فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تاریخ
سال دوازدهم ،تابستان  -6931شماره 74
صفحات 676–616

سیمای جامعۀ اقتصادی ایران در سفرنامۀ تاریخی آدام اولئاریوس(عصرصفویه)
دکترآسیه ذبیح نیا عمران

6

تاریخ دریافت31/60/61 :
تاریخ پذیرش31/66/64 :

چکیده
آدام اولئاریوس 6933( Adam Oleariusم ).یکی از جهانگردان مشهور آلمانی استت کته بته مت ت
یکسال و نیم به عنوان منشی ومشاور سفیر در ایران اقامت داشت .وی در سفرنامهاش از اطالعتات و
دادههای گوناگونی از جمله اقتصاد و بازارهای ایرانی ستن گفتته ،دوران صتفوی عصترروا ورونت
بازارهای ایرانی است .در ای دوره کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار بستیار بتا اهمیتت بتود ،زیترا
فضای بازار تنها به داد و ست و بازرگانی اختصاص ن اشت ،بلکه به عنوان مهمتتری شتاهراه ایتاتی
شهر برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی مهم شهری مانن مسج جتام ،،مت ارس متذه ی ،خان،تاه،
گرمابه و...را در خود جای میداد و در عی اال با مراکز اداری و اکومتی نیتز ارت تام متییافتت .در
سفرنامۀ اولئاریوس مهمتری و اصلیتری عملکرد بازارها ،عملکرد اقتصادی آنهاست ،که به عنتوان
یکی از مناب ،مهم شناخت ویژگیهای اقتصادی جامعۀ ایران مورد توجه است .م،الۀ ااضر ستعی دارد
به بررسی سیمای اقتصادی ،بازار ،عوای مردم ایران در عصر صفوی از دی گاه سیاح اولئاریوس بپردازد.
کلید واژهها :سفرنامه ،سیااان ،اقتصاد ،بازار ،آدام اولئاریوس.

