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چکيده

Abstract
Eshaqiyeh family has had the power and the
kingdom in the West of Guilan, especially in the
region Fouman for many years of the seventh to
tenth century Hijri. This family was faced of the
Mongol period in Iran with a variety of
government and were often with the independence
of the kingdom in the region. In the reign of the
Safavid, particularly in the late period Shah Ismail
I, in terms of political power weakened and they
were pretty docile the central government. Finally,
this family were destroyed at the time of Shah
Abbas I in the year 1000 Hijri for intra-regional
competition and central government centralized
policies.
In this reseach , with method descriptive and
analytical , had studied Political and social
situation Eshaqiyeh rulers in the Guillan at the
Safavid period and were paid their relationship
with the Safavid and Al Kia in east Guilan.
The results research show that Eshaqiyeh
family with using Geographical position and the
appropriate family, Could ruled west of Gilan for
many years.
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 .1مقدمه

«گيالن د رة صفصيه» از سهصی نطهصرهر کاشهف نگاشهته

خاندان اسحاقيه ،از قرن هفتم هرری ،در مصن به قدر

شده اس  ،که اشهاره نختصهری بهه اسهحاقيه دارد بهه

رسههيدند تهها سههال 0111ق ،در قسههم
(بيه پسد ،صاحب قدر

مرنانر ايی بصدند .اي خاندان

(olin.org/articles/gilanwww.iranicaد .لکا تاکطصن کهار

نستةلی بهصد انها

پژ هشی جديدی در زنيطف زنانداری خاندان اسحاقيه در

ند ها در غرب گيالن دارای حکصن
در زنان حکصن

غههرب گههيالن

نههههصعی خالصههههه نصشههههتههههههای رابيطههههص اسهههه

صفصيه ،کمکم ضعيف تابع حکصنه

گيالن ،از سصی پژ هشگران ،ارائهه نشهده اسه  .در ايه

صفصی دارای مهراز

پژ هش سعی شده اس  ،با بررسهی خانهدان اسهحاقيه

نرکزی شد .ر ابط آنها با حکصن

نشيبهايی بصد لی در بيشتر نصاقع ،نقيع د ل

صهفصی

ر ابط آنها با حکصن

نحلهی آل کيها،

صفصی حکصن

بصدند .از حکام نةتدر آنها در عصر صفصی ،انيرهاسهحاق،

اطالعا

تهازه ای ارائهه گهردد تها پهيش درآنهدی بهرای

نظفرالسلقان (دبها)د را نهیتهصان نهام

تحةيةا

بعدی در اي زنيطه باشد.

انيرهحسامالدي
برد.

نسائل اساسی پژ هش عبارتطد از .0 :جايگاه سياسهی
در باب نطبعشطاسی خاندان اسحاقيه ،بايد نتهککر شهد

خاندان اسحاقيه در گهيالن عصهر صهفصيه رگصنهه بهصده

کههه نطههابع عصههر صههفصی ،نانطههد عههالمآرای عباسههی،

اس ؟  .1رابقهف حکصنه

صهفصی بها خانهدان اسهحاقيه

خالصة التهصاري  ،ر ضة الصهفصيه  ...تطهها از ضهعي

رگصنه بصد؟  .4رابقف خاندان اسحاقيه با آل کيا در شهرق

سياسی خاندان اسحاقيه اطالعاتی نهیدهطهد .همنطهي از

گيالن رگصنه بصد؟  .3رگصنه خاندان اسحاقيه بهه ز ال

بي تصاري نحلی ،د نطبع ،تاري خانی الهيری تاري

مر پاشی رسيدند؟

گههيالن مههصنطی ،بهتههري نطههابع بههرای نقالعههف خانههدان
اسحاقيه اند اطالعا
در زنان حاکمي

دسته ا لی از ا ضاع غرب گهيالن

پاس داده نیشصد.

سؤاال

خاندان اسحاقيه ارائه نیدهطد .پژ هش

نککصر نيز بيشتر بر نبطای اطالعها

ايه د نطبهع اسه

(مصنطی0431 ،؛ الهيری0431 ،د.

 .2پيشينة خاندان اسحاقيه قبل از حکومت صفوی
خاندان اسحاقيه از اصيل تري خاندان در بيه پس (غربد

در زنيطههف پيشههيطف تحةيههد ،بايههد گفه  ،پژ هشههگران
نتأخر تطها اطالعا

در اي پژ هش با ر ش تصصيفی تحليلهی بهه ايه

0

گيالن بصد که از حد د قرن هفتم هرری ،بها مرنهانر ايی

نختصری از تاري سياسی آنها ارائهه

نیدهطد که سرآند آنها «رابيطص» نیباشهد (رابيطهص0431 ،د.
پژ هشگران جديهد نيهز کهار نسهتةلی در زنيطهف خانهدان

اسحاقيه ارائه نهداده انهد .نهًالً در دايهرةالمعهار بهزر
اسالنی بهه ايه خانهدان نهدخلی اختصها

داده نشهده

اس  .همنطي در دانشطانه ايرانيکا ندخلی در خصهص

0

 .تةسيم گيالن به د قسم

بيهپس

اي سصی ر دی آن سصی ر دی ،که بعدها به

بيهپيش نانگکاری شد ،به دليل جصد سپيدر د اس  .لکا «بی» که

به لهرف نحلی »بيه» خصانده نیشصد ،به احتمال قريب به يةي « ،پی» بصد که
به نعطای ر د اس

(سرتيپپصر77-77 :0433 ،؛ پرتص3: 0471 ،د .نطظصر از
مصن

بيه پس ،نطاطد غرب سفيدر د گيالن ،به نرکزي
پيش نطاطد شرق سفيد ر د گيالن ،به نرکزي
کصرصفهان حال
اسحاقيه دس

نرزی بي

به دس

نیشد.

اي

د قسم

بعد رش  ،بيه

الهيران بصد

را داش

که بي

نطقةه
آل کيا

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی

دبا) ب ميالن شاه (331قد ،در مصن به قدر
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رسهيدند

(عد ائمههه (عد نطتسههب نههیکههرد غالب هاً بههرای خههصد

(رابيطص031 :0431 ،د کهمکهم قدرتشهان را در بيههپهس

شررهنانههای جعلی نیساختطد .در تاري ايران ،خانهدان

آنرا را در اختيار گرمتطد .حکهام

حکصنتگر نحلی نيز ،به تأسی از پادشاهان ،همي کهار را

اسحاقيه در نسبنانف خصد ندعی بصدند که نسبشهان بهه

انرام نی دادند .خاندان اسحاقيه نيز خصد را به ر ايتی بهه

نطشهی/0 :0471 ،

اسحاق پيانبر(عد به ر ايتی ديگر به ساسهانيان نطتسهب

001؛ خصرشاه الحسيطی111 :0471 ،؛ حسيطی اسهترابادی،

کردند تا نشر عي

الزم برای مرنهانر ايی کسهب کططهد.

37 :0433د انا ققهب الهدي شهيرازی ،نسهب آنهها را بهه

اي تفکر ،از انديشف سياسی ايرانشهری نشأ

تصسعه دادند حکصن

اسحاق نبی (عد نیرسد (اسهکطدربي

شاهان ساسانی در نهاي

اشکانی نی رساند( 0شهيرازی،

71 /0 :0431د.

