
  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  25-35، صص 1393یزئپا،60هم، شمارهپانزدسال 

  

  

  ق.1080-1100يها سال یطهیدر دوره صفو هیو روس رانیروابط ا

  1علیرضا کریمی

چکیده    

. دینمامیمتفاوت. ق1080–1100يها سال يعصر صفو رانیا خیگوناگون، در تار يها بنا بر نشانه

دولت وقت است. از آن جمله،  ياز سو شانهیو دوراند یمنطق یخارج استیها، اتخاذ س نشانه از آن یکی

و  یشمال گانیهمسابا  ییزدااز مرحلۀ تنش یبه عنوان بخش ه،یبا روس يو اقتصاد یاسیگسترش مناسبات س

 يونق اقتصادرساند و موجب ر ياریگرید يها با قدرت يبه موازنه در روابط اقتصاد کرد،یرو نی. ایغرب

رو در برابر  نیخردمندانه بود و از ا یدوره، در روابط خارج نیدر ا رانیدولت ا کردی. رودیگرد زین رانیا

 اریرا بس يقو ۀیخود، روس يبرا رایکرد؛ ز یستادگیا یاتحاد با آنها در حمله به عثمان يها برا اصرار روس

مخالفت  لیدال یمنطق نییبا تب دیکوش رانیعظم وقت اا ریوز گر،ید ي. از سودانستیم یخطرناکتر از عثمان

 رانیا یکند. موافقت نسب يریجلوگ یشمال ۀیهمسا ياز دلسرد ،یعثمان هیها عل با روس یخود در اتحاد نظام

 يمتعدد يو اقتصاد یاسیس دیفوا ران،یا یشمال يمرزها تیعالوه بر گسترش امن ه،یروس يارتج يبا استراتژ

پژوهش بنیادي و نظري است و در آن، براي گردآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل، از  نیدر برداشت. ا زین

است. شده  ستفادهتحلیلی ا - اي با تأکید بر روش تحلیل محتوا و رویکردي توصیفی اسناد و منابع کتابخانه

واژگان کلیدي

  هیصفو ،یروابط خارج ه،یروس ران،یا

                                               
  5/7/1393  له:تاریخ پذیرش مقا      10/4/1393  تاریخ دریافت مقاله:

  دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز. 1

Email: alirezakarimi46@gmail.com
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مقدمه

نهاد و به فکر توسعۀ  شیم. رو به افزا16واخر قرن از ا هیروس يقدرت امپراتور

م. حکومت 17قرن  لیزمان و در اوا نیافتاد. در ا یعثمان يها نیقلمرو خود در سرزم

مناسب، موازنۀ  یخارج استیو اتخاذ س یشیرغم اشتهار به ضعف، با دوراند یعل هیصفو

  .کردبرقرار  رانیدر جهت منافع ا یمثبت

از  هیدر روابط با روس رانیا ریو تداب رانیر رابطه با اها د روس یخارج استیس

  است.  یجمله موضوعات در خور بررس

  

  دوره نیدر ا هیبا روس رانیا روابط

دورة شاه عباس اول در  ریناگز ه،یدر دورة صفو هیو روس رانیروابط ا یبررس در

 شیپ در يروند ،یو خارج یداخل استیمطلع بحث قرار دارد. شاه عباس اول در س

. شاه عباس در آغاز حکومت با دیاو گرد نانیجانش يراهگشا زین يگرفت که پس از و

 رانیا یاما توان نظام ؛یاز عثمان ياجداد یاراض يریگ رو شد: بازپس روبه یبزرگ يدشوار

را در صدر اقدامات خود قرار  گرید يها استمداد از قدرت ن،یو بنابرا دانستینم یرا کاف

اروپا فرستاد و آنها را به اتحاد  انیفرمانروا يبرا ییها نامه یدر پ یپداد. شاه عباس 

همه  نیاو نافرجام ماند، با ا يها کرد. گرچه کوشش قیتشو یدر حمله به عثمان ینظام

نبود، اما سرانجام  يدیدر آغاز ام نکهیخواست. با ا ياریزیها ن نشد و از روس دینوم

شامل چند  یگودونف تزار روس، سپاه سی: بورتندرفیها درخواست شاه عباس را پذ روس

لیشاه گس ياریمحاصرة قلعۀ دربند، به  يدستگاه توپ برا نیهزار سرباز، همراه چند

: 1349ادامه دهد (شاردن،  یاز شاه خواسته بود تا خود به جنگ با عثمان ی. او حتداشت
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 يبه دست آورد، مهد هایدر نبرد با عثمان ییهايروزی). شاه عباس پس از آنکه پ3/215

