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  رجستان گ در روسيه و مالحظات و منازعات صفويان
  ) عملكرد شاهزادگان گرجيبر يه تكبا (

  *نصراهللا پورمحمدي املشي
  )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين،دانشيار گروه تاريخ

  سميه انصاري 
   دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي

  )12/01/1394:  تاريخ تصويب- 08/04/1393: تاريخ دريافت(

  چكيده
 ايـران،  بـزرگ  هـاي قـدرت  منـافع  منظومـة  در دور يها   زمان از را آن گرجستان، راهبردي موقعيت
نظـامي و    هـايي سياسـت  خـويش،  منـافع  فراخـور  بـه  يـك  هـر  و داده بود  قرار هاروس و عثماني

 را آنـان  بـين  طـوالني  منازعـاتي  و هـا اين موضوع، گـاه تـنش      .گرفتند  كار مي   به آنجا ديپلماتيك در 
و سياسي تزارهاي روسيه و صفويان در منطقـة          اقتصادي هايكه تحقق انديشه    چنان. تداش دنبال  به

 بـين  جغرافيـايي  ي و مبارزه با پيشروي و نفوذ آنـان، فقـط از راه پيوسـتگي              عثمان باقفقاز در تقابل    
هاي متبوع و مـورد نظـر آنـان ممكـن            يكي از ايالت   عنوان  به گرجستان   ژهيو  بهقفقاز   مفتوحة مناطق

در اين ميان، عملكرد شاهزادگان گرجـي در قطـع ارتبـاط و دشـمني بـا دربـار صـفويان و                      . شدمي
ي از  باعثمـان  تمايالت ديني و سياسي، نپذيرفتن ائـتالف بـراي مبـارزه             بنابرسمت روسيه     گرايش به 

 شـده  جـاد ياهـاي  ي از ضعف  ريگ  بهرهها در تحقق انديشة پتركبير با        روس سوي صفويان و سياست   
نكـردن    ختار سياسي و نظامي حكومت صفويان و كاهش تسلط آنان بر گرجـستان و اطاعـت               در سا 

واليان گرجي از پادشاهان صفوي، سبب سردي و سـرانجام تيرگـي مناسـبات صـفويان و تزارهـاي          
اين نوشـتار درنظـر دارد تـا        . دنبال داشت   ة روسيه بر گرجستان را به     جانب  همهروس شد كه  سيطرة      

هاي تاريخي به اين مسئله بپردازد كه گرجـستان در منازعـات            اي و با تكيه بر داده     با روش كتابخانه  
عثماني و صفويان چه نقشي داشته است؟ و شاهزادگان گرجي در تشديد منازعات چه نقـشي ايفـا                  

  اند؟كردهمي

 ها كليدواژه

  .مالحظات، منازعات، گرجستانروسيه، صفويان، 
                                                 

* E-mail: poor_amlashi@yahoo.com 
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  مقدمه
 از همـه،    تـر   مهـم ة موقعيت راهبردي، داشتن منابع طبيعـي و         واسط  بهگرجستان از ابتداي تاريخ     

ونقلي در مناسـبات       حمل - نقطة تالقي مسيرهاي تجاري    عنوان  به در كنار درياي سياه      شدن  واقع
ي را  بيپرفرازونـش جهاني نقش مهمي ايفا كرده و از رهگذر داشـتن همـين نقـش مهـم، تـاريخ                   

هـايي  تـوان دريافـت كـه قـدرت    ريخچة آن سرزمين مي   كه با بررسي تا     چنان. سپري كرده است  
مانند روسيه، صفويان و عثماني با استفاده از خأل قـدرت سياسـي موجـود در گرجـستان و بـا                     

 سـازي يـا اعطـاي        حمايت و تعيين والي منتخب، قلعـه       توسل به جنگ، صلح يا تدابير سياسي،      
از حـق حاكميـت خـود در         گيخـانواد  پيونـدهاي  برقـراري  تيول، و مواجب نظامي، هاي  مقام

هـا در آنجـا شـد و     سبب برخورد منافع قدرت     كه اين مسئله سرانجام    كردندگرجستان دفاع مي  
هـاي  نتيجـة ايـن رقابـت   . اي از مناسبات و مخاصمات كرد گرجستان را درگير مجموعة پيچيده    

 گـر يدعليـه يـك قـدرت    ) صـفويان و روسـيه  (قـدرت  اي، نزديكي راهبردي موقـت دو   منطقه
نشين كريمه، مـسائل گرجـستان،        كه اتحاد ايران و روسيه عليه عثماني، خان         چنان. شد) عثماني(

ترين عوامل تأثيرگذار بر روابط ايـران و روسـيه در             داغستان و آسياي مركزي و هندوستان مهم      
گيـري    دليل گستردگي عوامل مؤثر در شكل       ق بودند؛ بنابراين به   .ه 10 -11 /م 16 -17 هاي قرن
هـا، مـسئلة    هـاي تـاريخي و تحليـل آن       ن اتحاد، پژوهشگران در نظر دارند تا با استناد به داده          اي

زيرا ؛  ي و تبيين كنند   بررسگرجستان و عملكرد شاهزادگان گرجي را در مناسبات آن دو قدرت            
تزارهاي روسيه با آگاهي از اهميت گرجستان نزد پادشاهان صفويه و عثماني، همچنين گرايش              

سمت آن دربارها، تالش داشتند تا در اتحاد خود و صـفويان عليـه                هزادگان گرجي به  برخي شا 
عثماني، شاهزادگان و واليان گرجي را نيز وارد كنند تا عالوه بر قدرتمندساختن جناح خويش،               

  .از توانايي نظامي آنان در صورت لزوم استفاده كنند
 اسـت هايي   در گرجستان از موضوعهاحال، مسئلة منافع و مالحظات صفويان و روس   بااين

زيـرا افـزون بـر       ؛ و واكاوي شده است    بحث آن   موردكه در منابع و مطالعات تاريخي كمتر در         
هـا، اسـاس مناسـبات دو       مسافت دور روسيه از ايران و نداشتن آشنايي زياد ايرانيـان بـا روس             

