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توسعهطلبی روسيۀ تزاري و تغيير ژئوپليتيک جایگاه دریاي خزر از چشمانداز
نظام جهانی مدرن ( 2881تا)2111
*

جواد مرشدلو
استادیار تاریخ ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 0317/01/82 :تاریخ تصویب)0312/12/81 :
چکيده
تا پیش از تسلط روسیۀ تزاری بر دریای خزر ،این دریا بخشی از قلمرو جهاا اسام و للها
اتصال مرد مسلمانی بود ک پیرامو آ مایزیساتدد .در مدااب جررافیاایی اساممی االمااا
چشمگیری دربارۀ تجار

در این دریا و کاانو هاا و مسایرهای اصالی آ آماده اسات کا از

جایگاه مهم آ ب ادوا کانو تجار

پررونق مدطه ای در سدههای چهاار تاا مشام هجاری

لکایت دارد .از نیمۀ سدۀ دهم/مانزدهم ،ب دنبال پیشروی نظامی روسی در مسیر ولگا و دمت
قبچاق و تصرف لاجیالرخا  ،روندی آغاز مد ک سارانجا با فرادساتی و اماراف روسایۀ
تزاری بر این دریا و سرزمینهای مسلما نشین پیرامو آ انجامید .نتیجۀ تدریجی ایان روناد،
ترییر موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر در ارصۀ جهانی باود کا آ را مایتاوا در چاارچو
نظریۀ نظا جهانی والرمتاین تبیین کرد .در نومتار پیشرو تمش میمود از همین مدظر تحاول
موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر از کانو تجار دریایی در بخشی از جهاا اسام با محاور
سیاست استعماری روسیۀ تزاری در مرق بررسی مود .هدف آ است ک با تمرکز بر یکای از
کانو های ارتباالی جها اسم  ،جلوهای از نهش اامل اساتعمار در افاول اقتصاادی و تمادنی
جها اسم بررسی مود .این بررسی با رویکردی باینرمات ای و مبتدای بار تحلیال و تیسایر
االماا موجود در مداب نومتاری و اسداد دست اول در چارچو نظریۀ نظا جهاانی مادر
انجا مده است .نتیجۀ بررسی نشا میدهد ک موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر در فاصلۀ نیماۀ
سدۀ دهم/مانزدهم تا آستانۀ سدۀ سیزدهم/نوزدهم ترییر کرد .الت محوری این ترییار ،راهبارد
توسع اللبان و تمش نظا مدد لاکما روسی برای تعریف جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی
و اهمیتیافتن تجار

با مرق بود ک دریای خزر محور اصلی آ ب ممار میرفت.

كليدواژهها
ایرا  ،تجار دریایی ،توسع اللبی ،دریای خزر ،روسی تزاری ،نظا جهانی مدر  ،والرمتاین.
* نویسددۀ مسئول

E-mail: j.morshedloo@modares.ac.ir
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مقدمه
از دیدگاه تاریخی ،دریای خزر دستکم تا نیمۀ نخست سدۀ سیزدهم/نوزدهم بخشی از قلمارو
تجاری جها اسم و للهۀ پیوند بازرگانا مسلما با روسی و اروپاای مارقی باود .در میاا
مردمی ک این تجار

جهانی محدود را میان داری میکردند ،ایرانیا اام از ساکدا کرانا هاای

جدوبی ،مرقی و غربی تا بادکوب و دربدد نهش ب مراتب فعالتری دامتدد .گزارشهاای زیاادی
ک از گذمتۀ دور تا چدد سدۀ اخیر بر جای مانده است از لضور مرد ایرانی در کران های این
دریا و فعالیت تجاری آ ها بر بستر آ لکایت دارد .گزارشهاای سایالا و جررافاینگاارا
یونانی ،مداب پرممار دورۀ اسممی ،آثار سایالا غربای و لتای برخای گازارشهاای رسامی
روسها از مواهد این ادااست .با این هم  ،از نیمۀ دو سدۀ دهم/مانزدهم روندی آغااز ماد
ک در نتیجۀ آ دریای خزر از یک لوزۀ آبی اسممی ک بیشتر فعالیت بازرگانی و اقتصادی آ
در اختیار تاجرا ایرانی بود ب یک لوزۀ آبی راهبردی ترییر کرد کا یاک قادر اساتعماری
مسیحی یعدی روسیۀ تزاری نهش اساسی در روند معادل های آ دامت .این ترییر راهباردی با
هما میزا ک بر سرنومت تاریخی مرد مسلما ایان مدطها و در ر س آ هاا ،ایرانیاا اثار
گذامت ،سهم زیادی نیز در ارتهای جایگاه جهانی روسی ب مثابۀ یک قدر

بینالمللی دامات.

در نومتار پیشرو تمش مده است جایگاه دریاای خازر در راهبارد توساع اللبای اساتعماری
روسیۀ تزاری در برابر دو لوزۀ پیرامونی این دریا یعدی قیهاز و آسیای مرکزی ارزیاابی دوبااره
مود .نویسدده معتهد است ک تسلط بر دریای خزر بخشی مهم و بدیادی از راهبارد اساتعماری
لکومت تزاری بود و روسها دستکم از اواخر سدۀ یازدهم/هیدهم ب بعد برنام ای اندیشیده
و راهبردی را در این زمید الرالی کردند و پیش بردند.
پيشينه و ضرورت پژوهش
با وجود جایگااه ویا ۀ دریاای خازر در تااریخ رواباط ایارا و روسای و ضارور

ماداخت

تحولهای تاریخی ناظر بر آ  ،ب زبا فارسی در این موضوع پ وهشهای انادکی انجاا ماده
است .در بیشتر پ وهشهای مربوط ب دریای خزر ،این موضوع یا از چشمانداز تحوال

چداد

دهۀ اخیر بررسی مده است یا تاریخ البیعی ،زیستبو و جررافیایی البیعی آ محوریت دامت
است .لجم چشمگیری از این پ وهشها ب مسائل رژیم لهوقی این دریا در چداد دهاۀ اخیار
اختصاص یافت است 0.برخی پ وهشگرا نیز بررسی گذرایی از تاریخچ و پیشیدۀ ناا گاذاری
 .0نمون هایی از این پ وهشها ابار اند از:
Movahhed, 1996: 60-65, Koolaee, 1997: 19-36, Jawdat and Teimouri Khane Saray,
2000: 16-25, Mojtahidzadeh, 2000: 74-87, Sarraf Yazdi, 2007: 40-57, Khani and
Karimipour, 2012: 21-44.
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در دریاای

خزر و اهمیت و سرنومت آ در دورۀ مدر ندامت اند .در میا پ وهشهای موجود با زباا
انگلیسی ،میرفددرسکی ب الور مشخص تاریخچۀ سیاسی و دیپلماتیک دریاای خازر را بررسای
کرده است .اما میرفددرسکی نیز فراتر از ارائۀ گزارمی از روند تحوال دیپلماتیاک مارتبط باا
این دریا نرفت و توجهی ب مدطق لاکم بر سیاست روسی در برابر دریای خازر با مثاباۀ اامال
اصلی ترییر در موقعیت ژئوپلیتیک آ ندامت است .ضمن ایدک تمرکز اصلی این کاار بار دورۀ
متأخر تاریخ دیپلماتیک دریای خزر است .همچدین یک کاستی قابل مملظ در ایان پا وهش،
(Mirfenderesky, 2001: 5-

غیلت از مداب و اسداد روسی ب وی ه نهش ها و اهمیات آ هاسات
 .)25مهالۀ ارزممدد دوپمنول در دانشدامۀ ایرانیکا نیز برای رسید ب مداختی کلی و مهادماتی
از پیشیدۀ البیعی و تحولهای سیاسی این دریا سودمدد است .اما ب اقتضای قالاب دانشادام ای،
رویکرد مسئل محور ب تحولهای این دریا ندارد (.)De Planhol, 1990/5: 48-52
طرح مسئله و چارچوب نظري
ترییر ژئوپلیتیک تجار محور دریای خزر را میتوا برآیددی از تحولی کم دامد دانسات کا
از سدۀ دهم/مانزدهم ب بعد جها را درنوردید و روابط لاکم بر آ را از اساس ترییار داد .در
نتیج این تحول کم دامد  ،تواز نسبی تاریخی میا جها اروپاایی و مارق دگرگاو ماد و
یک نظا اقتصادی جدید در جها مکل گرفت .ایمانوئل والرمتاین این ترییار را باا نظریا ای

موسو ب «جها -نظا مدر » 8تببین کارده اسات .در چاارچو

ایان نظریا  ،جهاا از سادۀ

مانزدهم ب بعد ماهد نظا جدیدی در ارصۀ روابط جهانی بر محور اقتصاد و تجار

بود کا

4

اروپای غربی در کانو آ قرار دامت .این نظا جهانی جدید س لوزۀ کانو  ،3نیم پیراماونی
و پیرامونی 5دامت ک اقتصاد کشورهای واقا در آ را با ماوازا تکاوین و توساعۀ لاوزۀ

کانونی دچار تحول کرد .بدابر الگوی نظری والرماتاین ،ایارا نیاز زماانی از دورۀ پیشاامدر ،
در میا پ وهشهای نوع دو  ،اثر لطفاهلل میخام پایاا ( )Mofakham-Payan, 1996از نظار مامول آ بار
تاریخ البیعی ،سیمای زیست محیطی و اقلیمی و برخی االماا

