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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.
Keywords: Gilan, Central government, Karim Khan, Hedayatollah
Khan.
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چکیده
سرزمیـن گیالن ،به واسطۀ موقعیت جغرافیایـیاش ،از ورود اسالم تا صفویه ،همواره تحت فرمان
خاندانهای حکومتگر محلی بوده و معموالً زیر سلطۀ مستقیم حکومت مرکزی قرار نداشت .این روند تا
پیش از رویکار آمدن صفویـان همچنان ادامه پیـدا کرد .فقط در دورۀ صفوی ،شاهعباس اول (حک:
2341-114ق2411-2111/م) با بسط نفوذ و سلطۀ حکومت مرکزی در گیالن ،بساط حکومتهای محلی آن
را در هم پیچید .از آن پس ،امور گیالن توسط کارگزاران و حکمرانان منصوب از طرف حکومت مرکزی
اداره میشد .در دورۀ کریمخان زند (حک2214-2244 :ق2551-2513/م ).نیز هدایتاهللخان به حکومت آن
ایالت منصوب شد ولی به واسطۀ علل و عوامل مختلف رابطۀ او با حکومت مرکزی تغییر یافت .این
پژوهش با روش توصیـفی تحلیـلی ،بـرای ارائۀ پاسـخ به این سـوال تنظیـم شده است که روابط
هدایتاهللخان گیالنی با حکومت مرکزی چرا و چگونه تغییر یافت؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که روابط هدایتاهللخان با حکومت مرکزی تحت تأثیر عواملی همچون ضعف حکومت مرکزی ،توانیابی
نظامی حاکم گیالن ،برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با حکومتهای همجوار متغیر و تابع شرایط بود.
حاکم گیالن با توسل به اقدامات سیاسی ،نظامی و اقتصادی و سرکوب خوانین محلی در صدد تالش
برای حفظ موجودیت خود و افراد تحت سرپرستیاش ،در مقابل حکومت مرکزی و دیگر مدعیان
سیاسی قدرت بود.
واژههاي کلیدي :گیالن ،حکومت مرکزی ،کریمخان ،هدایتاهللخان ،آقامحمدخان قاجار ،قاجار،
زندیه.

 . 2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
مس لمانان پس از ورود به ایران به دلیل موقعیت طبیعی و استراتژیک گیالن و دیلمان
موفق به تصرف این منطقه نشدند .پس از آن هریک از حکومتهای مستقل و نیمه
مستقل زیاریان ،بویهیان و سلجوقیان برای تسلط بر این منطقه اقدامات نظامی متعددی
انجام دادند ،اما نتوانستند بر این منطقه تسلط پیدا کنند .این روند با ورود مغوالن به
ایران همچنان ادامه پیدا کرد و گیالن تنها منطقهای بود که در برابر مغوالن نیز مقاومت
کرد؛ چنـانکه ایـلخانان فقط در یـک قـرن بعـد ،در زمـان حکومـت الجایـتو (حک:
524-533ق2444-2433/م) بر گیالن دست یافتند ولی کمتر از دو دهه بعد ،با ضعف
ایلخانان ،دوباره حکمرانان محلی گیالن ،قدرت منطقه را به دست گرفتند .تنها در دورۀ
شاهعباس اول گیـالن به تصرف درآمد و حکام آنجا از سوی حکومت مرکزی انتخاب
میشد.
با سقوط صفویه و رویکارآمدن سلسلۀ افشاریه ،گیالن نیز همچون دیگر مناطق
ایران ،به یکی از کانونهای هرجومرج تبدیل شد .در زمان نادر شورشهایی علیه
حکومت مرکزی انجام شد که با مرگ او و آغاز درگیریهای میان مدعیان سلطنت،
ناآرامی در این منطقه تشدید شد .با قدرتگیری کریمخان و جانشینان او ،اگر چه برای
مدت زمانی کوتاه حکام گیالن از سوی حکومت مرکزی انتخاب شدند ،ولی شرایطی
فراهم شد که در نتیجۀ آن روابط حکمران محلی گیالن ،هدایتاهللخان با حکومت
مرکزی تغییر یافت .سرانجام با قدرتگیری آقامحمدخان و تالش او برای دستیابی به
گیالن در طی چندین نبرد مهم مقاومت حاکم گیالن درهم شکسته شد و بار دیگر
گیالن زیر نظر حکومت مرکزی درآمد .هدایتاهللخان در طی این مدت برای حفظ
جایگاه خود و همچنین حفاظت از منافع خود و اتباع در جریان رقابت میان مدعیان
قدرت از طریق کاهش نفوذ زندیان به عنوان حکومت مرکزی در گیالن ،به راههای
مختلفی متوسل شد .در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی چرایی و
چگونگی روند تغییر روابط بین هدایتاهللخان با حکومت مرکزی پرداخته شده است.
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پژوهشهای فراوانی دربارۀ تاریخ گیالن انجام شدهاند که هر کدام از این موارد
میتوانند به نحوی پیشینۀ این پژوهش باشند .از منظر موضوعی این پژوهش را در سه
قالب کلی میتوان دستهبندی کرد:
 .2آثاری که به تاریخ گیالن به صورت کلی و عمومی پرداختهاند ،از جمله ،قربان
فاخته ( ،)2414نادر افشاریان ( ،)2414ناصر عظیمی ( ،)2414افشین پرتو (2411و،)2413
ابراهیم فخرایی ( ،)1141کیوان پندی ( ،)2413شهرام امیرانتخابی ( ،)2415حسن حاج
سید جوادی ( )2453و بهاءالدین املشی ( )2411که مطالبی مختصر و گاه بدون مأخذ
دربارۀ اوضاع سیاسی اجتماعی گیالن از سقوط صفویه تا برآمدن قاجارها دارند ولی
دربارۀ علل و دالیل دگرگونی روابط هدایتاهللخان با حکومت مرکزی مطلبی ندارند.
 .1آثاری که به تاریخ ایران ازسقوط صفویه تا برآمدن قاجار پرداختهاند و به تناسب
مطالبی نیز در رابطه با گیالن آوردهاند .از جمله ،رضا شعبانی ( ،)2451هادی هدایتی
( ،)2443غالمرضا ورهرام ( ،)2444سعید نفیسی ( ،)2414پرویز رجبی ( )2411و رضا ناروند
( )2413که عموماً مطلبی فراتر از اشاره به نام و عزل و نصب حکام ندارند.
 .4پژوهشهایی مثل ،جان ر پری ،فرای و دیگران ( ،)2415آرانوا و اشرفیان (،)1144
کریم کشاورز ( )2435که به بررسی روابط خارجی ایران از سقوط صفویه تا برآمدن
قاجاریـه پرداخته و در رابطه با حضور روسها در گیالن مطالبی دارند ،اما دربارۀ
هدایتاهللخان و روابطش با حکومت مرکزی مطلبی ندارند .بنابراین ،چنانکه پیداست
پژوهشهای انجام شده بهصورت گذرا به عزل و نصب حکام در گیالن در دورههای
مختلف و اوضاع اقتصادی شمال ایران مطالبی پرداختهاند ،ولی اقدامات و تالشهای
هدایتاهللخان برای جلوگیری از نفوذ حکومت مرکزی در گیالن که هدف این پژوهش
است ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
 .2تحوالت سیاسي گیالن در آستانۀ رويکار آمدن هدايتاهللخان (-1111
1111ه.ق1171-1141 /ق)

