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Abstract
The process of neighborliness between Iran and Russia began in the middle
of the sixteenth century and was implemented until the end of the same
century. In the meantime, the two sides pursued diplomacy backed by
common enemies and business incentives. Potentials for tensions emerged
during the first half of the seventeenth century with the restoration of Iranian
sovereignty over its Caucasian territory from Ottomans and the Russian
efforts to break into Georgia and Dagestan. However, the balance of forces
prevented the situation from becoming worse. This situation continued until
Peter’s reign in the late seventeenth century. This article attempts to examine
the evolution of Iranian-Russian relations from the attempt to military
cooperation to the direct and indirect conflicts in the 17th century. The
method of writing is descriptive-analytical based on the analysis of data
extracted from primitive sources and authentic research. This study seeks to
answer the question of why in the process of developing bilateral relations,
despite potentials for cooperation, potentials for tension led to conflicts
between the two sides. The result of this study shows that Russia was not
able to face Iran directly in the 17th century, so it benefited from the
nurturing activities of its citizens, especially Don Cossacks, along the Iranian
Caspian coast, and on Caucasian issues, it was also advancing with the
recruitment of local rulers and fortifications in the buffer zones between its
territory and Iran. Russia’s key goal was to dominate the strategic segments
of the North-South Corridor both at sea and on land.
Iran’s historical relation with Russia dates back to about a thousand
years, and in addition to trade, it includes the Varangians’ invasion to Iran
via both land and the Caspian Sea during the 9th to 11th centuries. The history
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of official relations between Iran and Russia goes back to the reign of Ivan
III of Russia. Realizing the importance of the Aq Qoyunlu, he sought to
establish relations with them. Although Uzun Hasan responded to the
embassy initiatives, he did not prioritize relations with distant neighbors.
The turning point in Iran-Russia relations was the fall of Kazan in 1552 AD
and Astrakhan in 1556 at the hands of Ivan “the fourth” and beginning of
neighborliness between Iran and Russia through the Caspian Sea.
The official relations between Iran and Russia were formed in the second
half of the sixteenth century on three axes: trade, political-military
cooperation, and geographical conflict, consequently, tensions between the
two countries were not unexpected in such a situation.
During the period between the two countries’ maritime neighborliness in
1556 and their land contacts in 1591 and 1604, the first capacities of tensions
arose in relations between the two countries, indicating further complications.
The desire of Tsarist Russia to receive the ownership of west coast of the
Caspian Sea from Iran was revealed in the case of the Vasilchikov embassy in
1587. Of course, Iran's firm stance against Russian movements on its borders
became apparent in the late 16th and early 17th centuries.
In the meantime, the internal engagements of the two sides and their
priorities in the face of their enemies led both sides to try to rely on the positive
and constructive aspects of relations and contain the capacities of tension. As
during the First Russo-Persian War (1651-1653), Tsar Alexei, the father of
Peter, and the architect of many of Russia’s foundations of power, quickly sent
an ambassador to make peace, or even during Razin’s invasion to Iranian ports
of the Caspian Sea from Darband (Derbent) to Astarabad, Russia kept its
diplomatic wing very active in its relations with Iran.
If in the late sixteenth century the confrontation with the Ottomans and
the Shaybanids was a serious incentive for the parties to cooperate, but with
the fall of the Shaybanids at the end of the sixteenth century and the end of
the Iran-Ottoman conflict, especially with the Treaty of Zuhab in 1639,
Trade and neighborhood requirements became the main drawbacks of
relations; while the Russian side pursued a dual game in its relations with
Iran based on its activities on the coasts of the Caspian Sea and established
Caucasian communications.
Iran’s action to destroy Russian castles on the banks of the Sunzha River
and expelling the Russian trade delegation with diplomatic cover, followed
by the plundering of Iranian shores by Russian Cossacks, were three Pieces
of evidences of the severity of relations that did not tend to be obvious. In
1653, following the success of the Sunzha River operation, Khosrow Khan
Shervani was ready to march to Tersky, but Shah Abbas II preferred the path
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of diplomacy. On the issue of the Cossack’s attack, Iran also preferred to
respond to Russian diplomacy.
Russia’s proliferation on the Caspian Sea coasts and its infiltration into
Dagestan and Georgia were the main roots of tensions in relations between
the two sides, which were managed due to Iran’s balance of power and
relative superiority.
Although the benefits of trade with Iran for Russia and the interests of
Russia from being the route for Iran’s trade with Europe was very important
to Moscow, but in a model reminiscent of the conflict between the Golden
Horde and the Ilkhans in the Caucasus, the Kremlin sought to dominate both
the sea and the land route, pursuing indirect destructive actions in its
relations with Iran in the cases of Caspian sea shores and the Caucasus that
overshadowed at least its own short-term interests.
The Russian governors of Astrakhan and Tersky had been cooperating
with the Cossack bandits at many times, similar to the Khazar Khaganate’s
action in 913 AD, which allowed the Varangians to cross their territory and
move from Don River to Volga river and to the Caspian Sea to access
Iranian shores for plundering the civilians. With so much evidence, these
governors' coordination with Moscow cannot be questioned. Therefore,
duplicitous behavior and indirect persecution should be considered part of
Moscow's policy towards Isfahan.
In the seventeenth century, Russia, in the balance of power with Iran, was
gradually trying to change the balance in its favor. The Tsars’ continued
efforts to establish relations with the Dagestani and Georgian elites,
especially with those who were dissatisfied with Iran. Russia’s failed
attempts to make its relations with several Georgian elites to a bargaining
tool with Iran and interference in Georgia’s affairs, were examples of
Moscow’s soft political approach in its rivalry with Iran during seventeenth
century. However, the invasion of Iran by Peter the Great in 1723 marked
another aspect of a macro-politics, a policy that continued from the Ivan the
“fourth”, Boris Godunov, and the Romanovs in three dynasties.
It can be said that the developments of Iran-Russia Relations during
seventeenth century showed that the relations between the two sides should have
been considered as an equation in which the key effective factors were
geopolitical conflict, commercial and political interests, rivalries, cooperation
and competition in foreign policy, which over time, the results were different.
Keywords: Caspian Sea, Caucasus, Dagestan, Don Cossacks, Georgia,
Safavid Iran, Tsarist Russia.
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از تالش براي ائتالف تا تيرگی مناسبات؛
تحول روابط ایران و روسيه در سدة هفدهم
منصور صفتگل
استاد تاریخ ،دانشگاه تهران



سيد مهدي حسينی تقیآباد

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورۀ اسالمی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -3131/33/31 :تاریخ تصویب)3133/40/13 :

چکيده
ف رایند همسایگی ایران و روسیه در نیمۀ سدۀ شانزدهم آغاز و تا اواخر همان سده عملیی شیدد در ایی
فاصله دو طرف دیپلماسی را با پشتوانۀ دشمنان مشترک و انگیزههای تجاری بهکار گرفتندد از دهههیای
نخست همسایگی نشانههای توسعهطلبی روسها در زمی های قفقازی ایران آشکار شدد قلمروی که در
بخش عمدۀ دورۀ یادشده در اشغال عثمانی بودد در نیمۀ اول سدۀ هفدهم با بازیابی حاکمیت اییران بیر
قلمرو قفقازیاش و تداوم تکاپوهای روسیه در رخنه به داغستان و گرجستان ،ظرفیتهای تنش آشیکار
شدد با ای حال ،توازن قوای دو طرف مانع بحرانیشدن شرایط بودد ای وضعیت تا قدرتگیری پتر در
واپسی سالهای سدۀ هفدهم ادامه داشتد در ای نوشتار کوشیدیم که تحول روابط اییران و روسییه از
تالش برای همکاری نظامی تا بروز درگیریهای مستقیم و غیرمستقیم در سدۀ هفدهم را بررسی کنییمد
روش نوشیتار ،توصییفی ی تحلیلیی بیر مبنیای تحلیی دادههیای اسیتخرا شیده از منیابع دسیتاول و
پژوهشهای معتبر استد در ای نوشتار میکوشییم بیه ایی پرسیش پاسیخ دهییم کیه ریرا در فراینید
شک گیری روابط ایران و روسیه با وجود پیشرانهای همکاری ،ظرفیتهای تنش بهبروز درگیریهیایی
بی دو طرف منجر شد؟ نتیجۀ ای بررسی نشان میدهد که روسیه درسیدۀ هفیدهم قیدرت روییارویی
مستقیم با ایران را نداشتد در نتیجه ،در حاشیۀ خزر از تحرکهیای آزاردهنیده اتبیاو خیویش بیهوییژه
قزاقهای دُن بهره میبرد و در موضووهای قفقازی نیز با برقیراری ارتبیا و جی ح حاکمیان محلیی،
بهویژه ناراضیها از ایران و قلعهسازی در زمی های حائ بی قلمرو خویش و ایران مشیغول پیشیروی
بودد هدف اصلی روسیه تسلط بر بخش راهبردی راهروی شمال ی جنوح در دریا و خشکی بودد