ناظر بر روابط ایرا و روسی بر محور این دریاا،

اهمیت وی ه دارد .پ وهش کاظمبیگی ) )Kazembeyki, 2005ب موضوع رقابت قدر های روسای و بریتانیاا
در لوزۀ دریای خزر و در دورهای متأخر پرداخت است .پ وهش بریماانی ( )Barimani, 1976نیاز با واساطۀ
االمااتی ک دربارۀ تاریخچۀ دریای خزر ب دست میدهد گزارش سودمددی است.
 .0برای نمون هایی از این پا وهشهاا نگااه کدیاد با Afshar (Sistani): 2016: 145-153؛ Varahram,
.1988: 72-95, Takmil Homayoun, 2000
2. Modern World-System
3. Core
4. Semi-peripheral
5. Peripheral
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مریک یک اقتصاد جهانیِ محدود بود .اما این موقعیت متداسب با ترییر موازن ب ساود غار
در چارچو

و

مدطق نظا اقتصاد جهانی مدر ب «پهدۀ بیرونی» 0و سپس «پیرامونی» ترییار کارد

( .)Wallerestein, 2011/1: 347-357در نومتار لاضر تمش میمود با تمرکز بر دریای خازر،
بُعدی از این تحول و پیامد آ برای ایرا و جهاا اسام ردیاابی ماود .مبداای ایان نوماتار
االمااتی است ک از اسداد و مداب دست اول ب زبا های مختلف استخراج و در جهت تحهاق
هدفهای نومتار بررسی و تحلیل مده است .این نوماتار باا رویکارد باینرمات ای و الگاوی
تحلیلی و توصییی انجا مده است .بدین معدا ک هم زماا باا توجا با ماهیات ژئوپلیتیاک
راهبرد استعماری روسیۀ تزاری ،روند تاریخی تحهق این راهبرد و نتایج آ با استداد ب ماواهد
تاریخی و مبتدی بر رهیافت استدتاجی اثبا گرا تحلیل مده است.
ژئوپليتيک دریاي خزر در عصر پيشامدرن
تا پیش از نیمۀ سدۀ دهم/مانزدهم ،لاوزۀ آبای خازر بخشای از مابکۀ تباادلهاای تجااری و
فرهدگی جها اسم با دمت قبچاق و اروپای مرقی بود .بلرارها کا بخشای از آناا از سادۀ
چهار /دهم ب بعد ب اسم گرویدند و اقوا اروپای مارقی از جملا اساموها (صاهالب ) ایان
تجار

جهانی با مسلمانا را میانجیگری میکردند .در هما لال ،کران های جدوبی و غربای

دریای خزر از دهستا در جدو مرقی تا دربدد در غر بخشی از قلمرو دودما هاای ایرانای
بود ک از این تجار سود میبردند .در پسکرانۀ مرقی تجارتی ب نسبت پررونق میا خوارز ،
فرارود و ترکستا با دمت قپچاق و اقوا دمتنشین ممالی جریا دامت .افزو بر االماااتی
ک در مداب جررافیایی و سیرنام ای از این رونق تجار

دریاایی لکایات دارد (

Ibn Fażlân,

1960: 113-166, Ibn Hawqal, 1967/2: 392-398, Ibn Khordaḍbeh, 1967: 154, Mas’udi,
 ،)1970/2: 18-19, Ibn Rustah, 1892: 145-146, al-Gharnâtî, 2003: 52نتااایجی ک ا

پ وهشگرا برجست ای چو نونا و کوالف بر مبداای پا وهشهاای ساک مداسای با دسات
داده اند نیز از لجم چشمگیر ،گساترۀ جهاانی و ساطپ پیشارفتۀ ایان تجاار

لکایات دارد.

تجارتی ک دامدۀ آ از همۀ نهاط جها اسم تا اروپای مرقی و لوزۀ اساکاندیداوی گساترده
بود و سک های اسممی ضر

برداد ،بخارا ،البرستا و نیشابور ارز اصلی مبادل در آ ب ممار

میرفت .بدابر همین یافت های سک مداسی ،دریای خزر کانو پیوند مبکۀ تجار

جهانی از راه

خشکی بود ک هدد ،چین و ایرا را از راه مسیرهای مدتهای با بدادرهای ایان دریاا از خاا
فرارود ،خوارز و ایالتهای ممالی ایرا ب باکو ،دربداد و لااجیترخاا و از آنجاا با بدادر
سرداق در کریم  ،دریاای سایاه و اروپاای مارقی پیوناد

مایداد( Noonan, 1998: 248-282,

.)Kovalev, 2011: 44-45
1. External
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در سدۀ چهار /دهم ،ب دنبال کاهش قدر
ممال و ممال غر
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خزرها ک نزدیک ب س سده قدر

مسالط در

دریای خزر بودند و تسلط روسها بر بخش میانی دمت قپچاق و لاوزۀ

ولگا ،امدیت تجاری دریای خزر ب الور موقت ب خطر افتاد .لتای در چداد نوبات کرانا هاای
جدوبی و جدو غربی این دریا هدف دستبرد راهزنا دریایی روس قرار گرفت کا از راه رود
ولگا ب کران های آ دست یافت بودناد (

Ibn Isfandyâr, 1941: 266, 302, Mar’ashi, 1850:

دریاای خازر

 .)302, Ibn Miskuyah, 2001: 265-267همزما  ،سرزمینهای مارق و جداو

ارصۀ تاختوتازها و جاب جایی جمعیتی اقوا غُز مد ک نزدیک ب دو سده با درازا کشاید و
ناامدی و بیثباتی نتیجۀ آ بر روند پررونق تجار در سدههای نخستین اسممی اثر گذامت .با
وجود این ،وضعیت پیش گیت  ،در نیمۀ سدۀ هیتم/سیزدهم و ب دنبال تسلط مراوال بار دمات
قپچاق بار دیگر ب نی مسلمانا ترییر کرد (.)De Planhol, 1990/5: 49
مساایرهای اصاالی تجااار

در دریااای خاازر کمااابیش در دورۀ اسااممی ثاباات مانااد.

پررفتوآمدترین آ ها نخست مسیر ب نسبت کوتاهی بود کا ماب جزیارۀ میاا قشامق را در
کرانۀ ممال مرقی ب مصب رود ولگا (اتل) وصل میکرد .این مسایر ماریا تجااری را کا از
چین و هدد ب بخارا و خوارز مایرساید و بخاش مهمای از مابکۀ تجاار
پیشامدر بود ب رود ولگا (اتل) وصل میکرد و ب برکت رونق این تجار

جهاانی در دورۀ
باود کا در مسایر

آ مهرهای کهدی چو سویا  ،سهسین ،سرای کهد و ناو و لااجیترخاا ماکل گرفات و
توسع یافات ) .(Al-Gharnâtî, 2003: 126-127مسایر دو مامال ایارا را از راه لدگرگااههاا
(فرض ها) و بددرهای دهستا  ،فرحآباد ،ساری ،آمل و بابل ب محمودآباد غازانی ،سالیا  ،بااکو،
نیازآباد ،مابرا و دربدد در غر

و تارخو ،سمددر ،لاجیترخا در ممال غربی و ممال پیوند

میداد .هر یک از این لدگرگاهها و بددرها در دورهای از تاریخ تجاار
دامتدد .برای نمون  ،محمودآباد واق در مصب رود کُار در جداو

در دریاای خازر روناق

غربای ،در دورۀ ایلخاانی و

تیموری رونق یافت و در سدههای بعد جای خود را ب ساالیا داد .در دورۀ صایوی با ویا ه

نیمۀ دو این دوره ،نیازآباد 0در کرانۀ غربی و فرحآباد در کرانۀ جدوبی پرروناقتارین بدادرهای
ایرانی دریای

خزر بودند (.)Hanway, 1753/1: 10-11, Курукин, 2010: 14-19
8

امدیت نسبی ک از اوایل سدۀ هشتم/چهاردهم ب بعد در پداه صلپ مرولی فراهم مد و باار
دیگر ،زمیدۀ پیوند تجاری چین و هدد با ایرا  ،دمت قپچاق ،قیهاز و لوزۀ دریای سایاه فاراهم
گشت ب سهم خود ب رونق دوبارۀ تجار در لوزۀ دریای خزر کمک کرد .این رونق نسبی تا
جایی بود ک لتی تاجرا ایتالیایی نیز خطر نشستن بر کشتی در دریای خزر را بر خود هماوار

 .0در مداب روسی و نهش ها Nizavoi/Nizabat
2. Pax Mongolica
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کردند و رهسپار تجار

در لاوزۀ ولگاا مادند (.)Barbaro and Contarini, 1873: 151-156

این دوره ماهد مکوفایی تجاری در مصب ولگا و ظهور کاانو هاای ماهری پررونهای چاو
سهسین ،سرای نو و لاجیترخا بود .هم سرای نو و هم لاجیترخا از یورش تیمور آسایب
جدی دیدند و سرای نو در امل از میا رفت ( .)De Planhol, 1990/5: 50اما لااجیترخاا
(آستراخا بعدی) بار دیگر الیا مد و بر اساس گزارشهایی ک سیالا و جهاانگردا ااام از
روس ،اروپایی و مسلما ب دست دادهاند ،این مهر در سدۀ دهم/مانزدهم و در آستانۀ تصارف
ب دست ایوا مخوف ب بددری پررونق و بزرگ تبدیل مده بود ک تاجرانی از نهااط مختلاف
جها آ روز از جمل هدد ،ترکستا و فرارود ،ایرا و دمات قپچااق در آ با کاار مشارول
بودند (.)Morgan and Coote, 1886/1: 57-60, Barbaro and Contarini, 1873: 151-156
در کدار لاجیترخا  ،بددرها و لدگرگاههای جدوبی و غربی دریای خزر نیز بار دیگر روناق
گرفتدد؛ چدد تاجر ایتالیایی ک در نیمۀ دو سدۀ نهم/پانزدهم و در آساتانۀ تسالط روسهاا بار
لوزۀ ولگا ،ب مدظور زمید سدجی گشود یک مسیر تجاری از دریای خزر با ولگاا و روسای ،
بازدیدی از این لوزه داماتدد از پویاایی چشامگیر تجاار در بدادرهای ایرانای آ از جملا
محمودآباد ،بادکوب و دربدد خبر دادهاناد .با نوماتۀ یکای از ایان تااجرا چدادین کشاتی در
محمودآباد پهلو گرفت بود ک از استرآباد ،مازندرا و گیم ب آ مکا آمده بودناد