1

با مرگ نادرشاه و آغاز درگیریهای میان جانشینانش ایالت گیالن نیز ثبات سیاسی
خود را از دست داد  .تنها در زمان شاهرخ و با انتصاب حاجیجمال در رشت تا حدودی
ثبات و امنیت در این منطقه برقرار شد .در این برهۀ زمانی محمدحسنخان قاجار 1برای
تصرف گیالن حرکت کرد (هدایت ،)5311/1 :2413 ،و با وجود مقاوت حاجیجمال فومنی،
گیالن را تصرف کرد (موسوینامی اصفهانی .)14 :2444 ،محمدحسنخان پس از این فتح،
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ضمن أخذ مالیات و خراج مقرر ،حاجیجمال را به دلیل تسلط بر اوضاع منطقه ،بار دیگر
به حکومت گیالن گماشت (اعتمادالسلطنه2213/1 :2445 ،؛ هدایت .)5311/1 :2413 ،همچنین
برای حفظ وفاداری حاکم گیالن به یک ازدواج سیاسی دست زد و خواهر او را به زنی
گرفت (اقبال چالوی ،گ11الف؛ سپهر .)31/2 :2455 ،سپس برای جلوگیری از شورش در
رشت متحدان حاجی جمال را سرکوب کرد (گلستانه.)353 :1144 ،
تصرف گیـالن توسط قاجارها و افزایـش توان نظامی آنها ،مدعیان قدرت همچون
کریمخان را برانگیخت که به مقابله با قاجارها برخیزند؛ چنانکه کریمخان با حمله به
محمدحسنخان ،او را به مدت  33روز در استرآباد محاصره کرد (ساروی41 :2452 ،؛ سپهر،
 .)21-25/2 :2455حاجیجمال به حمایت از کریمخان پرداخت ولی ناکامی کریمخان و
عقبنشینی او از استرآباد ،سبب شد تا دوباره گیالن به دست محمدحسنخان بیفتد و
او حاجیجمال را برکنار کرد و امیرگونهخان افشار را به حکومت گیالن منصوب کرد
(گلستانه12-23 :1144 ،؛ هدایت.)5233-5234/1 :2413 ،

غلبۀ محمدحسنخان بر گیالن ،رقابت آزادخان افغان را نیز درپی داشت؛ چنانکه در
بحبوحۀ نبرد محمدحسنخان با کریمخان در نواحی مرکزی ایران در سال
2241ق2511/م (موسوینامی اصفهانی ،)11-13 :2444 ،آزادخان گیالن را تصرف کرد ،اما
محمدحسنخان قاجار ،با عقب راندن وی ،مجدداً گیالن را متصرف شد (هدایت:2413 ،
5233-5234/1؛ گلستانه ،)434 :1144 ،و حاجیجمال را دوباره به حکومت گیالن منصوب
کرد (2253ق2515/م) .اندک زمانی بعد ،حاجیجمال توسط اشرار گیالن به قتل رسید
(هدایت )5431/1 :2413 ،و پسرش هدایتاهللخان بهجای او حکومت گیالن را در دست
گرفت (رابینو .)131 :2412 ،که تا زمان مرگش در حدود سال 2133ق2514 /م به مدت
نزدیـک به  43سـال حکومت آنجا را برعهده داشت ( اقبال چالوی ،گ11الف11-ب243 ،
الف 241 -الف).

 .9رويارويي هدايتاهللخان گیالني با حکومت مرکزي؛ زمینهها و علل
هدایتاهللخان گیالنی در شرایطی ،حکومت گیالن را در دست گرفت که به واسطۀ
فقدان حکومت مرکزی مقتدر ،مدعیان بیشمار سلطنت در گوشه و کنار ایران برای
دستیابی به قدرت در تکاپو بودند .در این شرایط هدایتاهللخان برای تثبیت جایگاه و
حفظ منافع خود و اتباع در گیالن اقداماتی انجام داد که به نحوی تقابل با حکومت
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مرکزی محسوب میشود .مهمترین زمینهها و عوامل این امر را شاید بتوان چنین
دستهبندی کرد:
 .9-1موقعیت طبیعي و استراتژيک گیالن

مهمتریـن عاملی که زمیـنه و فرصت را برای رویـارویـی با حکومت مرکزی را به
هدایتاهللخان میداد ،موقعیت طبیعی گیالن بود .گیالن به عنوان یک سرزمین پست و
حاصلخیز در حد فاصل کوههای البرز و دریای مازندران ،در واقع همان دلتای سفیدرود
است که در جنوب و باختر نیمدایرهای بزرگ از تپهها و کوههای پوشیده از جنگل بر آن
احاطه کرده است (لسترنج .)211 :2443 ،با توجه به عبور سفیدرود از وسط ایالت ،گیالن
شامل دو قسمت میشد :بخش شرقی سفیـدرود که آن را ایـنسوی رودی (بیهپیش)
میخوانند و ساحل غربی سفیدرود که آن را آنسوی رودی (بیهپس) مینامیدند
(حدودالعالم .)231 :2441 ،وجود کوههای مستحکم البرز در جنوب و جنگلهای متراکم،
موقعیت طبیعی و استراتژیک گیالن این منطقه را تسخیرناپذیر کرده بود؛ چنانکه این
منطقه بیش از سه قرن در مقابل حمالت اعراب مسلمان ،مقاومت کرد (بالذری:2312 ،
.)421-423

در قرون بعدی نیز سلسلههای مختلف حکومتگر همچون بویهیان ،سلجوقیان،
خوارزمشاهیان و جز آن نیز قادر به اعمل نفوذ و سلطه بر منطقه گیالن نبودند و این
ایالت ،تا پایان قرن هفتم هجری ،تحت فرمان خاندانهای حکومتگر محلی باقی ماند
(کاشانی .)42-14 :2413 ،یکی از مهمترین اقدامات برای تسخیر گیالن در زمان ایلخانان
بود که الجایـتو (حک524-533 :ق2424-2433/م) در سال  534ق2434 /م انجام داد و
اگرچه بر آن منطقه غلبه کرد (کاشانی ،)52-41-14-11 :2413 ،اما به واسطۀ ضعف مفرط
دولت ایلخانی بعد از مرگ ابوسعید بهادرخان (حک544-524 :ق2441-2424/م) به زودی به
حالت سابق بازگشت (یزدی .)153/2 :2415،بنابراین ،معلوم است که موقعیت طبیعی
گیالن مهم ترین عامل در برابر نفوذ حکومت مرکزی به این منطقه بود که تا زمان روی
کار آمدن شاهعباس صفوی (حک2341-114 :ه.ق2411-2111/م) زیر فرمان حکومتهای
محلی باقی ماند (اسکندربیک.)223-223-41/2 :2411 ،
با روی کار آمدن صفویان و شاه عباس ،گیالن برای نخستین بار زیر نظر حکومت
مرکزی درآمد (اسکندر بیک .)312/2 :2411 ،اما با سقوط صفویان به دست افغانها بار دیگر
گیالن به یکی از کانونهای هرجومرج تبدیل شد .هدایتاهللخان نیز به پشتوانۀ همین
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موقعیت طبیعی ،در مقابل مدعیان قدرت مقاومت میکرد و گاهی نیز از پرداخت خراج
مقرر به حکومت مرکزی ،خودداری میکرد.
 .9-2ضعف حکومت مرکزي