 1دانشیار دانشگاه پیام نور Asieh.zabihnia@gmail.com
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.1مقدمه
سفرنامه ها به عنوان یکی از مناب ،مهم تح،ی،ات و مطالعات تتارینی دارای اهمیتت فتراوان هستتن .
مطالب سفرنامه کته یادداشتت و گتزارش مشتاه ات و رویت ادهای مستافران و ستیااان متیباشتن ،
بازگوکنن ۀ تاریخ و فرهنگ آن عصر از جن ههای منتلف بتوده و بته دلیتی ایت کته ابعتاد فرهنگتی،
اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی یک ملت را از نزدیک نشان میدهن  ،در م،ایسه با دیگر مناب ،تارینی از
امتیازات خاصی برخوردارن  .جهانگردانی که در دوران صفوی به ایران ستفر کردنت  ،ستیااتنامههایی
درباره ایران نوشتهان که در مواردی از مناب ،مهم ایرانشناسی و آگاهی از اوضاع و ااتوال اجتمتاعی،
سیاسی ،و اقتصادی دوران صفوی بهشمار میرون  .بهجرأت میتتوان گفتت در هتی عصتری از ادوار
تارینی ایران ،سیااان ختارجی بته انت ازه دوران صتفوی دربتاره کشتور متا از ختود مطلتب برجتای
نگذاشتهان  .گذشته از اینکه مطالب هر نویسن ه ای تحتتأثیر ع،ای  ،باورهتا و آموختتههتای وی نیتز
است .با ای وجود میتوان واقعیات و ا،ای امور را از البالی ذهنیات نویستن ه مشتاه ه و استتنرا
کرد .برای آنان مشاه ۀ جامعهای متفاوت ،شگفت انگیز وشایان توجه بود و یکتی از عوامتی نگتارش
گزارش سفر به ایران بیان موضوعات متفاوت در ایران برای خواننت گان اروپتا ی بتود .گتزارشهتای
اروپا یان س ب به وجود آم ن منابعی مکتوب برای تاریخ اجتماعی و فرهنگی  -سیاستی دورۀ صتفوی
ش که اوضاع سیاسی و اجتماعی و آداب و رسوم مردم ما و وض ،دربارهتای صتفوی را در آثتار ختود
منعکس کردن « .در ای سفرنامهها ،وجود تشابه و تمایز هویتهای ملتی منتلتف و وگتونگی فهتم
هویت و فرهنگ ملت میزبان ،از زاویه دی مسافران به ختوبی قابتی در متیکنت  .بته بیتان دیگتر،
سفرنامه پیامی مت،ابی است که نویسن ه خارجی به واسطه آن ،ازیک سو به هموطنان و همزبانان خود
آگاهی و اطالع می ده و از سوی دیگر کشور میزبان را از دی گاه دیگران نس ت به خود آگاه میکنت .
سفرنامه روایت زن گی بشر و داستان واقعی سرزمی ها و مردمان دور ونزدیک است که رفتارها ،آداب
و رسوم ،عال و ویژگیهای زن گی انسان را در مکتانهای منتلف و زمتانهتای قتتتتریب و بعیت
مینمایان  6».مسافران اروپایی ،به ویژه کشیشها ،گزارشهای مفصلی بهصورت نامه یتا ستن  ،بترای
دوستان اروپایی یا تشکیالت واتیکان فرستادهان که آنها نیز بهنوعی ،در شناسان ن اوضاع ایران عصر
صفوی اهمیت زیادی دارد 6.برای پژوهشگران و مح،،ان علوم اجتمتاعی زمتان ااضتر ستفرنامهها از
مناب ،بسیار مهم تح،ی و بررسی ااوال و کیفیات زن گی مردمان یک سرزمی در ادوار منتلف است.
کتب تارینی که همیشه مهمتری مناب ،بررسی پیشینه یک ملت بودهان  ،ث ت نظرهای کلی و جمعی
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با دی گاههای اداره کنن گان یک جامعه است .بنابرای سفرنامهها من  ،ارزشمن ی برای مردمشناسی و
جامعهشناسی هستن  9.بعضی از ای سفرنامه ها به س ب تسلط زیتاد نویستن ه بته نوشتت و جز یتات
زن گی مردم ایران دارای ارزشی خاص و ممتازن  .سفرنامه مورد بحث م،اله ،سفرنامۀ اولئاریوس است.
یکی از موضوعاتی که در سفرنامه اولئاریوس دی ه میشود ،معرفی بازارهای متع د و کاالی ایرانتی و.
است .بازار به جهت ویژگیهای ذاتی خود که محی اجتماع و داد وست متردم متیباشت و هتم از آن
جهت که در دورۀ پادشاهان صفوی ،به ویژه شاه ع اس اول به ختاطر انجتام طترحهتای نتوی شتهر
سازی ،کارکردهای منتلفی عالوه بر ن،ش اقتصادی و تجاری خود به دست میآورد به یک عنصتر و
محور مهم در توسعه شهری م ل میگردد .رشت و توستعه ای کته جن ته هتای منتلتف اقتصتادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی شهر را در برگرفته و آثار آن هنوز در شتهرهای منتلتف ایتران از جملته
اصفهان -پایتنت صفویه -قابی مشاه ه است.
.2ضرورت و پیشینه تحقیق
تاکنون سیمای جامعه اقتصادی ایران در سفرنامه آدام اولئاریوس کار نش ه ،اما برخی از آثار مرت ط بتا
موضوع سفرنامه به شرح زیر است:
دانش پژوه در کتابی به نام «تا پنته شود خامی» ،که در سال  ،6906توسط نشر ثالث در دو جلت بته
واپ رسی ه ،مجموعۀ سفرنامه خارجیانی را که از ایران دی ن کردهان  ،معرفی کرده است 7.دانش پژوه
همونی در کتاب «بررسی سفرنامههای عصر صفوی» ،بطور کلی ون سفرنامه مهم عصر صتفوی را
معرفی و بررسی نموده وانتشارات فرهنگستان هنر آن را در سال  6909منتشر کرده است.

9

پایان نامهای در م،ط ،کارشناسی ارش  ،با عنوان «بازنمتایی فرهنتگ متردم ایتران در آثتار ستفرنامه
نویسان اروپایی (فرانسه ،انگلیس ،آلمان) از اوایی دوره قاجار تتا ان،تالب مشتروطه» بوستیلۀ کتامران
رامانی در دانشگاه تربیت م رس در سال  6936نوشته ش ه است.

1

توستط فترنگیس
پایان نامه دیگری نیز با عنوان «تأثیر سفرنامههای دوره قاجاریته بتر ن تر فارستی» ط
شاهرخی در سال تحصیلی  6940-43در دانشگاه شهی بهشتی نوشته ش
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م،اله «آدام اولئاریوس ،پیشتاز سفرنامهنویسان آلمتانی دربتارۀ ایتران» از ع تادا ..ایت ری دانشتجوی
دکتری زبان آلمانی که در شماره  90سال وهاردهم مجله دانشتک ه علتوم انستانی بته وتاپ رستی ه
است0.

