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م هجری های هشتم تا دهحکومت محلی آل کیا در فاصلة سده

پیش قمری در گیالن و نواحی واقع در شرق سپیدرود موسوم به بیه

قدرت را در دست داشتند. این خاندان حکومتگر، با اتخاذ 

های هوشمندانه به اقتضای شرایط و مناسبات زمانه، خود را سیاست

های وقت که در ایران بر سر کار بودند از گزند حمالت حکومت

ان توانستند که استقالل داخلی خود را حفظ نمودند و حتی االمک

  تداوم بخشند.

این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی آن 

است که به بررسی عوامل و فاکتورهایی که باعث همگرایی آل کیا 

های مرکزی وقت و همچنین مسائلی که موجب تحریک با حکومت

 ر آنها شده است بپردازد. و افزایش واگرایی و میل به استقالل بیشتر د

های این پژوهش بیانگر آن است که عواملی همانند میل به یافته

حفظ قدرت در این خاندان محلی و ایمن شدن در برابر حمالت 

حاکمان مرکزی میل به همگرایی را بین طرفین تقویت و همچنین 

تمایل به کسب قلمروی جدید توسط آل کیا و عامل جغرافیایی و 

و داشتن مذهب متفاوت با حکومت مرکزی و استقالل اقلیمی 

اقتصادی این خاندان و نوع معیشت و عدم کمبود منابع آبی و 

 ةمبارزات مداوم دهقانی در طول تاریخ گیالن، از نیروهای محرک

 .واگرایی بوده است
 

 .پیش، همگرایی، واگراییآل کیا ،گیالن ،بیه :هاکلیدواژه

 

The local government of Al-Kia ruled Gilan and 
areas to the east of Sepidrud known as “Biah Pish,” 
from the eighth to the tenth centuries of the Hijra.  
     Having adopted clever policies with regard to 
the requirements and political relations of their 
time, this ruling family managed to stay safe from 
the attacks of Iran’s central governments. They 
even managed to maintain their domestic 
autonomy. 
     Using an analytical descriptive method, this 
study seeks to investigate factors leading to Al-
Kia’s convergence with the central governments as 
well as issues that led to an increase in their 
divergence from the central governments and 
desire for more autonomy. 
     The findings of this study indicate that factors 
such as Al-Kia’s desire for holding power within 
this local family and staying safe from the central 
rulers’ attacks bolstered convergence between the 
two sides. On the other hand, factors such as Al-
Kia’s desire for controlling more territory, 
geographical and climate factors, their adherence 
to a religious denomination different from that of 
the central government, the region’s economic 
independence, abundance of water resources, and 
peasant’s ongoing struggles throughout the history 
of Gilan were among the driving forces of 
divergence. 

Key Words: Al–Kia, Guilan, Biah pish, 
convergence, divergence.   
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 مقدمه. 1

هجرری، توسرط سرید علری      8خاندان کیایی در قرن 

کیرا در الهیجرران برره امرارت رسرریدند و تررا سررال    آل

ق، یعنی زمان سقوطشان به دست شراه عبرا    0111

پریش  دارای  اول صفوی، در قسمت شرق گیالن )بیه

قدرت و فرمانروایی بودند. سرزمین گیالن به واسطة 

نین حضرور  شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود و همچ

های محلی مخالف با سلطة بیگانه از تصرف حکومت

هرای  و تشکیل حکومت سیاسی به دسرت حکومرت  

مرکزی وقت به دور ماند. همچنین مرردم و حاکمران   

آل کیا با پذیرش و تقویت آیین شیعه، در برابر آیرین  

های مرکزی ایران، به تداوم اسرتقالل  رسمی حکومت

اکمان کیایی، بنرا برر   خویش یاری رساندند. اما گاه ح

دیدنرد کره برا    اقتضای زمانه، مصرلحت را در آن مری  

ر نظرامی قدرتمنردتر و    انحالل در بدنة واحد سیاسی

ای از همچنین برخورداری از سهمی از قدرت یا تتمه

اسررتقالل داخلرری و همچنررین برقررراری پیونرردهای   

فرهنگی، مذهبی و نژادی به نروعی بره همگرایری برا     

هایی کره دول  ، چنانچه در زمانحکومت وقت برسند

قاهر و غالبی چون تیموریان، که بر ایران زمین استیال 

پرذیری سیاسری و پرذیرفتن تبعیرت از     یافتند، اطاعت

توانسته به ایرن ترداوم خودمختراری    دولت غالب می

 01یاری رسانده باشد. آل کیا در پایان نیمة اول قررن  

ه، هجری، بره دلیرل فشرار سیاسری و مرذهبی صرفوی      

رر از زیدیره بره تشریع دوازده      مجبور به تغییر مذهب

ررر شرردند و ایررن تغییررر مررذهب در آن برهرره  امررامی

توانست به عنوان یک عامل همگررا عمرل نمایرد.    می

هرای  که در دوران ضعف و اضمحالل حکومتچنان

هرا و نقرل و   ثباتی سیاسی در اثر رقابرت مرکزی و بی

هرای وقرت،   انتقاالت سیاسی و نظامی مرابین قردرت  

قویونلرو و قراقویونلوهرا و مردعیان    مانند ترکمان آق

 تر مانند تیموریان، روی داده است.بزرگ

 در این تحقیق پیش رو سعی شده است برا روش 

هرا و  مؤلفره  تحلیلری  رر  توصریفی  شریو   بره  و تاریخی

هررای مهررم در همگرایرری و واگرایرری میرران شاخصرره

آمده  های روی کارحکومت محلی آل کیا با حکومت

وقت، از برآمدن تیموریان تا روی کار آمدن صرفویه،  

بررسی گردد. همچنین پی بردن به این نکتره کره آیرا    

های این خاندان بیشتر تمایل به همگرایی با حکومت

وقت داشتند یا عالقه به واگرایی در آنها بیشتر نمرود  

داشته است. البته آنچه نویسند  این تحقیرق را برر آن   

ایرن موضروع بپرردازد، عردم پژوهشری      داشت که به 

 ایررن واگرایرری و مسررتقل در مررورد دالیررل همگرایرری

هرای مرکرزی وقرت، در    حکومرت  با محلی حکومت

 منابع یاد شده، بوده است. 

تروان بره   شناسی خاندان آل کیرا مری  در باب منبع

ظهیرالردین مرعشری    تاریخ گیالن و دیلمسرتان کتاب 

اسرتناد نمرود     ، به عنوان یک منبع دست اول،0431)

کرره موضرروع اصررلی آن پرررداختن برره تحرروالت و   

پریش ، محرل اسرتقرار و    احواالت شرق گریالن )بیره  

باشرد. کتراب وی ایرن امتیراز     حکمرانی کیاییان، مری 

بزرگ را نیز دارد که نویسند  آن مورخ دربار کیاییران  

عبردالفتا    تراریخ گریالن  بوده است. همچنین کتراب  

الردین الهیجری   ن شمسعلی ب تاریخ خانیفومنی و 

ترررین و بهترررین منرابع برررای مطالعررة  از مهرم   0431)

 اند.  خاندان کیایی

 

 . پیشینة تحقیق2

دربار  پیشینة تحقیق نیز باید به ایرن نکتره اشراره    

نمود که پژوهشگران متأخر، تنها اطالعات مختصرری  

 که پیشگام آنران   دهندمی کیا ارائه آل از تاریخ سیاسی

)رابینرو،  ، اسرت  فرمانروایان گیالنف کتاب رابینو، مؤل



 823     تا ... های مرکزی از برآمدن تیموریانعوامل همگرایی و واگرایی سیاسی آل کیا با حکومت :صالح پرگاری و دیگران

 

هرای اخیرر، پژوهشرگران    . خوشبختانه در سال 0431

 خانردان  این جدید آثار و تألیفات مستقلی را در مورد

ها و تحقیقاتی مانند اند که حاصل آن کتابانجام داده

کررارکرد اجتمرراعی، سیاسرری و فرهنگرری کیاییرران در  
هرای  ا حکومرت ، با نگرشی برر روابرط آنهرا بر    گیالن

