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  در اقتصاد و سیاست صفویان نقش بازرگانان ارمنیکارکرد ابریشم و 

  )حکومت صفویان م تا پایاناز دورۀ شاه عباس یک(

  

 1ابوطالب سلطانیان

  )19/06/1391 پذیرش نهایی: - 26/10/1390 دریافت مقاله:(

  

  چکیده

فراوانی تولید ابریشم و اهمیت آن به عنوان یک کاالی صـادراتی و اسـتراتژیک، سـبب    

ــاس یکــم (  ــی آن ق1038-996اتخــاذ سیاســت انحصــار آن توســط شــاه عب ) و در پ

 د. از این رو، این مسئلهب ارمنی در اجرای این سیاست گردیبازرگانان مجرّ یریکارگ به

چـه   )سیاست انحصار و بازرگانان ارمنیبریشم، (امطرح است که این سه عامل مرتبط 

چـه بـوده    متـأخر در اقتصاد و سیاست صفویان  ها آن ر یکدیگر داشته و نقشب یریتأث

نگاهی بـه کـم و کیـف تولیـد ابریشـم،      پس از  این نقش، تر قیدقاست؟ برای بررسی 

بازرگانان  یریکارگ بهنیز علل  ا علل اتخاذ سیاست انحصار ابریشم وت کوشش شده است

خاص  یها ییتوانابا  رمنید. بازرگانان اارمنی به مثابه مجریان این سیاست بررسی شو

، توانستند بازار های نوینی برای ابریشم ایران در بازارهای جهانی خود فردی و گروهی

دهـد   اساس، بررسی سه عامل مرتبط مذکور در اقتصاد ابریشم نشان می نیبر ابیابند. 

گذاشتند، بلکه سبب گسـترش   ریتأث رانیاتنها بر روابط و سیاست خارجی ها نه  که آن

بازرگانی خارجی، افزایش واردات پول و مسکوکات، برقراری موازنه در تجارت خارجی 

  .دنداداندر کار ابریشم را نیز ارتقا   تاجتماعی بازرگانان دس ـ شده و موقعیت اقتصادی

  

 .، سیاست انحصار، صفویانبازرگانان ارمنی، تجارت خارجی ابریشم،  :ها کلید واژه

  

  مقدمه

یشـم،  هدف اصلی این نوشته بررسی کارکرد سه عامل اصلی و مرتبط به هـم، یعنـی ابر  

 ت انحصـار در چرخـۀ اقتصـاد ابریشـم در دوره    سیاسـ  ارمنیان) و هبازرگانان آن (به ویژ

                                                
  a-soltanian@guilan.ac.ir. استادیار دانشگاه گیالن. رایانامه: 1
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هـای   در زمینـه  -نوع وقایع نگـاری بیشتر از  ـ  هایی بررسی است. هرچند متأخرصفویان 

کلی ابریشم و تجارت آن صورت گرفته است، اما نقش و کارکرد این سه عامل مرتبط با 

در حوزۀ اقتصاد ابریشـم تشـکیل    را متأخریکدیگر که سه ضلع مثلث اقتصادی صفویان 

  داد چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. می

های تولید، توزیـع،   جامعۀ صفوی را در بخشف وسیعی از اقتصاد ابریشم نه تنها طی

اجی نیز بافندگی فروش و صادرات آن به کار گرفته بود، بلکه به روند تکاملی صنعت نس

نویسد که فراوانی محصول ابریشم سبب افزایش  ، شاردن میسرعت بخشید. در این رابطه

ی کـه صـنعت   های ریسندگی و بافندگ یان در صنعت ابریشم شده و دستگاهمهارت ایران

، ). از سـوی دیگـر  370-80ند همانند ابزار اروپائیان است (صصا دهگران ایرانی ابداع کر

 اقتصـادی و و مرغـوب در نـواحی مختلـف کشـور و اهمیـت      افزایش تولید ابریشم خـام  

اتخـاذ  ژیک صـادراتی تبـدیل کـرده بـود و     ، آن را به یک کاالی استراتسیاسی این کاال

ساختن صـادرات ابریشـم و محصـوالت آن توانسـت، ضـمن      سیاست انحصار و هدفمند 

گذارد بـه   ریتأثسیاسی ایران با دیگر کشورها نیز  ـصادی  افزایش صادرات، بر روابط اقت

هـای   همراه بـا عـدل   شد، غالباً هایی که به خارج انجام می ای که از آن پس سفارت گونه

  ابریشم بوده است. 

اما شاه عباس برای اجرای سیاست انحصار ابریشم، به بازرگانان ارمنی روی آورد. این 

گشـت.   فردی و اجتماعی ارمنیان باز می یها یژگیورویکرد وی نیز بیشتر به تجربیات و 

گذار ریتأث آنرسند بر افزایش صادرات ابریشم و گسترش بازارهای  عواملی که به نظر می

بازرگانان ارمنی، به عنوان یکی از  نقشبخش دیگری از این نوشته، بودند. از این رو، در 

ن یادشده و مجریان این سیاست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زیرا آنـا  ۀگان سهعوامل 

های جهانی و در قلمروهای نوینی گسترش دادند که این حوزۀ تجارت ابریشم را در بازار

کامیـابی آنـان   لل و ع نقش که همچنان، اند هنشدقلمروها نیز چنانکه باید هنوز شناخته 

  اند. ها به خوبی بررسی و ارزیابی نشدهنیز در این قلمرو

کم و  که نیا. از جمله پرسش بنیادی در اینجا مطرح است آنچه گفته شد، چند بنابر

کیف تولید ابریشم ایران به چه میزان بوده و بـه عنـوان یـک کـاالی اسـتراتژیک، چـه       

؟ داشـته اسـت   متـأخر و سیاسـت صـفویان    در اقتصاد یریتأثکارکردهایی داشته و چه 

 ترین دالیل اتخاذ سیاست انحصار چه بود و نقش بازرگانان ارمنی به عنوان عامالن مهم

چـه   شـدۀ  مجمـوع سـه عامـل یـاد     کـه  نیـ ا؟ و اسـت  اجرای این سیاست چگونه بوده

فرضیه های مناسب این ؟ است ابریشم داشته اه، کشور و بازرگانانوردهایی برای شدستا

تـرین کـاالی    انبوه ابریشم تولیـدی ایـران، بـه عنـوان مهـم     : از این قرار است ها پرسش
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از ایـن راه بـر   توانست از طریق انحصار به صادراتی هدفمند تبـدیل گشـته و    صادراتی، 

گذارد. دیگر اینکه، مجریان ارمنی آن توانسـتند   ریتأثسیاسی خارجی  ـ  روابط اقتصادی

ترین مراکز تجاری سراسر جهان آن روز معرفی و عرضه نمایند و  را در مهم  ابریشم ایران

راه، ضمن افزایش واردات پول و فلزات قیمتـی، سـبب برقـراری موازنـۀ تجـارت        از این

 ـ  موقعیـت اقتصـادی   را ارتقـاء دهنـد و از سـویی    استقالل مـالی کشـور   شده، خارجی 

  را بهبود بخشند. اجتماعی خود

  

  ترین مراکز و میزان تولید ابریشم  نگاهی به مهم

گذار ریثأت عاملبرآورد میزان تولید ابریشم و کم و کیف این محصول، به عنوان نخستین 

یکـی   باز ریداست. پرورش کرم ابریشم از  ورداربرخبر اقتصاد صفویان، از اهمیت زیادی 

رفـت. زیـرا وضـعیت     رده ای از مردم ایـران بـه شـمار مـی    حرفۀ بخش گست نیتر مهماز 

ایجاد چنین شغلی فراهم کرده بود. از  یمساعدی را برا و اقلیمی ایران زمینۀجغرافیایی 

نـا بـه گـزارش    این رو، تولیـد ابریشـم در منـاطق گونـاگون ایـران رایـج بـوده اسـت. ب        

یکی از مراکز مهم تولید این محصول  باز ریددانان مسلمان، منطقۀ طبرستان از  جغرافی

بریشم بسیار خیزد به از همۀ طبرستان ا«کند:  اصطخری نیز اشاره می چنانکهبوده است. 

