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  چکیده 

  

ى و برخی کشورهاى همسایه از عصر صفوى قوت گرفت. دولت یروابط سیاسی و بازرگانی ایران با کشورهاى اروپا

براي ا شمالی امکانات فراوانی ر يها راهو باب روابط را با دولت صفویه گشودروسیه نیز با اهداف سیاسی و تجاري 

برقرار ا شرق و غرب این دری يها نیسرزمفراهم ساخت که رابطه خود را با ایران از طرف دریاي خزر و  آن کشور

ي براي طریق سفارت نماینده کمپانی مسکو ایران و روسیه در دوره صفوي ازيند. نخستین روزنه روابط تجارک

شد. جدیدي اما در دوره شاه عباس اول مناسبات تجاري دو کشور وارد مرحله  ،شاه طهماسب اول صورت گرفت

انعطاف و تساهل را به عنوان راه برون رفت از انزواي ایران صفوي برگزید. به یدر واقع او در زمینه تجارت خارج

 ان وي عالقه کمتري بهل جانشیناما با مرگ شاه عباس او د.این ترتیب ایران را به پیکره جهان رو به رشد پیوند ز

عالوه بر اهداف ر ور یکدیگهاي خود به کشمچنین دو کشور ضمن فرستادن سفارتتجارت نشان دادند. ه

که نقش کلیدي در روابط  ییها گروهقرار دادند. از جمله  ها سفارت، منافع تجاري را نیز در دستور کار این سیاسی

تجاري دو یبودند. سرانجام با به قدرت رسیدن پطر کبیر معادالت سیاسدند، ارامنه کرتجاري ایران و روسیه ایفاء 

ین روند، بررسی تفصیلی با هدف آشکار نمودن داشتنفت. در مقاله حاضر با در نظر اکشور به سود روسیه پایان ی

  شود.توجه به این نوع رابطه تبیین می و جایگاه سیاسی ردیگیمچگونگی روابط تجاري ایران و روسیه صورت 

  

  :واژگان کلیدي
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  مقدمه  

هاي جـاده ابریشـم بـا یکـدیگر روابـط      گذشته از طریق شاخه يها زمانایران و روسیه از 

بـه  یشـد. یکـ  مـی م تجاري داشتند و این جاده پس از عبور از ایران در شمال به دو بخش تقسی

. شـد یمـ وارد روسـیه   ،گذاشـته قفقـاز را پشـت سـر     يها کوهرفت و دیگري انطاکیه میو ازمیر 

عاج و اشیاء قیمتی و فروش آن در اروپاي شمالی سـود فراوانـی    ،، ابریشمها از تجارت ادویهروس

  برخوردار بودند:ز از چندین امتیان در روابط بازرگانی خود با ایرا ها آنبردند. به طور کلی می

بـدین ترتیـب کـه در نـواحی شـمال غربـی ایـران،         ؛دو کشـور  فاصله میانیکم-1

توانسـتند بـا بازارهـاي داخلـی ایـران      می ها آنشد و رودخانه و قلعه سوالق سرحد تلقی می

  تماس داشته باشند. 

هاي شمالی و شـمال غربـی آن   در کرانه ها روسوجود دریاي مازندران و استقرار  -2

  خان). هشترخان، آستران (حاجی طرخاد مانن

به مـدد  کاشت و برداشت محصوالت ثروت و امکانات نسبی مردم شمال ایران که  -3

و تربیت کـرم ابریشـم نیـز     ها دامتر بود و نگهداري در آن ناحیه فراوان اقلیم مساعد طبیعی

، مشتري ویژه مصنوعات يجوار هماز  استفادهبا  ها روسداشت. از این رو،  د هنگامزو بازدهی

  دادند.میر قراها آناختیار  را درشانیکاالهامردم شمال بودند و خود نیز و محصوالت 

هـا قـرار   کوهدر پناه دریا و اشبه دلیل موقعیت طبیعی حوزه جنوبی دریاي خزر -4

ت ناخواه امنیه گرفت، خوادارد و از آنجا که نفوذ عناصر خارجی در آن به سهولت انجام نمی

  .آوردیمبود و زمینه را براي داد و ستد فراهم 

به خوبی از امتیازات تجاري با ایران آگاه بودند به خصوص کـه   ها روسبر این اساس 

خریـدهاي  و فرسـتادند  ، گـیالن و شـروان مـی   را به نـواحی مازنـدران  عمده مصنوعات خود 

  گرفت.مطلوب از همین نقاط صورت می

در  ها روس؛استصفویه  هابط ایران و روسیه در دورغاز روآسر م.1552./ق 959سال 

ق. قـازان را تصـرف   959در سـال  م.)1533-1584(ف)(مخـو  1دوره حکومت ایوان چهـارم 

دو سال پس از آن به حاجی طرخان دست یافتنـد و  . و به سلطنت خوانین پایان دادند هکرد

مهم را از ه رسید و این رودخان 2به ساحل شمالی دریاي خزر و مصب ولگاها آندامنه تسلط 

تحت سیطره خود در آوردند. داشتتجارت شرق  در سرچشمه تا مصب آن که نقش کلیدي

  )108: 1384(جمال زاده،

                                               
1. Ivan the Terrible
2. Volga
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در روسـیه بـه قصـد     یبزرگ يها شرکتبر حاجی طرخان به تدریج  ها روسبا تسلط 

سـال  در  مسکوي شرکت تجاريشاه طهماسب دورهچنانکه در،دشتجارت با ایران تشکیل 

بـه ایـران    را کردیمتاجر انگلیسی که در مسکو تجارت  1نتونی جنکینسنآم. 1562ق./969

  )746-747: 1377(پارسادوست،فرستاد.

النهر از طریق مـاوراء اي اهداف تجاري شرکت در راست، جنکینسن، نماینده کمپانی مسکو

به ایران آمد و با شاه طهماسب مالقات کرد. اما وي در سـفرش بـه ایـران بـدون امضـاء معاهـده       

تجاري به مسکو بازگشت. علت آن بود که زمانی که جنکینسن به ایران آمـد شـاه طهماسـب بـا     

م. بـود و بـه   1562ق./ نـوامبر  969انعقـاد قـرارداد    در حـال حسن آقا، سـفیر ترکـان در قـزوین    

اي وارد تجاري جنکینسن توجه نکرد تا مبادا به روابـط صـفویان بـا ترکـان خدشـه      هايدپیشنها

  )222: 1384شود. (فریر،

 ؛ایران آمـد ه از هشترخان ب 2م. هیأتی به ریاست آرتور ادواردز1566ق./973در سال 

زیرا شـاه طهماسـب    ،اي مساعد دیداین هیأت هنگامی که به قزوین رسید اوضاع را تا اندازه

و فرمـانی نیـز در مـورد شـرکت      تمایل نشـان داده هاي لندنی (انگلیسی) پوشیدن پارچهبه 

و حتـی وعـده حمایـت از تجـار و      همعاف کـرد يکه او را از گمرك راهدار صادر کردمسکو 

داد. (شوستر  ها آنهاي دیگر را نیز به در سرتاسر کشور و بعضی وعده ها آناجازه رفت و آمد 

  ) 101: 1364،والسر

از جمله شهرهایی که در این دوران به لحاظ تجاري بسیار اهمیت داشت هشـترخان  

آن را در سـال  هـا  روسمایلی ولگاي سفلی از طرف دریاي خزر قرار داشت و  75بود که در 

دوم سـده شـانزدهم   ه اهمیـت هشـترخان در تجـارت نیمـ    . م. تصرف کردند1554ق./961

قرار داشت که تـا دریـاي خـزر    يد: نخست اینکه در کنار جاده امیالدي ایران دو چندان بو

از دسـترس و دخالـت ناوگـان     دورداد و در واقـع  آسیا پیوند میو اروپا را به  شدیمکشیده 

و بـازار   قرار داشتهايزیونو  ها تركت نظاراسپانیا و پرتغال بود. همچنین این راه خارج از

آمد و براي تجارت ادویـه، ابریشـم و رنـگ    به شمار می انگلیسیبراي صدور قماش اي بالقوه

 در منـاطق جنوبی روسیه، منـافع عثمـانی را   ه مهم بود. دوم اینکه هشترخان به عنوان پایگا

  انداخت. قفقاز به مخاطره می

(مسکوي)  انگلیسی ـ  م. از سوي کمپانی روسی1560- 1580ق./967- 988يها سالطی 

 ـ  یمحـور شـمال  غربـی بـه    ـ  ر مسیر تجارت ایران از محور شـرقی یسفر به ایران به منظور تغی 6

                                               
1 Anthony Jenkinson
2 Arthur Edwards
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 يهـا  بر جـاده ترکان  از سلطهجنوبی صورت گرفت. این برنامه براي تجار ایرانی که درصدد بودند 

  )222- 223: 1384اي داشت. (فریر،ویژه يها تیجذابترانزیتی و صادراتی رهایی یابند 

بر مسیرهاي غربی جاده ابریشـم  میانه سده دهم هجري/ شانزدهم میالديترکان در 

بر هشترخان  ها روسبنابراین در مقابل گشایش راه شمالی پس از سلطه  ،ایران مسلط بودند

نخسـتین  . اقداماتی کردنـد  ها آنو بر ضد  هنشان داد ییها واکنشم. 1554ق./ 961در سال 

م 1555ق./962در سـال رکان و انعقاد صـلح آماسـیه   هاي ایرانیان و تواکنش توقف دشمنی

فقط براي اعتبار سیاسی و مذهبی ترکان تهدیدي بـالقوه نبودنـد بلکـه منـافع      ها روسبود. 

  انداختند. را نیز به مخاطره می ها آنتجاري 

  

  شاه عباس اول و تجارت با روسیه  

ا بـ خانـه   ارتچندین سـف م.) 1588-1629ق./996-1038در دوره شاه عباس اول (

تجاري میان ایران و روسیه بر پا شد. روند مناسبات دو کشور در ایـن دوره   -اهداف سیاسی 

 و بـود تجـاري   -سیاسـی  در جهت پیشـبرد اهـداف   ها آنبه گونه اي بیانگر دیپلماسی فعال 

سیاست خارجی از روابط ه با توجه به راهکارهاي مناسب شاه عباس اول در زمینن دولت ایرا

  د.کروسیه بیشترین بهره برداري را با ر

و اقسـام منسـوجات   ع کاالهاي صادراتی از ایران به روسـیه بـیش از همـه انـوا     نیتر مهم

ـ  2ايهاي قزلباش، دارایی داروغهمخمل ،1این اجناس شامل اطلس قزلباش ؛ابریشمی بود یگیالن

 6فتـه  5قزلباشـی، آبیـار   4، زربفت، کمخـاي یـزدي، کمخـاي قزلباشـی، قطنـی     3، صوفیو کاشان

پوستین اسلحه، شمشیر قزلباشـی، تیـر قزلباشـی، کمـان     ،ابریشم خام قزلباشی بود. افزون بر آن

پنبـه، چـرم، داروهـاي     ،قزلباشی، کمان مشهدي و زین و برگ قزلباشی، مروارید هرمـز، فیـروزه  

ر ) د542- 543: 1354. (پیگولوسـکایا، شـد یمـ ایران به روسیه صادر ز ها و خشکبار اطبی، رنگ

                                               
خواندند.م. حکومت صفوي را حکومت قزلباش و تمام ساکنان آن را قزلباشان می17و16روسیه قرندر .1
منسوج ابریشمی زردوزي یا نقره دوزي شده  .2
منسوج ابریشمی.3
پارچه مخطط نیمه ابریشمی.4
اينقرهمنسوج ضخیم ابریشمی موجدار با خطوط طالیی و.5
روسري ابریشمی .6
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روسـیه کـاربرد    یدر پزشـک کـه   1نیترات پتاسیم و نفت باکون منابع روسی برخی اقالم دیگر چو

  )kotilaine, 2005:453داشت به عنوان صادرات ایران ذکر شده است. (

وارد ن کـه از ایـرا   شـد یمـ انگلستان صادر ه به همچنین برخی کاالها از طریق روسی

شده بود و شامل ابریشم خام، فلفل، زنجبیل، جوز هندي، دارچین، گوگرد، زاج سفید، برنج، 

  )226: 1384،. (فریربودمیخک و چوب تیر 

میزان معامالت تجاري ایران با روسـیه در قـرن یـازدهم هجـري/ هفـدهم مـیالدي       

تعـداد  ر شـدند و  شهرهاي شمال ایران ظـاه و . تجار روسی در اصفهان، قزوین افزایش یافت

و کلیسـا داشـتند ابریشـم و دیگـر      سرا مهمانکه در شماخی مستقر بودند و  ها آناز  زیادي

  کردند.کاالهاي ایران را از راه روسیه به لهستان و آلمان صادر می

از روسیه به ایران از طریق ولگا، دریاي خزر و شماخی و گیالن انواع خز، قاقم، چرم خـام،  

قیمتـی،   يهـا  سـنگ اي، شیشـه و چه هاي کتانی، آهن، مس، مصنوعات فلزي چیت، ماهوت، پار

  شد.وارد می 2ماهی و سالح گرم ،خاویار ،کاغذ تحریر، شکر، عسل و موم، ودکا ،پوستین

آمـد  مین به ایرا ها روسو سمور که به وسیله ز ثروتمندان و امیران ایران از پوست خ

کردند. (مفخـم  میه خود استفاد يها لباسو از آن براي زینت یقه و سردست  کردهاستقبال 

  )403: 1375،پایان

شـد. شـاردن در   از روسیه پرندگان شکاري (شاهین و باز) نیـز بـه ایـران صـادر مـی     

که بیشتر این پرندگان در ایران متعلق به پادشاه است و قیمت  کندیمخود ذکر ه سیاحتنام

  )131-132: 1350،هر یک از این پرندگان حدود صد تومان است. (شاردن

. چنانکـه آدام  کردیمرا کسب  تزار روسیه از کاالهاي وارداتی به ایران درآمد فراوانی

تزار از فـروش  ه آمد خزان سمت مهمی از درق«: سدینویمخود چنین در سفرنامهاولئاریوس 

حیوانی شبیه سـنجاب] و روبـاه اسـت کـه در شـمال      م [گران بهاي سمور و قاق يها پوست

هـا بـه کشـورهاي    فرسـتند و ایـن پوسـت   را به مسکو مـی  ها آنروسیه شکار شده و پوست 

» رسـد. شود و به قیمت خوب بـه فـروش مـی   خارجی و مخصوصاً ایران و ترکیه فرستاده می

  )271: 1379،س(الئاریو

ــترخان       ــه هش ــتد ب ــراي داد و س ــاه ب ــرداد م ــط خ ــوالً در اواس ــران معم ــان ای   بازرگان

فروختند حریر رنگ شـده، داروهـاي طبـی، چیـت، قـالی و      رفتند. آنچه که در آنجا بیشتر میمی

                                               
شد.نفت سفید مخصوصی در این شهر تولید می  و بندر باکو یکی از مهم ترین بندر هاي صادراتی ایران بود .1
صدور اسلحه از روسیه به طور قاچاق صورت می گرفت..2
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هـاي قـدیمی   همه گونه پوست براي دباغی، خاویار، کره و سـکه ، قاقم، قالیچه بود و در عوض خز

  ) 104: 1354،کردند. (طاهريمیخریدند و به قیمت خوبی به بازارهاي ایران عرضهمی روس را

  

هاي سیاسی در مناسبات تجاري دو کشور نقش سفارت

هاي سیاسـی رد  ایران و روسیه هنگامی که سفراي خود را به عنوان هیأت يها دولت

شد و حتی برخی جانده میگن ها آنتجاري نیز در دستور کار  يها تیمأمورکردند و بدل می

  .فقط جنبه تجاري داشتها سفارتاز این 

کوشـید کـه ضـمن    شاه عباس نیز بنا به شیوه همیشگی خود در رابطه با روسیه مـی 

نـد. چنانکـه   کقراردادهـایی منعقـد   ز نظامی و سیاسی در امور بازرگانی نیت برقراري مراودا

عالوه بر  فرستادم. دومین سفیر خود به نام کاي را به مسکو 1591ق./999وقتی او در سال 

ه در زمینـ يدیپلماسی به وي فرمان پی گیري امـور تجـاري را نیـز داد. سـفارت کـا     ن فرما

  قطعی سفارت وي بود. ه با روسیه به توافق رسید و این تنها نتیجيتجار

بــه  م1592ق./1001أت دیگــري را در ســال ت کــاي هیــشــاه عبــاس پــیش از بازگشــ

سرپرستی حاجی خسرو به روسیه فرستاد. ازجمله اهـداف ایـن هیـأت اخـذ تسـهیالت معافیـت       

شـد. ایـن سـفارت    گمرکی براي کاالهاي دولتی بود که توسط بازرگانان ایرانی به روسیه وارد می

  امتیازاتی را به دست آورد.نیز هرچند موفقیت سیاسی در برنداشت اما از لحاظ تجاري 

م سفارتی را بـه سرپرسـتی   1593ق./1002شاه عباس در یک اقدام منطقی در سال 

حاجی اسکندر به روسیه فرستاد. اعضاي این سفارت بیشتر بازرگانان بودند. در این سـفارت  

تقاضاي او مبنـی بـر    ها روسحاجی اسکندر مقداري وسایل براي فروش به روسیه برده بود. 