را به  ینظام يها تیداشت تا اخبار موفق لیرا به سفارت به دربار تزار گس کیب یقل

او تشکر کند (همان). شاه عباس به حفظ روابط  ینظام يها تزار برساند و از کمک یآگاه

 افکند،یروابط را به خطر م نیداشت و از هر چه که ا ژهیدوستانه با مسکو عالقۀ و

به گرجستان، لهراسب حاکم آنجا را  شیهایلشکرکش انیمثال، در جر ي. براختیرگیم

به  يریسف زیو او ن دندیطلب ساطتتزار را به و ان،یفرستاد. گرج رازیکرد و به ش ریاس

بکشند که مرگش  يا فرستاد. شاه عباس دستور داد تا لهراسب را به گونه يدربار  صفو

لهراسب را  دنیقصد بخش رازی،)892–2/893: 1349جلوه کند (شاردن،  یعیطب

بود. احتماال شاه عباس بخشش  زیتزار ن ينگران ناخرسند گر،ید ينداشت و از سو

 ینفوذ تزار در گرجستان و مجازات او را موجب خشم تزار م شیموجب افزا رالهراسب 

  بود. لهراسب یعیمرگ طب شینما ،يدشوار نیاز ا ییتنها راه رها ن،یدانست؛ بنابرا

. در افتیپس از شاه عباس اول همچنان، اما محدود ادامه  هیو روس رانیا روابط

جلوس به دربار او  کیعرض تبر يبرا يریسف هیعباس دوم، تزار روس یآغاز پادشاه

مذکور به دربار تزار  ریرا همراه سف يجنگرود نیدر پاسخ، آقا حس زیفرستاد و شاه ن

اندك به  اندك هیروابط عباس دوم با روس اما)، 1329:54،ینیقزو دیداشت (وح لیگس

سوء  رانیخود در ا یاسیس تیاز موقع کردندیها کوشش م روس رایز د،ییگرا يسرد

استفاده کنند: از آنجا که طبق عرف متداول، سفرا از پرداخت عوارض معاف بودند، 

 نیا نکهس از آآمدند. پ یم رانیبه منظور تجارت و نه سفارت، به ا شتریروس ب يسفرا

 ینسب یرگیموجب ت نیگرفت و ا شیسرد در پ يشاه آشکار شد، با آنها رفتار ينکته برا

  . دیگرد رانیبا ا هیدر روابط روس
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  ق.1080- 1100يها در سال هیبا روس رانیروابط ا 

  : یاسیروابط س - الف

 ياه از قزاق ياریبس مان،یشاه سل ریوز نیاول يمحمد مهد رزایدورة وزارت م در

حمله به  نیزدند. ا اریحمله کردند و دست به کشتار و غارت بس رانیبه ا هیتبعۀ روس

او به  یاحترامیعباس دوم از ب یتزار در اواخر پادشاه رایتزار اتفاق افتاد، ز کیتحر

 يا بر تخت سلطنت، دسته مانیجلوس شاه سل يبود. در ابتدا ریخود سخت دلگ يسفرا

از تجار روس همچنان در  یزمان، گروه نیآوردند. در ا ورشیها به مازندران  از قزاق

را ناامن کرده بود (شاردن،  يتجار يها راهها اما حمالت قزاق کردند،یم تیفعال رانیا

 خیاز آنکه ش پس). Chenciner...,1992: 124: 1368؛ الکهارت، 9/203: 1349

 شیرا در پ گانیمسابا ه ییتنش زدا استیس د،یزنگنه به مقام وزارت رس خانیعل

است، از  هیروس کاتیاز تحر یناش رانیشمال ا يهایناامن نکهیاز ا یگرفت. او با آگاه

شاه  یمثال، وقت يرا اصالح کند. برا هیو روس رانیروابط ا دیگوناگون کوش يراهها

،یرا بر آنها مقدم داشت (نوائ هیروس ریسف رفت،یرا به حضور پذ ییوپاار يسفرا مانیسل

 يبرا یخشنود بود و از هر فرصت رانیتازه دولت ا کردیاز رو زین هی). روس234: 1360

به  ورشیبا آنها در  هایرانیا یها، همراه روس لیکرد. تمایاستفاده م رانیبه ا یکینزد

خواسته  رانیاز ا ران،یبه ا هیاز روس یأتیبارة سفر ه ربود. بنا بر گزارش شاردن د یعثمان

شرکت خود را به  رانیشرکت کند و ا یعثمان هیزار روس و لهستان علشد تا در ائتالف ت

بطور  رانیبه ا دیبایها م مشروط کرده بود. روس یبا عثمان هایو پلن هايجنگ مسکو

صلح نخواهند کرد. با  یعثمان بارانیوجه بدون شرکت ا چیکه به ه دادندیقول م یقطع

خود اصرار  يهاهمچنان بر خواسته ران،یا طیشرا رشیبدون پذ هیروس ریهمه، سف نیا
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را به جنگ با  رانیبار پادشاهان ا نیچند انیحیمس«به او گفت:  خانیعل خی. شدیورزیم

صلح  راردادق یآنان با باب عال رانیباالخره بدون شرکت دولت ا یواداشته اند، ول یعثمان

گفت که با  خانیلع خیبه ش هیروس ری). سف3/276: 1349(شاردن، » اندمنعقد ساخته

 خانیعل خیبرداشت. ش انیرا از م یتوان سلطان عثمان یم یدر کمال آسان رانیکمک ا

 رانیگشته است دولت ا لیبه ضعف دچار شده و خوار و ذل یاگر دولت عثمان«پاسخ داد: 

