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سرزمین گیالن همواره در طول تاریخ براي حاکمان مرکزي ایران 
سرزمینی ثروتمند و دور از دسترس بود. همین مسئله نیز موجب 
مهاجرت اسماعیل میرزا به سرزمین گیالن گشت. اما در دوره شاه 

هاي متعددي عباس اول این شاهان دالیل و بهانه تهماسب وشاه
 جهت تسلط بر این سرزمین داشتند. همسایگی گیالن با قفقاز،

ارتباط با عثمانی از مسیر قفقاز، ذخایر ارزشمند  ،همچنین، روسیه و
ابریشم، ارتباط آبی با اروپا، تبدیل این سرزمین به مخفیگاه فراریان 

شیعی و رقابت آنان با صفویان تسلط سادات  و مخالفان صفوي و
موجب گشت تا آنان حاضر به تداوم این حکومت ها بر گیالن 
نباشند و درصدد تضعیف و حذف آنان بر آیند. نگارنده در پژوهش 
حاضر سعی دارد با روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه 

ه اي و تحلیل داده هاي مورد اشاره به بررسی روابط مورد اشار
 بپردازد.

 
شاه عباس  شاه تهماسب، صفویه، گیالن، :کلیديهايواژه
 روابط. اول،

 
 

Gilan was always rich and difficult for the central 
government of iran in history. It has been difficult 
due to the lack of access. This matter also caused 
Esmail Mirza to migrate to Gilan. However, Shah 
Tahmasb and Shah Abbas I have several reasons 
and excuses for dominating the land. Gilan 
neighboring Caucasus, Russia and relationship 
with  Ottoman through Caucasus, silk valuable 
resources, water relations with Europe, changing 
the land into hideouts fugitives and  Safavid 
opponents and Sadat Shiite dominance and its 
competition with the Safavids led them not to 
accept the continuity of the governments of Gilan. 
This study uses descriptive-analytical method 
based on library resources and data analysis. 
 
Keywords: Gilan, Safavid, Shah Tahmasb, Shah 

Abbas I, relationships. 
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 همقدم
سرزمین گیالن (بیه پیش و بیه پس) در طول تاریخ 
طوالنی خود تا عصر صفویه به جهت شرایط اقلیمی و 
طبیعی تحت حاکمیت فرمانروایان محلی متعددي قرار 

ها پیوسته درگیر جنگ و نزاع با  داشت. این حکومت
الن هیچ یک از این یکدیگر بودند و در طول تاریخ گی

اند بر سراسر خاك این سرزمین  فرمانروایان نتوانسته
 ،دست آورند. از سوي دیگره ی مطلق را بیفرمانروا

جغرافیاي سرزمین گیالن سبب شده بود تا حاکمان فالت 
تصرف این  گیالن سخت و دشوارِ وضعیتایران به دلیل 

مالیاتی  در بسیاري از مواقعسرزمین را در سر نپرورانند و 
. برخی از پادشاهان و امراي کردنددریافت نمیآنها  ازنیز 
خاك  بههاي مختلف تاریخی پس از قدم گذاشتن  دوره

و  گشته گیالن و دیلمان از عاقبت کار خود اندیشناك
در نتیجه، به سبب چنین شدند.می مجبور به ترك گیالن 

وضعیتی اسماعیل میرزا به همراه صوفیان اهل اختصاص 
ه گیالن پناهنده شد. با این حال شاهان صفوي پس ازبه ب

دست گیري قدرت، رفتار متفاوتی با تاج بخشان سابق خود 
در پیش گرفتند. این رفتارهاي آنان را می توان به دالیل 
زیر برشمرد که مقاله حاضر نیز به بحث پیرامون این 

 مسائل می پردازد. 
شاه یکی از نخستین دالیلی که موجب گشت تا 

تهماسب و شاه عباس اول نسبت به سرزمین گیالن 
حساسیت ویژه اي داشته باشند،ویژگی جغرافیایی این 
سرزمین بود. زیرا اغلب مخالفان صفوي، به ویژه رؤساي 
ایالت، پس از ناکامی هاي سیاسی براي در امان ماندن از 

هاي آنجا خشم شاهان صفوي، به سرزمین گیالن و جنگل
د؛ از این رو، دسترسی به آنان دشوار می کردنفرار می

گشت. از سوي دیگر، ارتباط دریایی و زمینی سرزمین 
گیالن با قفقاز، روسیه و اروپا خطر بزرگی براي شاهان 
صفوي بود. مسئله دوم ثروت سرزمین گیالن که در رأس 
آن ابریشم این سرزمین بود. سود سرشار این محصول 

پادشاه قدرتمند، به ویژه شاه اقتصادي باعث شد تا این دو 
نماید. عباس، حساب ویژه اي براي به دست آوردن آن باز

بخش  -بود. باآنکه گیالنیان  مسئله دیگر، بحث مذهبی
شیعه مذهب بودند اما پیرو مذهب زیدي بوده  -شرقی آن

و این مسئله نیز در تناقض با شیعه گري صفویان بوده 

کیایی از نیمه سده  است. هرچند، مردم گیالن و سادات
دهم هجري به تشیع دوازده امامی گرویدند، اما بدین 

دانستند، خطري سبب که کیاییان نیز خود را از سادات می
شدند. درنتیجه، ایدئولوژیگ براي صفویه محسوب می

شده موجب گشت تا شاه تهماسب و شاه عباس عوامل یاد
ریزي نکنند. اي با امیران گیالن طرح اول روابط صمیمانه

پرسشی که در ارتباط با این موضوع مطرح می شود این 
مسئله است که چه عواملی موجب تیرگی روابط شاه 
تهماسب وشاه عباس اول با امیران گیالنی  شد. با توجه 
به پرسش یاد شده می توان این فرضیه را مطرح کرد که 

ویژه اهمیت موقعیت استراتژیکی خاص گیالن، به
اقتصادي آن، موجب شد تا شاهان  ، مذهبی وجغرافیایی

صفوي خواهان تداوم حکومت هاي مستقل در گیالن 
 نباشند.

پژوهش حاضر به روش تاریخی  و به شیوه 
تحلیلی انجام می پذیرد. نگارنده با مطالعه متون  -توصیفی

تاریخ محلی و مآخذ عصر شاه تهماسب و شاه عباس اول 
موضوع تحلیلی نوین  سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل

 درخصوص طرح یاد شده ارائه نماید.
 

