خاناحمدگيالنے
وشاهعباساول
ماشااهلل فرهادي

دبير تاريخ پلدختر

مقدمه
مدتها پيش از تشكيل دولت صفوي ،سرزمين
گيالن به دو بخش بيهپيش و بيهپس تقسيم شده بود.
بيهپيش به بخش شرقي سفيدرود ،به مركزيت الهيجان،
گفته ميشد كه حكومت آن در دست خاندان كاركيا
بود .بيهپس نيز به بخش غربي سفيدرود ،به مركزيت
رشت ،گفته ميشد كه حكومت آن در دست خاندان
اسحاقيه بود .سادات كاركيا پس از سقوط ايلخانان
در صدد كسب قدرت و تسلط بر گيالن بهخصوص
بخش شرقي سفيدرود (بيهپيش) برآمدند و توانستند از
سال  769تا 1000هـ .ق بر اين منطقه حكومت كنند.
آخرين فرد اين خاندان خاناحمد خان (خاناحمد
دوم) ،معاصر با شاهطهماسب ،شاهاسماعيل دوم،
شاهمحمد خدابنده و شاهعبّاس اول بود .در اين مقاله
كه با عنوان خاناحمد گيالني و شاهعباس اول تهيه
شده ،با تكيه بر منابع اصلي ،علل ،چگونگي و نتيجه
قيام خان مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژهها :خان احمد گيالني ،شاهعباس ،خاندان
كاركيا.
علل و زمينههاي طغيان خاناحمد گيالني
الف .مخالفت با سياست تمركزگرايانهي شاهعباس
هنگام جلوس شاهعباس بر تخت سلطنت ايران،
(996هـ .ق) اوضاع داخلي ايران بسيار آشفته و پريشان بود.
شاهعباس براي نجات ايران از خطر تجزيه و فروپاشي ،و
به منظور تغيير وضع موجود و استقرار نظم نوين عباسي،
مصمم به ايجاد تمركز و يكپارچگي سياسي و برانداختن
ملوكالطوايفي گرديد .به قول شاردن ،شاهعباس ،براي
جلوگيري از تقسيم و تجزيهي مجدد قلمرو سلطنتي
خويش ،مصمم شد سراسر كشور را با قوهي قهريه رام
گرداند 1.در اين زمان خاناحمد گيالني ،حاكم بيهپيش
در دورهي سلطانمحمد خدابنده (996ـ)985با استفاده
از پيوند خانوادگي با خاندان صفوي و ناتواني شاه و
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تالش و تمايل
خاناحمد براي حفظ
و توسعهي حكومت
محلي خود ،كه آن را
بهصورت حكومتي
شاهانه و دولتي در
درون دولت صفوي
درآورده بود ،مخالفت
آشكار با سياست
تمركزگرايانهي
شاهعباس بود

دولت مركزي توانسته بود قدرت و قلمرو خود را توسعه
دهد .به قول نصراهلل فلسفي ،خاناحمد در تمام مدت
پادشاهي شاهمحمد خدابنده فرمانرواي مطلق گيالن
بود 2.خاناحمد در طول چهار سال آغازين پادشاهي
شاهعباس از اوضاع پر هرج و مرج ايران استفاده كرد
و بيآنكه كوچكترين اعتنايي به قزوين و پادشاه جوان
داشته باشد ،كوس استقالل ميكوفت 3.تالش و تمايل
خاناحمد براي حفظ و توسعهي حكومت محلي خود،
كه آن را بهصورت حكومتي شاهانه و دولتي در درون
دولت صفوي درآورده بود ،مخالفت آشكار با سياست
تمركزگرايانهي شاهعباس بود.

كه بيم از نفوذ مذهبي و معنوي خاندان كاركيا،
بخصوص خاناحمد ،شاهطهماسب و سپس شاهعباس
را به لشكركشي به گيالن وادار نمود 9.تداوم نفوذ
سياسي ـ مذهبي خاندان كاركيا ،حكومت محلي آنها
در گيالن را به رقيبي سياسي ـ مذهبي براي دولت
صفوي تبديل كرده بود .خان احمد اين رقابت را در
زمان شاهطهماسب آغاز و تا زمان شاهعباس ادامه داد.
ميتوان اميدواري خاناحمد به بهرهبرداري از نفوذ
مذهبي و معنوي خاندان كاركيا در ميان اهالي بيهپيش
را يكي از علل و زمينههاي قيام وي عليه شاهعباس
محسوب كرد.

