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چکیده
حروفیه یکی از طریقتهای صوفیانه مهم و تأثیرگذار در تاریخ امپراتوری عثمانی بود که بررسی مناسبات
آن با دولت عثمانی ،جهت روشن ساختن زاویهای از پیوند دولت عثمانی با طریقتهاای صاوفیه ،از اهمیات
بسیاری برخوردار است .زمینههای پیدایش حروفیه به قرن  8ق 14 /.م .در ایران برمیگردد .آن زمان که ایان
طریقت در آناطولی پایهگذاری شد ،توانست از طریق پیوند با بکتاشایه نواوخ خاود را در قومارو امپراتاوری
عثمانی گسترش داده و چندین قرن در تحوالت سیاسی و اجتماعی امپراتاوری عثماانی نقاش داشاته باشاد.
خواست بنیادی پژوهش حاضر ،بررسی چگونگی شکلگیری و نضج و بالندگی حروفیه در قومرو عثمانی باا
نگاهی به زمینههای پیدایش و آغاز آن و نیز روابط و تأثیرات حروفیه بر دیگر طریقاتهاای تواو  ،باویژه
بکتاشیه و همچنین نقش سیاسی و اجتماعی حروفیه در امپراتوری عثماانی مایباشاد .روش تحقیاق در ایان
پژوهش روش توصیوی-تحویوی و شیوه گردآوری اطالعات نیز کتابخانهای است.
نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد که از نخستین سالهای تأسیس دولت عثمانی میاان ایان
دولت و طریقت حروفیه مناسباتی وجود داشته است و داعیان حروفیاه باا نواوخ در قومارو عثماانی و ای ااد
روابط محکم با بکتاشیه و نووخ در میان مویتهای مسیحی و لشکر ینیچری ،به ترویج عقایاد حروفایگاری
پرداختند .حروفیان جهت دستیابی به اهدا

اجتماعی و سیاسی خود ،همواره در صدد فعالیتهایی بار عویاه

حکومتگران عثمانی بودند .آراء و عقاید بدعتآمیز و توطئهگریهای آنها عویه دولت عثمانی باعث گردیاده
بود ،عثمانیها همواره در طی قرون مختوف در پی سرکوبی و تعقیب و تعذیب آنها باشند.

کلید واژهها:
حروفیه ،عثمانی ،فضلاهلل ،آسیای صغیر.

 -1دانش وی دکتری گروه تاریخ و تمدن مول اسالمی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.
 -2استادیار گروه تاریخ و تمدن مول اسالمی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران .نویسنده مسئول:
dr.m.mahdavian@gmail.com

 -3استادیار گروه تاریخ و تمدن مول اسالمی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.

پیشگفتار
حروفیه یکی از جریانهای فکری متعوق به دوره تیموری بود که رنگ جنبش سیاسی و اجتماعی
به خود گرفت .در نهایت با ناکامی و سرکوبی این طریقت در ایران ،برخی از بزرگان آن باه آسایای
صغیر مهاجرت کردند .با انتقال نمایندگان حروفیه به آسیای صغیر ،این منطقه به یکی از مکاانهاای
اصوی ت مع حروفیه تبدیل شد .در چنین شرایطی ،حروفیه در قومرو عثمانی ،به ویژه در آنااطولی و
روم ایوی از شکوفایی خاصی بهرهمند شد .داعیان آنها به شایوههاای گونااگون باه ویاژه باا تعوایم
رساالت حروفیه ،به انتشار عقاید طریقت خویش پرداختند .اقدامات حروفیان در حیات اجتمااعی و
سیاسی قومرو عثمانی تأثیرات بسیاری گذاشت .عالوه بر تعقیب و کشتار حروفیان توساط تیموریاان
و پناهندگی آنان به آناطولی ،استقبال حروفیه از جانب بکتاشیه و برقاراری ارتباام محکام باا آناان،
عامل عمده شیوع و گسترش حروفیه در آناطولی شد .از این رهگذر با مهاجرت حروفیان برجستهای
همچون عویاالعوی و عمادالدین نسیمی به آسیای صغیر و اتخاخ سیاست تسامح و تسااهل باا ادیاان
مختوف و انتشار عقاید حروفیه در میان آنان ،و نیز پیوند باا بکتاشایان ،طریقات حروفیاه در قومارو
عثمانی نضج گرفت و انتشار بسیار یافت و قرنها موجودیت خود را قرنها حوظ کرد.
در مورد طریقت حروفیه و اصول اعتقادی آنان ،کتابها و مقاالت بسیاری باه نگاارش درآماده
است اما به صورت منس م در خووص زمینههای پیدایش این طریقت در آسیای صغیر و مناسابات
آنان با دولت عثمانی و نیز ارتبام آنان با بکتاشیه بحثی صورت نگرفته و توجه جدی نشده است .از
مهمترین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در خووص طریقت حروفیه و عقاید و آداب و رساوم
آنان ،می توان موارد خیل را بیان نمود :حروفیه در تاریخ از یعقوب آژند ،حروفیه از روشان خیااوی،
جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان از عوی میر فطروس ،نوشتههای حروفیان از ادوارد باراون ،آغااز
فرقه حروفیه از هوموت ریتر .این مطالعات و تحقیقات ،تخووی هستند و اغوب با نگاهی عومای و
منتقدانه نسبت به حروفیه سخن گوتهاند .مطالعات و تحقیقات دیگری هم مرتبط با حروفیه صاورت
گرفته است که هر چند مطالعاتی تخووی راجع به حروفیه محساوب نمایشاوند ،اماا دربردارناده
بررسیها و تحویلهای مویدی در خووص این طریقت میباشند .نظیر تااریخ ادبای ایاران از ادوارد
براون ،تشیع و توو

تا آغاز ساده دوازدهام ه اری از کامال مواطوی شایبی ،ریحاناه االدب از

محمدعوی مدرس تبریزی.
به دلیل اهمیت این طریقت و از آن ا که کمتر به فعالیت حروفیه در دوره عثمانی پرداختاه شاده
است ،پژوهش در این زمینه اهمیت دو چندانی پیدا میکند .مقاله حاضر در تالش است باه واکااوی
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طریقت حروفیه در دوره عثمانی بپردازد و به سؤاالت خیل پاسخ دهاد .عوال و زمیناههاای ههاور و
شکلگیری حروفیه در قومرو عثمانی چه بوده است؟ فعالیتهاای سیاسای و اجتمااعی حروفیاه در
دوره عثمانی به چه صورت بوده است؟ مناسبات حروفیه با دولت عثمانی و طریقتهاای بکتاشایه و
مولویه به چه صورت بوده است؟
اقوال و آراء حروفیه
حروفیه یکی از نحوههای صوفیه غالی و مبتنی بر بااطنیگاری و تأویال باود پکاوپریوی:1385 ،
 )385که در قرن  8ق 14 /.م .توسط فضلاهلل استرآبادی پمتولد  740ق ).پالزم ی االسوزاری:1338 ،
405 :2؛ حافظ ابرو ،)977 :4 :1380 ،متخوص به نعیمی ،در استرآباد ایران بنیان نهااده شاد پمادرس
تبریزی .)218 :5 :1369 ،فضلاهلل کالهخود ساز بود و طریقت وی نخست در میان اعضاای اصانا
شهری انتشار یافت پمشکور134 :1348 ،؛ زرینکوب .)57 :1393 ،اغواب طبقاات پاایین اجتمااع و
پیشهوران به این مسوک گرائیدند پمدرسی چهاردهی .)341 :1382 ،وی از عده زیاادی باه صاورت
پنهانی بیعت گرفت تا هر وقت فرصت دست داد ،قیام خویش را آغاز کند و با شمشیر خارو کناد
پاالمین .)123 :1378 ،هاهراً تکیهگاه اصوی فضلاهلل برای تحقق اهادا
همین قشر پایین جامعه و اصنا

سیاسای و اجتمااعی خاود،

و پیشهوران شهری بودند و کوششی برای جوب جامعاه روساتایی

ان ام نداده است .همین مسأله یکی از عول ناکامی این طریقت شد.
حروفیه برای انتشار عقاید صوفیانه خود ،کتابهایی منتشر کردند .از کتاابهاای اصاوی حروفیاه،
جاویداننامه ،محرمنامه ،عشقنامه ،هدایتنامه ،آدمنامه ،آخرتنامه و حقیقتنامه باود پحاافظ ابارو،
977 :4 :1380؛ راوندی279 :9 :1997 ،؛ پطروشوسکی .)322 :1363 ،قانون اصوی در کتب حروفیاه،
استقرار برابری در میان مردم و رفع هوم و ستم و ت اوز اقویا بر ضعوا خکر شده اسات .در نتی اه از
نظر سیاسی هد

