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چکیذه
ؾق ٬كو ه٩ؿهن ؾق الگىهای جصاقت شهايی ج٥ییكات لیاؾی به وشىؾ آهؿ .ایى يىوايات الگىهای جصاقت هًصك به ایصاؾ جکاهلی ؾق ا٬حّاؾ،
ویاوث و گكایٍات اشحما٠ی ٌؿ ،به گىيهای که به هیچ ً٠ىاو ؾقگفٌحه هٍاهؿه يٍؿه بىؾ .ؾق وا ٟ٬هعّـىل و يحیصـهی ایـى گكایٍـات بـه
ً
ومث ٔكوقت ا٬حّاؾ ؾقوث شهايی ،يٍايه گك٨ث .وًؿیث ایى اج٩ا ٪کاهال بی ٘ك٨ايه به ذبـث قوـیؿه اوـث .چًـاو کـه ال آو بـه ً٠ـىاو
جىكی ٟکًًؿهی :ج٥ییك یا٨حى جمؿو ها ؾق هك گىٌـهی شهـاو ،اوـح٩اؾه هیٌـىؾ .ؾق ایـى ؾوقهی بعكايـی بـىؾ ،کـه بـكای اولـیى بـاق اوـان
ا٨مایٍی ؾق هیماو هٙالبه و هّك ٦جصكبه کكؾيؿ ،که ؾق يحیصهی آو ا٨مایٍی ؾق جىلیؿ و ظمل و ي٭ـل کـاال و هًـاب ٟال ٌـك ٪بـه وشـىؾ آهـؿ.
ً
ایًًٝـام ـاجـا ياهح١ـاؾل قا هايًـؿ کىلىيیالیىـن;،
بمقگ بكياهه قیمی ٌؿه و بكياهه قیمی يٍؿه بىؾيؿ ،کـه
وأط اوث که ایى ؾوث آوقؾ های ّ
ّ

کاپیحالیىن< ،ایمپكیالیىن هؿقو= و ياویىيالیىن 54قا هحى ٧٬کكؾيؿ .با وشىؾ وو١ث شهايی ایى جىو١ههـا٠ ،ـؿهی بىـیاق کمـی ال يٍـكیات
بكای ي٭ٍی که ا٬حّاؾ ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه ؾق ایى يٝام پیچیؿه ،ای٩ا کكؾه اوث ،هؿاقکی هىحًؿ اقائـه هیؾهًـؿ .ؾق يحیصـهی ا٨کـاق وـًحی
جّىقی ياؾقوث هبًی بك آو که جأذیك ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه ؾق کمحكیى ظالث ٬كاق ؾاٌث ،به باق آوقؾ .هؿ ٦ایى ه٭اله جکفیب ایى
٨كٔیه ؾق وه بؽً اوث .ؾق ابحؿا ي٭ٍی که ا٬حّاؾ ِ٩ىیه ،ؼىؾ ،ؾق جىو١هی وكی ٟيٝام ا٬حّاؾی ای٩ا کـكؾ ،بكقوـی هیٌـىؾ .ؾوم ،ایـى
ه٭اله هًاب١ی قا که بك قوابٗ ا٬حّاؾی هیاو اهپكاجىقی ه٥ىل ها ،اقوپا و اهپكا٘ىقی ِ٩ىیه ؾق ٘ىل ایى لهاو جىشهی ؾ٬یـ ٫ؾاقيـؿ قا بكقوـی
ؼىاهؿ کكؾ .ؾق آؼك ،ایى ه٭اله هىیك جصاقت قا ؾق ظمل وي٭ل کاالها و ؼؿهات ،ؾق ؾاؼل و ؼاقز ال ایكاو ،بكقوی ؼىاهؿ کكؾ.

 .5ایى ه٭اله جكشمهای اوث ال ه٭اله ? ., "Safavid Trade During the 17th Century: Iran's Transit Economy" (2017).Middle Eastern Communities and
>Migrations Student Research Paper Series. 6.
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 .8ؾايٍصىی کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ اوالم ؾايٍگاه ؼىاقلهی جهكاو

 .9ؾايٍصىی کاقًٌاوی هحكشمی لباو ايگلیىی ؾايٍگاه ٠الهه ٘با٘بایی جهكاو
جاقیػ ؾقیا٨ث 8532/40/85 :جاقیػ پفیكي8532/43/84 :
 : .هحكشن :ؾق هحى اِلی ال واژهی  catalystاوح٩اؾه ٌؿه ،که ؾق هً١ای ل٥ث ياههای جعث ً٠ىاو جىكی ٟکًًؿهی واکًًهای ٌیمیایی آهؿه اوث.
;-هحكشن :بكؾگی ٨كهًگی و ؼىؾ بكؾگی
<-هحكشن :يٝام وكهایه ؾاقی ،کاپیحالیىن یک يٝام ا٬حّاؾی اوث که ؾق آو پایههای یک ویىحن ا٬حّاؾی بك قوی هالکیث ؼّىِی ابماقهای
جىلیؿ ا٬حّاؾی و ؾق ؾوث هالکاو ؼّىِی اوث و ال ایى بكای ایصاؾ بهكه هًؿی ا٬حّاؾی ؾق بالاقهای ق٬ابحی اوح٩اؾه هیٌىؾ.
=-هحكشن :ایمپكیالیىن به يٝاهی گ٩حه هی ٌىؾ که به ؾلیل ه٭اِؿ ا٬حّاؾی و یا ویاوی هی ؼىاهؿ ال هكلهای هلی و ٬ىهی ؼىؾ جصحىل کًؿ و وكلهیى ها و هلث ها و ا٬ىام ؾیگك قا
لیك ولٙه ی ؼىؾ ؾقآوقؾ .ایمپكیالیىن هؿقو که اوح١ماق يى ٌکل ٠مل آو اوث ،به هً١ای ؤ٥یحی اوث که ؾق آو
کٍىقی با ؾاٌحى اوح٭الل ویاوی ال ؾوحى ايؿالی و ؾؼالث کٍىقی ؾیگك یا ٠ىاهل آو آویب ببیًؿ و ایى قابٙه همکى اوث ؾيبالهی قابٙهی
اوح١ماقی گفٌحه هیاو ؾو کٍىق يباٌؿ و ٬ؿقت يىؼاوحه ای آو قا پؿیؿ آوقؾ.
-54هحكشن :هکحب هلی گكایی.
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٠باقت هایی يىیى هايًؿ "شهايی کكؾو" و "هحّل کكؾو ا٬حّاؾ شهايی" ،بًا ٌؿ .ؾق اِل ،گكوهـی هًحؽـب ال ٬ـؿقتهای ِـً١حی ٤كبـی،

بخص اول
به گ٩حهی قوؾی هاجی ،5هىقغ بكشىحهی ؾوقاو ِ٩ىی " هًگاهی که بالؾه ا٬حّاؾی ایكاو ياًٌاؼحه و به اظحمال لیاؾ ٤یك ٬ابل ًٌاؼث اوث،
آٌکاق اوث که وهن آو ؾق ١٨الیثهای ا٬حّاؾی شهايی يىبث کن بىؾه اوث6 " .هكچًؿ ایى ٕ٬یه يبایؿ بك آو ؾاللث ؾاٌحه باٌؿ که ،جـأذیك
ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه به گىيهای بی قبٗ و یا ه١ؿوم بىؾه اوث .ایى هىئله به ؾلیل یک اِل واؾه اوث که :ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىی ال ٬كابـث
ش٥كا٨یایی ظیاجی هیاو ٌك٬ی که جىلیؿ کًًؿهی ٠مؿه و اقوپای گكوًهای که هّك ٦کًًؿه اوث ،بكؼىقؾاق بىؾ .يؽىـحیى ؾلیلـی چـكا جـأذیك
ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه همکى اوث ؾق ه٭ایىه با ایالثها و اهپكا٘ىقیهای هلثهای بمقگجك کمكيگ ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه باٌؿ ،ایى
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

