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 پیشگفتار:

 است.« آیین جم »یکی از مهمترین و شاید مهم ترین آیین های جاری در میان علویان 
میلییون نفیر در    ۱۵درتحکیم مبانی فرهنگی و اعتقادی علویان )با جمعیتیی دیدود    که با تشریفات خاصی انجام می گیرد،این آیین 

یرنده رودیات و رفتارهایی هستند که مجموعیه آن  گترکیه( و همدلی و هم بستگی آنان نقش بزرگی دارد. این آیین در عین دال در بر
صفات و باور های غیر »در سرزمین های اروپایی زیر سلطه عثمانیان دانست. « درویشان جهادگر»وام دها را باید یکی از پایه های نفوذ و 

دینی این درویشان چون خوش رویی و میل به یگانگی و یک رنگی آنان، همراه با موسیقی و آواز ها و بازی ها و جذبیه هیای دیگیری    



تعامل و رواداری خاص علویان، دضور زن و مرد « ن هم گرایی کمک می کند.روند ایبه  ،که در آیین ها و مراسم آنان دیده می شوند
هجیوم   ودملیه   زایین مراسیم بیرای گرییز ا    « پنهیان کیاری  »و « اختفاء»صرف غذا و دتی مشروبات الکلی با یکدیگر و نیز  در یک جا و

علیت   آن ها را مردود می شمارند. ایین مراسیم بیه   موجب اتهاماتی به آنان از سوی مخالفان شده است که علویان قاطعانه همه   دشمنان،
و پویایی، در عین دفظ روح اصلی این سنت و سنت های دیگر، به سرعت و بیی وقفیه   « درکت»روح شادمانگی و سرزندگی و میل به 

 ن همراه می آورد.تر و شاداب تری را برای آنا هباورمندان آن را تغییر می دهد و هر بار با جنبشی تازه و نگرشی نو، دیات سرزند
اییرن  »لیف علوی شناس بزرگ معاصر بانو پروفسیور  أت« کتاش، از افسانه تا دقیقتبداجی »م ، برگرفته از کتاب جن زیر از آئیمتن 
رئیس مؤسسه مطالعات ترک در دانشگاه استراسبورک فرانسه است که به وسیله دکتر نصیرت ا  یییایی بیه فارسیی ترجمیه      « ملیکوف

 انتشار یافته است.  چاپ و جلس آندر لوس « انستیتو پژوهش ایران»توسط ( ۲۰۱۳) ۱۳۹۲بستان شده و در تا
 

*** 
 

و هیم در هیر   « تکییه »آئین جم مهمترین آئین بکتاشیان و علویان است. این آئین می تواند در هر زمان، هیم در  
جای دیگری که برای انجام این مراسم آماده شده، برگزار شود. در نقیا  روسیتائی، مخصوصیاع بعید از جمیی آوری      

 گیرد.  محصوالت و تمام شدن کارهای کشت و زرع در اوایل زمستان انجام می
اداره می شود. مرشد، پیش از آن که مراسیم آغیاز شیود.    « دده»یا یک « بابا»، یک «مرشد»مراسم به وسیله یک 

 را با تعیین دوازده مسئول آن ها، سامان می دهد.« دوازده خدمت»امور مربو  به 
از داییره ادراک  ها، صورت مثالی دقیقتی است که در جهان دیگر، جهانی کیه بییرون   «خدمت»هر یک از این 

 عبارت اند از: « وظیفه»یا « خدمت»است، وجود دارد. این دوازده 
 مظهر داجی بکتاش است. :مرشد -۱
 ورود به جمی، به او محول شده است.« طالب»رهبر: کسی است که وظیفه اداره و هدایت  -۲

میی توانید ییک ییا چنید ذاکیر         ذاکر: )= نوازنده، عاشق( ساز می زند و سرود می خواند. در هر جمیی         -۳
 دضور داشته باشد.

است. جایگاه او نیز مظهر جایگاهی است که « سلمان فارسی»یا « سلمان پاک»فراش )جاروکش(: او، مظهر  -٤
 هم گفته می شود. « خدمت سلمان»، «خدمت»دارا بود. به این « بزم چهل تنان»سلمان در 

 می ها و به طور کلی تنظیم نور است. چراغ دار )دلیل (:  مامور چراغ ها و ش -۵

میدان, »( )=دربان( کسی که، از ورود افراد بیگانه به  فارسی و به همان معنی« پاسبان»پروانه: )محرف کلمه  -٦
 )صحن مجلس( ممانعت می کند. نگهبان در ورودی است. 

ف اسیت تیا از زییاده روی    مراقب، دیده بان: او مامور نظم مجلس و دسن اجرای مراسیم اسیت و نییز موظی     -٧
 کسانی که مشروب الکلی می خورند، جلوگیری کند. 

