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Abstract 

Economic relationship of Safavids with the Ottoman Empire played a conciderable role in the 

policies of these two states after the Zohab Treaty till the Safavid fall. The basic antiquity of this 

relations was much more important than to look it to be seen or wiped out as ideological notes 

and sectional enmity. Nevertheless, at the time of the Safavid sovereignty and in regard to the 

hostilities between Iran and the Ottoman Empire, trade relation, as a kind of subject and 

dependency, became political and faced to serious challenge. Each of these governments tried to 

use their trade privileges as a force-lever. On the other side, with the decline of these two 

governments’ power and the entering of the Europeans in Persian Gulf and Middle East along 

with Iran and Ottoman Empire in political  settling  of the region, both became seriously weak 

in controlling  the trades in the Gulf regions. Therefore, the main purpose of this essay was to 

investigate different aspects of the trade between these two governments and their effects on 

trades relationships between Iran and the Ottoman Empire on the one side, and the political 

confusions and trade disarrangements of region during the reign of Shah Safi till the fall of the 

Safavid dynasty on the other side. The research method of this article was on the basis of 

reviewing the historical texts, documents, and library sources. 
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شاه صفی تا سقوط صفویان ۀ روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دور

 م(9266تا9261ق/9901تا9301)
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 چكیده  

ذهاب تا سقوط صفویان نقش ۀ معاهدهای این دو دولت پس از  در سیاست  روابط بازرگانی صفویه با عثمانی

های مقطعی به  های ایدئولوژیک و دشمنی ای ایفا کرد. قدمت این روابط بسیار بیشتر از آن بود که با مالحظه کننده تعیین

های ایران و عثمانی،  های دولت همه در روزگار حاکمیت صفویان و باتوجه به دشمنی اساس آن خدشه وارد شود. بااین

رو شد. هر دو دولت تالش کردند از امتیازات  گانی که تابع وضعیت سیاسی بود، با چالش جدی روبهروابط بازر

دیگر، کاهش اقتدار دو دولت و ورود غربیـان در معادالت  بازرگانی خود در حکم اهرم فشار استفاده کنند. ازطرف

عثمانی در منطقه، نقش و توان تجاری آنها  کنندگی سیاسی صفویه و بر کاهش تعیین فارس و شرق مدیترانه، عالوه خلیج

های مختلف روابط بازرگانی  تحلیلی، جنبه توصیفیۀ شیو طور جدی کاهش داد. در این مقاله تالش خواهد شد به را به

آمیختگی سیاست و تجارت بررسی شود. هدف از انجام  ثیر آن بر مناسبات سیاسی و نیز درهمتأاین دو دولت و 

 شاه صفی تا سقوط صفویان است.ۀ ثیر تجارت بر مناسبات ایران و عثمانی از دورتأوی پژوهش حاضر واکا
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 مقدمه

قرن دهم طلیعۀ رسیدن دولت صفویه در  قدرت با به

مذهبی منطقه  سیاسینقشۀ یالدی، در مشانزدهم /قمری

ای به وجود آمد. در پی اعالن  تغییرات عمده

ها استقالل  یافتن تشیع، ایران پس از قرن رسمیت

عثمانی که خود را خویش را بازیافت. ترکان حاکم بر 

دانستند، این اتفاق را  دار حکومت خلفا می میراث

های  کردند. به همین علت، دشمنی نیکی تلقی نمی به

طوالنی بین دو دولت صفویه و عثمانی ایجاد شد که 

ها مذهب و  البته علت ظاهری بیشترِ این درگیری

 شد. های مذهبی اعالم می مناقشه

طور معمول با  ا که بهه هرحال این قبیل درگیری به

گرفت بر مسیر  های عثمانی به ایران شکل می تهاجم

تجاری و روابط سنتی بازرگانی بین مردمان این دو 

ثیرهای ماندگار و مهمی گذاشت. درواقع تأکشور 

های متناوب که  ها و در پی آن جنگ دشمنی

اول حکومت صفویان بین دو ۀ خصوص در سد به

ت را که تابعی از روابط کشور در جریان بود، تجار

های  سیاسی بود دستخوش نامالیمات و فرازونشیب

 بسیاری کرد. 

در فضای دیریاب عقالنیت در روابط دو کشور، 

همواره بر حفظ کمترین روابط تجاری بین دو کشور 

تر دو کشور این  بین شد و حاکمان واقع کید میتأ

اما دانستند؛  ناپذیر می پوشی روابط بازرگانی را چشم

همه بارها بازرگانی رسمی بین ایران و عثمان تا  بااین

های  قطع کامل پیش رفت. چنین دیدگاهنۀ آستا

هرحال  شد؛ اما به یید نمیتأسو  از هیچ  گرایانه افراط

ثیرهای منفی خود را در تجارت دو کشور و حتی تأ

 گذاشت. المللی باقی می تجارت بین

ر عمده پس طو دوم سلطنت صفویان و بهۀ در دور

های  ها و مخاصمه ذهاب، جنگمۀ نا از انعقاد صلح

گفته برای مدتی طوالنی قطع شد. این  پیشینۀ دیر

روابط تجاری پربارتر و طلیعۀ موضوع ممکن بود 

گرفتن بازرگانی بین دو دولت تلقی شود و  رونق

تاحدودی این اتفاق در شرف وقوع بود؛ اما بروز 

های دایمی عثمانی  ضعف در دولت صفویه، درگیری

در اروپا و البته ورود و نفوذ استعمارگران اروپایی به 

نفوذ سنتی ایران و عثمانی تمام مناسبات و ۀ حوز

 ثیر قرار داد. تأ ازجمله تجارت و بازرگانی را تحت

شود که از  در پژوهش حاضر این پرسش مطرح می

شاه صفی تا پایان حکومت صفویان، در مناسبات ۀ دور

و عثمانی روابط تجاری چه نقشی ایفا کرد؟ ایران 

باتوجه به پرسش باید این فرضیه را مطرح کرد که 

موضوع بررسی عصر ثبات روابط سیاسی دو ۀ دور

کشور بود و آرامش ایجادشده بین آنها رونق اقتصادی 

را موجب شد که در تحکیم روابط دو کشور نقش 

که  حاضر، نگارنده برآن استلۀ مهمی داشت. در مقا

در خالل بررسی اجمالی روابط سیاسی ایران و 

عثمانی در دوران پس از شاه عباس اول، نقش عوامل 

و روابط تجاری را در مناسبات این دو کشور تحلیل و 

های اروپایی  ثیرهای دولتتأبین،  ارزیابی کند. دراین

در مناسبات سیاسی و بازرگانی در کانون توجه قرار 

ثیرها بررسی تأمختلف این  های گرفته است و جنبه

 خواهد شد.

 

 ذهاب بر روابط ایران و عثمانیۀ ثیر معاهدتأ

ذهاب ۀ در تاریخ ایران و عثمانی، معاهد

آید.  عطف مهمی به شمار مینقطۀ م( 1239 ق/1049)

کم در ظاهر امر، پس از این معاهده روابط  دست

صفویان و ترکان عثمانی با آرامش بیشتری همراه بود. 

