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نقش گیالن در روابط خارجی ایران و روسیه

  .)ق907- 1000(نیمۀ نخست حکومت صفویه 

  1محمد شورمیج

  

  چکیده  

خارجی ایران با روسیه در دوره صـفویه تـا آغـاز حکومـت شـاه       نقش گیالن در روابط

سبب موقعیـت جغرافیـایی   به و این منطقهموضوع بررسی پژوهش حاضر است  ،عباس اول

مسألۀ اصلی تحقیـق ایـن   . ، همواره مورد توجه بوددر کنار دریاي خزر و اهمیت تجاري آن

گیالن چه نقشی در روابط خارجی ایران و روسیه در نیمۀ نخست حکومت صفوي  است که

که گیالن بیشترین نقـش را در ارتباطـات مواصـالتی و     دهد داشت؟ نتایج پژوهش نشان می

بر مبناي بازرگـانی دولتـی    ایران و روسیهروابط تجاري و  کردتجاري بین دو کشور ایفاء می

کردند و هدف سیاسـی   راي روسیه بیشتر در قالب تجار فعالیت میسف تر اینکه، نکته مهم. بود

آنان، اتحاد علیه دشمن مشترك یعنی عثمانی بود؛ هر چند که ایـن سیاسـت بـه سـبب عـدم      

از سوي دیگر، حکّام محلی گـیالن نیـز   . هاي سیاسی دو کشور هرگز عملی نشدانطباق رویه

، بـه  داشتند و حتی بـا تهدیـد دولـت صـفوي    ها ارتباط مستقیم تجاري با روس در این دوره

بنابراین، دولتمـردان ایرانـی بـه    . ها براي حفظ قدرت خود بودند دنبال اتحاد سیاسی با روس

، دیپلماسی مناسبی در روابط با اي آنهاسبب ناآگاهی از شرایط داخلی روسیه و اهداف منطقه

طلبانـه و  وجه رویـۀ منفعـت  روسیه در نیمۀ نخست حکومت صفوي اتخاذ نکردند و حتی مت

  .ورزي آنها در منطقۀ مرزي گیالن نشدند طمع

  

 واژگان کلیدي  
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مقدمه

- 17/ هجـري  10- 11هـاي   هاي ملی در ایران و اروپا طی  قرن با تشکیل دولت

دولـت صـفوي علیـه    هاي غربـی بـراي اتحـاد بـا     میالدي و تکاپوي برخی دولت 16

وگوي سیاسی فراهم گردید و به دنبال آن روابط تجاري نیز  هاي گفت، زمینهعثمانی

دولت صفوي در این برخورد سیاسی و تجاري با غرب، از رویۀ کارشناسانه . برقرار شد

و نتوانست به خـوبی از دانـش و موقعیـت اقتصـادي و سیاسـی غـرب       استفاده نکرد 

  . مند شودبهره

ایـن کشـور بـه    . ، کشوري توسعه نیافتـه بـود  هاي اروپایی روسیه در بین دولتدولت 

 امـا ، همواره به دنبال روابط تجاري و سیاسی با ایران بود، سبب نزدیکی با مرزهاي ایران

هاي سودجویانۀ روسیه براي کسب منافع خود نشـدند  دولتمردان صفوي متوجه کوشش

  .کردندو رویۀ درستی در برابر آنها اتخاذ ن

هاي مداوم ارباب قدرت محلّی در گـیالن و  در ابتداي دوره صفوي به سبب کشمکش

، روابط منظم خارجی بـا مشـکالتی همـراه بـود، امـا      فقدان دولتی مقتدر در حوالی خزر

چون یکی از مسیرهاي تجاري حکومت صفوي، راه دریاي خزر و قفقاز به روسیه و اروپـا  

  .مسیر، همواره جایگاهی خاص داشتبود و گیالن در ابتداي این 

روابط ایران بـا روسـیه در نیمـۀ نخسـت حکومـت صـفوي را بایـد از طریـق گـیالن          

وجو کرد و این پژوهش در پی همین هدف است و بر این پایه مسائل زیـر بررسـی    جست

نقش گیالن در روابط خارجی ایـران بـا روسـیه در نیمـۀ نخسـت دولـت       . 1: خواهد شد

آیا گیالن براي روسیه در این دوره زمانی . 2چگونه بوده است؟ .) ق907-1000(صفوي 

هدف دولتمردان ایران و روس و حاکم گـیالن در  . 3اهمیت تجاري و استراتژیک داشت؟ 

  مناسبات خارجی با یکدیگر در این دوران چه بوده است؟

 روش تحقیق در این مقاله از نـوع توصـیفی و تحلیلـی و روش انجـام آن بـه صـورت      

  .اي استکتابخانه
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  پیشینۀ تحقیق 

. ، کتب و مقاالتی به چاپ رسیده استدر زمینۀ روابط ایران با روسیه در عصر صفوي

روابط خارجی ایران پرداخته و در کنار آن از روسیه نیز بحث  کلیاتیک دسته، اصوالً به 

روابـط  بـه نـام    اولزندگانی شـاه عبـاس   اثر نصراهللا فلسفی در یکی از مجلدات . اندکرده

روابط سیاسی و اقتصادي ایـران عصـر   و عبدالحسین نوایی در  ایران عصر صفويخارجی

 تاریخ روابط خارجی ایـران و عبدالرضا هوشنگ مهدوي در  کتاب ایران و جهانو  صفوي

  .، از این دست آثار تحقیقی استروابط سیاسی ایران با دنیاو نجفقلی حسام معزي در 

و در کنـار   انـد  اي طوالنی پرداختـه  اري به روابط ایران با روسیه در دورهدستۀ دوم، آث

تـاریخ روابـط روسـیه و    محمـدعلی جمـال زاده در   . اند آن، از دوره صفویه نیز بحث کرده

هجري تا اوائل قاجار به طور کلی پرداخته است و  4، به روابط تاریخی ایران از قرن ایران

بخش نیز بیشتر از دورة قاجار، روابط ایـران و روسـیه را   بقیۀ نویسندگان چون احمد تاج

  . اند مورد توجه قرار داده

دستۀ سوم مقاالت است، هر چند کـه مقـاالت انـدکی در زمینـۀ روابـط ایـران و       

 "ایران و روسـیه "مقالۀ علی بیگدلی با عنوان . روسیه عصر صفوي منتشر شده است

و مقالـۀ قاسـم چراغچـی و علـی اکبـر کجبـاف و مرتضـی         ماهنامه زمانـه در نشریۀ 

 "بررسی ابعاد تحوالت روابـط ایـران و روسـیه در دورة صـفویه    "نژاد با عنوان  دهقان

البته در مقاالتی نیز به بررسی روابط ایران . هایی از این دست تحقیقات هستندنمونه

 بررسی ابعاد«، مقالۀ االتدر بین مق. اندو روسیه از صفویه تا انقالب اسالمی پرداخته

دانشگاه اصـفهان   هاي تاریخیپژوهشدر مجلۀ  »تحوالت ایران و روسیه عصر صفوي

نویسندگان محترم در منظري کلی به ابعاد چرخش روابط . کند بیشتر جلب توجه می

ایران و روسیه در عصر صفوي پرداخته و به اینکه چطور دیدگاه دولتمردان روس در 

 اماي رفت و بعدها مشکالتی براي ایران پدید آورد، گرسمت استعمار اواخر صفوي به

مقالۀ حاضر فقـط بـه   . در همین مقاله نیز حوزة مطالعاتی وسیعی بررسی شده است

بررسی نقش گیالن در روابط ایران و روسیۀ عصر صـفویه تـا آغـاز شـاه عبـاس اول      

  .خواهد پرداخت
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  روسیه در آغاز حکومت صفوي از مسیر گیالنها و چگونگی ارتباط ایران با زمینه

مـیالدي بـر سـر راه ایـران و روسـیه       16نیمـۀ دوم سـدة   / هجـري  10پیش از سده 

اي مناطق، اتباع عثمانی بودند و عثمـانی نیـز دشـمن هـر دو کشـور بـود و        ساکنان پاره

 /هجـري  10از سـدة  . بنابراین، مسافرت مشکالت و خطراتی مانند تاراج و بردگی داشـت 

حـاجی  (سـتراخان   میالدي وضعیت تغییرکرد، زیرا منـاطق غـازان و آ   16نیمۀ دوم سدة 

ــترخان   ــا هشـ ــان یـ ــد     ) طرخـ ــیه شـ ــمیمۀ روسـ ــزر، ضـ ــاي خـ ــمال دریـ در شـ

(Ferrier,1986:6/428) آستراخان بـا آنهـا رابطـه برقـرار کـرد     و ایران از طریق ولگا و .

اي قرار داشـت کـه از دریـاي     جادهو ستد با روسیه گردید و در ، راه اصلی دادآستراخان

؛ 222: 1380فریـر، (کرد  شد و اروپا را به آسیا متصل می سفید به دریاي خزر کشیده می

Ibid: 430(افزود ؛ این موضوع بر اهمیت آستراخان در تجارت می.  

حاجی طرخان از روي رودخانـه ولگـا   از«: آنتونی شرلی در سفرنامۀ خود نوشته است

به روسیه رسیدیم و دو ماه طول کشید، در این مدت چیز قابل اعتنا و شایسته مشـاهده  

با استناد بـه نوشـتۀ شـرلی، تجـارت از طریـق روسـیه       ). 104: 1357شرلی، (» ننمودیم

تجاري مشکالتی داشت، به ویژه اینکه این کشور هنوز فئودالی بود و در گیالن نیز  بندر 

مهم وجود نداشت و در شرق گیالن، بیشتر رفت و آمدها از ایـران بـه روسـیه از طریـق     

  ). 45: 1381بخشري، دوعظیمی (گرفت  بندر کوچک لنگرود صورت می

و سامان یافت و در روسیه نیز ایوان سوم با ظهور حکومت صفویه، وضعیت کشور سر

و سامان دهد، امـا ایالـت   توانست اوضاع روسیه را سر .)م1462-1505./ ق910-867(

ضعف دولت مرکزي در منطقه و اقتصـاد  . مستقلی داشتمرزي گیالن شرایط تقریباً نیمه

هـاي   ماندگی و فقدان دولت متمرکز و قدرتمنـد در سـرزمین   ، عقبغالب معیشتی گیالن

خارجی را از طریق منطقه ، امکان دستیابی به ارتباطات منظم همجوار شمال دریاي خزر

  ). 123: 1395شورمیج، (گیالن در آغاز حکومت صفوي دشوار کرده بود 

سفیري از طرف شـاه اسـماعیل اول بـه    . ق927، به روایتی در سال با همۀ این تفاصیل

فرستاده شد که اطالعی از نتیجـۀ ایـن سـفارت در    .) ق910- 939(دربار تزار واسیلی سوم 