ايران بصد .نؤسس هر سلسله ،برای ايطکه نصقعي
تًبي

برطبد نظريف آرنانی ايرانشهری ،خانهدان شهاهی شايسهته
حکصن

نسئلف انتساب به بزرگان ،رسهمی نعمهصل در تهاري

نیگيرد که

بصدند؛ زيرا برابر اصصل ايرانشهری ،شخص شهاه

سببساز حد

ايران زني بصد (رک :طباطبهايی:0473 ،

خصد را

003د .در د ران ايران اسالنی ،مرنانر ايان با انتسهاب بهه

کطد ،اغلب خصد را به پادشاهان باستانی يا پيهانبران

بيشتری کسب نیکردند .لکا به

پيشصايان ديطی ،نشر عي

نظر نگارنهده ،بها تصجهه بهه م های مکهری د ران ايهران
 .0شرره نانه انيره دبا) که در مصن سلقط
اس  :د با) ب

عالءالدي

ب

رستم ب د با) ب خيلص ب شر

رستم ب

نیکرد ،عبار

د با) ب

ميالن شاه ب

الد له ب سلقان شاه ب د با)

ب ارکان ب جيحصن ب مطا خسر ب ابی نصر ب اسحاق ب سلم
ب قابصس ب اير) ب حبش ب شهريارب مير ز ب بالش ب بهرام
ب بالشب اردشير ب مير ز ب نرسی ب گصدرز ب بالش ب بهرام
ب شاپصر ب اشك [ نؤسس اشکانيان] ( رابيطص 41-4 :0431 ،د .اي
نسب نانه با نسب نانه ای که در دره التا) آنده اختال
الدي شيرازی اشاره نی کطد ،حبش پدربزر

دارد .ققب

ارکان ب د با) ب

بالش ب نرسی ب هرنز ب اردشير ب مير ز ب نرسی ب گصدرز
ب

يه

ب

بالش ب

بهرام ب

شاپصر ب

اشك بصد ( شيرازی،

 ،0431بخش نخس  71 :د .انا به احتمال زياد اي نسب نانه جعلی
ساختگی نی باشد

نمی تصان با اي ر اي

ثاب

کردکه آنها از

اسالنی ،الگصی سابد از قالب خاندان شهاهی بهه خانهدان
نبههصی يهها ديطههی تغييههر کههرد در همههي راسههتا ،رههصن
سرسلسلف خاندان اسحاقيه ،شخصی به نام اسهحاق بهصده
اس  ،خصد را به اسحاق نبی نطتسب کردند.
انيران اسحاقی از قهرن هشهتم هرهری دارای قهدر
زيادی شدند همصاره با سادا

کيايی درگيهری داشهتطد.

آنههها از نههکهب سههطی شههامعی پيههر ی نههیکردنههد (رک:
ظهيرالدي نرعشی :0433 ،صفحا
که غرب گيالن تح

نتعهددد .از آنرهايی

تأثير نکهب تسط

طريةه ههای

صصميانه سطی بصد ،اسحاقيه نيهز بهر همهي اسهاس دارای
نکهب تسط با گرايش مةه شامعی بصدند.

آنها به

در هطگام لشکرکشی نغصل به گيالن ،يکی از رؤسهای

اسحاقيه يا دباجيه به خاطر اسم اشخاصی به همي نام اس  ،که در

بيهپس گيالن ،به نام انيره دبا) ،در برابهر آنهها ايسهتادگی

نسب نانه آنها آنده از اجدادشان نی باشطد .لکا انتساب به اسحاق

ازسپاهيان ا لرايتص (713قد ،ناگزير به

نسل ساسانی يا اشکانی هستطد.به نظر نگارنده ،نعر مي

نبی سطدي

ندارد.

کرد انا با شکس

مرنانبرداری از نغصل شهد (کاشهانی37-37 :0473 ،د .بهه
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نرعشهی ،انيهره 0دبها) به عالءالهدي  ،از انهرای

ر اي

نخستي اسحاقيه بصد که در حد د سال 733ق بر مهصن ،
ناسصله تصلم مرنانر ايی نیکهرد (نرعشهی،13 :0433 ،
کيايی ،بر سهر تصسهعف ارضهی

71د .ر ابط ا با سادا

ب عالءالدي مرنانر ای مصن بهصد .ر ابهط ی در ابتهدا
با انيره نحمد بيه پيشی کيايی ،به دليل سياس

نسهالم

آنيزشههان ،خههصب بههصد بههه ر ايهه

کتههاب گههيالن

ديلمستان ،انير کيها  ،ی را در تًبيه

قهدرتش در غهرب

ت اد نکهبی ،1تيره بصد .ا با بزرگان نظانی بيه پس عليهه

گيالن کمك کرد (همان411 :د .در همي نطبع آنده اس :

سيد علی کيها نتحهد شهد انيهر کيها را در سهال 710ق

«با هم نتحد شدند قسم ياد کردند که عهد نشهکططد بهه

داد (همان73-71 ،71 :د .انيرهدبا) حهد د سهال

نتعلد بهه انيهر بيهه

شکس

701ق درگکش  .انيران اسحاقيه ،بعهد از انيهرهدبها) تها

شرطی که کصرصفهان خمام رش

پيش باشد ساير نمالك بيهه پهس از مهصن

رشه

نبصدند( 4رک :همهان:

تصلم نتعلد به انيره اسحاق باشد» (همان311 :د .انّها بعهد

... ،437-433 ،431 ،411د .انيرهاسحاق مصنطی بهه کمهك

از ندتی ،انيره اسحاق با نيرزا علی کارکيا ،جانشي انيهره

نحمد بيهپيشی انير آل کيا ،در سال 771ق به مرنهانر ايی

نحمد بيه پيشی ،درگير شد .عله

ايه تيرگهی ،تصسهعه

مصن رسيد (همان411 :د .ا ههمزنهان بها قهدر گيهری

ارضههی قلمههر انيههره اسههحاق ،بههه خصههص

زنان اسحاق مصنطی ،رطدان نعر

صهفصی ،در مهصن

د ل

رشه

مرنهانر ايی نهیکهرد

(همان311-310 :د.

انيره اسحاق که از نتحدي آق قصيطلصها بصد ،در سال
113ق ،زنهانی کهه اسهماعيل نيهرزا همراههانش قصهد

 .1-2فرمانروايی اميره اسحاق فومنی و روابطش باا ل
کيا
گيری حکصن

 .0کلمه انيره صصرتی از تلفظ نحلی اس

هاء آخر آن اماده تأنيث

نمیکطد ،بلکه رصن نردم گيالن بيشتر ر ی صدای آخر کلما
نیکططد ،هاء آخر نشانه کشيده شدن راء اس
د.مرنانر ايان نتعددی در بي

تکيه

( نصايی417 :0437 ،

خاندان اسحاقيه ،به اسم دبا) بصدند.

 .1آل کيا دارای نکهب شيعف زيدی بصدند لی اسحاقيه نکهب تسط شامعی
داشتطد.
 .4پسر انيره دبا) ،عالءالدي  ،جانشيطش شد .ا در سال 733ق درگکش
پسرش انيره دبا) جانشي
رسيد

انيرهعالءالدي

ی شد .بعد از ا  ،عالءالدي پسر انيرهدبا) به

انيرهحسامالدي
بعد از نر

عمصيش نيز در مصن

عمصی خصد ،د باره به حکصن

( 734هررید .ا درسال  771هرری درگکش
قدر

خههر ) از گههيالن رمههت بههه اردبيههل را داشههتطد ،قصههد
جلصگيری از آنها را داش

صفصيه ،انيره اسحاق

قدر

کصرصفهان بصد که همهصاره نطقةهه نهزاع بهصد (الهيرهی،
017-1 :0431د.

 .1خاندان اسحاقيه در زمان حکومت صفويه

در هطگام قدر

تصههاحب

قدر
مصن

داش .
رسيد

انيرهاسحاق پسر ی به

رسيد .انيره اسحاق به کمك نحمد بيهپيشی در سال  771هرری به

مرنانر ايی مصن رسيد (رابيطص034-031 :0431 ،د.

لی نصمد نشد (ماخته جصبطه،

017: 0474د .خانهدان اسهحاقيه در زنهان انيهره اسههحاق،
دارای قدر

زيادی در غرب گيالن شدند(ر.ک .الهيری،

011 -013 :0431د .با پادشاهی اسهماعيل ا ل صهفصی
ز ال ترکمانان آق قصيطلص ،انيره اسحاق با نشهکل تهديهد
حکصن

نرکزی نصاجه شهد .حکصنه

صهفصيه پشهتيبان

کياييان ه رقيب خاندان اسحاقيه ه بصد زيرا که آنان از شهاه
اسههماعيل در گههيالن حمايهه

کههرده بصدنههد (خصرشههاه

الحسههيطی103 :0471 ،؛ خصانههدنير377 /3 ،0431 ،د بهها
مر پاشی آق قصيطلصها به قدر

رسيدن صفصيه ،دربارآل

کيا دلخصش به ياری صفصيان در نزاع با اسحاقيه بصد .انها

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی

نيرزا علی کيا ،به دليهل نشهکال
تًبي

داخلهی صهفصيه بهرای

قدر  ،عمالً از رطي حمهايتی برخهصردار نشهد

در نهاي

از رقيب اسحاقی خصد شکس

خصرد.

بيه پس ،درگکش

گرمت زنان دختران آنرا ،به کصرصفهان بازگش  .نيرزا
علی کيا بها اگهکاری برخهی نطهاطد نانطهد جسهيران

(الهيری041 :0431 ،د.

