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نقش کارکیا  میرزا علی در تفکر شیعی شاه اسماعیل صفوي

عباسقلی غفاري فرددکتر
اسالمی واحد تهران مرکزيدانشگاه آزاد

تهران،ایران

چکیده

پس از نشستن بـر تخـت سـلطنت در تبریز،مـذهب شـیعه      ) ق.ه930-907(شاه اسماعیل اول صفوي 
. داراي مذهب سنی و مرشد طریقت صـفوي بودنـد  پدران شاه اسماعیل . دوازده امامی را  رسمی اعالم کرد

درجلب . شاه اسماعیل از مذهب پدران خود کناره گرفت و با عزمی راسخ به ترویج مذهب شیعه پرداخت 
این مقاله به بررسـی شـکل گیـري    . او به مذهب شیعه،کارکیا میرزاعلی حاکم الهیجان نقش اساسی داشت 

.در الهیجان می پردازدتفکر شاه اسماعیل در راستاي مذهب شیعه
گرایش شیعی شاه اسماعیل ، کارکیا میرزا علی،نجم الدین مسعود ، شمس الدین الهیجی:نکلید واژگا
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مقدمه
جانشینان شیخ صفی الدین . 1شیخ صفی الدین نیاي پنجم شاه اسماعیل پیرو مذهب سنت بود

؛ )ق .ه851م(؛ شیخ ابراهیم)ق.ه830م (جه علی ؛خوا)ق .ه794م (تا شاه اسماعیل،یعنی صدرالدین 
تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده ، هیچ یک ) ق . ه893م (؛ و شیخ حیدر )ق .ه864م (شیخ جنید 

پیرو مذهب شیعه نبوده اند و در منابع تاریخی پیش از پادشاهی شاه اسماعیل،  به این موضوع 
ابع تاریخی پس از روزگار شاه اسماعیل ، سخنی از تشیع بدیهی است اگر در من. اشاره نشده است 

طریقت صفوي از روزگار شیخ صفی الدین  . نیاکان او به میان آمده باشد داراي اعتبار  نخواهد بود
تا روزگار جنید بیشتر روحانی ومعنوي بوده اما از آن پس تحولی در این طریقت )ق .ه735م (

شیخ جنید تالش کرده طریقت روحا نی را به سلطنت دنیایی و روي داده است ، به این معنی که
اقتدار تبدیل کند و البته این تحول ربطی به مذهب تسنّن یا تشیع نداشته زیرا مذهب وطریقت دو 

شیخ صفی الدین وجانشینانش تا شیخ جنید با پیروي از مذهب تسنّن . مقوله جدا از یکدیگر بودند 
داشتند؛ شیخ جنید و شیخ حیدر نیز به همین شیوه ، مرشد طریقت بر سجاده ارشاد نیز تکیه 

اما شاه اسماعیل .صفوي به شمار می رفتند منتها به فکر سلطنت و اقتدار دنیوي نیز افتاده بودند
بنا . ضمن تکیه بر سجاده ارشاد طریقت صفوي، مذهب خود را تغییر داد و به مذهب شیعه گروید 

کسب اقتدار دنیوي ، وارث سجاده ارشادي شد که جنید آن را به براین،  شاه اسماعیل ضمن
شیخ جنید نخستین کسی بود که چنین تحولی در طریقت صفوي . سلطنت طلبی تغییر داده بود 

:ایجاد کرد
سیرت اجداد را تغییر داد ومرغ وسواس در آشیانه خیالش بیضه هواي مملکت داري نهاد الجرم در فضاي « 

2»0کرد وبازِ فکرت را جهت صید مملکت هر ساعت به تسخیربومی و کشوري میفکندسودا پروازها 

به این ترتیب ،جنید بی آن که به مذهب شیعه در آید،طریقت صفوي را به سوي غالیگري سوق 
شیخ حیدر پسر شیخ جنید وپدر شاه اسماعیل بی آن که سخنی از مذهب شیعه به میان آورد . داد

طریقه «یقت صفوي را از پدر به ارث برد واین طریقت در دورة او به ،طریقه تحول یافته طر
: در باره این طریقه گفته اند. معروف شد» حیدري

جزئی از اجزاء الوهیت خداوندي به امام علی ]پیروان طریقت حیدري[به زعم و اعتقاد آنها «
یبر را بِکَند سپس به سیدالشهداء علیه السالم حلول کرده و توانسته به واسطه همین قدرت ،باب خ

