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  دهیچک
 یکمّ نظر از و تیمرغوب و یفیک نظر از النیگ شمیابر اوّل، عباس شاه ژهیو به ه،یصفو ةدور در    
 ياریبس جینتا يدارا استیس و ياقتصاد حوزه در یصادرات يکاال کی عنوان به و داشت يادیز تیاهم
 با زین هیروس دولت. است بوده هیروس ازجمله هیهمسا  يکشورها با رانیا یبازرگان و یاسیس روابط در

 آن يبرا را یفراوان امکانات یشمال يها راه و گشود هیصفو دولت با را روابط باب يتجار و یاسیس اهداف
 ایدر نیا غرب و شرق يها نیسرزم و خزر يایدر طرف از رانیا با را خود رابطه که ساخت فراهم کشور
 فرستاده کشور آن به مازندران يایدر قیطر از النیگ شمیابر تمام بود لیما هیروس دولت. کند برقرار
 نیا یاصل مسأله و هدف. ندینما داریخر یروس بازرگانان از را آن ریناگز ییاروپا انیمشتر تا شود،

 ةدور انیپا تا هیروس با النیگ یاسیس ـ يتجار روابط در النیگ شمیابر نقش نییتب و یبررس پژوهش
 يها افتهی. است یخیتار متون به استناد با و اي کتابخانه صورت به پژوهش روش. است دوم عباس شاه

 هیروس در یابیبازار دنبال به  خود یاسیس شم از استفاده با اوّل عباس شاه که است آن انگریب پژوهش
 دولت هیعل رانیا تیحما در یکمک هرگز ها روس اما. بود یعثمان ضد اتحاد و النیگ شمیابر فروش يبرا

 دوم عباس شاه دوره در. بودند النیگ منطقه در يتجار يها تیفعال به عالقمند شتریب و نکردند یعثمان
 در امّا گرفت صورت) يتجار تجاورکارانه، خصمانه،(یمختلف يها زهیانگ به رانیا با هیروس تماس گرچه

  .شد النیگ يجارت - یاسیس ي توسعه باعث ت،ینها
  ها دواژهیکل

  .صفویه ه،یروس ،يتجار یاسیس مناسبات گیالن، ابریشم،
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  مسألهبیان . 1
 ياقتصاد ،یاسیس نظام در یتحوالت موجب م، شانزدهم/ ق..هـ10قرن در هیصفو ظهورتاریخ     

 گانیاهمس و یانیاروپا با ژهیو به انیصفو گسترده یاسیس روابط جادیا: جمله از که دیگرد رانیا
 يها گذشته از ها روس. بود یاسیس اقتصاد براساس المللی نیب مناسبات يبرا يسرآغاز که خود
 وسعت دهندة  نشان سیاحان هاي گزارش و ها یادداشت. اند داشته رابطه گیالن التیا با دور

 از برخی تا شد سبب تجاري  گسترده ارتباطات. است روسیه و گیالن بین اقتصادي ارتباط
 روابط در کلی طور به. گیرند فرا را ها آن زبان ،ها روس با خود مبادالت گسترش براي نیانگیال

  : بود برخوردار ازیامت نیچند از گیالن، هیروس و رانیا یبازرگان
 نیا. بود روزافزون يخطر قاره، نیا یحیمس يها دولت يبرا اروپا در یعثمان دولت شرفتیپ .1

 و رانیا مشترك دشمن که- یعثمان شرفتیپ از يریجلوگ يبرا انیاروپائ که دیگرد سبب امر
. بود اهمیت حائز تجاري نظر از که برقرارکنند یکینزد رابطه انیصفو با -شد یم محسوب اروپا

 به دنیرس و خزر يایدر و هیروس از عبور ران،یا به یابیدست يبرا ها نهیگز نیبهتر از یکی
 دو بین فاصله کمی و ییایجغراف تیموقع لیدل به النیگ نرویا از. بود مازندران و النیگ سواحل

  . افتی چندان دو یتیاهمّ شمال نواحی در کشور
 ها روس. نمودند برقرار يتجار روابط النیگ نیسرزم با که بودند یانییاروپا نینخست ها روس .2

 فعاالنه را قهمنط نیا تجارت  2-هشترخان جمله واز آن يدلتا تا قازان از -1ولگا بر تسلط از پس
 مدد به محصوالت برداشت و کاشت که گیالن مردم نسبی وامکانات ثروت. ارگرفتندیاخت در

 هنگام زود بازدهی نیز ابریشم کرم تربیت و بوده تر فراوان ناحیه این در طبیعی مساعد اقلیم
 مردم محصوالت و مصنوعات ویژه مشتري جواري، هم از استفاده با ها روس رو، این از. داشت
 یط ،یگمرگ اسناد به بنا. دادند می قرار ها آن اختیار در را کاالهایشان نیز خود و بودند گیالن

 هشترخان در کاال دادوستد به ،یرانیا بازرگان) ق.هـ 1087-1085/م1676- 1674(يها سال
  . اند بوده مشغول

 نیا اروپا و هیسرو به النیگ قیطر از یدسترس و) تختیپا( نیقزو با يجوار هم لیدل به .3
 يکاال کی عنوان به - النیگ شمیابر نیهمچن داشت، تیّاهم يمرکز حکومت يبرا منطقه

                                                             
 .است بوده طرخان یحاج یمیقد اسم اتل. است شده ادی آتِل عنوان با آن از یفارس یمیقد متون در vòlga وُلگا .1

 نیا مسلمانان هم هنوز. اند وشتهن تَرخان  یحاج هَشتَرخان، صورت به یفارس یمیقد متون در را شهر نیا نام( استراخان 2.
 .)دانند یم طرخان حاج را شهر نام منطقه
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 حکومت به منطقه نیا کردن مهیضم لیدل نیمهمتر - يصفو عصر اقتصاد در کیاستراتژ
  .بود آن نمودن خاصه و يمرکز

 از محصول این گیالن، ابریشم به  نسبت بازارجهانی  تقاضاي و عالقه دلیل به درعصرصفوي. 4
. شد می صادر اروپا نقاط دیگر و ۀروسی به گیالن شده دیتول شمیابر. برخوردارشد يزیاد ارزش

 الن،یگ ـ هیروس قیطر از اروپا و رانیا یبازرگان روابط آغاز با يمرکز حکومت ۀسلط طرفی از
 نیهم به. بود بسته را پاارو و رانیا یارتباط يراهها یعثمان يامپراتور زمان نیا در. شد همزمان

 و شروع را خود تجارت رانیا شمال قیطر از ،یسیانگل ژهیو به ییاروپا يتجار يها یکمپان ل،یدل
 جلگه مرکز در که رشت شهر الن،یگ بر انیصفو یرگیچ با. کردند سیتأس را 1يمسکو یکمپان

 و شد لیتبد شمیابر تدس و داد مرکز به داشت، قرار یارتباط و يتجار يها راه برسر و النیگ ي
 با تجاري امتیازات از خوبی به ها روس اساس براین. دیگرد هیروس با تجارت یاصل راه استراخان

 و فرستادند می شروان گیالن، مازندران، نواحی به را خود مصنوعات عمده و بودند آگاه رانیا
  . دادند می انجام نواحی همین در زین را ابریشم خریدهاي بیشترین

 عصرصفوي ابریشم تجارت و تولید کل در وسیعی سهم تولید میزان نظر از گیالن ابریشم    
  بیست ایران ابریشم سالیانه محصول: « گوید می گیالن ابریشم تولید خصوص در شاردن. داشت

 مازندران هزارعدل، هشت گیالن ابریشم ،)مَن وشش سی معادل هرعدل( بود، عدل هزار ودو
 در که ابریشمى محصول ي کلیه بهاى هزارعدل سه هرکدام خراسان و انرویش دوهزارعدل،

 کل مقدار م1660/ ق.  هـ1070درسال و بود، 2وریل میلیون دوازده از متجاوز شد مى تولید ایران
 ابریشم تولید). 902: 1372 شاردن،( زد تخمین کیلوگرم میلیون5/2 از بیش را ابریشم تولید

 همین در شده گیالن داخل در اقتصادي رونق و 3گوناگون يها حرفه پیدایش سبب درگیالن
                                                             

1. La Compagnie Moscovite 
 از متجاوز وریل ونیلیم کی. دانند یم وریل 45,5 با برابر را تومان کی معموالً و است بوده فرانسه پول يواحدها از وریل. 2
 شمیابر زانیم است، بوده)  مین و گرم 489 یحقیق وزن به( لوگرمکی مین بیقر فرانسه وریل. است بوده تومان هزار ستیب

 حدود رانیا شمیابر انهیسال محصول احتساب، نیا با که شود یم خروار نهصد و هزار نه بیقر شاردن قول به رانیا ساالنه
 ،31: 1368 ،یرسک نویم(است شده یم دیتول النیگ در آن درصد45 که بوده من 909،232ای لوگرم،یک  2،728،000

  .)278: 1342 ،یفلسف
 سانیر نخ و کشان نخ ،یکن خشک لهیپ اندرکاران دست تر، لهیپ کنندگان مصرف له،یپ دیتجّارخر له،یپ دکنندگانیتول. 3

 واسطه و تجّار شم،یابر رنگرزان آماده، شمیابر به شمیابر کنندگان لیتبد و خام شمیابر تجّار خام، شمیابر هاي تابنده ،یسنت
 شمیابر هاي کارگاه کارکنان بافان،  پارچه بان، یقال ،یرنگ و دیسف شمیابر کنندگان مصرف شده، رنگ شمیابر فروش ياه

 .)401: 1391 ،یعبداله(یشمیابر يها پارچه و یقال فروشندگان و تجّار و یبافندگ و یکش
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 محصوالت با بافندگی يها کارگاه انواع نیز فروشنده، و تولیدکننده زیادي تعداد که بود راستا
 نساجی، صنعت در بسیارمتنوعی محصوالت. شدند داریپد گیالن اقتصاد در ابریشمی، گوناگون