برود.  انینابود شود و از م یبه کل یخواهد که دولت عثمان یران نمیا یندارد ول یحرف

 رانیا یناراحت لیوسا یاست و گاه يقو يا هیهمسا رانیا يبرا یر چه دولت عثماناگ رایز

بود که مذهبش با مذهب ما  يگریدولت د رانیا یگیاگر در همسا یکند ولیرا فراهم م

مسلمان بود تحمل  ریغ یدولت یعثمان يما به جا هیهمسا یعنیاختالف داشت  انیرانیا

 فیضع یبه کل یندارد که دولت عثمان ینفع رانیلت ادو يما دشوارتر بود. برا ياو برا

که سلطان  یممالک رانیا یکشور شاهنشاه يبرا رایشود و نتواند از خود دفاع کند ز

به  یحیمس نیاست که از هجوم سالط یدارد در حکم سد محکم اریدر اخت یعثمان

 قیدق خیاراز ت ی). سانسون سخن174: 1346(سانسون، » کند یم يریجلوگ رانیکشور ا

 خیق. ذکر شده در مختصرالتوار1080خیاست، اما تار اوردهین انیگفت و گو به م نیا

 يا گفت و گو، نشانه نیق.). ا1080عیوقا لیذ ،یرسد (نامعلوم، خط یدرست به نظر م

است. همچنان که  ایوقت دن يها قدرت انیم يبر مناسبات جار ریوز نیاز اوج اشراف ا

 توانستیم زین هیخطرناك باشند، روس رانیا يبرا یزمان وانستندتیم یغرب يکشورها

مسکو «سخن خود گفت:  حیدر توض خانیعل خیشود. ش یتلق رانیا يبرا يدیتهد

مدام  میقد اندو کشور از زم نیو مناسبات ب يو دوست ماست و روابط تجار هیهمسا

 یم رانیخودمان به مبادله سف انیهمه ساله م بایبرقرار و استوار بوده است. ما تقر
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 گریآنها [د نی. قدرت سالطمیشناسیرا به زحمت م يگریکه د یدر صورت میپرداز

از ما دور  يآنان به قدر ی] ممکن است همانطور باشد که ادعا دارند ولیاروپائ يکشورها

با  یستیکه باشد با یمتیرسد. به هر قیاخبارشان به ما م تهستند که به زحم

  ). 245-3/246: 1349(شاردن، » مماشات کرد نگایهمسا

جلب نظر  ينشد و به کوشش برا دیناام رانیا راعظمیاز پاسخ وز هیروس ظاهرا

 رینفره، سف 10یأتیق. در رأس ه1086در سال  هیسبب، روس نیادامه داد. به هم رانیا

هان شد تا به سرعت عازم اصف ران،یپس از ورود به ا أتیه نیفرستاد. ا رانیبه ا يگرید

از  شتریب توانستندیاو برساند. بنا بر دستور تزار، آنها نم بهتزار را  امیدر مالقات با شاه، پ

 یبر کمک نظام یتزار را مبن يداشتند تقاضا تیروز در اصفهان بمانند. آنها مأمور 15

،یوائنشان نداد (ن یالعمل هزار نفر سرباز را با شاه مطرح کنند، اما شاه عکس ستیشامل ب

در  یهمراه يها برا روس يزمان، گر چه با تقاضا نیدر ا رانی). دولت ا369: 1366

  .زدیبپره زیاز اختالف ن دیموافقت نکرد، اما کوش یحمله به عثمان

  

  :يروابط اقتصاد -ب

 ژهیبه و زین هیبود و دولت صفو یتجارت جهان ییم. دورة شکوفا17و  16يها سده

 نیرو چند نیداشت؛ از ا یتوجه خاص یتجارت و بازرگاناز زمان شاه عباس اول به 

کشورها  نیو انگلستان، هلند، پرتغال و فرانسه منعقد شد، اما ا رانیا انیم يقرارداد تجار

از  یکیهیدادند. روس یانجام م ایدر قیاز طر یکلّ ررا به طو رانیکار تجارت با ا

 يسطح تجارت خود با کشورها م. به فکر ارتقاء16بود که در اواخر قرن  ییکشورها

 دیکوشیم ن،ینداشت، بنابرا يقو ۀیو بحر یرانیقابل کشت ییایجهان افتاد، اما سواحل در
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 ایخود را از در يتجار يراهها تاوادار کند  ایقیرا تشو رانیاز آن جمله ا گر،ید يکشورها

