
 1911 تابستان، 2،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

  10.22059/jhss.2020.303911.473263  

Print ISSN: 2251-9254//Online ISSN: 2676-3370 

https://jhss.ut.ac.ir 
 

The Relations of Hedayatullah Khan Foumani (Gilani) with the 

Central Government (1170-1200 A.H./ 1757-1786) 
 

Mohsen Rahmati1 
Professor, Department of History at Lorestan University 

Farzad Khoshab 
PhD student in Iranian history, Islamic course, Lorestan University 

Taqi Asghari 
Master of Iranian History, Islamic Course, Mohaghegh Ardabili University 

Received: June, 10, 2020; Acceped: September, 05, 2020 
(pp. 43-64) 

 

Abstract 
Due to its geographical location, Gilan, since the arrival of Islam until 
the Safavid era, was always under the rule of local families and was 
not usually under the direct control of the central government. Only in 
the Safavid period, Shah Abbas I (d. 996-1038 AH/ 1588-1629 AD) 
put an end to the reign of local governments through the expansion of 
the influence and domination of the central government over Gilan. 
Since then, Gilan’s affairs were governed by agents and rulers 
appointed by the central government. During the reign of Karim Khan 
Zand (d. 1163-1193 AH/ 1750-1779 AD), Hedayatullah Khan was 
appointed as the governor of the province, but due to various reasons 
and factors, his relationship with the central government changed. 
Through a descriptive-analytical method, this paper seeks to answer 
the question of why and how Hedayatullah Khan’s relationship with 
the central government changed. The findings of this study show that 
Hedayatullah Khan’s relations with the central government were 
influenced by factors such as the weakness of the central government, 
the military empowerment of the ruler of Gilan, and the establishment 
of political and economic relations with the neighboring governments. 
The ruler of Gilan, by resorting to political, military and economic 
measures and suppressing the local readers, sought to maintain his 
power and that of his subordinates against the central government and 
other political claimants. 
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-1111) )گیالني( با حکومت مرکزي خان فومنياهللروابط هدايت

 (م1171-1171/ق1211
 

 1محسن رحمتي
 تاريخ دانشگاه لرستانگروه استاد 

 بآفرزاد خوش
 اسالمي دانشگاه لرستان ةي تاريخ ايران دورادانشجوي دکتر

 تقي اصغري
 اسالمي دانشگاه محقق اردبیلي ةکارشناسي ارشد تاريخ ايران دوردانشجوي 

 (43 تا ص 34)از ص 

 21/34/2411؛ تاریخ پذیرش: 12/34/2411تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 ورود اسالم تا صفویه، همواره تحت فرمان اش، ازیـموقعیت جغرافیای ۀن گیالن، به واسطـسرزمی

روند تا  این مستقیم حکومت مرکزی قرار نداشت. ۀمعموالً زیر سلطهای حکومتگر محلی بوده و خاندان

)حک:  عباس اولشاه صفوی، ۀدا کرد. فقط در دورـادامه پیچنان ان همـکار آمدن صفویپیش از روی

های محلی آن حکومت مرکزی در گیالن، بساط حکومت ۀبا بسط نفوذ و سلط( م2411-2111/ق114-2341

طرف حکومت مرکزی را در هم پیچید. از آن پس، امور گیالن توسط کارگزاران و حکمرانان منصوب از 

خان به حکومت آن اهللنیز هدایت (م.2551-2513ق/2214-2244)حک:  زند خانکریم ۀشد. در دوراداره می

این  .یافت تغییرحکومت مرکزی  او با ۀعلل و عوامل مختلف رابط ۀبه واسطایالت منصوب شد ولی 

م شده است که روابط ـل تنظیواـبه این س خـپاس ۀرای ارائـلی، بـتحلیفی ـپژوهش با روش توصی

دهد های این پژوهش نشان مییافتهخان گیالنی با حکومت مرکزی چرا و چگونه تغییر یافت؟ اهللهدایت

یابی ضعف حکومت مرکزی، توانبا حکومت مرکزی تحت تأثیر عواملی همچون  خاناهللروابط هدایت که 

بود. متغیر و تابع شرایط جوار های همبا حکومت نظامی حاکم گیالن، برقراری روابط سیاسی و اقتصادی

تالش  در صدد حاکم گیالن با توسل به اقدامات سیاسی، نظامی و اقتصادی و سرکوب خوانین محلی 

در مقابل حکومت مرکزی و دیگر مدعیان اش، حفظ موجودیت خود و افراد تحت سرپرستیبرای 

 سیاسی قدرت بود.
 

، آقامحمدخان قاجار، قاجار، خاناهللخان، هدایتکریم ت مرکزی،گیالن، حکوم هاي کلیدي:واژه

 .زندیه
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 . مقدمه1

لمانان پس از ورود به ایران به دلیل موقعیت طبیعی و استراتژیک گیالن و دیلمان مس

های مستقل و نیمه هریک از حکومت موفق به تصرف این منطقه نشدند. پس از آن

متعددی  ان برای تسلط بر این منطقه اقدامات نظامیلجوقیمستقل زیاریان، بویهیان و س

. این روند با ورود مغوالن به اما نتوانستند بر این منطقه تسلط پیدا کنند ،انجام دادند

که در برابر مغوالن نیز مقاومت بود ای تنها منطقهچنان ادامه پیدا کرد و گیالن ایران هم

)حک: تو ـت الجایـان حکومـد، در زمـعرن بـک قـلخانان فقط در یـانکه ایـکرد؛ چن

 بر گیالن دست یافتند ولی کمتر از دو دهه بعد، با ضعف( م2444-2433ق/533-524

 ۀر. تنها در دوقدرت منطقه را به دست گرفتند ،النیگ ایلخانان، دوباره حکمرانان محلی

اب جا از سوی حکومت مرکزی انتخدرآمد و حکام آن الن به تصرفـعباس اول گیشاه

 شد.می

نیز همچون دیگر مناطق  گیالن، افشاریه ۀکارآمدن سلسلو روی صفویه با سقوط

هایی علیه تبدیل شد. در زمان نادر شورش مرجوهای هرجکانونبه یکی از  ایران،

های میان مدعیان سلطنت، حکومت مرکزی انجام شد که با مرگ او و آغاز درگیری

اگر چه برای خان و جانشینان او، گیری کریمبا قدرت ناآرامی در این منطقه تشدید شد.

مدت زمانی کوتاه حکام گیالن از سوی حکومت مرکزی انتخاب شدند، ولی شرایطی 

حکومت  با خاناهلل، هدایتآن روابط حکمران محلی گیالن ۀفراهم شد که در نتیج

یابی به ی دستگیری آقامحمدخان و تالش او براسرانجام با قدرتتغییر یافت. مرکزی 

هم شکسته شد و بار دیگر گیالن در اکمگیالن در طی چندین نبرد مهم مقاومت ح

در طی این مدت برای حفظ  خاناهللهدایتگیالن زیر نظر حکومت مرکزی درآمد. 

جایگاه خود و همچنین حفاظت از منافع خود و اتباع در جریان رقابت میان مدعیان 

های ، به راهالنحکومت مرکزی در گییان به عنوان زندنفوذ  کاهش ققدرت از طری

تحلیلی به بررسی چرایی و در این پژوهش به روش توصیفی  .مختلفی متوسل شد

 خان با حکومت مرکزی پرداخته شده است.اهللهدایت تغییر روابط بینروند چگونگی 



 م(1171-1171ق/1211-1111خان فومني )گیالني( با حکومت مرکزي )اهللروابط هدايت/ 41

ن  موارد اند که هر کدام از ایتاریخ گیالن انجام شده ۀدربارهای فراوانی پژوهش

موضوعی این پژوهش را در سه  . از منظراین پژوهش باشند ۀتوانند به نحوی پیشینمی

 بندی کرد:تهدستوان قالب کلی می

قربان  ، از جمله،انده صورت کلی و عمومی پرداختهآثاری که به تاریخ گیالن ب. 2

، (2413و2411) وافشین پرت ،(2414) عظیمیناصر ، (2414) نادر افشاریان ،(2414) فاخته

حسن حاج ، (2415) امیرانتخابیشهرام ، (2413) ، کیوان پندی(1141) ابراهیم فخرایی

اه بدون مأخذ مطالبی مختصر و گکه  (2411) املشی بهاءالدین و (2453) سید جوادی

اجتماعی گیالن از سقوط صفویه تا برآمدن قاجارها دارند ولی  اوضاع سیاسی ۀدربار

 خان با حکومت مرکزی مطلبی ندارند.اهللیل دگرگونی روابط هدایتعلل و دال ۀدربار

اند و به تناسب که به تاریخ ایران ازسقوط صفویه تا  برآمدن قاجار پرداخته یآثار .1

 هادی هدایتی ،(2451) رضا شعبانی . از جمله،اندمطالبی نیز در رابطه با گیالن آورده

 ناروند رضا و (2411) رجبی ، پرویز(2414) د نفیسی، سعی(2444) ورهرام غالمرضا، (2443)

