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چکیده

در دورۀ صفوی ،بهویژه ماژاش هژا عبژا وول ،،وتصصژاد اوژاورمی،
بژژهخصژژوا وبشیوژژه ،و زیژژت میژژادی دوهژژتک وبشیوژژه ی ژژ وم

احصوالت اهه و وثشگذور در وتصصاد تجژاری عصژش صژفوی بژود و
انطقۀ گیالش در وین ماینه سهه بسزوی دوهصه وسژتک ژ و و اسژ ۀ

وص وین پهو ش بشرسژ و تبیژین شقژش وبشیوژه گژیالش در وتصصژاد

تجاری و تحوالت وتصصادی و سیاس دوخ عصش صژفوی تژا پایژاش

دورۀ ها عبا وو ،وستک وین پهو ش در پ تأیی وین فشضیه وسژت

اه وبشیوه ،بژهعنژووش یژک اژاالی وسژصشوتهیک وتصصژادی ،در عصژش
صژژفوی دوروی و زیژژت بسژژزوی بژژود و گژژیالش در ویژژن ماینژژه شقوژ
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تعیینانن دوهصه وستک یافصه ای پهو ش بیاشگش آش وست اه بهرغژه

اژژاربشد صژژنعص وبشیوژژه ،ویژژن اژژاال بیوژژصش در تادژژب تجژژاری اژژورد

بهش بشدوری تشور ا گشفت و گیالش بژهددیژ تودیژ وشبژو و اشغژو

وبشیوژژژه شقژژژش وش ارشاپژژژذیشی در ه ژژژب بامور ژژژای وروپژژژای و

تجارتخاشه ای آش دوهتک زین واش سبب سوق دود هژ ش ویژشوش و
انطقۀ گیالش به سوی ا ور سشاایهدوری تجاری ههاش ه ؛ واا تودیژ

وبشیوه شصووشست تحو ،عز وی در ره وتصصژاد گژیالش ،بژهویژه در

ماژژاش هژژا عبژژا وو ،،بگژژذورد؛ میژژشو بیوژژصش بژژهعنژژووش یژژک اژژاالی
وتصصادی انصش،هژ در خژ ات وسژصب ود هژا
بودک

واژه های کلیدی :صفوی ،ها عبا

و دسژصگا اشاژزی

وو ،،گیالش ،وبشیوه ،وتصصاد

تجاری و سیاس ک
 .1مقدمه

در دورۀ صفوی بهویه مااش هژا عبژا

وول ،،پیوژشفص شسژب در تجژارت و وتصصژاد هژهشی

بهوهود آا ک گیالش وم اناطق بود اه در روسصای ره تجاری ،بهخصوا تجژارت وبشیوژه
و زیت یافت؛ میشو وم اشواز عز ۀ تودی وبشیوه بود و وبشیوه شقو اهه در وتصصژاد تجژاری
عصش صفوی دوهتک
روش تهیۀ وبشیوه در دورۀ صفوی بسیار ساد و هاا دور ای آااد اشدش تخه بشوی
تب ی ه ش به اشم ،تغذیۀ اشم بشوی ساخصن پی ه ،گشفصن وبشیوه وم پی ژه ،وشصخژا پی ژه ژای
اشغو بشوی تو ی پشووشه و تخهریزی دوبار بودک سابقۀ تهیۀ آش در گیالش بژه ماژاش ژای
تب وم صفویه ا رسی ک وبشیوه تودی ه در گیالش دوروی درهژات و وشژووم اخص فژ بژود و
درههبن ی آش بشوسا

شوم هنس و ورمش تیزت آش ا بود؛ ااشن وبشیوژه ال جژ ژدژهی و

هعشباف وککک ک وبشیوه گیالش در اوورد گوشاگوش ااربشد دوهت اه عز تشین آش ا عبارت
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بودش وم :ااربشد در صنایع شساه و تودی وشووم پارچژه ژای وبشیوژز  ،اخز ژ و مربفژت؛
تودی وشووم تاد  ،تادیچه ،ودبسه و پوهاک؛ تزیین واژاان و انژام،؛ بافژت خیزژه و چادر ژای
بزرگاش؛ پوهش مینص وسب ای ها اش و بزرگاشک

1

دربارۀ پیوینۀ تحقیق اذاور بای گفت اه در بشرس وتصصاد تجاری عصش صفوی ،انابع

رسز وین دور  ،ااشن عژادهآروی عباسژ  ،وحسژنودصژووریخ وککک وطالعژات بسژیار اخصصژشی
بهدست ا د ن ؛ واا در سژفششااه ژا و گژزورش ژای خارهیژاش ویژن دور و دور ژای بعژ ،
وطالعات افی و ااا

ا تووش یافتک اصا

ای اطادعژات ه یژ و اقژاالت انصوشهژ وم

شویسن گاش چوش ف سف  ،ثووتب و سیوری 2تا پهو وگشوش ه ی ااشن فشیش ،3اصژه 4و اژک

اا  ،5وطالعات ا

وم وبشیوه گیالش در مااش صفوی تا پایژاش دورۀ هژا عبژا

وو ،وروئژه

ا د ن ک در وین پهو ش به شقش وبشیوه گیالش در وتصصاد تجاری عصش صژفوی و تحژوالت
سیاس آش تا پایاش دورۀ ها عبا

وو ،شگا

تخصص ه وستک زچنژین ،بژا وسژصفاد وم

شزودور آااری ،تأثیش ساخصار سیاس دورۀ ها عبا

وو ،در اا ش احصو ،وبشیوژه گژیالش

تبیین ه وستک
پهو ش وین وست اه وبشیوه گیالش در ره تجارت خاره عصش صفوی

فشضیۀ وص

و زچنین در بشخ وم تحوالت سیاس گیالش وثشگژذور بژود وسژت؛ واژا در تحژو ،وساسژ
وتصصاد انطقۀ گیالش شقش چن وش ش وهصه و در خ ات دسصگا ح وات اشازی بود وستک
اههتشین سؤوالت وین پهو ش عبارتوش وم :تجارت وبشیوه در عصژش صژفوی تژا پایژاش
دورۀ ها عبا

وول ،دوروی چه و زیص بود وست؟ وبشیوه گیالش چه تأثیشی در وتصصاد عصژش

صفوی دوهصه وست؟ آیا وبشیوه گژیالش در تحژوالت سیاسژ و وتصصژادی دوخ ژ ح واژت
1ک بشوی آگا

در ماینۀ شحوۀ پشورش اشم وبشیوه در گیالش مااش صژفوی رککک وود ژاریو  ،سژفششااۀ آدوم وود ژاریس

ژبخش ویشوش  ،صص2۶۷-2۶۶ک بشوی وطالم وم وشووم وبشیوه در عصژش صژفوی رککک تاورشیژه ،سژفششااۀ تاورشیژه ،ا35؛

هاردشک سفششااۀ هاردش ،ج ،2صص903-902؛ ف ور ،وودژین سژفشوی ویژشوش و نژ  :هژشس سژفش اوسژ بیژ

بژه نژ و

سفششااه یاش وسزیت در ویشوش  ،صژص3۷-3۶ک در ماینژۀ وشژووم پارچژه ژای وبشیوژز گژیالش رککک خودماژو ،سژشماین

گیالشک صص93-92ک

2

. Savory
3
. Freire
4
. Rudolph p.Matthee
5
. Ina Baghdiantz Mccabe

 / 128نقش ابریشم گیالن در اقتصاد عصرصفوی تا پایان دورۀ شاهعباس ا ّول

صفوی وثشگذور بود وست؟ در وین پهو ش با روش تحقیژق تژاریخ و وسژصنادی و بژههژیوۀ
توصیف و تح ی

و با تبیین دود ای تاریخ به سؤوالت اذاور پاسخ دود ا هودک

 .۲پیشینۀ تجارت ابریشم گیالن قبل از صفویه

شام گیالش ،بهعنووش سشماین تودی انن ۀ وبشیوه ،در شوهصه ای هغشوف شگاروش ااشنژ اؤدژ

ح ود ودعاده ان ودزوشق ود اغژش ژ 143 :13۶2و ماشیژای تزوینژ ژ 128 :13۶۶آاژ

وستک تا س ۀ فصه جشی وبشیوه خام گشگاش و طبشسصاش ژاامش روش بهصش وم گیالش بههژزار

ا آا ک یاتوت حزوی اقارش ویژن ویژام روهژعبژه وبشیوژه ال یجژاش اژ شویسژ « :وبشیوژه آش
اشغو شیست» ژ 9 /5 :195۷ک در ط س ۀ فصه هنس وبشیوه گیالش تاحژ ی بهبژود یافژت
(5/504ا)Petrushevsky, 1968,ک های شهود ه ی ی وم اشم وبشیوه رو پژشورش دودشژ اژه
اورد توهه سیاحاش و تاهشوش اخص

تشور گشفصه بود ژپطشوهفس

 310-309 /1 :135۷ ،ک

پس وم هه شت وبشیوه گیالش ،اشدم وروپژا و آسژیا بژشوی خشیژ وبشیوژه بژه گژیالش روی
آوردش و وین ویادت شقش اهز در تجارت ویشوش ویفا اشدک حزژ وهلل اسژصوف ژ231 :1381
در تشش وصه جشی وم چهار ههش گیالش -توده ،رهژت ،فژوان و ال یجژاش -شژام بژشد و در
بیاش احصوالت ش چهار ههش ،به وبشیوه وهار اشد وسژتک وبشیوژه در عهژ اغژو ،ثشوتژ
گشوشبها بود و تسزص وم اادیات هنس گیالش با وین احصو ،پشدوخت ا ه ژوتبژا:13۶5 ،،

