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  شمس الدين محمد گیالني مربي شاه اسماعیل صفوي

    منصور داداش نژاد 

ن محمد گیالني از علماي الھیجان در قرن دھم ھجري، متکفل تعالیم مذھبي اسماعیل به ھنگام قاضي شمس الدي

از او با عنوان قاضي ، معلم و صدر . اقامت وي در الھیجان، ھنگام فرار از دست سپاھیان رستم آق قويونلو، بوده است

  .ز اطالق گرديده استشاه اسماعیل ياد شده و در انتساب به مولدش به وي الھیجي و گیالني نی

مدت اقامت اسماعیل در الھیجان شش سال و نیم نیز (ھجري به بعد به مدت پنج سال  ٨٩٩شاه اسماعیل از سال 

تحت حضانت کارکیا میرزا علي، حاکم وقت الھیجان که خود را از اعقاب امام ) ٤٨زبده التواريخ، ص . ذکر شده است

او شمس الدين الھیجي يکي از علماي ديني سرزمین خود را به تربیت . مي دانست وشیعه بود، به سر برد) ع(علي

  .اسماعیل برگماشت

در باره شمس الدين محمد گیالني در منابع اطالعات اندکي يافت مي شود و از آنجا که وي نقشي به سزا در تربیت 

ي آشکار شدن ريشه ھاي مذھبي شاه اسماعیل و شاھزادگان بعدي صفوي داشته است ، جستجو در اين زمینه برا

  . تمايالت مذھبي پادشاه صفوي مفید است 

در اين نوشته جستجو براي يافتن گزارش ھايي در باره شمس الدين محمد گیالني به ترتیب در چھارحوزه کتب تاريخ ، 

  .کتب شرح حال و کتب فھرست و تواريخ محلي اين مطلب پي گیري شده است

 

  کتب تاريخ 

  :اين موارد به شرح زير است. در چند مقطع اشاره اي گذرا به وي شده است  درکتب تاريخ تنھا

  }تعلیم شاه اسماعیل در گیالن. ١{

اسماعیل وقتي که در گیالن بود، از محضر موالنا شمس الدين الھیجي خواندن قرآن و آثار عربي و فارسي را فرا 

الھیجي مسلما در روح شاگرد ). ٢٠احسن التواريخ، ص ؛ ٦٤؛ جھانگشاي خاقان، ص ٤٨زبده التواريخ، ص ( گرفت

خويش تأثیر در خور داشت، چون ھمو بود که کمي پس از جلوس اسماعیل به تخت شاھي ، صاحب عالیترين مقام 

بدين . مذھبي در قلمرو امپراطوري شد، بعدھا ھم بنا بر گزارش تحفه سامي حضانت شاھزادگان بدو سپرده شد

د شمس الدين گیالني از آن رو حايز اھمیت است که در تکوين عقايد شاه اسماعیل سھیم بوده و جھت اطالع از عقاي

  .گفته شده اسماعیل در اثر آموزش ھاي شمس الدين و اطرافیان به شیعه گرايش پیدا کرده است

  }برگزيده شدن وي به صدارت پس از پیروزي شاه اسماعیل. ٢{

ھجري به پاس خدمات شمس الدين الھیجي ، منصب  ٩٠٦ت در سال شاه اسماعیل پس از دست يابي به قدر

؛ تاريخ شاه اسماعیل و شاه طھماسب، ذيل تاريخ حبیب السیر، ٤٠تکملة االخبار، ص (صدارت را به او تفويض کرد 

ذکر  منابع به دنبال). ١٥٥؛ روضه الصفويه، ص ٤٤٠؛ وقايع السنین و االعوام، ص ٤٨؛ زبده التواريخ مستوفي، ص ٦٦ص

اين مطلب عھده دار شدن امور شرعیه و مھام فقھیه و نظارت بر اوقاف، قضاي معسکر را از جمله وظايف وي شمرده 

  .اند

  }شريک شدن قاضي محمد کاشي با شمس الدين محمد گیالني در صدارت. ٣{

ن محمد سه سال پس از عھده دار شده منصب صدارت، منابع از شريک شدن قاضي محمد کاشي با شمس الدي