 بود ایران صادراتی کاالهاي ازجمله ابریشمی يها ارچهپ و شد می بافته ابریشم از بافی فرش
 يها فرآورده که ندگوی یم سخن نیا از همواره تمام مباهات با ها یالنیگ). 116: 1372 نوایی،(

 بختی کین دَرِ قادراست بلکه کند، یم مرتفع را آنان داخلی يازهاین تنها نه زشانیزرخ نیسرزم
 شاردن،؛ 106: 1363اولئاریوس،( دیبگشا زین هیهمسا يها نیسرزم بازرگانان يرو به را ثروت و

 به النیگ خصوص به یجهان بازار به رانیا از شمیابر يادیز مقدار افتنی راه). 1350:1370
 نیبد. شد یروس تجّار نظر جلب باعث آن، دیتول مرکز نتری تیفیک با و نتری عمده عنوان

 اوج به ابریشم تجارت رایزنی درجهت اقتصاد به هیروس شدن وارد با گیالن یخارج روابط بیترت
 دریاي جنوبی درحاشیه دریایی ترابري وگسترش ها بندرگاه تأسیس موجب امر این. رسید خود
 هم از نزدیک اي فاصله به گیالن شهرهاي سواحل در زیادي فعال بندرهاي آن طی و شد خزر
  .شد سبب را النیگ وجهانی اي منطقه ییها دگرگونی و تحوالت و آمد پدید
 دوره در ها روس است؛ صفویه دوره در روسیه و ایران روابط سرآغاز م1552/ق..هـ 959 سال    

 به و کرده تصرف را قازان ق..هـ 959 درسال) م1533- 1584( 1)مخوف(چهارم ایوان حکومت
 حاجی به نآ از پس سال دو. دادند پایان) نیزر ياردو(2اردو آلتون و قازان تاتار نیخوان سلطنت
 این و رسید ولگا مصب و خزر دریاي شمالی ساحل به ها آن تسلط دامنه و یافتند دست طرخان
 سیطره تحت داشت شرق تجارت در کلیدي نقش که آن مصب تا سرچشمه از را مهم رودخانه

 و رومندین یبیرق ناگهان آنکه لیدل به بود نیخطرآفر هیصفو دولت يبرا امر نیا. آوردند در خود

                                                             
 وانیا« لقب او به هیروس کشور در لشیبد یب اتیجنا خاطر به. بود هیروس يامپراتور تزاران از یکی چیویلیواس چهارم وانیا.  1

 هیصفو سلسلۀ سیتأس با زمان هم( شد مسلط هیروس بر شانزدهم قرن در مخوف، وانیا. اند داده»  Ivanle Terrible/مخوف
 را زانقا م1551 سال در او. آورد وجود  به را یمیعظ يامپراتور و دهد گسترش را هیروس طرف هر از توانست و) رانیا در

 يحد به هنوز مخوف وانیا يها يشرویپ زمان نیا در. داد گسترش مازندران يایدر یشمال سواحل تا را خود قدرت و گرفت
: 1368 ،يمهدو( بود یعثمان تصرف در عمدتاً مازندران يایدر غرب ینواح رایز کند؛ دایپ یخشک مرز رانیا با که بود دهینرس
40.( 
 پسر باتو، اوالد حکومت به که یاصطالح ،)نیزر ياردو /Golden Horde) (تاتارها و مغوالن گانبازماند( اُرْدو نْیآلْت. 2

 دوم مهین از حکومت نیا. شود یم گفته آن یشمال و یغرب و یجنوب و یشرق ممالک و اتیوال و قبچاق دشت در ،یجوچ
 به آن متصرفات همه سرانجام و شد منقسم يکوچکتر يها دولت به بعد و داشت دوام م15/ق9 مهین تا م13/ق7 سده

  .)1384 بطوطه، ابن( افتاد يتزار هیروس دولت دست
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 عمل به خزر بحر يها آب در زرویت و بزرگ يها یبرکشت سوار خزر يایدر شمال از متجاوز
  ).108: 1384 جمالزاده،(پرداخت

 در واقعـه چنـد بود، چهارم  وانیمعاصرا که يصفو پادشاه نیدوّم اول طهماسب شاه زمان در    
 رونـد بـر آن بـعت بـه و ياقتصـاد و یاسـیس  تحوالت در که داد يرو خزر يایدر وحوش حول

ــأث يصــفو دولــت یاســیس  درســال هیروســ توســط ترخــان یحــاج تصــرف ابتــدا: داشــت ریت
 يسـفال قسمت مالک تنها نه ها روس مهم، شهر نیا تصرف ۀجینت در که بود م1556/ق..هـ963

. آوردنـد دسـت بـه بحرخزر در المللی نیب تجارت يبرا زین یبندرمهم بلکه شدند، ولگا رودخانه
: 1344 الکهـارت،( بـود شروان یرانیا تختیپا که است یشماخ به یروس بازرگانان مهاجرت بعد
62.(  
 کیـنزد رانیـا خاك به ها آن خاك وحدود گرفتند را طرخان یشهرحاج ها روس آنکه از پس    
 جیتـدر به روابط نیهم ۀدامن و بود یتجارت شتریب که دیگرد حاصل مملکت دو نیب یروابط شد؛

 اقـدامات و افتی لیتشک رانیا با تجارت قصد به هیّروس در بزرگ يها شرکت که دیکش یجائ به
 بـا را 2»يمسکو یکمپان« 1چانسلر چاردیر م1555/ ق..هـ962 سال در چنانکه آمد، عمل به مهم

 چانسـلر هـدف). 175: 1366 ،ینـوائ( نمـود سیتأس هند و رانیا با يتجار روابط يبرقرار هدف
 راه و یخشـک قیـطر از و دیـنما حمل طرخان یحاج به را مازندران و النیگ شمیابر که بود نیا

 دیـنما برقرار یبازرگان روابط داشتند قرار بحرخزر  جنوب و مشرق در که ییها نیسرزم با هیروس
 اوّل، طهماسـب شـاه سـلطنت ةدور در یعنی م1561/ق..هـ969درسال). 223: 1387الکهارت،(

                                                             
 يجستجو در ،»يتجار يها فرصت یکمپان« يشرکا از یگروه ،1553 سال در Richard Chancellor /چانسلر چاردیر. 1

 دیسف يایدر به بود، شده گم که چانسلر، .کردند روانه را  چانسلر چاردیر نام به يانوردیدر هند، به یابیدست يبرا ییایدر راه
 کرد، دارید ه،یروس تزار چهارم، وانیا با رفت، مسکو به او. گرفت پهلو امروز  آرخانگل بندر کینزد ه،یروس سواحل در و دیرس

 نیا. دیرسان عاطال به هیروس با تجارت يبرا را سیانگل بازرگانان و ملکه تیّن و نمود یمعرف او به را انگلستان نام به يکشور
 که یتوافق هیپا بر و بازگشت سیانگل به 1554 سال در چانسلر. رانیا و هیروس با انگلستان يتجار روابط بر است يسرآغاز

 داشت دست به را هیروس با تجارت انحصار زابتیال فرمان طبق که شد سیتأس لندن در  »يمسکو یکمپان« بود شده تزار با
  ).1356:588 ،يشهباز(
 هاي یکشت مالکان و تجار و داران هیسرما از غرب و شرق با تجارت يبرا يالدیم شانزدهم قرن اواسط از ها یسیگلان .2

«  نام به بود یشرکت ها آن نتری مقدم یخیتار لحاظ از که بودند داده لیتشک خود مملکت در بزرگ ییها شرکت يتجار
 شرکت ای يمسکو شرکت اسم به بعدها و شده لیتشک ق.ـه 960/م1553 سال در که »یسیانگل تاجر جهانگردان شرکت

  ).588: 1356 ن،یرائ( دیگرد موسوم هیروس
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 مسـکو در کـه را یسـیانگل تـاجر» 1نسـنیجنک یآنتـون« انگلسـتان ۀملک زابتیال و مخوف وانیا
 باز يبرا بود نموده حاصل یتیّمعروف زین رانیا در يتجار روابط مناسبت به و داشت مهّم تجارت
 والسر،( فرستادند رانیا به ایآس يمرکز مناطق و خزر يایدر مسکو، قیطر از يتجار یراه کردن
1364 :101-100.(  

 به عمده هدف دو با يمسکو یکمپان ندهینما نسونیجنک یآنتون چانسلر مرگ از بعد سال دو    
 به بود مشهور مازندران و النیگ و شروان االتیا تجارت آنکه یکی: بود رانیا با تجارت دنبال
 تجارت آنکه گرید. بود اي دهیپرفا معامله دانیم شرکت يبرا و آورد عمل به اریبس شمیابر آنکه

 اروپا مردم تنها باًیتقر خیتار آن در که بود پرتغال با رقابت میرمستقیغ بطور مزبور االتیا با
 بود فارس جیخل سواحل با پرتغال تجارت ةعمد که یآنجائ از و داشند تجارت رانیا با که بودند

 که بود یمال شد یم صادر آنجا از که یمال و نداشت اي الّتجاره مال و محصول خود يبخود که
 را رانیا با میمستق تجارت بود دواریام يمسکو شرکت لهذا. آمد یم آنجا به دور ينهایسرزم از

 استراخان در تجارت سفرش نیاول در نسونیجنک). 110- 111: 1384 جمالزاده،( دینما شروع
 قرمز، چرم: از عبارتند آورد یم آنجا با هیروس که یاجناس نتری عمده: «دهد یم شرح نیچن را

 آنجا به تافته شمیابر مختلف انواع زین تاتارها ن،یز و افسار ،وبیچ ظروف قرمزگوسفند، پوست
  دوخت ژهیو شمیابر شوند، می خارج) شروان(یشماخ مثال يبرا ران،یا از که ییوآنها آورند؛ یم
 راهنیپ کمربند، يبرا یرنگ شمیابر گوناگون انواع دارد، کاربرد هیروس نیسرزم در که دوز و

