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 انی بر باندی با تاکی صفوۀدور  بر تجارتِاصفهان می مقی هند بازرگانانریثأت
 

 1اصغر قائدان
 )31/02/1393: یینها رشیپذ -1392/ 21/04: مقاله افتیدر(

 
  دهیچک

 تجـارت از    ۀ توسـع  ی بـرا  ی شاهان صفو   استیس و هند و رانیا هی دو سو  یها یازمندین
ـ  یاسـ ی و س  ی تجار ۀ مناسبات دوستان  ی برقرار  اصلیِ عوامل  در دورۀ   هنـد  و رانیـ  ا نی ب
 ی بـرا یمناسببازارِ به ، اصفهانژهی به ورانی رو مناطق مختلف انیاز ا . بوده است  صفویه
 از  انیهزاران نفـر از هنـد  و  شد لی تبد سرزمین آن بازرگانان تی و فعال  ی هند یکاالها
 تیـ  بـه فعال ، ارامنـه  بازرگانـان دیگـر چـون   در کنار انیقیدّصِو   انی، مولتان انی بان جمله
 نقـش  رانیـ  در تجارت ا   ی هند  بازرگانان نیاگرچه ا .  مشغول شدند  ی در این شهر   تجار
 و خـارج    یربـاخوار ی،  صـراف هایی چون     فعالیت اما به سبب اشتغال به       ،داشتند یبسزائ

از . دیـ  وارد گرد  رانیـ   از جانب آنـان بـه اقتـصاد ا          هایی  آسیب ،کردن پول و مسکوکات   
های فعالیت بازرگانان هنـدی بـرای         آید که آسیب   یررسی این اقدامات، گاه چنین برمی     

 نیدهد که ا   ی پژوهش نشان م   نی ا یجۀ اما نت  ت،اقتصاد ایران، بیش از منافع آن بوده اس       
 بوده شتریبهای آن  از آسیب این بازرگانان  و منافع حضورستین نانهیب  چندان واقع،نگاه
بازرگانان هندیِ مقیم اصـفهان بـر تجـارتِ دورۀ          ریثأ ت ی مقاله ضمن بررس   نیدر ا  .است

یـر  به برخی اقدامات غصفوی، دالیل حمایت پادشاهان صفوی از آنها، به رغم پرداختن    
 .سالم بازرگانی، بررسی شده است

 
  انی مولتان گجراتیان،ان،یصفو صدوقیان، ، بازرگانی ایران و هند، بانیان:ها واژه دیکل

                                                                                                                                        
 qaedan@ut.ac.ir: عارف اسالمی؛ رایانامهاه تهران، دانشکده الهیات و مدانشیار دانشگ. 1

ی ال مدن ا س  ر        
 1391پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجمسال چهل و 

   71ـ84صص 
    

 
  
 

History of Islamic Civilization  
Vol. 45, No.2,  Autumn & Winter 2013 

www.SID.ir

mailto:qaedan@ut.ac.ir
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمی     72

 مقدمه 
موجب برجسته شدن نقش ، ی تجارت در عصر صفوۀ توسعبرای شاه عباس یها استیس

 ازین یهند یکاالها به انیرانی او انیی اروپااز یک سو .دوره شد نی در ایهندبازرگانان 
خویش  یکاالهاعرضۀ  ی برامناسبیبازار را  ایران یان، هند از سوی دیگر،اوان داشتند وفر

 اریبسدر این دوره،  خشکی، و ای درقی و هند از طررانی ای روابط تجاراز این رو. یافتند
 کاالها را جابجایی نقش  فارس،جی مهم در خلییای درگاهی، سه پارانیدر ا. افتی گسترش
 هرمز که به تصرف -2 ی در جنوب استان فارس کنونرافیبندر س -1 :گرفتندبرعهده 

 -3 و )59 ،هیتاورن (شده بودهند و محلی برای عرضۀ کاالهای  ها در آمده بود یپرتغال
 ی از طریق این بندر هندکاالهایوم کل س ک ی دست کمکه  )بندر عباس(بندرگمبرون 

، دی مروارشم،یابرکاالهایی چون منسوجات،  .شد یبه اروپا صادرم وارد و از آنجا نرایبه ا
 لهی و سوماترا به وسرجاوهی از هند و جزاهی فلفل، زعفران و انواع ادوی،متی قیها سنگ
جاده ابریشم که در این . شد وارد می  و از آنجا به اصفهان به بندرعباسی هلندیها یکشت

 .در تجارت میان ایران و هند، سهم بسزایی داشت بازسازی شد، سدوره به دست شاه عبا
  رونق دریا ژهی نقش وی، صفوۀ در دوری مرکز تجارنیاصفهان به عنوان بزرگ تر

شاه عباس در این شهر، کاروانسراهای باشکوهی برای بازرگانان داخلی و . داشتتجارت 
 که در اصفهان ایجاد شد، های شاه عباس و امنیتی در پی سیاست. خارجی ایجاد کرد