ب .نفوذ مذهبي خاندان كاركيا
سادات كاركيا (آل كيا) كه شيعهي زيدي بودند
و خود را از نسل امام زينالعابدين(ع) ميدانستند،
پس از فروپاشي حكومت ايلخانان مغول ،نهضتي
سياسي ـ مذهبي در منطقهي بيهپيش گيالن (760
هـ .ق) ايجاد كردند و در سال  769موفق به تسلط
بر اين منطقه شدند 4.از اين پس در سايهي حمايت
خاندان كاركيا ،زمينه براي رواج مذهب شيعهي
زيدي در نواحي گيالن ،بهخصوص منطقهي بيهپيش،
فراهم شد .در اواخر قرن نهم ،خاندان كاركيا از چنان
قدرتي برخوردار بودند كه كاركيا ميرزاعلي توانست
اسماعيل ميرزاي صفوي را كه تحت تعقيب و تهديد
رستم ميرزاي آققويونلو بود ( 898هـ .ق) پناه دهد و
مدت ششسال از وي حمايت و پذيرايي كند (905هـ
.ق) 5.بنابراين ميتوان گفت نهضت سياسي مذهبي
صفويان در روند دستيابي به تاج و تخت ايران بسيار
مديون خاندان كاركياي الهيجان بود.
خاندان كاركيا كه طي سالهاي  909تا  911به
شدت درگير اختالفات داخلي بودند ،حاكميت و
6
تفوق سياسي دولت تازهتأسيس صفوي را پذيرفتند.
كاركيا خاناحمد اول (940ـ )911در دورهي حكومت
بر بيه پيش از شيعهي زيدي به شيعهي اثنيعشري
تغيير مذهب داد 7.از اين پس خاندان كاركيا شروع به
ترويج مذهب اثني عشري در ناحيهي بيهپيش نمودند.
بنا به گزارش قاضي نوراهلل شوشتري و قاضي احمد
غفاري ،خاناحمد دوم (1000ـ )943نهايت تالش و
كوشش را براي ترويج مذهب شيعهي اثني عشري
در ناحيهي بيهپيش داشته است 8.با گرايش خاندان
كاركيا به شيعهي اثني عشري و جانشين كردن اين
مذهب به جاي زيديگري ،اين خاندان موقعيتي
برتر از صفويان درگيالن پيدا كرده بودند ،تا جايي

اقدامات خاناحمد در طغيان عليه شاهعباس
خاناحمد در پنجسال آغازين سلطنت شاهعباس،
با استفاده از آشفتگي اوضاع ايران و بهرهگيري از
پيشينهي حكومتي و نفوذ مذهبي و اجتماعي محلي،
و به منظور حفظ حكومت محلي خود و مقاومت و
مخالفت در برابر سياست تمركزگرايانهي شاهعباس،
دست به اقداماتي زد و بهعنوان يك رقيب سياسي ـ
مذهبي حاكميت دولت صفوي بر گيالن را به چالش
كشيد .مهمترين اقدامات وي به شرح ذيل مورد
بررسي قرار گرفته است:
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الف .بياعتنايي به شاه و دربار صفوي
خاناحمد پس از جلوس شاهعباس نه تنها از آمدن
به دربار براي تبريك و اعالم اطاعت خودداري كرد،
بلكه حتي از فرستادن پيام تبريك و ارسال پيشكشي هم
خودداري كرد .تنها در سال  ،998در حالي كه اردوي
شاهي در راه يزد به اصفهان بود ،مقدار اندكي هدايا و
پيشكش ارسال كرد كه شاهعباس به دليل نارضايتي از
عملكرد خاناحمد از پذيرفتن آنها خودداري كرد و
به فرستادهي خاناحمد گفت ...« :اينها چيست؟ اين
10
عذرها مسموع نيست ،به من اطاعت ميبايد كرد».
خاناحمد در اين مدت از ارسال و پرداخت خراج
مقرري ساليانهي ايالت خود كه در حدود يك ميليون
سكهي طال بود نيز خودداري كرد 11.و حتي هنگام
عبور اردوي شاهي از قلمرو گيالن به طرف اردبيل،
در سال « ،1000بر مسند تكبر و استغنا تمكن ورزيده
به مالزمت مبادرت ننموده و پيشكش اليق نيز ترتيب
نداده به درگاه سالطين پناه نفرستاد» 12در حالي كه
شاهعباس براي تحقق برنامهي اصالحي خود به پول
و منابع مالي نيازمند بود.