يشتر بر مـسائل تجـاري   ي سياسي آنان نيز ب ها    تعامل سفيران و گروه    موردهاي    كشور و موضوع  
. ي مورخان صفوي نيز بر اين مسئله تأكيد شده است         ها  گزارش آن در    تبع  به بود و    شده متمركز

بـاوجود  . رو هستيم   بنابراين پيرامون اين موضوع در منابع عصر صفوي با كمبود اطالعات روبه           
 برخـي   بـر    هيتكبا  نداشتن به منابع روسي و گرجي         دليل دسترسي   اين كمبود، پژوهشگران نيز به    

ي گردشگران اروپايي و مطالعات جديد كه با استفاده از منـابع و اسـناد       ها  گزارشمنابع داخلي،   
اند تا سير مناسبات ايران و روسيه         اند، اين موضوع را بررسي كرده     روسي و گرجي نگاشته شده    
  .از زاوية ديگري نگريسته شود
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  نقش گرجستان در مناسبات روسيه و صفويان
هاي سياسي و تجاري، مناسبات ايـران و روسـيه در              گزارش منابع تاريخي مجموعة علت     بر ابن

 از  كه اي    گونه به. هاي تاريخي پيشين ايران، گستردگي خاصي دارد      زمان صفويان نسبت به دوره    
بـا گـستردگي قلمـروي    ) طهماسـب  شـاه اسـماعيل اول و     شاه (يصفوزمان  نخستين پادشاهان     

ي هـا    ي سـفيران سياسـي و گـروه       ها  شنهاديپي شمال غربي ايران، مطالبات و       صفويان در مرزها  
تجاري روسيه در سياست خارجي پادشاهان صفويه نقش خاصي بازي كرد و با توجه به منافع                

ها براي ويژه گرجستان و تالش هر يك از آن بالقوة مشترك صفويان و روسيه در منطقة قفقاز به
تصرفي خويش در آنجـا و ديگـر نـواحي قفقـاز، آنـان را در مـدار                   بر نواحي    جانبه  همهسيطرة  

انديشة اتحاد قرار داد تا افزون بر ايجـاد تـسهيالت تجـاري و افـزايش مبـادالت بازرگـاني در                  
 دشمن دو قـدرت ديگـر بـشمار         زمان نياسواحل درياي خزر و درياي سياه، عثماني را كه در           

داليـل توجـه ايـن دو         بنـابراين در ابتـدا       ؛ذف كنند هاي منطقة قفقاز ح   آمد، از صحنة رقابت   مي
گيري از آن  به ديگـر         كنيم، سپس با بهره     ها را بررسي مي   قدرت به گرجستان و عوامل اتحاد آن      

  .پردازيم مسائل مرتبط با موضوع مي

  مالحظات اقتصادي و نظامي) الف
هـاي قفقـاز و فـراروي      ني دور نسبت به سرزمي    ها  زمانها از    گزارش منابع تاريخي، روس    بنابر
 در يـك موقعيـت كـامالً        شـدن   واقـع دليل    اند و گرجستان به   ، نظر سياسي و اقتصادي داشته     1آن

 جنـوب  – شـمال  و غـرب  - شـرق  ساختن مسيرهاي تجاري و مواصالتي       در مرتبط  2راهبردي
د و  كـر هاي منتهي به درياي سياه نيز از گرجستان عبور مـي          نقش مهمي داشته است و بيشتر راه      

بر ايـن   . سو با اين موقعيت راهبردي طراحي شده بود         ها كامالً هم   روس  ةطلبان  توسعههاي    هدف
ها براي تصرف گرجستان مـشخص بـود؛ در مرحلـة اول            نقشة روس توان گفت كه    اساس، مي 

و عثمـاني و گـسترش      ) صـفويان  (رانياها در مقابل    ايجاد اتحاد بين قبايل گرجي و تقويت آن       
 در مرحلة دوم تالش كردند تـا  ).95: 1377بادلي، (ن و نيز حفظ امنيت مرزهايشان       خاك كشورشا 

 حاكميـت يابنـد تـا بـدين وسـيله           3بر شهرها و مناطق نزديك به گرجستان همچون هشترخان        

                                                 

 عثماني و ايران سرحدات و خزر درياي و سياه درياي و قفقاز ميان در واقع نواحي از عبارت قفقاز فراروي .1
  ).24 :1382 اورسل،( است

  .است  شده واقع خزر درياي به نزديك و سياه درياي غرب سمت در و قفقاز ةمنطق مركز و غرب در  گرجستان.2
. است شده آورده هم ترخان حاجي و طرخان حاجي هشتَرخان، صورت به فارسي قديمي متون در شهر اين نام .3

 سبب، اين به و دارد قرار ولگا درو چپ ساحل بر و خزر درياي از كيلومتري صد ةفاصل در آستراخان شهر
 شهر ق.ه 951 / م 1558 سال در روسيه به آستراخان نشينخان پيوست از بعد. است زميني و آبي شاهراه
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هاي تجاري منتهي به درياي سياه و درياي خزر و مبادالت اقتصادي منطقة قفقاز كنترل ساير راه
رآورند و از اين راه فشار خود را بر منـاطق جنـوبي قلمروشـان افـزايش                 را در اختيار خويش د    

 بـا فـتح شـهرها و نـواحي داخلـي گرجـستان              آن از  پـس . )4: 1336 كاتف،؛  3: 1382ماتي،  (دهند  
 مناسبات نزديكي با گرجـستان      - راه نظامي تفليس به ساير مناطق قفقاز         - 1همچون درة داريال  

هـايي در مـسيرهاي     براي ايجاد امنيت اقتصادي، چاپارخانه    . )110 :1384 زاده،  جمال(برقرار كردند   
مسكو به تفليس، تفليس به بادكوبه و هشترخان به بادكوبه ايجاد و مسيرهاي تجاري خود را با                 