این شهر به یکی از مراکز اصلی فعالیت بازرگانانی از کشورهای مختلف چون انگلیس، 
؛ برای آشنایی بیشتر با رونق 157فالندن، (هلند، پرتغال، فرانسه و هند تبدیل شد 

: ـ بازرگانی در اصفهان و کثرت کاروانسراها و نیز بازرگانان خارجی در این شهر نک
 ). 78، یوریس؛ 2/613 وس،ی اولئار؛7/160 دن،شار

، انی و صدوقانی، مولتانانیراتجَ، گُانی بانچون حضور شمار زیادی از بازرگانان هندی
از میان این  .که هر یک چندین کاروانسرا داشتند، یکی از عوامل رونق اصفهان بود

 بانیان در کنار .شتندها، بانیان که پرشمارتر از دیگران بودند، اهمیت بیشتری دا گروه
خارج کردن مسکوکات طال و   وی ربا خوارهایی چون به فعالیت ی، و صرافیتجارت قانون

های  در میان فعالیت .پرداختند یم از ایران که برای اقتصاد صفویه، زیانبار بود، نیز نقره
 حال نیا ا ب؛ آنان شده بوداز مردم بیزاری بیش از دیگر اقدامات، موجب ی رباخواربانیان،
مساله . بود بر پانزده هزار نفر ی، جمعیت بانیان در اصفهان، افزون صفوۀدور انیدر پا
 ی صفودورۀ بازرگانی در ی چه نقشی تاجران هندنی است که انیپژوهش حاضر ایِ اصل
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همچنین به این . آنها، از چه قرار بود یقانونری و غی قانونبازرگانی یها تی و فعالداشتند
در این  رانی اقتصاد ابازرگانان هندی، برای تی فعالای آخ داده خواهد شد کهپرسش پاس

های این  دوره، زیانبار بود یا این که موجب رونق بازرگانی شده بود؟ به عالوه اگر فعالیت
بازرگانان، زیانبار بود، چرا حکومت صفوی فضای کسب و کار را برای آنها فراهم کرد و 

 ارشان را نادیده گرفت؟اقدامات بازرگانی زیانب
  

  اصفهان می مقیتاجران هند
های  هایی بودند که در اصفهان ساکن شدند و به فعالیت تاجران هندی، یکی از گروه

 نیا .بازرگانی پرداختند و با گذر زمان شمار آنها در این شهر بسیار افزایش یافت
 :عبارت بودند ازی هندی ها گروه

  انی بانـ1
 مقیم اصفهان در دوره انان خرده فروش و دوره گردِ هندیِ بازرگبانیان گروهی از

که رنگ بودند ، 2ساهای از فرقه و1»ایوان« به نام ی هندیها رهیتآنها . صفوی بودند
رسد این کلمه از واژه سانسکریت بانیک به معنی بازرگان  به نظر می.  بودرهی تشانپوست

 هند، که در قالب ی غربیباً بر بازرگانان شهرها نام را غالنی اانییاروپا. گرفته شده باشد
، اطالق  در گردش بودندهی روسنی تا سرزمرانی و انی از چا،ی در داخل آس،ییها کاروان

 نیتر مهم ،انیبان ی، به گفته ردولف مت.)13؛ فلسفی، Jeyaseela.206 (کردند می
ندهار، در چون راه قهای خشکی  و عالوه بر راه. رفتند به شمار میهند  بازرگانان در

بخش گاه اصلی  سکونت). P.104( کردند مسیرهای دریایی خلیج فارس نیز آمد و شد می
اقلیتی از بانیان .  در غرب و شمال غرب هند بود، گجرات و راجستانانی از بانیا عمده
این .  راجستان ساکن بودندالتی در اایکه در شهر باروارشدند  ، خوانده میسیباروار
 رانی در ا)بقاالن ( بودند با فروشندگان جزو جامعهاز طبقات فرودستنان که بازرگا

د با فروش  ابتدا در دهکده و محل سکونت خو، داد و ستد راانیبان. اند  شدهمقایسه
 ، به فقرا و افراد کم درآمد، برنج و نمککارکرده و یها  و پارچهها لباس کاالهایی چون

 اهیگ ،کش اضتیر معاشرت، رقابلیغبانیان را افرادی . )Irfan Habib, 385 ( کردندآغاز
اند که  ، وصف کردهرو  سبزهو فی نحیبا بدنهامکار، هوشیار، خرافاتی و کم جرأت خوار، 

قدرت زیادی در سازگاری با اوضاع گوناگون داشتند؛ همچنین به پلیدی شیطان باور 

                                                                                                                                        
1. Vaniya  
2. Vaiscias 
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 ،یوریس ( بودندطانیش آلت دست ی، سنگیها  که خود در پرستش بتی در حالداشتند
بانیان پیرو آیین جین بودند اما پس از گسترش اسالم در گچرات، در دوره ). 71،76

 ن،یتیکو(بسیاری از آنها مسلمانِ شافعی شدند  ،)ق1014-963: حک(اکبرشاه بابری 
 بانیان در دوره صفویه در بیساری از شهرهای ایران از جمله .)Newman, 206؛ 31

