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چکیده  

همزمان با گسترش روابط سیاسی میان ایران و گورکانیان هند، روابط تجاري نیز آغاز شـد. روابـط   

کـرد. بنـابراین،    در آغاز محدود بود و شاه عباس از حضور بازرگانان هندي در ایران جلوگیري می

اري بـا  حجم مبادلۀ کاال بین دو کشور بسیار ناچیز بود، اما بعد از مرگ شاه عباس اول، روابط تجـ 

ـترش یافـت، چنـدان کـه گورکانیـان هنـد بـه یکـی از          وجود اختالفات مرزي میان دو دولت گس

ـال    بزرگترین شرکاي تجاري ایران در دورة صفویه تبدیل شدند. با حضور  بازرگانـان و عناصـر فع

، روند تجارت میان ایران و گورکانیـان هنـد در   دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاري یکدیگر

با توجه به جایگـاه مهـم   هاي قبل رو به افزایش و توسعه نهاد.  ورة شاه عباس دوم نسبت به دورهد

روابط تجاري دو کشور در ایـن   روندبررسی در زمان شاه عباس دوم،  در اقتصاد ایران تجار هندي

اما روابط سیاسی تا چه حد بر روابط تجاري ایـران و هنـد عصـر شـاه      .خاصی دارددوره، اهمیت 

عباس دوم مؤثر بود؟ در این مقاله کوشش شده است روابط تجـاري ایـران و هنـد در زمـان شـاه      

عباس دوم مورد بررسی قرار گرفته و میـزان و نـوع اجنـاس و کاالهـاي مبادلـه شـده، مسـیرهاي        

بازرگانی و تأثیر روابط سیاسی بر تجارت دو کشور تشریح شود.
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  مقدمه

شـد، پـس از چنـد     تشکیل دولت صفوي، آغاز دوران جدیدي در ایران محسوب می

قدرتمند اسالمی مانند عثمانی، قابل مقایسه بـود.  هاي  قرن، نظام حکومتی ایران با دولت

هـاي جهـان مطـرح شـد و توجـه       المللـی بـه عنـوان یکـی از قـدرت      ایران در عرصۀ بین

هاي خارجی را به سوي خود جلب کـرد؛ از ایـن رو روابـط سیاسـی و      همسایگان و دولت

آنچـه   تجاري ایران و کشورهاي خارجی وارد دوران جدیدي شد. در آغاز دولـت صـفوي،  

هاي اروپـایی اهمیـت داشـت، ایجـاد روابطـی پایـدار و        براي ایران بیش از رابطه با دولت

سودمند با همسایگان بود تا بتواند ضـمن گسـترش قلمـرو و حفـظ حـدود و مرزهـا، در       

رقابت با آنها به عنوان قدرت برتر منطقه شناخته شود. شاه اسماعیل پس از تبریز، عـراق  

اً بخش بزرگی از قلمرو تـاریخی ایـران را زیـر سـلطه در آورد، امـا      عجم و خراسان، تقریب

نبردهاي او در آن سوي مرز خراسان و آن سوي مرز آذربایجان، با موانع بزرگـی بـه نـام    

  ازبکان و عثمانیان مواجه شد که حاکی از آغاز روابط خصمانه با دو دولت بود.

درهنـد کـه کردتوجهنکتهاینبهبایدصفوي،عصردرایرانوهندرابطۀدر باب

بـا تنگـاتنگی هر دو ارتباطبود کهحکومتیسلسلۀدودارايسیاسیلحاظبهزماناین

منطقـۀ درکـه گورکانیشاهبابرصفوي،حکومتآغازهاي سالدر. داشتندصفويدربار

مشـکالت ازتوانستصفوياسماعیلشاهسپاهراند، با یاري فرمان میامروزيافغانستان

  ).35: 1383قزوینی، وحید؛1384:2/1061روملو، (بکاهد ازبکانباخود

بـابر شـاه وصـفوي دربـار میـان هندگورکانیاندولتتشکیلتاحسنهروابطاین

لـودي ابـراهیم سـلطان سپاهتوانستشاهبابرق.932سالرجبهفتمدرداشت.ادامه

درراگورکانیقدرتمندامپراتوريآگرهودهلیفتحباآنپیدرودهدشکستراافغان

وضعیتایران،شرقدرگورکانیآغاز فرمانرواییبا). 201: 1392برازش، (نهد بنیادهند

بـدین سـبب   شـد، خـارج نخسـت دوستانۀحالتازصفويدربارامپراتوري واینروابط



شـیعه مذهبمروجصفويحکومتعمده که سیاست مذهبی دو حکومت تفاوت داشت:

  مذهب تسنّن پاي فشردند.برمروربهگورکانیانکهحالیدربود،

بـر نیـز، قنـدهار مالکیتسربرحکومتدومرزياختالفاتگذشته از این موضوع،

هنـد، ازبخـش ایـن درمقتـدر حکومـت ایـن کنـار در. گذاشـت  مـی تأثیرآن دوروابط

ارتبـاط نزدیـک داشـتند؛   صفويدرباربانیز،) دکن(هند جنوبدرکوچکهاي حکومت

حـامی همچـون صـفوي حکومـت بـه وبودنـد بـر مـذهب تشـیع   اغلبها حکومتاین

دوسـبب بـه وبودندمنصبصاحبایرانیاناغلبها حکومتایندرباردر. نگریستند می

نـوایی، (برقرار بـود  نیزایرانبااي دوستانهدربار، روابطدرایرانیانحضورومذهبعامل

  ).47و75: 1383

بـا سـو یـک داشـت: از ارتبـاط هنـد درحکومـت دوبـا صـفوي عصرایرانبنابراین،

باید خاطر نشان کرد که در ایـن   .دکناي منطقههاي حکومتبادیگرسويازوگورکانیان

  آید، منظور حکومت امپراتوري گورکانیان هند است. مقاله هر جا سخن از هند به میان می

همزمان با آغاز روابط سیاسی و فرهنگی، روابط تجاري میان دو کشور نیز آغاز شد. در 

ها بود و ایران از تجارت ترانزیتی ناشـی از   اوایل دورة صفوي، تجارت ایران در دست پرتغالی

شـد، بازرگانـان    سلطه آنها سودي نبرد، زیرا کاالهایی را که از هند به بخارا یا هرمز وارد می

رسـید. بالنـدگی    فرستادند و از تجارت با هند سودي به ایران نمی ی به سایر نقاط میپرتغال

اقتصاد پولی و رشد رونق و شکوفایی اقتصادي در دورة صفوي، در زمان سلطنت شاه عباس 

بایـد   اول به اوج رسید و پس از آن سیر نزولی پیمود. بنابراین، در زمان این پادشاه نیز، مـی 

یافـت.   ان و هند مانند روابط تجاري ایران با کشورهاي اروپایی گسترش میروابط تجاري ایر

هـا رهـایی بخشـید،     ها و محاصرة پرتغالی شاه عباس اول پس از آنکه ایران را از تهدید ترك

ها بـاز شـد و حجـم مبـادالت      توانست قندهار را در دست گیرد. پس از آن، سرحدات و راه

بل افزایش یافت، با این حال، از آنجا کـه شـاه عبـاس اول    هاي ق ایران و هند نسبت به دوره

مایل نبود پول از کشور خارج شود، میل نداشت کـه بانیـان هنـدي در ایـران بماننـد و بـه       

تجارت بپردازند، زیرا سخت اهل رباخواري بودند. بنابراین، تجارت ایران با هند در زمان شاه 



5/ سیاسی ـ نظامی ایالت و طوایف کرمانشاهان در روابط ایران و عثمانینقش 

وپایی افزایش نیافت. در زمـان جانشـینان شـاه    عباس اول مانند روابط ایران با کشورهاي ار

هاي تجاري با هنـدیان از میـان    عباس اول، به ویژه در دوران شاه عباس دوم که محدودیت

رفت، روابط تجاري با این کشور گسترش یافت و بسیاري از تجـار هنـدي در ایـران مقـیم     

  ).257: 1373شدند (االسالم، 

خواهد شد، تشریح روابط تجاري میـان دو دولـت   آنچه در این مقاله بدان پرداخته 

در زمان شاه عبـاس دوم اسـت. تـاکنون بـه سـهم معـامالت تجـاري و میـزان واردات و         

صادرات در دوران جانشینان شاه عباس اول به طور دقیـق پرداختـه نشـده اسـت. غالبـاً      

صورتی که اند، در مرگ شاه عباس اول را آغاز دوران انحطاط و افول دولت صفوي دانسته

حوادث تاریخی در دوران جانشینان شاه عباس اول، به ویژه شاه صفی و شاه عبـاس دوم  

کمتر از دورة پیشین نبود. شاه صفی از هیچ نظـر بـا عبـاس اول قابـل مقایسـه بـه نظـر        

