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ابريشم؛ كااليي استراتژيك در اقتصاد ايران (مطالعه موردي :وضعيت ابريشم در عصر
صفويه)
قدير نجف زاده

1

چكيده:
ابريشم از روزگاران كهن در ايران اهميت داشته و در اقتااد ايدن كشدور بخادوص از زمدان صدفويه تدا اواخدر دوره
قاجاريه نقش اساسياي ايفا كرده است بخشي از تجار ابريشم ايران از راه بندرعباس و بندر بوشهر انجام مديشدد
همچنين به دشيل نزديكي مناطق ابريشم خيز شمال ايران بهويژه گيالن(كانون ابريشم ايران) به روسديه و وجدود راه
آبي درياي خزر و راههاي خشكي نظير تبريز ،جلفا ،ايروان ،تفلديس ،خدوي ،ارزروم و طرابدوزان بخدش عمدده اي از
تجار ابريشم از اين راه ها انجام ميشد در قرن يازدهم هجري/هفدهم ميالدي ،با ورود پرتغاشيهدا ،انگليسديهدا ،و
سپس هلنديها به ايران ،به علت نياز آنها به ابريشم ،اين محاول وارد بازارهاي جهاني شد و عداملي بدراي رقابدت
شديد ميان اين كشورها گرديد
فراواني توشيد ابريشم و اهميت آن بهعنوان يك كاالي صادراتي و استراتژيك ،سبن اتخداذ سياسدت انحادار ابريشدم
توسط شاه عباس اول(1038-996ق) گرديد كيفيت باالي ابريشم ايران در عادر صدفويه در كندار موقعيدت ممتداز
ارتباطي ايران ،جايگاه ايران را در عار صفويه بهمثابه يك كانون ارتباطي و قلن تجاري در منلقه و جهدان تثبيدت
كرده بود به همين دشيل در اين تحقيق كوشش شده با استفاده از اسناد برجاي مانده از دوره صفويه و ديگدر آثداري
كه در اين عار درباره ابريشم ايران نگاشته شده است ،نقش و اهميت ابريشم ايران بخادوص در عادر صدفويه كده
موجن شكوفايي تجاري ايران در منلقه و جهان شد ،مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد

واژگان كليدي :ابريشم ،ايران ،صفويه ،مناسبات تجاري.

-1مقدمه:
ابريشم يكي از اجنا س مهم تجاري ايران بود كه كشورهاي مختلف اروپايي و اقوام تاجرپيشده مانندد ونيدزي هدا ،در
طول تاريخ توجه ويژه اي به آن داشتند تجار ابريشم از زمان صفويه به علت تاثير و نقش ارزنده در تجار ايدران،
 -1دانشجوي دكتري تاريخ ايران بعد از اسالم ()najafzadehghadir@yahoo.com
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بيش از پيش وارد مرحله نويني شد به دشيدل اهميدت ابريشدم و نقدش كليددي آن در مناسدبا تجداري ايدران بدا
كشورهايي نظير پرتغال ،هلند ،انگليس و فرانسه ،بسياري از جهانگردان و نويسندگان از زمان صفويه تدا اواخدر دوره
قاجاريه در مورد ابريشم ايران قلمفرسايي كرده اند كه از جمله آن ها مي توان به افرادي چون شاردن و اوشئداريوس
در زمان صفويه اشاره كرد كشورهاي اروپايي در عار صفويه نيز همچون گذشته به تجار ابريشم با ايدران توجده و
عالقه خاصي داشتند اين محاول پرارز