هاي برابر حکومت در هماسبت شاههاي سیاست
 محلی گیالن

میزبان  -سرزمین گیالن پس از مرگ کارکیا میرزا علی
تا به قدرت رسیدن مقتدرترین امیر  -اسماعیل میرزا 

اي از نابسامانی و هرج ومرج را آغاز نمود و گیالنی دوره
مسئله بهترین بهانه را در اختیار شاه صفوي قرار داد تا  این

پس از یک دوره جنگ هاي خانگی که بین امیران کیایی 
هاي دیگر به وقوع پیوست، یاو اسحاقی، از یک سو، و کار

خان احمد  -به بهانه به قدرت رسیدن امیري خردسال
بهرام میرزاي صفوي را براي اداره گیالن به این  -دوم

سرزمین فرستاند تا با این حربه بتوانند در آینده نزدیک 
خاندان هاي محلی را منقرض و بساط قدرت صفویان را 

میرزا در تا ساحل دریاي خزر بگسترانند. اما حکومت بهرام
رو نگشت زیرا گیالنیان متمرد حاضر چندان با اقبال روبه

د به اطاعت از حاکم صفوي نشدند و او را در نتیجه ایجا
شورشی فراگیر از گیالن فراري دادند. بهرام میرزا به 
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اي از شورش گیالنیان در هراس شد که به گزارش اندازه
حسن بیک روملو، بدون برداشتن بار و بنه، از گیالن 

. علت این این شورش را )278: 1357(روملو، گریخت. 
هاي مالی و سیاسی صفویان نسبت به باید درسیاست

کرد.با آن که بهرام میرزا مدت کوتاهی  گیالنیان جستجو
در گیالن حکومت کرد، اما در همین مدت کوتاه فشار 
 زیادي بر مردم تحمیل کرد و همین مسئله نقش مهمی در

 ایجاد شورش علیه وي داشت. 
از شورش  سبه ویژه پ ،نابسامانی اوضاع گیالن

تهماسب براي   تا شاه گشتب موج ،میرزا مردم علیه بهرام
ی یپس فردي از دودمان کیاپیش و بیهط بر اوضاع بیهتسل

شاه مجبور  ،را بر حکومت الهیجان انتخاب کند. بنابراین
احمد  فرمانی خان  در طیشد براي نظارت بیشتر بر گیالن 

ی به رسمیت یخردسال را به عنوان فرمانرواي دودمان کیا
 ق944احمد به موجب این فرمان در سال  بشناسد. خان

 :1378، پیش شناخته شد (بوداق منشیرواي بیهفرمان
.  شاید یکی ازدالیل )110-1386/111منشی، ؛ 219-218

ومت گیالن راضی ـه حکـوان بـد جـان احمـانتصاب خ
ویان، و ـالن از حکومت صفـنگه داشتن مردم گی

هاي آینده آنان دربرابر ریزي براي سیاستهمچنین، برنامه
 گیالنیان بود.

احمد به حکومت  پس از انتصاب خان تهماسب شاه
پیش به منظور نظارت بیشتر بر اوضاع گیالن، بیه پس بیه

) 1378:221بوداق منشی،را ضمیمه قلمرو وي نمود. (
تهماسب از الحاق بیه پس به قلمرو آل کیا  هدف شاه

 کنترل بر مناطق غربی گیالن از آستارا تا کوچصفهان بود. 
پسی که سنی مذهب راي بیهزیرا درصورت تداوم قدرت ام

دستی آنان با ترکان عثمانی می رفت بودند، احتمال هم
). شاه صفوي با حذف موقت اسحاقیه 56: 1390(شورمیج،

قصد داشت حتی براي مدت کوتاهی خیال خود را از سوي 
. گیالن آسوده کند و به تدبیر در برابرعثمانی بیندیشد

 .)28-31 :1349(فومنی، 
ار ـپس را در اختیهـب عمالً بیـتهماساه ـبا آنکه ش

ن ـرأت ورود به ایـان جـا آنـان کیایی قرار داد، امـخ
منطقه را نداشتند و امیران اسحاقیه بر گیالن غربی 

ه ـی کـهایرس و واهمهـال، تـکردند. با این ححکومت می
-از احتمال همکاري و همدستی اسحاقیان با عثمانی می

وي همواره از آنان در تشویش رفت موجب شد تا شاه صف
ی موجب شد تا خان کیایی با ارسال ـباشد. همین نگران

هاي گوناگون شاه را از اسحاقیه بترساند. در نتیجه، نامه
را به تبریز فرار  -امیر شاهرخ -حاقیـشاه تهماسب امیر اس

ي که امیر دکی به جهت قصد فرارـخواند و پس ازمدت ان
ومنی، همان: ـ(ف دـل رسانـقته ـاسحاقی داشت او را ب

31-28(. 
قتل امیر اسحاقی نیز باعث افزایش محبوبیت خان 
کیایی نشد، زیرا مسئله توطئه امیر اسحاقی علیه شاه 
موجب نگرانی بیشتر شاه صفوي از امیران گیالن 

هماسب از ت ردانی شاهگ توجهی و روي درباره علل بیشد.
توان  کیا در این زمان نمیحاکمان بیه پس و توجه به آل

اما با توجه به سیر حوادث   اظهارنظر درستی ارائه کرد،
سیاسی و تاریخی حکومت صفویه و بررسی اوضاع 

توان به دو  هاي آل کیا و اسحاقیه می دودمان اجتماعی
اسحاقیه در عصر   دودمان کرد.نکته اساسی اشاره 

ام هماسب آزار زیادي به وي رساندند. در هنگت شاه
سلیمان  در عصر شاه(ها به خاك ایران  لشکرکشی عثمانی

، امیره دباج (مظفرسلطان) با سپاه خود به )عثمانی
 پیشوازشان شتافت و حتی با ازبکان و دیگر مخالفان شاه

: 1379، الحسینی  هبود. (خورشا هماسب ارتباط برقرار کردهت
قیه اسحا  تهماسب خاطره خیانت دودمان شاه ،) بنابراین223

گیري فردي از  قدرت مایل به ،رواز این .را در ذهن داشت
تضاد مذهبی حکومت  ،اسحاقیه نبود. عامل دیگر  دودمان

رسد حاکمان به نظر می .صفوي با حاکمان اسحاقیه بود
باور اهل سنت بودند. در منابع تاریخی این  رب اسحاقیه

است.   پس نشدهبیهدر اي به تغییر مذهب  دوره هنوز اشاره
اش،  و مشاوران خاصه هماسبت شاه کهبا توجه به این

شیعه متعصبی  ق)940همچون عبدالعادل کرکی (متوفی 
 ندمذهب نداشت به حاکمان سنی گرایشیلذا . ددنبو

با  .)52: 1383؛ سوکمارراي، 62: 1373االسالم،  (ریاض
ایجاد  بههماسب تمایل زیادي ت توجه به نکات یادشده شاه