اوث که ا٬حّاؾ ؾق هٕمىو جصاقی ٠مل يکكؾ .آيگاه که ا٬حّاؾهای جصاقی جك ال ج١اؾل بیٍحكی هیاو ج١ؿاؾ کاالهای واقؾاجی و ِاؾقاجی ٕو
هٙ١ىٌ ٦ؿو به آؤ بكؼىقؾاق ٌؿيؿ ،ا٬حّاؾ ایكاو ؾقّ٠ك ِ٩ىی به ٘ىق يىبی ؾق لهیًهی ایى شىايب اِلی ،يا هح١ـاؾل بـىؾ .اوـح٩اؾه ال
ً
واژهی " ياهح١اؾل "الماها به هً١ای ياپایؿاقی و یا ٔ ٧١يیىث ،اها به بیاو ؾ٬ی ٫جك اقائـهی قاهـی هًعّـك بـه ٨ـكؾ ؾق لهیًـهی هـك آيچـه ؾق
شایگاهی که ا٬حّاؾ ّ٠ك ِ٩ىیه به ٘ىق کلی ؾق يٝام ا٬حّاؾی شهايی بمقگجكی ٬كاق ؾاٌـث ،هیباٌـؿ .ایـكاو ؾق ّ٠ـك ِـ٩ى یه قٌـؿی
ا٬حّاؾی جىوٗ وكهایه گفاقی ؾق ظمل و ي٭ل جصاقی و یا همکاقی جصاقی ،با ٠بىق کاالها و ؼؿهات ال ٘كی ٫هىیكی هىقؾ جأییؿ و جعـث
يٝاقت و قویؿو آوها به ه٭ّؿ يهایی ،ایصاؾ کكؾ .هًٙ٭ه ی ش٥كا٨یایی که ایى ه٭اله به آو ؼىاهؿ پكؾاؼـث ؾق پـاییى جّىیكٌـماقه ی یـک
هٍؽُ ٌؿه اوث .آيچه که ي٭ٍه به جّىیك کٍیؿه اوث ،بؽٍی ال هصمى٠هی ي٭ٍههای کحابؽايهی پكی کاوحايیؿا 7ؾق ؾايٍـگاه جگـمان
اوث .ایى ي٭ٍه شمئیات جّىیكی ٨ى ٪ال١اؾهای قا ٬یؿ هی کًؿ چًاو که هكکمیث ایكاو قا هیاو ٌك ٪و بالیگكاو بمقگ ٤كبی ،يٍاو هیؾهـؿ.
همچًیى ایى ي٭ٍه ٌیىههای جصاقی کهى قا ،که ؾق بؽًهای ب١ؿی ایى ه٭اله به آوها پكؾاؼحه ٌؿه اوث٬ ،یؿ هیکًؿ.

-5هحكشن :قوؾی هحی ٕ ٔrudi mattheeپكو٨ىىق جاقیػ ؾق ؾايٍگاه ؾالواقه ال وال  8335اوث .لهیًه کاقی او جاقیػ ویاوی و اشحما٠ی-ویاوی ایكاو و ؼلیس ٨اقن ؾق اوایل ؾوقه
شؿیؿ ٕقيىايهٔ اوث.
 6قوؾی هاجی " ا٬حّاؾ ّ٠ك ِ٩ىیه به ً٠ىاو بؽٍی ال ا٬حّاؾ شهايی " ؾق ایكاو و شهاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه ،ویكاوحاقی ٌؿه جىوٙىیلن ٨لىق ٕ ٔWillem Floorو اؾهىيؿ هكلیگٕ(London: I.B. Tauris, 2012), 31. .ٔEdmund Herzig
-7هحكشن :کحابؽايه پكی کاوحايیؿا ٕ ٔPerry–Castañeda Libraryکحابؽايه هكکمی ویىحن کحابؽايهای ؾايٍگاه جگمان ؾق آوحیى اوث .ویىحن کحابؽايه ایى ؾايٍگاه با بیً ال 3
هیلیىو ً٠ىاو کحاب ٌٍمیى ویىحن بمقگ کحابؽايهای ؾق هیاو ؾايٍگاههای آهكیکا هعىىب هیٌىؾ.
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جّىیك ٌماقهی یک :هىیك جصاقت شهايی
چًؿیى ٠ىاهل هٍاقکحی ؾق يحیصهی واؼحاق ياهحًاوب يىبی ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه وشىؾ ؾاقؾ .بكای هرـال ،بـه ي٭ـل ال هـاقجی " ؾق
ؾوقههای بالؾهی ا٬حّاؾی ،ایكاو ،با شم١یث کىچک و هًاب ٟهعؿوؾي ال بىیاقی ال هًا٘ ٫پكشم١یث ؾق شًىب و ٤كب آویا ٠٭ـب هايـؿ
قگـايی ظیـاجی بـكای
" 5با ایى ظال٠ ،لی ق٤ن ؾاٌحى شم١یحی به ايؿالهی ج٭كیبی ؾه هیلیىو ي٩ك ،هى١٬یث ش٥كا٨یایی ایكاو به ً٠ىاو " هكکـم بال
ّ
ٌماقی ال کاالها " 6به کاق ق٨ث .ایى هىئله ِاؾقات ابكیٍن به ٤كب ،ال قاه ؼٍکی و جصاقت ج١ؿاؾ لیاؾی هّك ٦کًًؿهی کاالهـا ال هًـؿ
و شًىب ٌك ٪آویا به ومث ٤كب ،ال قاه ؾقیا ،و ٠بىق ٨لمهای ٬یمحی به ومث ٌبه ٬اقهی هًؿ قا ؾق بكهی گیكؾ 7.بك اوـان ایـى هالظٝـات
بىیاق ههن اوث که هعكکهای ویاوی٨ ،كهًگی ،اشحما٠ی و ا٬حّـاؾی ،هیـاو ٤ـكب و شًـىب آوـیا ؾق٘ـىل ایـى ؾوقه ،بـه ً٠ـىاو یـک "
ٌؿه ،بایؿ ه٩هىهی بكقوی ٌؿه که هباؾالت ا٬حّاؾی ؾوقهی ِ٩ىیه قا به ً٠ىاو ا٬حّاؾی که يىبث به ٠٭یؿهی ٬بلی جأذیك ؼیلـی بمقگجـكی
بك جىو١هی ا٬حّاؾ شهايی هیؾايؿ قا بپفیكین.

9

بخص دوم
یکی ال ٌیىههای هباؾالت ا٬حّاؾی که هی جىايؿ به ً٠ىاو بهحكیى هرال بكای ایى " پیىوحگی هكجبٗ " باٌؿ ،هیجىايؿ جصـاقت و ي٭ـل و ايح٭ـال
ٌمًهای ٘ال و ي٭كه و ابكیٍن باٌؿ .ههن اوث ؾوباقه ؼا٘ك يٍاو کًین که " واٌ ٟ٬ؿو ایكاو ؾق ج٭ا٘ ٟهیاو ٠رمايی و وـكلهیى ه٥ـىلهـا،
ؾق هیاو ایى شكیاو هىح٭ین ٬كاق هیگیكؾ " :بكای ؾقک بهحك ایى شكیاو ،ؾق ابحؿا بایؿ ي٭ً و اب١اؾ قابٙهی هیاو ا٬حّاؾ ه٥ىل ها ،اقوپایی ها و
ِ٩ىی ها قا ؾق هٕمىيی اواوی بكقوی کًین .يمای ِاؾقات هباؾالت ا٬حّاؾی ؾق ّ٠ك ِ٩ىی ،به ٘ىق ٠مؿه ؾق لهیًهی جصاقت ابكیٍن
هكکمیث ؾاٌث .ابكیٍن به ً٠ىاو کاالیی بىیاق با اقلي ،به ؼّىَ ؾق اهپكا٘ىقی ٠رمايی و هًٙ٭هی هؿیحكايهی ٤كبی ،بـه ٌـماق هیآهـؿ.
ؾق هباؾالت ابكیٍن ،ایكاو به ؼىبی ،ویل ٬ابل هالظٝه ای ال ٘ال و ٌمًهای ي٭كه ال شايب ٤ـكب و ٌـمال قووـیه ؾقیا٨ـث کـكؾ;.اکرـك
جىلیؿات ابكیٍن ایكاو ،ؾق ي٭اٖ يمؾیک ؾقیای ؼمق ايصام هیگك٨ث < .هكچًؿ ،هًا٘ ٫ا٘كا ٦ؾقیای ؼمق همیٍه جعث يٝاقت اهپكا٘ـىقی
ِ٩ىی يبىيؿ .ؾق ٘ىل ؾوقاو ولًٙث ٌاه ٠بان ٕ ٔ 8083-8322جّك٨ات ِ٩ىیه ؾق گیالو ،هاليؿقاو و شل٩ا ،هًصك به ههاشكت اشبـاقی

