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چكيده
مهاجرت اسماعيلميرزا به گيلان يكي از وقايع مهم تاريخي دودمان صفويه به ﺷمار ميرود؛ زيرا پس از
روابط خصمانة آققويونلوها با فرزندان حيدر ،براي صوفيان كه علاقهمند به حيات سياسي و اجتماعي طريقت
صفوي بودند ،چارهاي جز فرار از قلمرو تركمانان باقي نماند .با بررسي گزارشهاي موجود درباره انگيزه سياسي
صوفيان اهل اختصاص از انتقال اسماعيل ميرزا به گيلان ميتوان به اين نتيجه رسيد كه آنها با توجّه به قرابت
فكري و مذهبي حاكمان محلي گيلان بهعنوان مهمترين كانون تشيّع در ايران ،از اين موقعيت بهمنظور حفﻆ
طريقت صفوي و ايجاد بستر سياسي براي دستيابي به قدرت سود جستند تا در فرصت مناسب و با استفاده از
حمايت صوفيان ايران و آناتولي و همچنين حاميان ﺷيعي خود در گيلان براي كسب قدرت استفاده نمايند .در اين
پژوهش نگارنده سعي دارد تا با استفاده از منابع تاريﺦ محلي و مآخذ عصر صفوي ،دلايل سياسي و مذهبي
مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد .به نظر ميرسد موقعيت مذهبي و پيوند
تاريخي طريقت صفوي با گيلانيان  ،يكي از مهمترين انگيزههاي انتخاب صوفيان در دوره بحراني براي مهاجرت
اسماعيل ميرزا به گيلان باﺷد .روش بررسي در پژوهش حاضر با تكيه بر روش تاريخي و با استناد به دادههاي
منابع مستند و مهم اين دوره انجام ميپذيرد.
واژگان كليدي :اسماعيل ميرزا ،آققويونلوها ،گيلان ،صفويه ،لاهيجان.
تاريﺦ دريافت٩٤/٠٢/١٨ :

تاريﺦ پذيرش٩٦/١١/٢٤ :
E-mail: apanahi@guilan.ac.com
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مﻘدمﻪ
يكي از دﺷواريهاي پژوهش در تحقيقات جديد تاريخي ،كمبود مأخذ تاريخي در برخي از
دورههاي تاريﺦ ايران است .البته در برخي از دورهها به جهت اهميتي كه حكومتها به فن تاريﺦنگاري
داﺷتهاند و يا به جهت علاقهﺷان به تاريﺦ اين مسﺌله متفاوت است .هرچند بيشتر متون تاريخي كه در
دورههاي مختلف نوﺷتهﺷده است ،غالب ًا با توصيه دربارها و با تأكيد آنها همراه بود؛ زيرا گزارشهاي
اين متون ﺷرح دلاوريها ،لشكركشيها و نبردهاي خاندانهاي مذكور به ﺷمار ميرفت .بنابراين اغلب
آثار مكتوبي كه امروزه در دسترس است ،گزارشهاي سياسي از زندگي و جنگ حكومتها و سلسلهها
است .بااينحال ،برخي از متون تاريخي نظير تاريﺦهاي محلي به جهت محتواي آنها كه به حوادث
تاريخي و اجتماعي يك منﻄقه خاص ميپردازند ،علاوه بر اهميت تاريخي حاوي مباحث اجتماعي و
فكري نيز ميباﺷند.
درباره طريقت صفوي ،تا پيش از به قدرت رسيدن ﺷاه اسماعيل به دليل توجّه مورخان به احوال
پادﺷاهان و سلاطين عصر ،توجّه زيادي نسبت به جنبش طريقت صفوي از خود نشان نميدادند.
بنابراين نخستين مأخذي كه درباره پناهندگي اسماعيل ميرزا به گيلان پيش از تأسيس سلﻄنت صفويه
گزارﺷي ارائه كرده است ،تاريﺦ خاني لاهيجي ميباﺷد .پس از به قدرت رسيدن ﺷاه اسماعيل اول )٩٠٧
) ٩٠٧ه.ق ،(.متون تاريخي عصر صفوي با استناد به اين متن تاريخي و يا ساير مآخذي كه در دست
داﺷتند ،به توصيف گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان پرداختند .با مﻄالعه متون تاريخي عصر صفوي
صفوي درباره چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان به نظر ميرسد تفاوتهايي در گزارش برخي از
منابع تاريخي به چشم ميخورد ،اين تناقضها به دليل اسناد متنوّعي است كه مورّخان به آنها
دسترسي داﺷتند ،بوده است؛ زيرا برخي از منابع متقدّم عصر صفوي با تكيه بر منابع نقلي كه ﺷامل
قزلباﺷان همراه اسماعيل ميرزا )-اهل اختصاص يا صوفيان لاهيجان(  -بودند ،گزارش خود را تدوين
كردند؛ درنتيجه نقلقولها در اين گزارش متفاوت بوده است .اين مسﺌله در مدت اقامت اسماعيلميرزا
در لاهيجان و يا سال ورود وي به گيلان بهطور محسوس به چشم ميخورد .در اين پژوهش نگارنده
سعي دارد تا با تكيه بر متون تاريخي كه همزمان با پادﺷاهي ﺷاه اسماعيل و يا اندكي بعد تأليف
ﺷدهاند ،درباره مهاجرت وي به گيلان تحليلي تﻄبيقي انجام دهد .هدف پژوهشگر از اين پژوهش،
دستيابي به صحيحترين گزارش درباره واقعه پناهندگي اسماعيلميرزا به گيلان و نقش اميران محلي اين
اين سرزمين در تربيت فكري،سياسي و ديني وي ميباﺷد .درباره انگيزههاي مهاجرت اسماعيل ميرزا به
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گيلان و دلايل اين اقدام صوفيان گزارشهاي زيادي در دست نيست ،بااينحال اﺷارههاي پراكنده منابع
منابع تاريﺦ محلي و همچنين منابع تاريخي عصر صفوي نكات ارزﺷمندي از اين واقعه تاريخي ارائه
ميدهند.
درباره پيشينه پژوهش حاضر بهجرئت ميتوان گفت تاكنون پژوهشي جدي در اين زمينه انجام
نگرفته است .بااينحال ،دكتر محمدكريم يوسفجمالي در كتاب ﺷاه اسماعيل اّول و همچنين كتاب
تاريﺦ تحوّلات عصر صفويه ،اﺷارههاي پراكندهاي به اين موضوع داﺷته است.
مهمترين پرسشي كه در پژوهش حاضر مﻄرح ميﺷود اين مسﺌله است كه ،صفويان اهل
اختصاص با چه هدف و انگيزههايي در يك سفر تاريخي ،گيلان را بهعنوان مخفيگاه اسماعيل ميرزا
برگزيدند؟ براي پاسﺦ به پرسش فوق ،ميتوان فرضيه پژوهش را اينگونه مﻄرح نمود :با توجّه به
ﺷرايط بحراني پس از مرگ ﺷيﺦ حيدر و فرزندش سلﻄانعلي كه براي طريقت صفوي ايجادﺷده بود،
صفويان در دوراهي نابودي و يا يافتن سرزميني براي بقا قرار گرفتند؛ درنتيجه گيلان به جهت پيوندهاي
فكري و تاريخي كه با طريقت صفوي داﺷت ،ميتوانست بهترين پايگاه براي دوران احياي قدرت
صفويان باﺷد و اين تصميم آگاهانه از سوي هسته مركزي صوفيان صفوي انتخاب ﺷد .نگارنده تلاش
دارد تا با تكيه بر گزارش عيني لاهيجي و تﻄبيق آن با ساير منابع اصلي دوره صفوي دلايل و انگيزه-
هاي صوفيان اهل اختصاص از اين مهاجرت تاريخي را موردبررسي و تجزيهوتحليل قرار دهد.
نتايج قتﻞ شيخ حيدر بر طريﻘت صفوي و آوارگي فرزندان وي
طريقت صفوي از ﺷيﺦ صفوي تا ﺷيﺦ جنيد ) ٨٦٤-٨٣١ه.ق (.سعي ميكرد نسبت به اصول و
مباني آن وفاداري نشان دهد ،هرچند در عصر خواجه علي و ﺷيﺦ ابراهيم مذهب طريقت از تس ّنن به
تشيّع دوازدهامامي تغيير يافت ،بهويژه خواجه علي بهطور رسمي اولين فرد از خاندان صفوي بود كه علن ًا
گرايشهاي تشيّع دوازدهامامي خود را آﺷكار ساخت و مردم را نويد به ظهور حضرت مهدي »عﺞ«
ميداد) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان٣٣ :١٣٦٤ ،؛ هينس١٧ :١٣٦٢ ،؛ پارسادوست١٦٥ :١٣٧٦ ،؛ يوسف
جمالي (٧٢-٩٠ :١٣٧٧ ،امّا اين جريان در عصر ُجنيد تبديل به حركتي سياسي ﺷد؛ بهطوريكه روزبهان
خنجي درباره آرزوها و اميال جهانگيري جنيد ،او را به مرغي ﺷبيه ميكند كه تخم قدرت را در لانه هوا
و هوس خود پرورش داده و هرروز فتح سرزميني و منﻄقهاي را جستوجو ميكند) .خنجي:١٣٧٩ ،
٢٨٨-٢٨٩؛  (Minorsky, 1957 :63عدهاي از معاصران ﺷيﺦ جنيد درباره اعتقادات و باورهاي
ديني و مذهبي او نيز با نظر ﺷك و ترديد مينگريستند.
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پس از كشته ﺷدن ﺷيﺦ جنيد فرزند او ﺷيﺦ حيدر به رياست طريقت صفوي برگزيده ﺷد و
موردحمايت جدي اوزون حسن تا پايان حيات او ) ٨٨٢ه.ق (.قرار گرفت ) .همان٢٩٣-٤ :؛ سفرنامههاي
ونيزيان (٣٠٦ :١٣٤٩ ،گسترش دعوت طريقت صفوي در سراسر آذربايجان ،ديار بكر و آناتولي سبب ﺷد
تا ﺷيﺦ حيدر همانند پدر خود جنيد از اين نيروي انقلابي در گسترش قدرت سياسي خود استفاده نمايد.
)سومر١٨ :١٣٧١ ،؛  ( Browne, 1930, vol IV:20خنجي همعصر ﺷيﺦ حيدر بود و گزارش
زندهاي از تكاپوهاي سياسي و نظامي او در تاريﺦ عالمآراي اميني ارائه ميدهد ) .همان٢٩٥ :؛
سفرنامههاي ونيزيان ،همان(٢٤٥ :
قتل ﺷيﺦ حيدر ضربهاي سخت بر پيكر نهضت صفوي كه پاي در ركاب جنگ و امور سياسي و
نظامي برداﺷته بود ،وارد ساخت .به دستور سلﻄان يعقوب پس از مرگ سلﻄان حيدر ،فرزندان وي به
اتّفاق مادرﺷان  -مارتا يا علمشاه بيگم  -به قلعه اصﻄخر فارس تبعيد و زنداني ﺷدند .به عقيده اسكندر
بيك تركمان علّت تبعيد همسر و فرزندان حيدر به فارس ،دور نمودن آنها از قزلباش و طرفداران آنها
در آذربايجان و آناتولي بوده است) .تركمان ،١٣٨٢ ،ج (٣٧ :١سلﻄان يعقوب سرانجام در  ٨٩٨يا ٨٩٦
ه.ق .به دست همسر خود به قتل رسيد) .خواندمير ،١٣٣٣ ،ج٤٣١-٤٣٢ :١؛ غفّاري قزويني:١٣٤٣ ،
 (٢٥٤-٢٥٥پس از درگيريهاي متعدّد سرانجام اختلافات سليقهاي در انتخاب جانشين براي سلﻄان
يعقوب در نهايت منجر به نزاع و كشمكشهاي خانوادگي بر سر تاجوتخت آققويونلو گشت و بر اثر اين
درگيريها و تنازعات امرا با يكديگر مسيح ميرزا و علي ميرزا ،پسران سلﻄان خليل به دسيسه رستم
ميرزا به قتل رسيدند) .خواندمير ،همان (٤٣٦-٧ :رستم ميرزا سرانجام توانست با كشتن مخالفان خود در
سال  ٧٩٧-٨ه.ق .در تبريز به نام رستم پادﺷاه بر تخت نشيند) .غفّاري قزويني ،همان٢٥٥ :؛ خواندمير،
همان(٤٣٨ :
مو ّرخان طرفدار خاندان صفوي نوﺷتهاند؛ از قدمهاي نخست دوران زمامداري رستم ميرزا ،آزاد
كردن فرزندان ﺷيﺦ حيدر از زندان اصﻄخر فارس بود .اين سياست براي بقاي عمر و حكومت رستم
ميرزا انجام پذيرفته بود؛ زيرا كه بلافاصله پس از رهايي آنها از زندان ،فرزندان ﺷيﺦ حيدر را به تبريز
برده ،عليه مخالفان خود به جنگ واداﺷت .در پي آن ،به كمك سلﻄانعلي  ،پسر بزرگ ﺷيﺦ حيدر و
صوفيان او -بايسنقر جوان به قتل رسيد) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان ،همان٢٩ :؛ خواندمير ،همان(٤٣٩ :
رستم ميرزا با آزاد نمودن فرزندان حيدر به اين نتيجه رسيده بود كه با قدرت طريقت صفوي
نخست دﺷمنان خود را از ميان برداﺷته و قدرت خود را افزايش دهد ،سپس فرزندان ﺷيﺦ حيدر را نابود
نمايد؛ امّا رستم ميرزا در اجراي اين تصميم اندكي عجله نمود ،بنابراين طرفداران صفوي از اين اقدام او