کیا داشت. این دودمان نقش فزایش قدرت آلارتباط و ا
 ،از سوي دیگر ،و ندبخش نمودن صفویه داشت زیادي در تاج

و به  دندنمو» ترك طریق زیدي«آل کیا  ق،932 از سال 
قرابت مذهبی  .)492: 1374(رابینو،  کیش تشیع گرویدند
کیاییان هماسب توجه زیادي نسبت به ت نیز سبب شد تا شاه
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). 67: 1392(پناهی،باشد   داشتههاي شرقی گیالن و بخش
هماسب ت هاي شاه هر چند دالیل یادشده بخشی از انگیزه

هاي محلی بیان  را در ایجاد ارتباط و یا قطع آن با دودمان
چرا  که شود میمطرح  پرسشبا این حال این  ،کند می
اي که  سیاسی و مذهبی  تهماسب با توجه به مخالفت شاه
اسحاقیه داشت این حکومت را منقرض نکرد؟  دودمانبا 

را باید در درك سیاسی حکومت  پرسشپاسخ به این 
از دوره  ،هاي محلی شمال ایران صفویه از حاکمیت

د. کرجستجو  اول، عباس اسماعیل تا عصر شاه شاه
مدعیان داخلی با سرکوب اسماعیل پس از  شاه

نکه با آهاي گوناگون شمال ایران مدارا کرد.  حکومت
سازي تشکیل بسترنقش زیادي در  گیالنیانحکومت 

مذهبی صفویه داشت، اما   -یر سیاسیحکومت صفویه و س
 آنانهاي کالن خود با  اسماعیل در راستاي سیاست شاه

 ترین عامل اتخاذ این تصمیم شاهبرخورد کرد. مهم
هاي  هماسب ایجاد موازنه سیاسی قدرت در بین حکومتت

ود. در صورت حذف یک قدرت محلی محلی شمال ایران ب
 ،، بنابراینهشد بر قدرت حکومت دیگر افزوده می

هماسب هر چند گاه با یکی از این ت اسماعیل و شاه شاه
اما پس از ایجاد تغییراتی  ،ورزیدند ها دشمنی می دودمان

سعی داشتند به  ندکرد هایی که به آنها می اندك با کمک
اي وارد  و بیه پس لطمهموازنه سیاسی و نظامی بیه پیش 

اي که حکومت رقیب از قدرت بیشتري  به گونه نگردد،
 برخوردار نشود.
 ق958شدن امیره شاهرخ در سال  با کشته

تهماسب مجدداً حکومت بیه پس را در اختیار آل کیا  شاه
این زمان گیالن در مجاورت دربار صفوي در  که قرار داد

هماسب به جهت ت شاه ق،955زیرا از سال  ؛قرار داشت
هاي مکرر عثمانی به آذربایجان و احتمال تصرف  هجوم

 ،ماندن از عثمانی و  امان پایتخت آن تبریز، براي در
قزوین را به پایتختی  ، شهرنزدیکی به آن ،همچنین

  برگزید. نزدیکی پایتخت صفویه به گیالن سبب شد تا شاه
گیالنیان  نسبت بههاي سابق خود  صفوي در نگرش

هر چند شاه  ،. بنابراینو بر مدارا مبتنی کند راتی دهدتغیی
احمد خان  پس را طی فرمانی به خانصفوي اداره امور بیه

اسحاقیه سعی در   د، اما با یافتن فردي از دودمانکرواگذار 
و از افزایش قدرت  داشت  تجدید حیات این دودمان

کرد. به گفته عبدالفتاح فومنی،  احمدخان جلوگیري  خان
نام ه شاه تهماسب یکی از بازماندگان دودمان اسحاقی ب

محمودخان را  به حکومت بیه پس گماشت. محمودخان 
در رشت » محمودخان  سلطان«به عنوان ق 965در سال 

سال به  پنج«.. به قدرت رسید. به گزارش همین مورخ او 
امر حکومت و تالیف قلوب سپاهی و رعیت قیام انجام 

تهماسب شاه هدف  .)33-34: 1349(فومنی» …نمود می
از گماردن محمودخان به حکومت گیالن جلوگیري از 

احمد و عدم تهدید قزوین از سوي آل  افزایش قدرت خان
هاي محلی گیالن را  فرصت مناسب حکومت درکیا بود تا 

 برچیند.
ق  970تا  965هاي محمود بین سال  سلطان

پس بیه درصادي توانست با توجه به اقدامات اجتماعی و اقت
سلطان  احمد«وي با انتخاب  .و آرامش پدید آوردرونق 
آثار شکست در بیه پس  از بین بردنسعی در » فومنی

داشت. از سوي دیگر با پرداخت منظم باج و خراج سالیانه 
، اما هماسب را از خود راضی کردت شاه ،به دربار صفوي

سلطان محمود سبب شد  سلطان فومنی با اختالف احمد
اي به شاه تهماسب  مخفیانه نامه احمد سلطان فومنی

که فهماند ببنویسد و با توجه به روحیه خست شاه به او 
 محمود سلطانتر از آنچه  حاضر است مبالغی گزاف

پس حکومت بیه شاهدر عوض  ،گیردعهده ببر  ،پردازد می
ز این هماسب پس از اطالع ات . شاهکندبه او واگذار را 

فرا  پس و وزیرش را به دربار خودفرمانرواي بیه ،موضوع
مبالغ پرداختی باج خود را  کردو آنها را مجبور  خواند 

افزایش دهند، اما هیچ یک از آن دو نتوانستند پاسخ مثبتی 
 .)35-37: 1349 (فومنی، دهند

 
 مناسبات شاه عباس اول با حاکمان گیالن

ب تیرگی روابط شاه یکی از نخستین مسائلی که موج
عباس اول با حاکمان گیالن گشت، فرار رهبران ایل  
استاجلو و شاملو به گیالن و مخالفت خان کیایی 

 دربازگرداندن وي به دربار شاه صفوي به قزوین بود.
شاه عباس براي اینکه برخی از مدعیان قدرت نظیر 
مرشد قلی خان استاجلو را ازسر خود رفع نماید وي را به 
قتل رساند.این اقدام شاه صفوي موجب گسترش فضاي 

پس  رعب و وحشت در بین رؤساي ایالت و عشایر گشت.
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ساي استاجلوها از خشم و کینه ؤبرخی از ر ، از این اقدام شاه
گان، ـو به گیالن گریختند. از جمله این گریخت ترسیدهشاه 

و  -کماندار شاه -»لوـاجـاوشلوي استـخان چ فـمحمدشری«
ساي شاملو بودند. آنها پس از ورود به گیالن از ؤی از ربرخ

عباس از این اقدام  خان احمدخان تقاضاي کمک نمودند. شاه
جویان  احمدخان خشمگین شد و از وي خواست که پناه خان