1 -Mathee, "The Safavid," 31.
2- Mathee, "The Safavid," 31.
3- Mathee, "The Safavid," 32.
4- Rudi Mathee, "Between Venice and Surat: The Trade in Gold in Late Safavid Iran," Modern Asian Studies 34, no. 1
(February 2000): 223, accessed October 12, 2016,
&http://uw8rw3ad9q.search.serialssolutions.com/?genre=article&issn=14698099&title=Modern%20Asian%20Studies
volume=34&issue=1&date=20000201&atitle=Between%20Venice%20and%20Surat%3A%20The%20trade%20in%20
gold%20in%20late%20Safavid%20Iran.&spage=223&pages=223255&sid=EBSCO:Historical%20Abstracts&aulast=Matthee,%20Rudi.
5 -Mathee, "The Safavid," 31
6- Mathee, "Between Venice," 223.
7- Mathee, "Between Venice," 228.
8- Linda K. Steinmann, "Shah 'Abbas and the Royal Silk Trade 1599-1629," Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies) 14, no. 1
(1987): 68, accessed February 11, 2017, https://www.jstor.org/stable/pdf/194456.pdf.
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پیىوحگی هكجبٗ "و يه به ً٠ىاو یک " يهاؾ ویاوی هصما و ؼىؾ ک٩ا"8قا بًٍاوین .بًابكایى ،پیً ال بكقوی بؽًهای ؼاِی ال ٌىاهؿ ج١یـیى

اقهًیها به ومث اِ٩هاو ٌؿ 5.وپهٌ ،اه ٠بان ٌكو ٞبه اوح٩اؾهی ووی١ی ال یهىؾیاو اهل اقهًىحاو ،ؾق شهـث جىوـ١هی هـإذك ؾق اهـك
جصاقت ابكیٍن ؾوقهی ِ٩ىیه به وىی هًا٘ ٫ا٬حّاؾی و کالو ٌهكها ؾق جماهی ي٭اٖ آویا و اقوپا ،يمىؾ .بـه ؼّـىَ ؾق لهیًـهی شل٩ـا،
ویكايیهایی به ؾوث ٌاه ٠باوؿق ؾوقهی شًگ هیاو ِ٩ىیها و ٠رمايیها ال  8045جا  8043که ؾق اؾاههی آو به ههـاشكت اشبـاقی هلـث
بىهی اقهًىحاو ،ؾق شهث بكايگیؽحى شل٩ای يى ،هًصكٌؿ ،يى٠ی بالقگايی پكذمكی ؾق ا٘كا ٦اِ٩هاو ايصام گك٨ث 6.شل٩ای يـى ؼیلـی لوؾ
به ؾلیل جىلیؿات ابكیٍن ٌهكه ٌؿ و جىشه ٌاه ٠بان قا به ومث ؼىؾ شلب کكؾ و ٌاه به اقهًیهای شل٩ا ظ ٫اهحیال ه١اهالت قا اؼحّاَ
ؾاؾ .به ی٭یًایى ظ ٫اهحیال ه١اهالت بىؾ که شل٩ای يى قا به ومث " قؾههای بـاالی هى٨٭یـث ا٬حّـاؾی " 7وـى ٪ؾاؾ .ؾق قابٙـه بـا ه١ـاهالت
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وىم ؾقآهؿ کاالهایی که جعث ً٠ىاو وکههای ٘ـال و
هاجی بیاو هیکًؿ " هًب١ی شؿیؿ يٍاو هیؾهؿ ،که قوویها هصبىق بىؾيؿيیمی ال یک ّ
ي٭كه ال ایكاو ؾقیا٨ث هیکكؾيؿ قاپكؾاؼث کًًؿ 8.هیجىايین الایى ا٘ال٠ات ایى ه٩هىم قا اوحًباٖ کًین ،کـه ایـكاو ؾق ّ٠ـك ِـ٩ىی جصـاقجی
هالاؾ قا با بالیگكاو بمقگ ٌمال و ٤كب بك٬كاق کكؾ .هكچًؿ ،يمیجىاو هٍابه ایى ٕ٬یه قا ؾق لهیًهی قوابٗ بالقگايی بـا همىـایگاو آوهـا ؾق
٤كب و شًىبٍك٬ی بیاو کكؾ .بمقگجكیى ٌكیک جصاقی ایكاو ؾقّ٠ك ِ٩ىیه ،ؾق ياظیهی ٌك ٪اهپكا٘ىقی ه٥ىلها ؾقهًؿووحاو بىؾ .به ٘ىق
يىبی ،ا٬حّاؾ هًؿووحاو جعث ولٙهی اهپكا٘ىقی ه٥ىلها ،وهام هحًى ٞبىیاق لیاؾی ؾق لهیًـهی واقؾات و ِـاؾقات يىـبث بـه هبـاؾالت
ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىیه ؾاٌث .بكای هرال ،ؾق ٘ىل ٬كو ه٩ؿهن ،اوبها ،هیىههاٌ ،اهیىها ،هكشـاوهـا ،ؼـم وـمىقّ ،پكپكيـؿگاو،