 عموماً مطلبی فراتر از اشاره به نام و عزل و نصب حکام ندارند. که (2413)

، (1144) آرانوا و اشرفیان ،(2415) فرای و دیگرانهایی مثل، جان ر پری، پژوهش .4

ه تا برآمدن صفویه به بررسی روابط خارجی ایران از سقوط ک (2435) کریم کشاورز

 ۀ، اما دربارها در گیالن مطالبی دارندو در رابطه با حضور روس ه پرداختهـقاجاری

با حکومت مرکزی مطلبی ندارند. بنابراین، چنانکه پیداست  خان و روابطشاهللهدایت

های صورت گذرا به عزل و نصب حکام در گیالن در دورههای انجام شده بهپژوهش

های اقدامات و تالشاند، ولی ل ایران مطالبی پرداختهشماادی مختلف و اوضاع اقتص

دف این پژوهش هکه  خان برای جلوگیری از نفوذ حکومت مرکزی در گیالناهللهدایت

 مورد بررسی قرار نگرفته است. کنوناست، تا
 

-1111) خاناهللکار آمدن هدايتروي ۀتحوالت سیاسي گیالن در آستان. 2

 1(ق7111-1141/ ه.ق1111

 ثبات سیاسی  نیز نش ایالت گیالنجانشینا های میاننادرشاه و آغاز درگیری مرگ با

جمال در رشت تا حدودی . تنها در زمان شاهرخ و با انتصاب حاجیخود را از دست داد

برای  1خان قاجارمحمدحسن زمانی ۀدر این بره ثبات و امنیت در این منطقه برقرار شد.

 ،جمال فومنی، و با وجود مقاوت حاجی(1/5311 :2413)هدایت،  کردتصرف گیالن حرکت 

، خان پس از این فتححسنمحمد (.14: 2444نامی اصفهانی، )موسوی گیالن را تصرف کرد
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، بار دیگر را به دلیل تسلط بر اوضاع منطقه جمالحاجی مالیات و خراج مقرر،خذ أ ضمن

چنین هم(. 1/5311: 2413هدایت،  ؛1/2213 :2445)اعتمادالسلطنه،  به حکومت گیالن گماشت

زد و خواهر او را به زنی  برای حفظ وفاداری حاکم گیالن به یک ازدواج سیاسی دست

جلوگیری از شورش در برای  سپس. (2/31 :2455سپهر،  الف؛11، گچالویاقبال ) گرفت

 (. 353: 1144)گلستانه،  متحدان حاجی جمال را سرکوب کرد رشت

چون هم قدرت مدعیانها، ش توان نظامی آنـو افزای توسط قاجارها نالـتصرف گی

 با حمله به خانکریمرا برانگیخت که به مقابله با قاجارها برخیزند؛ چنانکه  خانکریم

سپهر، ؛ 41: 2452)ساروی،  محاصره کرددر استرآباد روز  33به مدت او را خان، محمدحسن

خان و خان پرداخت ولی ناکامی کریمیت از کریمجمال به حماحاجی (.2/25-21 :2455

خان بیفتد و حسننشینی او از استرآباد، سبب شد تا دوباره گیالن به دست محمدعقب

 خان افشار را به حکومت گیالن منصوب کردجمال را برکنار کرد و امیرگونهحاجیاو 
 .(5233-1/5234 :2413هدایت،  ؛12-23: 1144 )گلستانه،

در  پی داشت؛ چنانکهرا نیز درآزادخان افغان  ، رقابتخان بر گیالنحسنمحمد ۀغلب

خان در نواحی مرکزی ایران در سال خان با کریمحسننبرد محمد ۀبحبوح

تصرف کرد، اما آزادخان گیالن را  ،(11-13: 2444نامی اصفهانی، )موسوی م2511ق/2241

 :2413)هدایت،  ن را متصرف شدگیالخان قاجار، با عقب راندن وی، مجدداً محمدحسن

به حکومت گیالن منصوب  دوبارهجمال را و حاجی(، 434 :1144گلستانه،  ؛1/5234-5233

 توسط اشرار گیالن به قتل رسیدجمال حاجی اندک زمانی بعد،(. م2515/ق2253) کرد

ت گیالن را در دست جای او حکومخان بهاهللرش هدایتو پس (1/5431: 2413)هدایت، 

م به مدت 2514ق/ 2133حدود سال تا زمان مرگش در  که (.131: 2412رابینو، ) گرفت

 243ب، 11-الف11چالوی، گاقبال )  حکومت آنجا را برعهده داشتل اـس 43ک به ـنزدی

 الف(. 241 -الف
 

 ها و علل؛ زمینهخان گیالني با حکومت مرکزياهللهدايترويارويي . 9

 ۀبه واسط که در دست گرفت را حکومت گیالن، رایطیخان گیالنی در شاهللهدایت

شمار سلطنت در گوشه و کنار  ایران برای مدعیان بی ،حکومت مرکزی مقتدرفقدان 

و  تثبیت جایگاه برای خاناهللدر این شرایط هدایتیابی به قدرت در تکاپو بودند. دست

نحوی تقابل با حکومت  که به اقداماتی انجام داد در گیالن اتباعخود و حفظ منافع 
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عوامل این امر را شاید بتوان چنین ها و زمینه ترینمهم ود.شمرکزی محسوب می

 :بندی کرددسته

 موقعیت طبیعي و استراتژيک گیالن. 1-9

ی با حکومت مرکزی را به ـارویـنه و فرصت را برای رویـن عاملی که زمیـمهمتری

ن بود. گیالن به عنوان یک سرزمین پست و داد، موقعیت طبیعی گیالخان میاهللهدایت

 رودیدسفهای البرز و دریای مازندران، در واقع همان دلتای فاصل کوه حاصلخیز در حد

های پوشیده از جنگل بر آن ها و کوهای بزرگ از تپهدایرهکه در جنوب و باختر نیماست 

رود از وسط ایالت، گیالن با توجه به عبور سفید (.211: 2443)لسترنج، احاطه کرده است 

 پیش()بیه سوی رودینـرود که آن را ایدـسفیشد: بخش شرقی شامل دو قسمت می

نامیدند می پس()بیه سوی رودیرود که آن را آنسفید ساحل غربیخوانند و می

های متراکم، های مستحکم البرز در جنوب و جنگلوجود کوه(. 231: 2441 )حدودالعالم،

؛ چنانکه این ناپذیر کرده بودعی و استراتژیک گیالن این منطقه را تسخیرموقعیت طبی

: 2312 بالذری،)منطقه بیش از سه قرن در مقابل حمالت اعراب مسلمان، مقاومت کرد 

423-421.) 

گر همچون بویهیان، سلجوقیان، مختلف حکومتهای سلسلهقرون بعدی نیز در 

منطقه گیالن نبودند و این ل نفوذ و سلطه بر خوارزمشاهیان و جز آن نیز قادر به اعم

 گر محلی باقی ماندهای حکومتتا پایان قرن هفتم هجری، تحت فرمان خاندان ایالت،

ترین اقدامات برای تسخیر گیالن در زمان ایلخانان یکی از مهم. (42-14: 2413)کاشانی، 

و انجام داد  م2434ق/  534در سال  م(2424-2433ق/524-533)حک:  توـبود که الجای

ضعف مفرط  ۀاما به واسط ،(52-41-14-11: 2413)کاشانی،  چه بر آن منطقه غلبه کرداگر

به زودی به  (م2441-2424ق/544-524)حک:  خاندولت ایلخانی بعد از مرگ ابوسعید بهادر

بنابراین، معلوم است که موقعیت طبیعی . (2/153: 2415یزدی،) حالت سابق بازگشت

که تا زمان روی  ترین عامل در برابر نفوذ حکومت مرکزی به این منطقه بودمگیالن مه

های زیر فرمان حکومت( م2411-2111/ه.ق2341-114 :)حک صفوی عباسکار آمدن شاه

 .(223-223-2/41: 2411، اسکندربیک) ماند محلی باقی

حکومت برای نخستین بار زیر نظر روی کار آمدن صفویان و شاه عباس، گیالن  با

ها بار دیگر اما با سقوط صفویان به دست افغان(. 2/312: 2411 ،اسکندر بیک) مرکزی درآمد

همین  ۀپشتوانبه  نیزخان اهلل. هدایتومرج تبدیل شدهای هرجگیالن به یکی از کانون
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از پرداخت خراج  کرد و گاهی نیزدر مقابل مدعیان قدرت مقاومت می ،موقعیت طبیعی

 کرد. می، خودداری ت مرکزیبه حکوم مقرر

 عف حکومت مرکزيض. 2-9

استقرار امنیت و ثبات اجتماعی و اقتصادی در گرو آرامش و ثبات سیاسی است که خود 

مهمترین پیامد وجود حکومت مرکزی مقتدر است. در قرن دوازدهم هجری/هجدهم 

ایران میالدی، با زوال حکومت صفوی و دو دهه بعد قتل نادرشاه، اوضاع سیاسی 

یابی به قدرت ثباتی گردید. لذا در این دوره، مدعیان متعدد به طمع دستدستخوش بی

شد ی و استراتژیکی گیالن هم موجب می. موقعیت اقتصادقابت با یکدیگر برخاستندربه 

الف؛  41گ و الف11)اقبال چالوی، گ که هر یک از این رقیبان درصدد تصرف گیالن برآیند

دست شدن ایالت بین مدعیان قدرت، ثبات بهطبیعتاً دست (.5233-1/5234: 2413هدایت، 

خان زند، بر رقبا فایق سرانجام کریم چهاگربرد. اجتماعی و اقتصادی ایالت را از بین می