اما مسافرت آنتونی جنکینسون انگلیسـی   .)4: 1397و دیگران ، چراغچی (دسترس نیست 

با عنوان نمایندة کمپانی مسکووي از مسـیر روسـیه و قفقـاز بـه     . م1562./ ق969در سال 
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، فرصتی بـراي کـارگزاران روسـی پدیـد آورد تـا بـا تصـرف بنـدر         ایران براي خرید ابریشم

؛ )همـان (گسترش نفوذ در ایـران باشـند   در ساحل دریاي خزر به فکر .) ق961(هشترخان 

  .طلبی در مرزهاي ایران نرسیده بود هر چند که هنوز دولت روسیه به مرحلۀ توسعه

  

نقش و جایگاه گیالن در روابط خارجی ایران با روسیه از آغاز حکومت صفوي تـا 

  آغاز پادشاهی شاه عباس اول

یکـی بـه سـبب    : در روابط خارجی ایران و روسیه، جایگاهی ویـژه داشـت   گیالن

موقعیت جغرافیایی در کنار دریاي خزر و همسایگی با کشورهاي حاشیه دریاي خزر، 

زیرا تمامی اقوام و ملل آن سوي دریاي خزر از طریـق گـیالن و مازنـدران بـا ایـران      

ی ایران با روسیه، تمـام سـفراي   دیگر اینکه در روابط خارج. کردند ارتباط برقرار می

شدند و این موضوع بر اهمیت گیالن در روابط خـارجی   روس از گیالن وارد ایران می

. افزود می

همچنین آب و هوا و خاك گیالن براي رشد و تربیت درخـت تـوت و پـرورش کـرم     

ریشم از آمد؛ باید گفت که اب تولید ابریشم به شمار می ابریشم مناسب بود و از مراکز مهم

کاالهاي اصلی ایران در صادرات بود و یکـی از منـابع اصـلی درآمـد حکومـت محسـوب       

 -ها به منطقه بود و بهترین نـوع ابریشـم ایـران   مسأله ابریشم از علل توجه روس. شد می

شاردن از ابریشم ). 55: 1380لوفت، (شد  در گیالن به ویژه الهیجان تولید می -سلطانی

: 1374شـاردن،  (هاي زربافت بود  ام برده است که مخصوص پارچهشعرباف در الهیجان ن

2 /903 .(  

خـود را بـه   .) ق961(ها از دورة صفویه با تصرف شـهر آسـتراخان    افزون بر آن، روس

آسـتراخان نقشـی   ). 24: 1382؛ اسـتریکلر،  75: 1357شانی نوف، (ایران نزدیک کردند 

ترین ایالت  دین ترتیب، گیالن که نزدیکب. مهم در دادوستد تجاري ایران و روسیه داشت

هـاي بـار ابریشـم     به روایت خودزکو، کشـتی . ایران به آن کشور بود، اهمیت خاص یافت

  ).84: 1354زکو، خود(رسید  ایران به وسیله بازرگانان به بازار آستراخان می

نـد  مورد دیگر اینکه، به خاطر وجود منابع طبیعی و معدنی در حوالی دریاي خزر مان

و به سـبب اهمیـت   ) 359: 1363اولئاریوس، (نفت در منطقۀ قفقاز به خصوص شماخی
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تجاري منطقۀ حوالی دریاي خزر و براي جلوگیري از سـلطۀ عثمـانی بـر منـاطق قفقـاز      

خصوص در اواخر آن، به سواحل جنوبی دریاي خزر و ها همواره در زمان صفوي بهروس

ت در دریـاي خـزر در نیمـۀ اول دورة صـفوي     هر چند تجـار . گیالن توجه خاص داشتند

هـاي بادبـانی قـدرت مـانور چنـدانی در دریـا       محدودیت و مشکالتی داشت، زیرا کشـتی 

، بـا ایـن حـال،    )37: همان(نداشتند و عالوه بر آن، شمار بنادر در دریاي خزر اندك بود 

بـین   یـا آن درهـاي کوچـک در    همواره تجارت در حوالی دریاي خزر برقرار بود و کشتی

در رفت و آمد بودنـد و بـه حمـل بـار و کـاال      ) هشترخان(گیالن و استراباد و آستراخان 

و ایـن نکتـه بـر اهمیـت     ) 611/ 1: 1380؛ همـان،  145: 1381دالوالـه،  (پرداختند  می

البتـه بـه نظـر    . افزود تجاري و سیاسی منطقۀ گیالن در نزد زمامداران ایران و روسیه می

و بنـابراین، راه دریـایی   ) 145: 1381، همـان (نوردان خوبی نبودنـد  دریادالواله، ایرانیان 

  . بیشتر در دست مردم همجوار حاشیۀ دریاي خزر بود

از شاه اسماعیل اول تـا آغـاز حکومـت شـاه     (همزمان با نیمۀ نخست حکومت صفوي 

ــوان ســوم ) عبــاس اول ، واســیلی ســوم .)م1462-1505./ ق867-910(در روســیه، ای

، ایــوان .)م1534-1547./ ق939-953(، دورة فتــرت .)م1505-1534./ ق939-910(

.) م1584-1598./ ق990-1004(و فئودور اول .) م1547-1584./ ق953-990(چهارم 

توانست اوضاع روسیه را سروسـامان دهـد و دولتـی     به فرمانروایی رسیدند و ایوان چهارم

  .نیرومند برپا کند

. ق927او در . یتی از زمان شـاه اسـماعیل اول آغـاز شـد    روابط ایران و روسیه، به روا

سفیري به دربار تزار واسیلی سوم فرسـتاد، امـا اطالعـی از نتیجـۀ سـفارت در دسـترس       

ایـن   و حسین نامی از سوي ایران به روسیه اعزام شددسی. ق960سپس در سال . نیست

منـابع ایرانـی از آن یـادي    در  امـا زمان، مقارن با اشغال غازان به دست ایوان چهارم بود، 

  ).4: 1397چراغچی و دیگران، (نشده است 

تجاري با ایران، نه از سـوي دولـت    در دوره شاه تهماسب اول، براي اولین بار فعالیت 

روسیه بلکه به وسیلۀ بازرگان انگلیسی از طریق خشکی و مرز دریـایی روسـیه بـا ایـران     

گـانی و تجـارت دریـایی آشـنایی چنـدانی      امـور بازر  بـا ها هنوز  صورت گرفت، زیرا روس
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از طرف شرکت روسـیه   1در این زمان، جنکینسون). 521-522: 1374رابینو، (نداشتند 

و با اجازه ایوان چهارم براي گشایش راه تجاري بـه ایـران آمـد تـا در والیـات       2مسکووي

والسـر،  (نـد شمالی ایران به ویژه گیالن که مرکز تهیۀ ابریشم بود، روابط تجـاري برقرارک 

هیأت انگلیسـی   ،)Curzon,1966:1/366؛ 179: 1371؛ میراحمدي، 101-100: 1364

از تهماســب اول امتیــازات معافیــت گمرکــی و تــأمین امنیــت گرفــت . ق974در ســال 

)Ferrier,1986:6   ).Lockhart,1986:6/384؛  431/

یک انگلیسی به نام ادواردز، تجارتخانـۀ ابریشـم در نزدیکـی    . ق975-976در حدود 

ها چند سال بعد، آخرین کشتی خود را براي تجارت ابریشـم از   رشت برپا کرد و انگلیسی

بـه آب انداختنـد، امـا    ) حاجی طرخان یـا هشـترخان  (گیالن به اروپا از مسیر آستراخان 

؛ 313: 1369؛ بنجـــامین، 23: 1372ابینـــو، الفـــون و ر(مـــوفقیتی کســـب نکردنـــد 

lockhart,1986:6/384(       هر چنـد وضـعیت اقتصـادي گـیالن در زمـان تهماسـب اول ،

مـردم توسـط عمـال    ... «: مساعد نبود، زیرا به نوشتۀ رابینو بـه نقـل از لـورنس شـاپمن    

رابینـو،  (» را ندارد 3اند که کسی قدرت خرید حتی یک کرسی حکومتی چنان غارت شده

بـه   .البته در وضع نامساعد گیالن، آب و هواي بد آن نیز مزید بر علت بود ،)519: 1374

المثـل ایرانیـان اسـت و اگـر کسـی مـرگ        آب و هواي آن در بدي ضرب«: نوشتۀ تاورنیه

  ). 361: 1369تاورنیه، (» خواهد، برود حاکم گیالن شود می

ه، تهدیـد نظـامی عثمـانی    مسألۀ مهم در روابط خارجی دورة تهماسب اول بـا روسـی  

هـاي محلّـی   براي دو کشور ایران و روسیه و سیاست تعامل یا تقابل دو کشور با حکومت

کوشـید تـا    ، مـی .)ق926-974(، سلطان سـلیمان اول  در عثمانی. قفقاز و ترکستان بود

حضور ترکان عثمانی را در حوزة رود ولگـا و شـمال قفقـاز تقویـت کنـد، امـا بـه سـبب         

.) ق974-982(در زمـان سـلیم دوم   . ا صفویه و اسالوهاي بالکـان موفـق نشـد   درگیري ب

با کوشش عثمانی براي تصرف حوزة جنوبی ولگا و توسعۀ روابـط آنهـا   . شرایط تغییر کرد

با ازبکان و تاتارها، مناسبات ایران و روسیه بر سر مسأله قفقاز شـکل گرفـت و دو کشـور    

                                                          
1. Jen kinson
2. Muscovy
3. kersey کرسی یا توپ پارچه   
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منـد   طلبـی عثمـانی عالقـه   راي جلوگیري از توسـعه ایران و روسیه به روابط با همدیگر ب

ایـوان چهـارم سـفیري بـه نـام      . ق976در سـال  ). 5: 1397چراغچی و دیگـران،  (شدند 

فرستادة روس، سی توپ و چهار هـزار  . دولمت کارپیویچ نزد شاه تهماسب اول فرستاد

ایـن   امـا نـد،  کرد تفنگ به شاه ایران هدیه داد و پانصد تیرانداز ماهر او را همراهی مـی 

، زیرا عثمانی به طور موقـت  )97: 1366سیوري، (اي به همراه نداشت مأموریت نتیجه

هاي بالکـان بـه مصـالحه بـا عثمـانی      از حمالت دست کشید و روسیه به علت درگیري

  .شد متمایل

  

  ها مناسبات خان احمد دوم با روس

اي از خـان احمـد خـان دوم بـه پادشـاه       ، نامهدر باب رابطۀ حاکم گیالن با روسیه