اصوی حروفیه ،مبارزه با حکومات فئاودال باود و از نظار اجتمااعی و اقتواادی،

برابری ،مساوات و رفع هرگونه هوم و ستم را مد نظر داشته و به تبویغ آن میپرداختند پمیر فطروس،
بی تا37 :؛ پطروشوسکی .)26 :1351 ،بنابراین میتوان گوت که حروفیه با تکیه بر مواضاع صاوفیانه
عدالتمحور و هومستیز خویش ،زمینه دخالت در عرصههای سیاسی را فراهم آوردناد .ایان مساأله،
بیتردید نقش مهمی در ای اد روابط تقابوی حروفیه با حکومتگران داشته است ،چرا که عدالتطوبای
و مساوات ارباب طریقت از دید حکمرانان ،معموالً به هر و مر طوبی تعبیر میشد.
در حالت کوی اصول و عقاید حروفیان ،موغمهای از توو  ،عرفان ،آیینهای رمزی ،تشیع ،عووم
غریبه ،خواب ،کشف و شهود و شعر بود پجعوریان767 :1388 ،؛ مشکور .)134 :1348 ،این طریقت
به وحدت وجود معتقد بود و تمام اشیاء را مظهر وجود الهی میدانست و انسان را عالیترین مظهار
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خداوند میشمرد .از نظر فوسوی هسته مرکزی عقاید حروفیه ،انسان در گرایش و رویکارد طبیعای و
عقالنی او بود .حروفیه تمام اسرار کائنات و طبیعات را از طریاق درا انساان توضایح مایدادناد و
متذکر میشدند که هر کس بتواند خویشتن را بشناسد ،خواهد توانست به مقام خدائی برسد پهیئت،
191 :1380؛ میر فطروس ،بی تا .)38-40 :گویاا فضالاهلل را مکاشاوهای دسات داده باود کاه در آن
خداوند در کومه ههور یافته و تئوریهایی از نوع نظریهپردازیهای حروفیان درباره حارو  ،ارزش
عددی آنها و معانی درونیشان ،ارائه فرموده بود پشایمل ،)539 :1375 ،از ایان رو حروفیاه بارای
حرو

معانی عرفانی و باطنی خاص و ع یبی قائل بودند پشامی 20 :1363 ،مقدمه؛ هیئات:1380 ،

 .)191بدین ترتیب میتوان اخعان داشت که حروفیان برای حواظ اصاول ماذهبی طریقات خاویش،
همواره نسبت به اندیشهها و جریانات فکری و اعتقادی خویش پایبند بوده و با قداست بخشیدن باه
حرو

نیز ،اصول و معار

دینی طریقت خود را توسیر نمودند.

از طرفی حروفیه اعتقاد داشتند ،عالم ابدی است و خوقت فرآیندی دائمی است .آنهاا باه معااد
اعتقادی نداشتند پاینال ق323 :1394 ،؛ الپیدوس .)462 :1381 ،در واقع معتقد بودناد کاه بادایت و
نهایتی در میان نیست و نباید به وعده فردا دل بست و زندگی بعد از مرگی وجاود نادارد پنسایمی،
 .)10 :1972حروفیه معتقد بودند که بهشت عبارت است از عوم و جهنم عبارت است از جهل .آناان
میگوتند چون ما عار

به سی و دو کومه و آگاه به وجود خود شویم ،همه اشیاء بارای ماا بهشات

است .همچنین معتقد بودند که نماز ،روزه ،غسل و طهارت خالی از معنی هستند .بر این باور بودناد
که هیچ چیز حرام نیست و همه حالل است پآژناد119 :1369 ،؛ اصاال عرباانی.)277 :2 :1374 ،
حروفیه درباره قرآن و همچنین احکام اسالمی نیز تعبیرات و تأویالتی داشتند ،از جموه اینکه قرآن را
 28حر

میدانستند ،عدد  17را نشانه رکعات نماز در شبانه روز ،و عدد  11را نشاانه نمااز مساافر

میپنداشتند پکیائینژاد .)190 :1389 ،همین تأویالت و اعتقادات افراطی و انکار معاد و انتشار چنین
توکراتی ،کافی بود تا اهل شریعت ،حروفیه را به کور متهم کرده و فتوای قتل آنان را صاادر نمایناد.
همین افکار و معتقدات حروفیان را که با احکام شرع مطابق نبود ،میتوان یکی از مهمتارین عوامال
ای اد روابط خومانه عوما و حکومتگران با ایان طریقات ،و ماردود شامردن آراء و اقاوال آناان در
جامعه قومداد نمود.
در برخی منابع آوردهاند که فضلاهلل مدعی بود که در بیداری و خواب اشاخاص مختووای مانناد
امام رضا پع) ،حضرت رسول پص) و حضرت مسیح را دیده است ،و آنان مطالب مختووی را باه او
تعویم دادهاند پجعوریان .)767 :1388 ،به اعتقاد فضلاهلل و پیروان او ،آنچه مسومانان «خدا» خواناده-
اند و مسیحیان «اب و ام و رو القدس» گوتهاند و کویمیان به واسطه موسی شناختهاناد ،هماناا خاود
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آدم است و هر یک از اوالد این آدم مظهر خداست و سزاوار تعظیم و احترام هستند پنسیمی:1972 ،
 .)9دعوت فضلاهلل بر این پایه بود که او همچون آدم و عیسی و محمد پص) ،خویوه خداوند اسات
و تمام آرمانهای صوفیانه و شیعیانه درباره ن ات عاالم باه وسایوه خاون ،در او جماع شاده اسات
پشیبی171 :1387 ،؛ گراوند و شهبازی .)38 :1391 ،بدین ترتیب او خود را مظهر خداوند میدانست
و پیروانش هم این مسأله را پذیرفته بودند و آثار او را الهی میشمردند پرابینو .)27 :1357 ،فضالاهلل
خود را در میان مسومانان ،مهدی موعود و در میان مسیحیان و یهودیان ،مسیح خوانده و اعالم کارده
بود که حامل حر