های ابریشمین  از اصناف طبرستان جامه: «دیافزا یم). وی سپس 172ص» (خاصه به آمل

تخـم ابریشـم    ]امـ ا[های نیکو خیزد از گرگـان و   ابریشم و جامه ز]ی[نو صوف خیزد... و 

باور اسـت   نیا بر). ابن حوقل 173-172 (همو،» گانی را در طبرستان ابریشم نخیزدگر

ای که  نتیجه). بنا بر این، 171گان و طبرستان از مرو بوده است (صکه اصل ابریشم گر

توان گرفت، این است که خراسان که در مسیر باستانی راه ابریشـم   ها می شاز این گزار

. کرم ابریشم در ایـران بـوده اسـت    خستین دریافت کننده و پرورش دهندۀقرار داشت ن

این حرفه در مسیر شمالی کوهپایه های البرز، از شرق به غرب گسترش یافته بـه   سسپ

ایل قرن چهارم هجری از مراکز مهـم تولیـد   ای که مازندران و ناحیۀ شرق آن در او گونه

ابریشم بوده است. در دوره های بعد، این حرفه در نواحی گیالن بیشتر گسترش یافـت،  

جوزافـا  «لید این محصول گردید. سـیاح ونیـزی   چنانکه در عصر صفویه از مراکز مهم تو

ازندران پیش در مسیر ساحلی تا م وکه از لنکران به سوی آستارا حرکت کرده  ،»باربارو

نویسـد کـه    و پرورش کرم ابریشم بـود. همـو مـی    های درخت توت ه است، شاهد باغرفت

، های ونیزیان در ایران سفرنامه( بافتند یمبهترین پارچه های ابریشمی را در این نواحی 

قفقاز و نواحی مرکـزی ایـران    ی). پس از طبرستان و گیالن، تولید ابریشم به نواح100
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هـای تـوت    ز رسیده است. تاورنیه در یزد باغیزد، کرمان و دیگر مناطق نیمانند کاشان، 

تاورنیـه،  م تولید ابریشم توصیف کرده اسـت ( را یکی از مراکز مه بسیار دیده و این شهر

تـر   ای دقیـق  گونه  اند، به ن کرده). سیاحان اروپایی که در دورۀ صفویه از ایران دید121

ژان «و » آدام اولئـاریوس «گـزارش   بـر  بنـا اند.  شخص کردهتولید ابریشم ایران را ممراکز 

)، الهیجان و فـومن  ،ترین این مراکز عبارت بودند از گیالن (به ویژه رشت ، مهم»شاردن

نواحی مرکزی  تان، ارمنستان، آذربایجان، نیزمازندران، خراسان، شیروان، قراباغ، گرجس

آمـار و ارقـام ارائـه شـده در     تولید،  ایران چون یزد و کاشان و کرمان. اما در مورد حجم

و  )320(ص های آنان باهم تفاوت دارند. با این همه، اطالعاتی را کـه اولئـاریوس   نوشته

رسد  تر به نظر می دهند دقیق مورد میزان تولید ابریشم بدست میدر  )369(ص  شاردن

  : را به صورت جدول زیر نشان دادتوان آن  و می

  

 م1637گزارش اولئاریوس در سال  م1670گزارش شاردن در دهۀ 

  گیالن -1 10000

 عدل

  گیالن -1 8000

  1عدل

  مازندران -2 2000

 عدل

  مازندران -2 2000

 عدل

  خراسان -3 3000

 عدل

  شیروان -3 3000

 عدل

  آذربایجان -4 3000

 عدل

  گرجستان و ارمنستان -4 5000

 عدل

  کرمان -5 2000

 عدل

  باغ قره -5 2000

 عدل

  گلستان - 6 2000

 عدل

  

  جمع 22000

 عدل

  جمع 20000

 عدل

                                                
من بوده است. ولی باید دانست  36اند که معادل  پوند ذکر کرده 276پوند و شاردن  216هر عدل را اولئاریوس  .1

 که یک من وزن معمول ایران در زمان شاه عباس یکم در سراسرکشور یکسان نبوده است. به مثل، یک مـن، در 

  .تبریز معادل سه کیلو، در گیالن معادل شش کیلو و در شماخی و قراباغ مساوی با هشت کیلو بوده است
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های هنـد شـرقی انگلـیس و هلنـد از مقـدار       ارقام فوق و نیز برآوردهایی که کمپانی

، نیـز  اند داده) ارائه ق1038-996  حک( مرات ابریشم در دورۀ شاه عباس یکتولید و صاد

ابریشم از زمان شاه عباس گر آن است که تولید  دهد، بیان ارائه می» هانوی«تخمینی که 

  حـک یکم، با استقرار امنیت در سراسر ایران رو به افزایش نهاده و تا دورۀ شاه سـلیمان ( 

 ,Hanway(  سال رسیده بـود  عدل در 22000به اوج خود، یعنی به  ق)1077-1105

pp. 6-8(.    ه ایـران در ایـن زمـان در    یکی دیگر از دالیل این افزایش تولیـد آن بـود کـ

گذراند. بنا به اظهار منـابع، از کـل    ۀ صلح طوالنی را با همسایگانش میدوریک  مجموع

به مصـرف   ـ  برابر یک بیستم تولید ـعدل  1000شده در سال، نزدیک به ابریشم تولید 

هـای   رسید و بقیۀ آن توسط بازرگانان ایرانی و خـارجی، نیـز توسـط کشـتی     داخلی می

دی و فرانسوی به هند، روسیه، عثمـانی، ایتالیـا و   های انگلیسی و هلن پرتغالی و کمپانی

  شد. سایر دول اروپایی صادر می

موضوع دیگر در رابطه با تولید ابریشم، نوع و کیفیت این محصول بود که سبب آوازۀ 

  آن در سراسر جهان شـده و خریـداران بسـیاری در ممالـک گونـاگون یافتـه بـود. نـوع         

 بنـدی  طبقه زیر شرح به را آن توان می که داشت مختلفی درجات ایران ابریشم و کیفیت

  : کرد

که به علـت مشـکالت تابیـدن آن    » میالنی«معروف به ابریشم  ـ ابریشم درجه یک1

رفت که در خراسان تهیـه   نوع ابریشم به شمار می نیتر گران ازشد، ولی  کمتر تولید می

  ).37فلور، گردید ( آن به هندوستان صادر می شد و بیشتر می

  است.   هم معروف بوده» زربفت«که به ابریشم » شعربافی«ابریشم  ـ2

 2»لژی«یا » الکی«ب گیالن بود و اروپائیان آن را که ابریشم مرغو 1»الجی«ـ ابریشم 3

  نامیدند و به ابریشم خرواری هم معروف بود.  می

شد و جنس آن به  که در شیروان و گنجه و شماخی تولید می» شیروانی«ـ ابریشم 4

گفتنـد و در ایـران بـه     مـی  3»آرداس«این ابریشم در اروپا  کیفیت ابریشم الجی نبود. به

 معروف بود. » باب تاجر«یا » کدخدا پسند«ابریشم 

                                                
   الجی در لفظ محلی گیالن به معنی الهیجان است.  .1

2. Legi/legee  
3. Ardass/Ardasett 
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که برآمده از نام قلعۀ کارنـا بـود کـه در     1»ستاکارنا«ابریشم قراباغ که معروف به  -5

بریشم شماخی که به اروپـا  ا و» ستا گنجی«میان توتستان قرار داشت، نیز ابریشم گنجه 

 ).299پاسدر ماجیان، ( اند بودهشدند و در آن جا معروف  صادر می

رگه دار  شد و دارای الیاف خشن و ترین نوع محسوب می که پست» الس«ـ ابریشم 6

 2»سالواتیکا«ابریشم آمد و در اروپا به  می عمل بهیشم بیشتر در مازندران بود. این نوع ابر

  ). 370 شاردن، ؛37، فلورمعروف بود (

سیم بافت، البسه  از ابریشم محصوالت بسیار متنوعی چون انواع پارچه های زربفت و

محصوالت ابریشمی ایران عبارتند  نیتر مهمکردند. بنا به گزارش شاردن،  و قالی تهیه می

سـتار  )، نـخ ابریشـم، د  دانه ریز، اطلس (سـاتن  دار موجابریشم  از: دیبا و پرنیان، تافته،

می مخلـوط بـا نـخ و پشـم شـتر و بـز       های ابریشـ  قزلباش، شال کمر، دستمال و پارچه

تـرین   ، از مهمشد یم). ابریشم خام و نیز محصوالتی که از آن تهیه 380-370 شاردن،(

رفتند. تولید ابریشم در ایران سبب پیدایش حرفـه   به شمار میاقالم صادراتی این دوره 

زیـادی تولیـد    شمار از این رو اقتصادی در داخل کشور شده بود؛نق های گوناگون و رو

هـای بافنـدگی در شـهرهای مختلـف بـا محصـوالت        کننده و فروشنده، نیز انواع کارگاه

چون ابریشم «: نویسد یدار شدند. شاردن میگوناگون ابریشمی، در صحنۀ اقتصاد ایران پد

، ایرانیان در صنعت آن تبحر و باشد یمای  در ایران یک محصول فراوان و پیش پا افتاده

هـای صـنعتی بسـیار شـایان تـوجهی در       ایی یافته و در این رشـته کارخانـه  مهارت بسز

گی و بافنـدگی،  هـای ریسـند   دسـتگاه  آمده است. صنعتگران ایرانـی وجود   کشورشان به

سـایل  اند که تقریباً همانند و باز کردن پیله ابریشم ابداع کردههایی برای  ها و چرخ دوک

ریشم ). بر این اساس، باید گفت که در دورۀ مورد بحث، اقتصاد اب(همانجا »اروپائیان است

تکامل صنعت نساجی ها توسعه و  ای داشت که یکی از آن در ایران کارکردهای چندگانه

  .بود

  

  سیاست انحصار ابریشم علل اتخاذ 

سیاسـی اتخـاذ شـده بـود، بـر       ـ  سیاست انحصار تجارت ابریشم که با اهداف اقتصادی

در پـیش   کـه  همچنـان داشته اسـت.   ریتأثافزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی 