 سفره دار: مامور کارهای مربو  به غذاهاست.  -٨

 میدان بان: کسی که وظیفه رفت و روب و تمیزی مجلس را به عهده دارد. -۹

                                                 

را « پروانیه »گمان می رود نویسنده در ریشه شناسی این واژه اشتباه کرده است، زیرا در زبان فارسی با هیچ قاعده زبیان شناسیی نمیی تیوان کلمیه        

 ، بیه شیمار آوردکیه بیا    اسیت  « اجازه دادن»، که « پروانه»لفظ « معانی»دانست. اما ادتماالع می توان آن را در فارسی یکی از « پاسبان»برگرفته از کلمه 
 اندکی تغییر معنی به صورت اصطالح یاد شده در مراسم جم مورد استفاده قرار گرفته است . )م( 

 



 تعارف کند. سقا: کسی که مامور است به یاد دسین و یاران شهید او آب آشامیدنی در میان جمی -۱۰

آفتابه دار )ابریق دار(: کسی که وظیفه دارد در میان جمی بر سر و روی دایران گالب بپاشد ]و آن هیا را   -۱۱
 معطر سازد[. 

 کفشدار: کسی که مامور جمی آوری و منظم کردن کفش ها و نگهداری آن هاست.  -۱۲

جای افتخاری اوست جای می گیرد. او  )مجلس( می شود و در سمت چپ تخت که« میدان»وارد « مرشد»ابتدا 
یا چیزی شبیه پوست که تشکچه ای هم روی آن انداخته انید و سیطآ آن را بلنیدتر کیرده انید میی       « پوست»بر روی 

نشیند و دوازده نفر افرادی را که باید مجلس را اداره کنند، معین می کنید. هیر ییک از آن هیا بیه ردییف بیه سیوی         
رشد برای فرد فرد آنان دعا می خوانید، هیر کیدام از آن دوازده نفیر در برابیر مرشید       درکت می کند. م« دارمنصور»
، مراتب تعظیم و ادترام ادا می کند و در جای گاه خود قرار می گیرد. وقتی مرشد دعیای مربیو  بیه    «دستور دهنده»
گلبانی   »د. بعد از آن مرشید،  را به پایان می برد، چراغدار بالفاصله چراغ ها و شمی ها را روشن می کن«  چراغ دار»

 متضمن پند و اندرز و نکات اخالقی، ایراد می کند.« صحبت»را می خواند و به دنبال آن خطابه ای « گشایش مراسم
را کیه متضیمن بزرگداشیت دوازده امیام       یعنی سه بند شعر )نشییده( « دوازدهه سه گانه»یک «ذاکر»بعد از آن،

یعنیی شیاه   « ختیائی »هایی که در آئین های جم علویان خوانیده میی شیوند بیه     «نفس»است، می خواند. اکثر اشعار یا 
 اسماعیل منسوب هستند. 

 آئین جم از چند قسمت تشکیل شده است. 
( در میان علویان چنین مرسیوم اسیت کیه    62را می خواند )« آفرینش»، اشعار مربو  به «عاشق»یا « ذاکر»ابتدا، 

اجیرا میی شیود.    « تودید»همراه می گردد. به دنبال آن، صحنه خواندن اشعار مربو  به « سماع»شعر خوانی معموالع با 
« خداونید »و « علیی »گیرنده مویوع اتحاد و یگیانگی  این بخش مهم ترین نقطه مراسم است. در واقی این بخش دربر

که در میان کلمات مربیو  بیه   « شاه»ادا می گردد. کلمه « شاه مردان»است. نام علی که مرتباع تکرار می شود با عنوان 
 جای گرفته، مبین این معنی است: « ال اله اال ا »یعنی « شهادت»

 دق ال اله اال ا  
 االا  « شاه»

 اال ا  ال اله 
 علی مرشد گوزل )= زیبا( شاه 
 ایوا  شاهم )= شاه من( ایوا  

 علی مرشد گوزل شاه 
 ایوا  شا هم ایوا  

« شیاه، شیاه  »در دین خواندن این اشعار، جوش و خروشی برپا می شود. جمعیت به هیجان آمده، با تکرار کلمه 
« شیاه »و صفات خدایی علی به ویوح به گوش می رسید. واژه   بر سینه خود می کوبند. در این هیجان ها، ویژگی ها

                                                 
  آمده و به طور عام به اشعار توام با آوای موسیقی اطالق می شود. اما در زبان ترکی به اشعاری گفته می شود که « نشید»در زبان فارسی به صورت

 آن ها را معموالع در مجالس و محافل رسمی می خوانند.

 



نیز بیانگر نام علی، یا شاه مردان است. نهایت این که این لفظ در زمان شاه اسماعیل صفوی خطاب به شاهی که پیکر 
 فانی او دامل یک روح خدایی و معنوی است نیز می تواند قابل تاویل باشد. 

اثر می تواند مبین این معنی باشد که این بخش از مراسم و اشیعاری کیه در   شخصیت پنهان شاه اسمعیل در این 
 خالل آن خوانده می شوند، در زمان خود شاه اسمعیل شکل گرفته است. 