احمدخان توجه زیادي به  ؛ اما خانبفرستدرا به دربار قزوین 
ن د که ایکرخواسته شاه نکرد و در جواب شاه عنوان 

پناهندگان مهمان کارکیا هستند و قصد فتنه و یا شورش 
خشم شاه  نشاندنعلیه شاه ندارند. خان احمدخان براي فرو

اي به همراه سفیرش به سوي شاه فرستاد اما  هدایاي ارزنده
هدایا مورد توجه شاه واقع نشد و آنها را به غالمی سیاه 

باید از که  کردیادآوري بخشید و در جواب با تندي به کارکیا 
؛ 107-108: 1366منجم،   د.(مال جاللکنوي اطاعت 

: 1373، اي نطنزي ؛ افوشته427-428: 1343بدلیسی، 
؛ اسکندربیک 923 /2 :1383؛ قاضی احمد قمی،395-393

  .)439-440 /2 1386:منشی،
با خان احمد و کم ارزش بودن هدیه به دلیل   شاه

  بود، ن کسب کردهقدرت زیادي که کارکیا در گیال توجه به
تصمیم به نابودي وي گرفت. البته دالیل مذکور عوامل 

خان احمدخان  برکنارکردناصلی و نهایی تصمیم شاه در 
تري براي سرکوبی و هاي مهم بلکه شاه انگیزه ،نبود

 نابودي این دودمان داشت.
. کامل بوداستقالل  دارايگیالن به مدت چند قرن 

هاي  هیچ یک از حکومتپس از اسالم که به طوري 
مرکزي نتوانستند به طور کامل قدرت سیاسی و نظامی 
این مناطق را در اختیار خود قرار دهند، بنابراین بیشتر 

هاي  ها با دریافت باج و خراج به ادامه حکومت  حکومت
صفویه تا پیش از   شدند. حکومت محلی گیالن راضی می

رساندن این  قدرتکیا در به عباس به دلیل نقشی که آل شاه
ی یحکومت داشت، کم و بیش پس از اطاعت حاکمان کیا

اي  ترین مسئلهاما در این زمان مهم  ردند،کبا آنها مدارا می
جنگ با عثمانی و نزدیکی   رو بود،هعباس با آن روب که شاه

گیالن از راه دریا با برخی از متصرفات عثمانی بود. 
 هماسب توانستهت  ها پیش از این در عصر شاه عثمانی

رابطه دوستی برقرار  -سلطان مظفر -پسبودند، با حاکم بیه 

براي موفقیت در  ،ها عباس پیش از این ارتباط د، اما شاهکنن
هاي محلی گیالن  ها خواهان نابودي دودمان برابر عثمانی

عباس اهمیت اقتصادي ابریشم و  انگیزه شاه ینتربود. مهم
گانی داخلی و تجارت جهانی بود نقش آن در مبادالت بازر

پس از اطالع بازرگانان  .)668-669: 1376(اولئاریوس، 
خواهان  ، آنانبودن ابریشم گیالن انگلیسی از مرغوب

تجارت گسترده با گیالن و شاه صفوي بودند (جهانبخش 
هاي  ثروت ،از سوي دیگر .)152: 1386ثواقب، 

نست بخشی از توا می  چندصدساله دربار آل کیا و اسحاقیه
مخارج نظامی شاه را در نبردهایی که علیه عثمانی و 

 کوششعباس تمام  شاه ،د. بنابراینکنمین أازبکان داشت، ت
هاي واهی دالیل کافی  براي  خود را به کار برد و با بهانه

ی یسیاح اروپا ،الهورودالتدست آورد. پیه تصرف گیالن ب
ز حکومت علت تصرف گیالن را استقالل این والیت ا

جهانبخش  )130: 1381دالواله، وداند. (پیتر مرکزي می
ثواقب نیز عامل اصلی دشمنی شاه عباس اول با خان 
احمد گیالنی را سیاست شدید تمرکز گرایی شاه صفوي 

 ).78:1378کند (جهانبخش ثواقب،   عنوان می
عبدالفتاح فومنی درباره علل و چگونگی فتح گیالن 

که سبب ایجاد دشمنی میان خان  صرفاً به حوادث ظاهري
به گفته او  .کند احمدخان و شاه عباس اول شد، اشاره می

-ی، دربار آلیخواجه مسیح پس از عزل از وزارت خان کیا
وي از  .عباس رفت ترك کرد و به قزوین نزد شاه را کیا

کرد تا  مداوم شاه را تحریک می ،ق 1000ق تا سال  997
که خان  کردتوصیه می، او به شاه کندگیالن را تصرف 

سرزمین بیه پس به دو  ،احمد وارثی ندارد و از سوي دیگر
بخش تقسیم شده و هر روز در این سرزمین هرج و مرج و 

شاه با تصرف سرزمین گیالن لطف زیادي  و آشوب است
 سبببه   اما شاه  دارد، در حق مردم این سامان روا می

ی که آل کیا در حق اجداد جغرافیاي طبیعی گیالن و لطف
زد؛ تا  اند به طور ظاهري از این کار سرباز می شاه داشته

با دختر  -میرزا  صفی -قضیه ازدواج محمدباقرمیرزا  اینکه
اي از شاه  خان در نامه آمد و خان احمد  احمدخان پیش  خان

عذر خواست و دختر را براي شاهزاده صفوي نفرستاد 
؛ مال جالل منجم، 129-130 :1349 ، عبدالفتاح،(فومنی
1366 :115-114(. 
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اشاره به آن مطالبی که فومنی و مالجالل منجم 
ند کم و بیش بخشی از دالیل شاه عباس در تصرف ه اکرد

است، در حالی که شاه عباس در این زمان با  گیالن بوده
حمله عثمانی به خاك ایران مواجه شد و تا پیش از 

دي با خان احمدخان را ق توانایی جنگ جدی 1000سال
عباس با دختر خان  بحث ازدواج فرزند شاهبنابراین، نداشت. 