آخری است که مقرر شده است این سه دین را با هم متحد کند پطباری:1348 ،

495؛ اینال ق .)323 :1394 ،به نظر میرسد ادعاای الوهیات ،زاییاده شارایط نامناساب اجتمااعی و
اقتوادی جامعه آن عور بود ،که باعث ههور چنین شخص عدالتجوی حروفی را شده بود .شااید
فضلاهلل با چنین ادعایی ،در صدد جذب تودههای مختوف دینی و برقراری سیاست تساهل مذهبی و
تسامح با ادیان مختوف بود ،تا بدین طریق سیاست مساوات و براباری را در جامعاه پیااده نماوده و
طریقت صوفیانه و عارفانه خویش را در میان اقشار مختوف جامعه بسط دهد و رهباری گاروههاای
مختوف دینی را عهدهدار گردد و آنان را زیر پرچم طریقت خود جمع کند.
با توجه به اوصافی که گذشت ،حروفیه به دلیل افکار و اندیشاههاای غیار معماول خاویش ،در
حوزه اسالم و تشیع یک اندیشه غالیانه و دور از شریعت شناخته شد و نتوانست در ایران رشد کناد
و دوام بیاورد .در واقع طریقت حروفیه در خاستگاهش ایران ریشه نگرفت و کار مهمی ان اام ناداد
پاصال عربانی277 :2 :1374 ،؛ براون .)206 :26 :1385 ،حروفیان پس از دعوت تیماور باه برخای
بدعتهای حروفیه پابن الح ار العساقالنی 1392 ،ق )219 :2 :و نیاز پاس از واقعاه سوءقواد باه
شاهرخ تیموری و واقعه احمد لر ،از جانب تیموریاان ساخت ماورد تعقیاب قارار گرفتناد پفوایح
خوافی1114 :3 :1386 ،؛ خواند میر .)615 :3 :1362 ،از طرفی گساترش نواوخ حروفیاه و مباارزات
سیاسی آنها ،با منافع فئودالها و حکمرانان تیموری و عومای وابسته به آنهاا عمیقااً تضااد داشات
پمیر فطروس ،بی تا.)45 :
از طرفی دیگر ،با توجه به اتهام ادعای مسیحایی فضلاهلل و قیام عامه مردم بر عویه او ،و وصاول
این اخبار به تیمور ،دستور قتل او صادر شد و فضلاهلل به شکل ف یعی به قتل رسید پشایبی:1387 ،
171؛ ابنالح ر العسقالنی 1392 ،ق ،)219 :2 :به طوری که جسدش را به دم اسب بسته در کوچهها
و بازارها گرداندند .پس از قتل فضلاهلل ،میرانشاه فرمان قتل سایر حروفیان را نیز صادر کرد پتربیات،
بی تا387 :؛ مدرسی چهاردهی .)341 :1382 ،با کشتار پیروان حروفیه ،این طریقت در ایران از میاان
رفت .البته باید خاطر نشان ساخت که هرگااه طریقتای صاوفیانه در یاک قومارو حکاومتی خاصای
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سرکوب میشد ،مسوماً حامیان آن طریقت ،در صدد نشر آن در سرزمینی دیگر یا در میاان حکاومتی
دیگر برمیآمد ،همان گونه که حروفیه نیز در پی نشر عقاید خود در سرزمینی دیگر که مناسب بارای
ترویج اندیشههای حروفیه بود برآمدند.
زمینههای ظهور ،رویکردها و فعالیتهای حروفیه در قلمرو عثمانی
پیروان حروفیه پس از سرکوبی در ایران آرام ننشستند و طبق وصیتنامه فضلاهلل ،در جسات وی
فضایی آزادتر برای نشر عقاید و اندیشههای خود برآمدند .آنان در ممالک اسالمی پراکناده شادند و
اوقات خود را وقف تبویغ و ترویج رساالت حروفیه نمودند پخیااوی227 :1379 ،؛ صاوا:4 :1378 ،
 .)63-62بنابراین در اوایل قرن  9ق 15 /.م .که به قول خودشان ساال پ)) و ساال ههاور موعاود
حروفی بود پخکاوتی قراگزلو ،)63 :1376 ،رساوخ ساریع خاود را در شاهرهای قومارو عثماانی باه
خووص در روم ایوی و آناطولی ،جایی که مسیحیان و مسومانان در کنار هم زندگی میکردناد و در
اصنافی واحد مشغول به کار بودند ،آغاز کردند پاینال ق )323 :1394 ،و با اندکی تغییر در پارهای از
معتقدات به حیات خود ادامه دادند و ترقی و تکامل یافتناد پریتار .)328 :10 :1385 ،بادین ترتیاب
حروفیه با انتقال به سرزمین عثمانی و اتخاخ سیاست مماشات دینی باا قشارهای مختواف سااکن در
قومرو عثمانی ،اولین گام مؤثر را در جهت گسترش اصول و عقاید صوفیانه خویش برداشتند.
از آن ا هم که توو

و عرفان در آسیای صغیر در همه زمینههای اجتماعی ریشه دوانده بود ،در

هر شهر و دیاری خانقاهها برپا بود و دراویش و صاوفیان باه عناوان قشاری از جامعاه بارای خاود
جایگاهی کسب کرده بودند و شهرهای مختوف آسیای صغیر آمادگی الزم جهت پاذیرش ایادههاا و
باورهای جدید صوفیانه را داشتند .لذا آسیای صغیر امنترین و نزدیکترین مکاان بارای پنااه جساتن
هواداران حروفیه بود و از نظر فرهنگی نیز مناسبترین محال بارای حروفیاه محساوب مایگردیاد
پخیاوی .)244 :1379 ،همچنین از آن جهت که در ساخت و خمیاره حاکمیات عثماانی ،طبقاات و
اقشار پایین جامعه همواره مورد بدترین شکل بهرهبرداری قرار میگرفتند ،و انواع مالیاتها بر آنهاا
تحمیل میشد و در موقع لزوم از مردم به عنوان سیاهی لشکر در لشکرکشیها استواده میشاد ،و در
نظام اجتماعی از نهادهای مدنی و قراردادهای اجتماعی و شناسایی حقوق خووصی مردم و پذیرش
مالکیت خووصی و احترام به آن خبری نبود ،در چنین شرایطی خودکامگی میدان را برای نواوخ باه
انواع و اقسام افکار اعتقادی ،به شکلهای خرافی و غیر خرافی باز میگذاشات و ماردم بارای خاود
پناهگاهی جز خانقاه و صومعه و خرقه نمیشناختند ،چرا که تنها چناین پایگااههاایی بودناد کاه از
تهاجم و تعدی و فشار دستگاه حکومتی در امان بودند .لذا این مسأله طبیعی است که هار کاس باه
نوعی در پی این طریقتها و خانقاهها باشد ،تا بوکاه از دساتبرد حکومتیاان در اماان بماناد پهماان:
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 .)245در نتی ه حروفیه با استواده از خالء مرجعیت در دوران فترت ،موفق به تأثیرگذاری در جامعه
عثمانی شدند پدورسون .)359 :1391 ،در واقاع در چناین شارایط بحرانای ،ورود حروفیاه باه ایان
سرزمین موفقیتآمیز بود .چرا که عده فراوانی برای رهایی از شرایط سخت حااکم بار جامعاه ،زیار
چتر این طریقت گرد آمدند و بدین ترتیب عقاید حروفیه انتشار بسیاری یافت.
با گسترش این طریقت ،حروفیان کوشیدند تا از یک سو در میان طریقتهای مختوف موجود در
آسیای صغیر جایگاه محکمی بیابند ،و از سوی دیگر طرفدارانی در دستگاه حکاومتی پیادا کنناد .در
نتی ه این کوششها ،حروفیه به طریقتهای صوفیانهای همچون بکتاشیه نزدیک شادند و در لبااس
دراویش بکتاشی نشو و نمو یافتند و در آناطولی و بالکان به حیات خود ادامه دادند پاصال عربانی،
277 :2 :1374؛ تاره .)432 :15 :1387 ،اصویترین عامل توسعه و گسترش حروفیه در این سارزمین،
فعالیتهای خووای فضلاهلل از جموه نسیمی و عوایاالعوای باود پآژناد113 :1369 ،؛ یاشاار اجااق،
 .)52 :2 :1375میتوان اخعان داشت که ،پویایی و تحرا اجتماعی رهبران حروفیه ،یکی از مهمترین
عوامل نووخ حروفیان در میان سایر طریقتها ،و تأثیرگذاری فکری و اعتقادی بر آنان را داشت.
حروفیان عالوه بر جذب برخی طریقتها به سوی خود ،با گشادهدستی در تأویال نظاری و نیاز
اباحیت در عمل ،در را به روی همه موتها گشودند پخکااوتی قراگزلاو .)63 :1376 ،آناان باه دلیال
مساوی اعالم کردن همه ادیان ،نقل قول از تورات و ان یل و در مواردی مسیح خواندن فضالاهلل ،از
سوی موتهای مسیحی بالکان به سهولت مورد پذیرش قرار گرفتند و مردم به این وسیوه نسابت باه
حروفیه و در پی آن به اسالم گرایش یافتند و بدین ترتیب حروفیه تا قرن  13ق 19 /.م .در بالکان به
حیات خود ادامه داد پاسووار .)14 :1391 ،از طرفی نیز ینیچریان کاه منشاأ رومای داشاتند جاذب
حروفیان گشتند پزرینکوب .)59 :1393 ،در واقع حروفیه باا تسااهل در معاار