هم از راه خليج فارس از بندر عباس و بوشهر و هم از راه منداطق مدرزي

شمال ،بويژه درياي خزر و بندر انزشي به روسيه و يا به صور ترانزيت از روسيه به كشدورهاي اروپداي شدرقي صدادر
مي شد
اقتااد ابريشم نه تنها طيف وسيعي از جامعه صفوي را در بخش هاي توشيدد ،توزيدع ،بافنددگي و صدادرا آن بكدار
گرفته بود ،بلكه به روند تكاملي صنعت نساجي نيز سرعت بخشيد در اين پدژوهش ،محدور اساسدي بحدث ا "نقدش
ابريشم" در شكوفايي اقتاادي و تجاري ايران بخاوص در عهد صدفويه اسدت نخسدت بده بيدان كليداتي در مدورد
محاول ابريشم ،انواع آن و مهم ترين مراكز كشت آن ،به اهميت اين كاال مي پردازيم پدس از آن و دعيت ابريشدم
در عار صفويه و عواملي كه باعث شكوفايي تجاري و ارتباطي ايران در اين دوره شد ،مورد بررسي قدرار مدي گيدرد
مشكل اصلي كه در جريان اين تحقيق با آن مواجه بوده ايم ،عدم دسترسي به اسناد آرشيوي عار صفوي در زمينده
تجار خارجي اين دوره مي باشد
فايده اين پژوهش در جنبه كاربردي آن است اين تحقيق من كنكا

در يك دوره خاص از تاريخ ايران به مسدئله

مهم ابريشم ايدرا ن و نقدش آن در موقعيدت تجداري و ارتبداطي ايدران مدي پدردازد و نتدايج آن را در اختيدار ديگدر
پژوهشگران در حوزه تاريخ قرار مي دهد اما اهميت اين پژوهش به دشيل خال پژوهشي موجود در اين زمينه اسدت
اين نوشتار يك پژوهش تاريخي است شذا در كنار رو

توصيفي از رو

تعليل و تحليدل وقدايع نيدز اسدتفاده شدده

است پژوهش مانند هر پژوهش تاريخي ديگر بر منابع دست اول،اسناد و منابع تاريخي مبتني است
رو

گردآوري داده ها در اين پژوهش بنا به ماهيت مو وع تحقيق كه تاريخي است ،رو

طي مراحل ذيل انجام شده است:
 گردآوري منابع و روزنامه ها از كتابخانه هاي مختلفاستخراج اطالعا از منابعدسته بندي و تنظيم داده ها1602
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بررسي و تحليل اطالعا استخراج شده -2پيشينه تحقيق:
درباره پيشينه اين تحقيق بايد به اين نكته اشاره كنيم كه درباره مو وع ابريشم در ايران و تاريخچه آن تا جايي كده
نويسنده اي ن سلور اطالع دارد كتابي به صور مستقل در اين بداره نوشدته نشدده اسدت امدا بده صدور جسدته و
گريخته در اكثر كتاب ها در دوره هاي مختلف به بحث ابريشم و كاركردهاي اقتادادي و تجداري آن پرداختده اندد
براي مثال اكثر سياحان اروپايي كه در عار صفوي به ايران آمده اند از قبيل اوشئاريوس ،تاورنيه ،دالواشه ،سانسدون و
ژان شاردن هر كدام در سفرنامه هاي خود به بحث ابريشم و نقش مهم آن در اقتااد دوشت صفوي ملداشبي را بيدان
كرده اند همچنين در منابع هم عار با دوشت صفوي نيز مي توان ملاشبي را درباره ابريشم پيدا كدرد اشبتده ناگفتده
نماند كه در بحث ابريشم چند مقاشه به زبان فارسي نگار

يافته است كه جهت آشنايي بيشتر به صور مختار بده

معرفي چند نمونه از اين موارد مي پردازيم
مورد اول مقاشه اي است با عنوان "كاركرد ابريشم و نقش بازرگانان ارمني در اقتااد و سياست صفويان(از دوره شداه
عباس يكم تا پايان حكومت صفويان)" كه توسط ابوطاشن سللانيان به مرحله نگار