و   0414)محلی و صفویه، نوشتة دکتر عبرا  پنراهی   

، حکومت سرادات آل کیرا در گریالن   همچنین کتاب 

کار مشترک دکتر قربانعلی کناررودی و سهیال نعیمی 

توان متذکر شد. در کنرار ایرن تألیفرات،    را می  0411)

مقاالتی نیز در مورد ایرن خانردان بره رشرتة تحریرر      

سیاست آل کیرا در  »آن جمله باید درآمده است که از 

قویونلوهرا، درآمردی برر تشرکیل حکومرت      برابر آق

نگاری یرا  تاریخ»؛  0483)، نوشتة پرویز عادل «صفوی

علل »؛ مقالة  0481)، نوشتة عبا  پناهی «سازیتاریخ

، نوشرتة  «تداوم حکومرت سرادات آل کیرا در گریالن    

ثیر ترأ »؛ و  0411)قربانعلی کناررودی و سهیال نعیمی 

سیاست مذهبی در ثبات حکومت شریعی آل کیرا در   

دخرت اوحردی و سرهیال    ، کار مشترک پروین«گیالن

نام برد. بنابراین ایرن مقالره در پری آن      0410)نعیمی 

اسررت کرره بررا واکرراوی منررابع و تحقیقررات عوامررل و 

نیروهای محرکه در همگرایی و واگرایری آل کیرا برا    

 های مرکزی را باز شناسد.حکومت

 

 های همگراییزمینه .3

 الف( میل به حفظ قدرت

حکومت آل کیا وقتی کره بره قردرت رسرید، برا      

حملة یک جهانگشای بزرگ به نام تیمرور گورکرانی   

مواجه شد. در همین دوران، حاکم آل کیا، سید علری  

پیش بود. تیمور در برخورد با سید علری  کیا حاکم بیه

فرت،  اش خرده گرکیا، هر چند بر مذهب تشیع زیدی

اما هدف واقعی او در برخورد با آل کیا اظهار اطاعت 

کارکیا و دریافت باج و خرراج از آنهرا جهرت ادامرة     

-30: 0433)نوایی، های زودگذر و خونین او بود جنگ

این حادثه را در ذیل وقرایع   التواریخ ةزبد. مؤلف  34

 ق ذکر کرده است:  188

در هرا برود کره    ها بل قرنسال که گیالن ملکوک …

مقام فرمان برداری هیچ کس را گردن ننهاده بودنرد،  

مطیع و منقاد گشته، مرال فرسرتادند و خرراج قبرول     

 . 1/344: 0481)حافظ ابرو، کردند و امان طلبیدند 

فصیح خوانی نیرز ضرمن تأییرد ایرن رویرداد در      

 همین سال، حادثة مذکور را چنین آورده است: 

مرال و   اطاعت نمودن ملوک گیالنات و پیشرکش و 

فرزندان خرود بره درگراه صراحب قرران فرسرتادند       

  . 181/ 4: 0483)فصیح خوانی، 

ای، از سرید علری   ق تیمور، طی نامه183در سال 

کیا به دلیل پناه ندادن به پیر ولی، دشمن تیمور، از او 

رسرد  که به نظر مری   30: 0433)نوایی، تشکر کرده بود 

ا بعرد از  روابط بین دو حکومت حسنه بوده است، ام

مدتی روابط بین آنها تیره گشت و سید علری از دادن  

خراج امتناع کررد و حتری بره دیگرر نقرات فراترر از       

گیالن، مانند قزوین، حمله برد و با واکنش تند تیمور 

ای او . تیمور طی نامه 11: 0411)کناررودی، مواجه شد 

را دعوت به اطاعت کرد، اما سید علی کیا قاطعانره او  

پاسرخ  مبارزه طلبید و تیمور جواب نامة او را بیرا به 

گذاشت. تالش مخالفان آل کیا، همچون اسرماعیلیان  

دیلمان، امرای کوشیج و امرای هزار اسبی، برای مهرم  

جلوه دادن خطر این خاندان شیعی در گیالن، در این 

؛ 31: 0433)مرعشرری، تررأثیر نبرروده اسررت  مسررئله برری 

 دست علی کیا همچنین. سید  381/ 0: 0484سمرقندی، 

کنند  دیگری برر ضرد    تحریک و تهورآمیز اقدامات به

تیمور لنگ زد و برای تضرعیف موقعیرت سیاسری و    

نظامی تیمور، مسریر تجراری تبریرز بره خراسران در      
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.  14: 0414)پنراهی،  قزوین را برای تیمرور نراامن کررد    

 نویسد:  حافظ اَبرو، که از نزدیک شاهد وقایع بود، می

سلطانیه به تیمور خبر آوردند کره گیالنیران   از سوی 

ه.ق. اوضاع را برر لشرگریان تیمرور و     188در سال 

: 0481)حرافظ اَبررو،   انرد  امور بازرگرانی تنرگ کررده   

031 .  

اما به هر جهت، تیمور صبر و شرکیبایی خرود را   

از کف نداد و سعی در حل سیاسی منازعرة خرود برا    

که حمله بره گریالن   آل کیا نمود، زیرا کامالً آگاه بود 

پیامدهای ناگواری برای او به همراه خواهرد داشرت.   