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
میالدی ،با زوال حکومت صفوی و دو دهه بعد قتل نادرشاه ،اوضاع سیاسی ایران
دستخوش بی ثباتی گردید .لذا در این دوره ،مدعیان متعدد به طمع دستیابی به قدرت
به رقابت با یکدیگر برخاستند .موقعیت اقتصاد ی و استراتژیکی گیالن هم موجب میشد
که هر یک از این رقیبان درصدد تصرف گیالن برآیند (اقبال چالوی ،گ11الف و گ 41الف؛
هدایت .)5233-5234/1 :2413 ،طبیعتاً دستبهدست شدن ایالت بین مدعیان قدرت ،ثبات
اجتماعی و اقتصادی ایالت را از بین میبرد .اگرچه سرانجام کریمخان زند ،بر رقبا فایق
آمد و حکومت مرکزی را در دست گرفت ،ولی دشواریهای کریمخان در تقابل با
رقیبانی همچون محمدحسنخان قاجار ،فتحعلیخان افشار (باکیخانف )211 :2153 ،و جز
آن ،حاکی از آن بود که حکومت مرکزی از ثبات الزم برخوردار نیست .در چنین
شرایطی ،هدایتاهللخان نیز برای حفاظت از منافع خود و مردم تحت فرمان ،موضعی
احتیاطآمیز در قبال حکومت مرکزی اتخاذ کرده ،گاهگاهی از پرداخت خراج که نشانۀ
اطاعت و تابعیت نسبت به حکومت مرکزی بود ،خودداری میکرد .کریمخان نیز در دو
مرحله او را سرکوب کرد ولی بر حکومت گیالن ابقاء نمود ( آصف.)451-452 :2411 ،
با مرگ کریمخان ،برخی از سرداران و بزرگان ایالت و طوایف در کشور سعی در
رسیـدن به قدرت داشتند؛ چنانکه ذوالفقارخان افشار حکمران خمسه پس از مرگ
کریمخان در سال 2214ق2551/م به صورت مقطعی گیالن را تصرف کرد (آصف:2411 ،
344؛ اعتمادالسلطنه .)2411/4 :2445 ،در همین زمان علیمرادخان زند به فرمان ابوالفتحخان
(فرزند کریمخان) (حک2214 :ه.ق2551 /م) برای پایان دادن به غائلۀ ذوالفقارخان روانه شد و
او را در منطقۀ شراء شکست داد ( هدایت5412/1 :2413 ،؛ غفاری.)313-311 :2441 ،
ذوالفقارخان به خمسه فرار کرد و هدایتاهللخان که در این جنگ به عنوان اسیر همراه
او بود به نزد علیـمرادخـان آمد (آصف .)344 :2411 ،سپس هدایـتاهللخان به دنبال
انتقامجویی از ذوالفقارخان به زنجان رفت و او را به اسارت درآورد و به قتل رساند
(موسوینامی اصفهانی142 :2444 ،؛ هدایت.)111 :2454 ،
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پس از آن ،نزدیک به یک دهه منازعه میان خوانین زندیه (موسوینامی اصفهانی:2444 ،

144-141؛ آصف ،)312 :2411 ،به آقامحمدخان فرصت داد تا پایههای قدرت خود را در
استرآباد و مازندران استوار سازد .اگرچه علیمرادخان زند (حک2211-2214:ق-2551/
2511م) امیرگونهخان افشار را برای سرکوبی او فرستاد ،اما امیرگونه خان شکست خورد
(محمودمیرزا41 :2411 ،؛ ساروی11-11 :2452 ،؛ سپهر ،)32/2 :2455 ،و خود به عنوان یک
مدعی جدید ،با حمله به گیالن نافرمانی خود را آشکار کرد (2214ق2511/م) ولی این امر،
در نهایت به شکست و مرگ او منتهی شد (غفاری124-121 :2444 ،؛ موسوینامی اصفهانی،
.)135 :2441

در واقع ،قدرتیابی آقامحمدخان ،شورش ذوالفقارخان و امیرگونهخان ،ناتوانی و
ضعف حکام زندیه را تحکیم سلطه و نفوذ بر حکام و فرماندهان نواحی مختلف آشکار
ساخت .طبیعی است که در چنین شرایطی هدایتاهللخان برای حفظ جایگاه و موقعیت
خود در جریان رقابت مدعیان قدرت ،در روابط خود با دولت مرکزی جانب احتیاط را
رعایت کند .لذا ضمن حفظ تابعیت ظاهری نسبت به علیمرادخان ( آصف-331 :2411 ،
 ،)334درسال 2215ق2514/م .نسبت به آقامحمدخان قاجار هم اظهار اطاعت کرد و
خراج پرداخت کرد (اقبال چالوی ،گ 233ب) .بنابراین ،تا برآمدن آقامحمدخان و سرکوب
دیگر مدعیان ،این روابط احتیاطآمیز ادامه پیدا کرد.
 .9-9برقراري روابط سیاسي با حکومتهاي همجوار

هدایتاهللخان در راستای تحکیم جایگاه و موقعیت خود دربرابر مدعیان قدرت به
برقراری روابط سیاسی و اتحاد با حکومتهای همجوار (شروان و باکو) متوسل شد تا در
شرایط مقتضی از حضور و نفوذ آنها برای مقابله با مهاجمان استفاده کند .در این زمان
حکومت شیروان تحت سلطۀ فتحعلیخان قبهای 4فرزند حسینقلیخان بود (باکیخانف،
 ،)211: 2153که امنیت قلمرو سایر خانهای جنوب کوههای قفقاز تأمین میکرد (گملین،
41 :2414؛  ،)Shahvar and Abramoff, 2018: 28و محمدخان حاکم بادکوبه را تحت
تابعیت خود در آورده بود (باکیخانف211 :2153 ،؛ گملین .)41 :2414 ،به همین دلیل
موقعیت ویژۀ فتحعلیخان قبهای در اقدامات نظامی هدایتاهللخان برای مقابله با
مدعیان قدرت نقش بسزایی داشت )(Shahvar and Abramoff, 2018: 28؛ چنانکه در
زمان هجوم لشکر آقامحمدخان به گیالن در سال2215ق2514 /م ،هدایتاهللخان از
طریق دریا به شروان گریخت (محمودمیـرزا41 :2411 ،؛ ساروی ،)223 :2452 ،و فقط با
کمکهای نظامی فتحعلیخان توانست بار دیگر گیالن را تصرف کند (باکیخانف:2153 ،
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244؛ سپهر12/2 :2455 ،؛ ساروی244 :2452 ،؛ هدایت5434/1 :2413 ،؛ غفاری.)422-423 :2441 ،