دینای نسابت باه

قشرهای مختوف مسیحی ،یهودی و مسومان ،باعث جوب طبقات مختوف مردم به سوی خود گشات
و پشتوانه محکمی برای حوظ طریقت خود باه دسات آورد .لاذا باا بهارهمنادی از حمایات اقشاار
مختوف ،عالوه بر گسترش طریقت خویش در سراسر قومرو عثمانی ،قدرت اجتماعی و سیاسی خود
را نیز تقویت نمود.
ارتباط و آمیختگی تشکیالت حروفیه با بکتاشیه و مولویه
همزمان با انتقال حروفیاه باه آسایای صاغیر و انتشاار عقایاد و اندیشاههاای حروفای ،برخای
طریقتهای صوفیانه نیز در آن ا بودند که با اساس فوسوه حروفی همسویی و هموکاری داشاتند .از
جموه آن طریقتها میتوان بکتاشیه و مولویه را نام برد .زمانی که در قرن  9ق 15 /.م .عوایاالعوای
طریقت حروفیه را در آسیای صغیر وارد بکتاشیه نمود پعوایا  11 :1353 ،مقدماه؛ اماامی خاوئی،
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 ،)265 :1392حروفیان با بکتاشیان ارتبام نزدیکی برقرار کردند و متحد شدند و بدین ترتیاب نواوخ
عمیقی در اندیشه بکتاشی یافتند پراوندی626 :8 :1374 ،؛ عزاوی .)269 :2 :1425 ،با نووخ حروفیاه
در میان بکتاشیه ،پیروان بکتاشی اعتقادات و باورهای حروفیه را پذیرفتند و تحتتأثیر تعاالیم بااطنی
حروفیه قرار گرفتند ،چنان که با حروفیگری درآمیخته شدند و بدون آن که تحوالت عار) بار آن،
ماهیت مشخص آن را بتواند از میان ببرد ،اداماه یافتناد پکاوپریوی385 :1385 ،؛ گولپیناارلی:1378 ،
 .)319در نتی ه حروفیه با نووخ دادن عقاید خود بر توکرات دراویاش بکتاشایه باعاث شاد ،بعاد از
مدتی همه افراد سوسوه بکتاشی به عقاید حروفیه گرویدند و فقط نامی از بکتاشیه باقی ماناد و هماه
گوتار و اعمال حروفیه به جای بکتاشیه اجرا گشت .به عباارتی مایتاوان گوات بکتاشایه تاا حادی
نماینده و وارث افکار و مبادی حروفیه گشت پمدرسی چهاردهی .)342 :1382 ،تأثیرگذاری حروفیه
تا حدی بود که بکتاشیان تحتتأثیر حروفیه ،جنبشهایی را نیز عویه حکام عثماانی باه راه انداختناد
پقدیانی164 :1387 ،؛ قدیانی .)1852 :3 :1392 ،چنین به نظر میآید که حروفیاه مهمتارین محارا
طغیانها و اغتشاشات بکتاشیه ،عویه حکومتگران عثمانی بود و همواره در مواقاع مختواف باه یااری
بکتاشیه میشتافت و از آنها حمایت میکرد .بیتردید این مساأله ،بادگمانی دساتگاههاای دولتای و
عومای وابسته به دربار را نسبت به حروفیه در پی داشت.
هاهراً دلیل اصوی پذیرش اندیشه حروفی از جانب بکتاشیه این بود کاه پیاروان بکتاشای اغواب
خالی از عوم و فضل بودند ،بنابراین آن هنگام که خووای حروفیه ،عقاید حروفیه را باه جاای عقایاد
بکتاشیه ترویج دادند ،بکتاشیان موتوت نشده و عقاید حروفیه را قبول کردند پتربیات ،بای تاا.)387 :
بکتاشیان بسیاری از رساالت حروفیه را نیز پذیرفتند ،و نهانی به نشر آن رسااالت در آسایای صاغیر
پر داختند و وسیوه بقاء و ادامه عقاید حروفیه در بالد روم گردیدناد .بکتاشایه حتای در خانقااههاا و
تکیههای خود کتب جاویدان کبیر فضلاهلل و عاشقنامه فرشته اوغوو را نیز تدریس میکردناد پصاوا،
58 ،4 :1378؛ مدرسی چهاردهی ،)341 :1382 ،در حالی کاه مادعی تشایع بودناد و خاود را پیارو
مذهب جعوری میدانستند .با آنکه مواد کومات جاویدان عوناً انکار فرائض الهی و تسویم به شاهوات
و موذات جسمانی بود ،آن را «سرّ» مینامیدند و در آن سکوت و کتمان بسیار به عمل مایآوردناد و
از افشاء اسرار خود به شدت امتناع میکردند ،تا حدی که اگر یکای از جماعات آن اسارار را فااش
مینمود جان او غرامت آن میشد پبراون518 :1339 ،؛ صوا .)63 :4 :1378 ،این سارّ مکتاوم هماناا
عبارت بود از بعضی صوایح کورآمیز کتاب جاویدان که به حرو

مقطعه مانند پالف) ،پواو) ،پجیم)،

پبا) و پزا) اشاره داشت .حروفیان برای این که معانی و مواهیم و رموز و حقایق کتاب جاویدان فهام
شود ،کتابی به نام موتا الحیات نیز تألیف کردند .به این ترتیب حروفیه به اهتمام بسایار بار اختواا و
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کتمان اسرار خود می کوشیدند که مبادا عوما از حقائق کاار آناان آگااه گردناد و باه مقابواه باا آناان
بپردازند .آنان از سال  800ق 1398 /.م .به بعد موفق شدند که بسیاری را مخویانه فریوته خود سازند
پبراون 518 :1339 ،و 519؛ دهخدا .)483 :11 :1337 ،هاهراً به عوت استقبال بکتاشیان از حروفیاان،
حروفیه گروه عظیم و مقتدری از بکتاشیه را زیر پن ه و نظارت خود گرفت و این مسأله نیز ،باعاث
رخنه حروفیان در دستگاه حکومتی و ان ام فعالیتهای گسترده در ممالک عثمانی گشات و متعاقبااً
فتنههای بسیاری به بار آورد.
در طی قرنهای  10و  11ق 16 /.و  17م ،.حروفیه بخش اصوی عقاید بکتاشیان را تشاکیل داده
است .بالیم سوطان پیر دوم بکتاشیه ،در یکی از نوسهای خود از اصول و ارکان حروفیه سخن گوتاه
است پخیاوی260 :1379 ،؛ آژند ،)115 :1369 ،که این مسأله نیز نشان از رخناه عقایاد حروفیاه در
میان بکتاشیه و مناسبات بین آنها دارد .حروفیه در این دوران نمایندگانی به منااطق مختواف اعازام
کردند و به این طریق نووخ خود را گسترش دادند .تأثیرگذاری حروفیه بر بکتاشیه در ایان دوران تاا
اندازهای بود که توکیک حروفیه از بکتاشیه بسیار مشکل بود ،چرا که افکار آنها با هم گاره خاورده
بود .اما نسبت تأثیرپذیری گروههای بکتاشی پراکنده در مکانهای جغرافیایی مختوف یکسان نباود و
بکتاشیان منطقه بالکان بیش از بکتاشیان آناطولی از حروفیاان تاأثیر گرفتناد پاساووار- 150 :1391 ،
 .)149در واقع در این دوره ،تاریخ و سرنوشت حروفیه با بکتاشیه پیوند عمیقی داشت و بکتاشیان با
تکیه بر حروفیه و بهرهمندی از حمایت معنوی آنان در جنگ و جهاد ،نووخ سوطه خاود را در ارتاش
عثمانی بیشتر نمودند.
با وجود جایگاه محکم حروفیه در میان بکتاشیه ،در روم ایوی و برخی سارزمینهاای آنااطولی،
گاهی حروفیان برای دوام و قوام طریقت خویش و حواظ اعتقاداتشاان ،هااهری بکتاشای باه خاود
گرفتهاند و بدین طریق توانستهاند تا قرن  13ق 19 /.م .اصول حروفیگری خود را حوظ کنند .با این
وجود ،حروفیان به هاهر بکتاشی ،نام حاجی بکتاش را تنها برای حوظ جان خود بر زبان میآوردناد
و در اصل از نظر آناان هام پیار و هام خداوناد ،فضالاهلل باود پخیااوی .)261 :1379 ،تظااهر باه
بکتاشیگری ،در اصل گویای این مسأله است که حروفیاان بارای حواظ آداب و اصاول حروفیاه و
معتقدات خود ،همواره در تالش بودند ،به گونهای که حتی حاضر بودند هاهری بکتاشای باه خاود
گیرند.
حروفیه در میان طریقت مولویه نیز نووخ کردند و قسمتی از اعتقادات و اندیشههای خاود را وارد
این طریقت نمودند .مقوله استوا نیز که بسیار مورد نظر حروفیه بود و از آیه قرآنای «الارحمن عوای
العرش استوی» گرفته شده بود ،در مولویه تأثیر بسیاری گذاشت .باه اعتقااد مولویاان کسای کاه باه

 /258فصلنامه عرفان اسالمی * سال هفدهم * شماره  * 66زمستان 99

خالفت معنوی و حقیقی میرسید ،به مقام استوا نیز واصل میشد .کتاب جاویادان فضالاهلل نیاز در
بین مولویان خوانندگانی داشته است .اما با آن که مولویان م ذوب تأویالت باطنی حروفیه شادند و
از استوا و بیست و هشت و سی و دو حر