هررای بنررابراین او فقررط برره رد و برردل کررردن نالرره  

تهدیدآمیز، برای ترسراندن سرید علری کیرا، مبرادرت      

نمود. در اینجا سید علی کیا برای جلوگیری از دامنرة  

های سرزمین مهار در اشتوانایی عدم همچنین و جنگ

ق قزوین را تخلیره  181در اوایل سال  جنوب گیالن،

. بنرا بره    13: 0414)پنراهی،  و به گیالن مراجعت کررد  

گفتة مرعشی، گیالنیان پس از ورود تیمور در یورش 

اش و رسیدن او به قزوین، به میرل و رغبرت،   ساله 4

. در  11-11 :0433)مرعشری،  آن شهر را تخلیره کردنرد   

ارای دانسرت کره یر   اینجا سرید علری کیرا چرون مری     

مقاومت در برابر هجوم و یورش سپاهیان تیموری را 

ندارد، با درایت تمام سپاه خرود را از قرزوین بیررون    

رانررد. همچنررین رد درخواسررت پناهنرردگی امیررر مرری

پیرولی از امرای حکومت طغا تیموریره توسرط سرید    

علرری کیررا، باعررث گرمرری روابررط بررین وی و تیمررور 

توانرد  کره مری    113: 0430)مرعشی، گورکانی شده بود 

دلیلی محکم بررای میرل بره حفرظ قردرت در برابرر       

 .جا )مرعشی، همانحکومت نیرومند تیمور لنگ باشد 

بررا ایررن حررال، شررواهدی وجررود دارد کرره نشرران 

دهد حاکمان محلی گیالن همیشره بریم زیرادی از    می

حاکمانی کره در فرالت مرکرزی ایرران قردرت را در      

لررب مطیررع امررر دسررت داشررتند، برره دل راه داده و اغ

اند. به عنوان مثال، لحنی که ظهیرالدین مرعشری،  بوده

ترین کرس بره حراکم الهیجران سرلطان      یعنی نزدیک

محمد کار کیا، یکی از حاکمان قدرتمند تراریخ ایرن   

ناحیه، به هنگام عبور یکی از امرای نظامی وابسته بره  

تیمور گورکانی از خراسران بره قرزوین و اردبیرل از     

گیررد،  ق به کار مری 811البرز درسال  هایجنوب کوه

دهد که حاکم الهیجان تا چه حد تمایرل بره   نشان می

این داشته که بوسعید تیموری را از خود راضی نگره  

 . 441، 440: 0433؛ مرعشی، 301: 0413)عظیمی، دارد 

اما اطاعت حاکمان محلی گیالن، به خصرو  آل  

هراً بره  کیا، از قدرت مستقر در دارالسلطنه تبریرز، ظرا  

سبب نزدیکی به گیالن، بیش از دیگران واجب بروده  

کند که به ویرژه در خصرو    است. مرعشی ذکر می

های منراطق یراد شرده از حسرن بیرگ      عزل و نصب

پادشراه  »قویونلو )اوزون حسن  که مرعشی با نرام  آق

شد. برد، کسب نظر میاز او نام می« زمان حسن بیگ

دارد کره مرعشری   شواهد متعدد در این براره وجرود   

.  431رر 448: 0433)مرعشری،  ها اشاره کرده اسرت  بدان

قویونلوها، اوضراع داخلری   البته در زمان حکومت آق

. در این  11: 0483)عادل، گیالن تا حدودی آشفته بود 

مرز خود در سرتیز  برهه کیاییان با رقبای داخلی و هم

قویونلرو  هرای آق بودند. این قضیه موجب شد ترکمن

است داخلی آن دولت دخالرت کننرد. البتره در    در سی

این برهة حسا  سید محمد کیا با در پریش گررفتن   

هررا و دیپلماسرری همگرایرری و اسررتفاده از فرصررت  

قویونلرو  تهدیدهای مشترک با دربار اوزون حسرن آق 

دربار  شورش امیر زین العابدین طرارمی و همچنرین   

سرکوب شورش قیام چراکرلو کره مرا برین آسرتارا و      

.  011: 0414)پناهی، دبیل ساکن بودند به اتحاد رسید ار

سید محمد کیا در طول روابط خود برا اوزون حسرن   
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همواره همکاری و حسن نیت خود را بره وی نشران   

داده بود و اوزون حسن در طری حکومرت خرود برر     

پهنة ایران یکی از نزدیک ترین حامیران سرید محمرد    

قویونلوهرا ترا   آق . روابط آل کیا با 014)همان: کیا بود 

دور  سلطان یعقوب دوستانه بود. از دوره زمامرداری  

سررلطان یعقرروب او برره تحریررک مخالفرران آل کیررا   

به گیالن لشرکر   811پرداخت و طی یک بار در سال 

. امرا   003: 0431؛ هینرتس،  401: 0480)میرجعفری، کشید 

پس از ایجاد رابطة خاندان صفوی با آل کیا در عصرر  

قویونلوهرا برا آل   ان یعقوب، روابط آقجانشینان سلط

ای از دشرمنی و جنرگ علیره    کیا، وارد مرحلرة ترازه  

 یکدیگر شد.

تروان بره   بدین ترتیب در ذکر حوادثی که رفت مری 

این نتیجه رسید که حاکمان آل کیا، برای حفظ منرافع و  

میل به حفظ قردرت خرود، در مرواقعی کره تشرخی       

هرای  کومرت دادند که در موضع ضعف نسبت بره ح می

یرا از طریرق ایجراد اتحراد و      اند گرفته قرار مرکزی وقت

قویونلوها و یا ترن  همگرایی با دربارهای تیموریان و آق

دادن به شرایط تحمیل شده از سروی ایرن حکرومتگران    

 توانستند حکومت خود را از قهر آنان مصون دارند.

ب( ایمن شدن در برابر حمالت حاکماان مرکا ی   

 ایران

آن سوی سپیدرود نیز خاندان آل کیرا   شک دربی

 رو به رو با مدعیان دیگری بودند و آنان نیز حاکمران  

 پس بودند. حاکمان دو سروی سرپیدرود در طرول    بیه

های حکومتی خرود، بارهرا و بارهرا بره نبررد و      سال

لشکرکشی در مناطق تحت نفوذ دو طرف اقدام کرده 

عه مذهب بودند. مقدمه این نبردها با گرایش مردم شی

: 0433)مرعشری،  لشت نشاء به سوی کیاییان آغاز شرد  

که این امر خشم حاکمران در غررب سرپیدرود      033

پس  را برانگیخت. هدف اصلی سید علی کیرا در  )بیه

این موعد از فتوحاتش، اشاعة مذهب تشیع زیدی در 

گیالن نبود. وی تمایالت سیاسی و نظامی خود را در 

زیدی پنهان نموده بود رنگ و لبا  گسترش مذهب 

در  هرا جنگ این نتایج و جزئیات . البته 83: 0484)پناهی، 

گنجررد، امررا در ایررن میرران حوصررلة ایررن مقالرره نمرری

های مرکزی وقت هر از گاهی، جانرب یرک   حکومت

گرفتنرد و ترا توانسرتند از    طرف از این حاکمان را می

 ها به نفع خود سود بردند. این درگیری

ها و اهردافش  برای موفقیت برنامهتیمور لنگ نیز 

کررد. ایرن مسرئله    ها حمایت مری از مدعیان حکومت

هرایش را  شد که او به راحتری بتوانرد نقشره   سبب می

عملی کند، زیرا این افراد حامیانی در بین مردم منطقة 

هرا و  مورد نظر داشتند و از سوی دیگر از منرابع، راه 

رای سررکوب  جغرافیای آن ناحیه آگاه بودند. تیمور ب

سربداران خراسران، مرعشریان مازنردران و کارکیرای     

گیالن از این نیروها بره نحرو مطلروبی اسرتفاده کررد      
 . 10همان: )

چیزی که در این میان در ظاهر باعث درگیرری و  

شرد،  مری  پسبیه و پیشبر بیه حاکم خاندان میان جنگ

طرور  تفاوت مذهبی بین ساکنین این مناطق بود. همان

پریش  در مرذهب زیدیره    که مردم شرق گریالن )بیره  

معتصررب بودنررد و سررعی در تبلیررة و اشرراعة آن برره  

هرای غربری گریالن داشرتند، غررب سرپیدرود       بخش

: 0488)پنراهی،  پس  نیز بر مذهب تسنن باقی ماند )بیه

سررید علرری کیررا نیررز هرردف خررود را، در اغلررب   81

برپایی  کرد و در ابتدا باها، تبلیة دین معرفی میجنگ

خواسررت مراسررم دعررا و نیررایش از خرردا یرراری مرری 

. او برا ایرن سیاسرت ظریرف      33رر 34: 0433)مرعشری،  

طلبری و  داد کره هردف او توسرعه   مذهبی نشران مری  

هرای خرود رنرگ    تصرف قلمرو نیسرت و بره جنرگ   
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. در ایرن میران    30: 0410)اوحردی،  بخشید مذهبی می

ه برا  مذهبی که آنان برگزیده بودنرد، عرالوه برر اینکر    

پرس تفراوت داشرت برا آیرین و      مذهب حاکمان بیره 

هرای مرکرزی وقرت نیرز مغرایرت      مذهب حکومرت 

های خود نگاریکه تیمور در طی نامهداشت، همچنان

با سید علی کیرا، نسربت بره اینکره او مرذهب تشریع       

: 0433)نروایی،  زیدی اختیار کررده، ایرراد گرفتره برود     

فیای طبیعی و ، اما سید علی کیا به پشتوانة جغرا 030

سیاسی گیالن و جنگجویان گیل و دیلمی خرویش از  

 . در این 33-33تهدیدات وی نترسید )نوایی، همان: 