کثهای ؼم ؾاق و٩یؿ ،آیًهها ،هه و آهى ،به جًهایی ال واقؾات ٠مؿهی ه٥ىلها ال ومث آویای هكکمی و قوویه بىؾيؿ .9همچًیى ؾق قابٙه
با ِاؾقات ،ه٥ىلها ؾق لهیًههای ج١ؿاؾ و ايىا ٞکاالها و ؼؿهات ِاؾقاجی ،شای ِ٩ىیها قا پكکكؾيؿ .بؽً ٠مؿهی ِـاؾقات ه٥ـىل هـا
هحٍکل الجىلیؿ کاالهایی ؾق شهث هٙالبات اقوپاییها و ؾیگك هًا٘ ٫بىؾ .بكؼی ال ایى کاالهای های جىلیؿ ٌؿه ،لبانهـای يؽـی ،قيـگ
يیل ،:بكگ جًباکى ،اؾویهها ،جكیاکٌ ،کك ،لبانهای ابكیٍمی ،يػ ،يمک ،ههكه ،بىقه; ،لقؾچىبه ،الک< ،هىم= ،و ايىا٨ ٞكاواو هىاؾ هؽؿق قا
ؾق بكهیگك٨ث .بًابكایى ،ج٩اوتهای هیاو ؾو ا٬حّاؾ ،ؾق ه٭یان بمقگجك ،هیجىايؿ ؾق لهیًهی ؾوحكوـیهای ووـی ٟو گىيـاگىو ایصـاؾ ٌـؿه
جىوٗ ه٥ىلها و ٨كهايكوایاو ِ٩ىی ؾق آو لهاو ،بكقوی ٌىؾ .به ي٭ل ال اوح٩ى ؾیل" 54بكای ٨كهايكوایاو ه٥ىل ،همیى به ؾوث گك٨حى جىايایی
ا٬حّاؾ آلاؾ ؾق لهیًهی کىب و جصاقت ،که به آوها ایى اهکاو قا هیؾاؾ که هك آيچه ؾق اِل جعث ً٠ىاو ویاوث اّ٬ـاؾی
اؾاقهی پك ٬ؿقت
ّ
1 -10 Steinmann, "Shah 'Abbas," 71.
2- Sebouh David Aslanian, From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian
Merchants from New Julfa (Berkeley: University of California Press, 2011), 23, accessed March 30, 2017,
http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pp9cg.8.
3 -Aslanian, From the Indian Ocean, 42.
4- Mathee, "Between Venice," 228.
5- Muzzafar Alam, "Trade, State Policy and Regional Change: Aspects of Mughal-Uzbek Commercial Relations, C.1550-1750," Journal of
the Economic and Social History of the Orient 37, no. 3 (1994): 208, accessed October 12, 2016, DOI:10.2307/3632256.
 :هحكشن :ؾق گفٌحه ،يیل به ِىقت ٘بی١ی ال گیاهاو گك٨حه هی ٌؿ و ایى ٨كایًؿ ال يٝك ا٬حّاؾی بىیاق ههن بىؾ ،چكا که قيگ آبی بىیاق کمیاب بىؾ .اها اهكوله ،هماقاو جى يیلی کهوااليه جىلیؿ هیٌىؾ ،به ِىقت هًّى٠ی به ؾوث هیآیؿ .قيگ آبیی ٌلىاقهای شیى ال يیل اوث.
;-هحكشن :بىقه که يمک ایكايی يیم ياهیؿه هیٌؿ ؾق ایكاو و ؼاوقهیايه ٬ؿین بیٍحك جىوٗ لقگكاو بهکاق هیق٨ث .بىقه قا يمک جلػ همهای جىِی ٧هیکكؾيؿ که ال آب ؾقیاچههای آویا
و چیى و جبث و هًؿووحاو گك٨حه هیٌؿ .بىقه اقهًی ،بىقه و٩یؿ و بىقه ولمايی ال ايىا ٞآو بىؾ.
<-هحكشن :هاؾهی ايگن هايًؿی که ال بؿو بكؼی ظٍكات به ویژه  laccifer laccaهیجكاوؾ و ال آو الک الکل و ٤یكه هیواليؿ.
=هحكشن :هًٝىق هىهی که ؾق شهث ههك و هىم اوح٩اؾه هیٌؿ ،اوث.54-هحكشن Stephen Dale :هىقغ اوالهی اوث ،جؽُّ او ؾق جؿقیه واظؿهایی ؾق لهیًه ی شهاو اوالم ؾق ٌك ،٪به ؼّىَ ؾق هًؿ ،ا٥٨ايىحاو ،ایكاو و آویای هكکمی
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جصاقت آلاؾ ؼاقشی وشىؾ ؾاٌث قا ؾاٌحه باًٌؿ ،لفت ؾاٌث ،ؾق ظالی که ٌاه ٠بان کاپیحالیىن ؾولحیى بالاقبىث گكایی 5به وـبک ایكايـی
بكای جىلیؿ و جىو١هی بیٍحك بكای ؤ١یث ا٬حّاؾی آویب پفیك ٬لمكوی ؼىؾ ،جأویه کكؾ 6.ظائم اهمیث اوث ؼا٘ك يٍـاو کًـین کـه ،ؾق
هك ظال آ٤ال و پایاو هیماو جأذیك ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ؾوقهی ِ٩ىیه با ولًٙث ٌاه ٠بان يبىؾ .گكچه ایى هىئله که ؾق ٘ىل ؾوقاو وـلًٙث او،
اهپكا٘ىقی به يهایث ٤ایث ؼىؾ قویؿ ،هیجىايؿ هىقؾ بعد واٌ ٟ٬ىؾ .ؾق ایك ّاو ّ٠ك ِ٩ىیه ،ؾق قابٙه با " ٌكایٗ ا٬حّاؾی آویب پفیكجك "،

ِ٩ىیها والهاو ؾهی " کىكی بىؾشهاي قا با ٌبه ٬اقهی هًؿ که ؾق شایگاه هؽال ٧هى١٬یـث کٍـىق ٬ـكاق ؾاٌـث ،ؾق ه٭ابـل اهپكا٘ـىقی
ّاؾی ایكايؿق ّ٠ك ِـ٩ىی بـىؾ کـه قٌـؿی ا٬حّـاؾی قا بـا بهـكه
کالهبكؾاقی ا٬ح
٠رمايی و قوویه " 7قا ٨كاهن کكؾيؿ .ایى ،به ؾلیل ویاوث
ّ
ّ
بكؾاقی ال هى١٬یث ش٥كا٨یایی و جاکیؿ بك هباؾالت و يه جىلیؿات کاال ،به اوحرًای ابكیٍن ،آ٤ال کكؾه بىؾ .بًـابكایى ،ایـكاو ؾق ّ٠ـك ِـ٩ىی،

ٌمًهای ٘ال و ي٭كه ،که ال قاه جصاقت ابكیٍن با ٤كب ٌبه ٬اقهی هًؿ که به ّ٬ؿ ایصاؾ ج١اؾل ؾق کىـكی بىؾشـهی ؼـىؾ ايصـام هیٌـؿ،
يحیصه ؾاٌث.

جّىیك ٌماقهی ؾو :هىیك جصاقت آویای هكکمی
هباؾلهی ٌمًهای ٘ال و ي٭كه ،هیاو ِ٩ىی ها و اهپكا٘ىقی ه٥ىل ها هعكکهای پیچیـؿهای قا ال هبـاؾالت ا٬حّـاؾی ؾوقهی ِـ٩ىیه ،بـه
جّىیك هیکٍؿ .ؾق لهیًهی هباؾلهی ٌمًهای ٘ال و ي٭كهی ٤كبی و ابكیٍن ٌك٬ی ،يـه ٌـمًهای ٘ـال و ي٭ـكهی واقؾاجـی ،و يـه جمـاهی
 -5هحكشن :بالاقبىث گكایی ٕهٍهىق به وىؾاگكاییٔ یا هكکايحیلیىن ٕبه ٨كايىىی ٔMercantilisme :ؾیؿگاهی اوث که ؾق آو ،هماهًگی قاهبكؾی و همىىیی وىؾها هیاو وىؾاگكاو
وىؾاگكاو و کاقؾاقاو ٨كهايكوایی ٌکل هیگیكؾ.
2- Stephen Dale, Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600-1750 (Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge,
1994), 32, accessed October 24, 2016,
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GqEWw_54uVUC&oi=fnd&pg=PR9&dq=kandahar+trade+safavid&ots=WtYlhmZS18&sig
=P1AGTY9YIIdCYH_Om_T9shaHB90#v=onepage&q=kandahar%20trade%20safavid&f=false.
3- Mathee, "Between Venice," 229.

ججارت عصر صفىی در طىل لرو هفذهن :هبادالت الحصادی ایراو

کاالی ٬ابل ِؿوقی ؾق ٠ىْ کاالهایی که ال ٌبه ٬اقهی هًـؿ واقؾ هیکـكؾ ،جىلیـؿ يکـكؾ .پیاهـؿ اِـلی ایـى ویىـحن ،ؾق ِـاؾقات ايبـىه