031د .پياند آن ،ضعيف شدن پايهههای حکصنه
در بيهپيش امزايش قدر

آل کيها

انيره حسام الدي بصد.

بعههد از نههدتی ،انيههره حسههام الههدي از قههدر

 .2-2فرمانروايی اميره حساا اداديو و روابان لن باا

0

آباد 1به اسحاقيه ،با آنها صل کرد (همهان-041 :

رحم

انيره اسحاق ندتی بعد ،به دليل شيصع بيماری آبله در
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زيههاد

امتهاد بهرای

حکومت صفوی و ل کيا

سپهساالرش ،عبهاس مهصنطی ،بهه حشه

انيره اسحاق مرزند ذکصری نداش  ،لکا انيهره عالءالهدي

جلب د سهتی آل کيها ،سپهسهاالر عبهاس مهصنطی را کهه

پسر انيره دبا) برادرزاده ی جانشيطش شد (الهيرهی،

نحرک اصهلی اخهتال

040 :0431د .رصن نادر انيهره عالءالهدي دختهر کارکيها

(همان031-031 :د .عال ه برآن ،با انير نرم الدي رشتی،
کيل نفس نفيس همايصن شاه اسماعيل ا ل ،رابقه بسهيار

يحيی بصد ،ی رابقف خصبی با دربارآل کيا برقهرار کهرد
نيرزا علی کيا ،جلصس ا را با ارسال نمايطهدگانی تبريهك

د نطقةهه بهصد ،بهه قتهل رسهاند

خصبی برقرار کرد .به کمهك انيهر نرهم الهدي  ،تصانسه

گف  .انيره عالءالدي پس از نکاکره با نمايطدگان کيهايی،

قدر

برآن شد که کصرصفهان را به بيه پيش بهازپس دههد انّها

با حکصن

سپهساالر عباس مصنطی ،شخص د م دربهار اسهحاقيه ،بها

133-133؛ غفاری قز يطی171 :0434 ،د.

صفصی برقهرار نمايهد (انيطهی ههر ی:0474 ،

ندتی بعد ،انيره حسام الدي از ضعف هر) نر)

اي کار نخالف بصد .ی با انيره حسهام الهدي هه بهرادر
عالءالدي ه که داناد ا به شمار نیرم  ،نتحهد شهد تها

خصد را در بيهپس تحکيم بخشهد رابقهف خهصبی

دربهار آل کيها اسهتفاده کههرد بهه قلمهر آنهها تاخه

برادرش را برکطار کطد .سپهساالر عباس ،با تحريك يکهی

پير زی هايی به دس

ازبزرگان دربار بيه پس ،انيره عالءالدي را به قتل رسهاند

انيره حسام الدي  ،در اي زنان به ا ) قهدر

برادرش حسام الدي را به تخه

مرنهانر ايی بيهه پهس

آ رد (الهيری070-037 :0431 ،د.
در گهيالن

رسيده بصد .سلقان حس انيرآل کيا ،بهرای جلهصگيری از

نشههاند (همههان044-041 :د .در نتيرههه ،د ران صههل

تصسعه طلبی انيره حسام الدي  ،پسر خصد ،خان احمد ،را

آرانش آنها با خاندان کيايی در شرق گيالن خاتمه يامه

نههزد شههاه اسههماعيل مرسههتاد از ی ي هاری خصاس ه

د باره به خصصن

خصاهان حل نشکل گيالن شد (همان014 ،073 :د .در پی

باهم ديگر پرداختطد.

انيره حسام الدي به تأسی از سياس های سپهسهاالر
عباس مصنطی ،به نخالف

با آل کيا ادانه داد در نهايه

اي گفتگص ،شاه اسماعيل نمايطدهای نزد انيره حسام الدي
مرستاد تا ا را ادار به صل با دربار کيايی کطد انا نصمهد

نيرزا علی کيا به نةابلهه بها ا برخاسه ؛ لهی شکسه
خصرد سپهساالر عباس مصنطی ،پهس ازغهار
شهرها آبادیههای

خرابهی

بيههپهيش گهيالن بهه اسهار

 .0جسيران يا جيران ،بخشی از کُهدم بصد.
1

 .رحم

آباد ،از نصاحی کهدم بصده انر زه بخشی از ر دبار نیباشد.
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نشد (جهانگشای خاقان143 :0433 ،د ،حتهی شهي نرهم

صفصی در سال 107ق آناده لشکرکشی به بيههپهس شهد.

بهي د نطقةهف

کيهل

الدي زرگر کيل صهفصی نيهز نتصانسه

گيالن سازش برقرار کطد (الهيری017: 0431 ،د.
در اي زنان انيره حسام الهدي از پرداخه
خرا) به حکصن

انيره حسام الدي که با درگکش

انير نرم الهدي

نفس نفيس همايصن شاه ،بد ن حانی نانده بصد ،به نارهار
ههدايا

نادر خصد را به همراه مرزندش ،با پيشهکشههای زيهاد

صفصی تعلل نی رزيد به نهصعی بهه

برای اعالم اطاع  ،ر انف ارد ی شاهی کهرد (خصانهدنير،

استةالل در گيالن مرنانر ايی نهی کهرد (جطابهدی0477 ،

373 /3 :0431د .قتی که شهاه اسهماعيل بهر همهف ايهران

 010:؛ کيههاء گيالنههی03: 0311 ،د .شههاه اسههماعيل ا ل از

استيال يام  ،بار ديگر درصدد حمله بهه قلمهر اسهحاقيه

غهر ر اسههتةالل طلبههی انيهره حسههام الههدي در گههيالن

برآند انّا با خبرحملف سلقان سليم به نرزههای ايهران ،بهه

ناراضی بصد درصدد حمله به بيهپهس برآنهد (خصرشهاه

تبريز رم

شاه

الحسههيطی 111: 0471:د؛ انهها بههه دليههل لشکرکشههی بههه

اسماعيل در جط

کردستان تًبي

قدر

داخلی خصد ،نصمد به گصشهمالی

انيره حسام الدي نشد.

نتصجه عًمانی شد .سرانرام با شکس

از حمال

شاه صفصی نصصن ناند به نهصعی حاکميه

آنها با بخ

شاه صفصی در سال100ق ،بعد از تًبي

قدر

خهصد

در ايران ،نتصجه بيهپس گيالن شد .انا اي بار نيهز ،انيهره
حسام الدي با نيانری گری انيرنرمالدي زرگررشهتی ،از
حمله سپاه صفصی رههايی يامه

اعهالم اطاعه

کهرد

(انيطی هر ی133-133 :0474 ،؛ غفاری قز يطهی:0434 ،

رالدران (111قد ،مرنانر ای اسهحاقيه

اقبال زنانه ادانه پيدا کرد.

 -3-2فرمانروايی اميرهدباج (مظفرادساططان و روابان
لن با حکومت صفوی
حسام الدي در حد د 111ق درگکشه
انيره دبا) ،جانشهي
خصد ،نسب

به حکصن

پسهرش،

ی شهد .ی در آغهاز مرنهانر ايی
شاه اسماعيل اظهار اطاع

کهرد

171د .شاه اسماعيل ا ل که با شصرش کردها حملف آنها

پيشکش هدايا مرسهتاد (سهام نيهرزا ،بهی تها 011 :د.

به آذربايران نصاجه شد ،به نارهار انيهرهحسهام الهدي را

همنطي با خان احمد ا ل ،حهاکم کيهايی شهرق گهيالن،

بخشيد (پرتص433 :0471 ،د.

رابقف د ستانه برقرار نمهصد .انها بعهد از تًبيه

در اي زنان خان احمد ا ل انير آل کيا ،رابقه بسهيار
نزديکی با شاه اسماعيل برقرار کرد با پرداخ
خرا) ،تح

حماي

شاه صفصی قرار گرم

سياس

قهدرتش،

استةالل طلبی در غرب گيالن در پهيش گرمه .

پيشکش

در همي رابقه خصاندنير نهینصيسهد« :انيهره دبها)  ...در

(الهيری،

طريد عصيان سلصک نهینمايهد( »...خصانهدنير/3 :0431 ،

431 ،410 :0431د لی انيره حسامالدي همنطان قهدر

334د؛ لکا در رمتار سياسی با دربار صفصی صادقانه نبهصد،

برتر گيالن بصد حمالتی به قلمهر آل کيها در بيهه پهيش

به طصری که در سال 113ق جاسصسان شهاه بهه ی خبهر

گيالن داش .