نداشتن روسيه     دليل انتخاب اين مسير، تمايل     ).329 :1347 ژوبر،(توجه به گرجستان تعيين كردند      
هاي اروپايي در شرق و گشايش مناسـبات        ي و حضور برجستة قدرت    انباعثمبه ارتباط تجاري    

جديد تجاري بود و روسيه در نظر داشت تا از راه ايران و با ايجاد امنيت و تسهيالت بازرگاني                   
: 1382ماتي،  (در مسيرهاي جديد در نواحي ساحلي خزر و درياي سياه با آنان ارتباط برقرار كند                

 ،انيراحمـد يام(ة روسيه در قفقاز و سواحل درياي خزر آغاز شد           جانب  مهه دورة نفوذ    گونه  اين). 5
1383: 154.(  

و نقـش آن در      ها از موقعيت راهبـردي گرجـستان      از سوي ديگر صفويان نيز همانند روس      
ي تجاري غربي منتهـي بـه دريـاي سـياه آگـاه             رهايمس ريسا و يآناتول يتجار هايراه برتسلط  

فويان اين مـسيرها در كنتـرل عثمـاني بـود، بنـابراين حاكميـت بـر        زمان با ص بودند و چون هم  
 همچنـين . )42 :1378 عا،يسـم  رزايم(كرد    يم ليتسهرا   باعثمانيصفويان   يتجار رقابتگرجستان،  

ي نيز توجه داشت كه اين مسئله گرج مردمان يجنگاور قدرت و تيقابل به انيصفو ازينبايد به 
 سـاخت  جـاد يا و ارتـش  ساختار اصالحبراي  )  اول عباس  شاه ژهيو  به (يصفو پادشاهان   نظر از

 )330 -331: 1 ج ،1372 شـاردن، ؛ 789 و 967 :2 ج ،1382 تركمـان، ( ضرورتي تام داشـت     قدرت ديجد
 ليتـشك  را يصفو انيسپاه از يتوجه  شايان   بخش هايگرج اول عباس  شاه از بعد كهاي    گونه  هب
 تيـ فعال مينظـا  يبـاال  يهـا رده در اي داشتندحات را    فتو يفرمانده نقش زين بيشتر و دادنديم
بنابراين منافع مشترك اقتصادي، نظامي و لزوم تسلط بر مسيرهاي تجـاري، يكـي از                كردند؛ يم

  .هاي مشترك روسيه و صفويان براي تسلط بر گرجستان بود هدف

  مخالفت با عثماني) ب
قي از سـرزمين قفقـاز بـه قلمـروي          ها در تالش براي تأمين منافع اقتصادي با فـتح منـاط           روس

  روسيه از راه يك محدودة مرزي اسـتپي از عثمـاني             .صفويان و مرزهاي عثماني نزديك شدند     

                                                                                                                                            
 و گرفت را »آستراخان «جديد اسم و كرد مكان نقل ولگا رودخانه چپ ساحل به راست ساحل از ترخان حاجي

  ). 39: 1351 دريابل، فن (شد بازرگاني مركز كرد، مي متصل همبه را اروپا و آسيا شهر اين اينكه دليل به
  ).13 :1382 اورسل، (شدمي ناميده قفقاز ةتنگ قديم در) باريك راه (داريل يا  داريال.1
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 بـين امپراتـوري روسـيه بـا عثمـاني و            حائـل چون قفقاز منطقة    ). 175: 1377بادلي،  (شد  جدا مي 
مرو مخـالف بـود و آن را         سردمدار جهان اسالم با اين گسترش قل       عنوان  بهايرانيان بود، عثماني    

هـاي  عثمـاني نگـران بـود كـه مـسكو بـر راه            . دانـست   تجاوز مسيحيان به قلمروي اسالمي مي     
هـاي اسـالمي را از آن خـود كنـد           بازرگاني و بازارهاي معتبر دست يابـد و تجـارت سـرزمين           

 بلكه بـه     كه مشهود است دليل اين مخالفت نه از جنبة مذهبي          گونه  همان). 156: 1384زاده،    جمال(
زيـرا در صـورت      گـردد؛  يمـ  بـاز تأثيرهاي سوء اين مسئله بر منافع تجاري و سياسي عثمـاني            

  ها در گرجستان و تـسلط كامـل آنـان بـر بنـادر فعـال گرجـي در نـواحي                     گسترش نفوذ روس  
  ساحلي دريـاي سـياه ماننـد پـوتي و سـوخومي اجـازة هرگونـه فعاليـت تجـاري در آنجـا از                        

همچنـين  ). 261: 1383اميراحمـديان،  (يافـت   يا نفوذ آنان در آنجا كاهش مـي     شد عثماني گرفته مي  
  سـنايي و   (هـا درگيـر بـود       هاي زيارتي و تجارتي بـا پرتغـالي       عثماني در اقيانوس هند بر سر راه      

  ، عثماني پس از رويارويي بـا مـسائل بحرانـي در تجـارت و كـاهش         جهينت در). 29: 1387كرمي،  
هـا، راه چـاره را در احيـاي راه           از بحران  رفت  برونطق دوردست، براي    نفوذ خود در برخي منا    

) گرجـستان  (امـن آسياي مركزي، هشترخان و كريمه ديد تا كاالهاي درياي سياه بـه بنـدرهاي               
بـاغ  البته اين مهم فقط از راه تسلط بر همة مناطق مانند گرجـستان، شـروان و قـره                 . منتقل شود 

هـاي بـين دريـاي سـياه و خـزر، تجـارت       ي با تسلط بر سـرزمين     زيرا عثمان  ؛شد مي ريپذ  امكان
گـرفتن   توان گفت كه عثماني براي درپـيش درواقع مي . گرفتخشكي و دريايي را در اختيار مي      

هـا در قفقـاز نـاگزير بايـد بـه           هـاي روس  طلبـي حلي براي جلوگيري يا غلبه بر توسـعه         هر راه 
 پايگـاه نظـامي و تجـاري در آنجـا بـه سـاير               يافت تا بتواند بـا داشـتن       گرجستان دسترسي مي  