واژگان اصلی
ایران صفوی ،داغستان ،دریای خزر ،روسیۀ تزاری ،قزاقهای دُن ،قفقاز ،گرجستاند
 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
مجموعهای از تحولها در نیمۀ دوم سدۀ پانزدهم و نیمۀ اول سدۀ شانزدهم تأثیر رشمگیری بر
صورتبندی جغرافیای سیاسی جهان در سدههای بعیدی گ اشیتندد تسیخیر قسیننننیه ،پاییان
استیالی میراثداران اردوی زری بر روسها ،کشف قارۀ آمریکا ،برآمدن شیبانیان در فرارودان،
تأسیس سلسلۀ صفوی در ایران ،عبور واسکو دوگاما از دماغۀ امیدنیک و راهیابی پرتغیاییهیا و
سپس هلندیها و انگلیسیها بیه اقییانوسهنید و خلیی فیارس ،همچنیی تأسییس امپراتیوری
تیموری هند در زمرۀ مهمتری ِ ای رخدادها بودندد در ای بحبوحیه ،پهنیۀ مییان درییایسییاه،
دریایخزر و تا اندازهای دریارۀ آرال تحولهایی را از سر گ راند که بسترهای دگرگونیهیا در
سدههای بعدی در ای مناطق را ایجاد کرد و ای تحولهیا ،برآمیده از رقابیت بیر سیر قلمیرو،
حوزه های نفوذ و مسیرهای تجاری بود که در سدههای شانزدهم و هفیدهم بیا محورییت سیه
قدرت ایران صفوی ،عثمانی و روسیۀ تزاری درگرفیتد در عصیر صیفویان در شیمال اییران و
دریای مازندران ،دویت نوپای روسیه رفتهرفته مستقر میشید و مییکوشیید تیا در بخیشهیای
جنوبی قلمرو خود حضور داشته باشد؛ حضوری که در آن نشانههای توسعهطلبیی آشیکار بیود
()Sefat Gol, 2009: 154-155د همسایگی با روسیه تجربۀ جدیدی در روابط خارجی ایران بود
که از عصر صفویان شروو شد ()Rashtiani, 2013: 56د
روابط تاریخی ایران و روس پیشینهای در حیدود هیزار سیال دارد و عیالوه بیر دادوسیتد،
تاختوتازهای روسها ره از خشیکی و ریه درییایخیزر بیه اییران را نییز در بیر مییگییرد

()Jamalzadeh, 2005: 19د مجموعهای از تهاجمهای روسهای وارنگی 3که در بی سیالهیای
 160تا  3403کرانههای دریایخزر را دستخوش تارا کرد ()Logan, 1992: 201د بیهتعبییر دو
ت از ایرانشناسان آکادمی علوم روسیه« :دریایخزر از دیرزمان مسیر بسیار فعال روابط مختلف
کشورهای خاورمیانیه و آسییایمرکیزی بیودد از سیدۀ دهیم فرمانرواییان روس مییکوشییدند
دریایخزر را بهتصرف دربیاورند ،اما برای رسیدن به ای هدف الزم بود مقاومیت کشیورهایی
که در ای مسیر قرار داشتند را درهم بشکنندد مبارزه با اردویزری  ،خاننشی کریمیه ،عثمیانی

و سرانجام تصرف خاننشی قازان و آستاراخان مراح مهم پیشروی روسییه بیهسیوی درییای
خزر و قفقاز بود» ()Kulagina and Dunayeva, 2009: 3د ایبتیه برخیی صیاحبنظیران نییز در
مورد برقراری نسبت مستقیم بی آنان که در منابع ایرانی و اسالمی سدههیای نهیم تیا ییازدهم
3د یونانیها روسها و دیگر وایکینگها را وارغها یا وارنگیان ( )Varangiansمینامیدندد مردمیکه بی سدههیای
نه و یازده بر روس کییف حکومت میکردند ()Duczko, 2004: 10د
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مهاجمان روس معرفی شدهاند و آنچه در سدههای بعدی در قایب روسیۀ تیزاری ظیاهر شید و
بهویژه ذهنیت توسعهطلبانۀ آنها در برابر قفقیاز و درییایخیزر تردیید دارنید (
)2018: 494د اقدامهای نظامی مؤثر روسیۀ تزاری برای تصرف مناطقی که اکنون آسیای مرکزی
Morshedloo,

و قفقاز نام دارند و بهعالوۀ تسلط بر دریایخیزر در ریارروح بزرگییخیواهی و اییدئویویی
استعماری تزارها از اواخر سدۀ هجدهم به بعید آشیکار شید (

Koolaee and Nezami, 2019:

)464د به هر حال «نباید دربارۀ اهمیت قدرت روسییه در سیدههیای شیانزدهم تیا نیوزدهم در
دریای مازندران گزافهگویی کرد ،زیرا روسها در عم از اوای سدۀ هجدم با برنامههای مینظم
پتر در دریای مازندران حضور یافتند ،تا ای زمان خزر هنوز درییایی ایرانیی بیاقی مانیده بیودد
ایران عصر صفوی تا دربند را در اختیار داشت و در بخش شرقی دریای مازندران نیز بیا نفیوذ
در ناحیۀ خوارزم بر سیواح ایی بخیش نییز نظیارتی غیرمسیتقیم داشیت» (

Sefat Gol and

)Vosoughi, 2017: 496-497د
نقنۀ عنف روابط ایران و روسیه سقو قازان در سال  3551و آسیتاراخان در سیال 3556
بهدست ایوان رهارم و همسایهشدن ایران و روسیه از راه دریای مازندران بودد رویدادی کیه بیا
روسیشدن مسیر ویگا ،کاهش هزینۀ عبور از آن و جلب بیشازپیش توجه تاجران بی ایمللی به
ای مسیر برای تجارت با ایران همراه شدد در ای دوره بهدیی بستهشیدن راه مدیترانیه توسیط
عثمانیها به روی ایران و تصرف هرمز بهدست پرتغاییها ،ارتبا با روسیه از راه درییایخیزر
برای ایران سودمند مینمیود ()Savory, 1986: 353د مسییری کیه شیرکت انگلیسیی مسیکوی
(تأسیس  )3555و نمایندۀ آن آنتونی جنکینس برای بهرهبرداری از آن کوشیدندد ای تیالشهیا
نتیجۀ ارادهها برای گشودن مسیرهای تجاری بود ،آنجا که بستهشیدن مسییرهای زمینیی توسیط
عثمانی و تفوق پرتغاییها بر دریاها ،بههمکاری انگلیسیهیا و روسهیا بیرای گشیودن راهیی
جدید به ایران منجر شدد راههای تجاری که سوی دیگر آن صفبنیدیهیای سیاسیی و نظیامی
بود ،در همی رارروح در تکوی همسایگی جغرافیایی ایران و روسیه ،مؤیفۀ عثمیانی نقشیی
پررنگ ایفا کردد
رویارویی با عثمانی برای حکومتهای ایران اعم از آققویونلو و بیهدنبیال آن صیفوی و از
سوی دیگر روسیه نقش محوری داشت ،رنانکیه سیقو بییزانس در سیال  3051و در پیی آن
گسییترش قییدرت عثمییانی در مننقییۀ دریییای سیییاه و سییقو ترابییوزان در سییال  3063و
درحمایتشدگی کریمه توسط عثمانی در سال  3045تأثیر بسزایی در حرکت روسها بهسیوی
بخشهای شرقی و کوشش برای ارتبا با شروانشاهان و آققویونلوها داشت

(Кораев, 2015:
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)157د استانبول در پی ای موفقیتها تالش کرد که دیگر خاننشیی هیای مسیلمان بازمانیده از
اردوی زری یعنی قازان و آستاراخان ،که نخبگان آنها ارتبا نزدیکی با همتایانشان در کریمیه
داشتند را زیر نفوذ خود درآورد ()Khodarkovsky, 2004: 105د
مالقات نمایندگان شاهاسماعی صفوی در مسکو با واسییلیسیوم (حیک 3545 :تیا )3511
موجب انتشار شایعههایی توسط محمدگرای ،خان کریمه ،درباره دریافت مقدار زییادی اسیلحه
و زره و شماری صنعتگر توسط سفیران ایران از دربار مسکوی شدد خان کریمه مییکوشیید بیا
Кораев,

