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علویان و بکتاشیه ترکیه و تأثیر احتمالی آنها در برآورد استراتژیک ایران
علیرضا مقدم1

چکیده

کار•می•رود.•علویان•با•وجود• که•برای•همه•ی•علویان•و•بکتاشیان•در•ترکیه•به• علویان،•عنوانی•اس���ت•

برخ���ی•اختالفات•عقیدتی•با•ش���یعیان،•در•برهه•ای•از•تاریخ،•با•توجه•به•تقابل•عثمانی•ها•با•ایش���ان،•

گر•چه•با•تحکیم•تش���یع•فقاهتی•در•ایران،•از•س���ویی•و• به•حکومت•صفویه•در•ایران•نزدیک•ش���دند.•ا

گرفتند،• دوری•علویان•از•فقه•و•ش���ریعت،•از•سوی•دیگر،•علویان،•به•تدریج،•از•حکومت•ایران•فاصله•

کات•علویان• با•ش���کل••گیری•انقالب•اسالمی•ایران•و•با•نگاهی•به•ژئوپلتیک•تشیع•و•وجود•برخی•اشترا

که•در•برآورد•اس���تراتژیک•جمهوری•اسالمی• ترکیه•و•ش���یعه•ی•امامیه،•این•پرس���ش•مطرح•می•ش���ود•

ای���ران،•علوی���ان•ترکی���ه•چ���ه•جایگاهی•می•توانند•داش���ته•باش���ند•و•فرصت•ه���ا•و•تهدی���دات•آنها•برای•

که•با• جمهوری•اسالمی•چیست؟•در•پاسخ•به•این•پرسش،•نویسنده•ی•این•مقاله•استدالل•می•کند•

وجود•برخی•ش���باهت•ها•بین•علویان•و•شیعه•ی•امامیه•و•در•نتیجه،•ایجاد•برخی•فرصت•های•قرابت•

و•همکاری•علویان•و•ش���یعه•ی•امامیه•و•همچنین•جمهوری•اس���المی•ای���ران،•محدودیت•ها•و•موانع•

نزدیکی•بین•علویان•و•شیعه•ی•امامیه،•بیش•از•ظرفیت•ها•و•زمینه•های•همکاری•است•و•در•نتیجه،•

امکان•نزدیکی•اس���تراتژیک•این•دو•بعید•به•نظر•می•رس���د.•این•مقاله•می•کوش���د•با•اس���تفاده•از•منابع•

کتابخان���ه•ای•موج���ود•در•خصوص•اعتقادات•و•جایگاه•علویان•ترکی���ه،••به•توصیف•و•تحلیل•زمینه•ها،•

فرصت•ها•و•موانع•همکاری•علویان•و•شیعه•ی•امامیه•بپردازد.

کلیدی:•ایران،•برآورد•استراتژیک،•بکتاشیه،•ترکیه،•علویان• گان  واژ

1.••دانشجوی•دکتری•رشته•ی•مطالعات•خاورمیانه.
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مقدمه 

گفته•می•ش���ود.•در•فرهنگ•ترکیه،• که•امروزه•در•ترکیه•به•جمعیتی•خاص• علویان،•اصطالحی•اس���ت•

گونی•داده•شده•است.•نخستیِن•این•نام•ها،•بکتاشیه،•پیروان• گونا به•جمعیت•مذکور•البته•نام•های•

طریقت•»حاجی•بکتاش•ولی•خراس���انی«•اس���ت،•ولی•امروزه،•در•ترکیه،•واژه•های•علوی•و•بکتاشی•با•

گاه•عنوان• کار•می•رود.•با•این•حال،• گره•خورده••است•و•به•صورت•علوی-•بکتاشی•به• یکدیگر•بس���یار•

علوی،•برای•همه•ی•علوی-•بکتاشی•ها•استفاده•می•شود.

که•از•این•نظر•می•توان•آنان•را•در• علویان•ترکیه•از•نظر•اعتقادی،•ش���باهت•هایی•با•ش���یعیان•دارند•

گر•چه•این•موضوع•به•معنای•نبود•تفاوت•بین•با•ش���یعیان• کرد،•ا زمره•ی•پیروان•اهل•بیت؟مهع؟•تلقی•

نیست.•از•نظر•سیاسی•و•اجتماعی،•علویان•ترکیه•در•دوران•حکومت•عثمانی،•همواره،•مورد•تبعیض•

کار•آمدن•»آتاتورک«•در•ترکیه،•علویان•به•حمایت•از•سکوالریسم•و• و•محرومیت•قرار•داشتند.•با•روی•

کوشیدند•در•عرصه•ی•سیاسی-•اجتماعی• احزاب•ملی•گرای•چپ•پرداختند،•ولی•در•سال•های•اخیر•

کنند.• ترکیه•فعاالنه•تر•رفتار•

ش���باهت•های•علویان•ترکیه•از•نظر•اعتقادی•و•جایگاه•سیاسی-•اجتماعی•آنان•در•ترکیه،•با•توجه•

به•میزان•جمعیت•به••نس���بت•چشم•گیر•آنان،•از•سویی•و•مجاورت•جغرافیایی•شان•با•ایران،•می•تواند•

در•برآورد•استراتژیک•جمهوری•اسالمی•به•ترکیه•تأثیرگذار•باشد.

کش���ور•دارند،•در• که•در•این• ک���ه•علویان•ترکیه•با•توجه•به•نقش���ی• براس���اس•این،•مطرح•می•ش���ود•

برآورد•اس���تراتژیک•جمهوری•اسالمی•چه•جایگاهی•می•توانند•داشته•باشند•و•فرصت•ها•و•تهدیدات•

آنها•برای•جمهوری•اس���المی•چیس���ت؟•برای•پاس���خ•به•این•پرسش•تالش•می•ش���ود•ابتدا•پیشینه•ی•

گیرد.•در• تاریخی•علویان•و•بکتاش���یان•و•س���پس•تفاوت•ها•و•ش���باهت•های•ایش���ان•مورد•بررس���ی•قرار•

ادامه،•جایگاه•علویان•ترکیه•از•نظر•سیاس���ی•و•فرهنگی•در•ترکیه•مورد•توجه•خواهد•بود•و•در•نهایت،•

فرصت•ها•و•تهدیدات•احتمالی•جمهوری•اس���المی•ایران•از•ناحیه•ی•علویان•ترکیه•مورد•بررس���ی•قرار•

گرفت.• خواهد•

پیشینه تاریخی علویان و بکتاشیان

از•اواسط•قرن•پنجم•هجری•به•بعد،•در•نتیجه•ی•تسلط•ترکان•سلجوقی•)به•دلیل•پیروزی•بر•امپراتوری•

روم•ش���رقی•در•نبرد•مالزگرد،•1071(•و•س���پس•مغوالن•بر•جهان•اسالم،•موج•عظیمی•از•قبایل•ترک•نژاد•

کردند.•افزون•بر•این،•پریشانی• گون•به•آس���یای•صغیر•مهاجرت• گونا آس���یای•مرکزی،•با•عقاید•و•افکار•

اوضاع•سیاس���ی•و•اجتماعی•در•مناطق•ش���رقی•جهان•اس���الم،•به•ویژه•از•قرن•هفتم•به•بعد،•موجب•
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گون•مانند•عرفا•و•متصوفه،•باطنیان•و•شیعیان•این•مناطق•به•سرزمین• گونا مهاجرت•ارباب•مذاهب•

گردید.•)الش���یبی،•1359: 22(•صوفی•ها•در•دوران•س���لجوقی•نقش•مهمی•داش���تند.•اعضای• آناتولی•

گون•صوفی•مانند•قلندریه•و•رفاعیه،•از•آس���یای•میانه•و•ش���رق•ایران•به•آناتولی•مهاجرت• گونا حلقات•

می•کردند.•با•مهاجرت•مردمان•ترک،•رهبری•باباهای•صوفی•تثبیت•ش���د.•آنان•اقامتگاه•هایش���ان•را•

کوشیدند•آنها•را•به•بهره•برداری•برسانند.•)•جمالی•فر،• کردند•و• در•منطقه•ی•سکونت•جدید•تأسیس•

1391ال���ف:•42(•در•نتیج���ه•ی•چنی���ن•عواملی،•وضع•مذهبی•و•بافت•اجتماعی•این•س���رزمین•بس���یار•

گش���ت•و•چالش•ه���ا•و•تنش•های•دینی•و•اجتماعی•متع���ددی•به•وجود•آمد.• ناهمگ���ون•و•نامتجانس•

)رستمی،•1385: 48(

بی•تردید،•اوضاع•و•احوال•بس���یار•آش���فته•ی•سیاس���ی•این•س���رزمین،•نقشی•اساس���ی•در•پیدایش•

