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چکیده
شکل گیری حکومت صفویه در ایران با تفکرات و اقدامات شخصیت های صوفی تااثیرات قابال مالحهاه ای در اندیشاههاای
سیاسی و دینی داشته است .ترکان آناتولی طوایفی بودند که تحت تاثیر اندیشه های صوفی به ایران مهاجرت کردند .در ادامه
توسط شیوخ صفوی به اندیشههای شیعی گرایش پیدا کرده و قزلباشان را به وجود آوردند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
سیاسی قزلباشان در شکل گیری حکومت صفویه با تکیه بر عهد شیخ جنید و شیخ حیدر است .روش تحقیق در پژوهش حاضر
توصیفی تحلیلی بوده و در جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانهای استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد،
فعالیتهای سیاسی افرادی همچون شیخجنید و شیخحیدر در متحدکردن و دعوت اقوام ترک که از حکومت عثمانی رضایت
نداشتند به شکلگیری هسته اصلی قزلباشان و نههت صفوی انجامید  .بنابراین ،در نهایت توانستند به ارکانحکومتی راه پیدا
کنند و نقش اساسی در حکومت صفویه داشته باشند.
کلیدواژوه :صفویه ،قزلباشان ،طوایف ،ترکانآناتولی
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مقدمه
سقوط خالفت عباسی در  656ه.ق ،روحیه تساهل مذهبی مغوالن ،گرویدن چند تن از حاکمان ایلخانی به مذهب تشیع و
نیز تالش های عالمان شیعی از عوامل رشد مذهب تشیع در ایران به شمار می روند .از جمله گروه هایی کاه در آن عصار باه
مذهب تشیع روی آوردند می توان ایالت و عشایر آذربایجان ،آران و آسیای صغیر را نام برد .تهاجم مغول ها به ایران ،در قوت
یافتن پایگاه های معنوی و رشد تصوف نقش داشت ،تا جایی که سبب شد صوفیان شیعی تحات تایثیر شارایط زماانی دچاار
دگرگونی های فک ری شوند و باگرایش به اندیشه های غالیانه در صدد کسب قدرت سیاسی برآیناد .طریقات صافوی را بایاد
برجسته ترین عامل جنبش های صوفیانه و غالیانه در این دوران به شمار آورد .آنها ،با استفاده از رابطه مرید و مرادی ،تعامل با
قدرت های حاکمه ،واگذاری امالک وسیع از جانب دولت مردان به خانقاه ها و کمک های آنها ،دریافت هدایا و وجوه نقادی از
مریدان و نیز پیوند با عناصر ایرانی توانستند خود را با کمک نیروی نظامی متشکل از ایالت قزلباش در صحنه سیاسی مطار
سازند (اباذرپور .) 93 :1936،یکی از عوامل اصلی در روی کار آمدن صفویه ،قزلباش ها بودن د .ایشان که در استقرار قدرت صفوی
نقش عمده ای ایفا نمودند .در حقیقت طوایف مختلف قزلباش ،بیشتر در پی حمله مغول به ایران کوچاناده شاده بودنا د .باا
سقوط ایلخانان (  195ق ).و خأل قدرت ناشی از آن ،فهای مناسبی برای طوایف مختلف ترک در آناتولی حاصل شد .از جملاه
این که بسی اری از طوایف قزلباش با مهاجرت به سمت مرزهای شرقی آناتولی ،یعنی غرب و شمال غرب ایران ،مبادرت کردند.
این طوایف در مدت زمانی اندک جذب تبلیغات طریقت صفوی شدند که عالوه بر آذربایجان تیثیر شاگرفی در غارب آسایای
صغیر ،یعنی قلمرو عثمانی گذاشته بود .تا جایی که از جمله عوامل اصلی روی کار آمدن صفویان و به دسات گارفتن قادرت
توسط آنها گشتند .ترکان قزلباش که پیش از به قدرت رسیدن اسماعیل به صورت دستههای مجزا و در گمنامی به سر مای -
بردند ،پس از شکلگیری دولت صفوی ،متحد و صاحب نام شدند .اصلی ترین نقش این طوایاف قزلبااش حمایات از خانادان
صفوی قبل از شکلگیری دولت ،خدمت و جانفشانی در رکااب شااهان صافوی بعاد از رسایدن باه قادرت بود (پورقیاومی و
همکاران.) 22 :1939 ،
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به سه سوال انجام گرفته است؛ نقاش سیاسای قزلباشاان عهاد شایخ جنیاد و شایخ
حیدرصفوی در تشکیل نههت صفوی چگونه بوده است؟ آیا ترکان آناتولی در شکل گیری قزلباشان در ایان عصار جایگااهی
داشتهاند؟ آیا تاج قزلباش در عهد شیخ حیدر نقشی در امور سیاسی داشته است؟ .در مورد نقش قزلباشان پژوهشهایی صورت
گرفته است .به عنوان مثال :مقاله اباذرپور با عنوان« زندگی سیاسی قزلباش ها» انجام شده است ،که یک دیدگاه کلی به نقش
قزلباش ها از شیوخ صفوی تا شاه عباس اول دارد .یا مقاله ایی دیگر از پورقیومی و همکارانش با عنوان« قزلباشان و نقش آنها
در تشکیل دولت صفوی» صورت گرفته که عملکرد قزلباشان در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب را بررسای مایکناد .اماا
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی نقش سیاسی قزلباشان در زمان شیخ جنید و شیخ حیدرصفوی صورت گرفته است.