  ).220-221: 1380ر،یفر( »ندآور یم گردو و...مردانه،
  

                                                             
1. Anthony Jenknison 



  ...هیروس و گیالن سیاسی ـ يتجار روابط در ابریشم نقش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

203 

  
  )16: 1392 ان،یمشکور( تاتارستان و هیروس از نسونیجنک نقشه :1 شکل

  
. بود دوگانه ران،یا يتجار تیموقع در هم آن شانزدهم، قرن از سوم ربع در استراخان تیاهم    
 تا دیسف يایدر از که بود، يریمس در مه آن یتوقفگاه ۀنقط کی عنوان به استراخان آنکه، اول
 مداخالت از دور که يریمس ساخت؛ یم متصل هم به را ایآس و اروپا و داشت، امتداد خزر

 مورد رنگ و شمیابر جات،یادو انتقال يبرا نیگزیجا يریمس و بود یپرتغال و يایاسپان يناوگانها
 صادرات يبرا بالقوه بازار کی خود و د،بو زیون ای یعثمان کنترل از خارج که گرفت، قرار استفاده

 نیا یصادرات اقالم نیمهمتر دراز انیسال يبرا که اي پارچه شد، یم محسوب یسیانگل پارچه
 يمسکو یکمپان بازگشت، انهیم يایسفرآس از نسونیجنک آنکه از پس. شد یم محسوب کشور

 دربند به خزر ولگا مسکو، قیطر از يو. داد قرار شیخو یبازرگان اتیعمل حوزه در زین را رانیا
 طرخان- یحاج قصد به ولگا از هیروس دربار در رانیا ریسف با همراه و دیگرد رانیا وارد و دهیرس
 روانیش خان عبداهللا، يبرا را تیموقع نیا نسونیجنک رفت، شروان مرکز یشماخ به و آمد
 هشترخان و درگیالن ما یبازرگان عاتیضا از رانیا شاهزادگان و شاه اگر«  دادکه حیتوض نیچن

 در که آنگونه افت؛ی خواهد ياریبس رشد منطقه نیا تجارت که ندارم يدیترد ندینما يریجلوگ
 و کرد خواهند استفاده ما يکاالها از چراکه بود، زخواهدین تجار نفع به نداشته؛ سابق گذشته

). 222: 1387 ت،الکهار ،97: 1366،يوریس( شد نخواهند وارد شان نیسرزم به زین ها ترك
 در شهر نیا و دارد، يادزی تیاهم رانیا با تجارت در هشترخان که بود افتهیدر نسونیجنک
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 از یبخش واقع در. انداخت یم مخاطره به قفقاز درمناطق را یعثمان منافع ه،یروس جنوب
 یکل طور به و انگلستان يسو به ،یرشمالیمس به شرق تجارت برگرداندن نسونیجنک تیمأمور

 ینواح با الن،یگ ـ ولگا ـ مسکو قیطر از که بود نیا او تیمأمور از يگرید بخش. بود روپاا
 ازاتیامت و التیتسه رابطه نیا در و دیبگشا را ستد و داد باب یرانیا بازرگانان و رانیا مختلف

 تیمأمور گرچه). 114- 117: 1886 نون،یجنکس( دینما افتیدر اول طهماسب شاه از را الزم
 سیانگل ای روس يبرا یتجارت ۀعهدنام رانیا با آنکه بدون و برنداشت در یخوب جینتا سوننیجنک
 رانیا با يتجار روابط يبرقرار که بود معتقد نسونیجنک یول نمود مراجعت مسکو به باشد بسته

 در را یخوب جینتا تواند یم و ستین نامناسب کامالً ولگا ـ النیگ ریمس و هیروس طرف از
  ). 310: 1392 الکهارت،( اشدب برداشته

 ریاسـت به هیأتی ایران، به سفرجنکینسون از پس سال شش یعنی م1568/ق هـ976درسال    
 دندیرسـ »شـاماخا« به سالمت به دوباره. شدند رانیا روانه دیجد یمسافرت يبرا» ادواردز آرتور«
 شـاهزاده نیا بعد روز چند یول. کرد ییرایپذ و استقبال ها یسیانگ از یخوشروئ با خان عبداهللا و

 رانیا یبازرگان رابطه حل راه افتنی امکان دوباره یسیانگل دوست نیا دادن دست از با. کرد فوت
 گفتگـو بـه يو بـا سـاعت دو و رفـت شـاه نزد نیقزو در ادواردز. دییگرا یسست به رو سیانگل و

 يو بـه را نسـونیجنک اداتشنهیپ همان باره دو. افتی همراه شرکت، اهداف با را شاه و پرداخت
 تعهـد و کـرد کسب کشور نقاط ریسا به خود امتعه ورود جهت را رانیا شاه موافقت و نمود ارائه
 هر از یضیعر يها پارچه مسکو راه از و د،ینما رانیا وارد انیزیون همانند را الزم يکاالها که کرد
 از عتریسـر را جهـان سراسـر يبـایز يها پارچـه ریسا و بنفش سرخ، يها جامه چون رنگ، و نوع

 نیـزر يالجورد يکاغذها بر طیشرا یتمام). 223: 1387 الکهارت،( دینما وارد رانیا به انیزیون
 یخـوب بـازار چنـدان او تجـارت یولـ. شـد نیمـز او مهر به شاه خاص یمنش لهیوس به و نوشته

 بـه امتعـه ورود لیتسـه جهـت مازنـدران يایـدر در بارانـداز کی کرد شنهادیپ ادواردز. نداشت
 النیگـ شمیابر: « دگوی یم 1آرتورادواردز. دیآ وجود به لیادب و زیتبر ن،یقزو نیب یارتباط يها راه
 رشـت کیـنزد در اي کارخانـه خـود يو.» اسـت قفقـاز شـمیابر تـراز ارزان بالنسبه بهترو یلیخ

 بـازار ایـران در راکـه یکاالهای فرستاد لندن در خود کمپانی به که اي نامه در ادواردز. برقرارکرد
 او. نمود ذکر را ...فاستونی ماهوت، ،2یکرس پشمین يها پارچه: جمله از کرد معلوم داشت فروش

                                                             
1. Arthur Edwards 

  .)71: 1388 ان،یسلطان( ی گفتندم هم نهیصوف آن به که بود راه راه بافت درشت پارچه ینوع  Kersey یکرس يها پارچه .2
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 بـرنج مـازو، زاج، ،يجوزهنـد ل،ییـزنج گـوگرد، فلفـل، خـام، ابریشـم نیـز ایـران از کرد توصیه
 جمـالی، یوسـف ،137: 1353 ،یبانیشـ( شـود صـادر اروپـا بـه خزر دریاي راه از و خریداري...و

1385 :586-585  .(  
 دو رانیـا از و وارد یرانـیا و يهند بازرگانان توسط هند از کاالها نیا از ياریبس دوره نیا در    
 یاسـیس اسـناد از یکـی براسـاس یفلسـف).  637: 1367 کـرزن،( شـدند یمـ صادر اروپا به باره

 یمـ راه چـه از شـما د،یپرسـ شـاه« :دیگو یم طهماسب شاه با ادوارذر دارید ةبار در انگلستان،
 که ولگا ـ النیگ ریمس و) هیروس( مسکو راه از داد جواب د؟یاوریب رانیا به را کاالها نیهم دتوانی
 اسـت رانیـا و یعثمـان ز،یـن و انگلستان، یعنی ،يزیون بازرگانان راه از کترینزد و خطر کم یراه

 انیزیون نیب يتجار سد شکستن« که افتیدر يزود به ادوارذر اما). 169-170: 1342 ،یفلسف(
 هـم هرگـز و سـتین ریپـذ امکان اوست اریاخت در او که يابزار و منابع با »انیارمن یکمپان وکل

  ).223: 1380 ر،یفر( نشد ریپذ امکان
 مـورد شـخص بـار نیا و آمد رانیا به خود همراهان از اي عده با ادوارذر دوباره بعد سال سه    
 کـه افتنـدیدر بـار نیـا امـا. بود یسیانگل يتجار أتیه ياعضا از یکی» 1اپمنچ لورنس« او نظر

 ؛یعنی رقبا، اجناس از انباشته را بازارها ز،یتبر در أتیه افراد گرید يسو از و شده دگرگون وضع
 و بودنـد کـرده قبضه را جا همه یعثمان بازرگانان زین النیگ در. افتندی انیزیون و ارامنه ،یعثمان

 ن،یقزو از دارید از بعد چاپمن). 310: 1390الکهارت،(افتندین یمناسب فروش بازار هم نیقزو در
 نیـا يهـا راه و بنـادر همـه از مهمتـر و بـازار تیوضـع تا زده النیگ به يسر که گرفت میتصم

 مسـافرت که دگوی یم خود ي سفرنامه در چاپمن. کند یبررس نیقزو به دنیرس يبرا را منطقه
 نیـا يتجـار يکاالهـا يریبـارگ و هیـتخل جهـت منطقـه نیا بنادر دنید يبرا هاتن النیگ به او

 النیگـ به نیقزو از من ،يمسکو یکمپان ندهینما دستور طبق: « دگوی یم او. است بوده یکمپان
 تا و ییکاال نوع چه بفهمم و دارد وجود ما يها یکشت يبرا آنجا در يبندر چه که نمیبب تا رفتم
 مسـافرت يبـرا و دشوار را راه آنجا، به دنیرس يبرا. رسد یم فروش به خوب آنجا در مقدار چه

 زیـچ داشـتند یزنـدگ ادامه يبرا برنج دیخر به دیشد اجیاحت که ریفق مردم جز. افتمی خطرناك
  ).  519: 1374 نو،یراب( »نشد واقع دیمف ما يبرا يگرید