رسول جعفریان ،در کتاب «صفویه از ظهور تا زوال» که تری سفرنامه ها را معرفی و بررسی کرده
است3.روح انگیز کراوتی ،در ستال  ،6906کتتابی بتا عنتوان «دیت ارهای دور ،پژوهشتی در ادبیطتات
سفرنامهای همراه با کتابشناسی سفرنامههای فارسی» نوشته است.
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پایان نامه کارشناسی ارش  ،به سال  ،6909با عنوان «بررسی فرهنگ دینی متردم در ستفرنامههتای
عصر صفوی» بوسیلۀ فرزانه شه ازی در دانشگاه الزهرا نوشته ش 66.پایان نامه دیگری در سال ،6900
توسط اکرم جعفری ،با عنوان «سیمای جامعه ایرانی در سفرنامههای دوره شاه ع تاس اول صتفوی»
در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان نوشته ش
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.3مباحث نظری تحقیق
 .1 .3سفرنامۀ تاریخی آدام اولئاریوس
آدام اولئتاریوس  Adam Oleariusدر ستال  6933م در شتهر آشترزل  Ascherslebenدر ایالتت
شلزویگ  Schleswigآلمان در خانواده کفاش ف،یری به دنیا آمت  .در ستال  6166م در رشتته علتوم
دینی در دانشگاه لیپزیگ  Leipzigمشغول تحصیی گردی  ،و بع از اتمام تحصیالت در سال  6164م
در همان دانشگاه به ت ریس زبان التی پرداخت .بته درخواستت کرزیتوس  Phipp Crusiusمشتاور
ا،وقی گران و به عنوان دبیر اول به دربار در زمان شاه صفی ( 6696-6690ه ق) آمت درآن زمتان
که اسپانیا کشور ق رتمن ی بود ،به فکر افتاد به کمک دانمار راهی برای نفوذ بته بتازار ایتران پیت ا
کن  .گران و  ،فیلیپ کرزیوس ،مشاور ا،وقی و اتوبروگمان تاجر را برای سفارت بته روستیه و ایتران
انتناب کرد .آنها یک گروه  97نفری را به عنوان کارمن ان اصلی سفارت برگزی ن و وون کرزیتوس
با دانشگاه لپزیگ در تماس بود ،آدام اولئاریوس را برای ای سفر انتناب کرد و بته فرمتان فتردریش
سوم ،م،ام مستشار و دبیر اول را بر عه ه گرفت .در ژو  6194با ص ور اجازه از دربار اصفهان هیات
نماین گی آلمان از پی سفی که در زمان شاه طهماسب و به امر او در قرن دهم میالدی ستاخته شت ه
بود ،گذشت و شهرهای سلطانیه ،قزوی  ،ساوه ،قم و کاشان را پشت سر گذاشت و در تاریخ ستوم اوت
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 6194مطاب  6674هجری به اصفهان رسی  .در ون کیلومتری شهر اصفهان یکی از رجال درباری و
دو نفر از ارامنه جلفا که مهمان ار هیأت بودن به است ،الشان آمت ن و آنهتا را در جلفتا منتزل دادنت .
شاهصفی ( 6696-6690ه.ق ).فرمان داد تا وسایی آسایش و مایحتا آنگروه را از هتر لحتات تتامی
کنن  .و ون هفته بع آنها را به اضور طل ی  .در روز شرفیابی هیات ،شاه صفی ،ل اس زربفتی کته بتا
پوست خز مشکی ااشیه دوزی ش ه بود در برداشت ،و عمامه بر سر گذاشته بتود کته جتواهر آبت ار و
گران هایی بر آن میدرخشی  ،و پر بلن ی نیز بر آن زده بود  .هیات آلمانی ه ایای نفیس و جتال ی کته
همراه آورده بودن  ،بوسیلۀ ون نفر از کارکنان دربار جلو تنت شاه صفی گذاردن  .ه ایا ع ارت بتود از
یک دست ل اس جنگی طال کاری ش ه ،وهی دست طپانچه ،پوستهای گرانبهای خز ،قتوطیهتای
طال و جواهرنشان محتوی داروهای گوناگون و یک شمع ان زی ای سی شاخه که در آن ساعتی قترار
داشت .وقتی هیأت نماین گی آلمانی به دربار وارد ش ؛ فلیپ کروزیوس خطابهای به زبان التینی ایتراد
کرد ،که بوسیلۀ نماین ه مذه ی پرتغال در دربار ایران به فارسی ترجمه شت  .اولئتاریوس آدام در شترح
جز یات ای شرفیابی مینویس که موق ،ناهار فرا رسی و پنجاه نوع غذا در ظروف طالیی بر سر سفره
آوردن  .ای هیات پنج ماه در اصفهان توقف کرد ،و در ای م ت عالوه بر ضیافتهتایی کته از طترف
شاه و وزیر اعظم و ارامنه جلفا به افتنار آنها داده میش بطور خصوصی هم بته اضتور شتاه متی-
رسی ن و با او به شکار میرفتن  .از طرف شاهصفی هم ه ایای نفیسی بته اعضتای هیتات نماینت گی
آلمانی داده ش  .که از جمله آنها اس ان اصیی با زی و برگ ن،رهکاری ش ه ،ال سه ایرانی و یکصت و
پنج نوع اریر ساده ،اطلس ،اریر گل ار ،تافته و ولوار و عالوه برآن خلعتی معادل دویست تومتان کته
به نرخ آن زمان معادل  9999سکه دانمارکی میش  .هیأت نماین گی تتا اواختر ستال  6194در جلفتا
مان  ،ولی ب ون انع،اد قرارداد بازرگتانی در متورد خریت ابریشتم ایتران در اول اوت  6193بته آلمتان
مراجعت کنن  .اولئاریوس در سال  6174سفرنامه اش را به واپ رسان  .در ای سفر بزرگ ،انگیزههای
سیاسی هم دخیی بود ،وون آنها نگرانی ش ی ی از توسعه قلمرو به وستیله ترکتان ع متانی داشتتن .
ب ی جهت در ص د یافت متح ی برای خود در آن سوی ع مانی بودن  .ای بزرگتری و مهمتتری
سفارتی بود که در قرن  64م از آلمان به ایران اعزام ش  .اولئاریوس در آغاز ستفر  97ستال داشتت و
وون با زبانهای ترکی و فارسی آشنا بود ،مطالعاتی در زن گی مردم ایران نموده و خاطرات سفر ختود
را روزانه یادداشت میکرد.
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 .4بحث و بررسی
 .1 .4سیمای جامعۀ اقتصادی ایران در سفرنامۀ تاریخی اولئاریوس
 .1 .1 .4پول ایران
پول م،یاس مشتر