صحبت کردند ،هرگز فضلاهلل را به جای جااللالادین

مولوی ننشاندند .برخی مضامین حروفی در اشعار بزرگان مولوی نیز ،مناسبات حروفیاه و مولویاه را
نشان میدهد پخیاوی261 :1379 ،؛ آژند .)121 :1369 ،در حالت کوی ،تعاالیم و ت ربیاات ماذهبی
حروفیه ،موقعیت و عموکردهای اجتماعی و سیاسای آناان در قومارو عثماانی ،و نیاز فعالیاتهاای
گسترده رهبران حروفی را ،میتوان از عوامل مهم تأثیرگذاری حروفیه بر طریقتهای نام برده قومداد
نمود.
مناسبات حروفیه با دولت عثمانی
از آن ا که عقاید حروفیه و فعالیتهای آنان در قرن  8ق 14 /.م .در آسیای صاغیر و روم ایوای،
بستری مناسب یافت و انتشار بسیاری کرد و جماعت زیادی پیرو آن شدند ،داعیان حروفی در صادد
آن شدند که از نظر سیاسی به صاحبان قدرت نزدیک شوند تا از راه نواوخ در افکاار و اندیشاههاای
آنان به اهدا

و مقاصد سیاسی خود که در نهایت به دست گرفتن اختیاارات حکاومتی باود جاماه

عمل بپوشانند .حروفیان در میان قدرتمندان به دنبال متحدی بودند که پاذیرای آیاینشاان باشاد تاا
دیدگاهها و گرایشهای خاص حروفیان را به کرسی بنشاند و در واقع آیین آنها را رسامیت بخشاد
پخیاوی258 :1379 ،؛ آژند .)117 :1369 ،بدین ترتیب آنان با تالشهای بسیاری توانستند تا قارن 9
ق 15 /.م .افزون بر انتشار عقایدشان در میان ینیچریها و مردم عادی ،در دربار عثماانی نیاز نواوخ
کنند پay, 2012: 128؛  .)remzi, 2011: 101شااید ایان مساأله از هماین دیادگاه سیاسای آناان
برخاسته باشد که به دنبال یک بازوی نظامی برای اهدا

و اندیشههای خاود بودناد ،تاا بتوانناد بار

قدرت دنیایی و عرفی دست یابند و حکومت خاص خود را بنیاان نهناد پآژناد .)117 :1369 ،آناان
همواره کوشیدند تا حکام عور را به آیین جدید خود گرایش دهند و بر ضاد کساانی کاه مخاالف
ایشان بودند ،سوءقودهایی ان ام دادند .به طوری که برخی اوقات در آنااطولی شاورشهاای ضاد
دولتی به انداختند و مردمان محوی را عویه حاکمیت بسیج کردند پایناال ق323 :1394 ،؛ الپیادوس،
 .)462 :1381اغتشاشات و توطئهگریهای حروفیان عویه حکمرانان ،این مسأله را اثبات میکناد کاه
حروفیه برای کسب قدرت و جایگاه سیاسی ،همیشه در تالش بود .به عبارتی دیگر میتوان طریقات
حروفیه را نوعی طریقت سیاسی نیز قومداد کرد .پیداست که حروفیه نیز بسان هار پدیاده اجتمااعی
دیگر ،در روند خود دچار تغییر و تحول گشت و از اهد

اصوی طریقت خود دور شد .عدهای نیاز

بدون الزام به اصول حروفیه ،به آنان پیوساتند و در نهایات جنابشهاایی عویاه حکاومتگران باه راه
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انداختند.
در طول دوره عثماانی شااهد ایان تغییارات و تحاوالت در حروفیاه هساتیم کاه ،حروفیاان در
عرصههای مختوف ههور یافته و عقایاد انحرافای و فعالیاتهاای آناان موجاب برخاورد خوامانه
عثمانیان با آنان گشت .مراجعه به کتب تاریخی صحت این گوتهها را ثابت میکند .مثالً آوردهاند کاه
در زمان سوطان بایزید اول پ 791-804ق 1389-1402 /.م ،).اباطیال کورآمیاز یاک شااعر حروفای
متخوص به تمنائی باعث شد که وی را با چند تن دیگار از جماعات حروفیاان محکاوم باه قتال و
سوختن نمودند پبراون .)515 :1339 ،منابع به فعالیت حروفیان در طی ساالهاای  816ق 1414 /.م.
تا  822ق 1420 /.م .نیز اشاره دارند .چنانچه آوردهاند گروهی از حروفیان از جمواه بارادر عزالادین
عبدالطیف بن عبدالموک ،معوم یکی از امرای عثمانی ،توانستند در سوطان محمد اول پ 818-825ق/.
 1422-1416م ).نووخ کرده و محبت او را جوب کنند ،تا آن ا که ایشان را در دارالسعاده منازل داد و
لیکن در نتی ه معارضه فخرالدین ع می فقیه ،به بهاناه اعتقااد باه حواول هماه آناان کشاته شادند
پاسووار10 :1391 ،؛ شیبی .)177 :1387 ،در سال  848ق 1444 /.م .نیز حروفیان طریقتای کاامالً پار
طرفدار و پر جمعیت در ادرنه بودند ،حتی یک داعی حروفی ایرانی در دربار عثماانی نواوخ داشات.
عویرغم نووخ حروفیه در ادرنه ،به دلیل دیدگاههای حروفیه در باب مسیح و مسیحیان ،شاایعاتی بار
عویه آنان مبنی بر اینکه حروفیان داعیان مسیحی هستند ،صورت گرفت .چون در این زمان ،تارس از
مواجهه با حموه صویبی مسیحیان در ادرنه گسترش یافته بود ،مردم و عومای سنی نگاران بودناد ،باه
طوری که عوما به تندی واکنش نشان دادند و داعی ایرانی را به آتش کشیدند و پیروان حروفیه را در
ادرنه قتل عام کردند پاسووار10 :1391 ،؛ اینال ق .)324 :1391 ،کامالً مشاخص اسات کاه دساتگاه
حکومتی همواره در هر برههای در صدد مهار قدرت حروفیه و مبارزه با توطئهگریهاای آناان باود.
عوت اصوی این روابط تیاره ،اصاول فکاری و اعتقاادی حروفیاان باود .چارا کاه اغواب مغاایر باا
سیاستهای اجتماعی ،سیاسی و مذهبی عثمانیها بود.
حروفیان در زمان سوطان محمد دوم پ 855-886ق 1451-1481 /.م ).نیز ،ساعی داشاتند کاه از
یک سو در بین سپاه ینیچری طرفدار جمع کنند و از سوی دیگر سوطان را تحتتأثیر قرار دهند .باه
طوری که یکی از رؤسای حروفیه نزد سوطان رفته و پارهای از اعتقادات حروفیه را برای او بیان کرد
تا آن که سوطان به حروفیه متمایل شد و او را با پیروانش در قور پناه داد و حروفیان آزادانه به دربار
رفت و آمد نمودند پطاشاکپری زاده56 :1389 ،؛ay, 2012: 128؛ .)remzi, 2011: 101بعاد از آن
حروفیان مورد حمایت سوطان قرار گرفتند و روابط میاان آناان مثبات و دوساتانه باود پگولپیناارلی،
 .)354 :1382اما رفته رفته عالقه سوطان به حروفیه ،برخی از فقیهان را به وحشت انداخت و باعاث
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شد که آنان به تکویر و تکذیب حروفیه برخواستند و عنوان کردند که حروفیه سوطان را فریاب داده-
اند .بدین ترتیب عرصه در آن سرزمین بر حروفیان تنگ شاد .چنانچاه محماود پاشاا وزیار ساوطان
محمد دوم این ماجرا را به فقیهی به ناام فخرالادین ع مای اطاالع داد و بناای م اازات و کشاتار
حروفیااان توسااط فخرالاادین ع ماای نهاااده شااد پطاشااکپری زاده56 :1389 ،؛ ay, 2012: 132-