دادند ،انيره دبا) قصد عصيان دارد .در اي زنيطه سهطدی

بساند سياس

حسام الدي نسب

دربار شاه صفصی نسب

به آلکيا ،نارضايتی

به آنها بهصد .لهکا شهاه اسهماعيل

از ارتباط انيره دُبا) بها سهلقان سهليم عًمهانی در دسه
اس  .سلقان سليم در سال 114ق ،بعد از غلبهه بهر شهاه

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی
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اسماعيل ،متصحاتش در نصر شام ،نانه ای بهه حهاکم

زيادی تةديم داش

گيالن نیدهد ا را به اتحاد عليه صفصی بر نهیانگيهزد

قمی030 /0 :0431 ،د .ی تعهد کرد که نبلغ پهطج ههزار

(رک :نهههصايی403-400 :0437 ،د .ی در ايههه نانهههه

تصنان ،برای حةصق نعصق ديصانی به خزانهه ،بعهد از آن

نینصيسد ...« :بعد از اي  ،در اتمام احهصال آن نهيم کشهته

سال به سال خهرا) بدههد ( الهه اصهفهانی174 :0471 ،؛

ضربا

رجال عسکرظفر نرال...برذنه

غيهر

ديطيهه
کهه بهه

عهدة حمي

يةيطيه شما ههم الزم جهازم اسه

اخصان دي

خالن يةي  ...نتفد االحصال اآل راء گشهته

(خصاندنير333 /3 :0431 ،؛ حسهيطی

جطابدی401 :0477 ،د.
عل

اي رمتار سياسی شاه اسهماعيل ا ل بخشهش

د بارة حاکم اسهحاقيه گهيالن ،بهه شکسه

ا در جطه

به مت اي نةاليد حاضر نهيا نطتظر لصد نصاليد الليله

رالههدران ت ههعيف ر حههی ر انههی شههاه صههفصی

حبلی باشيد( »...همان403 :د .سلقان سهليم در ايه نانهه

بازنیگردد .عال ه برآن ،سختی کار نخار) لشکرکشهی

بها

شد .به همي دليل انيهرهدبها)

حاکم گيالن را که بايد انيره دبا) باشهد ،بهه نخالفه
حکصن

نیکطهد .ايه احتمهال

را ،عليههرغم ارتکههاب گطههاه نابخشههصدنی سياسههی ،د بههاره

جصد دارد ،از قبل نانه ای از سهصی انيهرهدبها) بهه نهزد

بخشههيد حتههی دختههر خههصدش خيرالطسههاء بههيگم را بههه

سلقان سليم عًمانی رسيده باشد کهه سهلقان عًمهانی در

همسری ا درآ رد به ا لةب نظفرالسلقان داد (بهصداق

جصاب ،رطي نانه ای را داده اس  .زيرا سهليم بها جهصد

نطشی13 :0111 ،؛ غفاری قز يطی171 :0434 ،د.

شکس

صفصی تحريك دعص

به گيالن نيز نزيد بر عل

رالهدران ،نيازنطهد

بعد از اي  ،رابقف انيرهدبا) با شهاه اسهماعيل ا ل ،تها

دادن شاه اسماعيل در جطه

نتحد ضعيفی رصن انيره دبا) نبصد .شايد ههم بها ارسهال

پايان نرگش (141قد د ستانه بهصد پيشهکش خهرا)

اي نانه ،مةط قصد تحريك انيهرهدبها) را داشهته اسه .

خصد را به خزانف شهاهی نهی پرداخه

(جطابهدی:0477 ،

يکی از داليل اظهار عصهيان انيهرهدبها) در نطهابع همهي

403د .به قصل مصنطی ،نصرخ طرمدار دربار اسحاقيه...« :در
نطابر دنانير به نام شهاه اسهماعيل زيطه

نسئله ذکر شده اس .
سههرانرام ،شههاه اسههماعيل در سههال 113ق ،بههه عله
نامرنانی سرکشی انيرهدبا) ،از سياس ههای حکصنه

در نةههام اطاعهه

داد شهکرگص

مرنههانبههرداری ،ا قهها

خههصد را

نیگکرانيد» (مصنطی43 :0434 ،د.

صفصی ،به د رنيش خان سردار مادار خصد دستصر داد تا

در د ران پادشاهی تهماسب ا ل ،ر ابط انيرهدبا) بها

به همراه سرداران رستمدار ،نازنهدران کهار کيها سهلقان

حکصن

بهه

احمدخان به انيرهدبا) حمله کططد .ا اظهار پشيمانی کرد

همديگر سصءظ

با شفاع

کارکيا سلقان احمد ،سرزني بيه پس گيالن

از حملههه قتههل غههار

سههپاه صههفصی نرهها

يام ه

صفصی به داليل نتعددی تيره شد ،نسهب

دشمطی نی رزيدنهد (مهصنطی:0431 ،

03د .يکههی از داليههل تيرگههی ر ابههط آن د  ،حمايهه
انيرهدبا) از قزلباش ههای ناراضهی پطاهطهده بهه گهيالن از

(نرعشی013 :0433 ،؛ جطابدی411 :0477 ،د .در نهاي ،

جمله کِپك سلقان استاجلص کمك به آنها برای نةابله با

پيشهکش

ديص سلقان ر نلص بصد(اسهکطدربي 37: 0) ،0471 ،د .بهه

انيرهدبها) بهه ارد ی شهاه در همهدان رمه
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ر نلص ،انيرهدبا) هش

ر اي

آنها قرار داد لی بازهم شکس

هزار پياده نظام در اختيهار
خصردند (ر نلهص،0473 ،

کهرده بهصد .سهلقان سهيلمان در

انيره حسامالهدي مهص

قسمتی از نانه نینصيسد « ...به قدر نةد ر نراسم سعی

) 0031-0033 : 1د.انيرهدبا) در د نرتبه سهپاهيانی در

اجتهاد ظاهر گردانطد به هرنصع که تصانطد اليد دانطد در

اختيار استاجلصهای مراری قهرار داد لهی ههر د بهار بها

نه ل

شکس

تطةيض نلك نال اهالک اعصان رجال ضالل

نصاجه شد(خصرشهاه الحسهيطی14-11: 0471 ،د.

آن نالحده زنادقه کصشش تام اهتمام تمهام نمايطهد»...

همنطي  ،پس از کشته شدن کپهك سهلقان در سهال 144

(همان471 :د .با استطاد اي نانه بايد گف  ،پيصست انيهره

هه .ق ،ساير انرای استاجلص نتحهدش را پطهاه داد (همهان

دبا) به سلقان سيلمان در زنان حملههاش بهه آذربايرهان

 0031:؛بصداق نطشی13: 0111 ،د .اي عمهل انيهرهدبها)،

ايران ،در 130ق بینةدنه نبصده اس

از قبل زنيطهههای

حرکتی خصمانه عليه دربهار صهفصی نحسهصب نهیشهد.

آن مراهم آنده بصد.

شايد نی خصاس
نصجبا

با کمهك بهه انهرای قزلبهاش ناراضهی،

ت عيف دربار صفصی استةالل خصد درگهيالن
اصههلی انيههرهدبهها)،

قمههی133 /0 :0431 ،د .ی در رشهه  ،قصههری عههالی

خصدنختاری در حکمرانی بيهپس گيالن بصد.

ساخته بصد به تطهايی رهارصد کطيهز از تهرک ،تاجيهك،

د م در تيرگی ر ابط آن د  ،عهدم اطاعه

از حکصن

علههه

نظفرالسلقان ر حيف اسهتةالل طلبهیاش بهصد (حسهيطی

را مههراهم کطههد .در نتيرههه هههد

عل

سهههصم در تيرگهههی ر ابهههط آن د  ،غهههر ر

ی

صفصی ارتباط ا با دشمطان صهفصی يعطهی

عًمانی حتی به ر اي

رشههتی گرجههی داشهه

استةاللطلبی ا را نیرساند.

قاضی احمد حسيطی با عبيهدا

خان ازبك بصد .قاضی احمد حسيطی دربارة ارتبهاط انيهره
دبا) با ازبکان نی نصيسد « :سر از ربةه اطاع
برتامته ،هميشه در نةام نفاق نةض د ل

انةيهاد...
قزلباش بصد

(همههانجههاد ايهه ر حيههه

عل
دس

رهارم ،نر

همسرسهلقان (خهصاهر شهاهد از

رمت عُلةه نزديکی آنها نسب

به همهديگر بهصد.