چنی���ن•وضعیتی•داش���ته•اس���ت.•این•امر،•ب���ه•ویژه•در•م���ورد•قرن•7•ت���ا•10•هجری،•ب���ه•خوبی•صادق•

اس���ت.•در•ای���ن•میان،•آنچه•بی���ش•از•پیش•زمینه•را•برای•ظهور•آش���فتگی•های•دین���ی•و•فکری•آماده•

که•با•وجود•پذیرش•اسالم،• گرد•این•مناطق•بود• می•س���اخت،•عقاید•س���اده•و•عوامانه•ی•قبایل•صحرا

گونه• گاهی•چندانی•از•آموزه•های•این•دین•آس���مانی•نداش���تند.•این•ویژگی•سبب•می•شد•آنها•از•هر• آ

که• کنند،•به•ویژه•هنگامی• تفکر•و•عقیده•ی•مذهبی•جدید•و•حتی•بدعت•آمیزی•به•خوبی•اس���تقبال•

چنین•افکار•و•عقایدی•با•شعارهای•مهدی•گرایانه•و•مساوات طلبانه•این•مردمان•محروم•همراه•شد.•

)چارشی•لی•و•حقی،•1368: 35(

گرایش•های•افراطی•و•غالیانه•ای• در•چنین•فضایی،•زمینه•ی•مناس���ب•برای•ظهور•و•رشد•عقاید•و•

ک���ه•ضمن•مخالفت•ب���ا•عقاید•رس���می•و•معتدل•شهرنش���ینان،•خواهان•ب���ر•هم•زدن• فراهم•می•ش���د•

ک���ه•چنین•عقایدی•از•جانب•روس���تاییان•و•خانه•به•دوش���ان• وضعی���ت•موجود•بودن���د•و•طبیعی•بود•

گرفت•و•آنان•را•برای•تحقق•اهداف•رهبرانش���ان• مح���روم•از•همه•چیز،•به•خوبی•مورد•اس���تقبال•ق���رار•

بسیج•نمود.•)پطروشفسکی،•1354: 63(

گرفتند•و•ارتباط•یونانی•ها•و•ارمنی•ها• صوفیان•روس���تایی•رفتاری•پرتسامح•با•مسیحیان•در•پیش•

کردند.•بدین•ترتیب،•ریش���ه•های•علوی•گری•باید•در•محیط���ی•همچون•آناتولی• را•با•اس���الم•تس���هیل•

کردی• که•در•آن،•فرایند•آمیختگی•بین•جوامع•مسیحی•رهاش���ده•و•قبایل•ترک•یا• جس���ت•وجو•ش���ود•

گونه•ی•متفاوتی•از•اسالم•صوفیانه•را•پذیرفته•بودند. که• رخ•داد•

که•به••ویژه•پ���س•از•حمله•ی•مغول•از•ایران•و•آس���یای•میانه•به•آناتولی• ب���ا•مهاجرت•ه���ای•مختلفی•

کن•در• گروهی•به•زندگی•سا گون•در•آن•منطقه•به••وجود•آمد؛•از•سویی،• گونا گرفت،•دو•جریان• صورت•

شهرها•روی•آوردند•و•از•سوی•دیگر،•ایالت•و•عشایر•ترک•به•اقتضای•شرایط•زندگی•شان،•در•روستاها•
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کوچ•نش���ینی•و•نیمه•کوچ•نش���ینی•ادامه•دادند.•در•این•وضعیت،• و•دش���ت•ها•مس���تقر•شده،•به•زندگی•

کم•)سالجقه•ی• دوگانگی•عقیدتی•و•سیاسی•بین•شهر•و•روستا•به••وجود•آمد.•بی•توجهی•طبقه•ی•حا

روم(•به•حقوق•روستانشینان،•زمینه•ی•مساعدی•برای•تبلیغات•اهل•طریقت•به••وجود•آورد.

گرفت،•قیامی• که•به•رهبری•یکی•از•باباهای•بیان•ش���ده•در•ق���رن•7•هجری•صورت• جنب���ش•بابائیه،•

برای•پایان•دادن•به•ظلم•و•بی•عدالتی•در•حق•ایالت•و•عشایر•مهاجر•به•آناتولی•بود.•پس•از•شکست•این•

گرد•»حاجی•بکتاش•ول���ی«•)از•خلفای•رهبر•جنبش•بابائیه(•جمع• قی���ام،•بس���یاری•از•بازماندگان•آن•به•

گردید.•)جمالی•فر،•1391الف:•20•�•23( آمدند•و•بدین•ترتیب،•طریقت•بکتاشیه•پایه•ریزی•

که•در•اوایل•قرن•8•هجری•در•سرزمین• طریقه•ی•بکتاشیه،•یکی•از•مهم•ترین•طریقت•هایی•است•

گرفت•و•س���پس•در•نواحی•مختلفی•همچون•شام،•مصر•و•شبه•جزیره•ی•بالکان• آس���یای•صغیر•شکل•

گس���ترش•یافت.•مؤس���س•این•طریقه،•»محمدبن•ابراهیم•بن•موسی•خراس���انی«،•معروف•به•حاجی•

که•در•اواس���ط•قرن•هفتم• کاظم؟ع؟•اس���ت• بکت���اش•ولی•)متوفای•669ق(،•از•نوادگان•امام•موس���ی•

هجری•به•سرزمین•آسیای•صغیر•مهاجرت•نمود.•ظاهرًا•حاجی•بکتاش•پس•از•ورود•به•این•سرزمین،•

در•زمره•ی•مریدان•»بابا•اس���حاق«،•پیشوای•جنبش•بابائیه•)مقتول•638ق(•درآمد•و•در•قیام•باباها،•

که• ک���ه•در•س���ال•638•ق•روی•داد،•ش���رکت•نمود.•پس•از•شکس���ت•جنبش•بابائی���ه،•حاجی•بکتاش،•

دولت•س���لجوقی•وی•را•مورد•عفو•قرار•داده•بود،•به•دلیل•نفوذ•بین•بابائیان،•توانس���ت•بقیه•الس���یف•

که•بعده���ا•به•نام•او،• گ���رد•آورد•و•ب���ا•عنوان•»پیر•قلندر«•و•»س���رور•اب���دال«،•طریقتی•بنا•نهاد• ایش���ان•را•

»بکتاشیه«•نامیده•شد.•)رستمی،•1385: 50•�•51(

که•وی•در•ظاهر،•پیرو•مذهب•تس���نن•بود،•ولی•در• گفته•می•ش���ود• درباره•ی•عقاید•حاجی•بکتاش•

که•تلفیقی•بود•از• که•صورتی•از•اسالم•را•تبلیغ•می•کرد• باطن•مذهب•شیعه•داشت.•برخی•نیز•معتقدند•

که•پس•از•خود• عقاید•تسنن•و•نیز•مناسک•مسلمانان•و•مسیحیان.•تعالیم•و•معتقدات•بکتاشیه•نیز•

گرفت،•به•دلیل•آش���فتگی•اوضاع•دینی•سرزمین•آناتولی•و•نیز•تسامح•وتساهل• حاجی•بکتاش•ش���کل•

کلی•و•تغییرپذیر.•با•این•حال،• رهبران•آن•برای•جذب•پیروان•بیشتر،•آمیزه•ای•است•از•عقاید•مبهم،•

گرفته،•وجود•تمایالت•غالیانه•ی•ش���یعی• آنچ���ه•در•این•میان•مورد•تأیید•بیش���تر•صاحب•نظران•ق���رار•

نزد•مریدان•این•طریقت•اس���ت،•چنانکه•این•طریقت•را•وارث•عقاید•مش���ترک•دیگر•فرقه•های•ش���یعی•

باطنی•فعال•در•سرزمین•آناتولی•دانسته•اند.•)همان:•51(

ع���الوه•بر•عقاید•غالت•ش���یعه،•عناصری•از•تعالی���م•صوفیانه،•به•ویژه•صوفی���ان•وحدت•وجودی،•

باورها•و•معتقدات•شمنیزم•ترکی•و•نیز•آموزه•ها•و•معتقدات•حروفیان•را•می•توان•بین•عقاید•بکتاشیه•

دی���د.•ب���ا•وجود•ای���ن،•نفوذ•عقاید•و•اندیش���ه•های•ش���یعی•در•بکتاش���یه،•بیش•از•عناص���ر•دیگر•بوده•و•



لع
لیو
 ن

ب و
اول
لش
ت ن
وکر
 تنه

ثأن
انکی

مأح
لا
نونل

باه
بنرن

وآن
بنب
سن
ارأ

رنت
عن
روأ

نا

11

همین•مسئله•سبب•شده•است•برخی،•آن•را•طریقت•شیعی•از•نوع•غالیانه•ی•آن•بدانند.•)جمالی•فر،•