مفهوم قزلباش
محمدبنالحسندیلمی از علمای شیعه زیدیه که در آغاز قرن چهاردهم از نزدیک شاهد جریان فرقه باطنیه در یمن بوده
است و کتابی مفصل در مورد باطنیه دارد چنین مینویسد ":به اینها باطنیاه ،محماره (سارخ جامگاان ) نیاز گفتاه میشاود"
همچنین می نویسد ":آنها منسوب به مزدک که خود موسسه طریقت ثنویت یا دوآلیسم بود می باشاند .و از ایان رو باه آنهاا
مزدکیه ابالغ شده است  .و در کنار آن به نام بابکیه معروف اند .زیرا ،که منتسب به بابک خرمی شدند .که خود بابک ،ساالک
همان طریقت بوده است و چون بابک و یارانش سرخ جامه بوده اند لذا به محمره اشتهار یافتند" .از سوی دیگار باا تکیاه بار
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نظریه زبان آذریکسروی ،خود واژه باش را می توان تکامل یافته «بوآش» از فارسی میاناه باه معنای قلاه و بااالی هار چیاز
دانست (دیلمی .)25 :1391 ،قزلباش یا سرخ سر به طوایف مختلف ترک گفته میشود که سلطان حیدر صفوی در ترویج مذهب
شیعه و تحصیل سلطنت به وجود آورد .این طوایف به سبب کاله سرخی که به فرمان سلطان حیدر به سار میگذاشاتند باه
قزلباش معروف شدند .قزل در ترکی به معنای سرخ و باش به معنای سر است .اگرچه گفته اند :که این اصطال را تارکهاای
عثمانی از روی کنایه و توهین به یاران حیدر و اسماعیل میگفتند ،و سپس ایرانیان بدان افتخار میکردند .اماا واقعیات ایان
است که قبل از آنکه عثمانیها این عنوان را برای طرفداران حیدر به کار برند در میان خود ترکمانان این کاله سرخ رنگ ،سند
افتخار و وحدت و پیروزی بود(اولئاریوس  .) 699 :19۳3 ،1به هر حال پیروان و مریدان حیدر به پیروی از فرماا ن مرشاد و باه
تقلید از پیشوای خویش کالهی سرخ رنگ که دوازده ترک داشتند بر سر نهاده اند .از آن پس این سرخ کالهان به طایفه های
مختلفی اطالق گردید .که در راه صفوی شمشیر زدند ،البته واژه قزلباش به حامیاان غیرترکماان صافوی و از جملاه ترکماان
آسیای میانه ایرانیان و کردها نیز اطالق گردیده است (فوران .) 52 :19۳۳ ،2