همسر نظفرالسلقان تا زنهانی کهه زنهده بهصد ،بهه سهبب
خصيشا ندی ،خقری ا را تهديد نمیکرد لهی بها نهر

پيصسته با عبيدخان ازبهك طريهد نصهادق پهيش گرمتهه،

همسرش در سهال 147ق ،بهيم نگرانهی نظفرالسهلقان

نصحش ناناليم دريه بهاب بهه ی نهینصشه »

به حملف شاه تهماسب ا ل بهه گهيالن بيشهتر شهد

کتابا

(حسيطی قمی133 /0 :0431 ،د.

(مههصنطی07-03 :0431 ،د .در نتيرههه ،قتههی کههه در سههال

در زنيطف ارتباط ا با عًمانی ،دشم اصهلی صهفصی،
نانه ای از سلقان سليمان ،به تاري 141ق در دس

نسب

اس

131ق سلقان سليمان به ايران حمله کهرد ،نظفرالسهلقان
برای به دس

آ ردن پشتيبانی نير نطد ،به سلقان عًمانی

که حاکم گيالن را عليه صفصی تحريك نهیکطهد (نهصايی،

ر ی آ رد تا قدر

471-477 :0437د .در اي نانهه سهلقان سهيلمان ،حهاکم

تهماسب در انان بماند (پارسا د سه 337 :0477 ،د انّها

گيالن را حسام الدي ذکهر نهیکطهد انّها بهه طهصر يةهي

اي کار باعهث نهابصدی ا شهد .ی بهه اسهتةبال سهلقان

نخاطبش انيرهدُ با) ،پسرش بصد .زيهرا در تهاري 141ق

سليمان در تبريز رم

خصد را حفهظ کطهد از خشهم شهاه

به ا هدايايی گرانةيم

داد تا

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی

سلقانيه همراه ارد بصد (خصرشهاهالحسهيطی040 :0471 ،؛
بصداق نطشی13 :0111 ،؛ اسهکطدربي
001د .بههه ر ايهه

نطشهی/0 ،0471 ،

نطههابع صههفصی ،رمتههار غر رآنيههز

نظفرالسلقان بهه گصنههای بهصد کهه نهصرد تصجهه سهلقان
(حسيطی قمی133-133 /0 :0431 ،؛

سليمان قرار نگرم

بصداق نطشی :همانجاد .انا عله
نصضصع دانس

اصهلی را بايهد در ايه

که نظفرالسقان به اندازهای قدرتمطد نبصد

که سلقان سليمان در بازی سياسی از ا به عطصان زنهای
استفاده کطهد ،لهکا ی را رهها کهرد .بها برگشه

سهلقان

بيه پس گيالن را بر قلمر حکصن

414

خهان احمهدخان د م

امز د ،تا خرا) آنرا را جمعآ ری ر انف خزانهف شهاهی
بهي خهان احمهد د م

کطد (همان17 :د .در ايه نهد

سرداران بيه پس ،نانطد انيهر نحمهد کُههدنی ،درگيهری
بصد .سرانرام نردم بيهپس از رشصهخهصاری سهتم

جط

انرای لشکری خان احمد به ستصه آندند انيره شهاهرخ
از نطسصبان سلسلف اسحاقيه را از خلخال به گيالن آ ردند
بر نسطد قدر

نشاندند (همان41 :د.

انيره شاهرخ به ند

سهال (137-131قد بهه

هفه

سليمان به عًمانی ،ا نيز نتصجه گيالن شد لی ايه کهار

استةالل کانل در بيهپس گيالن مرنانر ايی کرد انها سهکه

بصد سرانرام ،با شصرش انيره حاتم

مهصنطی،

ا غير قابل گکش

کُهدُنی ،ر به ر گرديهد شکسه
سههال 131ق بههه شههير ان گريخهه

خهصرد .درنهايه

در

به نام شاه تهماسب نیزد (همان40 :د .به ر اي
در اي ند  ،ضعي

اقتصادی نردم بر اثر آرانش بهتهر

(ر نلههص/4 :0473 ،

شد (همان41-40 :د خان احمد د م که همصاره نگهران

0133-0133د در شير ان تحصيل نير های صفصی داده

برتری حکمرانان بيه پس گيالن بصد ،عليهه انيهره شهاهرخ

شد سرانرام در تبريز به طرز بسيار مريعی کشهته شهد

تصطئه کرد .شاه تهماسب بر اثهر ايه تصطئهههها ،ا را بهه

(همان0133 :د.

تبريههز مراخصانههد درنهايه

 .4-2خاناادان اسااحاقيه بزااد از مظفرادسااططان ااا

311د.

کشههته شههد (رابيطههص:0473 ،

شاه تهماسب بعد از د سال ،د باره حکمرانی بيهپهس

جمشيدخان
بعد از نظفرالسهلقان ،انيهره حهاتم ،از سهران نظهانی

گيالن را به مردی از خاندان اسحاقی ،به نام نحمصدخهان،

خهصد

پسر نظفرالسلقان ،داد .رصن نحمصد سلقان کصرك بصد،

را شاه حاتم نانيد به نام خصد سکه زد انّا بعد از ندتی،

شاه تهماسب ا ل ،نطصب کال

ی را به احمد سهلقان

بر اثر همکاری سهرداران قهدر طلبهی رهصن سپهسهاالر

مصنطی داد که حکصنتش پطج سهال طهصل کشهيد (مهصنطی،

صفصی ،انيرهحاتم دستگير نزد

43 :0431د .برآيطد آرانهش سياسهی در ايه رطهد سهال،

نطقةه بيه پس در رش

رستم مصنطی با حکصن

قدر

را به دس

گرم

شاه تهماسب مرستاده شد .انيرهحاتم بعد از ندتی ،آزاد
به کرنهان تبعيهد شهد در همانرها درگکشه

(مهصنطی،

17 ،14-11 :0431د.
با استطاد به نصشتههای مصنطی ،نطقةه بيههپهس بعهد از
اي

اقعه درار هر) نر) شد .شاه تهماسب به نارهار،

بازسههازی بيهههپههس گههيالن ،بهبههصد زنههدگی نههردم ،ر نههد
بازرگانی ،کشا رزی امزايش مرآ رده های ابريشهم بهصد
(پرتص473 :0471 ،د.
احمد سلقان مصنطی کيل ،به انيد بهه دسه

گهرمت

مرنانر ايی بيه پس گيالن ،از بی کفايتی ناپختگی سلقان
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نحمصد شکاي هايی نزد شاه تهماسب مرسهتاد از شهاه
خصاس

رش ه

نطتةههل کههرد (همههان34 :د .بههه دليههل صههغر س ه

تا در برابر دريام

باجی بيشتر ،سلقان نحمهصد

جمشيدخان ،احمد سلقان مصنطی کيهل اصهلی دربهارش

را به ا

اگکارکطد .ی سلقان نحمصد

شد با استةالل کانل انصر بيه پس را اداره نیکرد .احمد

را برکطار قدر

را شايسههته مرنههانر ايی در گههيالن بيههه پههس ندانسههته

مرنهانر ايی

سلقان مصنطی برای تحکيم پايه ههای قهدر

آدابهههای ا را خههار) از آداب يههك مرنههانر ا دانس ه

جمشيدخان ،از شاه درخصاس

(مصنطی43 :0431 ،د .انا شاه تهماسهب ا ل ههر د را بهه

ازد ا) دخترش ،خديرهه بهيگم ،درآ رد .سهرانرام ،ايه

قز ي مراخصاند سلقان نحمصد را برای تهکيب اخهالق

ازد ا) سياسی صصر

نفسهههانی بهههه شهههيراز مرسهههتاد؛ نعلهههم ی در آنرههها،

اختيار حکصنه

نيرغياث الدي نحمهد بهصد .خهان احمهدخان د م ،الهی

33ه33د.