معاهده برای   ود این میزان از اهمیت، اصلباوج

موجود   عثمانی  ایران و نه در  ها نه در آرشیوهای مدت



27م(1722تا1229ق/1135تا1039شاه صفی تا سقوط صفویان )ۀ روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی از دور

 

های  تاریخی با تفاوت  نبود. متن مـعاهده نـیز در منابع

جمله مؤلف رساله  چشمگیر نـقل شـده است؛ ازآن

نامه  حقیقتاً اصل صلح»نویسد:  باره می سرحدیه دراین

نامه دو پادشاه است، در  تصدیقمزبور که عبارت از 

به سبب   یک از دو دولت موجود نیست. در ایران هیچ

فترت و در عثمانی به سبب حرقت، تلف شـده اسـت 

اکنون موجود اسـت عبارت از   و مستندی که

قول عثمانی، از سلطان مراد  ای است که به سوادنامه

می نامه معاهده قل امضاء تصدیق  شاه صفی، بها  رابع به

 (. 11: 1341)مشیرالدوله، « شده است

م، 1239ق/1049ذهاب در سال مۀ نا هرحال صلح به

عـثمانی، و ۀ پاشـا، نـمایند بـا حـضور مصطفی

ایران، منعقد   خان، نمایندگان  قلی صاروخان و محمد

ها در  جنگ و برتری عثمانینتیجۀ شد. باتوجه به 

نفع  ـهب  میدان نبرد، آشکار است که مفاد معاهده

ها تنظیم شده است. تصاحب بغداد امتیاز  عـثمانی

عثمانی   ها رسید. امپراتوری مهمی بود که به عثمانی

موفق شـد   های طوالنی، سرانجام پس از کشمکش

دنبال  جـدا کند. به  ایـران  از  طور رسمی بغداد را به

النهرین به تصرف عثمانی درآمد  بغداد، بصره و کل بین

اهمیت   ونقل و تجارت ظر اقتصادی، حملن  از  که 

فردی داشـت؛ همچنین شهرهای مذهبی و  منحصربه

وآمد  و رفـت  شـد  خارج  ایـران  عالیات از دست عتبات

رو  زوار و تجار ایرانی به این مـناطق با مـشکل روبه

عثمانی   عالوه بـخشی از آذربـایجان به تصرف شد. به

د، ایروان به ایـران واگذار درآمد. البته در مقابلِ بغدا

 شد که در اصل از لحاظ تاریخی متعلق به ایران بود.

های مهم  درواقع باید گفت یکی از علت

بودن کامل منافع آن  پابرجاماندن این معاهده، یکسویه

که گزارش منابع  نفع دولت عثمانی بود؛ زیرا چنان به

های درازمدت دو  دهد علت اصلی درگیری نشان می

های دولت عثمانی بود.  خواهی بیشتر زیاده طرف،

مدتی کوتاه، تمام   درواقع شاه صفی با این صلح، در

مـتصرفاتی را که با تدبیر و سلحشوری در عهد شاه 

عباس اول به دست آمده بود، از دست داد. تسلط بـر 

  علت اهـمیت و مـوقعیت آن، آرزوی بـغداد، بـه

ها و  ت کشمکشها بـود. به همین عل بزرگ عثمانی

  های بسیاری بر سر تصرف آن رخ داد. دولت جنگ

عثمانی در راه غلبه بر آن هزاران نـفر از سـپاهیان و 

محمدپاشا   رتبه، ازجمله چـندین فـرمانده و مـقام عالی

وزیراعظم و چند تن از پاشایان معظم دیگر امپراتوری 

؛ 1/199: 1310را از دست داد )هدایت، 

 (.940: 1324، اعتمادالسلطنه

  های طوالنی ذهاب به جنگمۀ نا هرحال صلح به

  کـشور  و عثمانی خاتمه داد و روابط دو  ایران

سـفیر و ارسال لۀ تاحدودی دوستانه شد و مـباد

  ها رونق گرفت. در تاریخ ها و هدیه تحفه

م، محمدخان برای عرض تبریک 1239ق/1049

شد )هدایت،   عثمانی  محمد چهارم عازم دربار  جلوس

م، 1292ق/1121ازآن در سال  (. پس1/2191: 1310

تبریک جلوس   سفیری موسوم به پیرعلی برای عرض

م 1700 ق/ 1112احمد دوم به عثمانی رفت. در سال 

  نیز عبدالمعصوم، حاکم خراسان، و در سال

حاکم نخجوان، به   خان، قلی  م، مرتضی1702ق/1117

 (.43: 1321 افندی،  عثمانی سفر کردند )دری

  نیز  عثمانی  دولت  اعزام سفرای ایران،  دنبال به

به دربار ایران   های گوناگون خود را به مناسبت  سفرای

م یک 1241ق/ 1051  سال  جمله در روانه کرد؛ ازآن

  سـال  بستانچی از افراد گارد سلطنتی، در

م 1227ق/1071آقا، در سال  م اسماعیل1259 ق/1029

م محمدپاشا 1700ق/1112سال   ش، درعبدالنبی چاو

م احمدی 1721ق/1134  همراه نحیفی شاعر و در سال

دری افندی یکی پس از دیگری بـه دربار صـفویه 

 (.44: 1321اعـزام شدند )دری افندی، 
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های ایران و عثمانی در عصر  تداوم روابط دولت

 شاهان واپسین صفوی

دوم  فرزند ارشد او، شاه عباس  با مـرگ شاه صفی

رسید. این   م، به سلطنت1222تا1242ق/1077تا1052)

ذهاب مۀ پادشاه، همانند پدرش، به رعایت مفاد عهدنا

دادد. عباس دوم همواره کوشید از  اهمیت بسیاری می

  ایجاد هـرگونه سـوءتـفاهم در روابط با دولت عثمانی

 (.22: 243، ش1342جلوگیری کند )ایرانشهر، 

او با سـلطنت سـلطان  لۀسا وپنج سلطنت بیست

و سلطان  (م1241تا1239ق/1051تا1049ابراهیم )

 (م1271تا1241ق/1099تا1051چهارم ) محمد 

زمان بود. در آغاز، رهبران هر دو کشور سیاست  هم

یکدیگر پیش گرفتند. وحید   آمیزی را در برابر مسالمت

ابراهیم سلطان که بعد از مراد بـه »نویسد:  قزوینی می

ای  آقا را با نامه بود، یوسف  م رسیدهسلطنت رو

در قزوین به   مذکور  آمیز، روانه ایران کرد. سفیر مودت

از قضا مراسم جـشن  شد.سرافراز   بوسی  پای  شرف

آباد برگزار بود و ایلچی  نـوروز در تـاالر سعادت

مذکور به حضور همایونی رسید. دستور دادند از 

ود. نخست میرزاتقی سـفیر عـثمانی پذیرایی شایان بش

قربان از سفیر عثمانی  جانی  اعتمادالدوله و سپس

 (.54: 1329)وحید قزوینی، « پذیرایی شایان کردند

خود،   شاه عباس دوم نیز در همان آغاز جلوس

م، مقصودخان را به سـفارت 1242ق/1052یعنی سال 

اسـتانبول فرستاد تا خبر جلوس خود را به سلطان 

با هدایای فراوان،   ایران  . سفیر عثمانی اعالم کند

هـمراه گروهی یکصدوپنجاه نفری عازم استانبول  بـه

(. شاه عباس دوم با 942: 1329شد )وحید قزوینی، 

خان،  ، ابراهیم ای بـرای سلطانِ عثمانی این هدایا نامه

نۀ کید بر روابط دوستاتأارسال کرد و در خالل 

یاست حسن و س  خود را به دوسـتیقۀ گذشته، عال

همجواری خـاطرنشان کـرد. در بخشی از نامه آمده 

،  نماند که بنابر اقتضای حکمت بالغه  مستور»...است: 