نقش ترکانآناتولی در تشکیل قزلباش
گروههای مختلف ترکمن با شیخ جنید از طریق خانقاه اردبیل ارتباط پیدا کرده و در جریان آموزههای ارشاادی و تبلیغای
آنان قرار گرفتند .در این دوران نیروهای دیگری به نام قزلباشان که از مریدان شیوخ بودند ظهور کردند .نحوه ارتباط قزلباشان
با شیخ قابل بررسی و تامل و تعم ق بیشتری است :دو عامل زمینه ساز نزدیکی و تماس قزلباش ها باا خانقااههاا شاد .عامال
نخست ،شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان ایران بود،که زمیناه حهاور بیشاتر گروههاای مختلاف را فاراهم سااخت .از هام
پاشیدگی اجتماعی ،تجزیه سیاسی و پراکندگی کانونهای قدرت ،رکود اقتصادی و بههمریختگی بنیانهای مالی جامعه ایرانی
را در وضع نابسامان و شرایط اسفباری قرار داده بود(خواندمیر،1959 ،ج  .) 939- 906 :9عامل دوم این بودکه:گروههای مختلف
ترکمن که در بین آنها معدودی از سران اشرافیت ترکمن نیز وجود داشت گروههای سرگردان بودند کاه در جریاان روی کاار
آم دن عثمانی ها و همچنین در پیدایش و حکومت های متعدد کوچکی که پس از حمله مغول در آناتولی پدید آمد پایگاه خود
را از دست داده و ناچار بودند به دنبال فرصت و امکانات سیاسی و نظامی جدیدی برآیند .اساساً گرایش آنان به مناطق شرقی
قلمرو عثمانی و غرب ایران را تا اندازه زیادی می توان در راستای پاسخگویی به اغراض سیاسی و نظاامی آناان دانسات .آناان
رفته رفته به صورت نیروی اصلی شیوخ صفوی درآمدند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد(پیرزاده زاهدی .) 91 :1999 ،با این
مقدمه باید گفت ترکان آناتولی نقش بسیار اساسی در تشکیل اتحادیه قزلب اش داشتند این ها طی چند دهاه باه آذربایجاان
مهاجرت کرده و مهمتر آنکه در جریان سفر شیخ جنید به وی ارادت یافته و از این طریق با مکتب آشنا شده و بدان پیوساته
بودند .در واقع عناصر تشکیل دهنده دولت صفوی از ترکان آناتولی بودند .این عناصر رقبای ترکان آققویونلو بودند.که با اسم
قزلباش و با معتقدات شیعی عناصر اولیه دولت صفوی را تشکیل دادند(صفتگل .) ۳9 :1911 ،مقارن همین ایام ،تیمور در راه
بازگشت از آناتولی با صدها اسیر ،که بیشتر از روسای ایالت شاملو ،قاجار،استاجلو ،افشار ،بیات ،ذوالقدر و تکلو بودند به اردبیل
رسیدند و همه این اسیران را به خواجه علی بخشید .همین اسیران که صوفیان روم لو نامیده شدند ،هسته اولیه قشون قزلباش
را تشکیل دادند و به عنوان حق شناس در شمار اتباع و مریدان خواجه علی درآمدند و سپس در دوره شایخ حیادر ،باا دیگار
مریدان ،قزلباش را به وجود آوردند .در دوران شیخ جنید ،مرکزیت توسعه یافت ،این امر مقارن بیثباتی سیاسی بعد از مار
آخرین سلطان ایلخانی ابوسعید است .طریقتهای صوفیانه با بهرهگیری (چله) می نشستند و از مجالسات باا دیگاران پرهیاز
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می کردند .و چندان روزه نگاه می داشتند و به ریاضت های سخت تن در می دادند تا اینکاه باه مرحلاه بیخاودی کامال مای
رسیدند (هینتس  .) 12 :1962 ،9در دوران جنید طریقت صفوی به یک نههت تمام عیار تبدیل شد و راه برای توسعه طلبی آنها
بازگردید .از هم پاشیدگی امپراطوری تیموری پس از شاهرخ پیشرفت جنبشهای دینی مانند مشعشعیان ،فعالیتهای جنید و
کثرت مریدانش شایعه ای در خصوص برپایی دولت علویان در آخرالزمان به رهبری جنیاد و تاییاد ایان پیشاگویی از ساوی
منجمان از جمله عوامل نگران کننده جهانشاه قراقویونلو بود(کامل الشیبی .) 9۳3- 910 :19۳9 ،عالوه براین شیخ جنید برای
تصاحب مقام شیخی خود با شیخ جعفر به م جادله برخواست ولی به علت عدم موفقیت و دشمنی جهانشااه مجباور باه تارک
اردبیلی گردید(خواندمیر .) 2۳ :19۳0 ،جنید با استفاده از نفوذ معنوی در پیروانش و جهت تحقق اهداف سیاسی خاود تحات
تاثیر مشعشعیان شروع به تشکیل یک فرقه شیعه غالی کرد .اما اندیشههای غالیانه او مورد پذ یرش پدرزنش قرار نگرفته اند و
لذا جنید دختر وی را طالق داد،آنگاه به آناتولی رفت .این پیشامد درآمد یک تحول بزر