الزم   این حیله بهانه ااي سیاسی بود تا شاه ب احمدخان بهانه
ه دست آورد. شاه عباس براي به را جهت تصرف گیالن ب

آوردن این ابزار سیاسی نمایندگانی نزد خان احمدخان  دست
به فرستادگان شاه نکرد و به  هیجفرستاد، اما کارکیا تو

 .)109: 1366دیلمان پرداخت. (مالجالل منجم،  در شکار
نمایندگان شاه بدون نتیجه به قزوین بازگشتند، شاه چون به 

بود، پس از صلح با عثمانی فرصت را  مقصود خود رسیده
 تصرف گیالن شد. آماده و غنیمت دانسته

 کارکیاعباس سبب شد تا  تیرگی روابط کارکیا با شاه
، زیرا روابط او با بیندیشداي براي نجات حکومت خود  چاره
اي رسیده بود که شاه عباس تنها خواهان  به مرحله  شاه

کارکیا به جهت اینکه در خود  .کیا از گیالن بودحذف آل
ر را در کا  دید، چاره را نمی  توانایی مقابله با لشکر قزلباش

؛ 449/ 2 :1386(اسکندربیک،  .اتحاد با عثمانی دانست
 .)6651 /8 :1380خان هدایت رضاقلی

سبب آشفتگی شاه  یاعزام نماینده به سوي عثمان
  زیرا براساس پیشنهادي که کارکیا به سلطان  عباس شد،

توانست پایتخت  سلطان مراد به آسانی می  بود، عثمانی داده
عرض خطر قرار دهد. شاه عباس حکومت صفوي را در م

 ق، 998در اواخر سال  ،نمودن کارکیا به ظاهر براي آرام
یکی از کنیزان خود را براي خواستگاري دختر کارکیا 

رو گشت. در هاین بار نیز با جواب منفی روباما شاه  د،فرستا
کارکیا، شاه عباس مصمم به تصرف  نکردن پی تمکین

ا مالجالل منجم از فتح گیالن شد، اما پس از مشورت ب
ازبکان به خراسان   پس از این واقعه، .گیالن منصرف شد

ب شد تا شاه به طور موقتی موجاین مسئله  .هجوم آوردند
خان احمد را رها و تصرف گیالن را موکول به رسیدگی به 
 امور خراسان و تحوالت پس از آن کند (مالجالل منجم،

1366 :108-107(. 
انه خان احمدخان با سلطان ایجاد روابط دوست

کمک عثمانی  به عثمانی ادامه یافت، زیرا کارکیا به اتکا
عباس پس از  توانست قدرت خود را نجات دهد. شاه می

به  ،آگاهی از این امر و احساس خطر از سوي گیالن
ها، مایل  دوستی کارکیا با عثمانیاحتمال برقراري واسطه 

خان را به  خان احمد از راه سیاسی به هر نحو ممکنبود 
سوي خود متمایل نماید. اما خان احمد خطر را احساس 
نمود و حاضر به همکاري با شاه صفوي نبود (نصراللـه 

 .)1022-1023 /3 :1375فلسفی، 
ساز بود.  ق براي خان احمدخان سرنوشت 999سال 

پس از آگاهی از  ،وزیر اسحاقیه ،بیک در این سال علی
نشانده  دست ، حاکمبا شاه صفوي درگیري سیاسی کارکیا

را از سرزمین شرقی بیه پس  -خان محمدامین -کارکیا
و خود به تنهایی قدرت را در بیه پس در اختیار  فراري داد

گرفت. بنابراین زمانی که حاکمان گیالن نیازمند اتحاد با 
عباس بودند، به جنگ با یکدیگر  یکدیگر در برابر شاه

عباس  ضعف خود افزودند، در حالی که شاه رو ب ندپرداخت
 .)133-134 :1349، آماده هجوم به گیالن بود. (فومنی

به ریاست  ،تیأشاه عباس براي چندمین بار هی
به دربار آل کیا فرستاد تا شاید این بار  ،مالجالل منجم
ی را با صلح و بدون جنگ متمایل به خود یبتواند حاکم کیا

به  ،ق 999االول سال  جماديد. مالجالل منجم در کن
، اما به گفته وي، نداي به گیالن وارد شد همراه عده

در  .مرزداران گیالن اجازه عبور بیش از سه نفر را ندادند
، کردمالجالل هدایاي فاخر شاه را به او تقدیم  ،نهایت

نمودن بهانه از دست شاه حاضر به  خان احمد براي خارج
شد. در  -صفی میرزا -ر میرزاازدواج دختر خود با محمدباق

بیک اردوبادي به همراه شیخ  رجب همان سال حاتم
بهاءالدین عاملی و چند تن دیگر از بزرگان صفوي به 

عقد را براي شاهزاده صفوي   و صیغه ندالهیجان آمد
؛ تاجبخش، 109-110: 1366خواندند (مالجالل منجم، 

ت أهی ،به گزارش مالجالل منجم .)218-216: 1373
به الهیجان رسید.  ،ق 999رجب  10اعزامی شاه در تاریخ 

معلم خان  -در این میان بین مالحسین خلخالی
اي صورت گرفت،  و علماي اعزامی شاه مناظره -احمدخان

در جریان این مباحثه و مناظره مالحسین مغلوب علماي 
البته این گزارش  .)109: 1366شاه شد (مالجالل منجم، 
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درستی و  و است ل منجم روایت شدهتنها توسط مالجال
 صحت مطلب مشخص و معلوم نیست.

علت رضایت خان احمدخان درباره ازدواج دخترش با 
هاي دربار صفوي از کارکیا  میرزا پایان یافتن بهانه صفی

به منظور یافتن این ماجرا شاه عباس  بود. پس از پایان
ساي ؤر خواست تاخان  اي دیگر از خان احمد بهانه تراشیدن

خان چاوشلوي  محمدشریف«نظیر  یطوایف شورش
و برخی دیگر از » سلطان قوچیلو  مرشد قلی«، »استاجلو

بودند به وي  که به گیالن گریخته را سرداران قزلباش
د که به آنها امان خواهد داد. کرتحویل دهد، شاه قسم یاد 

شان درخواهد گذشت هکارکیا به تصور اینکه شاه از گنا
گان را به نماینده شاه تحویل داد، اما قزلباشان همه پناهند

لوك پیش از اینکه به قزوین برسند به فرمان شاه به فم
؛ 439-440 /2 :1386(اسکندربیک منشی،  قتل رسیدند

 .)919: 1382قاضی احمد قمی، 
احمد خان فرجام  این اقدام شاه سبب شد تا خان 

خویش را مشاهده و براي نجات حکومت و جان خویش از 
د، کندیگر کشورهاي همسایه استدعاي کمک و یاري 

اي به عثمانی و  نماینده این سیاست بنابراین در ادامه
 3 :1375 (فلسفی، سفیري به دربار تزار روسیه فرستاد

1022(. 
 به همراه خان که به دربار تزار روسیهاحمد  سفیر خان

نام داشت. » توره کامل« ،شد فرستاده» فئودورایوانویچ«
متاسفانه درباره او اطالعات اندکی وجود دارد، اما با توجه 

در عصر شاه  -سیاح و بازرگان روسی -»کاتف«به گزارش 
برخی از تجار  که  توان به این نتیجه رسید عباس، می