خان در تقابل با های کریمدشواری ولی و حکومت مرکزی را در دست گرفت، آمد

و جز  (211: 2153)باکیخانف،  ان افشارخخان قاجار، فتحعلیحسنرقیبانی همچون محمد

ر چنین یست. دحکومت مرکزی از ثبات الزم برخوردار ن که بودآن، حاکی از آن 

موضعی حفاظت از منافع خود و مردم تحت فرمان،  براینیز خان اهللهدایت شرایطی،

 ۀکه نشاناز پرداخت خراج  گاهگاهی آمیز در قبال حکومت مرکزی اتخاذ کرده،احتیاط

خان نیز در دو ریمک  کرد.می، خودداری به حکومت مرکزی بودنسبت اطاعت و تابعیت 

 (. 451-452: 2411) آصف،  مرحله او را سرکوب کرد ولی بر حکومت گیالن ابقاء نمود

 درسعی  در کشور از سرداران و بزرگان ایالت و طوایف خان، برخیبا مرگ کریم

پس از مرگ حکمران خمسه  الفقارخان افشارذو چنانکه؛ داشتنددن به قدرت ـرسی

: 2411آصف، )م به صورت مقطعی گیالن را تصرف کرد 2551ق/2214 سالخان در کریم

 خانابوالفتح زند به فرماندر همین زمان علیمرادخان (. 4/2411 :2445اعتمادالسلطنه، ؛ 344

و  ذوالفقارخان روانه شد ۀبرای پایان دادن به غائل( م2551/ ه.ق2214 :)حک خان()فرزند کریم

(. 313-311: 2441غفاری، ؛ 1/5412: 2413) هدایت،  شراء شکست داد ۀاو را در منطق

خان که در این جنگ به عنوان اسیر همراه اهللذوالفقارخان به خمسه فرار کرد و هدایت

ل خان به دنبااهللتـسپس هدای (.344 :2411)آصف،  ان آمدـمرادخـاو بود به نزد علی

 و به قتل رساند آوردجویی از ذوالفقارخان به زنجان رفت و او را به اسارت درانتقام
 (.111 :2454 هدایت، ؛142: 2444نامی اصفهانی، )موسوی
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: 2444 اصفهانی، نامیسوی)مونزدیک به یک دهه منازعه میان خوانین زندیه پس از آن، 

های قدرت خود را در داد تا پایه فرصتآقامحمدخان به  ،(312: 2411آصف، ؛ 141-144

-2551ق/2211-2214)حک: زند علیمرادخانچه اگر .استرآباد و مازندران استوار سازد

 خورد شکست سرکوبی او فرستاد، اما امیرگونه خانخان افشار را برای امیرگونه (م2511

عنوان یک  و خود به ،(2/32: 2455؛ سپهر، 11-11 :2452؛ ساروی، 41: 2411)محمودمیرزا، 

 ولی این امر، (م2511/ق2214) آشکار کردنافرمانی خود را با حمله به گیالن ، مدعی جدید

نامی اصفهانی، موسوی؛ 124-121: 2444)غفاری،  منتهی شد اومرگ  شکست و در نهایت به

2441 :135.) 
، ناتوانی و خانشورش ذوالفقارخان و امیرگونهخان، یابی آقامحمدقدرت ،در واقع

آشکار  حکام و فرماندهان نواحی مختلف تحکیم سلطه و نفوذ بر ضعف حکام زندیه را

خان برای حفظ جایگاه و موقعیت اهللطبیعی است که در چنین شرایطی هدایت ساخت.

خود در جریان رقابت مدعیان قدرت، در روابط خود با دولت مرکزی جانب احتیاط را 

-331: 2411) آصف،  ی نسبت به علیمرادخانحفظ تابعیت ظاهرضمن  رعایت کند. لذا

اظهار اطاعت کرد و  خان قاجار همنسبت به آقامحمد م.2514ق/2215درسال  ، (334

تا برآمدن آقامحمدخان و سرکوب بنابراین، ب(. 233چالوی، گ اقبال ) خراج پرداخت کرد

 ادامه پیدا کرد. آمیز، این روابط احتیاطدیگر مدعیان

 جوارهاي همبط سیاسي با حکومتبرقراري روا. 9-9

به  تحکیم جایگاه و موقعیت خود دربرابر مدعیان قدرت خان در راستایاهللهدایت

تا در  متوسل شد (شروان و باکو) جوارهای همبرقراری روابط سیاسی و اتحاد با حکومت

ین زمان استفاده کند. در ا مهاجمانبا  مقابلهها برای شرایط مقتضی از حضور و نفوذ آن

 )باکیخانف، بودخان قلیفرزند حسین 4ایخان قبهفتحعلی ۀسلطحکومت شیروان تحت 

)گملین،  ردکهای قفقاز تأمین میهای جنوب کوهخان امنیت قلمرو سایرکه (، 211: 2153

تحت  بادکوبه را محمدخان حاکم و ،( Shahvar and Abramoff, 2018: 28؛41: 2414

به همین دلیل  (.41: 2414گملین،  ؛211: 2153 )باکیخانف، بودتابعیت خود در آورده 

برای مقابله با خان اهللای در اقدامات نظامی هدایتقبه خانفتحعلی ۀویژ موقعیت

چنانکه در  ؛(Shahvar and Abramoff, 2018: 28) نقش بسزایی داشت قدرت مدعیان

از  خاناهللهدایت م،2514ق/ 2215جوم لشکر آقامحمدخان به گیالن در سالزمان ه

با  فقطو (، 223: 2452وی، ؛ سار41: 2411رزا، ـ)محمودمی به شروان گریخت دریاطریق 

: 2153باکیخانف، ) بار دیگر گیالن را تصرف کندتوانست  خانفتحعلیی نظامی هاکمک
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. (422-423: 2441غفاری، ؛ 1/5434: 2413 ؛ هدایت،244: 2452؛ ساروی، 2/12 :2455سپهر، ؛ 244

ی تثبیت جایگاه تالشی در راستا خان،اهللبه هدایتخان های فتحعلیکمک اگر چه ظاهراً

 تا از این طریق بر تمام قلمرو ایران فرمانروایی کند د به عنوان شاه ایران بودخو

 روهای نظامیـالن استفاده از نیـحاکم گیولی، هدف ، (253-241: 2153خانف،ـ)باکی

 بل اقدامات نظامی مدعیان سلطنت بود.در مقا خانفتحعلی

تالش  روابط سیاسی با آن خان برای برقراریاهللهایی که هدایتیکی دیگر از دولت

جلوگیری از  برای گیالن ۀمنطق اهمیت اقتصادیدلیل روسیه بود. دولت روسیه به ،کرد

ارتباط  .درار کرالن ارتباط برقـا حاکم گیب ای آنـو بهرمندی از مزای نفوذ قاجارها

های رد و ها در نامهروس روابط سیاسی با به او تمایل خان با دولت روسیه واهللهدایت

براساس اسناد  3.(423-123 :2414)گملین،  بدل شده بین او و گملین مشهود است

خان شه از سوی مأموران کریمـخان که همیاهللتـهدای ،گری دولت روسیهکنسول

صدد و به همین منظور در کردالحمایگی وسیه درخواست تحتنظر بود از دولت رتحت

در  حفظ منافع تجاری خود ۀبه واسط. اما دولت روسیه برآمدفرستادن سفیری به روسیه 

اسنادی از روابط ایران ) ، پیشنهاد او را رد کردخان زندایران و پرهیز از تقابل با کریم شمال

با این گونه اقدامات خان اهللهدایت (.335-334-341-344 :2415و روسیه از صفویه تا قاجاریه، 

 ها در گیالن پایان دهد.به نفوذ روس مدعیان قدرت،دفع خطرات سعی داشت عالوه بر 

ها، جدیت او در تقابل با روس .(331 :2451 ،اسنادی از روابط ایران و روسیه از صفویه تا قاجاریه)

ه خبر دادند، جز دستور به ـروسی ۀم حملـخان را از بیمـی کریـچنان بود که وقت

این  (.445: 2411)آصف،  خان مبنی بر مقابله با روسها، هیچ اقدامی انجام نداداهللهدایت