درآمده و در مجله پژوهشدنامه

تاريخ تمدن اسالمي ،سال چهل و چهارم ،شماره دوم ،سال  1390انتشدار يافتده اسدت نويسدنده در ايدن مقاشده بده
بررسي نقش ارمنيان در ارتباط با تجار ابريشم در عار صفوي مي پدردازد نويسدنده معتقدد اسدت كده بازرگاندان
ارمني به دشيل دارا بودن شرايلي خاص ،بار اصلي تجار پررونق ابريشم را در عار صفوي بخادوص در ارتبداط بدا
كشورهايي اروپايي بر دو

مي كشيدند

مورد دوم مقاشه اي است تحت عنوان "نقش ابريشم در مناسبا تجاري ايران و هلند در عار صدفوي" كده بده قلدم
شهين فارابي تدوين شده و در پژوهش نامه تاريخ ،سال دوم ،شماره هشتم منتشر شده است نويسنده در اين مقاشده
به صور تخااي نقش هلندي ها را در بحث تجار ابريشم با ايران در عار صفوي را مورد تحليل و بررسدي قدرار
داده است و در نهايت مورد آخر مقاشه اي است تحت عنوان "ابريشم گيالن" كه توسط جهدانبخش ثواقدن نگدار
يافته و در پژوهشنامه علوم انساني منتشر شده است از آنجا كه گيالن در عار صفوي مهم ترين مركز توشيد ابريشم
در كشور-چه به شحاظ كميت و چه به شحاظ كيفيت -بود ،نويسنده اين مقاشده را بدر آن داشدته اسدت تدا بده صدور
تخااي بحث ابريشم را در گيالن مورد تحليل و بررسي قرار دهد
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 -3ابريشم و تجارت آن پيش از دوره صفويه:
بنا به گفته تاريخ نگاران و جغرافيداناني مانند ابن حوقل ،اصلخري ،ياقو حموي و قزويني ،ابريشم در ايدران بدراي
اوشين بار در منلقه مرو به عمل مي آمد و سدپس بده منداطق شدمال ايران(سدواحل دريداي خدزر) و ديگدر منداطق
گستر

يافت در فاصله سده ششم تا دهم ميالدي توشيد و پدرور

كدرم ابريشدم بده تددريج از مدرو بده گرگدان و

طبرستان(مازندران) و بعد از آن به گيالن و سپس به مناطق مركزي ايران راه يافت به گونه اي كه از قرن چهارم تدا
دهم هجري قمري ،كرم ابريشم در اغلن منداطق ايدران پدرور

مدي يافت(ثواقدن ،1381 ،ص )148-146يكدي از

سفرنامه نويسان اروپايي ،پس از شرح مفالي از چگونگي پرور

كرم ابريشم ،مي نويسد :ديدن كار تغيير و تحدول

و تخم گذاري اين كرم كوچك ،نشاني است از يكي از رازهاي بزرگ و شگفت انگيز طبيعت كه ثرو هنگفتي بدراي
ايراني ان ،به ويژه آنان كه چندين محوطه براي پرور

كرم ابريشم دارندد بده ارمغدان مدي آورد (اوشئداريوس،1363 ،

ص)267
جغرافيا نويسان مسلمان در نوشته هاي خود اذعان مي كنند كه اصل ابريشم طبرستان و گيالن از مرو بدوده اسدت
ابن حوقل در اين باره مي گويد :در مرو ابريشم و پيله ابريشم فراوان به دست مي آيد و گويندد كده اصدل ابريشدم
گرگان و طبرستان در قديم از مرو بوده است(ابن حوقل ،1369 ،ص )171و يدا اينكده اصدلخري نيدز در ايدن بداره
چنين مي گويد :و شنوده ام كه اصل ابريشم در روزگار از مرو به طبرستان افتاد و هنوز تخم از مدرو بده طبرسدتان
برند(اصلخري ،1368 ،ص  )208پرور

كرم ابريشم از ديرباز يكي از مهم ترين حرفه هداي بخدش گسدترده اي از

مردم ايران به شمار مي رفت زيرا و عيت جغرافيايي و اقليمي ايران زمينه مساعدي را بدراي ايجداد چندين شدغلي
فراهم كرده بود در دوره هاي بعد نيز اين حرفه بخاوص در منلقه گيالن بسيار گستر