ها  روس لیاز تما زین هیدهند. البته دولت صفو رییتغ هیروس قیو از طر یبه خشک

 یاز بابت عثمان ینگران ،یو عثمان رانیا انیصلح م رغمیکه عل رایکرد، ز یاستقبال م

 کانام یکه در صورت حملۀ عثمان دانستیم رانیبود. دولت ا یهمچنان باق رانیا يبرا

 التیپاسخ مثبت به تما گر،ید يتر است. از سو یها عمل از روس یکمک نظام افتیدر

مسأله  نیو ا دادیم شیرا افزا يفع خطر آنها، سطح رقابت تجارها ضمن د روس يتجار

  کاالها در داخل مؤثر بود. متیو کاهش ق داتیدر ارتقاء سطح تول ت،یدر نها

داشت و پس از  يصعود ریس يصفو مانیدر دورة شاه سل رانیا تجارت

 میقتاتارها، روابط مست ورشیدر اثر  ژهیبه و يمسکو یو اضمحالل کمپان یورشکستگ

به  یامکان دسترس ،يتزار ۀیروس يبرا يبریآغاز شد. تصرف س هیو روس رانیا یبازرگان

را آغاز کردند.  رانیتجارت با ا ها وسپوست خز، طال و نقره را فراهم کرد و پس از آن، ر

 ،یعثمان يرا گشود و تجارت از راه امپراتور رانیطرخان) راه تجارت با ا یاستراخان (حاج

به  رانی). پس از آنکه راه اChenciner...,1992: 123نداشت ( یداز مثبتچشم ان گرید

 قیاز طر ک،یدنیدماغۀ ام يدادند به جا حیاز بازرگانان ترج ياریامن شد، بس هیروس

 انیراه و مشتر ران،یا شمیابر يکاالها ب،یترت نیبه اروپا مسافرت کنند. بد هیروس

 شتریو ب رخامیخام و غ شمیابر رانیااجناس در صادرات  شتریکرد. ب دایپ يدیجد

؛ 370-4/371: 1349بود (شاردن،  یمتیق يها پوست خز و سنگ هیصادرات روس

Chenciner…, 1992: 124-126 به  يمعاهده ا هیو روس رانیا انیق. م1078). در سال

چون پارچه، چرم  ییحمل کاالها ازیامت رانیا يها یکه بر طبق آن به ارمن دیامضاء رس

شد  یطرخان) و ارخانگل داده م یاستراخان (حاج قیو اروپا از طر ایاز آس شمیرو اب
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)Chenciner...,1992: 126مرحله رشد مستمر  نیتجارت در ا کی). بر اساس آمار هرز

  :دیآیم لینمونه چند رقم شاخص آن به شرح ذ يداشت و برا

لوگرمیک 1000م./ 1566به سال  رانیروس از ا یکمپان دیخر  

لوگرمیک 5000م./ 1580روس به سال  یکمپان اتوارد  

لوگرمیک 15000م./ 1624به سال  النیبازرگان روس در گ کیدیخر  

م./ 1675فروش به خزانۀ روس به سال  يبه مسکو توسط ارامنه برا آوردن

  لوگرمیک 320000

لوگرمیک 41000م./ 1676استراخان به سال  قیاز طر رانیا صادرات  

لوگرمیک 84000م./ 1696استراخان به سال  قیاز طر رانیا صادرات  

لوگرمیک 100000م./ 1696-1697استراخان به سال  قیاز طر رانیا صادرات  

لوگرمیک 100000م./ 1700به سال  هیروس قیاز طر رانیا صادرات  

لوگرمیک 44000م./ 1712استراخان به سال  قیاز طر رانیا صادرات  

انیکه م یشرکت خانوادگ کیلۀیساستراخان به و قیاز طر رانیا صادرات 

 4000م./ 1716استراخان و آمستردام به کار تجارت اشتغال داشت، به سال 

  ).Herzig, 1992: 73(لوگرمیک

در حال رشد بوده است و در  وستهیپ ه،یبه روس رانیشود که صادرات ایم مالحظه

  بود.  دهیرس جهیبه نت یدر روابط خارج رانیا دیجد يریگ واقع جهت
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  جهینت

 نیداشت. در ا يق. روند صعود1080-1100يها سال یط هیبا روس رانیا روابط

خردمندانه از  یاستیخود توانست با اتخاذ س قیال راعظمیبه همت وز يدوره، شاه صفو

 هیقدرت روس شیاز افزا یبا آگاه يبکاهد. دولت صفو گانیبا همسا یاحتمال يتنش ها

 يسبب، سفرا نیرنگ کند. به هم محو و کم ااختالف ر بروز هر گونه نۀیتا زم دیکوش

داد با همراهان  یشمرد و به آنها اجازه م یمقدم م گرید يکشورها يروس را بر سفرا

 يبرخوردار باشند. دولت صفو یاتیمال يها تیتجارت کنند و از معاف رانیخود در داخل ا

ارتقاء  هیخود را با روس يتصادسطح روابط اق ،یاسیروابط س تیدوره، عالوه بر تقو نیدر ا

بازرگانان در داخل  يکرد، برایخشنود م رانیها را از ا روس نکهیمسأله عالوه بر ا نیداد. ا

  آورد. یامکان رقابت فراهم م زین رانیا

به توسعۀ قلمرو در  لیو تما شدندیم تريها روز به روز قو روس گر،ید يسو از

خواهان مشارکت  رانیبه دربار پادشاه ا ییبا اعزام سفرا . آنها افتی یم شیآنها افزا انیم

