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Abstract
The manifestation of Iran's prominent place in the relations between East and West from
the contemporary period is clear for history readers. This period, which partly coincided
with the establishment of the national government in Iran by the Safavids, provided the
opportunity for European countries to begin diplomatic and stable relations with Iran. In
the meantime, it seemed, due to reasons such the territorial expansions and Russia's
political and military authority, that Russia was more capable of establishing and
developing relationships with Iran. But the obstacles arising from internal occasional
problems and competing and conflicting governments' measures, in the Safavid period,
prevented these relations to progress.This article aims at reviewing the processes and
dominations of Iran's relations with Russia duringSafavid period through reading the
authentic sources and with documentary methods. The study also aims at challenging
the ups and downs of the relations between the two countries at this historical era
through a scientific approach and explaining how ill-fated relations led to tensions
between the two governments.The result of the research suggests that the path of
relations between the Safavid government and Russia, unlike most cases of Safavid
relations with Europe, did not reach a fruitful outcome due to a lack of understanding of
international relations and growing domestic tensions. It was a test for identifying the
colonial powers and Tsarist of Russia from Iran's geopolitical position and at the same
time, their inability to manage the country. The outcome of this test was the Russian
military aggression in the territory of Iran.
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چكیده
از دورﮤ صفویه و مقارن با تحوالت بینالمللی ،مجالی فراهم شد تا کشورهای اروپایی به گشایش مناسبات دیپلماتیک

و

پایدار با ایران اقدام کنند .دراین میان ،روسیه در موقعیت گسترش ارضی و تحکیم اقتدار سیاسی و نظامی خکویش ،بکرای
برقراری و توسعﮥ روابط با ایران امکان بیشتری داشت؛ اما در عهد صفوی ،موانع ناشی از مشکالت گاهبکهگکاه داخلکی و
کنش دول رقیب و معارض ،این مناسبات را چندان پیوسته و رو به جلو قرار نداد.
مقالﮥ حاضر برآن است تا با بررسی ابعاد تحوالت روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی ،ازطریق خوانش منابع و مآخک
معتبر و با روش مطالعات اسنادی ،فرازونشیب های مناسبات دو کشور را در این مقطع تکارییی بکه چکالش بکشکد و بکا
رهیافتی علمی ،چگونگی و سیر روابط بدفرجام و منتهی به تنش دو دولت را تبیین کند .نتیجﮥ پژوهش بیکانکننکدﮤ ایکن
نظریه است که مسیر روابط دولت صفوی با روسیه ،برخالف بیشتر نمونههای مناسبات صفویان با اروپا ،بهعلت نداشکتن
درک صحیح از مناسبات بینالملل و گرفتاری فزایندﮤ داخلی ،به فرجام خوشایند و ثمربیشی نرسید؛ بلکه آزمکونی شکد
برای دولت های استعمارگر و نیز روسیه تزاری که از موقعیت ژئوپلتیکی ایران و ناتوانی همزمان مدیریتی کشور شناخت
بیشتری کسب کنند .بهرﮤ این آزمون و شناخت نیز تجاوز نظامی روسیه به قلمرو ایران بود.
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یا کسب امتیازهکای تجکاری درس نگرفتنکد و در برابکر

مقدمه
در میان ادوار تاریخ دیرپکای ایکران ،دورﮤ 222سکالﮥ
زمامداری دودمان صفوی مقطعی است پردامنه و بحک

روسیه سیاسکتی قاطعانکه و پایکدار اتیکار نکردنکد .امکا
احتیا حکومت صفوی به تقویت خود در برابر عثمانی
شکد

برانگیکز کککه پژوهشککگران بککه بسککیاری از ابعککاد حیککات

یا عواید حاصل از تجارت و ترانزیت کاال ،باعک

سیاسی و تارییی آن توجه کردهاند .بااینهمکه ،دربکارﮤ

تا زمان سقوط اصفهان حکومت صکفوی متوجکه رونکد

روابط خارجی صفوی با دیگکر کشکورها نگاشکتههکای

تدریجی نفور روسکیه در منکاطق شکمالی ایکران نشکود.

موجود یا عمدتاً بر وقایعنگاری مناسبات سیاسی متککی

همانطورککه بکهعلکت احسکاس رضکایتمندی از وضکع

است یا از طرح س ال دربارﮤ علتهکا یکا نتکایو روابکط

موجود و تعصبورزی به تازهجویی ،به ایجاد خط سیر

فیمابین عاری است .تردیدی نیست که بدون آگکاهی از

فرهنگی جدیدی موفق نشکد .درنتیجکه ،روسکیه تکزاری

سیر تارییی و تمدنی شکر و رکرد درک علکتهکای

مجال یافت تا با تقویت ارکان داخلی خکود ،بکا تجکاوز

رویارویی کشورهای اروپایی با شر و ایران امکانپ یر

نظامی به قفقازِ ایران گام نهد و مقدمات تجکزیﮥ ارضکی

نیواهد بود و این امر ثابت میکند که رالب پژوهشهکا

شمال ایران را پایه گ ارد.

دربارﮤ روابط خارجی ایران ت بعدی بودهاند.
نگاهی اجمالی به چگونگی و روند مناسبات صفویه
با دولتهای دور و نزدی

ﭘیﺸیﻨﮥ ﭘژوهش

نشان میدهکد ککه بکهدنبکال

در آراز باید اشاره کرد که دربکارﮤ تکاریخ مناسکبات

ظهور همزمان دولتهای ملی در ایران و اروپا در قرون

ایران و روسیه ،برای خوانندﮤ فارسیزبان تﺄلیفات ویکژه

16و17م10/و ، 11بهعلت تکاپوی برخکی دولکتهکای

و مفصکلی وجککود نکدارد .در میککان مورخکان روس کککه

رربی برای اتحاد با صفویه بر ضد عثمانی ،زمینکه بکرای

آثارشان کمتر به فارسکی برگردانکده شکده اسکت ،چنکد

به تبادالت اقتصکادی فکراهم

تاریخنگار تﺄلیفاتی معتبر و متکی بر اسناد ارائه کردهاند؛

شد .هرچندکه صفویان باوجود نیاز به پشتیبانی اروپکا و

ازجملککه تﺄلیککش وسلفسکککی ) (Veselovskyو سککتایش

ابککزار و دانککش جنگککی آن ،از رویﮥ کارشناسککی تمککدن

سوگرسکککی ) (Sogurskiبککر ایککن کتککاد کککه دربککارﮤ

بورژوازی ررد بهره نبردند و برای اقتباس از دانکش و

مناسککبات روسککیه و ایککران در سککده 16/ 11م اسککت

فنون تمدن ررد تالشی جدی انجام ندادند.

(نوواسیلستش . 16 :1383 ،اما متﺄسفانه جکز معکدودی،

تبدیل گفتگوی دیپلماتی

در ارتباط با این حقیقکت موجکود ،سک ال پکژوهش

بیشتر تاریخنویسان دربارﮤ روابط روسیه و ایران در عهد

حاضر آن است که دستاورد صفویان از برقراری روابکط

صککفوی اطالعککات ارزنککدهای ارائککه نکککردهانککد .آثککار

با دولت روسیه چه بوده است؟ در پاسکخ بایکد گفکت:

نویسندگان اروپایی نیز بر محور مناسبات ررد و ایران

دولت روسکیه تکا اواخکر دورﮤ صکفوی و شکروم مکو

است و بر پکژوهش هکای سکیاحان یکا صکفویشناسکان

اصالحات توسط تکزار پتکراول ،در ردیکش کشکورهای

متمرکز است و فاقد استناد به اسکناد روسکی اسکت .در

توسعهیافته نبود تا ایرانیکان از توانمنکدیهکای آن بهکره

میان پژوهشهای ایرانیان معاصر هکم ،عکالوهبکر کتکاد

ببرند؛ بهعالوه ،ککارگزاران صکفوی نیکز از تکالشهکای

محمدعلی جمکالزاده ککه در آن از چنکد اثکر نایکاد و

منفعتطلبانﮥ روسها برای درگیرکردن ایران با عثمکانی

مفصل به زبان روسی بهره گرفته است ،تنها میشود بکه

بررسی ابعاد تحوالت روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی 3

کتادهای «روابط ایران و روسیه »1880-1800از احمد

ایران و روسیه به چهار مقطکع تقسکیم مکیشکود :دوران

تککاجبیش« ،تاریخ روابط سککیاسککی و نظککامی ایران و

اسالمی (1800تکا880م266/تکا ، 908دوران تزاریسکم

روسکیه از سکال1800تا1917میالدی» از حمیککد طوسکی

(1800تکککا1917م908/تکککا ، 1338دوران کمونیسکککم

م رار ی« ،تاریخ روابط ایکران و اروپکا در دوره صکفوی»

(1917تککا1989م1338/تککا1409

و دوران جمهککوری

نوشته نصراهلل فلسفی« ،روابکط سیاسکی ایکران در دوره

روسیه (1989م تاکنون.. 1409/

صفوی» نوشته عبدالحسکین نکوائی« ،روابکط سیاسکی و

دراینمیان آنچه درخور رکر است اینکه برای مطالعﮥ

ایران و جهان در عهد صفویه» از امیرحسکین

تاریخ مناسبات ایران و روسیه بایکد از تکاریخ روسکیه و

برازش« ،روابط تارییی ایران و روسیه» از مقصود اثنکی

سیر تحوالت این کشور نیز آگاه بود .هرچند این مقکال

عشری خیاوی« ،روابط ایران و روسیه» نگاشکته موریکل

را مجالی بکرای بحک

تفصکیلی درخصکوو تحکوالت

اتکین و ...اشاره کرد .این آثار بکهطکور معمکول دربکارﮤ

تارییی روسیه نیست ،ضکرورت دارد تکا بکهاجمکال در

تمام دوران چهارصدسالﮥ تاریخ مناسبات ایران و روسیه

باد فرایند تکوین و تکوسعﮥ نظکام سیاسکی در روسکیه

کککردهانککد و متﺄسککفانه در آنهککا بیککش مناسککبات

سین گفته شود .هستﮥ نیست ایجاد دولت روسکیه را

صفویان در پرتو بیان رخدادهای مهم دوره قاجار بکوده

باید با تﺄسیس ایالت اسالوی روسیه ککییفکی پیگیکری

است .البته مقالﮥ «ایران و روسیه در عصکر صکفوی» بکه

کرد .جامعهای که با پ یرش دیانت مسیح در سکال 988

قلم علی بیگکدلی در ماهنکامﮥ زمانکه و سلسکله مقکاالت

م 377/و اقتباس فرهنگی از تمدن روم شرقی ،مراحل

«روابط تارییی ایران و روسکیه» از محمکدنادر اخبکاری

اولیﮥ خودنمایی و گسترش خود را آراز کرد و با تجزیﮥ

در هفتهنامﮥ ستاره صبح شایان رکرند ککه جنبﮥ تحقیقکی

تمدن اسالوی کییش ،فرصکت را بکرای عکرض انکدام

و تیصصی ندارند.

