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  چکیده

مقارن پایگیری قدرت صفویان در ایران، توجه روسیه و عثمانی، به سرزمین گیالن جلب 
ند و از سوی داشت ان، گیالن را نیز از نظر دور نمیشد. سالطین عثمانی عالوه بر آذربایج

کوشید تا انحصار تجارت سواحل جنوبی و غربی دریای کاسپین را در  دیگر، روسیه می
زیرا این دولت، در تداوم برنامۀ گسترش ارضي و تحکیم اقتدار سیاسي و دست گیرد، 

نظامي خویش، براي برقراري و توسعۀ روابط با ایران نیز، طرح هایی در سر داشت. در 
ای با امیران روسیه و عثمانی با هدف نفوذ در گیالن، ارتباط گستردههای نتیجه، دولت

ها از حمایت گیالنی برقرار کردند، اما پس از توجه شاه عباس صفوی به گیالن، روس
ها نیز با وجود پناه دادن به خان کیایی، منافع امیران گیالنی دست برداشتند و عثمانی

دهد ی این پژوهش نشان میهایافته یدند.خود را در حفظ دوستی با حکومت صفوی د
های روسیه و عثمانی در درازمدت نتوانستند از طریق امیران محلی به هرچند دولتکه 

مدت، با استفاده از این امیران، اهداف سیاسی خود در گیالن دست یابند، اما در کوتاه
  ند.های نفوذ در شمال و شمال غرب ایران را فراهم کنتوانستند زمینه
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  مقدمه
هم زمان با ظهور صفویان، سرزمین گیالن از نظر جغرافیایی و سیاسی به دو بخش 

بندی، رودخانه سفیدرود بود که شد. مبنای این تقسیم می پیش تقسیمپس و بیه بیه
رده بود. مناطق غرب حوزۀ سفیدرود، عمالً گیالن را به دو پارۀ شرقی و غربی تقسیم ک

 شد و شرق حوزه می رود، تالش و آستارا را شاملیعنی بیه پس، رشت، فومن، کرگان
سفیدرود،یعنی بیه پیش شامل تنکابن، رانکوه، رودسر، الهیجان، اشکور، دیلمان و چند 

به پس ابتدا در فومن قرار داشت و سپس بخش کوچک و بزرگ دیگر بود. مرکزیت بیه
های پیش در الهیجان بود. در این دو بخش، حکومترشت انتقال یافت و مرکزیت بیه

ای با یکدیگر مقتدر اسحاقی فومن و سادات کیایی الهیجان، روابط چندان دوستانه
ترین دالیل آن را بتوان اختالفات مذهبی دانست. شرایط نداشتند. شاید یکی از مهم

سیاسی مرکزی پس از ایلخانان، شرایط را برای جغرافیایی گیالن و فقدان قدرت 
چون و چرای امرای محلی و استقالل آنان از هر لحاظ مهیا ساخته بود. با حکمرانی بی

پیش ـ کیاییان ـ و تالشان نیز نقش مؤثری ظهور صفویه، از آنجا که حکومت محلی بیه
ی قائل بودند. ادر روی کار آمدن این دولت داشتند، برای خود حقوق و نقش ویژه

همچنین آنها به سبب برخورداری از استقالل در ادارۀ ملک، خود را چندان در قید 
های دانستند؛ تا جایی که در برقراری ارتباط با دولتاطاعت از صفویان و تأیید شاه نمی
پس از دورۀ رنسانس و تحوالت اقتصادی در  کردند.خارجی سفیر هم اعزام می

تولید ابریشم توجه اروپاییان را برانگیخت. از سوی دیگر، امیران  اروپا،گیالن به سبب
ها ها و عثمانیمحلی گیالن برای حفظ قلمرو خود در برابر صفویان، به ارتباط با روس

 1000های اروپایی تا سال رو، روابط امیران محلی گیالن با حکومتاین تمایل داشتند از
اشت. در نتیجه، هرچند مدتی کوتاه امیران ق نقش مهمی در سیاست خارجی صفویان د

های روسیه و عثمانی باب روابط سیاسی را گشودند، اما فتح گیالن آن گیالنی با حکومت
را بست. هدف امیران گیالنی در ایجاد روابط با کشورهای خارجی، در واقع برای کاهش 

  فشار حکومت صفویه بر خود بود.
ود: با توجه به موقعیت جغرافیایی گیالن، شدر پژوهش حاضر این پرسش مطرح می

های محلی این سرزمین مناسبات های روسیه و عثمانی با چه اهدافی با حکومتدولت
پژوهش این است که روسیه و عثمانی و  برقرار کردند؟ با توجه به این پرسش، فرضیه

کاسپین و نفوذ در مناطق جنوبی و غربی دریای  منظور توسعۀهای اروپایی، بهدولت
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استفاده از موقعیت جغرافیایی این مناطق، با امیران محلی گیالن روابط برقرار کردند و 
مناطق تحت تسلط را به بخشی از قلمرو خود تبدیل کنند.  نزدیک، کوشیدند تا در آیندۀ

هدف از این تحقیق، تحلیل روابط حاکمان گیالنِ عصر صفوی با تمرکز بر عامل جغرافیایی 
 پژوهش حاضر با استفاده از روش تاریخی و شیوۀ ر پیوند با روسیه و عثمانی است.گیالن د

  ای و اسنادی انجام شده است.گردآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه
  

  پژوهش پیشینۀ
دربارۀ امیران گیالنی، کیایی و اسحاقیه، تاکنون دو اثر جامع منتشر شده است: کارکرد 

و فرهنگی کیائیان در گیالن نوشتۀ عباس پناهی و کارکرد سیاسی و اجتماعی سیاسی 
اقتصادی گیالن در عصر صفوی تا پایان شاه عباس صفوی پژوهشِ محمد شورمیج و 

خاندان اسحاقیه در گیالن عصر «تحت عنوان  علمی ـ پژوهشی همان نویسنده، مقالۀ
همچنین منوچهر پارسادوست دهم، سال پنجم).  ، در نشریۀ تاریخ محلی (شماره»صفوی
های شاه اسماعیل اول، شاه طهماسب اول و شاه عباس اول عالوه بر بررسی در کتاب

نقش گیالن در حکومت صفویه، به اختصار به روابط حاکمان گیالنی با روسیه و عثمانی 
پرداخته است. نصرهللا فلسفی نیز در کتاب زندگانی شاه عباس به این موضوع اشاره 

ست. همچنین باید از اثر عبدالحسین نوایی، کتاب روابط سیاسی ایران با اروپا و کرده ا
همچنین جلد دوم کتاب ایران و جهان، در باب همین موضوع یاد کرد. یکی از 

