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 انداز از چشم دریاي خزرجایگاه  ليتيکژئوپتغيير و تزاري  طلبی روسيۀ توسعه

 (2111تا 2881) نظام جهانی مدرن
 *جواد مرشدلو

 استادیار تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس
 (81/12/0312تاریخ تصویب:  - 82/01/0317)تاریخ دریافت:  

 
 چکيده
اسام  و للها     دریا بخشی از قلمرو جهاا  ، این تزاری بر دریای خزر ۀز تسلط روسیتا پیش ا
اساممی االمااا    . در مدااب  جررافیاایی   زیساتدد  مسلمانی بود ک  پیرامو  آ  مای  مرد  اتصال

 کا  از  اصالی آ  آماده اسات   هاا و مسایرهای    تجار  در این دریا و کاانو   ۀچشمگیری دربار
ی چهاار  تاا مشام هجاری     ها در سدهای  مدطه کانو  تجار  پررونق  ادوا  ب  آ جایگاه مهم 

دنبال پیشروی نظامی روسی  در مسیر ولگا و دمت  ، ب مانزدهم/دهم ۀسد ۀنیم لکایت دارد. از
 ۀیو اماراف روسا   یبا  فرادسات   سارانجا  آغاز مد ک  الرخا ، روندی  قبچاق و تصرف لاجی

 ،روناد  یان ا یجیتدر ۀیج. نتیدآ  انجام یرامو پ یننش مسلما  های ینو سرزم یادر ینبر ا یتزار
در چاارچو    تاوا   یباود کا  آ  را ما    یجهان ۀخزر در ارص یایدر یتیکژئوپل یتموقع ترییر
مدظر تحاول   یناز هم مود یتمش م رو یشپ نومتارکرد. در  یینتب ینوالرمتا جهانینظا   ۀینظر
جهاا  اسام  با  محاور      از بخشیدر  یاییخزر از کانو  تجار  در یایدر یتیکپلژئو یتموقع

از  یکای مود. هدف آ  است ک  با تمرکز بر  یبررسمرق  در یتزار ۀیروس یاستعمار یاستس
 یو تمادن  یاز نهش اامل اساتعمار در افاول اقتصااد    یا جها  اسم ، جلوه یارتباال یها کانو 
بار تحلیال و تیسایر     یو مبتدا  ای رمات   ینبا  یکردیبا رو یبررس ینمود. ا یبررس اسم  جها 

نظا  جهاانی مادر     ۀ  نومتاری و اسداد دست اول در چارچو  نظریاالماا  موجود در مداب
 ۀنیما  ۀدر فاصلدریای خزر  تیکیژئوپل یتک  موقع دهد نشا  میبررسی  ۀنتیجانجا  مده است. 

راهبارد  ترییار،   ترییر کرد. الت محوری این سیزدهم/نوزدهم ۀسد ۀتا آستاندهم/مانزدهم  ۀسد
 جهانی اقتصاددر این کشور برای تعریف جایگاه روسی   ما مدد لاک اللبان  و تمش نظا  توسع 

   .رفت ممار می ب ک  دریای خزر محور اصلی آ   بود مرقبا یافتن تجار   اهمیت و
 

 ها هكليدواژ
 .، والرمتایننظا  جهانی مدر روسی  تزاری، ، دریای خزر، اللبی ایرا ، تجار  دریایی، توسع 

                                                           
 j.morshedloo@modares.ac.irmail: -Eنویسددۀ مسئول                                                       *



 2931پایيز و زمستان ، 1، شمارة 21، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    731

  مقدمه
سیزدهم/نوزدهم بخشی از قلمارو   ۀنخست سد ۀکم تا نیم خزر دست تاریخی، دریای دیدگاهاز 

 . در میاا  با روسی  و اروپاای مارقی باود   مسلما  بازرگانا   پیوند ۀللهتجاری جها  اسم  و 
هاای   ، ایرانیا  اام از ساکدا  کرانا  کردند می داری میان ی ک  این تجار  جهانی محدود را مردم

هاای زیاادی    تری دامتدد. گزارش مراتب فعال    و دربدد نهش ب جدوبی، مرقی و غربی تا بادکوب
های این  ایرانی در کران  مرد اخیر بر جای مانده است از لضور  ۀدور تا چدد سد ۀک  از گذمت

نگاارا    هاای سایالا  و جررافای    ها بر بستر آ  لکایت دارد. گزارش دریا و فعالیت تجاری آ 
هاای رسامی    ی، آثار سایالا  غربای و لتای برخای گازارش     اسمم ۀیونانی، مداب  پرممار دور

دهم/مانزدهم روندی آغااز ماد    ۀدو  سد ۀها از مواهد این ادااست. با این هم ، از نیم روس
و اقتصادی آ   بازرگانیفعالیت  بیشترآبی اسممی ک   ۀآ  دریای خزر از یک لوز ۀک  در نتیج
اساتعماری  راهبردی ترییر کرد کا  یاک قادر     آبی  ۀبود ب  یک لوز ایرانی تاجرا در اختیار 

این ترییر راهباردی با     آ  دامت. های   نهش اساسی در روند معادل تزاری ۀمسیحی یعدی روسی
هاا، ایرانیاا  اثار     هما  میزا  ک  بر سرنومت تاریخی مرد  مسلما  ایان مدطها  و در ر س آ   

المللی دامات.   یک قدر  بین ۀمثاب نیز در ارتهای جایگاه جهانی روسی  ب  زیادیگذامت، سهم 
 اللبای اساتعماری   توساع  رو تمش مده است جایگاه دریاای خازر در راهبارد     پیش نومتاردر 

پیرامونی این دریا یعدی قیهاز و آسیای مرکزی ارزیاابی دوبااره    ۀدو لوز برابرتزاری در  ۀروسی
از راهبارد اساتعماری    مود. نویسدده معتهد است ک  تسلط بر دریای خزر بخشی مهم و بدیادی

 هاندیشیدای  ب  بعد برنام  هیدهم/یازدهم ۀسد اواخر ازکم  دستها  لکومت تزاری بود و روس
 و راهبردی را در این زمید  الرالی کردند و پیش بردند. 

 
 پژوهش و ضرورت پيشينه

ضارور  ماداخت    روسای  و  ودر تااریخ رواباط ایارا      دریاای خازر   ۀجایگااه ویا    وجود با
 انجاا  ماده  های انادکی   پ وهش این موضوع درزبا  فارسی  ب آ ،  ناظر بر تاریخی های تحول

چداد    انداز تحوال این موضوع یا از چشمدریای خزر،  ب  مربوطهای  است. در بیشتر پ وهش
محوریت دامت  آ   بو  و جررافیایی البیعی ، زیستتاریخ البیعیبررسی مده است یا  اخیر ۀده

اخیار   ۀها ب  مسائل رژیم لهوقی این دریا در چداد دها   از این پ وهشاست. لجم چشمگیری 
گاذاری   ناا   ۀپیشید و تاریخچ  بررسی گذرایی ازنیز  برخی پ وهشگرا  0اختصاص یافت  است.

                                                           
 اند از: هایی از این پ وهشها ابار  . نمون 0

Movahhed, 1996: 60-65, Koolaee, 1997: 19-36, Jawdat and Teimouri Khane Saray, 
2000: 16-25, Mojtahidzadeh, 2000: 74-87, Sarraf Yazdi, 2007: 40-57, Khani and 
Karimipour, 2012: 21-44. 
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تجار  در دریاای   ۀب  مهول یمدد ها نگاه مسئل  پ وهشاین یک از  هیچاما  0اند. ب  دست دادهآ  
های موجود با  زباا     اند. در میا  پ وهش ندامت  مدر  ۀدور اهمیت و سرنومت آ  درخزر و 

سیاسی و دیپلماتیک دریاای خازر را بررسای     ۀالور مشخص تاریخچ انگلیسی، میرفددرسکی ب 
مارتبط باا   دیپلماتیاک    تحوالاز روند  یگزارم ۀئامیرفددرسکی نیز فراتر از ار اما. استکرده 

اامال   ۀمثابا  دریای خازر با    برابرسیاست روسی  در توجهی ب  مدطق لاکم بر نرفت  و این دریا 
 دورۀندامت  است. ضمن ایدک  تمرکز اصلی این کاار بار    آ ژئوپلیتیک  یتاصلی ترییر در موقع

 ،یک کاستی قابل مملظ  در ایان پا وهش   همچدیندریای خزر است. دیپلماتیک متأخر تاریخ 
-Mirfenderesky, 2001: 5هاسات )  ت آ ها و اهمیا  وی ه نهش  غیلت از مداب  و اسداد روسی ب 