  .هايش برسد هدف
افزون بر اين، بايد به تالش پاپ و اروپاييان و اتحاد آنان با روسيه و صفويان براي غلبه بر                   

كه گردشگر اروپايي از نامة پادشاهان روسـيه،         چنان ).29: 1387سنايي و كرمي،    (عثماني توجه كرد    
از شـاه تقاضـا دارنـد كـه بـر            «:دهد كه گر به صفويان خبر مي    هاي دي لهستان و پروس و دولت    

مبناي روابط موجود دوستانه تحمل اين را نكنـد كـه خـصم ديرينـه يعنـي دولـت عثمـاني در                      
صورتي قطعي مقهور و منكـوب        سرانجام به ) عثماني(ها  هرگاه ترك . مرزهاي شرقي پنهان شود   

: 1360كمپفـر،   (» سود شاهنشاه ايـران     بود هم به  سود پادشاهان غربي خواهد       شوند، اين امر هم به    
گيري    افزون بر خواست اروپاييان، دالواله گردشگر اروپايي عامل و عنصر ديگر در شكل             ).261

: 1370دالوالـه،   (هاي شاهزادگان گرجـي دانـسته اسـت           فكر اتحاد مشترك ضدعثماني را تحريك     
 و استقبال شاهزادگان گرجـي     توجه مورد اي كه بارها سفيران روسيه در گرجستان        گونه  به). 157

گونـه،    اين). 158،  1370دالواله،   (فرستادند  ها سفيري به ايران مي    گرفتند و گاه با هماهنگي آن     قرار  
اي، صـفويان را    هاي منطقه اي شدند كه در مدار رقابت     ها باعثماني درگير منازعات پيچيده    روس

اسـت و    موارد اين تر از ويان و عثماني بسيار گسترده    هاي منازعات صف  البته ريشه . نيز وارد كرد  
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هـاي جغرافيـايي،       تقسيم بنابرزيرا   ؛استمسئلة گرجستان فقط يكي از چند عامل اختالف آنان          
گرجستان شرقي از آن ايران و گرجستان غربي سهم عثماني بود؛ ولي عثماني با استفاده از نقاط 

رجي در تجاوز و تسخير گرجستان شرقي تالش        ضعف حاكمان منتخب ايراني يا شاهزادگان گ      
به بياني ديگر، برخي منافع تجاري و       .  بود رشيپذ  رقابليغكرد كه اين موضوع براي صفويان         مي

هـا  گيري ذهنيت امكان ائـتالف صـفويان و روس          حكومت مشترك در منطقة قفقاز سبب شكل      
: 1346سانـسون،   (قفقـاز بيـرون كننـد       عليه عثماني شد تا از اين راه عثماني را از دايرة رقابت در              

112.(  

   مسئلة گرجستانبر  هيتكمناسبات روسيه و پادشاهان صفوي با 
براساس شواهد تاريخي مناسبات صفويان و روسيه از دوران شـاه اسـماعيل و پـس از جنـگ                   

ها و دشمني صفويان و عثماني و         ها با آگاهي از اختالف    در اين دوران روس   . چالدران آغاز شد  
البته . يي سياسي و تجاري به ايران فرستادند      ها  مالت مكرر شاهان صفوي به گرجستان، گروه      ح

حتـي  . رو هـستيم     بـا كمبـود اطالعـات در منـابع روبـه           زمـان  نياها در   دربارة مأموريت روس  
ي حـدس زد كـه آيـا فقـط مـسائل            درسـت   بهي فرستاده شده را     ها   توان ذهنيت آنان از گروه     نمي

 بـود؛ ولـي   گرفتـه  شـكل ان بود يا انديشة لزوم تشكيل ائتالفي عليه عثماني نيز      تجاري مدنظر آن  
هاي اروپايي تمايـل نـشان داد و        اسماعيل براي غلبه بر عثماني به قدرت        مشخص است كه شاه   

مأموريت فرستادگان روس فقط به مسائل تجاري و امنيتي در مرزهـاي شـمالي محـدود مانـد                  
  ).3: 1382ماتي، (

 نيز بـراي گـسترش مناسـبات سياسـي و تجـاري بـه ايـران          طهماسب  شاهزمان  ها در   روس
وگوهـا، مـسائل بازرگـاني و ايجـاد           در اين زمان نيـز محـور گفـت        . هاي تجاري فرستاند    گروه

 انديـشة تـشكيل ائـتالف       هرچند. مسيرهاي جديد تجاري در نواحي شمالي و درياي خزر بود         
شـد؛ زيـرا    وها هيچ نامي از گرجستان برده نمي      وگ  ي هنوز وجود داشت؛ ولي در گفت      ضدعثمان

 و تسلط كامل بر مناطق گرجـستان شـرقي، سـيطرة            طهماسب  شاهحمالت چهارگانه و متناوب     
حتـي عثمـاني بـا مـشاهدة        ). 85: 1 ج،  1382تركمـان،   (عثماني را براي مدتي بر آنجا سست كـرد          

بـراي جلـوگيري از بـروز       ها در قفقاز و روابط خوب آنان با صـفويه،           گسترش فتوحات روس  
 مفـاد  بنابر اقدام كرد كه  )  م 1555/ ق ه 962(خطرهاي احتمالي به صلح آماسيه با دولت صفويه         

ـ ا به) يشرق گرجستان (مسق و   كاخت ل،يكارت آن ـ داد مـرت، يا و راني ـ گور ان،ي  گرجـستان  (اي
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ز فـوت   هـاي ناشـي ا     ولـي آشـوب    1.)87 :1 ج ،1382 ،تركمـان ( گرفـت  تعلـق  يعثمـان  به) يغرب
ها بر نواحي    و مديريت شايسته نكردن جانشينان وي سبب شد تا عثماني و روس            طهماسب  شاه

كـه  اي از قلمروي صفويان در شمال غرب كشور و منطقة قفقـاز مـسلط شـوند؛ چنـان                 گسترده
كـردن ديگـر     انحراف و سردرگم   استيس باهاي سياسي به ايران       ها باوجود فرستادن گروه   روس