صفوي در دست است که خان احمد در آن نامه به ورود سفیر روس به الهیجان اشاره 

کند، اما نام تزار روس و سفیر آن و پادشاه ایـران و تـاریخ نامـه قیـد نشـده اسـت        می

تزار روسـیه  آوري کرده،  هاي خان احمد را جمعنوزاد که نامه). 81- 82: 1373نوزاد، (

تـوان نظـر قـاطع    ، اما در بارة شاه ایران نمی)289: همان(را ایوان چهارم خوانده است 

در این نامه خان احمد نوشته . به احتمال بسیار، شاه وقت ایران، تهماسب اول بود. داد

عرضه داشت کمینه بندة به اخالص به ذروة عرض نواب کامیاب اشـرف اقـدس   «: است

در این وال از جانب پادشـاه معظـم ممالـک مسـکاو ایلچـی      ... اند کهرس اعلی شاهی می

معتبري از راه دریا به عزیمت وصول بدان درگاه خالیق پناه به الهیجان رسید و چنـد  

روز توقیف او به رسم ضیوف نموده، او را روانۀ دارالسلطنۀ قزوین ساختیم که به اردوي 

). 81: همـان (» ...وستی و مطبوعیت استمعلّی مزکی رسد و مدعاي او مجمالً اظهار د

حـاال کـه عثمـانی بـه خـاك       :کند در این نامه، خان احمد به پادشاه صفوي توصیه می

ایران حمله کرده، باید براي مقابله با آنهـا، ورود سـفیر روس را کـه اظهـار دوسـتی و      

- 82: همـان (کند، به فال نیک بگیریم و با آنها علیه عثمـانی متحـد شـویم     محبت می

هاست که تـا سـقوط خـان    این نامه بیانگر رابطۀ مستقیم خان احمد دوم با روس). 81

  . احمد دوم دوام داشت
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در اواخر پادشاهی سلطان محمد خدابنده، سفیري از سـوي شـاه ایـران بـه نـام      

شاه ایران، خواستار اتحـاد و  . اي به دربار فئودور اول فرستاده شد هادي بیگ، با نامه

زار در مقابل تهاجمات عثمانی شد و حتّی پذیرفت که در ازاي کمـک  کمک نظامی ت

تـزار روسـیه از نماینـدگان ایـران     . روسیه، باکو و دربند را در اختیار آنها قـرار دهـد  

بـه ایـران فرسـتاد     1پذیرایی کرد و در جواب شاه ایران، سفیري به نام واسیلچیکوف

س پاسخ روشنی بـه ایـران نـداد    ، فئودور تزار رو)1829ـ5/1830: 1375فلسفی، (

توانسـت خـود را    هاي داخلی و بحران اقتصادي روسیه بود و نمـی  زیرا گرفتار آشوب

، دریـاي  درگیر جنگ عثمانی کند، اما چون نگران حضور عثمـانی در حـوزة بالکـان   

، سفیري به ایران فرستاد تا رضایت موقت ایران را جلـب کنـد و   سیاه و مدیترانه بود

اي جداگانه  سفیر روس واسیلچیکوف، نامه. ایران را همچنان دشمن عثمانی قرار دهد

؛ 115: 1372زاده،  ؛ جمـال 337: 1366نوایی، (براي خان احمد حاکم گیالن نوشت 

دوم، پـیش از آن بـا    که خان احمـد  کند حکایت میو این نامه ) 106: 1360نوایی، 

  .ها مکاتباتی داشته استروس

برخورد خان احمدخان با سفیر روسیه، دوستانه و مناسب آداب تشریفات دیپلماتیک 

اي نفرسـتاده و   نبود، زیرا وقتی معلوم شد که فئودور تزار روس براي خـان احمـد هدیـه   

شـاید  . ر را نپذیرفت، هدایایی براي او ارسال کرده است، سفیتنها پرنس گودونف وزیرش

، ناراحـت شـد و بـه    هم وقتی متوجه شد که سفیر براي مذاکره با شاه ایران آمـده اسـت  

بهانۀ شکار از شهر الهیجان بیرون رفـت و مـأموران گمـرك در صـدد تفتـیش و ضـبط       

عالوه بر . محموالت سفیر بر خالف آیین و مقررات برآمدند که موجب ناراحتی سفیر شد

زاده،  جمـال (ن احمد دوم، حتی از تهیۀ غذاي آنان نیز خودداري کردنـد آن، مأموران خا

سرانجام سفیر روس و همراهانش به دیدار خان ). 204: 1377؛ نوایی، 115ـ116: 1372

بـه خصـوص    احمد در الهیجان رفتند؛ خان احمد از سفیر روس در بارة سیاست روسـیه 

ر روسیه جواب درستی نداد و اظهار کـرد  در حاجی طرخان، باکو و دربند پرسید، اما سفی

حسـام  (که مقصود او این است که بین ایران و روسـیه عهدنامـۀ دوسـتی منعقـد سـازد      

شاید سفیر روس از ارتباط خان احمد دوم با عثمانی در زمان شـاه  ). 335: 1366معزي، 

                                                          
1. Wassiltch Ikoff
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س عباس اول مطلع بود، زیرا خان احمد دوم براي حفظ قدرت خود در مقابـل شـاه عبـا   

؛ نـوایی،  115: 1366مـنجم یـزدي،   (اول، از عثمانی تقاضاي کمک و دوستی کرده بـود  

و نامـه مـراد سـوم بـه شـاه عبـاس،        116-2/119: 1367نامه مراد سوم به خان احمد، 

1367 :136-130 .(  

زمانی که خان احمد خان دوم گیالنی با شاه عباس صفوي مواجه شد، از طرف خـود  

/ 5: 1375فلسـفی،  (الـدین لنگـرودي بـه روسـیه فرسـتاد      حسـام سفیري به نام خواجه 

در این زمان، هیأت سیاسی شاه عباس اول و هیـأت  ). 341: 1366؛ حسام معزي، 1834

قـدرت نظـامی   تـا  دولت روسیه کوشـید  . حاکم گیالن به طور همزمان به مسکو رسیدند

در مراسم حضور، هدایایی شاهانه از سوي خـان احمـد   . ها بکشاند ها را به رخ ایرانی روس

یک عدد سپر طالکاري شده، دو تخته قالی ایرانـی، سـه   : خان دوم به تزار روس داده شد

پارچه شال و سه تخته دارایی، پنج عدد قوطی زرد، سبز، سـفید، سـرخ و نمـد و چیـت     

ارسال هدایا و سـفیر، حـاکی از   ). 343: 1366؛ حسام معزي، 341: 1366نوایی، (ایرانی 

طلبی حاکم گیالن بود، زیرا به طور مستقیم نمایندة سیاسـی بـه دربـار روسـیه      استقالل

طلبـی تـزار روس   همچنین، پذیرش فرستادة حاکم گیالن نیز بیانگر فرصت. فرستاده بود

دولـت ایـران، حـاکم محلّـی ایـران را بـه       بر خالف اصول دیپلماسـی بـا    براي اینکهبود، 

  . رسمیت شناخت

در این مدت، گودونف صدراعظم تزار از وضعیت خان احمد حـاکم گـیالن اطالعـاتی    

خان احمـد دوم، از در مهـر و محبـت در آمـد و او را بـا       کسب کرد و تزار روس با ایلچی

فلسـفی،  (اد بـه گـیالن فرسـت   . ق998جواب نامۀ خان احمد و مقـداري هـدایا در سـال    

تزار روس در نامۀ خود، خان احمد را به محبت و الطاف خود امیدوار ). 5/1836: 1375

ه دارنـد و  گـیالن را بـاز نگـ    و اظهار کرده بود، دستور داده تا ابواب تجارت بین روسـیه و 

: 1375؛ فلسفی، 349: 1366حسام معزي، (احمد را زیر سایۀ روسیه حمایت کنند خان

نس گودونف صدراعظم روسیه نیز براي خـان احمـد نامـه نوشـت و هـدایا      پر). 1836/ 5

  ). 198: 1374؛ والیتی، 343: 1366نوایی، (فرستاد 

هدف خان احمد از این مذاکرات، تثبیت موقعیت سیاسی و حکومت خود در گـیالن  

خان احمـد  . بود، اما روسیه سلطه بر منطقۀ تجاري و استراتژیک گیالن را در نظر داشت
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کوشید با جلب حمایت روس و عثمانی، اسـتقالل نسـبی خـود را در برابـر شـاه       م میدو

الـدین لنگـرودي بـه گـیالن      بنابراین، پس از رسیدن خواجه حسام. عباس اول حفظ کند

با پسـر و بـرادر و یـازده نفـر     ) ترك امیر(به نام توره کامل . ق999سفیر دیگري در سال 

به . ق1000این سفیر در سال ). 130: 1372زاده،  جمال(هیأت همراه روانۀ روسیه کرد 

حضور تزار روس رسید و اظهار داشت که شاه گیالن تقاضـا دارد تحـت حمایـت روسـیه     

کنـد، بـه    باشد و امپراتور روسیه، همچنان که به شاه بخارا با فرستادن لشکر کمـک مـی  

این سفیر ). 130: 1372زاده،  ؛ جمال350: 1366حسام معزي، (گیالن هم توجه فرماید 

در وضعیت بحرانی خان احمد دوم به روسیه فرستاده شد، زیرا شـاه عبـاس اول مصـمم    

خان احمد که به مقاصد شـاه  . گیالن را تسخیر و خان احمد دوم را سرکوب کندکه بود 

عباس اول پی برده بود، براي رهایی از این مخمصه، بـا شـتاب سـفیري دیگـر بـه دربـار       

  . روسیه فرستاد

مسیح نـامی را  : ن احمد دوم عالوه برتزار، به گودونف هم نامه نوشت و متذکر شدخا

ضمناً متذکر شد کـه هـر سـاله از    . کرد، تنبیه کرده است که به رعایاي روسیه تعدي می

آوردنـد، امـا    اي اسیر از راه رودخانه ترِك بـه گـیالن مـی    نشین، عده گرجستان و چرکس

بنـابراین، ترتیبـی اتخـاذ شـود کـه دیگـر       . و مـانع شـدند   ها اسراء را گرفته امسال روس

هاي سفیر گـیالن را پـذیرفت و    دربار روس درخواست. سرکردگان روسی مانع آنها نشوند

؛ 343: 1366نــوایی، (هــدایایی بــا جــواب نامــه تــدارك دیــد و ســفیر را بــاز فرســتادند 

حمد است و بیانگر ایـن  نکتۀ مهم، نام توره کامل سفیر خان ا). 130: 1372زاده،  جمال

هـا تـا آخـرین لحظـۀ      دیگر اینکـه، روس . است که سفیر، گیالنی و از اتباع او نبوده است