 559ک ااراوپودو 1ژ 3۶ :13۶3در وین دور  ،وم وبشیوه خام گیالش به شام «گ ه» یا «گی ه» یژاد

ا ان ک در عصش تیزوری ،گوشسادس داالویخو ،2فشسصادۀ پادها وسپاشیا به دربار تیزژور ،در
سفششااۀ خود دربارۀ وبشیوه گیالش ا شویس  « :زهگوشه وبشیوه وم گیالش [ککک] تهیه ا هود و
به وین ههش ژس طاشیه حز ا گشددک وبشیوه گیالش وم س طاشیه به داوق و دیگش تسزت ژای

سوریه و عثزاش صادر ا هود» ژ 1۶8 :13۶۶ک هوموفا باربارو 3ژ ، 92 :1349سفیش وشیژز اژه
در دورۀ ووموشحسن آقتوین و به ویشوش آا  ،گزورش اژ د ژ اژه در طژو ،اشوشژۀ دریژای
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خزر ههش ای بسیاری رو دی وست اه بهصشین پارچه ای وبشیوز رو ا بافصن ؛ ب وش هژک
گیالش در ماشۀ وین اناطق بود وستک
بژژا روشژژق یژژافصن اناسژژبات بامرگژژاش ویژژشوش و وروپژژا بع ژ وم دورۀ وی خاشژژاش ،بامرگاشژژاش
اوور ای اخص

وم هز ه وروپاییاش به ویشوش آا ش و وم ااال ای اورد توهه آش ا ا تووش

به وبشیوه ،فشآورد ای وبشیوز ژانسوهات  ،تاد و تادیچۀ وبشیوژز وهژار اژشدک طبیعژ
وست اه ی

وم شووح اورد شظش آشاش ،گیالش بودک ااراوپودو ،سژیاس ویصادیژای ژ25 :1350؛

 ، 3۶-35 :13۶3اه در وووخش س ۀ فصه جشی در ویشوش به سیاحت پشدوخژت ،وم تاهش ژای
هنووی سخن ا گوی اه در آش عه در دریای خزر اوصیشوش ا اشدش ک بهگفصۀ وو آش ژا
با ویشوش رووبط تجاری اهه دوهصن و با و اد گیالش اعاا ۀ وبشیوه ا اشدش ک ویژن بامرگاشژاش
با دویش اشدش خط اوصیشوش درشظش دوهصن وبشیوه هزا ،ویشوش و چژین رو وم طشیژق رود دش و
ودگا به وروپا حز انن ک ژش ا ه طشح بشوی صادروت وبشیوه گیالش وم رو دریژای خژزر
ریخصه بودش ژگابشی 5۷-5۶ :1381 ،؛ هوودی 113 /1 :13۷8 ،ک ژ و بامرگاشژاش ویصادیژای
در اشح ۀ وو ،خشی وبشیوه چین و سپس وبشیوه ویژشوش بژهویژه شژووح هژزاد بژودک گویژا
وبشیوه چین ،ه وم دحاظ شوم و ه وم دحاظ تیزت ،پستتش وم وبشیوه گیالش بود؛ والژا چژوش
حجه تودی ی آش میاد بود ،سژودآوری دوهژصه وسژت ژهژوودی 112 /1 :13۷8 ،ک بژا و زیژت
یافصن ههش ای تبشیز و س طاشیه در عصش وی خاشاش ،وبشیوژه گژیالش بژه ویژن دو هژهش وورد و وم
آشجا به سوریه و عثزاش صادر ا ه ژگوشسادس داالویخو 1۶8 :13۶۶ ،ک
 .۳اهمیت تجارت ابریشم در عصر صفوی با تکیه بر ابریشم گيیالن (تيا پایيان
حکومت شاهعباس اوّل)

وبشیوه ویشوش در عصش صفوی وم اشم ای انطقهوی و ا

عبور اشد و در سشوسژش ههژاش آش

روم در اصن هشیاش بزرگ وتصصادی تشور گشفت و با تب ی ه ش به ااالی تجژاری و زیصژ
ویه یافت ()Matthee, 1999: xiiک وبشیوه خام وم طشف به وتحاد و وشسجام اناطق وتصصادی
وم طشیق اشم ای فش نگ و سشاایهدوری ازک اشد و وم طشو دیگش ،تقاب بین بامرگژاش
دریای وروپا رو آه ار اشد ()Ibid, 9ک
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ب ژه ددیژژ و زیژژت وبشیوژژه و فشوووش ژ آش در گژژیالش ،در سژژا9۷5 ،ق15۶۷ /م ودووردم

1

وشگ یس به ویشوش آا و اأاور خشی وبشیوه گیالش ه ک وی وم وبشیوه گیالش به تحسژین یژاد
اشد و آش رو خی

بهصش و ورموشتش وم وبشیوه تفقام دوشست و در رهژت تجژارتخاشژهوی بشپژا

اشد ژبنجااین 313 :13۶9 ،ک به دشبژا ،وو ،چژاپزن 2ژهژاپزن در گژیالش هژشوم بژه عز یژات

تجاری اشدک در ودواه ،آشصوش هن ینسن 3درص د تجژارت وبشیوژه گژیالش وم طشیژق دریژای

خژژزر بژه روسژژیه بشآاژ ؛ واژژا بژهع ژژت رو زشژ دریژژای تژژزوق ژا اژژوفقیص بژهدسژژت شیژژاورد
()Savory. R. M, 1995: 772ک
در مااش ها تهزاسب وو ،ژ984-930ق  ،ویشوشیاش پارچه ای وبشیوز و اصاش به روسژیه
صادر ا اشدش و به های آش ظشوو روس  ،پوست خام و غالم ا گشفصنژ ژفشیژش:1380 ،
 220ک در وین مااش بخو وم وبشیوه ویشوش بهانظور وسژصفاد در صژنایع وبشیوژز بژه عثزژاش
صادر ا ه و بخو دیگش رو تجار وشیز به بامور ای وروپا صادر اژ اشدشژ ژ زژاش 230 ،ک
وبشیوه ویاالت هزاد ویشوش بهویه گیالش ،اوود خام اشواژز عزژ ۀ بافنژ گ یژزد ،ااهژاش و
اشااش رو فشو ه ا اشدک ها تهزاسب وو ،بش تجارت وبشیوه شظارت دوهت و در تبژا ،پژو،
شق  ،واصیام آش رو به ورانیاش ،تشاژاش و شاسژ اژه خشیژ ور آش بژود ،اژ فشوخژت ژ زژاش،
 225ک طبق گژزورش بامرگاشژاش وشگ یسژ  ،اقژ ور نگفصژ وم دالر ژای نژ ی وورد ویژشوش
ا ه و در بیوصش اووتع بشوی خشی وبشیوه خام بهاار ا رفت ژ زاشها ک
در دوروش هژا عبژا

وو ،و هاشوژیناشش ،وبشیوژه و زیژژت ویژه وی پیژ و اژشد و ی ژ وم

گشوشبهاتشین احصوالت بامرگاش ویشوش ه ک ثبات سیاس و وانیت دوخ ژ بژهویژه در شظژام
رو وری ،اوهب ه اه وتصصاد ویشوش در اسیش ه وفای گام شه ک ی

وم ویهگ ای بارم

وتصصاد وین دور  ،ره تجارت بودک ب وش هک وبشیوه در ره تجارت و ه وفای وتصصژاد

تأثیش اهز دوهتک خودماو 4ا شویس « :در روم ای اه احصو ،وبشیوه به بامور ا آاژ ،
بامور ای رهت رو تحشک ب شظیشی ا دود و ااد اش به رهت ا آا ش تا عالو بژش فژشوش

1

. Edwards
. Chapman
3
. Anthony Jenkinson
4
. Chodzko
2
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احصوالت ،اادیاتواش رو بپشدومش » ژ 13 :1354ک وین روویت خودماژو ،بیژاشگش تژأثیش وبشیوژه
گیالش در ره و روشق بامور وستک
وبشیوه عزژ تژشین اژاالی طبیعژ ویژشوش عصژش صژفوی بژود؛ ومویژنرو بژزرگتژشین و
اههتشین اا،ودصجارۀ ویشوش رو تو ی ا دود ژهز

اارری 1۷4 :1383 ،ک احصژو ،وبشیوژه

عصش صفویه بهطورعز در ویادژت هژزاد  -وسژصشآباد ژگشگژاش  ،اامشژ روش ،گژیالش -و بژه
ایزوش ازصشی در وردبی  ،هیشووش ،هزاخ  ،تشوبژاغ ،خشوسژاش و وطژشوو یژزد تودیژ اژ هژ
ژف سف  14 :1353 ،ک تسزص وم احصو ،وبشیوه تودی ی به خژارج صژادر اژ هژ و بقیژه در
دوخ به اصشو تهیۀ پارچه ای دطیژ