ارزشها و واسطۀ م ادالت است 69.در دورۀ صفویه استتفاده از مستکوکات طتال

ون ان رایج ن ود و هر بار که پادشاهی تاجگذاری میکرد به منظور ق رت و تجمی و بذل و بنشتش،
فرمان ضرب سکه طال میداد 67.اولئاریوس در سفرنامۀ خود در ای باره ن،ی میکنت « :پتولی کته در
ایران در دست مردم بوده و با آن معامالت و خری و فروش انجام میشود سکههای ن،ره و مس است
و سکه طال کمتر برای خری و فروش بکار میرود 69».اما سکههای مسی که بطور کلی به آنها پول
میگوین  .هر وهی سکه معادل یک سکه ع اسی ن،ره هستن  .در مورد سکههای مسی ای نکته قابی
ذکر است که هر شهری سکه منصوصی برای خود دارد وای سکهها سالی یتک بتار ضترب شت ه و
ن،ش و شکی آنها تغییر میکن  .در پایان سال ای سکهها اعت ار خود را از دستت داده و در ستال نتو
سکههای ج ی ی با ن،شی تازه ضرب میشون

61.

 .2 .1 .4بازارهای پر رونق ایرانی در عهد صفوی
شهر آباد را میتوان از بازارش تشنیص داد؛ لذا بازار نکو همان اقتصاد پررون  ،یعنی کسب وکار خوب
ودرآم عالی است .تجارت به عنوان مهمتری شکی م ادله اجتماعی ،از جمله فعالیتهای اصلی انسان
به شمار میرود .فعالیتی که س ب اا اث فضاها و مکانهای ویتژه ای بته نتام بتازار بته شتکیهتای
گوناگون میشود« .ایجاد بازارهای طرحریزی ش ه و از پیش ان یشی ه ش ه از زمان صفویه مورد توجه
شاهان واق ،گردی  64».در عصر صفویه ،در ساختار شهری« ،بازار و اصناف ویژه ای داشتن  .بازار من ت،
درآم و درواق ،ن ض تپن ه اقتصاد محسوب میش  .اصناف منتلف در نتواای گونتاگون بتازار تجمت،
داشتن و قسمتی از بازار به نام آنان اختصاص مییافت ،م الً در متورد اصتناف بازارهتتتای اصفهتتان
میتوان ب ی موارد اشاره کرد :بازار قنادها ،بازار کاله وزها ،بازار مت،ال فروشهاو 60»...بازارهایی کته
در سفرنامه اولئاریوس به آنها اشاره ش ه به شرح زیر است:
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 .1 .2 .1 .4بازار پُر رونق خراسان بزرگ
پایههای اقتصادی دورۀ صفویه بر اساس گلهداری و کشاورزی استوار بود .مردم ایران غال اً کشتاورز و
ساک روستاها بودن و گلهداران بیشتر ایالت محسوب میش ن و به ییالق و قشالق میپرداختن

63.