این مسأله نشـان  . زمامداري خان احمد دوم سعی کردند تا رابطۀ خود را با او حفظ کنند

توسعۀ تجاري، قصد داشتند به طور غیرمسـتقیم بـر گـیالن    ها عالوه بر دهد که روس می

نکتـۀ آخـر اینکـه    . طه یابند، اما با اقتدار شاه عبـاس اول، سیاسـت آنهـا عملـی نشـد     سل

محتواي نامۀ خان احمد دوم به گودونف، حاکی از روابط حسنۀ خـان احمـد بـا روسـیه     

  . برد است و سودي که از تجارت برده می

آخـرین نامـۀ خـان احمـد دوم بـه       پاسـخ سرانجام وقتی سفیر جدیـد روسـیه بـراي    

خان رسید، متوجه شد که شاه عباس اول، گیالن را فتح کرده و خان احمد دوم به آسترا
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ها، هدایایی را که براي خان احمد فرسـتاده بودنـد    بنابراین، روس. شماخی گریخته است

؛ حسـام معـزي   130: 1372: زاده جمال(از سفیر گرفته و براي امیر گرجستان فرستادند 

گـیالن بـا وجـود    ها موقعیت را بـراي سـلطه بـر    در نتیجه، چون روس). 351: 1366

اقتدار شاه عباس اول مناسب ندیدند، دست از حمایت خان احمد برداشتند و منتظر 

فرصت دیگري براي نفوذ در گیالن ماندند، اما دولتمردان ایرانی از جمله شاه عبـاس  

وضـعیت  طلبی نشدند و همچنان بـدون آگـاهی از   طلبی و توسعهاول، متوجه فرصت

داخلی روسیه و اهداف سیاسی آنها به دنبال اتحاد سیاسی با روسیه بودند که بیهوده 

  .رسید به نظر می

، خان احمد که به شماخی گریخته بـود، نعمـت نـامی را بـه     .ق1000در اواخر سال 

اي از پادشـاه   خان احمـد، حامـل نامـه    سفیر عالوه بر نامۀ. عنوان سفیر به مسکو فرستاد

در این نامه، خان احمد پـس از  ). 131: 1372زاده،  جمال(براي تزار روس بود  گرجستان

که چون دخترش نـامزد پسـر شـاه صـفوي     ذکر فرارش به شیروان، اظهار امیدواري کرد

؛ حسام معـزي  132: 1372زاده،  جمال(است، اسباب مراجعت وي به گیالن فراهم گردد 

هـاي روسـیه    هاي وي از آب راجعت کشتیاز این رو خواهش کرد که در م). 352: 1366

هـا دیگـر   امـا روس ). 132: 1372زاده،  ؛ جمـال 210: 1377نـوایی،  (مانعی ایجاد نشـود  

اي براي آنها نداشـت و در برابـر    پاسخی به نامۀ خان احمد دوم ندادند، زیرا او دیگر فایده

اطر یـک حـاکم   شاه مقتدري چون عباس اول، او را تنها گذاشتند و منافع خود را بـه خـ  

ها همواره به دنبال فرصت و موقعیتی بودند تا هر چند روس. محلّی به خطر نینداختند

طلبـی   در منطقۀ گیالن نفوذ یابند، با ایـن حـال، دولتمـردان صـفوي متوجـه فرصـت      

  .نشدند هاروس

  

  روابط روسیه با حاکم گیالن پس از سقوط خان احمد دوم

، حکـام قزلبـاش   .)ق1000(با فرار خان احمد دوم و سقوط خانـدان کیـا در گـیالن    

شاه عبـاس اول پـس   . شدند منصوب از طرف شاه عباس اول به ایالت گیالن فرستاده می

از فتح گیالن، هیئتی بازرگانی شامل پنجاه نفر را به ریاست بازرگانانی به نام حاج خسرو 

هوشـنگ مهـدوي،   (بـه مسـکو فرسـتاد    . ق1001سـال   براي افتتاح تجارت با روسیه در
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حاج خسرو از گودونف صدراعظم تزار خواست تا چهار فرونـد کشـتی بـراي    ). 66: 1369

: 1366نـوایی،  (رفت و آمد بین گیالن وآستراخان و متعلق به ایران، به وي تسـلیم کنـد   

وشـلو حـاکم   خـان چا  عالوه بر آن، مهدي قلی). 132-3: 1372زاده،  ؛ جمال346-345

اي به فئودور اول تزار روسیه نوشت و به عرض رسـانید کـه مـن بعـد      جدید گیالن، نامه

نـوایی،  (توانند بدون ترس از مشکالت گمرکی به ایران رفت و آمدکنند  سفراي روس می

  ). 133: 1372زاده، ؛ جمال346: 1366

هـاي متعلـق بـه    یکی اینکه، ظاهراً کشتی: ها شامل نکاتی است محتواي این نامه

کردنـد، در حـالی کـه     خان احمد گیالنی بود که بین گیالن و روسیه رفت و آمد می

نکتۀ دیگر، اهمیت تجاري . دولت ایران در دریاي خزر کشتی و نیروي دریایی نداشت

گیالن و سیاست حاکم جدید گیالن براي ادامۀ ارتباط تجاري بـا روسـیه اسـت کـه     

شـورمیج،  (اي سفرا و تجار دولـت روس فـراهم کنـد    خواست تسهیالت الزم را بر می

1395 :130 .(  

  

  تحلیل مناسبات تجاري و سیاسی ایران و روسیه با محوریت گیالن 

میالدي در روسیه، همانند ایـران برخـی کاالهـا در انحصـار     16/ هجري 10از سدة 

بـه آنهـا    دولت بود و تنها کسانی اجازة تجارت کاال داشتند که شاه ایـران و تـزار روس  

عالوه بر آن، مشکالتی وجود داشـت،  . داد و بر این اساس، تجارت محدود بود اجازه می

ها و عـوارض گمرکـی    مانند مسألۀ چپاول تاجران از سوي مأموران دولتی و مشکل راه

شـرلی در  ). 12- 13: 1356کوزنسـوا،  (کـرد  غیرقانونی کـه تجـارت را محـدودتر مـی    

سفرنامۀ خود اشاره کرده است که قبل از سفر ما به روسیه، شـاه عبـاس اول کسـی را    

ایـن نکتـه   ). 103: 1357شـرلی،  (نزد امپراتور روس فرستاد تا اجازة مسـافرت بگیـرد   

جران به همین سبب، تا. عالوه بر تأمین امنیت، نشان از کنترل دولت بر تجارت داشت

کردند که اجناس خود را با عنـوان کـاالي دولتـی صـادر      دو کشور همواره کوشش می

در این دوره، سفراي روسیه بیشتر در قالـب تجـار وارد   ). 125: 1395شورمیج، (کنند 

طلبانـه تـوانی    شدند، زیرا با توجه به ضعف سیاسـی روسـیه، بـراي اهـداف توسـعه     می

؛ اسـتریکلر،  85- 98: 1357؛ شـانی نـوف،   250- 259/ 1: 1369اولئـاریوس،  (نداشتند 
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اولئاریوس به تحوالت داخلی روسیه اشـاره نمـوده و سراسـر دوران    ). 29- 31: 1382

هر چند از دورة ). 250/ 1: 1369اولئاریوس، (فئودور اول را آشفته توصیف کرده است 

بـه دنبـال   آمد، فئودور هر زمان فرصت و شرایط الزم براي دولتمردان روسی پیش می

  .نفوذ در گیالن نیز بودند

هاي سفراي روس در دربار ایران همواره این بود کـه بـراي    ترین مأموریتیکی از مهم

فرستادن محصول ابریشم والیات شمالی ایران درکنار دریاي خـزر، قـراردادي بـا روسـیه     

ابریشـم   ، زیرا دولت روسیه تمایل داشت که تمام)1261/ 2: 1380دالواله، (منعقد شود 

هـا،   گیالن و سواحل دریاي خزر از طریق این دریا به روسـیه حمـل گـردد تـا انگلیسـی     

: 1375؛ فلسـفی،  1261/ 2: 1382دالوالـه،  (ها از آنها خریداري کنند  ها و ونیزي هلندي

از سوي دیگر، مسیر گیالن به آستراخان در جنوب روسـیه، تـا هنگـامی کـه     ). 1956/ 5

المللـی از   تجارت بـین . اي داشت العاده جنگ بودند، اهمیت فوق عثمانی و صفویان درگیر

هاي زربفـت، تافتـه، مخمـل و بـاالتر از همـه       پارچه: این مسیر، بسیار وسیع و متنوع بود

  ). 176: 1366سیوري، (شد  ابریشم از طریق گیالن به مسکو و اروپا صادر می

ر از هر چیز، ابریشم خالص و بیشت. کاالهاي ایرانی در روسیه خواستاران بسیار داشت

شـد   اي به روسیه صادر می هاي قیمتی، طال و زیورآالت نقره کاالهاي تزئینی مانند سنگ

ایران نیز پوست سمور، سـنجاب، انـواع   ). 371/ 4: 1336؛ شاردن، 12: 1356کوزنسوا، (

  ). 12: 1356کوزنسوا، (کرد  گندم وارد می و ها و عاج، خاویار، کنف، کتان پوست

ها براي نفوذ در مرزهاي ایـران از  طلبی روسدر کنار رویۀ تجاري، نباید از سیاست فرصت

جمله گیالن غافل شد، زیرا زمانی که خان احمد دوم گیالنی بدون توجـه بـه سیاسـت ملـی     

هـا روي آورد، دولتمـردان   ایران و براي حفظ منافع شخصی و جایگاهش در گیالن، بـه روس 

به دیپلماسـی عمـومی دو کشـور و بـراي اسـتفاده از فرصـت نفـوذ در        روس نیز بدون توجه 

در حـالی کـه در   . گیالن، به نامه و تقاضاي حاکم گیالن پاسخ مثبت و قـول همکـاري دادنـد   

ـارزه بـا        همان زمان، روس ها با شاه ایران روابط تجـاري و دوسـتانه داشـتند و حتـی بـراي مب

هـا در  گذشـته از بدعهـدي روس  . ادنـد ددشمن مشترك یعنی عثمانی، قـول مسـاعدت مـی   

همکاري دیپلماسی با ایران، این مسأله از سـوي دیگـر، حـاکی از ضـعف دانـش دیپلماتیـک       

. شـدند هـا نمـی  طلبانه روس دولتمردان و سفراي ایرانی بود که متوجه روش دو رویه و فرصت
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ـاهی دولتمـردان ایرانـی از تحـوالت و مشـکالت داخلـی و         سیاسـت  همچنین حـاکی از ناآگ