اگر چه ظاهراً کمکهای فتحعلیخان به هدایتاهللخان ،تالشی در راستای تثبیت جایگاه
خود به عنوان شاه ایران بود تا از این طریق بر تمام قلمرو ایران فرمانروایی کند
(باکیـخانف ،)253-241 :2153،ولی ،هدف حاکم گیـالن استفاده از نیـروهای نظامی
فتحعلیخان در مقابل اقدامات نظامی مدعیان سلطنت بود.
یکی دیگر از دولتهایی که هدایتاهللخان برای برقراری روابط سیاسی با آن تالش
کرد ،روسیه بود .دولت روسیه بهدلیل اهمیت اقتصادی منطقۀ گیالن برای جلوگیری از
نفوذ قاجارها و بهرمندی از مزایـای آن با حاکم گیـالن ارتباط برقرار کرد .ارتباط
هدایتاهللخان با دولت روسیه و تمایل او به روابط سیاسی با روسها در نامههای رد و
بدل شده بین او و گملین مشهود است (گملین 3.)234-231 :2414 ،براساس اسناد
کنسولگری دولت روسیه ،هدایـتاهللخان که همیـشه از سوی مأموران کریمخان
تحتنظر بود از دولت روسیه درخواست تحتالحمایگی کرد و به همین منظور درصدد
فرستادن سفیری به روسیه برآمد .اما دولت روسیه به واسطۀ حفظ منافع تجاری خود در
شمال ایران و پرهیز از تقابل با کریمخان زند ،پیشنهاد او را رد کرد (اسنادی از روابط ایران
و روسیه از صفویه تا قاجاریه .)335-334-341-344 :2415 ،هدایتاهللخان با این گونه اقدامات
سعی داشت عالوه بر دفع خطرات مدعیان قدرت ،به نفوذ روسها در گیالن پایان دهد.
( اسنادی از روابط ایران و روسیه از صفویه تا قاجاریه .)331 :2451 ،جدیت او در تقابل با روسها،
چنان بود که وقتـی کریـمخان را از بیـم حملۀ روسیـه خبر دادند ،جز دستور به
هدایتاهللخان مبنی بر مقابله با روسها ،هیچ اقدامی انجام نداد (آصف .)445 :2411 ،این
نشان میدهد که دولت مرکزی ایران به توان نظامی و جدیت هدایتاهللخان در مقابله با
روسها اعتماد کامل داشت.
پس از مرگ کریمخان ،هدایتاهللخان برای جلوگیری از نفوذ خان قاجار در گیالن
به روسها متوسـل شد ،اما دولت روسیـه بهرغـم روابط سیـاسی با هدایـتاهللخـان ،از
آنجاییکه او را مانعی برای خواستههای منفعتطلبانۀ خود میدانستند نه تنها از او
حمایت نکرد بلکه با تحریک آقامحمدخان مقدمات شکست او را فراهم کردند (غفاری،
435-434 :2441؛  .)Atkin, 1980: 34براین اساس ،به نظر میرسد که ارتباط هدایتاهللخان
با دولت روسیه مبنی بر تحکیم موقعیت خود در گیالن ،به دلیل خواستهها و اهداف
توسعهطلبانۀ دولت روسیه با شکست مواجه شده باشد.
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اهمیت گیالن و قدرت و نفوذ هدایتاهللخان به دلیل مراودات سیاسی با دولت
روسیه سبب جلب توجه سایر حکومتها من جمله عثمانی شد که از جزئیات این روابط
اطالعی در دست نیست .فقط میدانیم زمانی که مصطفیخان سوم (حک-2252 :
2215ق2553-2515/م) در عثمانی بهقدرت رسید هدایایی برای خان گیالن فرستاد
(غفاری .)515 :2441 ،با توجه به اقدامات هدایتاهللخان مبنی بر مقابله با داعیان قدرت در
گیالن میتوان تصور کرد که برقراری اینگونه روابط سیاسی و تحرکات از سوی حاکم
گیالن تالشی برای جلب حمایت دولت عثمانی برای مقابله با مدعیان قدرت و احیاناً
حکومت مرکزی بوده است.
 .9-4برقراري روابط تجاري با حکومتهاي همجوار

گیالن ،همواره به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجارت و بازرگانی ایران بوده است که
به واسطۀ تولیدات ابریشمی و صادرات آن به نواحی مختلف ،از اهمیت باالیی برخوردار
بود (کالویخو241 :2444 ،؛ باربارو .)11 :2431 ،با روی کار آمدن صفویـان ،و اقداماتی که
شاهعباس اول برای توسعه و بهبود اقتصاد انجام داد ،بر اهمیت تجاری این منطقه افزوده
شد (دالواله)114 :2453 ،؛ چنانکه عالوه بر افزایش کمپانیهای اروپایی در منطقه ،ابریشم
گیالن به نواحی مختلف اروپا از جمله روسیه ،ترکیه و لهستان صادر میشد (شاردن،
453/3 :2444؛ تاورنیه153 :2411 ،؛ کارری43 :2431 ،؛ بنجامین .)424 :2441 ،بهطوریکه
بیشترین درآمد حاصل از صادرات ابریشم به سایر نقاط اروپا به ابریشم گیالن تعلق
داشت (شاردن.)141/3 :2444 ،
اهمیـت تجاری ایـن منطقه ،چنان بود که از اواخر عهـد صفوی روسها در آنجا
حضور پررنگی داشتند و بهرغم تالشهای مضاعف نادرشاه افشار برای بیرون راندن
روسها از این منطقه ،همچنان تعداد زیادی از تجار روسی در آنجا حضور داشتند
(اولیویه251 :2452 ،؛  .)Forster, 1808, vol 2: 220با توجه به سکوت منابع رسمی ،در رابطه
با اوضاع اقتصادی گیالن و شمال ایران در دورۀ زندیه و حاکمیت کریمخان (مقارن با
حکومت هدایتاهللخان در گیالن) اطالعی در دست نیست ،اما گزارشهایی مبنی بر رفتوآمد
سفرای دول خارجی از جمله روسیه وجود دارد (غفاری )115-114 :2441 ،که با توجه به
عالقۀ زیاد کریمخان به تجارت بهنظر میرسد یکی از اهداف اصلی آنها برقراری روابط
تجاری بوده است ( .(Francklin, 2008: 124در آشفتگی سیاسی پس از مرگ کریمخان،
روسها با استفاده از این موقعیت برای دستیابی به شمال ایران با علیمرادخان زند
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ارتباط برقرار کردند تا در ازای همراهی او در جنگهای جانشینی ،مناطق شمالی ایران
ازجمله گیالن را به آنها واگذار کند ،اما مرگ علیمرادخان زند مانع عملی شدن
خواستۀ روسها شد ).(Atkin, 1980: 37
شاید بیربط نباشد اگر گفته شود که هدایتاهللخان نیز سعی داشته است تا برای
تثبیت موقعیت و جایگاه خود از این موقعیت تجاری استفاده کند و با مناطق همجوار و
دول اروپایـی (بهطور ویـژه روسیـه) روابط تجاری برقرار کند .گیـالن در این شرایط
هدایتاهللخان برای تثبیت موقعیت خود و توسعۀ تجارت و بازرگانی اقداماتی انجام داد.
در دورۀ حاکمیت او بر گیـالن بازرگانان روسی ،ارمنـی و هندی به گیالن رفتوآمد
میکردند و هدایتاهللخان سعی میکرد از حضور آنها برای رونق بخشیدن به تجارت و
بازرگانی گیالن استفاده نماید (رابینو .)131 :2412 ،عالوه بر حضور تجار خارجی ،بازگانانی
از نواحی مختلف ایران در رشت به تجارت مشغول بودند و پارچه و ابریشم مورد نیاز
خود را تأمین میکردند (گملین .)122 :2414 ،به طوری که روابط تجاری و تهیۀ کاال (در
گیالن) گاهی با واسطه و طی چندین مرحله صورت میگرفت (گملین-133-42 :2414 ،
.)133

در دورۀ حاکمیت هدایتاهللخان در گیالن بخشی از ابریشم از طریق تجار ارمنی
(تبعۀ روسیه) که سهم بیشتری در بازرگانی دریای خزر داشتند به آستاراخان
) (Forster,1808: 2/220و بخش دیگری از این محصول به حلب ،بغداد و اسالمبول صادر
میشد (اولیویه .)214-213 :2452 ،همچنین بازرگانان ترک بخشی از ابریشم گیالن را به
منظور استفاده در کارخانههای اروپایی صادر میکردند (.)Forster, 1808, 2/220
به نظر میرسد افزایش توان تجاری و اقتصادی هدایتاهللخان سبب شد تا در جهت
اهداف سیاسی خود از آن بهره ببرد .در میان مراودات تجاری هدایتاهللخان با مناطق
همجوار و دول اروپایی ،روسیه نقش پررنگتری داشت .بهطوریکه از طرف امپراطوری
روسیه پیوسته سفرایی به دربار او فرستاده میشدند (غفاری .)511 :2441 ،محتمل است
که ضعف حکومت مرکزی و دغدغه هدایـتاهللخان برای مقابله با مدعیان قدرت،
هدایتاهللخان را وادار کرده باشد تا روابط تجاری خود را با دولت روسیه توسعه دهد.
بهنظر میرسد یکی از اهداف اصلی روسها برقراری روابط تجاری و بهرمندی از مزایایی
همچون معافیتهای گمرکی و ایجاد پایگاههای تجاری و سیاسی نظامی در گیالن بود
(گملین .)413-122 :2414 ،بهطوریکه در زمان حملۀ آقامحمدخان (2215ق2514 /م) به
گیالن هدایتاهللخان از روسها درخواست کمک کرد .به همین دلیل روسها در صدد
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).)Forster, 1808: 2/219-220; Atkin, 1980: 34