حتی گفته شده است که یک سوم .  گنگ و هرمز پراکنده بودندبندرعباس، بندر
؛ 60؛ فیگوئرا، 73، دالواله (اند داده جمعیت بندر عباس را در این دوره بانیان تشکیل می

,150, 168 Scott(.شده گزارش زین رانی ای شمالیشهرها بانیان در برخی از  حضور 
 و فعالیت بازرگانی داشتند ، ولگاری مس قرن هفدهم درهای پایانی  در دههها آنرای، زاست

 ).Matthee, 150 (رفتند به شمار می هم هی روسی تجارشریک ،شمیبه واسطه صدور ابر
 ) 1/430 (هیتاورن. بودمتمرکز اصفهان یعنی یصفو تختیپا در انیبان تیجمع شتریب

  تن هزارتسی ب)7/160 ( ده تا پانزده  هزار و شاردننی ساکن اصفهان را بانیتعداد بان
 در را آنان تیجمعاشاره به شمار بانیان،  بدون زی ن) 2/48(وسیاولئار .اند ه زد نیتخم

های پایانی  دهه متعلق به ، شاردنآمارِ. دانسته است انیخارج گرید از ، بیشتراصفهان
 هر چند ممکن است.  بانیان در این دوره استتی جمعشیافزابیانگر است و ی صفودورۀ

 نوشتهبه . باشد بوده انیبان فقط نه و مقیم اصفهان انینده همه علق بهِاین آمار مت
  در؛ اشتغال به بازرگانیدندبو انی بانی هند شرقی هلند، دالالن کمپانشتری ب متیرودلف

کنند تا فعالیت   خود بود و فرزندانشان متعهد بودند در کنار پدرانی موروثمیان آنها
 خود ی کاالها  معموالًانیبان .)105ص ( شوندینِ پدرگزی جای، بازنشستگایپس از مرگ 

 در غرب ت بندرسورَ طریق ازو ی کشتبه وسیلۀ و سالح را هیاز جمله شکر، برنج، ادو
از پرداخت  همانند بازرگانان ارمنی، و )(Jeyaseela, 66کردند  ی مه به اصفهان حملهند،

 داشتند و ی تجارت پررونق، در اصفهانانیبان). Newman, 206 (بودند معاف اتیمال
های  ساخته شده بود که محل سکونت و فعالیت شهر نی در اآنها یی ویژۀکاروانسراها

 شاه یکاروانسرا ،)599 گوبه، (ی شاهیکاروانسراتوان به   می از جمله.بازرگانی آنها بود
، یکنب (جهان نقش دانیم شمال در یشاه ضرابخانه برابر در هیصریق یسو چهار در

، گی لله بای گی بی محبعلی شاه، کاروانسرای  در کنار کاروانسرالهی طویکاروانسرا) 289
 یکی که در نزدیگدلی بیو کاروانسرا  پامناریکی سابق در نزدی مستوفیکاروانسرا
. اشاره کرد) 550-547 ،یستانی، افشارس275-7/272شاردن،( بود ی مستوفیکاروانسرا

 چیه اگرچه  است،موجودمان اسامی دورۀ صفوی، با ه هاسراکاروان نیا ۀهم امروزه
 .کند ینم تجارت آنها در ی،هندبازرگان 
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 دربارۀ ، بودهکاروانسراها  ایندر انی بانیتجارفعالیت که خود شاهد  ترو دالوالهیپ
  این بازرگانان.)71-70ص ( سخن گفته استها، آنی زندگشیوۀرسوم و  آداب و

 زرد رنگ به زعفران ۀماد با ،نهی سی آن در رویتها که اندندیپوش ی میدی سفهای لباس
 و  بازرگاناندیگر). همانجا(بود  شده رنگ ماده نیهم با زین آنان دستار و آمده در رهیت

 .)60، گوئروایف (پوشیدند می لباس همانند بانیان، زی نی هندصنعتگران ثروتمندِ
ن شاه عباس اول، گیرانۀ برخی از پادشاهان صفوی چو با توجه به سیاست آسان

های دینی از جمله بانیان، در آداب و رسوم و شیوۀ پوشش خود، آزاد  بیگانگان و اقلیت
هر چند گاه برای اجرای رسومی . بودند و قوانین مدنی و جزائیِ ویژه خود را داشتند

، به آنها سخت گرفت می شد و )سوزاندن همسر به همراه جنازۀ شوهر(چون ساتی 
همچنین گاه ناچار بودند به برخی از حاکمان . گردید ز آنها دریافت میمبالغ هنگفتی ا

، 62دالواله، (شهرها، مبالغ زیادی پرداخت کنند تا مانع ذبح گاو به توسط مردم شوند 
 .)171، یوریس؛ 73

از جمله در . کردند های ملی، مشارکت می  با ایرانیان در برگزاری جشن معموالَانیبان
 شهر  از خارجبه حی گردش و تفررای و بدندی پوشی لباس نو مانیانرینوروز همانند ا

ر مانده و شب دایب سحرگاه تا چادرها ری محل اقامت خود زی و در کاروانسراهارفتند یم
 ).74 ،دالواله(گذراندند  می یرا به شاد