دادنـد  ها، به آنها تقاضاي همکاري مـی بدون در نظر گرفتن شرایط روس. ها بودخارجی روس

  .و به همین سبب، هیچ وقت از مناسبات خارجی در این دوره سودي نبردند

  

  نتیجه

گیالن به لحاظ ترانزیت و روابط تجاري با روسیه، جایگـاهی خـاص داشـت و روابـط     

الن تا زمان شاه عباس اول بر مبنـاي تجـاري بـود و هنـوز     ایران و روسیه با محوریت گی

مسألۀ دیگر اینکه، تجارت کاالهاي . روسیه به مرحلۀ توسعۀ سیاسی در ایران نرسیده بود

مهم در هر دو کشور، در انحصار دولت قرار داشت و بنابراین، بازرگانی دولتی نقش مهـم  

نمایندگان روسی کـه بـه ایـران آمدنـد     کرد و بیشتر در روابط تجاري دو کشور بازي می

ترین ایالت به روسـیه بـود،   گیالن با توجه به اینکه نزدیک. نمایندة بازرگانی دولتی بودند

ها همواره بـه ایـن    بیشترین نقش را در روابط تجاري دو کشور داشت و بر این پایه، روس

عۀ سیاسـی برخـوردار   ایالت چشم طمع داشتند، اما در این زمان از ابزار الزم بـراي توسـ  

از طرف دیگر، نیاز صفویه به عواید حاصـل از تجـارت و ترانزیـت کـاال و تقویـت      . نبودند

شد که دولتمردان ایـران متوجـه رونـد نفـوذ تـدریجی       نظامی در برابر عثمانی سبب می

روسیه در مناطق شمالی خود به خصوص بعد از زمان شاه عباس اول نشـوند و فقـط بـه    

  .حاد سیاسی و همکاري تجاري باشنددنبال رویۀ ات

نکته دیگر اینکه، در نیمۀ نخست حکومـت صـفوي، حـاکم محلّـی گـیالن بـه طـور        

خـان  روابط خـان احمـد  : ها، مناسبات تجاري و حتی سیاسی برقرار کردمستقل با روس

ها دوستانه بود، بـا ایـن هـدف اصـلی کـه عـالوه بـر روابـط تجـاري          دوم گیالنی با روس

ها نیز تمایل داشتند به بـازار ابریشـم گـیالن    روس. سیاسی هم به دست آورد اي پشتوانه

تـرین نکتـه اینکـه     مهم. دسترسی یابند و در تجارت پرسود این کاال به اروپا سهیم شوند

. طلبانه و سـودجویانه بـود   رویۀ دیپلماسی دو کشور در برقراري ارتباط با یکدیگر، منفعت

بات خود سـودي نبردنـد و حتـی متوجـه اهـداف یکـدیگر       بنابراین، هر دو طرف از مناس

طلبی خان احمد دوم بـه دنبـال اهـداف     ها در زمان استقاللنشدند؛ به خصوص که روس

  .طلبانه نیز بودند سیاسی و منفت
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  ورود سفیر روسیه به الهیجان و دربار خان احمد دوم
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 چکیده 

نقش گيلان در روابط خارجي ایران با روسيه در دوره صفویه تا آغاز حکومت شاه عباس اول، موضوع بررسی پژوهش حاضر است و این منطقه به سبب موقعيت جغرافيايي در كنار درياي خزر و اهمیت تجاری آن، همواره مورد توجه بود. مسألة اصلی تحقیق این است که گیلان چه نقشی در روابط خارجی ایران و روسیه در نیمة نخست حکومت صفوی داشت؟ نتایج پژوهش نشان میدهد که گيلان بيشترين نقش را در ارتباطات مواصلاتی و تجاری بین دو کشور ایفاء میکرد و روابط تجاری ایران و روسیه بر مبنای بازرگانی دولتی بود. نكته مهمتر اينكه، سفراي روسيه بيشتر در قالب تجّار فعالیت میکردند و هدف سياسي آنان، اتحاد علیه دشمن مشترک یعنی عثمانی بود؛ هر چند که این سیاست به سبب عدم انطباق رویههای سیاسی دو کشور هرگز عملی نشد. از سوی دیگر، حکّام محلی گیلان نیز در این دوره با روسها ارتباط مستقیم تجاری داشتند و حتی با تهدید دولت صفوی، به دنبال اتحاد سیاسی با روسها برای حفظ قدرت خود بودند. بنابراین، دولتمردان ایرانی به سبب ناآگاهی از شرایط داخلی روسیه و اهداف منطقهای آنها، دیپلماسی مناسبی در روابط با روسیه در نیمة نخست حکومت صفوی اتخاذ نکردند و حتی متوجه رویة منفعتطلبانه و طمعورزی آنها در منطقة مرزی گیلان نشدند.



 واژگان کلیدی

ایران، روسیه، حکومت صفویه، روابط خارجي، گیلان



مقدمه

با تشکیل دولتهای ملی در ایران و اروپا طی  قرنهای 11- 10 هجری/ 17 -16 میلادی و تکاپوی برخی دولتهای غربی برای اتحاد با دولت صفوی علیه عثمانی، زمینههای گفتوگوی سیاسی فراهم گردید و به دنبال آن روابط تجاری نیز برقرار شد. دولت صفوی در این برخورد سیاسی و تجاری با غرب، از رویة کارشناسانه استفاده نکرد و نتوانست به خوبی از دانش و موقعیت اقتصادی و سیاسی غرب بهرهمند شود. 

دولت روسیه در بین دولتهای اروپایی، کشوری توسعه نیافته بود. این کشور به سبب نزدیکی با مرزهای ایران، همواره به دنبال روابط تجاری و سیاسی با ایران بود، اما دولتمردان صفوی متوجه کوششهای سودجویانة روسیه برای کسب منافع خود نشدند و رویة درستی در برابر آنها اتخاذ نکردند.

در ابتدای دوره صفوی به سبب کشمکشهای مداوم ارباب قدرت محلّی در گيلان و فقدان دولتی مقتدر در حوالی خزر، روابط منظم خارجی با مشکلاتی همراه بود، اما چون يکی از مسيرهای تجاری حکومت صفوی، راه دريای خزر و قفقاز به روسيه و اروپا بود و گيلان در ابتدای اين مسير، همواره جایگاهی خاص داشت.

روابط ايران با روسيه در نیمة نخست حکومت صفوی را بايد از طريق گيلان جستوجو کرد و این پژوهش در پی همين هدف است و بر این پایه مسائل زير بررسی خواهد شد: 1. نقش گيلان در روابط خارجی ایران با روسيه در نیمة نخست دولت صفوی (1000- 907ق.) چگونه بوده است؟ 2. آيا گیلان برای روسيه در این دوره زمانی اهمیت تجاری و استراتژیک داشت؟ 3. هدف دولتمردان ایران و روس و حاکم گیلان در مناسبات خارجی با یکدیگر در این دوران چه بوده است؟

روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصیفی و تحليلی و روش انجام آن به صورت کتابخانهای است.





پیشینة تحقیق 

در زمینة روابط ایران با روسیه در عصر صفوی، کتب و مقالاتی به چاپ رسیده است. یک دسته، اصولاً به کلیات روابط خارجی ایران پرداخته و در کنار آن از روسیه نیز بحث کردهاند. اثر نصرالله فلسفی در یکی از مجلدات زندگانی شاه عباس اول به نام روابط خارجی ایران عصر صفوی و عبدالحسین نوایی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران عصر صفوی و کتاب ایران و جهان و عبدالرضا هوشنگ مهدوی در تاریخ روابط خارجی ایران و نجفقلی حسام معزی در روابط سیاسی ایران با دنیا، از این دست آثار تحقیقی است.

دستة دوم، آثاری به روابط ایران با روسیه در دورهای طولانی پرداختهاند و در کنار آن، از دوره صفویه نیز بحث کردهاند. محمدعلی جمال زاده در تاریخ روابط روسیه و ایران، به روابط تاریخی ایران از قرن 4 هجری تا اوائل قاجار به طور کلی پرداخته است و بقیة نویسندگان چون احمد تاجبخش نیز بیشتر از دورة قاجار، روابط ایران و روسیه را مورد توجه قرار دادهاند. 

دستة سوم مقالات است، هر چند که مقالات اندکی در زمینة روابط ایران و روسیه عصر صفوی منتشر شده است. مقالة علی بیگدلی با عنوان "ایران و روسیه" در نشریة ماهنامه زمانه و مقالة قاسم چراغچی و علی اکبر کجباف و مرتضی دهقاننژاد با عنوان "بررسی ابعاد تحولات روابط ایران و روسیه در دورة صفویه" نمونههایی از این دست تحقیقات هستند. البته در مقالاتی نیز به بررسی روابط ایران و روسیه از صفویه تا انقلاب اسلامی پرداختهاند. در بین مقالات، مقالة «بررسی ابعاد تحولات ایران و روسیه عصر صفوی» در مجلة پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان بیشتر جلب توجه میکند. نویسندگان محترم در منظری کلی به ابعاد چرخش روابط ایران و روسیه در عصر صفوی پرداخته و به اینکه چطور دیدگاه دولتمردان روس در اواخر صفوی به سمت استعمارگری رفت و بعدها مشکلاتی برای ایران پدید آورد، اما در همین مقاله نیز حوزة مطالعاتی وسیعی بررسی شده است. مقالة حاضر فقط به بررسی نقش گیلان در روابط ایران و روسیة عصر صفویه تا آغاز شاه عباس اول خواهد پرداخت.



زمينهها و چگونگی ارتباط ایران با روسيه در آغاز حکومت صفوی از مسیر گیلان

پیش از سده 10 هجری/ نيمة دوم سدة 16 میلادی بر سر راه ايران و روسيه ساکنان پارهای مناطق، اتباع عثماني بودند و عثماني نيز دشمن هر دو كشور بود و بنابراین، مسافرت مشكلات و خطراتی مانند تاراج و بردگي داشت. از سدة 10 هجری/ نيمة دوم سدة 16 میلادی وضعيت تغييركرد، زیرا مناطق غازان و آستراخان (حاجي طرخان یا هشترخان) در شمال درياي خزر، ضميمة روسيه شد (Ferrier,1986:6/428) و ايران از طريق ولگا و آستراخان با آنها رابطه برقرار كرد. آستراخان، راه اصلي داد و ستد با روسيه گرديد و در جادهاي قرار داشت كه از درياي سفيد به درياي خزر كشيده ميشد و اروپا را به آسيا متصل ميكرد (فرير،1380: 222؛ Ibid: 430)؛ این موضوع بر اهمیت آستراخان در تجارت میافزود.