برای رسید  ب  مداختی کلی و مهادماتی  نیز ایرانیکا  ۀدانشدام دوپمنول در ارزممدد  ۀ. مهال(25
ای،  سیاسی این دریا سودمدد است. اما ب  اقتضای قالاب دانشادام    های البیعی و تحول ۀاز پیشید

 .(De Planhol, 1990/5: 48-52) ندارداین دریا  های محور ب  تحول رویکرد مسئل 

 

 طرح مسئله و چارچوب نظري
کا    دانسات دامد   کم  یاز تحول توا  برآیددی را میدریای خزر محور  تجار  لیتیکپژئوترییر 
لاکم بر آ  را از اساس ترییار داد. در   روابطدهم/مانزدهم ب  بعد جها  را درنوردید و  ۀاز سد

و  ماد و مارق دگرگاو     جها  اروپاایی تاریخی میا  نسبی  تواز  ،دامد  نتیج  این تحول کم 
ای  این ترییار را باا نظریا     ایمانوئل والرمتاینمکل گرفت. یک نظا  اقتصادی جدید در جها  

ۀ . در چاارچو  ایان نظریا ، جهاا  از ساد     تببین کارده اسات   8«مدر  نظا -جها »موسو  ب  
بود کا    بر محور اقتصاد و تجار  نیجها روابط ۀدر ارص یمانزدهم ب  بعد ماهد نظا  جدید

 4پیراماونی  نیم  ،3کانو  ۀلوزس  اروپای غربی در کانو  آ  قرار دامت. این نظا  جهانی جدید 
 ۀلاوز  ۀبا  ماوازا  تکاوین و توساع    را دامت ک  اقتصاد کشورهای واقا  در آ    5پیرامونی و

 پیشاامدر ،  ۀاز دور زماانی  نیاز  الگوی نظری والرماتاین، ایارا    بدابر. کردکانونی دچار تحول 

                                                                                                                                        
مامول آ  بار    از نظار  (Mofakham-Payan, 1996) میخام پایاا   اهلل  لطفاثر  ی نوع دو ،ها در میا  پ وهش

ایرا  و روسی  بر محور این دریاا،   روابطالبیعی، سیمای زیست محیطی و اقلیمی و برخی االماا  ناظر بر  تاریخ
های روسای  و بریتانیاا    رقابت قدر  موضوعب  (  (Kazembeyki, 2005بیگی کاظم پ وهشوی ه دارد. اهمیت 
 ۀواساط  با  نیاز   (Barimani, 1976) بریماانی  متأخر پرداخت  است. پ وهش ای دورهدریای خزر و در  ۀدر لوز

 .  دهد گزارش سودمددی است دست می دریای خزر ب  ۀتاریخچ ۀاالمااتی ک  دربار

 ,Varahram؛ Afshar (Sistani): 2016: 145-153 با   کدیاد  نگااه هاا   پا وهش  یناز ا ییها نمون  ی. برا0

1988: 72-95, Takmil Homayoun, 2000. 
2. Modern World-System 
3. Core  
4. Semi-peripheral 
5. Peripheral 
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و ساود غار     این موقعیت متداسب با ترییر موازن  ب اما بود. محدود  اقتصاد جهانیِیک  مریک
 کارد  ترییار « پیرامونی»و سپس  0«بیرونی ۀپهد»ب  در چارچو  مدطق نظا  اقتصاد جهانی مدر  

(Wallerestein, 2011/1: 347-357) مرکز بر دریای خازر مود با ت لاضر تمش می نومتار. در، 
 نوماتار جهاا  اسام  ردیاابی ماود. مبداای ایان       ایرا  و تحول و پیامد آ  برای این بُعدی از 

 جهت تحهاق های مختلف استخراج و در  االمااتی است ک  از اسداد و مداب  دست اول ب  زبا 
 لگاوی اای و  رمات   باین  باا رویکارد   نوماتار یل مده است. این بررسی و تحل نومتار های هدف

 یتیاک پلژئوتوجا  با  ماهیات     هم زماا  باا  تحلیلی و توصییی انجا  مده است. بدین معدا ک  
با استداد ب  ماواهد   روند تاریخی تحهق این راهبرد و نتایج آ  ،تزاری ۀراهبرد استعماری روسی

 گرا تحلیل مده است.    استدتاجی اثبا  مبتدی بر رهیافتتاریخی و 

 

 دریاي خزر در عصر پيشامدرنژئوپليتيک 
تجااری و   هاای  تباادل  ۀآبای خازر بخشای از مابک     ۀم، لاوز دهم/مانزده ۀسد ۀتا پیش از نیم

 ۀفرهدگی جها  اسم  با دمت قبچاق و اروپای مرقی بود. بلرارها کا  بخشای از آناا  از ساد    
ایان   )صاهالب (  هااسامو اروپای مارقی از جملا    ب  بعد ب  اسم  گرویدند و اقوا   /دهمچهار 

های جدوبی و غربای   لال، کران  هما د. در کردن ی میرگ تجار  جهانی با مسلمانا  را میانجی
هاای ایرانای    دریای خزر از دهستا  در جدو  مرقی تا دربدد در غر  بخشی از قلمرو دودما 

نسبت پررونق میا  خوارز ،  مرقی تجارتی ب  ۀکران بردند. در پس بود ک  از این تجار  سود می
لی جریا  دامت. افزو  بر االماااتی  نشین مما و ترکستا  با دمت قپچاق و اقوا  دمت فرارود

 ,Ibn Fażlân) ای از این رونق تجار  دریاایی لکایات دارد   ک  در مداب  جررافیایی و سیرنام 

1960: 113-166, Ibn Hawqal, 1967/2: 392-398, Ibn Khordaḍbeh, 1967: 154, Mas’udi, 

1970/2: 18-19, Ibn Rustah, 1892: 145-146, al-Gharnâtî, 2003: 52)  نتااایجی کاا ،
مداسای با  دسات     ساک   هاای  پا وهش ای چو  نونا  و کوالف بر مبداای   پ وهشگرا  برجست 

ایان تجاار  لکایات دارد.     ۀجهاانی و ساطپ پیشارفت    ۀاند نیز از لجم چشمگیر، گساتر  داده
اساکاندیداوی گساترده    ۀنهاط جها  اسم  تا اروپای مرقی و لوز همۀآ  از  ۀتجارتی ک  دامد

های اسممی ضر  برداد، بخارا، البرستا  و نیشابور ارز اصلی مبادل  در آ  ب  ممار  سک بود و 
تجار  جهانی از راه  ۀدریای خزر کانو  پیوند مبک ،مداسی های سک  یافت  همین بدابررفت.  می

از خاا    یاا در یان ا بدادرهای مسیرهای مدتهای با     راهخشکی بود ک  هدد، چین و ایرا  را از 
و از آنجاا با  بدادر     رخاا  ت یب  باکو، دربداد و لااج   یرا ا یممال های یالتوارز  و ا، خفرارود

 ,Noonan, 1998: 248-282)داد پیوناد مای   یمارق  یو اروپاا  یاهسا  یاای در یم ،سرداق در کر

Kovalev, 2011: 44-45.)  

                                                           
1. External 
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قدر  مسالط در   هنزدیک ب  س  سد قدر  خزرها ک  کاهشدنبال ب  ،چهار /دهم ۀدر سد
 ۀها بر بخش میانی دمت قپچاق و لاوز  و ممال غر  دریای خزر بودند و تسلط روس ممال
هاای   افتاد. لتای در چداد نوبات کرانا      خطرالور موقت ب   امدیت تجاری دریای خزر ب  ،ولگا

این دریا هدف دستبرد راهزنا  دریایی روس قرار گرفت کا  از راه رود   جدوبی و جدو  غربی
 :Ibn Isfandyâr, 1941: 266, 302, Mar’ashi, 1850) ت یافت  بودناد های آ  دس ولگا ب  کران 

302, Ibn Miskuyah, 2001: 265-267)های مارق و جداو  دریاای خازر      زما ، سرزمین . هم
ک  نزدیک ب  دو سده با  درازا کشاید و    مدز جایی جمعیتی اقوا  غُ و جاب  هاوتاز تاخت ۀارص

. با اثر گذامتهای نخستین اسممی  پررونق تجار  در سده روندبر آ   یجۀتنثباتی  ناامدی و بی
دنبال تسلط مراوال  بار دمات     هیتم/سیزدهم و ب  ۀسد ۀدر نیم پیش گیت ،وجود این، وضعیت 

 . (De Planhol, 1990/5: 49) قپچاق بار دیگر ب  نی  مسلمانا  ترییر کرد
اباات مانااد.  ث یاساامم ۀدر دور یشمساایرهای اصاالی تجااار  در دریااای خاازر کماااب   