در عقیده شیخ جنید بود .در همین

سفر بود که خشت اولیه بنای تشکیالت قزلباش در آناتولی بنا نهاده شد با اینکه دهقانان و چادر نشینان آناتولی مدت زیادی
ب ود که به اسالم گرایش پیدا کرده بودند ولی در حیات دینی آنها در مناطق مشخص و مهم هنوز پیشارفتی حاصال نگردیاد
بود(مزاوی  .) 195 :1969 ،9پیروان شیخ جنید از آنجا که در سراسر خاک عثمانی مورد تعقیب بودند عقایدشان را مخفی می -
داشتند و همواره در تقیه به سر می بردند و تقیه را اصل اساسی اعتقاد خویش قراردادند .بدینساان تحاولی سرنوشات سااز در
عقیده مذهبی شیخ جنید تحت تاثیر عقاید افراطی ترک های شیعه قرار گرفتاه و باه وقاوع پیوسات .و پیاروان ساابق شایخ
بدرالدین را که به الحاد متهم بودند گردهم آورد (سومر  .)12- 19 :19۳1 ،5در واقع این نقشه مافوق انسانی جنید بود که پیروان
را گرد آورد و آنها را برای جنگ آماده کرد .اندیشه غزا با تمایالت غالیانه و شورانگیز قبایل آنااتولی و هساته اصالی طریقات
صفوی سازگار بود .گروه غزات صوفیه در سازمان طریقت شکل گرفتند و در پی آن مسیحیان طرابوزان و گرجستان قفقاز را به
عن وان دارالحرب مورد حمله قرار دادند جنید خود با نیروی متشکل از ده هزار نفر به شیروان روی آورد(خوانادمیر،1959 ،ج :9
 .) 925مرحله مهم دیگر در تاریخ طریقت صوفیه اتحاد سیاسی و پیوند زناشویی شیخ جنید با آققویونلوهاست این ازدواج آنان
را به شاهزادگان این سرزمین تبدیل کرد این پیوند دومین گام تعیین کننده به سوی قدرت سیاسی بود(روملو.) 901 :1993 ،
از طرفی یکی از مهمترین عواملی که باعث شد تا شیوخ صفوی از سجاده ارشاد و کنج خانقااه بیارون آماده و از نقاش اولیاه
مرشدی طریقت فاصله گرفته و در عرصه سیاسی و اجتماعی وارد شوند اقدامات هواداران پرشور ترکمن باود .اقادامات قبایال
ترکمن که زمینه سازی و درحهور شیخ صفوی در صحنه سیاسی تعیین کننده بودند در این مرحله نیز که دوره حهور آناان
در میادین سیاسی و نظامی بود همچنان ادامه یافت .این آخرین مرحله بود که پیش از تشکیل دولت گروههای قزلباش عمالً و
با مشی سیاسی و نظامی جهت یاری رساندن به شیوخ صفوی وارد میدانشدند(سومر.) 91 :19۳1 ،

اتحادیه و طوایف قزلباش ان
با وجود اینکه از اوایل دوران شیوخ صفوی قزلباشان دارای طوایفی بودند اما کشته شدن جنید در سواحل رود کُر نزدیاک
به طبرسران به نههت صفویه ،انگیزه عاطفی بخشید .با مر