آنتوني شرلي در سفرنامة خود نوشته است: «از حاجي طرخان از روي رودخانه ولگا به روسيه رسيديم و دو ماه طول كشيد، در اين مدت چيز قابل اعتنا و شايسته مشاهده ننموديم» (شرلي، 1357: 104). با استناد به نوشتة شرلي، تجارت از طريق روسيه مشكلاتي داشت، به ويژه اينكه این کشور هنوز فئودالي بود و در گيلان نيز  بندر تجاري مهم وجود نداشت و در شرق گیلان، بيشتر رفت و آمدها از ايران به روسيه از طريق بندر کوچک لنگرود صورت ميگرفت (عظيمي دوبخشري، 1381: 45). 

با ظهور حکومت صفویه، وضعیت کشور سر و سامان یافت و در روسیه نیز ایوان سوم (910- 867 ق./ 1505-1462م.) توانست اوضاع روسیه را سر و سامان دهد، اما ایالت مرزی گیلان شرایط تقریباً نیمهمستقلی داشت. ضعف دولت مرکزی در منطقه و اقتصاد غالب معيشتي گيلان، عقبماندگي و فقدان دولت متمركز و قدرتمند در سرزمينهاي همجوار شمال درياي خزر، امكان دستيابي به ارتباطات منظم خارجي را از طریق منطقه گيلان در آغاز حكومت صفوي دشوار کرده بود (شورمیج، 1395: 123). 

با همة این تفاصیل، به روایتی در سال 927ق. سفیری از طرف شاه اسماعیل اول به دربار تزار واسیلی سوم (939-910ق.) فرستاده شد که اطلاعی از نتیجة این سفارت در دسترس نیست (چراغچی و دیگران ، 1397: 4). اما مسافرت آنتونی جنکینسون انگلیسی در سال 969 ق./ 1562م. با عنوان نمایندة کمپانی مسکووی از مسیر روسیه و قفقاز به ایران برای خرید ابریشم، فرصتی برای کارگزاران روسی پدید آورد تا با تصرف بندر هشترخان (961ق.) در ساحل دریای خزر به فکر گسترش نفوذ در ایران باشند (همان)؛ هر چند که هنوز دولت روسیه به مرحلة توسعهطلبی در مرزهای ایران نرسیده بود.



نقش و جايگاه گيلان در روابط خارجی ايران با روسيه از آغاز حکومت صفوی تا آغاز پادشاهی شاه عباس اول

گيلان در روابط خارجي ايران و روسيه، جايگاهی ويژه داشت: یکی به سبب موقعيت جغرافيايي در كنار درياي خزر و همسايگي با كشورهاي حاشيه درياي خزر، زيرا تمامي اقوام و ملل آن سوي درياي خزر از طريق گيلان و مازندران با ايران ارتباط برقرار ميكردند. ديگر اينكه در روابط خارجي ايران با روسيه، تمام سفراي روس از گيلان وارد ايران ميشدند و این موضوع بر اهميت گيلان در روابط خارجي ميافزود. 

همچنین آب و هوا و خاك گيلان براي رشد و تربيت درخت توت و پرورش كرم ابريشم مناسب بود و از مراكز مهم توليد ابريشم به شمار ميآمد؛ باید گفت که ابريشم از كالاهاي اصلي ايران در صادرات بود و يكي از منابع اصلي درآمد حكومت محسوب ميشد. مسأله ابريشم از علل توجه روسها به منطقه بود و بهترين نوع ابريشم ايران- سلطاني- در گيلان به ويژه لاهيجان توليد ميشد (لوفت، 1380: 55). شاردن از ابريشم شعرباف در لاهيجان نام برده است که مخصوص پارچههاي زربافت بود (شاردن، 1374: 2/ 903). 

افزون بر آن، روسها از دورة صفويه با تصرف شهر آستراخان (961ق.) خود را به ايران نزديك كردند (شاني نوف، 1357: 75؛ استريكلر، 1382: 24). آستراخان نقشی مهم در دادوستد تجاري ايران و روسيه داشت. بدین ترتیب، گيلان كه نزديكترين ايالت ايران به آن کشور بود، اهميت خاص يافت. به روایت خودزكو، كشتيهاي بار ابريشم ايران به وسيله بازرگانان به بازار آستراخان میرسید (خودزكو، 1354: 84).

مورد ديگر اينكه، به خاطر وجود منابع طبيعي و معدني در حوالي درياي خزر مانند نفت در منطقة قفقاز به خصوص شماخي (اولئاريوس، 1363: 359) و به سبب اهميت تجاري منطقة حوالي درياي خزر و براي جلوگيري از سلطة عثماني بر مناطق قفقاز روسها همواره در زمان صفوي به خصوص در اواخر آن، به سواحل جنوبي درياي خزر و گيلان توجه خاص داشتند. هر چند تجارت در درياي خزر در نيمة اول دورة صفوي محدوديت و مشكلاتي داشت، زيرا كشتيهاي بادباني قدرت مانور چندانی در دريا نداشتند و علاوه بر آن، شمار بنادر در درياي خزر اندک بود (همان: 37)، با این حال، همواره تجارت در حوالي درياي خزر برقرار بود و كشتيهاي كوچك در آن دریا بين گيلان و استراباد و آستراخان (هشترخان) در رفت و آمد بودند و به حمل بار و كالا ميپرداختند (دلاواله، 1381: 145؛ همان، 1380: 1/ 611 ) و اين نكته بر اهميت تجاري و سياسي منطقة گيلان در نزد زمامداران ايران و روسيه ميافزود. البته به نظر دلاواله، ايرانيان دريانوردان خوبي نبودند (همان، 1381: 145) و بنابراین، راه دريايي بيشتر در دست مردم همجوار حاشية درياي خزر بود. 

همزمان با نیمة نخست حکومت صفوی (از شاه اسماعیل اول تا آغاز حکومت شاه عباس اول) در روسیه، ایوان سوم (910-867 ق./ 1505-1462م.)، واسیلی سوم (939-910ق./ 1534-1505م.)، دورة فترت (953-939ق./ 1547-1534م.)، ایوان چهارم (990-953ق./ 1584-1547م.) و فئودور اول (1004-990ق./ 1598-1584م.) به فرمانروایی رسیدند و ایوان چهارم توانست اوضاع روسیه را سروسامان دهد و دولتی نیرومند برپا کند.

روابط ایران و روسیه، به روایتی از زمان شاه اسماعیل اول آغاز شد. او در 927ق. سفیری به دربار تزار واسیلی سوم فرستاد، اما اطلاعی از نتیجة سفارت در دسترس نیست. سپس در سال 960ق. سیّد حسین نامی از سوی ایران به روسیه اعزام شد و این زمان، مقارن با اشغال غازان به دست ایوان چهارم بود، اما در منابع ایرانی از آن یادی نشده است (چراغچی و دیگران، 1397: 4).

در دوره شاه تهماسب اول، برای اولین بار فعاليت تجاري با ایران، نه از سوي دولت روسيه بلکه به وسیلة بازرگان انگليسي از طريق خشكي و مرز دريايي روسيه با ايران صورت گرفت، زيرا روسها هنوز با امور بازرگاني و تجارت دريايي آشنايي چنداني نداشتند (رابينو، 1374: 522-521). در اين زمان، جنكينسون[footnoteRef:2] از طرف شركت روسيه مسكووي[footnoteRef:3] و با اجازه ايوان چهارم براي گشايش راه تجاري به ايران آمد تا در ولايات شمالي ايران به ويژه گيلان كه مركز تهية ابريشم بود، روابط تجاري برقراركند (والسر، 1364: 101-100؛ ميراحمدي، 1371: 179؛ Curzon,1966:1/366)، هيأت انگليسي در سال 974ق. از تهماسب اول امتيازات معافيت گمركي و تأمين امنيت گرفت (Ferrier,1986:6 /431 ؛ Lockhart,1986:6/384). [2: . Jen kinson]  [3: . Muscovy] 


در حدود 976- 975ق. يك انگليسي به نام ادواردز، تجارتخانة ابريشم در نزديكي رشت برپا كرد و انگلیسیها چند سال بعد، آخرين كشتي خود را براي تجارت ابريشم از گيلان به اروپا از مسير آستراخان (حاجي طرخان یا هشترخان) به آب انداختند، اما موفقيتي كسب نكردند (لافون و رابينو، 1372: 23؛ بنجامين، 1369: 313؛ lockhart,1986:6/384)، هر چند وضعيت اقتصادي گيلان در زمان تهماسب اول مساعد نبود، زيرا به نوشتة رابينو به نقل از لورنس شاپمن: «... مردم توسط عمال حكومتي چنان غارت شدهاند كه كسي قدرت خريد حتي يك كرسي[footnoteRef:4] را ندارد» (رابينو، 1374: 519)، البته در وضع نامساعد گيلان، آب و هواي بد آن نيز مزيد بر علت بود. به نوشتة تاورنيه: «آب و هواي آن در بدي ضربالمثل ايرانيان است و اگر كسي مرگ ميخواهد، برود حاكم گيلان شود» (تاورنيه، 1369: 361).  [4: . kersey كرسي يا توپ پارچه  ] 


مسألة مهم در روابط خارجی دورة تهماسب اول با روسیه، تهدید نظامی عثمانی برای دو کشور ایران و روسیه و سیاست تعامل یا تقابل دو کشور با حکومتهای محلّی قفقاز و ترکستان بود. در عثمانی، سلطان سلیمان اول (974- 926ق.)، میکوشید تا حضور ترکان عثمانی را در حوزة رود ولگا و شمال قفقاز تقویت کند، اما به سبب درگیری با صفویه و اسلاوهای بالکان موفق نشد. در زمان سلیم دوم (982-974ق.) شرایط تغییر کرد. با کوشش عثمانی برای تصرف حوزة جنوبی ولگا و توسعة روابط آنها با ازبکان و تاتارها، مناسبات ایران و روسیه بر سر مسأله قفقاز شکل گرفت و دو کشور ایران و روسیه به روابط با همدیگر برای جلوگیری از توسعهطلبی عثمانی علاقهمند شدند (چراغچی و دیگران، 1397: 5). در سال 976ق. ایوان چهارم سفیری به نام دولمت کارپیویچ نزد شاه تهماسب اول فرستاد. فرستادة روس، سی توپ و چهار هزار تفنگ به شاه ایران هدیه داد و پانصد تیرانداز ماهر او را همراهی میکردند، اما این مأموریت نتیجهای به همراه نداشت (سیوری، 1366: 97)، زیرا عثمانی به طور موقت از حملات دست کشید و روسیه به علت درگیریهای بالکان به مصالحه با عثمانی متمایل شد.