ب .عزل خواجه مسيح از وزارت بيهپيش
خاناحمد گيالني در سال  997خواجه مسيح وزير
خود را به دليل «تقصير در انجام وظايف و تصرف در
اموال» از وزارت بيهپيش عزل و خواجه حسامالدين
لنگرودي را به وزارت خود برگزيد 13.خواجه مسيح
وزير قدرتمندي بود و در همهي امور بيهپيش دخالت
داشت .هيچ كاري بدون دستور وي انجام نميگرفت.
غير از اين خواجه مسيح مدام خاناحمد را به اطاعت
از شاهعباس فراميخواند 14.چون خاناحمد بدين
داليل خواجه مسيح را از وزارت عزل كرد ،وي به
قزوين رفت و به تحريك و تحريض شاهعباس براي
تصرف گيالن پرداخت 15.از ديگر اقدامات خواجه
مسيح توصيه به شاهعباس براي خواستگاري از دختر
خردسال خاناحمد براي شاهزاده محمدباقر ميرزا
(صفيميرزا) بود 16.زيرا خواجه مسيح از عالقهي
خاناحمد به تنها فرزندش و عدم رضايت به دوري
از وي اطالع داشت ،بنابراين مخالفت احتمالي
خاناحمد با اين خواستگاري را بهانهي خوبي براي
تحريك شاهعباس به تصرف گيالن ميدانست.
ج .پناه دادن به عدهاي از امراي فراري قزلباش
پس از تاجگذاري شاهعباس در سال  996عدهاي
از امراي قزلباش در اعتراض به تفويض قدرت و
اختيارات زياد به مرشد قليخان استاجلو در دربار
شورش كردند كه سركوب شدند .پس از سركوب
شورشيان ،عدهاي از آنان به قصد پناه بردن به
خاناحمد به جانب الهيجان فرار كردند 17.اگرچه
آنان دستگير شدند ولي اين موضوع باعث بدبيني
شاهعباس نسبت به خاناحمد گرديد.
پس از قتل مرشد قليخان استاجلو كه به فرمان
شاهعباس در سال  997روي داد ،اقوام و هواداران
وي از اين اقدام شاه بسيار بيمناك شدند .از جملهي
اين افراد محمد شريفخان چاوشلوي استاجلو
قورچي تير و كمان بود كه بدون اجازهي شاه شغل
موروثي را ترك و حكومت شهر قزوين را پذيرفته
بود .او از ترس غضب شاهانه به اتفاق عدهاي از
نزديكان و معتمدان خود بهطور مخفي به گيالن ،نزد
خاناحمد گريخت و پس از وي نيز ،عدهاي ديگر
از سران طوايف استاجلو و شاملو ،از جمله سلطان
محمود خان پسر پيره محمدخان ،سلطانخان نوهي
عبدالهخان ،مرادخان پسر ايقوت سلطان ،مرشدقلي
سلطان شاملو پسر ولي خليفه شاملو ،محمد سلطان
كوتوال ،جعفر سلطان چاوشلو و محمدعلي عسس

قزويني ،نزد خاناحمد گريختند.
وقتي شاهعباس از خاناحمد خواست هرچه
زودتر فراريان را به فرستادگان وي تحويل دهد ،او به
بهانههاي مختلف از تحويل دادن آنها خودداري كرد
و از شاه درخواست عفو و بخشش آنان را نمود 19.در
اين ايام (سال  )998گرفتار ناآراميهايي در اصفهان،
يزد ،فارس و كرمان بخصوص قيام يعقوبخان
ذوالقدر و حملهي ازبكان به خراسان از يك طرف
و مشغول مذاكرات صلح با عثماني از طرف ديگر
بود ،از برخورد با خاناحمد بهطور موقت صرفنظر
كرد .اما پس از سركوب قيام يعقوبخان ذوالقدر
و بازگشت از فارس نامهي تهديدآميزي ،توسط
مرشدقلي سلطان قوجيلو مشهور به چهار گاو ،براي
خاناحمد فرستاد مبني بر اينكه به محض دريافت
نامه بدون هيچ بهانهجويي امراي فراري را تحويل
دهد؛ در غير اينصورت منتظر لشكركشي شاه به
20
گيالن باشد.
خاناحمد بنا به اصرار و تهديدآميز شاهعباس و
عليرغم ميل باطني خود ،ضمن درخواست عفو براي
امراي فراري ،همگي آنان را تحويل مرشدقليسلطان
چهار گاو داد ،كه به محض رسيدن به قزوين و پس
از تحمل انواع شكنجه و تحقير به قتل رسيدند و
اجسادشان را جهت عبرت ديگران در شهر گرداندند.
18

شوال
در پنجم ّ
سال  1000در نبرد
سرنوشتسازي
كه ميان دو سپاه
درگرفت ،سپاهيان
خاناحمد به دليل
تباني اميرعباس
لشتهنشايي با
فرهادخان و كثرت
سپاه قزلباش و
ترس و هراس سپاه
خاناحمد از برخورد
با سپاه قزلباش،
براي متحمل شكست شدند