امیرنشین مسکو فراهم کرد .مرحلﮥ بعدی تاریخ توسکعه

دیپلماتی

بحک

طلبی روسهکا را بایکد از تککاپوی امیکران دولکتشکهر
دورهبﻨدی روابط ایران و روسیه

مسکو برای استقالل از اردوی زرین یکا همکان سکیطرﮤ

بهلحاظ سیر تاریخ ،در خالل چهارصد سکال اخیکر،

دویستسالﮥ مغوالن بر روسیه مطالعه کرد .ابتکدا ایکوان

مناسبات دو کشکور ایکران و روسکیه فرازونشکیبهکای

سوم ملقب بکه کبیکر (1462تکا1808م867/تکا910

از

متعددی را پشت سرگ اشته است .در طول این مدت و

پرداخت خرا به مغولهای اردوی زرین سر بکاز زد و

در برخی مقاطع تارییی ،ازجملکه در دورﮤ صکفویه یکا

سککککککپس ،ایککککککوانچهککککککارم یککککککا میککککککوف

سالیان اخیر ،دو کشکور همککاریهکای اسکتراتژیکی را

(1833تا1847م939/تا ، 983بر قلمرو ارضکی دولکت

برای مقابله با برخکی از دشکمنان و تهدیکدات مشکترک

رو به توسعﮥ روسیه افزود و به اینترتیب ،دولت روسیه

تجربه کردهاند .اما در برخکی مواقکع نیکز ،ماننکد اواخکر

از حاکمنشین مسکو به امپراتوری تزاری مبدل شکد .در

دورﮤ صفوی یا زمان جنگهای ایران و روس در اوایکل

پککی دورهای فتککرت ،در سککال1613م ، 1022/مجمککع

عصر قاجکار ،گکرایش هکای اسکتعماری دولکت روسکیه

اشراف روسیه مییائیکل رومکانوف ،از وابسکتگان ایکوان

موجب بروز جنگ و تنش میان دو کشکور شکد ککه بکه

چهارم را به مقام تزاری منصود کرد و با این انتیکاد،

روابط بین دو کشور آسیبهای جدی زد .پیشینﮥ روابط

خاندانی سلطنتی روی کار آمدند که تا سیصد سال بعد،
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با اقتدار بر روسیه حکومت کردند .در این چند سکده و

آنتونی جنکینسن ) (Jenkinnsonانگلیسی بکه ایکران در

خاصه در دوران پادشاهانی همچون پتراول ،کاتریندوم،

سال 1862/ 969م ارتباط داد .در این سکفر جنکینسکن

الکسککاندراول و ،...روسککیه بککا برخککورداری از نتککایو

در مقککام نماینککدﮤ کمپککانی مسکککووی ) (Moscovyو از

اصالحات داخلی و حضور در جناحبندیهای سیاسکی

مسیر روسیه و قفقکاز و در راسکتای اهکداف تجکاری و

اروپا ،از چنان نفور و اقتکداری بهکرهمنکد شکد ککه نکام

توسعﮥ مناسبات بازرگانی با اروپا و روسکیه بکه تیتگکاه

امپراتوری بر خود گرفت (شکانینوف96 :1387 ،و. 139

صفوی پا گ اشت .سفری که شاید سرآراز توجکههکای

امپراتوری توانمنکد ولکی اسکتعمارگری ککه بکا تصکرف

سوداگرایانﮥ دول اروپایی بکه بکازار ایکران تلقکی شکود؛

ضعیش و اعمال قوﮤ قهریه بر وسکعت و ثکروت

صفویان علیکه عثمکانی

ممال

خود میافزود.

ضمن آنکه تالشی برای تحری

نیز بود که با درایت شکاهتهماسکب در حفکد دسکتاورد

این مقاله باتوجه به اهّم مسائل مکرتبط بکا مناسکبات

مصالحه آماسیه ،به فرجام نرسکید .بکاوجوداین ،ارتبکاط

سیاسی ایکران و روسکیه ،روابکط دو کشکور را در دورﮤ

سفر انگلیسیها به موضکوم مناسکبات ایکران و روسکیه

صفوی بررسی می کند .با اشاره به این نکتکه ککه سکعی

هنگامی مشیص می شود که دریابیم کمپانی مسککووی

نگارنده آن بوده است که با پرهیز از ایجاز مُیتکلکننکده

برساختﮥ انگلیسیها ازطریق ارتباط با والیان محلی برای

یا اطناد مالل انگیز ،از فرازوفرود روابط دو کشور پیش

خرید ابریشکم و کمک

بکه تکوسعﮥ تجکارت در قفقکاز

از ورود به مرحلﮥ برخورد نظامی مستقیم تصویری ارائﮥ

شمالی ،فرصتی و جاربهای در چشم کارگزاران روسکی

کند.

پدید آورد تا در سکال 1886/ 963م ،بکا تصکرف بنکدر
هشترخان در ساحل دریای خکزر توسکط تکزار روسکیه
) ،(Riasanovsky, 2000: 143راه نفور روسیه به ایکران

نخستین تماسها
دربارﮤ نیستین مناسکبات دیپلماتیک

بکین ایکران و

هموار شود.

روسیه در عصر صفوی دیدگاههای میتلفی وجود دارد.

ولی باد روابط رسمی بین ایکران و روسکیه زمکانی

نویسندگان معاصر از ماجرای اعزام سفیری ازسوی شاه

گشوده شد که دولتهکای ایکران و روسکیه بکرای عقکد

اسکککماعیلاول بکککه دربکککار تکککزار واسکککیلیسکککوم

اقکدام کردنکد؛ البتکه

اتحاد و توسعﮥ مناسبت دیپلماتی

در سکال 1821/ 927م و

نقش دولتهای دیگر همچون امپراتوری عثمکانی ،دول

سککپس سککفر سیدحسککین نککامی بککه روسککیه در سککال

اروپایی ،خانات کریمه و ...را در این برقکراری نبایکد از

1883/ 960م و مقارن بکا رخکداد مهکم اشکغال رکازان

نظر دور داشت .درنتیجه ،بایکد گفکت ککه علکت هکایی

توسککط سککپاهیان ایککوانچهککارم (نوواسیلسککتش:1383 ،

همچون تهدیدهای نظامی عثمکانی ،تحریک هکای دول

20؛ Matthee, 2013: 33-336یاد کردهاند؛ اما ازآنجاکه

اروپایی و مسﺌلﮥ تقابل یا تعامل با حکومتهکای محلکی

در منابع ایرانی مربوط به این زمان به ایکن دو سکفارت

قفقاز و ترکسکتان ،ازجملکه عکواملی بکود ککه شکروم و

اشارهای نشکده اسکت ،بایکد برپکایﮥ نوشکتههکای رالکب

گسترش روابط ایران و روسکیه را در زمکان زمامکداری

(1808تا1833م910/تا939

پژوهشککگران تککاریخ روابککط سیاسککی ایککران ،نیسککتین
مناسبات ایران صفوی با دولت روسکیه را بکه مسکافرت

دودمان صفوی باع

شد..

سککلطانسککلیماناول (926تککا1820/ 974تککا1866م
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به علت نگرانکی از خودمیتکاری و درنتیجکه جداسکری

دوم ،نککاتوانی سککلطانمحمدخدابنککده در ادارﮤ امککور و

خانات کریمه تالش کرد تا حضور ترککان را در حکوزﮤ

درنتیجه بروز آشود و دو دسکتگی ،از چشکمان جنکگ

رود ولگا و شمال قفقکاز تقویکت کنکد؛ ولکی بکهعلکت

طلبان بابعالی دور نمانکد و بکه آنهکا فرصکت داد تکا بکر

درگیری فزاینده با قزلباشان صکفوی و منازعکات مککرر

کوس جنگ با قزلباش مرتد بدمنکد .یکورش سراسکری

با اسالوهای بالکان ،به دخالت در قفقاز موفق نشد؛ امکا

ینیچریهکا بکه ایکران در سکال 1878/ 986م و از دو

در دورﮤ سلطانسلیمدوم (974تا1866/ 982تکا1874م

سمت صورت گرفت :ازجانب ررد از درون ارمنستان

اوضام تغییر ککرد و بکا تکالش عثمکانی بکرای تصکرف

شرقی و کردستان و از سمت شمال و از راه استپهکای

حوضﮥ جنوبی ولگا و توسعﮥ روابط با ازبکان و تاتکاران

شمال قفقاز و بههمراه قوای خانات کریمه .بکا تصکرف

برای تضمین ورود قوای ینیچری بکه قفقکاز و دربنکد،

قفقاز و آرربایجان توسط ینیچریها و در وضکعی ککه

مناسکبات ایکران و روسکیه بکر سکر مسﺌلﮥ قفقکاز شککل

عثمانیهای فاتح هرگونه پیشنهاد متارکه یکا مصکالحه را

گرفت .روسها به تحکیم روابکط بکا ایکران عالقکهمنکد

رد میکردند ،دربار صفوی ناگزیر شد پیشنهاد وسوسکه

بودند و ازهمینرو در سکال 1869/ 976م ،سکفیری را

انگیز واگک اری دربنکد و بکاکو را بکه روسکیه بپک یرد و

با هدایایی همچون توپ و تفنگ و کارشناس نظامی بکه

روسها را به همراهی در جنگ با ترکها تشکویق کنکد

ایران فرستادند؛ اما م اکرات نتیجکﮥ مثبتکی دربرنداشکت

(نوائی106 :1360 ،؛ فلسفی. 1829/3 :1369 ،

(سیوری 108 :1378 ،؛ زیرا عثمانی بکهطکور موقکت از
اقدامات خصمانه دست کشیده بود و روسیه نیز بهعلت
درگیربودن با مسﺌلﮥ بالکان ،به مصالحﮥ با ترکهکا مایکل
بود..
در همین زمان بود که پای دولتهکای اروپکایی بکار

شاهعباساول و رویكرد به روسیه
در محرم/998دسامبر ،1886دربار صفوی برای چاره
جویی سیاسی در برابر پیشروی قوای عثمانی سفیری به
نککام هککادیبیکک

را بککه دربککار تککزار فﺌککودور اول
فرستاد و طی نامهای به

دیگر به شر باز شد و اسپانیا ،دولتشهرهای ایتالیکا و

(1874تا1898م981/تا 1006

پاپ برای تشکیل ائتالفی علیه عثمانی به جانب ایران و

تزار روس اعالم کرد که اگکر روسکیه حاضکر شکود بکا

روسیه متمایکل شکدند .ازآنجاککه بکاوجود پیشکنهادهای

مشارکت ایرانیها قوای ترک عثمانی را از قفقاز بیکرون

اروپاییان به روسیه ،مسکو عالقهای به جنگ با ترکهکا

براند ،ایران آماده است تکا منکاطق دربنکد و بکاکو را بکه

نداشت ،پاپ و متحدانش تصمیم گرفتند ایران را درگیر

روسیه واگ ار کند (فلسفی. 1829/3 :1369 ،

جنگ با عثمانی کنند .اعزام سفیری از ونیز به نام میکلکه

البته نباید این حاتمبیشی را چندان جکدی گرفکت؛

ممبککره ) (Membre Micheleو تککالش نککاموفق بککرای

زیرا در موقعیتی که قفقاز در دست ترککان بکود ،چنکین

جلبنظکر ایکران (ممبکره48 :1394 ،تکا 49و درنهایکت

بیششی در عمل امکانپ یر نبود و شاید ممککن باشکد

ارسال نامﮥ پاپ پیوسپنجم به شاهتهماسباول در سکال

که اقدام دولتمردان صوفی را نکوعی دیپلماسکی رندانکه

1873م( 980/پارسادوست 787 :1378 ،مصدا ایکن

برای تطمیع روسها تلقی کرد .بههرحکال ،سکفیر ایکران

تالش و در راستای همین سیاست ررد بود.