وبشیوژز اژ رسژی ک در ویژن ایژاش ،وبشیوژه گژیالش

دوروی و زیص ویه بود و سهه بیوصشی دوهژتک هژا عبژا

وو ،بژا فژصگ گژیالش ،بژه تجژارت

وبشیوه دست یافت و وبشیوه اشغو انطقه رو صادر ا اشد ()Matthee, 2003: 284ک
ها عبا

وو ،بهددی و زیت وبشیوه ،گیالش رو به سشماین خاصه تب ی اشد تا به ازک

شزاین گاش خود ،احصو ،وبشیوه آشجا رو خشیژ وری و در وشبار ژای هژا

شگهژ وری انژ ؛

سپس آش رو به بامرگاشاش و شزاین گاش هشات ای خاره بفشوه ()Ibid, 285ک
وم ش ات اهه و تاب تعزق ،رو یافصن وبشیوه ویشوش به بامور ای ههژاش و هژهشت آش بژود

اه سبب ه تقاضای بیوصشی بشوی خشی آش عشضه هودک بژه روویژت تاورشیژه 1ژ-۷3 :13۶3
 ، ۷۶تاف ه ای اه بشوی تجارت وبشیوه به حز ااال ا پشدوخصن  ،گا

وصص تژا شهصژ

هصش زشو دوهصن ک وین تاف ه ا وم وردبی ا گذهصن و وین هژهش بژه بشاژت تجژارت وبشیوژه
گیالش و وهود اقبشۀ هیخصف ود ین وردبی

به ی ژ وم اهژهتژشین هژهش ای ویژشوش تبژ ی

ه بودک اسیش وین رو تجاری تا هزاخ  ،وسصاشبو ،و ومایش ودواه پی و ا اشدک
در مااش ها عبا
دودت ای اخص ژ
ا رفصن  ،اوظ

وو ،تجارت وبشیوه ی

وم دالی گسصشش رووبژط خژاره ویژشوش بژا

وروپژای بژودک در ویژن ماژاش حصژ سژفشوی ویشوشژ وتصژ بژه اأاوریژت
بودش

نگام وتاات در خارج اقژ وری وبشیوژه بفشوهژن و عایژ وت آش رو

بشوی ها بفشسصن ژسیوری 1۷۷ :13۶۶ ،ک اوور ای وروپای شیز خوو ژاش واصیژام تجژاری در
ال ویژن واژش باعژش رهژ و روشژق تجژارت وبشیوژه
ماینۀ تجارت پشسود وبشیوه بودش و اصقاب ً
. Tavernier

1
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ا ه ک تأسیس ازپاش وشگ یسژ

نژ هژشت در ویژشوش در سژا1009 ،ق1۶00 /م ،ی ژ وم

وثشوت روشق و ه وفای وبشیوه ویشوش بود ژالفوش 24 :13۷2 ،ک هشات ای خاره در ویشوش
اوهش ا اشدش تا با بهش گیشی وم اوتعیت اناسب در ها ای اه بامور تودی وبشیوه خژام
بههزار ا آا  ،دفاتش بامرگاش تأسیس انن ک ه و وم رغبت وین هژشات ژا ،خژوشرفصژاری
اأاوروش گزژشک ویژشوش بژا خارهیژاش اژه بژه گفصژۀ « هژاردش» در ژیچ هژای دشیژا اوژا
شز هود ،بش روشق تجارت ا وفزود ژاشویس 4۷ :1380 ،ک
ش صۀ درخور توهه دیگش ،سیاست هژا عبژا
ها عبا

وو ،در اژورد وبشیوژه بژودک طبژق سیاسژت

وو ،ابن بش تزشاز وتصصادی وبشیوه ،ومیش اخصوا اژه اژأاور اشوتبژت در واژور

تجاری بود ،وظیفه دوهت احصو ،ساالشۀ تودی انن گاش وبشیوه رو به هخص هژا بفشوهژ ک
ها عبا

وو ،،وبشیوه رو وم ااد اش آش به شصژ

بهژای اژه اوژصشیاش دیگژش بژهویژه وروانژه

ه فای وصفهاش ا دودش  ،ا خشی ؛ سپس آش رو به بامرگاشاش ویشوش و بیگاشژه بژه تیزصژ اژه
خود اعین ا اشد ،ا فشوخت ژرووش ی 1۶4-1۶3 /5 :1382 ،ک وی به تجلاری اه بشخالو
دسصور وو وم دیگشوش وبشیوه ا خشی شژ  ،وهژامۀ صژ ور وم ویژشوش رو اژ دود؛ واژا ژش بژار بژه
ددخژژوو خژژود اب غ ژ وم آش ژا اژ گشفژژت ژف سژژف  1952 /5 :13۷5 ،ک درشصیجژه بامرگاشژژاش
صادرانن

زچناش به خشی اسصقیه در شووح تودیژ ودواژه اژ دودشژ ؛ دژی ن نگژاا اژه

خشی خارج وم اوهودی س طنص وشجام ا ه  ،ا بایست بشوی ش بژار وبشیوژه خشیژ هژ
بشوی صادروت ،دوومد توااش و بشوی ش بار وبشیوه خشی ه

بشوی عز آوردش در ویژشوش،

چهار توااش اادیات پشدوخت ا اشدش ()Steens Gaard, 1973: 381ک
ش صۀ اهه دیگش اسب پو ،شق در تجارت وبشیوه بود؛ میشو وم وین طشیق اخارج دسصگا
شظژاا و ودوری اصزشاژز هژا عبژا

وو ،تژأاین اژ هژ ()Mccabe, 2001: 292ک بنژابشوین

بشحسب ضشورت ،بخش عز وی وم تجارت وبشیوه با پو ،شق ابادده ا ه ؛ بژهطژوریاژه
ها عبا

وو ،ازپاش

ن ی رو اجبور اشد ش سا ،اقادیش اهز وبشیوه خام به تیزت ژای

ثابت و اعین بخشد ژاشویس 3۷ :1380 ،ک
با وفزویش ووردوت پارچۀ وشگ یس و ودویۀ ن ی در س ۀ فژ ه اژیالدی ،دیگژش پژو،
شق چن وش عای ویشوش شز ه و آش اقژ ور شیژز صژشو توژ یالت دیژووشسژاالری اشاژزی

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 133 /

ا ه ک پود اه در اوومشۀ اثبت تشوم بامرگاش وم طشیق ص ور وبشیوه عای ویژشوش اژ هژ ،
بشوی خشی ودویه ،پارچه ای شخ و ااال ای دیگش به اوشق ا رفت؛ میشو ویژشوش بخوژ وم
وین ااال ا رو بژا پژو ،شقژ اژ خشیژ ک عزژ تژشین اشواژزی اژه پژو ،شقژ ویژشوش رو هژذ
ا اشدش  ،ن و ن بودش ک آش ا با فشوش ودویۀ گشوشبها وم طشیق تجژارت آسژیای خژود،
پو ،شق ویشوش رو بهدست ا آوردش ؛ چوش ن شیامی به وبشیوه خام ویژشوش ش وهژت ژفژوروش،
 114 :1383ک
وم دیگش ش ات اهه دربارۀ تجارت وبشیوه ،تأاین ااال ای ووردوت اورد شیژام اوژور وم
فشوش وین احصو ،بودک بهای ااال ای ووردوت وم وروپا به ویشوش ،وم طشیق وبشیوژه پشدوخصژه
ا ه ک بشوی شزوشه طبق تشوردودی اه ویس شیخ
1۶23م انعق ژ اژژشد ،ازپژژاش

1

ن ی با هژا عبژا

وو ،در سژا1032،ق/

ن ژ ی بای ژ بژژشوی ژش بژژار خشی ژ وبشیوژژه  49تژژا 50تواژژاش

ا پشدوخت و در عوض ،ااالی ن ی رو به زاش ششخ ثابت ا فشختک وبشیوه تحوی

بژه

آش ا شیز فقط وم شوم اله بود اه در گیالش و انطقۀ ال یجژاش تهیژه اژ هژ ژف ژور:135۶ ،
 30ک ن ی ا در تشوردود سا1035 ،ق1۶2۶ /م با ها عبا

وو ،اقشر اشدش اه ااالی بژه

ورمش چه زور توااش به ویشوش وورد و بههای آش وبشیوه ویشوش رو دریافژت اننژ ژسژیوری،
1۷8 :13۶۶؛ ف ور 32 :135۶ ،ک ف ور 2در ویژن اژورد اژ شویسژ « :در ویژن تژشوردود تژشور هژ
شص

آش وبشیوه اله و شص

دیگش وبشیوه هیشووش باه » ژ زژاشهژا ک زچنژین ،هز ژ

اارری 3ژ 149 :1383و هاردش 4ژ ، 903 /2 :13۷4در سفششااه ای خژود بژه خشیژ وبشیوژه
ویشوش وم سوی ن ی ا و صژ ور آش وهژاروت دورشژ ک تجژارت وبشیوژه بژشوی نژ ی ژا در
اقایسه با تجارت ودویه اه عاا وص

تأسیس ازپاش

ن هشت

ن بود ،بشتشی دوهژت؛

میشو بهع ت اشغوبیت هنس و دوهصن خشی ور فشوووش در بامور ای وروپژای بژشوی فژشوش آش
چن وش اعط شز ه ش وسشاایۀ آش ا روا شز ااش ؛ وم زینرو ن ی ا اای بژه وفژزویش
اق ور وبشیوه صادروت وم ویشوش بودش ژف ور 31 :135۶ ،ک

1

. Visnich
. Floor
3
. Gemelli Careri
4
. Chardin
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ن هشت وشگ یس شیز در سا1030 ،ق1۶20 /م وم ها عبا