 
  انی مولتانـ2

نه رود سند شهری است در کرامولتان  .بودند ها ی مولتان،ی از تجارهندگری دگروهی
 دست محمد  دستور حجاج و بهبهق 92که در سال ) در ایالت کنونی پنجاب پاکستان(

به  ی در ایران، صفو دورۀ در از بانیانهزاران نفر ).423بالذری،  ( شد فتح ثقفیبن قاسم
همچنین شمار زیادی از آنها در دهلی به . ) (Fredric, 66بازرگانی اشتغال داشتند

 که در یاز بازرگانان مولتان کمپفر .)Irfan Habib,382(رم بودند تجارت خارجی سرگ
  نیز شاردن).83ص(کرده است  ادی پرداختند،  و مالیات سنگینی میزنجان ساکن بودند

 ساکن انیمولتان. نام برده است انیمتعلق به مولتاندر شیراز،  بای زاری بسییاز کاروانسرا
 که یرزاعلی می شخصی به نام و تحت سرپرست بودندی مذهب شافعدر اصفهان، مسلمانِ

 تعداد آنان را در اصفهان ده هزار کمپفر.  قرار داشتند، ساکن بودیگدلی بیدر کاروانسرا
البته شاید منظور کمپفر، همه تاجران هندی ساکن اصفهان  ).98ص(دانسته است  تن،
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 برخوردار یامور تجاردر زیادی  از نبوغ و استعداد بسیاری از بازرگانان مولتانی. باشد
 داشتند  خودمخصوص ییکاروانسراها ،انیهمانند بان مولتانیان نیز ).Fredric, 64( بودند

 ی از آنهابرخ؛ بودند مشغول پارچه تجارت به اًعمدت انیمولتان.  معروف بودآنهاکه به نام 
 و یخی تارمنابع از کی چیدر هخالف بانیان، بر. (Newman,88)بودند  صراف زین

 .است نشده ادی یبد به انیمولتان  ازی دورۀ صفویه،ها سفرنامه
 

  انیقیدّ صِـ3
 جماعت مشهور  که به بازرگانی اشتغال داشتند، اصفهان،می مقیهندگروههای  گری داز

-1248(  حسن خانقیدّواب صِ نَروانی از پاین گروه). floor, 315( بود انیقیبه صد
 حسن خان از سادات قیاجداد صد.  بودندی هندسندگانیاز  دانشمندان و نو) ق1307

 گلسرخ به هند نیالد  جاللدی سی بودند که به بغداد رفتند و جد بزرگ ونهیمد
زاده شد ) ی اتارپرادش کنونالتی در ایشهر (یلی حسن خان در برقیصد. مهاجرت کرد

 ایاد مالتی مهم ایسپس به بهوپال از شهرها.  فراگرفتی را در دهلینی دیدانشها و
 پس یو. بود، رفت) نواب بهوپال (ها گمی که در آن هنگام مرکز حکومت بیپرادش کنون

 حسن قیصد.  به کسب علم پرداختمنی مکه و ی و نزد علماکرداز آن به حجاز سفر 
 و یاسی در حوادث سی و نقش مهموستیخان پس از بازگشت به بهوپال به دربار نواب پ

 از شی و بافتی شهرت فراوان زی نینی دیعالوه در دانشهابه .  کردی بهوپال بازیاجتماع
 ینی و دی ادبیها  و  اردو در موضوعی و عربی فارسیرساله به زبانها  کتاب وستیدو

 در ی در عصر صفوان،یقی حسن خان، مشهور به صدقی صدروانی از پی گروه.نوشت
وص، در مقابل  مخصیا مچهی از آنها در تیتعداد. اصفهان به تجارت مشغول بودند

 نیا). 546،  سیستانیافشار( نقش جهان ساکن بودند دانی جده در میکاروانسرا
 ری در بازار، از مسی عالوه بر خرده فروشرایند، زبود مشهورزی سوداگران نهجماعت، ب
 .(ferrier, 188) به تجارت مشغول بودند زیقندهار ن

 
 رانی ابراقتصاد آن ریثأت و انیتوسط هندبه  و خروج مسکوکات ی صرافـد

 اعتبار نیمأ ت، در اصفهانانی بانی نقش تجارنیعالوه بر تجارت و داد و ستد کاال، مهمتر
  برای این فعالیت خویشکردند و یآنان به عنوان صراف  عمل م. بود جیو معاوضه پول را

، 118، یمت (شد  و از این طریق درآمد زیادی نصیب آنها میگرفتند یالعمل م حق
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Hamilton, 76; Floor, 24( .در بازار عالقمندان در چهار سوق، خان یقلی علیکاروانسرا 
 ظاهراً. پرداختند ی وفروش سکه و طال مدی به خر در آن بود کهیمخصوص صرافان هند

به صرافی  ی،ا حرفهری اگر چه به صورت غزی ن اقامت داشتند در هندهنگامی کهآنان 
 .تمایز وجود داشت ای ران حرفه و بانکدارانصرافا و میان آنه هر چند ،اشتغال داشتند