ناچار این خاکدان گذشتنی است. بنابراین رجـاء 

الهی، مضمون آیه  واثـق دارد کـه از طرف پادشاه ظل

( 34)اسرا،  وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً

و عـمل شود و به میامن این طریقه   همیشه تـوجه

خجسته، فقرا از رنج و عناد آسوده شوند، به دعای 

: 1343تیان، ب)ثا« استفاده کند  زوال دوام سلطنت بی

(. پس از ایـن مـکتوب، سلطان عثمانی نیز پیام 243

عباس دوم فرستاد. در ایـن پیام  شاه   برای  ای دوستانه

م به دربار 1243ق/1053در سال پاشا  که حسین

صفوی رسانید، بر روابط و مناسبات حسنه تأکید و 

بر اینکه شاه ایـران نـیز  مـطالبی ذکـر شده بود مبنی

روابط، مساعی الزم را به کار گیرد   برای تحکیم این

 (.243: 1343)ثابتیان، 

های سلطنت  براساس گزارش منابع، در تمام سال

ق( صلح و امنیت در 1105تا1077شـاه سـلیمان )حک

ذهـاب ۀ مرزهای ایران و عـثمانی بـرقرار بود و معاهد

  مدت  این  همچنان در کانون احـترام دو طرف بود. در

  به  کوشیدند ایران را سفرای اروپایـی همواره مـی

خان زنگنه،  علی با عثمانی وادارند؛ اما شیخ  دشمنی

کاردانی از وزیراعظم شـاه سلیمان، بـا سیاست و 

  کرد. کمپفر در ممانعت می  های آنان شدن نـقشه عملی

نویسد: هدف از  باره می دراین  خـود  مۀسـفرنا

این بود   ایران بیشتر  های اروپاییان در دربـار  سـفارت

که شاه ایران را به لشکرکشی مشترکی بر ضد 

  صلح، بغداد را ازۀ هایی که در جـریان معاهد ترک

شاه صـفی، خـارج کـرده   رگ او، یعنیپدربز  چنگ

کار   بودند وادار کنند؛ اما فقط چون وزیـراعظم با این

های سفرا به جایی نرسید  مـوافق نـبود، کوشش

 .(.51: 1350)کمپفر، 
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تدبیر و سرسختی وزیر باعث شد اروپاییان موفق 

 نشوند دل شاه سلیمان را به جنگ راضی کنند.

ستادن هیئتی ها تالش کردند با فر روس

اقتصادی به ایران، شاه صفوی را به اتحاد علیه  سیاسی

عثمانی ترغیب کنند. این هیئت در سال 

 )Christopher(ق، به رهبری کریستوفر 1012م/1272

وارد ایران شد و تالش کرد  (keleneski)و کلنسکی 

لهستان  شاه ایران را به پیوستن به اتحاد اخیر روسیه

(. شاه سلیمان در حین 51: 1350کمپفر، تشویق کند )

رد پیشنهاد، به سفرای اعزامی تأکید کرد تنها در 

صورتی برای تصرف بغداد به اقدام نظامی علیه 

عثمانی متوسل خواهد شد که دو دولت روسیه و 

طور واقعی درگیر جنگ با عثمانی شوند؛  لهستان به

همچنین اشاره کرد این دو کشور باید شاه ایران را 

صورت  د و مطمئن کنند که بدون جلب نظر و بهمتقاع

جانبه با عثمانی وارد مذاکرات صلح نخواهند شد.  یک

علت مسائل  این برخورد شاه سلیمان نشان داد که به

ثبات غربیان، کمترین اعتمادی به  گذشته و رفتار بی

باره، با  کم دراین آنها وجود ندارد و دربار ایران دست

المللی، حاضر به پذیرفتن  ندرک صحیح از سیاست بی

 .چندان پایدار اروپاییان نیست. پیشنهادهای نه

خان زنگنه، وزیر اعظم، که  علی نقل از شیخ شاردن به

گویا رهبری جریان ضد روسی دربار ایران را برعهده 

کرات شاه ایران  های مسیحی به گوید: قدرت داشت، می

 را برای اتحاد با خودشان برای جنگ با عثمانی

ازچندی، بدون اطالع متحداشان،  اند؛ اما پس فراخوانده

 (.3/340: 1347اند )شاردن،  ها صلح کرده با ترک

ها بر روابط سیاسی و  حال، این تصمیم بااین

گذاشت.  ثیر چشمگیری میتأبازرگانی ایران و عثمانی 

هرچندکه سیاست شاه ایران در ارتباط با عثمانی بیشتر 

 بود.بر تداوم صلح استوار 

نقش و کارکرد روابط تجاری ایران و عثمانی بر 

 .تحوالت سیاسی

غرب، شرق  فتوحات حکومت صفویه در مرکز، شمال

ها و مـراکز  این دولت بر راه  تسلط   و جنوب ایران باعث

 حکومتتـجاری شد. این فتوحات موجب درگیری 

غرب و شرق  ایران در مرزهای شمال  با همسایگان هیصفو

  از  و مراکز تجاری یکی  ها شد و رقابت بر سر راه

های مهم درگیری بود؛ اما فعالیت تجاری و ارتـباط  علت

ها همچنان  طـوالنی این جنگۀ با شرق و غرب در دور

باید توجه کرد که روابط سنتی بازرگانی بین  .ادامه یافت

صغیر و موقعیت جغرافیایی این دو  هالی آسیایایرانیان و ا

ای بود که تنها با توسل به مالحظات  گونه سرزمین به

شد این روابط  سختی می اعتقادی و ایدیولوژیک، به

 گسترده و تاریخی را قطع کرد.

گونه مسائل باعث شد قراردادی بین ایران و  این

چه شود که چه در زمان جنگ و   امپراتوری عثمانی امضا

در زمان صلح، بازرگانی و تجارت میان دو کشور بدون 

های تجاری در امنیت کامل  مانع انجام گیرد و کـاروان

که  (. چنان210: 1323وآمد کنند )اولئاریوس،   رفت

طور  از ابتدای حکومت صفویه به  ارتباط  خواهیم دید این

گسترده و پیوسته وجود داشت. البته این نکته را هم نباید 

ز نظر دور داشت که همواره در هنگام خصومت، ا

کردند از اهرم اقتصاد و  هرکدام از دو دولت تالش می

اعمال فشار بر رقیب استفاده سیلۀ تجارت، در حکم و

 کنند.

های توقات،  اسـتانبول از ایالت  مـعروف  راه تـجاری

جلفا و تبریز   ارزروم، قارص، ایروان، نخجوان،

یافت  سوی مرکز ایران امـتداد می بهگذشت و از تبریز  می

اصفهان   اردبـیل، قزوین، قم و کـاشان به  و با گذر از

، 55، 50، 31، 33، 22، 22: 1329تاورنیه،  رسید ) می

 (.23و22



  1397پاییز  (،39 )پیاپی ه سوم، شماردهمجدید، سال  ه، دورچهارم های تاریخی، سال پنجاه و پژوهش /30

 

 