 کیـ لنگـرود و رودسر یعنی النیگ یسنت بنادر دنید يبرا الن،یگ به دنیرس از پس چاپمن    
 نیـا تـا بنـادر نیمهمتـر رودسـرکه و لنگرود بنادر که ندیبب تا رفت النیگ شرق يسو به راست

                                                             
1. Lawrence Chapman 
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. دارنـد یتیوضـع چه يتجار يکاالها يریبارگ و هیتخل يبرا شدند، یم محسوب النیگ در زمان
 بـود کرده ادی آن از ینیخوشب با ادواردز که را جانیاله شهر یحت. شد وسیمأ زیچ همه از او اما
 و بـود درگرفتـه احمـد خان با که یجنگ لیدل به شد، یم محسوب النیشهرگ نیمهمتر هنوز و

 یمـ او. دیـند شیب اي وخرابه رانیو احمد، خان سرکوب جهت طهماسب شاه سربازان ي حمله
 لنگـرود بنادر و دمید باشد، یم ینواح نیا همه محل نیمهمتر که را جانیاله شهر«  که سدنوی
 مشـاهده اسـت، دهیگرد رانیو حد نیا تا و شد ریتسخ او سپاه و شاه توسط راًیاخ که را رودسر و

 نیمهمتـر .»ندارد را یکرس کی یحت دیخر قدرت یکس که اند شده غارت آنچنان مردم نمودم
 38 آن یجـانیاله مـن هـر تابسـتان در که است خام شمیابر کرد، يداریخر توان یم که ییکاال
 چـاپمن بـه یسـیانگل تجـار از یگروه. است وریل 40از شتریب یکم که رسد یم فروش به یشاه
 ورود سـال در برسـاند، فـروش بـه حلـب در النیگـ يجـا به را خود اجناس که کردند حتینص

 هنـوز یانزل -رشت -درودیسف ي دره محور رشت به فومن از مرکز رییتغ بعد و النیگ به چاپمن
 شـرق از چـاپمن دیـبازد. نداشـت مسـافر و کـاال حمل يبرا خدمات ي ارائه يبرا یآمادگ چیه
 يریبـارگ و هیـتخل در لنگـرود و رودسر بنادر گذشته از رایز. داد نشان را تیواقع نیا زین النیگ

 در یعنـی خـزر يهـا آب يسـو آن در کـه داشتند عهده به ینقش یمحل اندك چند هر يکاالها
 ي نـدهینما چـاپمن ي نوشته که چنان حال نیا با. بود شده شناخته آستراخان احتماالً و قفقاز
 تـــجه نـهیگز کیـ عنـوان بـه النیگـ از او یابیـارز دهـد، یم نشان يمسکو یکمپان يتجار
 بـه بلکـه نبـود یمثبتـ یابیـارز فقط نه م،1567/ق..هـ975 سال در يتجار يها کاروان رـــیمس
 ییجـا جابـه راه نیا يبرا الزم يها نهیزم اگر داستیپ. شد یم محسوب زین کننده وسیمأ یکل

 یمـ النیگـ بـود، شـده فـراهم زمـان نیهم در النیگ طربق از هیصفو تختیپا به کاال و مسافر
 شـرق از دیـبازد از بعـد چاپمن هرچند. دینما خود بینص اریبس سود ياقتصاد جنبه از توانست

 نـویراب( .»دارنـد اقامـت تـرك بازرگانـان از يادیـز عده هیناح نیا در« که کند یم اشاره النیگ
،1374 :519  .(  

 قزلبـاش ازتـاجران شتریب ترکان نیا ،یعثمان با خصمانه روابط به توجه با که رسد یم نظر به    
 ژهیـو بـه النیگـ تجارت و کرده استفاده النیگ در قزلباشان ینظام –یاسیس حضور از که بودند

 یتـیترانز راه گشودن يبرا چندان يصفو دولت برخالف تاجران نیا. بودند کرده قبضه را شمیابر
 یمـیعظ(باشـند نبـوده یراضـ خـزر بنـادر قیـطر از ییاروپـا و یسیانگل تاجران يرو به النیگ

  .)13 -19: 1390،دوبخشري
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 النیگـ هشـترخان بـه ولگـا رود قیـطر از ژهیـو بـه هیروس یبازرگان راه مشکالت نیا رغم به    
 دولـت يبـرا راه نیـا و سـاخت، یم متصل هم به را ایآس و پاارو که بود، يریمس) خزر  يایدر(
 داشـت خـاص تیـاهم شود، آزاد عمده یتجارت يها راه بر یعثمان تسلط از داشت لیم که رانیا
 توجـه بـود، اروپا  ةدرواز زمان نیا در که الن،گی به هیروس دولت یطرف از). 430: 1384 ،ینوائ(

 رانیـا داخـل به نفوذ راه نیبهتر و میمستق که را یآب مدخل نیا خواست یم و داد نشان یخاص
  ).65: 1379 نوزاد،( باشد داشته اریدراخت شد یم محسوب گرم يها آب به وصول قیطر و

 هـا روس نظـر مطمـح النیگـ اسـت يدیـمد مدّت که ستین تعجب يجا: « دگوی یم نویراب    
 و ثـروت ه،یروسـ مجاورت در النیگ گرفتن قرار است، انداخته طمع به را ها روس آنچه. باشد یم

 بـه گـرید طـرف از و کـوه به طرف کی از که است آن آسان یدفاع تیموقع و وضع بهبود امکان
 نـو،یراب( »اسـت شـده دهیپوشـ جنگـل از نیسـرزم آن همـه و گـردد یم محدود مرداب و ایدر

1357 :13.(  

  
  )1999 ،یمت ردولف،( هفدهم قرن اروپا و رانیا نیب يمسکو یکمپان تجارت ریمس :2شکل

      
 رانیـا شـمیابر یغربـ يهـا راه بـر کـامالً میالدي شانزدهم/ هجري دهم سده ۀانیم در ترکان

/ م1554 درسـال برهشترخان ها روس سلطه از پس یشمال راه شگشای مقابل در و بودند؛ مسلط
 طهماسـب، شـاه مـرگ. دادنـد انجـام یماتاقـدا آن برضـد و داده نشان العمل عکس ق..هـ961
 از ییبخشـها و شـروان جان،گرجستان،یآذربا و کرده استفاده تیموقع از تا داد ترکان به یفرصت

 شـمیابر دیـتول عمـده منـاطق و خـزر عمـده بنادر بر ترکان. سازند خود کشور مهیضم را النیگ
 رغـم بـه دهـد یمـ نشـان هیصـفو ةدور مدارك و اسناد). 227-228: 1380 ر،یفر( شدند مسلط
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 و لیاسـمع شاه دوران در امر نیا ران،یا با یبازرگان مناسبات يبرقرار در انییاروپا اریبس کوشش
.  افتین تحقق اول عباس شاه دنیرس قدرت به تا خدابنده محمد و دوم لیاسمع و طهماسب شاه
 ياقتصـاد و یاسـیس تایـح از ینینو ۀمرحل وارد را رانیا خود سلطنت دوران در اول عباس شاه

 در ژهیـو بـه ییاروپا يکشورها با را یعیوس مناسبات رانیا که بود زمان نیهم در واقع در. نمود
  )130: 1376 ،یاشراق. (کرد برقرار تجارت نهیزم
  
.  هـ996-1038( اول عباس شاه زمان در هیروس با النیگ يتجار -  یاسیس روابط. 2
  )م1588-1629/ ق

 جغرافیـایی موقعیـت. اسـت ممتـازي جایگـاه داراي گیالن روسیه، و ایران یخارج روابط در    
 روابـط در گـیالن براهمیـت داللـت روسیه با همسایگی و خزر دریاي کنار در قرارگرفتن گیالن

). 44: 1388 ،يدوبخشـر یمـیعظ( دارد تجاري و سیاسی زمینه در بخصوص روسیه، با خارجی
 و منطقـه ایـن در سیاسـی مرکزیـت فقـدان سر بر کدیگری با گیالنی حکام مداوم يها کشمکش

 در قدرتمنـد و متمرکـز دولـت نبـود و ماندگی عقب طرف، یک از گیالن معیشتی غالب اقتصاد
 مـنظم ارتباطـات بـه دسـتیابی امکـان دیگـر سوي از و خزر دریاي شمال همجوار يها سرزمین
 تصـرف از پـس. سـاخت مـی نـاممکن صـفوي حکومـت اوایل در گیالن منطقه براي را خارجی
 حکومـت بـه کامـل طور به گیالن هجري1000 سال در اول عباس شاه توسط) پیش بیه( گیالن

 النیگـ تصـرف از عبـاس شـاه اصـلی هدف. دیگرد اضافه »خاصه« امالك به و ضمیمه، مرکزي
- 143 :1345 فلسـفی،( بـود روسـیه با منطقه این همجواري و آن ابریشم محصول به دستیابی

142(  .  
 جـایی به ایران با ارتباط ایجاد براي اروپائیان متعدد يها کوشش هجري یازدهم قرن اوایل تا    

 نخسـتین براي تا واداشت را عباس شاه جهانی، نوین نظام و اي منطقه ویژه شرایط. بود نرسیده
 گسـترش زا  عبـاس شـاه. سازد برقرار اروپایی يها دولت با را ایران اقتصادي و سیاسی روابط بار

 کـه عثمـانی دولـت ضـد بر اروپا پادشاهان با که این نخست: داشت هدف دو اروپا با ایران رابطه
 فـروش براي آنان با آنکه دوم و شود متحد بود گرفته خود اشغال به را کشور غرب از ییها بخش

 نظـر از اما ).361: 1358 ، نعمانی( سازد منعقد قراردادهایی بود، وي انحصار در که ایران ابریشم
 در را خاورمیانـه کـه عثمانی امپراتوري قلمرو. داشت وجود روابط این راه سر بر موانعی ترانزیتی