زمککانی بککه مقصککد رسککید کککه سککلطانمحمدخدابنککده

نارضایتی از دوران سلطنت کوتاهمدت شاهاسکماعیل

درگ شته بود و فرزنکدش ،شکاهعبکاساول ،بکر اورنکگ
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شاهی تکیه زده بود .ازطرفی ،تکزار فﺌکودور هکم پاسکخ

نپ یرفته است ،پاسخ صریح و روشنی به سکفیران ایکران

درستی به پیشنهاد ایران نداد؛ زیرا روسیه گرفتار آشود

نداد و تنها با ارسال نامهای محبکتآمیکز ،مﺄمکوران شکاه

داخلی و بحران اقتصادی بود و در آن وضکع ،روسهکا

عباس را مکرخص ککرد .درحقیقکت ،گودونکش ضکمن

قادر نبودند که خود را درگیکر جنکگ در آسکیا کننکد و

طوالنیکردن زمان مک اکرات و نکدادن پاسکخ روشکن و

توجهشان را از اروپا بردارند .بااینحکال ،چکون دولکت

قاطعِ دولت متبوعش ،زمان را به سود عثمانی و به زیان

روسیه از حضکور عثمکانی در دریکای سکیاه و مدیترانکه

ایران تلش کرد و درنتیجه ،امید شاه ایران بکه مسکاعدت

رضایت نداشکت و نگکران پیشکروی ترککان بکه جانکب

روسیه به یﺄس مبدل شد .هنوز بودا بیگ و هادیبیکگ

بالکان بود ،برآن شد تا از درخواست ایرانیها برای روز

به مرزهای ایران نرسیده بودند که پادشاه صکفوی سکفیر

مبادا و ترساندن بابعالی استفاده کند؛ بنابراین سکفیری را

دیگری را از سمت قفقاز به جانب روسها فرسکتاد تکا

به نام گریگوری واسیلچیکوف ) (Vasilchekovهمکراه

نظکامی

هادیبی

بکرای آزادسکازی دربنکد و بکاکو از آنهکا کمک

به ایران فرسکتاد .دو سکفیر ازطریکق حکاجی

درخواست کند؛ امکا ایکن بکار هکم دربکار تکزار جکواد

طرخان و دریای مازندران به رشت وارد شدند؛ اما خان

درسککتی بککه سککفیر ایککران نککداد و در 18ژوئیککه4/1892

احمد گیالنی ،والی خودسر گیالن که با دربکار عثمکانی

شوال 1000وی را مرخص ککرد .نکتﮥ جالکب آنککه در

رابطه داشت ،سفیران م کور را بازداشکت ککرد (جمکال

همین ایام ،دربار صفوی دو هیﺌت تجاری نیز به مسککو

زاده. 130 :1372 ،

اعزام کرده بود تا با زمینهسازی ،مبکادالت تجکاری بکین

اندکی نگ شت که با فشار دربکار صکفویه ،سکفیران

ایککران و روسککیه را تسککهیل کنککد (جمککالزاده:1372 ،

آزاد شدند و بکه قکزوین رسکیدند .واسکیلچیکوف چنکد

132و . 133درعینحال ،بهنظر میآید که اعزام همزمکانِ

ماهی در پایتیت صفویه منتظر ماند تا زمکانیککه شکاه

بازرگانان ازسوی دو کشور ،فرایند نفور تجار ایرانکی و

عباساول از سفر بازگشت و با او دیکدار ککرد .در ایکن

روسککی را در نککاحیﮥ قفقککاز ایجککاد کککرد و تاحککدی بککه

مالقات ،سفیر روس قولهایی داد که شکاه را بکه اتحکاد

برقراری روابط دوسویﮥ اقتصادی و فرهنگکی دو کشکور

با روسیه امیدوار میکرد؛ درنتیجه شاهعباساول عالوهبر
هادیبی  ،سفیر دیگری را بکه نکام بکودا بیک

کم

کرد.

همکراه

زمانیککه بکودا بیکگ و هکادیبیکگ پکس از انجکام

واسیلچیکوف روانﮥ مسکو ککرد تکا بکرای قطعکیشکدن

مﺄموریتی طوالنیمدت به قکزوین رسکیدند ،شکاه ککه از

اتحاد دو دولت ،م اکراتی با تکزار انجکام دهکد .پکس از

مساعدت نظکامی روسکیه ناامیکد شکده بکود ،بکا دولکت

سفری طوالنی در گ ار از قفقاز که با مشقت های بسیار

عثمانی قرارداد صکلح اسکتانبول را امضکا ککرد .او بنابکه

برای سفرای ایران همراه بود (جمکالزاده 116 :1372 ،؛

مصلحت پ یرفت که تبریز ،ارمنسکتان ،شککی ،شکروان،

فلسککفی ، 1834/3 :1369 ،در مککه/1890رجککب ،998در

گرجستان ،قراباغ و بیشی از لرستان در تصکرف قکوای

مسکو نامﮥ شاه ایران را به تزار فﺌودور تقدیم کردند.

عثمانی باشد و شاهزاده حیدرمیرزا بکه گروگکان ،مقکیم

در ایککن دیککدار ،بککوریس گودونککش )،(Gudonov

بابعککالی در اسککتانبول شککود (فلسککفی. 193/1 :1369 ،

صدراعظم روسکیه ،بکا اعکالم اینککه هیﺌتکی اعزامکی از

به اینترتیب اتحکاد نظکامی دو کشکور ،حتکی بکا وعکدﮤ

استانبول درخواسکت مشکابهی بکرای اتحکاد دو دولکت

واگ اری شهر دربند به روسیه ،تحقق نیافت.

عثمانی و روسیه به تزار ارائه کرده است و روسیه آن را

در سال 1898/ 1003م ،تزار سفیری به نکام آنکدره
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سککوونی گوردوسکککی ) (Swenigorodskiرا بککه ایککران

بین دو دولت ایران وروس نوشته نشد.

فرستاد تا پاسخ نامههای شاهعباساول دربکارﮤ اتحکاد دو

بااینهمه ،روابط شاهعباس اول بکا روسکیه همچنکان

دولت علیه عثمانی را بدهد .کمی پس از آنککه شکاه بکا

پابرجا ولی نیمبند ادامه یافت؛ بهطوریکه حتی در زمان

گوردوسکی دیدار کرد و به او رخصکت بازگشکت داد،

فتککککرت سککککلطنت در روسککککیه ،در سککککالهککککای

سفیری به نام «امامقلیبیگ پاکیزه قورچی ترکمان را بکا

1606تا1612م1014/تا ، 1020شاهعبکاساول بکا اعکزام

تحککش و هککدایای الیقککه بککه ایلچیگککری اروس تعیککین

سفیری به روسیه پیشنهاد کرد که دولکت ایکران حاضکر

فرموده» (ترکمان 800/2 :1377 ،و بکه جانکب روسکیه

است شماخی را به روسیه واگ ارد (جمالزاده:1372 ،

گسیل کرد .ازآنسو تزار روسیه ،فﺌودور ،سفیری به نکام

 . 146زمانیکه خطر ترکان از مرزهای ایکران دور شکد،

اشاره

دربار صفوی دوباره با ارسال پیامهکای دعکوتخواهکانﮥ

شده به ایران فرستاد تا درخصوو پیشنهاد ایران مبنکی

اروپاییان مواجه شد .پیامهایی مبنیبر اتحاد اروپا بکا دو

بر استقرار سفیر مقیم در تیتگکاههکای دو کشکور بکرای

رقیکککب عثمکککانی در جنکککاح شکککرقی آن امپراتکککوری

انعقاد اتحاد نظامی و امنسازی مسیرهای مواصکالتی در

تهدیدکننده؛ اما باوجود نامهنگاری پاپ با شاهعباس اول

قفقاز ،با کارگزاران دولت صفوی م اکره کند؛ اما مکر

(نوائی 273 :1387 ،و تالش برای شرکتدادن ایکران و

توفیاکین مانع از انجام م اکرات شد (جمالزاده:1372 ،

روسیه در ائتالف ضد عثمانی کشکورهای رربکی ،هکیچ
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کدام از دو کشکور ایکران و روسکیه دخالکت در جنگکی

واسیلی توفیاکین ) (Tufiakinرا همراه هادیبی

در اواسط سال 1600/ 1009م ،تزار جدیکد روسکیه
بکککککککوریس گودونکککککککش )Godonov

سنگین ،آن هم برای منافع بیگانگان را نپ یرفتند.

(Boris

حتی مدتی بعد ،بستر مناسبی بکرای اتحکاد ایکران و

برای تکوسعﮥ روابکط بکا

روسیه فراهم شکد و سکفرای اصکفهان در روسکیه قکرار

ایران ،شاهزاده الکسکاندر ساسکیکین ) (Sassekinرا بکه

عملیات مشترک نظامی علیه ترکهکا را گ اشکتند؛ ولکی

ایران فرستاد تا بر مسﺌلﮥ دوستی دو دولت صحه گ ارد.