رسد، اما چنانکه رویمـر بـه درسـتی تأکیـد کـرده اسـت، اگرچـه عالئـم کهولـت و           نمی

تـوان آغـاز    شاه صـفی را نمـی   سیزدة ساله شد، اما دورة فرسودگی در دولت صفوي آغاز

انحطاط قدرت صفوي دانست. در دورة شاه عبـاس دوم معلـوم شـد کـه دولـت صـفوي       

  تواند به حیات ادامه دهد. همچنان می

روابط سیاسی تجاري میان ایران و هند در دورة شاه عباس دوم، نسـبت بـه دوران   

دشاهی شاه عباس دوم، شاه جهان و اورنـگ زیـب در   پیشین افزایش یافت. همزمان با پا

آمیز بود، اما بروز اختالف بر سـر مسـألۀ    هند به قدرت رسیدند و روابط کماکان مسالمت

  قندهار و تحقیر اورنگ زیب از سوي شاه عباس دوم، روابط را مدتی تیره و تار کرد.  

ن دو منطقه داشت؟ حال باید دید که بروز اختالفات مرزي چه تأثیري بر تجارت ای

هاي قبـل ادامـه    آیا روابط سیاسی بر روابط تجاري مؤثر بود؟ آیا روابط تجاري مانند دوره

پرداختنـد؟ چـه کاالهـایی     یافت و تجار دو طرف همچنان آزادانه به معامالت تجاري مـی 

هـایی   شد؟ با توجه به مسألۀ قندهار، مبادالت تجاري از چـه راه  میان دو کشور مبادله می

گرفت؟ حضور تجار هندي در ایران و حضور تاجران ایرانی در هند چـه تـأثیري    انجام می



بر تجارت دو ملت داشت؟ در این مقاله، ضمن بررسـی روابـط تجـاري ایـران و هنـد در      

  ها نیز پاسخ داده خواهد شد. دوران شاه عباس دوم، به این پرسش

  

  نگاهی به تجارت با هند در دورة صفوي

د تجارت در دوران صفویه از زمـان شـاه عبـاس اول آغـاز شـد: شـاه       گسترش فراین

هـاي اصـلی،    هـا و کاروانسـراها بـر سـر راه     هـا و بـه ویـژه پـل     عباس اول با ساخت جاده

زیرساختی پدید آورد که براي بالندگی تجارت بسیار ضروري بود. طبق اسـناد و شـواهد   

شور، عـالوه بـر حصـول درآمـدهاي     سیاحان اروپایی، استقرار راهداران در نقاط کلیدي ک

هایی بـود کـه از    مفید به صورت عوارض، مایۀ افزایش سالمت و امنیت مسافران و کاروان

شدند. ایران در زمان شاه عباس اول به راحتی بـا کشـورهاي    ممالک مجاور وارد ایران می

  ).50: 1383زد و حتی از آنها برتر بود (فوران،  بزرگ اروپایی پهلو می

هـاي روابـط    شاه عباس اول و گسترش روابط تجاري با گورکانیان هند، زمینـه  پس از

تجاري میان این دو حکومت از طریق مسیرهاي مختلفی شکل گرفت که هر کدام ویژگـی  

  ها حاصل نحوة روابط سیاسی میان این دو کشور بود. خاص خود را داشت؛ این ویژگی

  

  هاي دریایی راه

آنها سورت در هنـد   ن و هند (گورکانیان) که بنادر عمدههاي تجاري دریایی ایرا راه

و بندرعباس در ایران، بودنـد، قسـمت چشـمگیري از کـل تجـارت دو کشـور را انتقـال        

دادند. اختالف و نزاع میان ایران و گورکانیـان هنـد بـر سـر قنـدهار در اواسـط قـرن         می

حجـم تجـارت در    هاي زمینی بسـته شـود، امـا از آن سـوي،     هفدهم، موجب شد که راه

رسیدند، به ویـژه   هاي محلی از بنادر هندي می هاي دریایی افزایش یابد. بیشتر کشتی راه

  از سورات که در دست گورکانیان هند بود. 
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هـا بـود؛ مـثالً در سـال      با این همه، تجارت دریایی نیز هر از گاهی، تحت تأثیر نزاع

را به ایران ممنوع کرد. شاهان  1رهم. در دورة شاه عباس دوم، شاه جهان صدور شو1648

کردند  ایران نیز به همان ترتیب هنگام تیرگی در روابط، صدور اسب به هند را متوقف می

  ). 259: 1373االسالم، (

بنادر خلیج فارس و اقیانوس هند و حمل و نقل میان آنها به عنوان بخشی از زیربناي 

ت. در دورة صـفوي، جایگـاه هرمـز در    اقتصادي، نقش مهمی در نظام تجاري دو کشور داش