را در قشامق   یاا  م ۀجزیار  ماب  بود کا    یب  نسبت کوتاه یرها نخست مسآ  ینوآمدتر پررفت
را کا  از   یتجاار  یا مار  یرمسا  ین. اکرد یب  مصب رود ولگا )اتل( وصل م یممال مرق ۀکران
 ۀتجاار  جهاانی در دور   ۀرساید و بخاش مهمای از مابک     و خوارز  مای  و هدد ب  بخارا ینچ

کرد و ب  برکت رونق این تجار  باود کا  در مسایر     د ب  رود ولگا )اتل( وصل میپیشامدر  بو
ماکل گرفات و    رخاا  ت یلااج آ  مهرهای کهدی چو  سویا ، سهسین، سرای کهد  و ناو و  

 هاا  لدگرگااه . مسایر دو  مامال ایارا  را از راه    (Al-Gharnâtî, 2003: 126-127) توسع  یافات 
بااکو،   یا ،سال ی،غازان ب  محمودآبادآمل و بابل  ی،آباد، سار دهستا ، فرح بددرهایها( و  )فرض 

در ممال غربی و ممال پیوند  رخا ت یمابرا  و دربدد در غر  و تارخو، سمددر، لاج یازآباد،ن
در دریاای خازر روناق     تجاار   یخاز تار ای  دورهدر  بددرهاها و  لدگرگاهیک از این  داد. هر می

ایلخاانی و   ۀدر دور ،در جداو  غربای  واق  در مصب رود کُار   بادمحمودآ ،دامتدد. برای نمون 
صایوی با  ویا ه     ۀهای بعد جای خود را ب  ساالیا  داد. در دور  رونق یافت و در سده تیموری

 بدادرهای تارین   پرروناق  جدوبی ۀآباد در کران و فرحغربی  ۀدر کران 0دو  این دوره، نیازآباد ۀنیم
 (. Hanway, 1753/1: 10-11, Курукин, 2010: 14-19) ندبوددریای خزر  ایرانی

فراهم مد و باار   8هشتم/چهاردهم ب  بعد در پداه صلپ مرولی ۀامدیت نسبی ک  از اوایل سد
دریای سایاه فاراهم    ۀپیوند تجاری چین و هدد با ایرا ، دمت قپچاق، قیهاز و لوز ۀدیگر، زمید

خزر کمک کرد. این رونق نسبی تا  دریای ۀتجار  در لوز ۀگشت ب  سهم خود ب  رونق دوبار
ایتالیایی نیز خطر نشستن بر کشتی در دریای خزر را بر خود هماوار   تاجرا جایی بود ک  لتی 

                                                           
 Nizavoi/Nizabatها  . در مداب  روسی و نهش 0

2. Pax Mongolica 
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. (Barbaro and Contarini, 1873: 151-156) ولگاا مادند   ۀکردند و رهسپار تجار  در لاوز 
چاو    یپررونها  یماهر  یهاا  در مصب ولگا و ظهور کاانو   یتجار ییمکوفا ماهدین دوره ا

از یورش تیمور آسایب   رخا ت یلاج. هم سرای نو و هم بود رخا ت ینو و لاج یسرا ین،سهس
 رخاا  ت یاما لااج  .(De Planhol, 1990/5: 50) جدی دیدند و سرای نو در امل از میا  رفت

 جهاانگردا  ااام از   و یالا ک  س ییها مد و بر اساس گزارش یاال یگر( بار دی  بعدآستراخا)
تصارف   ۀو در آستان مانزدهم/دهم ۀاند، این مهر در سد دست داده و مسلما  ب  اروپاییس، رو

از نهااط مختلاف    تاجرانیپررونق و بزرگ تبدیل مده بود ک   یب  دست ایوا  مخوف ب  بددر
، ایرا  و دمات قپچااق در آ  با  کاار مشارول      فرارودجها  آ  روز از جمل  هدد، ترکستا  و 

 (. Morgan and Coote, 1886/1: 57-60, Barbaro and Contarini, 1873: 151-156) بودند
جدوبی و غربی دریای خزر نیز بار دیگر روناق   های و لدگرگاه بددرهارخا ، ت در کدار لاجی

هاا بار    تسالط روس  ۀنهم/پانزدهم و در آساتان  ۀدو  سد ۀگرفتدد؛ چدد تاجر ایتالیایی ک  در نیم
سدجی گشود  یک مسیر تجاری از دریای خزر با  ولگاا و روسای ،      مدظور زمید ولگا، ب  ۀلوز

ایرانای آ  از جملا     بدادرهای بازدیدی از این لوزه داماتدد از پویاایی چشامگیر تجاار  در     
چدادین کشاتی در    تااجرا  یکای از ایان    ۀاناد. با  نومات    و دربدد خبر داده ب کودبا ،محمودآباد

 Barbaro) د، مازندرا  و گیم  ب  آ  مکا  آمده بودناد محمودآباد پهلو گرفت  بود ک  از استرآبا

and Contarini, 1873: 151-156.)  از دربدد و باکو بازدیاد   105/0512تاجر دیگری ک  در سال
. (Grey, 1873: 113-114) الرخاا  خبار داد   باا لااجی   بددرهادامت از رونق تجار  میا  این 

 در یجداوب  یهاا  کرانا   یرانیا اوازدهم/هجدهم د ۀکم تا آغاز سد دست یمونف،ساگزارش  بدابر
 کردناد  اییا میتجار  دریای خزر در  را اصلی نهش فرارودو مردما  خوارز  و  هاترکمن کدار

(Соймонов, 1763: 257-279.) 

 
 عصر مدرن و چرخش اقتصاد جهانی ۀآستان

ور قطا   الا  توسط ایوا  چهار  مشهور ب  مخاوف با    163/0556سال  رخا  درت تصرف لاجی
 مسالما  تاتارهاای  بارای   رویاداد . ایان  وداریخ سیاسی و تجاری دریای خزر باطیی در ت نهط 

 هاا  مدرسا  و  مسجدهازد   تلخ و ناگوار و با تاراج مهر و کشتار اهالی آ  و آتش دمت قبچاق
 ۀزمیدا رخاا   ت تصرف لاجی .(Halperin, 2009: 187-188, Ramzi, 1908/2: 254)  همراه بود
 مهااجر  ۀجامعا دکس را بار سرنومات مسالمانا  تاتاار و بلراار و نیاز،       وهای ارتا  وستسلط ر

سلطا  اثمانی ک  خود را رقیب جدی روسای  در  رخا  فراهم آورد. ت خوارزمی و ایرانی لاجی
لشاکری با  دمات     فرساتاد  دانست، با  ب  پاسداری از مداف  مسلمانا  میاین لوزه و موظف 

الت بُعد مسافت، ضاعف نظاامی و موفهیات تازار در      ب  این اقدا  اما ،قپچاق واکدش نشا  داد
 ,Khodarkovsky) های محلی ممال قیهااز در امال راه با  جاایی نبارد      یارگیری از لکومت
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ای از تمش هدفمداد   صیوی هدوز نشان  ۀکم تا پایا  دور ، دستاین وجود ا. ب(115-117 :2002
هاای جدکیدساو  و    ماود. از گازارش   نمای لکومت تزاری برای تسلط بر دریاای خازر دیاده    

تأسایس  بارای  توا  دریافت ک  دولت صیوی ب  محض تسلط بر مایروا    مینیز همراها  وی 
رخا  گا  بردامت و تأسیس یک بددرگاه جدید ت دریای خزر ب  لاجی راهیک مسیر تجاری از 

 ,Morgan and Coote) مود باید تیسیر زمید تر از دربدد در همین  ب  نا  نیازآباد در مکانی پایین

 ۀللها رونق چشامگیری را تجربا  کارد و     های بعد نیازآباد در دوره(. 384 ,221-222 :1886/2
  0.اصلی پیوند تجار  ایرا  و روسی  از الریق دریای خزر بود

صاایوی باا  اوج رسااید و  ۀدو  دور ۀدر نیماا ،دریااای خاازر   از راهایاارا جهااانیتجااار  
 ۀدو  ساد  ۀنیما ویا ه در   ایان دریاا با     راهاروپاایی و روس از   هاای تجااری   گاروه وآمد  رفت

دو   ۀایارا  و روسای  در نیما   ابریشم میا    تجاراهمیت بسیار چشمگیر بود.  یازدهم/هیدهم
ترغیاب   بارای  با نیوذ در روسای   ارمدی تاجرا گروهی از ک  بود سده یازدهم/هیدهم تا جایی 