پی ایش کشاورزی و دام اری یکی از مهمتری عوامی ایجاد بازارهای اولیه بهشتمار متیرود .افتزایش
محصوالت کشاورزی و دامی باعث تولی مازاد ش ه و امکان م ادله کاالها را فتراهم آورد .اولئتاریوس
خا ااصلنیز خراسان بزرگ را میستای و به وصف اقتصاد پررون ای استتان بتزرگ متیپتردازد:
«خراسان خا ااصیخیزی با شهرهای مهم پرجمعیت دارد و از ای ایتث در میتان ایتاالت دیگتر
ب ون رقیب است .غالب شهرهای آن مراکز مهم تجارت بوده و در آنها انواع و کاالها خری و فروش
میشود و مهمتری و بزرگتری شهر آن «مشه » است .نیشابور شهر دیگری از خراستان استت کته
نزدیکی مشه قرار دارد و در کوههای اطراف آن معادن فیروزه ای است که برای شاه ای جواهرات را
استنرا میکنن  66».هرات ،بع مشه  ،بزرگتری و زی اتری شهر خراسان به شمار متیرود و در آن
فرشهای عالی میبافن  .تجارت هرات در دست هن یهایی است که به ایران مهاجرت کردهان  .تتون
وط س از شهرهای مهم دیگر خراسان هستن که در آنها پاروههای ابریشمی میبافن

66.

 .2 .2 .1 .4بازار شماخی و بازار اردبیل
اولئاریوس از بازار پر رون شماخی نام میبترد و ارزانتی کتاالی آن را متیستتای  .او در وصتف بتازار
شماخی میگوی  :ای بازار در قسمت جنوبی شتهر قترار داشتت و بتازار بزرگتی بتود بتا ونت کووته
سرپوشی ه که در آن جا اجرههایی با انواع و اقسام کاال و اجناستی از ق یتی کتتان ،ابریشتم ،ن،تره و
طالآالت ،تیر ،کمان ،شمشیر و سایر صنای ،دستی بود که میتوان آنها را بتا قیمتت ارزان خریت اری
کرد .کنار بازار دو محی خری و فروش با داالن و اجرههای مجزاست که در آنجا ستوداگران بیگانته
اجناس را بطور عم ه معامله میکنن  .یکی از آنها کاروانسرای شاه نام دارد که روسها در آنجا بته
تجارت فلز ،روی ،مس ،ورم دباغی ش ه و پوست سمور روسی میپردازن .

66

اولئاریوس بازار اردبیی را ونی معرفی میکن « :اردبیی دارای می ان بزرگ وگردشگاه و محتی خریت
است که در ا ود سیص ق م طول و نصف ای م ،ار عرض دارد .دراطراف می ان دکانهتای زیتادی
ساخته ش ه که اصناف منتلف در آن مشغول کار و فروش تولی ات خود هستن

69».
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 .3 .2 .1 .4بازار بزرگ اصفهان
بازار مکان اصلی تجارت و پیشهوری در شهتر اسالمی است ،که دارای کال ت و شتکی ختتاص ختود
میباش و شریان اتصال دهن ۀ دروازههای شهر به مرکز آن بوده و در اطراف آن بناهای مهم عمومی
هموون مسج  ،م ارس ،امام ... ،شکی میگرفت .بازار در جهات گوناگون و در امت اد گذرهای اصلی
شهر گسترش مییافت ،گذرهایی که دروازه ها و محالت مسکونی شهر را به می ان وصی میکردنت .
بازار اصلی معموالً از یک می ان عم ه شهر شروع میش و غال اً از طری دو یا ونت مرکتز فرهنگتی
رون مییافت .بازار اصلی ،شارع عام داخی شهر را تشکیی میداد .بازار اصفهان از عصر صفویه تا بته
ا مروز ن،ش اقتصادی قابی توجهی را در ایات شهر به عه ه داشته و اتی در عصر صفویه یک مرکتز
اقتصادی در سطح جهان محسوب میش  .رون تجاری در عصر صفوی نشانه اقت ار اکومت و تمایی
پادشاهان ای سلسله بویژه شاه ع اس اول به پیشرفتهای اقتصادی کشور بود .بازار اصفهان در طول
تاریخ همواره محی برخورد ع،ای و افکار منتلف و مرکز فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و مذه ی بتود.
خری اران و فروشن گان معموالً از آخری اخ ار شتهر و گتاهی کشتور آگتاهی پیت ا متیکردنت ؛ زیترا
همجواری دکانها و اجرهها و ع م وجود در و پنجره ،بیش از پیش در نزدیکی بازاریان بته همت یگر
مؤثر بوده و بحث و گفتگو در مورد مسا ی منتلف میان آنها را به سهولت امکتان پتذیر

متیکترد67.