يافت و در عار صدفوي،

گيالن از مهم ترين مراكز توشيد ابريشم در ايران گرديد جوزافا باربارو ،فعاشيت هاي مربوط به ابريشم در گيالن را بده
خوبي به تاوير كشيده است(سفرنامه هاي ونيزيان در ايدران ،1381 ،ص )100بعدد از گديالن و طبرسدتان ،توشيدد
ابريشم به نو احي قفقاز و نواحي مركزي ايران مانند كاشان ،يزد ،كرمان نيز رسيده است تاورنيده در سدفرنامه خدود،
يزد را يكي از مراكز مهم توشيد ابريشم توصيف مي كند(تاورنيه ،1336 ،ص)121
نوع و كيفيت ابريشم ايران درجا مختلفي داشت و برخي از مهم ترين آن ها عبدار بودندد از -1 :ابريشدم درجده
يك ،كه به ابريشم ميالني معروف بود و از گران ترين نوع ابريشم به شمار مي رفت و عمدتا در خراسدان توشيدد مدي
شد(فلور ،1356 ،ص -2 )37ابريشم "الجي" ،كه ابريشم مرغوب گيالن بود و اروپائيان آن را الكي مي ناميدند و به
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ابريشم خرواري هم معروف بود  -3ابريشم "شيرواني" كه در شيروان و گنجه توشيد مي شد و در ايران بده ابريشدم
"كدخدا پسند" يا "تاجر باب" معروف بود  -4ابريشم "الس" كه پست ترين نوع ابريشم محسوب مي شد و عمددتا
در مازندران توشيد مي شد (شاردن ،1350 ،ص 370؛ فلور ،همان)37 ،
حمله مغوالن و بالياي ناشي از آن در سد ه هفتم هجري و پس از آن ،از اهميت ابريشدم نكاسدت و آندان نيدز بدراي
ازدياد درآمد خويش به اين محاول پرسود توجه خاصي مي كردند در ايدن دوران در منداطق مختلدف خراسدان از
جمله مرو ،نيشابور ،خواف ،گناباد ،سراسر گرگان ،گيالن ،مازندران ،شروان ،اران ،فارس ،يزد و ديگر منداطق پدرور
كرم ابريشم و صنعت ابريشم بافي رواج داشت
 -4وضعيت ابريشم در دوره صفويه:
در عار صفويه بويژه در زمان فرمانروايي شاه عباس اول ،صنعت ابريشم در اقتااد ايران اهميت ويژه اي پيددا كدرد
ثبا سياسي ،مركزيت شديد ،امنيت داخلي و بويژه نظام منظم راهداري موجن شد كه اقتااد ايران در ايدن زمدان
در مسير شكوفايي گام نهد يكي از ويژگي هاي بارز اقتااد اين دوره،رشد تجار بود بددون شدك ابريشدم در ايدن
رشد تجار و شكوفايي اقتااد تاثير مهمي داشت عمده ترين كاالي طبيعي ايران در عار صفويه ،ابريشم بدود و از
اين رو بزرگترين و مهم ترين مال اشتجاره ايران را نيز تشكيل مي داد محاول ابريشم عار صفوي به طور عمدده در
استان هاي شماشي مثل گيالن توشيد مي شد ابريشم گيالن در تمامي كشورهاي اروپايي اشتهار خاصي يافتده بدود و
توانست بازرگانان خارجي را به سوي خود جلن كند به واسله همين محاول ابريشم ،حكومدت صدفويان بدا اغلدن
كشورهاي خارجي مناسبا تجاري گسترده اي برقرار كرد و به بعضي از كشورها نيز نماينده تجاري فرستاد شاردن
در تحسين از توسعه مناسبا بازرگاني در عهد صفويه مي نويسد :بازرگانان ايراني در تمام نقاط دنيا از سوئد گرفته
تا چين نماينده دارند و به بازرگاني مشغوشند(شاردن ،همان ،ص)371
در دوره صفوي ،تجار ابريشم يكي از راه هاي عمده تامين درآمد شاه محسدوب مدي شدد و از فدرو