اشاره شد، تولید ابریشم در نواحی ابریشم خیز، از دیر باز بخش قابل توجهی از جامعه را 

                                                
1. Seta carna  
2. Salvatica 
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حتـی   به خود مشغول نموده بود که از نظر اقتصادی حائز اهمیت بود. بـر ایـن اسـاس،   

بازرگـانی   انحصاری شدن تجارت ابریشم، این کاال جایگاه مهمـی در اقتصـاد و  پیش از 

خارجی ایران یافته بود. از این رو، شاه عباس یکم با آگاهی از چنین جایگاهی، دریافتـه  

تواند نقش مهمی را در روابط اقتصادی و سیاسی ایران  بود که این کاالی استراتژیک می

ستد آن را بـه انحصـار خـویش     و و در صدد برآمد تا دادبا دول غرب و شرق ایفا نماید 

تـوان   به مـوارد زیـر مـی   درآورد. برای توضیح بیشتر پیرامون علل اتخاذ چنین سیاستی 

  :اشاره نمود

نخست این که تا پیش از انحصار ابریشم، بخش عظیمی از این محصول به عثمـانی  

توانسـت از صـادرات آن بـه     یشد. اما انحصاری کردن خرید و فروش ابریشم م صادر می

عثمانی جلوگیری نموده و در نتیجه به لحاظ نظامی بـه اقتصـاد جنگـی آن کشـور، بـه      

ابریشـم  «عنوان یک دشمن دیرینه ضربه زند. در ربط با چنین سیاستی گفتـه شـد کـه    

گیالنات را به جهت صالح مملکت که مبادا تجار به جانب روم برند و به جهت دخل تمغا 

  ).39خواجگی اصفهانی، » (ساکر ایشان شود، قرق نموده بودندیم عاید عمنافع عظ

دوم این که از دیدگاه اقتصادی، صدور ابریشم به خارج، برای ایجاد موازنـۀ تجـارت   

  خارجی، برای ایران اهمیت حیاتی داشته است. زیرا موازنۀ تجاری ایـران بـا کشـورهای   

کشورهای شرقی، به ویژه بـا هندوسـتان    غربی گرچه مثبت بوده است، اما در تجارت با

های سلطنت خود دریافته بود که  منفی بود. گذشته از این، شاه عباس در نخستین سال

ستد بازرگانی ایران با کشورهای بیگانه چندان رونقی نـدارد و بـه سـبب افزونـی      و داد

). از 14، فلسفیهای نقدی کاسته شده است ( بر صادرات، از ارزش مقدار سرمایهواردات 

بها وارد  مسکوک و فلزات گران این رو، با افزایش صادرات ابریشم، ایران مقدار زیادی پول 

  هـم بخشـی   یافـت و   سـامان مـی   و نمود که با آن، هم نظام گردش پولی کشـور سـر   می

  بـا شـرق، بـه ویـژه      ـ  بـه دلیـل کمبـود معـادن نقـره و طـال       ـاز نابرابری تجاری ایران  

. از سـویی، بـا سـپری شـدن قـرن دهـم/       )Frrier, 441(شـد   با هندوستان جبران می

شانزدهم، حجم نقرۀ وارده به بازارهای اروپا از جنوب آمریکا افزایش یافتـه و همـراه بـا    

طور چشمگیری افزایش یافتـه بودنـد. نتیجـۀ چنـین وضـعی،        ها به گر، قیمتعوامل دی

یران به نقره بود. ایـن عامـل نیـز بـر اهمیـت صـدور       افزایش و فشار تورم و نیاز بیشتر ا

نمود. به همین سبب بود کـه ایـران در    چندان می نقد دو پول بهابریشم و مبادلۀ آن را 

های اروپایی، به معامالت نقدی ابریشم  قراردادها و دادوستدهای خارجی خود با کمپانی
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بها، بر درآمد  فلزات گرانل و . همچنین، صدور ابریشم و واردات بیشتر پودیورز یماصرار 

ــزود و او شــاه مــی ــق بخشــیدن را در ســاماندهی تشــکیالت اد اف اری و نظــامی و تحق

  رساند.   هایش یاری می آرمان

مناسـبی بـرای مقابلـه بـا یکـه       سوم این که به لحاظ سیاسی، انحصار ابریشم ابـزار 

  شـد   بریشم محسوب میدر تجارت ا ها در تجارت خلیج فارس، به ویژه های پرتقالی تازی

   رو های آنـان برخـورد نمایـد. از ایـن     توانست تا حدی با خودسری آن می و شاه عباس با

ــر نفــوذ پرتقــالی شــاه عبــاس ــرای اتخــاذ سیاســت معقوالنــه در براب   هــا و هــم  ، هــم ب

ابریشم را بـه انحصـار     بر روابط خارجی ایران با دیگر کشورها، تجارت یرگذاریتأثبرای 

ـ   خویش درآورد. این نکته را هم باید یادآور   ر گیرنـدۀ ابریشـم   شد که انحصار تنهـا در ب

  کمبـود  بـه دلیـل   فیروزۀ خراسـان، مرواریـد بحـرین (    های دیگری چوننبود، بلکه کاال

  گرفـت. همچنـین صـدور     مـی  در بـر الر را نیز ) و شورۀ شهر معادن طال و نقره در ایران

فلسـفی،  شـد (  بایست با اجازۀ وی انجام مـی  به نوعی در انحصار شاه بود و می اسب نیز

14.(  

ی تشـکیالت مربـوط بـه آن را در    نکته دیگر اینکه، گرچه انحصار ابریشم و سامانده

هـای   پیامـد  دانند، لیکن برخی می ، دست آورد بزرگی برای شاه1630-1620 یها سال

هایی، نا خشـنودی تولیـد    منفی آن را نیز نباید از نظر دور داشت. از جملۀ چنین پیامد

توانست  که می کاال بودایجاد شده در داد و ستد آزاد این  یها تیمحدودکنندگان آن از 

سست شدن و شکسـته   یدر پاما  1،منفی داشته باشد ریتأثحتی بر میزان تولید آن نیز 

                                                
آزاد ابریشم تحمیل می نمود. به گونه ای که خرید یک  مثل، شرایط انحصار، مالیات سنگینی را برخریداران . به1

). 177تومان مـالیات داشت (سیوری،  4تومان و برای مصرف داخلی  12بار ابریشم به صورت آزاد، برای صادرات 

در چنین شرایطی، گفته شد که تولید کنندگان ابریشم ناگزیر بودند که آن را نزدیک به نصف بهای واقعی به شاه 

خواست به مشتریان خارجی می فروخت. از این رو، سیاسـت   را به هر بهایی که می د. در حالی که شاه آنبفروشن

انحصار نارضایتی تولید کنندگان ابریشم را در پی داشت، به گونه ای که منابع شورش رعایای گیالنی  به رهبری 

و پس از در گذشت  1039رش در سال های آن می دانند. هرچند که این شوست کم یکی از پیامدشاه را د غریب

)، از مدت ها پیش عمق این 1052 -1038  رسد که جانشین وی شاه صفی (حک شاه عباس روی داد، اما به نظر می

نا رضایتی ها را دریافته بود. ازاین رو، وی در همان روزهای نخستین سلطنتش فرمان لغو انحصاررا صـادر کـرد   

همه، این فرمان نتوانست مانع شورش شود که در طی آن شورشیان به انبارها و ). با این 39(خواجگی اصفهانی، 

). گفته شد کـه در حملـه بـه    53-50 اموال خاصه در رشت و الهیجان یورش برده و آن هارا غارت کردند (همو،

قسـیم  هزارکیلوگرم ) ابریشم خام را مصادره و بین خـود ت  59خروار ( 200انبارهای دولتی در رشت، شورشیان 

ت و هزار تومان به اموال دول 300هزار نفر و زیانی در حدود  8کردند. این شورش سر انجام با کشته شدن حدود 

  ).162 -160معتضد، کمپانی های خارجی سرکوب شد (
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عباس یکم و رونق یافتن داد و ستد آزاد ابریشم،  در روزگار جانشینان شاه شدن انحصار

 تولید آن نیز رو به افزایش نهاد. چنان که طبق گـزارش اروپائیـان، میـزان آن در سـال    

یعنـی در دورۀ شـاه   ق)، 1081م (1670عـدل و در دهـۀ    20000به  م1637ق/1047

شـاردن،   ؛320 اولئاریوس،بود (عـدل رسیده  22000)، به 1105-1077  حکسلیمان (

369 .(  

  

  بازرگانان ارمنی در اجرای سیاست انحصارش نق

پیش از آن که به علل روی آوری شـاه عبـاس بـه ارمنیـان و بـه خـدمت گـرفتن آنـان         

تجارت پیشه  بپردازیم، نگاهی کوتاه به پیشینۀ زیستی آنان برای شناخت بیشتر این قوم

  .رسد یمضروری به نظر 

پیش از مهاجرت در زیست گاه اصلی و تاریخی خود، یعنی در نواحی مرزی ارمنیان 

 ـ  نخجـوان و جلفـای ارس   ارمنستان، گرجستان، شـیروان،  ـ  شمال و شمال غربی ایران

وابسـته بـه   و  دادند یمل جمعیت مسیحیان ایران را تشکی نیتر بزرگند. آنان ساکن بود

اما دلیل اصلی مهاجرت، یا به عبارت دیگر  )،86الکهارت، ند (بود» گری گوری«کلیسای 

های طوالنی میان دو  ها و درگیری ، جنگشانیاصل یها نیسرزمکوچ اجباری ارمنیان از 

تـوان   نیـز مـی   1والـه  دال امپراتوری ایران و عثمانی بود. این مفهوم را از گـزارش پیتـرو  

ان کوچ دهند تـا در  شاه دستور داده است این عده را از نقاط مختلف به اصفه«دریافت: 

ها  ها نباشند و خطر از دست رفتن و اسارت آنان بدست ترک حوالی مرزهای مجاور ترک

هـا   کلی، شاه تا حد امکان حوالی مرزها را از سکنه خالی کرده و آن طور بهمنتفی شود. 