، در این باب عروج پیغمبر به آسمان ها را در قالب «ذاکر»نوبت به معراج نامه می رسد. « تودیدی»بعد از اشعار 
 خواند. یک سروده و ترانه ای می 

در اثنییای اییین پییرواز آسییمانی )عییروج(، مظییاهر یییک سلسییله مسییائل و رویییدادهای داسییتانی و اسییطوره ای    
ماوراءالطبیعی، خودنمائی می کنند: پیغمبر در سر راه خود با شیری که راه را بر او بسته برخورد می کنید. بیرای ایین    

دهان شیر می اندازد. این انگشتری موقی بازگشیت پیغمبیر    که بتواند از این مانی بگذرد، انگشتری پیغمبری خود را به
از معراج از سوی علی به محمد بازگردانده می شود و آنگاه است که کیفیت شخصیت علی هم مشخص می گیردد.  
پیغمبر در این مسافرت ماوراءالطبیعی، به برابر تخت خداوند می رسد، در آنجا از پشت پرده ای صدایی را می شنود. 

دا به گونه شگفتی انگیزی به صدای علی شیبیه اسیت. پیغمبیر وقتیی پیرده را کنیار میی زنید، ناگهیان خیود را           این ص
یا علی اگر شاهد تولدت از مادر نبودم، قاطعانه میی گفیتم   »رودرروی علی می یابد. پیغمبر همان دم به او می گوید: 

 «. م به اسرارت دست یابمکه تو خدایی. ]درست است[ که باالخره به تو رسیدم اما نتوانست
من در چه مکان و جایگاهی »هم راه می یابد و از آن ها می پرسد: « بزم چهل تنان»، پیغمبر به «معراج»در خالل 

پیغمبیر از آن هیا دلییل میی     « ما چهل تنانیم و هر چهل تن ما یک تین اسیت  »صدایی به او پاسخ می دهد که « هستم؟
انگشت خود را می بیرد   -درون روح ازلی هم قادر به شناخت دقیقی او نشده بودکه پیغمبر در  -خواهد. آنگاه علی

اما شما سی و »و در همان دال از دست های همه چهل تنان خون سرازیر می شود. پیغمبر خطاب به آن ها می گوید: 
 «. نه نفر بیشتر نیستید

میا درسیت در همیین لحظیه دسیت      جواب می شنود که یکی از ما برای جمی آوری کمک، بیرون رفته است. ا
خون آلودی به سوی او دراز می شود. این دست سلمان فارسی است که بیرای کمیک گیرفتن، از جمیی جیدا شیده       
است. اما همه کمکی را که توانسته جمی آوری کند، دانه انگوری است که در کف او قرار دارد. پیغمبیر از آن دانیه   

می کند. چهل تنانی که از این شربت نوشیده انید، از خیود بیخیود میی     انگور برای همه آن چهل شخص شربتی تهیه 
شوند و مستانه به دور خود چرخیدن می گیرند. پیغمبر برپای می خیزد تا با آن هیا مرافقیت کنید امیا در همیان دیال       

را       برمی عمامه اش باز می شود و به زمین می افتد. عمامه چهل پاره می شود. هر یک از چهل تنان تکه ای از آن 
 دارد و به کمر خود می بندد و باز هم به رقص خود ادامه می دهد. 

نوازنده و خواننده مردمی( صحنه های این داسیتان را تشیریآ   « )= عاشق»یا « ذاکر»در میان علویان، هنگامی که 
ی را که بیشیتر اوقیات ییک    می کند و جزئیات آن را باز می نماید. جمعیت       به پا می خیزد. هر کس پارچه یا شال

 روسری و یا چارقدی است بر کمر می بندد و به رقص می پیوندد. 
یا « مجلس چهل تنان»آئین جم در واقی تجسم زمینی این بزم آسمانی است و از همین روست که به این مراسم، 

کیه همیان   « میدان چهل تنیان » هم نام نهاده اند و جایگاهی را که این مراسم در آن برگزار می شود،« بزم چهل تنان»
 محل تجمی چهل تنان است گفته اند. 



به دنبال این صحنه ها، مراسم فاجعه کربال که از شیعیان گرفته شده، برگزار      می گیردد. ایین مراسیم کیه در     
نند و ( شیعیان زیادند، آن ها در این مراسم شرکت می ک63دهه اول ماه محرم، اجرا می شود، اهمیت خاصی دارد. )

بر سینه های خود می کوبند. گریه می کنند و اش  می ریزند و با مرثیه های سوزناک خود بیر هیجیان مراسیم میی     
 افزایند. 

ساقی به یاد دسین و روح شهیدانی که در کربال به آب دست نیافتند، گیالب بیر سیر و روی میردم میی پاشید.       
انگشت کوچک دست راسیت خیود را در آن آب فیرو     مرشد ظرف بزرگی پُر از آب در پیش خود قرار می دهد و

« لعنیت »این آب را در دالی که بر یزید لعنت می فرستد به سوی مردم می پاشد. لفظ « ساقی»می برد و دعا می کند. 
 از جانب مردم هم تکرار می شود. 

ا به پیش مرشد می مراسم با دعاهای معمول و متداول، به پایان می رسد. مسئوالن خدمات دوازده گانه جدا جد
 آیند و پایان یافتن وظیفه خود را اعالم می کنند و مرشد برای هر یک از آن ها دعای خیر می کند. 