سداشيانه آن

مباشغ هنگفتي عايد خزانه شاهي مي شد ماشياتي كه از توشيد كنندگان ابريشم گرفته مي شد و نيز حقدوق گمركدي
و عوارض راهداري حاصل از كاروان هاي تجارتي ابريشم،مبلغ بسياري مي شد ،كه به خزانه شاهي واريز مي شدد در
اثر اقداما شاه عباس اول ،توشيد ابريشم-كه در نتيجه جنگ هاي ايران و عثماني در سدده دهدم هجدري تدا حددي
تنزل پيدا كرده بود-بار ديگر توسعه پيدا كرد با توجه به همين منافع ابريشم و اهميت آن در نظام اقتاادي صدفوي
بود كه شاه عباس حتي انحاار تجار ابريشم را در اختيار گرفت و تجار ابريشم به عنوان يك كداالي اسدتراتژيك
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و مهم در انحاار دوشت قرار گرفت شاه عباس اول با درپيش گرفتن سياسدت انحاداري تجدار ابريشدم در دسدت
دوشت ،اهدافي چند را دنبال مي كرد كه مهم ترين آن ها عبار بودند از -1 :ربه به اقتااد دوشت عثماني؛ چون بدا
انحااري شدن اين محاول از صادرا ابريشم به قلمرو عثماني جلوگيري مي شد و در نتيجه به شحداظ نظدامي بده
اقتااد جنگي آن كشور ،به عنوان دشدمن ديرينده دوشدت صدفوي دربه وارد مدي شدد(خواجگي اصدفهاني،1368 ،
ص -2 )39ايجاد موازنه تجار خارجي؛ دوشت با درپيش گرفتن چنين سياستي مدي توانسدت تدوازن را در مسدئله
تجار خارجي با دوشت هاي اروپايي تنظيم كند  -3به شحاظ سياسي ،انحاار تجار ابريشدم ابدزار مناسدبي بدراي
مقابله با يكه تازي هاي پرتغاشي ها در خليج فارس بود شاه عباس با اجراي اين سياست توانست تدا حددي بدا خدود
سري هاي آن ها برخورد كند  -4و اشبته مهم تر از همه طمع شاه عباس به سود سرشاري بود كه با اجراي چندين
سياستي ناين دوشت صفوي مي شد اكثر منابع به اين نكته اذعان دارند كده بدا اجدراي سياسدت انحادار تجدار
ابريشم ،شاه عباس اول به سود بيشماري دست پيدا كرد
 -5ابريشم ايران در عرصه تجارت خارجي:
گستر

توشيد ابريشم در عار صفوي يكي از عوامل ورود اروپائيان به ايران و رقابت هاي تجاري ميدان آن هدا بدود