بيه پيش گهيالن ،کهه همهصاره آرز ی تصهر

بيههپهس را

کرد تا جمشيدخان را بهه

گرم

بيهپس گهيالن عمهالً در

نرکهزی صهفصی قهرار گرمه

به استطاد مصنطی ،در اي ند

(همهان:

بيهپهس گهيالن د بهاره

داش  ،نعلم سلقان نحمصد را با عدة نال مرا ان مريهب

آباد گرديد نردم آنرا آسايش يامتطد .ی در اي زنيطهه

داد .ا سلقان نحمصد را نسمصم کرد به نزد خان احمد

هيرده سال داد عيش خرنهی

گريخ  .شاه تهماسب نسب

به ايه عمهل خهان احمهد

خشمگي شد (همان47-43 :د .به دنبال اي

اقعه ،نهردم

نینصيسد« :بيهپس ،ند
داده ،ا قا
نصههر

به مرح سر ر ر زگار به عيش ح صر
نههیداشههتطد .بيهههپههس از آراسههتگی انطيه

بيهپس گيالن نطسصبان سهلقان نحمهصد بهه دربهار شهاه

آسايش ،عر س دارالمرز بصد» (مصنطی31 :0434 ،د .انا بها

تهماسب در قز ي آندند از ستم خان احمد د م ،نهزد

تصجه به ايطکه مهصنطی نهصرخ دربهار بيههپهس اسه  ،لهکا

شاه تظلمخصاهی کردنهد .شهاه تهماسهب ،پسهر خردسهال

گزارش نککصر را بايد با ديد احتياط نگريس .

سلقان نحمصد ،به نام جمشيدخان ،0را در س ده سهالگی
به حکصن

بيه پس نطصصب کرد (مهصنطی،47،31 :0431 ،

34د.

پس از نر
سراسهر حکصنه
نشکال

 .5-2فرمااانروايی اسااحاقيه از جمشاايدخان ااا
فروپاشی (1111ق
جمشيدخان که پر رش يامتف دربهار صهفصی بهصد ،از

شاه تهماسب (173قد ،بهرای نهدتی در
صهفصی سسهتی نها انطهی ر ی داد.

د رة شاه اسماعيل د م باعث شد که در بيهپس

گيالن نيز مرص

طلبان از نصقعي

استفاده کردند نيان

جمشيد خان احمد سلقان مصنطی اختال

ايراد کردند،

تا جايی که جمشيد خان ی را از کال

پسهرش ،آقها

سال 173ق در بيه پس گيالن نستةر شد پطج سال مصن

نيربيههك ،را از سپهسههاالری کصرصههفهان برکطههار کههرد

را نرکز مرنهانر ايیاش قهرار داد ،سهپس نرکهزش را بهه

(مصنطی34-31 :0431 ،د.
خان احمهد د م ،در زنهان سهلقان نحمهد خدابطهده

 .0جمشيدخان در دربار شاه تهماسب ا ل پر رش يام
شيرخصارگی ،به داشداربي

بعد از اتمام

صفصی سپرده شد (مصنطی31 ،47 : 0431 ،د.

د باره به حکصن

بيهپيش گيالن رسيد .در اي زنان ،بي

خان احمد د م جمشيدخان ،به سبب تصسعف ارضی ،بهه

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی

خصههص

بههر سههر تصههاحب کصرصههفهان 0جط ه

411

شههد

مرنانر ای بيه پس گهيالن شهدند (کريمهی413 :0471 ،د.

(حسيطی استرابادی003 :0433 ،؛ حيهد قز يطهی:0474 ،

زيرا هررطد بازناندگان خاندان حکصنتگر اسحاقی بسهيار

14د .سپاهيان بيهپس گيالن پير ز شدند خان احمدخان

ضعيف بصدند تصانايی ادارة بيهپس گيالن را نداشتطد ،انّا

د م با تلفا

بسيار عةبنشيطی کهرد .حتهی جمشهيدخان

برای حش

بيه پيشيان (شرق گيالند ،دستصر داد از سهر

کشته شدگان کله نطاره بسهازند (مهصنطی37-33 :0431 ،د.
به همي جه

نطشی ،نصيسهطدة دربهار شهاه

اسکطدربي

عبههاس ا ل ،ر ابههط سياسههی آنههها را ايه گصنههه تصصههيف
نیکطد« :بطابرعدا

نشر عي
برای نشر عي

در نطقةه را نداشتطد .لکا

الزم برای حکصن

بخشيدن به کار خصد ،از عطهصان خانهدان

اسههحاقيه اسههتفاده کردنههد بههه نههام د پسههر کصرههك
جمشيدخان ،حکصن

را به دس

گرمتطد.

قديم بي د سلسهله ،متطهه مسهاد

در اي زنان ،خان احمد د م ،حاکم بيه پيش گهيالن،

طههرمي مرسههتاده در

زيادی شد ،لکا در صهدد تصسهعف قلمهر در

بههصد ،پيصسههته لشههکر بههه نملکه
نابصدی بطيان د له

انرای نةتدری نانطد کانران نيرزا کُهدُنی هطصز نحبصبيه

ههم نهی کصشهيدند» (اسهکطدر بيه

نطشی133 /0 :0471 ،د.

دارای قدر
سم

غرب گيالن برآند .خهان احمهد د م بهرای عملهی

کردن نةاصهدش ،در ظهاهر اظههار حمايه

از مرزنهدان

جمشيدخان بعد از برکطهاری احمهد سهلقان مهصنطی،

جمشيدخان کرد .در نرحلف بعدی ،برای بدبيطی ذه شاه

نطصب کال

خصد را به کانران نيرزا کُهدنی داد .کانران

صفصی نسب به جمشيدخان ،با ارسال نانهای بهه سهلقان

نيرزا اختيارا

نلکی ،نالی سپاهی بيه پس گهيالن را در

نحمههد خدابطههده ،جمشههيد سههلقان را نههتهم بههه تمههرد

اختيار داش

قسم خصرد کهه بهه جمشهيدخان خيانه

نکطد .انّا يك سال نگکش

که به همراه عدهای از انرا بيه

سرکشی نسب
حکصن

کرد با اي کار نیخصاسه

به حکصن

آنرا را طبد حکهم شهاه بگيهرد (نهصزاد:0474 ،

پههس ،از جملههه قرابهههادر ،عليههه جمشههيدخان برخاسه .

71-71د .همنطههي  ،خههان احمههد د م بهها کههانران نيههرزا

کانران نيرزا قرابههادر ،بزرگهان بيههپهس را تهابع خهصد

کُهدُنی نيز نکاتباتی برقرار کرد با ارسال نانهای ،قصهد

شهدند جمشهيدخان را

کطترل ی را داش  .خان احمد د م در نانهای ،از کانران

دستگير به همراه نادرش به کُههدم مرسهتادند (مهصنطی،

بيهپس نبطدد حةهصق

کردند

ارد داراالنارة رشه

71 -31 :0431د؛ درنتيره جمشيدخان عمالً آله

دسه

آنها شد از خصد اختيار نداش .

نحمداني

ا الد جمشهيدخان را رعايه

کطهد (نههصازد-011 :0474 ،

014؛ نصايی041-011 /0 :0437 ،د انّا عمالً قصد تصر

بعد از جمشيدخان ،د پسر خردسهالش بهه نهامههای
ابراهيمخان نيز تح

نيرزا نیخصاهد که دل به نملک

سرپرسهتی قرابههادر

کانران نيرزا قرار گرمتطهد انهرای نهککصر بهه نهام آنهها

بيهپس سلقه بر انرای نطقةه را داش  .خهان احمهد در
نانهههای ديگههر ،درجههصاب نانههه کههانران نيههرزا کُهههدُنی
نینصيسد ...« :هرکس به الکف اصلی خصد اگر قانع شده به
راحه

 .0کصرصفهان نطقةه نرزی بي گيالن بيهپيش بيهپس بصد.

باشهيم بهتراسه

از صههاحب قرانهی ،اگهر نههصاب

کانياب اعلی بيه پس را به مرزنهدان جمشهيدخان نرحهصم
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گکارد نخلص ايشان را به نطزلف مرزند عزيز خصد نیدانم،
گاهگاه که نام کصرصفهان نیبرم به اسقه راثه
نه به جه

اسه

طمع در بيهپس ...زنههار کهه دل بهه بيههپهس

نبطدی به اسقف آن از اطالع

انر شاهانه عاصی بهه

نملکه

حراس

را بهه جهای آ رد نترصهد صهصل

مرنان الزم دربارة حکصن

آنرا باشد (نهصايی/0 :0437 ،

013-013؛ مصنطی73-73 :0431 ،د .اي نانه بيهانگر ايه
که سهلقان نحمهد خدابطهده ،قصهد نهدارد

نصضصع اس

خصن ناحد ايتام جمشهيدخان راضهی نگهردی( »...نهصزاد،

حکصن

013-014 :0474د .با استطاد به اي نانه نهیتهصان گفه ،

سههلقان نحمدخدابطههده ،در نانهههای ،از خههان احمههد د م

بر بيههپهس

نکطد (نهصايی،

خان احمد د م قصد داش

با حيله نيرن

بيهپس گيالن را به ا

اگکار کطد .عهال ه بهرآن،

نیخصاهد که در انصر بيهپس گيالن دخال

گيالن سلقه يابهد کصرصهفهان را حهد نهصر ثی خهصد

017-017 /0 ،0437د .قسمتی از نت نانهف شهاه صهفصی

نیدانس  .انا عمالً به هيچ يك از صحب ههای خهصد بها

رطي اس « :رطان به نسانع رسيد که آن سلقط پطهاه بهه

کانران نيرزا پايبطد نبصد
به اثبا

قايع بعدی نيز اي نصضصع را

رسانده اس .