له با خان در مقاباهللدولت مرکزی ایران به توان نظامی و جدیت هدایت دهد کهنشان می

 ها اعتماد کامل داشت.روس

خان برای جلوگیری از نفوذ خان قاجار در گیالن اهللهدایتخان، پس از مرگ کریم

از  ،انـخاهللتـاسی با هدایـم روابط سیـرغه بهـاما دولت روسی، ل شدـها متوسبه روس

او  ازنه تنها  دانستندخود می ۀطلبانهای منفعتخواسته مانعی برایکه او را جاییآن

)غفاری،  نداو را فراهم کرد ت شکستمقدما آقامحمدخان تحریکبا  بلکه حمایت نکرد

خان اهللاط هدایتارتب رسد که، به نظر میبراین اساس(. Atkin, 1980: 34؛ 434-435: 2441

ها و اهداف به دلیل خواسته ،مبنی بر تحکیم موقعیت خود در گیالن با دولت روسیه

 .ه باشددولت روسیه با شکست مواجه شد ۀطلبانتوسعه
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خان به دلیل مراودات سیاسی با دولت اهللفوذ هدایتاهمیت گیالن و قدرت و ن

ها من جمله عثمانی شد که از جزئیات این روابط روسیه سبب جلب توجه سایر حکومت

-2252)حک:  سوم خانزمانی که مصطفی دانیماطالعی در دست نیست. فقط می

 تادقدرت رسید هدایایی برای خان گیالن فرسدر عثمانی به م(2553-2515ق/2215

مقابله با داعیان قدرت در خان مبنی بر اهللبا توجه به اقدامات هدایت .(515 :2441)غفاری، 

گونه روابط سیاسی و تحرکات از سوی حاکم کرد که برقراری این توان تصورگیالن می

 مقابله با مدعیان قدرت و احیاناًنی برای دولت عثماگیالن تالشی برای جلب حمایت 

 وده است.حکومت مرکزی ب

 جوار هاي همبرقراري روابط تجاري با حکومت. 4-9

ایران بوده است که  تجارت و بازرگانیاصلی های به عنوان یکی از کانونهمواره  ،گیالن

تولیدات ابریشمی و صادرات آن به نواحی مختلف، از اهمیت باالیی برخوردار  ۀبه واسط

ان، و اقداماتی که ـبا روی کار آمدن صفوی(. 11: 2431؛ باربارو، 241: 2444)کالویخو،  بود

اول برای توسعه و بهبود اقتصاد انجام داد، بر اهمیت تجاری این منطقه افزوده عباسشاه

های اروپایی در منطقه، ابریشم چنانکه عالوه بر افزایش کمپانی(؛ 114: 2453 )دالواله، شد

 )شاردن، شدو لهستان صادر می گیالن به نواحی مختلف اروپا از جمله روسیه، ترکیه

که طوریبه(. 424: 2441؛ بنجامین، 43: 2431 ؛ کارری،153 :2411؛ تاورنیه، 3/453 :2444

ریشم گیالن تعلق بیشترین درآمد حاصل از صادرات ابریشم به سایر نقاط اروپا به اب

 (.3/141 :2444 )شاردن، داشت

د صفوی روسها در آنجا ـخر عهن منطقه، چنان بود که از اواـت تجاری ایـاهمی

نادرشاه افشار برای بیرون راندن مضاعف ی هاتالشرغم رنگی داشتند و بهحضور پر

، همچنان تعداد زیادی از تجار روسی در آنجا حضور داشتند ها از این منطقهروس

ابطه با توجه به سکوت منابع رسمی، در ر (.Forster, 1808, vol 2: 220 ؛251: 2452)اولیویه، 

)مقارن با  خانزندیه و حاکمیت کریم ۀدر دوربا اوضاع اقتصادی گیالن و شمال ایران 

وآمد هایی مبنی بر رفتزارشاما گ ،اطالعی در دست نیست خان در گیالن(اهللحکومت هدایت

که با توجه به ( 115-114: 2441 )غفاری، وجود دارد ی دول خارجی از جمله روسیهسفرا

ها برقراری روابط رسد یکی از اهداف اصلی آننظر میخان به تجارت بهریمزیاد ک ۀعالق

خان، پس از مرگ کریمگی سیاسی آشفت درFrancklin, 2008: 124). ) تجاری بوده است

مرادخان زند یابی به شمال ایران با علیها با استفاده از این موقعیت برای دستروس
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های جانشینی، مناطق شمالی ایران راهی او در جنگارتباط برقرار کردند تا در ازای هم

مرادخان زند مانع عملی شدن اما مرگ علی ،ها واگذار کندازجمله گیالن را به آن

 .(Atkin, 1980: 37) شدها روس ۀخواست

برای نیز سعی داشته است تا  خاناهللدایته ربط نباشد اگر گفته شود کهشاید بی 

و  رجوااستفاده کند و با مناطق هم این موقعیت تجاری ود ازت و جایگاه خعیتثبیت موق

در این شرایط ن الـروابط تجاری برقرار کند. گیه( ـژه روسیـطور وی)به یـدول اروپای

تجارت و بازرگانی اقداماتی انجام داد.  ۀخان برای تثبیت موقعیت خود و توسعاهللهدایت

وآمد ی و هندی به گیالن رفتـوسی، ارمنالن بازرگانان رـحاکمیت او بر گی ۀدر دور

برای رونق بخشیدن به تجارت و  هاکرد از حضور آنعی میخان ساهللکردند و هدایتمی

عالوه بر حضور تجار خارجی، بازگانانی (. 131: 2412)رابینو،  نمایداستفاده  گیالن بازرگانی

چه و ابریشم مورد نیاز از نواحی مختلف ایران در رشت به تجارت مشغول بودند و پار

)در  کاال ۀروابط تجاری و تهی به طوری که(. 122: 2414)گملین،  کردندخود را تأمین می

-133-42: 2414)گملین،  گرفتو طی چندین مرحله صورت می گیالن( گاهی با واسطه

133). 
 ارمنی ابریشم از طریق تجار بخشی از خان در گیالناهللحاکمیت هدایت ۀدور در

خان  ابه آستار شتندخزر دادریای که سهم بیشتری در بازرگانی  (هروسی ۀبع)ت

(Forster,1808: 2/220) بغداد و اسالمبول صادر  ،حلب و بخش دیگری از این محصول به

به  بخشی از ابریشم گیالن را  بازرگانان ترک چنینهم. (214-213: 2452لیویه، و)ا شدمی

 (.Forster, 1808, 2/220) کردنداروپایی صادر میهای کارخانه منظور استفاده در

خان سبب شد تا در جهت اهللرسد افزایش توان تجاری و اقتصادی هدایتبه نظر می

خان با مناطق اهللدر میان مراودات تجاری هدایتاهداف سیاسی خود از آن بهره ببرد. 

که از طرف امپراطوری طوریبهتری داشت. جوار و دول اروپایی، روسیه نقش پررنگهم

محتمل است (. 511: 2441)غفاری، شدند روسیه پیوسته سفرایی به دربار او فرستاده می

خان برای مقابله با مدعیان قدرت، اهللتـو دغدغه هدای ضعف حکومت مرکزیکه 

د. هروابط تجاری خود را با دولت روسیه توسعه دخان را وادار کرده باشد تا اهللهدایت

ی ها برقراری روابط تجاری و بهرمندی از مزایایرسد یکی از اهداف اصلی روسمی نظربه

 نظامی در گیالن بود های تجاری و سیاسیمرکی و ایجاد پایگاهگهای چون معافیتهم

به  (م2514ق/ 2215) آقامحمدخان ۀکه در زمان حملطوریبه .(413-122: 2414 )گملین،

در صدد  هاا درخواست کمک کرد. به همین دلیل روسهخان از روساهللهدایت گیالن
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 .(;Atkin, 1980: 34) Forster, 1808: 2/219-220 ده از مزایای درخواست او برآمدنداستفا
 251: 2452)اولیویه،  خانه و پایگاه نظامی بودتجارت دارایانزلی که در  دولت روسیه

کرد در مقابل کمک به او در  خان درخواستاهللاز هدایت، (forster, 1808: 2/219؛

خیر أاین خواسته به دلیل تاما  ،ها واگذار کندرویارویی با آقامحمدخان انزلی را به آن