( Barbaro

 .)and Contarini, 1873: 151-156تاجر دیگری ک در سال  0512/105از دربدد و باکو بازدیاد
دامت از رونق تجار میا این بددرها باا لااجیالرخاا خبار داد (.)Grey, 1873: 113-114
بدابر گزارش سایمونف ،دستکم تا آغاز سدۀ دوازدهم/هجدهم ایرانیا کرانا هاای جداوبی در
کدار ترکمنها و مردما خوارز و فرارود نهش اصلی را در تجار
(.)Соймонов, 1763: 257-279

دریای خزر اییا میکردناد

آستانۀ عصر مدرن و چرخش اقتصاد جهانی
تصرف لاجیترخا در سال  0556/163توسط ایوا چهار مشهور ب مخاوف با الاور قطا
نهط اطیی در تاریخ سیاسی و تجاری دریای خزر بود .ایان رویاداد بارای تاتارهاای مسالما
دمت قبچاق تلخ و ناگوار و با تاراج مهر و کشتار اهالی آ و آتشزد مسجدها و مدرسا هاا
همراه بود ) . (Halperin, 2009: 187-188, Ramzi, 1908/2: 254تصرف لاجیترخاا زمیداۀ
تسلط روسهای ارتاودکس را بار سرنومات مسالمانا تاتاار و بلراار و نیاز ،جامعاۀ مهااجر
خوارزمی و ایرانی لاجیترخا فراهم آورد .سلطا اثمانی ک خود را رقیب جدی روسای در
این لوزه و موظف ب پاسداری از مداف مسلمانا میدانست ،با فرساتاد لشاکری با دمات
قپچاق واکدش نشا داد ،اما این اقدا ب الت بُعد مسافت ،ضاعف نظاامی و موفهیات تازار در
یارگیری از لکومتهای محلی ممال قیهااز در امال راه با جاایی نبارد

( Khodarkovsky,
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 .)2002: 115-117با وجود این ،دستکم تا پایا دورۀ صیوی هدوز نشان ای از تمش هدفمداد
لکومت تزاری برای تسلط بر دریاای خازر دیاده نمایماود .از گازارشهاای جدکیدساو و
همراها وی نیز می توا دریافت ک دولت صیوی ب محض تسلط بر مایروا بارای تأسایس
یک مسیر تجاری از راه دریای خزر ب لاجیترخا گا بردامت و تأسیس یک بددرگاه جدید
ب نا نیازآباد در مکانی پایینتر از دربدد در همین زمید باید تیسیر مود

( Morgan and Coote,

 .)1886/2: 221-222, 384نیازآباد در دورههای بعد رونق چشامگیری را تجربا کارد و للهاۀ
اصلی پیوند تجار

ایرا و روسی از الریق دریای خزر بود.

0

تجااار جهااانی ایاارا از راه دریااای خاازر ،در نیماۀ دو دورۀ صاایوی با اوج رسااید و
رفتوآمد گاروههاای تجااری اروپاایی و روس از راه ایان دریاا با ویا ه در نیماۀ دو سادۀ
یازدهم/هیدهم بسیار چشمگیر بود .اهمیت تجار

ابریشم میا ایارا و روسای در نیماۀ دو

سده یازدهم/هیدهم تا جایی بود ک گروهی از تاجرا ارمدی با نیوذ در روسای بارای ترغیاب
تزار ب بستن قرارداد و واگذاری امتیاز انحصاری این تجار  ،تخت الماس ب وی هدی دادند.
این اقدا تزار را تشویق کرد تا در سال  0173/0667با ایشا قراردادی ببددد ک در چارچو
آ  ،بازرگانا ارمدی سهم چشمگیری از تجاار

لاوزۀ دریاای خازر با روسای را با خاود

اختصاص میدادند ( .)Куканова, 1977: 81-88, Kotilaine, 2005: 458از سوی دیگر ،امدیت
نسبی و رونق اقتصادی در ایرا زمیدۀ مداسبی فراهم آورد تا بازرگانا هددی نیز ایرا و دریای
خزر را مسیر جذابی برای توسعۀ تجار با روسی تشخیص دهدد .لضاور فعاال و چشامگیر
تاجرا هددی در مهرهای مختلف ایرا و نیز لاجیترخا مااهدی بار ایان ادااا باود .بداابر
پ وهشهای انجا مده لجم و کیییت این تجار

در نیمۀ دو سادۀ یازدهم/هیادهم و اوایال

سدۀ دوازدهم/هجدهم اوج گرفت تا جایی ک توج دولت تزاری را ب ضرور
و توسعۀ تجار

با هددوساتا برانگیخات

لمایت از آ

( Wanner, 2013: 40-50, Gopal, 1988: 16-111,

.)Юхт, 1994: 229-236

درست در اوج این روابط ،رویداد استدکا رازین رخ داد ک ضرب ای جادی با ایان روناق
روزافزو بود؛ وی رهبر قزاقهای مورمی دُ بود ک لاضر ب تمکین از سیاست تمرکزگارای
تزار نبودند و ضرب زد ب تجار دریاای خازر را راه مایثری بارای فشاار بار اقتادار رو با
گسترش او تشخیص داده بودند .استدکا رازین و مورمیا همپیماا وی در ساالهاای-0671
 0160-0168/0670لاجیترخا را غار
 .0دربارۀ اهمیت نیازآباد و جایگاه آ در تجار

کردند و ب آتش کشیدند ،ساپس با دریاای خازر
ایرا و جها در اصر صیوی نگاه کدید با Гербер, 1760:

32؛ Котов, 1958: 32-33, Соймонов, 1763: 37-38, Лыcцов, 1951: 73-74, Бушев,
1978: 36-39, Курукин, 2010: 33؛ Le Brun, 1725/3: 476-477, Struys, 1681: 233,
.Hanway, 1753/1: 260, Matthee, 2006: 55
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هجو بردند و ب کشتیهای تجاری و بددرهای ساللی ایرا دستبرد زدند .این رویداد خااالرۀ
مبیخو های روسهای کهن در چدد سده پیش را زنده کرد و امدیت و رونق تجاار

ایارا و

(Дорн, 1875: 38-43, Kotilaine, 2005: 460

روسی در دریای خزر را تا مدتی ب اهاب بارد
 .)Gmelin, 2013: 41-51,با وجود این ،دولت روسی را ک اکدو بیش از پیش ارزش تجاار
محور جدو

را دریافت بود ،برای تأمین امدیت این تجاار

جدوبی ولگا ب تکاپو انداخت.

0

و تهویات اقتادار خاود در لاوزۀ

 .2برنامۀ اكتشاف دریاي خزر
اهمیت روزافزو دریای خزر در تجار

آسیایی روسی و ضرور

مداخت و تسالط بار ایان

دریا لکومت تزاری را از اواخر سدۀ یازدهم/هیدهم وادامات تاا در جهات اکتشااف آ گاا

بردارد ( 8.)Kagarlitsky, 2008: 158-169تا این زما بر اساس مدار و مداب موجود روسها
از دریای خزر و مداالق پیرامو آ مداخت ناقصی دامتدد .مشهورترین گزارش بااقی ماناده از
یک روس دربارۀ دریای خزر قبل از سدۀ دهم/مانزدهم سیرنام ای است ک از آفانسی نیکیتین
برجای مانده است .اما نیکتین نیز گزارش بسیار کلی و نارسایی از مسایرهای دریاایی رایاج در
آ زما ب دست داده است ک از لاجیترخا ب دربدد و از آنجا ب گایم کشایده مایماد
( .)Никитин, 1958: 12-13نخستین گا جدی بارای اکتشااف دریاای خازر را تازار الکسای
میخائیلویچ رومانف در سال  0133/0684بردامت .وی فرماانی در ایان ماورد صاادر و زمیداۀ
تبدیل لاجیترخا ب بددری راهبردی را فاراهم کارد ( .)De Planhol, 1990/5: 49یاک ساال
پاایش از صاادور فرمااا تاازار ،تاااجر روس دیگااری با نااا فااد

کاااتوف در ساایری کا از

لاجیترخا ب نیازآباد در کرانۀ غربی دریای خزر و سپس اصایها دامات االماااتی درباارۀ
اهمیت دریای خزر گرد آورده بود (.)Котов, 1958: 30-38
با وجود این ،االماا اولی از وضعیت دریای خزر و کران هاای آ را نا روسهاا بلکا
گردمگرا اروپایی گرد آوردند ک از اواخر دورۀ تیموری ب بعاد در پای گشاود یاک مسایر
تجار

از دریای خزر بودند .در این میا تاجرا ایتالیایی پیشگا بودند و االمااتی کا آ هاا

ب غر

مکتاب

مدتهل کردناد در کداار ذهدیات قادیمی اروپاییاا از ایان دریاا در چاارچو

بطلمیوسی ،مبدای الرالی نهشۀ دریای خزر در االلس کاتاال

3

و توساط نهشا نگاارا دیگاری

 .0رازین و همراها وی در سال  0661با پومش تاجر ب بددر فرحآباد و برخی بددرگاههای دیگر در کرانۀ گیم
و مازندرا و استرآباد هجو آوردند و نوالی را تاراج کردند (.)Дорн, 1875: 38-43