وی نه تنها نههت صفویه تجزیه نشد بلکه با جانشینی حیدر به

جای او تالش نظر برای دستیابی به قدرت دنیوی شتاب بیشتری گرفت .شیخ حیدر برای ادامه اتحاد سیاسی و نظامی باا آق -
قویونلوها و با عالم شاه بیگم دختر اوزونحسن ازدواج کرد .در این زم ان شاهد گارایش صاوفیانی هساتیم کاه از زماان شایخ
3
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8
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صدرالدین آغاز شده بود(خنجی .) 236 :19۳3 ،قدرت یابی حیدر موجب فراخواندن وی به دربار سلطان یعقوب شد،گروه مخالف
وی در دربار آققویونلوها معتقد بودند .باید با منع حیدر از لشکرکشی و تبعید او از اردبیل از ارتباط او با خلیفه ها در آسایای
صغیر جلوگیری کرد .اما شیخ حیدر ،به دلیال رابطاه خویشااوندی کاه باا سالطان داشات ساوگند یااد کارد و باه اردبیال
بازگشت(روملو .) 611 :1993 ،شیخ حیدر به سرعت راه پدر را در جمع آوری و تشکیل سپاه دنبال کرد .وی خود باه سااختن
سال پرداخت و سپاهیان خود را به سال و ابزار جنگی روز مجهز نمود .شیخ جنید و شیخ حیدر به اتکای فداکاری و اخالص
و جانفشانی قزلباشان به نام غزا و جهاد با کفار به کشورگشایی و سلطنت برخاستند و عنوان سلطان را که نشانه قدرت سیاسی
و نظامی بود بر عنوان موروثی روحانی و معنوی شیخ اضافه کردند  .اکثر این ق زلباشان از طبقات محروم و فقیر آناتولی بودند ،و
فقط چند نفر از طبقه بیگ در بین آنها دیده می شد ،به طوری که در حمله شیخ حیدر به اقوام قفقاز بیشتر سپاهیانش را افراد
فقیر تشکیل میدادند که بعهی بی سال و بعهی ها بی لباس بودند .با وجود این جنگ با موفقیت به پایان رسید ،در این زمان
صوفیان آسیای صغیر با سپاهیان خود به اردبیل هجوم می آوردند(سومر .) 1۳ :19۳1 ،به همین دلیل ،شیخ حیادر بارای باه
دست آوردن جای پا یا دست کم غنیمتی که به مصرف لشکریانش برسد در صدد حمله به کفار چِرکسی و داغستانی برآمد .او
برای رسیدن به سرزمین آنه ا می بایست از شیروان عبور می کرد ،یعنی سرزمینی که پدرش شیخ جنید در آنجا به قتل رسیده
بود .شروانشاه در دو لشکرکشای اول حیادر ،ماانعی در راه عباور آنهاا از سارزمینهای خاود ایجااد نکارد ،اماا هنگاامی کاه
حیدرشماخی پایتخت شیروان را غارت کرد .فرخ یسار از دامادش یعقوب آقق ویونلوها کمک خواست .او نیز قطع صلهرحم جایز
ندانست و در صدد کمک به فرخ یسار برآمد .در این نبرد سلطان حیدر در قلب سپاه جای گرفت .دستراسات را باه قراپیاری
استاجلو و دستچپ را به حسین بیگ شاملو داد .جنگ سلطان حیدر با فرخ یسار در شمال طبرسران نزدیک دربند به کشته -
شدن شیخ حیدر انجامید(شکری .) 92 :1969 ،فروپاشی سیاسی در ایران ،عراق و آناتولی به رشد نههت صفوی در عهد شیخ
حیدر کمک کرد .از جمله ،در دوران بایزید دوم نههت های شیعی در آناتولی شکل گرفت و نزاع خانوادگی بر سر قدرت موجب
تفرقه درونی در عثمانی شد .در شرق ایران هم نزاع شاهزادگان تیموری به فروپاشی کمک کرد و در غرب ایران نیز نزاع قدرت
در خاندان آققویونلوها پدیدار شد .با وجود چنین شرایطی صوفیان به رهبری شیخ حیدر درصدد کسب قادرت بودناد .ایان
قدرت فزاینده ،رویارویی جدید صوفیان و قتل سلطان علی را در پی داشت( .خواندمیر .) 91 :19۳0 ،در شاکلگیاری نههات
صفوی در عهد شیخ حیدر عمدهترین طوایفی که نقش اساسی داشتند از هشات قبیلاهی تارک تشاکیل مایشادند :شااملو،
استاجلو ،ترکمان ،روملو ،ذوالقدر ،تکلو ،قاجار ،افشار (نوایی و همکاران.) 909 :1916 ،