فروش کاالهایش به صورت نقدي را رد کردند و فقط به وي اجازه داده شد تا اجنـاس خـود   

او خواسـتار تفـاوت قیمـت    التجاره مالبا تخمین  ها روسند. کرا با اقالم مورد نیازش مبادله 

  شدند اما حاجی خسرو این درخواست را نپذیرفت.

هـادي بیـگ را بـراي     م1594ق./ 1002ل هنگامی کـه در سـا   همچنین شاه عباس

کردنـد.  چندمین بار به روسیه فرستاد تعدادي از بازرگانان در این سفارت وي را همراهی می

کیلوگرم ابریشم را با خود حمل کردند و در بازگشت مقداري فلز و پوسـت   200مقدار  ها آن

  )Matthee, 1994 :745سمور به ایران آوردند. (

بـه اهـداف تجـاري     شـدند یمدربار تزار روس نیز به ایران اعزام  سفرایی که از سوي

و در مقابل کاالهـایی را   آوردندیمکاال به ایران يبا خود مقدار داشتند و غالباًاي توجه ویژه
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م بـه ایـران   1597ق./ 1005. چنانکه وقتـی توفیـاکین در سـال    بردندیماز ایران به روسیه 

  فرستاده شد از جمله وظایف او امضاي پیمان تجاري با ایران بود. 

م بـه علـت هـرج و مـرج     1605-1613ق./1014-1022يها سالدولت روسیه بین 

اگـر تالشـی هـم صـورت      و داخلی فعالیت کمتري در برقراري روابط سیاسی با ایران داشت

  تجاري بود.ه فت در زمینگر

رومانوف به ل تزار میخائی و فرستادهآمدن تیخانوف سفیر روس  شاه عباس همزمان با

ه فرستاد. هدف این سفارت ارائه پیشـنهاد  یایران، سفیر خود به نام حاجی مرتضی را به روس

عباس خز، تجاري به روسیه بود. وي مقداري ابریشم نیز با خود برده بود و از آنجا براي شاه 

  پوست سمور و سنجاب خریداري کرد.  

در سـال 2بـه همـراه سـفارت کـروبین    1کی از بازرگانان روسی به نام گریزنوم سلیوانفی

ـ  بار پوست سمور با خود حمل می 500م به ایران آمد. این سفارت حدود 1622 هـدف  ا کـرد و ب

ردپایی از یـک تـاجر روسـی کـه در     ) افزون بر آن 748خرید ابریشم به ایران آمده بود. (همان : 

نـام دارد. در   3م به ایران آمد در دست است. این بازرگان آفناسیویچ کـاتف 1623ق./ 1032سال 

 ت.با ایران ذکري بـه میـان آمـده اسـ    ها آنتجارت ه در مورد خاندان کاتف و پیشین یاسناد روس

جاري کاتف بـراي تـزار روسـیه    . در این سفرهاي تکردیمخرید و فروش ا این تاجر، اجناس تزار ر

از موضع اقوام و طوایف گرفته تا طرز حکومت، مذهب، میزان جمعیت، صنعت و تجـارت شـهرها   

  )360: 1370و امثال آن به جمع آوري اطالعات پرداخته بود. (نوایی، ها جادهو 

م براي ترغیب دربار صـفوي جهـت تجـارت    1624ق./ 1033کاتف همچنین در سال 

ابریشم از مسیر تجاري دریاي خزر به ایران آمد اما از آنجا که شاه عبـاس بـه دنبـال طـرح     

  )Matthee, 1994: 748د. (کرتجاري خود در خلیج فارس بود این پیشنهاد را رد 

  

  اهمیت مسیرتجاري شمال

م سیاست شاه عباس در حوزه هـاي سیاسـی و اقتصـادي،    1619ق./ 1028در سال 

پیدا کردن راه جدید آبـی از  براي ایجاد انحصار بر صادرات پر ارزش ابریشم خام و نیز تالش 

  عثمانی بود.   براي جایگزین کردن راه خشکی قدیمطریق روسیه یا خلیج فارس 

                                               
1. Griaznom Selivanof
2. Korobin
3. Fedot Afanasyevich Katof
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فـارس بـا از دسـت رفـتن هرمـز در سـال       ها بر تجارت از راه خلـیج چیرگی پرتغالی

اهمیت این تجارت براي رونـق کلـی دولـت    ت م شکسته شد اما در دراز مد1623ق./1032

د کـه  کرمصمم را صفویه کمتر از تجارت از طریق مسیرهاي سنتی به اروپا بود و شاه عباس 

 یلـی کـه  تجارت از مسیرهاي سنتی را تا سرحد امکان توسعه دهد. بدون تردید یکـی از دال 

به پرهیز از وابستگی بی جهت بـه   تمایل شاه صفوي بودبه این سیاست  موجب روي آوردن

هاي هند شرقی اروپایی بود. اما در راه استفاده از مسیرهاي سنتی تجارت هر یک از کمپانی

اشکاالت جدي وجود داشت. سلطه تجاري ونیزیان در کرانه شرقی مدیترانه پایان یافته بـود  

که به سرنگونی آن کمک کرد دولت عثمانی بود که اکنـون در دو طـرف   یاز نیروهایو یکی 

گذشت و بـه  مسیري که از عراق و سوریه می ؛مهمترین مسیرهاي تجاري سنتی قرار داشت

د. یرسـ مـی ل و به اسـتانبو  گذشتیمو مسیر دیگري که از آناطولی  دیرسیمبنادر مدیترانه 

دولـت صـفوي بـود و دو امپراطـوري در طـول قـرن دهـم        امپراطوري عثمانی دشمن عمده 

قرن یازدهم/ هفدهم میالدي ابتدا به طـور تقریبـاً   هجري/ شانزدهم میالدي و نیز بخشی از

  دائم و سپس به طور متناوب درگیر جنگ بودند.

این ه شاه عباس معتقد بود که ارسال کاال از طریق عثمانی با حقوق گمرکی گزافی ک

کرد موجب افزایش ثروت و در نتیجه قدرت نظامی آن کشور خواهد شـد.  دولت دریافت می

  این به دنبال مسیري بود که بتواند سرزمین عثمانی را دور بزند.بربنا

که از گیالن و از طریق دریاي خزر به هشترخان و سپس از مسیر ولگـا   يتجار ریمس

ن بار توسط بازرگانان ینخست شد براي این طرح مناسب بود. این مسیر کهبه اروپا منتهی می

فـراوان متـروك    هـاي م به علـت خطر 1581ق./989کمپانی مسکو گشوده شده بود از سال 

  )193-194: 1374،مانده بود. (سیوري

اروپـایی تـالش کـرد کـه      هـاي تهرچند شاه عباس ابتدا با انعقاد قراردادهایی با دول

اروپا ارسال شود و حتی براي آنکه به  کاالهاي ایران از طریق خلیج فارس و جنوب آفریقا به

 ،تـر اسـت  بازرگانان ایرانی نشان دهد که این راه خطر کمتري دارد و هزینه کاال نیز مناسـب 

دنگیز بیـگ روملـو و خواجـه صـفر ارمنـی از مسـیر        توسط ابریشم را صاً پنجاه بارِخود شخ

اروپـایی   يها دولتهر اقدام براي جلب عالقه ز جنوب به اروپا فرستاد. اما شاه صفوي پیش ا

هاي دیگري را براي پیدا کردن راه جدید آغاز کرده بود. وي متوجه شـد  به این طرح فعالیت

جنـوب  از مسیر طوالنی خلیج فارس وتر کینزدبسیار ا مسیر تجاري شمال ایران به اروپه ک

در راه بود و دیرتر  يتریطوالنمان جنوب، کاالها نه تنها مدت ز يتجار ریمسآفریقا است. از 
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از راه دریـاي   توانسـت یمشد، اما اگر تمام می تر گراند بلکه هزینه آن نیز یرسبه مقصد می

صادراتی ایران زودتر و بـا   يکاالها ا برساندبه وسیله روسیه کاالي خود را به اروپو مازندران 

  رسید.زینه کمتري به بازارهاي اروپا میه

از علل اساسی عالقه شاه عباس به تجارت از مسیر شمالی ایران ایـن بـود   کی دیگر ی

آمـد. بنـابراین وي   که تقریباً کل محصول ابریشم ایران از والیات شمالی کشور به دست مـی 

تا اصـفهان و  م حمل ابریشه خواست بدین وسیله از صرف وقت بیشتر و مخصوصاً از هزینمی

  ) 132-134:]بی تا[ا دوست یا جنوب کشور جلوگیري کند. (پارس

اي از میخائیل رومـانف تـزار روس خواسـت کـه مسـیر      براین اساس شاه عباس طی نامه

اي به حـاکم هشـترخان دسـتور    تجاري شمال را باز نگه دارد. براي عملی کردن این طرح در نامه

اي سوق دادن ارامنه داد که این مسیر را براي تردد بازرگانان ایران و اروپا مهیا کند. شاه عباس بر

د تا در مسیر تجاري شمال کرمنطقه دربند بنا به این مسیر تجاري کلیسایی را در ییو تجار اروپا

  )60- 61: 1384،املشیمحمديفاده تجار مسیحی قرار گیرد. (پورمورد است

دولت روسیه نیز مایل بود که کاالهاي ایران از مسـیر تجـاري شـمال بـه آن کشـور      

تا مشتریان انگلیسی، هلندي و ونیزي و دیگر دول اروپایی ناگزیر آن کاالها را فرستاده شود 

  )1956: 1369،از بازرگانان روسی خریداري کنند. (فلسفی

ظهار مودت و دوستی ااي به ریم پاپا (پاپ روم) عالوه برهمچنین شاه عباس در نامه

. در بخشـی از نامـه شـاه    که مسیر تجاري شمال جایگزین مسیر عثمانی شـود  کردپیشنهاد 

  آمده است:  نیچن نیاعباس به پاپ روم 

روسـیه]  س [فرنگیـه از راه ارو توجه تمام مبذول فرمایند که تجـار و سـوداگران   «.... 

رك نبرنـد. پیوسـته مکاتبـات    که نفع و فایده ایشان را مردم ت بدین والیت آمد و شد نمایند

وي خصوصـیت و  دیار داشـته باشـند از ر   محبت اسلوب ارسال داشته هرگونه خدمتی درین

. چون غرض تجدید قواعد اتحاد و دوسـتی بـوده زیـاده اطنـاب نرفـت،      آشنایی اعالم نمایند

عواقب امورشان بر وفق رضاي حضرت پروردگار عباد مقرون به خیر بـاد. تحریـراً فـی شـهر     

  )77-78: 1383(ستوده،» ربیع الثانی سنه هزار و نوزده

  

  تجارت ایران و روسیه  نقش ارامنه در 

در حالی که تجارت داخلی به طور عمده در دست بازرگانان ایرانی و یهودي قـرار داشـت   

هـاي  ارمنیـان و رابـط  تجارت خارجی تقریباً در انحصار ارامنـه بـود. تخصـص بازرگـانی و مـالی      
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خواسـت بازرگانـان اروپـایی    حال او می نیدر عبراي مقصود شاه عباس ضروري بود.  شاناروپایی

هاي مختلـف کاتولیـک را بـه    طریقت نیبنابرانظر مساعدي نسبت به تجارت در ایران پیدا کنند. 