یا به مبادالت بازرگانی بین روسیه و روس در عصر آل ک
پرداختند و از این طریق با زبان فارسی نیز آشنا  گیالن می

توره «شدند (کاتف، سفرنامه: مقدمه) به احتمال زیاد 
است که در دربار آل کیا اقامت  اجرانیکی از این ت» کامل
هـ . ق از راه هشترخان به  999شوال  12وي در  .داشت

ه کارکیا را به تزار روسیه رساند. کارکیا مسکو رسید و نام
تا ضمن دوستی  کرددر این نامه از تزار روسیه درخواست 

. تزار کردبا آن کشور از وي در برابر شاه عباس حمایت 
روسیه براي گسترش نفوذ خود در نواحی جنوبی دریاي 

به گیالن فرستاد،  را گروهی ،ت تجاريطامازندران و ارتبا
ت روسی وارد گیالن شود، کارکیا به أکه هیاما پیش از این

 بود ، از گیالن به عثمانی گریختهعباس هجوم شاه سبب
؛ عبدالحسین 1032-1033 /3 :1375 (نصراللـه فلسفی،

؛ افشین پرتو، 195: 1372؛ نوائی، 335 /1 :1377نوائی، 
1379 :405 ( 

سیاسی  مناسباتیا با روسیه، نخستین کروابط کار
محسوب کشور با این  ایران هاي محلی یکی از حکومت

خود  مناسباتشد. روسیه در عصر صفوي نخستین بار  می
، تا پیش از این کردعباس با ایران آغاز  عصر شاه دررا 

زمان تزار روسیه سرزمین محدود مسکو را در اختیار 
هاي زیادي را  سرزمینمیالدي اما از قرن هفدهم  ،داشت

آرام به قفقاز و گیالن نزدیک به قلمرو خود افزود و آرام 
: 1374؛ رابینو، 184-186: 1372شد (عبدالحسین نوایی، 

536-535(. 
روسیه و عثمانی  هخان احمدخان عالوه بر اینکه ب

اي به  براي نجات حاکمیت خویش نمایندگانی فرستاد، نامه
 ،حاکم گرجستان ،همراه سفیري به دربار اسکندرخان

سبب کید بر روابط دوستی، به أ. وي ضمن تفرستاد
از حاکم گرجستان  ،بود سختی که به آن دچار شدهوضعیتی 

 شهایی در اختیار تقاضا کرد تا براي نجات وي کمک
 .حاکم گرجستان گزارشی در دست نیست  گذارد. از پاسخ

هاي باقیمانده از خان احمدخان نیز  نامه  در مجموعه
 نبود، با توجه به اشاراتی در مورد پاسخ آن وجود ندارد

به احتمال زیاد، این  ،گزارش و اشاره منابع عصر صفوي
 است. اي مطلوب نرسیده سفارت به نتیجه

روسیه، براي بار دوم  ،احمد خان عالوه بر خان
مراد سوم فرستاد و از او درخواست  سفیري به دربار سلطان

بود، از  اي که با شاه عباس انجام داده کرد به جهت مصالحه
که از  بخواهدعباس  و از شاهکرده ین موقعیت استفاده ا

مراد سوم به  هجوم به گیالن خودداري کند. سلطان
عباس نوشت و از او خواست  اي به شاه خواهش کارکیا نامه

تا از هجوم به گیالن و براندازي حکومت خان احمدخان 
؛ 449-450 /2: 1386 منصرف شود. (اسکندربیک منشی، 

نامه سلطان مراد سوم به شاه  .)335-345، 1377نوایی، 
عباس دخالت آشکار در امور داخلی حکومت ایران بود 

عباس  این مسئله باعث شد تا شاه .)88: 1375بالن،  (لوئی
به پایتخت وي  کند کهاي خان احمد را وادار  ابتدا طی نامه

تا با مسافرت به قزوین و اظهار اطاعت  هدخوابو از او  ودر
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در  ،شاه و وي، وفاداري خود را به شاه ثابت کنداز شاه صف
د. (اسکندربیک کنحکومت وي را بر گیالن تائید  ،عوض

اما از آن جایی که خان احمدخان از  .)450: 1386منشی، 
هاي شاه  بود، فریب وعده آگاهخدعه و نیرنگ شاه عباس 

 )280: 1343را نخورد و تسلیم خواسته او نشد.( ثابتیان، 
ابط خان احمدخان با عثمانی و روسیه پیش از رو

ترس از قدرت شاه  سببنیز به  -مظفر سلطان -امیره دباج
سیاسی و نظامی با سلطان سلیمان  مناسباتهماسب ت

سلطان مظفروي بود. از بخت بد  قانونی برقرار کرده
نتوانست رضایت سلطان عثمانی را جلب کند و حاصل 

احمدخان موفق شد به زیان او تمام شد، اما خان ش کار
اي به  نامه   ،سلطان مراد را متقاعد کند تا براي شفاعت وي

عباس بنویسد. ایجاد روابط سیاسی و نظامی خان  شاه
احمدخان با کشورهاي بیگانه سبب ترس و وحشت 

بنابراین، در کنار علل دیگر، این بار شد،  اوعباس از  شاه
سپاه بزرگی س أفرهادخان قرامانلو را در ر شاه مصمم شد

 به شدن خطر حمله از قزلباشان به گیالن فرستاد. جدي
گیالن سبب شد تا کارکیا به وخامت اوضاع پی برد و براي 

د به عنوان پدر همسر محمدباقر کنتقاضا   آخرین بار از شاه
و نماینده او در حکومت گیالن باقی  -صفی میرزا -میرزا

اي  فت. (افوشتهبماند، اما شاه این درخواست او را نپذیر
 .)450 /2: 1386؛ اسکندربیک، 465-480 :1373نطنزي،

به این خان پس از ورود به سرزمین بیه پیش  فرهاد
دانست، از این رو  آداب جنگ با گیالنیان را نمیدلیل که 

در هاي زیادي  امیره سیاوش و سرداران بیه پس کمک
 س از وبا کمک این سرداران بومی و پ اختیار او قرار دادند

،حکومت امیران و دخترش  -بیگم مریم -شاه ۀتسلیم عم
  ؛ مالجالل134: 1349 ،(فومنی کیایی به پایان رسید

خان . )450: 1386؛ اسکندربیک، 115: 1366، منجم
احمدخان پس از اینکه از اسارت همسرش باخبر شد در 

پسر  -رودسر به کشتی نشست و به اتفاق محمدامین خان
ر همراهان به شروان گریخت و دیگ -جمشیدخان

؛ میرزا بیگ 451: 1386؛ اسکندربیک، 134: 1349،(فومنی
 ).723:1378 جنابادي،

شاه عباس پس از تصرف کامل گیالن براي تثبیت 
قدرت خود سراسر خاك گیالن را در اختیار فرهادخان 

خان شاملو به فرمانروایی بیه  قرامانلو قرار داد. مهدیقلی

را به وزارت او، میرعباس سلطان را پیش و خواجه مسیح 
به سپهساالري  را تالش کولی ،نشا به حکومت لشت

به حکومت دیلمان و خلخال و  را الدین الهیجان، کیا جالل
، منجم  ر را در اختیار امیره سیاوش گذاشت (مالجاللکسگ

؛ فومنی، 451: 1386؛ اسکندربیک، 119-118: 1366
1349 :139-136( 

نبرد بزرگ توانست خان شاه عباس در یک 
به گزارش  ،پس از این پیروزي احمدخان را شکست دهد.