هدی  دادند. ب  وی ، تخت الماس تجار این انحصاری و واگذاری امتیاز  قرارداد بستنتزار ب  
ک  در چارچو   ببدددقراردادی با ایشا    0667/0173 سال کرد تا در تشویقتزار را   اقدا این 

دریاای خازر با  روسای  را با  خاود        ۀلاوز   آ ، بازرگانا  ارمدی سهم چشمگیری از تجاار 
، امدیت از سوی دیگر. (Куканова, 1977: 81-88, Kotilaine, 2005: 458) دادند اختصاص می

فراهم آورد تا بازرگانا  هددی نیز ایرا  و دریای  مداسبی ۀنسبی و رونق اقتصادی در ایرا  زمید
تجار  با روسی  تشخیص دهدد. لضاور فعاال و چشامگیر     ۀخزر را مسیر جذابی برای توسع

 بداابر بار ایان ادااا باود.     رخا  مااهدی  ت هددی در مهرهای مختلف ایرا  و نیز لاجی تاجرا 
یازدهم/هیادهم و اوایال    ۀدو  ساد  ۀمده لجم و کیییت این تجار  در نیم های انجا  پ وهش

دوازدهم/هجدهم اوج گرفت تا جایی ک  توج  دولت تزاری را ب  ضرور  لمایت از آ   ۀسد
 ,Wanner, 2013: 40-50, Gopal, 1988: 16-111) برانگیخات تجار  با هددوساتا    ۀو توسع

Юхт, 1994: 229-236.)  
ای جادی با  ایان روناق      ک  ضرب  رازین رخ داد استدکا رویداد روابط،درست در اوج این 

بود ک  لاضر ب  تمکین از سیاست تمرکزگارای   دُ های مورمی  ؛ وی رهبر قزاقروزافزو  بود
رو با    اقتادار زد  ب  تجار  دریاای خازر را راه مایثری بارای فشاار بار        تزار نبودند و ضرب 

-0671هاای  پیماا  وی در ساال   تشخیص داده بودند. استدکا رازین و مورمیا  هم گسترش او
رخا  را غار  کردند و ب  آتش کشیدند، ساپس با  دریاای خازر     ت لاجی 0670/0168-0160

                                                           
 :Гербер, 1760 با   کدید نگاه یو جها  در اصر صیو یرا آ  در تجار  ا یگاهو جا یازآبادن یتاهم ۀ. دربار0

 ,Котов, 1958: 32-33, Соймонов, 1763: 37-38, Лыcцов, 1951: 73-74, Бушев؛ 32

1978: 36-39, Курукин, 2010: 33 ؛Le Brun, 1725/3: 476-477, Struys, 1681: 233, 

Hanway, 1753/1: 260, Matthee, 2006: 55. 
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 ۀخااالر  رویدادساللی ایرا  دستبرد زدند. این  بددرهایهای تجاری و  ب  کشتی ند وهجو  برد
در چدد سده پیش را زنده کرد و امدیت و رونق تجاار  ایارا  و    ی کهنها های روس مبیخو 

 Дорн, 1875: 38-43, Kotilaine, 2005: 460) بارد  اهاب روسی  در دریای خزر را تا مدتی ب  

Gmelin, 2013: 41-51, .) ،ک  اکدو  بیش از پیش ارزش تجاار    را دولت روسی با وجود این 
 ۀو تهویات اقتادار خاود در لاوز     این تجاار  ای تأمین امدیت بر را دریافت  بود، محور جدو 

  0جدوبی ولگا ب  تکاپو انداخت.
 

  اكتشاف دریاي خزر ۀبرنام. 2
مداخت و تسالط بار ایان      آسیایی روسی  و ضرور  دریای خزر در تجار اهمیت روزافزو 

گاا    آ اکتشااف  در جهات   وادامات تاا  یازدهم/هیدهم  ۀاز اواخر سددریا لکومت تزاری را 
ها  تا این زما  بر اساس مدار  و مداب  موجود روس 8.(Kagarlitsky, 2008: 158-169) بردارد

دامتدد. مشهورترین گزارش بااقی ماناده از   مداخت ناقصی از دریای خزر و مداالق پیرامو  آ  
 ک  از آفانسی نیکیتین استای  مانزدهم سیرنام دهم/ ۀدریای خزر قبل از سد ۀیک روس دربار

و نارسایی از مسایرهای دریاایی رایاج در     کلیبرجای مانده است. اما نیکتین نیز گزارش بسیار 
 ماد  رخا  ب  دربدد و از آنجا ب  گایم  کشایده مای   ت آ  زما  ب  دست داده است ک  از لاجی

(Никитин, 1958: 12-13).   بارای اکتشااف دریاای خازر را تازار الکسای        جدینخستین گا
 ۀصاادر و زمیدا   ماورد فرماانی در ایان    . ویبردامت 0684/0133نف در سال میخائیلویچ روما

یاک ساال    .(De Planhol, 1990/5: 49) کارد فاراهم  را راهبردی  یرخا  ب  بددرت تبدیل لاجی
باا  نااا  فااد  کاااتوف در ساایری کاا  از دیگااری ، تاااجر روس پاایش از صاادور فرمااا  تاازار

 ۀخزر و سپس اصایها  دامات االماااتی درباار    غربی دریای  ۀرخا  ب  نیازآباد در کرانت لاجی
 . (Котов, 1958: 30-38) اهمیت دریای خزر گرد آورده بود

هاا بلکا     هاای آ  را نا  روس   این، االماا  اولی  از وضعیت دریای خزر و کران  وجود با
گشاود  یاک مسایر     پای  ب  بعاد در  تیموری ۀدوراواخر از ک   دندآور گرد اروپایی گردمگرا 
هاا   ایتالیایی پیشگا  بودند و االمااتی کا  آ   تاجرا بودند. در این میا   ز دریای خزراتجار  
در کداار ذهدیات قادیمی اروپاییاا  از ایان دریاا در چاارچو  مکتاب          مدتهل کردناد ب  غر  

نگاارا  دیگاری    توساط نهشا   و  3کاتاال  االلس دریای خزر در  ۀمبدای الرالی نهشبطلمیوسی، 

                                                           
 یم گ ۀدر کران یگرد یها بددرگاه یآباد و برخ با پومش تاجر ب  بددر فرح 0661در سال  یو همراها  و ین. راز0

 (.Дорн, 1875: 38-43) ج کردندرا تارا ینوال ند وو مازندرا  و استرآباد هجو  آورد

 .Bigdeli, 2003: 389-400ب :  کدید نگاهخزر  یایدر ینگار نهش  یشید اما ناقص از پ یاجمال یبررس ی. برا8
3. Catalan Atlas 
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 از ایاان دریااا گشاات  .(  0512)د.  8ابراهااا  اورتلیااوس و  .( 0464 )د. 0وفاارا مااائور چااو 
(Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 430-543).   از جملا  ایان   نیاز  جدکیدسو  و همراهاا  وی

. دریای خزر آغاز ماده باود   ژئوپلیتیک  یتتحولی بودند ک  در موقع ۀگروه دو  و خود نمایدد
 ،با  روسای    رخا ت چددسال پس از تصرف لاجی یعدی درست 0561/167 لدوددر  گروهاین 

 وبودناد   «مساکوی »بریتانیاایی با  ناا      مارکت ا  نمایدادگ سایر کردناد. آناا     ایارا   بخارا و 
با    د اروپاا را از راه خلایج آرخانگال   بگشایدد ک  قارار باو  از ولگا  یتجار مسیری خواستدد می

ایان  (. Morgan and Coote, 1886/1: 59-60, 97-98) وصال کداد   دریای خازر و پیراماو  آ   
هاا   بعاد بار مامار آ     ۀهای اروپایی بود ک  در ساد  آهدگ موجی از سیار  در واق  پیش ،گروه

ها را با  خاود    هولشتاین سهم چشمگیری از آ دو  افزوده مد و نمایددگا  انگلستا ، هلدد و 
های ابور و مارور  زمانی، مسیر ۀفاصل ۀدربارها  گروهک  ااضای این  یاالمااتدادند.  اختصاص 

ها  روس مداختای برای  و کیییت دریانوردی در دریای خزر گردآوری کرده بودند مدب  ارزنده
آدا   سااز در ایان زمیدا  را    کا  یاک گاا  مهام و دورا      چداا  باود.  های آ   از این دریا و کران 

 اه صایی ب  دربار ما  دو  هولشتاین ار سی گروهآلمانی و اضو  ۀدانشمدد برجستاولئاریوس، 
غربای   ۀکرانا ای از دریای خزر و  رخا  ب  نیازآباد نهش ت وی در سیر دریایی از لاجی ؛بردامت