فراش با سه یربه جارو که یک نوع درکت نمادین محسوب می شود، پایان مراسم را اعالم می کند. مرشد بیا  
( و همچنین بیا ییاد علیی شیاه میردان، پییر       64معصوم ) یادآوری شهدای کربال و ذکر نام های دوازده امام و چهارده

می فرسیتد. بعید از مراسیم، غیذا     « هو»طریقت داجی بکتاش ولی و کسانی که سالک راه دق و دقیقت اند، صدای 
 صرف می شود. 

استانبول شاهد اجیرای آن بیودیم، بیه شیکلی بیود کیه       « مردیون کوی»واقی در «  شاه قلی»مراسمی که در تکیه 
هم اجیرای  « علوی -ترک»دیم. در پاره ای از کشورهای غربی و در کشور آلمان، در انجمن های کارگران شرح دا

مراسم یاد شده به همین ترتیب است. آزاد  بودن اجرای مراسم، مساله تازه ای اسیت. ایین مراسیم سیال هیا بیه طیور        
 هم در کار بوده است. « ترس و واهمه»مساله نوعی « پنهان کاری»پنهانی برگزار می شده اند. افزون بر مویوع 

هر چند اصول و اساس این آئین ها از آبشخور واددی سیراب می شوند، با ایین دیال در شییوه اجیرای آن هیا      
تفاوت هایی وجود دارد. چنان که روش برگزاری مراسم تکیه های بکتاشیی را از آنچیه در آئیین هیای مردمیی کیه       

وادی روستائی زندگی می کنند و این آئین ها را زنده تیر و دسیت نخیورده تیر     امروز علوی خوانده می شوند و در ن
 دفظ کرده اند، باید از یکدیگر متمایز کرد. 

علوی های منطقه تراکیا از یک سیو و آئیین    -های نادیه آنتالیا با بکتاشی« تخته چی»دتی بین خطو  مشترک 
 ، باید تفاوت هایی قائل شد. های مردم نادیه آناتولی مرکزی و شرقی از سوی دیگر هم

آئییین هییای بکتاشییی گییری در نادیییه آلبییانی کییه باورمنییدان طریقییت بکتاشییی در آن انبییوه هسییتند، از سییوی   
J.B.Brige ( 65که تحت تاثیر فراوان آن آئین ها قرار گرفته، توییآ داده شده است.) 

انی بکتاشی باز و فعال بوده است. من خود با تا زمان های اخیر یک تکیه آلب« دیاکوویچا»در نادیه « مقدونیه»در 
نام داشت و اینک درگذشته است، چندین بار دییدار کیردم. یادداشیت هیای بیری  بیا       « کاظم بابا»مدیر این تکیه که 

 (. 66یادداشت های بسیم آتاالی مطابقت می کنند )
ان پردازی( نگاشته شده و دتی به صورت دیگر این مطالب را که با شیوه رومان و با اغراق هایی )به سبک داست

 شاهد هستیم. « نور بابا»گونه مضحک و خنده دار در آمده اند، در اثر مشهور یعقوب قدری به نام 
آئین های علویان تحت تاثیر جریان های سیاسی، بخصوص به یرورت روز آمید شیدن آن هیا، در سیال هیای      

ورد به ماخذ قابل توجهی که می توان بدان استناد کرد، یعنیی بیه   اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته اند. ما در این م



( بررسیی هیا و   68،)«م. شریف فیرات »(، و نیز به مانند اثر متعلق به 67تکیه خواهیم کرد )« پروفسور محمد اروز»اثر 
البته فقط  -« فرمایش ها»( را از نظر دور نخواهیم داشت. یمناع از توجیه مطالب 69« )کمال سامانجی کیل»انتشارات 

 (.70یا )سفر( آی تکین غافل نخواهیم ماند )« صفر»از روی نسخه متعلق به 
تکیه های بکتاشی مشروب الکلی صرف نمی شود. مشروبات الکلی مانند عرق ییا شیراب   « آئین جم»در مراسم 

ی خیود از  «نور بابیا »در رومان « یعقوب قدری»را در ییافت هایی که بعد از آئین ها برپا         می شوند، می نوشند. 
 تشریفات این ییافت ها تاثیر زیادی پذیرفته است. 

علویان آناتولی مرکزی و شرقی هم از شراب و باده خبری نیست. مشیروب الکلیی بعید از برگیزاری     در مراسم 
این مراسم که جنبه دینی دارند، می تواند مصرف شود. با این دال به طور کلی می توان گفت که مصرف مشروبات 

 الکلی بیشتر در میان مردان مرسوم است. 
باده )=پُر(، از برنامه های پاییان بخیش مراسیم بیه شیمار میی آیید و بیاده          می و« تخته چی ها»در برابر، در میان 

خواری در هر زمان می تواند انجام بگیرد. اما این باده گساری ها باید با رعایت ادب صورت پذیرد. رعایت دقیق این 
 (. 71م برخورد کرد )رفتار مودبانه از آن روست که آئین جنبه دینی دارد و بنابراین باید با آن با ادب و ادترا

کیه  « دلیی اورمیان  »و همچنین در میان قزلباشان نادیه « تراکیا»بکتاشی  -همین سنت و قاعده در جماعات علوی
 (.72مدتی فرصت دیدار با آن ها را داشتم نیز، جاری است )