وسپس به )ع(وامام جعفرصادق)ع(وامام محمدباقر)ع(و از او هم به امام زین العابدین
،وسرانجام به امام ابومحمدابوالقاسم حمزه جد امجد شیخ )ع(،یعنی امام موسی الکاظم 3ابوالسادات

اما بعد ازامام ابومحمدالقاسم حمزه،امامت مقطوع ومنقلب به مشیخت 0صفی الدین رسیده است
حلول کرده است ]شیخ حیدر[شده وبه احمد االعرابی وبه همین واسطه به جالل الحق حیدرثانی
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٨٣…نقش کارکیا میرزا علی

چون ازجانب حق اجازتی به آن درجه 0خواسته است که این قدرت را ظاهر سازدوجالل الحق
حضرت شاه اسماعیل که ظهور کرده به اجازت یزدان پاك 0نداشته موفق به مقصود نشده است
شیخ کمربسته ازخانواده حیدریه مالک الرقاب و مسلط 000،مذهب حق را شایع ساخته است

ن است و از هر چیزکه انسان متمتع میشود حق خمس دارد و برجان ومال واعیال واوالد مریدا
4»0گرفتن در اختیار شیخ است"یا بدال"خمس را عینا

این غالیگري در روزگار خود شاه اسماعیل به جائی رسید که مریدان جایگاه مرشد طریقت 
:  باال بردندصفوي را تا درجه الوهیت 

را دوست دارند و جایگاه او را تا درجه الوهیت باال       می ] اسماعیلشاه [مردم ،به ویژه سربازان،این صوفی «
اکثر سربازانش بدون زره به میدان می روند وآرزو می کنند که سرورشان اسماعیل آنان را حین جنگ تماشا 0برند
ه هاي برهنه با سین0عده اي دیگر نیز بدون زره به جنگ می روند و شوق جانبازي در راه پادشاه خود دارند 0کند

5»0یورش می برند وفریاد می زنند شیخ،شیخ

به هر حال ،شیخ جنید وشیخ حیدر در راه کسب سلطنت واقتدار دنیوي تالش هاي زیادي به عمل 
آوردند تا جائی که شاید بتوان گفت بسترهاي الزم براي تأسیس سلطنت صفوي را آنها آماده 

کرد که راه آن را شیخ جنید وشیخ حیدر هموار کردند و شاه اسماعیل تخت و تاجی را تصاحب 
. 6شیخ جنید در راه هدف کشته شد و شیخ حیدر نیز به همان سرنوشت دچار شد0کرده بودند

سپس به فرمان سلطان یعقوب 0هنگامی که شیخ حیدر کشته شد ،اسماعیل یک سال بیشتر نداشت
از آنجا که 0)ق0ه894(زندانی کردند،او را به همراه برادران و مادرش در شیراز ،در قلعه استخر

میان  فرمانروایان آق قویونلو برسر سلطنت منازعه در گرفته بود ،رستم بیگ بن مقصود بیگ بن 
اما 0پسران حیدر را از زندان آزاد کرد وبا کمک آنها بر رقبا پیروز شد)اوزون حسن(امیر حسن بیگ

پس از آن بود 0برادر بزرگ اسماعیل را کشتبه زودي از قدرت آنها نگران شد و سلطانعلی پادشاه
7.که اسماعیل به گیالن و به الهیجان گریخت

یرزا علیکارکیا م
این سلسله از نوادگان امام چهارم ،زین العابدین 0کارکیا میرزا علی از سادات آل کیا بود

جا حکومت هاي بودند که از جور وستم خلفاي عباسی گریخته به مازندران آمدند و در آن)ع(
سیید امیر کیا جد سادات کیاي الهیجان براي نخستین بار از مالط گیالن . 8مستقلی تشکیل دادند

پس از در گذشت او 0خروج کرد ودر اشکور و کالرستاق به تبلیغ مذهب شیعه پرداخت
سید قوام در آمل با773،فرزندانش به رهبري پسر ارشد او،سید علی کیا به مازندران رفتند ودرسال 

سیدقوام الدین مرعشی مرید سید عزیزالدین سوغندي از رهبران 9.الدین مرعشی مالقات کردند
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آل 0نهضت سربداران به شمار میرفت و حکومت سادات مرعشی را در مازندران بنیان گذاشته بود
تا 769واز کیا به کمک مرعشیان توانستند در الهیجان حکومت سادات آل کیا را برقرار سازند 