ازپاش

وو ،وهام خووست

تا بشوی خشی وبشیوه به گیالش بشودک ها با خووسصۀ آش ا اووفقژت اژشد؛ اوژشوب بژه وین ژه
پشدوخت پو ،با ح واثش ششخ وصفهاش و پو ،رویج شقش یا ااالی وشگ یس وشجام پذیشد و ویژن
ااال رو فقط به هژا  ،آش ژه بژه ژش تیزصژ اژه وو اژ گویژ  ،بفشوهژن اژه بژشوی هژشات
اقشو شبهصژشفه شبژود ژدالوودژه 991 /2 :1380 ،؛ بژهطژوریاژه عژااالش وشگ یسژ  ،وعصصژا
خشی وروش رو بشوی وودوهصن ها عبا

وو ،به پایین آوردش تیزت وعالم اشدشژ ؛ واژا دریافصنژ

اه تهیۀ وبشیوه وم بامور آمود بشوی صژ ور غیژشاز ن وسژت ()Steens Gaard, 1973: 377ک
وصوالً بشخ وم تشوردود ای تجاری بشوسا

ابژادالت وبشیوژه بسژصه اژ هژ ک اژثالً در سژا،
1

103۷ق1۶28 /م در دی ژ ور و اژژذواش بژژین سژژفیش وشگ ژژیس ،اژژاتوش  ،و روبژژشت هژژشد
ها عبا

2

بژژا

وو ،در دربارش ،ها به سفیش گفت حاضش وست زهساده د زور عژ  ،وبشیوژه در

هزیشۀ شاز تحوی د

و بههای آش اا وت وشگ یس بگیشد ژشووی 13۷ :13۷۷ ،؛ وهن

اه وی 95-94 :13۶9 ،ک
ش صۀ دیگش رتابت دودت ای وروپای بش سش خشی وبشیوژه و ورود بژه بامور ژای وبشیوژه
ویشوش بودک وین رتابت تاح ی بود اه دو ،وروپای بشوی بهدست آوردش آش با ی
ا اشدش ک ها عبا

یگش سژصیز

وو ،بشوی وخشوج پشتقاد ا وم هزیشۀ شاز در سژا1029 ،ق1۶20 /م وم

دو ،وروپای ومهز ه وشگ یس ازک خووست و بشوی توویق آش ا وم وبژزور وبشیوژه وسژصفاد
اشدک وو به آش ا تو ،دود در وموی ازک وم تجارت وبشیوه بهویه وبشیوژه گژیالش بهژش انژ
خوو ن ه ژشژووی  151 :13۷۷ ،و حصژ اژ تووشنژ بژه گژیالش بشوشژ و ژش وبشیوژز اژه
ا خوو ن  ،بخشش ژدالووده 991 /2 :1380 ،ک وین واش شواش وم و زیت تجارت وبشیوژه دورد و
وین ه ها عبا

وو ،با درک وین اوضوم ،وم وبشیوه بشوی تحقق اقاص وتصصژادی و سیاسژ

خود وسصفاد ا اشدک
عالو بش وشگ یس و ن  ،دودت ای وسپاشیا و روسیه شیز درصژ د بژهدسژت گژشفصن بژامور
وبشیوه ویژشوش بژهخصژوا گژیالش بودشژ ک رواژاش  ،تژزور رو  ،در سژا102۷ ،ق1۶18 /م
سفیشی به ویشوش فشسصاد و درص د بود اه بشوی ص ور احصو ،وبشیوه والیات هزاد ویژشوش
. Cotton
. Robert Shirley

1
2
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وم رو دریای خزر به وروپا تشوردودی با ویشوش انعقژ انژ ژ زژاش12۶1 ،؛ ف سژف /5 :13۷5 ،
 195۷ک زۀ وین اوورد شواش وم و زیت وبشیوه در مااش ها عبا
اس ۀ دیگش تغییش سیاست دودت صفوی بع وم ها عبا

وو ،دوردک

وو ،در ماینژۀ تجژارت وبشیوژه

وستک ها صف ژ1052-1038ق انصش ،ها و دربار رو بش تجارت وبشیوه بشدوهژت و فشاژاش
دود واصیام وبشیوه رو به شاس اژه اژ خوو ژ  ،ب نژ ژاحزژ اعصژوم 39 :13۶8 ،ک وو در
وموی دریافت اقادیش اعصنابه رهو وم وروانه ،به آش ا هووم خشی وبشیوه دود و وروانه شیژز وم
وین رو تشت اشدش و اوتعیت بسیار اساع ااد بهدست آوردش ژباسژصاش پژاریزی:13۶2 ،
 11۷ک در اورد وبشیوه گیالش شیز ها صف بشوی وین ه دست ااراناش و عزا ،ومیژش گژیالش
رو اوتا ان  ،خشی و فشوش آش رو به تجار ووگذور اشد ژوودژه وصژفهاش  12 :1380 ،؛ ویژن
اس ه باعش وفزویش تودی وبشیوه در دورۀ ها صف ه ک آاار وفزویش تودی وبشیوه در مااش
ها صف شسبت به ها عبا
ا د

وو ،،گوو اح ز بش درسص وین شظژش وسژتک 1زچنژین ،شوژاش

اه سیاست تزشازگشوی ها عبا

وو ،در اا ش رغبت تودی انن گاش اؤثش بود و

باعش اا ش تودی وبشیوه ه ک
 .۴راههای صدور ابریشم

به ددی و زیت تجارت وبشیوژه ویژشوش در عصژش صژفوی ،تحشی ژات و تژالش ژای بسژیاری

درخصوا اسیش وشصقا ،وین ااال صورت ا گشفتک ومهز ژه هژشات وشگ یسژ آووشژت 2وم
اسیش ح ب ،ازپاش

ن هشت وم اسیش خ یج فار

و دورِ آفشیقا و هشات روس اس و وم

اسژژیش روسژژیه تژژالش ژژای وشجژژام دودش ژ ژثووتژژب 15۷ :1381 ،ک ح واژژت روسژژیه در ماژژاش
ها عبا

وو ،ژح ود سا102۷ ،ق1۶18 /م اای بژود اژه تزژام وبشیوژه گژیالش و سژووح

دریای خزر وم طشیق وین دریا بژه آش اوژور فشسژصاد هژود تژا اوژصشیاش وشگ یسژ  ،نژ ی،
وشیزی و دیگش اوور ای وروپای وم آشاش خشی وری انن ژف سف  195۷ /2 :13۷5 ،ک شگا
ها عبا

وو ،با س طاش عثزاش در ص گ و اسادزت بهسش ا بشد ،وبشیوژه ویژشوش بیوژصش وم رو

 .1رککک ه و ،و شزودور 1-5ک

. Avant
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آسیای صغیش ،گشهسصاش ،دریای سیا و ا یصشوشه بژه وروپژا فشسژصاد اژ هژ و وگژش ایژاش دو
دودت هن
خ یج فار

درا گشفت ،بهوسی ۀ اوص ای پشتقاد  ،وسپاشیای  ،یا وشگ یس وم بنژ رعبا ،
و وتیاشو

ن به وروپا حز ا ه ژ زاش 15 :1353 ،ک

طبق وسناد پادریاش اشا  1ژ ، 5۶-55 :1383در سا101۷ ،ق1۶09 /م روبژشت هژشد وم

ها عبا

وو ،خووست اه اسیش تجارت وبشیوه رو وم ح ب به رو شاز تغییش د ک ها عبا

وو ،در هوو ها وسپاشیا تبو ،اشد اه اسیش تجارت وم ح ب به شاز تغییژش انژ و وم آشجژا
به وروپا صادر هود ژ زاش 5۷ ،ک طبق زین وسناد ،در شااهوی دیگش وم زاش سا ،آورد هژ
وست اه ها عبا

وو ،به آشصوش هشد شوهت بع وم وین وبشیوه ویژشوش رو بژه ح ژب شبششژ و

بههای آش به شاز آورد هود و در آشجا به فشوش بشس ژ زاش ۶0 ،ک بنابشوین بژا وسژصناد بژه

وسناد پادریاش اشا

ا تووش دریافت اه رو عز ۀ تجارت وبشیوژه ی ژ وم اسژیش ح ژب و

دیگشی وم اسیش شاز در هنو ویشوش بودک با توهه به دهزن عثزاش با ح واژت صژفوی و
هن

ای دوئز آش ا با ی

یگش و وین ه اههتشین اسیش ای تجارت سنص  -اسیشی اژه وم

عشوق و سوریه اژ گذهژت و بژه بنژادر ا یصشوشژه انصهژ اژ هژ و اسژیشی اژه وم آشژاتود
ا گذهژت و بژه وسژصاشبو ،اژ رسژی  -در واپشوتژوری عثزژاش تژشور دوهژت ،اسژیش دیگژشی
وش یوی ه اه عثزاش رو دور ا مدک وین اسیش وم گیالش و دریای خزر عبور ا اشد و بژه
وصشخاش روسیه ا رسی  ،سپس به سوی ودگا پیش اژ رفژت و وم آشجژا وم رو خوژ
واشوین ا رسی ژسیوری 1۷۶ :13۶۶ ،ک وین رو تجاری در مااش ها عبا
عثزاشیژژژاش بژژژا صژژژفویه در هنژژژ