اولئاریوس جغرافیای بازار بزرگ اصفهان و کاالی تجاری آن را ونی وصف متیکنت « :بتازار بتزرگ
اصفهان به ون ی کووه سرپوشی ه یا بازارهای فرعی هم ت،سیم میشود که در آن کلیه کاالهتایی را
که انسان مایی باش میتوان به دست آورد و هر نوع جنسی را از یک قسمت از بازار که صنف خاصی
در آن دکان دارن میتوان خری اری کرد 69 ».سپس اولئاریوس در ادامه سننانش ونی ن،ی میکنت :
«در اول بازار و نزدیک مسج دکان بزرگی بود که در آن عالوه بر انتواع و اقستام کاالهتا و اجنتاس
ریشههای گیاهان ط ی و داروهای منتلف را که از وی و تاتار به ایران میآورنت نیتز بترای فتروش
عرضه میکردن .

61

 .1 .3 .2 .1 .4کاروانسراهای تجاری اصفهان
کاروانسراها را میتوان مهمتری فضای طراای ش ه در بازاها دانست .یکی از علی پی ایش کتاروان-
سراها ،مح ود بودن طول راستههای بازار بوده است .وقتی که بازار اصلی یک شهر توسعه متییافتت
تع ادی کاروانسرا در پشت راسته اصلی و گاه در کنار راستههای فرعی ساخته میش تا ب ی وستیله
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پاسنگوی نیاز موجود به فضاهای تجاری بیشتر باش  .کاروانسراها فضاهایی روباز و بتا یتک ایتام
مرکزی بودن که اجرههایی در وهار سمت آن در یک یا دو ط ،ه ساخته میش  64.کاروانسراهای در
دورۀ صفویه ننستی مکانهایی بودن که کاروانیان تازه وارد با فرود آم ن در آن هتا اخ تار سیاستی،
اجتماعی و اقتصادی شهرهای خود و دیگر بالد را بازگو میکردن و ای اخ تار پتس از بتازار در ستایر
ن،ام شهر نیز منتشر میش  .بازار اصفهان در جش های ملی و متذه ی و گتاهی نیتز بته ختاطر فتواتات
شاهانی هموون شاه ع اس اول آذی بن ی میش و مردم شهر برای مشارکت در جش در بتازار اجتمتاع
میکردن  .در عصر صفویه گاهی از مهمانان و نماین گان سیاسی خارجی در بازار و عمت تاً در وهتار ستوق
پذیرایی میش  .اولئاریوس در وصف کاروانسراهای تجاری اصفهان متیگویت « :وتون اصتفهان مرکتز
تجارت ایران بوده ودر آن معامالت زیادی صورت متیگیترد ،کتاروانستراهای متعت دی در قستمتهتای
منتلف ای شهر وجود دارد که در اجرات آنهتا تجتار مشتغول معاملته بتوده و اجنتاس ختود را هتم در
ان ارهای آنها میگذارن  .ای کاروانسراها عموماً محوطه وسیعی هستن  ،وهار گوش که دیوارهای بلن ی
آنها را اااطه کرده است و دور تا دور ایام آنهتا ستاختمانی دو یتا سته ط ،ته وجتود دارد کته در ایت
ساختمانها تجار خارجی سکونت هم دارن و ضمناً دفاتر و ان ارهایشان نیز در آنجاست».

60

 .4 .2 .1 .4تجارت در کرمان
اولئاریوس در سفرنامه خود ،ابت ا به معرفی جغرافیایی کرمان میپردازد ،سپس بازارکرمان و کاالهتای
آنرا معرفی میکن  .او مهمتری کاالی تجاری کرمان را گالب ،فترش و گیاهتان دارویتی متیدانت :
«کرمان ایالت وسی ،و پهناوری است که مابی فارس و سیستان واق ،ش ه است و تا ستواای دریتای
عمان و جزیره هرمز که تنگه خلیج فارس هم به همتی نتام ،نامیت ه متیشتود امتت اد دارد .در ایت
سرزمی  ،کوهستانهای زیاد و درههای زی ایی وجود دارد که در ای درههتا انتواع واقستام گتیهتای
واشی و رز میروی و میوهجات منتلف نیز عمی میآی  .کرمانیها هرساله از ای گتیهتای واشتی
کوهسارها و درهها ماده معطری میگیرن که آن را «گالب» مینامن ...در کرمان گتالب را بته م،ت ار
زیاد تولی کرده و به ن،ام دیگر ایران میفرستن و گالب بع از فرش کرمان شتهرت زیتادی دارد .در
کرمان گیاهان ط ی هم وجود دارد که از آن ها داروهایی درست میکنن و یکی از ای داروها بر ضت
کرم بهکار میرود که در کرمان زیاد است و به همی جهت هم نام کرمان به آن داده ان ».