1391الف:•29(

که•به•تدریج•با•تشیع•درآمیخت،•به• به•عقیده•ی•»ش���یبی«،•بکتاش���یه،•طریقت•صوفیانه•ای•بود•

گویی•این•نهضت،• که•رنگ•و•ش���کل•ش���یعیانه•بر•عناصر•صوفیانه•ی•آن•غلبه•یافت،•چنانکه• گونه•ای•

گرایش•به•تش���یع•پس•از• در•اصل•ش���یعی•بود•و•س���پس•با•تصوف•درآمیخت.•)الش���یبی،•1359: 46(•

که•»بالیم•س���لطان«•)متوفای•922ق(•در•س���اختار•طریقه•ی•بکتاشیه•انجام•داد،•بیش•از• اصالحاتی•

پیش•در•معتقدات•و•آموزه•های•آن•راه•یافت•و•در•نتیجه•ی•این•اصالحات،•اصولی•همچون•ستایش•

که•ب���ه•صورت•تثلیث•»اهّلل،•محمد•و•علی«•بیان•می•ش���د،•به• دوازده•ام���ام؟مهع؟•و•نظری���ه•ی•الوهیت،•

گشتد.•)رستمی،•1385: 52( همراه•برخی•اصول•دیگر،•به•مقررات•این•طریقت•تبدیل•

در•دوره•ای•از•امپراتوری•عثمانی،•برخی•از•بکتاش���یان•توانستند•به•»ینی•چری«•بپیوندند•و•مورد•

گیرند،•ولی•از•زمان•به•سلطنت•رسیدن•»سلطان•محمود•دوم«،•به•آنها•سخت• حمایت•عثمانی•قرار•

گشتند. گرفته•شد•و•در•واقع،•از•دستگاه•امپراتوری•عثمانی•اخراج•

قرن•10•هجری،•زمان•رویارویی•علویه•با•جنبش•صفویه•در•ایران•بود•و•از•این•رو،•یکی•از•مهم•ترین•

که• ادوار•در•تاری���خ•علوی���ه•به•ش���مار•می•رود.•علویه•و•تش���یع•صفوی•-•هر•دو-•در•ش���خصیت•عرفانی،•

ک•داشتند.•)یلر،•1392: 83( بنیان•گذار•سلسله•ی•صفویه•بود،•یعنی•»اسماعیل«،•اشترا

کوچ•نشینی•و•نیمه•کوچ•نشینی• که•زندگی• با•آغاز•دعوت•صفوی•در•آناتولی،•بکتاش���یان•روستایی،•

داش���تند•و•از•حکوم���ت•عثمان���ی•ناراضی•بودند،•به•آنها•پیوس���ته،•تحت•عنوان•قزلب���اش،•صفویان•را•

کردند.•برای•مدت•های•طوالنی،•قزلباش���ان•نام•تعریف•ش���ده•ای•نداشتند.•در•اسناد•عثمانی،• یاری•

آنها•را•زندیق،•رافضی،•ش���یعه•و•ملحد•می•نامیدند.•مدت•ها•بعد،•آنان•به•»علوی«•مش���هور•ش���دند.•

)جمالی•فر،•1391ب:•49(

که•به•دلیل•سرپوش•سرخ•رنگ•دوازده•َتَرکی• نام•تاریخی•آنان،•قزلباش،•به•معنای•»سرخ•سر«•است•

که•بر•س���ر•می•گذاش���تند،•به•این•نام•معروف•شده•بودند.•در•اس���ناد•عثمانی،•قزلباش•به•معنای•مرتد•و•

گروه•های• گردید•و•از•آِن• شورش���ی•آمده•است.•به•همین•دلیل،•معانی•منفی•علوی،•جایگزین•قزلباش•

مرتد•در•ترکیه•شد.•حکومت•عثمانی•برای•جلوگیری•از•نفوذ•صفویان•در•آناتولی،•به•سرکوب•قزلباشان•

آناتولی•)علویان(•دست••زد.•آنها•نیز•سکوت•نکردند•و•قیام•هایی•ضد•عثمانی•به•راه•انداختند.

پ���س•از•صل���ح•آماس���یه•)962ه/•1555م(•و•نی���ز•ب���ا•تحکیم•تش���یع•فقاهت���ی•در•ایران،•ب���ه•تدریج،•

که•اهل•فقه•و•ش���ریعت•نبودند،•از•حکومت•ایران•ناامید•شدند•و•در•پناه•مناطق• قزلباش���ان•آناتولی،•

که•از•قرن• دورافت���اده•و•با•تکیه•بر•تقیه،•به•حفظ•س���نت•ها•و•باورهای•خود•ادامه•دادند.•قزلباش���ان،•
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که•از•بکتاشیان•بود،•در•سلک•حامیان• کمال•آتاتورک،• 19م•به•بعد•»علوی«•خوانده•شدند،•با•ظهور•

کردند.•دوران•جمهوریت•ترکیه،•پای���ان•اختفای•علویان•بود•و• وی•درآم���ده،•از•سکوالریس���م•حمایت•

آنها،•به•تدریج،•وارد•صحنه•ی•سیاسی•ترکیه•شدند.•)جمالی•فر،•1391ب:•49(

گر•چه• در•بررسی•پیش•زمینه•ی•تاریخی•علویه،•ارتباط•آنها•و•بکتاشیه•اهمیت•ویژه•ای•دارد،•زیرا•ا

گروه•با•عنوان•های•متفاوتی•شناخته•شده•اند،•هر•دوی•این•جنبش•ها•در•عقاید•و•شعایرشان• این•دو•

ش���باهت•های•بس���یاری•به•یکدیگر•دارند.•علویان•رابطه•ی•مس���تحکمی•با•بکتاشیه•داشتند•و•هر•دو•

گ���روه•ب���رای•حاجی•بکتاش•ولی•احت���رام•و•تقدس•خاصی•قائ���ل•بودند.•عقاید•و•باورهای•ایش���ان•نیز•

یکسان•بود.•)یلر،•1392:  82(

در•می���ان•علوی���ان•ترکیه،•وجود•اعتقاد•به•خدا•به•عنوان•حقیق���ت،•به•ویژه•تجلیات•این•حقیقت•

که•به•تثلیت•»حق،•محمد،•علی«•منجر•می•ش���ود.• در•محم���د؟ص؟•و•عل���ی؟ع؟،•آن•قدر•مرموز•اس���ت•

)جمالی•ف���ر،•1391ال���ف:•168(•ب���ه•عقیده•ی•ایش���ان،•خ���دا،•ذات•یگانه•ای•اس���ت•مرکب•از•س���ه•اصل•

الیتجزی•به•نا•م•های•»معنی«،•»اسم«•و•»باب«.•این•تثلیث•به•نوبت•در•وجود•انبیا•مجسم•و•متجلی•

گش���ته•اس���ت•و•آخرین•تجس���م،•با•ظهور•اسالم•مصادف•ش���د•و•آن•ذات•یگانه،•در•تثلیث•الیتجزایی،•

در•وجود•علی؟ع؟،•محمد؟ص؟•و•سلمان•فارسی•تجسم•یافت.•)مشکور،•1368: 442(•علویان•آیاتی•

کریم•به•احکام•عبادی•داللت•دارند،•تأویل•می•کنند.•بس���یاری•از•آنان،•احکام•عبادی• که•در•قرآن• را•

که•به•ش���کل• اس���الم•را•انج���ام•نمی•دهند.•بس���یاری•از•علویان•نماز•نمی•خوانند•و•نیاز•)س���جده•ای•را•

رودررو•در•مراسم•جم•انجام•می•دهند(•را•نوعی•نماز•می•دانند.•)جمالی•فر،•1391الف:•133(

ک���ه•علویون،•امروزه،• گفته•می•ش���ود• ب���ا•این•ح���ال،•در•برخی•پژوهش•های•جدید•)دونمز،•1391(•

خ���ود•را•امامی���ه•و•ش���یعه•ی•دوازده•امام���ی•می•دانن���د•و•اصول•دین•و•عقای���د•امامیه•را•قب���ول•دارند•و•

گروهی•از• اهل•بی���ت؟مهع؟•را•معص���وم•می•دانن���د•و•معتقدن���د•غل���و•درب���اره•ی•ائمه؟مهع؟•تنه���ا•در•می���ان•

علویون،•آن•هم•به•دلیل•دوری•از•علما•رایج•ش���ده•اس���ت.•همچنین•حلول•و•تناسخ•را•رد•می•کنند•و•

گروه•متصوفه•ی•آنها•همچون•متصوفه•ی•ِفرق•دیگر،•به•تجلی•معتقدند.•)برنجکار،•1379: 168( تنها•