حلب، در کنار دریای مدیترانه که دومین ایستگاه 

  های راه ایالت  شد، از تجاری با اروپا محسوب می

بـا مراکز تجارتی کشور مرکزی و غـربی ایـران 

  به  کرد. این شهر از دیاربکر و وان ارتباط برقرار می

( و از 215، 212، 271: 1329رسید )تاورنیه،  تبریز می

هرمز ارتباط داشت ۀ با جـزیر  ، بغداد و بصره مـوصل

( و از دیاربکر، 244، 221، 222، 214: 1329)تاورنیه، 

  آنجا  رسید و از یو همدان م  به سنندج  اورفا و موصل

، 115، 177و172: 1329رفت )تاورنیه،  به اصفهان می

 (. 197و192

ها در شـمار  شهرهای واقع در کنار این راه

نظر تجاری،   بودند و از ترین مراکز تجاری  مـهم

هریک از این   ای طوالنی داشتند. در تبیین فتح سابقه

، بررسی اوضاع تجاری آنها بـه ما کمک  شهرها

واهد کرد و ازآنجاکه در مباحث مختلف این مقاله، خ

و واردات بـارها،   صـادرات  مانند تجارت ابـریشم و

  تجاری  شود، اشاره به اوضاع از این مراکز نام برده می

 .نماید آنها ضروری می

ترین این  مهم   ، تبریز، مرکز والیـت آذربـایجان

ماعیل م، شاه اس1499ق/ 907  مراکز بود که در سال

اول آنجا را فتح کرد. موقعیت جـغرافیایی ایـن شهر، 

  های تجاری بدل کرده رشته راه   تالقینقطۀ آن را به 

زمین  ارتـباط تـجاری مشرق  در  شهر  نقش این  بود. به

استانبول و حلب اشاره شد. از تبریز در   با اروپا از راه

شده  تجاری ایران یاد  مـهم  جایگاه یـکی از مـراکز

ایـن شهر   کـاروانسراهای  به  بسیاری  است. ابریشم

شد؛  و از آنجا به حلب فرستاده می  شد می  وارد

های  همچنین اجناس ابریشمی ساخت یزد و پارچه

در بازار آن به فراوانی یـافت   اجناس  پشـمی و سـایر

(. شهر تبریز تا زمان 137: 1349شد )کـنتارینی،  مـی

  ه رونـق تجاری و اقتصادی خود راشاه محمدخـدابند

همچنان حفظ کـرده بود و در این دوران نیز بـازاریان 

تـبریز از افراد متمول و ثروتمند شهر بـودند کـه 

های عالی و تجمالت زندگی  مورخان این دوره، خانه

اند. آبادانی و رونق اقـتصادی  کرده  آنها را توصیف

ام بـالد اسالم ایـن شهر به جایی رسید کـه در تـم

شد )اسکندربیگ  شهری بـه آبـادانی آن یافت نمی

 (. 1/301: 1350ترکمان، 

ستۀ تا زمان شاه محمدخدابنده حمالت پیو

تجاری آن   رونق  امـپراتوری عـثمانی به این شهر، در

تأثیر چندانی نداشت؛ اما تصرف تبریز به دست 

ز امـپراتوری عثمانی که به مدت بیست سـال، یعنی ا

طـول انجامید   ، بهم1203تا1514/ق 1012تا992سـال 

بسیاری وارد کرد و فعایت   به تجارت آن آسیب

تجاری این شهر به مدت بیست سال متوقف شد. 

ای بود که در  میزان خسارت وارده به تبریز به اندازه

که شـاه عباس اول  م، یعنی زمانی1203ق/ 1012سـال 

ای تـبدیل شده بود  آنجا را بـه تصرف کرد، به ویـرانه

 (. 2/239: 1350، )ترکمان

بعدها ایـن شـهر رونق تجاری خود را بازیافت؛ 

که جهانگردان اروپایی که پس از شاه عباس  طوری به

اند، رونق تجاری این شـهر را  اول از ایران دیدن کرده

این شهر باعث شد فتۀ پیـشر  اند. تجارت سـتوده

تاورنیه آن را یـکی از شـهرهای معروف آسـیا بـنامد 

( که در اثـر تجارت، گردش پول 27: 1329نیه، )تارو

: 1329در آن بیش از دیگر نقاط آسیا بود )تارونیه، 

و کاروانسراهای   ها (. در تبریز بازارها و دکان22

متعددی برای کاالهای بازرگانی بنا کرده بودند   باشکوه

ها،  ها، گرجی و این شهر با امپراتوری عثمانی، عرب

ای  وی روابط تجاری گستردهها و دولت مسک هندی

از کاالهای    همیشه  آنۀ داشت و بازارهای سرپوشید

(. وقتی شاردن در 27: 1329نفیس پر بود )تارونیه، 

کرد از نظر  می  شاه عباس دوم از تبریز دیـدنۀ دور

مقام و عظمت، ثروت و مکنت تجاری و نیز تعداد 
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رفت )شاردن،  شمار می ایران به  نفوس دومین شهر

حسن  شهر که اوزون  (. بازار قیصریه این2/402: 1347

ساخته بود، مرکز معامالت کاالهای گرانبها و جواهرات 

بود و وجـود سـیصد کاروانسرا در آنجا از رونق 

 (.2/404: 1347کرد )شاردن،  تجارت آن حکایت می

را در تجارت غیردریایی   پژوهشگران، شهرت تبریز

اولیاچلبی، جهانگرد ترک، از  که اند. زمانی  آن دانسته

هزار دکان  کرد در بازار تبریز حدود هفت ایران دیدن می

( و بنابه قانون شاه 21: 1331)چلبی،   وجـود داشـت

گرفت که  به پول ایران صورت می  ها معامله  صفی، تمام

ودو دینار، )شاردن،  بیست  واحدهای آن بیستی، معادل

عباسی برابر یک تومان، ( و عباسی، پنجاه 4/313: 1335

طال، بود و سکه و پول خارجی در تبریز سکۀ و آلتون، 

 .(.27: 1331رواج نداشت )چلبی، 

محصوالت چرمی ایران به هندوستان و امپراتوری 

شد  عثمانی و دیگر کشورهای اطراف صـادر مـی

حکومت شاه صفی ۀ (. در دور4/335: 1335)شاردن، 

ایران   مهم صـادراتیاین محصول یکی از کـاالهای 

شد و  بـود کـه بـه هندوستان و ژاپن صادر می

بازرگانان بخشی از این کاال را تا لهستان و مسکو 

خشک که در ۀ (. میو201: 1329بردند )تاورنیه،  می

شد  شد به توکا و دیاربکر حمل می آذربایجان تهیه می

(. شتر بـه ارمـنستان و آناتولی 202: 1329)تاورنیه، 

رفت.  نیز تا استانبول می  شد. گوسفند می  وختهفر

درواقع، گوشت گوسفندی که در آناتولی و رومانی به 

رفت و پول گزافی نیز  رسید از ایـران می مـصرف مـی

 .(.230: 1329کرد )تاورنیه،  به مملکت وارد می

ترین کاالهای صادراتی ایـران به  اما ابریشم مهم

ترین کاالیی بود که  ااهمیتعثمانی بود. ابریشم ایران ب

از   عثمانی  های مشغول به تجارت در امپراتوری اروپایی

وارد   را  ایران  ها نیز ابریشم خریدند. روس ها می ارمنی

(. در مقابل ابریشم 4/370: 1335کردند )شاردن،  می

شد، فلزهایی  ایران که به کشورهای اروپایی صادر مـی

های انگلیسی، فرانسوی و  و پارچه  همـانند قـلع و مس

شد کـه در ایـران خـریدار  می  وارد  هلندی به ایران

فرایر از   (. جان279: 1323بسیاری داشت )اولئاریوس، 

کند.  بازاری به نام بازار ابریشم در اصفهان یاد می

در کنار بازار   اروپایی،  این جهانگردشتۀ براساس نو

ی اجناس عالی ای برا عـمومی شـهر، بازار جـداگانه

  وجـود  های ابریشم، مخمل و زرباف مثل پارچه

داشـت. قالی ایرانی که پشمی و ابریشمی بود و با 

و فن بافت آن تنها   شد ای بافته می تارهای طالیی و نقره

  فروش  در دست ایرانیان بود، در ایـن بـازار بـه

  یبازار، بازرگانان  نویسد در این همچنین می  رسید. او می

که برای تجارت بـه   شدند ها دیده می از تمام ملیت

شـهر اصفهان آمده بودند و کاالهای ساخت ایران را تا 

 .(Fryer, 1968: 263)بردند  می  جهان  دورترین نقاط

 