آنـان در   ری در اختیارشان گذاشت تا هـم بقـای  های دیگ را به مرکز انتقال داد و زمین

والـه،   دال» (تر و زیباتر شود تر و ثروتمند تضمین گردد و هم شهر اصفهان بزرگ مملکت

، هـزاران  1017تا  1013های  ). بنا به دالیل یادشده، شاه عباس یکم در فاصلۀ سال36

نفر از ارمنیان را از نواحی مرزی یادشده به مناطق داخلی ایران کوچاند و در شهرهایی 

انزلی، دربند و کاشان اسکان داد. وی ارمنیان جلفای ارس را چون تبریز، قزوین، گیالن، 

چون  ییها محلکه در حدود سه هزار خانوار بودند، در آن سوی زاینده رود اصفهان و در 

بـه   ـ  جلفای ارس ـیژه در محلی که بعدها به یاد وطنشان  عباس آباد، شمس آباد و به و

  ).Du Mans, 182جلفا معروف شد اسکان داد (

                                                
1. Pietro della valle  
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طور کلی، ارقام دقیقی از تعداد ارامنۀ مهاجر در دست نیست، اما تاورنیـه شـمار   به 

شاردن،  ؛56 تاورنیه،( اند نوشتهخـانوار  30000حدود  خانوار و شاردن 27000را   آنان

که این آمار غیر از آن سه هزار خانواری اسـت کـه از جلفـای     رسد یم). به نظر 25-26

خـانواری را کـه شـاردن یـاد      30000، زیـرا آن  اند افتهیارس به جلفای اصفهان انتقال 

 ،شـاردن به مازندران کوچانده شده بودند (کند تنها از مناطق ارمنستان و گرجستان  می

). از سوی دیگر، جمعیت ارمنیان جلفای اصفهان، به دلیل عنایت خـاص شـاه و   همانجا

که در دورۀ صـفویان متـأخر    برخورداری از امکانات بهتر، رو به افزایش نهاده بود. چنان

ر تمـام  تن بر آورد شد. کل جمعیت آنان را نیز د 35000تا  30000جمعیت جلفا بین 

  1.)186کمپفر،  ؛86 الکهارت،اند ( تن نوشته 170000ایران تا 

اشاره شد، شاه عباس برای اجرای سیاست انحصار به بازرگانـان ارمنـی    که همچنان

ها عبـارت   ترین آن مهم این رویکرد وی نیز علل گوناگونی داشت که پروی آورد و البته

  بودند از:

هـای بازرگـانی    ر عرصـه دموانـع تجـار ایرانـی (غیـر ارمنـی)       خیناکارآمدی و بر. 1

ای بود  ه بازرگانان توانمند و کارآزمودهبرای اجرای سیاست انحصار، نیازمند ب. المللی بین

در آن دست بیابند و ابریشم تولیدی ایران را  در ممالک دور های نوینی را که بتوانند بازار

 بهشاه عباس دریافته بود که بازرگانی در قلمروهای مختلف جهان، بازارها عرضه نمایند. 

طلبد  یط خاصی را میها و شرا در کشورهای دوردست مسیحی نشین اروپا، توانایی ژهیو

به دو نمونـۀ   توان یمآیند. در این راستا  میها برن ایرانی چندان از عهدۀ آن که بازرگانان

 نـام  بـه یکـی از قــــــزلباشان    1017مشخص اشاره نمود. یکـی ایـن کـه او در سـال     

به عنوان سفیر، به منظـور   2»آنتونیو دوگوویا« نام بهپرتقالی  را با یک» دنگیزبیک روملو«

                                                
را » وانگ« شاه عباس یکم در فرمانی، که در گنجینۀ کلیسای وانگ موجود است، دستور ساختن کلیسای بزرگ  .1

، از منابع چنین برمی آید که ارمنیان جلفای اصـفهان، از   ). افزون بر این115-114برای آنان صادر کرد ( رائین، 

از آزادی کامل در اجرای مراسم و تشریفات دینـی،  اند. گذشته  امتیازات دینی و اجتماعی بسیاری برخوردار بوده

توانستند مانند ایرانیان لباس بر  حق ساختن کلیسا و تعمیر معابد، خرید و فروش خانه و امالک را نیز داشتند و می

یرو ). در امور حقوقی و قضایی نیز پ86؛ الکهارت، 408بها استفاده نمایند ( تاورنیه،  تن کنند و از زیور آالت گـران

کردند. کالنتر یا حاکم جلفـا کـه از    مقررات شرعی و عرفی ایران نبوده و قاضی و کالنتر از میان خود انتخاب می

سفیدان اصناف،  کرد. تعیین کدخدایان محالت، ریش ارمنیان بود، با موافقت شاه به کارهای حکومتی رسیدگی می

ها  مالیات آوری جمع نیز جزایی، و گران در مسائل حقوقیرسیدگی به اختالفات کسبه و اصناف، شکایات رعایا و برز

 ). 30رفتند (رائین،  شمار مــی بهو عوارض دیوانی از جملۀ وظایف کالنتر 

2. Antonio de Gouveia 
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پادشاه اسپانیا » فیلیپ«ی و توسعۀ روابط تجاری، به نزد ترکان عثمان ضد برایجاد اتحاد 

عدل ابریشم نیز برای بازاریـابی و فـروش آن در    50فرستاد. شاه افزون بر هدایای الزم، 

آن کشور، به همراه سفیر فرستاد. اما این سفیر، به جـای فـروش ابریشـم و برگردانـدن     

پیشکش  به پادشاه اسپانیا اش یپرتقالبهای آن به خزانه، تمامی آن را بر اثر اغوای همراه 

د بـه ایـران   نمود. افزون بر این، او اشتباهات دیگری نیز مرتکب شده بود که پس از ورو

  ).100 سیوری،محکوم به مرگ گردید (

تاجر زادۀ اصفهانی را با مقدار زیـادی ابریشـم بـرای      ، شاه بار دیگر یکاین وجود با

نـداد و پـس از فـروش    تجارت به ونیز فرستاد. اما او نیز آزمونی بهتر از آن سـفیر پـس   

مانـدۀ    جا، حکومت ونیـز بـاقی   ابریشم، با پول آن به عیش و نوش پرداخت. لیکن در آن

آن،  یپ دراموال تاجر عیاش را توقیف نموده و موضوع را به آگاهی پادشاه ایران رساند. 

 مـأمور ، خواجه صفر ارمنی را با شخصـی دیگـر،   1018شاه عباس طی فرمانی به تاریخ 

از سـوی   ). 7 ،مکاتبات شاه عبـاس اول یافت اموال باقیماندۀ شاهی کرد (و در گیری پی

مسلمان بـه دالیـل مـذهبی و دشـواری انجـام مراسـم دینـی در         بازرگاناندیگر، چون 

ی به بازرگانی با شدند، چندان تمایل کشورهای غیر مسلمان، دچار مشکالت و موانعی می

ـ ا از .انـد  نداشـته دوردسـت را   یها نیسرزمدر  ملل غیر مسلمان ، شـاه عبـاس بـه    رو نی

  ).367شاردن، ( روی آورد نیز بودندتر  ازرگانان ارمنی که مجربب

گذشـته از موانـع یادشـده در    . فردی و تجربه های اقتصادی ارمنیان یها ییتوانا .2

مورد بازرگانان ایرانی، به کار گیری ارمنیان در بازرگانی خارجی دو علت اساسی دیگـر  

فـردی، روحـی و    یهـا  یژگیوو تجربه های آنان و دیگر  ها آموختهنیز داشته است: یکی 

 بود. ارمنیان پیش از آن که توسط شاه عباس به کار تجارت گمارده شوند، شانیاجتماع

قومی تجارت پیشه بوده و تجربۀ الزم را در این زمینه به دست آورده بودند. بسیاری از 

دست آگاهی یافته  آنان سراسر اروپا را گشته و به مخاطرات بازرگانی در کشور های دور

بودند. منابع حاکی از آن است که ارمنیان از راه تجارت در سرزمین اصلی خود به ثروت 

اولیـۀ   یهـا  نیسرزمفته بودند. حتی شمار زیادی از آنان در همان و مکنتی هم دست یا

. به مثل، هنگامی که تبریز پایتخـت صـفویان   اند بودهخود به تجارت ابریشم نیز مشغول 