د .مخالفت خاناحمد با نامزدي دخترش
شاهزاده محمدباقر ميرزا
شاهعباس پس از سركوب يعقوبخان ذوالقدر و
بازگشت از فارس به قزوين ( )999همانطور كه ذكر
شد ،به تحريك خواجه مسيح ،وزير معزول خاناحمد،
و با توصيهي عمهاش زينببيگم ،يكي از كنيزان
حرمسرا را با مقداري زينتآالت به خواستگاري
دختر خاناحمد براي پسرش ،شاهزاده محمدباقر
ميرزا ،فرستاد .اما خاناحمد با خودداري از پذيرفتن
فرستادهي شاه او را به قزوين برگرداند .بنابراين،
شاهعباس با ناراحتي و نارضايتي از اين موضوع در
صدد لشكركشي به گيالن برآمد .اما به دليل تجاوز
عبدالمؤمن خان ازبك به نواحي خراسان و بنا به
توصيهي مال جاللالدين منجم( ،كه علت مخالفت
خاناحمد را فرستادن كنيزي به خواستگاري دخترش
ميدانست) ضمن صرفنظر از لشكركشي به گيالن،
اينبار مال جاللالدين منجم را جهت خواستگاري به
21
الهيجان فرستاد.
خاناحمد پيش از اين ،با ارسال نامهاي به درگاه،
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داليل مخالفت خود با اين خواستگاري را عالوه بر
خردسال بودن دخترش ،هراس از اتهام همدستي و
هواداري از توطئهي احتمالي شاهزاده و سران قزلباش
عليه پادشاه اعالم كرده بود 22كه شاهعباس هم با
ارسال نامهاي داليل مخالفت خاناحمد را بيمورد
و ناشي از خيالبافي وي ذكر كرده و انگيزهي خود
از اين خواستگاري را عمل به توصيهي عمهاش
زينببيگم و نشان دادن حسن نيت خود به منظور
جلب اطمينان خاطر خاناحمد و گرفتن فرصت
از مخالفان خاناحمد در بدگويي از وي در دربار
ذكر كرد 23.به هر روي ،مال جاللالدين منجم در 8
جماديالثاني  999به الهيجان رسيد .خاناحمد پس
از سه ،چهار روز تعلل و با گفتوگوهاي طوالني ،به
نامزدي دخترش بهطور مشروط رضايت داد و گفت
چون سوگند ياد كرده است كه تا دخترش بالغ نشود
وي را به عقد كسي درنياورد ،اگر شاه از علما در باب
اين سوگند استفتا نمايد ،چنانچه حسبالشرع عقد
24
جايز باشد چند نفر را با فتوا جهت عقد بفرستد.
مال جاللالدين منجم به قزوين بازگشت و
رضايت مشروط خاناحمد را به عرض شاه رسانيد.
شاهعباس موضوع را با علما در ميان نهاد .حضرات
علما فتوا دادند كه« :اين نذر و سوگند منعقد نميشود
و موافق مذهب اماميه نيست 25».بنابراين شاهعباس در
 26رجب  999مال جاللالدين منجم ،ميرزا حاتم بيگ
اعتمادالدوله ،شيخ بهاالدين محمد عاملي ،ميرزاابراهيم
همداني و چند نفر ديگر از علما را جهت عقد به
الهيجان فرستاد كه در  5شعبان  999به آنجا رسيدند.
خاناحمد پس از مشاهدهي متن فتواي علما ،به عقد
دخترش رضايت داد و سرانجام در روز  10شعبان
صيغهي عقد خوانده شد .خاناحمد هم جشن مهماني
مفصل و باشكوهي ترتيب داد و فرستادگان شاه در
26
 27شعبان به قزوين بازگشتند.
هرچند خاناحمد سرانجام به نامزدي دخترش
رضايت داد ،اما بهانهتراشيهاي او و تعيين شرط و
شروط در جريان اين موافقت ،بيش از پيش در تشديد
كينه و دشمني شاهعباس نسبت به وي افزود .بهنظر
ميرسد انگيزهي سياسي شاهعباس در خواستگاري
از دختر خاناحمد بيش از ديگر انگيزههاي وي بوده
است.
و .مخالفت خاناحمد با عهدنامهي صلح استانبول
يكم()998
شاهعباس در دومين سال سلطنتش ( )997با توجه
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به اوضاع نابسامان داخلي ،كمبود امكانات نظامي ـ
اقتصادي ،تجاوز همزمان ازبكان و عثمانيها به نواحي
شرقي و غربي مملكت ،و در راستاي دستيابي به
اهداف اولويتبندي شدهاش ،در صدد صلح با عثماني
برآمد .بنابراين مهديقليخان چاوشلوي استاجلو
حاكم اردبيل را بهعنوان سفير و برادرزادهي خود ،و
نيز حيدرميرزا پسر حمزه ميرزا را با چند نفر ديگر،
بهعنوان گروگان ،به همراه سفير عثماني به نام ولي
آقاي چاشنيگيرباشي براي انعقاد عهدنامهي صلح به
استانبول فرستاد .در پي مذاكرات طرفين عهدنامهي
صلح استانبول يكم در سال  998ميان دو دولت منعقد
گرديد .براساس اين عهدنامه و با واگذاري بخشهايي
از اياالت غربي ايران به عثماني ،خيال شاهعباس از
27
جانب يكي از دشمنان خطرناك آسوده گشت.
خاناحمد چون از فرستادن هيئت مذكور به
دربار عثماني خبر يافت ،در مخالفت صلح با عثماني
و شرايط اين صلح ،بهخصوص فرستادن حيدرميرزا
بهعنوان گروگان به دربار عثماني ،نامهي اعتراضآميز
28
به شاهعباس نوشت.
اگرچه شاهعباس به اين نامهي اعتراضآميز
توجهي نكرد و جوابي نفرستاد ،اما بدون شك اين
مسئله يكي از علل نارضايتي و كينهي او نسبت به
خاناحمد بود .زيرا از نظر شاهعباس مخالفت هر
مقامي با تصميمات و اقدامات شاهانهي او ،گناهي
نابخشودني ميبود .از آنجا كه خاناحمد در همين
ايام وزير خود خواجه حسامالدين را به دربار عثماني
فرستاده و ضمن درخواست كمك ،قول واگذاري
بخشي از قلمروش به عثماني و همكاري با آنان براي
حمله به قزوين را داده بود ،ميتوان به عدم صداقت
گفتار و عمل وي در عرصهي سياست ،بهخصوص در
موضوع مخالفت با اقدام شاهعباس در صلح با عثماني
بيشتر پي برد.
ز .روابط خاناحمد با دولت روسيه
شاهمحمد خدابنده در سال  995براي جلب حمايت
روسيه در جنگ عليه عثماني ،سفيري به نام هادي بيگ
به دربار فئودور اول فرستاد .تزار روسيه هادي بيگ را
پذيرفت و در پاسخ ،هنگام بازگشت او سفيري به نام
واسيل چيكوف و چند نفر ديگر را با دو نامه ،يكي
براي شاهسلطانمحمد و يكي براي خاناحمد گيالني،
همراه هادي بيگ به ايران فرستاد .سفير روسيه چون
در حاجي طرخان از بركناري شاهمحمد خدابنده و
جلوس فرزندش شاهعباس اطالع يافت عنوان نامهي