این مصالحه نیز به فرجام نرسید .همچنانکه وقتکی بکه

دراینمیان ،زاسیکین مﺄموریت داشت تکا اسکباد اتحکاد

شاهعباس اول پیشنهاد شد که اتحکاد قکزا هکای شکمال

ایران و پروس را نیز فراهم کنکد؛ زیکرا پادشکاه پکروس،

قفقاز را «که از راه دریا این همه به ترکها صکدمه مکی

رودلککش دوم )1876( (Rudolf IIتککا1612م  ،بککرای

آورند» (دالواله 287 :1387 ،جلب کند ،ممکن نشکد و

ترریب ایران به نبکرد بکا عثمکانی سکفیری بکه اصکفهان

اندکی بعد نیکز ،بکا بکروز گرفتکاریهکای داخلکی بکرای

فرستاده بود تا تدارک اتحاد ایران و پکروس را بکر ضکد

سلطنت روسیه ،فرصت اقدام مشترک از کش رفت.

(1898تا1608م981/تا1013

عثمانی و البته با اطکالم و همکاهنگی تکزار روس (فکن

در تحلیل این موضوم باید گفکت ازآنجاککه دولکت

دریابل108 :1381 ،تا 111ببیند .اما در این زمان ،نوبت

های اروپایی حاضر نبودند با عقد پیمکانی مکتکود ،در

پیروزی ایران بر عثمانی رسیده بکود و سکفیران روس و

قبال ایران تعهدی بر عهده بگیرند ،شاهعباس اول ناگزیر

پروس در مقام شاهد پیروزیهکای مشعشکع ایرانکیهکا،

بود به روسیه روی آورد .دولتی که بهواسطﮥ همجواری

اخبار رلبﮥ شاه ایران بر ترکان را به اطکالم دولکتهکای

با عثمانی و عالقه به تضعیش آن ،این امککان را داشکت

متبککوم خککود رسککاندند و حتککی شککاهعبککاساول دوبککاره

که متحد خوبی بکرای ایکران باشکد .درحکالیککه دیگکر

سفیری به مسکو فرستاد؛ ولی هیچگونه قرارداد اتحادی

دولتهای اروپایی تنها در مواقع خکاو و مقطعکی بکه
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ایران روی خکوش نشکان مکیدادنکد .بکهخصکوو ککه

داشت .در موقعیتی که ازبکان شیبانی بر بیش عظیمکی

امپراتوری عثمانی توانمندی نظامی چشمگیری داشت و

از ترکستان سیطره یافته بودند با متحد دولکت صکفوی،

این توانمندی نظامی نگرانی اروپا را از درگیری مستقیم

یعنکی خکان خکوارزم ،از در سکتیز درآمدنکد و در سککال

میشد و بنکابراین بکه ایکران

1893/ 1002م ،خوارزم را اشغال کردند .ایکن اقکدام و

به مثابه تهدیدی برای عثمانی نظر داشتند .بُعکد مسکافت

سپس پیشروی به داخل خراسکان ،چنکان نگرانکی شکاه

اروپا با ایران نیز ،عملیشدن اتحاد نظامی این دو رقیب

عباساول را باع

شد که ترجیح داد با ترکان مصکالحه

عثمانی را مانع میشد.

کند .ازآنطرف ،دولت روسیه نیز میکوشید تا بکا خکان

و مداوم با آن دولت باع

برپایﮥ اطالعات کتاد تاریخ روابکط ایکران و روس،

های ترکستان روابط گستردهتری داشته باشد .اقدام شاه

در باقیمانککدﮤ دوران شککاهعبککاساول ،میشککل رومککانوف

عبکککاساول در سکککال 1896/ 1008م ،در فرسکککتادن

)1613( (Romanovتککا1648م1021/تککا ، 1084تککزار

شاهزادگان خوارزمی مقیم ایران به آن خطه برای پایکان

نوپای روس ،چند سفیر دیگر نیز به ایران گسکیل ککرد.

دادن بککه سلطﮥ شککیبانیان موفقیککتآمیککز نبککود (ترکمککان،

در دیدار یکی از این سفیران با شاه ایران بکود ککه شکاه

807/2 :1377؛ رفککاریفککرد 286 :1376 ،؛ امککا چنککدی

عباساول ابراز تمایل کرد که روسکیه در منکاطق تحکت

نگ شت که با بروز اختالف در دودمان شیبانی ،عبکداهلل

سکونت قُمو ها ،یعنی شمال دارسکتان ،تﺄسیسکاتی بنکا

دوم (991تا1883/ 1006تا1897م تصکمیم گرفکت بکا

نهد تا «دیگر تا نواحی قریم بین آنها دشمنی حائل نمی

ایران صلح کند که دولت روسیه برآن شد تکا بکا ایجکاد

ماند و مملکتین مزبور به آسکانی مکیتوانسکتند بکا هکم

اختالف بین خانات ترکستان ،از احتمال تقویکت ایکران

دستبهدست داده و بکر ضکد دشکمنان خکود بجنگنکد»

در ایکن منطقکه یککا اتحکاد احتمککالی صکفویان و ازبکککان

(جمککالزاده 148 :1372 ،؛ حتککی شککاه اعککالم کککرد کککه

جلککوگیری کنککد .بککا قتککل عبککدالمومنخککان ازبکک

حا ضر اسکت بکه تکزار پکول و قشکون بدهکد .مییائیکل

(1006تکککا1897/ 1007تکککا1898م و هکککمزمکککان بکککا

باریاتینسکی ) (Bariatinskiدیگر سکفیر بکرجستﮥ روس

تهدیدهای گورکانیان هند علیه بیکارا ،سکلطان عثمکانی

مککالی بککرای دولککت روسککیه و آزادی

خککاننشککین بیککارا ،یعنککی متحککد خککود را در کککوران

لوارساد (1892تا1622م1000/تا ، 1031شاه خودسر

مشکالت تنها گ اشت؛ بنابراین فرصتی برای شاه مقتدر

گرجی ،از زندان شیراز را از پادشاه نامدار صفوی طلب

صفوی فراهم آمد تا به بهانﮥ کم

به یکی از گروههای

کرد؛ اما باوجود پک یرایی گکرم دربکار و اعطکای اجکازه

مدعی سلطنت ،بر ازبککان فکایق آیکد و خراسکان را بکه

تجارت به بازرگانان روسی ،شاهعباساول هکیچ اقکدامی

آروش ایران بازگرداند.

بککود کککه کم ک

نکرد و بکا خکرو سکفرا از کشکور ،موضکوم سکفارت
فرستادگان تزار به پایان رسید (شکاردن348/1 :1372 ،؛
دالواله.. 431 :1370 ،
ناگفته نماند که در مناسبات روسیه و ایران در عهکد

مﻨاسبات با مسكو در دورﮤ دوم صفوی
با مر

شاهعباساول در جمادیاالول1637/1037م،

بیش مهم و دوستانﮥ روابط دیپلماتی

ایران و روسکیه

شاهعباساول ،م اکرات دربارﮤ اتحاد علیه متحد شکرقی

در عصر صفوی به فرجام رسید .در منکابع تکارییی ،از

عثمانی ،یعنی ازبکان و خانکات بیکارا ،جایگکاه مهمکی

دورﮤ شاهصفی به بعد ،تنها اشکاره هکای کوتکاه در بکاد

بررسی ابعاد تحوالت روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی 9

ورود سفرای روس با هدایا و نامههای دوستانه موجکود

1683/ 1064م ،به بیگلربیگی شروان امر کرد تکا آن دژ

است (خواجگی اصکفهانی 98 :1368 ،و  184و  238و

را ویران کند؛ بنابراین «لشکر منصور تمامت آن قالم را
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ویران و با خکاک یکسکان سکاخته مراجعکت نمودنکد و

برای توسعﮥ روابط بین دو دولت حکایت میکند .البتکه

چنین فتحی عظکیم بکه سکهولت و آسکانی قکرین حکال

بهعقیدﮤ نگارندگان ،در بیشتر مواقع هدف اصلی دولکت

اولیای دولت روزافزون گردید» (وحید قزوینکی:1383 ،

روسککیه از ارسککال هککدایای میتلککش و گرانبهککا جلککب

. 837

رضایت دربار ایران و گاه انحکراف افککار مسکﺌوالن در

تزار که از واکنش قاطعانﮥ ایران شوکزده شده بکود،

برابر وقوم ناآرامیها در مرزهای شمالی بوده اسکت .در

بدون درنگ پرنس روستوسککی ) (Rostovskiرا بکرای

همان حال ،دولتهای رربی نیز از موضوم همسایگی و

اعتراض به این اقدام ایران ،عازم اصفهان کرد؛ امکا شکاه

روابط ایران و روسیه برای اهداف خود بهره می بردنکد؛

عباسدوم جوابی به او نداد .درنتیجه ،دربار مسکو برآن

چنانکه دوک هلشتاین بهمنظکور انتقکال ابریشکم ایکران

شد تا اقدام موجه ایران را پاسیی نادرسکت و مزورانکه
روسها که همواره از وجود قزا

ازطریق روسیه و نیز آتشافروزی بین ایکران و عثمکانی،

دهد .پس به تحری

هیﺌتهایی از مسیر روسیه به ایران فرستاد .هیﺌتهکایی

ها برای تسهیل عملیات نظامی خکود و تکوسعﮥ ارضکی

که م اکرات محرمانﮥ آنها با روسهکا و تﺄکیکد تکزار بکر

کشورشکان اسکتفاده مکیکردنکد ;(Boeck, 2009: 17

دیکدار بککا سککفیران اروپککایی (اولﺌککاریوس ، 8 :1388 ،از

) ،Witzenrath, 2007: 112 and 25قکزا هکای درّﮤ دُن

مداخلﮥ اروپا در روابط ایران و روسیه نشان دارد.