 یصلح با عثمان طیبه لغو شرا یلیتما رانیبودند، اما دولت ا یدر حمله به عثمان رانیا

 ندهیها در آ ها، خطر خود روس با روس یدر همراه رانیا یلیمیبسبب  نیتر نداشت. مهم

 کیبا  یگیرا بر همسا رومندیو نسبتاً نمتخاصم  ۀیبا دو همسا یگیهمسا رانیبود: دولت ا

امکان اتحاد  د،یداد. به هر حال، در صورت بروز تهد یم حیترج رومندین اریبس ۀیهمسا

 يداشتند راهها لیها تما داشت. روس ودوج يگرید هیعل گانیاز همسا یکیبا  رانیا

 نیدر ا رایزابد،یرییتغ هیروس قیاز طر یخشک ریبه مس ایدر ریبه اروپا از مس يتجار

با  يتا حدود رانیباره، ا نی. در اشدیم هیروس دیعا يصورت، منافع سرشار اقتصاد

و بر تنزل  دیگردیتجار فراهم م يبرا شتریها موافق بود، چرا که امکان رقابت ب روس
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 نیدر صورت تحقق ا گر،ید يداشت. از سو ریتأث زین یداخل دیتول شیو افزا ها متیق

. ماندیبرکنار م يو هجوم مکرّر اقوام مختلف تا حد دیاز تهد رانیا یشمال يمهم، مرزها

ها و  سطح تجارت کشور با روس ران،یدولت وقت ا یشیبه سبب دوراند ،يبه هر رو

.افتیيریق رشد چشمگیطر نیصادرات از ا
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 
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روابط ایران و روسیه در دوره صفویه طی سالهای 1100-1080ق.

علیرضا کریمی


· چکیده

 


 بنا بر نشانههای گوناگون، در تاریخ ایران عصر صفوی سالهای 1100 – 1080ق. متفاوت مینماید. یکی از آن نشانهها، اتخاذ سیاست خارجی منطقی و دوراندیشانه از سوی دولت وقت است. از آن جمله، گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با روسیه، به عنوان بخشی از مرحلة تنشزدایی با همسایگان شمالی و غربی. این رویکرد، به موازنه در روابط اقتصادی با قدرتهای دیگر یاری رساند و موجب رونق اقتصادی ایران نیز گردید. رویکرد دولت ایران در این دوره، در روابط خارجی خردمندانه بود و از این رو در برابر اصرار روسها برای اتحاد با آنها در حمله به عثمانی ایستادگی کرد؛ زیرا برای خود، روسیة قوی را بسیار خطرناکتر از عثمانی میدانست. از سوی دیگر، وزیر اعظم وقت ایران کوشید با تبیین منطقی دلایل مخالفت خود در اتحاد نظامی با روسها علیه عثمانی، از دلسردی همسایة شمالی جلوگیری کند. موافقت نسبی ایران با استراتژی تجاری روسیه، علاوه بر گسترش امنیت مرزهای شمالی ایران، فواید سیاسی و اقتصادی متعددی نیز در برداشت. این پژوهش بنيادي و نظري است و در آن، براي گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل، از اسناد و منابع كتابخانهاي با تأكيد بر روش تحليل محتوا و رويكردي توصيفي - تحليلي استفاده شده است.

·  واژگان کلیدی

ایران، روسیه، روابط خارجی، صفویه

مقدمه

قدرت امپراتوری روسیه از اواخر قرن 16م. رو به افزایش نهاد و به فکر توسعة قلمرو خود در سرزمینهای عثمانی افتاد. در این زمان و در اوایل قرن 17م. حکومت صفویه علی رغم اشتهار به ضعف، با دوراندیشی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب، موازنة مثبتی در جهت منافع ایران برقرار کرد.


سیاست خارجی روسها در رابطه با ایران و تدابیر ایران در روابط با روسیه از جمله موضوعات در خور بررسی است. 