شده بود، شمار زیادی از ارمنیان در آنجا نیز به تجارت مشغول بودند و از نقاط گوناگون 

 انـد  کـرده  یمـ نواحی دیگر صادر  یا از آن جا به و را به آن جا وارد ابریشم و دیگر کاالها

  ان در زمان شاه تهماسـب یکـم (حـک   رمنی). ا412-13، امه های ونیزیان در ایرانسفرن(
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پرداختند و  به رقابت می ن، ونیزیان و بازرگـانان انگلیسیدر تجارت با ترکا) 930-984

. نـد بودشـتری برخـوردار   نسبت به آنان، به دلیل بومی بودن، از شـناخت و امکانـات بی  

هـا، شـهرها و اوضـاع تجـاری محـالت گونـاگون        تری به راه همچنین، آنان آشنایی بیش

  ).see: Ferrier, 434-435ند (محروم بود نداشتند کـه بازرگانان بیگانه از آ
قرار داشت که آنان را از  شان یکوش سختدر کنار این تجربیات، خصوصیات فردی و 

نمـود. منـابع نشـان     دوردست شایسته تـر مـی   یها نیسرزمهر لحاظ برای بازرگانی در 

 ریالس عیسرهای طوالنی  کوش و در مسافرت جو، سخت دهند که ارمنیان افرادی صرفه می

هـای آنـان کـه در تجـارت      ترین ویژگی و خستگی ناپذیر بودند. با این همه، یکی از مهم

اروپایی  یها زبان، آشنایی آنان با نمود یمی آنان را نسبت به بازرگانان ایرانی ممتاز خارج

با اروپائیان ارتباط بر قرار کنند و چـون مسـیحی    توانستند یمبود. به همین دلیل، بهتر 

-ibid, 454(توانستند در میان اروپائیان مسیحی بازاریــابی نماینـد   نیز بودند، بهتر می

که خود بازرگانی جهان دیده و با تجربه بود، بازرگانان ارمنـی را افـرادی    . تاورنیه)455

هـا در گـزارش    ). ایـن ویژگـی  406تاورنیه، صرفه جو و سخت کوش خوانده است ( قانع،

مرغ پخته و مقـداری شـراب حرکـت     از خانه با تعدادی تخم: «اند دیگری نیز تایید شده

هـای   آنان در تجـارت ماننـد کشـتی   ... نمایند میکنند و با آن اصفهان تا بندر را طی  می

با چنین آغازی، آنـان گـاهی بـه    ... کنند و نه خرج تجاری مسلحی هستند، نه خرید می

  . (Fryer, 249)»رای خود و اربابانشان دست میابندبزرگی ب یها تیموفق

رگانی هایی بود که ارمنیان را در دیدگاه شاه عباس برای باز ها و توانایی چنین تجربه

تـر   را کـه شایسـته   وی کسانی از آنـان   داد. از این رو، خارجی ابریشم در اولویت قرار می

به اندازۀ استعدادش بارهای ابریشم تحویل  کی هرنمود و به  داد انتخاب می تشخیص می

داد تا در کشورهای دیگر بفروش رسانند. آنان پس از بازگشت به کشور، بهای ابریشم  می

فر و مـزد  هـای سـ   پرداختند و از سود آن هزینـه  د میرا به نرخی که شاه تعیین کرده بو

  ). 406-405 داشتند (تاورنیه، خویش را بر می

  

  وسعۀ تجارت جهانی ابریشمنی در تبازرگانان ارم نقش

هایی در خرید و فروش آزاد ابریشم  سیاست انحصار، هرچند که محدودیت در پی اجرای

به وجود آمد، اما سبب افزایش و گسترش بازرگانی خارجی آن گردید. چنانکه اشاره شد، 

ندیان و تجارت داخلی ایران بیشتر در دست عناصر ایرانی و غیر ایرانی، چون یهودیان، ه
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کارگزاران پادشاه   دیگران بود. اما تجارت خارجی برعکس بیشتر در دست ارمنیان بود که

 بسیار بیشترین سهم را در داد یها کوششبا  . اینانرفتند یمو بزرگان مملکتی به شمار 

با دیگر کشـورها و مراکـز مهـم اقتصـادی جهـان آن روز بـه خـود         ستد ابریشم ایران و

آنان، باید گسترۀ حوزه هـای   این رو، برای شناخت بیشتر نقش ند. ازاختصاص داده بود

بررسی قرار داد.  را بیشتر مورد ها حوزهانجام شده در آن  یها تیفعالبازرگانی خارجی و 

  :کردکلی تقسیم توان به دو بخش  را به لحاظ جغرافیایی می ها هاین حوز

  

های همسایه، عبارت بودند از کشور این حوزهزارهای با: های شرقیکشورحوزۀ  .1

روهای آسیایی. تا زمانی که بازرگانی ایران بـا ایـن کشـورها از    شبه قارۀ هند و دیگر قلم

شـد، بازرگانـان ارمنـی در مراکـز تجـاری       های شرقی و جنوب شرقی ایران انجام می راه

 هند، هم بـه ترانزیتی مهمی چون کابل، قندهار و هرات مستقر بودند. تجارت ارمنیان با 

شـد. در ایـن    های هلندی و انگلیسی انجام مـی  کوشش خودشان و هم با کمک کمپانی

 سالرفت، در  راستا، خواجه نظر که از بزرگان جامعۀ ارمنی جلفای اصفهان به شمار می

مکاری برای حمل بازرگانان و انگلیس تقاضای ه یشرق هنداز کمپانی  م1620ق/1030

). همچنـین، بسـیاری از   65سـلطانیان،  و سورات کـرده بود (به هندوستان  هایشانکاال

های تجـاری گسـترده ای در سراسـر     ندر عباس مستقر شده و دارای شبکهارمنیان در ب

چین شده بودند. بازرگانان توانمندی چون خواجه میناس کم شمار نبودند.  و هند و هند

م 1660بـود کـه در دهـۀ    وی از اهالی اصفهان و یکـی از بازرگانـان عمـده در سـورات     

 او دارای سرمایۀ نقدی زیادی بود داد. ) به مقیاس وسیعی کار تجاری انجام میق1071(

 اشـت های انگلیسی، خود نیز تعدادی کشتی تجاری در اختیــار د و ضمن اجارۀ کشتی

  ).66-65(همو، 

شته از تر بود و گذ ایران با هندوستان بسیار گسترده در میان ممالک شرقی، بازرگانی

درات ایـران بـه هنـد ابریشـم و     صا نیتر مهمگرفت.   یشم، اقالم گوناگونی را در بر میابر

بود  »میالنی«به  های ابریشمی بود. یکی از بهترین نوع ابریشم تولیدی ایران معروفکاال

). گذشته 37فلور، (شد  ادر میص ه هندوستانشد و بیشتر آن ب که در خراسان تولید می

های زربفت، شـال، البسـه، قـالی، دیبـا و       ام، مشتقات آن مانند انواع پارچهاز ابریشم خ

. البته در مقابل این صادرات به شبه قارۀ هند، کاالهای شدند یمپرنیان و غیره نیز صادر 

سـکوکات و غیـره نیـز    گوناگونی چون انواع ادویه، پوست، فوالد هندی، فلزات قیمتی، م
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صـدر ایـن کاالهـای وارداتـی،      ، در»رافائیل دومـان «گزارش شدند. بنا به  وارد ایران می

را   های کتانی هندی قرار داشت که حجم عظیمی از واردات آن کشـور بـه ایـران    پارچه

ها، همراه با دیگر کاالها دوباره در چرخـۀ بازرگـانی    داد. بخشی از این پارچه می تشکیل

). Du Mans, 180شـد (  یگرفت و بـه دیگـر کشورهــا صـادر مـ      خارجی ایران قرار می

 آسـیا، ماننـد سـیالن،    ی ایران در شرق تا دورترین مناطقگذشته از هندوستان، بازرگان

 جریان داشت. نیز جز آن تنکن، جاوه، فیلیپین و

، اند داشتهتجاری در آن  یها تیفعالاز کشورهای دیگری که ارمنیان تمایل زیادی به 

ها کمـا بـیش    ها و نا امنی ی جز در مواقع جنگعثمانی بود. روابط تجاری ایران و عثمان

 ـ  هـای سـنتی   گانی با آن کشـور از راه برقرار بود. بازرگانان ایرانی همچنان به ادامۀ بازر

 ـ های دریایی برخالف تمایل شاه عباس یکم به برگرداندن تجارت از مسیر عثمانی به راه

اروپائیان  ستد با مهمی برای داد و . زیرا نه تنها شهرهای عثمانی مراکزدندیورز یماصرار 

های بافندگی آن کشور به ابریشم ایران نیز  رفتند، بلکه نیاز کارگاه و ونیزیان به شمار می

کز مهم بازرگـانی عثمـانی   که از مرا» ازمیر«نمود. بازرگانان ارمنی در  ر میاجتناب ناپذی