 .بازرگانی و ترانزیت طال

ایران بر سر چهارراهی بین قلمرو عثمانی و مغول 

این جریان قرار نۀ دقیق در میاطور  بهقرار داشت و 

گرفته بود. باوجوداین تا قرن شانزدهم میالدی/دهم 

نقش ایران در کاالهایی ۀ ی، اطالعات صـریح دربارقمر

شد، اندک است.  که بابت آنها شمش مبادله می

شمش تنها با به قدرت لۀ اطالعات مربوط به مباد

رتغالی پ  منابع  و آن هم به اتکاء  صفویسلسلۀ   رسیدن 

دادوستد شمش بین ایران و هند از راه ۀ دربار  که

تر شد  اند، کامل هایی ارائه کرده ی گزارشیدریا

(Lombard, 1968: 148-60). 

عباس اول که از  شاه   زمامداری  هۀطی آخرین د

م حکومت کرد، 1229ق/1031م تا 1517ق/995سال 

مراتب  به  مستندهای این جریان بسیار فراوان و
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علت  طور عـمده بـه شود. این امر به تر می صریح

های دریـایی هـلندی  اطالعات مندرج در اسناد کمپانی

لۀ مباد  ۀشرکای عمد  به  و انـگلیسی است که خودشان

 شمش مبدل شدند.

گسترش امپراتوری عثمانی در تغییر کـاربری 

ثیر بسیار گذاشت. در سال تأهای طال  سـکه

دیدی بـه نام سلطان طالی جـسکۀ م، 1477ق/112

عرضه شد. پیش از به تخت نشستن سلطان سلیمان 

عثمانی طال کمیاب بود؛ اما با   های اول، در سرزمین

و با وصول  م1517ق/  923  فتح مصر در سال

آن کشور، میزان طالی   از  صورت طـال ها به مالیات

 ..smith, 1968: p290)موجود افزایش یافت )

از راه دریـای   طال  صدورگویا از همان دوران 

فـارس، به صفویان نیز این امکان را داد  سرخ و خـلیج

ۀ عالوه در دور عرضه کنند. به  طالسکۀ   دوباره  کـه

شاه اسماعیل اول که کمی پس از جلوس   فرمانروایی

های طـال اقـدام کرد،  بر تخت شاهی به ضرب اشرفی

رحال در ه طالی بـومی دسـت یافت. بهسکۀ ایران به 

های  ایران صفوی، در فاصله سال

در مقادیر مناسب   ، فقطم1210تا1501ق/1019تا907

صفوی، طال در ۀ شد و در تمام دور طال ضرب می

دوم قرار تبۀ چشمگیر در مرصلۀ مقایسه با نقره بـا فا

ۀ اواسط دور  در  طور تقریبی داشـت. پس از آن هم، به

در ایران سلطنت شاه عباس اول، ضرب سکه طال 

سکۀ پیـش از سـقوط اصفهان، هۀ متوقف شد و تا د

طالیی ضـرب نشد. درواقع تنها شـاه سلطان حسین 

های طالیی را از سر گرفت. او در  بود که ضرب سکه

و در اقدامی اضطراری، برای  م1712ق/1129سال 

های  نظامیانی که باید در برابر افغانینۀ تأمین هز

اشرفی طال سکۀ .به ضرب کردند،  مهاجم مقاومت می

 (.2/114: 1327دیانت، ؛ 123: 1319)متی، دست زد 

طال در سکۀ نشدن  ترتیب در زمان ضرب این به

گفته، این تصور غلط به وجود آمد که  ظرف زمانی پیش

در حیات بازرگانی عصر صفوی، طال نقش بارزی ایفاء 

های سیاحان  به مشاهده  نظریه  ایـن  یشۀنکرده است. ر

نظیر شاردن و  ،یقمرقرن هفدهم میالدی/یازدهم نۀ امی

رایج   کردند پول گردد که به اشتباه فکر می تاورنیه، برمی

طال در بـازار سکۀ طال نیست و سکۀ صفویان 

شود. اظهارنظرهای این  نمی  وضوح مشاهده صـفویان به

زمان در حکم حقیقت مسلم پذیرفته   افـراد در طول

 (.2/115: 1327دیانت، (شده است 

در قرن هفدهم میالدی، مانند گذشته، بیشترِ 

از قلمرو عثمانی بود.   شد می  شمشی که به ایران وارد

بر دو راهی که از امپراتوری عثمانی به بغداد و  عالوه

منبع بخشی از این فلز   هم  رسید، روسیه تبریز می

راز شد. همانند ت می  وارد  ایران  کـه به  بـود  گـرانبها

ها، ایـن تراز مثبت با دولت  ترک  تجاری مثبت ایران با

 , Attman)در حال گسترش مسکوی هم وجود داشت

1981: 123).. 

شد  غـرب وارد ایران می شمال  از  بیشتر شمشی که

در   دوباره  محلی  پول  قالب  که در  و بیشتر شمشی

شد، به  های ایالتی تبریز و تفلیس ضرب می ضرابخانه

شد؛ زیرا اصفهان از سال  هان منتقل میاصف

پایتخت صفویان بود و در قرن  م1597ق/1002

شده   کشورۀ هفدهم شهری پرجمعیت بود و بازار عمد

ترین کاالهای  بـود. شهری کـه مـرکز صادرات مهم

های واردات ادویه و  کشور نظیر ابریشم بود و پایگاه

ین طالها ا کاالهای مصنوع از هند در آنجا قرار داشت.

کرد و  فارس پیدا می سوی خلیج سرانجام راه خود را به

ۀ شد. علت عمد هند سرازیر مـیۀ قار آنجا به شبه  از

شد،  و نقره به هند بـرده می  اینکه مقدار فراوانی طال

وجود بانیان صراف و کسری چشمگیر تراز بازرگانی 
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هند بود. این امر برخالف موقعیت ۀ قار ایـران بـه شبه

کشور در مقابل امـپراتوری عـثمانی و روسیه بود. 

  کافی کاالهای صادراتی تولیدۀ دولت صفوی به انداز

تا پاسـخگوی حـجم عظیمی از ادویه و   کرد نمی

صورت عمده شامل  کاالهای مصنوع هندی بـاشد که به

بازرگانان (بود   اشکال متنوعمقادیر فراوان لباس در 

 (.433: 1349ونیزی، 

که پیشتر اشاره شد به باور سیاحان فرانسوی  چنان

وانـتقال شمش فقط نقش پل  قرن هفدهم، ایران در نـقل

  ایران»کرد. براساس گزارش دومان:  می  ارتباطی را ایفا

کاروانسرای بـزرگی بود که دو دروازه داشت یکی   شبیه

مانی بود که از آن پول از غرب وارد ایران عث  طرف  در

شد... و دیگری بندرعباس یـا گـمبرون در  می

خروج پول بـه طـرف هـند   که محل  بود  فارس خلیج

روزگار به   آن  سیاحان. (Dumans, 1890: 192)« بود...