 کارکیا فرمانروایی«ای است با عنوان ها دربارۀ امیران کیایی، مقالهپژوهشجدیدترین

،نوشتۀ »قویونلوهاقبال آق در او خارجی استسی در دگرگونی و گیالن در علی میرزا
اسماعیل حسن زاده که نویسنده به سبب کمبود اطالعات تاریخی، به صورت مختصری 
به روابط خارجی کیاییان اشاره کرده و صرفاً به تحلیل روابط این امیران با ترکمانان 

  ).53-72زاده، پرداخته است (حسن
با رویکرد پژوهشی و جامع به موضوع پرداخته  پژوهش، تاکنون با توجه به پیشینۀ

صورت مستقل با رویکردی تحلیلی و با تکیه بر نشده است. نگارنده کوشیده است به
های مرکزی جایگاه سیاسی و اقتصادی گیالن و نقش این سرزمین در پیوندِ سرزمین

ن با ایران با آن سوی قفقاز، به دالیل روابط سیاسی و نظامی امیران محلی گیال
  های خارجی بپردازد. دولت
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  جغرافیای سیاسی گیالن مقارن عصر صفوی
ابتدای عصر صفوی، به دو بخش  های تاریخی و جغرافیایی، گیالن دربر پایۀ گزارش

ها، از ) و هر یک از این بخش137-136پیش تقسیم شده بود (شیرازی، پس و بیه بیه
پس در غرب سفیدرود تحت حکومت نظر اداری و سیاسی مستقل بودند. حکومت بیه

پیش در شرق سفیدرود به دست وندی فومن و حکومت بیهمذهب اسحاقخاندان سنی
شد. این حاکمان توجه چندانی به حکومت مرکزی سادات کیایی الهیجان اداره می

  ).181ـ 158؛ ملگونف، 130نداشتند (دالواله،
رساندند  می خود را به اسحاق نبی پس،نسبوندان، مقتدرترین فرمانروایان بیهاسحاق
) و از نظر مذهبی، پیرو مذهب اهل سنت بودند. امیره دوباج هنگام 1/89(شیرازی، 

پس برگزیده شد عنوان فرمانروای بیههجوم اولجایتو به گیالن، پس از اظهار اطاعت، به
ن حکومت ). تا زمان ظهور صفویه، عمده دورا73(پناهی، کارکرد سیاسی اجتماعی و ...، 

هایی پیش سپری شد؛ هرچند که درگیریاین خاندان به جنگ و درگیری با کیاییان بیه
  ).162پس داشتند (شورمیج، تر نواحی بیهنیز با امرای کوچک

الدین، دوازدهمین حاکم اسحاقی، به سبب سرپیچی در زمان حکمرانی امیره حسام
پیش، شاه اسماعیل صفوی عزم بیه او از اطاعت دربار صفوی و همچنین اقدام در غارت

کرد تا حکومت وی را برچیند، اما این وقایع با جنگ چالدران مقارن شد و وی  نجات 
 ). پسر او، امیره دباج دوم از شاه صفوی اظهار فرمانبرداری کرد و191یافت (جنابادی، 
شاه  از او خواست تا نزد ،یجانهای به سلطان احمد کارکیا در الضمن نوشتن نامه

یل به قلمرو او شود. عشاه اسما ۀمانع حمل بدین ترتیب،اعت کند و فش از وی اسماعیل
). ضمن آنکه دختر 119- 118(نعیمی،  ره دباج را عفو کردیامپذیرفت و شاه اسماعیل 

داد (پارسادوست، شاه اسماعیل » مظفرالسلطان«خود را به عقد وی درآورد و به او لقب 
حبت شاه صفوی به امیر اسحاقی، وی پس از هجوم سلطان سلیم ). با وجود م577اول، 

پس خشم ق، با سپاهی به او پیوست. اقدام امیر بیه 941- 940عثمانی به ایران در سال 
به دستور  را ره دباجیامق  942طهماسب را چنان برانگیخت،که سرانجام در سال  شاه

). پس از این ماجرا، 184نی، شاه دستگیر کردند و او به طرز فجیعی کشته شد (قزوی
خاندان اسحاقی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند. سرانجام با فتح گیالن، شاه عباس، 

گونه در سال عید کرد و بدینابراهیم خان آخرین حکمران اسحاقی را به کرمان تب
های ). با وجود کشمکش160وند سرآمد (همو، ق روزگار حکومت خاندان اسحاق1000
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وندان، غرب گیالن همچنان اهمیت خاص داشت: نزدیکی و قوط اسحاقسیاسی و س
ان، شروان و قفقاز و ارتباط با بندر پررونق باکو  همسایگی قلمرو بیه پس با سرزمین اَرّ

ترین بندر دریای کاسپین از (بادکوبه). به نوشتۀ بنجامین، باکو بهترین و پر رونق
های انتقال ترین پایانهاین بندر یکی از مهمزیرا  های دور تا روزگار وی بود،گذشته

های اطراف ابریشم و سایر کاالهای تولیدی گیالن به قفقاز شمالی و سایر سرزمین
- 46شد (بنجامین،  می دریای سیاه از دوره صفویه و پیش از آن تا دورۀ قاجار شمرده

این شهر با گیالن، قطع ارتباط  ها باکو را تصرف کردند،). بعدها پس از آنکه بلشویک50
  های بسیار کرد.اقتصاد گیالن را دچار زیان
های مقتدر گیالن کیاییان بودند که سرزمین آنان به واسطۀ یکی دیگر از خاندان

 763وندان تفکیک شده بود. آنان از حدود سال سفیدرود از منطقۀ تحت سیطرۀ اسحاق
خاندان کیایی نسب خود را به ). 28کردند (مرعشی،  می پیش حکومتق در بیه1000تا 

لقب داده » کیا«رساندند و برای پرهیز از لقب شاه، به خود  می خود به امام سجاد (ع)
). در متون تاریخی مربوط به عصر آل کیا، اصرار و 28بودند (رابینو، فرمانروایان گیالن، 

خاندان نشان تأکید خاصی بر انتساب آنان به امامان شیعی هست ، اما رفتار سیاسی این 
 نامه،های کهن گیالن بودند و با ساختن نسبدهد که آنها یکی از دودمانمی
کوشیدند برای خود جایگاهی معنوی و مذهبی دست و پا کنند. از این طریق  می

حکومت آنها بر مردم زیدی مذهب گیالن شرقی بیشتر ممکن بود و در واقع مشروعیت 
). کیاییان با برخی اقدامات 80اجتماعی سیاسی و ...، شد (پناهی، کارکرد  می آنها تأمین