135؛remzi, 2011: 101-104؛) .با آن که حروفیان مورد اعتماد سوطان بودند ،اما ساوطان باا هماه
قدرت و شوکت خود در برابر م ازات حروفیه توسط فخرالدین ع می سکوت پیشه کرد .احتمااالً
حمیت و تعوب فخرالدین ع می باعث شده است تا سوطان محماد دوم باا اقادامات او مخالوات
نکند .بدین ترتیب فتوای کور و زندقه حروفیه داده شد و دستور قتل حروفیاان و ساوزاندن اجسااد
آنها صادر گشت .گویند موالنا فخرالدین از شدت تعوب ،خود بر آتش میدمید تا آن ا کاه لختای
از ریش دراز وی آتش گرفت پساامی 1314 ،ق3347 :5 :؛ طاشاکپری زاده .)57 :1389 ،در حالات
کوی این رخداد را میتوان پایانی بر حضور فعال و کوششهای حروفیان در آناطولی قومداد نمود .به
نظر میرسد گاهی امپراطوری عثمانی رفتاری دوگانه با حروفیاه داشات .از جمواه در دوره ساوطان
محمد دوم و آن زمان که وی به حمایت از حروفیه پرداخت .شاید وی جهت حوظ قدرت حکومت
خود ،نگاهی ابزاری نسبت به حروفیه داشت .اما این طریقت از جانب سایر ارکان حکومتی از جموه
فقها و عوما با تقابل مواجه گشت.
زجر و آزار حروفیه در دوره سوطان محمد دوم ،باعث شد که حروفیان به استتار عقیده پرداختند
و به پیروی از اصل تقیه همه جا خویش را گاه به صورت شیعه و گاه سانی و گااه صاوفی معرفای
کردند پپطروشوسکی .)324 :1363 ،سرکوب خشونتآمیز حروفیان که موحد محسوب میشدند ،تاا
قرن  9ق 15 /.م .ادامه داشت .به خووص پس از سوءقودی که به جان بایزید دوم صورت گرفت،
تعقیب و م ازاتها شدت یافت و عدهای از آنان به دست شمشیر شریعت سپرده شادند پایناال ق،
 .)324 :1394حروفیان در عور سوطان سویمان اول پ 926-974ق 1520-1566 /.م ).نیز دسات باه
فعالیتها و تبویغات سیاسی زدند که این فعالیتها به طرد و تبعید آنها از قومارو عثماانی ان امیاد
پآژند .)119 :1369 ،باید خاطر نشان کرد که در طول دوره عثماانی وضاع بار هماین مناوال باود و
تعقیب و تبعیدها کماکان به قوت خود باقی بود .چرا که حروفیه با تکیه بر عقاید خویش که مطاابق
با پایههای شرع نبود ،در عرصههای سیاسی و جنبشهای اجتماعی همواره فعال بود.
چنانچه اسناد عثمانی حاکی از این هستند که در سال  980ق 1573 /.م .طای فرماانی از قضاات
شهرهای فیویبه پبوغارستان) و تاتارپازارجیک خواسته میشود که دو خویوه حروفی به نامهای عیسای
و عثمان در روستای «امور اوباسی» ،و یک حروفی باه ناام مواطوی ایشایق در روساتای «منادیس»
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دستگیر و به مرکز فرستاده شوند .همچنین حروفیان دیگر نیز تحت فشار قرار گیرند و باه م اازات
برسند پاسووار11 :1391 ،؛ خیاوی .)261 :1379 ،تاا اواخار ساال  984ق 1576 /.م .در روساتاهای
حومه فیوبیه ،کشتار حروفیان جریان داشت .در فرمان دیگری به هماان قضاات اعاالم مایشاود کاه
عیسی خویوه و موطوی به قتل رسیدهاند و عثمان خویوه هم دستگیر شده و امار شاده اسات کاه در
مورد بقیه حروفیان الزم است توتیشها ادامه یابد .بادین ترتیاب سارکوبی حروفیاان هماواره اداماه
داشت پاینال ق324 :1394 ،؛ اسووار .)11 :1391 ،از جموه در سال  985ق 1577 /.م .فرمانی صاادر
شد که به موجب آن ،شماری از حروفیان در روم ایوی دستگیر و دو تن از آنان کشته شدند پثباوت،
 .)84 :13 :1388به نظر میرسد عمدهترین عامل کشتار حروفیه جنبه سیاسی داشاته اسات و تاالش
حروفیان برای نووخ در امور سیاسی و حکومتی عثمانی زمینه مبارزه با آنها را فراهم آورده است.
از طرفی نیز حروفیه به خاطر این که اعتقاداتی نظیر عوویان و مغایر شریعت داشتند ،جوب توجه
کرده و جمعیت کثیری از آنان در طول قرن  10ق 16 /.م .در قومرو عثمانی ،مشمول اعمال م ازات
شدند و سیاست تعقیب و سرکوب برای آنان در پیش گرفته شد .چرا که عثمانیان برای طریقتهایی
که اعتقاداتی بر خال

اعتقاد رسمی داشتند ،م ازاتهای سنگین و حتی اعدام تعیاین کارده بودناد

پگولپینارلی 353 :1382 ،و  .)354با این همه تداوم توکر حروفیگری و تعویمات و آموزههای آناان،
همچنان در سرزمین عثمانی باقی ماند و به رشد و گسترش خود در طای قارون  10و  11ق 16 /.و
 17م .ادامه داد پاسووار؛ 12 :1391؛ آژند .)120 :1369 ،البته همواره فرمانهایی نیاز بارای تعقیاب و
دستگیری و اعدام حروفیان در مناطق گوناگون آناطولی و روم ایوی صادر میشاد پنشاان ی:1279 ،
 .)238از این تعقیب و کشتارهای متمادی میتوان تعبیر بار حضاور فعاال حروفیاان در طاول دوره
عثمانی در عرصههای مختوف نمود .چرا که حروفیه در اکثر دورههای بحرانای جامعاه باه صاورت
عکسالعموی در برابر نابسامانیها و آشوتگیهای سیاسی و اجتماعی نمایان شدند .اما هاهراً بیشتر از
آنکه به بهبود وضع موجود کمک کنند ،به دالیل عقاید انحرافی و تمایل باه افارامکااری و میال باه
انتقامجویی از حکومتگران ،در تشدید وضع نابسامان و آشوبگری قادم برداشاتند و باعاث افازایش
فساد و فتنه شدند.
با وجود احتیاطات و تعالیم مخویانه و تقیهای که حروفیه در حوظ اسرار مذهب خود در مموکت
عثمانی میکردند ،در نهایت در ساال  1240ق 1826 /.م .در روزگاار ساوطان محماود دوم پ-1255
 1223م 1808-1839 /.م ،).همراه با بکتاشیه گرفتار عذاب و عقااب شادید شادند .باه طاوری کاه
بسیاری از آنها به قتل رسیدند و خانقاههایشان ویران و مایموکشان به صوفیان نقشبندیه واگذار شاد
پبراون661 :1339 ،؛ مشکور .)142 :1348 ،از آن پس بسیاری از مشایخی که از کشتارها جان ساالم
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به در برده بودند در سوک دراویش نقشبندیه و قادریه و سعدیه درآمدند و در خانقااههاای آناان ،باا
حزم و احتیام ،محرمانه به انتشار عقاید و مبادی خود پرداختناد پآژناد121 :1369 ،؛ ثباوت:1388 ،
 .)84 :13در واقااع فقاادان اسااتراتژی منس ا م و یکپارچااه در برقااراری مناساابات بااا حکمرانااان و
قدرتمندان جامعه و عدم موفقیت آنان در جوب سالطین عثمانی ،من ر به عدم تحمل آناان از ساوی
عثمانیان گشت .این مسأله را میتوان از مهمترین عوامل ناکامی این طریقت در قومرو عثمانی قومداد
کرد.
به طور کوی میتوان گوت ،در دوره عثمانی فعالیتهای حروفیه هماواره در حاوادث سیاسای و
اجتماعی آشاکار اسات .از جمواه آن هنگاام کاه اوضااع دساتگاه حکاومتی را آشاوته مایدیدناد،
شورشهایی را به نوع خود جهت رسیدن به اهادا

سیاسای و اجتمااعی خاود ترتیاب مایدادناد.