ابكیٍنهای ِاؾق ٌؿه ،ؾق اِل بكای ایكاو يبىؾيؿ .بكؼی ال ؼاوحگاههای ابكیٍن ؾق ٌك ٪و ؼاوحگاه ٌمًهای ٘ال و ي٭كه ؾق ٤كب ٬ـكاق
ؾاٌث .بك پایه ی ج١كی٩ی ال هباؾالت ا٬حّاؾی ،اکرك کاالهای هفکىق ،هیچ گاه به ٘ىقکاهـل ا٬حّـاؾ ؾاؼلـی ایـكاو ؾق ّ٠ـك ِـ٩ىیه قا ٨ـكا
يگك٨ث .ایى پؿیؿه هیجىايؿ هًگام بكقوی هعكک هاییکه هباؾالت ٌمًهای ٘ال و ي٭كهی ٤كبی ،بكای ج١ؿاؾ کریك اؾویـههـا ،هًىـىشات و
ؼؿهات واقؾاجی ال هًؿ ،ؾقبكهیگكيؿ ،ؾوباقه بكقوی ٌىؾ .بؽً ٠مؿهای ال ایـى هـىاقؾ همچًـیى هّـاق ٦ؾاؼلـی قا ؾق بكيمیگیـكؾ .ؾق
ً
٠ىْ ،بكای ایصاؾ ج١اؾل ؾق کىكی بىؾشهای که ٬بال ـکك ٌؿ و کاالهای واقؾ ٌؿه الهًؿ که بكای به ؾوث آوقؾو ٘ال ؾق شهث جالي بـكای
جىهیل هح١اؾل کكؾو کىكی بىؾشه به ومث ٤كب ٨كوحاؾه هیٌؿ٘ ،ال به هًؿ ِاؾق هیٌؿ.
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بخص سىم
په ال ایصاؾ هباؾالت ا٬حّاؾی ؾق ؾوقهی ِ٩ىیه که ؾق ظ٭ی٭ث ي٭ً ههمی ؾق ٘ىل ؾوقهی ظىان جىوـ١هی ا٬حّـاؾ شهـايی ای٩ـا کـكؾ،
ظاال هیجىايین اوحؿالل های هباؾالت کاالها و ؼؿهات ایكاو ؾق ٌك٤ ٪كب قا ال يمایی يمؾیک جك بكقوی کًین .بؽً شـؿا يٍـؿيی ایصـاؾ
جصاقت وىؾبؽً ؾق ٬لمكوی ِ٩ىیه ،ؾق لهیًهی ؼل ٫هعیٙی ؼىٌایًؿ و آلاؾ بكای اؾاقهی ه١اهالت جصاقی ،هكکمیـث ؾاقؾ .ؾق هى١٬یـث
اقوـالی ٌـك ٪و ٤ـكب بـىؾ ،ايصـام هیٌـؿ .بك٬ـكاقی يٝـام
ش٥كا٨یایی ه١یى ٌؿهی ایكاو ،بىـیاقی ال ه١ـاهالت ،کـه ؾق وا٬ـ ٟکاالهـای
ّ

ایی ؾ٬ی ٫یکی ال قاههای جكویس ٨كِثهای جصاقی ؾق هكلها ،ؾق ایك ّاو ّ٠ك ِ٩ىی بـىؾ .کاقوايىـكاها ٌـبیه بـه هحـلهـا بىؾيـؿ.
کاقوايىك ّ

وـىؾ آو
کاقوايىكا ها ا٤لب ؾق هىیك ق٨ث وآهؿ هکكق بالقگاياو هىا٨ك بىؾيؿ و به وك٠ث به شایگاهی اواوی بكای ١٨الیثهای
بالقگايی پك ّ
ّ

بالقگاياو جبؿیل ٌؿيؿ 5.باجىشه به قاههای جصاقی ه١كو ،٦کاقوايىكا ها يیم هیجىايىحًؿ ؾق هىیكو٩كهای لیاقجی ٬كاق ؾاٌـحه باٌـًؿ و ؼیلـی
لوؾ به شایگاهی هٍابه با ،بالاقهای بمقگ هكاکم ٌهكی ایكايیاو جبؿیل ٌىيؿ 6.بىیاقی ال ایى قاههـا ال اهپكا٘ـىقی اِـ٩هاو هیگفٌـحًؿ .ؾق
جماهی ؼاوقهیايـه جبـؿیل
ؾوقهی ولًٙث ٌاه ٠بان ،اِ٩هاو به پایحؽث بی ق٬یب ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىی و یکی ال هكاکم بمقگ ا٬حّاؾی ؾق
ّ
ٌؿ .ایى يکحه ای اوث ،که بك پایهی آهاق ٝ٠ین شم١یث اِ٩هاو به جاییؿقویؿه اوث .پژوهٍگك ٨كايىىی ژاو ٌاقؾو ،7کىـی کـه و٬ـحً قا
ؾق ٘ىل ٬كو ه٩ؿهن ؾق اِ٩هاو گفقايؿ ،شم١یحی بال ٣بك  3444ي٩ك که ؾق ایى ٌهك ليؿگی هیکكؾيؿ قا جؽمیى هیليـؿ  .8ال ایـى گفٌـحه،
9
ٌماق بالقگاياو هًؿی ؾق اِ٩هاو ،به  83444ي٩ك قویؿه اوث :.قوٌى اوث کـه اِـ٩هاو ،بـه
ژاو ؾیحیىويى ؾق وال  ،8004جؽمیى لؾ که ّ

جصاقی آویای هكکمی ٨كوحاؾه هیٌؿيؿ ،جبؿیل ٌؿ .کماکاو که کاالها و وكویه هـا و
ٙ٬ب جصاقی کاالها و ؼؿهاجی که به ومث قاههای
ّ

ا٬حّاؾ ّ٠ك ِ٩ىیه قا ٨كا گك٨حه بىؾ ،بىیاقی ال آو به ي٭اٖ ؾیگك ِاؾق هیٌؿيؿ .ظٕىق ؼؿهات کاقوايىكا ها اؾ٠ـایی ؾیگـك قا ؾق
٨لمات،
ّ
لهیًهی اؾاههی شكیاو کاالها و ؼؿهات ؾق ؾوقهی ایك ّاو ّ٠ك ِ٩ىی بیاو هیکًؿ.
"1- Derek Bryce, Kevin D. O'Gorman, and Ian W.F. Baxter, "Commerce, Empire and Faith in Safavid Iran: the Caravanserai of Isfahan,
International Journal of Contemporary Hospitality Management 25, no. 2 (2013): 205, accessed September 7, 2016,
doi:10.1108/09596111311301603.
2- Bryce, O'Gorman, and Baxter, "Commerce, Empire," 205.

7هحكشن :ژاو ٌاقؾو ٕ 80ٕ ٔJean Chardinيىاهبك  3–8005ژ ٔايىیه  ٔ8785شىاهك٨كوي و شهايگكؾ ٨كايىىی بىؾ که کحاب  84شلؿی ?و٩كهای ّوك ژاو ٌاقؾو> به ً٠ىاو یکی ال
ٔ
ؾقباقه ایكاو و ؼاوقيمؾیک بكٌمكؾه هیٌىؾ .ایى کحاب بكای اولیى باق ؾق ایكاو با يام ?ویاظحًاهه ٌاقؾو> با جكشمه هعمؿ ٠باوی جىوٗ هىوىهی
بهحكیى کاقهای پژوهٍگكاو ٤كبی
ّ
هٙبى٠اجی اهیك کبیك ؾق وال  8553هًحٍك ٌؿه اوث.

4- Dale, Indian Merchants, 9.
9هحكشن Jean de Thévenot :گكؾٌگك ٨كايىىی بىؾ که به ومث ٌك ٪و٩ك هیکكؾ.
6- Scott C. Levi, "India xiii. Indo-Iranian Commercial Relations," iranicaonline.org, last modified 2012, accessed September 7, 2016,
http://www.iranicaonline.org/articles/india-xiii-indo-iranian-commercial-relations.
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با جىشه به کاقوايىكا ها ،بؽً بًیاؾی هباؾالت ا٬حّاؾی ایكاوٌ ،بکهی گىحكؾه قاههای جصاقی ای که جىوـٗ بالقگايـاو بـكای ظمـل و ي٭ـل
کاالها و ؼؿهات ،ؾق ؾاؼل و ؼاقز کٍىق اوح٩اؾه هیٌؿ ،بىؾ .ظمل و ي٭ل کاالها و ؼؿهات ،قاههـای لهیًـی و ؾقیـایی و ؾیگـك قاههـای
بیٍحك ًٌاؼحه ٌؿه قا هی٘لبیؿ .بكای هرال ،قاههای جصاقی ؾقیایی ال بًؿق٠بان جا وىقات 5بكای جصاقت با هیماو گىـحكؾهی ٨لمهـای ٬یمحـی
هیاو ِ٩ىی ها و اهپكا٘ىقی ه٥ىل ها ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه بىؾ 6.هیجىاو اوحؿالل کكؾ که ،اهمیث هحمایل ٌؿو ً٬ؿهاق به وـمث شًـىب ،بـه
ؾلیل قوابٗ جصاقی ال ٘كی ٫قاههای ؾقیایی ،بىؾ .ؾق ظالیکه به ٘ىق يىبی هیجىاو اوحؿالل کكؾ که جأذیك هحمایل ٌؿو کابل به ومث ٌـمال
يیمبه ؾلیل هصاوقت با قاههای جصاقت ابكیٍن ال قاه لهیًی بىؾ که به " قاه ابكیٍن " هٍهىق ٌؿ .ؾق لهیًهی ٨كاهن کكؾو جىا٨٭ی همه شايبه بـه
ً٠ىاو هبعری ؾقباقهی آيچه که چگىيه کاقواو ها ؾق هیاو آویای شًىبی ،هكکمی و٤كبی ،و٩ك هیکكؾيؿ ،ها قاههای جصاقی ً٬ؿهاق–اِـ٩هاو
و ظىلهی بلػ ؾق ا٥٨ايىحاو يىیى ،هىٌکا٨ی هیکًین.