سده ادامه دهند  2های مذهبی خاص، توانستند حکومت خود را اقتصادی و سیاست
ق با پناه دادن به اسماعیل میرزا و همراهان وی، 898). آنان در سال 54زاده، (حسن

  ).108نقش مؤثری در پایگیری سلسلة صفویان ایفا کردند (الهیجی، 
از ابتدای صفویه تا پایانِ کار کیاییان، روابط آنان با دولت مرکزی دستخوش تغییرات 

های نخست حکومت صفویان، به سبب حمایت و پناه دادن فراوان شد. کیاییان در دهه
؛ 107اسماعیل،از عنایت و محبت مؤسس صفویه برخوردار بودند (الهیجی، به شاه

 )؛ هرچند به گزارش الهیجی، در نتیجه4/478؛ خواندمیر، 214خورشاه حسینی، 
پیش گیالن بارها فشارهای نجم زرگر رشتی،  وکیل نفس نفیس همایون، حاکمان بیه

های گزاف به شاه اسماعیل اول بپردازند تحت فشار دولت صفوی مجبور شدند باج
طهماسب،  های بعدی یعنی زمان سلطنت شاه). همین شرایط در دوره231(الهیجی، 
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نا به دالیل گوناگون، آتش دشمنی میان ایشان را شعله ور کرد و در نهایت در زمان ب
شاه عباس به اوج رسید: با لشکرکشی شاه عباس به گیالن، حکومت خاندان کیایی که 

). یکی از دالیل مهم 118حامی اصلی بنیانگذار صفویه بودند، به پایان رسید (نعیمی، 
دسترسی به منابع ثروت  های سیاسی وی، از نگرانی ه عباس به گیالن،گذشتهتوجه شا

زیرا گیالن به سبب  کنف، برنج، اسب، ابریشم و برخی  این ایالت را باید در نظر داشت،
انگیخت. سیاحان اروپایی  میها را بردیگر از تولیدات اقتصادی توجه سوداگران و حکومت

؛ شیلت برگر، 169-168ویخو، اند (کال ضوع تکیه کردهمتعدد بر این مو های گزارش در
  ).175-145؛ ثواقب، 100؛ باربارا، 81

  
  روابط سیاسی و نظامی حاکمان محلی گیالن با عثمانی 

های مداوم خاندانی در گیالن، در تا پیش از سلطنت شاه عباس اول، با توجه به جنگ
ودمانی های دشد: امیران محلی پیوسته درگیر جنگاین منطقه ثبات سیاسی دیده نمی

رو، با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژة  کردند. از این می بودند و صفویان بیشتر نظاره
این ایالت و احتمال سربرآوردن رقیبی برای صفویان، آنان به این نتیجه رسیدند که با 
تداوم درگیری سیاسی در گیالن، این مسأله در آینده موجب تسلط کامل سیاسی آنان 

احمد کیایی را در  در سال خواهد شد. پس از آنکه شاه طهماسب، خانبر این منطقه 
سیاسی خود بیمناک شدند و به دشمن  ق سرکوب کرد، امیران اسحاقی از آیندۀ 975

ها که از موقعیت شاه طهماسب، یعنی سلطان سلیمانی قانونی پناه بردند. عثمانی
تحت حکومت  بودند تا در منطقۀ جغرافیایی گیالن نیک آگاهی داشتند، مشتاقانه آماده

  ).16اسحاقیه، نزدیک قلمرو آنان در قفقاز، حضور یابند (فومنی گیالنی، 
سالطین عثمانی در این دوره،می کوشیدند خود را  امپراتوری قدرتمند جهان اسالم 
معرفی کنند و از تشکیل حکومتی مقتدر و شیعی در ایران در هراس بودند؛ بنابراین، از 

یای سود مییلههر وس مذهب علیه حکومت جستند،از جمله، تحریک حکمرانان سنّ
خان ازبک، امیر بخارا و همچنین امیره های متعدد به عبیدهللاصفوی. آنان با ارسال نامه

کردند دوباج، آنان را به شورش و طغیان علیه حکومت مرکزی ترغیب و تشویق می
ینکه داماد صفویان بود، برای فشار بر صفویان، ). امیره دوباج با وجود ا4/125(فلسفی، 

پنهانی با سلطان سلیم عثمانی ارتباط داشت، تا از این موقعیت برای تثبیت جایگاه خود 
  ).182؛ منشی قزوینی، 16در آینده استفاده کند (فومنی گیالنی، 
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های متعدد به مظفر سلطان، او را علیه حکومت صفوی تحریک سلطان سلیم در نامه
). پس از مرگ شاه اسماعیل صفوی، سلطان سلیمان قانونی 38کرد (فومنی گیالنی، یم

ت و سُقم خبر مرگ شاه در نامه ای به امیره سلطان، از وی خواست تا او را از صحّ
اسماعیل آگاه کند و در ضمن وی را به شورش علیه قزلباشان برانگیخت (فومنی 

اسحاقیه، اهمیت خاصی  تحت سلطۀ منطقۀدهد که ). این نکته نشان می38گیالنی، 
ها داشت. اندکی بعد، زمانی که سلطان سلیمان با لشکری بزرگ رو به سوی برای عثمانی

آذربایجان داشت، امیره دوباج با هشت هزار تن از لشکریانش به استقبال او رفت و قلمرو 
النی سودی نداشت و ). این رفتارها برای امیر گی39خود را به او تقدیم کرد (فومنی، 

تنها کینه و نفرت شاه طهماسب را برانگیخت. به گزارش منابع تاریخی، رفتارهای خارج 
از عرف دیپلماتیک امیر گیالنی، سرانجام موجب شد تا سلطان عثمانی به نحوی 

). 95؛ منشی قزوینی، 256-1/255محترمانه او را از دربار عثمانی براند (حسینی قمی، 
پس، به وی چندان روی یمان قانونی با وجود تمایل و یاری امیر بیهچرا سلطان سل

نگاران، تواند دالیل گوناگونی داشته باشد. برخی تاریخخوش نشان نداد؟ این موضوع می
اند (حسینی کِبر و نخوت مظفرسلطان را سبب رویگردانی سلطان سلیمان از وی دانسته

به دست داده،  مظفر سلطانکه شرحی از نیز ضمن آنعبدالفتاح فومنی ). 1/256قمی،
). 18- 17(فومنی،  استاز او دانسته سلیمان قانونی  رفتارهای وی را عامل رویگردانی

گاه از سلطان سلیمان پس از ناکامی در تحریک امیران محلی گیالن، دیگر هیچ
  شورشیان داخل ایران حمایت نکرد. 