غلط عقیده داشتند طال هیچ نقش مهمی در اقتصاد عصر 

و ارزش   زیینی داشتصفوی ایفاد نکرد و بیشتر نقش ت

های اقتصادی مؤثر بود؛  نگهداری آن تاحدی بر جریان

ازجمله آدام اولئاریوس در حدود سال 

شده  کـرد که طالی ضرب  م ادعا 1222ق/1042و1045

شد. با نظر او، تاورنیه نیز  ندرت استفاده می بسیار به

های طال بـیشتر تـشریفاتی بود.  مدعی شد کارکرد سکه

ها فقط به مناسبت جلوس فرمانروای  ین سکهکه ا چنان

های  و پس از مراسم، بیشتر سکه  شد می  جدید ضرب

: 1313شد )تاورنیه،  طال به صرّافان تحویل داده می

(. شاردن نیز عقیده داشت پول رایج نقره بود و ادعا 133

هـیچ   کند در حیات اقتصادی عصر صفوی، طـال می

  ره که مسکوکات طال فقطبا نداشت. او دراین  جایگاهی

  شدند، با تاورنیه جلوس شاه جدید ضرب می  هنگام

 (.4/170: 1347بود )شاردن،   عقیده هم

طور حتم طالی ایرانی نبود؛  طالی موضوع بحث به

  نـقشی بسیار  حـال در حیات اقتصادی صفویان اما بااین

بیان شد، ایفا کرد. پیش   از آنچه در این اظهارات  تر مهم

نظر دومان، بیشتر پولی کـه به   ای، باوجود از هر نکته

ماند.  می  باقی  شد، ازجمله طال، در کشور ایران وارد می

نۀ خـزا  سـوی  بـه  اصلی جریان منابع رانۀ طال پشتوا

چشمگیری از طال برای   داد. مقدار می  سلطنتی تشکیل

های سلطنتی یا ساختن  زری در کارگاه  های دبیت  بافت

شد؛  مـی گنبدهای طالیی مساجد یا بقاع متبرکه مـصرف 

  فلز  طال  صفوی  شاهانۀ همچنین در ساختن لوازم سفر

هزار قطعه لوازم 4پرمصرفی بود. در قصر شاه سلیمان، 

 (.2/211: 1327دیانت، (طال وجود داشت 

های حکومتی بیش از صادرات نقره صادرات  نظارت

تأثیر حکم منع   گرفت؛ برای مثال از طال را دربرمی

  در  دوم صادرات شمش باید یاد کرد کـه شـاه عباس 

های  م و در پاسخ به افزایش فعالیت1242ق/1052سال 

ها صادر کرد. این  ها و انگلیس صادراتی شمش هلندی

ونقل، طال  علت مسائل حمل به  بازرگانان  حکم باعث شد 

آن   چشمگیر  علت ارزش را به نقره ترجیح دهند. طال به

ونقل  های تاحدی کوچک حمل ممکن بود در کمیّت

های حکومت نیز در امان بود  بازرسی  شود؛ درنتیجه، از

کرد. از  صادرات شمش برخورد میۀ که با رشد فزایند

وارض ع  به  نتایج منفی این حکم باید  دیگر

درصـدی اشاره کرد که دولت در  پنـج

م برای صادرات نقره وضع کرد. 1271ق/1012سال

نمایندگان نگران کمپانی هند شرقی هلند که پنج ۀ عقید به

این حکم نقره   سال بعد خاطرنشان کردند، از زمان اعمال

 (.2/114: 1327دیانت، (شـدت کـمیاب شد  بـه

  بار فرار ثیر زیانشاه عباس اول برای جلوگیری از تأ

گرفت و  حج صورت مینۀ با زیارت ساال  که  سرمایه

ها، احترام به  زدن به اقتصاد عثمانی برای ضربه

رضـا)ع( و زیـارت آرامگاه ایشان را در مشهد  امـام

که از خالل منابع   تالش  کرد. این می  مقدس تشویق

مدتی داشت و  احتمال کارکرد کوتاه شود، به آشـکار می
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جانشینان شاه عباس ۀ موفقیت کاملی نداشت. در دور

اول، انبوهی از مردم زیارت مکه را از سـرگرفتـد. 