در مه/1667ریقعده ،1077تجکاوز بکه سکواحل جنکوبی

در صفر1642/ 1082م ،شکاهعبکاسدوم در جایگکاه

دریای مازندران را شروم کردنکد و در هکر یکورش ،بکه

هفتمین پادشاه دولت صفوی بر تیت سلطنت تکیکه زد

قتل و رارت در مناطق ساحلی ایران اقکدام کرددنکد .در

بکه

مقابل این اقدام نامتعارف ،دولت صفوی یکی از والیکان

اصفهان فرستاد؛ اما چنکدی نگ شکت ککه مناسکبات دو

خود را به سفارت نزد تزار فرستاد تا روسکیه از تجکاوز

کشور به حالت خصمانه درآمد؛ زیکرا تهمکور  ،والکی

قزا ها ممانعت کند .در پاسخ ،تزار قول مساعد داد ککه

پیشین گرجستان ،سکر بکه شکورش برداشکت و پکس از

از تهاجمهای قزا ها جلوگیری کند و حتی قکزا هکا را

شکستخکوردن بکه داخکل روسکیه پنکاه بکرد .ازآنسکو

وادار کند که نمایندهای برای ع رخواهی به دربار ایکران

الکسکککککککککککککی ) ،(Alexisتکککککککککککککزار روس

بفرستند .اندکی بعد هم خان قزا ها «...نامهای مشکتمل

که در زمکان او «شکیوه

بر اظهار بندگی مصکحود یککی از معتمکدان خکود بکه

های مغولیتاتاری تشکیالت نظامی روسیه ،جای خکود

درگاه واال فرسکتاده طالکب بنکدگی گردیکده( »...وحیکد

را به روشهکای نکوین اروپکایی دادنکد» (Ostrowski,

قزوینی 313 :1329 ،؛ البته بهنظکر مکیآیکد ایکن اظهکار

تهمکور  ،سکپاهی بکه

بندگی فقط بهعلت سفارش تزار نبود بلکه به هکراس از

و مدتی بعد ،تزار روسیه سفیری برای عرض تبری

(1648تا1676م1084/تا1086

) ،2009: 81به تلقین و تحری

دارستان فرستاد و ضمن اشغال منکاطقی از ایکن ایالکت،

روابط دنبالهدار ایران و قزا ها هم مربوط میشد.

در ساحل رودخانﮥ قوینسو در ناحیﮥ تِرِک ،قلعهای بنکا

در سال 1664/ 1078م ،گروهی مرکب از دو سفیر

نهاد .شاهعباسدوم که به اقدامات روسهکا در قفقکاز و

و هشتصد نفر وابسته ،از روسیه بکه ایکران آمدنکد و در

ساختن قلعﮥ نظامی در دارستان بکدگمان بکود ،در سکال

هنگام بارعام ،پیشکشی هنگفت به شاهعباسدوم تقکدیم
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کردند .این هیﺌت در آراز در ککانون لطکش و پک یرایی

فرمان او ،قشون ایران با حمله به میکانکالکه قکزا هکا را

دربار قرار گرفت و حتی اجازﮤ تجارت آزاد در سراسکر

فراری دادند .بهعالوه ،شاه از مسکﺌوالن روسکی تنبیکه و

ایران را از شاه دریافت کرد؛ اما بهزودی مشکیص شکد

مجازات قزا ها را تقاضای کرد (وحید قزوینکی:1383 ،

که افراد این هیﺌکت بازرگانکانی هسکتند ککه تنهکا بکرای

 729؛ درنتیجککه ،دولککت روسککیه فرمانککده قککزا هککای

سوداگری و کسب منفعت به ایران آمدهانکد و مایکل بکه

شورشی به نام استنکا رازین ) (Razinرا دستگیر کرد و

پرداخت عوارض مقرر تجاری نیسکتند؛ بنکابراین دربکار

به دار آوییت و سفیری به اصفهان فرستاد تا سوءتفاهم

صفوی دیگر اعتنای چندانی بکه ایکن روسهکا نککرد و

ها در مناسبات دو طرف را رفع کنکد؛ همچنکین تقاضکا

کمی بعد به آنها اخطار داد که خاک ایران را ترک کننکد

کند دولت ایران طبق تعهد خود مبنیبر گکزینش حکاکم

(شاردن1728/8 :1372 ،؛ جمالزاده. 161 :1372 ،

گرجستان از دودمان باگراتونی ،با حکمرانی هراکلیوس

تزار الکسی با مالحظﮥ چنین رویهای در برابر اتبکام
روسی برآن شد تا بار دیگر قزا ها را به حمله به ایکران
تحری

و تشویق کند .در سکال 1668/ 1079م ،چنکد

پسر تهمکور

از خانکدان دیگکر ،یعنکی دودﮤ ککاختی،

موافقت کند .پیشنهادی که با موافقت شاهسلیمان (والکه
قزوینی 681 :1380 ،روبهرو شد.

هزار قزا با چهار فرونکد کشکتی توپکدار ،وارد گکیالن

اقدام روسیه در تنبیه قکزا هکا و موافقکت ایکران بکا

شدند و رشت را رارت کردند (کمپفر71 :1363 ،و 98؛

شکد تکا

پیشنهاد روسیه در باد والی گرجستان ،باعک

اما برای گمراهکردن دولت صفوی ،به راهنمکایی حکاکم

روسها به گسترش مناسبات دیپلماتی

شماخی ،چهار سفیر به اصفهان فرستادند و ادعا کردنکد

درخواستهای بیشتر تشویق شکوند .بنکابراین در بهکار

که بهعلت بدرفتاری تزار روسیه ،خواهان آن هستند ککه

سال 1678م ، 1086/روس ها سفیر دیگری به اصکفهان

تبعﮥ ایران شوند و تنها به علت بدرفتاری مردمان رشت،

فرستادند تا برای نبرد با عثمکانی ،از ایکران بیسکتهکزار

دست به چنین عمل خشونتآمیزی زدهاند (تا بیکش،

قشون امدادی را تقاضا کند؛ ولی مسکﺌوالن صکفوی ککه

94 :1340و . 98باوجوداین فریبکاری قزا هکا و حتکی

تمایکل نداشکتند مصکالحه رهکاد را زیکر پکا گ ارنککد و

آمدن سفیری ازطرف مسکو برای منصرفکردن ایران از

بهخکاطر روسکیه وارد جنگکی توانفرسکا بکا امپراتکوری

اعطای تابعیت به قزا ها ،دولت صفوی که مکیدانسکت

عثمانی شوند ،پاسکیی بکه نماینکده روس ندادنکد .نکتﮥ

تزار در این ماجرا نقش دارد ،سفیران روسی و قکزا را

مهم اینککه بکراهین منطقکی و دوراندیشکانﮥ ککارگزاران

به کشورشان عکودت داد .درعکینحکالکیککه بکهنکوشتﮥ

صفوی در برابر درخواستهای نابجای سفرای روس و

سانسون ،دولت ایران ازطریق برقراری روابط حسکنه بکا

دول اروپایی درخور توجه و اعتنکا مکینمایکد؛ آنجاککه

اقکوام دارسککتان ،حککدود مرزهکای خککود در قفقککاز را از

شیخعلیخان زنگنه ،صدراعظم وقت ایکران ،ابکراز ککرد

تهدید روسیه درامان میداشت (سانسون. 202 :1346 ،

که دولت بیمیل نیست که عثمکانی شکسکت بیکورد و

باوجوداین ،قزا ها دسکت از شکرارت برنداشکتند و

ناتوان شکود؛ ولکی میکل هکم نکدارد آن دولکت یکبکاره

کمی بعد باعنوان بازرگان به فرحآبکاد مازنکدران حملکه

منقرض شود؛ زیرا هرچه باشد همکیش ایکران اسکت و

کردند و ضمن کشتن عدهای از اهالی ،شبهجزیرﮤ میکان

در برابر اروپا سپر بال به شمار میرود (سانسون:1346 ،

کاله را پایگاه حمالت خود قکرار دادنکد .ایکن اقکدامات

174و. 178

وحشیانه خشم شاهسلیمان را برانگییت و بنکابراین بکه

با ایران و ارائﮥ

شاه نیز پاسیی دندانشککن بکه سکفیران رربکی داد:

بررسی ابعاد تحوالت روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی 11

«روزی که ما بکا عثمکانی مکیجنگیکدیم اسکتمداد مکا را

مدعی بودند« :از تﺄثیر سپهر آبنوسی ،آخراالمر ،دولکتش

اجابت نکردید .اکنون که ما با آن دولت صلح ککردهایکم

چنان به مغلوبیت و مقهوریت و می ولیت و منکوبیکت

دیگر گفت وگو دراین باره ثمره ندارد؛ زیکرا اگکر مکا بکه

و رلت و افتضاح انجامیکد که رکر آنهکا باعک

ککالل و

حمایت شما بکا عثمکانی وارد جنکگ شکویم ازبک هکا،

مککالل و رککم و هککم شککنوندگان خواهککد شککد» (رسککتم

تاتارها و مغوالن هند نیز بهسبب همکیشی با عثمانی بکه

الحکماء 98 :138 ،تردید ککرد؛ امکا در واقکع بکهعلکت

کشور ما تجاوز خواهنکد ککرد» (فلسکفی. 174 :1316 ،

فقککدان مککدیریت کارآمککد و مککداخالت نابجککای افککراد

شاه با اشاره به مصالحﮥ بیهنگام رربیها با عثمانی ،بکه

ریرمسﺌول ،امور مملکت دچار نابسکامانی و اضکمحالل

تعبیکر شکاردن دهککان سکفیر را بسکت ( شککاردن:1372 ،

شد و اسباد زوال دولت صفویه بیشازپیش فراهم شد.

 . 688/2این همکان پاسکیی اسکت ککه سانسکون از آن

ازآنسو ،خطرهای داخلی و خکارجی ککه کیکان دولکت

چنین یاد کرده است« :هیچ جوابی شیرینتر و منطقیتر

مرکککزی را تهدیککد مککیکککرد ،شککدت بیشککتری یافککت.

از جوابی که ایرانیان بکه نماینکدگان آلمکان و لهسکتان و

خودسری خوانین و سرکشی لجامگسکییته در والیکات

مسکو دادند نمیباشد» (سانسون . 172 :1346 ،بهعالوه

تابعه ،در کنار چشمداشت و تجاوز دولتهای روسیه و

در سال 1690/ 1101م ،شاهسلیمان با اعزام سفیری بکه

عثمانی ،مزید علت شد تا روند تدریجی سقوط دولکت

سنپترزبور

به تزار جدید روسیه ،پتراول ،ابکالغ ککرد

را تشدید کند..

