كشـي هـم    درگيري صورت گرفت و حتي كار به قرعـه ) پيروان اخي سنان با پيروان اخي تومان(

.رسيده بود
2

  

لك همجوار روابط تجـاري  اخيان در تجارت شهرها نيز نقش مؤثري داشته، با بازرگانان مما

.داشتند
3

هاي صـنايع  اخي اورن فردي بود كه به منظور رفاه جامعه، از ضرورت وجود تمام شاخه 

كرد و معتقد بود كه تمام ارباب صنايع بايد در محل مخصوص و مشخصي جمـع شـوند و   دفاع مي

در واقـع  . كـرد توصيه ميهاي صنفي را در آنجا صنايع خود را به اجرا گذارند؛ يعني ايجاد اتحاديه

هـا شـكل   ها و به عنوان نتيجه طبيعي اين انديشه سازمان اخيان آناتولي، به منظور تحقق اين آرمان

.گرفت و گسترش يافت
4

  

ترتيـب، سـازمان باجيـان     هاي صنايع دستي زنان نيز موجود بود؛ بدين در شهر قيصريه، كارگاه

فاطمـه  . ين كانون به ديگر مناطق آناتولي سـرايت كـرد  روم براي اولين بار در آنجا داير شد و از ا

.دوزان مشغول فعاليت بود باجي در محله كاله
5

اخي اورن با سازماندهي زنان تركمن، آنهـا را بـه    

شده، توسط دباغـان بـه    هاي دباغي ترتيب پشم پوست بدين. دادسوي بافندگي و ريسندگي سوق مي

به طور اساسـي  . گرفتتوسط باجيان مورد استفاده قرار مي شد و در آنجا محله بافندگان منتقل مي

ـنايع     ـتفاده از آنهـا در ص اخيان در بسياري از قلمروهاي فعاليت خود، محتاج زنان بودند و لزوم اس

باجيان هم مانند اخيان، . ترتيب سازمان باجيان آناتولي شكل گرفت شد و بدينمختلف احساس مي

. شـد دادند و از نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي  ها ادامه مي نتحرفه خود را به صورت رسوم و س

طور كه در تعاليم صوفيان، ارشاد بدون انتساب به يك شيخ، ممكن نيست، در حرفه اخيان  همان

.و باجيان هم بدون تعليم و رهنمود استاد، صاحب صنعت شدن جايز نبود
6
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ـتاد و    . ادامـه دادنـد   ها در زندگي اقتصادي دورة عثماني نيز به نقش خود اخي آنـان روابـط اس

ـيط  هاي مختلف را تنظيم و هدايت ميشاگردي در حرفه هـاي   كردند و اصول اخالقـي را در مح

.دادندصنعتي ترويج كرده، روابط توليد و مصرف را سامان مي
1

  

  گيرينتيجه

قـش  هـاي مختلـف صـوفيانه، از ن    قرون هفتم و هشتم هجري از ادواري بود كه تصوف و طريقت

. ويژه در آناتولي اين دوره به صورت بارزتري نمايان بوده است اين امر به. پررنگي برخوردار بودند

در آناتولي سدة هفتم و هشتم هجري، تصوف هم از جنبة ايجابي و هم از جنبة سلبي به ايفاي نقش 

بررسـي  در اين پژوهش، ما به شناخت يك نوع تصوف فعـال در آنـاتوليِ ايـن دوره و    . پرداخت

هاي مختلف فعال در ايـن دوره، معلـوم شـده     با بررسي طريقت. كاركردهاي مختلف آن پرداختيم

هاي مشتركي داشتند و جريان مشتركي را شكل داده  است كه برخي از آنها خصوصيات و ويژگي

اين نـوع تصـوف، بـرخالف    . نام برديم» تصوف شهري غيرحكومتي«بود ند كه ما از آن با عنوان 

الـدين رازي و غيـره ارائـه    بن عربـي، نجـم   الدينالدين، محيو تصوفي كه امثال موالنا جالل عرفان

فهم، به مقاصـد   اي برخوردار نبود، بلكه بر آن بود تا با بياني ساده و همه كردند، از زبان پيچيده مي

ـتر ا . اخالقي و اجتماعي خود دست يابد ز نظـر  به طور اساسي اين نوع تصوف، بر عرصة عمل بيش

دومين ويژگـي مهـم   . دادتأكيد داشت و آن را در همجوشي با طبقات مختلف عامه مردم نشان مي

ـناف و پيشـه   - اين نوع تصوف، شهري بودن آن است كه ناشي از پيوند تنگاتنگ آن با طبقات اص

كه (اي وران شهري بود كه آن را از نوع ديگري از تصوف عامه؛ يعني تصوف غيرشهري و حاشيه

هاي فعال اين دوره در  با بررسي طريقت. كردجدا مي) يافت هايي چون بكتاشيه نمود مي طريقتدر 

ـتالف توان به سه طريقت اخيان، باجيان و قلندران ا آناتولي، مي - شاره كرد كه با وجود برخي اخ

سرچشـمه  ) كه همان تفكر مالمتيه و اهـل فتـوت اسـت   (نظرها، همگي از يك آبشخور فكري 

  .اندآناتولي اين دوره، منشأ اثر بوده گرفته و در

تصوف شهري غيرحكومتي آناتولي، در سدة هفتم و هشتم هجري نقش مهمي در تحوالت اين 

دوره آناتولي داشته است كه ما در اين پژوهش، آن را در كاركردهاي سياسـي و اجتمـاعي مـورد    
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 27  هاي هفتم و هشتم هجري در سده نقش تصوف شهري عامه در تحوالت سياسي و اجتماعي آناتولي

رفتـه از نفـوذ    ر آناتولي، رفتـه گيري اصحاب مدرسه ددر قرون بعدي با قدرت. ارزيابي قرار داديم

ـيات آن        ـتثني نبـود، امـا برخـي از خصوص طبقات صوفيه كم شد و اين جريان نيز از اين امـر مس

  .تا به امروز به يادگار مانده است) خصوص از نظر اقتصادي و اجتماعي به(
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