بدین•ترتیب،•می•توان•گفت•علوی•ها،•که•به•آنها•قزلباش•نیز•گفته•می•شود،•شیعیان•دوازده•امامی•

فاقد•روحانیت•هس���تند•و•بیشترش���ان•در•ترکیه•زندگی•می•کنند•یا•به•ص���ورت•مهاجران•ترک،•در•اروپا•

کنده•اند.•• پرا

فرق علویان و بکتاشیان

پس•از•ش���کل•گیری•علویان•و•بکتاشیان،•علویان•در•مناطق•روستایی•باقی•ماندند،•ولی•بکتاشیه•در•
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گردیدند.•این•تفاوت•اجتماعی•سبب•شد• کن•شدند•و•پیروان•فرقه•ای•نهادینه•شده• کز•شهری•سا مرا

گروه،•از•پیروان•تحصیل•کرده• گروه•متفاوت•اجتماعی•تشکیل•دهند.•یکی•از•این•دو• آنان،•به•مرور،•دو•

و•بافرهنگ•و•دیگری،•از•افراد•عوام•و•تحصیل•نکرده•تش���کیل•یافته•اس���ت.•این•ش���یوه•ی•شکل•گیری•

که•هر• که•تعبیر•علوی،•اعم•از•بکتاشی•است،•به•این•معنا• گفته•ش���ود• که•عمومًا• موجب•ش���ده•اس���ت•

بکتاش���ی،•علوی•اس���ت،••ولی•هر•علوی،•بکتاش���ی•نیس���ت؛•)دونمز،•1389: 49•و•یلر،•1392: 82(•به•

گفت،•نسبت•بین•علویان•و•بکتاشیان،•عموم•و•خصوص•مطلق•است. عبارت•دیگر،•می•توان•

که•هر• از•س���وی•دیگ���ر،•برخ���ی•پژوهش���گران•در•نس���بت•بین••بکتاش���یان•و•علوی���ان•بر•این•باورن���د•

چند•بکتاش���ی•گری،•بخش���ی•از•علوی•گری•اس���ت•و•همه•ی•بکتاش���ی•ها•را•می•توان•علوی•نامید،•ولی•

کرم؟ص؟•به•ش���مار•می•رود•و•فرزن���دان•به•دنیاآمده•در• علوی•گ���ری،•نوعی•آیین•برآمده•از•نس���ل•پیامبر•ا

گرفتن•عقاید•و•اندیش���ه•های•ش���خصی،•علوی•به• خانواده•های•علویان،•خود•به•خود•و•بدون•در•نظر•

کسی•علوی•به•دنیا•نیاید،•نمی•تواند• گر• ش���مار•می•روند؛•به•عبارت•دیگر،•علوی•ش���دن،•ارثی•است•و•ا

کتسابی• که•بکتاشی•شدن،•ا گونه•نیس���تند،•به•این•معنا• که•بکتاشی•ها•این• علوی•باش���د،•در•حالی•

گفته• کسی• که•بخواهد،•می•تواند•بکتاشی•ش���ود.•در•واقع،•بکتاشی•به• کس���ی• )اختیاری(•اس���ت•و•هر•

کند،• کرده•باش���د•و•طبق•رس���وم•و•باوره���ای•آن•عمل• ک���ه•این•آیی���ن•و•طریق���ت•را•انتخاب• می•ش���ود•

که•در•چه•خانواده•ای•به•دنیا•آمده•اس���ت.•)واحدی،•1394: 176(•براس���اس•این،• ص���رف•نظر•از•این•

برخی•معتقدند•هر•علوی،•عنوانی•اعم•از•بکتاش���ی•اس���ت.•با•وجود•این•اختالفات•در•خصوص•دایره•

گره• و•مح���دوده•ی•عنوان•علوی،•امروزه،•در•ترکیه•واژه•های•»علوی«•و•»بکتاش���ی«•با•یکدیگر•بس���یار•

گاهی•عنوان• گ���ر•چه•ممکن•اس���ت• کار•می•رود،•ا خ���ورده•اس���ت••و•به•صورت•»علوی-•بکتاش���ی«•ب���ه•

علوی،•برای•همه•ی•علوی-•بکتاشیان•استفاده•شود.

که•تحت•تأثیر•حاج•بکتاش• گروه•هس���تند:•الف.•بکتاش���ی• گفت•علویان•دو• در•مجموع،•می•توان•

گرایش•به•اهل•سنت•دارند•و•افزون•بر•اعتقاد•به•ائمه•اطهار؟مهع؟،•به•خلفا•هم•احترام•می•گذارند• ولی،•

گرایش•به•ش���یعه•دارند•و•تأثیر•چندانی•از• که• و•بیش���تر•در•ش���هرها•زندگی•می•کنند؛•ب.•غیربکتاش���ی•

حاج•بکتاش•ولی•نپذیرفته•اند•و•غالبًا•در•روستاها•زندگی•می•کنند.•عثمانی•ها•برخورد•بدی•با•علویان•

غیربکتاشی•داشتند،•به•ویژه•در•زمان•»سلطان•سلیم•عثمانی«،•همزمان•با•جنگ•چالدران.•علویان•

کوهستان•ها•پناه•بردند•و•در• غیربکتاش���ی•ها•به•دلیل•آزار•دیدن•از•امپراتوری•عثمانی،•به•روس���تاها•و•

خود•فرورفتند•و•دیگران•را•میان•خود•راه•ندادند.
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جایگاه سیاسی- اجتماعی علویان ترکیه 

ده•تا•پانزده•درصد•جمعیت•ترکیه،•یعنی•هش���ت•تا•س���یزده•میلیون•نفر•را•علویان•)ش���یعیان(•تشکیل•

می•دهند.•علویان•ترکیه•در•جنوب•ش���رقی•آناتولی•زندگی•می•کنند.•اس���تقرار•ش���یعه•در•این•بخش•از•

که•ش���یعه•در•همه•ی•جماعت•های•عشایری•غلبه• فالت•آناتولی،•به•قرن•11،•یعنی•به•زمانی•می•رس���د•

داشت.•)توال،•1380: 61(

که•ش���یعیان•دوازده•امامی•هس���تند،•برخالف• گفته•ش���د،•علوی���ان•ترکیه•با•ای���ن• که• گونه• هم���ان•

ایرانیان،•روحانیتی•س���ازمان•یافته•و•منس���جم•ندارند.•افزون•بر•این،•الهیات•علوی،•به•دلیل•تربیت•

دینی•مس���تقل•خود،•موضوعاتی•بس•غیر•منتظره•در•اس���الم•به•مذهب•افزود•و•ش���خصیت•هایی•در•

مقام•تقدیس•نشاند.•)توال،•1380:  64(

فق���دان•س���ازمان•یافتگی•و•این•محتوای•وی���ژه،•در•دوران•حکومت•عثمانی،•نه•تنه���ا•علویان•را•با•

که•برای•آنان•پیگردها،•ستم•ها•و•محرومیت•های•اجتماعی•بسیار•به• کرد،• سوء•ظن•عثمانی•ها•روبه•رو•

کشتارهای•دوره•ای•علویان،• بار•آورد.•در•خالل•دوران•عثمانی،•علویان•تحت•تبعیض•قرار•داش���تند.•

تا•قرن•16•ثبت•ش���ده•اس���ت.•علوی���ان•همچنان•از•س���ازمان•های•نظامی•و•نیز•مش���اغل•اداری•اخراج•

می•ش���دند.•)Robbins, 1991: 8(•دول���ت•عثمانی،•فرزندان•علویان•را•به•م���دارس•دولتی•راه•نمی•داد•

که•به•علوی•قرآن• کس���ی• گرفتن•قرآن•برای•علویان•ممنوع•ش���ده•بود•و• و•حتی•بدتر•از•این،•به•دس���ت•

گناه•بزرگی•مرتکب•می•ش���د.•عثمانیان•فش���ارهای•جس���می•و•روانی•بس���یاری•بر•علویان• می•فروخت،•

کافر•و•زندیق•می•دادند.•آنان•را•خودی• وارد•می•کردند•و•به•آنان•القاب•مختلفی•مانند•رافضی،•فالح،•

نمی•دانستند•و•همیشه•نادیده•می••گرفتند.•)دونمز،•1389: 23(

کمال•آتات���ورک•در•ترکیه•جدید،•علویان•از•نخس���تین• کار•آمدن• پ���س•از•فروپاش���ی•عثمان���ی•و•روی•

که•به•حکومت•تازه•تأس���یس•آتاتورک•روی•خوش•نش���ان•دادند.•به•نظر•می•رس���د• گروه•های���ی•بودن���د•