زیـرا  فروختنـد.   به فرانسویان، می شد، ابریشم ایران را به اروپائیان، ترجیحاً محسوب می

ـ     هـا و هلنـدی    لیسـی گفته شد که اینان برخالف انگ د ه پـول نقـ  هـا، بهـای ابریشـم را ب

گذشته از ازمیر، ارض روم، حلب و بنادر شرقی دریـای   ).94-93تاورنیه، پرداختند ( می

و ارمنیان از داشته  یالملل نیبها جنبۀ  مدیترانه نیز از مراکزی بودند که بازرگانی در آن

  پرداختند.  زرگانان اروپایی به داد و ستد میها و هم با با طریق این مراکز، هم با عثمانی

  

ر منابع حاکی از آن است که حـوزۀ تجـارت ارمنیـان د    :ۀ کشورهای غربیحوز .2

های آنان در این حوزه بیشتر بـوده اسـت. روسـیه از     ممالک غربی گسترده تر و فعالیت

ستد های تجاری ابریشم در آنجا جریان داشت.  و بود که بخشی از داد جملۀ این حوزه

حکومت روسیه مایل بود که تمام ابریشم ساحلی خزر از راه این دریا به آن کشور ارسال 

شود، تا مشتریان اروپایی ناگزیر شوند از بازرگانـان روسـی خریـداری نماینـد. در سـال      

توسط سفیرش از شاه عباس یکم خواست  تزار روس،» میخائیل رومانف« 1627ق/1037

قراردادی منعقد نماید تا محصوالت ابریشم خزر به آن کشور ارسال گردد. در پاسخ وی، 

را بـه   عدل ابریشم همراه سفیرش به روسیه فرستاد، اما بسـتن قـرارداد   50 عباسشاه 

، کشـور  دوبین  یها آمدرفت و  از آن پس، در ).77فلسفی، (بررسی بیشتر موکول کرد 
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، بازرگانان ارمنی فرصـت  م1667ق/1078 شد. از سال سفارت و تجارت با هم انجام می

تزار روس پس از غلبۀ ست آورده بودند. زیرا بهتری برای تجارت در خـاک این کشور بد

مستقیم از راه  ، بازرگانان هلندی، فرانسوی و انگلیسیها بر سوئدی» آلکسی میخائیلویچ«

داد  شدند. این رویداد به بازرگانان ارمنی فرصت می ی تجاری شرق میهاروسیه وارد بازار

ت کرده و کاالهای ایرانی، به ویژه ابریشم را به راه استراخان در خاک روسیه مسافرتا از 

، از ایـران ابریشـم و   »آنتـونی جنکینسـون  «ارش خریداران اروپایی بفروشند. بنـا بـه گـز   

را به تجـارت در آن شـهر    د و تزار روس ارمنیانش االهای ابریشمی وارد استراخان میک

موقعیت انحصاری بازرگانان ارمنی در خاک  (Jenkinson, pp. 58-9). نمود تشویق می

هنگامی استوارتر شده بود که آنان یـک قـرارداد   م، 1688ق/1100 روسیه، پس از سال

کاال صادر نمایند، بسـته   1یناویاسکانداز راه روسیه به  که نیاتجاری با سوئد، مبنی بر 

  ).,Gregorian (670بودند 

از سویی، بازرگانان ابریشم ایران با تاجران ایتالیایی، به ویژه ونیزیان هم همکـاری و  

. آنان ابریشم ایران را از راه های ازمیر و حلـب بـه دریـای    اند داشتهمشارکت تنگاتنگی 

ای ه مراکز بازرگانی آن کشور در کرانهیا به دیگر » لیگورن«و » ونیز«مدیترانه و سپس به 

دادنـد. از آن نقـاط نیـز آن را بـه      انتقـال مـی  » کریمـه «دریای مدیترانه و شـبه جزیـرۀ   

کشورهای بزرگ اروپایی آن زمان، مانند اسپانیا، لهستان، مجارسـتان، فرانسـه، هلنـد و    

. در مقابل صدور ابریشم، بازرگانان ارمنی از ونیز و نواحی دیگـر،  فرستادند یمانگلستان 

 کردنـد.  مـی  کشـور  وارد» سـکین «و » اسکوی طـال «، »پیاستر«پول و فلزات قیمتی چون 

، کاالهایی چون آینه، عینک، قیچی، کهربا، مرجـان، شیشـه هـای رنگـی     پولگذشته از 

 .)Du Mans, 181( کردنـد  یمـ وارد  هـم  را برای ساخت پنجره و دیگر کاالهای ونیزی

را در  های تجـاری خـاص خـود    مشترک، تجار ارمنی نمایندگی یها یهمکارگذشته از 

، تاسیس کرده بودنـد.  »آمستردام«و » ونیـز«، »لیـورنو«ها و بنادر بزرگ اروپا، مـانند شهر

قرن گروهی از بازرگانان توانمند ارمنی نیز در آمستردام موفق شده بودند در تمام طول 

هفدهم و بخش عظیمی از قرن هیجدهم، موقعیـت بازرگـانی خـود را همچنـان حفـظ      

  نمایند.

های وی برای گسترش بازرگـانی خـارجی    ز بازرگانان فعال ارمنی، که کوششیکی ا

بـود. وی متولـد جلفـای    » فیلیپ دوزاگلـی « ررسی قرار نگرفته استایران چندان مورد ب

                                                
  .مل کشورهای نروژ، سوئد و دانمارکشا .1
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دهنـد کـه او اقـدامات     آمـده نشـان مـی    دسـت  بهد بود. اسنا اصفهان و فرزند یک زرگر

او در  ارت خارجی ایران انجام داده بود.اقتصادی بسیاری را برای گسترش تج -سیاسی

، با هدف توسعۀ روابط تجاری، همراه با دیگـر تجـار ارمنـی وارد    م1669 ق/1080 سال

، بازرگـان  »یـه تاورن«یشبرد اهداف خویش، با خواهر زن پاریس شد و در آنجا به منظور پ

).  114-113 ،134گلبنگیـان،  شناسـیم، ازدواج کـرد (   یرا مـ  اش سـفرنامه معروفی کـه  

، مسکو و ترکیـه نمـود.   هایی نیز به هلند، آلمان، سوئد، لهستان دوزاگلی سپس مسافرت

 اسـتقرار نقش وی در این سـفرها، فـراهم نمـودن بسـتر هـای الزم بـرای        نیتر مهماما 

بود. طبـق اسـناد    م1696ق/1108 سالدر  1»کورالند«بازرگانان ارمنی در دوک نشین 

شـد کـه بـه    » دوک دو کورالنـد «بـا   یقراردادموجود، وی در این سال موفق به امضای 

موجب آن امتیازاتی برای بازرگانان ارمنی دریافت نمود. از جملۀ این امتیازات، دریافت 

  2.)140 تجاری بود (همو، یها تیفعالک و امال اجازۀ اقامت، خرید و فروش

هـای آسـیای صـغیر و خـاک      همچنان که اشاره شد، ارمنیان به صدور ابریشم از راه

دادند. امـا   تمایل بیشتری نشان می -تر بود یکتر و نزد که راهی راست ـعثمانی به اروپا  

و هـم بـا کرایـه    هایی که خود داشتند  های دریایی نیز هم با کشتی در عین حال، از راه

های انگلیسی و هلندی، ابریشم و سایر کاالهای ایرانی را به شرق  کردن کشتی از کمپانی

راستا، خواجه پانوس کالنتر، از بازرگانان ارمنی  نیهم در. کردند یمو غرب جهان صادر 

ــفهان، در        ــان اص ــدگی از ارمنی ــه نماین ــت، ب ــت داش ــدن اقام ــه در لن ــن  22ک ژوئ

قراردادی را با کمپانی هند شرقی انگلیس در لندن امضا نمود تا ایـن  ق 1100م/1688

  ).138گلبنگیان، ز راه دریا به اروپا حمل نماید (کمپانی کاالهای تجاری ارمنیان را ا

رجی ابریشم و در داد و ستد با ممالک شرق و غرب ، ارمنیان در تجارت خانسانیبد

آنان، بازرگانی خارجی ایران در ایـن   یها کوششبا جهان آن روز نقش مثبتی داشتند. 

، بـه ویـژه   شـرق  بـا به موازنۀ مناسبی با غـرب دسـت یافـت و کسـری موازنـۀ آن       هدور

هندوستان نیز تا حد زیادی جبران گردید. با صدور ابریشم و برقـراری موازنـۀ تجـاری،    

در کـه   ـ  درآمد کشور نیز افزایش یافت. ایران با درآمد هـای حاصـل از فـروش ابریشـم    

شصد تا هفتصد (شبهترین شرایط آن را بین دو میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار لیره 

بهـا و   از کاال، مقـدار زیـادی فلـزات گـران    گذشته  ـاند  تومان) برآورد کرده و پنجاه هزار

                                                
  کورالند ناحیه ای در لتونی واقع در غرب خلیج ریگا بود. .1

 موجود است. 7، سال 2، شبررسی های تاریخیاسناد مربوط به این قرارداد در مجله  .2
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نـا   بـاً یتقرکشـور   ها گـردش پـولی    نمود که به گفتۀ شاردن بدون آن مسکوکات وارد می

). این امر بیانگر اهمیت اقتصادی ابریشم و نیز از جملۀ دالیلی 369ممکن بوده است (ص

که شاه عباس تجارت آن را به انحصار خویش در آورده و ارمنیان را در  رود یمبه شمار 

آن به کار گرفته بود. از دیگر نتایج اقتصادی تجارت ابریشم، برقـراری و تقویـت روابـط    

بوده اسـت.   ها آنقرارداد های اقتصادی و سیاسی با ایران با کشور های اروپایی و انعقاد 

ۀ ابریشم به بازار های جهانی سبب شهرت و آوازۀ بیشتر ایران در جهان همچنین، عرض

  آن روز شده بود.