مناسبات خان احمد دوم با روسها 

در باب رابطة حاکم گيلان با روسيه، نامهاي از خان احمد خان دوم به پادشاه صفوی در دست است كه خان احمد در آن نامه به ورود سفير روس به لاهيجان اشاره ميكند، اما نام تزار روس و سفير آن و پادشاه ايران و تاريخ نامه قيد نشده است (نوزاد، 1373: 82-81). نوزاد که نامههای خان احمد را جمعآوری کرده، تزار روسيه را ايوان چهارم خوانده است (همان: 289)، اما در بارة شاه ايران نمیتوان نظر قاطع داد. به احتمال بسیار، شاه وقت ايران، تهماسب اول بود. در اين نامه خان احمد نوشته است: «عرضه داشت کمينه بندة به اخلاص به ذروة عرض نوّاب کامياب اشرف اقدس اعلی شاهی میرساند که... در اين ولا از جانب پادشاه معظم ممالك مسكاو ايلچي معتبري از راه دريا به عزيمت وصول بدان درگاه خلايق پناه به لاهيجان رسيد و چند روز توقيف او به رسم ضيوف نموده، او را روانة دارالسلطنة قزوين ساختيم که به اردوی معلّی مزکی رسد و مدعای او مجملاً اظهار دوستی و مطبوعيت است...» (همان: 81). در اين نامه، خان احمد به پادشاه صفوی توصيه ميكند: حالا كه عثماني به خاك ايران حمله كرده، بايد براي مقابله با آنها، ورود سفير روس را كه اظهار دوستي و محبت ميكند، به فال نيك بگيريم و با آنها عليه عثماني متحد شويم (همان: 82- 81). این نامه بیانگر رابطة مستقیم خان احمد دوم با روسهاست که تا سقوط خان احمد دوم دوام داشت. 

در اواخر پادشاهي سلطان محمد خدابنده، سفيري از سوي شاه ايران به نام هادي بيگ، با نامهاي به دربار فئودور اول فرستاده شد. شاه ايران، خواستار اتحاد و كمك نظامي تزار در مقابل تهاجمات عثماني شد و حتّي پذیرفت که در ازاي كمك روسيه، باكو و دربند را در اختيار آنها قرار دهد. تزار روسيه از نمايندگان ايران پذيرایي كرد و در جواب شاه ايران، سفيري به نام واسيلچيكوف[footnoteRef:5] به ايران فرستاد (فلسفي، 1375: 5/1830ـ 1829)، فئودور تزار روس پاسخ روشنی به ایران نداد زیرا گرفتار آشوبهای داخلی و بحران اقتصادی روسیه بود و نمیتوانست خود را درگیر جنگ عثمانی کند، اما چون نگران حضور عثمانی در حوزة بالکان، دریای سیاه و مدیترانه بود، سفیری به ایران فرستاد تا رضایت موقت ایران را جلب کند و ایران را همچنان دشمن عثمانی قرار دهد. سفير روس واسيلچيكوف، نامهاي جداگانه براي خان احمد حاكم گيلان نوشت (نوايي، 1366: 337؛ جمالزاده، 1372: 115؛ نوايي، 1360: 106) و این نامه حکایت میکند كه خان احمد دوم، پیش از آن با روسها مكاتباتي داشته است. [5: . Wassiltch Ikoff] 


برخورد خان احمدخان با سفير روسيه، دوستانه و مناسب آداب تشريفات ديپلماتيك نبود، زیرا وقتي معلوم شد كه فئودور تزار روس براي خان احمد هديهاي نفرستاده و تنها پرنس گودونف وزيرش، هدايايي براي او ارسال کرده است، سفير را نپذيرفت. شاید هم وقتی متوجه شد که سفیر برای مذاکره با شاه ایران آمده است، ناراحت شد و به بهانة شكار از شهر لاهيجان بيرون رفت و مأموران گمرك در صدد تفتيش و ضبط محمولات سفير بر خلاف آیين و مقررات برآمدند كه موجب ناراحتي سفير شد. علاوه بر آن، مأموران خان احمد دوم، حتي از تهية غذاي آنان نيز خودداري كردند (جمالزاده، 1372: 116ـ115؛ نوايي، 1377: 204). سرانجام سفير روس و همراهانش به ديدار خان احمد در لاهيجان رفتند؛ خان احمد از سفير روس در بارة سياست روسيه به خصوص در حاجي طرخان، باكو و دربند پرسید، اما سفير روسيه جواب درستي نداد و اظهار كرد که مقصود او اين است كه بين ايران و روسيه عهدنامة دوستي منعقد سازد (حسام معزي، 1366: 335). شايد سفير روس از ارتباط خان احمد دوم با عثماني در زمان شاه عباس اول مطلع بود، زیرا خان احمد دوم براي حفظ قدرت خود در مقابل شاه عباس اول، از عثماني تقاضاي كمك و دوستي کرده بود (منجم يزدي، 1366: 115؛ نوايي، نامه مراد سوم به خان احمد، 1367: 2/119- 116 و نامه مراد سوم به شاه عباس، 1367: 136- 130). 

زمانی که خان احمد خان دوم گیلانی با شاه عباس صفوی مواجه شد، از طرف خود سفيري به نام خواجه حسامالدين لنگرودي به روسيه فرستاد (فلسفي، 1375: 5 / 1834؛ حسام معزي، 1366: 341). در این زمان، هيأت سياسي شاه عباس اول و هیأت حاکم گيلان به طور همزمان به مسكو رسيدند. دولت روسيه كوشيد تا قدرت نظامي روسها را به رخ ايرانيها بكشاند. در مراسم حضور، هدايايي شاهانه از سوي خان احمد خان دوم به تزار روس داده شد: يك عدد سپر طلاكاري شده، دو تخته قالي ايراني، سه پارچه شال و سه تخته دارايي، پنج عدد قوطي زرد، سبز، سفيد، سرخ و نمد و چيت ايراني (نوايي، 1366: 341؛ حسام معزي، 1366: 343). ارسال هدايا و سفير، حاکی از استقلالطلبي حاکم گیلان بود، زيرا به طور مستقیم نمايندة سياسي به دربار روسيه فرستاده بود. همچنین، پذیرش فرستادة حاکم گیلان نیز بیانگر فرصتطلبی تزار روس بود، برای اینکه بر خلاف اصول دیپلماسی با دولت ایران، حاکم محلّی ایران را به رسمیت شناخت. 

در اين مدت، گودونف صدراعظم تزار از وضعيت خان احمد حاكم گيلان اطلاعاتي كسب كرد و تزار روس با ايلچيخان احمد دوم، از در مهر و محبت در آمد و او را با جواب نامة خان احمد و مقداري هدايا در سال 998ق. به گيلان فرستاد (فلسفي، 1375: 5 /1836). تزار روس در نامة خود، خان احمد را به محبت و الطاف خود اميدوار و اظهار کرده بود، دستور داده تا ابواب تجارت بين روسيه و گيلان را باز نگه دارند و خان احمد را زير ساية روسيه حمايت كنند (حسام معزي، 1366: 349؛ فلسفي، 1375: 5/ 1836). پرنس گودونف صدراعظم روسيه نيز براي خان احمد نامه نوشت و هدايا فرستاد (نوايي، 1366: 343؛ ولايتي، 1374: 198). 

هدف خان احمد از اين مذاكرات، تثبيت موقعيت سياسي و حكومت خود در گيلان بود، اما روسيه سلطه بر منطقة تجاري و استراتژيك گيلان را در نظر داشت. خان احمد دوم میکوشید با جلب حمايت روس و عثماني، استقلال نسبي خود را در برابر شاه عباس اول حفظ كند. بنابراین، پس از رسيدن خواجه حسامالدين لنگرودي به گيلان سفير ديگري در سال 999ق. به نام توره كامل (ترك امير) با پسر و برادر و يازده نفر هيأت همراه روانة روسيه كرد (جمالزاده، 1372: 130 ). اين سفير در سال 1000ق. به حضور تزار روس رسيد و اظهار داشت كه شاه گيلان تقاضا دارد تحت حمايت روسيه باشد و امپراتور روسيه، همچنان كه به شاه بخارا با فرستادن لشكر كمك ميكند، به گيلان هم توجه فرمايد (حسام معزي، 1366: 350؛ جمالزاده، 1372: 130). اين سفير در وضعیت بحراني خان احمد دوم به روسيه فرستاده شد، زیرا شاه عباس اول مصمم بود که گيلان را تسخیر و خان احمد دوم را سرکوب کند. خان احمد كه به مقاصد شاه عباس اول پي برده بود، براي رهايي از اين مخمصه، با شتاب سفيري ديگر به دربار روسيه فرستاد. 

خان احمد دوم علاوه برتزار، به گودونف هم نامه نوشت و متذكر شد: مسيح نامي را كه به رعاياي روسيه تعدّي ميكرد، تنبيه کرده است. ضمناً متذكر شد كه هر ساله از گرجستان و چركسنشين، عدهاي اسير از راه رودخانه تِرِك به گيلان ميآوردند، اما امسال روسها اسراء را گرفته و مانع شدند. بنابراین، ترتيبي اتخاذ شود كه ديگر سركردگان روسي مانع آنها نشوند. دربار روس درخواستهاي سفير گيلان را پذيرفت و هدايايي با جواب نامه تدارك ديد و سفير را باز فرستادند (نوايي، 1366: 343؛ جمالزاده، 1372: 130 ). نكتة مهم، نام توره كامل سفير خان احمد است و بیانگر این است که سفير، گيلاني و از اتباع او نبوده است. ديگر اينكه، روسها تا آخرين لحظة زمامداري خان احمد دوم سعي كردند تا رابطة خود را با او حفظ كنند. اين مسأله نشان ميدهد كه روسها علاوه بر توسعة تجاري، قصد داشتند به طور غيرمستقيم بر گيلان سلطه یابند، اما با اقتدار شاه عباس اول، سياست آنها عملي نشد. نكتة آخر اينكه محتواي نامة خان احمد دوم به گودونف، حاکی از روابط حسنة خان احمد با روسيه است و سودی که از تجارت برده میبُرد. 

سرانجام وقتی سفير جديد روسيه برای پاسخ آخرين نامة خان احمد دوم به آستراخان رسيد، متوجه شد که شاه عباس اوّل، گيلان را فتح کرده و خان احمد دوم به شماخي گريخته است. بنابراین، روسها، هدايايي را كه براي خان احمد فرستاده بودند از سفير گرفته و براي امير گرجستان فرستادند (جمالزاده: 1372: 130؛ حسام معزي 1366: 351). در نتيجه، چون روسها موقعيت را براي سلطه بر گيلان با وجود اقتدار شاه عباس اول مناسب نديدند، دست از حمايت خان احمد برداشتند و منتظر فرصت ديگري برای نفوذ در گیلان ماندند، اما دولتمردان ایرانی از جمله شاه عباس اول، متوجه فرصتطلبی و توسعهطلبی نشدند و همچنان بدون آگاهی از وضعیت داخلی روسیه و اهداف سیاسی آنها به دنبال اتحاد سیاسی با روسیه بودند که بیهوده به نظر میرسید.