 مهی سورت در خصوص پرداخت بانها با صراف یسیم انگل1650 در سال ی نمونه وقتبرای
 تیحما مورد حاکمِ طرف از ،شدند مشاجره و اختالف دچار یکشت کی محموله یبرا
 انتخاب نهی زمنی در ای داوری براانی چهار نفره از بانای تهی، کمسورت در سیانگل

 امر نیا). Irfan Habib,388 (نرفتند رباریز و رفتندینپذ آنان یداور انشدند، اما صراف
 بانیان . است خصوص نی در ابانیان یا  و حرفهی نه چندان تخصصگاهی دهنده جانشان

 یپول و معامالت نقد  در کارران،ی ا در تجارتکم رونقی به علت یدر اواخر عصر صفو
، یمنش گیاسکندر ب( آوردند ی تجارت فراهم می را برایکردند و مشکالت ی مادجیبحران ا

 صرافان نیتر  قرن هفدهم به معروفی هامهی  بعد از نانیبان). 29 عا،ی رفرزایم ،5/307
به  انیهودی نی امر جانشنی رفته بود که در اشیکارشان تا آنجا پ  شده بودند ولیتبد

ل ی، در اوات در تجارانیهودی با کاهش سهم )7/37 (دن شارنوشتۀبه  . رفتند شمار می
 ،کردند ی هلند اعتبار فراهم می هند شرقی کمپانی که برایانیهودیقرن هجدهم تعداد 

 هم هی تاورن. را گرفته بودندیهودیان ی جا،صرافبانیان  بود و انی کمتر از باناریبس
دانسته  انی باننی را همرانیفان ا و بانکداران و صرای اروپائیها یکمپان دالالن نیشتریب

  سالهای دری هند شرقی، منابع کمپانی متی رودنوشته به نیهمچن. )776ص (است
 انیهلند یبرا که اند کرده ذکر را یهودی، سه نفر ی هر ده نفر بانی به ازا1708ـ1706
ر  دبانیان ی نقش کلشیافزا تواند نشانگر ی امر منی ا.)104 ص (کردند یم هیته برات
 .  باشدرانی هند و اتتجار

  و درند شدلیرحم تبد ی بیکم کم به رباخواراناز صرافی پا را فراتر نهاده و  بانیان
 هی را به طاعون تشبانی بانیخوارربا هیتاورن . کردندجادی اختالل ای، و اقتصادیتجار امور
 تن از آنان به  چندبه همین دلیل. خبر داده است ندگانری وام گی زندگی و از نابودکرده

 بانیان ناپسند یهارفتار .)778ص(ند د کشته شیعی به طرز فجی،رانیدست بدهکاران ا
ربا ). 105، یمت(منجر شد نسبت به آنها  ها ی غربی و حتانیرانی و نفرت اینیبه بدب

 کم کم نسبت به حضور آنان در صحنه تجارت ،شاه عباسخواری هندیان موجب شد که 
 سبب به ییان،اروپا یها گزارشاگر چه ممکن است ). 778 ه،یتاورن(د و بدگمان شرانیا
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 ی برخی ازها گزارش اما ، شودی تلقهیکسوی و نانهی بدب،انی آنان با هندی تجاریها رقابت
منابع فارسی در دوره صفوی نیز بیش و کم، از اقدامات زیانبار بازرگانان هندی خبر 

 ی شاه عباس پس از اطالع از کارها)5/307(ی  منشگیباسکندر  به گزارش .دهد می
 ی،، شاه صفعای رفرزای منوشته به اما. اخراج کرد  را از کشورآنها از ی برخ،انیناصواب هند

 .)29 ص( اوردی ندی پدشانی ای برای گشت و مانععی آنان تطمیِایبا هدا
شود، قابل  خوانده می فی تجارت کثبا آنچه امروزه که انی باناقدامات از گری دیکی

مسکوکات مرغوب  ،یآنان عالوه بر رباخوار . خارج کردن پول از کشور بودمقایسه است،
حاکم به  با پرداخت رشوه کردند وی از کشور خارج میرا به همراه بازرگانان ارمن

 که خود )4/63 (شاردن ).189سانسون،  (بردند  می مسکوکات را به هندنی ا،بندرعباس
 کشور را میزر و س) مانیدر دوره شاه سل(آنان «: اقدام بانیان بوده است، گویداین شاهد 

 که 1677 فرستند آن چنان که در سال ی خود منیآورند، به سرزم یاز هر جا  گرد م
 را همه مذکور صرافان و شد ینم افتی خوبۀ سک باًیتقر آنجا گشتم باز رانیمن از ا

 هی، سرمارانی ماه داد و ستد در استین در مدت بای هندبه نوشته وی، .»بودند دهیبرچ
 به دست  در سالینارم بازرگانانی که  که سودیساختند، در صورت یخود را دو برابر م

 را سکه کردن خارج مانیشاه سل ).4/65همو، ( تا چهل درصد بود ی سآوردند، می
و ) نیسک (یزیان عالوه بر آن، پول ونیهند«ممنوع ساخت، اما به گفته سانسون 