-5هحكشنٌ :هكی ؾق هًؿووحاو-
2- Mathee, "Between Venice," 233.
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جّىیك ٌماقهی وه :کاقوايىكای هكيصاب ؾق لهاو ظال  -کاٌاو-ایكاو
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جّىیك ٌماقهی چهاق :قاههای کلیؿی جصاقی و هًا٘ ٫کالو ٌهك ٕ .8اِ٩هاو ٌ .8یكال  .5هكهم  .0هكات ً٬ .3ؿهاق .هكات  .7کابل .2
پیٍاوق  .3الهىقٔ
ؾق ظیى بعد ؾقباقهی قاه ً٬ؿهاق-اِ٩هاو ،ههن اوث ؼا٘كيٍاو کًین که ؾق وا ٟ٬ایى قاه ؾق الهىقآ٤ـال ٌـؿ ،و يـه ً٬ـؿهاق .هكچًـؿ کـه،
هىیك شاؾه ای الهىق به ً٬ؿهاق بىیاق ًٌاؼحه ٌؿه اوث .ؾق٠ىْ ،ها جمكکمهاو قا بك قاهی که ال ً٬ؿهاق ٌـكو ٞهیٌـىؾ ،هیگـفاقین 5.بـه
گ٩حهی ویلن ٨لىق 6و اؾهىيؿهكلیگً٬ " 7ؿهاق ،هًب ٟؾقآهؿ بىیاق ههن بكای ایكاو بىؾ ،و همچًیى ایى اهمیث يیـم هیجىايـؿ جىٔـیعی بـكای
کٍمکًهای هحًاوب يٝاهی ،هیاو ه٥ىل ها و ِ٩ىی ها ؾق لهیًه آيکه چه کىی بایؿ
بالقگايی بكیحايیایی ؾق ٌك ٪هًؿووحاو ؾق وـال
کًحكل ٌهك قا به ؾوث بگیكؾ ،باٌؿ 8" .به ي٭ل ال ،قیچاقؾ اوحیل 9و شاو کكوجك ،:ؾو ٌكکث
ّ

 " :8080بالقگاياو هًؿی ؾق الهىق گكؾهن آهؿه بىؾيؿو بؽً ٝ٠یمی ال پىلهای ؼىؾ قا ؾق کاالها وكهایه گفاقی کكؾه بىؾيـؿ ،و ؼىؾٌـاو
به کاقواوهایی بكای قؾ ٌؿو ال کىهىحاوهای ً٬ؿهاق به ومث ایكاو هلع ٫هیٌؿيؿ .قاهی که ؾق اِل بـكای قؾ ٌـؿيؿ و لاؾه و یـا چهـاقؾه

1 -Willem Floor and Edmund Herzig, eds., Arduous Travelling: The Qandahar-Isfahan Highway in the Seventeenth Century (London:
I.B.Tauris, 2012), 208, accessed September 7, 2016,
https://books.google.com/books?id=HZNpBgAAQBAJ&pg=PA207&lpg=PA207&dq=arduous+travelling:+the+qandahar+isfahan+highway+
willem+floor&source=bl&ots=Hc57cy5JdM&sig=InNZgwg9CXrU9g3kvzVXb_4LT4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHx9e71_3OAhXIm
R4KHcj3CS8Q6AEIHDAA#v=onepage&q=arduous%20travelling%3A%20the%20qandahar%20isfahan%20highway%20willem%20flo
ٔ
6هحكشن :ویلن ٨لىق ٕٕ ٔWillem Floorل ٔپژوهًؿه جاقیػ اهل هلًؿ اوث.
اؾه  ٔ8308کاقًٌان ايكژی و

or&f=false.

7هحكشن Edmund Martin Herzig :پكو٨ىىق ،هىقغ و يىیىًؿهی بكیحايیایی.4 -Floor and Herzig, Arduous Travelling, 209.
5- Richard Steel
6 -John Crowther
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هماق ٌحك باقبك ،که پیً ال آو به يؿقت بكای قؾ ٌؿو وه هماق ٌحك اوح٩اؾه هیٌؿ ،و ب٭یهی آوها بایؿ ال ٘كی ٫شـاؾه و یـا ٌـهك اوقهیـىن

5

ٌـماق
گفق هیکكؾيؿ ،ج١كیٌ ٧ؿه بىؾ 6".ال ایى قو ،هیجىايین اوحًباٖ کًین که بالقگاياو هًؿی ال ٌحك به ً٠ىاو ٌگكؾی بكای ظمـل و ي٭ـل
ّ
هكهـم يـى اوـح٩اؾه
ٝ٠ین کاالهاو ؼؿهات ال قاه ً٬ؿهاق-اِ٩هاو ،اوح٩اؾه هیکكؾيؿ .بٕ١ی ال ایى کاقواوهای ٌحك ،ال قاه ٨ك٠ـی الوـمث
ّ
هیکكؾيؿ .بكای ه٥ىل ها بؽً ٝ٠ین قوابٗ جصاقیٌاو با ایكاو ،ؾق الهىق آ٤ال هیٌؿ و پایاو هیا٨ث .هكچًؿ ایى ٕ٬یه يبایؿ اهمیث ب٭یهی
قاه ها که ال ً٬ؿهاق جا ا ِ٩هاو ،کٍیؿه ٌؿه بىؾيؿ قا ،به ؼّىَ ؾق ایكاو ّ٠ك ِ٩ىی ،کن يٍاو ؾهؿ .بالقگاياو بكای ايحؽـاب قاه لهیًـی و
با قاه ؾقیایی آلاؾ بىؾيؿ .ؾق ظ٭ی٭ث بىحه به هى١٬یث هکايی ٌؽُ ،ج٩اوت ٬یمث هیاو ؾو قاه آبی و لهیًی ٬ابل ه٭ایىـه بـىؾ 7.بىـیاقی قاه
ؾقیایی قا ايحؽاب هیکكؾيؿ ،اها ا٨كاؾی که قاه لهیًی قا بكهی گمیؿيؿ ،بیٍحك هىا ٟ٬ؾق جالي بىؾيؿ جا به ؾق هىیكٌـاو بـه وـمث ه٭ّـؿیکه
پیً جك ـکك ٌؿ ،هؿایث هیکكؾيؿ .با گفق لهاو ،به ل٬ ٧ٙىای يٝاهی ٌكکثهای جصاقی ؼـاقشی ،ؼىٌـبؽحايه قاههـای لهیًـی اهـى جـك
ٌؿيؿ .يمىيهی بكشىحهی ایى هىئله قا هیجىاو ؾق هباؾالت جصاقی که ؾق يحیصهی ؼّىهث هیاو ایكايیاو و پكج٥الی ها اج٩ا ٪ا٨حاؾ ،هٍـاهؿه
کكؾ 9.اوحیل و کكوجك ،هًگام گفق کكؾو ال ً٬ؿهاق ؾق هىیكٌاو ال ومث هًؿ به وىی ایكاو ،گماقي کكؾيؿ که " پیً الٌكو ٞایى ؼّـىهث
ً
ها ،ج٭كیبا وال  ،8080وااليه ،بیً ال ٌ 5444حكؾق قاه جصاقی ً٬ؿهاق – ایكاو جكؾؾ يمیکكؾيؿ همچًـیى ب١ـؿ ال آو وـال ،ج١ـؿاؾ آوهـا بـه
:
باق هك ٌحك  884الی  854قوپیـه بـىؾ،
 88444و ظحی ٠ 80444ؿؾ ،ا٨مایً یا٨ث٠ .الوه بك ایى ،اوحیل و کكوجك جؽمیى لؾيؿ که " اقلي ّ
ً
اقکیلىیی ي٭كهٔ هیقویؿ ;.هًگاهی که کٍمکً هیاو
م
ه
جى
82
الی
80
ٕ
قوپیه
هیلیىو
8.2
الی
8.0
به
ا
په اقلي کل جصاقت آو وال ،ج٭كیب
ّ
ّ
ه٥ىلها و ِ٩ىیها ال اؼحیاق ً٬ؿهاق ؼاقز ٌؿ ،ایى هىئله به بی ذباجی اهًیث قاههای لهیًی کمک کكؾ .بًـابكایى وـىؾ بیٍـحكی ؾق قاههـای