  
  احمدخان با دولت عثمانیروابط خان
گردد، شاه اسماعیل اول بازمی روابط سیاسی امیران گیالنی با عثمانی، به دورۀ پیشینۀ

داشتن صفویان از قلمرو خویش، به عثمانی متوسل آنگاه که اسحاقیه برای دور نگه
پس دور نگاه داشت، مدتی کوتاه دست صفویان را از قلمرو بیهشدند. این ابتکار، هرچند 

جا را فراهم آورد و از سوی دیگر، شاهان صفوی به های فتح آناما یکی از زمینه
  پذیری پایتخت خود از جانب گیالن واقف شدند. آسیب

پس، خاندان کیایی نیز با توجه به درک دشمنی سالطین عثمانی عالوه بر امیران بیه
با صفویان، به دنبال ایجاد اتحادی با آنان و استفاده از ظرفیت نظامی و سیاسی ترکان 

ای با سالطین عثمانی برقرار کنند. کوشیدند تا روابط دوستانه می ر صفویان،در براب
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اهمیت روابط خان گیالنی با سلطان عثمانی با وجود اختالف مذهبی  فومنی دربارۀ
خداوندگار روم با وجود تباین و تخالف مذهب موردشان «نویسد: امیران کیایی با آنان می

شان به پاشای شیروانات، گنجه و و جهت مهمانداریرا سرمایه فخر و مباهات دانسته 
ارزروم و دیار بکر فرمان نوشته و جمیع اخراجات و مایحتاج ایشان را به قانون شاهانه 

  ).126-125(فومنی، » مهیا نمایند
احمد توصیه کرده بود که برای در امان الدین وزیر امیر کیایی، بارها به خانخواجه حسام

عباس و جلوگیری از لشکرکشی وی به گیالن، به سلطان عثمانی  ماندن از خشم شاه
مراد سوم در برابر متوسل شود. در نتیجه، امیر کیایی برای جلب کمک و حمایت سلطان

ای به استانبول فرستاد. الدین را همراه نامهحملۀ احتمالی شاه عباس به گیالن، خواجه حسام
ر صورت تمایل، حاضر است قلمرو خود را در اختیار احمد اظهار داشت که ددر این نامه، خان

)، زیرا در صورت حمایت 327- 2/326سپاهیان سلطان عثمانی قرار دهد (فریدون بیک، 
؛ جاللی، 116سلطان عثمانی از اوست که شاه عباس از گیالن دست خواهد کشید (منجم، 

(فریدون بیک، ....» توالیت گیالن ملک موروثی من اس«وی در این نامه ادعا کرد: ). 714
). این ارتباط،خشم شاه عباس را برانگیخت،به ویژه که از 14عباس،  ، نوایی، شاه275- 2/271

احمد از در انکار در آمد و پاسخ داد که خواجه جانب گیالن احساس خطر کرد،اما خان
 الدین برای سفر حج از وی رخصت خواسته است و او از رفتن وی به دربار عثمانیحسام

)؛ در حالی که شاه عباس از طریق بزرگان شیروان آگاهی دقیقی 2/1092اطالع ندارد (قمی، 
  ).142/ 3از این ماجرا به دست آورده بود (فلسفی، 

ها با احمد کیایی به سلطان عثمانی اغواکننده بود؛ زیرا عثمانیپیشنهادهای خان
نگنا قرار دهند و پایتخت توانستند شاه صفوی را در تحضور در گیالن، به راحتی می

های واهی بسنده صفویان،یعنی قزوین را تهدید کنند. با اینهمه، سلطان تنها به وعده
صلح  کرد و خان کیایی را به حال خود وانهاد: سلطان اندکی بعد با امضای معاهدۀ

ق با شاه عباس اول، به این نتیجه رسید که صلح پایدار با  998استانبول در سال 
). سلطان با امضای این صلح، در حقیقت، 29ن به سود اوست (نوایی، شاه عباس، صفویا

مسیر سقوط کیاییان و اسحاقیه و سراسر دارالمرز گیالن را برای شاه عباس صفوی 
ای برای احمد کیایی، ارسال نامههموار کرد. تنها اقدام سلطان عثمانی در حمایت از خان

)؛ از قضا همین نامه هم به 143کیایی بود (همو،  شاه عباس اول در رعایت حال امیر
  زیان خان کیایی تمام شد.
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 نجات خود، برايکرد،  می که از جانب شاه عباس سخت احساس خطراحمدخان  خان
با شاه  مصالحهسبب مراد سوم فرستاد و از او خواست به  بار دوم سفیري به دربار سلطان

دست از هجوم به گیالن  بخواهد تاعباس   و از شاهکند از موقعیت استفاده  ،عباس
که به میانجیگری و دخالت در امور ایران بی میل  مراد سوم  سلطاندر نتیجه، . بردارد
عباس نوشت و از او خواست تا از براندازي  اي به شاه نامه ،به خواهش کارکیا نبود،

 ن و جهان،ایرا نوایي، ، 450- 2/449ترکمان، (صرف نظر کند احمدخان حکومت خان
دخالت آشکار در امور داخلي مصداق  ،مراد سوم به شاه عباسسلطان ۀنام .)345- 335

فرا به پایتخت را احمد اي خان نامه درعباس ابتدا  شاهاز آن سوی، .)88بالن،  ایران بود (
حکومت وي بر شاه بر  ،در عوض و وفاداري کند اظهارشاه صفوي،خواند تا نسبت به 

هر گیالن  هدف شاه، دستگیری بدون هزینۀ خان کیایی  .)2/450، ترکمان( زندید یأتمُ
آگاهی داشت، به فرمان شاه صفوی از نیرنگ شاه عباس که احمدخان اما خانبود، 

  .)280(ثابتیان، اعتنائی نکرد 
س سپاه بزرگي از أفرهادخان قرامانلو را در ر  ها، شاه عباس،در پی این کشمکش
آخرین بار کارکیا پیش از رسیدن قزلیاشان به گیالن، برای رستاد. قزلباشان به گیالن ف

 براو  ۀو نمایند ـ صفي میرزا ـ به عنوان پدر همسر محمدباقر میرزا خواست تا  از شاه
، ترکمان ،480-465اي نطنزي،  (افوشته حکومت گیالن باقي بماند، اما شاه نپذیرفت

احمد نیز پس از به گیالن یورش برد و خان ). فرهادخان قرامانلو با سپاهی انبوه2/450
آنکه اموال خود را بر کشتی بار کرد، در الهیجان مستقر شد تا اگر در جنگ شکست 