هجري 847که در11کارکیا میرزاعلی پسر کارکیا محمد بود10.ق در آنجا حکومت کردند0ه1000
پسرش کارکیا محمد جانشین وي شد و پس از 851پس از فوت کارکیا ناصر در. 12به دنیا آمد

13.به حکومت رسید883درگذشت کارکیا محمد ،کارکیا میزاعلی در

اسماعیل در الهیجان
اسماعیل هنگامی که در الهیجان به دیدار کارکیا میرزاعلی نائل شد هشت ساله بود،یعنی در 
سنّی قرار داشت که هر چیزي درصفحه سفید ذهن او نقش دیر پایی می بست و به اصطالح 

تا این زمان اسماعیل آموزه 0می شد و به عبارت دیگر سنّ او،سنّ آموزش بود»کالنّقش فی الحجر«
هنگام 0نداشت ومی توان گفت که وارث افکار طریقت غالیگرانه جنید وحیدر بودهاي شیعی

کشته شدن پدرش، شیخ حیدر،او یک سال بیشتر نداشت و مادرش عالم شاه بیگم مسیحی به شمار 
برادرانش نیز به دلیل خویشاوندي با ترکمانان سنّی مذهب آق قویونلو،از مذهب آن ها 0می رفت

0پیروي می کردند
الهیجان درایجاد تعصب مذهبی دراسماعیل «وزه هاي شیعی اسماعیل از الهیجان آغاز شد وآم

اسماعیل  هنگام ورود به الهیجان هشت ساله بود و 0مهمترین و مؤثرترین نقش را داشته است
14.براي فرا گیري آماده بود

اخبارالدول نوشته مورخان عثمانی نیز به درستی بر این گفته تأکید کرده اند ،از جمله صاحب 
نویسنده اخبارالدول معتقد است که 0گیالن عمل رفض را به اسماعیل آموختند]شیعیان[که رافضیان

راه و رسم دیرین مشایخ صفویه با عقیده اهل سنّت متناسب بوده اما تعلیمات سادات آل کیا 
15.یدا کندموجب شده تا اسماعیل با عدول از باورهاي صوفیانه به باورهاي شیعی گرایش پ

راکه عالمی برجسته در مذهب شیعی به شمار می 16کارکیا میرزا علی ،شمس الدّین الهیجی
رفت براي آموزش دادن به اسماعیل برگزید و به گفته روملو،شمس الدین الهیجی قرائت قرآن را 

صفوي پس این معلّم چنان تأثیري بر اسماعیل گذاشت که بنیانگذار سلسله 017به اسماعیل آموخت
برگزید و به گفته خواندامیر،تمام »صدارت«از جلوس بر تخت سلطنت بی درنگ او را به مقام 

ابواب دین پروري بر «موقوفات مملکت را در اختیار شمس الدین الهیجی قرار داد و شمس الدین 
آغاز جمله اخیر می تواند به معنی تبلیغ آیین شیعی از سوي شمس الدین الهیجی در 18»0گشاد

صدر در روزگار صفویه رئیس نهاد مذهبی بود و قدرت او از 0سلطنت شاه اسماعیل بوده باشد
در دورة صفویان نخستین، صدر و دیگر اعضاء طبقات . تشکیالت سیاسی سرچشمه می گرفت
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از این گفته هم می توان استنباط کرد که تأثیر شمس الدین . 19مذهبی امور نظامی را اداره می کردند
هیجی به عنوان معلم شاه اسماعیل چنان زیاد بوده که او را در امور دین و امور نظامی دخالت ال

. داده است

نجم الدین مسعود
یکی دیگر از کسانی که در آموزه هاي اسماعیل در الهیجان نقش مهمی داشت،زرگري بود به 

او هم معلّم اسماعیل شد و 0نام نجم الدین مسعود که از بزرگان و اشراف رشت به شمار می رفت
نجم الدین مسعود نیز پیرو مذهب شیعه بود و 0به او درس حکمت و نجوم و  ریاضی می آموخت

نجم الدّین مسعود پس از 0در طول اقامت اسماعیل در الهیجان،همچنان با او حشر و نشر داشت
ر حاکم رشت ،امیره اما کوسه عباس سپهساال0حرکت اسماعیل از الهیجان ،در گیالن باقی ماند