  آمیز بود.   کرد که این سیاست کامالً موفقیت تأسیس صومعه در ایران تشویق

رمنیان در نظـر شـاه   ا«نویسد: شاردن نیز در سیاحت نامه خود در این باره چنین می

عباس براي انجام امور بازرگانی رعایاي بسیار مناسبی بودند. خواه جهت تجـارت بـا ترکـان    

عثمانی، خواه براي معامله با مسیحیان. چون به ماننـد ایرانیـان در نظـر عثمانیـان چنـدان      

  )95: 1345، (شاردن» عیسویان هم مذهب بودند. مطرود نبودند به عالوه با

منبـع   ه دست آمده نهایت استفاده را کردند. بزرگترینبت به هر حال ارامنه از فرص 

کردنـد.  تجارت ابریشم بود که آن را بازرگانان ارمنی اداره مـی  پول نقد براي خزانه سلطنتی

. کردنـد یمـ بلکه با بازرگانان اروپایی نیز رقابت  کردنداداره میارمنیان نه تنها تجارت شاه را 

  )194-195: 1374،(سیوري

ی از وجود عمال ارمنـی اسـتفاده   بهتر از هر حکومت اروپایی و یا آسیای دولت روسیه

دانست و بـه واسـطه توافـق مـذهبی و مالحظـات      را به طور عموم از خود می ها آنکرد. می

دراز از  يهـا  قـرن کرد که حاصل تجربیـات و اطالعـات   سیاسی، وجوه اشتراکی را مطرح می

کـه در ابتـدا توسـط     ها روسگیرد. تجارت  اریتدر اخزندگی مردم مسیحی مذهب ارمنی را 

، بعدها عناصر محلـی و از جملـه ارامنـه را هـم بـه خـدمت       شد بازرگانان مسکوي انجام می

بـا کشـورهاي   کار تجاري معطوف کرده بودنـد و  ه گرفت. اگر چه ارامنه تمام توجه خود را ب

بـه   هـا  آنند پایدارتري بـین  طبعاً نوعی پیو ها روسبا  يجوار هماما  مختلف در تجارت بودند

  )526: 1365،وجود آورده بود. (شعبانی

، کـوچ دادن  تأثیر داشتاقدامات شاه عباس که در پیشرفت تجارت  نیتر مهمکی از ی

شاه عباس در سال  یرکشگلشطی  ؛در نواحی مختلف ایران بود ها آنارمنیان جلفا و اسکان 

م به شمال رود ارس و ارمنستان، ارمنیان به نواحی اطراف ایروان و از آن جا 1603ق./1012

شـهر  د، شـ به شهرهاي مختلف ایران کوچانده شدند. از شهرهایی که کانون اصـلی ارمنیـان   

  بنا شد.در کنار زاینده رود بود که به همین منظور  جلفا

که از مراکز تولید ابریشم بود ساکن شدند. ن و مازندران گروهی از ارامنه نیز در گیال

شاه عباس با کوچ دادن این مسـیحیان گفـت کـه ایـن سـرزمین وطـن       «نویسد: شاردن می

 هـا  آنحقیقی مسیحیان است. شراب و خوك در این ناحیه بسیار فراوان و به قدر مایحتـاج  

هـا (روسـیه)، بـرادر دینـی     ا مسکويکامالً موجود است، اینان دریانوردي را دوست دارند و ب

  )25-26: 1350(شاردن،» خود، از طریق دریاي کاسپین (خزر) تجارت خواهند کرد.
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ارامنه کاالهایی مانند پنبه، پشم، چرم روسی، موم، کندر، ریوند، مشک، چرم دبـاغی  

ه بـه  ا از طریق خاك روسـی ريهاي ابریشمی زربفت و انواع کاالهاي تجار، پارچهیقال، شده

انی کـه در  یـ کاالهاي صـادراتی ایـران ابریشـم بـود. بـراي اروپائ      نیتر مهمبردند. اما اروپا می

کـاالیی بـود کـه از ارامنـه      نیتـر  مهـم امپراطوري عثمانی به تجارت مشغول بودنـد ابریشـم   

و ع شد، فلزاتی مانند قلاروپایی صادر میيخریدند. در مقابل ابریشم ایران که به کشورهامی

  )138: 1380. (امیري،شدیمهاي انگلیسی، فرانسوي و هلندي به ایران وارد و پارچه مس

هاي حمایتی شاه عباس اول از تولید ابریشم و حمایت از ارامنه به با تکیه بر سیاست

به قـدري متمـول   یتوان گفت که بازرگانان ارمنعنوان یک قوم کارآمد در زمینه تجارت می

را به تزار روسیه هدیه بدهنـد. امنیـت   بها گرانالعاده فوقد یک تخت شده بودند که توانستن

مهـم دیگـري در رونـق تجـارت بـود. همـان کـه         عامل ان شاه عباس اولایجاد شده در زم

کنند که تنها در سایه امنیت است که بازرگانان ارمنی به درستی به تزار روسیه یادآوري می

  )101: 1382. (بورنوتیان،ابدی یمبازرگانی رونق 

هـاي  داد امـا انگیـزه  هرچند شاه عباس به روابط تجاري با دولت روسیه اهمیـت مـی  

قفقـاز موجـب ادامـه     يها نیسرزمسیاسی مانند اتحاد ضد عثمانی و حفظ نفوذ در محدوده 

د. در واقع نقطه اوج روابط ایران و روسیه دوره حکومـت شـاه عبـاس اول    شروابط با روسیه 

تجاري در این دوره با  ـ  وه بر تبادل سفراي متعدد و پیشنهادهاي سیاسیاست، زیرا وي عال

  استفاده از شم سیاسی خود توانست روند این مناسبات را به سود ایران پیش ببرد.  

  

  شاه صفی و تجارت با روسیه

کنتـرل وي بـر    ).م1629-1642/.ق1038-1052ت (شاه صفی به سلطن جلوسبا 

در زمان شاه عباس اول تجارت ابریشم در انحصـار  ه تجارت ابریشم از میان رفت، در حالی ک

پروانـه خریـد    یشاه بود. شاه صفی به واسطه دریافت مقادیر زیادي رشوه از ارامنه به هرکس

) افزون بر آن، با تجدید دشمنی ایران و عثمـانی در سـال   196: 1374،ابریشم داد. (سیوري

اوضاع تجاري ایران نیز دچار ا هاز سوي قزاقر م و عدم امنیت در منطقه خز1630ق./1039

رکود شد. در این دوره به علت شیوع طاعون در شمال ایران از حجم تولیـد ابریشـم کاسـته    

شد و همچنین شمار فراوانی از کشاورزان و بازرگانان به علت بیماري طاعون کشـته شـدند.   

اي تجـاري از  م یک بازرگان روسی در معامله1635ق./ 1045در سال گزارش شده است که 

تومـان بـه دسـت آورد و    4000تومان فقط مبلغ  6500کاالهایی مانند خز و مس به ارزش 

  تعداد زیادي از همراهان او بر اثر طاعون هالك شدند. 
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رسـمی   به ایران آمده بودند، بـه طـور  ه در این دوره تعداد کمی از بازرگانان روسی ک

ق./1044. بنابراین، در سال اند کردهمیزان ابریشم صادر شده به مسیر تجاري شمال را ثبت 

صـادراتی بـه میـزان    م کـل ابریشـ   م1635ق./1045ی حمل نشد و در سال ابریشمم 1634

يهـا  سـال د. طـی  شـ عدل بود. در سال بعد با شیوع طاعون حمل و نقل غیـرممکن  1073

م. از میزان صادرات ابریشم بین دو کشور اطالعی در دست 1636-1647ق./ 1057-1045

-1652ق./1057-1062هـاي  بین سـال  مکش مرزي در گرجستان و داغستاننیست و کش

,Mattheeتجارت شد. (ر وقفه د م موجب1647 1994: 749(  

 از بـا ایـران   زیـت هاي اروپایی به دنبال تجـارت تران قدرتدر همین دوره  با این حال

که  ـ  حیه هولشتاین آلمانتی از ناأهیم1638ق./1047بودند. چنانکه در سال  طریق روسیه

ت هنگـام بازگشـت   أاین هیـ .ایران آمدبهد کردنهاي آن ابریشم ایران را مصرف میکارخانه

هاي نزدیک به کرانـه  که نیروهاي نظامی روس سرزمین دادتوقفی در مسکو کرد و پیشنهاد 

) قصد ایـن  62-64: 1345(شاردن،  .کننددریاي خزر که مرکز تولید ابریشم بودند را اشغال 

به دست آورند که  هاز دولت روسی در صدور ابریشم بود که بازرگانان هولشتاینی امتیازاتی را

  این نقشه به مرحله اجرا نرسید. 

تبـاط مسـتقیم بـا ایـران، روسـیه از دو      اروپایی به منظور ار هايلتدو در پی واکنش

ایـن  از یک سو وجود رقباي جدید که تهدیـدي بـراي تجـارت     ؛کردجهت احساس خطر می

ه روسـیه  به ایران به عنوان یک متحد نیازمنـد بـود. در حـالی کـ    ر کشور بود و از سوي دیگ

انعقـاد عهدنامـه   ، اما با جلوگیري کندارتباط بین اروپاي غربی و ایران  از ایجادکرد  سعی می

هاي روسیه ناکـام  م. بین دولت صفوي و عثمانی برنامه1639ق. /1049صلح ذهاب در سال

  ماند و بیشتر تجارت صادراتی ایران به مسیرهاي سنتی بازگشت. 

  

  شاه عباس دوم و تجارت با روسیه

ــاس   ــاه عب ــی).م1642-1667/.ق1052-1077دوم (در دوره ش ــی   عل ــم برخ رغ

سیاسی بین ایران و روسیه روابط دیپلماتیک و مراودات تجاري دو کشور همچنان  يها تنش

     کرد.روال عادي خود را طی 

تجارت بین ایران و روسیه در قرن یازدهم هجري/ هفدهم میالدي بیش از هر زمـان  

بعـد و  هـا یپرتغـال د.و خلیج فارس بو -رودي کوچک در فرانسه  ـصحنه کشمکش در لوان  

راه مستقیم دریایی بین اروپا و کشور هاي واقع در کنار اقیانوس هند را بـر روي   هایسیانگل
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بستند. هرچند انعقاد قرارداد صـلح   یی که خواهان تجارت با شرق بودندسایر کشورهاي اروپا

باري دیگـر امکـان تجـارت را از طریـق      م1638ق./1048و صفویان در سال  هایعثمانبین 

هاي جاده یهاي مدیترانه میسر ساخت، اما عوارض گمرکی زیاد و ناامنقلمرو عثمانی با بندر

  شد. عثمانی که اغلب مورد شکایت بود از نظر ترانزیت یک مانع محسوب می

براي بازرگانان اروپایی به ویژه بازرگانان کشورهاي بالتیـک و اسـکاندیناوي راه سـوم    

ولگا از طریـق دریـاي خـزر و بـا     هم وجود داشت که همان مسیر تجار روسیه در طول رود 

تر و از نظر هزینه ي شمال ایران بود. این راه کوتاهعبور از داغستان، شیروان و گیالن به سو

(هلنـد، فرانسـه،    . فعالیت تجاري و دیپلماتیک چند کشور اروپـایی شدیمتر تمام % ارزان50

یه در قـرن یـازدهم   سوئد، لهستان، دانمارك و شاهزاده نشین کوچـک هولشـتاین) بـا روسـ    

ایـن جـاده را بـراي     انـد  دهیکوشـ به تکرار  ها آنبیانگر این است که هجري/ هفدهم میالدي 

شمالی قابل استفاده سازند تـا عبـور از سـرزمین تزارهـا را بـدون       -بازرگانی با اروپاي غربی

  )  65: 1380،پرداخت عوارض گمرکی براي بازرگانان خود تأمین کنند. (لوفت

  هــاي بردنــد و انبــوه پارچــهنـان روســی دائمــاً در دربــار اصــفهان بــه سـر مــی  بازرگا

و همچنین قالی از طریق هشترخان بـه  ياي و ابریشمی مانند اطلس، حریر، مخمل، زرپنبه

کاالهاي تجاري کـه در انحصـار دولـت روسـیه قـرار داشـت        نیتر مهمشد. روسیه صادر می

عبارت بودند از: دخانیات، مس، قلع و منسوجات پشـمی اروپـاي غربـی. در نیمـه دوم قـرن      

شد. تزار آلکسـی   فزودهیل دریایی نیز به این اقالم ایازدهم هجري/ هفدهم میالدي دندان ف

  ) 69-70القه بسیار داشت. (همان:شم به وارد کردن شوره هم عیمیخائیلوویچ غیر از ابر

یشود که تزارهاي روسیه و بازرگانان خصوصی کاالهایبر پایه اطالعات پراکنده معلوم می

کردند و در ازاي آن مقداري کاالهاي صادراتی مانند خز و آهـن  را از ایران و عثمانی خریداري می

وم از قیمـت کاالهـایی را کـه    ها باید نـیم تـا یـک سـ    پرداختند. روسآالت و مقداري شمش می

  )56: 1387پرداختند. (متی،می، در قالب نقره و سکه هاي طال کردند دریافت می

از آنجا که کاالهاي فرستادگان و بازرگانـان دولتـی از پرداخـت عـوارض معـاف بـود       

سفرایی که بین دو کشور در حال رفت و آمد بودند از این طریق اجناسی را براي تجارت بـا  

م روستوفسکی سـفیر روسـیه کـه بـه     1654ق./1064سال کردند. چنانکه در حمل می خود

نفر به ایران آمد مقدار فراوانی خز و کاالهاي دیگر به همـراه داشـت و از    200-300همراه 

جمله وظایف این سفارت مذاکره با دربار صفوي براي تجارت ابریشم بود. همچنین در سـال  

کی به همراه تعدادي از بازرگانـان برجسـته بـه دربـار صـفوي      وسم میلوسال1664ق./1075
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فرستاده شد. آنها در این سفارت نیز به همراه خود پوست سمور، پارچه، طـال، نقـره و مـس    

اجـازه بـه منظـور     و کسـب آورده بودند. هدف اصلی این سفارت مذاکره بـراي تجـارت آزاد   

س ابتدا از این سفیر پـذیرایی کـرد، امـا    احداث کارخانه اي در کنار دریاي خزر بود. شاه عبا

هنگامی که متوجه شد این سفیر فقط به منظور تجارت در لباس سفارت سیاسی بـه ایـران   

,Matthee. (کردآمده است. پیشنهادهاي او را رد  1994:751(  

  

  ارامنه و تجارت با روسیه

سـلطنت شـاه   تجارت خارجی ایران اصوالً در دست بازرگانان ارمنی بـود کـه از دوره   

بـه عنـوان    هـا  آنبودنـد.   بازرگانی خود در جلفا اسـتقرار یافتـه   يها تیفعالاول براي عباس 

کردنـد چنانکـه در چنـد شـهر     می و آمدنمایندگان شاه در کشورهاي مختلف اروپایی رفت 

  ارمنی وجود داشت.  يها نیمهاجرنشمانند مارسی، ونیز و لیورنو 

نقش اصلی را داشتند اما در تجارت بـا هندوسـتان،    ها روسبازرگانان ارمنی در تجارت با 

هاي متعـدد چنـد   . به هر حال بر اثر کوششگرفتندیمعثمانی و اروپاي غربی در درجه دوم قرار 

کشور اروپایی براي ورود به معامله مستقیم ابریشم، بازرگانان ارمنی باري دیگر فرصتی بـه دسـت   

اي، به طور مستقیم نیز در معامالت ترانزیـت شـرکت کننـد.    آوردند که در کنار معامالت واسطه 

کشـورهاي شـرق   ن لـوا يدوستانه بود مسـیر تجـار   یو عثمانبین ایران ت تا هنگامی که مناسبا

ـازدهم    مهیدر نحفظ کرده بود. اما وقتی که  خود رااهمیت درجه اول ه دریاي مدیتران دوم قـرن ی

عثمانی باال گرفت تزار آلکسی میخـائیلوویچ در  هجري/ هفدهم میالدي کشمکش میان روسیه و 

معاهده ترك مخاصمه آندروسوو بین لهستان و روسیه کوشید تـا  د م. با انعقا1666ق./1077سال 

جبهه مخالفی بر ضد عثمانی تشکیل دهد که در این زمان بر اهمیت مشـارکت بـا ایـران افـزوده     

پیامد را به دنبال داشت که به بازرگانان ) همچنین معاهده آندروسوو این 70: 1380شد. (لوفت،

توانسـتند از  روسی اجازه داد از طریق لهستان به اروپاي شرقی برونـد و بازرگانـان لهسـتانی مـی    

  طریق روسیه به ایران عزیمت کنند.  