تجزيه و تحليل انگيزههاي سياسي مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان

٤٧

آگاه ﺷدند و تصميم گرفتند تا به ا ّتفاق صوفيان وفادار خود ﺷبانه تبريز را بهقصد اردبيل ترك كنند .آن-
ها اين تصميم را عملي نمودند .پس از آگاهي رستم ميرزا از فرار آنها ،ايبه سلﻄان را براي تعقيب
فراريان به اردبيل فرستاد ،متأسفانه كاروان فرزندان حيدر پيش از رسيدن به اردبيل با سپاه تعقيبكننده
روبهرو ﺷدند و سلﻄانعلي ميرزا تنها مو ّفق ﺷد برادران را به اردبيل فراري دهد و خود در ميدان نبرد
كشته ﺷد) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان٢٩ :؛ تركمان ،ج٤١ :١؛ قزويني(٣٧٠ :١٣٦٢ ،
درگيري سپاهيان رستم ميرزا با فرزندان ﺷيﺦ حيدر و صوفيان او از سوي مو ّرخان بهطور متفاوت
ذكرﺷده است .برخي از مورّخان آن عصر سال وقوع اين حادثه را  ٨٩٨ه.ق) .خواندمير ،ج (٤٤٢ :٤و
گروهي ديگر از مورخان نبرد مزبور را سال  ٩٠٠ه.ق .ميدانند) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان(٢٩ :
سلﻄانعلي ميرزا پس از اينكه اسماعيل ميرزا را به جانشيني انتخاب كرد ،او را به همراه ساير
برادران و به ا ّتفاق صوفيان اهل اختصاص به اردبيل فرستاد .اسماعيل ميرزا مدّتي در مكاني مخفي بود
تا اينكه عاقبت به پيشنهاد عمه خود -پاﺷا خاتون -به گيلان گريخت) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان(٣٥ :
علّت اختفا و تغيير مكانيهايي كه قزلباﺷان براي اسماعيل ميرزا صورت داده بودند ،جديت رستم
ميرزا و سرداران او در يافتن فرزندان حيدر و نسلكشي خاندان صفوي بود .به گزارش منابع اين عصر،
قزلباﺷان به دليل خويشاوندي مادر ﺷاه اسماعيل ،مارتا يا علمشاه بيگم به آققويونلوها ،از محل اختفاي
فرزندان به او اطلاع ندادند ) .همان (٣٠ :منابع عصر صفوي مدّت اقامت صوفيان همراه اسماعيل ميرزا
را در كوهستان بغرو و دهكده كرگان ،در منزل خﻄيب فرخزاد كرگاني قبل از رفتن به گيلان ،سه روز
يادكردهاند )همان( و علت حركت سريع آنها بهسوي گيلان را تعقيب از سوي دﺷمنان مينويسند:
همراهان اسماعيل ميرزا در اين سفر كه آنان را صوفيان اهل اخلاص اختصاص مينامند  ،عبارت بودند
از -١ :دده بيك طالشي  -٢خادم بيك خليفه طالشي  -٣گوگ علي بيگ  -٤غلام بيك  -٥حسين
بيك للـه  -٦قرق سيدعلي  -٧بايرام بيك  -٨منصور بيك قبچاقي  -٩رستم بيك قرامانلو) .قاضي
احمد غفّاري كاﺷاني ،همان٢٧٠ :؛ تاريﺦ جهانگشاي خاقان(٢١ :