). ١٢٥؛ خلد برين، ص ٨٤، ص ١؛ خالصة التواريخ، ج ٢٦٨تاريخ جھان آرا،ص (ھجري خبر داده اند ٩٠٩گیالني درسال 

  .اين حادثه مي تواند نشان از ضعف موقعیت وي در دربار باشد
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  }حضور در مراسم استقبال از ايلچي عثماني. {٤

 ٩١٠م تشريفات استقبال از سفیر عثماني در سال شمس الدين محمد به ھمراه قاضي محمد کاشاني در مراس

  ).٢٢٥جھانگشاي خاقان، ص (ھجري حضور داشته است

  }مالزمت شاه اسماعیل در سفر. ٥{

آخرين خبري که از وي در کتب تاريخ مي توان سراغ گرفت مربوط به ھمراھي و مالزمت او با شاه اسماعیل به سال 

  : به آن اشاره کرده است) ٣٦٣ص (خ خانيھجري در يکي از سفرھا است که تاري ٩١٦

دو روزي را که نواب عالي را بنا بر رعايت ساعت و صالح دولت قاھره بدان حدود دمرلقیا توقف فرمود، عالي جناب ملک 

محمود جان قزويني وزير و قاضي شمس الدين ، صدر پادشاه گردون سرير به ھمین وظايف مالزمت به جاي آورد و 

  .دند و از رھگذر خدمت و فیض مالزمت حظي کامل يافتندپیش کشي گذرانی

بنا بر آن چه در تحفه سامي آمده، شمس الدين (البته وي تا سالھا بعد زيسته اما از امور اداري بر کنار بوده است

  ). ھجري که سال اتمام نگارش تحفه سامي است زنده بوده است ٩٥٧محمد تا 

  

  کتب شرح حال

) ٥١ص (صر اشاراتي به وي شده است، مھمترين و مفصل ترين شرح حال وي را تحفه سامي در کتب تذکره نیز مخت

ھم چنان (تذکره ھاي بعدي تماما قطعاتي از ھمان را بر گرفته و تکرار کرده اند. در حدود نیم صفحه گزارش کرده است

  ).که منشأ اطالعات در کتب تاريخي چنین است

ضي شمس الدين معلم پس از مدتي کوتاه که منصب صدارت را عھده دار بود از بنا بر آنچه تحفه سامي آورده ، قا

مولدش در الھیجان گیالن است در محلي که صاحب قران مغفور در آنجا تشريف داشته اند، از آنجا «صدارت کناره گرفت

أن منصب صدارت به مالزمت ايشان به عزم جھانگیري علم افراشته، در ابتداي ظھور دولت اين دودمان عظیم الش

ممالک محروسه تعلق به ايشان داشته ، بعد از آن اندک مدتي ترک آن کرده به حال خود مي بودند و بعضي اوقات به 

تعلیم اکثر شاھزادگان سواي ِمن اشتغال مي نمود ودر اين وال که سن شريفش از نود متجاوز است ، ترک عاليق و 

  :اين مطلع را حسب حال خود مي گفت. ف مي کند عوايد کرده، اوقات در طاعات و عبادات صر

  »جواني رفت در راه تو، پیر روزگارم من گرفتار بال و درد و آه بي شمارم من

سال نمود، وي ذوق شعري داشته و ديوان شعري نیز از خود  ٩٠شمس الدين محمد معلم عمري طوالني متجاوز از 

که مؤلفش ناشناخته  –چنان که در منتخب االشعار ). ٣٠٠٠اره ، شم٥٤٢، ص ٩الذريعه ، ج (به يادگار گذاشته است

در شمار قاضیاني که شعر  - است و در در آن سرگذشت سرايندگان با قطعاتي از شعر ھاي فارسي آنان آمده است 

فھرست (نیز نام به میان آمده است» قاضي شمس الدين معلم الھیجاني صدر شاه اسماعیل«مي سروده اند از 

  ).٤١٤خطي کتابخانه دانشکده الھیات و معارف اسالمي ، تنظیم سید محمد باقرحجتي ، ص  نسخه ھاي

  

  کتب فھرست 

الذريعه در دو جا به معرفي ديوان شعر قاضي شمس الدين محمد گیالني پرداخته است که متأسفانه جستجوھاي 