 .8برای بررسی اجمالی اما ناقص از پیشید نهش نگاری دریای خزر نگاه کدید ب .Bigdeli, 2003: 389-400 :
3. Catalan Atlas
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چااو فاارا مااائورو( 0د ). 0464 .و ابراهااا اورتلیااوس( 8د ). 0512 .از ایاان دریااا گشاات
) .(Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 430-543جدکیدسو و همراهاا وی نیاز از جملا ایان
گروه دو و خود نمایددۀ تحولی بودند ک در موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر آغاز ماده باود.
این گروه در لدود  167/0561یعدی درست چددسال پس از تصرف لاجیترخا با روسای ،
بخارا و ایارا سایر کردناد .آناا نمایدادگا مارکت بریتانیاایی با ناا «مساکوی» بودناد و
میخواستدد مسیری تجاری از ولگا بگشایدد ک قارار باود اروپاا را از راه خلایج آرخانگال با
دریای خازر و پیراماو آ وصال کداد ( .)Morgan and Coote, 1886/1: 59-60, 97-98ایان
گروه ،در واق پیشآهدگ موجی از سیار های اروپایی بود ک در سادۀ بعاد بار مامار آ هاا
افزوده مد و نمایددگا انگلستا  ،هلدد و دو هولشتاین سهم چشمگیری از آ ها را با خاود
اختصاص دادند .االمااتی ک ااضای این گروهها دربارۀ فاصلۀ زمانی ،مسیرهای ابور و مارور
و کیییت دریانوردی در دریای خزر گردآوری کرده بودند مدب ارزندهای برای مداخت روسها
از این دریا و کران های آ باود .چداا کا یاک گاا مهام و دورا سااز در ایان زمیدا را آدا
اولئاریوس ،دانشمدد برجستۀ آلمانی و اضو گروه سیار دو هولشتاین ب دربار مااه صایی
بردامت؛ وی در سیر دریایی از لاجیترخا ب نیازآباد نهش ای از دریای خزر و کراناۀ غربای
آ ترسیم کرد ک نخستین نهش ب نسبت واق نما از دریای خزر تا ب آ روز و نهط اطیای در
تاریخ نهش نگاری ایان دریاا باود ) . (Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 535-542باا افازایش
آگاهی در مورد وضعیت دریانوردی در دریای خزر و ب وی ه پس از تثبیت اقتدار سیاسی دولت
صیوی بر میروا ک با توسعۀ بددرهای نیازآباد و فرحآباد وارد مرللۀ جدیدی مده بود ،ماور
و موق تاجرا اروپایی برای آزمود این مسیر تجاری جدید ب مراتب بیشتر مد .در نیمۀ دو
سدۀ یازدهم/هیدهم چددین گروه سیار
االماا

اروپایی مسیر لاجیترخا ب نیازآبااد را پیمودناد و

جدیدی دربارۀ وضعیت دریای خزر گردآوری کردند .مجمواۀ این اقدا هاا زمیدا ای

برای مکلگیری تصویر جدیدی از دریای خزر و اهمیت آ در ذهن روسها مد.
 .1تکوین راهبرد استعماري در برابر دریاي خزر و پيرامون آن
ظهور پتر یکم در صحدۀ سیاسی روسی نهط اطیی ،ن فهط در تاریخ این کشور بلک در تااریخ
دریای خزر و سرزمینهای پیرامو آ بود .پتر در کدار مجمواۀ اقدا هایی ک برای نوساازی و
غربیکرد روسی انجا داد ،توج وی های ب صدعت دریانوردی و کشاتیرانای دامات و ایان
سیاست بر لوزۀ ولگا و دریای خزر نیز تأثیر گذامت .تا پایش از ایان ،صادعت دریاانوردی و
کشتی رانی روسی ب آ لد از پیشرفت نرسیده بود ک امکا تأسیس ناوگا پیشرفت در دریای
1. Fra Mauro
2. Abraham Ortelius
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خزر فراهم مود .گروههای دیپلماتیک و تاجرا روس ترجیپ میدادند ب جاای پاذیرش خطار
سیر از لاجیترخا ب رمت ،مسیر قدیمی و کمخطر لاجیترخاا با دربداد یاا نیازآبااد را
بپیمایدد ( .)Hanway, 1753/1: 11وانگهی ،دولت روسای هداوز با آ لاد از اقتادار سیاسای
دست نیافت بود ک بر لوزه دُ و ولگا تسلط کاافی دامات باماد .ماورش قازاقهاای دُ با
سرکردگی استدکا رازین ماهد برجست ای از این ضعف اقتدار سیاسی بود .چالش جادی دیگار
در برابر تکوین ساختار امپراتوری تزاری ،توسعۀ دامدۀ اقتدار تزار ب پهدۀ گستردهای بود کا در
نگرش جررافیایی مسلمانا ب دمت قبچاق مشهور است و سکونتگاه دیرین جمعیت پرمامار
صحرانشین با خاستگاه قومی و فرهدگی متدوع باود ( .)Khodarkovsky, 2002: 76-125تسالط
بر این اقاوا و «متماد کارد » آ هاا مارط ضاروری توساعۀ سیاسای و نوساازی سااختاری
امپراتوری بود .نکتۀ سو  ،نبود االماا

دقیق از سیمای جررافیایی و توپوگرافیک دریای خازر

و کران های پیرامو آ بود .رف این کاستی ب اقدا های اکتشاافی و ترسایم نهشا هاای دقیاق
0

نظامی نیاز دامت.
در آغاز سدۀ دوازدهم/هجدهم ،مجموا ای از ااملها ،پتر یکم را برانگیخات تاا سیاسات
وی های در برابر دریای خزر ب کار گیرد؛ اهمیت تجار

با خیوه ،بخارا ،ایرا و هداد ،تهدیادی

ک از نالیۀ راهزنا دریایی متوج تاجرا روس بود و سرانجا  ،جذابیت دریای خزر ب اداوا
مسیری برای تسلط بر کران های آ و در صور

امکا توسعۀ دامدۀ نیوذ روسی ب سرزمینهاا

بودند (Курукин, 2010: 14-30, Kostenko, 2004: 112-

و آ های گر جدوبی از این جمل
 .)125همۀ این انگیزهها خود بر محور تحول بزرگتری ماکل گرفات و آ ترییار در جایگااه
جهانی روسی و تمش در جهت گذار از لوزۀ نیم پیرامو ب کانو در نظا نوین جهانی باود.
پیش مرط این تحول ،تمرکزگرایی سیاسی و نوسازی صادعتی در داخال ایان کشاور و پیاماد
جهانی آ ظهور روسی در جایگاه یک قدر

استعماری مدای بود .مرللۀ مهمی از این ترییار

راهبردی در دورۀ زمامداری پتر و ب رهبری خردورز و آیددهنگر وی مدیریت مد .پتر پاس از
پیروزی در جدگ ممال و تثبیت قدر

روسی در ممال مرق اروپا ،فرصات یافات تاا توجا

خویش را بر ساماندهی وضعیت مرزهای جدوبی متمرکز کدد .بداابر گزارمای کا کساتدکو با
دست داده است پتر توج وی های ب سرزمینهای جدو

مرقی دامت و در میاا دساتورهایی

ک خطا ب بکوویچ چرکاسکی ،ماهزاده چرکس و سییر پتر ب دربارِ خا خیوه صاادر ماده
بود ،گردآوری االماا و بررسی امکا بازگشایی یک مسیر آبای از رود جیحاو با دریاای
خزر نیز ب چشم میخورد ) .(Kostenko, 2004: 121-128ایان سیاسات پتار کا مبداای سادد

 .0دربارۀ پیشیدۀ نهش نگاری جدید در روسی و نهش اروپاییا در این زمید نگاه کدید ب .Hughes, 1993: 3-33 :
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مشکوکی موسو ب «وصیت نامۀ پتر کبیر» قارار گرفتا اسات ،0بایش از هار چیاز از اهمیات
راهبردی تجارتی لکایت دامت ک تازار در هددوساتا جساتوجاو مایکارد .سیاساتی کا
جانشیدا وی نیز آ را با جدیت پیگیری کردند
پتر از سال  0704/0086مماری افسرا نظامی کارکشت در امر دریانوردی را کا برخای از
(.)Wanner, 2013: 44-59

آ ها چو کارل فا فارد  8و یوها گوستاو گربر 3خاستگاه اروپاایی داماتدد و برخای دیگار