اسحاق،که می دانست نجم الدین مسعود پیرو مذهب شیعه است،امیره اسحاق را به کشتن او 
نجم الدین 0کوسه عباس پیرو آیین سنّت بود و نسبت به این مذهب تعصب داشت0ترغیب کرد

می افکار شیعی و معل0ّمسعود پس از این تصمیم از گیالن گریخت و به نزد شاه اسماعیل رفت
وکیل نفس «نجم الدین مسعود چنان شاه اسماعیل را تحت تأثیر قرار داده بود که او را به عنوان 

پایه قدر ومنزلتش «اداره تمام مملکت به دست نجم الدین مسعود افتاد و 0قرارداد20»نفیس همایون
بیمن تربیت از تمامی امراء عظام و مقربان بارگاه فلک احتشام درگذشت و درگاه خالیق مالذش

.21پادشاه وافر عنایت آرامگاه اشراف اعیان عراق و فارس و آذربایجان گشت
وکالت «،انتصاب نجم الدین مسعود به مقام 22)از جمله سیوري(اگر چه برخی از مورخان 

را اقدامی سنجیده از سوي شاه اسماعیل براي جلوگیري از تقویت بیشتر »نفس نفیس همایون
کمن،دانسته اند،زیرا نجم الدین مسعود از اهالی گیالن وعنصري ایرانی به شمار قزلباش وعناصرتر

می رفت؛اما دلیل مهم انتخاب نجم الدین مسعود به مقا م مذکور می تواند متأثراز آموزش هاي شاه 
0اسماعیل از او در دوران کودکی واحساس یک متعلم نسبت به معلّم خود بوده باشد

نتیجه
ه اسماعیل هرگز گرایشی به مذهب شیعه نشان نداده وسخنی از آن به میان نیاورده نیاکان شا

هجري 700از روزگار شیخ صفی الدین تا جلوس شاه اسماعیل برتخت سلطنت یعنی از0اند
همان طریقت صفوي تشکیل می داد ه واین طریقت "،جنبه هاي اعتقادي صفویه را عمدتا 907تا

تی معنوي بر مبناي پایبندي به شریعت ومذهب سنّی بوده وبیشتر هدف تا روزگار شیخ جنید ،طریق
با تکیه شیخ جنید برسجاده ارشاد،طریقت آرام ومعنوي ،ضمن 0معنوي وروحانی داشته است
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پایبندي به مذهب سنّت،به سلطنت طلبی و دنیاداري و خشونت گراییده وشیخ جنید وشیخ حیدر 
شاه اسماعیل در پی منازعات در میان 0افته گذاشته اندجان خود را در راه این طریقت تحول ی

خاندان حاکم آق قویونلو وکشته شدن پدرش حیدر و در صغر سنّ آموزه مذهبی وطریقتی 
درست در همین هنگام به الهیجان پناهنده شده و در آنجا کار کیا میرزاعلی 0محکمی نداشته است

ّین الهیجی ونجم الدین مسود،آموزه هاي شیعی را در ذهن اوجاي حاکم شیعی آن شهر وشمس الد
0داده اند

پی نوشت
شیخ صفی الدین سنّی شافعی بوده و در کتاب صفوة الصفا به روشنی بر سنّی بودن او تأکید -1

از ساسانیان (، تاریخ ایران 1386براي آگاهی بیشتر ،نگاه کنید به غفاري فرد،عباسقلی،0شده است
، شیخ صفی و تبارش ، 1379؛کسروي، احمد،71-76انتشارات فردوس ،ص، تهران،    )تا افشاریه

.تهران ، انتشارات فردوس، در بیشتر صفحات
، تاریخ عالم آراي امینی، به 1379الخنجی االصفهانی، فضل اهللا بن روزبهان بن فضل اهللا، -2

.288- 289کوشش مسعود شرقی، تهران انتشارات خانواده، ص 
از آن روي ذکر شده که صفویه به نارواخود را به امام هفتم،موسی » اتابوالساد«اصطالح -3

چنانکه از سیاق عبارت برمی 0منتسب ساخته و در پی کسب سیادت بر آمده اند)ع(الکاظم
آید،پیروان طریقه حیدریه،به ائمه بعدازامام هفتم نیز معتقد نبوده اند زیرا به باور آنها امامت در امام 