ای شایعهپراکنیها ،سلنان سلیمان اول عثمانی را به اقدام علیه روسیه تحریک کند (
)2015: 160د مسیر میان ایران و روسیه در آن زمان پیس از عبیور از میرز اییران و بیهوییژه از
آستاراخان به بعد ،دشوار و پرخنر بود ()Contarini, 2002: 169-180د توسیعۀ ارضیی دوییت
مسکوی به جنوح شرقی به ام شدن ای مسیر و گسترش روابیط دو کشیور کمیک مییکیرد؛
موضوعی که تا زمان ایوان مخوف (حیک 3511 :تیا  )3510محقیق نشید ()Flier, 2006: 398د
نیاز بود که ایران و روسیه با سیقو آسیتاراخان همسیایه شیوند ( Kulagina and Dunayeva,
)2009: 3؛ رویدادی کیه زمینیۀ ارتبیا هیای بیشیتر دوطیرف را فیراهم آورد و در همیانحیال
رشمانداز پیشرویهای روسها را در مننقه ترسیم کردد
روابط ایران و روسیه در دورۀ شاه تهماسیب ،شیاه محمید خدابنیده و شیاه عبیاس ،رونید
تکوینی خود مبتنی بر پیشرانهای تجاری ،سیاسیی و نظیامی بیهوییژه در تقابی بیا عثمیانی و
همچنی شیبانیها را گ راند و سفارتهیای متعیددی مبادییه شیدد آشیکارتری دسیتاورد ایی
روابط ،مانورهای سیاسی آنها در برابر رقبای مشترک و تجارت پرسود دوطرف بود که بیشیتر
در دورۀ شاه عباس اول بنیان گ اشته شد ،اما در سدۀ هفدهم و بیهوییژه بعید از سیال  3644و
برگرداندن قلمرو قفقازی ایران توسط شاهعباس ،نوو روابط ایران و روسیه بر سر تحیرکهیای
روسیه برای رخنه در سواح غربی دریای خزر و تبدی قلمرو قفقازی اییران بیه حیوزۀ نفیوذ
خود ،بستر تنشهایی نیز شد که او آن در دورۀ شاه عباس دوم در قایب درگییری نظیامی دو
طرف در حاشیۀ رود سونژا و در دورۀ شاه سلیمان در قایب تنش دیپلماتییک در نتیجیه تیارا
سواح دریای مازندران توسط قزاقها بروز یافت و روند روابط دو طرف بهسوی تقاب پییش
رفتد از ای رو ،مسئلۀ ای نوشتار بررسی روابط ایران و روسییه درسیدۀ هفیدهم و تحیول در
روابط از همکاری های سیاسی و تجاری بهسمت بروز درگیری استد در ای نوشتار میکوشیم
به ای پرسش پاسخ دهیم که ررا در فرایند تکوی روابط ایران و روسیه باوجود پیشیرانهیای
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همکاری ،ظرفیتهای درگیری به بروز کشمکشهیای مسیتقیم و غیرمسیتقیم مییان دو قیدرت
منجر شد؟
شکلگيري روابط ایران و روسيه
روابط رسمی ایران و روسیه به دورۀ ایوان سوم باز میگرددد او در تالش برای برقراری ارتبیا
با آققویونلوها بود ()Кораев, 2015: 158؛ مارکو روسو سفیر ایوان سیوم ،در سیال  3045بیه
دربار حس بیگ آققویونلو رسید ()Contarini, 2002: 158د حس بیگ به ایی سیفارت پاسیخ
داد ،اما اویویتی برای ارتبا با همسایۀ دوردست قائی نبیود ()Кораев, 2015: 158د سیلننت
شاه تهماسب (حک 3530 :تا  )3546مصادف با جنگهای اییران و عثمیانی ( 3530تیا )3555
بود ،نبردهایی با هدف تسلط بر قفقاز و مسییرهای راهبیردی سیواح غربیی درییایخیزر کیه
سرانجام به صلح آماسیه منجر شدد پیمانی که براساس آن گرجستان شرقی (کارتی و کاخیت)،
ارمنستان شرقی ،شکی ،شروان و قراباغ به ایران و گرجستان غربی و ارمنستان غربی به عثمیانی
واگ ار شد و داغستان مستق ماند ()Магарамов, 2013: 5د همزمان با اواخیر ایی جنیگهیا
ایوان رهارم نیز درحال پیشروی بهسوی دهانۀ ویگا و تسخیر حاجیطرخان بودد سواح غربی
و شمایی دریایخزر مح تکاپوهای نظامی سه قدرت بود؛ روسها در تالش برای راهیابی بیه
خزر بودند و ایران و عثمانی برای تسلط بر سواح غربی ای دریای ایرانی در جنگ بودندد
الکهارت مینویسد« :تسخیر آستاراخان بهظیاهر در آنوقیت بیه اطیالو ایرانییهیا نرسیید»
()Lockhart, 2004: 47د ادعایی که پ یرفتنی نیست ،ررا که پیشتر اخبار مربو بیه محاصیرۀ
قازان ،توجه ایران را جلب کرده بود و در سال  3551شاهتهماسب سفیری به نام سیدحسیی را
نزد ایوان رهارم فرستاد که بیپاسخ نماندد بهدیی نبود اسیناد ،جزئییات سیفارت سیدحسیی و
سفیر بعدی ایران که در سیال  3564بیه روسییه فرسیتاده شید ،مشیخ نیسیت ،امیا خیاطرۀ
هدیههای باشکوه شاه برای تزار را نویسیندگان روس و نماینیدگان خیارجی حاضیر در دربیار
ایوان ثبیت کیردهانید ()Кораев, 2015: 161د در سیال  3554کابیارد درحماییت روسییه شید
()Kulagina and Dunayeva, 2009: 4د همسیر دوم اییوان مخیوف کیه رهیار سیال پیس از
درحمایتشدن کابارد با وی ازدوا کرد ،ماریا تمریوکوونا 3500( 3تا  )3563شاهزادهای کابارد
بود که در دربار روریکها از اسالم به مسیحیت ارتدکس گروید ( Pavlov and Perrie, 2003:
)116-117د آیداروف های (ایدارهای) کاباردی همانند آن دسته از میرزاهای تاتار که با روسهیا
1. Maria Temryukovna
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همکییاری کردنیید ،نقییش غیررسییمی مهمییی در توسییعۀ نفییوذ روسیییه در مننقییه ایفییا کردنیید
()Khodarkovsky, 2006: 526د
با سقو قازان و آستاراخان تکاپوهای توسعهطلبانۀ روسها در جهتهای مختلف بهسیوی
اردوی نوغای و سیبری و همچنی بهسیوی حکمرانیان محلیی قفقیاز ادامیه یافیت (

Кораев,

)2015: 159د بیتردید ای تحرکها برای دویت ایران نامنلوح بودد در ایی مییان تحیولهیای
جمعیتی نیز در استپهای شمال قفقاز در جریان بیودد جمعیتیی از روسهیا کیه از حکمرانیان
مسکوی گریخته بودند باعنوان قزاقهای دُن 3در نیمۀ سدۀ شانزدهم ،اجتماعی نظیامی را در دُن
تشکی دادندد ایوان رهارم کوشید آنها را برای محافظت از مرزهیا و حملیه بیه قبایی میرزی

بیگانه به خدمت گیرد ()Чертанов, 2016: 8, 12د پیامد پیوسیت کاباردهیا بیه رعاییای اییوان
مخوف ،حضور قزاقها در تِرِک بودد قزاقها در زمی های ررکس و اسیتپهیای تِیرِک مسیتقر
شدند و بهسوی جنوح حرکت کردندد آنها پیشقراوالن میردم تیزاری بودنیدد در سیال ،3546
پادگانهای عثمانی از دهانۀ سونژا عقب نشستند ()Кораев, 2015: 160د
رویداد مهیم نظیامی کیه پییش از ایی در مننقیه رد داده بیود ،نخسیتی روییارویی از
جنگ های دوازدهگانۀ روسیه و عثمانی بودد یشکرکشی که با پیشینهاد صیوقویلو محمدپاشیا،
وزیر سلنانسلیم دوم به سوی آستراخان با نیروهای مشترک عثمانی و تاتار کریمیه در سیال
 3563صورت گرفت و به شکست عثمانی انجامید ()Martin, 1996: 354-357د یشکرکشیی
هم زمان نیروهای عثمانی و تاتارهای کریمه به آستراخان آرایش نظامی آشنایی برای ایرانییان
بودد تاتارها متحدان عثمانی بودند که از مسیر تِرِک به داغستان وارد شده و بیه اییران حملیه
میکردند ،آن ها دشم روس ها نیز بودندد حضور سفیر شاه تهماسب در مسیکو هیم زمیان بیا
محاصرۀ آستا راخان با پیشنهاد توافق نظامی ،معنادار بیودد در پاسیخ ،اییوان رهیارم ،ایکسیی
خوزنیکوف 1را نزد شاه فرستادد عثمانی پس از شکست سال  ،3544به محاصیرۀ آسیتاراخان
خاتمه دادد مسکوی که در جنگ های ییوونی ( 3551تا  )3511فرسوده شده بیود ،بیا آغیوش
باز برای صلح با سلنان رفتد برای عثمانی هیا نییز وضیعیت منلیوح نبیود؛ در اوایی دهیۀ
 ،3544پاپ پیوس پنجم در پی ایجاد ائتالف جنگی علیه عثمانی برآمده و ایوان رهارم را نیز
به آن دعوت کرد که او نپ یرفتد پاپ در سال  3541نامۀ ستایش آمیزی برای شیاهتهماسیب
فرستاد ()Кораев, 2015: 166-168د
1. Don Cossacks
2. Алексей Хозников
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تجربۀ ای سالها نشان داد همانطور کیه شیاهتهماسیب در سیال  3561بیهواسینۀ روابیط
صلحآمیز وقت قزوی و استانبول ،از سفارت جنکینسون که نمایندۀ انگلیسیها و روسهیا بیود
استقبال نکرد ،تزار نیز تا حد امکان از به تنشآیودن روابنش با عثمانی در تأثیر مؤیفههای سوم
خودداری کردد با درگ شت شاهتهماسب ،ایران دسیتخوش بییثبیاتی شیدد عثمیانی فرصیت را
مغتنم دانست و در سال  3541به ایران حمله کردد جنگ تا سال  3534بهطول انجامید و بخیش
بزرگی از قلمرو قفقازی ایران بهتصرف عثمانی درآمد ()Магарамов, 2013: 6د در سیالهیای
 3541تا  3543پادگان شهر تِرسکی 3نیروهای کریمهای و عثمانی کیه از حمیزهمییرزا شکسیت
خورده بودند را هنگام عبور از رودخانۀ تِرِک تارومار کیرد و در سیال  3511نیروهیای سیلنان