روابط ایران با روسیه در این دوره


در بررسی روابط ایران و روسیه در دورة صفویه، ناگزیر دورة شاه عباس اول در مطلع بحث قرار دارد. شاه عباس اول در سیاست داخلی و خارجی، روندی در پیش گرفت که پس از وی نیز راهگشای جانشینان او گردید. شاه عباس در آغاز حکومت با دشواری بزرگی روبهرو شد: بازپسگیری اراضی اجدادی از عثمانی؛ اما توان نظامی ایران را کافی نمیدانست و بنابراین، استمداد از قدرتهای دیگر را در صدر اقدامات خود قرار داد. شاه عباس پی در پی نامههایی برای فرمانروایان اروپا فرستاد و آنها را به اتحاد نظامی در حمله به عثمانی تشویق کرد. گرچه کوششهای او نافرجام ماند، با این همه نومید نشد و از روسها نیز یاری خواست. با اینکه در آغاز امیدی نبود، اما سرانجام روسها درخواست شاه عباس را پذیرفتند: بوریس گودونف تزار روس، سپاهی شامل چند هزار سرباز، همراه چندین دستگاه توپ برای محاصرة قلعة دربند، به یاری شاه گسیل داشت. او حتی از شاه خواسته بود تا خود به جنگ با عثمانی ادامه دهد (شاردن، 1349: 3/215). شاه عباس پس از آنکه پیروزیهایی در نبرد با عثمانیها به دست آورد، مهدی قلی بیک را به سفارت به دربار تزار گسیل داشت تا اخبار موفقیتهای نظامی را به آگاهی تزار برساند و از کمکهای نظامی او تشکر کند (همان). شاه عباس به حفظ روابط دوستانه با مسکو علاقة ویژه داشت و از هر چه که این روابط را به خطر میافکند، میگریخت. برای مثال، در جریان لشکرکشیهایش به گرجستان، لهراسب حاکم آنجا را اسیر کرد و به شیراز فرستاد. گرجیان، تزار را به وساطت طلبیدند و او نیز سفیری به دربار  صفوی فرستاد. شاه عباس دستور داد تا لهراسب را به گونهای بکشند که مرگش طبیعی جلوه کند (شاردن، 1349: 2/893 – 892)، زیرا قصد بخشیدن لهراسب را نداشت و از سوی دیگر، نگران ناخرسندی تزار نیز بود. احتمالا شاه عباس بخشش لهراسب را موجب افزایش نفوذ تزار در گرجستان و مجازات او را موجب خشم تزار می دانست؛ بنابراین، تنها راه رهایی از این دشواری، نمایش مرگ طبیعی لهراسب بود.


روابط ایران و روسیه پس از شاه عباس اول همچنان، اما محدود ادامه یافت. در آغاز پادشاهی عباس دوم، تزار روسیه سفیری برای عرض تبریک جلوس به دربار او فرستاد و شاه نیز در پاسخ، آقا حسین جنگرودی را همراه سفیر مذکور به دربار تزار گسیل داشت (وحید قزوینی، 1329: 54)، اما روابط عباس دوم با روسیه اندکاندک به سردی گرایید، زیرا روسها کوشش میکردند از موقعیت سیاسی خود در ایران سوء استفاده کنند: از آنجا که طبق عرف متداول، سفرا از پرداخت عوارض معاف بودند، سفرای روس بیشتر به منظور تجارت و نه سفارت، به ایران می آمدند. پس از آنکه این نکته برای شاه آشکار شد، با آنها رفتاری سرد در پیش گرفت و این موجب تیرگی نسبی در روابط روسیه با ایران گردید. 
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الف- روابط سیاسی: 


در دورة وزارت میرزا محمد مهدی اولین وزیر شاه سلیمان، بسیاری از قزاقهای تبعة روسیه به ایران حمله کردند و دست به کشتار و غارت بسیار زدند. این حمله به تحریک تزار اتفاق افتاد، زیرا تزار در اواخر پادشاهی عباس دوم از بیاحترامی او به سفرای خود سخت دلگیر بود. در ابتدای جلوس شاه سلیمان بر تخت سلطنت، دستهای از قزاقها به مازندران یورش آوردند. در این زمان، گروهی از تجار روس همچنان در ایران فعالیت میکردند، اما حملات قزاقها راههای تجاری را ناامن کرده بود (شاردن، 1349: 9/203؛ لاکهارت، 1368: Chenciner...,1992: 124). پس از آنکه شیخ علیخان زنگنه به مقام وزارت رسید، سیاست تنش زدایی با همسایگان را در پیش گرفت. او با آگاهی از اینکه ناامنیهای شمال ایران ناشی از تحریکات روسیه است، از راههای گوناگون کوشید روابط ایران و روسیه را اصلاح کند. برای مثال، وقتی شاه سلیمان سفرای اروپایی را به حضور پذیرفت، سفیر روسیه را بر آنها مقدم داشت (نوائی، 1360: 234). روسیه نیز از رویکرد تازه دولت ایران خشنود بود و از هر فرصتی برای نزدیکی به ایران استفاده میکرد. تمایل روسها، همراهی ایرانیها با آنها در یورش به عثمانی بود. بنا بر گزارش شاردن در بارة سفر هیأتی از روسیه به ایران، از ایران خواسته شد تا در ائتلاف تزار روس و لهستان علیه عثمانی شرکت کند و ایران شرکت خود را به جنگ مسکویها و پلنیها با عثمانی مشروط کرده بود. روسها میباید به ایران بطور قطعی قول میدادند که به هیچ وجه بدون شرکت ایران با عثمانی صلح نخواهند کرد. با این همه، سفیر روسیه بدون پذیرش شرایط ایران، همچنان بر خواستههای خود اصرار میورزید. شیخ علیخان به او گفت: «مسیحیان چندین بار پادشاهان ایران را به جنگ با عثمانی واداشته اند، ولی بالاخره بدون شرکت دولت ایران آنان با باب عالی قرارداد صلح منعقد ساختهاند» (شاردن، 1349: 3/276). سفیر روسیه به شیخ علیخان گفت که با کمک ایران در کمال آسانی می توان سلطان عثمانی را از میان برداشت. شیخ علیخان پاسخ داد: «اگر دولت عثمانی به ضعف دچار شده و خوار و ذلیل گشته است دولت ایران حرفی ندارد ولی ایران نمی خواهد که دولت عثمانی به کلی نابود شود و از میان برود. زیرا اگر چه دولت عثمانی برای ایران همسایهای قوی است و گاهی وسایل ناراحتی ایران را فراهم میکند ولی اگر در همسایگی ایران دولت دیگری بود که مذهبش با مذهب ما ایرانیان اختلاف داشت یعنی همسایه ما به جای عثمانی دولتی غیر مسلمان بود تحمل او برای ما دشوارتر بود. برای دولت ایران نفعی ندارد که دولت عثمانی به کلی ضعیف شود و نتواند از خود دفاع کند زیرا برای کشور شاهنشاهی ایران ممالکی که سلطان عثمانی در اختیار دارد در حکم سّد محکمی است که از هجوم سلاطین مسیحی به کشور ایران جلوگیری می کند» (سانسون، 1346: 174). سانسون سخنی از تاریخ دقیق این گفت و گو به میان نیاورده است، اما تاریخ 1080ق. ذکر شده در مختصرالتواریخ درست به نظر می رسد (نامعلوم، خطی، ذیل وقایع 1080ق.). این گفت و گو، نشانهای از اوج اِشراف این وزیر بر مناسبات جاری میان قدرتهای وقت دنیا است. همچنان که کشورهای غربی میتوانستند زمانی برای ایران خطرناک باشند، روسیه نیز میتوانست تهدیدی برای ایران تلقی شود. شیخ علیخان در توضیح سخن خود گفت: «مسکو همسایه و دوست ماست و روابط تجاری و مناسبات بین دو کشور از زمان قدیم مدام برقرار و استوار بوده است. ما تقریبا همه ساله میان خودمان به مبادله سفیران می پردازیم در صورتی که دیگری را به زحمت میشناسیم. قدرت سلاطین آنها [دیگر کشورهای اروپائی] ممکن است همانطور باشد که ادعا دارند ولی آنان به قدری از ما دور هستند که به زحمت اخبارشان به ما میرسد. به هر قیمتی که باشد بایستی با همسایگان مماشات کرد» (شاردن، 1349: 3/246-245). 