 از کـه آبـی راه یکـی. داشـت وجـود ارتباطی راه دو بنابراین. نبود مطمئنی مسیر گرفت، می بر
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 و رسـید مـی اروپـا بـه) آفریقا قاره جنوب( امیدنیک دماغه طریق از و شد می آغاز فارس خلیج
 نچکینـا،( شـد مـی خـتم اروپا به روسیه راه از قفقاز و خزر دریاي طریق از که بود راهی دیگري
 برداشـت در مشکالتی روسیه طریق از تجارت حال این با). 27: 1971 یف، عبداهللا ،281: 1361

 مهمـی يتجـار بنـدر هنوز نیز گیالن در. بود فئودالی کشور یک هنوز کشور این که این ویژه به
 کـه داشـت وجـود لنگـرود نـام به گیالن شرق در کوچکی بندر زمان این در. بود نیامده بوجود
: 1366 نـوایی، ، 519: 1366رابینـو،( گرفـت مـی صورت طریق آن از ایران به آمد و رفت بیشتر
307.(  

  
   هیروس و النیگ يتجار مناسبات در یاسیس يها سفارتخانه نقش. 3

 از هیروس و رانیا انیم يتجار  یاسیس اهداف با سفارتخانه نیچند اوّل عباس شاه دوره در    
 فعال یپلماسید انگریب اي گونه به دوره نیا در کشور دو مناسبات روند. شد برپا النیگ قیطر
 دیتول و رانیا شمال تیموقع به توجه با رانیا دولت و بود يتجار اهداف شبردیپ جهت در ها آن
  .کرد را يبردار بهره نیشتریب هیروس با يتجار روابط نهیزم در مناطق نیا در شمیابر

 کـه دیرس اوّل فئودور پسرش به سلطنت م1584/ق..هـ992درسال مخوف وانیا مرگ از پس    
 انـدازي دست يبنا ها یعثمان زمان نیا در. بود عهد هم خدابنده، شاه طهماسب، شاه نیجانش با
 فئـودور دربـار به کیب يدها بنام يریسف بنده محمّدخدا شاه لذا. بودند گذاشته را جانیآذربا به

 بـا متـداوم یدوسـت يازا در رانیا ریسف. زدیبرانگ انیعثمان برضدّ را ها روس نکهیا الیبخ فرستاد
 نـدهینما ۀلیوسـ بـه درخواسـت نیـا پاسخ. شد دربند و باکو يشهرها يواگذار به حاضر هیروس
 در او جلـوس کـه خدابنـده نیجانش اول عباس شاه به »کوفیلچیواس يگرگو شاهزاده« هیروس
. شـد داده لیـتحو فئـودور يامپراتـور سـال نیچهـارم بـا بود مقارن) م1588/ هـق 996( سال
 ةبـار در الزم اخبـار و کنـد دنبـال را مسـکو در شـده آغـاز مذاکرات که بود نیا کوفیچ ۀفیوظ

 یهنگـام. دیـنما مسکوگزارش به و آوري جمع را رانیا یخارج استیس و گیالن یداخل تیموقع
 نیقـزو بـه را خـود ادیـز زحمـت بـا سـمنان و دامغان مازندران، لنگرود، راه از هیروس ریسف که

 شـاه اطـالع بـه نیقـزو در هیروسـ امپراتور نامه. بود نشسته سلطنت تخت بر عباس شاه رساند،
 اظهـار مسکو، دولت به وباک و دربند میتسل و کشور دو نیب یدوست میتحک از يو و دیرس عباس

 برخـورد وهیشـ کشـور دو روابـط در توجـه قابل نکته). 203-205: 1377 ،یینوا(کرد يخرسند
 شـاهان دربـار بـه ر،یسـف فرستادن با همزمان ها روس. است رانیا يمرکز دولت با هیروس دولت
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  مختلـف ینـواح بـه زیـن ییسـفرا د،گردیـ یمـ محسـوب رانیـا یمل و يمرکز دولت که يصفو
 الن،یگـ حکمـران احمـد، خان نزد: جمله از رانیا یداخل ینواح و قفقاز در یمحل يها وحکومت

 کـه یهنگام. آوردند یم شمار به يصفو شاهان فیرد هم را یمحل حکمرانان و کردند یم اعزام
 يادعا که احمدخان يبرا تزار طرف از شد، اعزام انیصفو دربار به فئودور، طرف از کوفیلچیواس

 احمـد، خـان مأموران الن،یگ به روس سفارت ياعضا ورود با. بود اي نامه حامل داشت لاستقال
  .گذاشتند مذکور تیهئ با را یمنش بد و رفتاري کج يبنا
 کیب يدها و کیب بوداق و افتی مراجعت ةاجاز م1589/ق..هـ997رجب12در کوفیلچیواس    
 هیروس عازم النیگ راه از و دند،یگرد نییتع هیروس دربار به رانیا یاعزام رانیسف عنوان به

 عنوان به را يلنگرود نیالد حسام خواجه ش،یخو ریوز زین یالنیاحمدگ خان النیگ در. شدند
 استقالل حاکم خود، نامۀ در هیروس تزار. داشت اعزام هیروس به مذکور تیهئ همراه به ریسف

 داده دستور که بود داشته راظها و کرده دواریام شیخو الطاف و ها محبت به را النیگ طلب
 شیخو  ۀیسا ریز را احمدخان و دارند نگه مفتوح را النیگ و هیروس نیب تجارت ابواب تا است
/ م1591سال در احمدخان خان شد باعث النیگ به عباس شاه الوقوع بیقر حمله.کنند تیحما
. کند هیّروس روانه باعات تن ازدهی و برادر و پسر با را »کامل توره« نام به يسفیر ق.  هـ 999

 و ایهدا و افتی حضور صر،یق نزد و رفت مسکو بعدبه و شد طرخان یحاج وارد ابتدا مزبور ریسف
 تیحما تحت خواهد یم النیگ شاه: «که داشت اظهار شفاهاً  و کرد میتقد را احمد خان ۀنام

 روانه را الزم يقوا  ا،تاتاره از بخارا شاه به کمک يبرا که همانطور است، یمتمنّ و باشد هیّروس
 فاخته، و 207: 1377 ،یینوا ،1836-1837: 1369 فلسفی،(.» دیبفرست زین النیگ به دکنی یم

1386 :65.(   
 سیاح »کاتف«گزارش به باتوجه اما دارد، وجود اندکی اطالعات »کامل توره« درباره متأسفانه    

 روس تجـار از برخـی کـه رسـید نتیجـه ایـن بـه تـوان می عبـاس، درعصرشاه روسی بازرگان و
 زبـان بـا طریـق ایـن از و پرداختنـد می وگـیالن روسیه بین بازرگانی مبادالت به کیا درعصرآل

 یتاجران این از یکی »کامل توره« زیاد احتمال به) مقدمه: سفرنامه کاتف،( شدند نیزآشنا فارسی
  .داشت اقامت کیا آل دربار در که است
 تجـاري ارتباطـات و مازنـدران دریـاي جنوبی نواحی در خود نفوذ گسترش براي روسیه تزار    

 گـیالن بـه روسـی هیـأت همـراه ا،یهـدا و نامـه با را يو و رفتیپذ را النیگ ریسف يها خواهش
 کـه دنـدیگرد مطلّـع طرخـان یحاج در شود گیالن وارد روسی هیأت اینکه از پیش اما فرستاد،
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 عثمـانی بـه گـیالن از عباس، شـاه هجـوم جهـت به »اکارکی «و کرده فتح را النیگ عبّاس، شاه
  ).405: 1379 پرتو، و195: 1372 نوائی، ،1032-1033: 1375 فلسفی،( بود گریخته

 و حمایـت جلـب يبـرا تـالش و روسـیه دولت با سیاسی روابط برقراري در احمد خان اقدام    
 خـان. بـود وي بـه بتنس عباس شاه ي کینه و بدبینی مهم علل از یکی دولت آن نظامی کمک
 رویـاي هنوز که وي سربرد، به درشماخی خود نزدیکان همراه به رودسر فراراز از پس خان احمد

 بـه »نعمـت« نـام به سفیري ق.  هـ1000 سال شعبان ماه در درسرداشت، را گیالن به بازگشت
 کـه را او نیبازرگـا هاي کشـتی ورود  اجـازه تـا کرد درخواست وي از و فرستاد روسیه تزار دربار
 را او هـاي کمک تـزار، کمـک درصـورت. نمایـد صـادر روسیه هاي آب به را بود شمیابر بار حامل

: 1375 فلسـفی،( برقرارخواهدسـاخت او بـا نزدیـک آینده در خوبی روابط و نخواهدکرد فراموش
1039  .(  

 حفـظ او ابـ را خـود رابطـه کرد یسع دوم احمد خان يزمامدار زمان نیآخر تا هیروس دولت    
 میرمسـتقیغ مداخلـه قصد ،يتجار برتوسعه عالوه ه،یروس دولت دهد یم نشان موضوع نیا. کند
 هـا روس جـهینت در. نشـد یعملـ آنهـا اسـتیس عباس، شاه اقتدار با اما است داشته را النیدرگ
 دسـت احمـد خـان تیـحما از علـت، نیبـد دنـدیند مناسـب الن،یبـرگ سلطه يبرا را تیموقع

  ).350: 1369 ،ینوائ( ماندند يگرید فرصت منتظرو برداشتند
 ایـن بـا ایـران محلـی هـاي ازحکومت یکـی سیاسـی روابـط نخستین روسیه، با کارکیا روابط    

 و گیالن ابریشم تمام که بود مایل عباس شاه زمان در روسیه حکومت. شد می محسوب حکومت
 هلنـدي و انگلیسـی مشتریان تا شود فرستاده کشور آن به دریا این طریق از خزر دریاي سواحل

 دوره درایـن. کننـد خریـداري روسـی بازرگـان از را آن ناگزیر، اروپا، کشورهاي دیگر و ونیزي و
 ، اي داروغـه ،دارایییقزلباشـ يهـا لممخ و راطلسینظ ابریشمی منسوجات واقسام انواع بیشتر،