استفاده از مزایای درخواست او برآمدند
دولت روسیه که در انزلی دارای تجارتخانه و پایگاه نظامی بود (اولیویه251 :2452 ،
؛ ،)forster, 1808: 2/219از هدایتاهللخان درخواست کرد در مقابل کمک به او در
رویارویی با آقامحمدخان انزلی را به آنها واگذار کند ،اما این خواسته به دلیل تأخیر
آقامحمدخان در حمله به گیالن از سوی هدایتاهللخان مورد قبول واقع نشد و هیچ
امیتازی به آنها واگذار نکرد ) (Atkin, 1980: 34به همین جهت دولت روسیه که به
وسیلۀ کنسولهای فعلی (اسکیلیچی) 2و سابق (تومانوفسکی) 1خود در انزلی ،قصد تسلط بر
کل گیالن را در سر میپروراند ،به حمایت نظامی از آقامحمدخان و تحریک او برای
حمله به گیالن اقدام کرد .اما با حملۀ آقامحمدخان (2133ق2514/م) به گیالن و محاصرۀ
هدایـتاهللخان ،او با درخواست روسها مبنـی بر واگذاری انزلی موافقت کرد اما
کنسولهای روسیه (اسکیلیچی و تومانوفسکی) که او را مانع توسعهطلبی روسها در گیالن
میدانستند با او موافقت نکردند و با رد درخواست پناهندگی او و حمایت از
آقامحمدخان قاجار مقدمات شکست و کشته شدن او را فراهم کردند ).(Atkin, 1980: 34
در رابطه با میزان درآمد و دارایی هدایتاهللخان اطالعات دقیقی در دست نیست .اما
از نوشتههای پراکندۀ برخی از دیپلماتهای اروپایی میتوان رقم تقرببی درآمد او را
برآورد کرد .فورستر معتقد است میزان دارایی و درآمد هدایتاهللخان از تجارت ابریشم
به  13333هزار پوند میرسد ) .(Forster, 1808: 2/219این میزان درآمد بدون احستاب
مالیاتهایی که ساالنه از مناطق مختلف ازجمله ساکنان انزلی ساالنه 2133روبل،
ماسوله  1333روبل بهصورت تفنگ شکاری و آهن ،خانوارهای ارمنی ایرانی  233روبل،
و یهودیان که از پرداخت مالیات معاف بودند ساالنه چند صد روبل به عنوان هدیه به
خان پرداخت میکردند ،دریافت میکرد (گملین .)133-231-235-233 :2414 ،محمد
هاشم آصف نیز وی را از جمله معدود اغنیاء و توانگرانِ بخشنده و صاحب مروت در
ایران معرفی کرده است (آصف.)321 :2411 ،
 .9-7افزايش توان نظامي

افزایش توان نظامی هدایتاهللخان یکی از عوامل مؤثر در تیرگی روابط وی با حکومت
مرکزی بود .هدایتاهللخان پس از آنکه به صورت ظاهری تابعیت کریمخان را پذیرفت،
توان نظامی خود را افزایش داد (آصف .)445 :2411 ،بر اساس روایت آصف معلوم است که
1. Skilichi
2. Tumanovskii
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این امر قطعاً با جواز و موافقت کامل دولت مرکزی و برای افزایش و تقویت نیروهای
نظامی او جهت مقابله با شورشیان و حکام محلی آنجا و همچنین یورش دشمنان
خارجی بوده است.
از آن جاکه در سرزمین مشجر و باتالقی چون گیالن استفاده از سواره نظام عملی
نبود ،قوای نظامی در این ایالت عبارت بودند از عدهای تفنگچی؛ یعنی پیادههای مجهز
به تفنگهای بلند چخماقی و شمشیرهای راست و قمه (خودزکو .)12 :2412 ،گملین که از
نزدیک با حاکم گیالن مالقات داشته است تعداد نظامیان گیالن را بین  1333تا
23333نفر تخمین میزند که فقط  2133نفر از آنها به صورت ثابت نزد هدایتاهللخان
حضور داشتند و حقوق دریافت میکردند (گملین .)231 : 2414 ،این گفته حاکی از
افزایش توان نظامی حاکم گیالن و تعداد نظامیانی است که در خدمت او بودند .این
نیروی نظامی به مراتب بیشتر از نیروهای نظامی اعزامی از نواحی مختلف برای حاکم
گیالن در سالهای بعد از حکومت هدایتاهللخان بود ،که بهمحض درخواست حاکم
گیالن نفراتی را در اختیار او قرار میدادند:
ردیف

والیت

نیروی اعزامی

2

گرگانرود

433

1

اسالم

433

4

گسکر

1333

3

فومن

2133

1

الهیجان

133

4

شفت و والیات کوهستانی

133

5

رانکوه

433

1

رشت

133

(خودزکو)11 :2412 ،

مجموع نیروها

4133

تعداد نیروی
اعزامی در شرایط
بحرانی

33333
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هدایتاهللخان عالوه بر تسلط کامل بر نیروهای نظامی منطقه ،به مرمت و ساخت
استحکامات دفاعی توجه زیادی کرد .او در منطقۀ پیرهبازار سنگرهای دفاعی زیادی
ساخت و برای حفاظت از آنها تفنگچیهایی را در آنجا گماشته بود .اهمیت این اقدام
به دلیل وجود نهر مابین پیرهبازار و انزلی بود که تنها از طریق قایق باید به سنگرهای
دفاعی در پیرهبازار دسترسی پیدا میکردند (غفاری .)511 :2444 ،همچنین برای برقراری
امنیت در راهها و حفاظت از معابر حساس گیالن ،محافظهایی در بین راهها گماشت و
در منطقۀ انزلی قلعهای مستحکم بنا کرد و اسلحه ،آذوقه و خزائن زیادی در آن گذاشته
بود (محمودمیرزا .)34 :2411 ،هدایتاهللخان عالوه بر این اقدامات ،نیمۀ راه خشکی گسکر
به محموددکان و از محموددکان به انزلی را با ساقۀ درختان که به اصطالح گیالنیان بند
میگویند ،مسدود و امنیت آن را توسط تفنگچیان دوچندان کرد (غفاری-511 :2444 ،
 .)514ماسوله و قلعه رودخان مناطق دیگری بودند که هدایتاهللخان بهدلیل موقعیت
استراتژیکشان به آنها توجه کرد (ملگونف.)114 :2454 ،
هدایتاهللخان قصد داشت ماسوله را به خاطر موقعیت طبیعیاش مستحکم کند و
آنجا را به دلیل اوضاع آشفتۀ ایران گریـزگاه خود قرار دهد اما این فکر را کنار گذاشت
و قلعهرودخان در 22فرسخی رشت به سمت شفت و فومن را برای این منظور برگزید.
این منطقه نسبت به ماسوله مزیتهایی داشت .در سمت غرب رو به کوههای تبریز و در
قلۀ کوه قرار گرفته بود .او این منطقه را سنگربندی کرد و با توپهایی که توسط
سامبسون (تبعۀ گرجی) ساخته شده بودند ،امنیت را در این منطقه برقرار کرد (گملین،
 .)131-135 :2414براساس اسناد کنسولگری روسیه هدایتاهللخان هزینههای زیادی
صرف تأمین امنیت خود میکرد .بهطوریکه برای حفظ موقعیت و امنیت خود اطراف
کاخش را با دیوارها و برجهایی بلند مجهز به توپ ساخته بود (اسنادی از روابط ایران و
روسیه از صفویه تا قاجاریه .)345-344 :2415 ،حاکم گیالن برای پیشبرد اهدافش مبنی بر
حفظ امنیت جایگاه خود به منابع مالی نیاز داشت که از طریق مالیاتهای سنگین بر
مناطق مختلف تأمین میشد .این کار در مواقعی با اعمال زور و فشار مأموران مالیاتی
هدایتاهللخان انجام میشد (گملین.)231-231 :2414 ،
 .9-1سرکوب خوانین و متنفذان محلي