اطیای در   و نهط  نما از دریای خزر تا ب  آ  روز ترسیم کرد ک  نخستین نهش  ب  نسبت واق آ  
ایش . باا افاز  (Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 535-542)  باود  نگاری ایان دریاا   تاریخ نهش 

پس از تثبیت اقتدار سیاسی دولت وی ه  وضعیت دریانوردی در دریای خزر و ب  مورد درآگاهی 
، ماور  ه بودجدیدی مد ۀآباد وارد مرلل نیازآباد و فرح بددرهای ۀصیوی بر میروا  ک  با توسع

دو   ۀبرای آزمود  این مسیر تجاری جدید ب  مراتب بیشتر مد. در نیم اروپایی تاجرا و موق 
ب  نیازآبااد را پیمودناد و    رخا ت اروپایی مسیر لاجی سیار  گروههیدهم چددین یازدهم/ ۀسد

ای  زمیدا   هاا  این اقدا  ۀمجموا .وضعیت دریای خزر گردآوری کردند ۀاالماا  جدیدی دربار
  .مدها  از دریای خزر و اهمیت آ  در ذهن روس یگیری تصویر جدید برای مکل

 
 دریاي خزر و پيرامون آن برابردر  رياستعماراهبرد  تکوین. 1

در تاریخ این کشور بلک  در تااریخ   فهط  اطیی، ن  سیاسی روسی  نهط  ۀظهور پتر یکم در صحد
نوساازی و   برایک   هایی اقدا  ۀبود. پتر در کدار مجموا های پیرامو  آ  دریای خزر و سرزمین

رانای دامات و ایان     انوردی و کشاتی ای ب  صدعت دری کرد  روسی  انجا  داد، توج  وی ه غربی
تا پایش از ایان، صادعت دریاانوردی و     . متگذا ولگا و دریای خزر نیز تأثیر ۀسیاست بر لوز

رانی روسی  ب  آ  لد از پیشرفت نرسیده بود ک  امکا  تأسیس ناوگا  پیشرفت  در دریای  کشتی
                                                           
1. Fra Mauro 
2. Abraham Ortelius 
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 خطار جاای پاذیرش    ب  دادند دیپلماتیک و تاجرا  روس ترجیپ میهای  گروهخزر فراهم مود. 
رخاا  با  دربداد یاا نیازآبااد را      ت خطر لاجی رخا  ب  رمت، مسیر قدیمی و کمت سیر از لاجی

وانگهی، دولت روسای  هداوز با  آ  لاد از اقتادار سیاسای       (. Hanway, 1753/1: 11) بپیمایدد
با   هاای دُ    دست نیافت  بود ک  بر لوزه دُ  و ولگا تسلط کاافی دامات  باماد. ماورش قازاق     

ای از این ضعف اقتدار سیاسی بود. چالش جادی دیگار    رازین ماهد برجست  استدکاسرکردگی 
بود کا  در   ای گسترده ۀاقتدار تزار ب  پهد ۀدامد ۀدر برابر تکوین ساختار امپراتوری تزاری، توسع

گاه دیرین جمعیت پرمامار  تنگرش جررافیایی مسلمانا  ب  دمت قبچاق مشهور است و سکون
. تسالط  (Khodarkovsky, 2002: 76-125) ین با خاستگاه قومی و فرهدگی متدوع باود صحرانش

سیاسای و نوساازی سااختاری     ۀهاا مارط ضاروری توساع     آ « کارد   متماد  »بر این اقاوا  و  
االماا  دقیق از سیمای جررافیایی و توپوگرافیک دریای خازر   نبودسو ،  ۀامپراتوری بود. نکت

هاای دقیاق    اکتشاافی و ترسایم نهشا     های د. رف  این کاستی ب  اقدا های پیرامو  آ  بو و کران 
     0نظامی نیاز دامت.
را برانگیخات تاا سیاسات     یکم پتر ها، ااملای از  ، مجموا دوازدهم/هجدهم ۀدر آغاز سد

تهدیادی   ،، ایرا  و هداد بخارا، تجار  با خیوه اهمیت؛ کار گیرد ب دریای خزر  برابرای در  وی ه
 اداوا   ب جذابیت دریای خزر  ،سرانجا  راهزنا  دریایی متوج  تاجرا  روس بود و ۀلیک  از نا

هاا   نیوذ روسی  ب  سرزمین ۀدامد ۀهای آ  و در صور  امکا  توسع مسیری برای تسلط بر کران 
-Курукин, 2010: 14-30, Kostenko, 2004: 112) از این جمل  بودند های گر  جدوبی و آ 

در جایگااه   و آ  ترییار  ماکل گرفات  تری  بزرگ تحولها خود بر محور  نگیزهاین ا ۀهم. (125
. باود  در نظا  نوین جهانی پیرامو  ب  کانو  نیم  ۀتمش در جهت گذار از لوزجهانی روسی  و 

تمرکزگرایی سیاسی و نوسازی صادعتی در داخال ایان کشاور و پیاماد       ،پیش مرط این تحول
این ترییار  مهمی از  ۀمرللک قدر  استعماری مدای بود. ی جایگاهدر روسی   ظهورجهانی آ  

نگر وی مدیریت مد. پتر پاس از   رهبری خردورز و آیدده ب زمامداری پتر و  ۀراهبردی در دور
یافات تاا توجا      صات فرپیروزی در جدگ ممال و تثبیت قدر  روسی  در ممال مرق اروپا، 

گزارمای کا  کساتدکو با       بداابر د. خویش را بر ساماندهی وضعیت مرزهای جدوبی متمرکز کد
 هاییدساتور دامت و در میاا    های جدو  مرقی سرزمینای ب   دست داده است پتر توج  وی ه

خا  خیوه صاادر ماده    سییر پتر ب  دربارِ و ک  خطا  ب  بکوویچ چرکاسکی، ماهزاده چرکس
با  دریاای   بود، گردآوری االماا  و بررسی امکا  بازگشایی یک مسیر آبای از رود جیحاو    

ایان سیاسات پتار کا  مبداای سادد       .  (Kostenko, 2004: 121-128)خورد نیز ب  چشم میخزر 

                                                           
 .Hughes, 1993: 3-33ب :  یدکد نگاه ید زم یندر ا ییا و نهش اروپا ی در روس یدجد ینگار نهش  یشیدۀپ ۀ. دربار0
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، بایش از هار چیاز از اهمیات     0قارار گرفتا  اسات   « پتر کبیر ۀوصیت نام»مشکوکی موسو  ب  
کارد. سیاساتی کا      جاو مای  و راهبردی تجارتی لکایت دامت ک  تازار در هددوساتا  جسات   

   (.Wanner, 2013: 44-59) با جدیت پیگیری کردند جانشیدا  وی نیز آ  را
ماری افسرا  نظامی کارکشت  در امر دریانوردی را کا  برخای از   م 0086/0704 پتر از سال

خاستگاه اروپاایی داماتدد و برخای دیگار      3و یوها  گوستاو گربر 8فارد ها چو  کارل فا   آ 
بارداری از دریاای خازر و     اف و نهش روس بودند، مأمور اکتش 4چو  فدور ایوانویج سایمونف

چداد ساال مشارول گاردآوری      فاارد  فاا    گاروه  .(Бутков, 1869/1: 5-6) های آ  کرد کران 
ایان   ۀنتیجا  .ها و جزایر آ  باود  برداری از این دریا و کران  دریای خزر و نهش  ۀاالماا  دربار

هاای آ   با  آکاادمی     کرانا  از این دریاا و   ای نهش  در قالب 0780/0034را در سال  ها پ وهش
دیگرانی نیز در این زمید  تمش کردند از جمل  گوستاو گربار  سلطدتی الو  روسی  تهدیم کرد. 