انگیزههایی هم که به واسطه حمایت ینیچری و بکتاشیان ای اد میشد ،آنان را در جنابشهاا بیشاتر
توانا میساخت.
تأثیر حروفیه در شعر و ادبیات دوره عثمانی
حروفیان در قرن  9ق 15 /.م .تحت فشار فرهنگ سرزمین عثمانی ،زبان ادبی خود را تغییار داده
و زبان ترکی را جایگزین زبان فارسی نمودند و بسیاری از شعرا و نویسندگان وابسته به حروفیه آثار
خود را به زبان ترکای آفریدناد پصابوریفار69 :1394 ،؛ باراون .)211 :26 :1385 ،در آثاار اصاوی
حروفیان آناطولی ،نظم بیشتر از نثر روا داشت پاسووار .)13 :1391 ،شاعران حروفیه اغوب به شکل
و وزن موی و با شیوه مخووصی برگرفته از بیان یونس امره شعر میگوتند پکاوپریوی-399 :1385 ،
 .)398از این قرن به بعد حروفیگری در آثار منثور و منظوم بسیاری از متووفان این طریقت و سایر
طریقتها منعکس شد .از جموه ،آثار طریقت بکتاشیه متأثر از تعویمات حروفیه بود .بدین ترتیب کاه
بکتاشیان ،در ادبیات ،وزن عروضی و شعر ،اغوب از شیوه حروفیه استواده میکردند .آثاار بکتاشای-
حروفی که به وزن عروضی پدید آمد ،در ابتدا بسیار مهم و ارزشمند بود ،اما بعدها تنازل پیادا کارد
پاوزون چارشیلی600 :1 :1377 ،؛ کوپریوی .)398-399 :1385 ،توکرات حروفیه در تواویر زینت-
بخش خانقاههای بکتاشی نیز تأثیر گذاشته بود .از جموه چهره بزرگانی چون حضرت عوی پع) ،اماام
حسن پع) و امام حسین پع) را با ترکیب نمودن حرو

اسامی هر یک از ایشاان ترسایم مایکردناد

پشیمل539 :1375 ،؛ خیاوی .)257 :1379 ،در واقع اثرگذاری توکرات عرفاانی حروفیاه در ادبیاات
دوره عثمانی نشان از دارد که گیرایی اندیشه عرفانی حروفیان در جامعاه عثماانی بسایار بااال باود و
حروفیه از لحاظ فرهنگ و ادب جایگاه برجستهای را به خود اختواص داده بودند.
از آن ا که حروفیان بر فرهنگ و هنر و اوضاع اجتماعی عثمانیان تأثیر عمیقای گذاشاتند ،برخای
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شاعران عثمانی نیز از شاعران حروفیه تاأثیر گرفتناد .از جمواه شااعران حروفای ،نسایمی ،رفیعای،
حیرتی ،محیطی ،پناهی ،عرشی ،مثالی ،روحی بغدادی و عالی را میتوان ناام بارد .آناان باا ریخاتن
آموزههای حروفی در هر

نظم ،توانستند باورها و اندیشههای خود را به تودههای بیشتری قبوالنده

و تا دورترین مناطق برسانند پاساووار13 :1391 ،؛ خیااوی .)260 :1379 ،نسایمی بزرگتارین شااعر
حروفی ،با سرودههای موتهب و پر احساس خود ،نقش عمیقی بر شعر ترکی بر جاای نهااده اسات.
وی هم اشعار فارسی و هم اشعاری به ترکای ساروده اسات پریااحی134 :1369 ،؛ شایمل:1375 ،
 .)539به طور کوی میتوان گوت ،با این که طریقت حروفیه از لحاظ ادبی تحتتأثیر فرهناگ و ادب
ترکی سرزمین عثمانی رشد و ترقی نمود ،ولی با وجود این ،توکرات حروفیه تا حدی در آثار مبوغان
و شاعران دوره عثمانی نهادینه شد که موجب نشر افکار و عقاید حروفی در میان سایر طریقتها نیز
گردید.
نتیجهگیری:
حروفیه یکی از طریقتهای صوفیه بود که دارای اعتقادات باطنی و تأویال محاور بودناد .آناان
معتقد بودند انسان در عالم ت سم االهی است و هر کس بتواند خویشتن را بشناسد ،خواهد توانست
به مقام خدائی برسد .همچنین معاد را انکار میکردند و معتقد بودند بهشت انسان همین دنیاا اسات.
آنها ضمن داشتن مرام و مسوک مذهبی انحرافی ،پیرو قانون برابری و مساوات در جامعاه و مباارزه
با هوم و ستم اقویا بودند .در نتی ه از نظر اجتماعی و اقتوادی عدالت و مساوات را خواستار بودناد
و از نظر سیاسی مبارزه عویه تبعیض طبقاتی از جانب حکومتگران را مدنظر داشتند .این دیدگاههاای
حروفیان باعث گردید ،حروفیه در خاستگاهش ایران ریشه نگرفات و سارکوب گشات .اماا مبوغاان
اصوی حروفیه همچون عویاالعوی و عمادالدین نسیمی برای نشر عقاید و اندیشاههاای حروفیاه باه
قومرو عثمانیان پناه جستند و خاصه در آسیای صغیر و روم ایوی با اعالم برابری همه ادیان ،به تبویاغ
محتاطانه حروفیگری و تعویم رساالت حروفیاه در میاان مساومانان و مسایحیان پرداختناد .انتشاار
حروفیه به حدی گسترده شد که اندیشه حروفیگری هم در میان سایر طریقتهای صوفیه نووخ کرد،
هم در فرهنگ و ادب عثمانی مؤثر واقع شد .با گسترش ایان طریقات ،حروفیاان از یاک طار
اصنا

و پیشهوران روابط عمیقتری برقرار نمودند ،و از طر

باا

دیگر باا برقاراری رواباط پایادار باا

بکتاشیه ،توانستند در قالب کساوت بکتاشای در قومارو عثماانی نواوخ گساتردهای کنناد و جایگااه
محکمتری یابند .نووخ آنان تا حدی بود که حتی گاهی قدرت نووخ در دربار را نیز پیدا کردند .با ایان
حال ،آنان در زمانهایی که نابسامانی و آشوتگی بر جامعه حاکم بود ،در قالاب نهادهاای حماایتی و
حواهتی در جامعه و به عنوان واکنشی ضروری برای مقابوه با هوام و دفاع بیاداد در صاحنه حاضار
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میشدند .حتی حروفیان گاهی میکوشیدند تا در بین حکام عور نیز رخنه کنند تا بتوانناد بار آنهاا
تسوط یابند و از این طریق به اهدا

سیاسی خود نیز نائل شوند و آن زمان که از جانب آنان مطارود

میشدند ،در صدد سوءقودهایی بر عویه آنان میشدند و برای رویارویی بهتر با طبقاه حااکم ،نواوخ
خود را بین ینیچریان بیشتر مینمودند و بسیاری از آنان را به سوی خود میکشیدند.
در نهایت ناسازگاری اصاول ماذهبی حروفیاه باا عثماانیهاا ،مواضاع سیاسای و توطئاههاا و
شورشهایی که حروفیان عویه حکومتگران عثمانی داشتند ،باعث شد که حروفیه نزد عوماا و دولات
عثمانی منوور واقع شدند و در اکثر برهههاا ماورد تبعیاد و تعاذیب دولات عثماانی قارار گرفتناد.
حروفیان با وجود احتیاطات و تعاالیم مخویاناه ،ساران ام در دوره ساوطان محماود دوم ،باه هماراه
بکتاشیه که نووخی بیش از حد در امور سیاسی و داخوی عثمانی پیدا کرده بودند ،جنابشهاایی عویاه
حکومت عثمانی به راه انداختند .بدین ترتیب زمینه انحالل حروفیه فاراهم گشات و در ساال 1241
ق 1826 /.م .گرفتار عذاب و عقاب شدید شدند و بسیاری از آناان کشاته شادند و خانقااههایشاان
ویران و اموالشان به صوفیان نقشبندیه واگذار شد.

منابع و مآخذ:
 -1آژند ،یعقوب ،پ ،)1369حروفیه در تاریخ ،چاپ اول ،تهران ،نشر نی.
 -2ابن ح ر العسقالنی ،ابوالوضل احمد بن عوی بن محمد بن احمد ،پ 1392ق ،).انباء الغمار بابنااء العمار،
تعویقات :حسن حبشی ،جزء الثانی ،حیدرآباد دکن.
 -3اسووار ،فاتح ،پ ،)1391حروفیه از ابتدا تاکنون با استناد به منابع دست اول ،ترجماه :داوود وفاایی ،چااپ
اول ،تهران ،مولی.
 -4اصال عربانی ،ابراهیم ،پ ،)1374کتاب گیالن،

 ،2چاپ اول ،تهران ،گروه پژوهشگران ایران.