شرکت کرده بودم، زنی همراه شوهرش کیه  « آئین جم»بودم و در مراسم مربو  به « دلی اورمان»زمانی که در 
می رفت. او یک سینی بیر روی دسیت گرفتیه بیود کیه در آن      « دارمنصور»را به عهده داشت به طرف « ساقی»وظیفه 

اهای مرسوم بود، نزدیک شد و پس از آن که در دال خواندن دع« بابا»یک کتری و چند لیوان قرار داشت. ساقی به 
بیود.  « میی »پیر از  « کتیری »شد. « می»که سرش را به عنوان ادترام در برابر او خم کرد، روانه پخش کردن لیوان های 

ساقی در دالی که جام باده را به دست کسی می داد، با او روبوسی هم می کرد و آن شخص هم با کسانی که در دو 
 د، روبوسی می کرد. ساقی به هر کس سه جام پیاپی می پیمود. سوی او نشسته بودن

تخته »یک « المالی»در نزدیکی « ابدال موسی»در جریان زیارت تربت  ۱۹۹۰چند سال بعد، یعنی در ماه مه سال 
 )یعنی رسم سه پیاله خوردن را« داریم پیمانه سوم را می پیماییم»که با یکدیگر صحبت می کردیم به من گفت: « چی

 به جای می آوریم(. 
سر « بابا»بعد از سومین پیمانه می، همه زنان از جای خود برمی خیزند و مانند مردانشان در برابر « دلی اورمان»در 

گفتیه میی شیود )واژه    « زییارت »خم می کنند و با ادای ادترام، یکی پس از دیگری او را می بوسند. بیه ایین مراسیم    
 ست ولی به معنی زیارت و مالقات دوستانه هم به کار می رود.(ا« دیدار»ترکی در اصل به معنی 

این سنت که به تدری  صورت نخستین خود را به فراموشی می سپارد، در آناتولی مرکزی هم دیده میی شیود.   
 می شوند به طور متقابل دست همدیگر را می بوسند و به یکدیگر تهنیت می گویند. « جم»کسانی که وارد 
« میی خیوردن  »تخته چی ها، موقی غذا خوردن، از نوشیدن باده پرهیز     میی کننید، زییرا    « م.اروز»بنا به روایت 

یکی از یرورت های آئین جم به شمار می آید و مخصیوص مراسیم آن اسیت. بیرعکس، در بکتاشیی گیری، بیاده        
 معروف است. « لطانارکان بالم س»خواری، بعد از پایان مراسم انجام می گیرد. این قاعده در میان آنان به 

)یعنی: سه قدح بنوشیم( « ابتدا سه گانه بگزاریم»گفته می شود و مراسم با گفتن « سفره علی»به سفره این مراسم 
میی  « )= دم»آغاز می گردد. بدین ترتیب بعد از نوشیدن سیه پیمانیه، بیه غیذا خیوردن میی پردازنید. ادتمیاالع قاعیده          



راسم شده است. چنان که در والیت نامه این قاعده ذکر نشده است. بیه عقییده   وارد م« بالم سلطان»خوردن( از زمان 
برای رعایت انضبا  در اجیرای مراسیم، ممکین اسیت در آن     « نگهبان»اروز در می خوارگی نباید افرا  بکنند. زیرا 

 کار دخالت کند. 
اوت هیایی اجیرا میی شیوند. ایین      در روزگار ما در مناطقی که به علویان روستائی تعلق دارند، این مراسم با تفی 

قاعده در دالی که در میان بکتاشیان دیده نمی شود، یکی از پایه های اصلی مراسم علوی های روستانشین را تشکیل 
 نیز یکی از مهمترین وجوه افتراق آن ها محسوب می گردد. « مصادب»می دهد. مویوع 

 
 «مصاحب»رسم 

« خیونی »دری معنوی اسیت کیه زمیانی کیه مییان دو تین پیونید        یک برا« برادر آخرت»یا رسم « رسم مصادب»
به مویوع ، این رابطه در بین آن دو برقرار می گیردد. ایین رسیم کیه     « دده»)نسبی( وجود ندارد، با قداست بخشیدن 

ریشه های آن به عادات جماعت های کوچ گرا، یا نیمه کوچنده و دتی بعضی گروه های اسکان یافته، برمی گردد، 
اد اجتماعی محسوب می شود. و نیز از همین دیدگاه است که می توان به این نکته پی برد که چگونیه عیادت   یک نه

 یاد شده در میان بکتاشیانی که در سلک جمعیت های شهری درآمده اند، دیده نمی شود. 
نان اسیت.  ( یعنی یکی از اصول بنیادی باورهای دینی آ74یک فریضه است )« مصادب»در میان علویان، سنت 

 نسبت می دهند به روشنی می توان آن را دید: « پیر سلطان ابدال»چنان که در سروده )نفس( زیر هم که به 
 اگر در میان واجبات از مهمترین آن ها پرسش کنی 

 مهمترین آن ها خواهد بود « مصادب»مویوع 
 ( 75اگر چهار در و چهل مقام را بگردی )

 مصادب خواهد بود باز هم مهمترین آن ها، مویوع 
 ندارد، می تواند وارد آئین جم شود؟ « مصادب»آیا کسی که 