  

 یکی از نتایج مشـارکت  :اجتماعی بازرگانان ارمنی -ارتقاء جایگاه اقتصادی. 3

اجتماعی جامعۀ  -بازرگانان ارمنی در اقتصاد ابریشم، ارتقاء جایگاه آنان در نظام اقتصادی

صفوی بود. گسترش و رونق بازرگانی خارجی ابریشم و در پی آن ثروت و اعتبـاری کـه   

 و اجتمـاعی آنـان در داخـل    -موقعیت اقتصـادی  ینصیب ارمنیان شده بود، سبب ارتقا

ماهنگی و همکاری یکدیگر، شبکۀ گسترده ای را در تجـارت  خارج گردید. ارمنیان، با ه

این نکتـه را نیـز نبایـد از نظـر دور      ایجاد کرده بودند. البته المللی، از شرق تا غرب بین

داشت که گرچه سیاست انحصار با همان شدت روزگار شاه عباس یکم ادامه نیافت، امـا  

ت ابریشـم، پـس از انحصـار نیـز     بازرگانان قدرتمند ارمنی، به عنـوان پیشـگامان تجـار   

همچنان در عرصه های جهانی فعال باقی ماندند. با این همه، از همان دورۀ انحصار، آنان 

یک قدرت بزرگ اقتصـادی و سیاسـی را بـه وجـود آورده بودنـد. از ایـن رو، چـون در        

 توانسـت در تصـمیمات   بنیادی یافته بودند، شاه نیز نمیبازرگانی و اقتصاد کشور نقشی 

اقتصادی خود آنان را نادیده بگیرد. با چنین جایگاه و اهمیتی که یافته بودند،  و یسیاس

دادنـد کـه در    های انگلیسی، هلندی و فرانسوی نیز هرکدام پیوسته ترجیح مـی  کمپانی

ای با بازرگانان ارمنی کنار آیند و روابط خود را بـا آنـان بهبـود     مسائل گوناگون به گونه

اری بیشتر آنان برخوردار شوند. زیرا آنان نه تنها توان رقابت و مخالفت بخشند تا از همک

دیدند. به  به سود خود نمی هایی را اصالً شبا بازرگانان ارمنی را نداشتند، بلکه چنین رو

، هنگامی که شـاه عبـاس فـروش ابریشـم را بـه      م1618 ق/1028 عنوان مثال، در سال

های کارگزاران انگلیسی برای خرید آن به رقابـت   مزایده گذاشته بود، ارمنیان با کوشش

هـا و    تومان در هر عدل افزایش دادند. در نتیجه، انگلیسی 50را تا   برخاسته و بهای آن

 ).Ferrier, 455(هـا بـه ناچـار از خریـد ابریشـم در آن سـال چشـم پوشـیدند          هلندی
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 ســالگســتردۀ بازرگانـان ارمنــی در مارســی فرانســه، در   رقابــت وهمچنـین، فعالیــت  

، ارمنیان موقعیت نسانیبد، خشم بازرگانان فرانسوی را برانگیخته بود. م1621ق/1031

ها و  های سخت کمپانی ، با وجود رقابتیالملل نیبتجاری خود را در صحنه های بازرگانی 

ی در اقتصاد صفویان گردیدنـد.  صری بنیاد بازرگانان بیگانه حفظ کردند و تبدیل به عنا

هنگفتی نیز دست یابند، به گونه ای که تعدادی از  یها ثروتآنان از این راه توانستند به 

ها ثروت اندوخته بودنـد   ان و برخی دیگر نیز بیشتر از اینآنان از ده الی بیست هزار توم

)Du Mans, 183گفته شد بعد  بود که پطرسنام خواجه ه ). یکی از معتبرترین ایشان ب

های شهری و ییالقی، جواهرات،  ومان پول مسکوک نقد، غیر از خانهاز فوت، چهل هزار ت

). همچنین، 406تاورنیه، گذاشته بود ( یجا به ظروف طال و نقره، نیز اثاث منزل قیمتی

بازرگانـان ارمنـی جلفـا بـه شـمار      ترین  ترین و مهماز ثروتمند 1»شری مانیان«بـرادران 

که کاتولیک مذهب بودند. آنان با ثروت خود کلیسای زیبـایی را بـرای پـدران     رفتند می

). روی هم رفته، کامیابی ارمنیـان در  118زوئیت بنا نهاده بودند (گلبنگیان، وروحانی ژ

های فردی آنان که در پیش اشاره  بازرگانی خارجی این دوره، افزون بر تجارب و توانایی

  :تگی داشتبه چند عامل دیگر نیز بسشد، 

بـا پشـتیبانی و حمـایتی کـه شـهریاران صـفوی از ارمنیـان جلفـای اصـفهان           الف.

، آنان نیز دلگرم شده و خود را تابع ایران و تجارت را نیز منبع درآمـد مهمـی   کردند یم

  .)Gregorian, 669( دانستند یمبرای کشور خود 

هـای   رقابت بـا کمپـانی   همچنان که در باال اشاره شد، ارمنیان توانایی باالیی درب. 

سبب شـد کـه نـه     م1618 ق/1028 . به مثل، رویداد مهم سالاند داشتهبزرگ خارجی 

تنها کمپانی انگلیسی در رقابت با ارمنیان، انحصار صدور ابریشم خام به اروپا را از دست 

ی شاه عباس برای فـروش ابریشـم،   ها نیز در مزایده انیاروپائیگر دهد، بلکه از آن پس د

  ار صدور ابریشم را از دست دادند.حریف ارمنیان نشدند و در نتیجه انحص

های خاصـی را بـرای تجـارت، چـه در      ارمنی جلفای نو، اتحاد و تواناییبازرگانان  .ج

مسیرهای مهم خشکی، و چه در مسیرهای دریایی داشتند. از این رو، در تمام مسیرهای 

ن و اروپا، و ایـران یای مرکزی و عثمانی، ایراو عثمانی، آس تجاری بین ایران و هند، هند

  ).Ibid, 699(ال شده بودند و روسیه فع

                                                
1. Cherimanian 
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. آنان با ایجـاد  اند بودهال افزون بر تجارت خارجی، ارمنیان در اقتصاد داخلی نیز فع

هایی در بازارها و همراه با یک شبکۀ ارتباطی منظم در سراسر کشـور، بـا هـم در     دکان

نام خود داشتند که در دهانۀ ورودی بازار   در اصفهان نیز بازاری بهتماس بودند. ارمنیان 

انگلیسـی، هلنـدی و ونیـزی     یهـا  ماهوتاصفهان واقع بود. در این بازار، کاالهایی چون 

 کردنـد  یمـ همراه با برخی اجناس دیگر که مورد توجه ایرانیان بود، به مشتریان عـرضه 

 یهـا  رقابـت  ها و یگانگی و انحصار ارمنیان، کـوشش). در برابر این 389-388تاورنیه، (

  بازرگانان انگلیسی و هلندی، چندان موفقیت آمیز نبود. 

  

  فرجام کار بازرگانان و اقتصاد ابریشم در روزگار پایانی صفویان

گمان، رونق اقتصادی در یک کشور، تا حد زیادی به ثبات سیاسی، آرامش، پشتیبانی  بی

ت بستگی دارد. منـابع حـاکی از آن اسـت کـه تـا زمـانی کـه        و تساهل اجتماعی حکوم

ستد آنان نیز رونق داشت. اما  و ها و عزت ارمنیان برقرار بود، به همان نسبت داد آزادی

های سیاسی حکومت در روزگار پایانی صـفویان، آنـان    تدریجی نابسامانی با آشکار شدن 

رشان به کسادی گرایید. بنا به اجتماعی شده و کسب و کا -نیز دچار تنگناهای سیاسی

اد افرادشـان، از پـانزده   گزارش سانسون، در روزگار شاه سلیمان، مسیحیان بنا بـه تعـد  

). هرچنـد کـه   134سانسـون،  ( پرداختنـد  یمـ جزیه  عنوان بهبایست مبلغی  سالگی می

، امـا در مجمـوع   کند یمسانسون از رفتار شاه سلیمان نسبت به مسیحیان ابراز رضایت 

تواند برخی رفتارهای ناپسند شاه و مقامات را نادیده بگیـرد. در همـین راسـتا،     نمیوی 

کند که شاه سلیمان فریب کارانه آنـان   دوشیزۀ ارمنی را بیان می 21کمپفر نیز داستان 

). وزیـر اعظـم   62کمپفـر،  وده و به حرمسرای خود برده بود (را به کمک کالنتر جلفا رب