هزار نفر عازم  10هر سال بیش از   نویسد شاردن مـی

ۀ (. در دور2/137: 1347شدند )شاردن،  عربستان می

و شـاه سلیمان، برای مدتی از   عباس دوم  سلطنت شاه

سوی عربستان خودداری  به حرکت زوارۀ صدور اجاز

علت بدرفتاری مـکرر بـا  به  بیشتر  این اقدام  شد؛ اما

زوار در قـلمرو عثمانی بود تا در نظر گرفتن مسائل 

 (.2/154: 1347و مالی )شاردن،   پولی

و خارجی هر دو بر موجودی و   عوامل داخلی

گذاشتند. از میان  طال در ایران تأثیر می  دوکات  قیمت

حج بیش از نۀ رسد زیارت سالیا می  نظر ، به واملاین ع

قیمت طال   دیگر عـوامل تـأثیرگذار بـود. البته افزایش

  بود  گرفت، ممکن علت ایـام زیارت صـورت می  به  که

هایی که از تبریز حرکت کرده بودند،  با ورود کاروان

  که م، هنگامی1702ق/1114کاهش یابد. در اواخر سال 

  از  و بسیاری  بودند  رک انـجام سـفر حـجزوار در تدا

حج داشتند، قیمت   صفوی هم قصدتبۀ ر عالی  مورانمأ

مـحمودی افـزایش یافت. 12دوکات تا حدود 

  ها دوباره نرخ  ها از تبریز، هرحـال با حرکت کاروان به

 (.55: 1353آبادی،  خاتون(پایین آمد 

ن در دوران سلطنت شاه سلطان حسین که درباریا

کرد، آثار  خود را به انجام مراسم زیارت تشویق می

های  تر شد. نمایندگان شرکت افزایش قیمت طال نمایان

با شـوروشـوق تحوالت پولی را زیر نظر   اروپایی که  

  هجدهم میالدی/دوازدهم قمری  داشتند، تا شروع قرن

گویند؛ اما در همین ایام  مهم سخن نمیۀ پدید  از این

  کرات از سیر اوضاع اقتصادی کردند و بهشروع به تف

تأثیر حج بر موجودی و قیمت طال سخن راندند. گویا 

شد.  حج مصرف می  مـبالغ هـنگفتی برای انجام مراسم

طور تقریبی مبلغ  م، حجاج به1703ق/1115در سال 

هزار تومان با خود به حج بردند و ایـن مـبلغ 100

هزار 20شاه صفوی نۀ بود؛ چراکه درآمد سالیا  هنگفتی

 (.553: 1353آبادی،  خاتون(تومان گزارش شده است 

حج یضۀ شـاه سلطان حسین مـردم را برای انجام فر

رفتن به حج را ۀ کرد. او به هـرکس اجـاز تشویق می

گزید که مسافران را همراهی  مورانی را برمیمأداد و  می

، آمد علت مراسم حج پدید می کنند. نوسانات پولی که بـه

طور  م، به1714ق/1122همچنان تـداوم یـافت و در سال 

ای بـلندمدت از گرانی را پدیـد  غـیرمـتعارف، دوره

صفوی، یعنی   دولت  آورد؛ زیـرا وزیراعظم

خـان، که خـود را برای رفتن به حج آماده کرده   شاهقلی

مجبور کرد که جز او به دیـگری سـکه   بود صرافان را

ومرج داخلی  که تا آن زمان، هرج نفروشند. واضح است

هر وضع خارجی بر افزایش قـیمت بـازار   از  بیش  ایران

طور چشمگیر به  دوکـات مؤثر بود. دولت صفوی که به

احـتیاج داشـت، در ایـن زمان به تدابیری   نـقد  پول

جبران   را  خود  العاده متوسل شد که کسری بودجه فوق

مدت  ولت حکم کوتاهم، د1712ق/1121کند. در سال 

  منع استفاده از طال و نقره را در صنایع بافندگی صادر

کرد. پس از آنکه در همان سال شاه سلطان حـسین از 

  شد، تدبیری  خود عاجز  پرداخت مواجب نظامیان

سلطنتی کند تا نۀ اندیشید که طالی بیشتری را وارد خزا

  دوکات  طالی خالصی را همانندسکۀ با استفاده از آن، 

ونیزی ضرب کند. سال بعد فرمانی صادر شد که قنادیل 

ذوب و سکه   رضـا)ع( را  امـام  و ظروف طالی مرقد

این است که از این راه ۀ دهند ضرب کنند. گزارشی نشان

شد. شاه حتی از این   سلطنتی  نۀخزا  هزار تومان وارد100

در   اجدادش  حد هم فراتر رفت و تالش کرد از آرامگاه

این کـار انـتشار نتیجۀ قم فلز گرانبها به دست آورد. 

شاه   طالی دولت صفوی از زمانسکۀ اشرفی طال، اولین 

هرحال این اقدام بر کاهش   عباس اول به بعد، بود. به 

طور  طال به  قیمت  مشکالت تأثیر اندکی گذاشت و

 .(Bushev, 1978; 257)ای افزایش یافت  فزاینده
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 .فارس ایران و عثمانی در خلیجتقابل تجاری 

زمین با  حضور استعمارگران پرتغالی در مشرق

امیدنیک آغاز شد. آنان با ورود به غۀ دورزدن دما

فارس، توازن قدرت را به هم  اقیانوس هند و خلیج

ای، چالشی جدی  های منطقه زدند و در تقابل با قدرت

یان به وجود آوردند. امپراتوری عثمانی از راهیابی غرب

نفوذ خود ۀ فارس و مناطقی که حوز به خلیج

وجه راضی نبود. به همین علت  هیچ دانست، به می

درصدد برآمد در این مناطق از تسلط غربیان بر منابع 

اقتصادی جلوگیری کند و مانع دستیابی آنان به سود 

حاصل از ترانزیت کاالهای شرق و غرب شود. پیش 

قاهره، اسکندریه، از این، تجار هندی ادویه را به 

رساندند و از آنجا به اروپا  بیروت و دمشق می

ها از این  کردند. واضح است عثمانی ترانزیت می

آوردند؛ اما تسلط  تجارت سود فراوانی به دست می

فارس، به دو علت عمده عثمانی را  ها بر خلیج پرتغالی

کرد: اول حجم واردات ادویه به بنادر  نگران می

یافت و ترانزیت کاال به کمترین  یعثمانی کاهش م

رسید؛ دوم جان زوار عثمانی که از هند و  میزان می

گرفت  کردند در خطر قرار می فارس مسافرت می خلیج

ها برای تأمین  و این دو عامل باعث شد تا عثمانی

های  فارس و گشایش راه امنیت دریای سرخ و خلیج

 N :1911. 3اندیشی کنند ). تجاری چاره

Tabakoglu,.) 

سلطنت شاه عباس اول را باید دوران احیا ۀ دور

فارس دانست.  تجارت و دریانوردی ایران در خلیج

فارس:  ازجمله رویدادهای مهم زمان او در خلیج

ها از هرمز و شکوفایی بندر  راندن پرتغالی بیرون

ها و درنهایت  ها و هلندی گمبرون، حضور انگلیسی

ریایی و های د شاه عباس اول بر راهۀ توجه ویژ

منظور دورزدن امپراتوری عثمانی و  بازرگانی دریایی به

که  جلوگیری از ورود کاالهای شرق به عثمانی بود. چنان

خصوص مصمم بود منافع سرشار  اشاره شد شاه بزرگ به

گمرکات عثمانی ۀ صادرات ابریشم ایران نصیب ادار

نشود. بر همین اساس، رابرت شرلی در سال 

: 1341پار اروپا شد )ویلسون، م، رهس1201ق/1017

در سال  (.12تا7: 1317؛ پرویز، 235: 1311؛ فریر، 149

های ایران با این هدف که ارتباط  م، کشتی1214ق/1023

بین بندر بصره و هرمز را قطع کنند در بوشهر لنگر 

ها و هرمز در  انداخته بودند؛ زیرا بصره در دست ترک

نتیجۀ (. در 1754 :1311ها بود )لوریمر،  دست پرتغالی

شاه عباس اول، بصره از لحاظ نۀ های مدبرا سیاست

 .سیاسی و اقتصادی رو به انحطاط گذاشت.

شاه صفی صفوی و سلطان مراد چهارم ۀ در دور

پاشا دیری بود. در  عثمانی، بصره زبر نظر حکومت علی

ها در بصره  ها و انگلیسی ها، فرانسوی این زمان هلندی

کردند )امین،  تند و با هم رقابت میامتیازات خوبی داش

طلیعۀ (. این حضور استعمارگران درواقع 31: 1370

طور کامل، مقدرات  روزگاری بود که تاحدودی به

ای  های سنتی منطقه فارس را از دست قدرت خلیج

 کرد. نفع دول اروپایی خارج می به

شاه عباس دوم، بصره از لحاظ تجاری ۀ در دور

تجار از مناطق مختلف در این  پیشرفت بسیاری کرد.

های مذهبی غیرمسلمان  شهر حضور داشتند و اقلیت

پاشا در سال  دارای آزادی مذهبی بودند؛ اما با مرگ علی

همراه استقالل از  ها به م، این ویژگی1252ق/1022

پاشا،  عثمانی خاتمه یافت و در زمان پسرش، حسین

اشا به سال پ روزگار زوال آنها فرا رسید. در زمان حسین

ها سپاهی را برای تصرف بصره  م، عثمانی1225ق/1075

(؛ اما تا روزگار 59تا52: 1350فرستادند )کمپفر، 

سلطنت شاه سلیمان صفوی، بصره همچنان در کنترل 

م، بریتانیا 1221ق/1071پاشا باقی ماند. در سال  حسین
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آن  ای امضا کردند که براساس و سلطان عثمانی معاهده