قزاقهای تِرِک و کاباردها را متفرق کردند ))Кораев, 2015: 170د
عثمانیها در سیال  3511بیاکو را اشیغال و در درییایخیزر ناوگیان نظیامی تأسییس و در
داغستان و نواحی رود تِرِک قلعههایی ساختندد در رنی شراینی شیاهمحمید خدابنیده (حیک:
 3541تا  )3514سفیرش هادیبیگ را با پیشنهاد همکاری نظامی به مسکو فرسیتاد ( Kulagina
)and Dunayeva, 2009: 5-6د سفارتی که محتوای آن به امری مناقشهبرانگیز در تیاریخ روابیط
ایران و روسیه تبدی شدد به نوشتۀ مورد روسیهای سدۀ نوزدهم ،کیارامزی  ،هیادیبییگ پییام
شاهمحمد خدابنده را به فئودور ایوانوویچ (حیک )3531-3510 :ابیالغ کیرد کیه اگیر روسییه،
عثمانیها را از باکو و دربند بیرون براند ،شاه ای شهرهای که ایرانی را برای همیشه بیه تیزار
واگ ار خواهد کرد ،و در ازای مشارکت نظامی روسیه ،اگیر اییران خیودش هیم آن شیهرها را
بگیرد آنها را به روسیه واگ ار میکندد اما دیگر مورد روس ،بوشف کیه بایگیانیهیای تیاریخ
روابط دیپلماتیک روسیه و ایران در اواخر سدۀ شانزدهم و اوای سدۀ هفدهم را بهطیور کامی
بررسی کرده است با رد ادعای کارامزی مینویسد :وعدۀ هادیبیگ نه براساس نامۀ کتبیی شیاه
که شفاهی بوده است ()Магарамов, 2013: 6د «هادیبیگ که برای مدت طوالنی بیه تضیمی
شفاهی اکتفا میکرد ،زیر فشار دویت تزاری (با احتمال باریس گادونوف) ،در سال  3514متنیی
رسمی مبنی بر معاوضۀ ارسال نیروی نظامی در برابر تحوی دربند و بیاکو و منیاطق پیرامیونی
آنها ،به فئودور دادد ای در پیشنویس نامیۀ نهیایی در میورد همکیاری و دوسیتی دو قیدرت
بازتاح دارد» ()Кораев, 2015: 172د ای وعیدۀ وسوسیهکننیده موجیب شید تیزار بالفاصیله

سفارتی را به ریاست واسیلچیکوف 1به ایران بفرستدد دیپلماتها در راه بودند که شاه خدابنیده
3د شهری در حاشیۀ رودخانۀ تِرِک ،اویی شهر مرزی روسیۀ تزاری در برابر ایران در سدۀ هفدهمد

2. Г. Б. Васильчиков
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برکنار و پسرش شاهعباس (حک 3514 :تا  )3613بر تخت نشستد ای تحولها هادیبییگ را
واداشت که منکر شود آنچه را از سوی شاه خدابنده به تزار گفته بودد
بوشف دربارۀ تغییر موضع هادیبیگ مینویسد« :او نمی دانست که آیا شاه جدید ،رویکیرد
پدرش را در برابر واگ اری دربند و باکو به مسکو خواهد پ یرفت یا نه»د واسیلچیکوف پس از
انتظاری ششماهه ،در قزوی به حضور شاه پ یرفتیه شید ،او بیا اشیاره بیه وعیدۀ شیاهمحمید
خدابنده و صحبتهای هادیبیگ راجعبه واگی اری شیهرهای کرانیۀ خیزر بیه تیزار حتیی در
صورتی که نیروهای ایرانی بدون کمک روسیه آنها را از عثمانیها بازپس گیرند ،موضیع شیاه
را در ای مورد جویا شدد شاه عباس گفت« :میا شیهرهای خیود را فیدای تیزار شیما و تقیدیم
میکنیم و همۀ خواستههای تیزار شیما را بیرآورده خیواهیم کیردددد» ()Магарамов, 2013: 7د
شاهعباس که اقدامهای بعدیاش نشان داد که در اص تصمیم به رنی بخششی نداشته اسیت،
هدفش کنشی دیپلماتیک با توجه به تنگناهایش در اوای حکیومتش بیود ،او بیه سیفیر گفیت:
«عالوه بر دربند و باکو ،شماخی را نیز به تزار واگی ار مییکنید» ( Kulagina and Dunayeva,
)2009: 5-6د بیگمان ای کوشش روسها بیرای دراختییارگرفت نیوار سیاحلی غیرح درییای
مازندران به یقی ِ شاه عباس از هدفهای توسعهطلبانۀ آنها کمک کردد هدفهایی کیه از دیید
خاناحمد گیالنی پنهان نمانده بودد او در آن ایام با عثمانیها که باکو را در تصیرف داشیتند در
ارتبییا بییود و نسییبت بییه همکییاری نظییامی ایییران و روسیییه نیییز حساسییت داشییتد وی بییه
واسیلچیکوف گفته بود« :شنیدهام یشکر روس در حوایی حاجیطرخان اسیت و محتمی اسیت
در تابستان بهطرف شماخی بیایند» ()Jamalzadeh, 2005: 116د در مسکو به هادیبییگ اعیالم
شده بود که در سپتامبر  3514تقاضای حکمران کاخت ایکساندر دوم بیرای درحماییتشیدگی
3

روسیه پ یرفته شده استد
بویارها 1در ضم به اطالو سفیر شاه رساندند کیه توسیط نمایندگانشیان در گرجسیتان بیه

خیانت شمخال تارکوفسکی( 1تَرْخو) پی بردهاند کیه از سیلنان عثمیانی ییاری طلبییده اسیتد
بویارها با گوشزدکردن خط سیاسی متزیزل شمخال ترخو ،از سفیر خواسیتند کیه «واقعیا فیاش
کند که شمخال رهاندازه به شاه قزیباش وفادار است»د هادیبیگ گفت« :شیمخال جانیب همیۀ
3د نخستی تماسها ،بی ایوانرهارم و یِوان اول کاختی در سال  3551برقرار شیدد دو دهیه بعید در دورۀ فرزنید
یوان ،ایکساندر دوم تزار فئودور نمایندگانی را به کاخت فرستاد ()Gutmeyr, 2017: 28د
1د اشراف روسی
1د بزرگتری حکمران محلی داغستاند
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طرفهاست :به شاه ابراز وفاداری ،به سلنان ترک تکیه و به تزار کرنش میکند ،نمیتوان هییچ
حرفی را از او باور کرد» ()Магарамов, 2013: 6-7د محتوای گفتوگوهای هادیبییگ نشیان
از ظهور مسائ داغستان و گرجستان به منزیۀ نقا تنشزای روابط داردد فئودور ایوانوویچ خود
را «شاه سرزمی های ایبری ،شیاهان گرجیی و کابیاردا ،ریرکس و شیاهزادگان کوهسیتان» نییز
میخواند ( )Anchabadze, 2014: 68که بیتردید سبب ناخرسیندی اییران بیودد در سیالهیای
 3563تا  3515محورهای اصلی روابط ایران و روسیه شک گرفتند :نظیامی (بیردار امپراتیوری
عثمانی و اردوی کریمه) ،حیثیتی (بردار گرجستان و داغستان) و تجاری (بردار آسیای مرکیزی
و جنوبی) ()Кораев, 2015: 168د
تحول روابط در سدة هفدهم
شرایط ایران و روسیه در اواخر سدۀ شانزدهم دوطرف را بهسوی مصایحه با عثمانی پیش بیردد
تنها اقدام مثبت نظامی روسیه در همراهی با ایران در فاصیلۀ دو سیفارت هیادیبییگ صیورت
گرفت ،مسکو به شاهزادگان کاباردی دستور دارد که به نیروهای عثمانی اجازۀ عبور ندهنیدد در
سال  3534روسیه ترجیح داد با سوئد وارد جنگ شودد از سوی دیگر ،شاهعبیاس نییز در سیال
 3534با عثمانی صلح کردد اقدامی که موجب نگرانی مسکو شدد از ای رو ،حاجیخسرو ،ییک
ییتوانیایی بهاسالمگرویده ،بهعنوان سفیر به مسکو فرستاده شد تا اطمینیان دهید کیه ایی صیلح
موقت بوده و بهضرورت بازیابی نظم داخ کشور و پرداخت بیه مرزهیای شیرقی بسیته شیده
اسییت ()Кораев, 2015: 173-174د در سییال  3533مسییکو یگییانی بییه فرمانییدهی آنییدری

خوُروستینی  3را به قلمرو شمخال فرستاد که ترخو را بهصورت موقت اشغال کردنید؛ وییی در
شبیخون دشم قت عام شدندد در ای واقعه ،منافع نظامی و راهبردی دو کشور حاشییۀ درییای
مازندران برای اویی بار در تماس مسیتقیم قیرار گرفیتد در سیال  3530شیاهعبیاس خواسیتار
حاکمیت رسمیاش بر ترخو (واقع در حومۀ ماخاچقلعه کنونی) شدد عالوه بر ادعای سرزمینی،
یکی از همسران شاهعباس از خاندان حاکم ترخو بیودد شیاه نگیران رخنیۀ مسیکو در قفقیاز و
بهویژه برخی ارتبا گیریها در شرق گرجستان بیود ( Кораев, 2015: 175; Lockhart, 2004:
)48د در ای میان ،سفیران در آمدوشد بودندد برای نمونه ،در سال  3535سفیر ایران در مسیکو،
 314زره 35 ،پوند قلع و  64پوند سرح خریدد در ای سفارت ،کرملی با نماینیدۀ شیاهعبیاس