 شـمالی شـهرهاي به دایم روسی، تجار بنابراین. دگردی یم صادر هیروس به النیگ از خام شمیابر
 فـروش و خریـد کـار بـه و بودند شده شهرها نیا مقیم ازآنان کثیري ةوعد کردند یم شد و آمد

 طریـق از ایرانـی کاالهـاي دیگـر و ابریشـم راکـهیز. بودند مشغول ابریشمی منسوجات و ابریشم
 و خـزر بحـر ولگـا، طریق از ایران به روسیه از. شد می صادر انگلستان و آلمان لهستان، به روسیه
 وارد ...و فلـزي مصـنوعات مـس، آهـن، کتانی، ۀپارچ ماهوت، چیت، خام، چرم خز، انواع گیالن

/  هــ1039 درحـدود بنـادرگیالن در را فرنگـی و قـازانی و مسکوي تجار وجود مؤرخان. شد می
 بـود گرفتـه مانسـا و سـر منطقه این در زیادي اندازه تا ابریشم صدور. اند داده گزارش م1629
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 و تجـاري يهـا راه و ابریشـم بـه نظر که عباس شاه). 542-543: 1354 ودیگران، پیگولوسکایا(
 شـاه نگرانـی.  بـود دلخـور و ناخرسند روسیه با محلی يها حکومت روابط از داشت گیالن بنادر

 کـه نیـا بـه توجه با. بود ابریشم تجارت موضوع در بیشتر روسیه با احمد خان نزدیکی از عباس
 از جـدا و رفـت یم شمار به رانیا اقتصاد يبرا یاتیوح مهم اریبس ییکاال يصفو درعهد ابریشم
 همکـاري جلـب جهـت را آن صفوي دولت که بود اي برنده برگ کشور، براي آن اقتصادي ارزش

 تـزار رومـانوف، میخائـل. گرفـت می بکـار نیـز خود هاي برنامه راستاي در گانیهمسا و اروپاییان
 بـراي کـه خواست عباس شاه از فرستاد، ایران به م1618/ ق.  هـ1037 سال در سفیري سی،رو

 روسـیه دولـت بـا خاصـی قرارداد خزر، دریاي کنار در شمالی والیات ابریشم محصول فرستادن
 روسـیه بـه سـفیرش همـراه ابریشـم، عـدل پنجـاه او درخواست به نیز عباس شاه و کند منعقد

: 1367 احمـدقمی، قاضـی ،465-480: 1350نطنزي، اي افوشته ،450: 1386 ترکمان،( فرستاد
  ).  133: 1375 فلسفی، و 39
 جهـت يصـفو دربـار  بیترغ يبرا م1624/ق.هـ1033 سال در یروس بازرگان و احیس کاتف    

 طـرح دنبال به عباس شاه که آنجا از اما آمد رانیا به خزر يایدر يتجار ریمس از شمیابر تجارت
  ).748: 1994 رودي، متی( کرد رد را شنهادیپ نیا بود فارس جیخل در ودخ يتجار
 مـأموران خزر يایدر ساحل تا  ولگا رودخانه اطراف تصرف الن،یگ يبرا یاسیس دیجد طیشرا    

 و انـهیم يایآسـ و رانیـا یشـمال ي مـهین يتجـار روابـط بار نینخست ،يمسکو یکمپان يتجار
 تجـاري يسـفرها نیاولـ نیـا. گشـودند هیروسـ قیـطر از یغربـ دول بـا را خزر يایدر سواحل

 دیـجد تختیپا نیقزو به تاًینها سفرها نیا ي عمده. بود رانیا به هیروس خاك قیطر از انیاروپائ
 ــ یانزل ریمس از یعنی نیقزو به ریمس نیکترینزد از سفرها نیا کنیل شد یم ختم يصفو دولت
 یدسترسـ نظر از آن مناسب تیموقع رغم به رایز. بود محروم نیقزو به درودیسف ي دره ـ رشت

 نـه زمـان نیـا در آستراخان، بندر و هیروس ازمبداء رانیا يمرکز فالت یکل طور به و تختیپا به
 سـاخته ییربنـایز يسـاختارها ونـه بـود فراهم ریمس نیا از رو کاروان يها راه تیامن يها نهیزم

 يبـرا الزم یآمادگ هنوز النیگ يادار يساختارها نه و کرد یم فراهم را يتجار سفر امکان شده
 تـا ولگـا رود قیـطر از مسـکو از ریمسـ یطـ از پـس سفرها نیا رو نیا از. داشت يتجار راه نیا

 جـهینت در. شـد یمـ تیهدا نیقزو به زیتبر ای لیاردب قیطر از سپس باکو، و دربند و آستراخان
 در النیگـ لبـدی یبـ تیـموقع و ییایـافجغر طیشرا از یخوب به که يمسکو یکمپان ندگانینما

 را النیگـ تیوضـع گرفتنـد میتصـم بودند، شده آگاه هیصفو تختیپا نیقزو به يتجار يسفرها
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 بـه هـا روس توجـه). 519: 1374، نـویراب( قراردهند تر قیدق یبررس مورد سفرها گونه نیا يبرا
 سـلطه و نفـوذ با مقابله يبرا که داشت برآن را صفویه مردان دولت رشت، مرکزیت به محور این

 دوجانبـه توجـه نتیجـه، در. باشـند  داشـته رشت ازجمله و درگیالن تري فعال حضور خارجی،
 موجـب نسـبی طـور بـه ایران، يمرکز يها حکومت و انگلستان و روسیه مانند خارجی نیروهاي

 رشـت شد ثباع قفقاز و خزر يایدر قیازطر رانیا با اروپا تجارت. شهرشد این گسترش و تقویت
 ومحـور تیـمرکز به النیدرگ هیسرما  انباشت. شود لتبدی رانیا تجاري کانون یا اروپا  دروازه به

 سـبب کـه یتجـارداخل و ،يفرانسـو ،یسـیانگل روس، يها شـرکت رقابت توجه با یانزل - رشت
 النیگـ الـتیا مرکـز عنـوان به يصفو دولت يسو از و شد رشت درساختارشهر اساسی تحوالت

 و افـتی يادیـز تیّـاهم ياقتصاد لحاظ از زین یانزل بندر). 66: 1384 سفردوست،( شد دهیبرگز
 شـاه عالقـه یاساسـ علـل از گـرید یکـی. شد شمیابر خصوص به کاالها نقل و حمل يبرا یمحل

 رانیـا شـمیابر محصول کل باًیتقر نکهیا به توجه با که بود نیا یشمال ریمس از تجارت به عباس
 وقـت صـرف از لهیوسـ نیبـد خواست یم يو نیبنابرا. آمد یم دست به کشور یشمال اتیوال از
 پارسـا( کنـد يریجلـوگ کشـور جنـوب ای و اصفهان تا شمیابر حمل نهیهز از مخصوصاً و شتریب

  ).132-134 دوست،

  
  )748: 1999 ، رودي متی( رانیا شمال در شمیابر رتجارتیمس :3 شکل
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  اول عباس شاه از پس هیروس با النیگ يتجار –یاسیس وابطر. 4
 يایـدر قیـطر از اول عبـاس شـاه مـرگ از بعد هیروس دولت با رانیا يتجار و یاسیس روابط    
 و کیـبالت يکشـورها بازرگانـان ژهیـو بـه ییاروپـا بازرگانـان يبـرا. داشـت ادامه همچنان خزر

 بـا و خـزر يایدر قیطر از ولگا رود طول در هیروس تجار ریمس همان تجارت ریمس يناویاسکاند
 نـهیهز نظـر از و کوتـاهتر راه نیـا. بـود رانیـا شمال يسو به النیگ و شروان داغستان، از عبور

 سوئد، فرانسه، هلند،(ییاروپا کشور چند کیپلماتید و يتجار تیفعال. شد یم تمام ارزانتر اریبس
 يالدیم هفدهم/ يهجر ازدهمی قرن در هیروس با) نیهولشتا نینش شاهزاده و دانمارك لهستان،

 - یغربـ ياروپـا بـا یبازرگـان يبـرا را جـاده نیا اند دهیکوش تکرار به ها آن که است نیا انگریب
 يبـرا یگمرکـ عـوارض پرداخـت بـدون را تزارها نیسرزم از عبور تا سازند استفاده قابل یشمال

 ماننـد یشـمیابر يها پارچـه انبـوه و ابریشـم اًدائمـ یروس بازرگانان. کنند نیتأم خود بازرگانان
 یصـادرم هیروسـ بـه النیگـ هشـترخان قیطر از را یقال انواع نیهمچن و مخمل ر،یحر اطلس،
  ).  65-70: 1380لوفت( کردند

 جیتـدر بـه داشـت، تجاري اهداف ابتدا که النیگ با خزر يایدر شمال ینواح ارتباط يبرقرار    
 روس و رانیـا روابط اول، عباس شاه نانیجانش زمان در. دیگرد ها ینراهز و دستبردها ساز نهیزم

 م،1629/ ق.  هــ1045 درسـال یصـف  شـاه یپادشـاه هنگـام بـه. دیـگرد حوادتی دستخوش
 النیگـ سـاحل به را خود یکشت چند با یروس افسریاغی »نیاِستِنکورا«يرهبر به دّن يها قزاق

 و غـارت را رشـت زیـن و النیگـ یساحل ینواح یازرگانب يانبارها و ها يآباد و شهرها و رساندند
. کردنـد ینینشـ عقـب به وادار را آنان و برخاستند نبرد به النیگ یاهال بار هر اما. کردند چپاول

  .)169: 1377 ،یینوا(
 دچارچـالش کشـور دو روابط) م1642-1667/ ق.  هـ1052-1077( دوم عباس شاه دوره در    
 شـاه یپادشـاه دوران در. دیانجام دوم عباس شاه سلطنت يابتدا در روابط یرگیت به که دیگرد