یکی از مهمترین اقدامات هدایتاهللخان برای تثبیت جایگاه خود در گیالن سرکوب
خوانین و متنفذان محلی بود .هدایتاهللخان پس از آنکه پدرش به دلیل اختالفات

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

منطقهای توسط دیگر حکام منطقه به قتل رسید از سوی محمدحسنخان به حکومت
گیالن گماشته شد ،و سپس از سوی کریمخان نیز به عنوان حاکم گیالن پذیرفته شد
(رابینو131-131 :2412 ،؛ هدایت .)5431/1 :2413 ،هدایتاهللخان پس از تثبیت موقعیت
خود به عنوان حاکم بالمنازع گیالن سعی داشت پارۀ خاوری گیالن (الهیجان) را که در
صدد استقالل بود به اطاعت وادارد .او آقامعصومنایب حاکم این منطقه را به قتل رساند و
نسبت به دستور کریمخان دربارۀ مجازات مسببین این اقدام ،اعتنا و اقدامی نکرد (رابینو،
134 :2412؛ گملین .)234 :2414 ،بهطوریکه مؤلف اخبارنامه دیدگاه هدایتاهللخان را در
رابطه با سرکوب خوانین و متنفذان محلی اینگونه بیان میکند« :منم پادشاه
باالستقالل! جمع دارالمرز گیالنات باید در تحت تصرف من بوده باشد» (لنکرانی:2413،
.)31

همچنین هدایتاهللخان برای تسلط بر امور گیالن نظر کریمخان را برای ضمیمه
کردن تنکابن به حکومت گیالن جلب کرد (رابینو ،)11-12 :2413 ،و متعاقب ضمیمۀ
تنکابن ،بسیاری از مناطق دیگر از جمله الهیجان ،لنگرود ،کسما و گسکر با حمایت
کریمخان تابعیت و خراجگذاری حاکم گیالن را پذیرفتند (گملین.)231 :2414 ،
در ادامۀ اقدامات سرکوبگرانۀ هدایتاهللخان در ایالت گیالن ،او با بزرگان و متنفذان
مخالفش در تالش و آستارا به مقابله پرداخت .یکی از مهمترین رقبای هدایتاهللخان در
گیالن حاکم آستارا و تالش ،جمالالدینمیرزا معروف به قرهخان بود که سعی داشت با
برقراری ارتباط با دولت روسیه موقعیت و جایگاه خود را در منطقه تثبیت کند .اما در
نهایت کریمخان از طریق شخصی به نام ظهراببیگ توانست از اقدامات قرهخان آگاه و
پس از دستگیری او ،ظهراببیگ را به حکومت تالش منصوب کند ( Shahvar and
Abramoff, 2018: 27-28؛ لنکرانی .)31-35 :2413 ،ظهراببیگ که عامل اصلی اسارت
جمالالدین بود با توسل به هدایتاهللخان راه نافرمانی از کریمخان را در پیش گرفت .با
این اقدام کریمخان برای سرکوب او جمالالدیـن (حاکم سابق آستارا و تالش) را روانه کرد
که پس از غلبه بر ظهراببیگ بر سراسر تالش تسلط پیدا کرد و با قتل حاکم آستارا
(شجاعالدین) به اهداف توسعهطلبانۀ خود ادامه داد .اما کریمخان برای جلوگیری از
توسعهطلبی او ،حکومت آستارا را به پسر شجاعالدین (حاکم سابق آستارا) واگذار کرد
( .)Shahvar and Abramoff, 2018: 28جمـالالدیـن از آنجایـی کـه مـیدانسـت
هدایتاهللخان متصرفات او را به رسمیت نمیشناسد ،به مخاافت با حاکم گیالن
پرداخت .هدایتاهللخان با آگاهی از این اقدام به جمالالدین و پسرش مصطفیخان
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حمله کرد و پس از یک محاصرۀ طوالنی آنها زندانی کرد

(2212ق2545/م) ( Shahvar

.)and Abramoff, 2018: 28

پس از این واقعه شخصی به نام شاهماربیگ دریغی حکومت تالش را بهدست گرفت
سپس با اعالم مخالفت با هدایتاهللخان توسط او به قتل رسید .هدایتاهللخان بهمنظور
تسلط بر تالش میرعسگریبیگ (پسر جمالالدین قرهخان حاکم سابق طالش) را از زندان رها ،و
روانۀ این منطقه کرد .پس از این واقعه نظرعلیخان شاهسون (حاکم اردبیل) و بردارش که
مخالف و دشمن حاکم گیالن بودند توسط او (در انزلی) به اسارت درآمدند (غفاری:2441 ،
 .)133اما عسگریبیگ با تسلط بر تالش ،پس از مدتی علیه هدایتاهللخان شورش کرد و
با توطئهای سایر افراد خانوادۀ خود را از اسارت حاکم گیالن فراری داد (لنکرانی:2413 ،
 .)43-14سپس حاکم تالش با آزاد کردن نظرعلیخان شاهسون (حاکم اردبیل) از زندان
انزلی ،و جلب حمایت او به رشت حمله کرد و هدایتاهللخان با فرار در مقابل آنها به
دست ذوالفقارخان افشار اسیر شد .پس از این واقعه زمانیکه علیمرادخانزند شورش
ذوالفقارخان را سرکوب کرد ،هدایـتاهللخان از اسارت ذوالفقارخان رها شد و به نزد
علیمرادخان آمد (موسوینامی اصفهانی ،)142-111 :2444 ،و با کمک او توانست رشت را باز
پس گیرد )(Shahvar and Abramoff, 2018: 28
از طرف دیگر اختالفات منطقهای سبب شد تا حاکم گیالن به انتقام از خوانین شفت
بپردازد .او میرزا هادی (رفیع) و میرزا زکی حاکم گسکر ،که پدرش را به قتل رسانده
بودند ،به همراه 1تن از برادران و برادرزادههایـش به قتل رساند و تنها علیآقا پسر
کاظمخان شفتی را زنده گذاشت (رابینو .)131 :2412 ،علت زنده نگهداشتن علیآقا بهره
بردن از نفوذ او برای استفاده از نیروهای شفت بود .چرا که شفتیها حاکم غیر خودی را
قبول نمیکردند (رابینو .)31-33 :2411 ،به این ترتیب حاکم گیالن با سرکوب مخالفان
همجوار خود و ضمیمۀ قلمرو آنها در جهت تثبیت موقعیت خود در گیالن در مقابل
مدعیان قدرت اقدام کرد.
 .4چگونگي روابط هدايتاهللخان با حکومت مرکزي
اقدامات هدایتاهللخان برای مقابله با حکومت مرکزی در طی چندین مرحله و به صورت
های مختلف عملی شد که عبارتند از:
 .4-1روابط با حکومت مرکزي در دورة حکومت کريمخان