ق./ 1031تجارت میان خلیج فارس و بنادر هندوستان بسیار مهم بود و برتري آن تـا سـال   

م. ادامه داشت، اما پس از آنکه در این سـال بـه دسـت نیروهـاي مشـترك ایـران و       1622

زرگ تجـاري  انگلیس افتاد، از رونق افتاد. از آن پس، بندرعباس گسترش یافت و به پایگاه ب

هاي بزرگی که  در خلیج فارس و اقیانوس هند تبدیل شد. بنا بر گزارش تاورنیه، همۀ کشتی

کردند، در  از هندوستان براي ایران و عثمانی و سایر نقاط آسیا و اروپا مال التجاره حمل می

ي و ها، تجاري که غالبـاً ایرانـی و هنـد    انداختند. در هنگام ورود کشتی بندر عباس لنگر می

  ). 688: 1363شدند (تاورنیه،  ارمنی بودند، در آنجا حاضر می

ها و خطرات بسیار نیز مواجه بود:  تجارت در خلیج فارس و اقیانوس هند با دشواري

هاي جنگـی داشـتند، دزدي دریـایی و     هاي اروپایی که کشتی همچون نزاع میان کمپانی

س دوم) تـا پایـان سـدة هفـدهم،     م. (زمان شـاه عبـا  1664مسائلی از این دست. از سال 

ها میان کـارگزاران کمپـانی    هاي هندوستان از یک سو و کشمکش هاي مهاراجه مزاحمت

هند شرقی انگلیس و پادشاهان گورکـانی از سـوي دیگـر، آثـار ناخوشـایندي بـر روابـط        

  ). 197-198: 1366تجاري هند و ایران از طریق دریا نهاد (ویلسون، 

  

  هاي خشکی راه

کرد: راه معـروف باسـتانی    هاي پرشماري در خشکی، دو کشور را به هم متصل می راه

رسید. راهی نیز کابل و قندهار را  ماوراءالنّهر از هرات و کابل، یا از هرات و قندهار به هند می

                                                
  رفت. اي که در ساخت باروت به کار می . ماده1



رسید. چنانکه  گذشت و به قندهار می داد. از سیستان هم، راهی از کویر می به هم پیوند می

آید، این همان راهی بـود کـه مسـلمانان در آغـاز      دانان مسلمان برمی هاي جغرافیاز نوشته

  ).372: 1364اسالم براي فتح قندهار و دیگر نواحی از آن عبور کردند (لسترنج، 

رسـید   کابل تا بخارا و بلخ می -هرات -صفویان، بازرگانی ایران از راه مشهد در دورة

وزیـع کاالهـاي ایرانـی و هنـدي بـود (کمبـریج،       و این دو شهر همچون گذشته، مرکـز ت 

تـرین راه تجـاري    تـرین و پررونـق   قنـدهار مهـم   -هـرات  -). البته راه مشهد240: 1389

شد و تا پیش از گشایش راه دریایی جنوب آفریقا،  خشکی میان ایران و هند محسوب می

آن در هـاي بـزرگ مـال التجـاره، پیوسـته در       همچنان اهمیت چشمگیر داشت و کاروان

رفت و آمد بودند. تاورنیه که سه بار از هندوستان به ایران مسافرت کـرده بـود، دوبـار از    

خواسـتند از مسـکو، لهسـتان و     همین راه گذشت. بر اساس گزارش وي، تاجرانی که می

ایاالت شمالی عثمانی، بدون رفتن به اصفهان و هرمز به هندوستان بروند، باید از قـزوین  

گذشـتند، امـا    کردند و از ایاالت گرگان و خراسان و قندهار می ت میبه طرف شرق حرک

دادند. تاورنیه، مسافت راه اصفهان تا قنـدهار را   تجار، راه اصفهان به قندهار را ترجیح می

  )  695-697: 1363منزل) نوشته است (تاورنیه،  50فرسنگ (حدود  295

بـود و از اهمیـت ایـن راه، بـا     قندهار نقطۀ آغاز تجارت خشکی میان هنـد و ایـران   

اي کـه   هاي راه دریایی، در طول سدة هفدهم هیچ گاه کاسته نشـد. در دوره  وجود جاذبه