ر نسخه خطي ديگري به نام منتخب د. انجام شده در فھارس کتابخانه ھا جھت يافتن اين نسخه به نتیجه نرسید

االشعار که مختص ذکر شاعران و قطعاتي از اشعار ايشان است ، نامي از قاضي شمس الدين گیالني صدر شاھر 
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  ).٤١٤فھرست نسخه ھاي خطي کتابخانه دانشکده الھیات و معارف اسالمي، ص (اسماعیل برده شده است

  

  کتب تواريخ محلي

که اشاره اي به شمس الدين محمد گیالني دارد و از آن در باال ياد ( در کتب مربوط به تواريخ محلي ، جز تاريخ خاني

  .در اين باره مطلب ديگري يافت نشد) شد

  

  بررسي يک اشتباه

ھم زماني و ھم نامي قاضي شمس الدين الھیجي معلم با شمس الدين محمد الھیجي نوربخشي که از بزرگان 

چنان که رويمر نويسنده . فیه نوربخشیه بوده است، موجب خلط بین اين دو نام و پديد آمدن اشتباھاتي شده استصو

اين دو شخص را يک نفر پنداشته و به ھمین منوال اين ) ١٧ص (بخش اول کتاب تاريخ ايران در دوره صفويان کمبريج 

  ).مدخل اسیري الھیجي نوشته نجیب مايل ھروي( اشتباه در دائرة المعارف بزرگ اسالمي نیز راه يافته است

الزم به ياد آوري است که شیخ محمد بن يحیي بن علي گیالني الھیجي نور بخشي ملقب به شمس الدين و 

او نويسنده شرح معرف گلشن . متخلص به اسیري از مردم الھیجان گیالن در نیمه اول قرن نھم ھجري تولد يافت

مي باشد و در عین حال که صوفي نام آوري بود، به مذھب شیعه ) يران شمرده مي شوداثري که انجیل تصوف ا(راز

  ).١٥٦ - ١٥٠، ص ٢مجالس المؤمنین، ج (ھم تعلق داشت

شاه اسماعیل صفوي وقتي که واليت فارس و شیراز را گرفت به زيارت شیخ الھیجي رفت و از او سئوال نمود که چرا 

تعزيت ايشان قرار يافته که در : ، شاه گفت )ع(به جھت تعزيه امام حسین: ودلباس سیاه اختیار نمودي ؟ شیخ فرم

مجالس المؤمنین ، ( مردم به خطا رفته اند، تعزيه آن حضرت تا دامن قیامت باقي است: سال ده روز باشد، شیخ گفت

قت نور بخشیه رخ ؛ سید حسن نصر اين داستان را حاکي از تحول کاملي دانسته که در بین اعضاي طري١٥٠، ص ٢ج 

روند مشابھي نیز در بین طريقت نعمت اللھي و صفوي مشاھده مي . داده و آنھا را کامال وابسته به تشیع کرده است

  ). ٣٣٦تاريخ ايران در دوره صفويان کمبريج ، ص . شود

، شماره ٧٦، ص ٩ الذريعه ، ج(از جمله تألیفات وي مثنوي اسرار الشھود و مفاتیح االعجاز في شرح گلشن راز است 

، ص ٤طبقات اعالم الشیعه، ج (ھجري مي باشد ٩١٢در گذشت وي سال ). ذيل مفاتیح االعجاز ٣٠١، ص ٢١و ج  ٤٣٦

١٣٠.(  

با اين توضیحات واضح است که شمس الدين محمد الھیجي متخلص به اسیري که صاحب خانقاه بوده غیر از شمس 

ه اسماعیل سھیم بوده و در دربار او حضور داشته است، ضمن آن الدين محمد الھیجي قاضي است که در پرورش شا

ھجري ذکر شده است اما زمان وفات الھیجي قاضي و معلم ھمچنان که ذکر  ٩١٢که سال درگذشت اسیري الھیجي 

). ٥١تحفه سامي ص . ھجري زنده بوده است ٩٧٥وي ھنگام تألیف تحفه سامي در (ھجري است ٩٥٧شده پس از 

نمي توان اثبات کرد که موالنا شمس الدين : نیز متذکر شده است که ) ٢٠٣، توضیحات شماره  ١٩٨ص (مزاوي