ؾقیایی ایصاؾ ٌؿ < .همچًیى ،بك اوان آهاق ؾوحه اول ال ايؿالهی کاقواو ٌحكهایی که ال قاه ً٬ؿهاق – اِ٩هاو ٠بـىق هیکكؾيـؿ ،ه٭ـؿاق کـل
وكهایهای که هیاو آو کاقواوها هباؾله هیٌؿ و يما ٞهمیٍگی ؾق شهث به ؾوث گك٨حى يٝـاقت بـك ً٬ـؿهاق ،بـؿوو ٌـک قاههـای جصـاقی
لهیًی ،بؽً ظیاجی قوابٗ ه٥ىل ها– ِ٩ىی ها و ههن جك ال آو هباؾالت ا٬حّاؾی ایكاو ؾقّ٠ـك ِـ٩ىی ،بىؾيـؿ .ؾق آؼـك بـه آهـاق هىيـث
اوحىاقت الً٩ىحىو= که ال پاؾٌاهی کابل ؼبك هیؾاؾ ،بك هیگكؾین ،جا هٍاهؿات او قا ال قاه جصاقی هحًاوب هیاو هًؿوها و ایكايیاو ال ٘كیـ٫
ً
اوحاو بلػ ؾق قولگاق يىیى ا٥٨ايىحاو ،بكقوی کًین١ٙ٬ ،.ا آو قاه جصاقی که ال هیاو بلػ و ایكاو هیگفٌث ،پیً ال لهايی که آهاق الً٩ىـحىو
که په ال و٭ىٖ اهپكا٘ىقی ِ٩ىی ها ؾق ظال يگاقي بىؾ ،يیم وشىؾ ؾاٌحه اوث٠ .الوه بك ایى ،به ؾلیل آو که آهاق ؾ٬یـ ٫کمـی ال قاههـای
جصاقی هايًؿ ایى ياظیه ؾق ؾيیا وشىؾ ؾاقؾ ،ایى هىئله ؾقهعؿوؾهی بكقویهای ایى ه٭اله ،يمیگًصؿ .به ي٭ل ال الً٩ىحىو ،هعؿوؾهی بلـػ،

پاؾٌاهی اوقهیىن ،پاؾٌاهی ای بىؾ که ال ٬كو ؾهن جا ٬كو ه٩ؿهن ،ؾق هباو ؼلیس ٨اقن و ؾق اهحؿاؾ جًگهی هكهم واٌ ٟ٬ؿه بىؾ.
  5هحكشن:ّ

2- Floor and Herzig, Arduous Travelling, 209.
3- Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.
4- Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.
5- Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.
6- Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.
7 -Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.
8 -Floor and Herzig, Arduous Travelling, 211.

 =هىيثاوحىاقت الً٩ىحىو ٕ 0 @Mountstuart Elphinstoneاکحبك  84 – 8773يىاهبك  ٔٔ84-88-8233ٕ 8233ویاوحمؿاق و هىقغ اهل پاؾٌاهی هحعؿ بكیحايیای کبیك و ایكلًؿبىؾ .او ب١ؿها ٨كهايؿاق بمبئی هًؿ ٌؿ و ؾق آو چًؿیى هإوىه آهىلٌی بكای هكؾم هًؿ جأویه کكؾ.
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ؾاٌحًؿ ،وىؾ ؼىؾٌاو قا لیاؾجك کًًؿ 8.ایى بالقگاياو که ال قاه ؼٍکی کاق هیکكؾيؿ ،جصاقجٍاو قا ال ٘كیـ ٫بىـیاقی ال کاقوايىـكاهایی کـه

که با قيگ لقؾ ؾق پاییى ٕجّىیك ٌماقهی پًسٔ هٍؽُ ٌؿه اوث " ،ؾقههای هیاو هًـؿوکً و قوؾ آهـى ؾقیـا " 5قا ٨ـكا گك٨حـه اوـث .بلـػ
اوحايی بىیاق ههن بىؾ کهبىیاقی ال هًاٌ٘ ٫مالی هًؿو کً ،و به گ٩حهی الً٩ىحىو اوحايی که شم١یحی بال ٣بك یک هیلیىو ي٩ـك ؾاٌـث  6قا
اقجبـا٘ی جصـاقی
ٌاهل هیٌؿ .آقي ؼاليی ،7هىقغ ،اٜهاق هیکًؿ " گفقگاه بلػ ،ؾق ي٭ٙهی ٨ى٬ـايی پٍـحههای بك٨ـی هًـؿوکً ،قاههـای
ّ
ا٥٨ايىحاو و اوقاویا بىؾ " .که هیجىاو آو قا ؾقپاییى که با قيگ ٬كهم هٍؽُ ٌؿه اوث ،هٍاهؿه کكؾ.
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جّىیك ٌماقهی پًس :قاههای جصاقی بلػ و هعؿوؾهی آو
الً٩ىحىو هٍاهؿه کكؾ که ٬بایل چاؾقيٍیى چىپاو ،ي٭ً اِلی قا ؾق ایى جصاقت به ً٠ىاو " واوٙههایی بكای ظمل کاالها و جأهیى کًًـؿگاو
ّ
ؾام " 8ای٩ا هیکًًؿ .ؾامهای ؼاِی که به ایًصا بكگكؾايؿه ٌؿيؿ شمو" اوبهایی با يژاؾ ٬ىی و ١٨ال " هىحًؿ ،که بلـػ ،هكکـم جصـاقت اوـب
اوقاویا اوث ،به واوٙهی آو هٍهىق ٌؿ 9.الً٩ىحىو ؼا٘ك يٍاو کكؾ ،که ایى اوبها با " ٌماق ٬ابل جىشهی "ِ ،اؾق هیٌؿيؿ .ایـى هىـئله
هیجىايؿ ؾق يمایٍگاههای هًؿ و یا " هأل ها " ،:شایی که اوبهایی ال يژاؾ جكکی و جكکمى ال بؽـً ٌـمالی هًـؿوکً و ا٘ـكا ٦بلـػ ،واقؾ
هیٌؿيؿ ; ،هٍاهؿه کكؾ .با ایى وشىؾ ،به ي٭ل ال شىن گمًم 5ایى اوبها " ابحؿا ،ؾق بالاقهای هعلی بلػ ،بؽاقا و هكات ٨كوؼحه هیٌؿيؿ.
1- Arash Khazeni, "The City of Balkh and the Central Eurasian Caravan Trade in the Early Nineteenth Century," Comparative Studies of South
24,2016,
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468,

(2010):
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no.