). سرانجام پس 108؛ فومنی، 485-474ای نطنزی، خورد، به شیروان فرار کند (افوشته
مراد سلطان احمدخان کیایی به استانبول گریخت. او بار دیگر ازاز فتح گیالن، خان

ای به شاه عباس از مراد نیز در نامهخواست تا میان او و شاه صفوی وساطت کند. سلطان
های خود به شاه عباس احمد باز گرداند. او در یکی از نامهاو خواست که گیالن را به خان

احمد به دربار عثمانی ملتجی شده است، شاه ایران نباید نگران باشد، نوشت: اگر خان
اند. شاه عباس نیز در پاسخ رفتها در گذشته نیز افرادی از ایران به دربار عثمانی میزیر

شوند، باید برای او نوشت که چون حکام گیالن از جانب پادشاهان صفوی منصوب می
) و اینکه حاضر است جز گیالن، حکومت هر  والیت 3/148مطیع شاه باشند (فلسفی، 

ست، به او بسپارد. شاه عباس که به صلح با عثمانی دیگری را که خان احمد خواهان ا
مراد سوم فرستاد. نامۀ وی بدون تاریخ بود، نیاز داشت، پاسخی هوشمندانه برای سلطان
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زیرا نامۀ سلطان عثمانی پیش از فتح گیالن به دستش رسیده بود و شاه عباس با تعلل 
لطان دیر به دست وی رسید، در ارسال پاسخ، پس از فتح گیالن با این بهانه که نامۀ س

کرد؛ با رسید، در فتح گیالن تأمل مینوشت: شاید اگر نامۀ سلطان زودتر به دستش می
) 2/275احمد یاد کرد (فریدون بیک، انگیزی خاناین حال، دلیل فتح گیالن را رفع فتنه

د و برای فریب سلطان عثمانی نوشت: باز هرطور سلطان متقتضی بداند، عمل خواهد کر
). با توجه به اسناد و مدارک موجود، چنین به نظر 156- 155(نوایی، ایران و جهان،  

  رسد که تعارف شاه عباس برای تداوم و حفظ دوستی با سلطان عثمانی بوده است.می
مراد سوم احمد، بین شاه عباس و سلطانمسئلۀ خان پس از آن، نیز چند نامه دربارۀ
ن عثمانی، چند تن از رجال آن کشور، نظیر مفتی بزرگ رد و بدل شد. گذشته از سلطا

مرادخان و جمعی از عثمانی، سیاوش پاشا، وزیر اعظم و مالسعدالدین معلم سلطان
هایی به شاه عباس نوشتند و درخواست کردند احمد، نامهوزیران وی نیز، به تحریک خان

). 152- 148وافقت نکرد (همو، کدام مکه حکومت گیالن را به او بازگرداند،اما شاه با هیچ
ها، مراد سوم به شاه صفوی نوشت که بر اساس صلح و دوستی طرفین، در یکی از نامه

احمد به گیالن است. چون خان کیایی از ذریۀ سادات بود و خواهان بازگشت خان
)، سلطان عثمانی با این جمالت، قصد 183عمرش از هفتاد گذشته بود (پارسادوست، 

  ).367- 366ات مذهبی شاه صفوی را برانگیزد (طاهری، داشت احساس
احمد، شاه عباس یکی از دالیل برکناری وی اصرار سلطان در حمایت از خان در نتیجة

خود در حضور سفرای  شمرد و برای اثبات ادلۀبر» سلوک ناهنجار وی با مردم گیالن«را، 
احمد بر مردم گیالن  های خانتمعثمانی، برخی از بزرگان گیالنی را فرا خواند تا به س

رویگردانی  ). قصد شاه این بود که از این راه،زمینۀ161گواهی دهند (نوایی، ایران و جهان، 
سلطان عثمانی را از وی فراهم کند. هدف شاه عباس از مسامحه در برابر سلطان عثمانی، 

های بلندمدت ستراتژیهای قدرت برای موفقیت در اتقویت صلح بین دو کشور و تحکیم پایه
). او با همین تدابیر توانست خیال عثمانی را از 77- 75وی در برابر عثمانی بود (سیوری، 

مناطق غربی ایران، آناتولی شرقی و عراق آسوده کند و سرانجام از همین غفلت در  جبهۀ
  رفتۀ ایران در عراق و قفقاز سود برد.های از دستگیری سرزمینجهت بازپس

  
  احمدخان دوم با روسیهط سیاسی و نظامی کارکیا خانرواب

اهمیت جغرافیایی دریای کاسپین و برخی از بنادر جنوبی و غربی آن و همچنین تجارت 
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ابریشم، خاویار و برخی از محصوالت ارزشمند سواحل جنوبی کاسپین، موجب شد تا 
ظامی بلندمدتی برای تسلط سیاسی و ن ها برای ارتباط با باکو، دربند و انزلی، برنامۀروس

). با گسترش 69-68(پناهی، تجزیه و تحلیل ...،  بر دریا و سواحل آن طراحی کنند
مسیر قفقاز و کاسپین با از طریق  ،ییاروپا یایران با کشورهابازرگانی و سیاسی  روابط
، روسیه که در گذرگاه ارتباط ایران و اروپا واقع شده بود، تمایل یعصر صفو اروپا در

ویژه گیالن روابط برقرار کند. از طرفی، تجارت دریایی و زمینی یافت تا با ایران و به
ها را برانگیخت. ابریشم از طریق بنادر دریای کاسپین نیز بیش از پیش توجه روس

و ملگونف نیز به تجارت پررونق ابریشم رشت و نویسان عصر قاجار نظیر عزالدوله سفرنامه
اند (عزالدوله و  هایی کرده اوایل عصر صفوی اشاره حضور تجار بخارا، هند و عثمانی در

بافی، به های پارچه). بر اساس اسناد روسیه، تزار پس از تأسیس کارخانه178ملگونف، 
). به 17-16لمانیان قبادی، مواد خام به ویژه ابریشم تولیدی گیالن نیاز مبرم داشت (مس

گزارش کارری سیاح ایتالیایی، تا پیش از گسترش روابط ایران و روسیه در عصر صفوی، 
شد و از آنجا به آناتولی، سوریه،  می بیشتر ابریشم خام تولیدی گیالن به تبریز صادر

ده است ). کاتف نیز به این نکته اشاره کر196؛ فریر، 21رفت (کارری، کریمه و اروپا می
ها توانستند مسیر تجارت دریایی کاسپین را احیا اندک روس)، اما اندک35- 33(کاتف، 

کنند. با تکیه بر گزارش فن دریابل، وی هنگام ورود به گیالن، توانست به یاری مترجم 
دانست، از مشکالت سفر در گیالن بکاهد (فن ایرانی خود که زبان روسی می

ی از وسعت ارتباط تجاری و سیاسی گیالن و روسیه حتی ). این نکته، حاک50دریابل،
  پیش از عصر صفویه است.