ﺗﺠﺰيﻪوﺗحليﻞ دلايﻞ و انگيﺰههاي مهاجرت شيخ صفوي بﻪ لاهيﺠان
نكته بسيار مهمي كه در اين پژوهش با موضوع »سفر اسماعيل ميرزا به گيلان« به چشم
ميخورد ،گزارشهاي متعدّد و متفاوتي است كه درباره انگيزه ،چگونگي مسافرت ،مسير و مدّت اقامت
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وي از سوي مآخذ اﺷارهﺷده است .بنابراين در اين تحقيق همانطور كه اﺷاره ﺷد ،سعي بر آن است كه
از گزارشهاي متعدّدي كه در اين زمينه همزمان با زندگي ﺷاه اسماعيل و يا اندكي پسازآن در اين
زمينه تدوينﺷدهاند ،موردبررسي تحليلي قرار گيرند.
خوﺷبختانه درباره اين واقعه تاريخي ،يكي از مورّخان تاريﺦ محلي گزارش كوتاه ،اما زنده و
مستند ارائه كرده است.گزارشهاي لاهيجي به جهت اينكه حوادث سياسي تاريﺦ گيلان را بين سال-
هاي  ٨٨٠تا  ٩٢٠ه.ق .در برميگيرد و مؤلّف ﺷاهد حوادث حضور اسماعيل ميرزا به لاهيجان بوده است،
بسيار قابل تأمّل است .اهميت اين اثر زماني درباره صفويه بيشتر ميﺷود كه تاريﺦ خاني درباره
چگونگي ورود اسماعيل ميرزا و زندگي وي در رﺷت و لاهيجان ازجمله منابع تاريخي متقدّم و نخستين
گزارش درباره ورود او به گيلان محسوب ميﺷود .علّامه قزويني با توجّه به اهميتي كه تاريﺦ خاني
درباره چگونگي زندگي اسماعيلميرزا در گيلان دارد ،معتقد است كه تاريﺦ خاني نسبت به ساير متون
تاريخي عصر صفوي درباره موضوع موردنظر معتبرتر است؛ زيرا ساير متون تاريخي عصر صفوي درباره
زندگي اسماعيلميرزا در گيلان از وي اقتباس كردهاند) .لاهيجي(١٤ :١٣٥٠ ،
بنابراين با توجّه به مﻄالعه تاريﺦ خاني و مقايسه آن با ساير منابع تاريخي ميتوان به اين
ت لاهيجي مﻄالب
نتيجه رسيد كه مﻄالب آنها يا رونويسي از تاريﺦ خاني بوده است و يا اينكه به د ّق ِ
تاريخي مورداﺷاره را ثبت نكردهاند .ازاينرو ،تاريﺦ خاني نقش بسيار مهمي در روﺷن نمودن بخش
مهمي از تاريﺦ ايران كه بين سالهاي  ٨٩٦تا  ٩٠٥ه.ق - .حضور اسماعيل ميرزا در گيلان – روي داد،
ايفا ميكند .البته با تمام اهميتي كه تاريﺦ خاني در ثبت گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان دارد ،اما
در ضبط برخي وقايع نيز ،سستي و بيدقتي در تاريﺦ خاني به چشم ميخورد ،كه در ادامه به آن اﺷاره
خواهد ﺷد) .لاهيجي ،همان(٦-٧ :
لاهيجي درباره ورود اسماعيل ميرزا به گيلان و اقامت او گزارش زندهاي ارائه ميدهد و دراينباره
مينويسد» :سلﻄان ﺷاه اسماعيل و ديگر برادران ،دواعي حركت و رحلت بر سكون را ارجح ديدند و فرار

به اضﻄرار اختيار كردند و از راه طوالش و حدود گسكر ،به آوازة دينداري و بزرگي و رحيمدلي و مردمي
حضرت ميرزاعلي مستظهر بوده ... ،توجّه بهجانب ميرزاعلي نمودند و به دلايل مستظهر بوده ،سايه
مَكرمت ايشان را نشيمن قرار و منزلگه استراحت دانستند و توجه بهجانب ميرزاعلي نمودند ...و مدّت
هشت سال كه توقف ايشان است ،مخصوص انواع رعايت ساخت ) .«...همان(١١٤ :

همانطور كه اﺷاره ﺷد ،گزارش لاهيجي درباره چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان
نخستين گزارش تاريخي درباره اين واقعه است .اما مهمترين ضعف تاريﺦ خاني درباره اين موضوع،
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عدم ﺷرح و بسط كافي وي درباره ﺷخصيت ،اقدامها و نحوه زندگي اسماعيل ميرزا در لاهيجان بوده
است .با توجه به اينكه وي از نزديك ﺷاهد رﺷد جسماني ،ملاقات صوفيان با مرﺷد كامل و بعدها
تأسيس سلسله صفوي بوده است ،چرا مؤلّف تاريﺦ خاني درباره زندگي اسماعيل ميرزا به گيلان گزارش
كوتاهي ارائه كرده است؟
تنها پاسخي كه ميتوان به پرسش فوق ارائه داد ،اين نكته است كه ﺷايد علّت نپرداختن لاهيجي
به زندگي اسماعيل ميرزا در گيلان ،اهميت بررسي تاريﺦ خاندان كيايي در تاريﺦ خاني بوده است.
بااينحال ،هرچند گزارش وي درباره اسماعيلميرزا كوتاه است ،اما از اهميت زيادي برخوردار ميباﺷد؛
زيرا تاريﺦ وي همزمان با حضور وي در گيلان نوﺷته ﺷد .بايد به اين نكته توجّه كرد كه لاهيجي از
نزديك ﺷاهد حضور اسماعيل ميرزا در گيلان بوده است .وي سالهاي سكونت اسماعيل ميرزا را هشت
سال  -بين سالهاي  ٨٩٨تا  ٩٠٥ه.ق .ميداند) ،همان (١١٥ :درحاليكه در بررسيهاي بعدي و مقايسه
ساير گزارشها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هشت سال اقامت اسماعيلميرزا در گيلان صحيح
نيست.
علاوه بر لاهيجي ،ديدگاه و روايت روملو از مهاجرت اسماعيل ميرزا و دلايل اين سفر تاريخي نكات
تازهاي از انگيزههاي هسته مركزي طريقت صفوي ارائه ميدهد .به نظر ميرسد وي بر بسياري از اين
اسناد دسترسي داﺷته است؛ درنتيجه درباره ورود اسماعيل به گيلان پس از مﻄالعه متون تاريخي
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در بين آثار تاريخي كه در دربار صفوي نوﺷتهﺷده است ،احسن التواريﺦ
نسبت به ثبت و گزارش جزئيات چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان تلاش و اهتمام بيشتري كرده
است .بهاحتمالزياد حسنبيك اسناد معتبر و دقيقي در دسترس داﺷته است؛ زيرا خاندان وي – روملوها
جزو صوفيان اهل اختصاص  -صوفيان لاهيجان  -بودند و همراه اسماعيل نيز از اردبيل به گيلان رفته
و در طول حضور اسماعيل در گيلان همواره از وي مراقبت ميكردند .درهرصورت گزارش احسن
التواريﺦ پس از تاريﺦ خاني درباره انگيزهها و دلايل مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان از اهميت زيادي
برخوردار است؛ بهگونهاي كه ساير متون تاريخي كه پس از وي تدوينﺷدهاند  ،درباره واقعه پناهنده
ﺷدن اسماعيل ميرزا به گيلان از تاريﺦ وي اقتباس و رونويسي كردهاند .باآنكه
تاريﺦ خاني نسبت به احسن التواريﺦ درباره گزارش مذكور متقدّم است ،اما روملو به جهت اينكه به
جزئيات ورود اسماعيل ميرزا ،همراهان ،مسير راه و ديگر موارد اﺷارههاي زيادي كرده است ،از امتياز
بيشتري برخوردار است .همانطور كه اﺷاره ﺷد ،لاهيجي به دليل نگرش و سياست كلي كتابش به
كليات زندگي اسماعيل ميرزا توجّه نموده است.
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منابع و متون تاريخي عصر صفوي درباره حركت صوفيان به همراه اسماعيل ميرزا به گيلان
بر اين عقيدهاند كه اين اقدام به توصيه پاﺷا خاتون ،زوجه محمد بيك و برادر وي انجام پذيرفته بود و
همچنين علت اصلي اين تصميم را به خاطر خويشاوندي اميره اسحاق – حاكم فومن – با زوجه محمد
بيك تركمان ،پاﺷاخاتون ذكر ميكنند ) .همان(٩٠٧ :
باوجود اينكه اميره اسحاق ﺷيعيمذهب نبود ،اما اقدامي كه نشاندهندة مخالفت آنان با صوفيان
باﺷد ،توسط مورّخان محلي ارائه نشده است .مريدان صفوي به همراه اسماعيل ميرزا و ابراهيم بهسوي
گيلان حركت كردند و ابتدا در »تول« چند روزي اقامت گزيدند ،ولي به خاطر رسيدن نامهاي از جانب
رستم ميرزا به حاكم اين محل  -اميره مظفّر  -محل مذكور را ترك كردند و به گسكر رفتند ) .همان،
ج (٩٠٦ : ٢حاكم آققوينلو ،جاگير بيك پرناك  ،نامهاي به اميره مظفّر فرستاد و به او دستور داد تا
فرزندان ﺷيﺦ حيدر را دستگير و تسليم او نمايد .صوفيان در گسكر منزل اميره سياوش اقامت گزيده
بودند ،بنابراين پس از اطّلاع از اين قضيه در محلي به نام ديناچار )دينه چال( مخفي ﺷدند .اميره
سياوش توانست اسماعيل ميرزا و ابراهيم را تا رﺷت همراهي كند .در مورد همراهي ساير برادران
اسماعيل ميرزا ،برخي از مورّخان معتقدند كه برادرانش ازجمله :سيدحسن ميرزا ،سيدسليمان ميرزا،
سيدداود ميرزا ،سيدمحمّد ميرزا و سيدابراهيم ميرزا به همراه اسماعيل از راه گسكر و رﺷت به لاهيجان
رفتند .حسنبيك روملو دراينارتباط نوﺷته است ..»:بعضي از ثقات گويند كه در آن سفر خير اثر ،برادران