نتأسفانه ضعي

(کانراند شصد .اي نعطهی نرضهی نستحسه نيسه
ادارة نطقةه بيه پس گيالن در زنهان

سلقان نحمد خدابطده ،بهه سهبب مهز نخهصاهی انهراء
بزرگان نطقةه نطاسب نبصده اس  .کانران نيهرزا بهرای بهه
دس

حد د بيهپس آنهده ،نهیخصاههد کهه نعتهرل الکهای ا

گهرمت حکصنه

الکای نشاراليه نسبتی به ا ندارد .نهیبايهد کهه پيرانهصن
الکای نککصره نردم آنرا نگشته  ...به حراسه
نملک

دارايهی

نتعلد به خصد اشتغال داشهته ( » ...همهان017 :د.

بيههپهس گهيالن ،نمايطهدهای بهه

اي سطد ،نشان دهطدة دخاله ههای خهان احمهد د م در

دربارسلقان نحمد خدابطده مرستاد بها اغهراقگهصيی از

انههصر بيهههپههس بههصد .سههرانرام سههلقان نحمههد خدابطههده،

نظالم جمشيدشاه شهکاي

کهرد انهصالش را بهه دربهار

مرستاد .ا با تةديم هدايا به نةانا

حکصن

رش

را به سليمان خان ،دانهاد جمشهيدخان،

دربار صفصی ،رسهماً

بةيه بيه پس گيالن را به انرای استاجلص داد (همهان137 :د.

نطشهی:0471 ،

خان احمد د م که از اي کار ناراضی بصد ،بزرگان بيهپس

شهده بهصد،

گيالن را عليه قزلباشها تحريك کرد ،نمصنهف آن شهصرش

تصسط زيردستان قرابهادر با تصطئف کانران نيهرزا کشهته

شيرزاد ناکلصانی در مصن عليه کانران نيهرزا قزلباشهان

ی نهيها شهصد (مهصنطی،

بصد که تصسط نير های قزلباش کشته شد ( اله اصهفهانی،

خصاهان حکصن

بيهپس شد (اسکطدربي

133 /0د .سرانرام جمشيدخان که آل

شد ،تا شهرايط بهرای حکصنه

دس

74 :0431د .در نتيره ،سهلقان نحمدخدابطهده ،حکصنه
بيهپس را نصقتاً به کانران نيهرزا داد (حسهيطی اسهترابادی،
همان 003 :د.
در همي زنهان سهلقان نحمهد خدابطهده نانههای بهه

311 :0471؛ اسکطدربي
ضعي

نطشی131 ،137 /0 :0471 ،د.

ادارة نطقةف بيهپس گيالن ،بر اثر شصرشها

درگيری داخلی بسيار خهيم شهد .سهليمانخهان ،حهاکم
رش  ،براثر اعتراضا

شصرشههای نهردم ،بهه قهز ي

کانران نيرزا داد از ا نیخصاهد که تمام انصال دسهتگاه

بازگش

د باره نحمداني خان از خاندان اسهحاقی بهه

جمشيدخان را ر انف دربار کطهد شهرايط ضهبط ربهط

حکصن

بيه پس گيالن رسيد (مصنطی10 :0431 ،د .انّها در

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی

اي زنان بيه پس گيالن همنطان درگير شصرشههای انهرا
گرمت سرپرستی نحمداني خان

بر سر کسب قدر

ابراهيمخان ،پسران جمشيدشاه ،بصد (همان013-10 :د .د
کيالن انرای

مرزند کصرك جمشيدخان ،بازينه دس

خصد شدند همهي انهر سهبب اغتشهاش در ادارة انهصر
بيهپس شد .خان احمد د م نيهز از ايه

ضهعي

نهايه

استفاده را کرد در امزايش نزاع نةهش عمهدهای داشه .
برآيطد اي درگيریها ،خرابی
ضهعي

پريشانی زندگی

يرانهی اقتصهاد نطقةهه
ر حهی نهردم بهصد (همهان:

013-013د.

از:
 .0ضعف تدريری خاندان اسحاقيه ،به سبب درگيری
رقاب های در ن خاندانی برای کسب قدر .
 .1به قدر

رسيدن انرای نظهانی جهاه طلبهی رهصن

کانران نيرزا کُهدنی قرابهادر که عمالً قدر

در دسه

آنها بصد.
 .4ر ی کارآندن مرنانر ايان کهمترربهه خردسهالی
ابراهيم خان ،مرزندان جمشيدخان ،در

رصن نحمداني

ا اخر د رة مرنانر ايی اسحاقيه ،در تسهريع سهةصط آنهها
نؤثر بصد .به اي دليل که سران نظانی نطقةه به اسهم آنهها

ضعف حکصنه

نرکهزی صهفصی در زنهان سهلقان

نحمد خدابطده درگيریهای داخلی انهرای قزلبهاش در
نرکز حکصن

صفصی ،باعث عدم تصجه آنها در ادارة بيهه

پس گيالن شد .در نتيره خان احمد د م بيهپس گيالن را
تصر

415

کرد پسران جمشيدخان تحه

گرمتطد .0در نتيره حکصن

سهلقهاش قهرار

خاندان اسحاقيه که عمهالً بها

قتل جمشيدخان از هم پاشيده شده بهصد ،در سهال 0111
هرری 0310 /م با مت گيالن به دس

شاه عباس ا ل،

رسماً اسماً ،از بي رم  .داليل سةصط اسحاقيه عبارتطد

عمالً بر نردم مرنانر ايی نیکردند.
 .3دخال

حکام کيايی در غرب گيالن ،بههخصهص

خان احمد د م دسيسه تصطئههايش.
 .3سياس

تفرقه براندازی حکصن

حکام نحلی ،بهخصص

صهفصی در بهي

در نطقةف گيالن؛ اي سياس

از

ا اخر د رة شاه اسماعيل ا ل اجرا نیشد.
 .3سياسه

تمرکزگههرای شههاه عبههاس ا ل در از بههي

بردن حکصن های نحلی ،سرانرام باعث سهةصط ققعهی
آنها شد.
نتيجه

 .0در نصرد سرانرام زندگی پسران جمشيدخان بايد گف  ،د
پسر جمشيدخان ،يعطی ابراهيم خان
انرای نطقةه بصدند .نحمداني
خان احمد د م بصد

نحمداني خان آل

خان در ا اخر عمر تح

خاندان نحلی اسحاقيه ،از قرن هفتم تا پايان قرن دهم

دس

هرری ،در بيهپس (غرب گيالند مرنانر ايی داشتطد .آنهها

حماي

رسهيدند سهرانرام بهه

ابتدا در مصن

رش

به قدر

در سال 0111ق ،به همراه خان احمد د م به

اکًر نصاحی بيهپس گيالن نسلط شهدند .حکهام اسهحاقيه

(رابيطص:0431 ،

نکهب سطی شامعی داشتطد .آنها همصاره بر سهر تصهاحب

 033 ،43د.ابراهيم خان نيز در همي سال به دستصر شاه عباس ا ل به

نشهاء نيهز بهه دليهل

استانبصل رم

لی ،بر اثر بيماری ،درگطره درگکش

کرنان تبعيد شد
درگکش

سرانرام درسال  0111هرری در اصفهان

( همان47 :د.