ها سـخت گیـر بـود. وی در برابـر      آغاز نسبت به اقلیت یز درخان زنگنه ن شاه، شیخ علی

بـه  داده بود، مالیات جدیـدی   شانینیدحقی که به ارمنیان برای انجام آداب و مناسک 

  ).187-186 همو،تومان بر آنان بست ( 200مبلغ 

ها و تعصبات مذهبی نسبت  روی هم رفته، از زمان شاه سلیمان اذیت و آزار، تبعیض

اند، روبه فزونی نهاد. آنان گهگاه  در اقتصاد ابریشم داشتهنقش را  نیتر مهمکه  به ارمنیان

حق دعوی  مسلمانان نوقانون ناعادالنه ای که به  اثر بربر اثر طغیان متعصبان شیعه، یا 

). 86الکهارت، شدند ( دچار زحمت و رنج می داد یمنسبت به دارایی خویشاوندان خود 

) پادشاهی مهربان بـود و  ق1135-1105  حکحسین ( سلطانهرچند که گفته شد شاه 
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متعصب خود  اطرافیان ریتأث تحتتمایل به تجدید امتیازات مسیحیان داشت، اما وی نیز 

. البته ایـن نـوع تنگناهـا در دورۀ پایـانی     دادند یمهایش را تغییر  گاهقرار داشت که دید

ز کـه  نیـ  هـا  تیـ اقلهندیان و دیگر صفویان منحصر به اقلیت ارمنی نبود، بلکه یهودیان، 

گرفته بودند. با این همه، گفته شد  قرار فشار، به نسبت تحت اند داشتهدر اقتصاد  نقشی

تا نسـبت   دندیورز یمکه مجتهدان و روحانیان شیعه نسبت به مسیحیان کمتر خشونت 

  ).الکهارت، همانجاه زرتشتیان و یهودیان (ب

عیـار پـول ایـران در     بر تجارت آنان صدمه زد. امل دیگریعو به لحاظ اقتصادی نیز

نهـاد و از سـوی دیگـر، حکومـت مغـولی هنـد پوشـیدن         نـزول دورۀ شاه سلیمان رو به 

های ایرانی را برای رعایای خود قدغن کرده بود. همچنین، دیگر همسایگان ایران  تزربف

). 191 سانسون،(کردند  های ابریشمی ایران نمی هنیز از آن پس چندان استقبالی از پارچ

در بازارهای اروپا هم ابریشم ایران با رقیبان سختی چون ابریشم سوریه، ایتالیا، عثمانی 

  .رو شده بوده ب رو

اجتماعی ارمنیان روبـه ضـعف    ـ  دیدر چنین شرایطی و در حالی که موقعیت اقتصا

ای تصرف ، تهاجم گسترده ای را بریشرق هندهای  های اروپایی و کمپانی نهاد، قدرت می

 بازارهای ایران آغاز کرده بودند. پادشاهان صفوی، چـون شـاه سـلیمان و شـاه سـلطان     

هـا را نیـز    ند، بلکه توانـایی رویـارویی بـا آن   ها آگاه نبود حسین، نه تنها از این دگرگونی

توانست همانند یک بازوی نیرومند اقتصادی، در  د. از این رو، جلفای نو دیگر نمینداشتن

روی  یچنـین حـوادثی در حـال    ).Gregorian, 671(ادشاهان عمل نماید خدمت این پ

ظهـور بـود، و قـدرت     حال درداد که قدرت نوینی در روسیه، همسایۀ شمالی ایران،  می

. این دو در اندیشۀ چیرگـی  نهاد یمانگلیس نیز در هند رو به فزونی  یشرق هندکمپانی 

  گرفتن آنان بودند. خدمت بهبر ارمنیان و یا در صورت امکان 

صفویان نیـز ارمنیـان مـورد     پایتختِ اصفهان و استیالی افغانان بر در دوره محاصره

تری قرار گرفتند. در همان شرایط بحرانی، درباریـان شـاه بـه منظـور      اذیت و آزار بیش

رفتنـد، آنـان را تحـت     سودجویی از ارمنیان، که هنوز بازرگانان ثروتمندی به شمار مـی 

پس از اشغال اصفهان ). 55کروسینسکی،  ،37گیالنتز، ( نمودند یمر داده و آزار فشار قرا

 یها اتیمالها و  به دست محمود، وی بر ارمنیان، اروپائیان، مسلمانان و مولتانیان جریمه

پـول نقـد، پیشـکش، خلعـت و غیـره      های گوناگونی از ایشـان   سنگینی بست و به بهانه

به مبلغ هفتاد هزار تومان بر ارمنیان جلفـا بسـت کـه     ستاند. محمود نخست غرامتی  می
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در زمـان تعیـین    هفده هزار تومان آن را به نقد و باقی را سند گرفت. اما چون ارمنیـان 

ندۀ آن را بپردازند، چهار تن از سران ایشان را که از جمله یکی کالنتر شده نتوانستند ما

هایی را  را بستانند. افزون بر این، دکان هزار تومان دیگر 53جلفا بود کشتند تا توانستند 

محمود گشـودند و   دستور بهها در اصفهان کشته شده یا گریخته بودند،  که صاحبان آن

). در پی این رویدادهای تلخ، منـابع مـالی ارمنیـان نیـز     92-91 گیالنتز،غارت کردند (

  ادند. چارگی افتم بسیاری از آنان به تنگدستی و بیسخت کاهش یافت و سرانجا

  

  نتیجه

کم و کیف تولید  سه عامل مرتبط با اقتصاد ابریشم یعنی در این پژوهش، نقش و کارکرد

. گانان ارمنی در صادرات و فروش آن، بررسـی شـد  ابریشم، سیاست انحصار و نقش بازر

 ندگانه در اقتصاد کشور داشته اسـت: تولید انبوه محصول ابریشم به تنهایی کارکردی چ

تولید، توزیع و در صنایع جنبـی   یها بخشهایی از جامعه مانند  در بخشایجاد اشتغال 

ار نحصـ اتخـاذ سیاسـت ا   .غیره بر روند تکاملی کارگاه های نساجی، بافندگی و ریتأثآن، 

سبب شد تا این محصول به عنوان یک کاالی استراتژیک  ابریشم توسط شاه عباس یکم

و صدور آن بـه کشـورهای    هدفمند گردد نیز به خود گیرد و صادرات آن جنبۀ سیاسی

که از آن  ییها سفارتد. افزون بر این، درآی نظارتخاصم مانند عثمانی و پرتقال تحت م

ی معرفـی و فـروش   ابریشـم، بـرا   یها عدلبا  شد، معموالً پس به دیگر کشورها انجام می

  یز اطالق نمود.ن» ابریشمی یها سفارت«ها نام  به آن توان یمهایی که  همراه بود. سفارت

بازرگانـان ارمنـی، بـه عنـوان      یریکـارگ  بـه سیاست انحصار  یامدهایپ ازیکی دیگر 

هـای   بود. اینان از آن روی کـه بـا زبـان   اقتصاد ابریشم  ۀچرخ درمجریان این سیاست، 

 توانستند یممسیحی خود بهتر  شانیک هماروپایی آشنایی داشتند و هم این که در میان 

فردی و جمعی و روحیۀ خاصی کـه داشـتند توانسـتند     یها یژگیو، نیز بازاریابی نمایند

ی ابریشم ایران را به قلمروهای مختلفی در سراسر جهان معرفی و عرضه نمایند که برخ

. در انـد  ر این پژوهش شناسایی و معرفـی شـده  ، د»کورالند«از این قلمروها، مانند ناحیۀ 

تـری را   های بیش اند و پژوهش شناخته نشدهها به خوبی  هعین حال هنوز تمام این حوز

، به یاری و کوشش بازرگانان مجـرب ارمنـی و اتخـاذ    نسانیبدطلبند.  در این زمینه می

سیاست انحصار، صادرات ابریشم به کشور های مختلف افزایش یافت و بازرگانی خارجی 

 یبازرگان دردلی بها، تعا نیز رونق چشمگیری یافت. در پی آن، با ورود پول و فلزات گران
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لی به وجود آمد و کشور به یک ثبات پو رد ـبُ که از کسری موازنه رنج می ـخارجی ایران 

ابریشم نیز در اجتماعی بازرگانان  ـ ها، جایگاه اقتصادی و مالی دست یافت. افزون بر این

  یافت.جامعه ارتقا 

انان ارمنی آن، همانند موقعیت ممتاز بازرگ با این همه، دورۀ طالیی تجارت ابریشم،

رو به  اجتماعی، ـ  در اثر سوء سیاست حاکمان و تنگناهای سیاسی، شاه سلیمان از دورۀ

رسـید. همـراه بـا انحطـاط داخلـی،       خود پایان افول نهاد و در دورۀ استیالی افغانان به

شدند که در مجمـوع   ن پیدارقیبان سرسختی نیز در بازار های جهانی برای ابریشم ایرا

   اند. صاد ابریشم ایران به همراه داشتههای مخربی برای اقت پیامد
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