میان هم تیمور و هم سید علی کیا، بنا به مشکالت و 

هایی که در مناطق تحت نفوذ و سلطة خرود  درگیری

آمیرز  زیستی مسرالمت داشتند، سیاست مماشات و هم

یش گرفتند. سید علری کیرا درگیرر    را با یکدیگر در پ

پس بود و تیمرور نیرز   نبرد با اسماعیلیه و حاکمان بیه

ها و فتوحات جدید. البته تیمور بعد از درگیر شورش

کشته شدن سید علی کیا در زمان سید رضرا کیرا بره    

گیالن حمله نمود، اما سید رضرا کیرا و امیرر محمرد     

یایی از او رشتی به دربار تیمور رفتند و همراه با هردا 

/ 3: 0481؛ میرخوانرد،  313: 0413)رابینرو،  دلجویی کردند 

 01. آنان تعهد دادند که سالیانه خراجی معرادل   3103

هزار رأ   4هزار رأ  اسب و  1هزار من ابریشم و 

.  113: 0434)شررامی، گرراو برره دربررار تیمررور بفرسررتند 

همچنین در دور  حکمرانی قراقویونلوها نیز آنهرا بره   

های داخلی و اشتغالشران بره فتوحرات    درگیریدلیل 

مرکزی ایران و جنرگ برا ایرالت آنراتولی بره ویرژه       

قویونلوها، رویکردی به گیالن نداشرتند و روابرط   آق

گرمی با آل کیا داشتند. مهم تررین دغدغره و مسرائل    

اساسرری قراقویونلوهررا در طررول حکومررت نسرربتاً     

ویونلرو  قکوتاهشان، نبرد با تیموریران و ترکمانران آق  

بررود، بنررابراین بررا اطاعررت ظرراهری و سرسررپردگی   

کردنرد  های محلی خود را با آنها درگیر نمیحکومت

. ایررن مسررائل فرروق الررذکر  433-434: 0433)مرعشرری، 

هرا را  نیروهای همگرایی بین آل کیا و ایرن حکومرت  

نمود و آل کیا نیز که در طول فرمانروایی بر بیشتر می

ای داخلری و دسرت   هر مناطق شرق گریالن، شرورش  

پس را در پیش روی خرود داشرتند،   اندازی امیران بیه

با پیگیری و مداومت بر روی این تاکتیک، الاقل خود 

داشرتند و  را از شر دشمن خارج از گیالن مصون مری 

وقت و تمرکز خود را صرف رسیدگی و ایمن شردن  

نمودنرد.  در برابر دشمنان و رقیبان نزدیک به خود می

قویونلوهرا هرم ایرن سیاسرت     ر قبال آقهمچنان که د

قویونلرو بره   شد و موقعی کره یعقروب آق  تعقیب می

گیالن حمله نمود، سرید علری کیرا بره صرلح و دادن      

 . 383: 0413)رابینو، امتیاز به وی تن داد 

 

 های واگرایی. زمینه4

 الف( میل به کسب قلمروی جدید توسط آل کیا

طق کیائیرران پررس از رسرریدن برره قرردرت در منررا 

پیش در گیالن، هریچ گراه میرل و عالقرة خرود را      بیه

نسبت به گسترش قلمروی سرزمینی پنهان ننمودنرد.  

سید علی کیا که از طرف سید قروام الردین مرعشری    

؛ 83: 0434)غفراری قزوینری،   مأمور فتح گیالن شده برود  

ق حکومت خرود را  131در سال   38-34: 0431رابینو، 

دم، لشررت نشرراء، اشررکور، دیلمرران، کهرر  در نررواحی

کوچصفهان، طرارم و قرزوین گسرترش داد و بردین     

ترتیب حکومرت آل کیرا را، بره عنروان یرک قردرت       

و   11: 0431)میرر احمردی،   سیاسی، رسماً تأسیس کرد 

پرس را  نشین بیهدر نخستین اقدام خود، مناطق زیدی

علیه حاکمان آن سرامان شروراند. هردف وی از ایرن     

هرای رقیرب و   درتاقدام، گسترش اراضی، ضعف قر 

)پنراهی،  پس بود پیش به بیهخارج نمودن بحران از بیه
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هررای مرکررزی و آشررفتگی . ضررعف قرردرت 41: 0488

سیاسرری پیوسررته نیررز یکرری از علررل عمررد  تشررکیل  

خصرو  آل کیرا در گریالن    های محلی، بره حکومت

شده بود و در گیالن نیز با توجه بره شررایط اقلیمری    

زمینررة تشررکیل   متفرراوت و خودکفررایی اقتصررادی، 

هرای محلری بیشرتر فرراهم برود. در گریالن       حکومت

تحرت سرلطه،    منراطق  برر  پیش تسلط فرمانروایران بیه

پس بود. ایرن امرر را بایرد در    بیشتر از فرمانروایان بیه

ماهیررت ایررن دو حکومررت و اقرردامات حکررام آنرران  

. ماهیررت ایررن   33: 0411)کنرراروردی، جسررتجو کرررد 

: 0414)پنراهی،  اری برود  حکومت مبتنی بر نظام زمینرد 

. برخی راز موفقیت و برتری سیاسری الهیجران    041

پس  تنها در تمرکرز  پیش  را نسبت به فومن )بیه)بیه

. مروارد   33ر33: 0480)عظیمی، دانند مازاد اقتصادی می

مطروحررة زیررر نرروعی احسررا  قرردرت و برتررری و 

نمرود و  جسارت را در حکام این خاندان ایجراد مری  

ه فکر تسلط و نفوذ بر مناطق دیگر در گیالن آنها را ب

انداخت. در این میان عمل جسورانة سرید  و ایران می

 علی کیا در تصرف قرزوین توسرط تیمرور گورکرانی    

تیمرور از سرگذشرت فاتحران     آن از قبل شد.می رصد

مشهوری که به گیالن هجوم برده و ناکام شده بودند، 

شکسررت  آگرراه بررود؛ از ایررن رو، برررای حفررظ آواز 

ناپذیری، خود را درگیر نبررد در گریالن نکررده برود     

. اما پیگیری این سیاست در برابر  34-30: 0433)نوایی، 

ق، تا پیش از تصررف قرزوین بره    188کیائیان تا سال 

دست آل کیا ادامه یافت و از آن زمان به بعرد تیمرور   

احسا  خطر کرد و بعد از این ماجرا، روابط تیمرور  

هرای تنردی   ا به سردی گراییرد و نامره  با سید علی کی

بین آنها رد و بدل شد. تلخی روابط بین تیمرور و آل  

طلبانة تیمرور و  های توسعهکیا صرفاً ناشی از سیاست

روش جهانگیری او نبود، بلکه در این زمان بسریاری  

از مخالفان آل کیا، نظیر اسماعیلیان دیلمان، کوشیج و 

کیا بر قزوین، بره   هزار اسبی، پس از سلطة سید علی

سلطانیه نزد تیمور رفتند و اهداف جهانگیری آل کیرا  

را بزرگ جلوه دادند و خطر آنها را بر تیمور گوشرزد  

. وی کره منتظرر چنرین     14و  11: 0414)پناهی، نمودند 

ای بود، روش خود را در برابر آل کیرا تغییرر داد   بهانه

همچنین و   31: 0431؛ مرعشی، 381/ 0: 0484)سمرقندی، 

سید علی کارکیا، برای تضرعیف موقعیرت سیاسری و    

نظامی تیمور مسیر تجراری تبریرز بره خراسران را در     

قزوین برای تیمور نا امن نمرود. حرافظ ابررو کره از     

از سوی سلطانیه » نویسد نزدیک شاهد وقایع بود می

اوضاع  188سال  در گیالنیان که به تیمور خبر آوردند

و امور بازرگانی تنگ کرده انرد  را بر لشگریان تیمور 

 4. تیمور نیز در جریان یورش  131: 0481)حافظ ابرو، 

ساله اش به ایران، قزوین را از آل کیا باز پس گرفرت  

هرای شرمال و شرمال غررب ایرران را بره       و سرزمین

 …»فرزنررد خررود میرانشرراه سررپرد. طرری ایررن حکررم 

بره،  های آذربایجان، ری، شمیرانات، دربند، بارکوسرزمین

)والره  « گیالنات با توابع آن در اختیار میرانشاه قرار گرفت

. هر چند میرانشراه آذربایجران و    3/13: 0411اصفهانی، 

ها را طی فرمان تیمور در اختیرار خرود   دیگر سرزمین

گرفت، اما از تصرف گیالن عاجز ماند و ایرن فرمران   

دربار  گیالن به اجرا در نیامرد. در تعریرف واگرایری    

د که اعضای یک واحرد سیاسری و اجتمراعی    ذکر ش

نسبت به قبول اقتدار برتر خارج از چرارچوب خرود   

ورزند و در مرورد کیائیران و روابطشران برا     امتناع می

قدرت برتر آن زمران یعنری تیموریران ایرن تعریرف      

نماید. البته این روابط پر فرراز و نشریب در   صدق می

وجرود   دور  حاکمان دیگر آل کیا برا تیموریران نیرز   

داشته است. البته بعد از کشته شدن سید علی کیرا در  

نبرد رشت، جانشین او سید رضا کیا نیز مورد حملره  
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تیمور قرار گرفت، اما به شرت پرداخت مالیرات برین   

 آن دو صلح برقرار شد.