 آیا دعاهایی که می کند و نیازهایی که بر جای می آورد، مورد قبول واقی       می شوند؟ 
 درمان )دردهایش( را بیابد؟ « علی -محمد»آیا می تواند در طریقت 

 ( 76رین آن هاست )مهمت« مصادب»باز هم، در میان واجبات )دین( 
یکی از هفت واجباتی است که هر علوی موظف است آن را به جای آورد. کسی کیه  « مصادب داشتن»وظیفه 

داییر نمیی شیود، سیالک راه     « جیم »شرکت جوید و آن کس کیه در  « جم»ندارد، نمی تواند در مراسم « مصادب»
اه زن، به مجرد رسیدن به سن بلوغ بایید وارد  نیست و بیرون از طریقت محسوب می گردد. هر علوی، خواه مرد، خو

 جمی سالکان طریقت شود.
گاهی به جرییانی آشیفته و بیی نظیم تبیدیل میی شیود. )زییرا(         « آئین جم»در مناطق روستائی، مراسم مربو  به 

که افتخار مهمان شدن خود در روستا را به اهالی بخشیده، دضوری است که ممکن اسیت سیالی   « دده»دضور پیر یا 
، )= سیلوک =  «پیذیرش »یک بار اتفاق بیفتد و باید در آن دیدار، کارهای به تعوییق افتیاده ماننید مراسیم مربیو  بیه       

را یک جا انجام دهد. اما اگر الزم آید )مثالع تراکم « آئین جم»و همچنین « مصادب»پذیرش فرد به جامعه علویان( و 
 ا اجرای قسمت هایی از آن برگزار گردد.کارها زیاد شود( مراسم جم ممکن است در چند روز و ب



به صحنه خواهد آمد. این قسمت از مراسم به آداب و رسوم هر طایفیه بسیتگی دارد، در   « دارمنصور»پیشاپیش، 
به قهرها و سوءتفاهم های موجود میان پیروان و دل و فصل آن ها می پردازد. شکایت های اهالی از « دده»این بخش 

بعد از آن که دعاوی طرف ها را بررسی کرد برای هر کس مجازات ها و جریمه هیای میالی   یکدیگر را می شنود و 
اعم « بیرون رانده شدن از جمی»)کفاره( مناسب با میزان خالفی که مرتکب شده است، تعیین         می کند. مجازات 
هر فیرد محسیوب میی شیود. گنیاه      از آن که برای مدتی دراز یا کوتاه، تعیین گردد، بزرگترین وهن و تحقیرها برای 

شخص اگر بزرگ باشد، محققاع از میان گروه رانده خواهد شد. هیچکس دق ندارد چنین شخصی را بیه خانیه خیود    
راه دهد، به او آب و غذا بدهد و یا به او کمک کند. آدمی با این ویی و دال به دیوان رانده شیده از گلیه شیباهت    

 تن به خود تبعیدی بدهد، وجود ندارد.  دارد و برای او هیچ راهی جز آن که
می رسد. برعکس بکتاشی گری «         تجدید ایمان»یا « اقرار»به دنبال این تشریفات، نوبت به مراسم مربو  به 

که در آن در صورتی که فردی مناسب و با صالدیت تشیخیص داده شید میی توانید بیه عضیویت گیروه )سیلوک(         
« علوی زاده شدن»یعنی پذیرفته شدن فرد به جمعیت علویان جز از راه « سلوک»سم پذیرفته شود، در سنت علویان ر

 او ممکن نیست.
می رسییم. همچنیان کیه مراسیم     «      برادری دینی»یا به بیان دیگر « مصادب»، به مراسم «سلوک»بعد از مراسم 

در آسیمان هیا و در جهیان دیگیر     شکل زمینی داستان مربو  به چهل تنان و صورت مثیالی آن  « آئین جم»مربو  به 
و شیکل مثیالی آن   « دیات دوباره»و « دوره تجسد»هم صورت زمینی همان « مصادب»یا رسم « برادری دینی»است، 

 در وراء زمان و مکان و در جهان دیگر است.
رار بست و بدینسان با وی بیرادر شید. تکی   « آدم»زمانی که زمین و آسمان آفریده می شد، جبرئیل شالی بر کمر 

در دسیت  « علی»آرکتایپ( همان است که جبرئیل فرمان خداوند را که « )= کهن الگو»یا « صورت مثالی»مفهوم این 
هم نشان داد. محمد شال خود را از کمر باز کیرد و آنگیاه علیی را تنی  در بغیل      « محمد»راست خود گرفته بود، به 

خون من خون تو، »ایان شدند و در آن دال به علی گفت: فشرد، چندان که هر دو به مثابه یک تن که دو سر دارد نم
بست و « علی»سپس شال خود را به کمر او « گوشت تن من گوشت تن تو، عقل من، عقل تو و روح من، روح تست.

بیه دنبیال   « یا علی همانطور که هارون، برادر موسی بود، تو هم همانگونه برادر من هستی.»سه گره بر آن زد و گفت: 
های سلمان فارسی و قنبر را هم بر کمر یکدیگر بست. مریدانشان به محمد نان روغنی، روغن و دلوا، هدییه   آن شال
 کردند. 