گفته•ش���ده•در•دوران•عثمان���ی،•دلی���ل•اصلی•پیوس���تن•جمعی•و•عمی���ق•علویان•به• محرومیت•ه���ای•

آتاتورک•است؛•به•عبارت•دیگر،•جمهوری•غیرمذهبی•تازه•تأسیس•آتاتورک،•برای•علویان•در•مقایسه•

گذش���ته،•دژ•محافظ•به•ش���مار•می•آمد.•افزون•بر•این،•پیام•تجددخواهی•آتاتورک،•با• با•ظلم•و•س���تم•

کافی•تطابق•داش���ت؛•از•این•رو،•از• برخی•مواضع•علویان•در•زمینه•ی•لزوم•تحول•جهان،•به•اندازه•ی•

آغ���از،•علوی���ان•به•صورت•حامی•مهم•آتاتورک•درآمدند.•دوره•ی•پ���س•از•جنگ•و•تحوالت•اقتصادی•و•

اجتماع���ی•ترکی���ه•در•این•دوران،•تحولی•دوگان���ه•در•جامعه•ی•علویان•به•وجود•آورد.•از•س���ویی،•آنان•

ب���ه•مهاج���رت•در•داخل•و•نی���ز•خارج•مرزه���ای•ترکیه•روی•آوردند•و•از•س���وی•دیگر،•ب���ه•احزاب•چپ•و•

گذر•زمان،•به•جدی•ترین•متحد• تش���کیالت•س���ندیکایی•ترکیه•پیوس���تند.•به•این•ترتیب،•علویان•در•
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شیوه•ی•غیرمذهبی•آتاتورک•تبدیل•شدند.•)توال،•1380: 62(

گرفتن•شیوه•ی•غیرمذهبی•حکومت•داری•در•زمان•آتاتورک،•علویان•برای•نخستین•بار• با•در•پیش•

فرصت•یافتند•موقعیت•خود•را•در•جامعه•بهبود•بخش���ند•و•به•اندازه•ی•زیادی•مورد•حمایت•آتاتورک•

واقع•ش���دند.•نابودس���ازی•همه•ی•مؤسسات•مسلمانان•سنی•و•جداسازی•نهادهای•مذهبی•آنان•از•

گر•چه•علوی���ان•نیز•نهادهای•مذهبی• حکوم���ت،•رس���مًا•جایگاهی•برابر•با•اهل•س���نت•به•علویان•داد.•

خود،•یعنی•جمخانه•ها•را•توقیف•ش���ده•دیدند،•ولی•موضع•حمایتگرانه•ی•آنان•از•دولت،•وجه•غالب•

 ,Mcdowall(•.که•با•به••کارگیری•تقیه•توانس���تند•در•خفا،•علوی•راس���تین•باش���ند داش���ت،•ضمن•این•

)128 :1997

کردهای•ترکیه• که•در•جریان•شورش• حمایت•علویان•از•حکومت•آتاتورک•به•اندازه•ای•نمود•داشت•

کردند.•این•مسئله،•می•تواند• کرد،•به•ش���دت،•به•شورش���یان•س���نی•)کرد(•حمله• در•1925•م،•علویان•

گر•چه•هدف•رهبری•شورش،•خودمختاری•یا•حتی•استقالل• کند.•ا دووجهی•بودن•شورش•را•توجیه•

گروه•ها•و•دس���ته•های•شورش���ی•براس���اس•انگیزه•های•مذهبی•عمل•می•کردند•و• کردس���تان•بود،•ولی•

کرد،•به•دلیل•تعصبات•شدید•و• که•علویان• می•خواستند•نظام•قدیمی•خالفت•را•بازگردانند،•حال•آن•

ریشه•دار•اهل•سنت•بر•ضد•آنها،•تمایالت•سکوالریستی•جمهوری•را•ترجیح•می•دادند.•بدین•ترتیب،•

کردهای•ملی•گرای• که•در•چش���م• کردهای•عل���وی،•اقلیتی•در•اقلیت•از•یک•اقلیت•اند• گفت• می•ت���وان•

که•با•هدف•تفرق•قیام• کرد•)پ.•ک.•ک(،•عناصر•نفوذی•دولت•آنکارا•به•شمار•می•روند• کارگران• حزب•

گرفته•می•شوند.•)توال،•1380: 63( کار• کردهای•ترکیه•به•

گ���ر•چه•علویان•حت���ی•در•دوران•آتاتورک•و•پس•از•آن•هم•مورد•هجوم•و•تبعیض•بوده•اند.•جنایات• ا

که•آتاتورک•همچنان• کش���تار•درس���یم•)استان•تونجلی(•در•س���ال••1937•م•و•1938•م،• ارتش•ترکیه•در•

کشته•شدن•65/000•تا•هفتادهزار•علوی•ترکیه•شد.•همچنین• بر•مس���ند•قدرت•در•ترکیه•بود،•س���بب•

که•در•آن،•شماری•از•علویان• گردید• برخورد•خشن•دولت•ترکیه•با•اعتراض•علویان،•منجر•به•حوادثی•

کش���ته•شدند.•در•1987•م،•در•ش���هر•قهرمان•ماراش،•در•سال•1980•م•در•شهر•چوروم،•در•1993•م•در•

ش���هر•س���یواس•و•در•1995•م•در•اس���تانبول،•در•درگیری•علویان•و•نیروهای•دولتی،•شماری•از•علویان•

کشته•شدند.•این•حوادث•در•اعتراض•مردمی•به•تبعیض•حکومتی•رخ•داد•و•سران•اعتراض•ها•عمومًا•

افراد•سیاسی•با•افکار•انقالبی•چپ•گرا•بودند.•)دونمز،•1389: 25(

کار•آمدن•حزب• ب���ا•اوج•گی���ری•توان•بالقوه•ی•احزاب•اس���المی•در•ترکی���ه•در•ده���ه•ی•1990•م•و•روی•

کش���ور،•علویان•ترکیه•را• رفاه•به•رهبری•»نجم•الدین•اربکان«،•بنیادگرایی•تس���نن•نوزای•تازه••پا•در•این•

کندگی•آنان•در•سراس���ر• به•دلیل•س���نی•نبودن•تهدید•می•کرد.•ش���مار•چش���م•گیر•جمعیت•علویان•و•پرا
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کرده•اس���ت.• س���رزمین•ترکی���ه،•آن���ان•را•به•عناصر•مهمی•در•س���اختار•ژئوپلتی���ک•داخلی•ترکیه•تبدیل•

که•بیش•از•پیش•به•نظام•غیرمذهبی•ترکیه•و•ارزش•های•چپ•آن•پیوستگی•پیدا•نموده•اند،• علویان،•

که•با• ب���ه•حمایت•از•س���کانداران•می���راث•آتاتورک•ادامه•می•دهند•و•این•بیش���تر•به•این•س���بب•اس���ت•

تهاجم•آشکار•اسالم•گرایان•ترکیه•رو•به•رو•هستند.•)جمالی•فر،••1391الف:•88(

کار•آمدن•حزب•عدالت•و•توس���عه•در•ترکیه•در•س���ال•2002•م•و•با•وجود•همراهی•دولت• پس•از•روی•

»رج���ب•طی���ب•اردوغ���ان«•در•اعطای•برخ���ی•آزادی•ه���ای•مذهبی•ب���ه•اقلیت•های•ترکی���ه،•در•جریان•

که•علویان•به•احزابی• کرد• انتخابات•س���ال•2007•م،•رهبر•بنیاد•جم•علویان،•»عزالدین•دوغان«•اعالم•

که•تأمین••کننده•ی•آینده•ی•جمهوری•سکوالر•ترکیه•باشند.•وی•در•رأس•این•احزاب،•از• رأی•می•دهند•

که•وابس���ته•به•احزاب•سکوالر•ترکیه•است،•زیرا•به•اعتقاد•دوغان،• کرد• حزب•جمهوری•خلق•حمایت•

ح���زب•عدالت•و•توس���عه،••نظم•س���کوالر•ترکی���ه•را•از•بین•خواهد•ب���رد.•)جمالی•فر،•1391ال���ف:•91(•این•

که•میراث•آتاتورک• موضوع•نش���ان•دهنده•ی•عالقه•و•تعلق•خاطر•علویان•ترکیه•به•سکوالریس���م•است•

به•شمار•می•رود.