خان مورد قبول واقع نشد و هیچ اهللآقامحمدخان در حمله به گیالن از سوی هدایت

به  به همین جهت دولت روسیه که (Atkin, 1980: 34) ها واگذار نکردامیتازی به آن

خود در انزلی، قصد تسلط بر  1(تومانوفسکی) و سابق 2()اسکیلیچی های فعلیکنسول ۀوسیل

و برای به حمایت نظامی از آقامحمدخان و تحریک ا ،پروراندر سر میکل گیالن را د

 ۀبه گیالن و محاصر (م2514ق/2133) آقامحمدخان ۀبا حملاما . حمله به گیالن اقدام کرد

ی بر واگذاری انزلی موافقت کرد اما ـها مبناو با درخواست روسخان، اهللتـهدای

ها در گیالن طلبی روسکه او را مانع توسعه اسکیلیچی و تومانوفسکی() های روسیهکنسول

 از و با رد درخواست پناهندگی او و حمایت دانستند با او موافقت نکردندمی

 .(Atkin, 1980: 34) فراهم کردنداو را ن قاجار مقدمات شکست و کشته شدن آقامحمدخا

ست. اما اطالعات دقیقی در دست نی خاناهللهدایتمیزان درآمد و دارایی  در رابطه با

توان رقم تقرببی درآمد او را های اروپایی میبرخی از دیپلمات ۀندهای پراکاز نوشته

ز تجارت ابریشم خان ااهللبرآورد کرد. فورستر معتقد است میزان دارایی و درآمد هدایت

این میزان درآمد بدون احستاب  .(Forster, 1808: 2/219) رسدهزار پوند می 13333به 

، روبل2133له ساکنان انزلی ساالنه ازجم ایی که ساالنه از مناطق مختلفهمالیات

 ،روبل 233صورت تفنگ شکاری و آهن، خانوارهای ارمنی ایرانی روبل به 1333ماسوله 

از پرداخت مالیات معاف بودند ساالنه چند صد روبل به عنوان هدیه به و یهودیان که 

محمد  (.133-231-235-233: 2414)گملین،  کردکردند، دریافت میخان پرداخت می

انِ بخشنده و صاحب مروت در هاشم آصف نیز وی را از جمله معدود اغنیاء و توانگر

  (.321: 2411)آصف،  معرفی کرده است ایران

 نظامي توانفزايش ا. 7-9

ثر در تیرگی روابط وی با حکومت ؤخان یکی از عوامل ماهللافزایش توان نظامی هدایت

 ،خان را پذیرفتکه به صورت ظاهری تابعیت کریمخان پس از آناهللهدایتمرکزی بود. 

بر اساس روایت آصف معلوم است که  .(445: 2411 )آصف، یش دادتوان نظامی خود را افزا
                                                           

1. Skilichi 

2. Tumanovskii 
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نیروهای و تقویت  افزایشبرای و  ا جواز و موافقت کامل دولت مرکزیامر قطعاً باین 

آنجا و همچنین یورش دشمنان  شورشیان و حکام محلیمقابله با  او جهتنظامی 

 .ه استبود خارجی

جاکه در سرزمین مشجر و باتالقی چون گیالن استفاده از سواره نظام عملی از آن

های مجهز ه؛ یعنی پیادای تفنگچیلت عبارت بودند از عدهقوای نظامی در این ایا نبود،

گملین که از . (12 :2412)خودزکو،  ماقی و شمشیرهای راست و قمههای بلند چخبه تفنگ

تا  1333نزدیک با حاکم گیالن مالقات داشته است تعداد نظامیان گیالن را بین 

خان اهللها به صورت ثابت نزد هدایتنفر از آن 2133 زند که فقطنفر تخمین می23333

این گفته حاکی از  (.231:  2414)گملین،  کردندحضور داشتند و حقوق دریافت می

این افزایش توان نظامی حاکم گیالن و تعداد نظامیانی است که در خدمت او بودند. 

برای حاکم مختلف های نظامی اعزامی از نواحی نیروی نظامی به مراتب بیشتر از نیرو

محض درخواست حاکم به که ،بود خاناهللهای بعد از حکومت هدایتگیالن در سال

 :دادندگیالن نفراتی را در اختیار او قرار می
 

تعداد نیروی  مجموع نیروها نیروی اعزامی والیت ردیف

اعزامی در شرایط 

 بحرانی

  433 گرگانرود 2

 

 

 

4133 

 

 

 

 

33333 

 433 اسالم 1

 1333 گسکر 4

 2133 فومن 3

 133 الهیجان 1

 133 شفت و والیات کوهستانی 4

 433 رانکوه 5

 133 رشت 1

 (11: 2412)خودزکو، 
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به مرمت و ساخت  ،تسلط کامل بر نیروهای نظامی منطقه عالوه برخان اهللهدایت 

سنگرهای دفاعی زیادی  بازارپیره ۀدر منطق او استحکامات دفاعی توجه زیادی کرد.

 اقدام. اهمیت این جا گماشته بودهایی را در آنچیها تفنگو برای حفاظت از آن ساخت

از طریق قایق باید به سنگرهای بازار و انزلی بود که تنها نهر مابین پیره وجود به دلیل

ی برقراری برا چنینهم .(511: 2444)غفاری،  کردندسی پیدا میدستربازار دفاعی در پیره

 گماشت و هاهایی در بین راهمحافظ ،ها و حفاظت از معابر حساس گیالنامنیت در راه

زیادی در آن گذاشته  ئنو اسلحه، آذوقه و خزا بنا کردحکم ستای مانزلی قلعه ۀدر منطق

راه خشکی گسکر  ۀنیم خان عالوه بر این اقدامات،اهللهدایت (.34: 2411)محمودمیرزا،  بود

درختان که به اصطالح گیالنیان بند  ۀبا ساق راحموددکان و از محموددکان به انزلی به م

-511: 2444)غفاری،  دوچندان کردچیان توسط تفنگمسدود و امنیت آن را  ،گویندمی

دلیل موقعیت خان بهاهللکه هدایت ماسوله و قلعه رودخان مناطق دیگری بودند (.514

 (.114: 2454)ملگونف،  کرد ها توجهبه آن استراتژیکشان

اش مستحکم کند و قصد داشت ماسوله را به خاطر موقعیت طبیعی خاناهللهدایت

زگاه خود قرار دهد اما این فکر را کنار گذاشت ـایران گری ۀاوضاع آشفت دلیلجا را به آن

فرسخی رشت به سمت شفت و فومن را برای این منظور برگزید. 22رودخان در و قلعه

و در  های تبریزهایی داشت. در سمت غرب رو به کوهمنطقه نسبت به ماسوله مزیت این

هایی که توسط و با توپ ین منطقه را سنگربندی کرد. او اگرفته بودقرار  کوه ۀقل

)گملین،  را در این منطقه برقرار کردامنیت  ،بودند ساخته شده (گرجی ۀتبع)سامبسون 

های زیادی خان هزینهاهللگری روسیه هدایتکنسولبراساس اسناد  (.135-131 :2414

که برای حفظ موقعیت و امنیت خود اطراف طوریکرد. بهصرف تأمین امنیت خود می

ی از روابط ایران و اسناد) مجهز به توپ ساخته بود ی بلندهایکاخش را با دیوارها و برج

برد اهدافش مبنی بر برای پیش حاکم گیالن (.345-344 :2415روسیه از صفویه تا قاجاریه، 

های سنگین بر به منابع مالی نیاز داشت که از طریق مالیات حفظ امنیت جایگاه خود

مواقعی با اعمال زور و فشار مأموران مالیاتی  . این کار درشدمناطق مختلف تأمین می

 (.231-231: 2414 )گملین، شدخان انجام میاهللایتهد

 نفذان محليسرکوب خوانین و مت. 1-9

در گیالن سرکوب  تثبیت جایگاه خودخان برای اهللترین اقدامات هدایتیکی از مهم

که پدرش به دلیل اختالفات خان پس از آناهللهدایت خوانین و متنفذان محلی بود.



 71/ 1911 تابستان ،2 شمارة  ،12 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

ت خان به حکومای توسط دیگر حکام منطقه به قتل رسید از سوی محمدحسنمنطقه

 به عنوان حاکم گیالن پذیرفته شدنیز خان از سوی کریم گیالن گماشته شد، و سپس

تثبیت موقعیت  خان پس ازاهللهدایت .(1/5431 :2413؛ هدایت، 131-131: 2412)رابینو، 

را که در )الهیجان(  خاوری گیالن ۀخود به عنوان حاکم بالمنازع گیالن سعی داشت پار

 منطقه را به قتل رساند و اینحاکم  ایبنارد. او آقامعصومصدد استقالل بود به اطاعت واد

رابینو، )اعتنا و اقدامی نکرد  جازات مسببین این اقدام،م ۀدربارخان به دستور کریم نسبت

خان را در اهللدیدگاه هدایت لف اخبارنامهؤکه مطوریبه .(234: 2414 گملین، ؛134: 2412

منم پادشاه » کند:می نگونه بیارابطه با سرکوب خوانین و متنفذان محلی این

:  2413،لنکرانی) «باالستقالل! جمع دارالمرز گیالنات باید در تحت تصرف من بوده باشد

31.) 
 را برای ضمیمه خانخان برای تسلط بر امور گیالن نظر کریماهللهدایتنین مچه

 ۀمتعاقب ضمیم و (،11-12: 2413 )رابینو، تنکابن به حکومت گیالن جلب کردکردن 
، لنگرود، کسما و گسکر با حمایت کابن، بسیاری از مناطق دیگر از جمله الهیجانتن

 (.231: 2414)گملین،  گیالن را پذیرفتند حاکمگذاری خان تابعیت و خراجکریم
متنفذان  خان در ایالت گیالن، او با بزرگان واهللهدایت ۀاقدامات سرکوبگران ۀدر ادام

خان در اهللهدایت رقبای ترینقابله پرداخت. یکی از مهمبه ممخالفش در تالش و آستارا 
سعی داشت با  خان بود کهمیرزا معروف به قرهالدینلگیالن حاکم آستارا و تالش، جما