کنار گذاشت و بقییه  « فاطمه»و « دسین»و « دسن»، « سلمان فارسی»محمد قسمتی از آن هدایا را به عنوان سهم 
 را میان دایران تقسیم کرد. 

(، در این داستان، خیاطره بیرادری مرسیوم    77همچنان که پیش تر در یکی از بررسی های مان نشان داده بودم )
در میان جمعیت های پیشه وران قرون وسطای ترکیه، که از قواعد جدایی ناپذیر آئین هیای آنیان بیوده، بیه روشینی      

 نمایان است. 
( : وقتی دو کودک بیه ده، ییازده سیالگی رسییدند و     78)« فرمایشات»اینک بپردازیم به چگونگی این آئین در 

شوند و این تصمیم « مصادب»رابطه دوستی با یکدیگر برقرار کردند، آن وقت تصمیم       می گیرند که با یکدیگر 
در صورتی که کسی با ایین تصیمیم آن هیا مخیالفتی      -خود را به اطالع خانواده های شان می رسانند. خانواده ها هم

با هم دیگر موافقت می کنند. از شرو  این برادری آن است که هر دوی آن ها. همزبان، هم سال، هم مرام  -نداشت



و هم مسلک باشند و هر دو به یک طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند و شرایط اجتماعی شان نیز با یکیدیگر همخیوان   
 باشند.  

یک محله ساکن باشند. اگر آن ها واجد همیه ایین    افزون براین هر دو باید در یک ده، در یک شهر و دتی در
شرایط بودند، آن وقت خانواده ها آماده می شوند تا آئین جم را برپا سازند. باالخره، هر دو کودک را می آورنید و  

 آغاز می شود. « به اسم شاه، ا ، ا »شروع می کند به خواندن دعایی که با کلمات « دده»
ری شود. اگر بچه ها، در خالل این مدت تصمیم خود را تغییر نداده باشند، آن وقیت  داال باید یک سال هم سپ

وارد مردله اجرای مراسم می شوند. گوسفند قربانی را دایر می کنند. تهیه گوسفند وظیفه خانواده ای است که بیه  
ی داراییی چنیدانی   سال از کودک دیگر بزرگ تر است. با این دال اگر خیانواده موظیف بیه آوردن گوسیفند قربیان     

 نداشته باشد، هم قربانی و هم دیگر هزینه ها را خانواده ای که ویی مالی بهتری دارد، تامین می کند. 
)وسط میدان( در « دار»می آورند. آن ها در محل « دده»هم شوند به دضور « مصادب»کودکانی را که باید  

دعاهایی را کیه مخصیوص   « دده»، می ایستند. در آن دال دالی که انتهای دو پایشان را به طرف داخل خم کرده اند
روبروی هم، دست ها را بر پشت گردن یکدیگر قرار میی دهنید.   « مصادب»این مراسم است می خواند. دو کودک 

با همیان  « ا ، محمد، یا علی»با گفتن « دده»مانند انجام می دهند. سرانجام « دمله»هر دو، سه بار به سوی هم درکتی 
 مراسم که در دست دارد، سه بار بر پشت کودکان می کوبد.  عصای

یا از چوب درختانی کیه جنبیه   « عود»می گویند، معموالع از چوب « چوب دستی ارکان»عصائی را که به آن  
هم هست. این عصا را بعد از پایان « تا نشو»و « نشکن»متر( است که  ۲/۱قدسی دارند، تهیه می کنند. طول این عصا )

ن آئین ها، یا در درون کیسه ای میی گذارنید و ییا در البیالی جیاجیمی میی پیچنید و در خانیه رئییس جمعییت           یافت
 نگاهداری می کنند. 

می « عصا»این چوبدستی خاص مراسم را از بوته گل سرخ درست می کنند و به آن « تراکیا»بکتاشیان نادیه  
 (. 79گویند )

را بر زبان می آورد، سبویی به مجلس می آورند و « یتان را برقرار داردخداوند برادر»جمله « دده»بعد از آن که 
همیراه اسیت،   « ختیائی »دایران از آن می نوشند. سه قطعه موسیقی آوازی که دست کیم یکیی از آن هیا بیا اشیعار      

خوانده خواهد شد و سه پرده سماع و رقص اجرا خواهد گردید. به دنبال آن دایران شیام صیرف خواهنید کیرد و     
 گوشت گوسفند قربانی شده را قطعه قطعه کرده و به هر یک از دایران سهمی خواهند داد. 

را به هم پیوند می دهد، دارای آثار اجتماعی است، آن دو موظفند در مواقی ییرور  « دو مصادب»رشته ای که 
 مددکار یک دیگر باشند و در سرتاسر دوران زندگی خود، از زن و فرزند هم مراقبت کنند. 