که «ایران مایل نیست به اتحاد ضد عثمانی ملحق شکود

در مقابل ،در چنین وضعی که اوضام سیاسی ایکران

که روسها از مدتها پیش در پی ایجکاد آن بکودهانکد»

رو به انحطاط میرفت ،در تاریخ ژوئن1682م، 1092/

(متی. 36 :1387 ،

در روسیه تزاری جاهطلب و بلندهمت بر سر ککار آمکد
که هدفی جز توسعه همهجانبﮥ روسیه نداشت .زمانیکه

آغاز یورش نظامی دولت روسیه

پتککراول (1682تککا1728م1092/تککا1137

بککه سککلطنت

از مطالعﮥ تاریخ صفویه چنین برمیآیکد ککه پکس از

رسید ،کشور روسیه در مقایسه با کشورهای اروپایی در

شاهعباساول ،دولت صفوی روزبکهروز بکهسکوی

سطحی بسیار ضکعیش قکرار داشکت .بکهعلکت وسکعت

ضعش و سسکتی رفکت .بکهطکوریککه در اواخکر دورﮤ

ارضی روسکیه ،تحقکق وحکدت سراسکری ککاری بکس

زمامداری شاهسلیمان ،اوضام کشور دچار بحران شکد و

دشوار بود .همچنان که از نظرصکنایع و فکنآوری هکم،

سررشتﮥ امور از دست دولتمردان بیرون رفکت .در ایکن

روسیه عقبافتاده بود .تالش پتر برایناسکاس بکود ککه

هنگام ،پادشاه و کارگزاران توانمند و باکفایتی الزم بکود

کشورش را به سطح دول اروپایی نزدی

کند و در این

تا تضعیش ارکان قدرت دولکت مرککزی و ازبکینرفکتن

راه« ،بککا روح اسککتبدادی کککه داشککت از هککیچ مککانعی

سیطرﮤ خاندان صفوی را مانع شوند؛ اما با رویکارآمدن

نمی هراسید» (شانینوف 137 :1387 ،؛ پس به بازسکازی

شاهسلطانحسین ،جانشین شاهسکلیمان ،اوضکام از ایکن

تشکیالت دولت و ارتش ،ایجاد ناوگان دریایی ،تقویت

هم بدتر شد.

جایگاه پادشاه به زیان نجبا ،توسکعﮥ بازرگکانی ،توسکعﮥ

مر

نباید شاه را مقصر تمام این تبکاهی دانسکت و بایکد

تعلیموتربیت و حتی تالش برای تغییر چهکرﮤ جامعکه و

دربارﮤ اررا گوییهای مورخانی چون رستمالحکماء که

ترویو فرهنگ ررد اهتمام ورزید .به همین علت او را
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پترکبیر و امپراتور سراسر روسیه لقکب دادنکد و از ایکن

روابط سنپترزبور اصفهان را توسعه بیشد .از آنجاکه

زمان بکود ککه دولکت روسکیه در قالکب امپراتکوری بکه

آگاهی از اوضام داخلی ایران به سیاسکت تجاوزطلبکانﮥ

رسمیت شناخته شد.

تزار کم

مکیککرد ،او در دوران سکلطنت شکاهسکلطان

در دوران پادشاهی پتر ،مو اصکالحات در روسکیه

حسین سفیرانی را بهظاهر برای گسترش روابط تجکاری

قوت گرفت .خاصه سیاست و تفکر نگکاه بکه شکر را

و سیاسی بین دو دولت ،ولی درواقع برای بررسی دقیق

تزاریسم مدنظر قرار داد و اقداماتی نظیر تﺄسیس آکادمی

اوضام داخلی ایران به اصفهان فرستاد.

علوم و اعزام مکتشفان روسی بکه اوراسکیا شکروم شکد

بنابراین برخالف دورههای پیشین ککه شکاه صکفوی

) .(Van der oye, 2010: 19-21با افزایش روند توسعه

معتقد بود« :مسکویها ازب های فرنکگانکد و مکرادش

طلبی ارضی روسیه به سمت منکاطق رربکی و جنکوبی،

این بود به کنایت بفهماند همچنان که ازب های سکاکن

برخورد نظکامی و اقتصکادی روسکیه بکا قفقکاز و ایکران

مجکاور رود جیحون میان جکامعه مسلمانان بدویترین،

اجتناد ناپ یر شد .هکدف پتکر از ایکن سیاسکت توسکعه

و کثیشترین قوماند ،مسکویها نیز عقبمانکدهتکرین و

طلبانه ،تسلط بر دشت وسکیع میکان دو دریکای سکیاه و

بیفرهنگ ترین قوم اروپا در شکمارند» (شکاردن:1372 ،

خزر بود؛ زیرا سلطه بر این ناحیه ،روسیه را بکه قکدرتی

 ، 644/2در ایکککن زمکککان «سکککفیران پطکککر از میکککان

تبدیل میکرد که صکاحب بزرگکراه تجکاری در اطکراف

هوشمندترین افراد نزدی

به دربکار و از میکان دوسکتان

دریای خزر باشد و کنتکرل دریکای سکیاه را نیکز داشکته

شیص تزار انتیاد میشدند تا به جمعآوری اطالعات

باشد؛ بهویژه که روسیه از داشتن ناوگان در دریای سیاه

دقیق سیاسی و نظامی و اجتمکاعی بپردازنکد» (فلسکفی،

محروم بود و از دریای مدیترانه نیز اخرا شده بود.

 248/3 :1369؛ ازجملککه تککزار ارمنککی زیرکککی بککه نککام

طولی نکشید ککه شکورش افغکانهکا و هکر ومکر

اسککرائیل اوری ) (Oriiرا در سککال 1708/ 1120م بککه

داخلی ایران وسیلهای شد که نظر دربار مسکو به جانب

اصفهان فرستاد تا دربارﮤ انعقاد قراردادهکای تجکاری بکا

ایران جلب شود .عالوهبر علکتهکای متعکددی ککه بکه

شاهسلطانحسکین مک اکره کنکد و نیکز اطالعکات ککافی

پیشینﮥ مناسککبات دو دولککت در دورﮤ صککفوی مربککوط

دربارﮤ مناطق ساحلی دریای مازندران تهیه کنکد .دربکار

میشد ،مسﺌلﮥ رونق بنادری همچون حاجیطرخکان ککه

صفوی سفیر تزار را بهگرمکی پک یرفت؛ امکا زمکانیککه

بازار و چهارراه تالقی کاروانهای عبوری بودنکد و نیکز

اوری تقاضا کرد به بازرگانان ارمنی دستور داده شود تکا

موضوم نظارت بر راه بازرگانی بین روسکیه و ایکران در

ازاین پس کاالهای تجاری خود و بهویژه ابریشکم گکران

قفقاز ،نظر پتر را بیشازپیش به ایران جلکب ککرد .تکزار

قیمت ایکران را از راه سکنپترزبکور

بکه اروپکا ببرنکد،

زیرک و آیندهنگر که نقشکههکای بلندپروازانکهای بکرای

خواسته اش رد شد و او بدون نتیجه به روسیه بازگشت

توسعهطلبی به سمت جنود روسیه و دستانکدازی بکه

(الکهارت. 73 :1344 ،

آدهای گرم خلیوفارس و اقیانوس هند در سر داشت،

این ناکامی ،پتر را از میدان به در نکرد و کمی بعکد،

آماده میشد تا به اهداف استعماری دولت خکود جامکه

در سال 1718/ 1127م ،مﺄموری خبره و کارشناس بکه

عمل بپوشاند و از ضعشهای پیشآمکده بکهنحواحسکن

نام آرتمی ولیسنکی ) (Wolynskiرا روانﮥ ایکران ککرد؛

بهرهبرداری کند .بنابراین بکرای سوءاسکتفاده از اوضکام

اما لحن تند و بیادبانﮥ سفیر چنکان برخورنکده بکود ککه

آشفتﮥ موجود در دولت صفوی و دستاندازی به ایران،

شاه به گفتههکای او تکوجهی نککرد و نماینکده تکزار بکا

بررسی ابعاد تحوالت روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی 13

اعتراض دربار را ترک کرد .خاصه آنککه در ایکن زمکان

بین روسیه و سوئد در سال 1721م 1133/بکه پتکراول

اخبار تحرکات نظامی افسری روسی به نام چرکاسکاکی

مجال داد تا بکا خیکالی آسکوده بکه جبهﮥ شکرقی ،یعنکی

) (Cherkaskiدر شککر دریککای مازنککدران ،کککارگزاران

مرزهای آسیایی دولکت خکود ،بپکردازد و چکون اخبکار

صفوی را سیت نگران کرده بکود؛ ولکی آنچکه مهکمتکر

شکست قوای صفویه از افغکانهکا را دریافکت ککرد ،بکا

جلوه کرد ،گزارش ولینسکی بکود ککه بکه اجکرای نقشﮥ

ارتشی مرکب از 80هزار تن که سربازان قزاقش بهطکور

بسیاری میکرد؛ زیکرا در ایکن

عمده منضبط ،اما خشن و جویای کسکب رنکایم بودنکد

گزارش آمده بود« :اوضام عمومی ایران چنکان آشکفته...

) ،(Boeck, 2009: 238; Witzenrath, 2007:24عکازم

روسکی

کرانکککههکککای شکککمالی دریکککای خکککزر شکککد و در

بلندپروازانﮥ پتراول کم

است که کشور را می توان با ی

لشکر کوچ

بهآسانی فتح کرد» (سیوری. 249 :1378 ،

ژوئن/1722جمادیاالخر ،1134طی اعالمیکهای خطکاد

با چنین گزارشها و برپایﮥ اهداف سیاست خکارجی

به اهالی قفقاز ،ادعا کرد که قصد توسعه ارضی نکدارد و

امپراتوری تزاری بود که پتراول به تصرف ایران مصکمم

تنها میخواهد از جان و مال اتبام روسی محافظت کند؛

شد .خاصه که سیاست توسعهطلبانﮥ پتر سنگ بنایی بود

حتی گفته شده است که او اعالم ککرده بکود ککه قصکد

برای طراحی و اجرای سیاست خارجی روسیه تا پایکان

دارد شاهسلطانحسین را بکه تیکت سکلطنت بازگردانکد

دوران سلطنت خاندان رومانوف و سندی راهبردی بکود

(جمالزاده176 :1372 ،؛. Mirfendreski, 2001: 6

که براساس وصیتنامهای سیاسی منسود به پتر ترسیم

اما هنگامیکه در رمضان /1134سپتامبر ،1722قکوای

شده بود .در این وصیتنامه ،خواه درست یکا نادرسکت

تحت امر پتر نیروی پادگان ایران را در دارسکتان درهکم

(اشرف ، 22 :1374 ،دسکتانکدازی بکه آدهکای گکرم

شکستند و دربند را تصرف کردنکد ،مشکیص شکد ککه

خلیوفکارس و اقیکانوس هنکد در حککم معیکاری بکرای

میان ادعا تا عمل فاصله بسیار است .در ایکن وضکعیت،

دولتمردان روسیه تعیین شده بود و ادعا شکده بکود ککه:

حاکم گیالن که با یورش افغانها روبه رو شده بکود ،بکا

«دولت روسیه ...باید در میان ایران و عثمانی نفا افکند

ارسال نامهای به پتر از وی درخواست کم

نظامی کرد

تا همیشه میانشان جنگ باشد... .باید چکارهجکویی ککرد

و این همان بهانهای بود که تزار جاهطلکب بکهدنبکال آن

که کشور ایران روزبهروز تهیدستتر شکود و بازرگکانی

میگشت .پس ابتدا به سیمون آورامکوف )،(Avramoff

آن تنزل کند و رویهمرفته باید همیشه در پکی آن بکود

کنسول روسیه در رشت ،دستور داد تا به اصفهان و نزد

کککه ایککران رو بککه ویرانککی رود... .کشککور گرجسککتان و

محمود افغان برود و از او بابکت حملﮥ خکان خیکوه بکه

حساس ایران است... .بر شکما الزم

کاروان تجاری روس و نیز رارت امکوال تجکار روسکی

است که بی درنگ کشور گرجستان و سرزمین قفقکاز را

توسط طوایش لزگی در شماخی ،بکهزعامکت داودخکان

بگیرید و پادشاه ایران را دست نشانده و فرمانبردار خود

نقشبندی (گیالننتکز ، 107 :1371 ،درخواسکت ررامکت

کنید .پس ازآن باید آهنگ هندوستان ککرد .زیکرا کشکور

کند و هشدار دهد که« :آشوبگران لزگی که به اتبکام مکا

و بهتککرین بارگککاه تجککارت اسککت .کلیککد

حملککه کردنککد ...ادعککای کشککور ایککران را هککم دارنککد»

سرزمین قفقاز ،ر

بسککیار بککزر

هندوستان سرزمین ترکستان است( »...روزنامکه کلکتکه،
7 :1287و. 8
مقارن با ایام سقوط دولت صفوی ،عقد پیمان صکلح

(مسلمانیان قبادیانی. 37 :1387 ،
اما زمانی که محمود اعالم کرد که هکیچ تسکلطی بکر
لزگیها و خانات خیوه ندارد و بهتر است شیص تکزار
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از اتبام خویش دفام کند ،منظور نظر پتر فکراهم شکد و
با تشویق آوراموف ) (Avramoffو به بهکانﮥ کمک

 ،1138بککا امضککای قککرارداد توسککط اسککماعیلبیکک

و

بکه

اوسککترمان ) ،(Austrmannنیسککتوزیککران دو کشککور،

شاهتهماسب ،فرمان حمله به ایران را صکادر ککرد .نکتﮥ

الحا ایالتهکای سکاحلی دریکای مازنکدران بکه خکاک

جالب آنکه در فرمان پتر به کنسول روسیه آمکده اسکت

روسیه رسمیت یافت و در مقابکل ،روسکیه تعهکد ککرد

که« :ما برای جنگ ضد ایران ...نمی رویکم ،بلککه بکرای

افغانها را از ایران بیرون کند و از تهماسب در جایگکاه

برانداختن آشوبگرانی می رویم که به مکا صکدمه زدنکد.

شاه قانونی ایران حمایت کند (وحید مازنکدرانی:1380 ،

مکا

82و 83؛ سپس تزار برای تصویب قرارداد توسط شکاه،

هسکتیم... .در عکوض آنهکا

سفیری به نام بکوریس مچرسککی ) (Mecherskiرا بکه

بعضی از والیات اطراف دریای خزر را

ایران گسیل ککرد؛ ولکی بکهعلکت مفکاد نامتعکارف ایکن

اگر آنها در حال ویرانی کشور خود احتیا به کم
داشته باشند ،ما آماده کمک
برای این کم

به ما واگ ار خواهند کرد» (مسلمانیان قبادیکانی:1387 ،
. 38

معاهده ،تهماسب از امضای آن خودداری کرد.
با شکنیدن واککنش شکاه ایکران ،تکزار روس تصکمیم

در رجب /1138ژوئیه ،1723یورش به ایران از چند

گرفت با همراهی عثمانی ،تصرف بیشهکایی از ایکران

جبهه آراز شد .بیشی از سپاهیان تحکت امکر سکرهنگ

را رسمیت بیشد .همانطورکه پیشتر در فرمانی مکدعی

شیپوف ) (Shipovازطریق دریا ،بنکدرانزلی و رشکت را

شده بود« :اگر تکرک هکا وارد ایکران شکوند ،مکا مجبکور

تصرف کردند و بیش دیگکری بکه فرمانکدهی سکرگرد

میشویم که مناطق اطراف دریای خزر را تصرف کنکیم»

مانوشکین ) ،(Manoshkinشهر باکو را به اشکغال خکود

(مسلمانیان قبادیانی 39 :1387 ،و ایکن یعنکی بهانکهای

درآوردند؛ اما در این اوضام و احوال ،دولت عثمانی نیز

دیگر برای نفور در خکاک ایکران .در همکان حکال ،شکاه

به فکر تصرف ایران افتاد و با اشغال شهرهای شکماخی

تهماسب برآن شده بود تا از امپراتور عثمانی بیواهد از

و تفلیس ،به شاهتهماسبدوم اعکالم جنکگ داد؛ سکپس

جنگ با ایران پرهیز کند .مدتی بعکد ،فرسکتادﮤ شکاه بکه

ترکها با اعزام سفیری به نزد پتر ،هشدار دادنکد ککه در

استانبول خبر آورد که بابعالی در ازای درخواسکت شکاه

صورت گ شتن روسها از دربند ،با دولت روسیه وارد

ایران ،درخواسکت واگک اری والیکت هکای آرربایجکان،

جنگ خواهند شد (شاو . 203/1 :1370 ،در نتیجﮥ ایکن

ارمنسککتان و گرجسککتان را بککه عثمککانی کککرده اسککت

تهدید ،پتراول که خواهکان درگیکری بکا عثمکانی نبکود،

(پورگشتال. 3176/8 :1379 ،

سپاهی سههزار نفره در دربند باقی گ اشت و خکود بکه
پایتیتش ،سنپترزبور  ،بازگشت.

طبیعی بود که شاهتهماسب از قبول این پیشنهاد نیکز
خودداری کند؛ ولی دو کشور روس و عثمانی با آگاهی

ازآنسو ،شاهتهماسبدوم که در برابر تهدید همزمان

از ناتوانی نظام سیاسی ایکران ،فرصکت را بکرای اشکغال

افغانها و عثمانیها قرار گرفته بود ،تصمیم گرفت تا از

خکککاک کشکککور رنیمکککت شکککمردند؛ درنتیجکککه ،در

کنکد؛ بنکابراین اسکماعیلبیک

شوال/1136ژوئن ،1724قوای تکرک تفلکیس را تصکرف

پتراول درخواست کم

اعتمادالدولککه ،صککدراعظم خککود را بککه سککنپترزبککور

کردند و بر سر اشغال شهر گنجه ،با قکوای روس روبکه

فرستاد؛ اما پتر تقاضای شاه را به پ یرفتن رسمی اشغال

رو شدند .اندکی مانده بود که آتش جنگ بین دو کشور

والیات رکرشده توسط روسها ،به اضکافﮥ مازنکدران و

رقیب و مهاجم شعلهور شود که سفیر فرانسه پادرمیانی

استرآباد ،منوط ککرد .در  12سکپتامبر  18/1723ریقعکده

کککرد و در اول سککپتامبر ، 1138/1723قککرارداد تقسککیم
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بیش وسیعی از ایران بین روسیه و عثمانی منعقد شکد.

اجرای پیمان را به تﺄیید سپهساالر شاه منوط مکیککرد و

به موجب این قرارداد ،عثمانی تعلق ایالتهکای اشکغال

همین ماده دستاویزی شکد بکرای نکادر ککه از زیکر بکار

شده ازطرف روسیه را بهانضمام مازندران و استرآباد بکه

اجرای آن شانه خکالی کنکد (شکعبانی . 77/1 :1368 ،از

آن دولت به رسکمیت شکناخت و روسکیه نیکز تصکرف

این زمان به بعد ،برتری موقعیت ایران عصکر نکادری و

آرربایجککان ،همککدان و کرمانشککاه را ازسککوی عثمککانی

مشکالت داخلی دولت تزاری کفﮥ معکادالت را بکهنفکع

پک یرفت .همچنککین روسککیه بککه عثمککانی قککول داد ککککه

ایران قرار داد.

تهماسب را تحت فشار قرار دهد یا او را وادار کنکد تکا
بیشهایی از مناطق ایرانی در کانون ادعای عثمکانیهکا
را رها کند (پورگشتال. 3177/8 :1379 ،

نتیجه
کشککور ایککران بککهعلککت وضککعیت ممتککاز جغرافیککای

در این پیمان ،روسها با زیرکی ازطریق واگک اری

سیاسیاش ،از روزگاران کهن در حککم مرککزی بکرای

گرجستان مسیحینشین به حاکمیت عثمکانی و تصکرف

مبادالت تجاری بین شر و رکرد و گک رگاه اقکوام و

ایاالت مسلماننشین قفقاز و یکسری تعهدات ریر الکزام

حکومتها مطرح بوده است .این شاخصﮥ برجسکته بکه

آور ،ترکان را فریب دادند؛ بهویژه مادهای از قرارداد ککه

واسککطﮥ ثککروت موجککود در شککهرها ،تنککوم محصککوالت

به حضور روسیه در نوار ساحلی خزر اشکاره مکیککرد.

صککنعتی و جاربککههککای فرهنگککی ایککران توجککه نککاظران

مسﺌلهای که دستاویزی برای اقدامات پتکراول بکا هکدف

خککارجی را جلککب مککیکککرده اسککت؛ بککهویککژه در دورﮤ

حضور فعالتر نظامی در دریای مازندران شده بکود و از

صفوی ،آوازﮤ ثکروت و ارزانکی و وفکور کاالهکا زبکانزد

دیککد مورخککان تککاریخ دیپلماسککی دور مانککده اسککت

گردشکگرانی بکود کککه ایکران را هکم بککرای جاربکههککای

)..(Mirfendreski, 2001: 5

اقتصادی و هم بکرای نقکشآفرینکی سیاسکیاش ،یعنکی

پ یرش این پیماننامﮥ ریرمنصفانه در توان تهماسب

مهیابودن امکان شرکت دولت ایران در ائتالف با رکرد

دوم نبود و او با گکردآوری سکپاهیانی ،در تبریکز مقابکل

بر ضد عثمانی ،مقصد سفر قکرار داده بودنکد .ازایکنرو،

یورش ترککان عثمکانی ایسکتاد و موفکق شکد ایکروان را

طبیعی بود که در هنگامﮥ رشد مناسبات سرمایهداری در

محاصره کند .اما قوای ینیچری موفقتر بودند و مناطق

عصرجدید ،دولتهای رربی برای تصکاحب بازارهکا و

وسیعی از شمالررد و ررد ایکران را اشکغال کردنکد.

انحصار تجارت با شکر و درنتیجکه ،کسکب سکودهای

ایستادگی در برابر روسهای متجاوز نیکز موفقیکتآمیکز

سرشار به ایران توجه کنند.