1. Андрей Хворостинин
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برای اتحاد علیه شیبانیان توافق کردد سفیر قزاق 3در مسکو خواستار مجوز برای گفیتوگیو بیا
سفیر ایران شد ()Кораев, 2015: 175-177د
در ای سالها گفتوگو برای اتحاد نظامی ادامه یافت و از قضیا فرجیام یشکرکشیی سیال
 3640روسیه به داغستان که بهظاهر با همیاهنگی اییران صیورت گرفتیه بیود بیه شیکافی بیی
دوطرف تبدی شدد یشکرکشی که تکتاندر بیهنقی از سیفارت ایرانیی کیه در قیازان بیه آنهیا
برخورده بود آنرا کمک تزار برای شاه جهت محاصرۀ دربندِ اشغالشده توسط عثمیانی دانسیته

بیود ()Tectander Von der Jabel, 2009: 91د قیوای روسهیا بیه فرمانیدهی بوتیوریی  1و
پلشییف 1در سیال  3640ترخیو را اشیغال کردنید وییی در حملیۀ قمیوقهیا تارومیار شیدند
()Lockhart, 2004: 48د نبود اعتماد متقاب بی شاه و تزار در ای رخداد آشکار شیدد در سیال
 3645در کاخییت ،ایکسییاندر دوم و شییاهزاده یییوری بییهظییاهر بییه فرمییان شییاه کشییته شییدند
()Магарамов, 2013: 10د رویداد اول حاکی از تالش روسیه برای رخنه در مرزهای اییران و
رویداد دوم مؤید تالش ایران برای برریدن نفیوذ روسییه در گرجسیتان بیودد شیرایط داخلیی
روسیه و سرنگونی خاندان گادونوف در  34یوئ  3645اجازۀ دخایت بیشتر مسیکو در قفقیاز
را ندادد
شاهعباس که ورود روسها به داغستان را تجاوز به قلمرو اییران مییدانسیت ،از حضیور و
قلعهسازی آنان در برخی معابر راهبردی منیاطق غربیی در حاشییۀ تِیرِک و قیویسیو اسیتقبال
میکرد؛ روزنههایی که تاتارهای کریمه از آنها بیه اییران ییورش مییآوردنیدد حکومیت تیازه
مستقرشدۀ رومانوف در سال  3630سفارتی ویژه با ریاست تیخونوف 0بیه اصیفهان فرسیتادد او

ارادۀ مسکو برای احیای روابط دوستانه را به اطالو شاه رساندد شاهعباس هم که رغبت کمتیری
در ای باره نداشت ،به روسیه پیشنهاد کمک مایی و نظامی داد و در ازای آن خواستار ایجاد دی
در جوار رودخانۀ قویسو 5و استقرار پادگان نظامی روسیه در آنجا شد ،تیا مسییر سیوارهنظیام
خان کریمه به سمت ایران سد شودد ای موضوو را پیشتر پوالدبیگ ،فرستادۀ شیاه بیه مسیکو
منرح کرده بودد سفیری که در دیدار با بویارهای روس ،به آنها دربارۀ دوسیتی شیاه اطمینیان
داده و پیام محرمانۀ شاه را به ایشان ابالغ کرده بود« :ددد بی قلمرو فرمانروای او و قلمیرو تیزار
3د  Kazakhخاننشی قزاق در آسیای مرکزید

5د  Койсуدر منابع ایرانی قویُ سو بهمعنی رود گوسفند آمده ،در روسی سوالک نام داردد

2. И. М. Бутурлин
3. Плещеев
4. С. Тихонов
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جدید همسایهای وجود ندارد و شهرهای تزار و شاه باید در مکیانهیای قیدیمی قیرار گیرنید،
Сеидова, 2007:

نخست در سرزمی های قموق و کابارد و در کرانههای سونژا و قویسوددد» (
)47د روسها در آن زمان مهیای عم بیه توصییه شیاه نبودنید و در سیالهیای  3635و 3636
نیروهای تاتار و عثمانی دوباره از مسیر سونژا به ایران هجوم آوردندد
در سال  3636سفیر یئونتییف با درخواست تیزار میخاییی فئیودورویچ (حیک 3631 :تیا
 ،)3605برای کمک نقدی به اصفهان آمدد او سال بعد با گنجینهای شام شیمشهیای نقیره بیه
ارزش  4444روب به مسکو رسید که کمتر از توقع تزار بودد میخایی در سیال  3631شیاهزاده
باریاتینسکی را با تقاضای کمک بیشتر به ایران فرستادد شاه تخصی وام را مشرو به دسیتور
تزار کرد به اینکه «در قویسو و تِرِک شهرهایی ایجاد شود و مردم اسکان داده شوند و به آنها
در مورد تأمی خوراکشان تضمی داده شود»د مسکو خواستۀ شاه را برآورد ،اقدامیکه تقابلی از
سوی روسیه با عثمانی نیز محسوح میشد ()Сеидова, 2007: 48-49د
دو کشور در دورۀ شاهعباس تجارت پویایی را سامان دادندد مسیر  5354کیلومتری مسیکو،
آستاراخان ،نیازآباد ،شابران ،شماخی ،اردبی  ،قزوی و هرمز ،شام  01روز مسیر رودخانهای و
 45روز مسیر خشکی بودد بخش آستاراخان ،تِرسکی (تِرِک) ،تَرکی (ترخو) ،دربنید ،شیابران و
شماخی ای مسیر  3444کیلومتر بود که با کاروان  31روز و با گاری  30روز طول مییکشییدد
دیگر مسیرهای روسی از یاروسالول و آستاراخان  1654کیلومتر بود که یکونیم تیا دو میاه از
راه رودخانه زمان میبردد در ای راهها کاروانها در تجارتی بی ایمللی بیه جابیهجیایی کیاال بیا
محوریت ابریشم ایران مشغول بودند ()Chensiner and Magomedkhanov, 1992: 124د
پادگان هایی که دویت مسکو در سونژا و قویسو ایجاد کرد به روسیه امکان نظیارت را بیر
راههای تجاری منتهی به ایران دادد شهر ترسکی و پادگان سونژا ،روابط مستمر با کاخت ،کابارد
و آوارستان برقرار کردند و دیهای راهبردی روسیه در مننقه شدندد گ رگاه نیروهای عثمانی و
سوارهنظام تاتار به مرزهای شمایی ایران بسیته شیدد ایبتیه شیاهعبیاس مییدانسیت کیه مسیکو
هدفهای بلندی را دنبال میکند و در ای رارروح رخنۀ روسیه در حاشیۀ دریای مازندران با
منافع ایران تضاد بنیادی داردد با ای حال ،اویویت شاهعباس سیدکردن معیابر تاتارهیا بیود کیه
محقق شدد با تضعیف شدید موقعیت عثمانی در مننقه ،صفویه دیگر مای به روبیهروشیدن بیا
رقیبانی در قفقاز اعم از شمال و جنوح آن نبودد ای بهویژه بعد از پایان جنیگهیای عثمیانی و
صفوی در سال  3613آشکار شد ،وقتی که ایران برای تسلط کام بر قلمرو پیشی خود بهویژه
در حاشیۀ دریای مازندران تالش کرد ()Сеидова, 2007: 49-50د
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از سوی دیگر ،غنای تجارت ایران از مسیر روسیه ،سبب جلب توجه بیشازپیش غربییهیا
شد که عالوه بر ائتالفسازی نظامی علیه عثمیانی در جسیتوجیوی منیافع میایی نییز بودنیدد
استفادۀ روسها از گروههای سیاسی و تجاری اروپایی در جهت هدفهای خویش جنبیههیایی
از رویکردهای ضدایرانی را نیز بهنمایش گ اشیتد نمونیهای از ایی اقیدامهیا را مییتیوان در
گزارش آدام اویئاریوس ،منشی سفارت هویشتای که در دهۀ  3614از مسییر روسییه بیه اییران
آمدند مشاهده کردد برگزاری نشست های محرمانیه بیا تیزار میخاییی پییش از رفیت و بعید از
بازگشت از ایران و شر های تزار برای دادن مجوز عبور به گروه و اعیدام سیفیر بروگمیان در
هویشتای بالفاصله پس از بازگشت ،ابعادی پیچیده را به نمایش میگی ارد ( Olearius, 1983:
)8, 398, 401-402د براساس منابع روسی ،بروگمان از دستاوردهای سفر به ایران ناخشنود بیودد
او زمان بازگشت از ایران به رومانچوکوف ،سفیر روس ،از بدرفتاری قزیباشها با تاجران روس
میگفت و در ضم طرحی نظامی برای تسخیر نوار ساحلی غرح دریای مازندران کیه بیهنظیر
وی امکانات دفاعی نداشت ارائه داد و گفیت کیه در آن صیورت تیزار دارای عنیوان سیتودنی
«حکمییران و مایییک دریییای کاسییپی» 3نیییز خواهیید شیید ()Сеидова, 2007: 53-54د طییرح