خاقان اسكندرﺷان ،در اصداف خلافت ،اثمار اﺷجار ولايت ،سيدحسن ميرزا و سيدسليمان ميرزا و
سيدداود ميرزا و سيدمحمّد ميرزا رفيق بودند ،و بعضي گويند كه خاقان اسكندرﺷان با برادران از راه
آقداغ -كه به »چچكسلو« معروف است به مسوله )ماسوله( رفتند و ازآنجا متو ّجه رﺷت ﺷدند .اما كسي
كه در آن راه رفاقت نموده باﺷد ،نبود كه بر قول او اعتماد توان كرد .اصحّ آن است كه خاقان
اسكندرﺷان به رفاقت برادران در رﺷت نزول اجلال فرمودند…« ) .همان ،ج (٩٠٧ :٢با توجّه به گزارش

مستند حاضر به نظر ميرسد روملو به اسنادي دسترسي داﺷته است كه ساير مورّخان از آن آگاهي
نداﺷتند.
حسن بيك روملو علاوه بر تأييد اين گزارش ،نظر برخي از مورّخان را ميآورد كه اسماعيل ميرزا از
راه آقداغ و از طريق ماسوله و ازآنجا از مسير چيچكتو به رﺷت رفته بود) .همان .(٩٠٧ :پس از ورود
فرزندان حيدر به رﺷت ،آنها در مسجدي به نام »مسجد سفيد«) -(١كه بعدها به مسجد صفي مشهور
ﺷد  -اقامت گزيدند و هرچند كه اميره اسحاق اسماعيل ميرزا را اصرار به ترك مسجد و اقامت در كاخ
نمود ،اما اين دعوت از سوي اسماعيل ميرزا رد ﺷد .گفتهﺷده است كه اقامت آنها به همراه صوفيان در
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اين مسجد يك ماه به طول انجاميد تا اينكه به مشورت نجمالدين زرگر رﺷتي و اميره اسحاق ،آنها به
لاهيجان ،مدرسة كاركيا ميرزاعلي كوچانده ﺷدند) .همان (٩٠٧-٩٠٩:البته علاوه بر روملو ،مورّخان
ديگري نظير مؤلّف تاريﺦ جهانگشا خاقان و قاضي احمد غفّاري كاﺷاني نيز صحت اين موضوع را تأييد
كردهاند .اسماعيل ميرزا به همراه صوفيان وفادار خود و وكيل آينده خود  -امير نجم زرگر رﺷتي  -به
دعوت كاركيا ميرزاعلي به لاهيجان رفتند و در مدرسه كاركيا ميرزا علي اسكان داده ﺷدند ،درحاليكه
اسماعيل ميرزا در خانه پشت حرم كاركيا ميرزاعلي منزل داده ﺷد) .همان(٩١٠ :
مي-
روملو در صفحات بعد به چگونگي ارتباط ﺷيﺦ نجم با اسماعيل ميرزا ميپردازد .وي
نويسد؛ آگاهي ميرزاعلي از حضور اسماعيل ميرزا در رﺷت موجب ﺷد تا وي اسماعيل ميرزا را به
لاهيجان دعوت نمايد ) .همان (٩٠٧-٩٠٩ :باوجود اهميت و اعتبار گزارشهاي روملو ،وي بهمانند ساير
مآخذ عصر صفوي از دلايل عدم سكونت و اقامت اسماعيل ميرزا در رﺷت كه اين زمان در اختيار
اسحاقوندان بوده است ،گزارش و تحليلي ارائه نميدهد.
روملو درباره مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در لاهيجان بهصراحت مدّت سالهاي اقامت وي را
نمينويسد ،اما گزارش ميكند كه صوفيان اسماعيل را در سال  ٩٠٠ه .ق .از اردبيل به رﺷت و سپس
به لاهيجان منتقل كردند .سپس وي در سال  ٩٠٥ه.ق .لاهيجان را ترك كرد .مؤلّف درباره انگيزه
اسماعيل ميرزا به چگونگي علل ورود او به گيلان نميپردازد.
روملو علاوه بر توصيف اين موضوع و گزارشهاي متعدّد درباره زندگي اسماعيل ميرزا به گيلان ،به
اوضاع سياسي و اجتماعي آن سامان نيز توجّه ويژهاي داﺷت .حسن بيك روملو حتّي گزارﺷي نيز درباره
جغرافياي تاريخي گيلان ارائه ميدهد و اين مﻄلب بر امتياز اين اثر تاريخي اضافه ميكند .اﺷارههاي
صل وي به نقش اميرنجم زرگر و تربيت اسماعيل ميرزا توسط وي و رفتوآمد صوفيان به لاهيجان
مف ّ
بهقصد زيارت و ديدار مرﺷد كامل از نكات بسيار مهمي است كه در كمتر كتاب تاريخي عصر صفوي به
دقّت وي اﺷاره به آن ﺷده است .ساير منابع عصر صفوي به حضور اسماعيل ميرزا در گيلان و لاهيجان
اﺷارهكردهاند ،اما حسن بيك به جزئيات اين حضور و رفتوآمدهاي صوفيان طرفدار اسماعيل ميرزا
توجّه بيشتري نشان داده است كه در ساير منابع عصر صفوي ديده نميﺷود.
مؤلّف گمنام تاريﺦ جهانگشاي خاقان نيز نسبت به حضور اسماعيل ميرزا در گيلان و حوادث
عصر ﺷاه اسماعيل اوّل توجّه زيادي در كتاب خود نشان داده است .هرچند سبك داستاني و روايي
كتاب موردبررسي موجب ﺷده است تا درباره صحت برخي گزارشهاي وي بايد با ترديد نگريست.
ازجمله گزارشهايي كه مؤلّف درباره اسماعيل ميرزا و اقامت وي در لاهيجانآورده است ،اﺷاره به روابط
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روابط گيلانيان و آموزش اسماعيل ميرزا توسط آنها است .وي مينويسد؛ اسماعيل ميرزا در هنگام
اقامت خود در لاهيجان به كمك معلّم و مشاور ديني خود ،مولانا ﺷمسالدين لاهيجي  -كه بعدها در
زمان قدرتيابي اسماعيل ميرزا به ﺷغل صدارت دستيافت  ، -به فراگيري زبان عربي و فارسي
مشغول ﺷد و قرآن را در خدمت وي آموخت) .تاريﺦ جهانگشاي خاقان (٦٤ :١٣٦٤،مؤلّف همچنين بر
نقش امير نجم زرگر رﺷتي و حمايت وي از ﺷاه اسماعيل تأكيد كرده است) .همان(
به گزارش اين مأخذ ،پس از سپري ﺷدن چهار سال از اقامت اسماعيل ميرزا و برادرانش در
لاهيجان يكي از برادران او به نام ابراهيم ميرزا از ادامه اقامت در لاهيجان منصرف ﺷد و براي ديدار
مادر خود ابراز دلتنگي نمود و پيشنهاد بازگشت به اردبيل را به برادر داد ،اما با مخالفت صريح اسماعيل
ميرزا مواجه ﺷد .البته اين گزارش در ساير متون تاريخي كه درباره اين موضوع بحث ميكنند نيز آمده
است .هرچند اسماعيل ميرزا راضي به رفتن ابراهيم به اردبيل ﺷد).همان(
تاريﺦ جهانگشا درباره علل و چگونگي خروج اسماعيل ميرزا از گيلان به اين نكته اﺷاره دارد
كه ﺷرايط مختلف قيام در سال  ٩٠٥ه.ق .براي اسماعيل ميرزا كاملاً فراهمﺷده بود ،چنانكه دراينباره
آورده است؛»اسماعيل ميرزا پس از خارج ﺷدن از لشتنشا و همراهي با مريدان در محلي به »ارجوان«
كاركيا ،ميرزا علي را وداع گفت و به همراه صوفيان بهسوي ديلمان رفت ،و در آنجا عدهاي حدود
دويستتا يك هزار و پانصد نفر به او پيوستند .اسماعيل ميرزا ماه محرم سال  ٩٠٥ه.ق .را براي خروج
خود انتخاب نمود) «.همان(٤٤ :
هرچند مؤلّف تاريﺦ جهانگشاي خاقان درباره خروج اسماعيل ميرزا از گيلان به نكته اﺷارهﺷده
تأكيد ميكند ،اما لازم به يادآوري است كه درباره چگونگي و علل خروج اسماعيل ساير منابع تاريخي
اتّفاق نظر ندارند .مؤ ّلف تاريﺦ جهانگشاي خاقان و تاريﺦ خاني ،ميل و اراده اسماعيل ميرزا را در خروج
گيلان عنوان ميكنند .تنها تفاوت بين ذكر واقعه در تاريﺦ خاني و تاريﺦ جهانگشاي خاقان ،جنبه
داستاني بودن واقعه در گزارش تاريﺦ جهانگشاي خاقان است.
تفاوت ديگري كه بين مﻄالب و گزارش تاريﺦ جهانگشاي خاقان با تاريﺦ خاني در ارتباط با
اقامت اسماعيل ميرزا در گيلان وجود دارد ،اهميت اقامت اسماعيل ميرزا ازنظر مؤلّف
جهانگشاي خاقان است؛ زيرا لاهيجي اساس گزارشهاي تاريﺦ خاني را مبتني بر حوادث و اتفاقات
تاريخي خاندان كاركيا و گيلان قرار داده است ،درحاليكه مؤلّف تاريﺦ جهانگشاي خاقان سير زندگي و
رويدادهاي ﺷاه اسماعيل را تعقيب كرده است .ازاينرو مﻄالب تاريﺦ جهانگشا درباره اقامت اسماعيل
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ميرزا در لاهيجان مفصّل تر است .بااينحال درباره صحتوسقم برخي از گزارشهاي او بايد با ترديد
نگريست.
براي مثال در داستان ملاقات اسماعيل ميرزا با امام زمان)عﺞ( در جنگل لشتنشا كه ساير
متون تاريخي عصر صفوي اﺷارهاي به اين موضوع ندارند ،با توجّه به اينكه تنها مؤلّف جهانگشاي
خاقان به اين مسﺌله اﺷاره دارد  ،به نظر ميرسد اين موضوع ساختگي باﺷد .لذا از نتيجه نوﺷتهها و
گزارشهاي تاريﺦ جهانگشاي خاقان ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در
گيلان پنﺞ سال است.
بوداق منشي قزويني نيز در تاريﺦ جواهر گزارشهاي دقيقي درباره دلايل و انگيزههاي مهاجرت
اسماعيل ميرزا ارائه نموده است .ازاينرو ميتوان به نوﺷته وي درباره مهاجرت اسماعيل ميرزا با تأمّل
نگريست .به جهت ارتباط نزديكي كه بوداق بيكمنشي مؤلّف اثر با سرزمين گيلان داﺷت و از سويي
منشي بهرام ميرزا  -برادر ﺷاه تهماسب و حاكم گيلان در عصر وي – در گيلان بود ،توانست
گزارشهاي ﺷفاهي و اسنادي در ارتباط با گيلان و عصر صفوي را گردآوري كند .وي علاوه بر تحوّلات
سياسي گيلان ،به جغرافياي تاريخي گيلان نيز توجّه ويژهاي داﺷت .به گزارش مورّخ ،وي روز و ﺷب در
مجلس بهرام ميرزا حاضر بود) .قزويني ١٩٠ :١٣٧٨ ،و  (١٨٩نزديكي وي با برادر ﺷاه صفوي موجب
دسترسي وي به اسناد سياسي عصر صفوي در ارتباط با گيلان ميﺷد .با توجّه به حجم كم كتاب و
اختصاص بخشي از مﻄالب تاريﺦ وي به گيلان ميتوان استنباط نمود كه مورّخ به حوادث گيلان اهميت
زيادي داده است .ازجمله حوادث مهمي كه ازنظر وي دوره جديدي در روابط حاكمان گيلان با خاندان
صفوي را آغاز كرد ،مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان است) .همان (٩٠-٩٥ :هرچند كه بوداق بيك در
پايان عصر ﺷاهتهماسب ) ٩٨٤ه.ق (.تاريﺦ خود را تدوين كرده؛ امّا درباره چگونگي پناهندگي اسماعيل
ميرزا به گيلان گزارش مفصّلي ارائه كرده است.
روش بوداق بيك در توصيف گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان داستاني است .وي سال
ورود اسماعيل ميرزا به گيلان را  ٨٩٩ه.ق .مينويسد) .قزويني ،همان (١١١ :به گزارش بوداق بيك
كاركيا ميرزاعلي نسبت به رﺷد و تربيت اجتماعي و نظامي اسماعيل ميرزا توجّه ويژهاي داﺷت.
بنابراين به دليل توجّه و علاقهاي كه كاركيا نسبت به اسماعيل ميرزا اعمال ميكرد » ...ﺷاه
اسماعيل را خوش ميآمد و مدّت ﺷش سال بدين طرز و قاعده در گيلان بود ) .«...همان (١١١ :در ادامه
ادامه بوداق بيك درباره علل و چگونگي خروج اسماعيل ميرزا از گيلان معتقد است كه هرجومرج ناﺷي
از جنگهاي خانداني در قلمرو آق قويونلو موجب بازگشت اسماعيل ميرزا از گيلان به اردبيل ﺷده است.
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وي مينويسد ...» :در مملكت عراق عجم و آذربايجان هرجومرج بود و هر دو روز يكي پادﺷاه ميﺷد
) «...همان (١١٢ :همچنين درباره سن اسماعيل ميرزا هنگام خروج وي از گيلان نوﺷته است:

»...وقتيكه ﺷاه اسماعيل از گيلان بيرون آمد ،سيزدهساله ) (١٣بود و با هفتكس برون آمد ) «...همان:
 (١١٢وي همانند ساير مورّخان بر اين باور است كه اسماعيل ميرزا در سال  ٩٠٥ه.ق .از اردوي-
سامان به ديلمان و فصل بهار به طارم و سپس به اردبيل رفت) .همان(١١٣ :
باوجود اهميت گزارشهاي بوداق منشي قزويني ،بااينحال گزارشهاي وي درباره مهاجرت
اسماعيل ميرزا به گيلان وزندگي وي در اين سامان برگرفته از ساير مأخذ متقدّم عصر صفوي است؛ امّا
در ذكر برخي از سالها همانند ساير منابع تاريخي تفاوتهايي نيز در مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در
گيلان و سال ورود و خروج وي مشاهده ميﺷد .همانطور كه در مقدمه اﺷارهﺷده است ،علّت تناقض-
هايي كه در گزارش سال ورود و مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در مأخذ گوناگون به چشم ميخورد ،تنوع
مآخذي بوده است كه مورّخان به آن دسترسي داﺷتند .به نظر ميرسد مؤلّف جواهرالاخبار در برخي از
مﻄالب مربوط به حضور اسماعيل ميرزا در گيلان بهويژه چگونگي ورود وي به گيلان ،نقش آموزگاران
گيلاني بر وي ،مهماننوازي كاركيا و علل خروج او از گيلان از تاريﺦ خاني تأثير پذيرفته باﺷد.
اسكندربيك تركمان نيز درباره دلايل و علل پناهندگي اسماعيل ميرزا به گيلان نكات
ارزﺷمندي ارائه ميكند .وي مينويسد» :توجّه جانب گيلان را بصلاح وقت نسب و اقرب يافتند  ...و
نبوغي كه در كتب مبسوط تواريﺦ خصوصاً حبيبالسير مسﻄور است به ولايت گيلان درآمده  ،چند روزي
در رﺷت توقّف نمود ،امير والحق والي آنجا خدمات به تقديم رسانيد بعدازآن خﻄّة لاهيجان از يمن قدوم
به جهت لزوم آن نورسان باغ جنان غيرتافزاي روضه رضوان گرديد  ...در آنوقت سن ﺷريف آن
حضرت زياده از هفت سال نبوده  ...و به قول مشهور تا مدّت ﺷش سال و نيم در گيلان توقف نموده
) .«...تركمان ،ج  (٢٥ :١آنچه كه از محتواي گزارش اسكندر بيك استنباط ميﺷود اين است كه وي
سال خروج اسماعيل ميرزا را  ٩٠٦ق .ميداند) .همان(٢٦ :
درمجموع مؤلّف عالمآراي عباسي درباره چگونگي ورود اسماعيل ميرزا به گيلان با اختصار
بحث كرده است ،اما درباره چگونگي خروج وي از گيلان ،گزارش او مفصّل تر است .اسكندر بيك درباره
درباره مدّت اقامت اسماعيلميرزا در گيلان مينويسد ...» :به قول مشهور تا مدّت ﺷش سال و نيم در
گيلان توقّف نموده ) .«...همان (٢٦ :از مﻄلب وي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه وي گزارش فوق را از
از مأخذي عاريت گرفته است .بههرحال با توجّه به اينكه سال خروج اسماعيل ميرزا را  ٩٠٦ه.ق.
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مينويسد ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه سال ورود اسماعيل ميرزا ازنظر وي نيمه دوم )پاييز( سال
 ٨٩٩ه.ق .بوده است.
تركمان همچنين درباره انگيزه و علل خروج اسماعيل ميرزا از گيلان با ساير مورّخان همرأي
است؛ زيرا اسكندر بيك نيز گزارش ميكند كه اسماعيل ميرزا پس از آگاهي از اوضاع آﺷفته قلمرو آق-
قويونلو زمينه را مهيّاي قيام عليه آنها ميبيند .وي مينويسد ...» :چون اخبار ﺷورش و برهم زدگي