گذش���ته،•علویان•به•ش���کل•فزاینده•ای•به•چالش•با•سیاس���ت•سکوالریسم•در•ترکیه• در•دو•دهه•ی•

برخاس���تند.•البته•در•بیش���تر•موارد،•علویان•از•انتقاد•مس���تقیم•از•منبع•مشروعیت•بخش•به•اقدامات•

کرده•اند.•علویان•س���ازمان•امور•دینی•را•به• کمالیس���م•پرهیز• سکوالریس���تی،•یعنی•ایدئولوژی•الئیک•

که•متناقض•ب���ا•اصول•قانون• کثریت•اهل•س���نت•متهم•می•کنن���د؛•امری• ت���الش•ب���رای•هضم•آنان•در•ا

اساس���ی•مبنی•ب���ر•برابری•و•نبود•تبعیض•براس���اس•باورهای•دینی•اس���ت.•علویان•مدعی•هس���تند•از•

که•س���ازمان•امور•دینی•فقط•به•ارائه•ی•مذهب•تس���نن•می•پردازد،•آن���ان•مورد•تبعیض•دولت• آن•ج���ا•

کارکنان•س���ازمان•امور•دینی،•از•اهل•سنت•هس���تند•و•فعالیت•های•این•اداره• واقع•ش���ده•اند.•بیش���تر•

کن•مذهبی• همچون•انتش���ارات،•مدیریت•آموزش•دینی،•تفسیر•شریعت،•سیاست•های•مرتبط•با•اما

و•سازمان•دهی•مناسبت•های•مذهبی-•همه-•منطبق•با•تسنن•و•بدون•توجه•به•سنت•علوی•است.•

که•حاصل•جنبش•محافظه•کار•اس���المی•اس���ت•و•منش•اعتدال•و• ک���م•)عدالت•و•توس���عه(،• ح���زب•حا

میان���ه•روی•دارد•و•تا•همین•اواخر،•قربانی•سکوالریس���م•دولتی•در•ترکیه•بود،•در•اواخر•س���ال•2007•م،•

گش���ود•و•وعده•داد• در•اقدامی•س���تایش•آمیز•و•جس���ورانه،•باب•بحث•عمومی•را•درباره•ی•آیین•علوی•

که•پیش���تر•س���ابقه•نداش���ته•است،•به•رسمیت•بشناس���د.•در•این•میان،• گونه•ای• دولت•علویان•را•به•

که•در•آن•مناس���ک• کز•عبادی•علویان،•موس���وم•به•جمخانه•را،• حتی•وعده•داده•ش���د•حکوم���ت،•مرا

که•دولت• اصلی•علویان•برگزار•می•ش���ود،•به•رسمیت•خواهد•شناخت.•این•نکته•ای•انکارناپذیر•است•

کاهش• حزب•عدالت•و•توس���عه•بیش•از•هر•دولت•دیگری،•امکان•رس���میت•یافتن•جامعه•ی•علوی•و•
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که•حکومت،•مذهب•تس���نن•را•تنها• تبعی���ض•نه���ادی•را•در•قبال•آنها•افزایش•داده•اس���ت،•در•حال���ی•

قرائت•مشروع•از•اسالم•در•ترکیه•دانسته،•مورد•حمایت•قرار•می•دهد.•)جمالی•فر،•1391الف:•95(

در•س���ال•2009•م•و•2010م،•دولت•ترکیه،•مرتب،•جلس���اتی•برای•بحث•درباره•ی•مسئله•ی•علویان،•با•

کنار•برگزاری•این• کارشناس���ان•تش���کیل•داد.•دولت•در• حضور•نمایندگان•حکومت،•جامعه•ی•علوی•و•

کز• نشست•ها،•به•اقدامات•نمادین•دیگری•نیز•دست•زد:•به•رسمیت•شناختن•جمخانه•ها•به•عنوان•مرا

کن•مذهبی•یاد•نشد(•و•بازبینی• گردهم•آیی•علویان•)هر•چند•از•جمخانه•ها•صراحتًا•به•عنوان•اما قانونی•

گنجان���دن•مطالبی•درباره•ی•مذهب•علوی•و•اقلیت•های•دیگ���ر•در•آنها.•البته•این• کتاب•های•درس���ی•و•

به•رس���میت•شناختن،•در•عین•حال،•فروکاستن•مذهب•علوی•را•در•چارچوب•سیستم•مرجع•اسالمی•

کنون،•معیار•دولت•در•تعریف•مذهب•علوی،•متأثر•از• تحکیم•می•کرد.•از•بدو•تشکیل•جمهوری•ترکیه•تا

موازین•تسنن•بوده•است.•طبیعتًا•از•این•دیدگاه،•مذهب•علوی•به•عنوان•آیین•متفاوت،•نوعی•انحراف•

از•هنجارهای•تسنن•به•شمار•می•رود.•مطابق•با•بیان•سکوالریستی•دولت،•مذهب•تسنن•مجاز•شمرده•

ش���ده•و•تجلی•آن•در•قالب•نهاد•بوروکراتیک،•یعنی•س���ازمان•امور•دینی،•مس���ئول•س���ازمان•دهی•اسالم•

که•در•پی•حفظ• که•علویان،•س���ازمان•امور•دینی•را•ابزار•حکومت���ی•می•دانند• در•ترکی���ه•اس���ت.•در•حالی•

گزارش•علویان،•س���ازمان•امور•دینی،•نماینده•ی•مطلوب•برای•اسالم• س���لطه•ی•اهل•تسنن•اس���ت،•در•

فرافرقه•ای•و•تضمین•کننده•ی•رفتار•برابر•با•همه•ی•مسلمانان•به•شمار•می•رود.•

»احمد•داوود•اوغلو«،•نخس���ت•وزیر•پیش���ین•ترکیه،•در•س���خنانی•مدعی•شد•اهل•سنت•و•علویان•

در•ترکیه•از•حقوقی•مس���اوی•برخوردارند•و•براس���اس•این•می•توان•درباره•ی•همه•ی•مس���ائل•به•بحث•

که•در•مراس���م•مرتبط•با•عاشورا•در•شهر•»نوشهیر«،•واقع•در•مرکز••ترکیه•سخن• نشس���ت.•داوود•اوغلو،•

کت•بنشیند•و•این•موضوع•در•مبادی•و•اصول•امام• می•گفت،•افزود:•ترکیه•نمی•تواند•در•برابر•ظلم•سا

حس���ین]ع[•متجلی•شده•است.•وی،•در•ادامه،•خواس���تار•تدوین•میراث•فرهنگی•و•دینی•علویان•در•

گفت:•با•ش���ما•مانند•دوست•و•دانشگاهی•و•نه•در•لباس•نخست• ترکیه•ش���د•و•خطاب•به•جمع•حاضر•

که•به•صورت•ش���فاهی•به•ما• کامل•میراث•علوی•بکوش���یم• وزیر•س���خن•می•گویم؛•ما•باید•برای•تدوین•

منتقل•شده•است؛•این•میراث،•بسیار•غنی•است.

که•چندی•پی���ش•نیز•هزاران•ت���ن•از•مردم• ای���ن•اظه���ارات•داوود•اوغل���و•در•حالی•مطرح•می•ش���ود•

علوی•تب���ار•ترکیه•با•تجمع•در•بخش•آس���یایی•اس���تانبول،•بر•ضد•سیاس���ت•های•تبعی���ض••آمیز•دولت•

کردند.•تظاهرکنندگان•با•س���ردادن•شعارهایی• اردوغان•در•قبال•علویان•تظاهرات•اعتراض•آمیز•برگزار•

درباره•ی•حقوق•اقلیت•علوی•در•ترکیه،•خواستار•تحقق•مطالباتشان•از•دولت•آنکارا•شدند.

که•ادعای•الئیک•بودن•دارد،•اجباری•بودن•درس• کشوری• کرده•بودند•در• کید• تظاهرکنندگان•تأ
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دین•و•س���ازمانی•به•نام•س���ازمان•امور•دیانت•بی•معناس���ت،•زیرا•این•سازمان،•تنها•به•مذهب•حنفی•

خدمت•می•کند•و•حق•ندارد•به•اعتقادات•دیگر•حمله•و•اعمال•فشار•نماید.•تظاهرکنندگان•همچنین•

کند•و•از•سیاست•های•خود•ضد• از•دولت•ترکیه•خواس���ته•بودند•اموال•مصادره•ش���ده•ی•علویان•را•آزاد•

)farsnews.com(•.عبادتگاه•های•علویان•دست•بردارد

فرصت ها و تهدیدهای علویان ترکیه نسبت به جمهوری اسالمی ایران

در•سه•دهه•ی•اخیر،•تشکل•های•دینی،•اجتماعی،•فرهنگی•و•سیاسی•علویان•ترکیه•رشد•چشم•گیری•

داش���ته•اس���ت.•برخی•معتقدند•این•رش���د•و•افزایش،•نتیجه•ی•وقوع•انقالب•اس���المی•در•ایران•بوده•

گونه•ای• اس���ت•و•انقالب•اسالمی•توانست•پاس���خی•متقن•به•پرس���ش•های•هویتی•علویان•بدهد،•به•

که•این•موضوع،•زمینه•س���از•ارتباط•بیش���تر•علویان•با•شیعیان•ایران•ش���د،•)شکری،•1393: 48(•ولی•

کش���ور•و• ب���ا•وج���ود•تأثیرات•انقالب•اس���المی•ب���ر•علویان•ترکی���ه،•امکان•ارتب���اط•و•نزدیکی•علویان•این•

جمهوری•اسالمی،•به•بررسی•و•تحلیل•دقیق•تری•نیاز•دارد.