نطاطةی رصن کصرصفهان لشه

شههيعه نههکهب بههصدن آل کيهها ،بهها آنههان درگيههر بصدنههد.
ر ابقشان تيره بصد.
در بي حکهام اسهحاقيه سهه نفهر بهه نهامههای انيهره
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اسحاق ،انيره حسام الدي

انيره دبا) (نظفرالسلقاند از

پرتص ،امشي 0471( ،د ،تاري گيالن از آغاز تها برپهايی جطهبش

بةيه قدرتمطدتر نشهصرتر بصدند.
ر ابههط آنههها بهها حکصنهه
نشيبهايی بصد با تًبي
تدريج نقيع حکصن

قدر

صههفصی دارای مههراز
شهاه اسهماعيل ا ل ،بهه

نرکزی شدند .بها امهزايش قهدر

اسحاقيه در زنان نظفرالسلقان دخهالتش در قلمهر آل
کيا نيز ارتباطش با عًمانی ،ر ابط آنها با د ل

صهفصی

به ا ) تيرگی رسيد.
بعههد از نظفرالسههلقان ،خانههدان اسههحاقيه ،بههه سههبب
درگيریهای داخلی سران نظانی بهرای کسهب قهدر
ضعف حکمرانان ا اخر اي سلسله ،در سراشيبی سهةصط
امتادند سرانرام با سياس

تمرکزگرای شاه عبهاس ا ل،
مرهطگهی اقتصهادی

اسحاقيه در گيالن عصر صفصی اطالعاتی ارائه نمیدهطهد
غالههب دادههههای نطههابع شههانل اطالعهها
درگيریهای آنها با نلصک اطرا

سياسههی

اس .

مرجام سخ ايطکه ،خاندان اسحاقيه نانطد بةيه نلهصک
نحلی نطقةه با اسهتفاده از شهرايط جغراميهايی نطاسهب
جايگاه خاندانی در نطقةه ،تصانسهتطد سهاليان نتمهادی بهه
استةالل در غرب گيالن حکصن

کططهد زنهانی کهه بها

سلقان نةتدری رصن شاه عباس ا ل نصاجه شدند ،رسهماً
از صحطه سياسی گيالن نحص شدند .اي حکصن

نحلهی

همانطد اکًر حکصن های نحلی در تاري سياسهی ايهران،
نحلی از اعراب نداشتطد نفصذ آنها مةط نحد د به غرب
گيالن بصد.

جهانگشای خاقان0433( ،د ،نةدنه پيصس
اسالم آباد ،نرکز تحةيةا

ا دتها ن هقر،

مارسی ايران پاکستان.

جطابههدی ،نيههرزا بيهه 0477( ،د ،ر ضههه الصههفصيه ،کصشههش
غالنرضا طباطبايی نرد ،راپ ا ل ،تهران ،بطياد نصقصما
نحمصد امشار.
الحسيطی قمی ،قاضی احمد ب شر

الدي 0431( ،د ،خالصه

التصاري  ،تصحي احسهان اشهراقی ،0) ،تههران ،دانشهگاه
تهران،
الحسيطی ،خصرشاه ب قباد0471( ،د ،تاري ايلنهی نظهام شهاه،
تصحي

تحشيه ،تصضي

اضاما

نحمدرضا نصيری

حسيطی استرابادی ،سيد حسي به نرت هی0433( ،د ،تهاري
سلقانی از شهي صهفی تها شهاه صهفی ،کصشهش احسهان
اشراقی ،تهران ،علمی.
خصاندنير ،غيهاث الهدي به همهام الهدي حسهيطی0431( ،د،
حبيب السير ،نةدنه جالل الدي همايی ،زير نظهر نحمهد
دبير سياقی ،3) ،تهران ،خيام.
ر نلههص ،حس ه بيه 0473( ،د ،احس ه التههصاري  ،تصههحي
تحشههيه عبدالحسههي نههصايی ،4 1) ،رههاپ ا ل ،تهههران،
اساطير.
رابيطص ،هه .ل0431( ،د ،مرنانر ايان گيالن ،ترجمه جکتهاجی
رضاندنی ،رش  ،گيلکان.
سرتيپ پصر ،جههانگير0433( ،د ،نشهانیههايی از گکشهته د ر
گيالن نازندران ،تهران ،خر نی.
شيرازی ،عالنه ققب الدي نحمصد0431( ،د ،دره التا) ،بخش
نخس  ،کصشش تصحي نحمد نشکصه ،تهران ،حکم .
صفصی ،سام نيرزا( ،بی تاد .تهککره تحفهه سهانی ،تصهحي

منابع
انيطههی ه هر ی ،انيههر صههدرالدي ابههراهيم0474( ،د ،متصحهها
شاهی ،تصحي  ،تعليهد ،تصضهي

نشر طه ،رش  ،حر

نص.

کصئينی هانه دا ،تهران ،انرم آثار نفاخر مرهطگی.

رسماً از بي رمتطد.
نطابع د ره صفصی ،از اقهدانا

سهانی انتشار.

اضهاما

نحمهد رضها

نصيری ،تهران ،انرم آثار نفاخر مرهطگی.
ترکمان نطشی ،اسکطدربي 0471( ،د ،عالم آرای عباسهی ،زيهر
نظر اير) امشار ،0) ،راپ سصم ،تهران ،انيرکبير.
پارساد س  ،نطهصرهر0477( ،د ،شهاه تهماسهب ا ل ،تههران،

نةدنه رک الدي همايصن مرخ ،تههران ،سههانی رهاپ
انتشارا

کتب ايران.

طباطبايی ،جصاد0473( ،د ،ديباره ای بر نظريه انحقاط ايهران،
تهران ،نگاه نعاصر ،راپ رهارم.
غفاری قز يطی ،قاضی احمد0434( ،د ،تاري جهان آرا ،سهعی
هم

نرتبی نيطصی ،تهران ،حامظ.

ماختههه جصبطههه0474( ،د ،کر نصلههص ی تههاري گههيالن ،رش ه ،

محمد شورمیج :خاندان اسحاقیه در گیالن عصر صفوی
گيلکان.

مرهطگی.

مصنطی ،عبدالفتاح0434( ،د ،تهاري گهيالن ،تصهحي عقهاءا
تدي  ،تهران ،مر غی.
_____0431( ،د ،تاري گيالن ،تصهحي
ستصده ،تهران ،بطياد مرهط

تحشهيه نطهصرهر

ايران.

کياء گيالنی ،سيد احمد ب نحمد0311( ،قد ،سرا) االنساب،
تحةيد نهدی رجائی ،قم ،کتابخانه عمصنی آيه ا العظمی
نرعشی نرفی.
کريمههی تيمرههانی ،حس ه 0471( ،د ،تههاري رانکههصه ،تهههران،
انتشارا

آن.

کاشانی ،ابصالةاسم عبدا ب نحمد(0473د ،تهاري ا لرهايتص،
اهتمام نهي همبلی ،تهران ،علمی مرهطگی.
الهيری ،علی ب شمس الدي 0431( ،د ،تاري خانی ،تصحي
تحشيه نطصرهر ستصده ،تهران ،بطياد مرهط

ايران.

نرعشههی ،نيههر تيمههصر0433( ،د ،خانههدان نرعشههی نازنههدران،
تصحي نطصرهر ستصده ،تهران ،اطالعا .
ظهيرالدي نرعشی (0433د ،گهيالن ديلمسهتان ،تصهحي
تحشيه نطصرهر ستصده ،راپ د م ،تهران ،اطالعا .
نطشی قز يطی ،بهصداق (0111د ،جهصاهر االخبهار ،بهه کصشهش
نحمدرضها نصهيری -کهصئينی هانهه دا ،تصکيهص ،نؤسسههه
نقالعا

مرهط ها زبانهای آسيا آمريةا.

نصايی ،عبدالحسهي (اهتمهامد0437 0437( ،د ،شهاه اسهمعيل
صفصی (نرمصعه اسهطاد نکاتبها

تهاريخی ،همهراه بها

يادداش های تف يلید ،تهران ،بطياد مرهط

ايران راپ

تهران ،ارغصان.
______ (0437د ،شاه عبهاس (نرمصعهه اسهطاد نکاتبها
تاريخی ،همراه با يادداشه ههای تف هيلید ،0) ،تههران،
زري .
نصزاد ،مريد ن0474( ،د ،نانه های خهان احمهد خهان گيالنهی،
تهران ،بطياد نصقصما

نحمصد امشار.

الههه اصههفهانی ،نحمههد يصسههف0471( ،د ،خلههدبري (ايههران
ر زگار صفصياند ،کصشش نيرهاشم نحدث ،تههران ،بطيهاد
نصقصما

411

نحمصد امشار.

حيد قز يطی ،نيرزا نحمد طاهر0474( ،د ،تاري جههان آرای
عباسی ،نةدنه ،تصحي

تعليةا

سيد سعيد نيهر نحمهد

صههادق ،تهههران ،پژ هشههگاه علههصم انسههانی نقالعهها

Kasheff,Manouchehr,Gilan history under the
Safavids, Encyclopaedia Iranica,vol.x,
www.iranicaolin.org/articles/gilan.
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