دولت سلاطين آققويونلوي تركمان قرع سمع خاقان سليمان ﺷأن گرديد رأي جهانآرا اقتضاي بيرون
آمدن كرد) .«...همان(٢٦ :

نﻘش آموزههاي مذهبي كاركيا ميرزا علي بر شخصيت اسماعيﻞ ميرزا
باوجود اينكه صوفيان اهل اختصاص علاوه بر محافظت فيزيكي اسماعيل ميرزا ،وظيفه آموزش-
هاي صوفيانه و مذهبي وي را بر عهده داﺷتند ،نميتوان از نقش و كاركرد مذهبي و فكري كاركيا ميرزا
علي بر اسماعيل ميرزا غفلت نمود .متأسفانه مورّخ محلي اين دوره ،لاهيجي گزارشهاي زيادي
دراينباره ارائه نميدهد ،اما ساير مورّخان عصر صفوي بيش و كم به اين موضوع اﺷاره دارند.
مؤ ّلف تاريﺦ انقلاب اسلام مﻄلب جالبتوجهي درباره گرايش ﺷديد كاركيا ميرزا علي به طريقت
حيدري و آموزش رموز و فنون آن به اسماعيل ميرزا ارائه ميدهد .وي در اين زمينه نوﺷته است..» :

كاركيا ميرزا علي والي لاهيجان كه يكي از حيدريهاي معروف و كمر بسته آن طريق بود در تربيت ﺷاه
اسماعيل آني غفلت نورزيده از تمامي نكات و اسرار طريقه حيدريه آگاهي كامل
ميداد«).اسپناقچي(٤٠ :١٣٧٩،

با تو ّجه به اين نكته و موارد ديگر ميتوان به اين نتيجه رسيد كه لاهيجان و حاكميت كاركيا نقش
صب مذهبي اسماعيل ميرزا داﺷتهاند؛ زيرا هنگاميكه او بر خاك گيلان پاي نهاد،
نقش زيادي در تع ّ
هشتساله بود و آمادگي زيادي براي فراگيري علوم و فنون و كسب معلومات داﺷت .او تا سيزدهسالگي
كه قيام خود را ﺷروع كرد از همه نظر تحت تأثير كاركيا بود .افزون بر اين ،نميتوان القائات سياسي و
مذهبي كه توسط حكومت كاركيا ،كارگزاران و علماي آن دودمان ميﺷد ،را نيز ناديده انگاﺷت.
اسماعيل ميرزا در طي سالهايي كه در لاهيجان زندگي ميكرد ،به دليل قرابت مذهبي با حكومت و
مردم توانست به فراگيري اعمال و فرايض مذهبي بپردازد و ديدگاههاي غاليانه و صوفيانه خود را با
توجّه به گرايش كاركيا به طريقت حيدري تقويت كند .در كنار تلاشها و فعاليتهاي كاركيا نبايد از
نقش مريدان اسماعيل كه در لاهيجان بودند و بعدها به »صوفيان لاهيجان« معروف ﺷدند ،غافل ﺷد.
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اين صوفيان در جنگهاي ﺷيﺦ حيدر نقش مهمي داﺷتند و در زمان اقامت اسماعيل ميرزا در لاهيجان
در طي اين م ّدت تجربيات مهمي در تعليم عقيدتي و صوفيانه او داﺷتند ،علاوه بر اينكه حافﻆ جان
اسماعيل و برادرانش نيز بودند) .روملو ،ج٢٠-٢٢ :٢؛ عالمآراي ﺷاه اسماعيل ١٧٠ :و ١٦٩؛ تركمان ،ج:١
(٢٥
اسماعيل ميرزا در لاهيجان علاوه بر برخورداري از حمايتهاي ذكر ﺷده ،تحت تعليم و آموزش
مذهبي يكي از علماي بزرگ تشيع آن دوره به نام مولانا ﺷمسالدين لاهيجي قرار داﺷت .مولانا
ﺷمسالدين نقش مهمي در آموزش مذهبي )تش ّيع( او داﺷت و اسماعيل را با اصول مذهب و احكام
تشيّع آﺷنا نمود و آنقدر در انديشه و جان اسماعيل ميرزا نفوذ كرد كه ﺷاه اسماعيل پس از بر تخت
نشستن در تبريز ،عاليترين مقام مذهبي كشور) ،مقام صدارت( را به او اعﻄا كرد .بنابراين مولانا
ﺷمسالدين لاهيجي نخستين صدر در حكومت صفوي است .با توجّه به حاكميت مذهبي حكومت
صفويه ميتوان به اهميت اين مقام در عصر صفوي پي برد .ﺷاه اسماعيل علاوه بر اين مقام به دليل
علاقهاي كه به مولانا ﺷمسالدين لاهيجي داﺷت ،او را بهعنوان معلم فرزندان خود تعيين كرد) .تركمان،
ج٢٦ :١؛ تاريﺦ جهانگشاي خاقان(٦٤ :
اسماعيل ميرزا علاوه بر ارتباط مذهبي و عقيدتي با مولانا ﺷمسالدين لاهيجي ،با ﺷخصيتهاي
سياسي و مذهبي ديگري كه ميتوانستند در ﺷخصيت او مؤثر باﺷند در ارتباط بود .واله اصفهاني در اين
زمينه مينويسد) ..» :اسماعيل ميرزا( پيوسته در خلوت و كثرت با كاركيا سلﻄان حسن و اميرهاﺷم
برادران كاركيا ميرزا علي و امير نجم زرگر … همصحبت ميبود و به مخالﻄت و مجالست ايشان انس
تمام داﺷت…«) .واله اصفهاني ،روضه هشتم و نهم (٧٥ :اين مسﺌله نشان ميدهد كه كياييان نسبت به
آموزش مذهبي و عقيدتي اسماعيل توجّه ويژهاي نشان ميدادند و بعدها اين آموزشها نقش مؤثري در
جهانبيني فكري ﺷاه اسماعيل صفوي داﺷت.
ﺗﺠﺰيﻪوﺗحليﻞ گﺰارشهاي ﺗاريخي درباره دلايﻞ و انگيﺰههاي مهاجرت اسماعيﻞ
ميرزا بﻪ گيلان
خوﺷبختانه درباره تحوّلات تاريخي عصر صفوي آثار متعدّدي وجود دارد كه از تنوع زيادي نيز
برخوردارند .علاوه بر مأخذ تاريﺦ سلسلهاي ،متون تاريخي محلي ،ادبي و تذكرهها نيز درباره برخي از
گزارشهاي عصر صفوي نيز آگاهيهايي در اختيار ما قرار ميدهند .حكومت صفوي به دليل اينكه بر
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پايه تصوّف و تشيّع قدرت را در ايران به دست گرفت ،با ساير حكومتهايي كه پيش از آن به قدرت
دست يافتند  ،داراي تفاوت هاي اساسي است؛ زيرا مقام معنوي مرﺷد كامل و پيوندي كه آنها با تشيّع
برقرار كردند ،صرفاً قدرتي سياسي نبودند .آنها توانستند با ايجاد هالهاي قدسي در اطراف خود جنبه
معنوي و روحاني به مقام و موقعيت ﺷاه پيوند دهند ،بنابراين اغلب منابع تاريخي با اين ديدگاه تحوّلات
سياسي عصر صفوي بهويژه عصر ﺷاه اسماعيل را بررسي ميكنند .اين نگرش در تاريﺦ عالمآراي ﺷاه
اسماعيل  -كه البته در اين پژوهش به دليل سبك داستاني آن مورداستفاده قرار نگرفته است  -به