بژه

وو ،نگژاا اژه

بودشژژژ  ،و زیژژژت فژژژوقودعژژژاد وی پیژژژ و اژژژ اژژژشد

()Savory. R.M., 1980: 196ک اسیش دیگشی اه در مااش ها عبا
گشفت ،رو هنو و شاز بود اه وم شیزۀ دوم س طنت ها عبا

وو ،اژورد توهژه تژشور

بیوصش اژورد توهژه بژودک بژا

وشصخا وین اسیش بشوی تجارت وبشیوه ،بامرگاشاش ت رتزن وروپای چوش ازپاش

ن هژشت

ن و وشگ یس سود بشدش ()Matthee, 2003: 284ک

. Padryan carmel
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 .۵نقش ابریشم گیالن در تحوالت اقتصادی و سیاسی حکومت صفوی بهویژه
گیالن (تا پایان شاهعباس اول)

با توهه به اساع بودش آ و ووی گیالش بشوی پژشورش اژشم وبشیوژه ،گژیالش در تودیژ و
صادروت وبشیوه شقش فعاد دوهژتک ویژن اژار درآاژ شسژبص ًا خژوب بژشوی آش انطقژه دربژش
دوهت؛ تاهای اه بهددی سود میاد آش ،در ف ش تودی احصوالت دیگش ااشنژ بژششج شبودشژ
ژااردوش 183 /5 :1380 ،ک
وودین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحوالت وتصصادی عصش صفوی وین وست اه ویژشوش
وم بابت فشوش آش ،ااال وورد ا اشد و اههتش وین ه به پوژصووشۀ آش ،سژ ه ضژش اژ اژشدک
درشصیجه وبشیوه در تجارت خاره بهصژورت یژک اعژاد ،عزژوا بژههژای پژو ،وسژصفاد
ا ه ژرککک ه و 1-5 ،ک در وین ایاش ،گیالش مااش ها عبا

وو ،با تودی حژ ود 81000

ان وبشیوه ،بیوصشین سهه رو در تودی وبشیوه ویشوش دوهت ژرککک زاش ؛ به زین ددی بایژ
گفت ها عبا

وو ،سشماین گیالش رو بژه واژالک خاصژه تبژ ی اژشد تژا فژشوش احصژو،

وبشیوه آش رو اه شزدیک به شیز وم ا وبشیوژه ویژشوش بژود ،اسژصقیزاً بشعهژ گیژشدک وو بژش
خشیژژ وبشیوژژه در گژژیالش تژژا فژژشوش آش در وصژژفهاش و خژژارج وم ویژژشوش شظژژارت دوهژژت
()Mccabe, 2001: 292ک
زچنین ،ها عبا

وو ،بعژ وم فژصگ گشهسژصاش و ورانسژصاش ،بژشوی رهژ و روشژق تودیژ

وبشیوه در گیالش ع وی وم گشه ا و وروانه رو به آشجا اوچ دود تا به پشورش اشم وبشیوه
بپشدومشژ ژتاورشیژه5۶ :13۶3 ،؛ هژژاردش 294-293 /2 :13۷4 ،ک ودبصژژه ،عژ ۀ میژژادی وم وروانژژه
بهددی هشویط شااناسب آ و ووی اُشدش و فقط تع ود اع ودی بات ااش ش اه آش ژا شیژز
در تودی وبشیوه چن وش اوفق شبودش ژتاورشیه ، 5۶ :13۶3 ،واا وروانه در شقژش تجلژار وبشیوژه
اوفق بودش ک بشوی اثا ،وتص هژا عبژا

وو ،،پشتقژاد ژا رو وخژشوج اژشد و بژا نژ ی ژا و

وشگ یس ا انار آا  ،اق وری وم وبشیوه گیالش رو بهعنووش سژهزیه بژشوی خشیژ تجلژار آش ژا
تعیین اشد و آش ا خشی خود رو بهوسی ۀ بامرگاشاش وران وشجام ا دودش ژفشوح و طژادب ،
 5 :13۷۷ک بامرگاشاش وران شقش اهز در بامور وبشیوه ویشوش دوهصن و ها عبا

شیز توهه

ویه به آش ا دوهت ()Mccabe, 2001: 292ک در آخژش بایژ اصژذاش هژ بژهددیژ شزدی ژ
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اسافت ورانسصاش بژه گژیالش و اسژیح بژودش وروانژه و سژهودت ورتبژاب آش ژا بژا بامرگاشژاش
وروپای در گیالش ،پای ورانیاش بامرگاش به اناطق اخص
هشویط اناسب باعش ه ها عبا

گیالش بام ه ( )Ibid, 70و زین

وو ،بهرغه وشحصار وبشیوه واصیاموت به آش ا ب

ک

دواین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحژوالت وتصصژادی عصژش صژفوی ویژن وسژت اژه
تجارت وبشیوه ی

وم رو ای عز ۀ تأاینانن درآا ها صفوی بودک سژادیاشه وم فژشوش

آش ابادغ نگفص عای خزوشۀ ها

ا ه و بزرگتشین انبع پو ،شق بشوی خزوشژۀ سژ طنص

بود ()Savory. R.M., 1980: 198ک عالو بشآش ،تجارت فشآورد ای وبشیوز سادیاشه پژو،
فشوووش وورد از ت ا اشد و اوصشیاش فشوووش رو وم وطژشوو ههژاش بژه ویژشوش اژ اوژاش ک
اادیات تودی انن گاش وبشیوه ،حقوق گزشا و عژوورض رو ژ وری اژارووش ژای تجژارت
وبشیوه ،ابادغ بسیاری بود اه سادیاشه به خزوشۀ دودت وورد اژ هژ ژثووتژب 153 :1381 ،ک بژا
توهه به وین انافع ،وبشیوه بهعنووش ااالی وسصشوتهیک و اهه در وشحصار هژا تژشور گشفژتک
بنابه گزورش وود اریو

ژ ، 320 :13۶3عوورض بشخ وم ااال ژا ومهز ژه وبشیوژه بژهتژ ری

میاد بود اه وم ش ع  1،وبشیوه اصشف دوخ اوور ،اعاد ،د تادش 2ژ 30اارک عژوورض

شصیب خزوشۀ ها ا ه ژرککک هژ و 1-5 ،ک ی ژ وم شژووح وی اژه بژهددیژ تودیژ میژاد
وبشیوه عوورض میادی ا پشدوخت ،گیالش بودک تاورشیژه اژ شویسژ « :وم وبشیوژه گژیالش ژش
یک ان ،یکوشیه واو حق گزشک گشفصه ا هژ » ژ 35 :13۶3ک هژاردش ژ 281 /8 :133۶و
 ، 293-292ایزوش عووی پادها صفوی وم عوورض گیالش رو دوای یوش فشوشک ذاش ا انژ
اه بیش وم ش ویادت دیگش بود وست و وین بهسبب احصو ،وبشیوه بود اه بیش وم ش های
دیگش در وین ویادت بهوفور فشو ه ا ه ک
سواین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحوالت وتصصژادی عصژش صژفوی ویژن وسژت اژه
تسزت عز ۀ درآا گزشک ،بهعنووش ی

وم انابع اهژه درآاژ هژا در عصژش صژفوی ،وم

1ک ش ع [ ،دنگه]  2۶دیور و ژش دیژور اعژاد ،تقشیبژ ًا شژیه ای ژوگشم ومش دوردک عژ  ،بشوبژش  110ای ژوگشم بژود ژباسژصاش

پاریزی11۶ :13۶2 ،؛ یغزای  902 /2 :13۷4 ،ک عالو بشآش ش ع  ،ح ود  3۶ان ومش دوهتک ان تبشیز سه ای ژو و اژن
گیالش هش ای وگشم بود ژرووش ی1۶3 /5 :1382 ،؛ ف سف  1951 /5 :13۷5 ،ک

. Thaler
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تجارت وبشیوه بهخصوا وبشیوه گیالش وصو ،ا ه ک به گزورش ساشسوش 1ژ-134 :134۶
 ، 135گزشک گیالش بشوی ها س یزاش وصاد زور توااش ژ 3،۶00،000دیژور عایژ ی فژشو ه
ا اشدک تسزت عزژ ۀ ویژن عژوورض گزشاژ وم احزودژه ژای صژادروت وبشیوژه دریافژت
ا ه ک
چهاراین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحوالت وتصصادی صفوی ،ایفیت وبشیوه ویژشوش
بهویه گیالش در عشصۀ تجاری بود و وین واش بش وفزویش درآا و اوصشیاش ا وفزودک وبشیوه
ویشوش در عصش صفوی بهدحاظ ایفیت باالی اه دوهت ،شهتنها در بامور ای وروپا در اقایسژه
با وبشیوه ن و ویصادیا تووش رتابص باالی دوهت ،ب ه در بامور عثزاش شیز بش وبشیوه سوریه و
یوشاش بشتشی دوهتک اشغو تشین وبشیوه ویشوش وم گیالش بود اژه شژوم هژعشباو آش ایفیژت
باالی دوهت و بشوی بافصن انسوهات گشوشبهژا بژهاژار اژ رفژت و بژه وروپژا صژادر اژ هژ
ژهاردش 903 /2 :13۷4 ،ک عالو بشآش ،بهددی باال بودش ایفیت وبشیوه گیالش ،غادبژاً وبشیوژه
سایش اناطق رو اه دوروی ایفیت پایین بود ،با آش اخ وب ا اشدشژ تژا وبشیوژز بژا ایفیژت
اط و تش به بامور عشضه انن ک اثالً وبشیوه اامش روش رو اژه دوروی ایفیژت اصوسژط بژود ،بژا
وبشیوه گیالش اخ وب و به روسیه صادر ا اشدش ک زچنژین ،وبشیوژه هژیشووش رو بژا وبشیوژه
گیالش اخ وب و بشوی فشوش به بامور ورسا ،ا اشدش ژبنجااین 318-31۷ :13۶9 ،ک
پنجزین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحوالت وتصصادی صفوی وین وست اه وین اژاال
اااالً با ودگوی تجاری مااش انطبق بودک تیزت آش به شسبت ومشژ اژه دوهژت ،بژا توهژه بژه
حز وشق تجاری آش رومگار بشوی بامرگاشاش بامور ای دوردست سودآور بودک رودد
( )Matthee, 1999: 58اژ شویسژ