چو فدور ایوانویج سایمونف 4روس بودند ،مأمور اکتشاف و نهش بارداری از دریاای خازر و
کران های آ کرد ( .)Бутков, 1869/1: 5-6گاروه فاا فاارد چداد ساال مشارول گاردآوری
االماا دربارۀ دریای خزر و نهش برداری از این دریا و کران ها و جزایر آ باود .نتیجاۀ ایان
پ وهشها را در سال  0034/0780در قالب نهش ای از این دریاا و کرانا هاای آ با آکاادمی
سلطدتی الو روسی تهدیم کرد .دیگرانی نیز در این زمید تمش کردند از جمل گوستاو گربار
ک در لشکرکشی پتر مشرول اکتشاف دریای خزر و کرانۀ غربی آ باود و نهشا ای با نسابت
دقیق از این دریا نیز فراهم آورد ( .)Гербер, 1760: 1-73با همۀ اینهاا ،کاار نهاایی در زمیداۀ
ترسیم نهشۀ المی و مستددی از دریای خزر ب گیو دولیل ،5دانشامدد و نهشا نگاار برجساتۀ
فرانسوی سیارش مد ک پتر خود در دورۀ اقامت در فرانس با او دیدار کرده بود .نهشۀ دولیال
نخستین نهشۀ دریای خزر بود ک تا آ زما با روش المی ترکیبی تهی مده بود .چدا ک الان
در پ وهشی مستهل بررسی کرده است االمااتی ک مبدای تهیۀ این نهش بود از مدااب مختلیای
گرد آمده بود؛ از جمل مماری گزارش بومی ،االماا سیالا و دریانوردا روس و اروپاایی
و یک االلس جررافیایی بومی ک متعلق ب ساولخا ساابا اوربلیاانی ،امارافزادۀ گرجای باود
( .)Allen, 1956: 137-150الرح دولیل ،دقیقترین و جزئیتارین نهشا از دریاای خازر تاا آ
روزگار بود و الرح پیشرفت تر از آ چدد سده بعد فراهم مد .در الرح دولیل جزیرهها و نهااط
کران ای دریای خزر نیز با دقت قابل قبولی ضبط مده بود و ب وی ه مختصا
و پسکرانۀ غربی یعدی لوزۀ قیهاز با جزئیا
ارزماامددی باارای گسااترش تصاارفا

جررافیایی کرانا

بیسابه ای تعیین مده بود .این نهشا راهدماای

روساای در لااوزۀ دریااای خاازر در ده ا هااای بعاادی

بود ) .(Vosughi and Sefatgol, 2016/2: 486-487همزما با این اقدا هاای اکتشاافی ،برناماۀ
تأسیس یک ناوگا دریایی در مصب رود ولگا در لاجیترخا نیز پیش برده مد ک گشاایش
آ اهمیت راهبردی دامت .آرتمی وُلیدسکی کا در  0033/0702در ر س گروهای دیپلماتیاک
رهسااپار مااماخی و اصاایها مااده بااود و در پومااش ایاان ساایار مأموریاات جاسوساای و
 .0دربارۀ این سدد و مبالث پیرامو آ از جمل نگاه کدید ب .Resis, 1985: 681-682, Subtelny, 1974: 663 :
2. Karl Van Varden
3. Yuhann Gustave Gerber
4. F. I. Soimonov
5. G. delisle
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ب دستآورد اخبار دامت در بازگشت ب ادوا نخستین فرماندار نظامی لاجیترخا گمامات
مد .بازسازی لاجیترخا و تجهیز آ ب یک بارانداز نظامی مادر و انتصاا

وُلیدساکی با

فرمانداری نظامی آ از آغاز دورۀ جدیدی در تاریخ دریای خازر لکایات دامات

( Gmelin,

.)2013: 51

از موربختی ایرانیا  ،برنامۀ بلددپروازانۀ پتر برای تسلط بر دریای خزر و کران های آ با افاول
اقتدار سیاسی دولت صیوی و آمیتگی لوزۀ پیرامو آ از جمل میروا و دریای خزر همزماا
مد .از اوایل سدۀ دوازدهم/هجدهم ایالت میروا و کرسی آ مماخی ،ارصۀ جاوال نیروهاای
اجتماای تمرکزگریز مد ک اقوا لزگی و آوار در ر س آ ها بودند .این ماورشهاا با محاصارۀ
مماخی و تاراج آ ب رهبری لاجی داود و متحدش ،سرخای خا لزگی مدجر مد .بار اثار ایان
واقع تجار خان های روسها نیز ب تاراج رفت و جمعیتی از تاجرا روس کا مامار آ هاا را
سیصااد نیاار باارآورد کااردهانااد با همااراه «چهارصاد هاازار تومااا » کاااالی ایشاا تااار و مااار
مد) .(Bakikhanov, 2004: 147-149هانوی ب بازرگا روسی اماره دارد کا سارمای ای معاادل
«دویست هزار کرو » از دست داد ( 0.)Hanway, 1753/1: 11این رویداد بهانۀ الز را با پتار داد
تا برنام اش را برای لشکرکشی از ولگا و لاجیالرخا ب ایرا و تصرف کران های دریاای خازر
را املی کدد .هدف اصلی وی ،جلوگیری از تسلط اثمانی بر دریای خزر و کران های آ بود کا
در صور

تحهق ،ضرب ای کاری ب قدر

رو ب گسترش روسی و مدااف تجااری چشامگیر آ

در آسیا وارد میکرد .در این زما  ،با توج ب ارتباطهای تجاری دورۀ متأخر صیوی و االمااا
گردآوریمده از نومت های جهانگردا و ب ویا ه ،دساتاورد سایار

آرتمای وُلیدساکی ،اهمیات

اقتصادی کران های ایرانی دریای خزر و تجار آ تا لاد زیاادی بارای پتار رومان ماده باود
( .)Лысцов, 1951: 16-34, Бушев, 1978: 236-247پتر بیدرناگ وارد امال ماد و هدگای را
مأمور امرال کران های ایرانی دریای خزر کرد و خود نیز در دربدد وضعیت را با تماماا نشسات
( .)Курукин, 2010: 63-78اما زما کافی نیافت تا از این لشکرکشی و امرال ایارا بهاره کاافی
ببرد .با این لال ،زمانی ک پتر کبیر در ساال  0036/0785درگذمات بدیااد راهبارد توساع اللبای
روسی در لوزۀ دریای خزر و کران های آ پای گذاری مده بود.
گذار به عصر مدرن؛ ميراث پتر كبير و سياست كاترین دوم
سدۀ دوازدهم/هجدهم ،دورۀ سرنومتسازی در تاریخ دریای خزر و ماهد ترییری اساسای در
تواز قوای ایرا و روسی در این لوزه بود .موقعیت جررافیایی دریای خزر و ظهور تادریجی
روسی در جایگاه یک قدر استعماری مدر ایجا میکرد ک رقابت اصلی بارای تسالط بار
 .0همچدین نگاه کدید ب .Aimé-Martin, 1780/4: 120-121, Бутков, 1869/1: 1-12 :
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آ میا ایرا و روسی جریا دامت بامد .مرگ پتر کبیر و بحارا جانشایدی پیاماد آ  ،برناماۀ
بلددپروازانۀ تزار برای تصرف کامل دریای خزر و والیتهای ایرانی پیرامو آ را مختل کرد و
فرصتی المیی را ک با سهوط دولت صیوی برای تحهق این رؤیا فراهم ماده باود از روسهاا
گرفت .از سوی دیگر ،در سال  0040/0787لاجیترخا گرفتار الااو مد و جمعیت زیاادی
از اهالی این مهربددر در لال توسع از میا رفت ( .)Gmelin, 2013: 51بیشوکام هامزماا ،
الهماسبهلی خا افشار (نادرماه بعدی) با تکی بر نبوغ سیاسی و نظاامی خاود توانسات در دو
ده  ،نیروهای پراکددۀ ایلی را زیر پرچم فرماندهی خود متحد و روسی و اثماانی را با تار
سرزمینهای امرالی در ممال و غر ایارا وادار کداد .ناادر یاک ساال پایش از تاجگاذاری
توانست روسها را ب پشات رود ساوالق در مامال دربداد اهاب براناد و در قارارداد گدجا
( )0735/0047ک با آنا ایوانوونا امضاا کارد لاق سیاسای ایارا بار جداو
کدد

قیهااز را تثبیات

).(Курукин, 2010: 346-367, Ahmadi, 2008: 194-197

با وجود این ،اهمیت راهبردی دریای خزر بارای لکومات تازاری رومان ماده و روناق
چشمگیر تجار روسی با آسیا و ضرور لیظ نیوذ در لوزۀ دریای خزر و در برابر اثمانی
ادامۀ راهبرد توسع اللبی پتر در این لوزه را ایجا

مایکارد

( Куканова, 1977: 100-134,

 .)Никонов, 2009: 149-170, Wanner, 2013: 40-51روسها دو ده فرصت یافت بودند ک
تکاپوهای اکتشافی و نهش برداری را با دور از هرگونا نگرانای از ساوی ایارا اداما دهداد.
گزارش هایی ک فدور سایمونف و یوها گربار هار دو از افسارا نظاامی برجسات در برناماۀ
اکتشاف دریای خزر و کران های آ ب دست دادهاند نشا میدهد ک این برناما در دها هاای
پس از درگذمت پتر نیز باا جادیت دنباال ماد .ساایمونف ضامن ارائاۀ گازارش میصالی از
چگونگی لشکرکشی دریایی پتار کا خاود در آ لضاور فعاال و مایثری دامات ،االمااا
کارآمدی نیز از پیشیدۀ تجار

در این دریا و وضعیت آ در دورۀ مورد نظر ب دسات مایداد.