با  یاییانروابط کرسد که های موجود، چنین به نظر میبا توجه به اسناد و گزارش
با  شمال ایران هاي محلي روابط سیاسي یکي از حکومتموارد در سابقة نخستین از روسیه، 
مانند تجارت  یبا عالیق مشترککوشیدند  می ییاروپا یهاتدولاز سوی دیگر، . هاستروس

م، 17روسیه از قرن  .را بگشایندبا ایران روابط  ، بابیتضعیف دولت عثمانهدف با ایران با 
 آرام به قفقاز و گیالن نزدیکو آرام ه بودرا به قلمرو خود افزودای  گستردههاي  سرزمین
  ).536- 535 ...،والیات دارالمرزرابینو، ؛ 186- 184...، روابط سیاسی (نوایي، شد می

پیش از آغاز رسمی روابط ایران و روسیه در عصر صفوی، تجارت محدودی بین بندر 
ترین بندر آن زمان گیالن یعنی لنگرود برقرار بود هشترخان (حاجی ترخان) با معروف

یاست )، اما پس از آنکه روسیه بندر هشترخان را تصرف کرد، س45(عظیمی دوبخشری، 
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های نظامی قرار گرفت. این بندر عالوه بر مسئلة تجارت، این کشور با ایران بیشتر بر پایه
قفقاز و آسیای  های نظامی روسیه در دریای کاسپین با ایران و منطقةدر سیاست

). در سفرنامه برادران 24؛ استریکلر، 75مرکزی نیز نقش مهمی داشت (شانی نوف، 
و نظامی بندر حاجی طرخان ـ هشترخان ـ به ویژه در ارتباط شرلی، به اهمیت تجاری 

)، زیرا  تنها بندر 102 - 103تجاربی و سیاسی ایران و روسیه اشاره شده است (شرلی، 
توانست از موقعیت آن برای ارتباط با گیالن و ایران ضلع شمالی بود که روسیه می

  ).103استفاده کند (شرلی، 
شاه اسماعیل اول  سمی ایران و روسیه به دورةهای ارتباط رنخستین جرقه

البته آغاز روابط دو کشور، بیشتر به سبب همسایگي و مسائل ناشي از آن  گردد. بازمی
با توجه به ). 20؛ نوواسیلستف، 69بود، اما گسترش آن دالیل دیگري داشت (بینا، 

دربار تزار م سفیری به 1521/ق927 سال شاه اسماعیل اول درهاي موجود، گزارش
 ایوان م و در زمانی که سپاهیان1553/ ق960 واسیلي سوم فرستاد. سالها بعد، در

غازان را اشغال کردند،از دربار صفوی شخصی به نام سید حسین  مخوف ـ شهر ـ چهارم
  .)4به دربار روسیه اعزام شد (کجباف و دیگران، 
شاه طهماسب آغاز شده  شاه اسماعیل اول و هرچند روابط به صورت محدود از دورة

ق، شاه محمد 955بود، در عصر شاه محمد خدابنده وارد مرحلة جدیدی شد: در سال 
صورت رسمی برای جلب حمایت روسیه در جنگ ) بهق 996تا  598خدابنده (حک: 

علیه عثمانی، سفیری به نام هادی بیگ به دربار تزار روسیه فرستاد (نوایی، روابط 
کوشیدند روابط خود را از  می ها در ایجاد ارتباط با ایران،). روس186سیاسی ایران ...، 

زمان ادامه دهند و از این سو با امیران گیالنی و از سوی دیگر با دولت صفوی، همیک
چیکوف، با مسیر منافع خود را تأمین کنند. در نتیجه، سفیر روسیه، فئودور واسیل

احمدخان به ایران اعزام شد. حضور وی، انمأموریت تحکیم اتحاد با دربار ایران و خ
). رفتار کارکیا با سفیر 53مهدوی، زمان با آغاز سلطنت شاه عباس اول بود (هوشنگ هم

روسیه چندان مطابق آداب دیپلماتیک نبود:  تزار برای او هدایای ارزشمندی نفرستاده 
بود؛ حتی دستور داد آمیز رفتار خان با سفیر روسیه سرد و توهین بود و به همین سبب،

 ). خان135تا اموال و اجناس او ضبط شود و در پذیرش آنان نیز تعلل کرد (معزی، 
احمد برای خود و خاندانش جایگاه خاصی قائل بود و خود را برتر از شاه عباس صفوی  

دانست. سرانجام سفیر روس و همراهانش پس از دو ماه، توانستند با کمک نوجوان می
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تزار و هدایای صدراعظم را به امیر  ۀاحمدخان دیدار کنند و سفیر، ناما خانبیگ، بهادی
احمد نیز با بدبینی، سؤاالتی دربارۀ انگیزه سفر به دربار گیالنی تقدیم داشت. خان

صلح و دوستی  ۀصفوی پرسید. سفیر پاسخ داد که قصد او،دیدار با شاه و انعقاد عهدنام
ه به تمهیدات تزار برای برقراری روابط نزدیک با ). البته با توج335است (همو، 

  صفویان،سوءظن حاکم گیالنی نسبت به مأموریت سفیر قابل توجیه است.
به هر حال، مالقات سفیر روسیه با شاه عباس نیز نتیجه چندانی همراه نداشت. با 

یگ و ببیگ و هادیوجود این، شاه عباس برای تداوم روابط دیپلماتیک با روسیه، بوداق
احمدخان زمان، خانچند تن دیگر را همراه سفیر از مسیر گیالن به مسکو فرستاد و هم

) 342-340نیز هیأتی به سرپرستی خواجه حسام همراه آنان به مسکو اعزام کرد (همو، 
کنند وگو تجاری و عقد پیمان مودت گفت ،با تزار روس دربارۀ گسترش روابط سیاسیتا 

  ).714(جاللی، 
زمان دو سفیر از ایران، یکی از سوی حکومت مرکزی صفویه و دیگری محضور ه

توانست داشته باشد؟ و این امیر کیایی به دربار روسیه،برای تزار چه معنایی می ۀفرستاد
زمان چه نتایجی برای ایران به بار آورد؟ پاسخ این پرسش را باید در اقدام هم
ر برابر امیران گیالنی پی گرفت. با های نخست سلطنت شاه عباس دهای سال سیاست