اصه

زینژژۀ وشصقژژا ،وبشیوژژه وم وصژژفهاش بژژه ح ژژب در وووخژش

1030ق1۶20 /م 13 ،یا  14توااش بود اه شسبصاً انصفاشه بودک تیزت وبشیوژه در گژیالش  42یژا
 43توااش بود؛ درحاد اه فشوش آش در بنادر ا یصشوشه بژین  58تژا  ۶0تواژاش ورمش دوهژتک
بنابشوین ،گیالش ،بژهعنژووش عزژ تژشین اشاژز تودی اننژ ۀ وبشیوژه اشغژو

در ویژشوش ،شظژش

بامور ای وروپای رو ه ب اژشدک ویژن ورتبژاب در سژوق دودش گژیالش بژه اژ ور سژشاایهدوری
تجاری و تأثیش آش بش شظام ههشی انطقه وم و زیت احوری بشخوردور بودک رتابت اوژور ای
. Sanson
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اخص

در ویشوش بشوی خشی وبشیوه گیالش و تأسیس تجارتخاشه در آشجا دالدت بش و زیژت

وبشیوه گژیالش در بامور ژای وروپژای دورد؛ چنژاشاژه ودووردم بژشوی زژین انظژور در سژا،
9۷5ق15۶۷ /م تجارتخاشهوی در رهت ویجاد اشد ژبنجژااین 313 :13۶9 ،ک نژ ی ژا در
تشوردود سا1034 ،ق1۶23 /م فقط وبشیوه اله ال یجاش گژیالش رو خووسژصار بودشژ ژف ژور،
 30 :135۶ک در تشوردود سا ،بع شیز ،بام شص
گیالش بود ژ زاش 32 ،ک عالو بش آش ژا ازپژاش

وبشیوه خشی وریه ۀ آش ژا وم شژوم الهژ

1

نژ هژشت وشگ ژیس شیژز در سژا1030 ،ق/

1۶20م بهدشبا ،خشی وبشیوه گیالش بود ژالفوش 55 :13۷2 ،ک زۀ وین هوو

و تشوین شوژاش

وم ایفیت باالی وبشیوه گیالش و و زیت آش در سطگ بامور ای ههاش دوردک بهددیژ و زیژت
شقش وبشیوه در وتصصاد اوور و بامور ای ههاش  ،شووح تودی انن ۀ آش بهخصژوا گژیالش
وم ههشت ههاش بشخوردور ه ش ک وبشیوه گیالش گذهصه وم اعااالت بامرگاش اه شصیجژهوش
تقویت وتصصاد اوور بود ،ااشع خشوج بیوصش ورم وم از ت ا ه ک
هوزین ش صه در ماینۀ شقش وبشیوه در تحوالت وتصصادی صفوی بهخصوا گیالش ویژن
وست اه تودی وبشیوه ،بهعنووش ااالی اشازی ،در گیالش شصووشست در دورۀ صفوی بژهویژه
عصش ها عبا

وو ،،تحو ،عز وی پ ی آورد؛ میشو وم مااش ها عبژا

وو ،گژیالش خاصژه

ه ژفژوان  1۷3 :1349 ،و تجژارت وبشیوژه در دسژت هژا تژشور گشفژت؛ درشصیجژه بخژش
عز وی وم تجارت آش بشوی گیالش سژودی ش وهژت و شزژ تووشسژت اژامود تابژ تژوهه در
انطقه بشهای گذورد .بنابشوین ،تجارت وبشیوه در دورۀ ها عبا

وو ،به وشباهت سشاایه اژه

انوأ وودیۀ تحو ،در شظام سشاایهدوری بود ،انجش شو ک بخش عز وی وم ویژن اژاال بژهدسژت
عزا ،ها در انطقه به تیزت ورموش خشی و وشبار ا ه و سپس به وصفهاش اه در وین ماژاش
ااشوش تجارت ههاش در خاورایاشه بود ،فشسصاد ا ه ک در وین ایاش ،فقط ههش رهژت بژود
اه تحت تأثیش تجارت وبشیوه ره اشدک
فصزین ش صه ،شقش وبشیوه در تحوالت سیاس دوخ

اوور بهخصژوا گژیالش وسژتک

وم مااش گذهصه بشخ وم پادها اش و ورباباش ت رت بهانظور تس ط یافصن بش تجارت وبشیوه یا
بهانظور بهدسژت آوردش اقژ وری وبشیوژه و پارچژه ژای وبشیوژز  -ودژو در تادژب ژ ویا و
. Ladji

1
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خشوج -بش اناطق وبشیوهخیزی ااشن گیالش دستوشژ ومی اژ اشدشژ ک بژشوی شزوشژه در دورۀ
اغوالش تسزص وم اادیات هنس بهصورت وبشیوه پشدوخژت اژ هژ ژوتبژا 559 :13۶5 ،،و
غادباً خشوه اه بشعهژ ۀ اؤدیژاش والیژت اژذاور ووگژذور اژ هژ  ،وبشیوژه بژود؛ بنژابشوین
وودجایصو پس وم فژصگ گژیالش ،شیژک وم واژشوی اح ژ آش سژشماین رو بژهتژ ر وسعوژاش بژه
پشدوخت اق وری وبشیوه در سا ،ا ژزم اژشد ژ زژاش 5۶0 ،ک حزژ وهلل اسژصوف در ویژن بژار
ا شویس « :وودجاتیو بع وم وین ه واشوی گیالش رو وااش دود ،خشوج وبشیوه بش آش ا اقشر اشد»
ژ ۶0۷ :1381ک تیزور دن
اشد ژهشوود ین ع

شیز بع وم تسخیش گیالش د زور ان وبشیوه بهعنووش اادیژات اقژشر
یزدی398 /2 :133۶ ،؛ شظامود ین هاا  295 :13۶3 ،ک

در مااش صفوی بهخصوا دورۀ ها عبا

وو ،بشوی تس ط ااا بش وبشیوژه گژیالش ،بژه

وین ویادت توهه ویه ه ؛ بهطوریاه انجش بژه سژقوب ح واژت اح ژ آ،ایژا گشدیژ ؛
بنژژابشوین وبشیوژژه شقو ژ اهژژه در تحژژوالت سیاس ژ دوخ ژ گژژیالش دوهژژتک در ودواژژۀ دورۀ
ها عبا

وو ،،بهددی وهحاو ای اه در واش وشحصار وبشیوه صورت گشفت ،سختگیژشی

و فوار بش رعایا وفزویش یافت و انجش به شارضایص و خوه آشاش ه ؛ بهطوریاه وشژ ا بعژ
وم اشگ ها عبژا

وو ،در سژا 1039 ،ق1۶29 /م در ماژاش هژا صژف هژورش عزژ وی

صورت گشفت و انجش به تصشو ههش ای رهژت ،فژوان ،ال یجژاش و غژارت واژوو ،هژا و
ازپاش ای وبشیوه ه ژفوان  2۶5-2۶4 :1349 ،ک فژوان

اژ شویسژ « :بژش حسژبودح ژه

ها عبا  ،ومیش گیالش تشیب سیص خشوور وبشیوژه گژیالش خشیژ بژود» ژ زژاش 2۶5 ،ک در
هشیاش وین هورش ،در رهت وشبار ای دودص رو ه سصن و  200خشوور ژ 59زور ای ژوگشم
وبشیوه خام رو اه اأاوروش هژا عبژا

وو ،هزژعآوری اژشد بودشژ  ،اصژادر و بژین خژود

تقسیه اشدش ژ زاشها ؛ واا وین هژورش وم سژوی شیشو ژای هژا صژف  ،دوژ شیاش و وایژشوش
طشفژژ ور ح واژژت صژژفوی سژژشاو هژژ ژ زژژاش 280-2۷8 ،ک سشدسژژصۀ ویژژن هژژورش،
وبواادیجارس طاش اوهور به عاد،ها یا غشیبها گیالش دسصگیش و در وصفهاش تیشباروش هژ
و ح ود وت زور شفش شیز اوصه ه ش ژاحز اعصوم 54-53 :13۶8 ،ک
وین هورش شواش ا د