خود را در منطقه تثبیت کند. اما در و جایگاه برقراری ارتباط با دولت روسیه موقعیت 
خان آگاه و توانست از اقدامات قره بیگخان از طریق شخصی به نام ظهرابنهایت کریم

 Shahvar and)بیگ را به حکومت تالش منصوب کند ظهراب ،پس از دستگیری او

Abramoff, 2018: 27-28 بیگ که عامل اصلی اسارت ظهراب (.31-35: 2413، لنکرانی؛
ت. با خان را در پیش گرفخان راه نافرمانی از کریماهللبود با توسل به هدایت الدینجمال

وانه کرد را ر)حاکم سابق آستارا و تالش(  نـالدیجمالخان برای سرکوب او این اقدام کریم
آستارا  حاکم قتل بابیگ بر سراسر تالش تسلط پیدا کرد و که پس از غلبه بر ظهراب

خان برای جلوگیری از اما کریم. خود ادامه داد ۀطلباناف توسعهبه اهدالدین( )شجاع
واگذار کرد  )حاکم سابق آستارا( الدینرا به پسر شجاع ااو، حکومت آستارطلبی توسعه

(Shahvar and Abramoff, 2018: 28.) ت ـدانسیـه مـی کـجایاز آن نـالدیالـجم
به مخاافت با حاکم گیالن شناسد، خان متصرفات او را به رسمیت نمیاهللهدایت

خان الدین و پسرش مصطفیدام به جمالخان با آگاهی از این اقاهلل. هدایتپرداخت
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 Shahvar) م(2545/ق2212) ها زندانی کردطوالنی آن ۀحمله کرد و پس از یک محاصر

and Abramoff, 2018: 28). 
دست گرفت تالش را بهپس از این واقعه شخصی به نام شاهماربیگ دریغی حکومت 

منظور به خاناهللل رسید. هدایتتوسط او به قت خاناهللبا اعالم مخالفت با هدایت سپس
از زندان رها، و  را خان حاکم سابق طالش(قره الدین)پسر جمال بیگمیرعسگری تسلط بر تالش

و بردارش که )حاکم اردبیل(  شاهسون خانپس از این واقعه نظرعلی این منطقه کرد. ۀروان
: 2441)غفاری،  ت درآمدندبه اسار )در انزلی( مخالف و دشمن حاکم گیالن بودند توسط او

خان شورش کرد و اهللپس از مدتی علیه هدایت بیگ با تسلط بر تالش،اما عسگری (.133
: 2413 ،لنکرانی) خود را از اسارت حاکم گیالن فراری داد ۀای سایر افراد خانوادبا توطئه

ز زندان ابیل( )حاکم ارد خان شاهسونسپس حاکم تالش با آزاد کردن نظرعلی (.14-43
ها به خان با فرار در مقابل آناهللبه رشت حمله کرد و هدایت جلب حمایت او انزلی، و

زند شورش مرادخانکه علیاین واقعه زمانی پس ازدست ذوالفقارخان افشار اسیر شد. 
خان از اسارت ذوالفقارخان رها شد و به نزد اهللتـذوالفقارخان را سرکوب کرد، هدای

کمک او توانست رشت را باز  با و  ،(142-111: 2444نامی اصفهانی، )موسوی آمد مرادخانعلی
 (Shahvar and Abramoff, 2018: 28) پس گیرد

ای سبب شد تا حاکم گیالن به انتقام از خوانین شفت از طرف دیگر اختالفات منطقه
قتل رسانده و میرزا زکی حاکم گسکر، که پدرش را به )رفیع(  بپردازد. او میرزا هادی

آقا پسر ش به قتل رساند و تنها علیـهایتن از برادران و برادرزاده1بودند، به همراه 
آقا بهره داشتن علیعلت زنده نگه(. 131: 2412 )رابینو، خان شفتی را زنده گذاشتکاظم

ها حاکم غیر خودی را بردن از نفوذ او برای استفاده از نیروهای شفت بود. چرا که شفتی
به این ترتیب حاکم گیالن با سرکوب مخالفان  (.31-33: 2411)رابینو،  کردندول نمیقب

تثبیت موقعیت خود در گیالن در مقابل ها در جهت قلمرو آن ۀجوار خود و ضمیمهم
 اقدام کرد. مدعیان قدرت

 

 مرکزيبا حکومت  خاناهللهدايت روابطچگونگي . 4

با حکومت مرکزی در طی چندین مرحله و به صورت  برای مقابله خاناهللهدایت اقدامات

 های مختلف عملی شد که عبارتند از:

 خانکريم حکومت ةبا حکومت مرکزي در دور ابطرو. 1-4

، مورد تأیید کریم خان قرار گرفت، اما خان به حکومت گیالناهللانتصاب هدایتچه اگر

موقعیت  حکومت مرکزی یط و خان نبست به حکومت مرکزی تابعِ شرااهللتابعیت هدایت
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را ارومی  ۀافشار، قلعخانفتحعلی خان برای سرکوبکریم در زمانی که بود؛ چنانکه

 ازروهای کمکی ـنی داد با خان وعدهاهللتـ، هدای(م2543/ق2253) محاصره کرده بود

که خان به تصور آناهلل، هدایتارومی ۀشدن محاصراما با طوالنی ،کندحمایت خان کریم

خود عدول  ۀاز وعدخان با سرپیچی از فرمان کریم  موقعیت دولت مرکزی ضعیف است،

خان با آگاهی از نافرمانی کریم (.234: 2414)گملین،  پرداخت با او به مخالفتکرد و 

سپاهی به سمت گیالن روانه کرد که با شکست و اسارت حاکم گیالن  خان،اهللهدایت

کریم برای جلوگیری از پس از این واقعه  (.211: 2441غفاری، ) (م2543/ق2253) همراه بود

 :2413)هدایت،  زند را به عنوان حاکم گیالن انتخاب کردخانمرج در گیالن نظرعلیوهرج

باعث زند( خاننظرعلی)برادر زندخانعلیاما پس از مدت کوتاهی شورش شیخ (.1/5434

؛ 231: 2444نامی اصفهانی، )موسوی (م2542/ ق2251) او از حکومت گیالن شد برکناری

خان یمخان از سوی کراهللبار دیگر هدایت و (133-134: 2441؛ غفاری، 152: 2454 ،هدایت

 یالن منصوب شد.به حکومت گ

یوانی مال د 1333-5333سالی  در گیالنبرای تثبیت موقعیت خود خان اهللهدایت

 :2413)هدایت،  فرستادمیخان ای کریمزربفت گیالنی بر شامل امتعه و قماش و مخمل

 ،و حفظ وفاداری او برای تحکیم روابط با حاکم گیالن خانکریمدر مقابل نیز (. 1/5434

گیری اما قدرت (.111-114: 2441)غفاری،  خان به زنی گرفتخواهرش را برای ابوالفتح

خان واداشت ه کریمخان و سرکوب مخالفان محلی بار دیگر او را به شورش علیاهللهدایت

)گملین،  جا رفتبه آن ،و به دلیل اعتماد به استحکامات نظامی تسخیرناپذیر در ماسوله

خان، ماسوله به تصرف درآمد اما صلح بین هر چند با حمله کریم (.131-133: 2414

عمر  تا پایانخان اهللب هدایتـن ترتیـبه ای(. 131: 2414)گملین،  ن برقرار شدـطرفی

با ناکامی مواجه  خان،برای رویارویی با کریم تالش وی و خان مطیع او باقی ماندکریم

 شد.

 خانبا حکومت مرکزي بعد ازمرگ کريم ابطرو. 2-4

خان با حکومت مرکزی اهللهدایت روابط و آغاز منازعات جانشینی، خانبا مرگ کریم

؛ چنانکه در ابتدا با همچنان تحت الشعاع موقعیت و اقتدار حکومت مرکزی باقی ماند

خان علیدر تالش برای سرکوبی شورش نظر خان،ن کریمیداری نسبت به جانشاوف

و همچنین در جریان   (111: 2444)موسوی نامی اصفهانی،  شاهسون حکمران اردبیل بود

افشار، حکمران شورشی خمسه در سال خانزند با ذوالفقارخاننبرد علیمراد
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خان، او را خان به خان زند پیوسته، و در سرکوبی ذوالفقارهللا، هدایتم2551ق/2214

با  علیمرادخان به پاس این همراهی و برای اطمینان از تداوم این امر، همراهی کرد.