اگرچه انتصاب هدایتاهللخان به حکومت گیالن ،مورد تأیید کریم خان قرار گرفت ،اما
تابعیت هدایتاهللخان نبست به حکومت مرکزی تابعِ شرایط و موقعیت حکومت مرکزی
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بود؛ چنانکه در زمانی که کریمخان برای سرکوب فتحعلیخانافشار ،قلعۀ ارومی را
محاصره کرده بود (2253ق2543/م) ،هدایـتاهللخان وعده داد با نیـروهای کمکی از
کریمخان حمایت کند ،اما با طوالنیشدن محاصرۀ ارومی ،هدایتاهللخان به تصور آنکه
موقعیت دولت مرکزی ضعیف است ،با سرپیچی از فرمان کریمخان از وعدۀ خود عدول
کرد و به مخالفت با او پرداخت (گملین .)234 :2414 ،کریمخان با آگاهی از نافرمانی
هدایتاهللخان ،سپاهی به سمت گیالن روانه کرد که با شکست و اسارت حاکم گیالن
همراه بود (2253ق2543/م) (غفاری .)211 :2441 ،پس از این واقعه کریم برای جلوگیری از
هرجومرج در گیالن نظرعلیخان زند را به عنوان حاکم گیالن انتخاب کرد (هدایت:2413 ،
 .)5434/1اما پس از مدت کوتاهی شورش شیخعلیخانزند (برادرنظرعلیخانزند) باعث
برکناری او از حکومت گیالن شد (2251ق2542 /م) (موسوینامی اصفهانی231 :2444 ،؛
هدایت152 :2454 ،؛ غفاری )133-134 :2441 ،و بار دیگر هدایتاهللخان از سوی کریمخان
به حکومت گیالن منصوب شد.
هدایتاهللخان برای تثبیت موقعیت خود در گیالن سالی  1333-5333مال دیوانی
شامل امتعه و قماش و مخمل زربفت گیالنی برای کریمخان میفرستاد (هدایت:2413 ،
 .)5434/1در مقابل نیز کریمخان برای تحکیم روابط با حاکم گیالن و حفظ وفاداری او،
خواهرش را برای ابوالفتحخان به زنی گرفت (غفاری .)111-114 :2441 ،اما قدرتگیری
هدایتاهلل خان و سرکوب مخالفان محلی بار دیگر او را به شورش علیه کریمخان واداشت
و به دلیل اعتماد به استحکامات نظامی تسخیرناپذیر در ماسوله ،به آنجا رفت (گملین،
 .)133-131 :2414هر چند با حمله کریمخان ،ماسوله به تصرف درآمد اما صلح بین
طرفیـن برقرار شد (گملین .)131 :2414 ،به ایـن ترتیـب هدایتاهللخان تا پایان عمر
کریمخان مطیع او باقی ماند و تالش وی برای رویارویی با کریمخان ،با ناکامی مواجه
شد.
 .4-2روابط با حکومت مرکزي بعد ازمرگ کريمخان

با مرگ کریمخان و آغاز منازعات جانشینی ،روابط هدایتاهللخان با حکومت مرکزی
همچنان تحت الشعاع موقعیت و اقتدار حکومت مرکزی باقی ماند؛ چنانکه در ابتدا با
وفاداری نسبت به جانشین کریمخان ،در تالش برای سرکوبی شورش نظرعلیخان
شاهسون حکمران اردبیل بود (موسوی نامی اصفهانی )111 :2444 ،و همچنین در جریان
نبرد علیمرادخانزند با ذوالفقارخانافشار ،حکمران شورشی خمسه در سال
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2214ق2551/م ،هدایتاهللخان به خان زند پیوسته ،و در سرکوبی ذوالفقارخان ،او را
همراهی کرد .به پاس این همراهی و برای اطمینان از تداوم این امر ،علیمرادخان با
دختر هدایتاهللخان ازدواج کرد (آصف334-331 :2411 ،؛ رابینو .)135-134 :2413 ،بنابراین،
تا وقتی که دولت مرکزی ،اقتدار الزم برای سرکوبی شورشیان و مخالفان را داشت،
هدایتاهللخان تابعیت میکرد.
در همین زمان آقامحمدخانقاجار مدعی جدید سلطنت به تالش برای تسلط بر
نواحی شمال ایران پرداخت (هدایت )5111/1 :2413 ،و هدایتاهللخان که زندیه را به
عنوان حکومت مرکزی میشناخت به مقابله با خان قاجار برخاست؛ نخستین لشکرکشی
آقامحمدخان به گیالن در سال 2213ق2513/م ناتمام باقی ماند (غفاری-431 :2441 ،
 ،)434ولی دومین لشکرکشی در سال 2211ق2512 /م ،مقاومت هدایتاهللخان را در هم
شکسته ،او را به صلح و تابعیت از آقامحمدخان وادار کرد (ساروی234-231 :2452 ،؛ سپهر،
31/2 :2455؛ هدایت .)5111/1 :2413 ،در سال2215ق2514/م .شورش هدایتاهللخان علیه
آقامحمدخان ،حملۀ مجدد او به گیالن را درپی داشت (اعتمادالسلطنه2411/4 :2445 ،؛
ساروی224 :2452 ،؛ سپهر31/2 :2455 ،؛ هدایت .)5141/1 :2413 ،در میانۀ راه اخبار مبنی بر
فرار هدایـتاهللخان به شروان به خان قاجار رسیـد که بالفاصله جعفرقلیخان و
مصطفیقلیخان را درپی او به الهیجان فرستاد (لنجانی اصفهانی12 :2412 ،؛ محمودمیرزا،
41 :2411؛ ساروی .)223 :2452 ،سپس گیالن به تصرف قاجارها درآمد و مرتضیقلیخان
قاجار به عنوان حاکم گیالن گماشته شد (هدایـت .)5144/1 :2413 ،در همین زمان
هدایتاهللخان باحمایت فتحعلیخان قبهای به سمت گیالن حرکت کرد (سپهر:2455 ،
12/2؛ ساروی .)244 :2452 ،از سوی دیگر برخی از حکام گیالن با آگاهی از آمدن او به
مخالفت با مرتضیقلیخان پرداختند و با بیرون راندن او از گیالن هدایتاهللخان با تمام
قوا وارد رشت شد (غفاری.)422-423 :2441 ،
به همین دلیل هدایتاهللخان پس از تثبیت موقعیت خود در رشت بنا بر تجربۀ
قبلی ،نسبت به آقامحمدخان اظهار اطاعت کرد و هدایایی را برای او فرستاد که مورد
قبول واقع نشد (هدایت .)5434/1 :2413 ،در واقع سابقۀ تمرد و شورشهای حاکم گیالن
در مقابل مدعیان قدرت ،عامل مهمی در سوءظن نسبت به او بود .به این ترتیب عدم
حضور هدایتاهللخان ،حملۀ آقامحمدخان به فرماندهی مصطفیقلیخان را درپی داشت
(2133ق2514/م) (محمودمیرزا )341 :2411 ،که پس از تحمیل چندین شکست به
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فرماندهان هدایتاهللخان باعث فرار او به پیرهبازار شد (غفاری512 :2441 ،؛ ساروی:2452 ،