براي آگاهی بیشتر در باره اصل 0جانشین ائمه بوده اند»شیوخ«تع شده و پس از آنموسی الکاظم منق
.،بیشتر صفحات1379؛کسروي،83- 95،ص1386و نسب صفویه،نگاه کنید به غفاري فرد،

، محمدعارف بن حاج محمدشریف، انقالب االسالم بین الخواص و ]اسپناقچی[ارزنۀ الرومی-4
.32-34ک،العوام، نسخۀ خطی کتابخانۀ مل

، سفرنامه هاي ونیزیان در ایران، تهران، شرکت سهامی انتشارات 1349،]مترجم[امیري، منوچهر-5
.323خوارزمی، ص

شگفت است که جهانشاه 0شیخ جنید جد شاه اسماعیل،پسر ششم شیخ ابراهیم بود-6
ان از جمله اگرچه برخی از نویسندگ0قراقویونلو،فرمانرواي شیعی مذهب ایران،با او دشمنی داشت

، تشکیل دولت ملی در ایران ، ترجمۀ کیکاوس جهانداري ، تهران ، انتشارات 1361هینتس، والتر،
،این دشمنی را ناشی از نگرانی جهانشاه تعبیرکرده است،اما نقش مذهب نیز 15-22خوارزمی ، ص
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٨٧…نقش کارکیا میرزا علی

هدیدات جهانشاه نمیتواند در  این مورد نا دیده انگاشته شود،به ویژه آن که شیخ جنید در برابر ت
به هر حال 0آق قویونلوِ سنّی مذهب،متحد شده است)اوزون حسن(شیعی مذهب،با امیرحسن بیگ

شیخ جنید پس از دریافت اخطار از سوي جهانشاه براي ترك اردبیل،ابتدا به دیاربکر رفت و 
در جنید0درآنجا از سلطان عثمانی کمک خواست اما سلطان مراد دوم تقاضاي او را نپیذیرفت

ازدواج شیخ جنید با 0نهایت به نزد امیر حسن بیگ رفت و از سوي او مورد استقبال قرار گرفت
شیخ جنید که دیگر طریقت 0خدیجه بیگم خواهر امیر حسن بیگ،این اتحاد را محکم تر ساخت

صفوي را به سلطنت طلبی و دنیاداري تغییر داده بود،معموال به قصد غارت به جنگ چرکس ها و 
جنید درسرراه خود به غارت می 0می داد»جهاد«و»غزا«ها می رفت و به این جنگ ها عنوان گرجی 

پرداخت،از جمله هنگامی که ازشروان می گذشت ،طبرسران را غارت کرد و امیرخلیل اللّه حاکم 
بنابراین،با جنید به  جنگ پرداخت و 0شروان نگران شد که مبادا جنید قلمرو او را نیز غارت کند

شیخ حیدر پسر شیخ جنید پس از کشته شدن پدرش 0)ق0ه873(در این جنگ کشته شدجنید 
او همواره به فکر انتقام قتل پدر بود و به 0،تحت سرپرستی دایی خود امیرحسن بیگ قرار گرفت

گرفت و براي جنگ با چرکس ها عازم داغستان »غزا«تصمیم به888تقلید از شیخ جنید در 
نگ به فکرگرفتن انتقام پدر از فرخ یسار شروانشاه پسرامیر خلیل اللّه پس از پیروزي در این ج0شد
در این میان 0اما پیروانش به بهانه خستگی ناشی از جنگ او را از آن تصمیم منصرف کردند0افتاد

سلطان یعقوب از قدرت یابی شیخ حیدر نگران شد و وبا فرخ یسار پدر زن خود،بر ضد حیدر 
براي آگاهی (0)893رجب (طبرسران اتفاق افتاد شیخ حیدر کشته شددر جنگی که در0اقدام کرد

.)285-318،ص1379بیشتر،نگاه کنید به الخنجی االصفهانی ،
پس از کشته شدن شیخ حیدر،اسماعیل را همراه مادر و برادر انش سلطانعلی پادشاه و ابراهیم -7

ق درگذشت،میان امراي آق 0ه896چون سلطان یعقوب در0در قلعه استخر فارس زندانی کردند
گروهی میرزابایسنقر پسر سلطان یعقوب گروهی مسیح میرزا پسر امیرحسن 0قویونلو اختالف افتاد