تجارت ۀ های دارای پرچم انگلیس اجاز شتیبه تمام ک

شد؛ اما در آن زمان این  در قلمرو عثمانی داده می

معاهده هیچ ارزشی برای بریتانیا در بصره نداشت؛ 

کرد.  چون حاکم بصره مستقل از دولت عثمانی عمل می

ها از حق  معاهده درواقع اعالم حمایت انگلیسی

کار  حاکمیت عثمانی بر بصره بود و سیاستمداران کهنه

پاشا دیری  دانستند حکومت مستقل حسین انگلیسی می

 (. 39: 1370نخواهد پایید )امین، 

سلطنت شاه ۀ آبه کاره، سیاح اروپایی، که در دور

اهش تجارت کۀ سلیمان به ایران مسافرت کرد، دربار

ها  در تمام فصول کشتی»گوید:  فارس می خلیج

وآمد کنند؛ زیرا باید منتظر  توانند در آن رفت نمی

های اکتبر و  بادهای مساعد باشند و درنتیجه فقط در ماه

کنند و این خود عاملی مؤثر در  نوامبر حرکت می

(. همین سیاح 23: 1317)کاره، « کاهش تجارت است

م، 1272ق/1013و1012که در سال آورد  در ادامه می

تجارت بصره در مقایسه با دو سال پیش، کاهش بسیار 

ها و غارت ترکان، بیشتر  اخاذیسطۀ وا داشت و به

های  اهالی شهر آنجا را ترک کردند و این امر شورش

 .(.24: 1317انگیز اعراب را موجب شد )کاره،  فتنه

 اوضاع اقتصادی روزگار سلطنتیسۀ شاردن در مقا

شاه عباس دوم که سفر اولش به ایران در این زمان 

اتفاق افتاد، با روزگار حکمرانی فرزندش شاه سلیمان 

نویسد با اینکه تنها  که سفر دومش به ایران رخ داد، می

دوازده سال از آن دوران، یعنی سال 

گذشت ثروت  م، می1277تا1255ق/1011تا1022

ت عیار شدت اف مملکت نصف شده بود و مسکوکات به

داشتند. بزرگان و رجال در سراسر کشور برای کسب 

(. 4/39: 1347کندند )شاردن،  ثروت پوست مردم را می

های  کاهش حمل کاالهای ترانزیتی از جادهنییجۀ در 

کاروانی، عواید کمرگی و درآمد محصول ابریشم 

های بندرعباس که در زمان  کاهش یافت. درآمد گمرک

تومان رسیده بود،  400هزارو3شاه عباس دوم به حدود 

در روزگار شاه سلیمان به هزار تومان تنزل یافت 

 (.324: 1334)مینورسکی، 

ثیر تأ در روزگار سلطنت شاه سلطان حسین، تحت

های متعدد نظامی و همچنین شیوع طاعون،  درگیری

تجارت در بصره به کمترین میزان خود رسید. ضمن 

ر مشکالت اروپایی ها که گرفتا آنکه در غیاب عثمانی

خود بودند، انگلستان و هلند در حال تقسیم میراث 

فارس بودند. ضعف دریایی  استعماری پرتغال در خلیج

فارس چنان بود که وقتی خریداران  ایران در خلیج

هلندی ابریشم ایران از وضعیت مرغوبیت ابریشم گالیه 

کردند و مقصودشان را دولت رو به زوال صفوی 

دار بندرعباس  راحتی با چند کشتی توپ د، بهبرآورده نکر

قشم را تصرف کردند ۀ را به توپ بستند و جزیر

(. همین اتفاق نمای کلی حاکمیت 142: 1342)سانسون، 

های پایانی حکومت صفویه  فارس را در دهه بر خلیج

دهد. آشکار است که وقتی ایرانیان توان ایجاد  نشان می

 شدند. ی نیز موفق نمیامنیت را نداشتند، به بازرگان

 

 نقش مراسم حج در روابط تجاری ایران و عثمانی

داری بود که  حج یکی از مسائل مهم و ادامهمسئلۀ 

فارس و  در تجارت بین ایران و عثمانی در شمال خلیج

طور ویژه در بصره جریان داشت. برگزاری حج و  به

ها خود را در مقام متولی حقیقی  این نکته که عثمانی

دانستند، بروز تنشی جدید را در روابط  خدا میۀ نخا

ایران و عثمانی باعث شد. این مراسم از ابعاد مذهبی، 

سیاسی و البته تجاری اهمیت داشت. از همان آغاز 

حج در حکم مسئلۀ ها از  تشکیل دولت صفوی، عثمانی

 کردند.  اهرم فشار استفاده می
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ای ه ازآنجاکه در هنگام سفر زائران ایرانی سکه

شد، در مقاطع  طالی بسیاری از کشور خارج می

مختلف تاریخی دولتمردان صفوی این سفر را تحریم 

خصوص وقتی در روزگار پس از مرگ شاه  کردند. به

عباس دوم و در زمان شاه سلیمان ارزش پول ایران به 

هایی  ترین حد خود رسید، ارزش و اهمیت سکه نازل

شد، بیشتر احساس  یکه از راه بصره از ایران خارج م

شد. به همین علت، دولت ایران بار دیگر تجارت از راه 

بصره را ممنوع کرد و برای عبور زائران از مرز آن دیار 

 (.54: 1319تنگناهایی ایجاد کرد )متی، 

ترتیب، شاید حج سوداگری سودمندی برای  این به

بۀ مقامات بصره و عثمانی بود و بستن راه بصره ضر

کرد )شاردن،  اقتصادی شدیدی را متوجه عثمانی می

1347 :2/212 .) 

حتی کار به جایی رسیده بود که در سال 

 30م، حاکم بصره از هر حاجی ایرانی 1221ق/1072

و این بود که از زائران در گرفت و توجیه ا دینار طال می

(. 117تا:  برابر راهزنان حفاظت خواهد کرد )محزون، بی

این حاکم همچنین در تجارتی ناعادالنه، در هنگام 

فروخت و  خروج ایرانیان، هر شتر را به قیمتی گزاف می

در هنگام بازگشت آنها، همان شترها را به قیمتی بسیار 

 (.91: 1315، کرد )اسرا دوغان ارزان بازخرید می

 

 نتیجه

گرفته در ارتباط با نقش  های انجام باتوجه به مطالعه

های تجاری در مناسبات ایران و  عوامل و شاخصه

های مداوم  رسیم که جنگ عثمانی، به این نتیجه می

اول حاکمیت صفویان، نیمۀ صفویان و عثمانی در 

چالشی جدی در تبادالت بازرگانی دو کشور ایجاد کرد 

قطع کامل پیش برد؛ نۀ ط رسمی را تا آستاو رواب

های  ذهاب جنگمۀ نا حال با امضای صلح بااین

نظامی برای مدتی طوالنی متوقف شد و ۀ کنند ویران

همه خوی  تجارت تاحد مطلوبی تسهیل شد. بااین

های مختلف در این  ها که به علت تجاوزگری عثمانی

ه دوران فرصت ابراز وجود را از دست داده بود، ب

های سیاسی و بازرگانی تبدیل شد.  خواهی زیاده

ها همواره از اهرم تجارت برای فشار بر دولت  عثمانی

های گمرکی سنگین  کردند. بستن تعرفه ایران استفاده می

های  های نامتعارف از نشانه و حق ترانزیت

 های عثمانی در این روزگار است. خواهی زیاده

های  فرصتشدن دولت صفویه  همه، ضعف بااین

نۀ چندان دوستا های نه مناسب را برای تقابل با سیاست

تدریج، نقش ایران را در  دولت عثمانی از بین برد و به

حد محسوس و  تبع ان تجاری به مناسبات سیاسی و به

تزایدی کاهش داد. حضور و رسوخ استعمارگران  روبه

افزود.  اروپایی به منطقه نیز بر ضعف ایران صفوی می

ای بود که  گونه زوال صفویان، اوضاع بهنۀ تادر آس

ایرانیان در اختیار تجار وابسته به ۀ تجارت عمد

های  دیگر درگیری های غربی بود. ازطرف کمپانی

خواهی و ناامنی در خاک  عثمانی با اروپاییان و زیاده

کاست. این  عثمانی از جذابیت مسیر تجاری آنها می

نان ایرانی برای رخدادهای نامیمون و تالش بازرگا

استفاده از مسیر روسیه، تجارت ایران و عثمانی را به 

ترین حد خود و در مقیاس روابط سنتی  ضعیف

 داد. مرزنشینان کاهش می
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