ماجراجویانهای که در آن زمان با استقبال حلقههای تجاری روسیه و همچنی تزار روبهرو نشد،
اما صرف منرحشدن آن حاکی از وجود ظرفیتهای تضاد در روابط ایران و روس بودد
با آغاز دهه های  3604و ، 3654روسیۀ تزاری آرام ،اما سینجیده زمینیۀ پیشیروی مرزهیای
خود بهسوی جنوح را مهیا میکرد ()Кораев, 2015: 186د در ای میان ،شمخالها نیز مشغول
بازی دوگانهای بی آستاراخان و شماخی بودندد آنها هم به شاه و هم به تیزار ابیراز وفیاداری
میکردندد پاپکو 1در ای مورد مینویسد که یکی از شمخالهای داغستان مُهری داشیت ییادآور
«ددد جام دو نیمه در ایلیادِ هومر :از یکنیمه برای خدایان ریختند و از نیمیۀ دیگیر بیه سیالمتی
خود نوشیدند؛ در مُهر شمخال نیز ،در یکطرف آن نوشتهای دال بر تابعیت ایرانی و در طیرف
دیگر آن نوشته دال بر تبعیت از مسکو حک شده بود و استفادۀ شمخال از هر طرف مُهر بسیته
به ای بود که برای شماخی یا آستاراخان نامه مینویسد»د در ای شرایط شاهعباس دوم (حیک:
 3601تا  )3664سیاست بیتفاوتی نسبی پدرش شاهصفی (حک 3613 :تیا  )3601را در برابیر
ای وضعیت کنار گ اشت و قاطعانه حکمرانان تابع خویش را از هرگونه رابنه بیا مسیکو منیع
کرد ()Сеидова, 2007: 46-50د
1. Государь и обладатель Хвалынского моря
2. И. Попко
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در ای شرایط ،دستبردهای قزاقهای گِرِبِ به کاروانهای تجاری اییران کیه از دهیۀ 3614
شروو شده بود به بحرانی در روابط دو طرف منتهی شدد شاه سیفیری بیه نیام علییبییگ را بیا
درخواست متوقفکردن قزاقها به مسکو فرستادد تزار ضم اطمیناندادن به علییبییگ دربیارۀ
دوستیاش با شاه ،از خودمختاری قزاقها شکایت کرد و آنها را راهزن خوانید و قیول داد کیه
فرمانهایی را خناح به فرمانداران صادر کند «ددد که ای مردم شریر را بیهیچ رحیم و شیفقتی
تنبیه کنند» ،اما تحرکهای قزاقها نهتنهیا کیاهش نیافیت کیه بیشیتر شیدد براسیاس ییک سیند
حکومتی ،در سال  ،3604یگانهایی از قزاقهای دُن در حوایی باکو تاجری از فیرحآبیاد بیهنیام
حاجیباقی را تارا کردند که «ددد برای نفت بهباکو آمده بودد قیزاقهیا پیول و اجناسیش را بیه
ارزش ششصد تا هفتصد تومان از وی گرفتند و حیاجیبیاقی را نییز در ازای  314تومیان رهیا
کردند»د مسئله زمانی جدیتر شد که مشخ

شد شاهزادگان ترسکی بهمنزیۀ حاکمان منصوح

مسکو در مرز با ایران با دریافت پول ،به قزاقها اجازۀ عبور میدهند و شیریک دزدان هسیتندد
در پی راهزنیهای روزافزون قزاقها ،بیگلربیگی شروان خسروخان در سالهای  3604و 3603
رندی نامه به فرماندار آستاراخان نوشت و با برشمردن اقالم بهسیرقترفتیه خواسیتار جبیران
خسارت شدد خسروخان در یکی از نامههایش تهدید کرد که در یکماه تِرسیکی و آسیتاراخان
را با خاک یکسان خواهد کردد با ای حال ،فرمانیداران آسیتاراخان و تِرسیکی بیه ایی پییامهیا
واکنشی نشان ندادندد به فرمان شاهعباسدوم ،خسروخان شروانی گردهمیاییای را در شیماخی
تدارک دید که همۀ بیگلربیگیهایی که قرار بود نیروهای آنها در نبرد پییشرو شیرکت داشیته
باشند و همچنی حاکمان داغستان که برای شرکت در نبرد اعالم آمیادگی کیرده بودنید ،بیه آن
دعوت شدندد دویت روسیه نیز همزمان برای بهدستآوردن جای پیایی در قفقیاز بیرای جلیب
حاکمان داغستان بهسوی خود تالش میکردد تزار ایکسی شماری از حاکمان داغستانی را بیرای
سوگند وفاداری به مسکو دعوت کردد فرمانداران تِرسکی دعیوتنامیۀ تیزار را بیرای شیمخال
سرخایخان و اوسمی قیناق امیرخانسلنان فرستادند ،ویی آنها از رفیت بیه مسیکو سیر بیاز
زدند و گفتند که «از قزیباشها برای آنها نامه آمده که برای اوامر شاهعبیاسدوم بیهگردهمیایی
خانها و سلنانها در شماخی بروندددد»د به ای ترتیب ،سرسپردگی خود را به شاه اییران نشیان
دادند ()Сеидова, 2007: 55-57د
روسها در سال  3610برای حمایت از تهمورثاول کاختی که توسط نیروهای متمایی بیه
ایران از گرجستان رانده شده بود در حاشیۀ رود سونژا ،در حوایی گروزنی کنونی ،قلعیهای بنیا
کرده بودند ( ،)Mathee, 2012: 122قلعهای که ساخت آن حاکی از پیشروی روسها از منیاطق
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مورد توافق دوطرف در دورۀ شاهعباساول به مناطق پایی دست بود ،اقدامی کیه از دیید طیرف
ایرانی پنهان نمانده بودد تهمورث که بعد از تقسیم کاخیت توسیط شیاهعبیاسدوم بیه ایمرتیی
گریخته بود برای تقاضای کمک از تزار در سال  3651نوۀ خود ایراکلیی را بیههمیراه میادرش
بهسوی مسکو فرستاده بود و آنها به ترسکی رسیده بودندد هیمزمیان در شیماخی و ترسیکی،
بیگلربیگی ایرانی و فرمانداران روس اقدام بیه مصیادرۀ کاالهیا و دسیتگیری بازرگانیان دویتیی
کردند ،شرایط بهسمت نبردی پیش رفت که در سال  3651به نخستی رویارویی جدی ایران و
روسیه تبدی شد ()Сеидова, 2007: 61-65د بیگلربیگییهیا و حاکمیان اردبیی  ،رخورسیعد،
قراباغ ،آستارا و بخشهایی از آذربایجان برای تقویت سپاهیان صفوی به فرماندهی خسیروخان
شروانی ،نیرو فرستادندد
بهعالوه نیروهیایی را هیم حیاکم دربنید و شیمخال قمیوق و همچنیی حیاکم قراقینیاق
فرستادندد در  4مارس  14444 ،3651نیروی ایرانی مشتم بر قزیباشها ،قموقها ،نوغایهیا و
داغستانیها قلعۀ سونژا را محاصره کردند و ضم بیرونراندن نیروهای روس و نوغایهایی که
با آنها بودند ،قلعه را نابود کردندد ای نیروها در اول آوریی بیه ترخیو بازگشیتند (
)2012: 122د شرح ای نبرد در تاریخ جهانآرای عباسی آمده است (

Mathee,

Vahid Ghazvini, 2004:

)537د در ادامه خسروخان از شاه عباسدوم اجازۀ حمله به ترسکی را مییخواهید تیا شیاهزادۀ
گرجی و مادرش را بازگرداند ،اما شاه او را بهدیی «دوستی موجود با تیزار و اشیاره بیر اینکیه
همۀ جریانها بدون اطالو تزار رد داده» از اقدام به حمله منع میکندد درست در همیی زمیان،
سفیر یوبانف روستُوفسکی به ایران رسیدد او وظیفۀ مهمیی بیهعهیده داشیتد بیا دادن کمتیری
امتیازها روابط دوستانۀ دو کشور را بازگرداندد هر رند تقریبا همۀ درخواسیتهیای او رد شید،
اما پ یرش توقف درگیریهای مرزی از سوی شیاه بیهخیودی خیود میوفقیتی بیرای وی بیود
()Сеидова, 2007: 66-67د
رویداد منفی بعدی در روابط دوطرف در سال  3660روی دادد گروهیی شیام دو سیفیر و
هشتصد همراه ،با نامه و هدیه از سوی تزار ایکسیی بیه دربیار شیاهعبیاس دوم رسییدد اگرریه
اعتبارنامههای سفیران درست بود؛ اما ایرانیها بهزودی دریافتند کیه هیدف گیروه ،تجیارت در
پوشش اعتبار دیپلماتیک و معافیت از حقیوق گمرکیی اسیتد شیاه بنیای بیدرفتاری بیا آنهیا
گ اشتد در ای میان یکی از سفیران فوت کردد شاه گروه را مرخ