در اواخر سال 1000ق.، خان احمد که به شماخي گريخته بود، نعمت نامي را به عنوان سفير به مسكو فرستاد. سفير علاوه بر نامة خان احمد، حامل نامهاي از پادشاه گرجستان براي تزار روس بود (جمالزاده، 1372: 131). در اين نامه، خان احمد پس از ذكر فرارش به شيروان، اظهار اميدواري كرد كه چون دخترش نامزد پسر شاه صفوي است، اسباب مراجعت وي به گيلان فراهم گردد (جمالزاده، 1372: 132؛ حسام معزي 1366: 352). از اين رو خواهش كرد كه در مراجعت كشتيهاي وي از آبهاي روسيه مانعی ايجاد نشود (نوايي، 1377: 210؛ جمالزاده، 1372: 132). اما روسها دیگر پاسخی به نامة خان احمد دوم ندادند، زیرا او دیگر فایدهای برای آنها نداشت و در برابر شاه مقتدري چون عباس اول، او را تنها گذاشتند و منافع خود را به خاطر يك حاكم محلّي به خطر نینداختند. هر چند روسها همواره به دنبال فرصت و موقعیتی بودند تا در منطقة گیلان نفوذ یابند، با این حال، دولتمردان صفوی متوجه فرصتطلبی روسها نشدند.



روابط روسیه با حاکم گیلان پس از سقوط خان احمد دوم

با فرار خان احمد دوم و سقوط خاندان کیا در گیلان (1000ق.)، حکام قزلباش منصوب از طرف شاه عباس اول به ایالت گیلان فرستاده میشدند. شاه عباس اول پس از فتح گیلان، هیئتی بازرگانی شامل پنجاه نفر را به ریاست بازرگانانی به نام حاج خسرو برای افتتاح تجارت با روسیه در سال 1001ق. به مسکو فرستاد (هوشنگ مهدوی، 1369: 66). حاج خسرو از گودونف صدراعظم تزار خواست تا چهار فروند كشتي برای رفت و آمد بين گيلان وآستراخان و متعلق به ايران، به وي تسليم كند (نوايي، 1366: 346- 345؛ جمالزاده، 1372: 3- 132). علاوه بر آن، مهدي قليخان چاوشلو حاكم جديد گيلان، نامهاي به فئودور اول تزار روسیه نوشت و به عرض رسانيد كه من بعد سفراي روس ميتوانند بدون ترس از مشكلات گمركي به ايران رفت و آمدكنند (نوايي، 1366: 346؛ جمالزاده، 1372: 133). 

محتواي اين نامهها شامل نكاتي است: يكي اينكه، ظاهراً كشتيهاي متعلق به خان احمد گيلاني بود كه بين گيلان و روسيه رفت و آمد ميكردند، در حالي كه دولت ايران در درياي خزر كشتي و نيروي دريايي نداشت. نكتة ديگر، اهميت تجاري گيلان و سياست حاكم جديد گيلان برای ادامة ارتباط تجاري با روسيه است كه ميخواست تسهيلات لازم را براي سفرا و تجّار دولت روس فراهم كند (شورمیج، 1395: 130). 



تحلیل مناسبات تجاری و سیاسی ایران و روسیه با محوریت گیلان 

از سدة 10 هجری/ 16میلادی در روسيه، همانند ايران برخي كالاها در انحصار دولت بود و تنها كساني اجازة تجارت كالا داشتند كه شاه ايران و تزار روس به آنها اجازه ميداد و بر این اساس، تجارت محدود بود. علاوه بر آن، مشکلاتی وجود داشت، مانند مسألة چپاول تاجران از سوی مأموران دولتي و مشكل راهها و عوارض گمركي غيرقانوني که تجارت را محدودتر میکرد (كوزنسوا، 1356: 13- 12). شرلي در سفرنامة خود اشاره کرده است كه قبل از سفر ما به روسيه، شاه عباس اول كسي را نزد امپراتور روس فرستاد تا اجازة مسافرت بگيرد (شرلي، 1357: 103). اين نكته علاوه بر تأمين امنيت، نشان از كنترل دولت بر تجارت داشت. به همين سبب، تاجران دو كشور همواره كوشش ميكردند که اجناس خود را با عنوان كالاي دولتي صادر كنند (شورمیج، 1395: 125). در این دوره، سفراي روسيه بيشتر در قالب تجّار وارد میشدند، زیرا با توجه به ضعف سیاسی روسيه، برای اهداف توسعهطلبانه توانی نداشتند (اولئاريوس، 1369: 1/ 259-250؛ شاني نوف، 1357: 98-85؛ استريكلر، 1382: 31- 29 ). اولئاريوس به تحولات داخلي روسيه اشاره نموده و سراسر دوران فئودور اول را آشفته توصيف کرده است (اولئاريوس، 1369: 1/ 250). هر چند از دورة فئودور هر زمان فرصت و شرایط لازم برای دولتمردان روسی پیش میآمد، به دنبال نفوذ در گیلان نیز بودند.

یکی از مهمترین مأموريتهاي سفرای روس در دربار ایران همواره اين بود كه براي فرستادن محصول ابريشم ولايات شمالي ايران دركنار درياي خزر، قراردادي با روسيه منعقد شود (دلاواله، 1380: 2/ 1261)، زيرا دولت روسيه تمايل داشت كه تمام ابريشم گيلان و سواحل درياي خزر از طريق اين دريا به روسيه حمل گردد تا انگليسيها، هلنديها و ونيزيها از آنها خريداري كنند (دلاواله، 1382: 2/ 1261؛ فلسفي، 1375: 5/ 1956). از سوي ديگر، مسير گيلان به آستراخان در جنوب روسيه، تا هنگامي كه عثماني و صفويان درگير جنگ بودند، اهميت فوقالعادهاي داشت. تجارت بينالمللي از اين مسير، بسيار وسيع و متنوع بود: پارچههاي زربفت، تافته، مخمل و بالاتر از همه ابريشم از طريق گيلان به مسكو و اروپا صادر ميشد (سيوري، 1366: 176). 

كالاهاي ايراني در روسيه خواستاران بسیار داشت. بيشتر از هر چيز، ابريشم خالص و كالاهاي تزئيني مانند سنگهاي قيمتي، طلا و زيورآلات نقرهاي به روسيه صادر ميشد (كوزنسوا، 1356: 12؛ شاردن، 1336: 4/ 371 ). ايران نيز پوست سمور، سنجاب، انواع پوستها و عاج، خاويار، كنف، كتان و گندم وارد ميكرد (كوزنسوا، 1356: 12). 

در کنار رویة تجاری، نباید از سیاست فرصتطلبی روسها برای نفوذ در مرزهای ایران از جمله گیلان غافل شد، زیرا زمانی که خان احمد دوم گیلانی بدون توجه به سیاست ملی ایران و برای حفظ منافع شخصی و جایگاهش در گیلان، به روسها روی آورد، دولتمردان روس نیز بدون توجه به دیپلماسی عمومی دو کشور و برای استفاده از فرصت نفوذ در گیلان، به نامه و تقاضای حاکم گیلان پاسخ مثبت و قول همکاری دادند. در حالی که در همان زمان، روسها با شاه ایران روابط تجاری و دوستانه داشتند و حتی برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی عثمانی، قول مساعدت میدادند. گذشته از بدعهدی روسها در همکاری دیپلماسی با ایران، این مسأله از سوی دیگر، حاکی از ضعف دانش دیپلماتیک دولتمردان و سفرای ایرانی بود که متوجه روش دو رویه و فرصتطلبانه روسها نمیشدند. همچنین حاکی از ناآگاهی دولتمردان ایرانی از تحولات و مشکلات داخلی و سیاست خارجی روسها بود. بدون در نظر گرفتن شرایط روسها، به آنها تقاضای همکاری میدادند و به همین سبب، هیچ وقت از مناسبات خارجی در این دوره سودی نبردند.



نتیجه

گيلان به لحاظ ترانزيت و روابط تجاري با روسيه، جایگاهی خاص داشت و روابط ايران و روسيه با محوريت گيلان تا زمان شاه عباس اول بر مبناي تجاري بود و هنوز روسيه به مرحلة توسعة سياسي در ايران نرسيده بود. مسألة ديگر اينکه، تجارت کالاهای مهم در هر دو کشور، در انحصار دولت قرار داشت و بنابراین، بازرگانی دولتی نقش مهم در روابط تجاری دو کشور بازی میکرد و بيشتر نمايندگان روسی که به ایران آمدند نمايندة بازرگانی دولتی بودند. گيلان با توجه به اينکه نزديکترين ايالت به روسيه بود، بيشترين نقش را در روابط تجاری دو کشور داشت و بر این پایه، روسها همواره به اين ايالت چشم طمع داشتند، اما در اين زمان از ابزار لازم برای توسعة سياسی برخوردار نبودند. از طرف دیگر، نیاز صفویه به عواید حاصل از تجارت و ترانزیت کالا و تقویت نظامی در برابر عثمانی سبب میشد که دولتمردان ایران متوجه روند نفوذ تدریجی روسیه در مناطق شمالی خود به خصوص بعد از زمان شاه عباس اول نشوند و فقط به دنبال رویة اتحاد سیاسی و همکاری تجاری باشند.

نکته دیگر اینکه، در نیمة نخست حکومت صفوی، حاکم محلّی گیلان به طور مستقل با روسها، مناسبات تجاری و حتی سیاسی برقرار کرد: روابط خان احمد خان دوم گیلانی با روسها دوستانه بود، با این هدف اصلي که علاوه بر روابط تجاری پشتوانهای سیاسی هم به دست آورد. روسها نیز تمايل داشتند به بازار ابريشم گيلان دسترسي يابند و در تجارت پرسود اين كالا به اروپا سهيم شوند. مهمترین نکته اینکه رویة دیپلماسی دو کشور در برقراری ارتباط با یکدیگر، منفعتطلبانه و سودجویانه بود. بنابراین، هر دو طرف از مناسبات خود سودی نبردند و حتی متوجه اهداف یکدیگر نشدند؛ به خصوص که روسها در زمان استقلالطلبی خان احمد دوم به دنبال اهداف سیاسی و منفتطلبانه نیز بودند.
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