این گرایش به توسعة قلمرویی در خاندان آل کیرا  

مخت  به دوران تیمور و تیموریران نشرد. در تأییرد    

شرود کره در دور  حاکمیرت    می مشاهده موضوع این

رر   ر سرردار دیلمری وی   سید علی کیا، میر عبدالملک

توانسررت سررلطانیه را برره تصرررف خررود در آورد و   

قویونلوها از قدرت آل کیا به وحشت افتادند و در آق

 فکر ضربه زدن به آل کیا افتادند.  

قویونلوهرا در نزدیکری   بنابراین سپاه جهانشراه آق 

وین، در برابر نیروهای متحد کیایی و رستمدار، بار قز

دیگر شکست خورد و به دنبرال ایرن پیرروزی، میرر     

های تحت حکومت جهانشاه بیگ عبدالملک سرزمین

را، کرره شررامل شررهریار، تهررران، ورامررین و ری بررود، 

متصرف شد. سپس میرر عبردالملک دف فیروزکروه را    

ایرن دف گمرارد   ای برر  کیا فتح و نماینرده نیز به نام آل

.  381، 383: 0431؛ رابینرررررو، 33-41: 0431)الهیجررررری، 

هرا  طلبیقویونلو نیز در برابر توسعههمچنین رستم آق

: 0414)پنراهی،  و تصرفات ارضری آل کیرا ناکرام مانرد     

041 . 

 ب( عامل جغرافیا

متفاوت جغرافیرایی برا    هایویژگی دلیل به گیالن،

 حکومرت  مخالفران  پناهگراه  همواره ایران، دیگر مناطق

 وجرررود  .041   ،0438 اسرررت )دینررروری، بررروده

های انبوه که تنها بررای سراکنان همرین ناحیره     جنگل

هرای  شناخته شده بود، احاطره شردن برا رشرته کروه     

های خا  منراطق  مرتفع البرز، رطوبت باال و بیماری

هررای صررعب العبررور، راه را بررر هررر  مرطرروب و راه

: 0411)کنراررودی،  ود ای به ایرن ناحیره بسرته بر    بیگانه

. جغرافیای طبیعی گیالن قلمروهای متعدد برای  030

 شراهد  رو ایرن  از برود.  آورده وجود حاکمان محلی به

های کوچک محلی در گریالن هسرتیم   حکومت تعدد

. در ایررن میرران سررپیدرود از اهم یررت  3: 0414)پنراهی،  

در تحروالت   را مهمری  نقش و خاصی برخوردار است

های پیرامون خود داشرته  دی سرزمینسیاسی و اقتصا

 است.

در منابع دور  مغول که به دور  مورد بررسی این 

پریش و  پژوهش نزدیک تر است، از دو اصطال  بیره 

پس برای تمایز نواحی گیالن استفاده شرده اسرت   بیه

. این تقسیم بندی صرفاً یک تقسیم  31: 0483)کاشانی، 

مدیردی  هرای  بندی جغرافیایی نبروده اسرت و مردت   

ق صرحنه  01-8تاریخ گیالن، به خصو  در قررون  

منازعررات بررین ایررن دو منطقرره برروده اسررت. آل کیررا 

همچنان که از تنوع آب و هوایی گیالن که بره رشرد   

انواع درختان میروه و محصروالت کشراورزی منجرر     

شده است و همچنرین آن را مسرتعد کشرت ابریشرم     

و مند شد، این آب و هروای خرا    ساخته بوده بهره

ناحیة جغرافیایی ویژه، برای آنها نوعی سنگر دفراعی  

 در برابر هجوم بیگانگان را نیز مهیا نموده بود. 

گیالن قبل از آل کیا تجربة حمله به آن سرامان را  

به خود دیده بوده است. کسی که برای اولین بار، بره  

طور جدی، به فکرر حملره بره گریالن افتراد و حتری       

اولجایتو، ایلخران مغرول    تصمیمش را نیز عملی کرد،

 3جنگرری کرره بررین طرررفین روی داد، در  3بررود. در 

جنگ پیروزی از آن سپاه اولجایتو و در یک جنگ به 

. اما آنچه  413: 0413)عظیمی، نفع گیالنیان رقم خورد 

ی هرا حکومت بسات نشد موفق نیز اولجایتو است مسلّم

محلی گیالن را برچیند و گیالن را بره دلیرل شررایط    

. شراید   10، 11: 0483)کاشرانی،  جغرافیایی تررک کررد   

عامل اصلی عدم توجه مغوالن بره گریالن، موقعیرت    

طبیعی و جغرافیایی آن و همچنرین درگیرری مرداوم    

ایلخانان به ممالک مصرر و فرمرانروای اردوی زریرن    
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  .31: 0414)پناهی، بود 

ا در دور  جهانگشایی قاهر چون تیمور نیز البته م

شاهد این هستیم که وی به گررفتن براج و خرراج از    

 .  11: 0488)پناهی، داده است  رضایت کیا آل خاندان

 از بسرررریاری  ق 811-110) سررررال از تیمررررور

هرای آسریای مرکرزی و شررق را در اختیرار      سرزمین

گرفت و با نهایرت قردرت فرمرانروایی کررد. او کره      

زیرک بود، با توجه بره موقعیرت جغرافیرایی و     فردی

طبیعی گیالن از حمله به این منطقه چشم پوشی کرد 

و در عوض از آنها درخواست اطاعت و مالیات کررد  

و آل کیررا نیررز برره منظررور دوری از جنررگ مبلغرری را 

 پرداخت.سالیانه به عنوان مالیات به تیمور می

دلیل  این جهانگشا پس از ورود به خاک گیالن به

ناسازگاری سربازان و احشرام آنهرا برا آب و هروای     

دانست گیالن، تصمیم به این امر گرفته است. وی می

که جغرافیای طبیعی گیالن برای هر مهراجمی سردی   

غیرقابرررل عبرررور برررود. در عصرررر قراقویونلوهرررا و 

ها با توجره بره   قویونلوها نیز، پادشاهان این سلسلهآق

دانسرتند، امرا بره    ود میاینکه آل کیا رامدعی جدی خ

دلیل شرایط اقلیمری گریالن خرود را آمراد  تصررف      

. پرس آل کیرا بره     010: 0434)شامی، دیدند گیالن نمی

مدد موقعیت جغرافیایی و آب و هوای خا  منطقره  

ترررین توانسررتند خررود را از گزنررد حمررالت بررزرگ 

دشمنان زمانه حفظ نمایند و ایرن سررزمین بره مردد     

های انبوه و منراطق  ایی و جنگلهمین شرایط جغرافی

العبور و رطوبت باال توانست دوبراره حاکمران   صعب

خود را محفوظ دارد و ایرن میرل و نیرروی محرکرة     

 واگرایی را در آنان تشدید کند.