اي که وي به  اما در نامه ،اظهار شادمانی کرد ، شاهمورخان
حال خود در سال   ، آشکارا از آشفتگینوشتهپادشاه ازبک 

در  گفته است.شورش خان احمد سخن  سبببه  ،ق 1000
(خاطر) از اعمال  سال گذشته:«..گفته استاین باره شاه 

» …ناهموار خان احمد پادشاه گیالن غبارآلوده بود
 .)429 /3 : 1372(عبدالحسین نوایی، 

با آنکه از شاه صفوي متحمل خان  خان احمد
هنوز رویاي بازگشت به گیالن را در  شکست سنگینی شد،

ق سفیري به نام  1000در ماه شعبان سال  ،سر داشت
ه فرستاد و از وي درخواست به دربار تزار روسی» نعمت«

هاي  به آبرا هاي بازرگانی او  ورود کشتی  تا اجازه کرد
د، زیرا وي وانمود کرد به عنوان داماد کنروسیه صادر 

تاج و  ،خاندان صفویه و پدر همسر محمدباقر میرزا صفوي
در  ،تخت خود را دوباره به دست خواهد آورد. بنابراین

نخواهد او را فراموش  هاي صورت کمک تزار روسیه کمک
و روابط خوبی در آینده نزدیک با او برقرار خواهد  کرد

 .)1039: 1375ساخت (فلسفی، 
خان احمدخان که در شروان از وضعیت آوارگی خود 

با آنان به دربار عثمانی پناه برد تا  ،بود صل شدهأمست
و به  وندعباس واسطه صلح ش میانجیگري میان او و شاه

یا حکومت گیالن را به دست آورد. سلطان این طریق کارک
مراد سوم به منظور ایجاد نقش میانجی در امور داخلی 
ایران و به دست آوردن حربه سیاسی و نظامی براي مقاصد 

روان، گنجه، فرامینی به حاکمان خود در ش  آینده خود،
و به آنها دستور داد تا از  صادر کردارزروم و دیار بکر 

شایسته به عمل آورند و او را در راه رسیدن کارکیا پذیرایی 
عثمانی   به استانبول کمک نمایند. از سوي دیگر سلطان

عباس درخواست نمود تا  از شاه  با ارسال نامه دومبراي بار 
که میراث نیاکانش  را و حکومت گیالن ببخشایدکارکیا را 
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ها  عباس اعتنایی به این نامه بود به او بازپس دهد. اما شاه
-تالشنکرد و حاضر به واگذاري گیالن به کارکیا نبود. 

هاي مجدد خان احمد براي دستیابی به گیالن ثمره اي 
 .)1040-1041(همان:  براي وي در بر نداشت

 
هاي شاه عباس با گیالنیان پس از سیاست
 هاي محلیحکومت

اول به آسانی  عباس شاهتصرف گیالن و حفظ آن براي  
گیالنیان مردمانی متمرد بوده و حاضر زیرا  صورت نگرفت.

در نتیجه،  به پذیرش یوغ حکومت بیگانگان نبودند.
پس از تصرف گیالن با توجه به تجربیاتی که در صفویان 

اي  سیاست دوراندیشانه  د،دنبو هاي پیش کسب کرده دوره
براي تسلط کامل بر  شاه عباس در پیش گرفت. 

و اجتماعی گیالن اقتصادي   ساختارهاي نظامی، سیاسی،
را به سوي  حکومت هاي محلی گیالنابتدا کارگزاران 

و حکومت نواحی مختلف بیه پیش و بیه  کردخود جلب 
پس را به کارگزاران و سپهساالرانی اعطا کرد که در 

و در هنگام فتح  گذشته بر این مناطق حکومت داشتند
  هدف وي از این اقدام، گیالن وي را همراهی کردند.

هاي احتمالی و تسلط بر اوضاع گیالن  یري از شورشجلوگ
بود. اما مدت کوتاهی پس از تصرف گیالن، شاه عباس به 

شروع به عزل و سرکوب حاکمان  ،هاي مختلف بهانه
گیالن کرد. فومنی در تاریخ خود به چگونگی برخورد 

پردازد. به گفته وي یکی از  عباس با این حاکمان می شاه
ن که پس از سرکوبی خان نخستین حاکمان گیال

» خان تالش امیره حمزه« ،احمدخان علیه شاه قیام نمود
خان شاملو او را  عباس توسط حسین حاکم آستارا بود، شاه

خان شاملو  سرکوب کرد و حکومت این منطقه را به حسین
پس از سرکوبی  .)140-141: 1349، واگذار کرد (فومنی

که از سوي را »لکشاه م«خان به ترتیب شاه عباس،  حمزه
وسیله ه در بیه پس حکومت داشت، ب صفوي شاه

خان که  علی .)142سرکوب کرد. (همان: » خان علی«
نقش زیادي در نابودي خاندان اسحاقیه داشت، مدتی بعد 

  .، اما وي مورد غضب شاه واقع شدکرد قدرت زیادي کسب
مست غرور بود  درپی خود هاي پی خان که از پیروزي علی

ناگاه یک نفر از قورچیان عظام به درِ «.. ته فومنی:به گف
بارگاه مانند بالي ناگهانی و قضاي آسمانی رسیده فرود 

آمد و همچنان مکمل و مسلح برآمده به علی خان گفت 
که حکم شاهی به احضار شما صادر شده، اطاعت کنید و 

، (فومنی» …بال توقف و تعلل روانه درگاه معلی شوید
1349 :144(. 