همچدین ،گزارش سودمددی در مورد سیمای جررافیایی دریای خزر و جزایر و کرانا هاای آ ،
مسافتها و دیگر االماا

مورد نیااز بارای ماداخت ایان دریاا و تسالط بار آ آماده باود

( .)Соймонов, 1763: 30-135, 204-339یوها گوستاو گربر هلددی نیاز کا مانداد ماماری
دیگر از افسرا نظامی اروپایی در ارتش روسی ب خدمت درآمده بوده ،افزو بر تهیۀ نهشا ای
از دریای خزر و کران های آ گزارش دقیهی نیز از سکونتگاههاای کراناۀ غربای دریاای خازر
فراهم آورد ک استیادۀ نظامی دامت .در این گزارش االماا کارآمدی دربارۀ مدااب  ،سایمای
جررافیایی ،جمعیت و مرد مداسی ،مداب ثرو

و لاکمیت مکا ماورد نظار ارائا ماده باود

( .)Гербер, 1760: 25-75همزما باا ایان تحاولهاا ،روسای متاأثر از دگرگاونیهاای اصار
رومدگری و انهم های المی و فدی و صدعتی در غر

با متا

بیشتری در راه صدعتیماد

و غربیمد گا بر میدامت .نوسازی صدعتی و فرهدگی روسی ک در دورۀ پتار یکام ماتا
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گرفت بود ،در دورۀ کاترین دو و با پیروی وی از راهبرد همگرایی با غر

اداما یافات .ایان

تحول اقتصادی تا لد زیادی مدیو رونق اقتصاد تجاری روسی بود؛ اقتصادی کا تجاار
مرق سهم چشمگیری در آ دامت

باا

(Ananich, 2006: 394-398, Kotilaine, 2005: 442-484,

.)Wanner, 2013: 45-59

دموار بتوا اداا کرد ک سیاست نادرماه افشار برای تأسیس ناوگا نظامی مدر باا تکیا
بر توا یک مهددس انگلیسی ب نا جا التو پاسخ ب چالشی بود ک از سوی روسای متوجا
لضور سدتی ایرا در دریای خزر مده بود .التو در اصل نمایددۀ مرکت تجاری انگلیسی بود
ک در چارچو
تجار

توافق با روسی  ،مأمور بازگشایی مسایر تجااری دریاای خازر و توساعۀ ایان

ب هددوستا مده بود ( .)Spilman, 1742: 23-26در مهایس باا روسایۀ تازاری کا از
( Le Donne,

سدۀ نهم/پانزدهم ب بعد راهبرد معیدی را در برابر مرزهای جدوبی پیگیری میکرد
 )2004: 23-37, Sunderland, 2002: 33-55در ایرا  ،نبود ثبا سیاسی و ساختار دولت مدر

مان مکلگیری راهبردی معین در برابر دریای خزر و سیاستهاایی کا در ایان زمیدا گرفتا
میمد تابعی از تدابیر و دریافتهای مخصی پادماها بود .سیاست نادرمااه در برابار دریاای
خزر نیز از همین مدطق پیروی میکرد .با این لال ،بر اساس یادداماتهاای هاانوی ،بازرگاا
انگلیسی و نمایددۀ مرکت مسکوی ک در این زما ب دنباال توساعۀ رواباط تجااری باا ایارا
برآمده بود و مواهد سددی ،میدانیم ک اقدا های التو و وودروف ،همکار وی بارای تأسایس
ناوگا دریایی و تهویت لضور ایرا در دریای خزر با مخالیات و کارماکدی جادی روسهاا
روب رو مد ) .(Hanway, 1753/1: 192-198, Ahmadi, 2008: 326-328در هما لال ،هاانوی
ب یک واقعیت تأملبرانگیز نیز اماره میکدد؛ ایدک ایرانیها با وجود لضور تاریخی در دریاای
خزر و تجار سدتی در آ  ،در زمیدۀ فداوری دریانوردی و نیروی نظامی و تسلط بر بدادرها از
روسها بسیار اهبتر بودند ( .)Hanway, 1753/1: 195این اهبماندگی در زمیدۀ فدااوری باا
مرگ ناگهانی نادرماه و ناکا ماند برنامۀ تأسیس ناوگا دریایی در کرانۀ ایرانی دریاای خازر
میدا را برای ادامۀ سلط جویی روسها بر این دریا باز کرد.
با رویکارآمد کااترین دو ( ). 0716-0768دورۀ جدیادی از ثباا
روسی آغاز مد ک تا پایا لیا

سیاسای نسابی در

این فرمانروای قدرتمدد ادام یافت .کاترین دو خلف وفادار

پتر کبیر و ادام دهددۀ برنام های وی برای ارتهای جایگاه جهانی روسای باود .در دورۀ کااترین
روابط روسی با اروپا کم و بیش صلپآمیاز باود و وی بار توساعۀ درونای ایان کشاور تمرکاز
بیشتری دامت .اما در مهایس با دورۀ پتر ،راهبرد گسترش دامدۀ نیوذ روسی در راستای جداوبی
و جدو غربی با مد و تمرکاز بیشاتری دنباال ماد ( Cohen, 1996: 55-68, Sunderland,
 .)2002: 45-51کدیاااز گریگااوری پااوتمکین ،0صاادرااظم و مشاااور نزدیااک کاااترین خااود
)1. Gregory Alexandrovitch Potemkin-Tavricheski (1739-1791
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را بار

اهده دامت .در سال  0771/0024دانشمدد جوانی ب نا سااموئل گوتلیاب گملاین مأموریات
یافت تا ب کران های غربی و جدوبی دریای خزر سیرهایی اکتشافی کدد و االمااا دقیهای از
ایان لاوزه گاردآورد ( .)Gmelin, 2007: xvii-xxvii, 2013: 25-86گملاین در ایان مجمواا
گزارشها در کدار االماا
سیاسی و تجار

میصل و دقیهی ک از لیا

گیاهی و جانوری ،جمعیت ،وضاعیت

مداالق ساللی و جزایر دریای خزر گردآورده بود امارههای گذرا اماا مهمای

نیز ب موقعیت مداسب برخی از این مداالق برای تأسایس تجارتخانا و باراناداز دامات کا از
برنام های راهبردی روسی برای این دریا لکایت میکرد .سالیا و لدکارا در ساالل جداو
غربی از جمل این نهاط بود (.)Gmelin, 2007: 21-45
اهمیت این تمشها زمانی رومنتر میمود ک از ترییر سیاست راهبردی روسای در برابار
تجار

دریای خزر پس از درگذمت نادرمااه آگااه بامایم .واقعیات ایان اسات کا باا روی

کارآمد کاترین دو و با تجربۀ ناخومایدد همکااری التاو باا نادرمااه ،روسای مشاارکت باا
انگلستا یا دیگر کشورهای اروپایی در تجار دریای خزر را کدار گذامات و راهبارد تسالط
انحصاری بر این دریا را در پیش گرفت .در نیمۀ دو سدۀ دوازدهم/هجدهم لجام و اهمیات
این تجار

ب مکل معداداری افزایش یافت و گروهی از بازرگانا ارمدی ایرانیتبار باا تأسایس
0

«مرکت ایرا » ب دنبال توسعۀ تجار

روسی و ایرا برآمدند .ایان تااجرا نهاش مایثری در

توج لکومت تزاری ب اهمیت روزافزو تجار محور جدو دامتدد .اماا خیلای زود جاای
خااود را باا البهااۀ بااورژوازی تجاااری روس دادنااد کاا در گااذار ساادۀ یازدهم/هیاادهم و
دوازدهم/هجدهم ،ب وی ه پس از اصملا

ساختاری پتر یکم ظهور کردناد و باا ایشاا از در

رقابات برآمدناد ( .)Юхт, 1994: 102-127, Никонов, 2009: 239-280ایان تجاار

ماامل

دادوستد روزافزونی میمد ک بین آستراخا و بددرهای ممال و ممال غربی ایرا از اساترآباد
تا دربدد جریا دامت.

8

این وضعیت ،رویارویی گریزناپذیر روسی و ایرا در دریای خازر را با دنباال دامات .در

آستانۀ جدگ روسی و اثمانی ،پوتمکین یک افسر روس ب نا مار وایدویچ 3را در ر س یاک
گروه تجاری-دیپلماتیک مأمور کرد تا ضمن برقراری تماس با خا های ایرانی جدو

قیهااز و

ممال ایرا و بستن توافقنام های دوجانب با آ ها زمیدۀ تهویت لضور روسی در دریای خازر
را فراهم آورد .همچدین از سوی پوتمکین مأمور مد تا در همراهای باا بارادرزادۀ خاود یعدای
1. Персидскя Компания
 .8همچداین نگااه کدیاد با Куканова, 1977: 155-169, Маркова, 1959: 106-122, Рябцев,
.2012: 45-53, Абдуллаев, 1965: 543-554, Атаев, 1991: 126-352
3. Mark Voinovitch
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ژنرال پاول پوتمکین با الیمرادخا زند دیدار کدد و زمیدۀ بستن یک پیما سیاسی را بیازمایاد.
بدابر این قرارداد در ازای ب رسمیت مداخت مد لکومت خا زند بر ایرا  ،کران هاای ایرانای
دریای خزر ب روسی واگذار میمد .این پیشدهاد در واق زنادهکارد توافاق مکساتخاوردۀ
استانبول ( )0037/0784ب مکلی دیگر بود .اما این گیتوگوها در آ موقعیت ک خا زند نیز
ااتمادی ب پایگاه سیاسی خود در ایرا ندامت محکو ب مکست بود .با ایان لاال ،وایداویچ
بیکار ندشست و پس از امضای توافقنام هایی با فتحعلیخا قبا ای ،مصاطییخاا مایروانی،
میرمصطیی خا تالش و هدایتاهلل خا فومدی ک بر اساس آ قاوانیدی بارای تضامین امدیات
تجار در دریای خزر درنظر گرفت مده بود ،در تکااپوی راهانادازی تجارتخانا و تأسیساا
دریایی در کرانۀ جدوبی دریای خازر برآماد ( .)Дубровин, 1886: 152-183روسهاا با ایان
اقدا ها نیز بسدده نکردند و مسیر کارمکدی در فعالیت تجاری ایرانیا در دریای خزر و مهابلا
با کشتیسازی و توسعۀ بددرها در کرانۀ جدوبی را در پایش گرفتداد (.)McNeil, 1838: 30-31
در این مرایط بخت با ایرانیا یار بود ک فرمانروای هوممددی چو آقامحمادخا قاجاار با
فراست دریافت ک لضور وایدویچ زنگ هشدار جدی برای ایرانیا است و وی و همراهاانش
را وادار ب تخلیۀ آموراده کرد .برخوردی کا کااترین را غاافلگیر کارد و برآمایت