 ج( مذهب متفاوت

های مهم، در مقولرة واگرایری   یکی دیگر از مؤلفه

های مرکرزی وقرت، داشرتن    مابین آل کیا و حکومت

هرا برود. آل کیرا پیررو     وت با آن حکومتمذهب متفا

هرای سرنی   شیعه زیدی و در جهت مخالف حکومت

پس در غرب گریالن ماننرد   مذهب ایران و خاندان بیه

هرای مرذهبی   اسحاقیة فومن بودند. در مورد درگیری

پرس کره از موضروع ایرن پرژوهش      پیش و بیهبین بیه

 شود.خارج است، سخنی در این مجال رانده نمی

ه هر جهت، جغرافیای طبیعی گیالن سربب  باری ب

شده است تا این والیت با سایر منراطق ایرران رونرد    

ای در طرول تراریخ داشرته    تاریخی و مذهبی جداگانه

باشد. سرزمین گیالن حتی نسربت بره مازنردران نیرز     

های انبوه روند دینی متفاوتی داشته است، زیرا جنگل

داخرل گریالن   و در هم تنیده، عبور بومیان را نیرز از  

ساخت، از این رو بیشتر فاتحان تاریخ در ناممکن می

)ظهیرالردین مرعشری،   انرد  فتح این سرزمین ناکام مانرده 

؛ بنابراین ویژگی طبیعی و اقلیمی آن سبب   043: 0431

هرای  شده است تا مخالفان مذهبی و سیاسی حکومت

ترین پناهگراه و  مرکزی ایران، گیالن را به عنوان مهم

های سیاسی و مذهبی خود قررار دهنرد   عالیتمرکز ف

 .  83: 0438؛ اولیاءاهلل آملی، 00/111: 0438)ابن اثیر، 

ق برا فعالیرت علویران در ایرن     4از نیمة دوم قرن 

سرزمین، مذهب تشیع زیدی میان گیالنیان راه یافت، 

بنابراین مرردم ایرن سرامان، در نتیجرة فشرار نظرامی       

نرد، بلکره در نتیجرة    اعراب به دین اسالم روی نیاورد

تبلیغات و نفوذ شخصیت حسن بن زید و ناصر کبیر 

؛ فرای، 118: 0431)ابن اسفندیار، به آیین زیدی گرویدند 

. بدین ترتیب کیائیان تحت ترأثیر مرذهب    080: 0434

تشیع زیدی قدرت را به دست گرفتند. سید علی کیرا  

ها هدف خرود را تبلیرة دیرن معرفری     در اغلب جنگ

در ابتدا با برپرایی مراسرم دعرا و نیرایش از      کرد ومی

او برا    34، 31: 0431)مرعشری،  خواسرت  خدا یاری می
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داد هردف او  این سیاست ظریف مرذهبی نشران مری   

طلبی و تصرف قلمرو و تصرف قلمرو نیسرت  توسعه

 )کنرارودی، بخشرید  هایش رنگ مذهبی مری و به جنگ

 هرای دینری آنهرا کره در    سیاسرت  از . یکی 033: 0411

ماندگاری حکومتشان نقش داشت، انتسراب آنران بره    

امام سجاد )ع  بود. آل کیا ادعای سیادت داشرت بنرا   

به تأیید بیشتر مورخان آنان دارای نسب عالی بودنرد  

. بعررد از کترراب   34، 31؛ 0411بیگ ترکمرران، )اسررکندر

مجالس المؤمنین، رابینو اولین محققی است کره ایرن   

کراملی از شرجره نامرة     نسب نامه را تأیید و صرورت 

. آنهرا برا ایرن     040: 0431)رابینو، آنها ارائه کرده است 

اقدام و اعمال خرود گویرا دنبرال کسرب مشرروعیت      

برای خود در برابر حاکمان مرکزی ایرران بروده انرد.    

مسئله و یا به عبارت دقیق تر، دغدغة مشروعیت بره  

عنوان پیش شررت قردرت و تروجیهی از حاکمیرت،     

عنوان یکی از مباحث محروری در تراریخ   همواره به 

.  14-10: 0418)فیرحی، سیاسی ایران مطر  بوده است 

آن  برابرر  در دیگرران  تمکرین  و اعمال قدرت سیاسری 

مستلزم پشتوانة معنایی بود که حق حکومت را بررای  

حاکم و جهت توجیه مردم بررای اطاعرت مشرخ     

 ؛ لرذا دغدغرة مشرروعیت و    03: 0481)بیتهرام،  کند می

هررا را برره  هررای نهادینرره کررردن آن حکومررت  روش

داشت. در همین راستا، آنان ترفندهای متعددی وا می

همررواره سررعی داشررتند تررا برررای اسررتمرار و دوام    

حاکمیت، حکومت خود را با انرواعی از مشرروعیت   

بیارایند و از همه امکانات موجود در جامعره کره بره    

ت نوعی با قدرت و سیاسرت مررتبط برود، در خردم    

و   31-33: 0411)کاتوزیران،  منافع قدرت سود جوینرد  

در این راستا، نسبت به عنروان منبرع دائمری و پایران     

توانست ابزار کارآمدی ناپذیر قدرت، در کنار دین می

. حکام آل کیا نیز با علم  43: 0410)شعبان زارعی، باشد 

بر این مسائل، از دین بره عنروان ابرزار مشرروعیت و     

پس و مرکرزی ایرران   بیه حکام برابر در مقبولیت خود

 استفاد  شایان نمودند.

هرای سیاسری امکران گسرترش     دفع خطر قردرت 

هرا  تشیع را به خاندان کیایی داد. چنانچه این قردرت 

قوی تر از آل کیا بودند، تالش داشتند تا جای ممکن 

با آنها درگیر نشوند و سیاست مسالمت آمیرزی را در  

ردی کره برا تیمرور در زمران     پیش گیرند. مانند برخو

گرچره    1/344: 0481)حافظ ابررو،  سید علی کیا داشتند 

این اقدام تیمور و دیگران نوعی تاکتیک نظامی برود،  

زیرا او در همان زمان بخش زیادی از سرادات شریعه   

مذهب مازندران را قتل عام نمود برخی را تبعید کرد 

تسراب آل  . تیمور گورکانی ان 3/3183: 0481)خواندمیر، 

ای قرار داد تا از اطاعرت آنهرا   کیا به اهل بیت را بهانه

برداری کند و برا کمتررین هزینره    نسبت به خود بهره

/ 1: 0413)یرزدی،  نفوذ و قردرت خرود را بسرط دهرد     

. با این حال حمایتی که در اوایل عصر تیمروری   418

نسبت به خاندان پیامبر از سوی تیمور و شاهرخ شرد  

و در رأ  آن سررادات برره   موجررب گشررت تشرریع 

موقعیت خوبی دست یابند، به ویژه اقردامات تیمرور   

در لعن یزید و معاویه و کشرندگان امرام حسرین )ع     

در ظاهر سبب شرد، شریعیان تیمرور را حرامی خرود      

توان نتیجره گرفرت   پس می  33/ 8: 0431)صفا، بدانند 

که برخرورداری آل کیرا از مرذهبی متفراوت باحکرام      

توانست به عنوان یک نیرروی واگررا   میمرکزی ایران 

و گریز از مرکز عمل کند. این مذهب متفاوت اگرچه 

هرای ظراهری بعضری از حکرام وقرت      گاه با حمایت

هرا نارضرایتی و بهانره    شد، اما آن حکومتمواجه می

توانستند پنهان هایشان را نسبت به این امر نمیتراشی

 کنند.
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 د( اقتصاد توانمند و با ثبات

برره  میررل در تأثیرگررذار و اصررلی نیروهررای زا یکرری

هرای  واگرایی در حاکمران آل کیرا، برترری و مزیرت    

شرک اسرتقالل   اقتصادی خطة گیالن بوده اسرت. بری  

 دارد. سیاسررری ثبرررات در مهمررری نقرررش اقتصرررادی

هایی که از توان اقتصادی براالیی برخروردار   حکومت

اند. در اغلب مروارد تجربرة مروفقی را در حفرظ     بوده

)کنرراررودی، انرد  مسررتقل و قدرتمنرد داشررته  حکومرت 

برخررری از پژوهشرررگران معتقدنرررد کررره  . 81: 0411

ای اقتصررادی دور  مررورد نظررر ترررین مشخصررهمهررم

فقردان قردرت   »، «هرای متعردد قردرت   وجود بلوک»

دسرت بره دسرت شردن     »، «مرکزی مسلط در منطقره 

نبودمالکیرت خصوصری برر    »، «پیاپی قدرت سیاسری 

، «اجتماعی برای انباشت ثرروت فقدان امنیت »، «زمین

غلبرة اقتصراد   »، «بازارهای کوچک و محدود محلری »