ای با  نسابت    غربی آ  باود و نهشا    ۀک  در لشکرکشی پتر مشرول اکتشاف دریای خزر و کران
 ۀ، کاار نهاایی در زمیدا   هاا  این ۀ هم با. (Гербер, 1760: 1-73) دقیق از این دریا نیز فراهم آورد

 ۀنگاار برجسات   ، دانشامدد و نهشا   5از دریای خزر ب  گیو  دولیل یالمی و مستدد ۀترسیم نهش
دولیال   ۀاقامت در فرانس  با او دیدار کرده بود. نهش ۀفرانسوی سیارش مد ک  پتر خود در دور

 ک  الان  ود. چدا تهی  مده ب با روش المی ترکیبیتا آ  زما  دریای خزر بود ک   ۀنخستین نهش
این نهش  بود از مدااب  مختلیای    ۀدر پ وهشی مستهل بررسی کرده است االمااتی ک  مبدای تهی

؛ از جمل  مماری گزارش بومی، االماا  سیالا  و دریانوردا  روس و اروپاایی  گرد آمده بود
 باود  گرجای  ۀزاد اماراف    ساابا اوربلیاانی،  متعلق ب  ساولخا  ک  و یک االلس جررافیایی بومی

(Allen, 1956: 137-150)تارین نهشا  از دریاای خازر تاا آ        ترین و جزئی دقیق ،. الرح دولیل
و نهااط   ها جزیرهتر از آ  چدد سده بعد فراهم مد. در الرح دولیل  روزگار بود و الرح پیشرفت 

 وی ه مختصا  جررافیایی کرانا   ای دریای خزر نیز با دقت قابل قبولی ضبط مده بود و ب  کران 
ای تعیین مده بود. این نهشا  راهدماای    سابه  قیهاز با جزئیا  بی ۀغربی یعدی لوز ۀکران و پس

هااای بعاادی  دریااای خاازر در دهاا  ۀارزماامددی باارای گسااترش تصاارفا  روساای  در لااوز
 ۀبرناما  ی،اکتشااف  هاای  زما  با این اقدا  . هم (Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 486-487)بود
نیز پیش برده مد ک  گشاایش   رخا ت ولگا در لاجی در مصب رود یاییدرناوگا   یک یستأس

دیپلماتیاک   گروهای در ر س  0702/0033لیدسکی کا  در  آ  اهمیت راهبردی دامت. آرتمی وُ
و  رهسااپار مااماخی و اصاایها  مااده بااود و در پومااش ایاان ساایار  مأموریاات جاسوساای 

                                                           
 .Resis, 1985: 681-682, Subtelny, 1974: 663ب :  کدید نگاهآ  از جمل   یرامو سدد و مبالث پ ینا ۀ. دربار0
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گمامات    رخا ت فرماندار نظامی لاجینخستین  ادوا  ب دامت در بازگشت  اخبار آورد  دست ب 
با    لیدساکی رخا  و تجهیز آ  ب  یک بارانداز نظامی مادر  و انتصاا  وُ  ت مد. بازسازی لاجی

 ,Gmelin) جدیدی در تاریخ دریای خازر لکایات دامات    ۀفرمانداری نظامی آ  از آغاز دور

2013: 51.) 
های آ  با افاول   بر دریای خزر و کران  پتر برای تسلط ۀبلددپروازان ۀاز موربختی ایرانیا ، برنام

زماا    پیرامو  آ  از جمل  میروا  و دریای خزر هم ۀاقتدار سیاسی دولت صیوی و آمیتگی لوز
جاوال  نیروهاای    ۀارص ،دوازدهم/هجدهم ایالت میروا  و کرسی آ  مماخی ۀ. از اوایل سدمد

 ۀهاا با  محاصار    این ماورش . ودندها ب در ر س آ  و آوار گیاجتماای تمرکزگریز مد ک  اقوا  لز
مدجر مد. بار اثار ایان     ، سرخای خا  لزگیمتحدش لاجی داود و رهبریمماخی و تاراج آ  ب  

هاا را   روس کا  مامار آ    تاجرا ها نیز ب  تاراج رفت و جمعیتی از  های روس خان  واقع  تجار 
ا   تااار و مااار کاااالی ایشاا« هاازار تومااا  دچهارصاا»انااد باا  همااراه  باارآورد کاارده نیاارسیصااد 

ای معاادل   سارمای   هانوی ب  بازرگا  روسی اماره دارد کا  . (Bakikhanov, 2004: 147-149)مد
(.Hanway, 1753/1: 11) از دست داد« و دویست هزار کر»

الز  را با  پتار داد    ۀبهان رویداداین  0
های دریاای خازر    الرخا  ب  ایرا  و تصرف کران  اش را برای لشکرکشی از ولگا و لاجی تا برنام 

های آ  بود کا    از تسلط اثمانی بر دریای خزر و کران جلوگیری هدف اصلی وی، املی کدد. را 
ای کاری ب  قدر  رو ب  گسترش روسی  و مدااف  تجااری چشامگیر آ      ضرب  ،در صور  تحهق
االمااا   متأخر صیوی و  ۀتجاری دورهای  ارتباطبا توج  ب  در این زما ، کرد.  در آسیا وارد می

اهمیات   لیدساکی، ویا ه، دساتاورد سایار  آرتمای وُ     و ب  جهانگردا های  مده از نومت  گردآوری
 بارای پتار رومان ماده باود     تا لاد زیاادی    و تجار  آ  های ایرانی دریای خزر کران اقتصادی 

(Лысцов, 1951: 16-34, Бушев, 1978: 236-247 .)درناگ وارد امال ماد و هدگای را      بی پتر
 های ایرانی دریای خزر کرد و خود نیز در دربدد وضعیت را با  تماماا نشسات    مرال کران مأمور ا

(Курукин, 2010: 63-78)    اما زما  کافی نیافت تا از این لشکرکشی و امرال ایارا  بهاره کاافی .
اللبای   رگذمات بدیااد راهبارد توساع     د 0785/0036 ساال  زمانی ک  پتر کبیر دربا این لال، ببرد. 

 گذاری مده بود. های آ  پای  دریای خزر و کران  ۀروسی  در لوز
 

 ميراث پتر كبير و سياست كاترین دوم؛ گذار به عصر مدرن
اساسای در   یسازی در تاریخ دریای خزر و ماهد ترییر سرنومت دورۀ، هجدهمدوازدهم/ ۀسد

 ظهور تادریجی جررافیایی دریای خزر و  یتبود. موقع تواز  قوای ایرا  و روسی  در این لوزه
کرد ک  رقابت اصلی بارای تسالط بار     یک قدر  استعماری مدر  ایجا  می جایگاهدر  روسی 

                                                           
 .Aimé-Martin, 1780/4: 120-121, Бутков, 1869/1: 1-12ب :   کدید نگاه همچدین. 0
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 ۀآ ، برناما  پیاماد بحارا  جانشایدی   و  آ  میا  ایرا  و روسی  جریا  دامت  بامد. مرگ پتر کبیر
ایرانی پیرامو  آ  را مختل کرد و  های والیتبرای تصرف کامل دریای خزر و  تزار ۀبلددپروازان

هاا   فرصتی المیی را ک  با سهوط دولت صیوی برای تحهق این رؤیا فراهم ماده باود از روس  
رخا  گرفتار الااو  مد و جمعیت زیاادی  ت لاجی 0787/0040از سوی دیگر، در سال  گرفت.

زماا ،   وکام هام   . بیش(Gmelin, 2013: 51) از اهالی این مهربددر در لال توسع  از میا  رفت
دو  درالهماسبهلی خا  افشار )نادرماه بعدی( با تکی  بر نبوغ سیاسی و نظاامی خاود توانسات    

فرماندهی خود متحد و روسی  و اثماانی را با  تار      پرچمایلی را زیر  ۀده ، نیروهای پراکدد
ز تاجگاذاری  یاک ساال پایش ا    ناادر های امرالی در ممال و غر  ایارا  وادار کداد.    سرزمین

گدجا    قارارداد  درراناد و  ب اهاب ساوالق در مامال دربداد     را ب  پشات رود  ها توانست روس
لاق سیاسای ایارا  بار جداو  قیهااز را تثبیات         کارد نا امضاا  و( ک  با آنا ایوانو0047/0735)

 .  (Курукин, 2010: 346-367, Ahmadi, 2008: 194-197)کدد
بارای لکومات تازاری رومان ماده و روناق        با وجود این، اهمیت راهبردی دریای خزر

دریای خزر و در برابر اثمانی  ۀو ضرور  لیظ نیوذ در لوزچشمگیر تجار  روسی  با آسیا 
 ,Куканова, 1977: 100-134) کارد  راهبرد توسع  اللبی پتر در این لوزه را ایجا  مای  ۀادام

Никонов, 2009: 149-170, Wanner, 2013: 40-51 .)بودند ک   یافت فرصت ده   دو هاروس
. دهداد  اداما   ایارا   ساوی از  ینگرانا  هرگونا   ازدور  با  را  یبردار و نهش  یاکتشاف یتکاپوها
 ۀبرناما  در برجسات   نظاامی  افسارا   از دو هار  گربار  یوها  و سایمونف فدور ک  هایی گزارش

 هاای  دها   در برناما   اینک   دهد یاند نشا  م آ  ب  دست داده یها خزر و کران  یایاکتشاف در
گازارش میصالی از    ۀارائا  ضامن  ساایمونف . ماد  دنباال  جادیت  باا  نیز پتر درگذمت از پس