تزار را به نام شاهعباس تغيير داد و از راه درياي خزر
به گيالن آمدند .خاناحمد چون خبر يافت كه فقط
بوريس گودونوف ،صدراعظم روس ،مقداري هدايا
براي وي فرستاده ولي تزار هديهاي نفرستاده است
تا اندازهي دلگير شد و با فرستادگان روس بدرفتاري
نمود ،چنانكه مقداري از اموال و اجناس آنان هم
توسط مأموران وي ضبط شد 29.و در پذيرش آنها
نيز تعلل كرد.
سفير روس و همراهانش پس از دوماه گرفتاري،
سرانجام با كمك هادي بيگ موفق به مالقات با
خاناحمد شدند و سفير نامهي تزار و هداياي
صدراعظم را تقديم خان نمود .خاناحمد در مورد
سياست روس و ليتواني و آلمان ،و علت حضور
قشون روس در حاجي طرخان و همچنين نظر دولت
روس در خصوص باكو و دربند سؤاالتي از سفير
روس پرسيد .واسيل چيكوف بنا به احتياط ،يا آگاهي
از روابط خاناحمد با عثماني ،پاسخ روشني نداد؛ فقط
اظهار داشت كه مأموريت دارد براي انعقاد عهدنامهي
اتحاد و دوستي ميان ايران و روس با پادشاه ايران
30
مالقات كند.
سفير روس در اواخر ذيحجهي  996وارد قزوين
شد ولي چون شاهعباس در پايتخت نبود ،پس از
مدتي طوالني ،در  23جمادياالول  ،997موفق به
مالقات با وي شد .در پي اين مالقات ،شاهعباس در
دوازدهم رجب  997بوداقبيگ و هاديبيگ مذكور و
چند نفر ديگر را به همراه سفير روس از راه گيالن به
مسكو فرستاد .همزمان ،خاناحمد هم چند نفر را به
سرپرستي فردي به نام خواجه حسا م (احتماالً خواجه
حسامالدين وزيرش) همراه آنان روانهي مسكو
31
نمود.
اعضاي اين هيئت پس از مدتي طوالني در
دوم رجب  998به مسكو رسيدند و دو روز بعد
هدايا و نامههاي شاهعباس و خاناحمد را به
تزار روس تقديم كردند .فرستادگان شاهعباس و
خاناحمد در  25شعبان  998از مسكو به جانب
ايران حركت كردند .تزار و صدراعظم روس اين
بار نامهها و هداياي جداگانه براي خاناحمد
فرستادند .تزار روس در نامهاش از خاناحمد با
عنوان «احمدپادشاه» ياد كرده و با وعدهي حمايت
از وي خواهان گشايش ابواب تجارت بين روسيه
32
و گيالن شده بود.
خاناحمد پس از بازگشت خواجه حسام
از مسكو ،چون از مضمون نامهي تزار روس و