چشم ميخورد .حتّي درباره گزارش ورود اسماعيل ميرزا به گيلان بوداق بيك منشي نيز از اين ديدگاه -
 ﺷخصيت قهرماني و آرماني  -پيروي ميكند .نكته دوم كه درباره برخي از گزارشهاي مهم عصرصفوي به چشم مي خورد ،رونويسي مأخذ تاريخي از منابع پيشين است .هرچند مورّخان درباره مأخذ
مورد استناد خود اﺷارهاي نميكنند ،اما با توجّه به نوع گزارش آنها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
مورّخ موردنظر متن مورداﺷاره را از مأخذ ديگري رونويسي كرده است .بااينحال ،متون تاريخي كه در
عصر ﺷاه اسماعيل اول و ﺷاهتهماسب اول تدوين كردهاند از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا آنها
با بسياري از صوفيان اهل اختصاص و پايهگذاران حكومت صفوي در ارتباط بودند و در مورد بسياري از
وقايع و سال وقوع رويدادها از آنها جستوجو ميكردند .بنابراين چون مأخذ مورد استناد آنها
بهطوركلي متفاوت بوده است ،درباره سال مهاجرت اسماعيل ميرزا و يا مدّت اقامت وي در گيلان
تفاوتهايي در گزارشها – بهعنوان نمونه – به چشم ميخورد.
با توجّه به بررسيهاي انجامﺷده درباره چگونگي مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان و ايامي
كه وي در اين سامان به سر برده است ،اغلب مآخذ تاريخي مﻄالب و گزارشهاي مستندي نقل
كردهاند .اما به نظر ميرسد ،گزارش مؤلّف تاريﺦ خاني به جهت معاصر بودن وي با ورود اسماعيل
ميرزا به گيلان و مشاهده زندگي او در اين سامان و گزارش مؤلّف احسن التواريﺦ به جهت گزارش
تفصيلي جزئيات زندگي اسماعيل ميرزا از اهميت بيشتري برخوردار باﺷند .تاريﺦ خاني با توجّه به
بررسيهاي انجامﺷده درباره موضوع موردنظر از دو ضعف عمده برخوردار است.
نكته اول؛ بررسي سﻄحي و گذراي مورّخ نسبت به حادثه مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان بوده
است .هرچند همزمان با ورود اسماعيل ميرزا به گيلان اين واقعه نسبت به پس از قدرت رسيدن وي از
اهميت زيادي برخوردار نبوده است ،اما با توجّه به اينكه گزارشهاي تاريخي لاهيجي پس از سلﻄنت
ﺷاه اسماعيل نيز ادامه يافته است و از سويي مورّخ ﺷاهد ورود ،زندگي و خروج اسماعيل از گيلان بوده
است ،ميتوانست نسبت به حادثه فوق اهميت بيشتري داده و گزارش كاملي ارائه كند .ﺷايد مورّخ به
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جهت اينكه در نظر داﺷت وقايع خارج از دستگاه آل كيا را بهطور مختصر بررسي كند ،بنابراين حوادث
زندگي او در گيلان به ايجاز آورده است .نكته دوم درباره مدّت توقّف اسماعيل ميرزا در گيلان بوده است.
است .مؤلّف تاريﺦ خاني مسير ورود اسماعيل ميرزا به گيلان را از اردبيل ،طوالش ،گسكر ،رﺷت و سپس
سپس لاهيجان مﻄرح ميكند ،ساير متون تاريخي عصر صفوي نيز به اين مﻄلب اﺷاره دارند و از اين
نظر تفاوتي در بين گزارشها مشاهده نميﺷود ،اما در مورد مدّت اقامت اسماعيل ميرزا در گيلان
لاهيجي معتقد است كه اسماعيل ميرزا هشت سال را در گيلان گذرانده است ،درحاليكه با توجّه به تولّد
تولّد وي كه اغلب مآخذ تاريخي بر سال  ٨٩٢ه.ق .توافق دارند ،همچنين باوجود اينكه تاريﺦ قيام او
كه در سال  ٩٠٥ه.ق .روي داد و سن وي نيز در هنگام قيام سيزده سال معرفي ميﺷود ،ميتوان گفت
مدّت اقامت هشت سال كه لاهيجي مﻄرح ميكند نادرست است .حسن بيك روملو علاوه بر تأييد نظر
مؤلّف تاريﺦ خاني درباره مسير ورود اسماعيل ميرزا به لاهيجان از مسير اردبيل ،مدّت توقّف اسماعيل
ميرزا را همانطور كه اﺷاره ﺷد پنﺞ سال ميداند) .لاهيجي ،همان (٩٣٤-٩٣٥ :با توجّه به اينكه
اسماعيل ميرزا در اواخر )پاييز( سال  ٨٩٩ه.ق .به گيلان وارد ﺷد  ،به نظر ميرسد گزارش حسنبيك
بيك روملو صحيحتر باﺷد .مؤلّف تاريﺦ جهانگشاي خاقان نيز هرچند برخي از گزارشهاي داستاني و
غلوآميز مانند ملاقات اسماعيل ميرزا با امام زمان را مﻄرح ميكند ،امّا مدّت اقامت اسماعيل ميرزا را پنﺞ
پنﺞ سال مينويسد و مسير ورود او به گيلان و خروج وي را همانند ديگران مورّخان بدون تغيير و
تفاوتي گزارش ميكند) .همان ٤٤ :و (٤٣
بوداق بيك منشي نيز درباره گزارش مورداﺷاره با اختصار بحث كرده است .بااينحال ،تنها
تفاوتي كه در گزارش وي به چشم ميخورد درباره مدّت اقامت اسماعيلميرزا در لاهيجان است كه وي
معتقد است اسماعيل ميرزا ﺷش سال در گيلان اقامت داﺷت و سن وي هنگام خروج را سيزده سال
مينويسد) .منشي،همان ص  ١١٢و  (١١١هرچند نظر وي درباره سن اسماعيل ميرزا صحيح است اما با
توجّه به نظر ديگر مورخان چندان دقيق نيست .البته ﺷايد بوداق منشي مدّت اقامت اسماعيل ميرزا را از
ابتداي سال  ٨٩٩ه.ق .تا سال  ٩٠٥ه.ق .محاسبه كرده باﺷد ،كه در غير اين صورت ازنظر وي صحيح
است .اما ازآنجاييكه اسماعيل ميرزا در نيمه دوم سال مزبور و در اوايل سال  ٩٠٥ه.ق .از گيلان
خارجﺷده است ،بنابراين پنﺞ سال اقامت او صحيحتر به نظر ميرسد .درباره ديگر وقايع گزارش وي
چندان تفاوتي با مورّخان ديگر ندارد.
يكي از مهمترين منابع تاريخي عصر صفوي ،تاريﺦ عالمآراي عباسي است .اسكندر بيك
منشي دقّت زيادي در ثبت و ضبط موضوعها و گزارشهاي تاريخي داﺷت و اين جنبه تاريﺦنگاري وي