های سیاسی و اقتصادی،باب روابط با روسیه توجه به شواهد تاریخی، شاه عباس با انگیزه
زمان با فشار بر امیران گیالنی، در نظر داشت سواحل جنوبی دریای را گشود و هم

ریک کاسپین را تحت سیطرة خود در آورد. در نتیجه، تهدیدهاي نظامي عثماني، تح
هاي محلي قفقاز و ماوراءالنهر، از تقابل یا تعامل با حکومت های اروپایي و مسئلةدولت

جمله عواملي بود که گسترش روابط ایران و روسیه را در دورة دودمان صفوي موجب 
  ).4شد (کجباف و دیگران، 

ان قزلباشی هایی که روابط خان کیایی با روسیه را تسریع کرد، کشته شدن سریکی از انگیزه
ساي ؤر احمدخان خواست تااز خانشاه عباس احمد به شاه عباس تحویل داده بود. بود که خان
سلطان قوچیلو و برخي   خان چاوشلوي استاجلو، مرشدقلي نظیر محمدشریف يطوایف شورش

که  کردقسم یاد  و به وي تحویل دهد ،بودند  که به گیالن گریخته را دیگر از سرداران قزلباش
پناهندگان را  ۀهم گذرد،میشان ه ای. کارکیا به تصور اینکه شاه از گنابودامان خواهد  جان آنها در
به فرمان شاه  ،پیش از اینکه به قزوین برسندنگون بخت شاه تحویل داد، اما قزلباشان  ةبه نمایند

  .)919قمي،  ،440- 2/439 (منشي، به قتل رسیدند
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و براي نجات ببیند احمدخان فرجام خویش را سبب شد تا خان ،این اقدام شاه
پس هم زمان  بخواهد. از دیگر کشورهاي همسایه یاري ،حکومت و جان خویش

 سفیر. )3/1022(فلسفي،  اي به عثماني و سفیري به دربار تزار روسیه فرستاد نماینده
 ،شد  دهایوانویچ فرستا فئودور که به همراه احمدخان به دربار تزار روسیه خاناعزامی 

گزارش  از، اما آگاهی دقیقی دربارۀ این شخصیت در دست نیستتوره کامل نام داشت. 
برخي از تجار روس در پیداست که سیاح و بازرگان روسي در عصر شاه عباس، ، کاتف

و از این طریق با زبان  بودندمبادالت بازرگاني بین روسیه و گیالن  عصر کیاییان،در کار
 اجرانیکي از این ت توره کامل ،به احتمال زیاد .د (کاتف، مقدمه)فارسي نیز آشنا شدن

هشترخان  مسیرق از  999شوال  12وي در  .اقامت داشت امیران کیاییکه در دربار  بود
کارکیا را به تزار روسیه رساند. کارکیا در این نامه از تزار روسیه  ةبه مسکو رسید و نام

کند از وي در برابر شاه عباس حمایت  ،تا ضمن دوستي با آن کشور خواسته بود
؛ 195 روابط سیاسی ...،، همو؛ 3/335 ایران و جهان،؛ نوائي، 1033-3/1032 ،(فلسفي

 احمد ناچار شد از بیم شاه عباس،). به نظر فلسفی، خان3/349(فلسفی،  )405پرتو، 
رای عفو، آنها را رغم درخواست وی بپناهندگان به دربار خود را به او بازگرداند و شاه علی

احمد سفیری به دربار تزار اعزام کرد (همو، به قتل رساند. در این وقت بود که خان
این سیاست امیر گیالنی و شاه عباس اول برای دولت روسیه، آگاهی تزار  ). حاصل142

ویژه در گیالن و اهمیت تسلط بر این سرزمین بود. به از اختالف عمیق در ایران به
ای ها و هدایای جداگانهاحمد، نامهتزار و صدراعظم روسیه در پاسخ به خان همین سبب،

خطاب کرده و وعدة » احمد پادشاه«احمد را برای وی فرستادند. تزار در نامة خود، خان
بوریس گودونف نیز ». توانید منتظر مراحم ما باشیدهمیشه می«حمایت داده بود و اینکه 
احمد فرستاد. این اقدام برنامه ای هدفمند برای رای خانای بنامه و هدایای جداگانه

   1تسلط گیالن از سوی روسیه بود.
از نکات مهم دیگری که از مالقات توره کامل، سفیر امیر گیالن با تزار روس دریافته 

احمد و گیالن شود، این است که تزار تمایل داشت تا پس از حمایت وی، قلمرو خانمی

                                                                                                                                        
آگاهی انـدکی از   متأسفانه به سبب فقدان اسناد و مدارک روابط سیاسی پیش از عصر قاجار در ایران، .1

ویـژه دربـارۀ روابـط    روابط خارجی در این دوره در دست است. دشواری و پیچیدگی ایـن موضـوع بـه   
های محلی دوچندان است؛ مانند آگاهی اندک پژوهشگران از سفرای سیاسی گـیالن  خارجی حکومت
   های امیران محلی. در دورة حکومت
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گونه ر روسیه قرار گیرد و زیر پرچم تزار باشد. وی تأکید کرد،همانتحت حمایت امپراتو
کند، حکومت گیالن را نیز  می که تزار فرمانروای بخارا را با فرستادن لشکر تاتار یاری
سو بود. طلبانة تزار همهای توسعهتحت حمایت خود قرار دهد. این تقاضا با سیاست

گنجید، زیرا وی با این پیشنهاد پوست خود نمیتردید تزار با شنیدن این سخنان در  بی
های گزاف، بر گیالن و مناطق مهمی از توانست بدون جنگ و صرف هزینهمی

احمدخان برای های غربی و جنوبی دریای کاسپین چیره شود. در نامة که خان سرزمین
 های اقتصادی امیرهای جالبی هست حاکی از سیاست نکته صدراعظم روسیه، گودونف،
کرد و مانع  می نام مسیح، که همواره رعایای روس را اذیت و آزارکیایی: او فردی یاغی به

رده می رده از  ۀشد، تنبیه کرده بود. به نوشتتجارت بَ سرایی تحت عنوان بَ وی، هر ساله اُ
 رسیدند، اما امسال، یعنیدر گیالن به فروش می نشین،ویژه مناطق چرکسقفقاز به

. صدراعظم روسیه نیز به اندسرکردگان روس مانع این تجارت شدهق، برخی از 999
). با توجه به 343دارد (نوایی، شاه عباس ...، موانع تجارت برده را برمی ،خواهش وی