م شاه عباس دوم خواجه زکریا را همراه با هدایایی ازجملـه   1659ق./ 1069سال در

عیسی مسیح بر روي مس، انگشتر طال و چند جام قیمتی نزد تصویر حکاکی شده شام آخر 

و در  داشـت فرستاد. خواجه زکریا از طرف شـاه عبـاس اختیـاراتی    چ تزار آلکسی میخائیلووی

کرد که میـان ایـران و روسـیه یـک قـرارداد      مسکو به عنوان مسئول دیپلماتیک ایران سعی 

و به ایران بازگشت. (اعراب مت در مسک. این هیأت پس از چهار ماه اقاتصویب کندتجاري را 
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رسـد  به نظر می و ) این سفرا در روسیه مورد استقبال قرار گرفته بودند42: 1383،هاشمی

که اعضاي این هیأت بازرگانانی در لباس سفرا بودند. از نتایج این سفر باید به تالش هر چه 

  کرد.ه بیشتر دولت روسیه جهت برقراري روابط تجاري با ارامنه اشار

نماینـدگان   2و گریگـوري لوزیکـف   1اسـتفان رامادانسـکی   م1667ق. /1078در سال 

 هچهـل نفـر  ت أهیـ با بودم تأسیس شده 1666ق./ 1077در سالکه یکمپانی تجاري ارمن

م یـک قـرارداد تجـاري را بـه     1667مه 31وارد مسکو شدند و این سفارت توانست در تاریخ 

به موجب این پیمان بازرگانان ارمنی باید تمام ابریشم خام ایران  د.رسانیامضاي تزار آلکسی

  و از طریق آن کشور به اروپاي غربی صادر کنند. حمل کرده را به روسیه

% عـوارض  5ارامنه در شهرهاي مرزي امتیاز مساوي با بازرگانان خارجی داشتند و به آنان 

بازرگانان ارمنـی   رفتینمرزي به فروش در شهرهاي م هاکردند. چنانچه کاالهاي آنپرداخت می

  % کاالهاي خود را به کشورهاي خارجی صادر کنند.5مجدد ت اجازه داشتند با پرداخ

مجبـور   تزار روس به آنها واگذار شـده بـود  امتیازاتی که از سوي  در برابرتجار ارمنی 

مسیر دریاي  تنها ازبادالت تجاري خود را تجاري عثمانی استفاده نکنند و م يها راهبودند از 

  ولگا انجام دهند. ر خز

پایه و اساس روابط تجاري و سیاسی میان ارامنه و دولت روسیه  م1667پیمان سال 

ـ   ید. البته مناسبات تجاري گسترده آنها با یکدیگر پش . دنبـال داشـت  ه امدهاي منفـی نیـز ب

عدم بازگشت آنها هم ه با روسیه سودآور بود به همان اندازا که تجارت ارامنه جلف همان قدر

چرا که تعداد زیادي از تجـار ارمنـی بـه روسـیه و از آنجـا بـه دیگـر         ،به جلفا خطرناك بود

  ) Matthee,1994:752/43رفتند. (همان: کشورهاي اروپایی می

  

  شاه سلیمان و تجارت با روسیه  

از تجار ارمنی در ایران بـه  م)1667-1694/.ق1078-1105(در دوره شاه سلیمان

حمـایتی   يها استیسایرانی در سایه یارمنیزیرا یک شرکت بازرگان ،شدیمخوبی حمایت 

حکومت صفوي و جدیت و پشتکار اعضاي خود توانسته بود به آن درجه از اقتدار بازرگانی و 

  کسب کند. یامتیازاتکرده و سیاسی برسد که به عقد قرارداد با دولت روسیه اقدام 

در  در این دوره کمپانی هند شرقی انگلیس تالش فراوانی کرد که تجـارت ابریشـم را  

اما در این راه چندان موفق نبود. ارامنـه بـه دالیلـی از جملـه      ایران به انحصار خود در آورد

                                               
1. Stefan  Ramadanskij
2. Grigori Lusikov
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حمایت گرایانه شـاهان صـفوي از تجـارت ابریشـم بـه       يها استیستوانایی در تجارت و نیز 

گلیس و هلند اجازه ابراز وجود ندادند، تا جـایی کـه حتـی در مقطعـی از قـرن      کشورهاي ان

  یازدهم هجري/ هفدهم میالدي این دو کشور را از گردونه تجارت ابریشم خارج کردند.

نیاز چندانی  مراکز اصلی تولید ابریشم در دنیا در تصرف هلند و انگلیس بود وه اگرچ

متوقف نشد. ارامنـه   گاه چیهبا بازرگانان ارمنی ایران رقابت آنها ا ایران نداشتند ام به ابریشم

  )101: 1382. (بورنوتیان،کردندیمکاال وارد ن حتی از هلند نیز از طریق روسیه به ایرا

از راه انعقـاد   کردیمبود دولت روسیه سعی  اروپاجا که ابریشم ایران مورد توجه از آن

بـه   اما اروپایی، ابریشم مورد نیاز آنها را از ایران تهیه کند. يها دولتقرارداد تجاري جدید با 

بازرگانان روسی نتوانسته بودند سهمی مهم در تجارت ابریشم داشته باشند دولت  سبب آنکه

ارامنه به عنوان کلید واسـطه  ه چرا ک کردیمروسیه این هدف را از طریق تجار ارمنی دنبال 

  بودند. ا تجارت بین اروپا و آسی

م برخی امتیازات تجاري را 1667ق./ 1078ارامنه توانسته بودند طبق قرارداد تجاري 

در ولگا قابل اجرا نبـود و   1اما این قرارداد با شورش استنکا رازین ،از تزار روسیه کسب کنند

این شورش چندین ارمنی کاالهاي خود را از دست دادند. بنابراین شـاه سـلیمان در  یدر ط

را به عنوان فرسـتاده شـاه و نماینـده بازرگانـان      2م گریگوري لوزیکنت1671ق./1082سال 

جلفا به مسکو فرستاد. بخشی از مأموریت او تقاضاي غرامت اموال مسروقه بازرگانـان  یارمن

م به خـاطر شـورش اسـتنکا رازیـن و مسـائل      1667ایرانی و شرح ناامیدي ارامنه از قرارداد 

متقاعد کـردن شـاه   دریدیپلماتیک سع يها بحرانکاهش امنیتی بود. ارامنه براي کمک به 

سلیمان داشتند که شورش استنکا رازین بدون دخالت دولت روسـیه صـورت گرفتـه اسـت.     

م منجر به بسته شدن قرارداد تجـاري دیگـري   1667سرانجام گفتگوي ارامنه بر سر قرارداد 

م تـوافقی در زمینـه   1667د. ایـن قـرارداد نسـبت بـه قـرارداد      شم 1672ق./1083سال در 

  )Kotilaine, 2005: 461-462هشترخان بود. (با آن سويت مشکالت ارامنه براي تجار

عالقه متقابل دولت روسیه و ارامنه در تقویت همکاري تجاري ادامه یافت. چنانکه در 

پونـد 48000م. ارامنه مشتاق افزایش قابلیـت تجـاري بودنـد و سـاالنه حـدود      1679سال 

م. 1689نیـز در سـال   ا هند و روسکردبه روسیه صادر ا کیلوگرم) ابریشم ایران ر762500(

از بازرگانان ارمنی در تجارت ترانزیت از یک سو از حضـور بازرگانـان غربـی در    ت براي حمای

                                               
1. Stenka razin
2. Grigori Lusikent
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روسیه و از سوي دیگر از حضور بازرگانان هندي و بخـارا در هشـترخان جلـوگیري کردنـد.    

)Matthee, 1994:753(  

م موفقیت خود را در مقابل بندر ناروا از 1690ق./ 1101تجاري شمال در سال مسیر

ا اي تجارت ترانزیت روسیه را به مسیر بالتیک و شهر نـارو دست داد، زیرا سوئد با طرح نقشه

به عنوان مرکز بازرگانی منحرف کرد. بنابراین تمایـل ارمنیـان در دهـه آخـر قـرن یـازدهم       

استفاده از بازار فروش بالتیک افزایش یافت و امتیازات فراوانی  هجري/ هفدهم میالدي براي

تـرین بازارهـاي   ناروا به یکـی از عمـده  ياز پادشاه سوئد کسب کردند. در نتیجه مسیر تجار

  )809-815: 1383د. (مبین،شفروش ابریشم ایران تبدیل 

  

  شاه سلطان حسین و تجارت با روسیه

-1135ن (حسـی پطرکبیر در ابتدا عالوه بر ایجاد روابط حسنه با دربار شـاه سـلطان   

 تجـارت  خواسـتند یمـ هـا  روس؛اي نیز داشـت اهداف سودجویانهم)1694-1723/.ق1105

هلنـد و انگلـیس پایـان     صـد سـاله  يهـا  رقابتابریشم ایران را در انحصار خود درآورند و به 

  )201: 1354،بخشند. (طاهري

که به ارزش بازرگانان فعال و کارآمد ارمنی در تجارت و صنعت پـی بـرده   تزار روس 

بود درصدد برآمد که همچون شاه عباس کبیر تجارت ابریشم را در روسیه به کمـک ارامنـه   

شماري براي آنهـا فـراهم کـرد. قابـل     سامان بخشد و در این زمینه امتیازات و تسهیالت بی

حتی مسـائل فرعـی را خـود     کرده وبه این مسائل رسیدگی  شخصاًر توجه است که پطرکبی

  )110: 1382بورنوتیان،کرد. (حل و فصل می

سبب شد تا ارامنـه   ها روسقدرت روزافزون روسیه و نیز وجه اشتراك دینی ارامنه با 

گرایش پیدا کنند. افزون بر آن، از زمان حاکمیت ترکان عثمانی بـر   ها روسهر چه بیشتر به 

آناطولی و بالکان اهمیت ارمنستان به عنوان پل ارتباطی اروپا و آسـیا از میـان رفتـه بـود و     

و  هاي مسلمان عثمانی و ایران محصـور شـده بودنـد   ارامنه از قرن پانزدهم در میان حکومت

  معرض تهدید قرار داده بود.  ارمنی را دره این امر هویت جامع

با قدرت گرفتن روسیه به عنوان یک امپراطوري و نیز اقدامات پطر کبیر براي جـذب  

قبلی خود را بـه   يهایژگیوتوانند فرهنگ اروپایی این امید را در دل ارامنه زنده کرد که می

  )59: 1373نند. (تراب زاده،کعنوان رابط غرب و شرق احیاء 
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 رستادن ولینسکی به ایران عالوه بر اهداف سیاسی، اهداف تجاري را نیزپطرکبیر با ف

قرارداد تجاري با ایـران منعقـد کنـد ثانیـاً دربـار      . وي مأموریت داشت که اوالًکردیمدنبال 

  صفوي را متقاعد کند که تجارت ابریشم را نه از راه حلب بلکه از طریق روسیه انجام دهند.

توانست معاهده تجـاري بـا ایـران را منعقـد کنـد، شـاه        مدتی پس از آنکه ولینسکی

بر روابـط   به پطرکبیر م1720ژوئن  23ق./1132شعبان  16اي درسلطان حسین طی نامه

  :بدین شرح است از نامه گزیده اي .دوستانه دو کشور تأکید کردتجاري و

عتمادالدولـه  و بیش از همه زمانی که آرتمی وا لین در دربار ما با خـان بـزرگ ا  « ... 

وزیر معتمد ما تشریف داشت که در آنجـا در مـورد اتبـاع و بازرگانـان جنـاب عـالی چنـین        

مقامـات ارشـد و دون    ياالجرا الزمقراردادي تصویب شد که محتواي آن طی فرمان عالی ما 

 حضـرت یاعلـ پایه گردیده است. حال نامه موافقت آمیز و مورد تأیید طرفین ممهور با مهـر  

ارسال شده توسط قاصد پیک با کمال خوشنودي از سوي ما پذیرفته شد و بدین جهت کـه  

نیز هیچ اختالفی نتواند بروز کند... و به خان بیگ و وزراي مـا حکـم شـده     ندهیدر آبین ما 

است که طبق این تصویب نامه و عهدنامه به اتباع شما جبر و ظلم نکنند، بلکـه همـه گونـه    

اي الزم بنمایند و هنگامی که آنها به منظور تجارت با کشورهاي خـارج  هاحترام و مساعدت

کنند با آنان دوستانه رفتار شود و در غیر این صورت آنها هنگـام ورود  میر ها عبوبا گذرنامه

  )1-2: 1387(مسلمانیان قبادیانی،» و خروج مراقب خود باشند. 

دسـامبر  21ق./1133صـفر   20یخبه شاه سلطان حسین در تـار اي پطرکبیر نیز در نامه

ـاري آورامـوف   .م1720 نسـول روسـیه و   ، کضمن تأکید بر روابط دوستی دو کشور به وظایف تج

در «روسیه در شماخی پرداخته است. در بخشی از این نامه چنین آمده اسـت:  ه باسکوف، نمایند

که به علـت غیبـت   کنند جایی تی بزرگ از بازرگانان ما به طرف شماخی سفر میأحال حاضر هی

افتاد و به همین علت بازرگانان ذکر شده کنسول آورامـوف را بـه   ها اتفاق مینظمیبی ناظر گاهی

اند و نیز الکسی باسکوف به عنـوان  عنوان مدیر و ناظر فعالیت تجاري منطقه مذکور انتخاب کرده

دانـه وي را صـادر   دستور فعالیت آزا حضرتیاعلنایب ملت روس در منطقه مذکور تعیین شده و 

هاي تجاري و حل مشکالت بازرگانان و اتباع ما را داشته باشـد  ند که وي حق نظارت بی نظمیک

(شاه سلطان حسین) خواهد رساند که بازرگانـان  حضرتیاعلو کنسول تقاضاهاي ما را به عرض 

  ) 9- 10(همان: » هر دو مملکت با آسودگی بیشتر به کار تجاري مشغول شوند.

ق./ 1133سـال  اي به دربار صـفوي در  یر در پی اقدامات صنعتی و تجاري در نامهپطر کب

وي در این نامه روسیه شد. چنانکه یبافم. خواهان خرید ابریشم براي کارخانه هاي پارچه 1721

هاي پارچه بـافی بـه صـورت    یادآور شده بود که چون تعداد زیادي از تولید کنندگان این کارخانه



75    روابط تجاري ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه 

هـاي خـود نیازمنـد خریـد     که براي افزایش فعالیـت کارخانـه   اند خواستهمکتوب از دولت روسیه 

 ،نـد اهدکـر را جهت فرستادن نمایندگان خود به ایـران اعـالم    شانیآمادگایران هستند و ابریشم 

فرسـتاده شـد    ییها نامهگیالن  شیروان و يها خانبنابراین از طرف وزارت امور خارجه روسیه به 

خرید ه تجاري ایران و روسیه نمایندگان این کارخانه هاي پارچه بافی اجاز نامه موافقتکه مطابق 

ابریشم خام به مقدار الزم را داشته باشند و دولت ایران زمینه صادرات کاالهاي خام ابریشمی بـه  

  )17ند. (همان: کبندر هشترخان را فراهم 

  

  نتیجه گیري  

در دوره شاه عباس اول به دلیل سیاست اقتصادي مناسب میزان معـامالت تجـاري بـین    

ایران و روسیه افزایش یافت. شاه صفوي در مناسبات خود با دولت روسیه کوشید تا ضمن توجـه  

به مسائل سیاسی در امور تجاري نیز قراردادهایی را منعقـد سـازد. چنانکـه بـه منظـور صـادرات       

نـد. دولـت روسـیه    که مسیر تجاري شمال را جایگزین مسیر تجاري عثمانی ک کردابریشم تالش 

 يهـا  دولـت نیز تمایل داشت که کاالهاي ایران از مسیر شمال به آن کشور فرستاده شود تا دیگر 

اروپایی ناگزیر آن کاالها را از بازرگانان روسی خریداري کنند. البتـه در روابـط تجـاري دو کشـور     

گر کشورهاي اروپایی نیـز در داد  یه نقش فعالی داشتند. زیرا هرچند ارامنه با دایران و روسیه ارامن

ده بود. ارامنـه کـه تقریبـاً    کرپیوند پایدارتري بین آنها ایجاد ها روسبا  يجوار همو ستد بودند اما 

حمایتی دولت صفوي و دولـت روسـیه    يها استیسبا  ت خارجی را در انحصار خود داشتندتجار

  چندین قرارداد تجاري میان دو کشور منعقد کردند.  