توسعه صادرا ابريشم به كشورهاي اروپدايي بدراي ايدران ثدرو هنگفتدي را پديدد مدي آورد (تداج بخدش،1340 ،
ص )254هر سال مقدار زيادي ابريشم خام به كشورهايي نظير عثماني ،روسيه  ،هند ،شهستان ،هلند ،پرتغال ،ايتاشيدا
و صادر مي شد در پي اجراي سياست انحاار تجار ابريشم در دست شاه ،تجار داخلي ايران بيشدتر در دسدت
عناصر ايراني و غير ايراني چون يهوديان ،هنديان و غيره بود اما تجار خارجي ايران عمدتا در دست ارمني ها بدود
ارمني ها با كوشش هاي بسيار ،بيشترين سهم را در تجار خارجي ايران با ديگر كشدورها و مراكدز مهدم اقتادادي
جهان آن روز به خود اختااص داده بودند حوزه هاي تجار خارجي ابريشم ايران در زمدان صدفويان را بده شحداظ
جغرافيايي مي توان به دو بخش كلي تقسيم كرد
اشف -حوزه كشورهاي شرقي :بازارهاي اين حوزه عمدتا عبار بودند از كشورهاي همسايه ،شدبه قداره هندد و ديگدر
كشورهاي آسيايي در ميان مماشك شرقي ،بازرگاني ايران با هندوستان بسيار گسترده تدر بدود و گذشدته از ابريشدم
اقالم گوناگوني را دربر مي گرفت يكي از بهترين نوع ابريشم توشيدي ايران معروف به "ميالني" بود كده در خراسدان
توشيد مي شدو بيشتر آن به هندوستان صادر مي شد(فلور ،همان ،ص )37اشبته در مقابل اين صادرا به شدبه قداره
هند ،كاالهاي گوناگوني چون ادويه ،پوست ،برخي از فلزا قيمتي و غيره نيز وارد ايران مدي شددند تدا زمداني كده
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بازرگاني ايران با اين كشورها از راه هاي شرقي و جنوب شرقي ايران انجام مي شدد،بازرگانان ارمندي كده نماينددگان
رسمي دوشت صفوي در بحث تجار ابريشم بودند در مراكز تجاري ترانزيتدي مهمدي چدون كابدل ،قنددهار و هدرا
مستقر بودند(سللانيان ،1388 ،ص )65از ديگر كشورهاي شرقي كه در بحث تجار ابريشدم بدا دوشدت صدفوي در
برخي از مواقع مناسبا مهمي داشدتند،دوشت عثمداني بدود اشبتده مناسدبا ميدان ايدن دو كشدور در زمدان هداي
مختلف،متفاو بود اما روابط تجاري ايران و عثماني جز در مواقع جنگ ها و ناامني ها،كمدابيش برقدرار بدود چدون
نياز كارگاه هاي بافندگي عثماني به ابريشم ايران اجتناب ناپذير بود
ب -حوزه كشورهاي غربي :منابع به و وح نشان مي دهند كه حكومت صفوي در بحث تجدار ابريشدم بدا مماشدك
غربي بسيار فعال بود و فعاشيت هاي آن ها در اين حوزه بيشتر بوده است روسديه از جملده كشدورهايي بدود كده بده
شد به ابريشم ايران عالقمند بود حكومت روسيه در زمان شاه عباس اول مايل بدود ،كده تمدام ابريشدم گديالن و
سواحل درياي خزر از طريق اين دريا به آن كشور فرستاده شود تا مشدتريان انگليسدي و هلنددي و ونيدزي و ديگدر
كشورهاي اروپا ،به ناگزير ابريشم مورد نياز خود را از بازرگانان روسي خريداري كنندد تدزار روسديه در سدال 1037
هجري قمري در همين رابله سفيري به نزد شاه عباس فرستاد و در همين خاوص مذاكراتي نيز صور پدذيرفت و
روسيه نميانده اي را بدين منظور به دربار صفوي فرستاد (فلسفي ،1339 ،ص133؛ هوشدنگ مهددوي ،1364 ،ج،1
ص)179
بازرگانان ابريشم ايران همچنين با تاجران ايتاشيايي ،به ويژه ونيزيان هم همكداري تنگداتنگي داشدتند آندان ابريشدم
ايران را از راه ازمير و حلن به درياي مديترانه و سپس ونيز و يا ديگر مراكدز بازرگداني آن كشدور در كرانده دريداي
مديترانه انتقال مي دادند و از آن نقاط نيز ا بريشم ايران را بده كشدورهاي بدزرگ اروپدايي آن زمدان مانندد اسدپانيا،
شهستان ،مجارستان ،فرانسه ،هلند و انگليس مي فرستادند ابريشم ايران ،هرگاه كه دوشت صفوي با دوشت عثمداني در
صلح و مساشمت به سر مي برد ،بيشتر از آسياي صغير،گرجستان ،درياي سياه و درياي مديترانه به اروپا فرستاده مي
شد و اگر ميان دو دوشت جنگ و درگيري بود،به وسيله كشتي هداي پرتغداشي و اسدپانيايي از طريدق بنددر عبداس و
خليج فارس و اقيانوس هند به انگلستان حمل مي شد اشبته مسير ديگري نيز پيش بيندي شدده بدود كده در مواقدع
جنگ سرزمين عثماني را دور مي زد اين مسير از گيالن-از طريق درياي خزر-به هشتر خان مي رسديدو سدپس در
مسير وشگا پيش رفته ،از آن جا نيز ار راه خشكي به اوكراين مي رسيد(سيوري ،1363 ،ص )176