East

30,

Middle

the

and

Africa

Asia,

http://cssaame.dukejournals.org/content/30/3/463.abstract.
2- Khazeni, "The City," 468.
  7آقي ؼاليی :هىقغ ؾق لهیًههای جاقیػ ؾوقهی هؿقو ،اوح١ماق ؾق ؼاوق هیايه ،آویای شًىبی و ا٬یايىن هًؿ اوث.4- Khazeni, "The City," 468.
5- Khazeni, "The City," 468.
6 -melas
7- Jos Gommans, "The Horse Trade in Eighteenth-Century South Asia," Journal of the Economic and Social History
of the Orient 37, no. 3 (1994): 230, accessed February 11, 2017, https://www.jstor.org/stable/pdf/3632257.pdf.
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که ب١ؿها ،هك کؿام به هعل ٠كٔهی کاال بكای بالاقهای کىچک ایكايی جبؿیل ٌؿيؿ 6 " .همچًیى ؾق اؾاهه ،الً٩ىـحىو ؾق شهـث ظمایـث ال
ایى اؾ٠ا بك ایى هىئله جاکیؿ هیکًؿ ،که بهحكیى اوب هایی که ؾق ا٥٨ايىحاو وشىؾ ؾاٌحًؿ ؾق اِـل بـكای جكکىـحاوٌ ،ـمال کابـل و ً٬ـؿهاق
ب ىؾيؿ ،و آو شمئیاجی که ؾق قابٙه با يژاؾهای هؽحل ٧و ٬یمث آياو ،که بایؿ ؼكیؿاقی ٌىيؿ ،قا هیجىاو ؾق بلػ پیؿا کكؾ 7 .ؾق يهایث ،با جىشه
به آيچه که پیً جك ال ایى ـکك ٌؿ ،جصاقجی هالاؾ هیاو ه٥ىلهای هًؿی و ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىی ،وشىؾ ؾاٌث٨ .٭ٗ وه يى ٞکاال بىؾ که ایكاو
هی جىايىث بكای شبكاو کمبىؾ ها ،پیًٍهاؾ ؾهؿ .ؾق هىقؾ ؾو يى ٞالآو ها ،یً١ی ٘ال و ابكیٍن ،پـیً ال ایـى بعـد کـكؾین .کـاالی بىـیاقبا
اقلي ؾیگك ،اوب ها هىحًؿ .اوح٩ى ؾیل اٜهاق هیؾاقؾ ،ایكاو و جىقاو ،هًٝىق وكلهیى جىق8اوـث ،و یـا آوـیای هكکـمی ؾق ّ٠ـك يـىیى" ،
ّ

ٌماق لیاؾی اوب قا که ٨كهايكوایاو ه٥ىل٨ ،كهايؿهايى وىاقکاقايی که بك اوبهای اقلٌمًؿ وىاق هیٌؿيؿ ،پكوقي ؾاؾيؿ 9.ایى اوب ها ال
هیکكؾيؿ .بًابكایى ،بىیاقی هايًؿ جصاقت ٨لمهای گكايبها و ابكیٍن ،جصاقت چهاقپایاو ؾق ایكاو ؾوقهی ِ٩ىی ،با اوح٩اؾه ال قاههای جصاقی
آویای هكکمی که ؾق شهث ج٭ىیث جأذیك ایكاو به ً٠ىاو بالیگك اِلی ؾق ایى ا٬حّاؾ شهايی ؾق ظال قٌؿ به کاق ق٨ث ،بىؾ.
يحیجه گیری
چًؿیى ٠اهل اِلی که ؾق اقل یابی ؾؼیل هىحًؿ ،ؾق ٠یى ظال هباؾالت ا٬حّاؾی ایكاو ؾق ؾوقهی ِ٩ىی ،ي٭ً بىـیاق بـا اقلٌـی ؾق ٘ـىل
شهايی جاله ٌکل گك٨حه ،ای٩ا کكؾ .ؾق ابحؿا بىیاق ههن اوث که ؼـا٘ك يٍـاو کًـین ،ؾق لهـايی کـه ا٬حّـاؾ ایـكاو ؾق ّ٠ـك
جىو١هی ا٬حّاؾ
ّ
ِ٩ىی ،که اهکاو ؾاٌث به ؾلیل ايؿالهی کىچکً بىیاق ياچیم به يٝكبكوؿ ،په ال بكقوی ؾ٬ی ٫جك ،قوٌى اوـث کـه هیـماو ١٨الیثهـای

بالقگايی که ؾق هكلها اج٩ا ٪هیا٨حاؾ ،به ٘كل ٌگ٩ث آوقی لیاؾ ،و ٌایؿ به هماو ايؿالهی ایـاالت بمقگجـك ؾق آو لهـاو ،ؾاقای جًـى ٞبـىؾ.:
٤كب گكوًهی هّك ٦کًًؿه ٬كاق ؾاٌـث،
٠الوه بك ایى١٨ ،الیثهای ا٬حّاؾی ٨كاواو کهال هى١٬یث ش٥كا٨یایی ایكاو که هیاو ّ
ٌك ٪پك جىلیؿ و ّ
اوح٩اؾه هیکكؾيؿ قا ٌ٩ا ٦والی کكؾ٠ .الوه بك ایى قوابٗ پیچیؿهی ایكاو ؾق ّ٠ك ِ٩ىی با ه٥ىلهای هًؿبًیاو گفاق پایـه و اواوـی بـكای
بٕ١ی ال ههنجكیى قاههای جصاقی ؾق جمام آویا ،بىؾ .ؾق هصمى ٞبؿوو هكکايحیلیىن; هباؾالت ا٬حّاؾی ِ٩ىیها ،با جكویس شكیاو کاالها و
ً
ؼؿهات ال ٌك ٪به ومث ٤كب و بال١که ،قٌؿی که ا٬حّاؾ شهايی ؾق٘ىل ٬كو ه٩ؿهن جصكبه کكؾ ،هیجىايىث ٌؿیؿا بهث آوق باٌؿ .بـه
همیى ؾلیل ،ي٭ٍی که ا٬حّاؾ ایكاو ؾق ٘ىل ؾوقهی ِ٩ىیه ای٩ا کكؾ ،بكای پایه گفاقی ا٬حّاؾ يىیى شهايی به گىيه ای کـه آو قا هیًٌاوـین،
ٔكوقی بىؾ.

-5هحكشن Jos Gommans)ٕ :هع٭ ٫و هىقغ هلًؿی ؾق لهیًه های :جاقیػ شهايی ،جاقیػ اوح١ماقی ،جاقیػ اوایل هؿقو ،ا٬یايىن هًؿ ،هًؿووحاو ه٥ىل ،اهپكا٘ىقی های اوالهی
هؿقو ،اوالم شًىب آویا ،جاقیػ يٝاهی ،جاقیػ شهايی والی ،جاقیػ قوًٌ٩کكی و ٌكًٌ ٪اوی.
2- Gommans, "The Horse," 230.
3 -Khazeni, "The City," 468.
4 -Tur
5 -Dale, ―Indian Merchants,‖ 25.
6 -Mathee, "The Safavid," 31, 34, 35.
;هحكشن :هكکايحیلیىن ٕ ٔmercantilismیا هکحب وىؾاگكی ٨لى٩ه ای ٨كهًگی و ا٬حّاؾی بىؾ که يٝكاجی ؾق هىقؾ جصاقت بیىالملل اقائه کكؾ .ایى ؾیؿگاه ؾق ٬كوو ٌايمؾهن وه٩ؿهن ؾق اقوپا قواز ؾاٌث و ـؼایك ٘ال و ي٭كه قا بهً٠ىاو پایه ذكوت هلی و ٠اهلی ج١ییىکًًؿه ؾق بك٬كاقی هباؾالت ؼاقشی کٍىقها هیؾايىث.
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٘كی ٫قاههای جصاقی لهیًی ،هايًؿ قاه ً٬ؿهاق – اِ٩هاو و با گفٌحى ال اوحاوهایی هايًؿ بلػ ؾق ٘ىل هىیكؼىؾ ،به ومث هًؿووحاو ظكکث
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