ظاهرا روسیه از پاسخ وزیراعظم ایران ناامید نشد و به کوشش برای جلب نظر ایران ادامه داد. به همین سبب، روسیه در سال 1086ق. در رأس هیأتی 10 نفره، سفیر دیگری به ایران فرستاد. این هیأت پس از ورود به ایران، به سرعت عازم اصفهان شد تا در ملاقات با شاه، پیام تزار را به او برساند. بنا بر دستور تزار، آنها نمیتوانستند بیشتر از 15 روز در اصفهان بمانند. آنها مأموریت داشتند تقاضای تزار را مبنی بر کمک نظامی شامل بیست هزار نفر سرباز را با شاه مطرح کنند، اما شاه عکسالعملی نشان نداد (نوائی، 1366: 369). دولت ایران در این زمان، گر چه با تقاضای روسها برای همراهی در حمله به عثمانی موافقت نکرد، اما کوشید از اختلاف نیز بپرهیزد.


ب- روابط اقتصادی:


سدههای 16 و 17م. دورة شکوفایی تجارت جهانی بود و دولت صفویه نیز به ویژه از زمان شاه عباس اول به تجارت و بازرگانی توجه خاصی داشت؛ از این رو چندین قرارداد تجاری میان ایران و انگلستان، هلند، پرتغال و فرانسه منعقد شد، اما این کشورها کار تجارت با ایران را به طور کلّی از طریق دریا انجام می دادند. روسیه یکی از کشورهایی بود که در اواخر قرن 16م. به فکر ارتقاء سطح تجارت خود با کشورهای جهان افتاد، اما سواحل دریایی قابل کشتیرانی و بحریة قوی نداشت، بنابراین، میکوشید کشورهای دیگر، از آن جمله ایران را تشویق یا وادار کند تا راههای تجاری خود را از دریا به خشکی و از طریق روسیه تغییر دهند. البته دولت صفویه نیز از تمایل روسها استقبال می کرد، زیرا که علیرغم صلح میان ایران و عثمانی، نگرانی از بابت عثمانی برای ایران همچنان باقی بود. دولت ایران میدانست که در صورت حملة عثمانی امکان دریافت کمک نظامی از روسها عملی تر است. از سوی دیگر، پاسخ مثبت به تمایلات تجاری روسها ضمن دفع خطر آنها، سطح رقابت تجاری را افزایش میداد و این مسأله در نهایت، در ارتقاء سطح تولیدات و کاهش قیمت کالاها در داخل مؤثر بود.