در جنگ میان دو گروه،مسیح میرزا کشته شد و 0بیگ و عموي بایسنقر رابه پادشاهی برداشتند
از دیگر رستم بیگ پسر مقصود بیگ و نوه امیرحسن بیگ0بایسنقر بر تخت سلطنت نشست

مدعیان تخت و تاج با میرزابایسنقر به مخالفت برخاست و تصمیم گرفت از پسران حیدر کمک 
رستم بیگ با کمک پسران حیدر 0بنابراین،آنها را به تبریز فراخواند و سپس به شروان فرستاد0بگیرد

اما چون از کثرت پیروان صفویه نگران بود در صدد کشتن آنها 0به پیروزي دست یافت
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سرانجام سلطانعلی پادشاه برادر بزرگتر در جنگ کشته شد و اسماعیل را سران قزلباش ابتدا 0رآمدب
اسماعیل نخست به حضور امیره 0به اردبیل بر دند و سپس او را به سوي گیالن فراري دادند

اسحاق حاکم سنّی مذهب رشت رفت و پس از اقامتی هفت تا سی روزه،به الهیجان عزیمت 
علل این تصمیم ناتوانی امیره اسحاق در نگهداري از اسماعیل در برابرآق یکی از 0کرد

قویونلوبود،در حالی که کارکیا میرزاعلی از نظر بزرگی خاندان و سابقه دودمان بر تمام حکام گیالن 
، با 1364،)نویسنده ناشناس(براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به جهانگشاي خاقان (0برتري داشت
؛خواندامیر، 25- 30مظطر،اسالم آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،صمقدمه اهللا دتا

،حبیب السیر فی اخبار افراد بشر،زیر نظر محمد 1353غیاث الدین بن همام الدین الحسینی،
غفاري –؛نوائی،عبدالحسین 434- 441،ص4دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی خیام،ج

سیاسی،اجتماعی،اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره صفویه، ، تاریخ تحوالت1386فرد،عباسقلی،
.)53-57تهران ، انتشارات سمت،ص

رضا مدنی، رشت، نشر - جکتاجی. پ.، فرمانروایان گیالن، ترجمۀ م1364ل،.رابینو،ه-8
.24-25ص.گیلکان

منوچهر ، تاریخ گیالن و دیلمستان، تصحیح 1364مرعشی، سید ظهیرالدین بن سیدنصیرالدین،-9
.379ستوده، تهران، انتشارات اطالعات،ص

.24-25، ص1364؛ رابینو،117، قیام مرعشیان، تهران انتشارات امیرکبیر،ص1365آژند، یعقوب،-10
0کارکیا محمدبن ناصربن محمدبن هادي بن علی کیا-11
.257،ص 1364مرعشی، -12
. 409همان کتاب، ص-13
پادشاهی با اثرهاي دیرپا در ایران و ایرانی، :ماعیل اول، شاه اس1375پارسادوست، منوچهر،-14

.244تهران شرکت سهامی انتشار،ص
.117، زندگانی شاه اسماعیل صفوي،تهران، انتشارات خیام، 1341رحیم زاده صفوي،-15
0،قاضی شمس الدین جیالنی)468،ص 4، ج1353(به گفته خواندامیر-16
خ، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارت بابک، ، احسن التواری1359روملو، حسن یبگ،-17
.20ص
.468، ص4، ج1353خواندامیر،-18
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-، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوي، ترجمۀ عباسقلی غفاري فرد1382راجر،. سیوري،م-19
.126محمدباقر آرام، تهران،انتشارات امیرکبیر،ص

ین شاه در زمینه اقتدار مذهبی و روحانی در وهله نخست به جانش»وکیل نفس نفیس همایون«-20
صاحب این مقام،نقش برجسته اي در امور سیاسی ایفاء میکرد و یکی از فرماندهان 0اشاره دارد

وکیل نفس نفیس «در روزگار پادشاهی شاه اسماعیل ،0بزرگ نظامی به شمار می رفت
ن دیگر ذکري از این پس از شکست چالدرا0معنی جانشین،معاون یا نماینده شاه داشت»همایون

.)113-117، ص1382نگاه کنید به سیوري،راجر،(0عنوان به میان نیامده است
.491، ص4،ج1353خواندامیر،-21
.115، ص1382سیوري،-22
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