پيامهاي شفاهي او اطالع يافت بهدليل هراس از
شاهعباس ،سفيري به نام «توره كامل» را با چند نفر
به مسكو فرستاد .اين سفير در جمادياالول سال
 1000به مسكو رسيد و در مالقات با تزار روس
اظهار داشت كه تقاضاي خاناحمد اين است كه
تحت حمايت امپراتور و زير پرچم روسيه باشد و
امپراتور روس همچنان كه به شاه بخارا با فرستادن
لشكر كمك ميكند به گيالن هم توجه و كمك
نمايد .اما در هنگام اقامت اين سفير در روسيه،
خاناحمد پس از شكست از سپاه شاهعباس مجبور
به فرار از گيالن به شروان و استانبول شده بود.
چون توره كامل از مسكو به حاجي طرخان رسيد
و از اين موضوع اطالع يافت نتوانست به گيالن
برگردد و روسها هم هداياي ارسالي تزار را از وي
33
پس گرفته ،براي پادشاه گرجستان فرستادند.
خاناحمد پس از فرار به شروان ،بار ديگر در
شعبان سال  1000سفيري به نام نعمت به مسكو
فرستاد و طي نامهاي جريان حملهي شاهعباس
به گيالن و فرار خود به شروان را نوشته بود و
اظهار اميدواري كرده كه چون دخترش نامزد
پسر شاهعباس است ممكن است دوباره به گيالن
بازگردد و از تزار روس درخواست كرد كه در
هنگام مراجعت كشتيهاي وي از آبهاي روسيه،
34
مأموران آن دولت ممانعت نكنند.
اقدام خاناحمد در برقراري روابط سياسي با
دولت روسيه و تالش براي جلب حمايت و كمك
نظامي از آن دولت يكي از علل مهم بدبيني و
كينهي شاهعباس نسبت به وي بود.

خاناحمد پس از
جلوس شاهعباس نه
تنها از آمدن به دربار
براي تبريك و اعالم
اطاعت خودداري
كرد ،بلكه حتي از
فرستادن پيام تبريك
و ارسال پيشكشي هم
خودداري كرد

ح .روابط خاناحمد با دولت عثماني
خاناحمد به منظور جلب كمك و حمايت
سلطان مراد سوم در برابر حملهي احتمالي شاهعباس
به گيالن ،وزير خود خواجه حسامالدين را كه نقش
زيادي در تحريك وي به ايجاد رابطه با عثماني داشت
به استانبول فرستاد 35.خواجه حسامالدين بارها به
خاناحمد توصيه كرده بود كه براي در امان ماندن
از خشم شاهعباس و جلوگيري از لشكركشي وي به
گيالن بايد به سلطان عثماني متوسل شود؛ زيرا در
صورت حمايت سلطان عثماني از وي ،شاهعباس از
گيالن دست خواهد كشيد.
خاناحمد در نامه به سلطان عثماني پيشنهاد كرده
بود كه« :واليت گيالن ملك موروثي من است و به
طيب نفس پيشكش دودمان آل عثمان مينمايم و اگر
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اقدام خاناحمد
در برقراري روابط
سياسي با دولت
روسيه و تالش
براي جلب حمايت
و كمك نظامي از
آن دولت يكي از
علل مهم بدبيني و
كينهي شاهعباس
نسبت به وي بود