وع طـاعون و عـدم   یدر دوره شاه صفی به علت بروز جنگ میان ایران و عثمـانی، شـ  

کـاهش یافـت. در دوره شـاه     بادالت تجاري دو کشورامنیت در منطقه دریاي خزر، میزان م

سیاسـی میـان دو کشـور پیامـدهاي نـامطلوبی در       يهايریدرگیعباس دوم علی رغم برخ

روابط تجاري ایران و روسیه به وجود نیامـد. در دوره شـاه سـلیمان ارامنـه همچنـان نقـش       

 يهـا  بحـران تا جایی که بـراي کمـک بـه کـاهش     فعالی در روابط تجاري دو کشور داشتند

تـالش  دیگر متقاعد کـردن دو طـرف بـراي حفـظ روابـط دوسـتانه بـا یکـ         برايدیپلماتیک 

سرانجام در دوره شاه سلطان حسین علی رغم لشگرکشی پطر کبیر بـه قفقـاز در   .کردند می

م. روابط تجاري ایران و روسیه همچنان ادامه داشت و این روابط نه تنها تقویـت  1722سال 

هلند و انگلیس نیز تجارت خـود را بـا ایـران حتـی پـس از فروپاشـی        يهایکمپانشد بلکه 

  واسط قرن دوازدهم هجري/ هیجدهم میالدي از طریق روسیه انجام دادند.صفویه تا ا
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چهـره سیاسـی داشـت امـا      وابط ایران و روسیه در ظـاهر فرجام سخن آنکه گرچه ر

کـه تغییـر مسـیر تجـاري و رونـق تجـارت       آنویـژه  ه ط تجاري چشمگیرتر بود. بعملکرد رواب

جایگاه ایران و به طور کلی موقعیت  مورددر آزاد شرایط جدیدي را  يها آبریق دریایی از ط

تجاري سنتی  يها راهپس نقش تجارت سنتی و  آنرقم زد. از این کشور اقتصادي و تجاري 

پایـداري رابطـه    تضـعیف راه تجـاري ابریشـم مـؤثر بـود     آنچـه در   ،. افزون بر آنضعیف شد

تد از طریـق  ها موجـب کـاهش اهمیـت داد و سـ     خصمانه ایران و عثمانی بود و این دشمنی

و در چنـین   ه شدد. به این ترتیب بر رونق تجارت از مسیر خلیج فارس افزودشجاده ابریشم 

قـرار  مورد توجه نیز شرایطی اندیشه استفاده از مسیر تجاري شمال کشور و از طریق روسیه 

هایی جهت استفاده از این مسیر صورت پذیرفت.  و تالش گرفت

ل حکومت صفوي بر تجارت خـارجی ضـعیف شـد و    اما با مرگ شاه عباس اول کنتر

سقوط این حکومت عصر جدیدي در روابط ایران با غرب آغاز شد تا آنجـا کـه در    سرانجام با

پایان قرن سیزدهم هجري/ هیجدهم میالدي روسـیه و بریتانیـا بـه عنـوان دو ابرقـدرت در      

ایـن دو کشـور بـراي    شاهد رقابـت  م و در دوره اي حدود یک قرن و نی نمایان شدندمنطقه 

کسب برتري سیاسی و اقتصادي و تالش ایران براي حفظ موجودیت خود بـه عنـوان ملتـی    

  مستقل با قرار دادن دو رقیب در برابر یکدیگر هستیم.
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چکیده 



روابط سیاسی و بازرگانی ايران با کشورهاى اروپایى و برخی کشورهاى همسايه از عصر صفوى قوت گرفت. دولت روسیه نیز با اهداف سیاسی و تجاری باب روابط را با دولت صفویه گشود و راههای شمالی امکانات فراواني را برای آن کشور فراهم ساخت که رابطه خود را با ایران از طرف دریای خزر و سرزمینهای شرق و غرب این دریا برقرار کند. نخستین روزنه روابط تجاری ایران و روسیه در دوره صفوی از طریق سفارت نماینده کمپانی مسکوی برای شاه طهماسب اول صورت گرفت، اما در دوره شاه عباس اول مناسبات تجاری دو کشور وارد مرحله جدیدی شد. در واقع او در زمینه تجارت خارجی انعطاف و تساهل را به عنوان راه برون رفت از انزوای ایران صفوی برگزید. به این ترتیب ایران را به پیکره جهان رو به رشد پیوند زد. اما با مرگ شاه عباس اول جانشینان وی علاقه کمتری به تجارت نشان دادند. همچنین دو کشور ضمن فرستادن سفارتهای خود به کشور یکدیگر علاوه بر اهداف سیاسی، منافع تجاری را نیز در دستور کار این سفارتها قرار دادند. از جمله گروههایی که نقش کلیدی در روابط تجاری ایران و روسیه ایفاء کردند، ارامنه بودند. سرانجام با به قدرت رسیدن پطر کبیر معادلات سیاسی تجاری دو کشور به سود روسیه پایان یافت. در مقاله حاضر با در نظر داشتن ين روند، بررسی تفصیلی با هدف آشکار نمودن چگونگی روابط تجاری ایران و روسیه صورت میگیرد و جایگاه سیاسی توجه به این نوع رابطه تبیین میشود.



واژگان کلیدی:

ايران، روسيه، صفويه، شاه عباس اول، روابط تجاري 





مقدمه 

ایران و روسیه از زمانهای گذشته از طریق شاخههای جاده ابریشم با یکدیگر روابط تجاری داشتند و این جاده پس از عبور از ایران در شمال به دو بخش تقسیم میشد. یکی به ازمیر و انطاکیه میرفت و دیگری کوههای قفقاز را پشت سر گذاشته، وارد روسیه میشد. روسها از تجارت ادویه، ابریشم، عاج و اشیاء قیمتی و فروش آن در اروپای شمالی سود فراوانی میبردند. به طور کلی آنها در روابط بازرگانی خود با ایران از چندین امتیاز برخوردار بودند:

1- کمی فاصله میان دو کشور؛ بدین ترتیب که در نواحي شمال غربی ایران، رودخانه و قلعه سولاق سرحد تلقی میشد و آنها میتوانستند با بازارهای داخلی ایران تماس داشته باشند. 

2- وجود دریای مازندران و استقرار روسها در کرانههای شمالی و شمال غربی آن مانند حاجی طرخان (هشترخان، آستراخان). 

3- ثروت و امكانات نسبی مردم شمال ایران که کاشت و برداشت محصولات به مدد اقلیم مساعد طبیعی در آن ناحيه فراوانتر بود و نگهداری دامها و تربیت کرم ابریشم نيز بازدهي زود هنگام داشت. از این رو، روسها با استفاده از همجواری، مشتری ويژه مصنوعات و محصولات مردم شمال بودند و خود نیز کالاهایشان را در اختیار آنها قرار میدادند.

4- حوزه جنوبی دریای خزر به دلیل موقعیت طبیعیاش در پناه دریا و کوهها قرار دارد و از آنجا که نفوذ عناصر خارجی در آن به سهولت انجام نمیگرفت، خواه ناخواه امنیت بود و زمینه را برای داد و ستد فراهم میآورد.

بر اين اساس روسها به خوبی از امتیازات تجاری با ایران آگاه بودند به خصوص که عمده مصنوعات خود را به نواحی مازندران، گیلان و شروان میفرستادند و خریدهای مطلوب از همین نقاط صورت میگرفت.

سال 959 ق./1552م. سرآغاز روابط ایران و روسیه در دوره صفویه است؛ روسها در دوره حکومت ایوان چهارم[footnoteRef:5] (مخوف) (1584-1533م.) در سال 959ق. قازان را تصرف کرده و به سلطنت خوانین پایان دادند. دو سال پس از آن به حاجی طرخان دست یافتند و دامنه تسلط آنها به ساحل شمالی دریای خزر و مصب ولگا[footnoteRef:6] رسید و این رودخانه مهم را از سرچشمه تا مصب آن که نقش کلیدی در تجارت شرق داشت تحت سیطره خود در آوردند. (جمال زاده، 1384: 108) [5: . Ivan the Terrible]  [6: . Volga] 


با تسلط روسها بر حاجی طرخان به تدریج شرکتهای بزرگي در روسیه به قصد تجارت با ایران تشکیل شد، چنانکه در دوره شاه طهماسب شركت تجاري مسكوي در سال 969ق./1562م. آنتونی جنکینسن[footnoteRef:7] تاجر انگلیسی که در مسکو تجارت میکرد را به ایران فرستاد. (پارسادوست،1377: 747-746) [7:  Anthony Jenkinson] 


جنکینسن، نماینده کمپانی مسکو، در راستای اهداف تجاری شرکت از طریق ماوراءالنهر به ایران آمد و با شاه طهماسب ملاقات کرد. اما وی در سفرش به ایران بدون امضاء معاهده تجاری به مسکو بازگشت. علت آن بود كه زمانی که جنکینسن به ایران آمد شاه طهماسب با حسن آقا، سفیر ترکان در قزوین در حال انعقاد قرارداد 969ق./ نوامبر 1562م. بود و به پیشنهادهای تجاری جنکینسن توجه نکرد تا مبادا به روابط صفویان با ترکان خدشهای وارد شود. (فریر، 1384: 222)

در سال 973ق./1566م. هیأتی به ریاست آرتور ادواردز[footnoteRef:8] از هشترخان به ایران آمد؛ این هیأت هنگامي که به قزوین رسید اوضاع را تا اندازهای مساعد دید، زیرا شاه طهماسب به پوشیدن پارچههای لندنی (انگليسي) تمایل نشان داده و فرمانی نیز در مورد شرکت مسکو صادر کرد که او را از گمرک راهداری معاف کرده و حتی وعده حمایت از تجار و اجازه رفت و آمد آنها در سرتاسر کشور و بعضی وعدههای دیگر را نیز به آنها داد. (شوستر والسر، 1364: 101)  [8:  Arthur Edwards] 


از جمله شهرهایی که در این دوران به لحاظ تجاری بسیار اهمیت داشت هشترخان بود که در 75 مایلی ولگای سفلی از طرف دریای خزر قرار داشت و روسها آن را در سال 961ق./ 1554م. تصرف کردند. اهمیت هشترخان در تجارت نیمه دوم سده شانزدهم میلادی ایران دو چندان بود: نخست اینکه در کنار جاده ای قرار داشت که تا دریای خزر کشیده میشد و اروپا را به آسیا پیوند میداد و در واقع دور از دسترس و دخالت ناوگان اسپانیا و پرتغال بود. همچنین این راه خارج از نظارت ترکها و ونیزیها قرار داشت و بازار بالقوهای برای صدور قماش انگلیسی به شمار میآمد و برای تجارت ادویه، ابریشم و رنگ مهم بود. دوم اینکه هشترخان به عنوان پایگاه جنوبی روسیه، منافع عثمانی را در مناطق قفقاز به مخاطره میانداخت. 

طي سالهای 988-967ق./1580-1560م. از سوي کمپانی روسی ـ انگلیسی (مسکوی) 6 سفر به ایران به منظور تغییر مسير تجارت ایران از محور شرقی ـ غربی به محور شمالی ـ جنوبی صورت گرفت. این برنامه برای تجار ایرانی که درصدد بودند از سلطه ترکان بر جادههای ترانزیتی و صادراتی رهایی یابند جذابیتهای ویژهای داشت. (فریر، 1384: 223-222)

ترکان در میانه سده دهم هجري/ شانزدهم ميلادي بر مسیرهای غربی جاده ابریشم ایران مسلط بودند، بنابراين در مقابل گشایش راه شمالی پس از سلطه روسها بر هشترخان در سال 961ق./ 1554م. واکنشهایی نشان داده و بر ضد آنها اقداماتی كردند. نخستین واکنش توقف دشمنیهای ایرانیان و ترکان و انعقاد صلح آماسیه در سال 962ق./1555م بود. روسها فقط برای اعتبار سیاسی و مذهبی ترکان تهدیدی بالقوه نبودند بلکه منافع تجاری آنها را نیز به مخاطره میانداختند.  



شاه عباس اول و تجارت با روسیه 

در دوره شاه عباس اول (1038- 996ق./1629- 1588م.) چندین سفارتخانه با اهداف سیاسی - تجاری میان ایران و روسیه بر پا شد. روند مناسبات دو کشور در این دوره به گونه ای بیانگر دیپلماسی فعال آنها در جهت پیشبرد اهداف سیاسی- تجاری بود و دولت ایران با توجه به راهکارهای مناسب شاه عباس اول در زمینه سیاست خارجی از روابط با روسیه بیشترین بهره برداری را کرد.

مهمترین کالاهای صادراتی از ایران به روسیه بیش از همه انواع و اقسام منسوجات ابریشمی بود؛ این اجناس شامل اطلس قزلباش[footnoteRef:9]، مخملهای قزلباش، دارایی داروغهای[footnoteRef:10] گیلانی و کاشانی، صوف[footnoteRef:11]، زربفت، کمخای یزدی، کمخای قزلباشی، قطنی[footnoteRef:12] قزلباشی، آبیار[footnoteRef:13] فته[footnoteRef:14] قزلباشی بود. افزون بر آن ابریشم خام، پوستین اسلحه، شمشیر قزلباشی، تیر قزلباشی، کمان قزلباشی، کمان مشهدی و زین و برگ قزلباشی، مروارید هرمز، فیروزه، پنبه، چرم، داروهای طبی، رنگها و خشکبار از ایران به روسیه صادر میشد. (پیگولوسکایا، 1354: 543-542) در منابع روسي برخی اقلام دیگر چون نیترات پتاسیم و نفت باکو[footnoteRef:15] که در پزشکی روسیه کاربرد داشت به عنوان صادرات ایران ذکر شده است. (kotilaine, 2005:453) [9: . در روسیه قرن16و17م. حکومت صفوی را حکومت قزلباش و تمام ساکنان آن را قزلباشان میخواندند.]  [10: . منسوج ابریشمی زردوزی یا نقره دوزی شده  ]  [11: . منسوج ابریشمی]  [12: . پارچه مخطط نیمه ابریشمی]  [13: . منسوج ضخیم ابریشمی موجدار با خطوط طلایی و نقرهای]  [14: . روسری ابریشمی]  [15: . بندر باکو یکی از مهم ترین بندر های صادراتی ایران بود و  نفت سفید مخصوصي در این شهر تولید میشد.] 


همچنین برخی کالاها از طریق روسیه به انگلستان صادر میشد که از ایران وارد شده بود و شامل ابریشم خام، فلفل، زنجبیل، جوز هندی، دارچین، گوگرد، زاج سفید، برنج، میخک و چوب تیر بود. (فریر، 1384: 226)

میزان معاملات تجاری ایران با روسیه در قرن يازدهم هجري/ هفدهم میلادی افزایش یافت. تجار روسی در اصفهان، قزوین و شهرهای شمال ایران ظاهر شدند و تعداد زیادی از آنها که در شماخی مستقر بودند و مهمانسرا و کلیسا داشتند ابریشم و دیگر کالاهای ایران را از راه روسیه به لهستان و آلمان صادر میکردند.