مازاد اقتصاد غیرمتمرکرز  »، «معیشتی و باز تولید ساده

و روابط محدود و گسریخته و نرامنظم اقتصرادی برا     

؛ 003، 003: 0413)رهنمرایی، بوده است « خارج از منطقه

رد اضافه ای که باید به این موا. نکته 41: 0480عظیمی، 

کرد این است که هرر چنرد اقتصراد ایرن دوره دارای     

هرای ذکرر شرده اسرت و در عمرل شرهرهای       ویژگی

کوچک گیالن دارای ارتباطرات محردود تجراری برا     

اند، با این وجود نباید از یاد برد که پیرامون خود بوده

ایررن خصوصرریت خررا  منطقرره برروده اسررت و برره  

ل کیا، های محلی حاکم آن علی الخصو  آحکومت

این فرصت را داده تا به شکلی مسرتقل از حکومرت   

مرکزی از اقتصاد پر توانی برخوردار شوند و در امور 

با   11: 0411)کناررودی، سیاسی خود نیز مستقل باشند 

توجه به اقلیم خرا  منطقرة گریالن، شرغل اساسری      

ساکنان گیل و دیلم زراعت و دامرداری بروده اسرت.    

پیش  به دلیل همجرواری برا   نواحی شرقی گیالن )بیه

هرا بره جلگره زودترر از     مازندران و نزدیکی کوهپایه

ای بره اقتصراد   های جلگهنواحی غربی آن در قسمت

  . 4/003 :0413 رهنمایی،)است  آورده روی کشاورزی

در زمینة تولیدات کشاورزی که آل کیا را مسرتقل  

تروان  کررد، مری  های مرکزی میو بی نیاز از حکومت

اع مرکبات، انگور و انجیر از منطقة دیلم اشراره  به انو

و همچنرین محصرول     311-301: 0430)مقدسری،  کرد 

استراتژیک گیالن، یعنی برنج کره نره تنهرا در داخرل     

 کرررده اسررت، بلکرره  نیازمنرردی مررردم را تررأمین مرری 

به آذربایجان و کشورهای عربی جهت مصرف برازار  

شررده اسررت داخلرری و مصررارف حجرراج صررادر مرری

در جلگررة مرطرروب و بررارانی    031: 0433رایرری، )فخ

گیالن، تنها غلرة قابرل کشرت بررنج اسرت و تجربرة       

انسان ساکن در جلگه به او آموخته اسرت کره بررای    

بهره مندی بیشتر از منابع محیط در شرایط اقتصرادی  

ررر اجتمرراعی مفررروض، کشررت برررنج برریش از هررر  

داشرته و   تناسرب  جغرافیرایی  شررایط  این محصولی با

صررادی ترررین شررکل تولیررد کشرراورزی محسرروب اقت

 .  81: 0488)عظیمی، شود می

خاندان آل کیا، با علم برر اهمیرت ایرن محصرول     

مهم در استقالل سیاسی و اقتصادی آن بررای تسرهیل   

در کشت آن دست به اقرداماتی نیرز زدنرد کره یرک      

نمونة آن را مرعشی در مورد احداث بنردی برر روی   

آبرری کشرراورزان سررفیدرود برررای حررل مشررکل کررم 

از   13، 14: 0433 )مرعشی،است  برنجکار به میان آورده

محصوالت مهم کشاورزی و دامی گریالن نیرز در آن   

توان به گندم و جو، زیتون، چای اشراره کررد   ایام می

 .  1/011: 0433؛ اشپولر، 413: 0413)رابینو، 

در برخی منابع از فراوانی ماهی در این منطقه یاد 

: 0434؛ خوانرردمیر، 1/301: 0430دسرری، )مقشررده اسررت  

که سود سرشاری را عاید مرردم ایرن نرواحی      3/331
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کرد. تجارت ماهی پرس از ابریشرم سرودآورترین    می

 .  014: 0483)خودزکو، شد مشاغل گیالن محسوب می

گیالن به واسرطة یکری از محصروالت خرود کره      

های مختلف تاریخی از اهم یت ابریشم باشد در دوره

ت جهانی خاصی برخروردار گشرت. ابریشرم    و شهر

گیالن موجب کسب آوازه، هم برای ایران و هم برای 

ایررن ایالررت، در میرران مررردم دیگررر کشررورها گردیررد 

. گیالن در دور  ایلخانیان و پس از   031: 0480)ثواقب، 

دشرت ترولم، رشرت فرومن و      3آن تیموریان نیرز از  

ت هر الهیجان نام برده شده است و در بیان محصوال

: 0433)مستوفی، چهار شهر، ابریشم نیز ذکر شده است 

114 ،113  . 

در دور  حاکمیررت خانرردان آل کیررا نیررز، ابریشررم 

نقش مهمری در مناسربات سیاسری و اقتصرادی ایرن      

خاندان داشته است تا جایی که گاه بررای بره دسرت    

آوردن دل دشمنانی کره خرود را تسرلیم آنران کررده      

یا بررای آزادی و مبادلرة     31،30: 0433)مرعشی، بودند 

و یا بره عنروان مالیرات،      31، 30)همان: اسرای جنگی 

/ 1: 0481)حرافظ ابررو،   گرفرت  مورد استفاده قررار مری  

در زمران    1/3110: 0481؛ تتوی، 113: 0431؛ شامی، 0103

ترین رقرم  قویونلوها نیز پرداخت سنگینحکومت آق

تحمیرل   ندرانماز و گیالن مردم به ابریشم خراج و باج

 . 831: 0483)منصوری، شده بود 

شرود کره آل کیرا از ابریشرم بره      پس مشاهده می

های مختلفی که در عنوان یک وزنة سیاسی در پرتگاه

اند برای طول دوران زمامداری خود با آن مواجه بوده

انرد.  نموده شایانی استفاده خود سیاسی زمامداری حفظ

از اینکره نروعی   این کاالی با ارزش همچنین جردای  

استقالل اقتصادی برای حکام آل کیا در پری داشرت،   

توأمان باعث تقویت استقالل سیاسی آنران نیرز شرده    

اسررت و آنرران برره اقتضررای شرررایط و زمانرره از ایررن  

هررای سیاسرری خررود را محصررول پرررارزش اسررتفاده

های زمانه را نیرز  بردند و مستقل بودن از حکومتمی

انرد و  کررده د جستجو میدر این کاالی مهم و پر سو

این کاال نه تنها از زمان تیمور، بلکه قبل از آن نیرز از  

شرق و جنوب شرقی )بنادر عمران  از منرابع درآمرد    

؛ باسرتانی  011: 0411)کنرارودی،  شد تجاری مسحوب می

 .  001: 0431باریزی، 

 

 . مسئلة معیشت و مبارزة مداوم دهقانی5

، بنا بر مقتضیات گونه که ذکر آن رفتگیالنیان آن

جغرافیای طبیعی و آب و هروای خرا  منطقره، در    

هایی که دارای آب کافی بودند به کشت و زرع زمین

شدند و از طرف دیگر حکومرت آل کیرا،   مشغول می

حکومتی مبتنی برر نظرام زمینرداری و زراعرت بروده      

است که کشراورزان بایرد بره ایرن حاکمران مالیرات       

ر کتابش چنرد نروع از   کردند که مرشی دپرداخت می

 . 303: 0433)مرعشی، نماید می ذکر را هامالیات این

 درازای تراریخ بره    در کیائیران  باالخ  و گیالنیان

هررای مسررتعد هررای طبیعرری و زمررینواسررطة موهبررت

کشاورزی که در اختیارشان بوده است، هماره تولیرد  

انرد. سرادات   مازاد نسبت به دیگر مناطق کشور داشته

ای قردرت را بره دسرت گرفتنرد کره      منطقهکیایی در 

بیشتر برر اسرا  مناسربات کشراورزی و دامپرروری      

استوار بود. گیالن که در دور  حاکمیت آل کیا شاهد 

های متعدد قدرت بوده است و اقتصراد  حضور بلوک

 چشم به گیالن در ایام این در ساده تولید باز معیشتی و

د و خورد و برازار کره نقرش اساسری را در خریر     می

کررد کوچرک و   فروش کاال در آن برهه نیز ایفرا مری  

  41: 0480عظیمی، )محدود به محلی خا  بوده است 

های اصلی تراریخ قردیم گریالن،    البته یکی از ویژگی

فقدان شهر بوده است که علت آن در مطالب باال بیان 
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تررین شرهر یعنری    بینریم برزرگ  که میشد و همچنان