243؛ سپهر 12/2 :2455 ،؛ هدایت5345-5344/1 :2413 ،؛ اعتمادالسلطنه .)2411/4 :2445 ،بهرغم
اینکه بزرگان منطقۀ پیربازار از هدایتاهللخان حمایت کردند ،نتوانستند مانع پیشروی
سپاه قاجـار شوند (ساروی .)241-243 :2452 ،حاکـم گیـالن کـه مقاومت را بـیفایـده
میدانست به انزلی فرار کرد و در قلعۀ آنجا پناه گرفت .او از قبل مهمات و آذوقۀ کافی
برای محاصرۀ طوالنی در آن گذاشته بود (هدایت 5435/1 :2413،؛ محمودمیرزا.)33 :2411 ،
اما اختالفات دیرینۀ او با حکام محلی زمینههای برچیده شدن حکومت او را در گیالن
فراهم کرد .برخی از خوانین همچون آقانقیخان کدخدای شلمان و یک یا دو نفر از
طوالش نظیر خداوردیخان به سبب قتل برادرش توسط هدایتاهللخان ،به او خیانت
کردند (غفاری )514 :2441 ،و در نهایت در سال 2133ق2514 /م هدایتاهللخان به قتل
رسید و سرش را برای آقامحمدخان فرستادند (اقبال چالوی ،گ 243الف 241 -الف؛ غفاری،
513 :2441؛ موسوینامی اصفهانی .)114-111 :2444 ،به این ترتیب سلطۀ 43سالۀ او در
گیالن به پایان رسید .با مرگ او آقامحمدخان ،سلیمانخان قوینلو را به حکومت گیالن
گماشت .مقارن با ایـن حوادث مرتضیقلـیخان با همراهـی فتحعلـیخان قبهای و
شیخعلیخان حاکم بادکوبه با شکست سلیمانخان قوینلو ،گیالن را تصرف کرد (هدایت،
 ،)5421-5425/ 1 :2413اما در نهایت با شکست او از جعفرقلیخان گیالن به طور مستقیم
تحت سلطۀ آقامحمدخان در آمد.
 .7نتیجه
هدایتاهللخان پس از حاکمیت بر گیالن ،ضمن تابعیت از حکومت زندیه به عنوان
حکومت مرکزی ،از هر فرصتی برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود در گیالن و مقابله با
مدعیان قدرت استفاده کرد و حکومت43سالۀ او در اندیشۀ تثیبیت حاکمیت یکپارچۀ
خود بر گیالن سپری شد .او به اقتضای شرایط ،با همگرایی و واگرایی نسبت به حاکمیت
مرکزی ،سیاست خود را برای تقویت و تثبیت جایگاه خویش درپیش گرفت ،اما عدم
نفوذ و عدم محبوبیت او در بین حکام و خوانین محلی گیالن ،یکی از مهمترین عوامل
ناکامی او بود .هدایتاهللخان با استفاده از شرایط سیاسی موجود و با سیاست ظاهری
سعی داشت تا وفاداری حکام و خوانین قدرتمند را به سمت خود جلب کند و درصورت
امکان آنها را سرکوب نماید .ضعف حکومت مرکزی ،جهتگیریهای سیاسی وی را
متزلزل ساخته بود؛ به طوری که در عین اطاعت از علیمرادخانزند ،نسب به

 /12روابط هدايتاهللخان فومني (گیالني) با حکومت مرکزي (1211-1111ق1171-1171/م)

آقامحمدخان نیز اظهار اطاعت کرد .دلیل این امر درگیری بین قاجارها و زندها بود و
هدایتاهللخان با آگاهی از این موضوع سعی میکرد تا مشخص شدن طرف پیروز در
جنگ قدرت ،موضع بیطرفانۀ خود را حفظ کند ،و از منافع آن بهرۀ الزم را ببرد .از
طرف دیگر در این شرایط بحرانی ارتباطات سیاسی ،بازرگانی و تجاری با حکام همجوار
نقش مهمی در تثبیت موقعیت هدایتاهللخان داشت ،و در شرایط بحرانی میتوانست از
خان گیالن پشتیبانی به عمل آورد ،اما در نهایت اقدامات سیاسی نظامی او در مواجهه با
آقامحمدخانقاجار به شکست و قتل او منتهی شد.
پينوشتها
 .2در رابطه با تحوالت سیاسی گیالن از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه (2243ق2535/م) پژوهشگرانی همچون
افشین پرتو ،ناصر عظیمی ،نادر افشاریان ،ابراهیم فخرایی ،کیوان پندی ،شهرام امیرانتخابی ،قربان فاخته ،بهاءالدین
املشی ،حسن حاجسیدجوادی ،اطالعاتی به دست میدهند و فارغ از کموکیف اطالعات آنها ،همگی به اوضاع
آشفته و نابهسامان گیالن ،شورش علیه حکومت مرکزی و حاکمیت کمدوام حکام انتصابی گیالن در این دورۀ
زمانی اشاره کردهاند.
 .1محمدحسن خان قاجار پس از مرگ نادر تابعیت جانشینان او را پذیرفت اما پس از مرگ شاهرخ اقدامات خود را
با حمله به مناطـق مختلف ،برای به دست آوردن تـاجوتخت آغاز کرد (گلستانه44-42 :1144 ،؛ آصف134 :2411 ،؛
موسوینامی اصفهانی11 :2444 ،؛ مرعشیصفوی.)231 :2441 ،

 .4قبۀ اقامتگاه فتحعلیخان بسیار کوچک است و بارویی با برجهای دیدبانی آن را احاطه کرده است .این شهر تنها
در شمال باز است که رودخانۀ قوبا در آن جریان دارد و یهودیان ،ارمنیان ،شیعیان و سنیان در آن سکونت دارند
(گملین.)31-31 :2414 ،

 .3متن اصلی نامۀ گملین به هدایتاهللخان« :همانگونه که آن خان معظم این دعاگو را مراتب دوستی خودشان
مطلع فرمودند و اینکه در آ ینده نیز از  ....مساعدتشان و جهت ایفای وظایفش دریغ نخواهد فرمود .او هم به نوبۀ
خود در برابر ابراز مراتب تحسین و اظهار آن به حضور علیاحضرت ملکۀ روسیه کوشا خواهد بود و نسبت به
حضرت خان واالمقام همواره طریق صداقت و مودت خواهد پیمود» (گملین .)234 :2414 ،جواب پیغام گملین از سوی
هدایتاهللخان« :جناب جالت مآب ،عالی جاه بلندجایگاه ،عمده االعیان المسیحیین .با تقدیم سالم و تهنیت ،دوام
صحت و سالمت و توفیقات آن جناب را آرزومندم .پس از مراتب تحیات در کمال خوشحالی گزارشی از عالیجناب
کنسول دولت بهیۀ روسیه دریافت کردم حاکی بر ورود مسعود آن جناب به انزلی که در همان زمان توسط دو تن
از شاگردان آن جناب و یک تن فرستادۀ جناب کنسول تأیید شد .علی هذا با آرزوی توفیقات ان جناب و عرض
خیر مقدم برای تأکید مراتب دوستی عال جاه میرمحمدهاشم و خواجه داود مسیحی را در معیت این نامه روانه
داشتم تا مبین مراتب احساسات قلبی ما باشد .خواهشمند است به خدمتکاران خود دستور دهید که هدیۀ ناقابلی
که فهرست آن تقدیم میشود بپذیرند و اجازه فرمائید این افتخار را داشته باشم که جناب علی را در عین صحت و
سالمت در رشت مالقات نمایم تا موج ب دوام مراتب و داد فی مابین باشد و پیوسته از مراتب سالنت و آنچه مورد
نیاز آ ن جناب است مطلع گردم .در حال حاضر تأییدات الهی ،طول عمر و توفیقات آن جناب را از صمیم قلب
مسئلت دارم» (گملین.)231-232 :2414،
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