 و نفوذ خود را در سواحل بين دريـاي سـياه و دريـاي خـزر گـسترش دادنـد و بـا           رقبا، اقتدار 
هـا  ها در رقابت عليه ديگر قـدرت      ساختن جمعيت ساكن در مناطق مرزي گرجستان، از آن          تابع

  .كردنداستفاده 
سازد، نقش مهم موقعيـت     آنچه مسئلة گرجستان را در روابط صفويان و روسيه برجسته مي          

 كـه  شـكلي  بـه .  اول بود  عباس  شاهرد شاهزادگان و واليان گرجي در ارتباط با         گرجستان و عملك  
ي عثماني با دربـار     ها يطلب  توسعه فقط با ذهنيت لزوم يافتن متحدي عليه         زمان نياروسيه كه تا    

كـردن    موفـق بـه مطـرح   گاه چيه شرايط داخلي صفويان،     بر بناصفويه ارتباط برقرار كرده بود و       
 فرصـت  عبـاس  شاهنشده بود، اينك با مشاهدة حضور پادشاه مقتدري مانند      صريح و آشكار آن     

ها و مناسبات خـويش را بازيـابي     دوباره خواسته 2ي مكرر ها  را مناسب يافت تا با فرستادن گروه      
 در ابتدا با رقباي داخلي و دشمنان خارجي همچـون ازبكـان و عثمـاني                عباس  شاه هرچند. كند
هايي روي آورد كـه   مبارزات و پيمان به ها ناگزير  از آن بحران   رفت برونرو شد؛ ولي براي       روبه

اين درحالي بود كه عثمـاني      . ها را به تأخير انداخت    براي مدتي كوتاه، فكر تحقق انديشة روس      
سازي، تبليـغ     ي بيشتر از گذشته به قلعه     قدرت بابا استفاده از كاهش نفوذ صفويان در گرجستان،         

هـاي سـياح اروپـايي      جستان شرقي پرداخت و اين موضوع در نوشته       آيين تسنن و حمله به گر     
هـا  همه مسيحي هـستند و از دوسـتي بـا روس          ) قفقاز (منطقهامراي گرجي اين    «: مشهود است 

هاي عثماني در پروايي ندارند؛ زيرا با كمك شمشير و نفوذ آنان، خود را از گزند ترك) هاقزاق(
ها نتوانستند آسـيب زيـادي   علت سرسختي و قدرت گرجي  هها ب اگرچه ترك . دارندامان نگه مي  

هـا بـر آنـان      ها وارد كنند؛ ولي نبايد فراموش كرد كه باج و خراج سنگيني از سوي تـرك               بر آن 
  ).192: 1370دالواله،  (»شدتحميل مي

                                                 

 املشي پورمحمدي نصراهللا ةمقال به گرجستان در عثماني و صفويان رقابت ةدربار اطالعات دست آورن به براي .1
 ،5 سال ،محالت دانشگاه تاريخ ةمجل ،»گرجستان در عثماني و صفويان منازعات «،)1392 (انصاري سميه و

  .بنگريد 7 -24 صص، 19شمارة 
   ذكرشده مفصل ماتي رودي ةمقال در عباس شاه ويژه به صفويه پادشاهان دربار به ها گروه سفر ياتئ جز.2

 شده  چاپ ماه كتاب در انگليسي زبان به مقاله اصل (دان را نياورده ياتئجز و مطالب آن نگارندگان رو از اين. است
  .)است



  1396بهار و تابستان ، 1، شمارة 10، دورة اوراسياي مركزيمطالعات     60

ها با توجه به عملكرد عثماني در گرجستان و ديگر منـاطق            البته بايد توجه داشت كه روس     
كـردن مـسئلة      كردند تا بـا مطـرح        در آنجا تالش مي    عباس  شاهچنين گسترش فتوحات    قفقاز هم 

اتحاد مشترك عليه عثماني، افزون بر تضعيف نفوذ عثماني از پيشروي هر چه بيـشتر صـفويان                 
ي مكـرر روس و     هـا    گـروه  آمدوشدبه بياني ديگر،    . در مناطق مختلف قفقاز نيز جلوگيري كنند      

ي خـود در قفقـاز و       طلبـ   توسـعه ي  نـوع   بـه ها بود تا    سياست روس صفوي به قلمروي يكديگر،     
را دارند  نگهمناطقي از گرجستان را از ديد ايران مخفي       عثماني   نـد كن  برجسته و فقط 
 حامي خود در رقابت باعثمـاني جلـوگيري   عنوان  بهتا از رويارويي خويش با نيروهاي صفويان        

  نيز برخالف ساير گذشتگان خويش با دقـت نظـر خاصـي             عباس  شاهاين درحالي بود كه     . كنند
  وگـو    او تـالش كـرد تـا ضـمن گفـت          . به حفظ حاكميت خويش در گرجستان توجـه داشـت         

  هـا  ي روس طلبـ   توسـعه وگو از      و با گفت   زيآم  صلحي  ا  گونه  بهبا سفيران روس، دربارة اين موارد       
   وآمـدها   رفـت  سياسـي و      تبـادالت  هرچنـد . در قفقاز و تحريك گرجيـان نيـز جلـوگيري كنـد           

 و تعارفـات  سـطح  دنبـال داشـت؟ يـا فقـط در          اي بـه  ها نتيجه ادامه داشت ولي آيا اين سفارت     
ي روسي و ايراني به نتيجة ها  از گروهكدام چيهديپلماتيك باقي ماند؟ پاسخ اين است،  تشريفات

بـودن اتحـاد     كردن طرف مقابل بـه ممكـن        ها فقط در جهت راضي    قطعي و ثابتي نرسيدند و آن     
 با استفادة غيرمستقيم از ضعف نظـامي عثمـاني در           هم  آننظامي و مالي دو قدرت عليه عثماني،        