 جلـوس کیـتبر جهـت م1643/ق..هــ1053 سال در هیروس سفارت أتیه نینخست دوم عباس
 هیروسـ بـه يو همـراه را يجنگـرود حسـن آقـا متقابالً زین عباس شاه. آمد رانیا به يصفو شاه
 ياثـر کشـور دو نیبـ سـفرا تبـادل از سـال ده بـه کیـنزد یمـدت تـا پس آن از. داشت لیگس
 بـه ها قزاق حمالت خاطر به ،يتجار و یاسیس ارتباط عدم دیشا) 224: 1377 ،یینوا. (میابی ینم

 »دون« رود دره يهـا قزاق م1646-1645/ ق.  هـ 1055سال در: «رایز باشد خزر يایدر سواحل



  ...هیروس و گیالن سیاسی ـ يتجار روابط در ابریشم نقش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215 

 و تاختنـد مازنـدران و النیگـ يبنـدر يشهرها به روس تزار »چیلوویخائیم یالکس«  زشیانگ به
  ).  169-170: 1383 فاخته،( »کردند تاراج را شمیابر يانبارها

 هیروسـ نیسـرزم در: «دگویـ یمـ انیـرانیا بـا هیروسـ دولت و ها قزاق روابط مورد در دالواله    
 در خـزر يایدر غرب آنان گاهیپا نیمهمتر که کنند یم یزندگ  ها قزاق نیا از یمختلف يها گروه

 و خـزر يایـدر يرو در گـاه چـون ندارنـد، انیـرانیا بـا یمطلوب چندان روابط. است ولگا وبجن
 شـمیابر بـار معمـوالً که را ها آن يکاالها و اجناس و برند یم حمله یرانیا يها یکشت به رودولگا

 و دارد ایـران بـا اي حسـنه روابـط روسـیه دولت که آن ضمن کنند، یم غارت دهد یم لیتشک
  ).621-620: 1380 دالواله،( »فرستند می یکدیگر دربارهاي به اییسفر غالباً
) سـوم شـلیم( رومانوف شلیم که م1645/ ق. هـ1076 سال تا کشور دو نیب دوستانه روابط    

 حـاکم خان، رستم هیعل گرجستان، سابق ریام خان، طهمورث زمان نیا در. افتی ادامه درگذشت،
 ،یآلکسـ. بـرد پنـاه هیروسـ به و خورد شکست رانیا يروین ابربر در و شد یاغی الت،یا آن یرانیا

 تصـرف را التیا آن از یقسمت و فرستاد داغستان به یسپاه) م1676 -1645( هیروس دیجد تزار
 در واقـع »لـو نیقو« رودخانـه سـاحل در ینظـام اسـتحکامات و قلعـه تـزار، نیا دستور به. کرد

 ینظـام قلعه ساختن و ها روس تجاوزکارانه اقدامات به نسبت که عباس شاه.  دیگرد بنا داغستان
 را آن و حمله قلعه نیا به داد دستور شروان، یگیگلربیب خسروخان، به بود، بدگمان داغستان در
 کـرد کسـانی خـاك بـا را هـا روس استحکامات هیکل و کرد اجرا را شاه دستور هم او. کند رانیو
 نیا به نسبت تا فرستاد رانیا به یروسکوفسک نام هب يریسف هیروس تزار). 159: 1329 ،ینیقزو(

 خـاك در قلعـه نیا چون که کرد استدالل و رفتیپذ را ریسف دوم عباس شاه. کند اعتراض اقدام
 روانـه را او یکوتـاه فاصـله بـه و اسـت بـوده محـق آن بیتخر در رانیا نیبنابرا شده؛ بنا رانیا

 او، اشاره به شد سبب و داشت یپ در را یرالکستزا خشم دوم عباس شاه اقدام نیا. کرد کشورش
 باعـث کـه زدنـد دست هایی شبیخون و ها دستبرد به رانیا يمرزها در مجداً دون دره يها قزاق

 را يصـفو دربـار نانهیخشمگ واکنش که برداشت در را النیگ نیساکن خسارت و زحمت اسباب
 از دّن رود حـوزه قزاقـان هجوم. کرد وارد لطمه هیروس و رانیا انیم يتجار مناسبات به و داشت

 نیـا تـا شـد موجـب و بود النیگ به هیروس يامپراتور توجه لیازدال یکی الن،یگ به خزر يایدر
 يهـا گروه حمـالت. باشـد خـود قلمرو به النیگ الحاق شهیاند به طلب، توسعه ينوپا يامپراتور

 در ایقضـا نیـا همـه. شـد نالیگـ قیـطر از شـمیابر صـدور و داتیتول در ییها وقفه باعث قزاق
 حکـام ،یطرف از). 102: 1357 نوف، یشان انیبر( داشت يادیز ریتأث يصفو رانیا يها ینابسامان
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 و ریدسـتگ را یروسـ بازرگانـان کـرّات بـه مثل به مقابله عنوان به زین النیگ فرماندهان و یرانیا
 دولـت دو نیبـ يتجـار روابـط توقـف باعث اقدامات نیا البته. کردند یم مصادره را شانیکاالها
 و اي پنبـه يها پارچـه انـواع و شـمیابر بردنـد یم بسر النیگ در دائماً ،یروس بازرگانان. دینگرد

 یرانـیا بازرگانـان. بردند یم هیروس به استراخان قیطر از را يزر و مخمل ر،یحر مانند یشمیابر
 ییکاروانسـراها خـود يبـرا اسـتراخان و مسـکو چـون زیـن یمهم يریبارگ دیتجد يها محل در

 يکـاال بـا تجارت نقش نیمهمتر ،ها روس طرف در. داشت اختصاص آنان به ییبازارها و داشتند
 رانیا شاه اجناس از قلم نتری برجسته و اروپا یپشم منسوجات و قلع مس،: بود دولت يانحصار

 بـود معـاف یرگـگم عوارض پرداخت از یدولت بازرگانان و فرستادگان يکاالها. بود خام شمیابر
  ) .68-70: 1380 لوفت،(

 دوم عباس شـاه حضور به و آمدند رانیا به هیروس از یرانیسف أتیه م1664/ ق1075 سال در    
 نیـا شـد معلوم يچند از پس یول کرد، فراوان یمهربان أتیه با ابتدا دوم عباس شاه. افتندی راه

 در اقامتشـان مـدت در و  آمـده رانیـا به منفعت جلب منظور به فقط که هستند یبازرگانان عده
 يبنـا مطلب، نیا از اطالع از پس دوم، عباس شاه. اند کرده استفاده ،یگمرک تیمعاف از اصفهان،

 نیخشمگ شیسفرا به نسبت يبدرفتار نیا از هیروس تزار. گذاشت یروس أتیه به را اعتنایی یب
 بـود زنـده دوم عباس شـاه یوقتـ تا اما بود، گرفتن انتقام و یتالف يبرا یفرصت انتظار در او. شد

 سـال در مانیسل شاه جلوس و دوم عباس شاه درگذشت محض به. دهد انجام یاقدام نکرد جرأت
 مجـدداً رو  نیازهمـ کنـد، اجـرا را اش تجاوزکارانه اتین برآمد درصدد یآلکس م،1667/ ق1078

 حملـه مازنـدران يایـدر حلسوا به که کرد کیتحر را اهیس يایدر ساحل یوحش  مهین يها قزاق
 حملـه النیگـ سـواحل به بود توپ به مسلح کدام هر که یکشت چهل در قزاق هزار شش. کنند
 حمـالت. دـــشدن دور لــــساح از يدـــتن به سپس و گشودند غارت و فتل به دست و بردند
 بـراي یاقضـا ایـن و شد می گیالن طریق از شمیابر صدور و تولیدات در وقفه باعث ها قزاق مکرر
:  گفـت تـوان یمـ جرأت به. داشت همراه به اقتصادي و سیاسی بحران و نابسامانی صفوي دولت
 ياریبسـ ریتـأث يصـفو دولـت سـقوط تینها در و ياقتصاد ینابسامان در شم،یابر فروش بحران
  . داشت
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   يریگ جهینت
. اسـت خـود گانیهمسـا و انییـاروپا بـا رانیـا یخـارج روابـط يبرقـرار سرآغاز هیصفو عصر    

. گرفـت صـورت مسـکوي کمپـانی قیطر از يصفو ةدور در هیروس و رانیا روابط روزنه نخستین
 در را رانیـا النگـی شـمیابر بـر یابی دست منظور به مسکوي کمپانی نماینده جکینسون آنتونی
 نیـا هکـ یپرتغـال بازرگانـان با یشمال االتیا از شمیابر دیخر با و قرارداد شیخو یبازرگان حوزه

 زمـان هـم و آسـتراخان مهم بندر تصرف. کند رقابت کرد یسع خودداشتند درانحصار را تجارت
 محـل عنـوان بـه النیگ که شد سبب انیصفو یتختیپا به النیگ جنوب در نیقزو شهر انتخاب
 کـه يریمسـ نتـری کوتـاه رایـز گـردد برخـوردار يادیـز تیـاهم از منطقه دو نیا نیب یارتباط

 وصـل خـزر يایـدر یجنوب سواحل با هیروس یارتباط پل عنوان به را آستراخان ربند توانست یم
 در ییبازارهـا افتنی فکر به و کرد درك یبخوب عباس شاه را ارتباط نیا ضرورت. بود النیگ کند
 شیگشـا هیروسـ با انیصفو یاسیس و يتجار روابط در. انداخت رانیا شمیابر فروش يبرا هیروس
 تصــرف بــا هــا روس. افــتی يادیــز تیــاهم هشــترخان بــر هیروســ طتســل از پــس یشــمال راه

 به بازرگانان لهیوس به الن،یگ شمیابر بار يها یکشت. کردند کینزد رانیا به خودرا شهراستراخان
  . افتی یم راه ییاروپا يبازارها به آنجا از و حمل آستراخان بازار
 اول عبـاس شـاه زمـان در یولـ شـد شـروع اول تهماسب شاه دوران از هیروس و رانیا روابط    