اگر یکی از دو مصادب درصدد زناشوئی برآید، مصادب دیگر وظیفه دارد که به او یاری رسیان شیود. بیدین    
، ابتدا «دنابندان»ترتیب که به اتفاق هم برای انتخاب دختر مورد نظر خواهند رفت. قبل از انجام مراسم عقد، در شب 

، «مصادب»نامزد دنا می بندند. « مصادب»راست دنا می گذارند و به دنبال آن، بر دست « مصادب»بر دست راست 
داماد و عروس را تا دجله زفاف همراهی می کند. اگر مصادب، متاهل باشد، همسیرش در سرتاسیر مراسیم عقید و     
عروسی، در کنار عروس خواهد بود و به او کمک خواهد کرد. ممکن است داماد نتواند و استطاعت میالی چنیدانی   

( و یا به دالیل دیگری نتواند بیه وصیال دختیر دلخیواه     80خانواده عروس را به جای آورد )نداشته باشد که توقعات 
خود برسد و در این دال مجبور گردد که دختر را فراری دهد. در همیه ایین میوارد مصیادب وظیفیه دارد بیه بیرادر        



بعد از آن که تنش های از عادت های رای  روستاییان است )که البته « فراری دادن دختر»مصادب خود کمک کند. 
 ( 81اولیه آن فرو نشست(، دو خانواده مجبور خواهند شد با یکدیگر به تفاهم برسند و اختالفاتشان را فراموش کنند )

از پیوستگی های مهم جامعه محسوب  می شیوند. در دیالی کیه فرزنیدان دو     « مصادب گرفتن»پیوندهای رسم 
توانند و دق دارند با یکدیگر ازدواج کنند، فرزندان دو بیرادر مصیادب    برادر )یعنی پسر عموها و دختر عموها( می

 تا هفت نسل دق ندارند با یکدیگر زناشویی کنند.
در میان بکتاشیان وجود ندارد. این مورد یکی از موارد افتراق میان سیاکنان شیهرها و روسیتاها    « مصادب»رسم 

 به شمار می آید. 
کیه یکیی از ارکیان اصیلی     « سیماع »ترین وجوه افتراق آن اسیت کیه رسیم    به همین ترتیب، یکی دیگر از مهم 

 علویان به دساب می آید، در بکتاشیان دیده نمی شود. 
فقط یک رقص نیست، بلکه بیشتر نمایانگر یک پیمان و یک نمایش دعایی است که به وسیله درکات « سماع»

طبیعی هستند. چنان که گاه مظهر پرواز پرنده معروف  بدن ظهور می کند. این رقص ها گاهی تاثیر پذیرفته از مظاهر
مرتباع درآوازها و ترانه ها تکیرار  « علی»می توانند باشند، که پرنده ای مقدس شناخته شده است و نام اش با نام « درنا»

 می گردد. 
شاهده نمی شود. با این همه، در میان عناصر مربو  به این مراسم و آئین ها، تفاوت عمده ای در اصل باورها، م

هدایت می شود. و همچنین برگزاری مراسم مربو  به تشریفات «( پیر»یا « دده)»آئین های جم همیشه از جانب مرشد 
و یا پذیرفتن کسانی که می خواهند هدایا و نیذوراتی )نصییب( تقیدیم دارنید بیا مسیاعدت       « برادری»و « مصادب»و 
است در خالل سال های متمادی از جانب افراد معینی به گونه قبایی  انجام می پذیرد. بعضی از خدمات ممکن« رهبر»

که بر تن معینی دوخته شده باشد و مشخصه خاص آنان باشد، بدون تغییر تکرار شوند. در چنین ویعی نیز باز تنفییذ  
ی مختلیف  یرورت دارد و باز ممکن است این خدمات در مکان ها« دده»یا « پیر»وظایف آنان در هر آئین از جانب 

 (. 82نام های متفاوت داشته باشند با این دال شیوه اجرا و برگزاری آن ها همیشه یکسان است )
داده شده، برگزار می گردد. برای شیروع  « خانه ارکان»و یا مکانی که به آن نام « خانه جم»آئین ها و مراسم در 

تصدی دوازده خدمت در نظر گرفته شیده انید،    )چراغ قانون( روشن می شود. دوازده نفری که برای« چراغ»مراسم، 
)یعنی در وسط میدان(، جیای میی گیرنید و هیر کیدام بیه طیور جداگانیه بیرای شینیدن دعیایی کیه             « دار منصور»در 

 مخصوص وی می باشد، در برابر مرشد، سر فرود می آورد. 
حسوب می شود، پایان با سه بار کوبیدن جارویش بر زمین که یک درکت نمادین م« جاروکش»یا « فراش» 

 مراسم را اعالم می کند و مرشد نیز همان دعای همیشگی را که کلمات آن ترکی است، می خواند. 
اصوالع زبانی که در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد، ترکی است. دتی در آئین هایی که از سیوی اقیوام   

درجه ادسیاس مرشید ممکین اسیت متغییر باشید و )او        کرد زبان برگزار می شوند. دعا خواندن، بردسب نوع فکر و
بخواهد با افزودن مطالبی یا شیوه بیانی خاصی دعا را رنگین تر و موثرتر نشان دهد(، اما اصل متن دعا ثابیت و بیدون   

 تغییر می ماند: 
و « علی»و فتوت « کرم»ا ! ا ! خیر و برکت بیاید. بدی و تباهی دور شود! شاه مردان یار و مددکارمان باشد. به 

 (83«! )هو»بکشیم! « هو»به عشق خداوند گارمان داجی بکتاش ولی، 
*** 
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