 -5االمین ،شریف یحیی ،پ ،)1378فرهنگنامه فرقههای اساالمی ،ترجماه :محمدرضاا موحادی ،چااپ اول،
تهران ،باز.
 -6الزم ی االسوزاری ،معین الدین محمد ،پ ،)1338روضات ال نات فی اوصا
اهتمام :محمد اسحاق،

مدینه هارات ،باه ساعی و

 ،2تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 -7اوزون چارشیلی ،اسماعیل حقی ،پ ،)1377تاریخ عثمانی،

 ،1ترجمه :ایر نوبخت ،چاپ دوم ،تهاران،

کیهان.
 -8امامی خوئی ،محمدتقی ،پ ،)1392ترکان ،اسالم و عووی گاری-بکتاشای گاری در آنااطولی ،چااپ اول،
تهران ،پژوهشگاه عووم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -9اینال ق ،خویل ،پ ،)1394امپراتوری عثمانی عور متقدم ،1600-1300ترجمه :کیومرث قرقوو ،چااپ دوم،
تهران ،بویرت.
 -10براون ،ادوارد ،پ ،)1339از سعدی تا جامی ،ترجمه :عوی اصاغر حکمات ،چااپ دوم ،تهاران ،دانشاگاه
تهران.
 ،---- ،---- -11پ« ،)1385نوشتههای حروفیه و ارتبام آنان با طریقه دراویش بکتاشی» ،در فرهنگ ایاران
زمین،

 ،26زیر نظر ایر افشار ،ترجمه :عطاءاهلل حسنی ،چاپ سوم ،تهران ،سخن.

 -12پطروشوسکی ،ایویا پاولویچ ،پ ،)1363اسالم در ایران از ه رت تا پایان قرن نهم ه ری ،ترجمه :کاریم
کشاورز ،چاپ هوتم ،تهران ،پیام.
 ،1351 ،------- ،--------- -13نهضت سربداران خراسان ،ترجمه :کریم کشاورز ،تهران ،پیام.
 -14تاره ،مسعود ،پ« ،)1387توو  ،آسیای صغیر و بالکان» ،در دایرهالمعار
کاهم موسوی ب نوردی ،تهران ،مرکز دایرهالمعار

بزرگ اسالمی،

 ،15زیر نظر

بزرگ اسالمی.

 -15تربیت ،محمدعوی ،پبیتا) ،دانشمندان آخربای ان ،چاپ دوم ،تبریز ،بنیاد کتابخانه فردوسی.
 -16ثبوت ،اکبر ،پ« ،)1388حروفیه» ،در دانشنامه جهان اسالم،
اول ،تهران ،بنیاد دائرهالمعار

 ،13زیر نظر غالمعوی حداد عاادل ،چااپ

اسالمی.

 -17جعوریان ،رسول ،پ ،)1388تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طووع دولت صووی ،چاپ سوم ،تهران ،عوم.

 -18حافظ ابرو ،پ ،)1380عبداهلل بن لطفاهلل ،زبده التواریخ،

 ،4توحیح :کمال حا ساید جاوادی ،چااپ

اول ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -19خواند میر ،غیاث الدین بن همام الدین ،پ ،)1362تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشار،

 ،3تهاران،

خیام.
 -20خیاوی ،روشن ،پ ،)1379حروفیه پتحقیق در تاریخ و آراء و عقاید) ،چاپ اول ،تهران ،نشر آتیه.
 -21دورسون ،داود ،پ ،)1391دین و سیاست در دولت عثمانی ،چاپ اول ،تهران ،سازمان چاپ و انتشاارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -22دهخدا ،عوی اکبر ،پ ،)1337لغتنامه،

 ،11زیر نظر :محمد معین ،به قوم گروهی از نویسندگان ،تهران،

دانشگاه تهران.
 -23خکاوتی قراگزلو ،عویرضا ،پ« ،)1376حروفیه ،پیش درآمد نقطویه» ،معار  ،دوره چهاردهم ،شماره یکم.
 -24رابینو ،ه .ل ،پ ،)1357والیات دارالمرز ایران پگیالن) ،ترجمه :جعور خمامیزاده ،رشت ،کتابوروشی طاعتی.

 -25راوندی ،مرتضی ،پ ،)1374تاریخ اجتماعی ایران،

 ،8چاپ اول ،تهران ،نگاه.

 ،----- ،----- -26پ ،)1997تاریخ اجتماعی ایران،

 ،9چاپ اول ،سوئد ،استکهوم ،آرش.

 -27ریاحی ،محمدامین ،پ ،)1369زبان و ادب فارسی در قومرو عثمانی ،چاپ اول ،تهران ،پاژنگ.
 -28ریتر ،هوموت ،پ« ،)1385آغاز فرقه حروفیه» ،در فرهنگ ایران زمین،

 ،10زیر نظر ایر افشار ،ترجمه:

حشمت مؤید ،چاپ سوم ،تهران ،سخن.
 -29زرینکوب ،عبدالحسین ،پ ،)1393دنباله جست و در توو
 -30سامی ،شمس الدین ،پ 1314ق ،).قاموس االعالم،
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 -44گولپینارلی ،عبدالباقی ،پ ،)1382مولویه پس از موالنا ،ترجمه :توفیق ه .سبحانی ،چاپ اول ،تهران ،نشر عوم.
 ،------- ،------ -45پ ،)1378مالمت و مالمتیان ،ترجمه :توفیق ه .سبحانی ،چاپ اول ،تهران ،روزنه.
 -46عزاوی ،عباس ،پ 1425ق ،).موسوعه تاریخ العراق بین احتاللین،

 ،2چاپ اول ،بیروت ،الدارالعربیه لوموسوعات.

 -47عویا  ،رستم ،پ ،)1353دیوان فارسی فضلاهلل نعیمی تبریزی و عمادالدین نسیمی شیروانی ،چاپ اول ،تهران ،دنیا.

 -48الپیدوس ،ایرا م ،پ ،)1381تاریخ جوامع اسالمی ،ترجمه :عوی بختیاریزاده ،چاپ اول ،تهران ،اطالعات.
 -49مدرس تبریزی ،محمدعوی ،پ ،)1369ریحانةاالدب،

 ،5چاپ سوم ،بی جا ،کتابوروشی خیام.

 -50مدرسی چهاردهی ،نورالدین ،پ ،)1382سوسوههای صوفیه ایران ،چااپ دوم ،تهاران ،شارکت انتشاارات
عومی و فرهنگی.
 ،------ ،------------ -51پ ،)1389سیری در توو

در شر حال مشایخ و اقطااب ،چااپ ساوم،

تهران ،اشراقی.
 -52مشکور ،محمدجواد ،پ« ،)1348فتنه حروفیه در تبریز» ،بررسیهای تاریخی ،سال چهارم ،شماره چهارم.
 -53میر فطروس ،عوی ،پبیتا) ،جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان پنقطویان) ،تهران ،بامداد.
 -54نسیمی ،سید عمادالدین ،پ ،)1972دیوان ،مقدمه و توحیح :حمید محمدزاده ،باکو ،آخر نشر.
 -55نشان ی ،محمدپاشا ،پ ،)1279تاریخ نشان ی ،استانبول ،مطبعه آمره.
 -56هیئت ،جواد ،پ ،)1380سیری در تاریخ زبان و له ههای ترکی ،چاپ سوم ،تهران ،پیکان.
 -57یاشار اجاق ،احمد ،پ« ،)1375بالیم سوطان» ،در دانشنامه جهان اساالم،
عادل ،چاپ دوم ،تهران ،بنیاد دائرهالمعار

 ،2زیار نظار غالمعوای حاداد

اسالمی.
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Hurufism in Ottoman Empire: Case Study
Masoumeh Dorsar1, Mahboubeh Mahdavian2, Alireza Roohi Mirabadi3

Abstract:
Hurufism was one of the most important and influential Sufi sects in
the history of the Ottoman Empire and its study of its relations with the
Ottoman government is very important in order to clarify the angle of the
Ottoman state's connection with the Sufi sects. Backgrounds of the origin
of letters in the 8th century AH / 14 AD. Returns to Iran. When this sect
was founded in Anatolia, it was able to expand its influence in the
Ottoman Empire through its connection with Bektashi and to play a role in
the political and social developments of the Ottoman Empire for several
centuries. The basic demand of the present study is to study how the
formation and maturation of letters in the Ottoman Empire by looking at
the origins and beginnings and also the relations and effects of letters on
other Sufi methods, especially Bektashi and also the political and social
role of letters It is in the Ottoman Empire. Research method In this
research, descriptive-analytical method and data collection method is also
library.
The results and achievements of this study show that from the first
years of the establishment of the Ottoman state, there were relations
between this government and the alphabetic way, and the claimants of the
alphabet with influence in the Ottoman territory, and establishing strong
relations with Baktashia and influence among nations. Christian and the
Yenicheri Army promoted the ideas of the alphabet. In order to achieve
their social and political goals, the Al-Harfis were always engaged in
activities against the Ottoman rulers, which were caused by their heretical
views and conspiracies against the Ottoman government. Throughout the
centuries, they sought to suppress and persecute them.
Keywords: Hurufism, Ottoman, Fazlullah, Asia Minor.
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