از شيروان فوجي از عساكر روميه [عثماني] از راه
دريا به الهيجان فرستند قلعهي الهيجان را به تصرف
ايشان ميدهم و از آنجا به قزوين اندك راهي است
و تسخير عراق به سهولت دست ميدهد 36».روايت
ديگري نيز وجود دارد كه خاناحمد به سلطان عثماني
پيام داد كه اگر از وي در مقابل شاهعباس حمايت كند
بهطوريكه شاهعباس نتواند قلمرو او را تصرف كند
حاضر است نيمي از قلمرو خود را به سلطان عثماني
37
واگذار نمايد.
شاهعباس پس از آگاهي از اين موضوع كساني
را براي تحقيق در صحت و سقم موضوع نزد
خاناحمد فرستاد .خاناحمد ضمن انكار فرستادن
خواجه حسامالدين به دربار عثماني گفت« :خواجه
حسامالدين از من رخصت مكهي معظمه نمود و من
38
او را به روم [عثماني] نفرستادهام و خبري ندارم».
اما شاهعباس پس از انعقاد معاهدهي صلح
استانبول يكم با دولت عثماني ،اخبار موثقي در مورد
رفتن خواجه حسامالدين به دربار عثماني دريافت
كرده بود 39».همچنين هنگامي كه شاهعباس در سال
 ،1000پس از زيارت مرقد شيخ صفيالدين در
اردبيل ،در نواحي مغان مشغول سياحت و شكار
بود ،گروهي از اعيان و بزرگان شيروان به ديدار وي
آمدند و جريان رفتن خواجه حسامالدين به دربار
عثماني را به عرض وي رسانيدند 40.از آنجا كه
در نامهي م ّ
السعدالدين ،مفتي دربار عثماني ،كه در
مورد خاناحمد به شاهعباس نوشته بود ،به پيشنهاد
خاناحمد در پيشكشكردن گيالن به سلطان عثماني
اشاره شده بود ،جاي هيچگونه شك و ترديدي در اين
41
مورد براي شاه باقي نماند.
پيشنهاد وسوسهانگيز خاناحمد سبب شد تا
سلطانمرادسوم ،عليرغم امضاي معاهدهي صلح با
شاهعباس ،در صدد اعزام سپاهي براي تصرف گيالن
برآيد؛ اما بنا به توصيهي بزرگان دربار كه آغاز جنگ
جديد با ايران را به صالح نميدانستند 42و ميل نداشتند
در اساس مصالحه با ايران تزلزل و بههمخوردگي
پيدا شود 43سلطانمراد نامهاي توأم با وعده و وعيد
توسط خواجه حسامالدين براي خاناحمد ارسال
كرد .همچنين ،پس از بازگشت خواج ه حسامالدين،
سلطانمراد نامهاي هم در حمايت از خاناحمد به
شاهعباس نوشت و از وي خواست تا از دخالت در
44
امور گيالن و اقدام عليه خاناحمد خودداري كند.
اقدام خاناحمد در ايجاد رابطه با دولت عثماني
و درخواست كمك از اين دولت و تحريك اين
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دشمن ديرينه براي دخالت در امور داخلي ايران ،براي
شاهعباس بسيار نگرانكننده بود .زيرا خاناحمد با اين
اقدام تماميت ارضي ايران و سياست تمركزگرايانهي
شاهعباس را به چالش كشيده بود .بنابراين شاهعباس
با توجه به اقدامات خودسرانه و تجزيهطلبانهي
خاناحمد تصميم قطعي به لشكركشي به گيالن و
سركوب اين دشمن خانگي گرفت .در ادامه به شرح
اين لشكركشي ميپردازيم.
 .4لشكركشي شاهعباس به گيالن
شاه در سال 1000هـ .ق ،پس از زيارت مرقد
شيخصفيالدين ،با توجه به نارضايتي از اقدامات
خاناحمد و بنا به سخني از شاهطهماسب كه گفته بود:
مضرت ميرساند
«هرگاه كرم در ميان درخت است و
ّ
از بيرون چه توان كرد؟» 45بيش از اين مدارا با خاناحمد
را به مصلحت نديد .به قول اسكندربيگ تركمان:
«در تنبيه و تأديب او زياده از اين تجاهل ورزيدن
گنجايش نداشت .حضرت ّ
ظل ال ّلهي گوشمال او را
واجب دانسته قرب جوار مملكت را از دشمن خانگي
هم و اولي شمردهاند 46».بنابراين شاهعباس
پرداختن ا َ ّ
به فرهادخان قرامانلو و برادرش ذوالفقارخان فرمان
داد با لشكريان آذربايجان و اردبيل و طوالش به
الهيجان حمله كنند .همچنين از امير سياوش حاكم
گسكر و عليخان حاكم بيهپس خواست با لشكريان
خود به اردوي فرهادخان ملحق شوند .شاهعباس پس
از بازگشت به قزوين ،جمشيدبيگ حاكم آنجا را نيز
با جمعي از سپاهيان قزلباش از راه ديلمان به كمك
47
فرهادخان فرستاد.
خاناحمد چون از لشكركشي فرهادخان قرامانلو
به طرف گيالن خبردار شد در حدود بيستهزار
سپاهي پياده و سواره ،به فرماندهي اميرعباس
لشتهنشايي و كيا جاللالدين محمد سپهساالر ديلمان
و طالشه كولي سپهساالر الهيجان ،به مقابلهي آنان
فرستاد .سپاهيان فرهادخان در ساحل غربي سفيدرود
و سپاهيان خاناحمد در ساحل شرقي سفيدرود
اردو زدند 48.شاهعباس چون از سپاهآرايي و مقاومت
خاناحمد آگاهي يافت با تعداد بسياري از سپاهيان
قزلباش به جانب گيالن حركت كرد .بنا به روايتي،
او با سپاهي سيهزار نفري از قزوين به جانب گيالن
49
حركت كرد.
خاناحمد بهطور مخفي تمام اموال ،اسباب ،طال
و جواهرآالت و خزائن خود را به لنگرود و رودسر
فرستاد تا بار كشتي كنند و خودش هم آمادهي فرار