1607

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

در زمينه تجار خارجي ابريشم در زمان صفويان و بويژه در زمان شاه عباس،هلند يكدي از كشدورهايي بدود كده در
اين خاوص بسيار فعال بود آن ها بعد از اخراج پرتغاشي ها از جزيره هرمز ،متوجه خليج فارس شدند و با پايه ريژي
هند شرقي هلند به مد چندين سال به مهم ترين بازيگر در عرصه تجار ابريشم با دوشت صدفوي تبدديل شددند
روابط تجاري ابريشم ايران و هلند ،يك رويكرد دو طرفه بود از طرفي شاه عباس به دشيدل رقابدت تجداري هلندد بدا
قدر هاي اسپانيا و پرتغال تاميم گرفت بدا كمپداني هندد شدرقي هلندد در بنددر عبداس ،ارتبداط تجداري برقدرار
نمايد(شوستر واشسر ،1364 ،ص  )106و از طرف ديگر هلند نيز خواهان برقراري اين رابله تجاري با ايران بود شداه
عباس در تجار ابريشم ،بنا به دالي لي خاص ،هلند را بر انگلديس ارجحيدت مدي داد ،چدون هلنددي هدا بدر خدالف
انگليسي ها در پيشنهادا قراردادي شاه عباس ،ساز

بيشتري از خود نشان مدي دادند(سديوري ،همدان ،ص-195

)196
 -6نتيجه:
با همه فراز و نشين هايي كه ابريشم در طول تاريخ ايران داشته است ،همواره يكدي از كاالهداي مهدم صدادراتي بده
شمار مي آمد از زمان صفويه و توجه شاهان اين سلسله به خاوص شاه عباس اول به ابريشم ،اين كاال جايگاه ويدژه
اي يافت ،به گونه اي كه بسياري از كشورهاي اروپايي نظير پرتغال ،هلند ،انگلستان  ،فرانسه و غيره عالقه خاصي بده
ابريشم ايران نشان دادند با ورود اروپائيان به ايران ،كشور ما وارد يك اقتااد جهاني شد محادول ابريشدم كداركرد
اقتاادي مهمي در جامعه داشت اتخاذ سياست انحاار ابريشم توسط شاه عباس اول موجن شد تا اين محاول بده
عنوان يك كاالي استراتژيك جنبه سياسي نيز به خود بگيرد و صادار آن هدفمند گردد و صدور آن به كشدورهاي
متخاصم مثل عثماني و پرتغال تحت نظار درآيد
نكته ديگر اينكه بازرگانان ارمني ،نقش تاثيرگذاري در چرخه اقتااد ابريشم در عار صفوي داشتند ارمني هدا از آن
روي كه با زبان هاي اروپايي آشنايي داشتند و هم اينكه در ميان هدم كيشدان مسديحي خدود بهتدر مدي توانسدتند
بازاريابي كنند ،توانستند ابريشم ايران را به قلمروهاي مختلفي در سراسر جهدان معرفدي و عر ده نمايندد بندابراين
ابريشم ايران در عار صفوي به يك قلن مهم تجاري نه تنها در منلقه بلكه در سلح جهاني تبديل شد و به دشيدل
دارا بودن موقعيت مللوب ارتباطي-اعم از زميني و دريايي-با كشورهاي مختلف اروپايي و غيدر اروپدايي بده صدور
مستقيم يا غير مستقيم سبن شكوفايي اين قلن تجاري گرديده بود
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