کنون•و•از•نظ���ر•جغرافیایی،• گ���ر•ژئوپلتی���ک•را•ترکیبی•از•قدرت،•سیاس���ت•و•جغرافی���ا•بدانیم،•هم•ا ا

شیعیان•در•مناطق•به•نسبت•منسجمی•حضور•دارند.•از•نظر•سیاست•هم•اندیشه•ی•تشیع•در•زمان•

کار•آمدن•جمهوری•اس���المی•در•ایران،•تشیع• حاضر•نگاه•به•سیاس���ت•دارد•و•از•نظر•قدرت•نیز•با•روی•

ک���رد.•علویان•نیز•حدود•ده•ت���ا•پانزده•درصد• ب���ه•قدرت•رس���ید•و•نقش•آفرینی•بین•المللی•خ���ود•را•آغاز•

جمعیت•ترکیه•)هش���ت•تا•پانزده•میلیون•نفر(•را•ش���امل•می•ش���وند•و•بیشتر•در•مناطق•مرکزی•و•شرقی•

که•با•توجه•به•دربرداش���تن•چهل•درصد•ش���یعیان•جهان،• ترکی���ه•زندگ���ی•می•کنند.•در•اط���راف•ایران،•

مرکز•دنیای•تش���یع•به•ش���مار•می••رود،•دو•الیه•داریم:•الیه•ی•نخس���ت،•ش���یعیان•نیمه•پیرامون•ایران•

کویت.••شیعیان•حاضر•در•این• کس���تان،•افغانس���تان•و• هس���تند،•مانند•آذربایجان،•عراق،•بحرین•و•پا

الیه،•اواًل•از•نظر•جغرافیایی•به•ایران•نزدیک•ترند•و•ثانیًا•از•نظر•مبانی،•اصول•و•تفکر•بسیار•نزدیک•اند.•

این•الیه•را•می•توان•نیمه•پیرامون•دانس���ت.•الیه•ی•دوم،•شامل•شیعیان•سوریه،•یمن،•ترکیه•و•حتی•

گفته•ش���د،•در•مقایس���ه•با•الیه•ی•اول،•آنها• که• گونه• کش���میر•محیط•پیرامونی•هس���تند.•همان• هندو•

از•نظ���ر•اعتق���ادی•ت���ا•حدودی•با•ایران•ف���رق•دارند،•ولی•در•عی���ن•حال،•با•توجه•به•حض���ور•علویان•در•

مناطق•ش���رقی•و•مرکزی•ترکیه،•به•عنوان•جمعیت•های•پیرامونی•در•ژئوپلتیک•تش���یع،•می•توانند•در•

این•عرصه•مؤثر•باشند.

از•نظر•سیاس���ی،•به•دلیل•تحوالت•تاریخی•پیش•گفته•ش���ده،•علویان•به•ش���دت•ملی•گرا•و•س���کوالر•

کید•جمهوری•اسالمی•به•عنوان•حکومتی•اسالمی•بر•رابطه•ی• که•این•موضوع•با•توجه•به•تأ هس���تند•
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گر•چه•ب���ا•توجه•به• دی���ن•و•سیاس���ت،•می•توان���د•از•موان���ع•نزدیک���ی•علویان•و•ایران•اس���المی•باش���د،•ا

که•از•نظر•اعتقادی•با•اهل•سنت• رقابت•های•منطقه•ای•ایران•با•اعراب•سنی•مذهب،•حضور•علویان،•

گر•ایران•به•جای•ژئوپلتیک•تش���یع،• کند،•به•ویژه•ا اختالف•دارند،•می•تواند•آنان•را•به•ایران•نزدیک•تر•

کید•نماید. بر•ژئوپلتیک•اهل•بیت؟مهع؟•تأ

که•ب���ه•اح���زاب•و•جریان•های• اف���زون•ب���ر•ای���ن،•در•صحنه•ی•سیاس���ی•ترکی���ه،•علویان•بی���ش•از•آن•

کمالیس���تی•و•الئیک•جمهوری•خ���واه•خلق•نزدیک•اند،• اس���الم•گرا•در•ترکیه•نزدیک•باش���ند،•به•حزب•

که•در•یکی•از•آخرین•نظرس���نجی•های•انجام•ش���ده،•بیش•از•هفتاددرصد•از•علویان•ترکیه• گونه•ای• به•

ح���زب•جمهوری•خ���واه•خلق•را•برگزی���ده•و•بقیه،•به•حزب•عدالت•و•توس���عه،•ملی••گ���رای•حرکت•ملی•و•

کردی•دموکراتیک•خلق••ها•رأی•داده•اند.•)واحدی،•1395: 200(•براس���اس•این،•تمایل•علویان• حزب•

ترکیه•به•حزب•الئیک•جمهوری•خواه•خلق،•یکی•از•موانع•سیاس���ی•نزدیکی•بین•جمهوری•اسالمی•و•

علویان•ترکیه•است.

از•نظ���ر•فرهنگی•و•مذهبی،•هماهنگی•تاریخی•علویان•و•تبعی���ض•آنها•در•دوران•حکومت•عثمانی•

و•نزدیک���ی•ب���ه•دولت•صفویه،•از•س���ویی•و•تش���ابهات•اعتق���ادی•مانن���د•اعتقاد•ب���ه•دوازده•امام؟مهع؟،•

می•تواند•جایگاه•جمهوری•اس���المی•را•از•نظر•فرهنگی•و•اعتقادی•ارتقا•دهد•و•زمینه•س���از•تأثیرگذاری•

جمهوری•اسالمی•در•ترکیه•باشد.•هر•چند•نمی•توان•تفاوت•دیدگاه•های•اعتقادی•علویان•و•شیعه•ی•

که•تفاوت•علویان•و•شیعیان•از•نظر•اعتقادی• گر•بپذیریم• گرفت،•ولی•حتی•ا دوازده•امامی•را•نیز•نادیده•

کم•اس���ت،•از•نظر•مناس���ک•و•اعمال•مذهبی،•تفاوت•شیعیان•و•علویان• در•مقایس���ه•با•ش���باهت•آنان•

بس���یار•زیاد•است.•علویان•در•زندگی•شخصی•شان•از•نظر•اعمال•مذهبی،•تفاوت•های•فراوانی•در•ایام•

و•مناسبت•های•مذهبی،•نماز،•روزه،•حجاب•و•پوشش•و...•با•شیعیان•دارند.

بدی���ن•ترتی���ب،•با•وجود••ش���باهت•های•اعتق���ادی•و•فرهنگ���ی•علویان•ترکی���ه•و•ش���یعیان•امامیه،•

تفاوت•ه���ای•در•خ���ور•توجه���ی،•به•ویژه•در•مناس���ک•و•اعم���ال•مذهبی،•بین•این•دو•دیده•می•ش���ود.•

همچنین•س���بک•زندگی•علویان،•بیش���تر•منطبق•با•معیارهای•غربی••است.•از•سوی•دیگر،•جمهوری•

اس���المی•به•عنوان•حکومتی•مذهبی،•بر•مناسک•و•اعمال•مذهبی•و•همچنین•سبک•زندگی•اسالمی•

کید•می•ورزد.•با•توجه•به•این•مس���ائل،•پیوند•و•نزدیکی•فرهنگی• و•دوری•از•معیارهای•زندگی•غربی•تأ

که•علویان•ترکیه•از•سبک•زندگی•خود• جمهوری•اس���المی•و•علویان•دش���وار•به•نظر•می•رس���د،•مگر•آن•

کنون•ش���واهدی•ندارد• که•هم•ا کنند• فاصله•بگیرند•و•در•آیین••ها،•آداب•و•رسومش���ان•تغییراتی•ایجاد•

و•بعید•به•نظر•می•رسد.
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گروه•های•مس���لمان،•مانند• از•نظ���ر•اقتص���ادی،•وضع•درآم���د•علویان•ترکیه•در•مقایس���ه•با•برخ���ی•

ش���یعیان•و•نصیری•ها•بهتر•اس���ت.•)واحدی،•1394: 169(•همچنین•علویان•از•بنگاه•های•اقتصادی•

گ���روه•آلتین•باش• گ���روه•فولکس���ر•و• گروه•س���وزر،• گروه•ش���رکت•های•پ���والت،• به•نس���بت•بزرگ���ی•مانن���د•