از روسیه به ایران از طریق ولگا، دریای خزر و شماخی و گیلان انواع خز، قاقم، چرم خام، چیت، ماهوت، پارچه هاي کتانی، آهن، مس، مصنوعات فلزی و شیشهای، سنگهای قیمتی، پوستین، کاغذ تحریر، شکر، عسل و موم، ودکا، خاویار، ماهی و سلاح گرم[footnoteRef:16] وارد میشد. [16: . صدور اسلحه از روسیه به طور قاچاق صورت می گرفت.] 


ثروتمندان و امیران ایران از پوست خز و سمور که به وسیله روسها به ایران میآمد استقبال کرده و از آن برای زینت یقه و سردست لباسهای خود استفاده میکردند. (مفخم پایان، 1375: 403)

از روسیه پرندگان شکاری (شاهین و باز) نیز به ایران صادر میشد. شاردن در سیاحتنامه خود ذکر میکند که بیشتر این پرندگان در ایران متعلق به پادشاه است و قیمت هر یک از این پرندگان حدود صد تومان است. (شاردن،1350: 132-131)

تزار روسیه از کالاهای وارداتی به ایران درآمد فراواني را کسب میکرد. چنانکه آدام اولئاریوس در سفرنامه خود چنین مینویسد: «قسمت مهمی از در آمد خزانه تزار از فروش پوستهای گران بهای سمور و قاقم [حیوانی شبیه سنجاب] و روباه است که در شمال روسیه شکار شده و پوست آنها را به مسکو میفرستند و این پوستها به کشورهای خارجی و مخصوصاً ایران و ترکیه فرستاده میشود و به قیمت خوب به فروش میرسد.» (الئاریوس، 1379: 271)

بازرگانان ایران معمولاً در اواسط خرداد ماه برای داد و ستد به هشترخان 
میرفتند. آنچه که در آنجا بیشتر میفروختند حریر رنگ شده، داروهای طبی، چیت، قالی و قالیچه بود و در عوض خز، قاقم، همه گونه پوست برای دباغی، خاویار، کره و سکههای قدیمی روس را میخریدند و به قیمت خوبی به بازارهای ایران عرضه میکردند. (طاهری،1354: 104) 



نقش سفارتهای سیاسی در مناسبات تجاری دو کشور 

دولتهای ایران و روسیه هنگامی که سفرای خود را به عنوان هیأتهای سیاسی رد و بدل میکردند مأموریتهای تجاری نیز در دستور کار آنها گنجانده میشد و حتی برخی از این سفارتها فقط جنبه تجاری داشت.

شاه عباس نیز بنا به شيوه همیشگی خود در رابطه با روسیه میکوشید که ضمن برقراري مراودات نظامی و سیاسی در امور بازرگانی نیز قراردادهایی منعقد کند. چنانکه وقتي او در سال 999ق./1591م. دومین سفیر خود به نام کای را به مسکو فرستاد علاوه بر فرمان دیپلماسی به وی فرمان پي گيري امور تجاری را نیز داد. سفارت كای در زمینه تجاری با روسیه به توافق رسید و این تنها نتیجه قطعی سفارت وي بود. 

شاه عباس پيش از بازگشت کای هیأت دیگری را در سال 1001ق./1592م به سرپرستی حاجی خسرو به روسیه فرستاد. ازجمله اهداف این هیأت اخذ تسهیلات معافیت گمرکی برای کالاهای دولتی بود که توسط بازرگانان ایرانی به روسیه وارد میشد. این سفارت نیز هرچند موفقیت سیاسی در برنداشت اما از لحاظ تجاری امتیازاتی را به دست آورد.

شاه عباس در یک اقدام منطقی در سال 1002ق./1593م سفارتی را به سرپرستی حاجی اسکندر به روسیه فرستاد. اعضای این سفارت بیشتر بازرگانان بودند. در این سفارت حاجی اسکندر مقداری وسایل برای فروش به روسیه برده بود. روسها تقاضای او مبنی بر فروش کالاهایش به صورت نقدي را رد کردند و فقط به وي اجازه داده شد تا اجناس خود را با اقلام مورد نیازش مبادله کند. روسها با تخمین مالالتجاره او خواستار تفاوت قیمت شدند اما حاجی خسرو این درخواست را نپذیرفت.

همچنین شاه عباس هنگامی که در سال 1002ق./ 1594م هادی بیگ را برای چندمین بار به روسیه فرستاد تعدادی از بازرگانان در این سفارت وی را همراهی میکردند. آنها مقدار 200 کیلوگرم ابریشم را با خود حمل کردند و در بازگشت مقداری فلز و پوست سمور به ایران آوردند. (Matthee, 1994 :745)

سفرايي كه از سوي دربار تزار روس نیز به ایران اعزام میشدند به اهداف تجاری توجه ويژهاي داشتند و غالباً با خود مقداری کالا به ایران میآوردند و در مقابل کالاهایی را از ایران به روسیه میبردند. چنانکه وقتي توفیاکین در سال 1005ق./ 1597م به ایران فرستاده شد از جمله وظایف او امضای پیمان تجاری با ایران بود. 

دولت روسیه بین سالهای 1022-1014ق./1613- 1605م به علت هرج و مرج داخلی فعالیت کمتری در برقراري روابط سیاسی با ایران داشت و اگر تلاشی هم صورت گرفت در زمینه تجاری بود.

شاه عباس همزمان با آمدن تیخانوف سفیر روس و فرستاده تزار میخائیل رومانوف به ایران، سفیر خود به نام حاجی مرتضی را به روسیه فرستاد. هدف این سفارت ارائه پیشنهاد تجاری به روسیه بود. وی مقداری ابریشم نيز با خود برده بود و از آنجا براي شاه عباس خز، پوست سمور و سنجاب خریداري كرد. 

یکی از بازرگانان روسی به نام گریزنوم سلیوانف[footnoteRef:17]به همراه سفارت کروبین[footnoteRef:18] در سال 1622م به ایران آمد. اين سفارت حدود 500 بار پوست سمور با خود حمل میکرد و با هدف خرید ابریشم به ایران آمده بود. (همان : 748) افزون بر آن ردپایی از یک تاجر روسی که در سال 1032ق./ 1623م به ایران آمد در دست است. این بازرگان آفناسیویچ کاتف[footnoteRef:19] نام دارد. در اسناد روسی در مورد خاندان کاتف و پیشینه تجارت آنها با ایران ذکری به میان آمده است. این تاجر، اجناس تزار را خرید و فروش میکرد. در این سفرهای تجاری کاتف برای تزار روسیه از موضع اقوام و طوایف گرفته تا طرز حکومت، مذهب، میزان جمعیت، صنعت و تجارت شهرها و جادهها و امثال آن به جمع آوری اطلاعات پرداخته بود. (نوایی، 1370: 360) [17: . Griaznom Selivanof]  [18: . Korobin]  [19: . Fedot Afanasyevich Katof] 


کاتف همچنین در سال 1033ق./ 1624م برای ترغیب دربار صفوی جهت تجارت ابریشم از مسیر تجاری دریای خزر به ایران آمد اما از آنجا که شاه عباس به دنبال طرح تجاری خود در خلیج فارس بود این پیشنهاد را رد کرد. (Matthee, 1994: 748)



اهمیت مسیرتجاری شمال

در سال 1028ق./ 1619م سياست شاه عباس در حوزه های سیاسی و اقتصادی، ایجاد انحصار بر صادرات پر ارزش ابریشم خام و نيز تلاش برای پیدا کردن راه جدید آبی از طریق روسیه یا خلیج فارس برای جایگزین کردن راه خشکی قدیم عثمانی بود.  

چیرگی پرتغالیها بر تجارت از راه خلیجفارس با از دست رفتن هرمز در سال 1032ق./1623م شکسته شد اما در دراز مدت اهمیت این تجارت برای رونق کلی دولت صفویه کمتر از تجارت از طریق مسیرهای سنتی به اروپا بود و شاه عباس را مصمم کرد که تجارت از مسيرهاي سنتي را تا سرحد امکان توسعه دهد. بدون ترديد یکی از دلایلی که موجب روي آوردن به این سیاست بود تمایل شاه صفوي به پرهیز از وابستگی بی جهت به هر یک از کمپانیهای هند شرقی اروپایی بود. اما در راه استفاده از مسیرهای سنتی تجارت اشکالات جدی وجود داشت. سلطه تجاری ونیزیان در کرانه شرقی مدیترانه پایان یافته بود و یکی از نیروهایی که به سرنگونی آن کمک کرد دولت عثمانی بود که اکنون در دو طرف مهمترین مسیرهای تجاری سنتی قرار داشت؛ مسیری که از عراق و سوریه میگذشت و به بنادر مدیترانه میرسید و مسیر ديگري که از آناطولی میگذشت و به استانبول میرسید. امپراطوری عثمانی دشمن عمده دولت صفوی بود و دو امپراطوری در طول قرن دهم هجري/ شانزدهم ميلادي و نیز بخشی از قرن يازدهم/ هفدهم ميلادي ابتدا به طور تقریباً دائم و سپس به طور متناوب درگیر جنگ بودند.

شاه عباس معتقد بود که ارسال کالا از طریق عثمانی با حقوق گمرکی گزافی که این دولت دریافت میکرد موجب افزایش ثروت و در نتیجه قدرت نظامی آن کشور خواهد شد. بنابراین به دنبال مسیری بود که بتواند سرزمین عثمانی را دور بزند.

مسیر تجاری که از گیلان و از طریق دریای خزر به هشترخان و سپس از مسیر ولگا به اروپا منتهی میشد برای این طرح مناسب بود. این مسیر که نخستین بار توسط بازرگانان کمپانی مسکو گشوده شده بود از سال 989ق./1581م به علت خطرهای فراوان متروک مانده بود. (سیوری، 1374: 194-193)

هرچند شاه عباس ابتدا با انعقاد قراردادهایی با دولتهای اروپایی تلاش کرد که کالاهای ایران از طریق خلیج فارس و جنوب آفریقا به اروپا ارسال شود و حتی برای آنکه به بازرگانان ایرانی نشان دهد که این راه خطر کمتری دارد و هزینه کالا نیز مناسبتر است، خود شخصاً پنجاه بارِ ابریشم را توسط دنگیز بیگ روملو و خواجه صفر ارمنی از مسیر جنوب به اروپا فرستاد. اما شاه صفوي پيش از هر اقدام برای جلب علاقه دولتهای اروپایی به این طرح فعالیتهای دیگری را برای پیدا کردن راه جديد آغاز کرده بود. وی متوجه شد که مسیر تجاری شمال ایران به اروپا بسیار نزدیکتر از مسیر طولانی خلیج فارس و جنوب آفریقا است. از مسیر تجاری جنوب، کالاها نه تنها مدت زمان طولانیتری در راه بود و دیرتر به مقصد میرسید بلکه هزینه آن نیز گرانتر تمام میشد، اما اگر میتوانست از راه دریای مازندران و به وسیله روسیه کالای خود را به اروپا برساند کالاهای صادراتی ایران زودتر و با هزینه کمتری به بازارهای اروپا میرسید.

یکی دیگر از علل اساسی علاقه شاه عباس به تجارت از مسیر شمالی ایران این بود که تقریباً کل محصول ابریشم ایران از ولایات شمالی کشور به دست میآمد. بنابراین وی میخواست بدین وسیله از صرف وقت بیشتر و مخصوصاً از هزینه حمل ابریشم تا اصفهان و یا جنوب کشور جلوگیری کند. (پارسا دوست ]بی تا[ :134-132) 

براین اساس شاه عباس طی نامهای از میخائیل رومانف تزار روس خواست كه مسیر تجاری شمال را باز نگه دارد. برای عملی کردن این طرح در نامهای به حاکم هشترخان دستور داد که این مسیر را برای تردد بازرگانان ایران و اروپا مهیا کند. شاه عباس برای سوق دادن ارامنه و تجار اروپایی به این مسیر تجاری كليسايي را در منطقه دربند بنا کرد تا در مسیر تجاری شمال مورد استفاده تجار مسیحی قرار گیرد. (پورمحمدی املشی، 1384: 61-60)

دولت روسیه نیز مایل بود که کالاهای ایران از مسیر تجاری شمال به آن کشور فرستاده شود تا مشتریان انگلیسی، هلندی و ونیزی و دیگر دول اروپایی ناگزیر آن کالاها را از بازرگانان روسی خریداری کنند. (فلسفی، 1369: 1956)

همچنین شاه عباس در نامهای به ریم پاپا (پاپ روم) علاوه بر اظهار مودت و دوستی پیشنهاد کرد كه مسیر تجاری شمال جایگزین مسیر عثمانی شود. در بخشی از نامه شاه عباس به پاپ روم این چنین آمده است: 

«.... توجه تمام مبذول فرمایند که تجار و سوداگران فرنگیه از راه اروس [روسیه] بدین ولایت آمد و شد نمایند که نفع و فایده ایشان را مردم ترک نبرند. پیوسته مکاتبات محبت اسلوب ارسال داشته هرگونه خدمتی درین دیار داشته باشند از روی خصوصیت و آشنایی اعلام نمایند. چون غرض تجدید قواعد اتحاد و دوستی بوده زیاده اطناب نرفت، عواقب امورشان بر وفق رضای حضرت پروردگار عباد مقرون به خیر باد. تحریراً فی شهر ربیع الثانی سنه هزار و نوزده» (ستوده، 1383: 78-77)



نقش ارامنه در تجارت ایران و روسیه 

در حالی که تجارت داخلی به طور عمده در دست بازرگانان ایرانی و یهودی قرار داشت تجارت خارجی تقریباً در انحصار ارامنه بود. تخصص بازرگانی و مالی ارمنیان و رابطهای اروپاییشان برای مقصود شاه عباس ضروری بود. در عین حال او میخواست بازرگانان اروپایی نظر مساعدی نسبت به تجارت در ایران پیدا کنند. بنابراین طریقتهای مختلف کاتولیک را به تأسیس صومعه در ایران تشویق کرد كه این سیاست کاملاً موفقيتآميز بود.  

شاردن نیز در سیاحت نامه خود در این باره چنین مینویسد: «ارمنیان در نظر شاه عباس برای انجام امور بازرگانی رعایای بسیار مناسبی بودند. خواه جهت تجارت با ترکان عثمانی، خواه برای معامله با مسیحیان. چون به مانند ایرانیان در نظر عثمانیان چندان مطرود نبودند به علاوه با عیسویان هم مذهب بودند.» (شاردن، 1345: 95)

 به هر حال ارامنه از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کردند. بزرگترین منبع پول نقد برای خزانه سلطنتی تجارت ابریشم بود كه آن را بازرگانان ارمنی اداره میکردند. ارمنیان نه تنها تجارت شاه را اداره میکردند بلکه با بازرگانان اروپایی نیز رقابت میکردند. (سیوری، 1374: 195-194)

دولت روسیه بهتر از هر حکومت اروپایی و یا آسیایی از وجود عمال ارمنی استفاده میکرد. آنها را به طور عموم از خود میدانست و به واسطه توافق مذهبی و ملاحظات سیاسی، وجوه اشتراکی را مطرح میكرد که حاصل تجربیات و اطلاعات قرنهای دراز از زندگی مردم مسیحی مذهب ارمنی را در اختیار گیرد. تجارت روسها که در ابتدا توسط بازرگانان مسکوی انجام میشد، بعدها عناصر محلی و از جمله ارامنه را هم به خدمت گرفت. اگر چه ارامنه تمام توجه خود را به کار تجاری معطوف کرده بودند و با کشورهای مختلف در تجارت بودند اما همجواری با روسها طبعاً نوعی پیوند پایدارتری بین آنها به وجود آورده بود. (شعبانی، 1365: 526)

یکی از مهمترین اقدامات شاه عباس که در پیشرفت تجارت تأثیر داشت، کوچ دادن ارمنیان جلفا و اسکان آنها در نواحی مختلف ایران بود؛ طی لشگرکشی شاه عباس در سال 1012ق./1603م به شمال رود ارس و ارمنستان، ارمنیان به نواحی اطراف ایروان و از آن جا به شهرهای مختلف ایران کوچانده شدند. از شهرهایی که کانون اصلی ارمنیان شد، شهر جلفا در کنار زاینده رود بود که به همین منظور بنا شد. 