کردد هنگیامیکیه تیزار از

رفتار شاه منلع شد بسیار خشمگی شد ،ویی رون قادر بیه جنیگ بیا اییران نبیود بیهصیورت
غیرمستقیم انتقام گرفتد توضیح اینکه راهزن معروف اسیتنکا (اسیتپان) رازیی کیه سیبب آزار
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بازرگانان و مسافران در اطراف ویگا میشد با تحریک و تشویق او راهی سیواح اییران بیرای
غارت شد ()Lockhart, 2004: 49د یورش رازی به سواح ایران از دربند و نیازآبیاد در سیال
 3661آغاز شد و تا استرآباد و دوباره بازگشت بهسوی باکو در سیال  3663بیهطیول انجامییدد
ناوگان دریایی او به استعداد  04کشتی هرکدام مسلح به دو توپ و در مجموو  1444نیرو بیود
()Kирокосьян, 2007: 77د تزار ایکسیی کیه مایی بیه درگییری مسیتقیم بیا صیفویان نبیود،
نابسامانیهای اوان سلننت شاهسلیمان (حک 3666 :تا  )3630را مغتنم شمردد
نباییید فرامییوش کییرد کییه آمییادگی دفییاعی ایییران در سییواح دریییای مازنییدران در دورۀ
شاهعباسدوم نسبت به دورۀ شاهسلیمان بیشتر بود و نمونۀ آن دفع موفیق حملیۀ قلمیاقهیا بیه
استرآباد در سال  3656بود که محمدطاهر وحید شیرح آن را آورده اسیت (

Vahid Ghazvini,

)2004: 593-597د جمالزاده نیز حملۀ رازیی را بیا وجیود ظیاهر شورشیی و فرجیام وی ،بیا
تحریک مسکو و در واقع ،اقدامی جنگی غیرمستقیم علیه ایران میدانید (
)161د اگر همۀ مناطقی که رازی و غیارتگیران همیراه او رپیاول و وییران کردنید را درنظیر
Jamalzadeh, 2005:

بیاوریم می توانیم بگوییم که ای ویرانگری بیش از آنکه بتواند بهعنوان دسیتبرد ییک شورشیی
مخایف تزار روسیه ارزیابی شود ،احتمیاال بخشیی از برنامیۀ روسییه تیزاری بیرای نیابودکردن
امکانات و زیرساختهای توسعۀ تجارت و نیروی دریایی ایران در دریای مازندران بوده اسیت
()Sefat Gol and Vosoughi, 2017: 620د مرشدیو انگیزۀ رازی را ضیربه بیه تجیارت پرسیود
تزار در دریای خزر و راهی برای تقاب با اقتدار رو به فزونی تزار میدانید و پیامید اقیدامهیای
رازی را تدابیر و اقدامهای مسکو برای تأمی امنیت تجارت و تقوییت اقتیدار خیود در حیوزۀ
جنوبی ویگا برمیشمارد ()Morshedloo, 2019: 503-504د ای نگرش بیشتر با نگاه بیه کلییت
شورش رازی میتواند پ یرفتنی باشدد در صورتی که شورش آشکار رازی علییه تیزار بعید از
بخشودگی او توسط تزار پس از غارت سواح ایران انجام شد و حملۀ رازی به سواح ایران
تداوم زنجیرۀ حملههای قزاقها از دهههای پیش بود که همدستی پنهیان و آشیکار فرمانیداران
ترسکی و آستاراخان را نیز با خود داشتد گزارش کمپفر از شکست نییروی درییایی اییران در
برابییر رازییی شییایان توجییه اسییت ()Kaempfer, 1981: 70-71د شییاردن نیییز گزارشییی از
ویرانگریهای قزاقها بهویژه در فرحآباد ارائه میدهد ()Chardin, 1996: 1738-1740د
وحید قزوینی به شرارتهای قزاقها و خشم شاهسلیمان و فرستادن قشون ایران به میانکایه
و درخواست شاه از مقامهای روسی برای تنبیه قزاقها اشاره کیرده اسیت (

Vahid Ghazvini,

)2004: 729د در ای میان ،بهظیاهر پژوهشیگران روسییهای نسیبتی بیی اقیدامهیای رازیی و
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درخواستهای تزار ندیدهاندد شماری از منابع پژوهشیی روسییه بیا اشیاره بیه اقیدام تیزار بیه
فرستادن سفیر برای تشویق شاهصیفوی بیه برخیورد قیاطع بیا ایی راهزنیان و فرسیتادن ییک
کشتیساز ،از ارادههای مثبت مسکو سخ گفتیهانیدد  1میه  3661تیزار ایکسیی نامیهای بیرای
شاهسلیمان فرستاد با ای توضیح که او برای دستگیری رازیی «سیرهنگ پایمیار را بیا ارتیش»
میفرستد و دربارۀ خنر هشدار میدهد و سوگند یاد میکند که بهنوبۀ خیود هیر کیاری انجیام
میدهد تا هیچعاملی محبت برادرانۀ او و شاه را مخدوش نسیازد (

;Чертанов, 2016: 84-85

)Kирокосьян, 2007: 78د
قزاقها پس از غارت نوار ساحلی اییران و بعید از متحمی شیدن خسیارتهیای شیدید از
حملههای نیروهای ایرانی در میانکایه و سواح شرقی دریای مازندران بهسوی غربی دریا نقی

مکان کردند و در نزدیکی باکو در جزیرۀ سِوینوی 3ینگر انداختندد در یوییۀ  3663در نزدیکیی

جزیرۀ سِوینوی میان قزاقها و ناوگان ایران بیهفرمانیدهی محمیدخان آسیتارایی نبیرد درییایی
بزرگی درگرفتد  54فروند از کشتیهای خوح جنگی که بیشتر در زمستان ساخته شده بودنید
با فرماندهی سرهنگ پایمار که در آنها «افراد شیاه و  1444نفیر از میزدورانش از قمیوقهیا و
ررکسهای کوهی قرار داشتند» ،بهجزیره نزدیک شیدند ()Kирокосьян, 2007: 80-81د ایی
همان نبرد نافرجامی است که پیشتر بهگزارش کمپفر از آن اشاره شدد ایبته در هیچیک از منابع
ایرانی و سفرنامهها به حضور نیروهای کمکیی روس و سیرهنگ پایمیار در نبیرد بیا قیزاقهیا
اشارهای نشده استد قزاقها پس از ای نبرد سواح ایران را ترک کردنیدد روییدادهای بعیدی
حاکی از مماشات تزار با رازی در مورد حمله به ایران استد
در بندهای نخستی حکم اعدام رازی که در  6یوئ  3643همزمان با مراسیم رهیار پیاره
کردن وی در مسکو خوانده شد ،آمده است« :تو ای شرور ،به شهر ترخو آمدی و در آن مناطق
و همچنی در بخشی از قلمرو شاه اییران ،ویرانیی رشیمگیری برجیای گ اشیتید بیا رسییدن
بهدریای کاسپی ،ساکنان ایران را رپاول و اجناس بازرگانان را غصیب کیردی و حتیی آنهیا را
کُشتید همچنی رندی شهر در ایران را ویران کردی و ای گونه ب ر اختالفی بزرگ را میان دو
پادشاه کاشتیددد» ()Малькова, 1968: 116د اما در همی حکم اعدام طوالنی که شرح مفصی
اقدام های رازی تا روز دستگیریاش در  0آوریی  3643را در برمییگییرد ،بالفاصیله در بنید
بعدی به بخشش او توسط تزار بعد از بازگشت از غارت ایران و بهظاهر توبۀ وی اشیاره شیده

3د  Свинойبهمعنای خوک ،ای جزیره اکنون سنگ مغان نام داردد
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است ()Малькова, 1968: 116د در بندهای بعیدی ایی حکیم بیه اقیدامهیای رازیی بعید از
بخشودگی و شورش وی اشاره میشود و پیداست که جرائم بعدی او قاب بخشش نبوده و بیه
اعدام او منجر شده استد
روابط ایران و روسیه در اواخرسدۀ هفدهم سمتوسویی یافته بود که سانسون که در سیال
 3611بهدربار شاهسلیمان مأمور شده بود ،مینویسد« :شاه ایران با یزگیهیا و قلمیاقهیا روابیط
خوبی دارد و دوستی خود را با آنها حفظ میکندد در نتیجه ممایکی که ایران در آن حدود دارد
از مسکویها در امان میماند» ()Sanson, 1967: 202د رفتوآمد سفیران در دورۀ مورد منایعیۀ
ای نوشتار بهنسبت رشمگیر بوده ،در فاصلۀ سالهای  3511تا  14 ،3646سفارت روس و 35
سییفارت ایرانییی بییی دو کشییور مبادیییه شییده اسییت ()Кораев, 2015: 156د گییزارشهییا از
سفارتهای روسیه در دورۀ شاهعباسدوم و شاهسلیمان ،حاشیههیایی را بازتیاح مییدهید کیه
میتواند مؤید وجود ناخرسندیهای آشکار و پنهان در روابیط دوطیرف باشید (
)2005: 143-156د