 ،خان از دستور شاه در نتیجه عدم اطاعت علی
شد و سردار قزلباش  فرهادخان قرامانلو به بیه پس فرستاده

به سپس و  کردهاي زیاد اسیر  خان را پس از درگیري علی
. شاه عباس اول پس از )153-154(همان:  قتل رساند

تصرف گیالن به راحتی نتوانست سیادت خود را بر این 
بنابراین، وي پیوسته درگیر  والیت گسترش دهد،

بیک در بیه  هاي متعدد در گیالن بود. شورش علی شورش
پس سبب شد تا شاه صفوي براي پایان دادن به این 

» چیگ یِیَن«شیخ احمد آقا میرغَضَب، به همراه  ،ها جنبش
را به گیالن بفرستد. احمدآقا با سه  -خواران) (آدم –ها 

الن رفت و با کشتار فراوان ها به گی»چیگ یِین«هزار نفر 
ها در گیالن توانست شورش را  کردن آدم پاره و پاره

، میرزابیگ جنابادي الصفویه روضهسرکوب کند، مؤلف 
 نویسد: ها می یِین  درباره چیگ

خور، بودند. آن فرقه  چیگ یِین، یعنی گوشت خام«.. 
آلت سیاست و غضب بودند که گناهکاران را از یکدیگر 

ربودند و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده  می
فرمودند. همچنین بقیه اعضاي ایشان را به دندان  بلع می

خوردند. تاحیات از آن گروه مسلوب  انفصال داده می
 .)724: 1378(میرزابیگ جنابادي،  ...»گشت  می

القصه شیخ احمدآقا و متابعان، بعد از کوشش «.. 
ن دیار به نیروي اقبال بیزوال بر آن بسیار و اقامت در آ

جماعت استیال یافته بر هیچ یک از آن قوم ابقا ننمودند. 
حتی اطفال و اُناث و شیخ و شاب آن جماعت به تیغ 

دریغ گذرانیده، اطفال راهمچنان در مهد دوپاره  بی
 .)725(همان:  »نمودند می

 ،پس از سرکوبی حاکمان آستارا و فومن ،شاه عباس
ر و حاکم مقتدر گسکر توجه خود را معطوف تصرف این با

کرد، امیره سیاوش نقش مهمی  -امیره سیاوش -آن ناحیه
صفوي داشت، اما افزایش قدرت   در فتح گیالن براي شاه

هاي شاه  هاي کوچک محلی در راستاي سیاستحکومت
مایل به حذف تمامی  به طور کلی، ،زیرا شاه  صفوي نبود،
وي قصد داشت براي دستیابی به ها بود.  این حکومت
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ثروت گیالن از طریق مباشران خود به اداره دارالمرز 
هاي کوچک و امیران آن صرفاً  بپردازد. تثبیت حکومت

بنابراین  .است براي ایجاد آرامش گذرا در این مناطق بوده
عباس پس از احضار امیره سیاوش به  پس از مدتی شاه

 -بیک وردي  شاه -ودالهیجان توسط یکی از قزلباشان خ
ر کسگوي را به قتل رساند و پس از قیام فرزندان وي در 

آنها را در جنگل » بیک قرامانلو علی  کلب«سردار صفوي 
. )155: 1349، و به قتل رساند.(فومنی کرد ماسال دستگیر

این رفتار هاي مزورانه وگاه توام با خشونت شاه عباس 
پس از سقوط موجب گشت تا وي درکمتر از پنج سال 

حکومت هاي محلی گیالن این سرزمین را در اختیار گیرد 
و با شکست و سرکوب شورش هاي محلی و همچنین  
شیوع جو رعب  وحشت انگیزه شورش هاي محلی را 
دربین مردم نابود کند و پس از ایجاد فضاي آرامش در این 
مناطق قدرت خود را در سواحل جنوبی دریاي خزر از 

 ترآباد گسترش دهد.آستارا تا اس
 

 گیريبحث و نتیجه
با توجه به مطالعات انجام شده درباره موضوع مورد 

را صفویه با حکومت هاي محلی گیالن  پژوهش، مناسبات
د. دربار صفوي در مرحلۀ کرتوان به سه دوره تقسیم  می

با حکومت هاي محلی گیالن به ویژه  خود مناسباتاول 
گیالنیان دراختیار به دلیل خدماتی که  ندسعی داشت کیاییان

با نمودن ، حقشان را با احترام و مدارا صفویان قرار دادند
هاي  به کمک توانبراي اثبات این مدعا، میند، کنادا  آنان

سیاسی و نظامی که حکومت صفویه در اختیار آنها جهت 
د. دورة کرنهادند،  اشاره  هاي رقیب می سرکوب حکومت

دورة تثبیت قدرت شاه  گیالنیان،آنها با مناسبات دوم 
ماسب (اول) تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول را ته

هماسب اول موفق تشود. در این دوره شاه  شامل می
هاي  و در جنگ شودها خارج  شود از محاصرة قزلباش می

 ،هایی دست یابد، از سوي دیگر خارجی نیز به موفقیت
 سببدر گیالن به  -خان احمد خان دوم -ییحاکم کیا

. شدمنازع  هاي دربار صفوي تبدیل به قدرتی بی حمایت
نیز به ترس شاه  -قزوین -نزدیکی گیالن به دربار صفوي

عدم تمکین و ادعاي  ،بنابراین .دامن زد گیالنیاناز 
هاي الزم را  استقالل و خودسري خان احمدخان بهانه

ر سر بخشان سابق را ب فراهم آورد تا حاکمیت صفوي تاج
جایشان نشاند. شاه بر این نکته واقف بود که شرایط 
جغرافیایی گیالن و تعدد حاکمان آن میزان نظارت 

سازد، بنابراین با  حکومت مرکزي را به شدت دشوار می
تبعیدخان احمدخان از گیالن و مهاجرت اجباري  ایالت 
ترك و کرد نخست ترکیب جمعیتی را تغییر داد و بعدها 

هاي ایجاد شده، نه تنها  ل با توجه به زمینهشاه عباس او
هاي ضعیف شدة اسحاقیه و مرعشیان  بلکه دودمان کیاییان

ق برانداخت. شاه عباس اول همانند شاه  1000را در سال 
خود با گیالنیان  مناسباتهماسب در تاسماعیل اول و شاه 

ترین هدف کرد. مهم هاي سیاسی را دنبال نمی صرفاً انگیزه
ها، سلطۀ اقتصادي بر سرزمین  سقوط این حاکمیتوي از 

توسط شاه گیالن ثروتمند گیالن بود. پس از تصرف 
هاي گیالن و مازندران زمینۀ  غارت ثروت با عباس اول

نبردهاي بزرگ خود را با عثمانی و ازبکان فراهم آورد. لذا 
آگاه  هاي شاه عباس و اهداف وي  خان احمدخان از فریب

ترین عاملی که موجب ارتباط سیاسی مهم در نتیجه،بود، 
خان کیایی با دربارهاي هند، ازبکان، روسیه، عثمانی و 
گرجستان شده بود، جلوگیري از نفوذ رو به رشد شاه 

 گیالن بود.  درعباس 
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