 که رانی که شاه ایا بردند به گونه یبه هند م  از راه بصره خارج وزیرا ن) اکو (ییایاسپان
 » کنددایتواند نقره پ ی نمدی جدیها  ساختن سکهیدر کشورش معادن نقره ندارد، برا

بردند و  ی نقره را از راه بصره به هند میها  شمشزی ارامنه ن،انی هند عالوه بر).188ص(
 در انیرسد هند یبه نظر م). 7/33 ،شاردن(کردند  یم کمک آنان به کار نیها در ا یهلند

 1697 در  جان فوراننوشتهبه . بودند یهلند یکمپان واسطه و عامل تنها کار نیا
 ن،ی فلورسونیلی مکی به کی شامل سکه و طال به ارزش نزدی، هلندای محموله

 زی نقره نیها شمش). 238ص( کرد ترک سورت و النیس سمت به را بندرعباس
 دهه در .شد ی مبرده به بندر سورت ی هلندیها ی کشتلهی از بصره به وسمخفیانه،

 تن نقره در هرسال بود 25 های خارج شده از ایران به هند، حدود وزن شمش 1640
(Floor,304) .از اصفهان به بندر ی هلندی کمپانرانی از مدیکی که  توسط یا نامه در 

 طال ی شده که در آن ده هزار دوکاادی از اصفهان ی از حرکت کاروان،ال شدهعباس ارس
 ی محموله شد و کمپاننی از ای خواهان حفاظت کمپانمدیر کمپانی. شده است میحمل 
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 حجم شیافزا گرنشان امر نیا) 65فلور،  (کردآن اعزام  از  حفاظتی مسلح برای مردانزین
 روشن است که خارج کردن پول و .دی استهلن یکمپان توسط، به مسکوکات تجارت

 .ساخت ی وارد می به اقتصاد داخلیادی زبینقره از کشورآس
 

پیامدهای منفی به رغم در ایران  یتاجران هندر  عوامل استمرار حضو ـ ه
 های اقتصادی آنها برخی از فعالیت
ان، های اقتصادی هندیان چون رباخواری و خروج مسکوکات از ایر برخی از فعالیت

با این حال این گروه از بازرگانان . پیامدهای زیانبار و ویرانگری برای اقتصاد ایران داشت
حمایت صفویان از بازرگانان هندی، به . همچنان مورد حمایت صفویان قرار داشتند

 :گرفت دالیل زیر صورت می
های  صرافی و تبدیل و تعویض پول، از اقدامات الزم و ضروری برای فعالیتـ 1

 با محک زدن مسکوکات به منظور کسب انی، بانی متی به نوشته رود.اقتصادی است
از . کردند ی به بازرگانان ارائه می قابل انکارری و غدی خدمات مف، و وزن آنهااری از عنانیاطم

 انی شد، بانجادی دالالن پول انی مشهورتران،یهودی ی که براییها تیرو به سبب محدود نیا
های الزم  با این حال اگر بر این فعالیت ضروری، نظارت .)105ص(دند  آنها شنیگزیجا

 دربر کار صرافان  نظارت .تواند به اقدامی زیانبار برای اقتصاد تبدیل شود اعمال نشود، می
 های اقتصادی فعالیتاز پس از آگاهی  شاه عباس .شد اعمال می یخوبه ب عباس شاه عصر

  اخراج کرد از کشورا راه از آنی تعدای و حت کرد محدودافعالیت آنها ر بانیان، یرقانونیغ
نظارت و کنترل زیادی بر کار این  ی اما در اواخر عصر صفو.)307 /5 ،یمنش گیاسکندر ب(

 .افزایش یافت ساکن اصفهان انی بانتی جمعصرافان وجود نداشت؛ از این رو
 تا شد یم جبمو اسالم در خواری و ممنوعیت این رفتار اقتصادیربا حرمت ـ2

این حرمت شرعی و  از سوی دیگر،. چندان درگیر چنین فعالیتی نشوند ،مسلمانان
 ها از جانب فعالیت نی ادر نتیجه.  وجود نداشت بت پرستانِیهندممنوعیت، برای 

علماء شیعی و مخالفت  یی نارضابانیان، یاگرچه رباخوار .شد ه میا سپرده به آن،انیصفو
 .)353 ،انیجعفر (آنها را در پی داشت

 و بازار ندمرغوب بودبسیار  منسوجات و پنبه، ژهی بوی هندی اجناس و کاالهاـ3
توانستند از سود فراوان  نمی فعاالن بازرگانی در ایران رو از این. ند داشترانی در ایخوب

 و یشمیابر اجناس )2/620 (وسی اولئارنوشتۀبه . پوشی کنند ناشی از این تجارت، چشم
 .آن بود یرانیا یها ازنمونه تر فیظر و بهتر اریبس انیدهن یکتان
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 ، خشکبارهی ادویی، داروی واهی گیها  دانههای متنوعی از  گونه محل کاشت، هندـ4
، محصوالت نی از ایاریبس. شد تنها در آن سرزمین کاشته و تولید میحبوبات بود که  و