اه خشی وهباری وبشیوه ورموش وم سوی عزا ،هژا عبژا

شگز اورد رضایت اشدم شبود و آش ا خووسژصار رفژع وشحصژار هژا عبژا

وو،،

وو ،بژش وبشیوژه و
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ر ای وم فوار اادیات بودش ک وتالو تع ود میادی شیشوی وشسژاش در ویژن هژورش ،بژش ایژزوش
تودی وبشیوه و سایش احصوالت تأثیش گذوهت؛ واا در دور ای بع  ،روشق احصو ،وبشیوژه
و بامور آش ،اشدم گیالش رو تب ی به آرومتشین اشدم اشدک
وصزین ش صه ،تأثیش سیاست وشحصاری هژا عبژا
سیاست ای وشحصاری ها عبا

وو ،در ماینژۀ تجژارت وبشیوژه وسژتک

وو ،در گیالش ،تودی وبشیوه در آش مااش رو شسبت بژه دورۀ

ها صف و ها س یزاش بسیار اه اشدک روش فشیش 1ژ 238 :1380در پهو ش تاریخ ازبشیج
ا شویس  :ایزوش تودی وبشیوه گژیالش در ماژاش هژا عبژا

وو ،،بعژ وم پیژشومی بژش تشاژاش

عثزاش در سا101۷ ،ق1۶08 /م و بامپسگیشی اناطق تودی و ص ور وبشیوه ااشن تفقام ،و
ص گ مودگذر باال رفت و به ح ود  81،000ان رسی ک

2

اصأسفاشه انابع وطالعات چن وش دربارۀ آاار تودی وبشیوژه وم ماژاش هژا وسژزاعی وو ،تژا
ها عبا

وو ،وروئه شز د ن ک در ه ود اه شگارش با وسصناد بژه انژابع و اخخژذ اعصبژش تهیژه

اشد وست ،آاار ایزوش تودی وبشیوه ویشوش و گژیالش در ماژاش هژا عبژا

وو ،،هژا صژف و

ها س یزاش آا وست ژرککک ه و 1-5 ،ک با اقایسۀ آاار ای تودی وبشیوه ویشوش و گژیالش
وم مااش ها عبا

وو ،تا پایاش دورۀ ها س یزاش صفوی ،طبژق هژ و ،و شزژودور تنظژیههژ ،

بهیقین ا تووش گفت اه ایزوش تودی وبشیوه گیالش و ویژشوش در ماژاش هژا عبژا

وو ،بسژیار

ازصش وم مااش ها صف و ها س یزاش بود وست ژرککک شزودور  1-5ک
ی

وم دالی وص

پایاش دورۀ ها عبا

اا ش تودی وبشیوه ویژشوش وگژیالش وم ماژاش هژا وسژزاعی وو ،تژا
وو ،،هن

ای طژوالش آش ژا بژا عثزژاش و تسژخیش بشخژ وم انژاطق

وبشیوهخیز ااشن هیشووش و اناطق ص ورآش ااشن تفقام بهویژه ویژشووش و ورانسژصاش بژهدسژت
عثزاش بودک اس ۀ دیگش شبود وانیت المم بشوی تجارت بهددی هن
و ومبک ا بودک ودبصه ،در دورۀ ها عبا

وو ،،او

ای طوالش بژا عثزژاش

وانیت تاح ی ح ه ؛ واژا بژا سیاسژت
1

. Ronald Freire

 .2احصو ،وبشیوه ویشوش در مااش هژاردش ژ1081ق بژه ورمش ۶،2۷0،000پوشژ ت زژ ود اژ هژ ک در آش ماژاش ازپژاش

ن ی به ش پوش  4تژا  5ف ژورش اژ دود؛ یعنژ ورمش اژ احصژو ،وبشیوژه بژه  2،000،000دیژش تژا  2،500،000دیژش

ا رسی ژعیسوی 1۶ :13۶2 ،؛ درحاد اه آاار تقشیب تودی وبشیوه ویشوش در مااش ها عبژا

فشیش  2،900،000پوش  ،یعن وم شص

ه خی

ازصش بود وست ژفشیش 238 :1380 ،ک

وو ،طبژق گژزورش روش ژ
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خاصه ه ش واالک گیالش بش تووش وتصصادی انطقه ضشبه وورد ه ک وشحصار تجژارت وبشیوژه
در مااش ها عبا

وو ،باعش وهحاو ای میادی به تودی انن گاش وبشیوه ه ؛ واژا در دورۀ

ها صف وشحصار تجارت وبشیوه بشدوهصه ه و وین واژش در رهژ تودیژ وبشیوژه اژؤثش بژود
وستک
شهزین ش صه در اورد وبشیوه گیالش وین وست اه وبشیوه دوروی ااربشد تجاری و صژنعص
در تودی ااالست؛ واا بهددی ع متوسعۀ صنعت ویشوش در عصش صفوی ،اژاربشد صژنعص آش
ازصش اورد توهه تشور ا گشفت و بیوصش بهصورت وبشیوه خام بشوی فشوش در بامور تجارت
وسصفاد ا ه ؛ چشواه اژار در اارگژا ژای سژنص بافنژ گ و ریسژن گ گژیالش اسژص زم
صشو وتت میاد بود و زچنین ،تووش وفزویش تودی در مااش اه رو ش وهصن ؛ به زژین ددیژ
در ح شیام دوخ

مش گ تب ی به ااال ا ه و بیوصش احصو ،وبشیوه رو بهصورت خام به

فشوش ا رسژاش ش ک وم سژوی دیگژش ،در خشیژ احصژو ،وبشیوژه خژام ووسژطه ژای دودصژ
ژشزاین گاش ح وات اشازی شقش عز وی دوهصن ؛ وم زژینرو در بیوژصش اووتژع بژا تیزژت
پایین وم تودی انن گاش ا خشی ش ک بنابشوین وبشیوه بژهعنژووش یژک اژاالی وتصصژادی اژااالً
انصش،ه در خ ات دودت اشازی و وسصب ود ها

بود و سود ازصژشی بژشوی اوژاورموش

دوهتک
 .۶نتیجه

وبشیوه وم احصوالت بسیار حیات و اهه در گیالش عصش صفوی و دوروی اژاربشد تجژاری و

صنعص بود؛ والا بهددی ع مرهژ صژنعت ویژشوش در دورۀ صژفوی اژاربشد صژنعص آش ازصژش
اورد توهه تشور گشفت و بیوصش بهصورت وبشیوه خام بشوی فشوش در بژامور تجژارت عشصژه
ا ژ ه ژ ک در ویژژن دور  ،وبشیوژژه در اوژژور ای وروپژژای وهژژصهار خاص ژ یافژژت و تووشسژژت
بامرگاشاش خاره رو به سوی خود ب واش ک وبشیوه ی

وم ع

توسعۀ اناسبات وروپاییاش بژا

دودت صفوی بودک ومآشجااه گیالش دوروی وبشیوه اشغژو و تودیژ بژاال بژود ،اژورد توهژه
هشات ای خاره تشور گشفت و آش ژا سژع دوهژصن در آشجژا تجژارتخاشژه دویژش اننژ ک
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درشصیجه ،با رو یافصن وبشیوه ویشوش به بامور ای ههاش و ههشت اه وین ااال بژهدسژت آورد،
تقاضای بیوصشی بشوی خشی آش بهوهود آا و درشصیجۀ آش گیالش ههشت ههاش یافتک
و زیت وتصصادی وبشیوه بشوی دودت صفوی وین بود اه تجارت آش ی

وم عزژ تژشین

رو ژژای اسژژب درآاژ بژژشوی پادهژژا اش صژژفوی بژژههژژزار اژ آاژ ک عژژالو بژژشآش ،تجژژارت
فشآورد ای وبشیوز  ،اادیات ،حقوق گزشا و عوورض رو وری آش سادیاشه پو ،فشوووشژ
رو وورد خزوشۀ از ت ا اشدک بنابشوین ،با توهه به انافع میاد وبشیوه ،وین ااال بهعنووش یک
ااالی وسصشوتهیک وتصصادی و زیت یافتک وم سوی دیگش ،وبشیوه اااالً بژا ودگژوی تجژاری
مااش انطبق بودک تیزت آش به شسبت ومش اه دوهت ،بژا توهژه بژه حزژ و شقژ تجژاری آش
رومگار ،بشوی بامرگاشاش بامور ای دوردست سودآور بودک گیالش ،بهعنووش عز تشین اشاژز
تودی انن ۀ وبشیوه اشغو در ویشوش ،شظش بامور ای وروپژای رو ه ژب اژشدک ویژن ورتبژاب در
سوق دودش گیالش به ا ور سشاایهدوری تجاری و تأثیش آش بش شظژام هژهشی انطقژه وم و زیژت
احوری بشخوردور بودک
فشهام سخن وین ه تودی وبشیوه ،بژهعنژووش یژک اژاالی تجژاری اشاژزی ،شصووشسژت در
دورۀ صفوی بهخصوا عصش ها عبا
مااش ها عبا

وو ،،تحو ،عز وی در گیالش پ یژ آورد؛ میژشو وم

وول ،گیالش خاصه ه و تجارت وبشیوه در دست ها تشور گشفژت؛ درشصیجژه

بخش عز وی وم تجارت آش بشوی گیالش سودی ش وهت و شز تووشست اژامود تابژ تژوهه
در انطقژژه بشهژژای گژژذورد؛ بنژژابشوین بژژه وشباهژژت سژژشاایه اژژه انوژژأ وودیژژۀ تحژژو ،در شظژژام
سشاایهدوری بود ،انجش شو ک
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جدول  .1-۵اقایسۀ آاار ایزوش تودی وبشیوه ویشوش و گیالش
در مااش ها عبا وو ،با مااش ها صف و ها س یزاش
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شکل  .1-۵شزودور دویش وی تودی وبشیوه گیالش شسبت به ا ویشوش
ژح ودوً سا1019 ،ق1۶10 /م به بع  ،بهویه بع وم 1022ق1۶13 /م عه شااۀ
وسصاشبو ،دوم و 102۷ق1۶18 /م عه شااۀ ویشووش