جدول شماره .1بزرگترین طوایف قزلباش به ترتیب درجه اهمیت

ردیف

طوایف

رهبران نامدار

1

شاملو

حسین بیگ هلل ،عبدی بیگ ،دورمش خان ،حسین خان

2

استاجلو

محمدخان ،قراخان ،قلیچ خان ،چایان سلطان،کپک سلطان ،منتشا سلطان ،شاهقلی سلطان

3

ترکمان

امیرخان موصلّو ،سلیمان خلیفه
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4

روملو

حسینقلی خلفا ،دلوبوالق

5

ذوالقدر

محمدقلی خلیفه ،ولی سلطان قلمانچی اوغلی ،شاهقلی خلیفه ،منصور بیگ

6

افشار

امیراصالن سلطان ارشلو ،محمودسلطان ،یوسفقلی سلطان ،یعقوب سلطان

7

قاجار

یوسف خلیفه ،شاهوردی سلطان زیاد اوغلی ،میرزاعلی سلطان ،سلیمان بیگ زیاداوغلی

1

تکّلو

ولی سلطان ،محمدخان شرف الدین اوغلی

باید اضافه کرد :که عالوه بر طوایف هشتگانه به موجب کتاب احسن التواریخ ،قبایل دیگری به نام ورساق و صوفیه ،قراجه
داغ نیز در ادوار بعد به کمک نههت صفوی آمدند چنان که «:چون خاقان سکندرشان در ارزنجاان نازول اجاالل فرمودناد :از
طوایف مریدان صوفیه هفت هزارکس از استاجلو ،شاملو ،روملو ،تکلو ،ذوالقدر ،افشار ،قاجار ،ورساق و صوفیه قراجاهداغ و غیاره
به درگاه جهان پناه جمع شدند» (روملو.) 611 :1993 ،

تاج قزلباش در عهد شیخ حیدر
استفاده قزلباش ها از کاله و لباس سرخ رنگ ریشه ای بس عمیق دارد (زرین کوب.) 953 :1919 ،درباب استفاده از تاج نظر
دیگری که از سایر نوشته ها مقبولتر به نظر میرسد به صدر اسالم برمی گردد .بنابر ،نوشته ابن اثیر نخستین کسی که دستار
قرمز بست(ابودجانه) در جنگ احد بود ":ابودجانه مردی دالور بود .وی را دستاری سرخ بود ،که چون آن را می بسات مردماان
میدانستند که مردانه خواهد جنگید" (ابن اثیر،19۳1 ،ج  .) 31۳ :9نکته جالب توجه این است که هرچند تاج قزلباش از ابداعات
شیخ حیدر بود در منابع صفوی سعی کردند اثبات کنند که اندیشه استفاده از تاج در طریقت صفوی ریشه ایی طوالنی دارد و
اولین بار شیخ صفی در خواب تاج بر سر گذاشت(امینی هروی .) 12 :1919 ،با ایجاد لباس متحدالشکل (فرقه درویش به اضافه
کاله ترک سرخ رنگ) برقراری اصول تشکیالتی و سازمانی طریقت وارد مرحله نوینی شد .رواج کاله باعث همبساتگی درونای
جنگجویان صفوی شد .و تنها هواداران راسخ کاله خاصی را بر سر میگذاشتند .این سااختار همبساتگی و تشاکیالت معناوی
حرکت صفویه را به سوی اهداف سیاسی تسهیل میکرد .استفاده از کاله زمان ی فراهم شد که اتحاد سیاسی باا آققویونلوهاا باا
روی کار آمدن سلطان یعقوب از میان رفت و نیاز به انسجام درونی و تکیه بر منابع قدرت درونی پدیدار گردید(روملو:1993 ،
 .) 611با وجود این با به کار بردن کاله دوازده ترک گام دیگری در راندن طریقت باه ساوی اندیشاههای غالیاناه و شایعیانه
برداشته شد .که در زمان شیخ حیدر در اثر تبلیغات مدام و پیگیر بر تعداد مریدان در آناتولی افزوده شد .در شهر اردبیل محله -
ای به نام آناتولی ها به وجود آمده ،در حقیقت عامل گسترش بیش از حد طریقت صفوی در آناتولی بیتوجهی و سستی بایزید
پادشاه عثمانی در اداره مملکت خویش بود .در زمان او گذشته از رونق و گسترش تشیع در آناتولی هجوم به اهال تسانن نیاز
آغاز گردید .ازدیاد روزافزون مریدان شیخ حیدر را به پیش می راند در حقیقت جلوگیری از این حرکت حتی به خواسته او نیز
ممکن نبود زیرا به طور معمول صوفیان آناتولی با اعتقادات عمیق به خود و با وابستگی به شیوخ صفوی انتظار انجام کارهاای
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بزرگتری را از آنها داشتند(خنجی .) 236 :19۳3 ،از جانب دیگر ترکان آناتولی به عنوان هسته اصلی تشکیل دهناده طریقات
صفویه کامال تحت تاثیر مسلک غالیانه بودند و میراث فکری خود را به طریقت اردبیل انتقال دادند .نکته قابل توجه اینکه در
قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی استعمال کاله سرخ در میان ترکان چادرنشینان آنات ولی به طور قطعای روشان اسات بادین
سبب میتوان حدس زد که استعمال کاله سرخ یا تاج به وسایله مریادان و نظامیاان دولات صافوی باا الهاام از ایان رساوم
باشد(سومر .) 1- ۳ :19۳1 ،با رواج این تاج ،پیروان طریقت صفوی مانند یک حزب و گروه سیاسی از دیگاران متماایز شاده و
انگیزه های سیاسی طریقت برجستهتر گردید و در ادامه منجر به شکلگیری حکومت صفوی شد.