گروهی از ارامنه نیز در گیلان و مازندران که از مراکز تولید ابریشم بود ساکن شدند. شاردن مینویسد: «شاه عباس با کوچ دادن این مسیحیان گفت که این سرزمین وطن حقیقی مسیحیان است. شراب و خوک در این ناحیه بسیار فراوان و به قدر مایحتاج آنها کاملاً موجود است، اینان دریانوردی را دوست دارند و با مسکویها (روسیه)، برادر دینی خود، از طریق دریای کاسپین (خزر) تجارت خواهند کرد.» (شاردن، 1350: 26- 25)

ارامنه کالاهایی مانند پنبه، پشم، چرم روسی، موم، کندر، ریوند، مشک، چرم دباغی شده، قالی، پارچههای ابریشمی زربفت و انواع کالاهای تجاری را از طریق خاک روسیه به اروپا میبردند. اما مهمترین کالاهای صادراتی ایران ابریشم بود. برای اروپائیانی که در امپراطوری عثمانی به تجارت مشغول بودند ابریشم مهمترین کالایی بود که از ارامنه میخریدند. در مقابل ابریشم ایران که به کشورهای اروپایی صادر میشد، فلزاتی مانند قلع و مس و پارچههای انگلیسی، فرانسوی و هلندی به ایران وارد میشد. (امیری، 1380: 138)

با تكيه بر سیاستهای حمایتی شاه عباس اول از تولید ابریشم و حمایت از ارامنه به عنوان یک قوم کارآمد در زمینه تجارت میتوان گفت که بازرگانان ارمنی به قدری متمول شده بودند که توانستند یک تخت فوقالعاده گرانبها را به تزار روسیه هدیه بدهند. امنیت ایجاد شده در زمان شاه عباس اول عامل مهم دیگری در رونق تجارت بود. همان که بازرگانان ارمنی به درستی به تزار روسیه یادآوری میکنند که تنها در سایه امنیت است که بازرگانی رونق مییابد. (بورنوتیان، 1382: 101)

هرچند شاه عباس به روابط تجاری با دولت روسیه اهمیت میداد اما انگیزههای سیاسی مانند اتحاد ضد عثمانی و حفظ نفوذ در محدوده سرزمینهای قفقاز موجب ادامه روابط با روسیه شد. در واقع نقطه اوج روابط ایران و روسیه دوره حکومت شاه عباس اول است، زیرا وي علاوه بر تبادل سفرای متعدد و پیشنهادهای سیاسی ـ تجاری در این دوره با استفاده از شم سیاسی خود توانست روند اين مناسبات را به سود ایران پيش ببرد.  



شاه صفی و تجارت با روسیه

با جلوس شاه صفی به سلطنت (1052- 1038ق./1642- 1629م.) کنترل وي بر تجارت ابریشم از میان رفت، در حالی که در زمان شاه عباس اول تجارت ابریشم در انحصار شاه بود. شاه صفی به واسطه دریافت مقادیر زیادی رشوه از ارامنه به هرکسی پروانه خرید ابریشم داد. (سیوری،1374: 196) افزون بر آن، با تجدید دشمنی ایران و عثمانی در سال 1039ق./1630م و عدم امنیت در منطقه خزر از سوي قزاقها اوضاع تجاری ایران نیز دچار رکود شد. در این دوره به علت شیوع طاعون در شمال ایران از حجم تولید ابریشم کاسته شد و همچنين شمار فراوانی از کشاورزان و بازرگانان به علت بیماری طاعون کشته شدند. گزارش شده است كه در سال 1045ق./ 1635م يك بازرگان روسی در معاملهای تجاری از کالاهایی مانند خز و مس به ارزش 6500 تومان فقط مبلغ 4000 تومان به دست آورد و تعداد زیادی از همراهان او بر اثر طاعون هلاک شدند. 

در این دوره تعداد کمی از بازرگانان روسی که به ایران آمده بودند، به طور رسمی ميزان ابریشم صادر شده به مسیر تجاری شمال را ثبت کردهاند. بنابراین، در سال 1044ق./ 1634م ابریشمی حمل نشد و در سال 1045ق./1635م كل ابریشم صادراتي به میزان 1073عدل بود. در سال بعد با شیوع طاعون حمل و نقل غیرممکن شد. طي سالهای 1057- 1045ق./ 1647-1636م. از میزان صادرات ابریشم بین دو کشور اطلاعی در دست نیست و کشمکش مرزی در گرجستان و داغستان بین سالهای 1062- 1057ق./1652-1647م موجب وقفه در تجارت شد. ( Matthee, 1994: 749)

با این حال در همین دوره قدرتهای اروپایی به دنبال تجارت ترانزیت با ایران از طریق روسیه بودند. چنانکه در سال 1047ق./1638م هيأتي از ناحيه هولشتاین آلمان ـ که کارخانههای آن ابریشم ایران را مصرف میکردند به ایران آمد. اين هيأت هنگام بازگشت توقفی در مسکو کرد و پیشنهاد داد که نیروهای نظامی روس سرزمینهای نزدیک به کرانه دریای خزر که مرکز تولید ابریشم بودند را اشغال کنند. (شاردن، 1345: 64-62) قصد این بود که بازرگانان هولشتاینی امتیازاتی را در صدور ابریشم از دولت روسيه به دست آورند که این نقشه به مرحله اجرا نرسيد. 

در پي واكنش دولتهای اروپایی به منظور ارتباط مستقیم با ایران، روسیه از دو جهت احساس خطر میکرد؛ از یک سو وجود رقبای جدید که تهدیدی برای تجارت این کشور بود و از سوی دیگر به ایران به عنوان یک متحد نیازمند بود. در حالی که روسیه سعی میکرد از ایجاد ارتباط بین اروپای غربی و ایران جلوگیری کند، اما با انعقاد عهدنامه صلح ذهاب در سال 1049ق. /1639م. بین دولت صفوی و عثمانی برنامههای روسیه ناکام ماند و بیشتر تجارت صادراتی ایران به مسیرهای سنتی بازگشت. 



شاه عباس دوم و تجارت با روسیه 

در دوره شاه عباس دوم (1077-1052ق./1667-1642م.) علی رغم برخی تنشهای سیاسی بین ایران و روسیه روابط دیپلماتیک و مراودات تجاری دو کشور همچنان روال عادی خود را طی کرد.   

تجارت بین ایران و روسیه در قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي بیش از هر زمان صحنه کشمکش در لوان ـ رودی کوچک در فرانسه - و خلیج فارس بود. پرتغالیها و بعد انگلیسیها راه مستقیم دریایی بین اروپا و کشور های واقع در کنار اقیانوس هند را بر روی سایر کشورهای اروپایی که خواهان تجارت با شرق بودند بستند. هرچند انعقاد قرارداد صلح بین عثمانیها و صفویان در سال 1048ق./1638م باري ديگر امکان تجارت را از طریق قلمرو عثمانی با بندرهای مدیترانه میسر ساخت، اما عوارض گمرکی زیاد و ناامنی جادههای عثمانی که اغلب مورد شکایت بود از نظر ترانزیت یک مانع محسوب میشد. 

برای بازرگانان اروپایی به ويژه بازرگانان کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی راه سوم هم وجود داشت که همان مسیر تجار روسیه در طول رود ولگا از طریق دریای خزر و با عبور از داغستان، شیروان و گیلان به سوی شمال ایران بود. این راه کوتاه تر و از نظر هزینه 50% ارزانتر تمام میشد. فعالیت تجاری و دیپلماتیک چند کشور اروپایی (هلند، فرانسه، سوئد، لهستان، دانمارک و شاهزاده نشین کوچک هولشتاین) با روسیه در قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي بیانگر این است که آنها به تکرار کوشیدهاند این جاده را برای بازرگانی با اروپای غربی- شمالی قابل استفاده سازند تا عبور از سرزمین تزارها را بدون پرداخت عوارض گمرکی برای بازرگانان خود تأمین کنند. (لوفت، 1380: 65 )  

بازرگانان روسی دائماً در دربار اصفهان به سر میبردند و انبوه پارچههای 
پنبهای و ابریشمی مانند اطلس، حریر، مخمل، زری و همچنین قالی از طریق هشترخان به روسیه صادر میشد. مهمترین کالاهای تجاری که در انحصار دولت روسیه قرار داشت عبارت بودند از: دخانیات، مس، قلع و منسوجات پشمی اروپای غربی. در نیمه دوم قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي دندان فیل دریایی نیز به این اقلام افزوده شد. تزار آلکسی میخائیلوویچ غیر از ابریشم به وارد کردن شوره هم علاقه بسیار داشت. (همان: 70-69) 

بر پايه اطلاعات پراکنده معلوم میشود که تزارهای روسیه و بازرگانان خصوصی کالاهایی را از ایران و عثمانی خریداری میکردند و در ازای آن مقداری کالاهای صادراتی مانند خز و آهن آلات و مقداری شمش میپرداختند. روسها بايد نیم تا یک سوم از قیمت کالاهایی را که دریافت میکردند، در قالب نقره و سکه های طلا میپرداختند. (متی، 1387: 56)

از آنجا که کالاهای فرستادگان و بازرگانان دولتی از پرداخت عوارض معاف بود سفرایی که بین دو کشور در حال رفت و آمد بودند از این طریق اجناسی را برای تجارت با خود حمل میکردند. چنانکه در سال 1064ق./1654م روستوفسکی سفیر روسیه كه به همراه 300- 200 نفر به ایران آمد مقدار فراواني خز و کالاهای دیگر به همراه داشت و از جمله وظایف این سفارت مذاکره با دربار صفوی برای تجارت ابریشم بود. همچنین در سال 1075ق./1664م میلوسلاوسکی به همراه تعدادی از بازرگانان برجسته به دربار صفوی فرستاده شد. آنها در این سفارت نیز به همراه خود پوست سمور، پارچه، طلا، نقره و مس آورده بودند. هدف اصلی این سفارت مذاکره برای تجارت آزاد و کسب اجازه به منظور احداث کارخانه ای در کنار دریای خزر بود. شاه عباس ابتدا از این سفیر پذیرایی کرد، اما هنگامی که متوجه شد این سفیر فقط به منظور تجارت در لباس سفارت سیاسی به ایران آمده است. پیشنهادهای او را رد کرد. (Matthee, 1994:751)



ارامنه و تجارت با روسیه

تجارت خارجی ایران اصولاً در دست بازرگانان ارمنی بود که از دوره سلطنت شاه عباس اول برای فعالیتهای بازرگانی خود در جلفا استقرار یافته بودند. آنها به عنوان نمایندگان شاه در کشورهای مختلف اروپایی رفت و آمد میکردند چنانکه در چند شهر مانند مارسی، ونیز و لیورنو مهاجرنشینهای ارمنی وجود داشت. 

بازرگانان ارمنی در تجارت با روسها نقش اصلی را داشتند اما در تجارت با هندوستان، عثمانی و اروپای غربی در درجه دوم قرار میگرفتند. به هر حال بر اثر کوششهای متعدد چند کشور اروپایی برای ورود به معامله مستقیم ابریشم، بازرگانان ارمنی باري ديگر فرصتی به دست آوردند که در کنار معاملات واسطه ای، به طور مستقیم نیز در معاملات ترانزیت شرکت کنند. تا هنگامي که مناسبات بین ایران و عثمانی دوستانه بود مسیر تجاری لوان کشورهای شرق دریای مدیترانه اهمیت درجه اول خود را حفظ کرده بود. اما وقتي که در نیمه دوم قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي کشمکش ميان روسیه و عثمانی بالا گرفت تزار آلکسی میخائیلوویچ در سال 1077ق./1666م. با انعقاد معاهده ترک مخاصمه آندروسوو بین لهستان و روسیه کوشید تا جبهه مخالفی بر ضد عثمانی تشکیل دهد كه در این زمان بر اهمیت مشارکت با ایران افزوده شد. (لوفت، 1380: 70) همچنین معاهده آندروسوو این پيامد را به دنبال داشت که به بازرگانان روسی اجازه داد از طریق لهستان به اروپای شرقی بروند و بازرگانان لهستانی میتوانستند از طریق روسیه به ایران عزیمت کنند. 

در سال 1069ق./ 1659 م شاه عباس دوم خواجه زکریا را همراه با هدایایی ازجمله تصویر حکاکی شده شام آخر عیسی مسیح بر روی مس، انگشتر طلا و چند جام قیمتی نزد تزار آلکسي میخائیلوویچ فرستاد. خواجه زکریا از طرف شاه عباس اختیاراتی داشت و در مسکو به عنوان مسئول دیپلماتیک ایران سعی کرد كه میان ایران و روسیه یک قرارداد تجاری را تصویب کند. این هیأت پس از چهار ماه اقامت در مسکو به ایران بازگشت. (اعراب هاشمی، 1383: 42) این سفرا در روسیه مورد استقبال قرار گرفته بودند و به نظر میرسد که اعضای این هیأت بازرگانانی در لباس سفرا بودند. از نتایج این سفر باید به تلاش هر چه بیشتر دولت روسیه جهت برقراری روابط تجاری با ارامنه اشاره کرد.

در سال 1078ق. /1667م استفان رامادانسکی[footnoteRef:20] و گریگوری لوزیکف[footnoteRef:21] نمایندگان کمپانی تجاری ارمنی که در سال 1077ق./ 1666م تأسیس شده بود با هیأت چهل نفره وارد مسکو شدند و این سفارت توانست در تاریخ 31مه 1667م يك قرارداد تجاری را به امضای تزار آلکسیی رساند. به موجب این پیمان بازرگانان ارمنی بايد تمام ابریشم خام ایران را به روسیه حمل کرده و از طریق آن کشور به اروپای غربی صادر کنند. [20: . Stefan  Ramadanskij]  [21: . Grigori Lusikov] 


ارامنه در شهرهای مرزی امتیاز مساوی با بازرگانان خارجی داشتند و به آنان 5% عوارض پرداخت میکردند. چنانچه کالاهای آنها در شهرهای مرزی به فروش نمیرفت بازرگانان ارمنی اجازه داشتند با پرداخت مجدد 5% کالاهای خود را به کشورهای خارجی صادر کنند.

تجار ارمني در برابر امتیازاتی که از سوی تزار روس به آنها واگذار شده بود مجبور بودند از راههای تجاری عثمانی استفاده نكنند و مبادلات تجاری خود را تنها از مسیر دریای خزر ولگا انجام دهند. 