نمودار  .1-۵شزودور ای هوی تودی وبشیوه گیالش شسبت به ویشوش
در سا ،ای اذاور بش حسب ای وگشم
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منابع
ژ 13۶5ک تاریخ مغولک چ۶ک تهشوش :وایشابیشک

 وتبا ،،عبا

 وود اریو  ،آدوم ژ 13۶3ک سفرنامۀ آدام اولئياریوس ژبخژش ویژشوش ک تشهزژۀ وحزژ
بهپورک چ1ک تهشوش :وبص ارک
 باربارو ،هوموفا و دیگشوش ژ 1349ک سفرنامههای ونیزیان در ایران ژهش سژفششااه ک
تشهزۀ انوچهش وایشیک تهشوش :خوورما ک
 باسصاش پاریزی ،احزژ وبشو یه ژ 13۶2ک سیاسيت و اقتصياد عصير صيفویک تهژشوش:
صف ع یوا ک

 بنجااین ،سااوئ گشین وی ش ژ 13۶9ک ایران و ایرانیيان (عصير ناصيرالدی شياه).
تشهزۀ احز حسین اشدبچهک تهشوش :هاوی وشک
 پطشوهفس

 ،وی یاپاودویچ ژ 135۷ک کشاورزی و مناسبات ارضی در ایيران عديد

مغولک تشهزۀ اشیه اواورمک ج1ک تهشوش :شی ک

 تاورشیه ،ژوش باتیست ژ 13۶3ک سفرنامۀ تاورنیهک تشهزۀ وبوتشو شژوریک بژا تج یژ شظش و
تصحیگ حزی هیشوش ک وصفهاش :اصا فشوه تأیی ک

 ثووتب ،ههاشبخش ژ 1381ک «وبشیوه گژیالش»ک پژوهشنامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانیک دوشوگا ههی بهوص ک ش34ک صص1۷5-145ک

 هزا،مود  ،احز ع
 هز

ژ 1335ک گنج شایگانک بشدین :ااو ک

اارری ،هوووش فشوشچس و ژ 1383ک سفرنامۀ کارریک تشهزۀ عبژا

و عب ودع

اارش

شخجژووش

ک تهشوش :ع ز و فش نگ ک

 هوودی ،حسن ژ 13۷8ک ایران از دیدۀ سیاحان اروپاییک ج1ک تهشوش :بوتهک

 حدود العالم م
طهوریک

المشرق الی المغرب ژ 13۶2ک بهاوهش انوچهش سژصود ک تهژشوش:
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 حز وهلل اسصوف  ،حز وهللبن وب ب شژ 1381ک نزههالقلوبک بهاوهش احز دبیشسژیات ک
تزوین :ح یش واشومک

 خودماو ،ود ساش ر ژ 1354ک سرزمی

گيیالنک تشهزژۀ سژیشو

سژهاا ک چ1ک تهژشوش:

پیامک
 دالووده ،پیصشو ژ 1380ک سفرنامههای پیترو دالواليهک تشهزژۀ احزژود بهفژشومیک 2جک
تهشوش :تطش ک
 رووش ی ،اشتض ژ 1382ک تاریخ اجتماعی ایرانک ج5ک تهشوش :رومبهاشک
 ساشسوش ژ 134۶ک سفرنامۀ سانسونک تشهزۀ تق تفض ک تهشوش :وبنسیناک
 سیوری ،اشوین روهش ژ 13۶۶ک ایران عصير صيفویک تشهزژۀ اژاابیز عزیژزیک تهژشوش:
سحشک
 هژژاردش ،ژوش ژ 133۶ک سييیاحتنامييۀ شيياردن .تشهزژژۀ احز ژ عباس ژ  ،ج ،8تهژژشوش:
وایشابیشک
 _______ ژ 13۷4ک سفرنامۀ شاردن ژاصن ااا ک تشهزۀ وتبژا ،یغزژای ک ج2ک تهژشوش:
تو ک
 هشوود ین ع

یزدی ژ 133۶ک ظفرنامهک تصحیگ احز عباس ک ج2ک تهشوش :وایشابیشک

 عیسوی ،چاردز فی یپ ژ 13۶2ک تاریخ اقتصادی ایرانک تشهزۀ یعقژو آژشژ ک تهژشوش:
گسصش ک
 فشوح  ،ع

و فشواشم طادب ژ 13۷۷ک ارمنیان گیالنک رهت :گی اشک

 فشیش ،روش ژ ژ 1380ک تاریخ ایيران :دورۀ صيفویانک پژهو ش وم دوشوژگا ازبژشیجک
تشهزۀ یعقو آژش ک تهشوش :هاا ک
 ف سف  ،شصشوهلل ژ 1353ک «تجارت وبشیوه ویشوش در ماژاش هژا عبژا
12ک ش 1ژپیاپ  124ک صص1۶-11ک

وو»،ک وحیيدک دورۀ

 _______ ژ 13۷5ک زندگانی شاهعباس اولک ج5ک چ۶ک تهشوش :ع ز ک
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 ف ور ،وی ه ژتشهزه و شگژارش ژ  135۶ک اولی سفرای ایران و هلند :شير سيفر
موسی بیگ به هلند و سفرنامه یان اسمیت در ایرانک بهاوهش دوریوش اج س
و حسین وبوتشوبیاشک تهشوش :طهوریک

 فوروش ،هژاش ژ 1383ک مقاومت شيکننده :تياریخ تحيوالت اجتمياعی ایيران از
صفویه تا سالهای پس از انقالب اسالمیک تشهزۀ وحز ت ینک چ5ک تهشوش :رساک

 فوان  ،عب ودفصاس ژ 1349ک تاریخ گیالنک تصحیگ و تحویۀ انوچهش سصود ک تهشوش :بنیاد
فش ن

ویشوشک

 تزوین  ،ماشیژا بژن احزژ ژ 13۶۶ک آثيارالبالد و اببارالعبيادک تشهزژۀ عبژ ودشحزن
هشف ن یک تهشوش :وش یوۀ هووشک
 اژژاردوش ،اهژژ ی ژ 1380ک «تاریخچژژۀ شوغژژاش و ع ژژ بژژ تژژوهه بژژه آش در گژژیالش»ک

گیالننامه ژاجزوعه اقاالت گیالشهناس ک بهاوهش ه صاه ک ج5ک رهژت :طژاعص ک
صص194-1۷۷ک

 اشا  ،پادریژاش ژ 1383ک اسيناد پادریيان کرمليیک بژهاوهژش انژوچهش سژصود ک بژا
ز اری ویشج وفوارک تهشوش :ایشوث ا صو ک
 اشویس ،دیشکووشدر ژ 1380ک شاردن و ایرانک تشهزۀ حزژز وخژووشتقژویک تهژشوش:
شوش فشموش رومک
 گابشی  ،آدفوشس ژ 1381ک مارکوپولو در ایرانک تشهزۀ پشویز رهب ک تهشوش :وساطیشک
 گوشسادس داالویخو ،روی ژ 13۶۶ک سيفرنامۀ کالویويوک تشهزژۀ اسژعود رهژبشیژاک
تهشوش :ع ز و فش نگ ک
 الفوش ژ 13۷2ک صنعت نوغان در ایرانک تشهزه و ت وین هعفژش خزژاا مود ک تهژشوش:
اؤسسۀ اطادعات و تحقیقات فش نگ ک
 اژژاراوپودو ژ 1350ک سييفرنامۀ مييارکوپولوک اق اژژه هژژاش ااسژژفی ک تشهزژژۀ حبیژژبوهلل
صحیح ک تهشوش :بنگا تشهزه و شوش اصا ک
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 _______ ژ 13۶3ک سفرنامۀ مارکوپولو معروف به ایل میلیونهک تشهزژۀ انصژور
سجادی و آشجال دی هووش روااشوک تهشوش :گویشک
 احز اعصوم ژ 13۶8ک بالصه السیر :تاریخ روزگار شياهصيفی صيفوی .تهژشوش:
عز ک
 شظامود ین هاا ژ 13۶3ک ظفرنامهک بهاوهش پنا

سزناش ک تهشوش :باا ودک

 شووی  ،عب ودحسژین ژ 13۷۷ک روابط سیاسيی و اقتصيادی ایيران صيفویهک تهژشوش:
سزتک
 ووده وصفهاش  ،احز یوس بن حسژین ژ 1380ک بلد بيری ک حژ یش هوژه و فژصه وم
روضۀ وصهک ویشوش مااش ها صف و ها عبا

دومک تع یق و توضیگ احز رضژا شصژیشیک

تهشوش :وشجزن آثار و افاخش فش نگ ک


وهن

اه وی ،عب ودشضا ژ 13۶9ک روابط بارجی ایرانک تهشوش :وایشابیشک

 یاتوت حزوی ،یاتوتبن عب وهلل ژ 195۷ک معجم البلدانک ودزج ودخااسک ودطبعه ودثاشیه
دوشینک بیشوت :دور صادر.
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