نتیجهگیری
پایه های حکومت صفوی با وجود فعالیت سیاسی مذهبی مشایخ صوفی شکل گرفت .از میان شیوخ صفوی نقش اقادامات
شیخحیدر و شیخجنید در راستای گردآوردی نیروهای نظامی قابل تعمق و بررسی است .با وجود حرکتهای سیاسای در ایان
دوره توسط افرادی با نفوذ و شرایط بحرانی در داخل و خارج از مرزها ،زمینه برای اندیشه های نو و ایجاد حکومت جدید فراهم
شد .با ضعف حکومت های آق قویونلوها و قراقویونلوها در مرزهای غربی و نارضایتی ترکان آناتولی در آسیای صغیر زمینه های
پایگذاری نههت صفوی فراهم شد .شیوخ صوفی با در نظر گرفتن چنین شرایطی فرصت را مغتنم شامرده و دعاوت از قبایال
ترک را با توجه به اندیشه های شیعی آغاز کردند که در نهایت هسته ها ی اصلی طرفداران این نههت با اقدامات شیخ حیدر با
عنوان قزلباش شکل گرفت .شیخ حیدر در ساخت تاج دوازده ترک برای برای نههت و قزلباشان نقش موثری داشت .چنانکاه،
با یک حرکت سیاسی معین و مشخص از سایرین خدماتی که توسط گروههای قزلباش از ابتدا نسابت باه تشاکیالت صافویه
صو رت گرفت در زنده نگه داشتن و تقویت طریقت ،تحکیم نههت و تبدیل آن به دولت ساهم اساسای داشات .قزلباشاان در
مراحل مختلف پیش از تشکیل دولت صفوی انواع همکاری و همراهی را نشان دادند .به ویژه در دوره سرنوشت ساز بعد از شیخ
جنید ،در دوران شیخ حیدر نقش آنان بسیار برجسته بود .هواداری و حمایت آنان از دو مشخصاه اصالی برخاوردار باود .اول،
حمایت های مادی ،پشتوانه معنوی ،حهور فیزیکی و نظامی در عرصه های عملی سیاسی و نظامی از مواردی بودند که نقاش
آنان را در همه مسائ ل مورد نیاز نههت برجسته نشان میدهد .مشخصه دوم این بود که قزلباشان هواداری و حمایت دائمی و
پایداری نسبت به تشکیالت صفوی در پیش گرف تند .در واقع آنان حهور با ثباتی نه مقطعی و موقتی در حرکت نههت داشتند.
این دو مشخصه باعث شد حرکت در قالب یک فرآیند منظم مرحله به مرحله پیش رود و تشکیالت صفوی در قالب یک فرآیند
از طریقت تبدیل به « نههت» شده و نههت نیز در نهایت به تشکیل دولت و استقرار نهایی صفویان منتهی گردد  .در نهایت با
همکاری و فداکاری طوایفی همچون قزلباش و تدابیر افرادی برجسته بود که حکومت مقتدر شیعی مذهب تاسیس شد.
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