تجارت ایران در دورة شاه سلیمان صفوی سیر صعودی داشت و پس از ورشکستگی و اضمحلال کمپانی مسکوی به ویژه در اثر یورش تاتارها، روابط مستقیم بازرگانی ایران و روسیه آغاز شد. تصرف سیبری برای روسیة تزاری، امکان دسترسی به پوست خز، طلا و نقره را فراهم کرد و پس از آن، روسها تجارت با ایران را آغاز کردند. استراخان (حاجی طرخان) راه تجارت با ایران را گشود و تجارت از راه امپراتوری عثمانی، دیگر چشم انداز مثبتی نداشت (Chenciner...,1992: 123). پس از آنکه راه ایران به روسیه امن شد، بسیاری از بازرگانان ترجیح دادند به جای دماغة امیدنیک، از طریق روسیه به اروپا مسافرت کنند. بدین ترتیب، کالاهای ابریشم ایران، راه و مشتریان جدیدی پیدا کرد. بیشتر اجناس در صادرات ایران ابریشم خام و غیرخام و بیشتر صادرات روسیه پوست خز و سنگهای قیمتی بود (شاردن، 1349: 4/371-370؛ Chenciner…, 1992: 124-126). در سال 1078ق. میان ایران و روسیه معاهده ای به امضاء رسید که بر طبق آن به ارمنی های ایران امتیاز حمل کالاهایی چون پارچه، چرم و ابریشم از آسیا و اروپا از طریق استراخان (حاجی طرخان) و ارخانگل داده می شد (Chenciner...,1992: 126). بر اساس آمار هرزیک تجارت در این مرحله رشد مستمر داشت و برای نمونه چند رقم شاخص آن به شرح ذیل میآید:


· خرید کمپانی روس از ایران به سال 1566م./ 1000 کیلوگرم

· واردات کمپانی روس به سال 1580م./ 5000 کیلوگرم

· خرید یک بازرگان روس در گیلان به سال 1624م./ 15000 کیلوگرم

· آوردن به مسکو توسط ارامنه برای فروش به خزانة روس به سال 1675م./ 320000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق استراخان به سال 1676م./ 41000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق استراخان به سال 1696م./ 84000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق استراخان به سال 1697-1696م./ 100000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق روسیه به سال 1700م./ 100000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق استراخان به سال 1712م./ 44000 کیلوگرم

· صادرات ایران از طریق استراخان به وسیلة یک شرکت خانوادگی که میان استراخان و آمستردام به کار تجارت اشتغال داشت، به سال 1716م./ 4000 کیلوگرم (Herzig, 1992: 73).


ملاحظه میشود که صادرات ایران به روسیه، پیوسته در حال رشد بوده است و در واقع جهتگیری جدید ایران در روابط خارجی به نتیجه رسیده بود. 


نتیجه

روابط ایران با روسیه طی سالهای 1100- 1080ق. روند صعودی داشت. در این دوره، شاه صفوی به همت وزیراعظم لایق خود توانست با اتخاذ سیاستی خردمندانه از تنش های احتمالی با همسایگان بکاهد. دولت صفوی با آگاهی از افزایش قدرت روسیه کوشید تا زمینة بروز هر گونه اختلاف را محو و کمرنگ کند. به همین سبب، سفرای روس را بر سفرای کشورهای دیگر مقدم می شمرد و به آنها اجازه می داد با همراهان خود در داخل ایران تجارت کنند و از معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند. دولت صفوی در این دوره، علاوه بر تقویت روابط سیاسی، سطح روابط اقتصادی خود را با روسیه ارتقاء داد. این مسأله علاوه بر اینکه روسها را از ایران خشنود میکرد، برای بازرگانان در داخل ایران نیز امکان رقابت فراهم میآورد. 


از سوی دیگر، روسها روز به روز قویتر میشدند و تمایل به توسعة قلمرو در میان آنها افزایش مییافت. آنها  با اعزام سفرایی به دربار پادشاه ایران خواهان مشارکت ایران در حمله به عثمانی بودند، اما دولت ایران تمایلی به لغو شرایط صلح با عثمانی نداشت. مهمترین سبب بیمیلی ایران در همراهی با روسها، خطر خود روسها در آینده بود: دولت ایران همسایگی با دو همسایة متخاصم و نسبتاً نیرومند را بر همسایگی با یک همسایة بسیار نیرومند ترجیح می داد. به هر حال، در صورت بروز تهدید، امکان اتحاد ایران با یکی از همسایگان علیه دیگری وجود داشت. روسها تمایل داشتند راههای تجاری به اروپا از مسیر دریا به مسیر خشکی از طریق روسیه تغییر یابد، زیرا در این صورت، منافع سرشار اقتصادی عاید روسیه میشد. در این باره، ایران تا حدودی با روسها موافق بود، چرا که امکان رقابت بیشتر برای تجار فراهم میگردید و بر تنزل قیمتها و افزایش تولید داخلی نیز تأثیر داشت. از سوی دیگر، در صورت تحقق این مهم، مرزهای شمالی ایران از تهدید و هجوم مکرّر اقوام مختلف تا حدی برکنار میماند. به هر روی، به سبب دوراندیشی دولت وقت ایران، سطح تجارت کشور با روسها و صادرات از این طریق رشد چشمگیری یافت.
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