 بـا هیروسـ و رانیـا روابـط. کردنـد نیـیتع یدائمـ ریسـف کشـور، دو و افتی تري یرسم صورت
 توسـعه مرحلـه بـه هیروسـ و داشـت تجارت يمعنا عباس شاه حکومت انیپا تا النیگ تیمحور
 عصـر رد روسـیه دولـت بـراي گیالن اقتصادي و سیاسی موقعیت.  دینرس رانیدرا یاسیس نفوذ

 نخسـت:  بود همراه اصلی هدف دو با عمدتاً گیالن با ارتباط برقراري زیرا داشت، اهمیّت صفوي
 تصـرف هـدف بـا که سیاسی ـ نظامی اتیعمل دوم) گیالن ابریشم به دستیابی( اقتصادي هدف

 خلـیج بـه دسـتیابی نهایـت در و ایـران خصوص به آن مأوراي يها سرزمین تصرف نیز و گیالن
 شـده باعث گیالن والیت به روسیه دولت دوختن چشم. داشت اهمیّت روسیه دولت ايبر فارس

 در هـا قزاق مکـرر هجوم. برسند مقاصدشان به تا بزنند دست مختلف ترفندهاي به ،ها آن که بود
 به و گرفت می انجام روس تزار تحریک به اغلب که خزر دریاي سواحل به  دوم عباس شاه زمان
 و خـورد و زد آن پـی در و انجامیـد مـی ابریشـم انبارهـاي خصوص به گیالن مردم اموال تاراج

 طریـق از شـمیابر صـدور و تولیـدات در وقفـه باعـث ها قزاق مکرر حمالت. بود نیز مردم کشتار
 همـراه بـه اقتصـادي و سیاسی بحران و نابسامانی صفوي دولت براي قضایا این و شد می گیالن



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1397 تابستان، 40، شماره دهمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

218 

 تصـرف. آورد فـراهم را گـیالن بـه ها روس نفوذ زمینه سیاسی ـ اقتصادي يها بحران این. داشت
 و عمان دریاي و فارس خلیج گرم آبهاي بر دستیابی و ایران فالت داخل به رخنه هدف با گیالن

 شکست به  گیالن مردم ایستادگی با که پذیرفت، صورت بود، آزاد يها برآب یافتن راه نهایت در
  .انجامید

  
  منابعفهرست 

  ابع فارسیالف) من
 تصحیح ،صفویه تاریخ در االخیار ذکر فی اآلثار نقاوه). 1350(اهللا هدایت محمودبن نطنزي،  اي افوشته

  .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران اشراقی، احسان
  .دارصادر :روتیب ،رحله ق).1384(میابراه محمدبن بطوطه، ابن

   .ابتکار انتشارات: تهران بهپور، احمد ترجمه ،سفرنامه). 1362( آدام اولئاریوس،
، 5 شمار ،شناخت رانیا ،»هیصفو زمان در شمیابر تجارت تیاهم). «1376( احسان ،یاشراق

  .152-130صص
 انتشارات: تهران افشار، ایرج تصحیح، عباسی آراي عالم تاریخ). 1386(منشی اسکندربیک ترکمان،

  .امیرکبیر
  . نو حرف: رشت ،اسالم از پس النیگ خیتار). 1379( نیافش پرتو،

 ،میالدي هجدهم سده پایان تا باستان دوران از ایران تاریخ). 1354( دیگران و پیگولوسکایا
  .پیام: تهران کشاورز، کریم ترجمه

  ، بیجا: بی نا.اول عباس شاه دیپلماسی روابط). تا بی(منوچهر دوست، پارسا
  .جامی انتشارات: تهران آژند، یعقوب جمهتر ،)کمبریج( تیموریان دوره ایران تاریخ). 1379(پیتر جکسن،

  .سخن: تهران ،ایران و روس روابط تاریخ). 1384( محمدتقی جمالزاده، 
  . جاویدان: تهران دوم، جلد ،ایرانیان دریانوردي). 1356( اسماعیل رائین،
  .طاعتی: رشت زاده، خمامی جعفر ترجمه ،ایران،گیالن دارالمرز والیات). 1374( ل ه. رابینو،
  .گیلکان: رشت مدنی، رضا و جکتاجی پ م، ترجمه ،گیالن فرمانروایان). 1369( ل. ه رابینو،

  .قطره: تهران بهفروزي، محمود ترجمه ،سفرنامه). 1380( پیترو دالواله،
 به و عمران سازمان: رشت ،رشت شهر کالبد هویت شناخت در پژوهش). 1384(احمد سفردوست،
  .شهري سازي



  ...هیروس و گیالن سیاسی ـ يتجار روابط در ابریشم نقش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

219 

 علمی فصلنامه ،»ابریشم انحصار سیاست اجراي در ارمنیان کارکرد). «1391(ابوطالب سلطانیان،
  .27-46 صص ،4شماره دوم، سال ،اسالم از بعد ایران نامه تاریخ پژوهشی

  .سحر انتشارات: تهران ،يزیعز زیکامب ترجمه ،يعصرصفو رانیا). 1366(راجر سیوري،
  .مرکز نشر: تهران عزیزي، بیزکام ترجمه ،صفوي عصر در ایران ).1372( راجر سیوري،
  . تهران :توس جلد، سه یغمایی، اقبال ترجمه ،سفرنامه). 1372( سرجان شاردن،

   .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،یانیب خانبابا ترجمه ،هیروس خیتار ،)1357(انیبر ن نوف، یشان
 غالمرضا ترجمه ،یاناروپائ يها سفرنامه دیدگاه از صفوي ایران). 1364( سبیال والسر، شوشتر

  .امیرکبیر: تهران ورهرام،
  .تهران دانشگاه :تهران ،ملی وحدت احیاي صفویه شاهنشاهی تشکیل). 1344( الدین، نظام شیبانی،
  .نشرگیلکان: رشت ،گیالن اقتصادي –اجتماعی تحوالت تاریخ). 1381( ناصر دوبخشري، عظیمی
  .ایلیا فرهنگ: رشت ،اسالم از پس گیالن تاریخ). 1382( قربان فاخته،

  .یجام: تهران آژند، عقوبی هترجم ،)انیصفو دوره( رانیا خیتار). 1380( رانلد ر،یفر
  .تهران دانشگاه: تهران ششم، چاپ ،5 ،4ج ،عباس شاه یزندگ). 1375( نصراهللا فلسفی،
  .تهران دانشگاه: تهران ،5ج ،عباس شاه یزندگ). 1369( نصراهللا فلسفی،
  .یبیج يها کتاب سازمان: تهران ،هیصفو دوره در رانیا یخارج استیس). 1342( نصراهللا فلسفی،
 ،رانیدرا ان ت س ل گ ان استیس و رانیا و هیروس ات ب اس ن م از اي ه وش گ). 1971( اهللا فتح ف،ی عبداهللا

  .یرونیب: تهران ن،یمت نیغالمحس ترجمه
  .ایران ملی کتابخانه: تهران ،فرد همایون محمدصادق ترجمه ،سفرنامه). 1356( فدت کاتف،
 و علمی نشرتهران:   مازندرانی، وحید غالمعلی ترجمه جلد،2 ،ایران قضیه و ایران .)1373( لرد کرزن،

  .فرهنگی
 امور وزارت: تهران جهانداري، کیکاوس ترجمه ،دوم عباس شاه عهد در ایران). 1380( پاول لوفت،

  .خارجه
 و ترجمه بنگاه: تهران دولتشاهی، اسماعیل ترجمه ،صفویه لهسلس انقراض). 1344(الرنس الکهارت،
  .کتاب نشر
 یعقوب هترجم ،)صفویان دوره –ایران تاریخ( ایران با اروپائیان تماس). 1384(الرنس الکهارت،
  .جامی: تهران آژند،
 قادري، تیمور هترجم سوم، قسمت ،يصفو ي دوره: جیکمبر رانیا خیتار). 1390(الرنس الکهارت،

  .مهتاب: رانته
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: قم زندیه، حسن ترجمه ،صفویه عصر خارجی وسیاست اقتصاد). 1387( پی ،لفرودی متی، 
  .دانشگاه و حوزه پژوهشکده

  .ریرکبیام: تهران ،رانیا یخارج روابط خیتار). 1361( هوشنگ عبدالرضا ،يمهدو
 قرن در رانیا با انگستان میمستق روابط آغاز و يمسکو یکمپان). «1392( یمحمدتق ان،یمشکور

  .9- 24، صص17شماره ،4سال ،یانسان علوم يها پژوهش ،»يالدیم شانزدهم
: تهران نیا، مسعودرجب ترجمه ،صفویه حکومت اداري سازمان تذکرةالملوك،). 1378( مینورسکی،

   .امیرکبیر
  .فشاراموقوفه  بنیاد: تهران ،گیالنی احمدخان خان هاي نامه). 1373( فریدون نوزاد،
 انتشارات: تهران ،صفویه دوره در ایران اقتصاد و سیاسی روابط ).1377( عبدالحسین نوایی،

  .ها دانشگاه یانسان علوم کتب نیتدو و مطالعه سازمان
  .ویسمن انتشارات: تهران ،صفوي عصر در اروپا و ایران سیاسی روابط). 1372( عبدالحسین نوایی،
  .هما انتشارات: تهران ،1ج ،قاجاریه تا غولم از جهان و ایران). 1370( عبدالحسین نوایی،
  .نشرهما بنگاه: تهران ،جهان و ایران). 1369( عبدالحسین نوایی،
  .نشرهما بنگاه: تهران ،قاجاریه تا مغول از جهان و ایران). 1366( عبدالحسین نوایی،

تهران:  ،يفرامرز یمحمدتق ترجمه اول، جلد ،جهان مختصر خیتار. )1361( همکاران و،. م ناینچک
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