لشکرکشی دریایی پتار کا  خاود در آ  لضاور فعاال و مایثری دامات، االمااا           چگونگی
داد.  نظر ب  دسات مای   مورد ۀتجار  در این دریا و وضعیت آ  در دور ۀکارآمدی نیز از پیشید

هاای آ ،   سیمای جررافیایی دریای خزر و جزایر و کرانا   مورد دردی همچدین، گزارش سودمد
 نیااز  بارای ماداخت ایان دریاا و تسالط بار آ  آماده باود          ها و دیگر االماا  مورد مسافت

(Соймонов, 1763: 30-135, 204-339)     یوها  گوستاو گربر هلددی نیاز کا  مانداد ماماری .
ای  نهشا   ۀی  ب  خدمت درآمده بوده، افزو  بر تهیدیگر از افسرا  نظامی اروپایی در ارتش روس

غربای دریاای خازر     ۀهاای کرانا   های آ  گزارش دقیهی نیز از سکونتگاه از دریای خزر و کران 
مدااب ، سایمای    ۀنظامی دامت. در این گزارش االماا  کارآمدی دربار استیادۀفراهم آورد ک  

 کمیت مکا  ماورد نظار ارائا  ماده باود     مداسی، مداب  ثرو  و لا جررافیایی، جمعیت و مرد 

(Гербер, 1760: 25-75.) اصار   هاای  دگرگاونی روسای  متاأثر از    ،هاا  باا ایان تحاول    زما  هم
ماد    های المی و فدی و صدعتی در غر  با متا  بیشتری در راه صدعتی رومدگری و انهم 

پتار یکام ماتا      ۀدامت. نوسازی صدعتی و فرهدگی روسی  ک  در دور می مد  گا  بر و غربی
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ایان   راهبرد همگرایی با غر  اداما  یافات.  از  وی پیرویو با کاترین دو   ۀدر دور ،گرفت  بود
بود؛ اقتصادی کا  تجاار  باا     تحول اقتصادی تا لد زیادی مدیو  رونق اقتصاد تجاری روسی 

 ,Ananich, 2006: 394-398, Kotilaine, 2005: 442-484) مرق سهم چشمگیری در آ  دامت

Wanner, 2013: 45-59.)  
تأسیس ناوگا  نظامی مدر  باا تکیا     برایک  سیاست نادرماه افشار  اداا کرددموار بتوا  

بر توا  یک مهددس انگلیسی ب  نا  جا  التو  پاسخ ب  چالشی بود ک  از سوی روسای  متوجا    
انگلیسی بود تجاری  مرکت ۀنمایدددر اصل التو  لضور سدتی ایرا  در دریای خزر مده بود. 

ایان   ۀمأمور بازگشایی مسایر تجااری دریاای خازر و توساع      در چارچو  توافق با روسی ،ک  
تازاری کا  از    ۀدر مهایس  باا روسای  . (Spilman, 1742: 23-26) تجار  ب  هددوستا  مده بود

 ,Le Donne) کرد مرزهای جدوبی پیگیری می برابرنهم/پانزدهم ب  بعد راهبرد معیدی را در  ۀسد

2004: 23-37, Sunderland, 2002: 33-55)  ، ثبا  سیاسی و ساختار دولت مدر   نبوددر ایرا
 گرفتا  هاایی کا  در ایان زمیدا       دریای خزر و سیاست برابرمعین در  یراهبرد گیری مکلمان  
دریاای   برابار سیاست نادرمااه در   های مخصی پادماها  بود. مد تابعی از تدابیر و دریافت می

هاای هاانوی، بازرگاا      با این لال، بر اساس یاددامات  کرد. ز همین مدطق پیروی میخزر نیز ا
تجااری باا ایارا      رواباط  ۀتوساع  دنباال  ب ک  در این زما   مسکوی مرکت ۀو نمایدد انگلیسی

بارای تأسایس    ، همکار ویالتو  و وودروف های دانیم ک  اقدا  می و مواهد سددی، برآمده بود
هاا   ت لضور ایرا  در دریای خزر با مخالیات و کارماکدی جادی روس   ناوگا  دریایی و تهوی

 هاانوی لال،  هما در . (Hanway, 1753/1: 192-198, Ahmadi, 2008: 326-328) مد رو روب 
لضور تاریخی در دریاای   با وجودها  ک  ایرانیاید کدد؛ برانگیز نیز اماره می ب  یک واقعیت تأمل

از  هاربداد وری دریانوردی و نیروی نظامی و تسلط بر افد ۀددر زمی ،در آ سدتی خزر و تجار  
وری باا  افدا  ۀماندگی در زمید . این اهب(Hanway, 1753/1: 195) تر بودند ها بسیار اهب روس

دریاای خازر    ایرانی ۀکران تأسیس ناوگا  دریایی در ۀمرگ ناگهانی نادرماه و ناکا  ماند  برنام
 کرد. بازها بر این دریا  سجویی رو سلط  ۀرا برای ادام میدا 

در  نسابی  جدیادی از ثباا  سیاسای    ۀ( دور . 0716-0768کارآمد  کااترین دو  )  با روی
 وفادارقدرتمدد ادام  یافت. کاترین دو  خلف  روسی  آغاز مد ک  تا پایا  لیا  این فرمانروای

 کااترین  ۀود. در دورهای وی برای ارتهای جایگاه جهانی روسای  با   برنام  ۀدهدد پتر کبیر و ادام 
تمرکاز  درونای ایان کشاور     ۀآمیاز باود و وی بار توساع     بیش صلپو  روسی  با اروپا کم روابط

نیوذ روسی  در راستای جداوبی   ۀراهبرد گسترش دامد ،پتر ۀدامت. اما در مهایس  با دوربیشتری 
 ,Cohen, 1996: 55-68, Sunderland) و جدو  غربی با مد  و تمرکاز بیشاتری دنباال ماد    

صاادرااظم و مشاااور نزدیااک کاااترین خااود   ،0پااوتمکینگریگااوری . کدیاااز (45-51 :2002

                                                           
1. Gregory Alexandrovitch Potemkin-Tavricheski (1739-1791) 
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جداو  را بار    ۀریزی و مدیریت راهبرد دولت تزاری در جهت توسع  نیاوذ آ  در لاوز   برنام 
دانشمدد جوانی ب  نا  سااموئل گوتلیاب گملاین مأموریات      0024/0771 اهده دامت. در سال

و االمااا  دقیهای از   کدد سیرهایی اکتشافی و جدوبی دریای خزر های غربی  یافت تا ب  کران 
ایان مجمواا    گملاین در   (.Gmelin, 2007: xvii-xxvii, 2013: 25-86) دایان لاوزه گاردآور   

لیا  گیاهی و جانوری، جمعیت، وضاعیت   ک  از و دقیهی االماا  میصل ها در کدار گزارش
های گذرا اماا مهمای    بود امارهه دمداالق ساللی و جزایر دریای خزر گردآور سیاسی و تجار 

برخی از این مداالق برای تأسایس تجارتخانا  و باراناداز دامات کا  از       مداسبوقعیت نیز ب  م
سالیا  و لدکارا  در ساالل جداو      .کرد میلکایت ی  برای این دریا روس های راهبردی برنام 

  .(Gmelin, 2007: 21-45) غربی از جمل  این نهاط بود
 برابار روسای  در   راهبردی سیاستمود ک  از ترییر  تر می زمانی رومنها  تمشاین اهمیت 
باا روی   کا   ایان اسات  . واقعیات  بامایم  ی خزر پس از درگذمت نادرمااه آگااه  تجار  دریا

ناخومایدد همکااری التاو  باا نادرمااه، روسای  مشاارکت باا         ۀکاترین دو  و با تجربکارآمد  
رد تسالط  راهبا انگلستا  یا دیگر کشورهای اروپایی در تجار  دریای خزر را کدار گذامات و  

لجام و اهمیات    دوازدهم/هجدهم ۀدو  سد ۀدر نیمرا در پیش گرفت.  بر این دریا انحصاری
تبار باا تأسایس    و گروهی از بازرگانا  ارمدی ایرانی معداداری افزایش یافتمکل  این تجار  ب 

نهاش مایثری در    تااجرا  تجار  روسی  و ایرا  برآمدند. ایان   ۀتوسعدنبال  ب  0«مرکت ایرا »
جاای  ار  محور جدو  دامتدد. اماا خیلای زود   ب  اهمیت روزافزو  تج تزاریج  لکومت تو

یازدهم/هیاادهم و  ۀبااورژوازی تجاااری روس دادنااد کاا  در گااذار سااد   ۀخااود را باا  البهاا 
و باا ایشاا  از در    وی ه پس از اصملا  ساختاری پتر یکم ظهور کردناد  دوازدهم/هجدهم، ب 

ایان تجاار  ماامل    . (Юхт, 1994: 102-127, Никонов, 2009: 239-280) رقابات برآمدناد  
ممال و ممال غربی ایرا  از اساترآباد   بددرهایو  آستراخا مد ک  بین  دادوستد روزافزونی می
   8تا دربدد جریا  دامت.