شد .همچنين اهل حرم خود را هم از راهي ديگر به
طرف لنگرود و رودسر فرستاد و خود نيز در الهيجان
منتظر نتيجهي جنگ ماند تا چنانچه سپاهيانش
شكست خوردند به راحتي از الهيجان به رودسر و از
50
آنجا به شروان فرار كند.
در پنجم ش ّوال سال  1000در نبرد سرنوشتسازي
كه ميان دو سپاه درگرفت ،سپاهيان خاناحمد به دليل
تباني اميرعباس لشتهنشايي با فرهادخان و كثرت سپاه
قزلباش و ترس و هراس سپاه خاناحمد از برخورد
با سپاه قزلباش ،متحمل شكست شدند .بنابراين
خاناحمد پس از آگاهي از شكست سپاهيانش
به طرف رودسر رفت تا پس از ملحق شدن زن و
دخترش به او ،به طرف شروان فرار كنند .فرهادخان
قرامانلو هم پس از اين پيروزي به الهيجان رفت و
پايتخت خاناحمد را بدون دردسر تصرف كرد.
بنا به نوشتههاي اورجبيگ بيات ،شاهعباس در
عرض دوازده روز فاصلهي پنجاه فرسنگي قزوين تا
گيالن را طي كرد 51.هنگامي كه اردوي شاهي به نواحي
ديلمان رسيد ،كيا فريدون كه مأمور رساندن همسر و
دختر خاناحمد به رودسر بود ،به دليل كينهاي كه
از خاناحمد به خاطر عزل از سپهساالري الهيجان
داشت 52و به قول اسكندربيگ تركمان چون كه...« :
كيافريدون اليق ندانست كه صبيهي شاه جنت مكان
[شاهطهماسب] و صبيهزادهي آن حضرت به واليت
روم [عثماني] روند ،رعايت حق نعمت و مالحظهي
ناموس هر دو طرف كرده عنان از راه دريا كنار پيچيده
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شاهزاده را به خدمت اشرف [شاهعباس] آورد».
بهنظر ميرسد هدف اصلي كيافريدون از اين
اقدام ،غير از نشان دادن خوشخدمتي و اظهار
اطاعت به شاهعباس ،بهدست آوردن مقام سپهساالري
الهيجان و سهمي از ميراث خاناحمد بوده است؛
چنانكه پس از رسيدن به اردوي شاهي مورد
نوازش و الطاف شاهانه قرار گرفت و نويد منصب
سپهساالري الهيجان با سيصد تومان مواجب به وي
داده شد .آنگاه شاهعباس زن و دختر خاناحمد را از
راه ديلمان به قزوين فرستاد و خود به الهيجان رفت و
مدت يك هفته براي سروسامان دادن به اوضاع گيالن
در آنجا توقف كرد .شاهعباس در الهيجان بهمنظور
جلب رضايت و تأليف قلوب مردم گيالن دستور به
آزادي تمام اسيران گيالني داد .در اين هنگام امرا و
اعيان گيالن جهت مالقات با شاهعباس به الهيجان
آمدند كه همگي مورد الطاف شاهانه قرار گرفتند و
جمعي از آنان به سپاهيان شاهي ملحق شدند.

شاهعباس هنگام اقامت در الهيجان حكام نواحي
مختلف گيالن را تعيين نمود و پس از سروسامان
دادن به اوضاع گيالن به طرف خراسان رفت.
خاناحمد به استانبول گريخت و سرانجام در سال
 1005درگذشت كه خبر آن توسط بيگلر بيگي بغداد
54
به دربار ايران اطالع داده شد.
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