63
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 .5 .2 .1 .4تجارت ابریشم در گیالن
تجار ایرانی از زمانی که پرتغالیها از منط،ه خار ش ن رأساً بته صت ور ابریشتم پرداختنت  .آنچته در
تجارت برای دولت صفویه اهمیت داشت ،ن ،ینگی کاال بود و ابریشم کاالیی بود که مهمتتری من ت،
ن ،ینگی برای دولت ایران محسوب میشت  96.آدام اولئتاریوس در ستفرنامه ختود در زمینته صتنعت
ابریشم گیالن نوشته است« :گیالن در میان استانهای ایران از نظر تولی ابریشتم رت تۀ اول را دارد و
به تنهایی محصول آن  0666ع ل ابریشم است .تربیت کرم ابریشم درآم بسیارزیادی دارد و یکتی از
اقالم مهم تجارت ایران به خار را ابریشم تشکیی میده  .ط

محاس اتی که ش ه است ،هتر ستاله

در ایران ،ا ود  66666ع ل ابریشم تولی میگردد و هر ع ل معادل  661پونت استت .از هتر عت ل
ابریشم که در داخی کشور مصرف میگردد معادل ده تالر( 96مار ) عتتتوارض بترای ختتتزانۀ شتاه
میگیرن ».

96

 .3 .1 .4مالیات
اولئاریوس ،درسفرنامه از اخذ مالیات سنگی شاهان صفوی متحیر است .او تنها نکتته اساستی را کته
برای اخذ مالیات وخرا ذکر می کن  ،باال بودن نرخ پرداخت مالیتات و خترا بتوده استت .او شتاهان
صفوی را به س ب وصول مالیات سنگی برای ولنرجیهای درباری مذمت متیکنت  .بتاالبردن نترخ
مالیات در عه صفویه ون بار منجر به اعتراض و شورش بازاریان ش  .ننستی قیام مهم بازاریتان در
برابر ستم اکومت صفوی در عه شاه تهماسب اول روی داد؛ زیرا وی میزان مالیاتها را افزایش داده
بود .اق ام سیاسی مهم دیگری از سوی بازاریان در م،ابله با ستم صاابمنص ان اکومتی توسط مردم
اصفهان در زمان اکومت شاه ع اس دوم به انجام رسی ه است .در ای مورد بازاریتان و پیشتهوران از
رفتار ظالمانه داروغه اصفهان به دیوان بیگی دربار شکایت کردن  ،وی در رسی گی ناکام مانت  .ستپس
ارکت اعتراضی در بازار شاهی آغاز ش و به دیگر محالت اصفهان نیز گسترش یافت در نتیجه بتازار
به ت ریج به تعطیلی کامی کشی ه ش  .در ادامه پیشهوران اعتراض سیاسی صلح آمیز خود را بتا دیگتر
اهالی شهر که در بازار شاغی ن ودنت هماهنتگ ستاختن  .سترانجام معترضتان بته رواتانی برجستته
مالمحس مجته متوسی ش ن و به خاطر وساطت وی ،شاه ع اس دوم داروغه را برکنار و اتتی بنتا
به خواست مردم ،دیوان بیگی را هم از وظایفش س ک دوش نمود 96.هم ونی قیامی از سوی ابریشم
بافان رشت و الهیجان در منالفت با بهای ان

تعیی ش ه برای محصولشان توسط دربار که ناشتی
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از انحصار ابریشم شاهی بود در سال  6691ق .صورت گرفت که منجر به لغو سری ،انحصار کتاال بته
دستور شاه صفی گردی  .به ع ارات زیر از سفرنامه اولئاریوس که در باب مالیات و عتوارض شتهرهای
منتلف ایران است توجه فرمایی « :عوای ساالنه شاه به رقم بزرگی میرس و برابر تنمینی که بترای
ما زده ان  ،بیش از هشت میلیون تالر میشود ،زیترا نته تنهتا ایتاالت و شتهرها مکلتف بته پرداختت
مالیاتها ی سنگی ان  ،بلکه وجوهات گمرکی ،ا االمتیازها و ه ایا نیز از مناب ،بزرگ درآم است کته
نصیب شاه

میشود99».