هـاي پادشـاه      دليل اين مسئله را بايد در نيـت       ). 7: 1382ماتي،  (كردند   وگو مي   قفقاز بحث و گفت   
. دادن قـدرت خـويش بودنـد        وجو كرد كه هر يك درپي برتر جلوه         صفوي و تزار روس جست    

 بارها اصالحات داخلي، مبارزه با ازبكان و صلح با عثماني را بهانه قـرار داده  عباس  شاهكه    چنان
گـرفتن شـاهزادگان گرجـي و حمـالت           بود؛ ولي در عمل با اتحاد، تهديد و تطميع و گروگـان           

هـا، عثمـاني را از   مكرر موفق شد كه به تنهايي و بدون نياز به همكـاري مـالي و نظـامي روس             
: 2 ج،  1382تركمـان،   (ن بيرون كند و شاهزادگان گرجي را در تابعيت خـويش نگـه دارد               گرجستا

 در ائـتالف را ناشـي از تـالش    رودي ماتي نيز با واكـاوي اسـناد روسـي، علـت ناكـامي      ). 682
 كـشورهاي مـسلمان و همـسايه        عنوان  به براي اصالح روابط باعثماني و اينكه هر دو          عباس  شاه

هاي اروپايي بيـشتر اعتمـاد       براي اتحاد پايدار به قدرت     عباس  شاهد و اينكه    دانمطرح بودند، مي  
: 1382مـاتي،   (شودخواست مناسبات ايران و عثماني ترميم و تصحيح   تزار نمي كه يدرحالداشت  

9- 6.(  
حال بايد در نظر گرفت كه در چنين شرايطي شاهزادگان گرجي چه واكنشي از خود نشان                

؛ در اين راستا واليان و شاهزادگان گرجي با آگاهي از دشـمني صـفويان               دادند؟ پاسخ اين است   
باعثماني و دوستي آنان با روسيه از موقعيت موجود به نفع خويش استفاده و به دو دليل با هـر                    

 ونقـل  حملدو قدرت همكاري كردند؛ نخست شاه اجازة تجارت و استفاده از خاك ايران براي   
هـا بـا كمـك ايـران در         داد؛ دوم، آنان معتقد بودند كه اگر قـزاق        ميها  كاالهاي تجاري را به آن    

 هایتهاجم
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را آزار و   ) عثمـاني (هـا      و سهولت بيشتري تـرك     قدرت باگرجستان پايگاه نظامي داشته باشند،      
» هايي از خاك عثماني را تسخير نمايند      توانند قسمت اذيت خواهند كرد و با كمك همديگر مي       

ي گرجيـان درسـت بـود؛ زيـرا بـا گـسترش فتوحـات               نـ يب  شيپت  در حقيق ). 193: 1370دالواله،  (
 در گرجستان، ايران همساية نيرومندي براي روسيه شده بود و تزار اميـد داشـت كـه                  عباس  شاه

 ،يفلـسف (گيـرد   ها و كشور ثالثي روي دهد، از ايران قشون كمكي مي          اگر در آينده جنگي بين آن     
نه شاهزادگان گرجستان شرقي همچون سـيمون اول بـا          گو  اين. )147: 1384 زاده،  جمال ؛146 :1347

حمايت روسيه و در اتحاد نظامي با صفويان به حمالتي عليه عثماني دست زدند و موفق شدند            
 بـا   عباس  شاهاز سوي ديگر    ). 310: 1389سالنيكي،  (را از تصرف آنان خارج سازند       1تا قلعة گوري  

: 1375مترولـي،   (رتيل و كاختي بيـرون رانـد        حمالت مكرر خويش به گرجستان، عثماني را از كا        
ها و گرجيان خوشايند    اين موضوع براي روس   . ها در آنجا شدند   و صفويان جايگزين ترك   ) 39
البته بايد توجه داشت كـه در  .  بودتر قبول قابلچون حضور صفويه در گرجستان براي آنان    . بود

بلكه فقط با ابراز پشتيباني شفاهي و        فيزيكي و نظامي     صورت  بهاين پيروزي، حمايت روسيه نه      
 آگاهانه و مقتدرانه عباس شاههمين مسئله سبب شد تا . خود را در جبهة گرجيان نشان دادن بود

هايي همراه ساخت؛ به      ها اين پيروزي را با شرط     ها رفتار كند و براي جلب رضايت آن       با روس 
ار شـود؛ بلكـه چنـد شـهر مـرزي در             دربند و باكو به دولت صفويان واگـذ        تنها  نهاين شرط كه    

 نظر نظامي از روسيه زمان نيازيرا در    ؛)5: 1336كاتف،  (هاي قفقاز و در مرز روسيه بسازند         دامنه
كـرد؛  هـا احـساس خطـري نمـي        از سـوي روس    عباس  شاهاز دولت صفويان برتر نبود و چون        

  .هايي را مطرح كرد بنابراين با آنان همكاري و شرط

  هيروس و رانيا مناسبات يچگونگ در يگرج اهزادگانش و واليان نقش
دهد كه انتخاب واليان گرجستان شرقي همواره از اختيارهاي پادشاهان       شواهد تاريخي نشان مي   

گونه كه پيشتر بيان شد، عوامل تجاري، راهبردي و نبود ثبـات سياسـي          همانايران بوده است و     
هـا و    و گستردة صفويان، روس    مدت يوالنطدر گرجستان، آنجا را عرصة كشاكش و مجادالت         

هاي تجاري و سياسي سبب مناسبات خـوب           بعد مسافت و برخي اشتراك     هرچند. عثماني كرد 
سو با يكديگر عليه صفويان شكل   دو انديشة كامالً همزمان مرور   بهصفويان و روسيه شد؛ ولي      
ـ   توسـعه شكارشدن نيت   ها نسبت به ادامة مناسبات با ايران و آ        گرفت؛ تغيير نگرش روس    ة طلبان

                                                 