دور  طوالنی تاریخ قدیم  الهیجان، تختگاه آل کیا، در

گیالن تا ضمیمه شدن گریالن بره دولرت مرکرزی در     

ق در شکوفاترین دوران خود تنها حردود  0110سال 

هزار نفر جمعیت را در خرود متمرکرز کررده برود      3

. شرریو  تولیررد و معیشررت خررا   08: 0413)عظیمرری، 

های مرکزی را نسربت بره   ساکنان منطقه که حکومت

گذاشت و موقعیت اقلیمی می آنان به حال خویش وا

خرارج از   دیگرر  هرای قردرت  به نیاز بی گیالن، آنان را

دهقانرران و   018: 0411)کنررارودی، کرررد گرریالن مرری 

حاکمان گیالنی به علت وفور منابع آبی در آن منطقه 

با توجه به خشکی اقلیم و کمبود منابع آبری در اکثرر   

بررداری  مناطق کشور و با علم بر اینکه کنترل و بهره 

ها بوده است، حکرام آل  این منابع در دست حکومت

کیا هیچ کمبود و وابستگی آبی بره آنران را در خرود    

 کردند.احسا  نمی

هرا  از سوی دیگر سرزمین گیالن، سرزمین جنبش

 های برر ضرد حاکمران زمانره بروده اسرت کره        و قیام

هایی از آن را قبل از روی کار آمردن آل کیرا و   نمونه

محلی دیگر در گیالن شاهد هستیم کره   هایحکومت

توان به قیام مشرترک مرردم گریالن و    از آن جمله می

طبرستان، به رهبری حسن بن زید، و قیامی دیگر بره  

: 0413)حرراج سررید جرروادی، رهبررری حسررن االطررروش 

خود آل کیا نیز در برابر حاکمران وقرت     130، 1/131

توان بره شرورش خران    دست به شورش زدند که می

د خران کیرایی در دور  شراه تهماسرب صرفوی      احم

: 0434؛ فومنی، 088: 0411)اسکندر بیگ منشی، اشاره نمود 

های متعردد  ها و شورشدر واقع علت اصلی قیام  33

مررردم گرریالن را بایررد در روحیررة مررردم ایررن سررامان 

جستجو کرد. آنها مردمی غیور و سلحشور بودند کره  

خواسرتند و  پا می عدالتی بهدر برابر ظلم و جور و بی

در راه دفاع از حرق و حقیقرت از برذل مرال و جران      

  130، 1/131: 0413، )حراج سرید جروادی   دریة نداشرتند  

البته این روحیه سرکش و مبارز  مردم گریالن، طبعراً   

برای شاهان و امرای مرکرزی ایرران شرناخته شرده و     

شد کره آنران   مسبوق به سابقه بوده است و باعث می

ا گذارند و همین شیو  تولیرد  گیالن را به حال خود و

هایی که در ایرن منطقره همرواره بره وقروع      و جنبش

پیوسررته بررود، نیروهررای واگرایرری را بررین دو طرررف  

 نمود.تشدید می

 

 . نتیجه  6

 در گریالن  ثبرات  برا  و مهرم  محلی هایحکومت از

باشند. این خاندان دور  مورد بحث خاندان آل کیا می

پریش در شررق   قه بیهقرن بر منط 1توانستند به مدت 

طرور کره   گیالن با قدرت تمام حکومت نمایند. همان

در مطالعة انجام شده گفته شد، این خاندان توانسرتند  

که با هوشمندی و درایرت کامرل خرود را از مهلکرة     

هررای مرکررزی وقررت ایجرراد شررده توسررط حکومررت

 ای از زمان بنا بر مقتضیات زمانهبرهانند. آنها در برهه

ی هرا حکومرت  برا  شردن  همگررا  و ابطره ر ایجراد  پی در

مرکررزی مسررتقر در ایررران بودنررد کرره ایررن نیررروی   

توان در میل به حفظ قدرت و ایمرن  همگرایی را می

شدن در برابر حمالت حاکمان مرکزی ایران جستجو 

نمود و کیائیان برای نگه داشت این نیروهای محرکرة  

دادنررد در همگرایرری، در مررواقعی کرره تشررخی  مرری

های قدرتمنرد  تری نسبت به حکومتموضع ضعیف 

آن دوره مانند تیموریان قرار دارند یرا برا آنران عقرد     

کردند و یا به شرایط تحمیل شده اتحاد و دوستی می

دادنرد و در  از سوی آنان مانند بستن مالیات ترن مری  

مورد حکومت قدرتمندی چون صفویه با گرویدن به 

ر و تشیع دوازده امرامی خرود را بره آنران نزدیرک تر      
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همسوتر نمودند. همچنین چون این حکام محلری برا   

پس همواره در حال جنگ و سرتیز  حاکمان مناطق بیه

بودند، این اطاعت ظاهری و سرر سرپردگی آنران برا     

شاهان مرکزی ایران و درگیر نکرردن خرود برا آنران،     

شد که وقت و انرفی خود را صرف مقابلره  باعث می

. چنانچه ذکرر شرد،   نمایندبا رقبا و مدعیان داخلی می

آل کیا در دور  مورد بحث، در عصر اُمرای تیمروری،  

قویونلوهررا، بررا برخررورداری از   قراقویونلوهررا و آق

فاکتورهای جغرافیایی، انسرانی، اقتصرادی و مرذهبی    

خا  منطقه، از این عوامل به عنوان نیروهای تشدید 

 ایرن  تروان می که نمودند کنند  میل به واگرایی استفاده

واگرایی و گریز از مرکرز برودن را در میرل     به شگرای

به کسب قلمروی جدید توسط آنان در مواقع ضعف 

های وقت و عامل جغرافیا و شرایط اقلیمری  حکومت

خا  منطقه و همچنین مذهب متفاوت آنران یعنری   

شیعة زیدی که کامالً متفاوت برا مرذهب رسرمی آن    

هررا و همچنررین همسررایگان آنرران در زمرران حکومررت

پس بود اشاره نمرود. از مهرم   های محلی بیهمتحکو

ترین مسائلی که مقوم استقالل سیاسی خاندان آل کیا 

شررد اسررتقالل اقتصررادی آن منطقرره برره دلیررل    مرری

برخورداری از تجارت ابریشرم و نزدیکری بره خرط     

سرراحلی و دریررا و همچنررین کشرراورزی و زراعررت  

گسترده در این منطقه به دلیل حاصرلخیزی خراک آن   

اشد که باعرث افرزایش میرزان تولیرد در منراطق      بمی

تحت حکمرانری آنران و بره تبرع آن داشرتن اقتصراد       

شرد. در آخرر مسرئلة    خودکفا و مستقل از مرکرز مری  

معیشت و مبارز  مداوم دهقرانی مرردم ایرن خطره از     

هرای  مستقل بودن از حکومت و واگرایی به میل دالیل

ن مرکزی یاد شده است و نتیجره گرفتره شرد کره ایر     

منطقه به دلیل شیوه خا  معیشتی خرود و فراوانری   

هرای پری در   منابع آبی و همچنین مبارزات و جنربش 

پی قبل از روی کار آمردن کیائیران و بعرد از آنران و     

روحیه سلحشروری و جنگراوری مرردم ایرن سرامان      

باعث رهرا کرردن و وا گذاشرتن اداره ایرن سررزمین      
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هرا و  های متمرکزی نبودند و این همگرایری حکومت
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هرای مرکرزی بروده    حکومت با شدن یکی و همگرایی

 است.
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