نابراین، ب (.135-134: 2413؛ رابینو، 334-331: 2411)آصف، خان ازدواج کرد اهللهدایت دختر

برای سرکوبی شورشیان و مخالفان را داشت،  اقتدار الزم تا وقتی که دولت مرکزی،

 کرد.خان تابعیت میاهللهدایت

برای تسلط بر به تالش مدعی جدید سلطنت  قاجاردر همین زمان آقامحمدخان

خان که زندیه را به اهللو هدایت (1/5111: 2413 )هدایت، پرداختنواحی شمال ایران 

ان قاجار برخاست؛ نخستین لشکرکشی شناخت به مقابله با خعنوان حکومت مرکزی می

-431: 2441)غفاری،  م ناتمام باقی ماند2513ق/2213در سال گیالن  بهآقامحمدخان 

خان را در هم اهللم، مقاومت هدایت2512/ ق2211ولی دومین لشکرکشی در سال ، (434

سپهر، ؛ 234-231: 2452ساروی، )خان وادار کرد محمدشکسته، او را به صلح و تابعیت از آقا

علیه خان اهللهدایتم. شورش 2514/ق2215در سال (.1/5111 :2413هدایت،   ؛2/31 :2455

؛ 4/2411 :2445)اعتمادالسلطنه،  پی داشترا دربه گیالن مجدد او  ۀحملآقامحمدخان، 

راه اخبار مبنی بر  ۀدر میان .(1/5141 :2413؛ هدایت، 2/31 :2455سپهر، ؛ 224: 2452ساروی، 

خان و الفاصله جعفرقلید که بـرسی به خان قاجارخان به شروان اهللتـهدای فرار

رزا، محمودمی ؛12: 2412، )لنجانی اصفهانی پی او به الهیجان فرستادخان را درقلیمصطفی

خان قلیآمد و مرتضیسپس گیالن به تصرف قاجارها در (.223: 2452؛ ساروی، 41: 2411

در همین زمان (. 1/5144 :2413ت، ـ)هدای گماشته شد به عنوان حاکم گیالن قاجار

 :2455)سپهر،  ای به سمت گیالن حرکت کردخان قبهباحمایت فتحعلیخان اهللهدایت

آمدن او به  برخی از حکام گیالن با آگاهی از از سوی دیگر (.244: 2452؛ ساروی، 2/12

خان با تمام اهللهدایتاز گیالن و با بیرون راندن او  خان پرداختندقلیمخالفت با مرتضی

 .(422-423: 2441)غفاری،  رشت شدقوا وارد 

 ۀخان پس از تثبیت موقعیت خود در رشت بنا بر تجرباهللبه همین دلیل هدایت

را برای او فرستاد که مورد  یکرد و هدایایقبلی، نسبت به آقامحمدخان اظهار اطاعت 

های حاکم گیالن تمرد و شورش ۀدر واقع سابق (.1/5434 :2413هدایت، ) قبول واقع نشد

عامل مهمی در سوءظن نسبت به او بود. به این ترتیب عدم  مدعیان قدرت،در مقابل 

 داشتپی خان را درقلیآقامحمدخان به فرماندهی مصطفی ۀحمل ،خاناهللحضور هدایت

به  که پس از تحمیل چندین شکست (341: 2411)محمودمیرزا،  (م2514ق/2133)
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: 2452؛ ساروی، 512: 2441)غفاری،  بازار شدن باعث فرار او به پیرهخااهللفرماندهان هدایت

رغم به .(4/2411 :2445؛ اعتمادالسلطنه، 5345-1/5344 :2413؛ هدایت،  2/12 :2455؛ سپهر، 243

روی شند مانع پیتسنخان حمایت کردند، نتوااهللبازار از هدایتپیر ۀبزرگان منطق کهاین

ده ـفاییـه مقاومت را بـالن کـگی مـحاک(. 241-243: 2452)ساروی،  ار شوندـسپاه قاج

کافی  ۀجا پناه گرفت. او از قبل مهمات و آذوقآن ۀدانست به انزلی فرار کرد و در قلعمی

 (.33: 2411؛ محمودمیرزا،  1/5435 :2413)هدایت، طوالنی در آن گذاشته بود ۀبرای محاصر

های برچیده شدن حکومت او را در گیالن او با حکام محلی زمینه ۀالفات دیریناما اخت

خان کدخدای شلمان و یک یا دو نفر از چون آقانقیفراهم کرد. برخی از خوانین هم

و خیانت خان، به ااهللخان به سبب قتل برادرش توسط هدایتطوالش نظیر خداوردی

خان به قتل اهللهدایت م2514ق/ 2133در سال  و در نهایت (514: 2441)غفاری،  کردند

غفاری، الف؛  241 -الف243اقبال چالوی، گ ) رسید و سرش را برای آقامحمدخان فرستادند

او در  ۀسال43 ۀبه این ترتیب سلط (.114-111: 2444اصفهانی،  نامیسوی؛ مو513: 2441

ینلو را به حکومت گیالن خان قو، سلیمانبا مرگ او آقامحمدخان .گیالن به پایان رسید

ای و خان قبهیـی فتحعلـخان با همراهیـقلن حوادث مرتضیـگماشت. مقارن با ای

)هدایت،  خان قوینلو، گیالن را تصرف کردخان حاکم بادکوبه با شکست سلیمانعلیشیخ

خان گیالن به طور مستقیم اما در نهایت با شکست او از جعفرقلی (،5425-5421/ 1 :2413

 .آقامحمدخان در آمد ۀحت سلطت
 

 نتیجه. 7
به عنوان  از حکومت زندیه تابعیت ضمن گیالن، پس از حاکمیت بر خاناهللهدایت

برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود در گیالن و مقابله با از هر فرصتی حکومت مرکزی، 
ۀ ارچتثیبیت حاکمیت یکپ ۀاندیش او در ۀسال43حکومتو مدعیان قدرت استفاده کرد 

حاکمیت نسبت به  گرایی و واگراییبا هم ،او به اقتضای شرایط .بر گیالن سپری شد خود
اما عدم  پیش گرفت،و تثبیت جایگاه خویش در تتقوی ، سیاست خود را برایمرکزی

ترین عوامل نفوذ و عدم محبوبیت او در بین حکام و خوانین محلی گیالن، یکی از مهم
و با سیاست ظاهری  خان با  استفاده از شرایط سیاسی موجودهللاهدایت  ناکامی او بود.

و درصورت  وفاداری حکام و خوانین قدرتمند را به سمت خود جلب کند تا سعی داشت
های سیاسی وی را گیریضعف حکومت مرکزی، جهت .ها را سرکوب نمایدامکان آن

زند، نسب به به طوری که در عین اطاعت از علیمرادخان متزلزل ساخته بود؛
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زندها بود و  آقامحمدخان نیز اظهار اطاعت کرد. دلیل این امر درگیری بین قاجارها و
کرد تا مشخص شدن طرف پیروز در گاهی از این موضوع سعی میخان با آاهللهدایت

الزم را ببرد. از  ۀاز منافع آن بهر وخود را حفظ کند،  ۀطرفانجنگ قدرت، موضع بی
جوار بازرگانی و تجاری با حکام هم ات سیاسی،شرایط بحرانی ارتباط اینطرف دیگر در 

از  توانستمی خان داشت، و در شرایط بحرانیاهللنقش مهمی در تثبیت موقعیت هدایت
نظامی او در مواجهه با  اما در نهایت اقدامات سیاسی، به عمل آورد خان گیالن پشتیبانی

 .نتهی شداجار به شکست و قتل او مقآقامحمدخان
 

 هانوشتپي
چون گرانی همپژوهش (م2535/ق2243) در رابطه با تحوالت سیاسی گیالن از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه. 2

افشین پرتو، ناصر عظیمی، نادر افشاریان، ابراهیم فخرایی، کیوان پندی، شهرام امیرانتخابی، قربان فاخته، بهاءالدین 
وکیف اطالعات آنها، همگی به اوضاع دهند و فارغ از کماتی به دست می، اطالعسیدجوادیحسن حاجی، لشام

 ۀدوام حکام انتصابی گیالن در این دورسامان گیالن، شورش علیه حکومت مرکزی و حاکمیت کمآشفته و نابه
 اند.زمانی اشاره کرده

از مرگ شاهرخ اقدامات خود را خان قاجار پس از مرگ نادر تابعیت جانشینان او را پذیرفت اما پس محمدحسن .1
؛  134: 2411، آصف؛ 44-42: 1144، گلستانه) وتخت آغاز کرداجـق مختلف، برای به دست آوردن تـبا حمله به مناط

 (.231: 2441صفوی، ؛ مرعشی11: 2444، اصفهانی نامیموسوی
را احاطه کرده است. این شهر تنها  نهای دیدبانی آخان بسیار کوچک است و بارویی با برجگاه فتحعلیۀ اقامتقب. 4

 ان در آن سکونت دارندقوبا در آن جریان دارد و یهودیان، ارمنیان، شیعیان و سنی ۀدر شمال باز است که رودخان
 (.31-31: 2414 )گملین،

ان خودشهمانگونه که آن خان معظم این دعاگو را مراتب دوستی »خان: اهللگملین به هدایت ۀمتن اصلی نام. 3
 ۀینده نیز از .... مساعدتشان و جهت ایفای وظایفش دریغ نخواهد فرمود. او هم به نوبمطلع فرمودند و اینکه در آ

روسیه کوشا خواهد بود و نسبت به  ۀخود در برابر ابراز مراتب تحسین و اظهار آن به حضور علیاحضرت ملک
جواب پیغام گملین از سوی  (.234: 2414، )گملین «حضرت خان واالمقام همواره طریق صداقت و مودت خواهد پیمود