( Бутков,

 .)1869/2: 84-92, Pollock, 2006: 240-241, 284-286اماا فرجاا نااگوار آقامحمادخا و
برتری نظامی و فدی روسی در دریای خزر ب معدای تثبیت اقتدار آ قدر

بر این دریا در سدۀ

سیزدهم/نوزدهم بود.
نتيجه
در این نومتار تمش مد تا با تحلیل االماا
یک الگوی روشمداختی در چارچو

موجود در اسداد و مواهد تااریخی و کاربسات
0

نظریۀ «نظا جهانی» ایمانوئال والرماتاین ،جلاوهای از

ترییر نظا اقتصاد جهانی و تأثیر آ بر یک لوزۀ تجار دریایی مرتبط با ایرا ردیاابی ماود.
هدف آ بود ک بُعدی از پیامدهای اقتصادی این ترییر برای لیا تجاری ایرا نمایانده ماود.
با این هدف ،دریای خزر و تحول ژئوپلیتیک آ در فاصلۀ سدههای دهم/مانزدهم تا پایا سدۀ
دوازدهم/هجدهم انتخا

مد و کانو تمرکز این نومتار بر این لوزه ب نسابت مریاول قارار

گرفت .چدا ک این بررسی نشا داد ،تا آستانۀ سدۀ دهم/ماانزدهم دریاای خازر کاانو یاک
تجار دریایی ب نسبت محدود بود کا از راه آ مارق با روسای و اروپاای مارقی پیوناد
میخورد .در این زما  ،ابتکار امل و نهش محوری در اختیار مردمانی بود ک بیشتر مسالما و
ایرانی تبار بودند و در پیرامو این دریا میزیستدد .از نیمۀ دو سدۀ دهم/مانزدهم و ب موازا
1. World-System
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لااکم بار لیاا

تجاری دریای خزر نیز ترییر کرد؛ تسلط روسی بر لاجیترخا (آستراخا بعادی) آغااز ایان
ترییاار راهبااردی بااود و رونااق چشاامگیر تجااار آساایایی روساای در ساادۀ دهم/مااانزدهم و
یازدهم/هیدهم ک ایرانیا  -اام از ارمدی و مسلما  -نهش اصالی را در آ اییاا مایکردناد از
اهمیت روزافزو این دریا در نگاه روسها لکایت دامت .سدۀ دوازدهم/هجدهم دورهای مهم
و تعیینکددده در تاریخ تجاری دریای خزر بود؛ ارتهای روزافزو اهمیت ژئوپلیتیک ایان دریاا
همراستا با رونق اقتصادی روسی و در چارچو

اقتضاهای نظا جهانی مدر دولت تازاری را

ب تدبیر راهبردی اکتشافی معین در برابر آ برانگیخت .دستاورد این راهبرد اکتشافی ،مداسایی
المی دریای خزر و نتیجۀ آ  ،تسلط نظامی بر این دریا و کران هاای آ باود .تأسایس ناوگاا
نظامی آستراخا و تعیین آرتمی ولیدسکی ب فرماندهی آ نهطۀ اطیای در تااریخ نظاامی ایان
دریا بود .در ایرا  ،فروپامی نظم سیاسی و آمیتگی نتیجۀ آ  ،مان از تادبیر راهبارد معیدای در
برابر این ترییر بود؛ نادرماه افشار ک آگاه از تهدید روزافزو روسای و اهمیات راهباردی آ ،
دست ب کار راهاندازی یک ناوگا نظامی در این دریا مده بود ،فرصت ب انجا رسااند آ را
نیافت و زمامدارا بعدی نیز آگاهی و نگاه راهبردی ندامتدد .اهبماندگی المی و فدای ایارا
در لوزۀ دریانوردی اامل مهم دیگری در تبدیل دریای خزر ب میدا بازی برای سالط جاویی
روسها بود .اقدا های تدافعی آقامحمدخا قاجار نیز بسیار دیرهدگا و محکاو با مکسات
بود؛ تا این زما یعدی آستانۀ سدۀ سیزدهم/نوزدهم ،روسها ب مداخت المی و فدی از دریاای
خزر و کران های آ دست یافت و ناوگا نظامی آستراخا بر آ مسلط مده باود .ایان تسالط،
مهدمۀ ضروری تداو رونق اقتصادی روسی در پیوند با تجار

آسیایی و ادامۀ پیشروی زمیدای

قلمرو استعماری لکومت تزاری در دو سوی این دریا بود .تحولی ک دریاای خازر در کاانو
آ قرار دامت ،کل لیا

تمدنی ایرا را در سدۀ سیزدهم/نوزدهم دربرگرفات و تعیاینکددادۀ

روابط آیددۀ ایرا با روسی و جها بود.
References
A) Persian
1. Afshâr (Sistani), Iraj (2016), Daryâ-ye Mazandarân, Pazhuhesh dar
Joghrafiya-ye Tabī’ī, Nâm v Pishīne-ye Tarikhī va Rezhīm-e Hoghughī,
Mohit-e Zist v Eqtesâd, Tehran: Daftar-e Motale’at-e Siasi va Bein al-Melali,
2. Asnadi az Ravabet-e Iran va Russiye az Safavieh ta Qajariye (2008),
Translated by R. Mosalmanian Qobadiani and B. Mosalmanian Qobadiani,
Edited by H. Ahmadi, Tehran: Markaz-e Asnad va Tarikh-e Diplomacy.
3. Bakikhanov, A. (2004), Golestan-e Eram, Edited by A. Alizadeh, Tehran:
Qoqnus.

2931  پایيز و زمستان،1  شمارة،21  دورة،مطالعات اوراسياي مركزي

827

4. Barimani, Ahmad (1976), Darya-ye Mazandaran, Tehran: University of Tehran.
5. Bigdeli, A. R. (2003), “The Caspian Sea as Depicted in the Ancient Maps”,
Rahbord, No. 27, pp. 389-400.
6. Ibn Isfandyâr, Ali (1941), Tarikh-e Tabaristân, Edited by Abbas Igbal, Tehran:
Asatir.
7. Jawdat, B. and N. Teimouri Khane Saray (2000), “Geopolitics of the Caspian Sea:
an Outlook from the Third Millennium”, Political and Economic Ettela’at, No.
155-156, pp. 16-25.
8. Kazembeyki, M. A. (2005), Caspian Sea and the Great Powers: British
Imperialism (1335-1338 A.H.), Tehran: Center for Archival Documents and
History of Diplomacy.
9. Khani, M. H. and D. Karimipour (2012), “Russia, the Caspian Sea and
International Order: a Strategic Passage”, Central Asia and the Caucasus
Studies, No. 78, pp. 21-44.
10. Koolaee, Elaheh (1997), “The Geopolitical Consequences of Oil Exploitation in
the Caspian Sea”, Rahbord, No. 13, pp. 19-36.
11. Kostenko, L. F. (2004), Sharh-e Asiya-ye Markazi va Enteshar-e Sivilizasione Rusi dar An, Translated by M. Davud Khanov, Edited by Gh. Zargarinajhad,
Tehran: Moassese-ye Tahqiqat va Towse’e Olum-e Ensani.
12. Mar’ashi, Zahir al-Din (1850), Tarikh-e Tabarestân, Ruyân va Mazandarân,
Edited by Bernhard Dörn, Tehran: Offset reprint.
13. Mofakham Payan, L. (1996), Daryâ-ye Khazar, Translated and Edited by J.
Khomamizadeh, Rasht: Entesharat Hedayat.
14. Mojtahidzadeh, P. (2000), “The Legal Regime of the Caspian Sea: a Geopolitical
Picture”, Political and Economic Ettela’at, No. 161-162, pp. 74-87.
15. Movahhed, M. A. (1996), “A Look on the Legal Regime of the Caspian Sea”,
Energy Economics, No. 1, pp. 60-65.
16. Sarraf Yazdi, Gh. (2007), “One the Legal Regime of the Caspian Sea”, Political
and Economic Ettela’at, No. 245-246, pp. 40-57.
17. Takmil Homayoun, N. (2000), Sargozasht-e Darya-ye Mazandaran, Tehran:
Daftar-e Pazhuhesh-haye Farhangi.
18. Varahram, Gh. (1988), “The Caspian Sea and its Historical Events”, Tahqiqat-e
Joghrafiyayi, No. 10, pp. 22-95.
19. Vosughi, M. B. and M. Sefatgol (2016), Atlas-e Tarikhi-ye Banader va
Daryanavardi-ye Iran, Tehran: Sazman-e Banader va Daryanavardi.

B) Arabic
1. Abu Ḥamid al-Gharnâtî, (2003), Rehlat al-Gharnâtī: Tohfat al-Albab v
Nokhbat al-A'jab v Rehlat fi Orubba v Asiya (1690-1691), ed. Qasem Vahab,
Abu Dhabi.