 ميان قلعه اين. است تفليس باالدست و كورا رود كنار در گرجستان قديمي شهرهاي از يكي: (Gori) گوري. 1
 از مشتق را گوري ةواژ شاردن). 44 :1382 اورسل، (است گشته دست به دست هاگرجي بعد و ايرانيان و هاترك
 ج ،1372 شاردن، (نهادند نام را آن بود، زياد شهر اين در حيوان اين چون. دهدمي »خوك «معناي كه داندمي لغتي

2 :166.(  
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 حمايت و نيروي نظامي شـاهزادگان و واليـان گرجـي، و             بر  هيتكها براي فتح كامل قفقاز با       آن
آوردن استقالل و ايجاد تشكيالت سياسي متمركـز          دست   آن شاهزادگان گرجي نيز براي به      تبع  به

بب شد تا به پناهنـدگي      ها س در سرزمينشان، دفع حمالت مهاجمان بيگانه و رهايي از سلطة آن          
ي آنـان هماهنـگ     ها  استيباسيا استمداد نظامي به يكي از دو قدرت ايران يا روسيه تن داده و               

  هـاي  هـا و شـكاف     بـا دربـار صـفويان از ضـعف         وآمـد   رفتزيرا شاهزادگان گرجي در      ؛شوند
 آگـاه    اول عباس  شاه در ساختار حكومت ناشي از عملكرد نامناسب جانشينان          جادشدهياسياسي  

ي اطالعـات   آور  جمـع  جاسوسان روسيه در دربار صفويان بـه         عنوان  به پس  ن  آ ازشده بودند و    
ــراي روس ــد  ب ــشغول بودن ــا م ــه، (ه ــارت، 195: 1370دالوال ــات در  ). 91: 1383، الكه ــن اطالع   اي

 ها در مناطق قفقاز كامالً مفيد و      هاي آتي تزار براي تسخير قلمروي صفويان و غلبه بر آن            تهاجم
بدين ترتيب در اواخر دوران صـفويه نـوع تعامـل و كـنش واليـان و شـاهزادگان                   . باارزش بود 

ها با توجه بـه شـرايط درونـي         گرجي، محور مناسبات ايران و روسيه شد و بازتاب عملكرد آن          
 درازمـدت هايشان، زمينة منازعات پنهـاني و درونـي صـفويه و روسـيه را در                  سرزمين و هدف  

  .فراهم ساخت
هاي سـربازان ينـي       ها و ضربه    ع حمايت روسيه از شاهزادگان گرجي در مقابل تهاجم        درواق

 عنـوان   بـه چري عثماني و قزلباش صفوي، حكم پناهگاه را داشت كه گرجيـان، آگاهانـه از آن                 
هـا از آن    هاي ديگر قـدرت     ماندن از ضربه    ي براي رسيدن به آرزوهاي خويش و درامان       گاه  هيتك

 مسئله سبب شد تا گرجيان، افزون بر شورش و جاسوسي عليه صفويان همين. كردند پيروي مي
سازي در نواحي مرزي ايران و روسـيه، اوضـاع قلمـروي صـفويان را متـشنج سـازند و           با قلعه 

 1652/ قه 1063كه در سال    چنان.  بين روسيه و صفويان را تشديد كنند       جادشدهياهاي  كدورت
و  - والـي گرجـستان شـرقي      - خان رستمورش عليه   پس از ش   يگرجشاهزاده   ،خان همورثم ت 

 و از آنان كمك خواست و حاضر شـد          شد پناهنده هيروس بهبا نوة خود     خوردن از وي    شكست
روس تا در صورت روي  كنددادن جنگ، با  همكاري  البته در  ).18: 1 ج، 1381چولوخادزه، (ها 

 ديجد تزار يالكسهميت دارد؛ زيرا    اين روند تغييرهاي نگرشي تزار روسيه نسبت به ايران نيز ا          
 ريثأت تحتبنابراين   ،نداشتاي  دوستانه احساسات رانيا به نسبت ، همانند پيشينيان خود   هيروس
اتحاد  كه شكلي به .گرفت قرار )خان  مانند تهمورث  (يگرجشاهزادگان   يهاوسوسه و ها  كيتحر

ها، تهاجم بـه نـواحي      شة روس بار عليه صفويان رقم خورد و نق        ها اين مشترك گرجيان و روس   
 ينظـام  ماتكااستح و قلعهآنجا،   به روينزير تسلط صفويان همچون داغستان بود و با فرستادن          

 تـا راه عبـور سـپاه    )117: 1386ي، مهـدو (كردند   بنا داغستان در واقع ،لو نيقو ةرودخان ساحل در
گلربيگي قراباغ دسـتور داد      دوم به بي   عباس  شاهاگرچه  . روسيه براي ياري گرجستان هموار شود     

 ولي اين پشتيباني    )509 :1387 ،ياصفهان واله ،536 و   156: 1383 ،ينيقزو يديوح(تا قالع را ويران كند      
بودنـد، خيلـي    ) اشتهمورث و نوه  (و عملكرد روسيه براي صفويان كه درگير جنگ با گرجيان           
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 خويش با ايـران را نقـض كـرد،          گران تمام شد؛ زيرا روسيه با اين عمل افزون بر اينكه دوستي           
از سـوي  .  و طغيان شاهزادگان گرجي عليه صفويان را شدت بخشيد   طلبانه  استقاللهاي  شورش

 ؛افـزايش يافـت   ) گرجستان شـرقي   (كاختهاي كارتيل و    ها در ايالت  طلبي روس ديگر، توسعه 
دانـست؛  يان مـي  هاي صـفو     سد دفاعي خود در برابر تهاجم      عنوان  بهزيرا روسيه آن دو ايالت را       

هـا،   دوران شـاه سـليمان صـفوي، روس        هرچنـد . كـرد   بنابراين در اشغال آن نواحي تالش مـي       
شاهزاده گرجي را به همراه سـفيري بـراي تجديـد مناسـبات و واگـذاري                ) آراكلي (وسيهراكل