پیمان سال 1667م پایه و اساس روابط تجاری و سیاسی میان ارامنه و دولت روسیه شد. البته مناسبات تجاری گسترده آنها با يكديگر پیامدهای منفی نیز به دنبال داشت. همان قدر که تجارت ارامنه جلفا با روسیه سودآور بود به همان اندازه هم عدم بازگشت آنها به جلفا خطرناک بود، چرا که تعداد زیادی از تجار ارمنی به روسیه و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی میرفتند. (همان: 43/Matthee,1994:752 )



شاه سلیمان و تجارت با روسیه 

در دوره شاه سلیمان (1105- 1078ق. /1694-1667م) از تجار ارمنی در ايران به خوبی حمایت میشد، زيرا یک شرکت بازرگانی ارمنی ایرانی در سایه سیاستهای حمایتی حکومت صفوی و جدیت و پشتکار اعضای خود توانسته بود به آن درجه از اقتدار بازرگانی و سیاسی برسد که به عقد قرارداد با دولت روسيه اقدام کرده و امتیازاتي کسب كند.

در این دوره کمپانی هند شرقی انگلیس تلاش فراواني كرد كه تجارت ابریشم را در ایران به انحصار خود در آورد اما در این راه چندان موفق نبود. ارامنه به دلایلی از جمله توانایی در تجارت و نيز سیاستهای حمایت گرایانه شاهان صفوی از تجارت ابریشم به کشورهای انگلیس و هلند اجازه ابراز وجود ندادند، تا جايي كه حتی در مقطعی از قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي اين دو كشور را از گردونه تجارت ابریشم خارج کردند.

اگرچه مراکز اصلی تولید ابریشم در دنیا در تصرف هلند و انگلیس بود و نیاز چندانی به ابریشم ایران نداشتند اما رقابت آنها با بازرگانان ارمنی ایران هیچگاه متوقف نشد. ارامنه حتی از هلند نیز از طریق روسیه به ایران کالا وارد میکردند. (بورنوتیان، 1382: 101)

از آنجا که ابریشم ایران مورد توجه اروپا بود دولت روسیه سعي میکرد از راه انعقاد قرارداد تجاری جدید با دولتهای اروپایی، ابریشم مورد نیاز آنها را از ایران تهیه کند. اما به سبب آنکه بازرگانان روسی نتوانسته بودند سهمي مهم در تجارت ابریشم داشته باشند دولت روسیه این هدف را از طریق تجار ارمنی دنبال میکرد چرا که ارامنه به عنوان کلید واسطه تجارت بین اروپا و آسیا بودند. 

ارامنه توانسته بودند طبق قرارداد تجاری 1078ق./ 1667م برخی امتیازات تجاری را از تزار روسیه کسب کنند، اما این قرارداد با شورش استنکا رازین[footnoteRef:22] در ولگا قابل اجرا نبود و در طی این شورش چندین ارمنی کالاهای خود را از دست دادند. بنابراین شاه سلیمان در سال 1082ق./1671م گریگوری لوزیکنت[footnoteRef:23] را به عنوان فرستاده شاه و نماینده بازرگانان ارمنی جلفا به مسکو فرستاد. بخشی از مأموریت او تقاضای غرامت اموال مسروقه بازرگانان ایرانی و شرح ناامیدی ارامنه از قرارداد 1667م به خاطر شورش استنکا رازین و مسائل امنیتی بود. ارامنه برای کمک به کاهش بحرانهای دیپلماتیک سعی در متقاعد کردن شاه سلیمان داشتند که شورش استنکا رازین بدون دخالت دولت روسیه صورت گرفته است. سرانجام گفتگوی ارامنه بر سر قرارداد 1667م منجر به بسته شدن قرارداد تجاری دیگری در سال 1083ق./1672م شد. این قرارداد نسبت به قرارداد 1667م توافقی در زمینه مشکلات ارامنه برای تجارت با آن سوی هشترخان بود. (Kotilaine, 2005: 461-462) [22: . Stenka razin]  [23: . Grigori Lusikent] 


علاقه متقابل دولت روسیه و ارامنه در تقویت همکاری تجاری ادامه یافت. چنانکه در سال 1679م. ارامنه مشتاق افزایش قابلیت تجاری بودند و سالانه حدود 48000 پوند (762500 کیلوگرم) ابریشم ایران را به روسیه صادر کردند و روسها نیز در سال 1689م. برای حمایت از بازرگانان ارمنی در تجارت ترانزیت از یک سو از حضور بازرگانان غربی در روسیه و از سوی دیگر از حضور بازرگانان هندی و بخارا در هشترخان جلوگیری کردند. (Matthee, 1994:753)

مسیر تجاری شمال در سال 1101ق./ 1690م موفقیت خود را در مقابل بندر ناروا از دست داد، زیرا سوئد با طرح نقشهای تجارت ترانزیت روسیه را به مسیر بالتیک و شهر ناروا به عنوان مرکز بازرگانی منحرف کرد. بنابراین تمایل ارمنیان در دهه آخر قرن يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي برای استفاده از بازار فروش بالتیک افزایش یافت و امتیازات فراواني از پادشاه سوئد کسب كردند. در نتیجه مسیر تجاری ناروا به یکی از عمدهترین بازارهاي فروش ابریشم ایران تبدیل شد. (مبین، 1383: 815-809)



شاه سلطان حسين و تجارت با روسيه 

پطرکبیر در ابتدا علاوه بر ایجاد روابط حسنه با دربار شاه سلطان حسین (1135-1105ق./1723-1694م) اهداف سودجویانهای نیز داشت؛ روسها میخواستند تجارت ابریشم ایران را در انحصار خود درآورند و به رقابتهای صد ساله هلند و انگلیس پایان بخشند. (طاهری،1354: 201)

تزار روس که به ارزش بازرگانان فعال و کارآمد ارمنی در تجارت و صنعت پی برده بود درصدد برآمد که همچون شاه عباس کبیر تجارت ابریشم را در روسیه به کمک ارامنه سامان بخشد و در این زمینه امتیازات و تسهیلات بیشماری برای آنها فراهم کرد. قابل توجه است که پطركبير شخصاً به این مسائل رسیدگی کرده و حتی مسائل فرعی را خود حل و فصل میکرد. (بورنوتیان، 1382: 110)

قدرت روزافزون روسیه و نیز وجه اشتراک دینی ارامنه با روسها سبب شد تا ارامنه هر چه بیشتر به روسها گرایش پیدا کنند. افزون بر آن، از زمان حاکمیت ترکان عثمانی بر آناطولی و بالکان اهمیت ارمنستان به عنوان پل ارتباطي اروپا و آسیا از میان رفته بود و ارامنه از قرن پانزدهم در میان حکومتهای مسلمان عثمانی و ایران محصور شده بودند و این امر هویت جامعه ارمنی را در معرض تهدید قرار داده بود. 

با قدرت گرفتن روسیه به عنوان يك امپراطوري و نيز اقدامات پطر کبیر برای جذب فرهنگ اروپایی این امید را در دل ارامنه زنده کرد که میتوانند ویژگیهای قبلی خود را به عنوان رابط غرب و شرق احیاء کنند. (تراب زاده، 1373 : 59)

پطرکبیر با فرستادن ولینسکی به ایران علاوه بر اهداف سیاسی، اهداف تجاری را نیز دنبال میکرد. وی مأموریت داشت که اولاً قرارداد تجاری با ایران منعقد کند ثانیاً دربار صفوی را متقاعد کند که تجارت ابریشم را نه از راه حلب بلکه از طریق روسیه انجام دهند.

مدتی پس از آنکه ولینسکی توانست معاهده تجاری با ایران را منعقد کند، شاه سلطان حسین طی نامهای در 16 شعبان 1132ق./ 23 ژوئن 1720م به پطرکبیر بر روابط تجاری و دوستانه دو کشور تأکید کرد. گزيده اي از نامه بدين شرح است:

« ... و بیش از همه زمانی که آرتمی وا لین در دربار ما با خان بزرگ اعتمادالدوله وزیر معتمد ما تشریف داشت که در آنجا در مورد اتباع و بازرگانان جناب عالی چنین قراردادی تصویب شد که محتوای آن طی فرمان عالی ما لازمالاجرای مقامات ارشد و دون پایه گردیده است. حال نامه موافقت آمیز و مورد تأیید طرفین ممهور با مهر اعلیحضرت ارسال شده توسط قاصد پیک با کمال خوشنودی از سوی ما پذیرفته شد و بدین جهت که بین ما در آینده نیز هیچ اختلافی نتواند بروز کند... و به خان بیگ و وزرای ما حکم شده است که طبق این تصویب نامه و عهدنامه به اتباع شما جبر و ظلم نکنند، بلکه همه گونه احترام و مساعدتهای لازم بنمایند و هنگامی که آنها به منظور تجارت با کشورهای خارج با گذرنامهها عبور میکنند با آنان دوستانه رفتار شود و در غیر این صورت آنها هنگام ورود و خروج مراقب خود باشند. » (مسلمانیان قبادیانی، 1387: 2-1)

پطرکبیر نیز در نامهای به شاه سلطان حسین در تاريخ 20 صفر 1133ق./ 21 دسامبر 1720م. ضمن تأکید بر روابط دوستی دو کشور به وظایف تجاری آوراموف، کنسول روسیه و باسکوف، نماینده روسیه در شماخی پرداخته است. در بخشي از اين نامه چنين آمده است: «در حال حاضر هیأتی بزرگ از بازرگانان ما به طرف شماخی سفر میکنند جایی که به علت غیبت ناظر گاهی بینظمیها اتفاق میافتاد و به همین علت بازرگانان ذکر شده کنسول آوراموف را به عنوان مدیر و ناظر فعالیت تجاری منطقه مذکور انتخاب کردهاند و نیز الکسی باسکوف به عنوان نایب ملت روس در منطقه مذکور تعیین شده و اعلیحضرت دستور فعالیت آزادانه وی را صادر کند که وی حق نظارت بی نظمیهای تجاری و حل مشکلات بازرگانان و اتباع ما را داشته باشد و کنسول تقاضاهای ما را به عرض اعلیحضرت (شاه سلطان حسین) خواهد رساند که بازرگانان هر دو مملکت با آسودگی بیشتر به کار تجاری مشغول شوند.» (همان: 10-9) 

پطر كبير در پي اقدامات صنعتي و تجاري در نامهاي به دربار صفوي در سال 1133ق./ 1721م. خواهان خريد ابريشم براي كارخانه هاي پارچه بافی روسيه شد. چنانکه وی در این نامه یادآور شده بود که چون تعداد زیادی از تولید کنندگان این کارخانههای پارچه بافی به صورت مکتوب از دولت روسیه خواستهاند که برای افزایش فعالیت کارخانههای خود نیازمند خرید ابریشم ایران هستند و آمادگیشان را جهت فرستادن نمایندگان خود به ایران اعلام کردهاند، بنابراین از طرف وزارت امور خارجه روسیه به خانهای شیروان و گیلان نامههایی فرستاده شد که مطابق موافقتنامه تجاری ایران و روسیه نمایندگان این کارخانه های پارچه بافی اجازه خرید ابریشم خام به مقدار لازم را داشته باشند و دولت ایران زمینه صادرات کالاهای خام ابریشمی به بندر هشترخان را فراهم کند. (همان: 17)



نتیجه گيري 

در دوره شاه عباس اول به دليل سیاست اقتصادی مناسب میزان معاملات تجاری بین ایران و روسیه افزایش یافت. شاه صفوي در مناسبات خود با دولت روسیه کوشید تا ضمن توجه به مسائل سیاسی در امور تجاری نیز قراردادهایی را منعقد سازد. چنانکه به منظور صادرات ابریشم تلاش کرد که مسیر تجاری شمال را جایگزین مسیر تجاری عثمانی کند. دولت روسیه نیز تمایل داشت که کالاهای ایران از مسیر شمال به آن کشور فرستاده شود تا دیگر دولتهای اروپایی ناگزیر آن کالاها را از بازرگانان روسی خریداری کنند. البته در روابط تجاری دو کشور ايران و روسيه ارامنه نقش فعالی داشتند. زیرا هرچند ارامنه با دیگر کشورهای اروپایی نیز در داد و ستد بودند اما همجواری با روسها پیوند پایدارتری بین آنها ایجاد کرده بود. ارامنه که تقریباً تجارت خارجی را در انحصار خود داشتند با سیاستهای حمایتی دولت صفوی و دولت روسیه چندین قرارداد تجاری میان دو کشور منعقد كردند. 

در دوره شاه صفی به علت بروز جنگ میان ایران و عثمانی، شیوع طاعون و عدم امنیت در منطقه دریای خزر، میزان مبادلات تجاری دو کشور کاهش یافت. در دوره شاه عباس دوم علی رغم برخی درگیریهای سیاسی میان دو کشور پيامدهاي نامطلوبي در روابط تجاری ایران و روسیه به وجود نيامد. در دوره شاه سلیمان ارامنه همچنان نقش فعالی در روابط تجاری دو کشور داشتند تا جايي كه برای کمک به کاهش بحرانهای دیپلماتیک برای متقاعد کردن دو طرف برای حفظ روابط دوستانه با یکدیگر تلاش میکردند. سرانجام در دوره شاه سلطان حسین علي رغم لشگركشي پطر کبیر به قفقاز در سال 1722م. روابط تجاری ايران و روسيه همچنان ادامه داشت و اين روابط نه تنها تقويت شد بلكه کمپانیهای هلند و انگليس نيز تجارت خود را با ايران حتي پس از فروپاشي صفويه تا اواسط قرن دوازدهم هجري/ هيجدهم ميلادي از طريق روسيه انجام دادند.

فرجام سخن آنكه گرچه روابط ایران و روسیه در ظاهر چهره سياسي داشت اما عملكرد روابط تجاري چشمگيرتر بود. به ويژه آنكه تغيير مسير تجاري و رونق تجارت دريايي از طريق آبهای آزاد شرايط جديدي را در مورد جايگاه ايران و به طور كلي موقعيت اقتصادي و تجاري اين كشور رقم زد. از آن پس نقش تجارت سنتي و راههای تجاري سنتي ضعيف شد. افزون بر آن، آنچه در تضعيف راه تجاري ابريشم مؤثر بود پايداري رابطه خصمانه ايران و عثماني بود و اين دشمنيها موجب كاهش اهميت داد و ستد از طريق جاده ابريشم شد. به اين ترتيب بر رونق تجارت از مسير خليج فارس افزوده شد و در چنين شرايطي انديشه استفاده از مسير تجاري شمال كشور و از طريق روسيه نيز مورد توجه قرار گرفت و تلاشهايي جهت استفاده از اين مسير صورت پذيرفت. 

اما با مرگ شاه عباس اول کنترل حکومت صفوی بر تجارت خارجی ضعیف شد و سرانجام با سقوط این حکومت عصر جديدي در روابط ايران با غرب آغاز شد تا آنجا كه در پايان قرن سيزدهم هجري/ هيجدهم ميلادي روسيه و بريتانيا به عنوان دو ابرقدرت در منطقه نمایان شدند و در دوره اي حدود يك قرن و نيم شاهد رقابت اين دو كشور براي كسب برتري سياسي و اقتصادي و تلاش ايران براي حفظ موجوديت خود به عنوان ملتي مستقل با قرار دادن دو رقيب در برابر يكديگر هستيم.
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