کز،•در•مقایس���ه•با•غول•های•اقتصادی•ترکیه،•جایگاه•چندان• بهره•مندند،•ولی•در•عین•حال،•این•مرا

شایان•توجهی•در•اقتصاد•ترکیه•ندارند.•)واحدی،•1394: 169•�•173(

کش���ور• ب���ا•وج���ود•امکانات•اقتص���ادی•علویان•ترکی���ه،•در•مجم���وع،•توان•اقتص���ادی•آنان•در•این•

کثر•پنجاه•س���ال• کردن•آنان•از•مناطق•دوردس���ت•به•ش���هرهای•بزرگ،•حدا کوچ• محدود•اس���ت،•زیرا•

کارهای•فرهنگی•و•هنری•هستند.•شاید•مهم•ترین• س���ابقه•دارد.•بیش���تر•آنان•در•این•شهرها•مشغول•

دلیل•ضعف•علویان،•سیستم•اقتصادی•ترکیه•باشد؛•در•جمهوری•ترکیه،•بیشتر•سرمایه•داران•بزرگ،•

که•دولت• سنی•های•ملی•گرا•هستند.•این•امر•نیز•سبب•شده•است•علویان•از•امکاناتی•محروم•بمانند•

ب���ه•ش���رکت•های•س���رمایه•داران•می•دهد.•در•نتیج���ه،•علویان•جز•در•س���طح•ش���رکت•های•خصوصی،•

گفت،•از•نظر• ق���درت•اقتص���ادی•تعیین•کننده•ای•ندارند.•)دونمز،•1391: 25(•بدی���ن•ترتیب،•می•توان•

کنون،•نمی•توان•از•آنان• اقتصادی،•با•توجه•به•جایگاه•نه•چندان•در•خور•توجه•علویان•در•ترکیه،•هم•ا

انتظار•داشت•چندان•در•عرصه•ی•اقتصادی•تأثیرگذار•باشند.

نتیجه گیری

که•برای•همه•ی•علویان•و•بکتاش���یان•در•ترکیه•به• گفته•ش���د،•علویان،•عنوانی•اس���ت• که• گونه• همان•

کار•م���ی•رود.•علوی���ان•با•وجود•برخی•اختالفات•عقیدتی•با•ش���یعیان،•در•برهه•ای•از•تاریخ،•با•توجه•به•

گر•چه•با•تحکیم•تش���یع• تقاب���ل•عثمانی•ها•با•ایش���ان،•ب���ه•حکومت•صفویه•در•ایران•نزدیک•ش���دند.•ا

فقاهت���ی•در•ای���ران،•با•توجه•به•دوری•علویان•از•فقه•و•ش���ریعت،•به•تدری���ج،•از•حکومت•ایران•فاصله•

گرفتند،•با•توجه•به•شکل•گیری•انقالب•اسالمی•در•ایران•و•با•نگاهی•به•ژئوپلتیک•تشیع،•در•این•مقاله•

تالش•ش���د•جایگاه•علویان•ترکیه•در•برآورد•استراتژیک•ایران•نسبت•به•ترکیه،•با•نگاهی•به•پیشینه•ی•

تاریخی•علویان•و•بکتاشیان•و•شکل•گیری•آنها،•تفاوت•ها•و•شباهت•های•بکتاشیان•و•علویان،•جایگاه•

گیرد.• سیاسی-•اجتماعی•آنان•مورد•بررسی•قرار•

گر•چه•این•دو• گفت•ا در•بررس���ی•پیش•زمینه•ی•تاریخی•ش���کل••گیری•علویان•و•بکتاش���یه•می•توان•

گ���روه•ب���ا•عنوان•های•متفاوتی•ش���ناخته•ش���ده•اند،•ه���ر•دوی•این•جنبش•ه���ا•در•عقاید•و•شعایرش���ان•

شباهت•های•بسیاری•به•یکدیگر•دارند.•با•این•حال،•پس•از•شکل•گیری•علویان•و•بکتاشیان،•علویان•

کن•ش���دند•و•پیروان•فرقه•ای• کز•ش���هری•سا در•مناطق•روس���تایی•باقی•ماندند،•ولی•بکتاش���یه•در•مرا
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گروه•متفاوت•اجتماعی• گردیدند.•این•تفاوت•اجتماعی•سبب•ش���د•آنان،•به•مرور،•دو• نهادینه•ش���ده•

گ���روه،•از•پیروان•تحصیل•ک���رده•و•بافرهنگ•و•دیگ���ری•از•افراد•عوام•و• تش���کیل•دهند:•یک���ی•از•این•دو•

گفته• که•عمومًا• تحصیل•نکرده•تش���کیل•یافته•اس���ت.•این•شیوه•ی•ش���کل•گیری•موجب•شده•اس���ت•

که•تعبیر•علوی،•اعم•از•بکتاشی•است.• شود•

ک���ه•ب���ا•توج���ه•به• گروه•های���ی•بودن���د• از•نظ���ر•جای���گاه•سیاس���ی-•اجتماع���ی،•علوی���ان•نخس���تین•

گس���ترده•در•دوران•حکومت•عثمانی،•به•حکومت•تازه•تأس���یس•آتاتورک•روی•خوش• محرومیت•های•

نشان•دادند.•در•ادامه•نیز•علویان•عمومًا•از•احزاب•ملی•گرا•و•چپ•در•ترکیه•حمایت•می•کنند.•

گفته•شد،•از•نظر•ژئوپلتیک•تشیع•در•اطراف•ایران،•به•عنوان•مرکز•دنیای•تشیع،•از• که• گونه• همان•

گرفت.•• نظر•دوری•و•نزدیکی•جغرافیایی•و•فکری،•می•توان•دوالیه•ی•نیمه•پیرامون•و•پیرامون•در•نظر•

که•با•توجه•به•حضور•ایشان•در•مناطق•شرقی• علویان•ترکیه•را•هم•می•توان•الیه•ی•پیرامونی•دانست•

و•مرک���زی•ترکی���ه،•جمعیت•های•پیرامونی•در•ژئوپلتیک•تش���یع•می•توانند•در•این•عرصه•مؤثر•باش���ند.•

که•از•نظر• از•نظ���ر•سیاس���ی•نیز•با•وجود•تعلق���ات•ملی•گرایانه•و•س���کوالر•علویان•ترکیه،•حضور•ایش���ان،•

گر•ایران• اعتقادی•با•اهل•س���نت•اختالف•دارند،•می•تواند•زمینه•ساز•نزدیکی•به•ایران•باشد،•به•ویژه•ا

کند. کید•بر•ژئوپلتیک•اهل•بیت؟مهع؟•را•جایگزین•ژئوپلتیک•تشیع• تأ

از•نظر•فرهنگی•نیز•با•توجه•به•نزدیکی•علویان•در•دوران•حکومت•صفویه•به•ایران•و•شباهت•های•

نس���بی•اعتقادی•ایش���ان•با•تش���یع،•توجه•ب���ه•علویان•ترکی���ه،•می•توان���د•جایگاه•فرهنگ���ی•جمهوری•

اسالمی•را•ارتقا•دهد•و•زمینه•ساز•تأثیرگذاری•فرهنگی•ایران•در•ترکیه•باشد.•هر•چند•نمی•توان•تفاوت•

گرفت،•از•نظر•اقتصادی،•با•توجه• دیدگاه•های•اعتقادی•علویان•و•شیعه•ی•دوازده•امامی•را•نیز•نادیده•

کنون،•نمی•توان•از•آنان•انتظار•داش���ت•چندان•در• ب���ه•جایگاه•نازل•اقتص���ادی•علویان•در•ترکیه،•هم•ا

عرصه•ی•اقتصادی•تأثیرگذار•باشند.

که•ممکن•است•در•بدو•امر•بین•علویان• گفته•شد•و•با•وجود•شباهت•های•اعتقادی• براساس•آنچه•

و•شیعه•ی•امامیه•به•نظر•برسد،•وجود•موانع•و•تفاوت•های•قوی•تر•در•حوزه•های•اعتقادی•بین•علویان•

و•ش���یعه•ی•امامیه،•از•س���ویی•و•تفاوت•های•فرهنگی•و•س���بک•زندگی•بین•علویان•و•شیعه•ی•امامیه،•

از•س���وی•دیگر•و•همچنی���ن•محدودیت•های•اقتصادی•و•اجتماعی-••سیاس���ی•علوی���ان•در•جامعه•ی•

ترکیه،•به•نظر•می•رس���د•امکان•نزدیکی•و•پیوند•اس���تراتژیک•جمهوری•اسالمی•ایران•و•علویان•ترکیه•و•

هم•افزایی•میان•آنان،•با•موانع•جدی•روبه•روست.
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