، )167 :1384 زاده،  جمـال (دوبارة حق انتخاب والي گرجستان شرقي به دربـار صـفويان فرسـتادند              
بود؛  باعثماني جنگ يتقاضا هم  آنهاي سياسي گسترده نهفته بود،         در وراي اين نيت هدف     ولي
 وارد هاروس خاطر به و بگذارد پا ريز را )ذهاب (نيريش قصر صلح نشد اضرح رانيا دولتاما  

 .)20 :1386ي،  مهـدو (گونه بر شدت سردي روابط دو كشور افزوده شد            اين. شود باعثماني جنگ
 كه تا اين زمان پادشاهان صفوي و شاهزادگان گرجي بهترين متحدان            است آنبيانگر  اين موارد   

براي غلبه بر عثماني بودند؛ ولي حال با همراهي نكردن صفويان اين دوستي به دشمني تبـديل                 
هـاي تابعـة    زدن بـه نظـم و آرامـش ايالـت           شد و شاهزادگان گرجي بهترين وسيله براي ضـربه        

  .ياسي شدندصفويان و ايجاد شكاف س
زيـرا در    ؛هـا توجـه كـرد     در پيوند گرجيان و روس    ) مسيحيت (نيدهمچنين، بايد به نقش     

هاي مذهبي سبب اتحاد و ارتباط آنان شده بود؛ ولي در اواخـر               طول تاريخ، همگوني و اشتراك    
ـ و  بـه نشين    هاي مذهبي شاهان در مناطق مسيحي     دوران صفويه، افزايش تعصب     گرجـستان،   ژهي

 عنـوان   بهشمردن فرصت      ساخت و سبب شد تا روسيه با مغتنم        تر  مستحكمهبي آنان را    اتحاد مذ 
داليل سياسي و راهبردي، حمايت از آن مردم مسيحي گرجي و             تنها دولت مسيحي در منطقه به     

سـرانجام پتركبيـر بـا    . خاك آنان را حق مسلم خود بداند و از پناهندگي گرجيان اسـتقبال كنـد             
هـاي مـسيحي قفقـاز        وضاع آشفتة ايران و مناطق قفقاز و با تمايـل ملـت           شناخت و آگاهي از ا    

هـا برآمـد و بـا اميـدواري      ي از اغتـشاش   بردار  بهرهها به جدايي از ايران، درصدد        گرجي ژهيو  به
ي طلبـ   توسعهنيروهايش را در هشترخان و مناطق نزديك به گرجستان مستقر ساخت تا انديشة              

هاي نشين و تالش براي رسيدن به درياي خزر و آب           هاي ايراني خود را در دستيابي به سرزمين     
؛ 55: 1384زاده،    ؛ جمـال  159: 1367 ،يهنـو  (سـازد  و درياي جنـوب ايـران محقـق          فارس  جيخلگرم  

  ).157: 1383الكهارت، 

  نتيجه
آنچـه سـبب ايـن      . اي تاريخي و مهم است    موضوع مناسبات ايران و روسيه با گرجستان مسئله       

خواني آن با منافع متنوع تجاري        اوم شده است؛ موقعيت راهبردي گرجستان و هم       استمرار و تد  
 كـه هـر يـك در حفـظ آن در دايـرة              اسـت و سياسي و نظامي روسيه و صفويان با گرجـستان           
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حاكميت خويش تالش كردند؛ ولي با گسترش تبـادالت تجـارت جهـاني و نفـوذ عثمـاني در                   
هـا در آنجـا، فكـر اتحـاد و      با صـفويان و روس ها نآگرجستان و منطقة قفقاز و تعارض منافع       

 در اين اتحاد منافع     هرچند. ائتالف جديدي از اين دو قدرت با گرجيان را عليه عثماني رقم زد            
هاي اروپايي نيز نقش مهمي داشت؛ ولي محور اصلي اتحـاد را دشـمني مـشترك       تجاري دولت 

ـ ا بارهـا شاهزادگان و واليان گرجي نيـز       داد كه   عليه عثماني و منافع آن در قفقاز تشكيل مي          ني
 صـفويان و روسـيه، احـساس همـدلي نداشـتن            تيسـوءن  هرچنـد . دنـد كر ديتـشد  را دشمني

هاي پنهاني روسيه براي غلبه بر كل قفقاز و آگاهي  ، فاصله دو قدرت از يكديگر، نيت     باره  نيدرا
فتن واقعي اين ائـتالف     نگر  شاهان صفوي از اين تصميم و اعتمادنداشتن به يكديگر سبب شكل          

تـا  . ي ديپلماتيك ايران و روسيه محدود شد و نتيجة قطعـي نداشـت       وآمدها  رفتشد و فقط به     
 در ساختار سياسي و نظامي حكومت       جادشدهياهاي   ضعف عباس  شاهاينكه در دوران جانشينان     

ـ ا منـافع  تعـارض  ،رانيا يشمال يمرزها يسو   به هيروس يشرويپ باصفويان    زيـ ن هيروسـ  و راني
 يقلمـرو  درون در كـه  ييهـا شورش با يصفو عصر يانيپا يهادهه در سرانجام .گرفت شدت
ـ ا هاي  هدف تحقق ياقتصاد و ياجتماع يهانهيزم جيتدر   به شد، برپا يصفو  گرجـستان  در راني
 دولـت  يبـرا  را پـنجم  سـتون  نقـش  يارتباط ةحلق كي يفايا يجا   به گرجستان و رفت نيب از

هرگاه از سـوي سـربازان ينـي        ،  )مسيحي (يمذهبجيان با داشتن تمايالت     گر. بازي كرد  يصفو
زنان  (بردههاي صفويه فراغت يافته از جنگ و طالب غنائم و ثروت و             چري عثماني يا قزلباش   

 منطقـه  مـسيحي    قدرتمنـد گرفتنـد، نـاگزير از دولـت        مورد هجـوم قـرار مـي      ) و اسراي جنگي  
هـا خـود    اگرچه روس . خواستندبر مسلمانان ياري مي   براي محافظت در برا   ) امپراتوري روسيه (

هـا  بالي جان آنان شدند و دو قلمروي مسيحي قفقاز از چـاه ايـران و عثمـاني بـه چـاه روس                     
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