های پرسود امیر کیایی بوده رسد تجارت برده یکی از تجارتشواهد موجود، به نظر می
تجارت با روسیه در مسیر لنگرود به است. از آنجایی که وی چهار فروند کشتی برای 

)، عالوه بر مبادالت کاال، از انتقال این 210هشترخان داشت (نوایی، ایران و جهان، 
  برد. می بردگان و سایر کاالها نیز سود

در گرما گرم ماجرای ارتباط خان کیایی با روسیه، شاه عباس گیالن را فتح کرد و 
نبول گریخت. توره کامل نیز وقتی به حاجی احمد ناچار به سمت شروان و استاخان

ها هم هدایایی طرخان رسید، از موضوع آگاهی یافت و نتوانست به گیالن باز گردد. روس
احمد فرستاده بود، از او پس گرفتند و برای حاکم گرجستان را که تزار برای خان

  سودی نداشت. )، زیرا دیگر حمایت از امیر گیالن برای آنها350- 351فرستادند (همو، 
ق 1000احمدخان پس از فرار به شروان، سفیر دیگری به نام نعمت را در سال خان

شاه عباس و فرار خود را شرح داد و اظهار  ۀبه مسکو فرستاد و در نامه خود ماجرای حمل
امیدواری کرد که چون دخترش نامزد پسر شاه عباس است، ممکن است دوباره به 

های های وی از آباز بازگشت کشتی ر خواست تا مأموران روسیه،گیالن بازگردد و از تزا
احمدخان در برقراری رابطه با دولت روسیه و کوشش جلوگیری نکنند. اقدام خان روسیه،

شاه عباس  ۀبرای جلب حمایت و کمک نظامی از آن دولت، یکی از دالیل مهم در کین
  نسبت به وی بود.
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 روسیه به ای نمایندهنجات حاکمیت خویش  احمدخان عالوه بر اینکه برايخان
. وي گسیل داشتبه دربار اسکندرخان حاکم گرجستان  هم اي نامهفرستاده و فرستاد، 
از حاکم  ،بود  شرایط سختي که به آن دچار شدهبه سبب کید بر روابط دوستي، أضمن ت

ر دست د حاکم گرجستان گزارشي  از پاسخ .)147(نوزاد، کمک کرد  یگرجستان تقاضا
پاسخ آن  ه ای حاکی ازاحمدخان نیز اشارمانده از خان هاي باقي نامه  در مجموعه .نیست

  مطلوب نرسید. ۀبه نتیجبه احتمال بسیار این سفارت بنابراین، حاکم دیده نمی شود؛
اتحاد سیاسي و نظامي و دفاع برای  احمدخان با عثماني و روسیهپیش از روابط خان
روابط سیاسي و  ،شاه طهماسب از بیمنیز  میره دباج مظفر سلطاناز سرزمین گیالن، ا

وي  ،از بخت بد مظفر سلطان ، امابود  نظامي با سلطان سلیمان قانوني برقرار کرده
 خاناما  ،به زیان او تمام شد رنتوانست رضایت سلطان عثماني را جلب کند و حاصل کا
 اي به شاه نامه ،راي شفاعت وياحمدخان موفق شد سلطان مراد را متقاعد کند تا ب

  ).16(فومنی گیالنی،  عباس بنویسد
  
  نتیجه
زمان با ظهور صفویان در ایران، اروپاییان دوران جدیدی را در تاریخ سیاسی و هم

اقتصادی خود با محور تجارت دریایی آغاز کرده بودند. با توجه به انحصار دریایی 
رهای تجاری اروپاییان به ایران مسیر روسیه، ها در اقیانوس هند، یکی از مسیپرتغالی

دریای کاسپین و گیالن به ایران بود. در نتیجه، سرزمین های دریای کاسپین و گیالن 
برای برخی از کشورها نظیر عثمانی، روسیه و تجار اروپایی اهمیت خاص داشت. 

بخشان اجوندان و کیایی بود، که خود را تحکومت گیالن در دست امیران محلی اسحاق
 اما صفویه در پی ایجاد دولت و حکومتی مرکزی بود و این موضوع، دانستند، می صفویه

الجیشی گیالن شد. موقعیت سوق می های محلی چالشی جدی محسوببرای حکومت
های روسیه و عثمانی به توانست حیات سیاسی صفویان را در صورت اتحاد با دولتمی

رداری این ایالت از ثروت ارزشمند و مهم ابریشم، خطر افکند. از سوی دیگر، برخو
گرچه  پوشی کنند. در نتیجه،راحتی بتوانند از آن چشمای نبود که صفویان بهمسأله

های خارجی درپی با قدرتهای پیتسلط بر گیالن در ابتدای حکومت، به سبب درگیری
در دستور کار او  ول،نظیر عثمانی میسر نبود، سرانجام پس از تثبیت قدرت شاه عباس ا

نزدیک کرد. این  قرار گرفت. ترس امیران محلی از واژگونی، آنان را به روس و عثمانی
موضوع بعدها برای شاه طهماسب صفوی که تحت فشار سلطان سلیمان قانونی بود، 
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احمد کیایی که خطر حذف سیاسی از سوی شاه عباس را بسیار خطرآفرین شد. خان
وي برقراري روابط گسترده با تزار روسیه و عثماني کشیده شد. حس کرده بود، به س

روسیه و عثمانی با توجه به موقعیت مهم جغرافیایی گیالن، از ارتباط با خان گیالنی 
سان فرصتی برای گسترش نفوذ خود در مناطق استقبال کردند و این موقعیت را به

اتحاد با امیران گیالن،  نتیجة دانستند. این کشورها درجنوبی و غربی دریای کاسپین 
یافتند. آنان با این توافق هم انحصار تجارت گیالن، زمان به دو موفقیت دست میهم

یافتند؛  می خیز تسلطگرفتند و هم بر آن سرزمین ابریشمقفقاز و ایران را در دست می
فظ شد. شاه عباس اول نخست برای ادامه و ح می حکومت صفویه تضعیف بدین ترتیب،

دست آوردن انحصار خیز ایران و بهابریشم ترین منطقةتمرکز سیاسی، تسلط بر مهم
ها و ها و عثمانیطلبی روسهای توسعهتجارت ابریشم و همچنین ایجاد مانع در سیاست

طور کامل از سر راه برداشت. نفوذ حاکمیت ایران در قفقاز، امیران محلی گیالن را به
های محلی گیالن نشان داد که این پس از سقوط حکومت هایتحوالت سیاسی سال

  اقدام شاه عباس تا چه میزان در جهت حفظ منافع ایران کارساز بوده است.
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