 و هی پس از پارچه، ادورانیند به ا صادرات هنیتر  عمده.در بازارهای ایران پرطرفدار بود
، 2لهیبل ،1لهی مثل هلیی داروهی، ادویی معطر و غذاهیواد نیسرزم نیا از. بود خشکبار

شد  ی مرانی ای بازارهاد وار،نی خشک، فلفل و دارچلی پرورده و زنجبلی زنجب3آمله
 ی درفهان و ذوق زنان اصیقه با توجه به سلهی ادونیا). 410 شاه طهماسب، یعالم آرا(

کاالهای تولید شده . بودند یمشترپر ، بسیار غذاها ساختن و خوش طعم کردنرنگارنگ
 ).543 ا،یگولوسکایپ (نیز مشتری زیادی در ایران داشت لیف عاجاز

 انی، که مشترها  پارچهبویژه انواع هند، ی وارد شده از اجناس و کاالها گوناگونی ـ5
استمرار فعالیت بازرگانان هندی در  عوامل گریاز د ،داشت اروپا یحت و رانیا در یادیز

 ساخت یپارچه کتان( ساناسچون دی سفیها پارچهانواع  توان به  میز جملها. ایران بود
 زین و) فی ظریپارچه کتان(تک )  سورتدی تولمی ضخیپارچه کتان(، کاراس )بنگال
 شال زربفت، لساط زین و) 354 تاجبخش، (شالباف و تیسام مثل یشمیابر یها پارچه
 .اشاره کرد) 410 طهماسب، شاه یآرا عالم (الجه و زرکار یها لیمند ر،یکشم
شد  کاالهای هند و حجم گسترده کاالها و محصوالتی که از هند وارد می تنوع ـ6

 کاالها از جانب واردات استیس در تمرکزای بود که موجب  به گونه) 67 ، انیسلطان(
 .شد می یتجار تمرکز و ترلکن آن تبع به و حکومت صفوی

ی بویژه اجناسی که به توسط بانیان وارد  هندمحصوالت ارزان بودن کاالها و ـ7
 نی از مهمتردی شاتوانست نیازهای اقشار کم درآمد جامعه را برآورده سازد، شد و می می

یار تولید بس ی برایا  نازک پنبهیها  پارچهبرای نمونه . بودانیعوامل رونق تجارت با هند
 استفاده از ،شمی نسبت به ابراین پارچهشاه عباس به علت ارزان بودن  از این رو.مناسب بود

 یکه برا نگار و نقش یدارا و نیرنگ یا پنبه می ضخیها  پارچهنیهمچن. آن را ترویج کرد
 ).142دالواله، (از کاالهای هندی پر مشتری بود  ه کاربرد داشت،زمستانۀ قیدوختن جل

 یبازارها بر آنها و سلطه های اقتصادی در ایران زرگانان هندی در فعالیت با حضور-8
                                                                                                                                        

 دارد و آن چند نوع است       پزشکیاش مصرف    اهلیج و هلج، از درختان نواحی گرمسیری است که میوه         . 1
 . هلیله زرد و سیاهشود و فته میلیله بزرگ که کابلی گه

 . دارد پزشکی مصرفدارد و کوچک و دراز ی برگاست کهچون سیب و به و آلو بلیله، میوه درختی کوچک . 2
آملج، نام درختی هندی که میوه آن را آمله گویند، طعم آن ترش و نازک چون آلـو اسـت و مـصرف                       . 3

 . طبی دارد
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 ی تجاری که وابستگحالی، درنبود رانی براهند یاسی سۀ سلطزمینه ساز گاه چیه ی،داخل
 و ها ت آن دولبه یاسیس یوابستگ توانست یم هلند و پرتغال س،ی چون انگلییها به دولت
های تجاریِ گستردۀ هندیان، از   از این رو با فعالیت.باشد داشته  در پی راآنها ی باج خواه

 .شد جانب صفویان، مخالفت نمی
خارج ساختن انحصار تجارت از یکی از دالیل حمایت صفویان از بازرگانان هندی،  ـ9

این سیاست از سوی شاه . بودبازرگانی  رقابت فراهم کردن زمینۀ و انییدست اروپا
 .شد پیگیری میعباس اول بیش از دیگران، 

ی میان ایرانیان  و فرهنگی اخالقهای اشتراک در برخی از ویژگی و ی قرابت نژادـ10
های تجاری  از دیگر عوامل تداوم و پایداری فعالیت  در مقایسه با اروپاییان،انی هندو

  .هندیان در ایران بود
 شهر شمارِ فراوان بازرگانان هندی در اصفهان موجب رونق تجارت در این ـ11

 احتماالً ،پرداختند یم اصفهان در سکونت یبرا آنان که ییها نهیهزعالوه به . شد می
 .ردک یم شهر نیا نصیب مردم را یتوجه قابل درآمد

التجارۀ بازرگانان هندی دریافت  هایی که از مال میزان عوارض گمرکی و مالیات ـ12
  و چشم پوشی از این درشد نیز، یکی از منابع مهم درآمدهای حکومت صفوی بود می