نبککود؛ تاآنکککه در همککین ایککام پتککراول درگ شککت و در

دولت روسیه نیکز تکالش مکیککرد تکا همپکای دول

پیشروی روسها خلکل ایجکاد شکد .شکاهتهماسکب ککه

اروپایی ،از منافع تجارت با ایران سکود ببکرد و در گکام

دریافتکککه بکککود مشککککل اصکککلی او ترککککانانکککد ،در

اول ،بککا حمایککت از کمپککانی انگلیسککی مسکککووی ،بککا

13رجب10/1143ژانویه ،1732قراردادی بکا احمدپاشکا،

صفویان وارد م اکره شد .اما گرفتاری دولت صکفوی از

فرمانده عثمانی ،بست و قفقکاز را در ازای والیکتهکای

بابت برخوردهای سکنگین نظکامی بکا عثمکانی ،مکانع از

ررد و شمالررد به ترکان وانهاد (پورگشکتال:1379 ،

توجککه جککدی بککه تبککادالت بازرگککانی بککا روسککیه شککد.

برندﮤ آن مادهای بکود ککه

هرچندکه رفکتوآمکد تجکار دو کشکور تکا پایکان عهکد

 . 3176/4قراری که تنها بر

 /16پژوهشهای تارییی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی ، 37بهار 1397

صفوی برقرار بود .در دوران زمامداری شکاهعبکاساول،

جبرانناپ یری بکه تمامیکت ارضکی ایکران وارد نشکد و

بیشترین ارتباطکات سیاسکی بکین دربارهکای اصکفهان و

اگرچه روسها به تصرف قفقاز موفکق شکدند ،حضکور

مسکو برقرار شد که چون هدف دو کشور بکا یککدیگر

مداخلهآمیز رقیبشان ،یعنی دولت عثمانی ،باع

تجزیکه

متفاوت بود ،امکان اتحاد سیاسکی و نظکامی بکین آن دو

ایران نشد و با ورود نادرشاه افشار به معرککه ،وحکدت

فراهم نشکد .روسهکا بکهعلکت مشککالت داخلکی ،بکه

سیاسی سرزمینهای ایرانی دوباره تﺄمین و تضمین شد.

صورتی ضعیش خواهان گسترش روابط و به خصکوو

درعینحال ،فرصتی به دست روسیه افتاد تا از نزدی

با

مراودات تجاری بودندٰ درحالیکه شاهعباساول بیشتر

اوضام والیت های ایرانی در قفقاز رویارو شود و بکرای

فنی و نظامی بکرای مقابلکه بکا ترککان

تحرکات بعدی در شمالررد ایران برنامکهریکزی کنکد.

رارب بود .آن هم فقط در ایام جنگ با عثمانی و در کل

بازگشت عثمکانیهکا بکه آنکاتولی و تقسکیم ایکران بکین

دولت صفوی حاضر نبود ککه همسکایهای هکمککیش را

افشاریه و زندیکه ،گک رگاه اسکتراتژی

قفقکاز را بکرای

فدای منافع موقتی ،ناپایدار و تجاری رابطه با کشورهای

خودنمکایی روسهککا بکاز گ اشککت و آنهکا بککا دسککتاویز

اروپایی کند.

مشترکات م هبی و فرهنگی با ارمنیها و گرجیها ،بکه

به دریافت کم

از اوایل قرن هفکدهم مکیالدی و هکمزمکان بکا روی

صحنﮥ سیاست داخلی ایران نیز ورود پیدا کردند.

کارآمککدن خانککدان رومککانوف ،فرصککت مناسککب بککرای

سین آخر آنکه باوجود روابکط بلندمکدت و دامنکه

گسترش بیشتر روابط ایران و روسیه به دست آمد؛ ولی

داری که در طکول چهارصکد سکال اخیکر بکین ایکران و

چندی نگ شت که مشیص شد دولت تزاری فقکط بکه

روسیه برقرار بکوده اسکت ،در دوران حاکمیکت تزارهکا

مراوده های پایاپای تجاری نمکیاندیشکد و بکا تحریک

بیشترین آسیببها به ایران وارد شده است که برجسکته

قزا ها و تعرض به سواحل بحر خزر ،خیال تجاوز بکه

ترین و شناختهشدهترین آنها جنگهکای نظکامی اوایکل

ایران را دارد .سودای تزاریسم در دستیابی بکه آدهکای

قرن در قرن 19م 13/بود که بکه انفککاک بیکشهکای

گرم ،رومانوفهکا را چنکان برانگییتکه بکود ککه ضکمن

وسیعی از خاک ایران و عقد معاهدههای زیانبار منتهکی

فرستادن سفیران متعدد به دربار صفوی و ابراز دوسکتی

شد .این ماجرا چنان در رهن ایرانیان اثرگک ار بکود ککه

و مودت ،از کنجکاوی و مداخله در امکور والیکتهکای

حتی باوجود روابط گسترده و دوستانﮥ سکالهکای بعکد

همجوار با ایران ابایی نداشتند؛ بهویژه والیت های قفقاز

بین ایران و روسیه ،باز هم شکماری از ایرانکیهکا را بکه

و ترکستان و سواحل دریکای مازنکدران جکاربﮥ خاصکی

صداقت و درستکرداری سیاسی روسها بدگمان مکی

برای مسکو داشت .این حقیقت ،زمانی آشکار شکد ککه

کرد.

پتراول با اهداف بلندپروازانه بر تیت سکلطنت روسکیه
نشست و چون ایکران در ایکن مقطکع دچکار ضکعش و
بحران داخلی بود ،یکورش آشککار نظکامی روسکیه بکه
خاک ایران اتفا افتاد.
جای تﺄمل است که در ایام تقارن او گیری قکدرت
نظامی و جاهطلبی استعماری دولکت تکزاری بکا ضکعش
مفککرط و ناکارآمککدی دولککت صککفوی ،آسککیب جککدی و
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 .رسکککتمالحکمکککاء ،محمدهاشکککمآصکککش، 1382( ،
رستم التواریخ ،تصحیح میترا مهرآبادی ،تهران :دنیای
کتاد.
 .سانسون ،پ ، 1346( ،سفرنامه سانسون؛ وضع کشکور
شاهنشککاهی ایککران در زمککان سککلطنت شککاهسککلیمان
صفوی ،ترجمه تقی تفضلی ،تهران :ابنسینا.
 .سیوری ،راجر  ، 1378( ،ایران عصر صکفوی ،ترجمکه
کامبیز عزیزی ،3 ،تهران :مرکز.
 .شاردن ،ژان ، 1372( ،سفرنامه شکاردن ،ترجمکه اقبکال
یغمایی1 ،و2و ،8تهران :توس.

 .شککاو ،اسککتنفورد ،جککی ، 1370( ،تککاریخ امپراتککوری
عثمانی و ترکیه ،ترجمکه محمکود رمضکانزاده،1 ،
مشهد :آستان قدس رضوی.
 .شعبانی ،رضا ، 1368( ،مبانی تاریخ اجتماعی ایران در
دوره افشاریه ،1 ،تهران :نوین.
 .رفککاریفککرد ،عباسککقلی ، 1376( ،روابککط صککفویان و
ازبککککان ( 1031-903ه ، .تهکککران :وزارت امکککور
خارجه.
 .فلسفی ،نصراهلل ، 1316( ،تاریخ روابط ایکران و اروپکا
در دوره صفویه ،تهران :بینا.
 ، 1369( ،---------- .زنککدگانی شککاهعبککاساول،
1و ، 3تهران :علمی.
 .فن دریابل ،گﺌکور

تکتانکدر ، 1381( ،اینترپرسکیکوم

(گزارش سفارتی به دربار شکاهعبکاس اول  ،ترجمکه
محمود تفضلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .کمپفر ،انگلبرت ، 1363( ،سکفرنامه کمپفکر بکه ایکران،
ترجمه کیکاوس جهانداری ،3 ،تهران :خوارزمی.
 .گیالننتز ،پطرس ، 1371( ،سکقوط اصکفهان ،گکزارش
های گیالننتز درباره حمله افغانان و سقوط اصفهان،
ترجمه محمد مهریار ،اصکفهان :گلهکا ،بکا همککاری
امور فرهنگی شهرداری اصفهان.
 .الکهارت ،الرنس ، 1344( ،انقراض سلسله صکفوی و
ایام استیالی افغانها در ایران ،ترجمکه مصکطفیقلکی
عماد ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاد.
 .متی ،رودلکش ، 1387( ،اقتصکاد و سیاسکت خکارجی
عهد صفوی (چهار مقالکه مکوردی  ،ترجمکه حسکن
زندیه ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .مسلمانیان قبادیانی ،رحیم و بهروز مسلمانیان قبادیانی،
( ، 1387اسنادی از روابط ایران و روسیه از صکفویه

 /18پژوهشهای تارییی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی ، 37بهار 1397

تا قاجاریه ،تهران :وزارت امور خارجه.
 .ممبره ،میکله ، 1394( ،سفرنامه میکله ممبکره ،ترجمکه
ساسان طهماسبی ،تهران :بهتاپژوهش.
 .نوواسیلستش ،ا.پ( ،پاییز ، 1383روابط سیاسی ایکران
و روسککیه در نیمککه دوم سککده شککانزدهم ،ترجمککه
محمدتقی فیاری ،در :مجله تاریخ روابکط خکارجی
ایران ،ش ،2و18تا.36
 .نوائی ،عبدالحسین ، 1387( ،شاهعبکاساول ،مجموعکه
اسناد و مکاتبات تارییی همکراه بکا یادداشکتهکای
تفصیلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 ، 1360( ،--------- .اسناد و مکاتبکات تکارییی از
سککال 1038تککا 1108همککراه بککا یادداشککتهککای
تفصیلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .واله قزوینی ،محمدیوسکش ، 1380( ،ایکران در زمکان
شاهصفی و شاهعبکاسدوم ،بکه کوشکش محمدرضکا
نصیری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 .وحید قزوینی ،محمدطاهر ، 1329( ،عباسنامه یا شرح
زندگی 22ساله شاهعبکاسثکانی ،تصحصکح ابکراهیم
دهگان ،اراک :کتابفروشی داوودی.
 ، 1383( ،---------------- .تککاریخ جهککانآرای
عباسی ،تصحیح سعید میرمحمدصکاد و زیکر نظکر
احسان اشراقی ،تهکران :پژوهشکگاه علکومانسکانی و
مطالعات فرهنگی.
 .وحید مازندرانی ،رالمعلی ، 1380( ،مجموعه عهدنامه
هککای تککارییی ایککران از عهککد هیامنشککی تککا عصککر
پهلوی ،تهران :وزارت امور خارجه.
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