الھیجي که للِه اسماعیل در گیالن بوده ھمان شمس الدين محمد بن علي گیالني الھیجي نوربخشي ، مفسر 

  . گلشن راز شبستري است

( ده باشد، حضور فرزند الھیجي شارح گلشن راز مسئله اي که ممکن است موجب التباس و اشتباه بین اين دو نفر ش

احمد بن شمس الدين محمد الھیجي نوربخشي متخلص به فدايي که شاعر بوده و ديوان شعري از او باقي مانده 

در در بار شاه اسماعیل است، او از مقربان در بار شاه اسماعیل صفوي بود که به عنوان سفیر از سوي شاه ) است
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لطان محمد شیباني رفت و مباحثات و مناظراتي با بزرگان دربار او انجام داد و بعد از مراجعت اسماعیل به سوي س

  ).١٠٠١، شماره ٢٧٠، ص  ١٣و ج  ٥٥٠٠، شماره ٨١٥، ص ٩الذريعه، ج (مورد عنايت و اکرام شاه اسماعیل قرار گرفت

  :در کتاب ھاي زير نیز جستجو شد اما مطبي در اين زمینه يافت نشد

لعلماء افندي ؛ روضات الجنات خوانساري؛ امل اآلمل شیخ حر عاملي؛ رشحات عین الحیاة ، واعظ کاشفي؛ رياض ا

تذکره نصر آبادي؛ تذکره میخانه مال عبد النبي فخر الزماني؛ تذکرة المعاصرين حزين الھیجي؛ تذکره رياض العارفین رضا 

  .قلي خان ھدايت؛ تذکره ھفت اقلیم امین احمد رازي 

  

  ات منابعمشخص

  .١٣٧٥احسن التواريخ ، حسن بیک روملو، تصحیح عبد الحسین نوايي، انتشارات بابک، 

  .١٣٤٣تاريخ جھان آرا، قاضي احمد غفاري قزويني ، انتشارات کتابفروشي حافظ، 

تاريخ خاني، علي بن شمس الدين بن حاجي حسن الھجي، تصحیح منوچھر ستوده، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، 

١٣٥٢.  

تاريخ شاه اسماعیل و شاه طھماسب صفوي، امیر محمود خواند امیر، تصحیح محمد علي جراحي ، نشر گشتره ، 

١٣٧٠.  

  .تحفه سامي ، سام میرزاي صفوي، تصحیح وحید دستگردي ، کتابفروشي فروغي

  .١٣٦٩تکملة االخبار ، عبدي بیگ شیرازي، تصحیح عبد الحسین نوايي، نشر ني ، 

  .١٤٠٦ان، مولف مجھول، مقدمه هللا دتا مضطر، مرکز تحقیقات فارسي ايران و پاکستان، جھانگشاي خاق

  .١٣٥٩خالصة التواريخ، قاضي احمد قمي، تصحیح احسان اشراقي، انتشارات دانشگاه تھران، 

  .١٣٧٢خلد برين، محمد يوسف واله اصفھاني، به کوشش میر ھاشم محدث، موقوفات افشار، 

  .١٤٠٣الشیعه، آقا بزرگ الطھراني، دار االضواء، بیروت،  الذريعه الي تصانیف

  .١٣٧٨روضة الصفويه، میزار بیگ جنابذي، تصحیح غالمرضا مجد طباطبايي، موقوفات افشار، 

  .١٣٧٥زبدة التواريخ ، محمد محسن مستوفي، به کوشش بھروز گودرزي، موقوفات افشار، 

  .مطبوعاتي اسماعیلیان، قم، الطبعة الثانیه طبقات اعالم الشیعه، آغا بزرگ الطھراني، مؤسسه

فھرست نسخه ھاي ھطي کتابخانه الھیات و معارف اسالمي دانشگاه تھران، گرد آوري سید محمد باقر حجتي، 

  .١٣٤٥دانشگاه تھران، 

  .١٣٧٧مجالس المؤمنین، قاضي نورا هللا شوشتري، کتابفروشي اسالمیه، 

  .١٣٥٢ي، انتشارات کتابفروشي اسالمیه، وقايع السنین و االعوام ، خاتون آباد

  

  

  

  

  :منبع
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