 .درآمدها برای صفویان کار آسانی نبود
ای بود که بخش زیادی از نیاز  حجم کاالهای هندی و تنوع آن نیز به گونه ـ13

ساخت و نادیده گرفتن این کاالها  بازارهای داخلی را در ایران و اصفهان، مرتفع می
م، شاهد ورود 1655سال رد احانیس از یکی. شد موجب برهم خوردن تعادل بازار می

 به اصفهان ی مصنوعات هندری و ساشمی پارچه و ابری مرکب از هزار شتر با بارهایکاروان
 ).Jeyaseela ,204(بوده است 

هند، برای کاالهای ایرانی بازاری مناسب و پرسود بود و صدور این کاالها به هند، به  ـ14
 در واقع، بازارهای هند،. گرفت رت میصو ، اصفهانمی مقانی بانتوسط بازرگانان هندی و

 است صادرات یهیبد. کرد یمایجاد   کاالهای ایرانی رشد صادراتی برای مناسبتیموقع
 در واردات وجود زی نی که تعامل و طرازابدی رشد یا تواند در منطقه ی می در زمانمعموالً

اگرچه ممکن  ،ستی واردات و صادرات ن میزان جز تعامل دریزی چیداشته باشد و بازرگان
تواند باعث رونق تجارت گردد و تجارت با هند  ی تعامل منیا.آن در حداقل باشد است طراز

 . واردات و صادرات داشتیعنیها را از هر دو جهت  یژگی ونیا
 آن ۀعمد داری بود که خریعی طبشمی ابر، به هندرانی ای ازصادراتکاالی  نیتر مهم
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لمکار، انواع و اقسام خشکبار ق و ری حریها  انواع پارچه.بود یهلند یبازرگان شرکت زین
 پرورده، خرما، ی جات و مرباهاوهی شده از انواع متهیه یها ی ترشبادام، و گردو چون

 گوناگون و یها رنگ به یساغر یها چرم محصوالت ،ینی چظروف ی، و عرق نباترهیش
ز جمله کاالهایی بود که قیمت چون اسب، نیز ا و برخی کاالهای کمیاب و گران ماجیت

؛ 179، 153، 149؛ کارری، 348، 4/106 شاردن،( بردند بانیان از ایران به هند می
این کاالها  صادرات از که یهنگفت یآمدها در است یهیبد). 33؛ سانسون، 83 باراباروا،

 . داشترانی ایاقتصادی بر رونق قابل انکارری نقش غ،آمد یه دست مب
صفهان در بنادر چنوبی ایران نیز، سهم زیادی در بازرگانی و داد و هندیان، عالوه بر ا

 به اروپا رانی بنادر اقی از طری هندی از کاالهایاری بساز جمله. ستد کاالها داشتند
های غیر قانونی  برخی از فعالیت شد که به رغم همۀ این عوامل موجب می. شد یصادر م

، صفویان، سهل انگارانه با این مسکوکات و خروج ی ربا خوارو ناسالم هندیان، چون
  .بازرگانان برخورد کنند و بر خطاهای آنها چشم بپوشند

 
  جهینت

 یالملل نی و بیداخل ۀعرص در تجارت رونق یان کمک بهصفو مهم یراهبردها از یکی
 در رانی نقش مهم ازی و نگریکدی و هند به کاالها و محصوالت رانی ایۀ دو سوازین. بود

از رونق بسیاری  و هند رانی ا میان شد تا تجارتموجب ، به اروپای هندی کاالهاتیترانز
شهر اصفهان و تاجران هندی مقیم در این شهر، یعنی بانیان، صدوقیان و  .برخوردار شود

 ۀژی وی و کاروانسراهای هزار تن بود و مراکز تجارستی از بشیکه شمار آنها بمولتانیان 
به رغم . رش بازرگانی میان ایران و هند نقش مهمی داشتند، در گست را داشتندشیخو

های این بازرگانان، چون رباخواری و خروج غیر قانونی  این که برخی از فعالیت
مسکوکات، برای اقتصاد ایران در دورۀ صفوی، اثرات زیانباری داشت، صفویان از این 

 می مقی تاجران هند تعداد فراوانچون ی عوامل متعدد.کردند بازرگانان حمایت می
 آنان و ی به کاالهاانیرانی اازی و نی هندی ارزان بودن کاالهازیاصفهان، مرغوب بودن و ن

 بر توسعه تجارت ی مبنانی صفوی راهبرداستی آنها ، ستیفی تنوع در اجناس و کزین
 خارج کردن جهی مختلف در عرصه تجارت و در نتیها تیمل نیب رقابت جادی، ایالملل نیب

 و انی هندی برارانی ای بازار و کاالهایها  جاذبهاًتی خاص و نهایتی مل دستصار آن ازانح
حمایت صفویان از بازرگانان هندی و  موجب ،انیرانی ای هند برایبالعکس بازار و کاالها

 .فراهم ساختن فضای کسب و کار برای آنها شده بود
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