جاه بلندجایگاه، عمده االعیان المسیحیین. با تقدیم سالم و تهنیت، دوام جناب جالت مآب، عالی»خان: اهللهدایت
جناب در کمال خوشحالی گزارشی از عالی صحت و سالمت و توفیقات آن جناب را آرزومندم. پس از مراتب تحیات

روسیه دریافت کردم حاکی بر ورود مسعود آن جناب به انزلی که در همان زمان توسط دو تن  ۀت بهیکنسول دول
جناب کنسول تأیید شد. علی هذا با آرزوی توفیقات ان جناب و عرض  ۀاز شاگردان آن جناب و یک تن فرستاد

در معیت این نامه روانه جاه میرمحمدهاشم و خواجه داود مسیحی را مقدم برای تأکید مراتب دوستی عالخیر 
ناقابلی  ۀدهید که هدی شمند است به خدمتکاران خود دستورداشتم تا مبین مراتب احساسات قلبی ما باشد. خواه

و اجازه فرمائید این افتخار را داشته باشم که جناب علی را در عین صحت و  شود بپذیرندکه فهرست آن تقدیم می
مورد ب دوام مراتب و داد فی مابین باشد و پیوسته از مراتب سالنت و آنچه سالمت در رشت مالقات نمایم تا موج

ن جناب است مطلع گردم. در حال حاضر تأییدات الهی، طول عمر و توفیقات آن جناب را از صمیم قلب نیاز آ
 (.231-232 :2414)گملین، «مسئلت دارم

 
 

 منابع
 .2411، امیرکبیر ،، تهرانمحمد مشیری التواریخ، تصحیح، رستم، محمدهاشمالحکما()رستم آصف
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امیرکبیر  ،ایراج افشار، تهران ۀبیک منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تنظیم فهرست و مقدماسکندر
2411. 

رحیم مسلمانیان قبادیانی و بهروز  ۀ، ترجمروسیه از صفویه تا قاجاریه اسنادی از روابط ایران و
مرکزاسناد و تاریخ  ،و توضیحات حسین احمدی، تهران، ویرایش )رحیمی( مسلمانیان قبادیانی

 .2415، دیپلماسی

دنیای  ،اسماعیل رضوانی، تهران، تاریخ منتظم ناصری، تصحیح محمدخانحسنادالسلطنه، محمداعتم
 .2445، کتاب

 .2414، فرهنگ ایلیا ،گیالن، رشت ۀ، نگاهی به تاریخ گیالن در دورافشاریان، نادر
 .21534ه آرا، کتابخانه مجلس، نسخه خطی شمار، تاریخ ملکبن محمد قلیعلیاقبال چالوی، 

 .2411، بهمن، هایی از تاریخ گیالن، تهران، گوشهلدینءا، بها)میزان( املشی
 .2415، فرهنگ ایلیا ،جغرافیای تاریخی گیالن، رشت امیرانتخابی، شهرام،

 .2452، اطالعات ،غالمرضا ورهرام، تهرانمیرزا، مصحح  محمدطاهر ۀترجم اولیویه، ۀ، سفرناماولیویه
 .2431، خوارزمی ،منوچهر امیری، تهران ۀهای ونیزیان در ایران، ترجمسفرنامهباربارو، جوزفا و دیگران، 

 .2153، علم ،زاده و دیگران، باکو، گلستان ارم، بسعی و اهتمام عبدالکریم علیآقاباکیخانف، عباسقلی
 ق.2312الهالل،  هو مکتب دار ،البلدان، بیروت بالذری، احمد بن یحیی، فتوح

 .2441، جاویدان، بچه، تهرانمحمدحسین کرد ۀ، ایران و ایرانیان، ترجمبنجامین، ساموئل گرین ویلر
 .2411، فرهنگ ایلیا ،، تاریخ گیالن، رشتپرتو، افشین
 .2413، فرهنگ ایلیا ،، سیاهکل دیار پایدار، رشتــــــــــــ
 .2413، طاعتی ،، رشت)سیری در تاریخ گیالن و گیالنشهرها( زمان ۀگیالن در آیین ،پندی، کیوان

 .2411، نیلوفر ،حمید ارباب شیرانی، تهران ۀتاورنیه، ترجم ۀ، سفرنامتاورنیه، ژان باتیست
، با نظارت ابراهیم کتاب گیالن، در «هزار سال پیش تا امروز گیالن از پنج» حاج سید جوادی، حسن، 

 .2453گروه پژوهشگران ایران،  ،، تهرانجلد دومربانی، اصالح ع
 .2441، طهوری ،، به کوشش منوچهر ستوده، تهرانلعالم من المشرق الی المغربحدودا

بازخوانی و تحشیه الکساندر خودزکو،  ۀهای گیالن: مکاتبات پراکنده از مجموعخودزکو، الکساندر، نامه
 .2412فرهنگ ایلیا،  ،رشت ی،نویسی فریدون نوزاد، علی امیر

 .2453، علمی و فرهنگی ،شفا، تهران الدینشعاع ،پیترو دالواله، ترجم ۀ، سفرنامدالواله، پیترو
 .2413، بنیاد فرهنگ ایران ،زاده، تهرانجعفر خمامی ۀ، ترجم)گیالن( ، والیات دارالمرز ایرانرابینو، ه.ل

 .2411، گیلکان ،م.پ.جکتاجی، رشت رضا مدنی و ۀ، فرمانروایان گیالن، ترجمــــــــــ
، علمی فرهنگی، مازندرانی، تهرانغالمعلی وحید ۀمازنداران و استرآباد، ترجم ۀسفرنام ،ــــــــــ
2413. 

، امیر کبیر ،مجد، تهرانالتواریخ، به اهتمام غالمرضا طباطبایی، احسناهلل بن محمداروی، محمدفتحس
2452. 

 .2455، اساطیر ،تواریخ تاریخ قاجاریه، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، ناسخ الخانسپهر، محمدتقی
 .2444، امیرکبیر ،عباسی، تهران محمد ۀشاردن، ترجم ۀنام، سیاحتشاردن، ژان

 .2441ارژنگ،  ،مجد، تهرانغفاری، ابوالحسن، گلشن مراد، به اهتمام غالمرضا طباطبایی
 .2414، فرهنگ ایلیا ،، رشتم()پس از اسال ، تاریخ گیالنفاخته، قربان
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 .1144، جا: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، گیالن در گذرگاه زمان، بیفخرایی، ابراهیم
 .2431تا، ، بیجابی ،ناعبدالعلی کارنگ و عباس نخجوانی، بی ۀمجکارری، تر ۀ، سفرنامکارری، جیملی

علمی و فرهنگی،  ،اهتمام مهین همبلی، تهران کاشانی، ابوالقاسم عبداهلل بن محمد، تاریخ الجایتو، به
2413. 

 .2444 فرهنگی، و علمی تهران، نیا،رجب مسعود ،ۀترجم کالویخو، سفرنامۀ گونسالس، دو روی کالویخو،
بعد از مرگ نادرشاه(  ۀ) شامل وقایع و رویدادهای سی و پنج سال ، مجمل التواریخامیننه، ابوالحسن بن محمدگلستا

دانشگاه  ،رضوی، تهرانمدرستقی محمدفهرست  ای، حواشی و اعالم ولعابدین کوهمرهاو ذیل زین
 .1144، تهران

، فرهنگ ایلیا ،افشار، رشتغالمحسین صدری ۀ، سفر به شمال ایران، ترجمگملین، سامئل گتلیب
2414. 

علمی و  ،محمود عرفان، تهران ۀهای خالفت شرقی، ترجملسترنج، گای، جغرافیای تاریخی سرزمین
 .2443فرهنگی، 

االخبار، به انضمام نخبه االخبار عبدالوهاب بن علی ، جنهفهانی، محمدحسن بن محمدرحیملنجانی اص
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  ،اشرف بن اسماعیل شیرازی، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران

 .2412، مجلس شورای اسالمی
های روسیه علیه ایران، به کوشش علی تالش در زمان جنگ ، اخبارنامه: تاریخ خاناتاحمد لنکرانی،

 .2413، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ،عبدلی، تهران
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  ،، تاریخ صاحبقرانی، تصحیح نادره جاللی، تهرانمحمودمیرزا قاجار

 .2411، شورای اسالمی
ه.ق،  2135ریخ: در انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال مجمع التوا ،بن داود صفوی، محمدخلیلمرعشی

 .2441، سنایی و طهوری ۀکتابخان ،به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران
، کتابسرا ،امیرهوشنگ امینی، تهران ۀهای جنوبی دریای خزر، ترجم، کرانهولریانوویچملگونف، گریگوری

2454. 

 .2444، اقبال ،سعید نفیسی، تهران ۀگشا، مقدمی، تاریخ گیتنامی اصفهانی، محمدصادقموسوی 
 .2413، اساطیر ،ناصری، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران ، روضه الصفایخانقلیهدایت، رضا

 ،الدین علی، ظفرنامه، تصحیح سید سعید میرمحمد صادق و عبدالحسین نوایی، تهرانیزدی، شرف
 .2415می، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسال
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