دنباال دامات. در    رویارویی گریزناپذیر روسی  و ایرا  در دریای خازر را با    ،وضعیتاین 
در ر س یاک  را  3یک افسر روس ب  نا  مار  وایدویچپوتمکین  ،جدگ روسی  و اثمانی ۀآستان
قیهااز و   جدو  ایرانی های خا تا ضمن برقراری تماس با  کرد دیپلماتیک مأمور-تجاری گروه

تهویت لضور روسی  در دریای خازر   ۀها زمید های دوجانب  با آ  نام  توافق بستنممال ایرا  و 
 یعدای خاود   ۀمکین مأمور مد تا در همراهای باا بارادرزاد   فراهم آورد. همچدین از سوی پوترا 

                                                           
1. Персидскя Компания 

 ,Куканова, 1977: 155-169, Маркова, 1959: 106-122, Рябцев با   کدیاد  نگااه  همچداین . 8

2012: 45-53, Абдуллаев, 1965: 543-554, Атаев, 1991: 126-352. 
3. Mark Voinovitch 
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. یاد زماایرا ب یاسیس پیما  یک بستن ۀیدکدد و زم یدارد زندخا  دایمربا ال ینژنرال پاول پوتمک
 یرانای ا یهاا  کران  یرا ،بر ا زندمد  لکومت خا  مداخت  یترسمب  یدر ازا قرارداد این بدابر

 ۀخاورد  توافاق مکسات   کارد   زناده در واق   این پیشدهاد. دم میدریای خزر ب  روسی  واگذار 
نیز  زنددر آ  موقعیت ک  خا   وگوها گیتب  مکلی دیگر بود. اما این  (0784/0037) استانبول

ااتمادی ب  پایگاه سیاسی خود در ایرا  ندامت محکو  ب  مکست بود. با ایان لاال، وایداویچ    
خاا  مایروانی،    ، مصاطیی ای خا  قبا   یی با فتحعلیها نام  بیکار ندشست و پس از امضای توافق

اهلل خا  فومدی ک  بر اساس آ  قاوانیدی بارای تضامین امدیات      میرمصطیی خا  تالش و هدایت
انادازی تجارتخانا  و تأسیساا      تجار  در دریای خزر درنظر گرفت  مده بود، در تکااپوی راه 

هاا با  ایان     روس. (Дубровин, 1886: 152-183) جدوبی دریای خازر برآماد   ۀدریایی در کران
فعالیت تجاری ایرانیا  در دریای خزر و مهابلا   و مسیر کارمکدی در  ندنکردنیز بسدده  ها اقدا 

(. McNeil, 1838: 30-31) در پایش گرفتداد  را جدوبی  ۀدر کران بددرها ۀسازی و توسع با کشتی
چو  آقامحمادخا  قاجاار با      در این مرایط بخت با ایرانیا  یار بود ک  فرمانروای هوممددی

فراست دریافت ک  لضور وایدویچ زنگ هشدار جدی برای ایرانیا  است و وی و همراهاانش  
 ,Бутков) برخوردی کا  کااترین را غاافلگیر کارد و برآمایت     کرد.  آموراده ۀرا وادار ب  تخلی

1869/2: 84-92, Pollock, 2006: 240-241, 284-286.)     دخا  و اماا فرجاا  نااگوار آقامحما
 ۀدر سدآ  قدر  بر این دریا ب  معدای تثبیت اقتدار  در دریای خزر روسی  و فدی برتری نظامی

 سیزدهم/نوزدهم بود.
 
 نتيجه

تمش مد تا با تحلیل االماا  موجود در اسداد و مواهد تااریخی و کاربسات    نومتاردر این 
ای از  ن، جلاوه ایئال والرمات  ایمانو 0«جهانی نظا » ۀمداختی در چارچو  نظری یک الگوی روش

تجار  دریایی مرتبط با ایرا  ردیاابی ماود.    ۀترییر نظا  اقتصاد جهانی و تأثیر آ  بر یک لوز
ترییر برای لیا  تجاری ایرا  نمایانده ماود.  این هدف آ  بود ک  بُعدی از پیامدهای اقتصادی 

 ۀپایا  سددهم/مانزدهم تا های سده ۀآ  در فاصلژئوپلیتیک ، دریای خزر و تحول با این هدف
بر این لوزه ب  نسابت مریاول قارار     نومتارانتخا  مد و کانو  تمرکز این  دوازدهم/هجدهم

دهم/ماانزدهم دریاای خازر کاانو  یاک       ۀسد ۀک  این بررسی نشا  داد، تا آستان گرفت. چدا 
یوناد  آ  مارق با  روسای  و اروپاای مارقی پ      راهتجار  دریایی ب  نسبت محدود بود کا  از  

مسالما  و   بیشتر، ابتکار امل و نهش محوری در اختیار مردمانی بود ک  زما خورد. در این  می
دهم/مانزدهم و ب  موازا   ۀدو  سد ۀزیستدد. از نیم تبار بودند و در پیرامو  این دریا می ایرانی

                                                           
1. World-System 
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یک دولت اساتعماری و مادر ، معاادال  لااکم بار لیاا         جایگاهظهور تدریجی روسی  در 
رخا  )آستراخا  بعادی( آغااز ایان    ت جاری دریای خزر نیز ترییر کرد؛ تسلط روسی  بر لاجیت

دهم/مااانزدهم و  ۀترییاار راهبااردی بااود و رونااق چشاامگیر تجااار  آساایایی روساای  در سااد
کردناد از   نهش اصالی را در آ  اییاا مای    -اام از ارمدی و مسلما  -یازدهم/هیدهم ک  ایرانیا 
مهم  ای دوره هجدهمدوازدهم/ ۀها لکایت دامت. سد ریا در نگاه روساهمیت روزافزو  این د

 دریاا  ایان  ژئوپلیتیکتجاری دریای خزر بود؛ ارتهای روزافزو  اهمیت کددده در تاریخ  و تعیین
را  یمدر  دولت تازار  یجهان نظا  اقتضاهای چارچو  در و روسی  اقتصادی رونق با راستا هم

 مداسایی اکتشافی، راهبرد این دستاورد. برانگیخت آ  برابردر  نیمع یاکتشاف یراهبرد یرب  تدب
هاای آ  باود. تأسایس ناوگاا       آ ، تسلط نظامی بر این دریا و کران  ۀخزر و نتیج دریای المی

اطیای در تااریخ نظاامی ایان      ۀنهطنظامی آستراخا  و تعیین آرتمی ولیدسکی ب  فرماندهی آ  
مان  از تادبیر راهبارد معیدای در     ،آ  نتیجۀسیاسی و آمیتگی دریا بود. در ایرا ، فروپامی نظم 

این ترییر بود؛ نادرماه افشار ک  آگاه از تهدید روزافزو  روسای  و اهمیات راهباردی آ ،     برابر
فرصت ب  انجا  رسااند  آ  را   ،اندازی یک ناوگا  نظامی در این دریا مده بود دست ب  کار راه

ماندگی المی و فدای ایارا     . اهبندامتددگاهی و نگاه راهبردی نیافت و زمامدارا  بعدی نیز آ
جاویی   دریانوردی اامل مهم دیگری در تبدیل دریای خزر ب  میدا  بازی برای سالط   ۀدر لوز
تدافعی آقامحمدخا  قاجار نیز بسیار دیرهدگا  و محکاو  با  مکسات     های ها بود. اقدا  روس

ها ب  مداخت المی و فدی از دریاای   هم/نوزدهم، روسسیزد ۀسد ۀآستانبود؛ تا این زما  یعدی 
های آ  دست یافت  و ناوگا  نظامی آستراخا  بر آ  مسلط مده باود. ایان تسالط،     خزر و کران 

 زمیدای پیشروی  ۀضروری تداو  رونق اقتصادی روسی  در پیوند با تجار  آسیایی و ادام ۀمهدم
یا بود. تحولی ک  دریاای خازر در کاانو     قلمرو استعماری لکومت تزاری در دو سوی این در

 ۀکدداد  سیزدهم/نوزدهم دربرگرفات و تعیاین   ۀآ  قرار دامت، کل لیا  تمدنی ایرا  را در سد
 با روسی  و جها  بود.  ایرا  ۀآیدد روابط
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