828

... توسعهطلبی روسيۀ تزاري و تغيير ژئوپليتيک جایگاه دریاي خزر از چشمانداز نظام جهانی مدرن

2. Ibn Fażlân (1960), Resâlat ibn Fażlân, Edited by Sami al-Dahan, Dimashq.
3. Ibn Hawqal, Abu al-Qasem (1967), Kitâb Ṡürat al-Arż, Edited by F. Kramers, 2
Vols., Leiden: Brill.
4. Ibn Khordaḍbeh (1967), Kitâb al-Masâlek v al-Mamâlek, Edited by Dejoe,
Leiden: Brill.
5. Ibn Miskuyah, Aḥmad b. Muḥammad (2001), Tajârob al-Umam va Ta’âqib alHimam, Edited by A. Emâmi, Tehran: Sorush.
6. Ibn Rustah (1892), Kitâb al-A’lâq al-Nafiseh, Edited by Dejoe, Leiden: Brill.
7. Mas’udi, Ali B. Hossein (1970), Moruj az-Zahab va Ma’âden al-Jawhar,
Tehran: Offset reprint.
8. Ramzi, M. M. (1908), Talfigh al-Akhbâr va Talqih al-Âsâr fi Tarikh Moluk-e
Qazân va Tatar va Bulghar, Orenburg.

C) English
1. Allen, W. E. D. (1956), “The Sources for G. Delisle’s ‘Carte des Pays Voisins de
la Mer Caspienne’ of 1723”, Imago Mundi, Vol. 13, pp. 137-150.
2. Ananich, Boris (2006), “The Russian Economy and Banking System”, in: D.
Lieven (ed.), The Cambridge History of Russia, Vol. 2, Imperial Russia, 16891917, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 394-425.
3. Barbaro and Contarini (1873), Travels to Tana and Persia: a Narrative of
Italian Travels in Persia in the 15th and 16th Centuries, London: Hakluyt
Society.
4. Cohen, Ariel (1996), Russian Imperialism, Development and Crisis, London
and New York: Greenwood Publishers.
5. De Planhol, X. (1990), “Caspian See: Geography”, Encyclopedia Iranica, Edited
by Ehsan Yarshater, Vol. 5 (f. 1), NewYork: Columbia University Press.
6. Early Voyages and Adventures to Russia and Persia, …. by Sir Anthony
Jenkinson and Other Englishmen (1886), Edited by E. D. Morgan and C. H.
Coote, Vols. 1-2, London: Hakluyt Society.
7. Gmelin, S. Gottlieb (2007), Travels through Northern Persia, 1770-1774,
Translated and Annotated by Willem Floor, Costa Mesa: Mage Publishers.
8. Gmelin, Samuel G. (2013), Astrakhan anno 1770, Edited and Translated to
English by Willem Floor, Mage Publishers.
9. Gopal, Surendra (1988), Indians in Russia in the 17th and 18th Centuries, New
Delhi: ICHR.
10. Grey, Charles (1873), A Narrative of the Italian Travels in Persia in
Fifteenth and Sixteenth Centuries, London: Hakluyt Society.
11. Halperin, Charles J. (2009), Russia and the Golden Horde: the Mongol
Impact on the Russian Medieval History, Indiana: Indiana University Press.

2931  پایيز و زمستان،1  شمارة،21  دورة،مطالعات اوراسياي مركزي

825

12. Hanway, Jonas (1753), An Historical Account of the British Trade over the
Caspian Sea, Vols. 1-4, London: Mr. Dodsley.
13. Heckscher, Eli F. (1994), Mercantilism, Vol. 1, London and New York:
Routledge.
14. Hughes, Lindsey (1993), New Perspectives on Muscovite History, Selected
Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European
Studies, London: Palgrave Macmillan.
15. Kagarlitsky, Boris (2008), Empire of the Periphery: Russia and the World
System, Translated by Renfrey Clarke, London: Pluto Press.
16. Khodarkovsky, Michael (2002), Russia’s Steppe Frontier: the Making of a
Colonial Empire: 1500-1800, Indiana University Press.
17. Kotilaine, J. T. (2005), Russia’s Foreign Trade and Economic Expansion in
the Seventeenth Century, Windows on the World, Leiden: Brill.
18. Kovalev, Roman K. (2011), “Khazaria and Volga Bulgaria as Intermediaries in
Trade Relations between the Islamic Near East and the Rus’ Lands during the
Tenth to Early Eleventh Centuries: the Numismatic Evidence: Part 1”,
Archivum Eurasiae Medii Aevi, Edited by Th. T. Allsen and Others, No. 18,
pp. 44-45.
19. LeDonne, John P. (2004), The Grand Strategy of the Russian Empire, 16501831, Oxford: Oxford University Press.
20. Matthee, R. (2006), Politics of Trade in Safavid Iran, Silk for Silver, 16001730, Cambridge: Cambridge University Press.
21. McNeill, John (1838), Progress and Present Position of Russia in the East,
London.
22. Mirfendereski, Guive (2001), A Diplomatic History of the Caspian Sea,
Treaties, Diaries and the Stories, With a Foreward by H. E. Chehabi,
Hampshire: Palgrave.
23. Noonan, Thomas S. (1998), The Islamic World, Russia and the Vikings, 750900, Variorum Collected Studies Series, USA: Ashgate Publishing Limited.
24. Resis, Albert (1985), “Russophobia and the “Testament” of Peter the Great,
1812-1980”, Slavic Review, Vol. 44, No. 4, pp. 681-693.
25. Spilman, James (1742), A Journey through Russia into Persia by Two
English Gentlemen, London.
26. Subtelny, Orest (1974), “Peter I’s Testament: a Reassessment”, Slavic Review,
Vol. 33, No. 4, pp. 663-678.
27. Sunderland, Willard (2002), “Imperial Space: Territorial Thought and Practice in
the Eighteenth Century”, in: J. Burbank, M. von Hagen and A. Remnev (eds.),
Russian Empire, Space, People, Power, 1700-1930, Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press.

824

... توسعهطلبی روسيۀ تزاري و تغيير ژئوپليتيک جایگاه دریاي خزر از چشمانداز نظام جهانی مدرن

28. Vaggi, Gianni and Peter Groenewegen (2003), A Concise History of Economic
Thought, from Mercantilism to Monetarism, New York: Palgrave and
Macmillan.
29. Wallerstein, Emanuel (2011), The Modern World System, Vol. 1, Berkeley:
University of California Press.
30. Wanner, Michel (2013), “Development of Indian Trading Community in
Astrakhan in Context of Russian-Indian Relationship (1725-1800)”, WBHR, No.
1, pp. 34-51.

D) French
1. Le Brun, Cornelis (1725), Voyage de Corneille Le Brun par la Moscovie, en
Persia, et aux Indes Orientales, Vol. 3, Amsterdam: N.P.
2. Lettres Édifiantes et Curieuses Concernant l’Asie (1780), Edited by L. AiméMartin, L’Afrique et l’Amérique, 4 Tomes, T. 4, Paris: Éd. Société du Panthéon
littéraire.
3. Struys, Jan Janszoon (1681), Les Voyages de Jean Struys: en Moscovie, en
Tartarie, en Perse, aux Indes and en Plusieurs Autres Païs Etrangers…,
Paris: M. Galinius.

E) Russian
1. Aбдуллаев, Г. В. (1965), Азербайчан в ХVIII Веке и Взаймоотнешения его
с Россией, Баку: Издательство Академия НАУКА Азербайджан СССР.
2. Атаев, Х. А. (1991), Торгово-економические Связи Иран с Россией в
XVII-XIX вв., Москва: Издательство НАУКА.
3. Бутков, П. Г. (1869), Материялы для Новой Истории Кавказа с 1722 по
1803 г., Том 1-2, С. Петербург.
4. Бушев, П. П. (1978), Посольство Артемия Волынского в Иран в 17151718 гг., Москва: издательство НАУКА.
5. Гербер, Юган Гюстав (1760), Описние Стран и Народов вдоль Запдного
Берега Каспийского Моря 1728 г., История География и Етнография
Дагестана, С. Петербург: Учебники для Школи.
6. Дорн Б. (1875), Каспий о Походахь Древних Русских в Табаристан с
Допольнительними Сведениями о Других Набогах их на Прибежия
Каспийскаго Моря, С. Петербург.
7. Дубровин, Н. (1886), История Войны и Владычества Русских на Кавказь,
Том 2, С. Петербург.
8. Котов, Федов (1958), Хожение Купца Федота Котова в Персией, Ред. Н. А.
Кузенцва, Москва.
9. Курукин, I. V. (2010), Персидськии Поход Петра Великого, Низовой
Корпус на Берегах Каспия, Москва: Издательство Квадрига.

2931  پایيز و زمستان،1  شمارة،21  دورة،مطالعات اوراسياي مركزي

821

10. Куканова, Н. Г. (1977), Очерки по Истории Русско-Иранских Торговых
Отношенний в XVII Первой Половине XIX Века, Мордовский
Государственный Университет.
11. Лысцов. В.П. (1951), Персидский Поход Петра I 1722-1723, Москва:
Издательство МГУ.
12. Маркова, О. П. (1959), Руско-Иранская Торговля в Последние
Десятилетя ХVIII Века, Ученые Записки Института Востоковедения, Том
1, Баку, c. 103-122.
13. Никитин, Афанаси (1958), Хожение за Три Моря, 1466-1472 гг., Москва:
Издательство НАУКА CCCР.
14. Никонов, О. А. (2009), Иран в Внешнеполитической Стратегии
Российской Империи в XVIII Веке, Монографя. Москва: Владимир.
15. Рябцев, А. Л. (2012), Государственное Регулирование Восточной
Торговли России в XVII-XVII Веках, Монография, Астрахань.
16. Соймонов, Ф. И. (1763), Описание Каспийского Моря и Чиненных но
оном Российских Завоеваний..., С. Петербург: Академи Наук.
17. Юхт, А. И. (1994), Торговля с Восточными Странм и Внутренний
Рынок России, (20-60е Годы ХVIII Века), Москва: Издательство НАУКА.