Jamalzadeh,

کاالهای ایرانی در سدۀ هفدهم نقش مهمی در بازار روسیه داشتندد نمایندۀ تجیاری سیوئد

در مسکو ،یوهان رودس 3مینویسد« :مردم مسکو بدون کاالهای ایرانی نمیتوانند زندگی کنند،
رراکه بیشتر آنها یباسهایی از دارایی و کیندیاک (بوغاز) میپوشندد ای ها پاررههای سیبک و
راحتی هستند که نهتنها ارزانقیمتاند ،بلکه جنس و ظاهر خوبی نیز دارند» ( Сеидова, 2007:
)87د
اندکی پیش از حملۀ نیروهای رازی به سواح ایران ،رویداد مهمی در حیوزۀ ارتبیا هیای
تجاری دو کشور رد داده بودد با وجود تنشها در روابط سیاسی ،دوطرف بههنگیام درگ شیت
شاهعباسدوم در آستانۀ دستیابی به توافق تجاری مهمی بودهاندد توافقی که در  ،3664سیال اول
سلننت شاهسلیمان محقق شد و تاجران ارمنی جلفای نیو نقیش مهمیی در آن داشیتندد بسیت
قرارداد همزمان بود با آتشبس روسیه و یهستان ،و به بازرگانان جلفای نو امتیازهایی در میورد
حق تجارت ابریشم خام در روسییه و صیادرات آن بیه اروپیا از مسییر روسییه بیدون تشیکی
کمیسیون تاجران مسکو داده شد ،در شراینی که نمونههای مشیابه در گ شیته از راه کمیسییون
میگ شتد 1ای توافقنامه جنبۀ سیاسی نیز داشتد مؤید ای منلب نامۀ تزار به شاه اسیت کیه
)1. Иоганн Родес (Johann de Rhodes

1د گویا گروهی از تاجران بانفوذ ارمنی در روسیه برای ترغیب تزار به واگ اری ای امتییاز ،تخیت ایمیاس بیهوی
هدیه دادند ()Morshedloo, 2019: 503د
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در سال  3661توسط توماس برِی  3فرستاده شد و سفیر مأموریت داشت تیا شیاه را بیا مشیوق
امتیازهای تجاری به فعاییت علیه عثمانی تشویق کند )(Сеидова, 2007: 74-75د
بهگزارش سانسون قسمت بیشتر درآمید گمیرک اییران از خلیی فیارس و گییالن دریافیت
میشد ،زیرا از آنجا ابریشم از کشور خار میشد ،درآمد گمرک خلی فارس  65هزار تومان و
گمرک گیالن  14هزار تومان بود ()Sanson, 1967: 134د گزارشییکیه حیاکی از تیداوم رونیق
تجارت بی ایمللی ایران از مسیر روسیه در اواخرسدۀ هفدهم استد تا پیش از بهقدرت رسیدن
پتر ،ایران و روسیه باوجود برخی تفاوتها ،روابط متوازنی داشتند و دو کشیور از نظیر قیدرت
نظامی و توسعهیافتگی وضعیت مشابهی داشتند ()Andreeva, 2010: 2د برخی صاحبنظران به
برتری قدرت ایران تا آنزمان اشاره دارند و شواهد مختلف از جمله گزارشها از سفارتهیای
روسیه در ایران و درخواستهای آنها را مؤیید ایی موضیوو

مییداننید ( Jamalzadeh, 2005:

)169د به هر حال ،مسییر معکیوس اییران و روسییه در نوسیازی و قیدرتگییری بیهوییژه در
اواخرسدۀ هفدهم و اوای سدۀ هجدهم ظرفیتهای تنش را به رویارویی هدایت کردد
نتيجه
روابط رسمی ایران و روسیه در مدت کوتاهی در نیمۀ دوم سدۀ شانزدهم بر سه محور تجاری،
سیاسی و نظامی و تضیاد جغرافییایی شیک گرفیت کیه درسیدۀ هفیدهم بیا کیاهش اهمییت
همکاریهای نظامی و سیاسی ،محور تجاری و تضیاد جغرافییایی بیه محورهیای تعییی کننیدۀ
روابط تبدی شدند که به تبع بروز تینش در رنیی آرایشیی دور از انتظیار نبیودد فاصیلۀ مییان
همسایگی دریایی دو کشور در سال  3556تا تماس زمینی آنها در سالهیای  3533و  3640و
آشکارشدن نخستی ظرفیتهای تنش حاکی از پیچیدگیهای بعدی بودد اشتیاق شیدید روسییۀ
تزاری برای تملک نوار ساح غربی دریای مازندران در ماجرای سفارت واسیلچیکوف پدییدار
شده بود و به فاصلۀ کوتاهی موضع استوار ایران در مقابی تحیرکهیای روسییه در مرزهیا در
همان سالهای پایانی سدۀ شانزدهم و آغازی سدۀ هفدهم آشکار شیدد در ایی مییان ،شیرایط
داخلی دوطرف و اویویتهای آنها در رویارویی با دشمنانشان ،هر دو را به کوشش برای تکیه
بر جنبههای مثبت روابط و مهار ظرفیتهای تنش پیش بردد رنانکه در جریان درگیرهای سیال
 3651تزار ایکسی ،پدر پتر و معمار بسیاری از مبانی قدرتگیری روسیه ،بیهسیرعت بیه اییران
سفیر فرستاد یا حتی در جریان تهاجم رازی نیز روسیه ابزار دیپلماسیی را در روابیط بیا اییران
1. Томас Брейн
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بهشدت فعال نگاه داشتد در اواخر سدۀ شانزدهم مقابله با عثمانیها و شیبانیها انگیزۀ جیدی
برای همکاری دوطرف بود ،اما با سرنگونی شیبانیها و صلح ایران و عثمیانی برپاییه عهدنامیه
زهاح در سال  ،3613ای مؤیفهها بهمنزیۀ پیشرانهای روابط سیاسی و نظامی اییران بیا روسییه
بهکنار رفت و عام تجاری و نیازهای همسایگی به ترسیمکنندۀ خنیو اصیلی روابیط تبیدی
شد؛ در شراینیکه طرف روس همزمان رخنه به سواح خزر و قفقاز را دنبال میکردد
اقدام ایران به ویرانکردن قلعههای روسی در حاشییۀ رود سیونژا و اخیرا گیروه تجیاری
روسیه با پوشش دیپلماتیک و بهدنبال آن تارا سواح ایران توسط قزاقهای روس ،سه جلیوۀ
تشن در روابنی هستند که همچنان گرایش به تقاب آشکار نداشت و دو طرف حفظ تجیارت
پرسود متقاب را اویویت میدادندد در سال  3651و در پی موفقیت عملیات حاشیۀ رود سیونژا،
خسروخان شروانی آماده یشکرکشی به ترسکی بود ،اما شاهعباسدوم معبر دیپلماسی را تیرجیح
دادد در موضوو حملۀ قزاقها نیز ایران کوشید که به دیپلماسی روسیه پاسخ دهدد
توسعهطلبی روسیه در حاشیۀ دریایخزر و رخنه در داغستان و گرجستان ریشۀ تنشهیا در
روابط دوطرف بود که بهدیی موازنۀ قوا و برتری نسبی ایران ای تنشها مدیریت میشدد منافع
تجارت ایران با روسیه و از معبر روسیه ،برای مسکو مهم بود ،اما کرملی در ایگویی که ییادآور
کشمکش اردوی زری و ایلخانان در قفقاز بود ،میکوشیید کیه هیم بیر راه درییایی و هیم راه
خشکی مسلط شود و در ای رارروح اقدامهای آزاردهنده را کیه در ظیاهر منیافع دسیتکیم
کوتاهمدت خودش را نیز در تأثیر قرار میداد دنبیال مییکیردد فرمانیداران روس در ترسیکی و
آستاراخان در بسیاری از برههها با راهزنهای قزاق همکاری داشیتند ،مشیابه اقیدام خزرهیا در
سال  331که به روسها اجازۀ عبور از قلمرو خیویش و انتقیال از دُن بیه ویگیا و راهییابی بیه
دریای گرگان و طبرستان را دادندد با شواهد پرشیمار همیاهنگی ایی فرمانیداران بیا مسیکو را
نمیتوان زیرسؤال بردد بنابرای رفتار دوگانه و اقدامهای آزاردهندۀ غیرمستقیم را باید بخشی از
سیاست مسکو در برابر اصفهان محسوح کردد
روسیه در سدۀ هفدهم در موازنیۀ قیدرت بیا اییران در تیالش بیرای پییشروی آرام بیودد
کوششهای ممتد تزارها برای ارتبا گیری با نخبگان داغستانی و گرجی ،بهویژه ناراضییهیا از
ایران و تالش هررند ناکام برای تبدی ارتباطات با شماری از اشراف گرجی به ابزار رانهزنیی
با ایران و دخایت در امور گرجستان ،مصداق رهیافت سیاسی نرم مسکو اسیتد بیه هیر حیال،
یشکرکشی پتر اول به خاک ایران در سالهای  3411و  3411جنبۀ دیگری از سیاستی کیالن را
مشخ

کرد ،سیاستی که از ایوان رهارم ،باریس گادونوف و رومانوفها تداومی پیوسته را در
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سه سلسله به نمایش گ اشتد میتوان گفت تحولهای سیدۀ هفیدهم روابیط اییران و روسییه
نشان داد که روابط دوطرف را باید معادیهای دانسیت کیه مؤیفیههیای مهیم میؤثر در آن تضیاد
 منافع و رقابتهای تجاری و سیاسی و همکاریهیا و رقابیتهیا در عرصیۀ روابیط،یئوپلیتیک
خارجی هستند که به فراخور زمان نتای متفاوتی از آن بهدست میآیدد
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