تجزيه و تحليل انگيزههاي سياسي مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان

٥٩

موجب اهميت اثر او ﺷده است .اما با توجّه به اينكه زمان وقوع مهاجرت اسماعيل ميرزا به گيلان
نسبت به عصر او دور بوده است ،اسكندر بيك منشي نميتوانست ادعا كند كه اين واقعه را مشاهده
كرده است .از سوي ديگر ،صوفيان اهل اختصاص و همراهان اسماعيل ميرزا نيز در عصر او از دنيا رفته
بودند ،بنابراين اسكندر بيك صرف ًا با تكيهبر اسناد حكومتي و مآخذ تاريخي اين گزارش را در تاريﺦ خود
آورده است.
خوﺷبختانه اسكندر بيك تركمان در مقدمه بحث تحت عنوان »توجّه خاقان سليمان ﺷأن
اسماعيل بهادر به گيلان« مينويسد» :ذكر اين حادثه در كتب مبسوط تواريﺦ مسﻄور است .«...
)تركمان ،همان (٢٥ :بنابراين وي اعتراف دارد كه مأخذ گفتار وي از پيشينيان است .وي مسير ورود
اسماعيل ميرزا به گيلان و بازگشت ابراهيم ميرزا به اردبيل را مورد تأييد قرار ميدهد ،اما درباره مدّت
اقامت اسماعيل ميرزا در گيلان اينگونه مينويسد» :به قول مشهور تا مدّت ﺷش سال و نيم در گيلان
توقّف نمود ) «...همان (٢٥ :و در ادامه سال خروج وي از گيلان را  ٩٠٦ه.ق .ذكر كرده است) .همان:
 (٢٦باآنكه مدّت زمان و سالهايي كه وي گزارش ميكند با مﻄلب ساير مورّخان تناقض دارد ،اما درباره
علل خروج وي از گيلان اختلافهاي داخلي قلمرو آققويونلو و آﺷفتگي اوضاع سياسي ايران كه مهيّاي
قيام او بوده است را يادآور ميﺷود .درباره سال قيام اسماعيل ميرزا و خروج وي از گيلان كه اسكندر
بيك سال  ٩٠٦ه.ق .ياد ميكند ،اين مﻄلب نادرست است؛ زيرا منابع تاريخي همانطور كه آورده ﺷد بر
اين نكته اذعان دارند كه اسماعيل ميرزا در سال  ٩٠٥ه.ق .از گيلان خارج ﺷد .اگر مبناي محاسبه
اسكندر بيك درباره مدّت اقامت اسماعيل ميرزا  ٩٠٦ه.ق .باﺷد ،بنابراين وي يك سال را اﺷتباه ذكر
كرده است؛ زيرا مدّت اقامت اسماعيل ميرزا پنﺞ سال بر اساس گزارشهاي تأكيد ﺷده از سوي
مورّخان صحيحتر است .در بين محققان جديد نيز سيوري ،غلام سرور و يوسفجمالي نيز با توجّه و
تأكيد به منابع تاريخي بر اين عقيدهاند كه اسماعيل ميرزا مدّت پنﺞ سال در گيلان اقامت داﺷت و سال
قيام وي را نيز  ٩٠٥ه.ق .ميدانند) .سيوري٣٣ :١٣٨٠ ،؛ غلام سرور٤٢ :١٣٧٦ ،؛ يوسفجمالي:١٣٨٥ ،
(٢٨٨
نتيﺠﻪ
با توجّه به مﻄالعات انجامﺷده درباره دلايل و انگيزههاي مهاجرت اسماعيل ميرزا توسط صوفيان
اهل اختصاص و هسته مركزي طريقت صفوي به گيلان ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اقدام
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انجامگرفته توسط اين گروه زبده حركتي تاكتيكي در مسير نجات طريقت صفوي و با هدف ايجاد
هسته مقاومت براي نيل به برنامهريزي در جهت دستيابي به قدرت صفويان در آينده انجامگرفته است.
به نظر ميرسد صوفيان در انتخاب محل جغرافيايي مهاجرت و حاميان سياسي و حكومتي
اسماعيل ميرزا با آگاهي سياسي و سنجيده عمل نموده باﺷند .به ديگر سخن ،آنها باوجودي كه پس از
ورود به گيلان مسيري طولاني از تالش تا رﺷت را پيمودند و مدت يك ماه را در رﺷت سپري كردند ،اما
اين ﺷهر را براي اقامت نسبتاً طولاني وي مناسب نديدند؛ زيرا تمايلات مذهبي و فكري اسحاقيه را كه
بر كيش اهل سنّت بودند  ،بهعنوان خﻄري بالقوه بر صوفيان و اسماعيل ميرزا قلمداد نمودند و ازاينرو
اقامتگاه نهايي وي را لاهيجان و دربار كياييان ﺷيعي مسلك برگزيدند .گزارشهاي لاهيجي نشان مي-
دهد كه اين انتخاب صوفيان تا چه ميزان به نفع مهاجران صفوي تمام ﺷد.
اقامت اسماعيل ميرزا در لاهيجان به بهاي سنگيني براي حكومت كوچك محلي لاهيجان تمام
گشت .بااينوجود ،با آنكه قلمرو جنوبي سرزمين كاركيا ميرزا علي با تهديد دائمي آققويونلوها روبهرو
ﺷده بود ،اما حاضر به معامله با تركمانان نشد و با اين اقدام نقش مؤثري در ايجاد تاريﺦ نوين ايران
داﺷت .ازنظر فكري و عقدتي نيز با اينكه صوفيان نقش مؤثري در تربيت فكري و عقيدتي اسماعيل
ميرزا داﺷتند ،اما اختصاص دانشمندان ﺷيعي براي آموزش فكري اسماعيل ميرزا توسط كاركيا نشان-
دهندة اهميت طريقت صفوي از منظر كياييان است .نتيجه اين تلاشها و كوﺷشها تشكيل حكومت
صفوي توسط ﺷاه اسماعيل صفوي است.
يادداشتﻫا

 .١مسجد صفي از قديميترين مساجد ﺷهر رﺷت محسوب ميﺷود و در يكي از محلات قديمي ﺷهر كه به همين
نام معروف است ،واقعﺷده است .حسنبيك روملو ،اين مسجد را »مسجد سفيد« خوانده است و مينويسد كه ﺷاه اسماعيل
هنگام فرار از اردبيل در حركت به سمت گيلان چند روزي را نزديك اين مسجد گذرانده است) .روملو٧٦٠ :٢ /١٣٨٢،؛
پناهي (٢٣٧ :١٣٩٣،همچنين ،احتمال ميرود كه پس از كشته ﺷدن محمدباقر ميرزا معروف به ﺷاه صفي و به خاك سپرده
ﺷدن او در جوار اين مسجد ،نام »سفيد« بهمرورزمان به مسجد صفي تبديلﺷده باﺷد .مسجد صفي رﺷت به ﺷماره ١٩٧
در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .تاريﺦ بناي اوليه اين مسجد دقيقاً روﺷن نيست .بر اساس يك روايت ،ﺷيﺦ
صفي الدين اردبيلي به دليل دوستي با ﺷيﺦ زاهد گيلاني در سفري به گيلان در محله فعلي چاهي ايجاد ميكند و
عبادتگاهي ميسازد كه بعدها به مسجد تبديل ﺷد .بعضي از تاريﺦنويسان اين مسجد را محل به خاك سپرده ﺷدن
محمدباقر ميرزا ملقب به صفي ميرزا پسر بزرگ ﺷاهعباس اول مي دانند كه با بدخواهي اطرافيان پدرش به دستور آنان
كشته و در آن محل دفن ﺷده است) .تركمان(٤٣٥ :٢/١٣٨٢ ،
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اسپناقچي ،پاﺷازاده ،محمّدعارف (١٣٧٩) ،تاريﺦ انقلاب اسلام بين الخواص و العوام يا زندگاني و نبردهاي ﺷاه
اسماعيل صفوي و ]سلﻄان[ سليم عثماني )وقايع سالهاي  ٩٠٣-٩٠٥ه.ق (.؛ به كوﺷش رسول جعفريان،

قم  :انتشارات دليل.
باربارا و ديگران (١٣٤٩) ،سفرنامههاي ونيزيان در ايران ؛ ترجمه منوچهر اميري ،تهران  :خوارزمي.
پارسادوست ،منوچهر (١٣٧٥)،ﺷاه اسماعيل اوّل ،تهران  :انتشارات ﺷركت سهامي انتشار.
پناهي ،عباس (١٣٩٣) ،كاركرد سياسي و اجتماعي كياييان در گيلان ،رﺷت  :انتشارات دانشگاه گيلان.
تركمان ،اسكندر بيك (١٣٨٢) ،تاريﺦ عالمآراي عباسي ؛ تصحيح ايرج افشار ،تهران  :اميركبير.
روملو ،حسن بيك (١٣٨٠) ،احسن التواريﺦ ؛ تصحيح عبدالحسين نوايي ،تهران  :اساطير.
خنجي اصفهاني ،روزبهان (١٣٨٢) ،عالمآراي اميني ؛ تصحيح محمد اكبر عشيق ،تهران  :ميراث مكتوب.
خواندمير (١٣٣٣-٣٥) ،حبيبالسير في اخبار اولاد بشر ؛ به تصحيح مح ّمددبير سياقي ٤ ،ج ،تهران  :كتابفروﺷي
خيام.
سرور ،غلام (١٣٧٦) ،ﺷاه اسماعيل صفوي ؛ ترجمه محمدباقر آرام و عباسقلي غفاريفرد ،تهران :مركز نشر
دانشگاهي.
سومر ،فاروق (١٣٧١) ،نقش تركان آناتولي در تشكيل و توسعه دولت صفوي ؛ ترجمه احسان اﺷراقي و
محمدتقي امامي ،تهران  :انتشارات گستره.
سيوري ،راجر (١٣٨٠) ،ايران در عصر صفوي ؛ ترجمه كامبيز عزيزي ،تهران  :نشر مركز.
قبادالحسيني ،خورﺷاه (١٣٧٩) ،تاريﺦ ايلچي نظامﺷاه ؛ به تصحيح دكتر محمدرضا نصيري و كوئيچيهانهدا،
تهران  :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
قزويني،بوداق منشي (١٣٧٨) ،جواهرالاخبار ؛ تصحيح محسن بهرامنژاد ،تهران  :انتشارات ميراث مكتوب.
قزويني ،يحييبن عبدالﻄيف (١٣٦٣) ،لبالتواريﺦ ،انتشارات گويا  :تهران.
غفّاري ،كاﺷاني (١٣٤٣) ،قاضي احمد ،تاريﺦ جهانآرا ،تهران  :انتشارات چاپخانه حافﻆ.
لاهيجي (١٣٥٠) ،تاريﺦ خاني ؛ تصحيح منوچهر ستوده ،تهران  :بنياد فرهنگ ايران.
مؤلّف گمنام (١٣٦٤) ،تاريﺦ جهانگشاي خاقان ؛ تصحيح الله مضﻄر دتا ،اسلامآباد ،مركز تحقيقات ايران و
پاكستان.
مؤلّف گمنام (١٣٨٤) ،عالمآراي ﺷاه اسماعيل ؛ به تصحيح اصغر منتظر صاحب ،تهران  :انتشارات علمي و
فرهنگي.
واله اصفهانيقزويني ،محمّديوسف (١٣٨٠) ،خلد برين )روضههاي هشتم و نهم صفويان( ؛ به تصحيح محمدرضا
نصيري ،تهران  :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
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