 .1 .3 .1 .4میزان پرداخت مالیات گمرکی شهرهای ایران
یکی از جن ههای تجارت همانا تجارت خارجی است که شاه ع اس با اق ام به انحصار ابریشم و ص ور
آن به ممالک اروپایی به خوبی از عه ه آن برآم  .بیشک یکی از مهتمتتری ابتزار متورد نیتاز بترای
شکوفایی و توسعه تجارت وجود مراکز اقتصادی ق رتمن و به بیان دیگر بازاری توانا و مستحکم است.
از ای رو در دورۀ اکومت شاه ع اس اول و جانشینان وی ،بازار اصفهان که نماد تجتارت و بازرگتانی
شهر است به رش و توسعه خیره کنن های هم از لحات شکی و معماری و هم از نظر اجتم معتامالتی
دست مییاب که قابی م،ایسه با ادوار پیشی ن ود .اولئاریوس از میزان عوارض گمرکی وه برای مردم
ایران و وه برای خارجیها گالیهمن است و باال بودن نرخ عوای گمرکی او را متأثر و متعجب میکن ،
بویژه ای که تمامی مالیاتها ،برای امور شنصی شاهان صفوی مصترف متیشت  .شتنی ن ع تارات
اولئاریوس در ای باره خالی از لطف نیست« :در زمان شاه طهماسب مالیاتهای گمرکتی بترای تمتام
ایاالت در نظر گرفته ش که بع اً شاه ع اس ک یر و شاه صفی به م ،ار آن اضتافه کردنت  .وته اهتالی
بومی و وه ساکنان خارجی ،نه تنها در مرزها ،بلکه درون مملکت و در محیهای اصلی معامالت و در
بسیاری از جاهای دیگر ،مانن گذرگاهها و پیها ،مالیات گمرکی میپردازن  .کاالها به خصوص ابریشم
ا االمتیاز زیادی دارد .از هر ع ل ابریشم که در درون کشور تهیه میشود ،ده تالتتر بته شتاه تعلت
میگیرد .گیالن هشت هزار ع ل ،مازن ران دو هتزار عت ل ،شتیروان سته هتزار عت ل ،گرجستتان و
ارمنستان پنج هزار ع ل ،قره باغ دو هزار ع ل تولی میکنن  .جز ای هتا آنچته کته خراستان و ستایر
مناط  ،که ون ان هم ثروتمن نیست  ،ولی روی هم رفته عوای نس تاً خوبی دارن به شاه متیپردازنت ،
نیزقابی توجه است».
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 .2 .3 .1 .4شرایط مالیاتدهندگان
اولئاریوس دربارۀ مالیاتدهن گان ونی مینویس « :تمام کستانی کته دارای شتغلی هستتن و از شتاه
ا،وقی دریافت نمیکنن بای مالیاتهای سنگینی بپردازن  ،اتی قابلهها و بسیاری دیگر نظیر آنان که
به س ب تع د ای مشاغی قادر نیستم از همگی نام ب رم .تعارفات و پیشتکشهتای ستاالنه ختوانی و
دیگران نیز من  ،درآم بزرگی برای شاه است».
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 .5نتیجه
در عصر صفویه با گشایش راه اقیانوس اطلس ،روابط غرب و شرق گسترش فراوانتی یافتت .از جملته
پیآم های ای ارکت ،رون مسافرتهای دریایی و ورود سیااان اروپایی به شرق بود .در ای شرایط
و بهدن ال ورود شمار فراوانی از سیااان اروپایی به ایران ،ادبیات سفرنامهای در دوران صفوی ،از نظتر
کمی و کیفی ،رش گستردهای یافت .برقراری روابط سیاسی ،فرهنگی و مذه ی س ب ایجاد ارت ام بتا
سایر کشورهای دیگر از جمله اروپایی ها در دورۀ صفوی شت  .ایت ارت اطتات در هتر زمینتهای ،ورود
گروهی از نماین گان آن کشورها را به ایران فراهم کرد .سفرنامۀ اولئاریوس نیز من  ،ارزشمن و مهمی
برای مح،،ان ایران در باب سیمای جامعۀ ایران عصر صفویه به شمار میرود .سیاح اولئاریوس درکنار
بیان بسیاری از اخالق و عادات ایرانیان ،به دلیی اضور در دربار و پایتنت ایران ،در طول مسیر ختود
از شهرهایی ع ور کرده که برااتی میتوانست به ترسیم سیمای جامعۀ ایران از جمله مسایی اقتصادی
شهرها را م نظر قرار ده  ،ای سیاح در کنار تعاریف و بررسی جوانب منتلف زن گی ایرانیتان ،جانتب
انصاف را رعایت کرده ،و در کنار بیان ذمایم از فضایی هم غافی نش ه؛ هر ون که نویسن ۀ ستفرنامه
یک فرد اروپایی است ،و دغ غههای ایرانیان بطور کامی در ای سفرنامه رعایت نش ه است.
اولئاریوس مهمتری کاالی صادراتی ایران را در عصر صفویه به ترتیب :ابریشم ،فرش ،گالب ،گیاهان
دارویی معرفی میکن ؛ امری که موج ات ایرت او را فراهم متیستازد عوایت ااصتله از درآمت ارزی
کشور است که در دربار به مصرف شنصی شاه و درباریان میرسی  .او از نرخ باالی عوارض گمرکی،
وه برای ایرانیان و وه برای تجارخارجی گالیهمنت استت .درمجمتوع ،اولئتاریوس از وصتول مالیتات
سنگی عصر صفویه ناراضی و آزرده است ،بویژه ای که بنش اعظم آن خر هزینههای شاه صفویه
و اطرافیان میش .
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