هـایی را   ایران و پرتغال بر سر هرمز در ستیز بودند، یا اعراب مسقط و دزدان دریـایی، راه 

ند؛ در ضـمن  گذشـت  ها از خشکی و از راه قندهار می ناامن کرده بودند، بسیاري از کاروان

خود قندهار نیز بازار مناسبی براي داد و ستد بود. اندکی پـس از فـتح قنـدهار در سـال     

ق. مسافري انگلیسی بر این باور بود کـه قنـدهار عوایـد سرشـاري نصـیب ایـران        1058

ها از راه قنـدهار، در زمـان    ). گرچه رفت و آمد کاروان261: 1389خواهد کرد (کمبریج، 

  شد. هنگام جنگ و نزاع بر سر تصرف قندهار، دچار وقفه می یورش ازبکان، یا

گورکانیان در زمان شاه صفی قندهار را تصرف کردند، اما در زمان شـاه عبـاس دوم   

بار دیگر این شهر به دست ایرانیان افتاد، با این همه گورکانیان از پـاي نشسـتند و بارهـا    
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). بـه ایـن سـبب، از    796-810: 1392براي باز پس گیري قندهار اقدام کردند. (برازش، 

  شد.   این راه خشکی، در زمان شاه عباس دوم کمتر استفاده می

  

  ق) 1052-1077وضعیت تجارت در دورة شاه عباس دوم (

پس از مرگ شـاه عبـاس اول، از رونـق تجـاري بـه تـدریج کاسـته شـد. از میـان          

نی و بهبود اوضـاع تجـارت   جانشینان شاه عباس اول، تنها شاه عباس دوم بود که به آبادا

ق که تنهـا ده سـال داشـت، بـه سـلطنت      1052داد. شاه عباس دوم در سال  اهمیت می

  ).111و547: 1390رسید. (صفاکیش، 

کوشید تا همچون جدش شاه عباس اول باشـد، امـا از    هر چند که شاه عباس دوم می

مـرگ شـاه عبـاس اول،     تـوان نوشـت. در واقـع پـس از     هاي او در این راه بسیار می ناکامی

انـدازي کشـورهاي بیگانـه،     هاي متوالی بین خاندان صفوي و سران قزلباش و دسـت  جنگ

رغم کوشش شاه عباس دوم، تجارت عصر صفوي در این زمـان   ناامنی گسترش یافت و علی

م. 1665ق./ 1076و به ویژه در زمان جانشینانش، رو بـه زوال نهـاد؛ چنـدان کـه در سـال      

ان از عایدات بندري کاسته شد. عالوه بر ایـن، شـمار مسـکوکات نقـره نیـز      هشت هزار توم

کاهش یافت: در زمان شاه عباس اول، پول نقره در ایران فراوان بود، زیرا بازرگانان ارمنی که 

بردنـد، در مقابـل آن، گذشـته از امتعـۀ فرنگـی،       از ایران ابریشم و امتعۀ دیگر به اروپـا مـی  

رسید، اما در زمان شاه عباس دوم،  ردند که به مصرف ضرب سکه میک مقداري نقره وارد می

کردنـد،   آوردند و از فروختن آنها خودداري مـی  هاي فرنگی طال همراه می ارامنه بیشتر سکه

  ).26: 1342بنابراین از شمار مسکوکات نقره کاسته شد (فلسفی، 

ر چشـمگیر داشـت،   یکی از تغییراتی که در زمان شاه عباس دوم بر امر تجارت تأثی

هاي دینی اسـت. شـاه عبـاس اول     تفاوت دیدگاه این شاه با نگاه شاه عباس اول در زمینه

گرفـت،   براي توسعۀ تجارت خارجی، امتیازاتی براي تجار خـارجی در ایـران در نظـر مـی    

همچون آزادي عقیده و اجراي مراسم مذهبی. شاه عباس اول در صدد بود نظر بازرگانان 

هـاي مختلـف    براي تجارت در ایران جلب کند و به همین سـبب، بـه طریقـت   اروپایی را 



-1075کاتولیک اجازه داد در ایران صومعه تأسیس کنند. به نوشـتۀ تونـو کـه در سـال     

ها بـراي بیگانگـان بـا هـر مـذهبی، آزادي عقیـده کامـل         ایرانی«ق. در ایران بود:  1074

از جملـه شـاه عبـاس دوم کـه در زمـان      ، اما این توصیف، در بـارة جانشـینانش،   »قائلند

  ).194-195: 1387کرد (سیوري،  سلطنت او، تونو به ایران آمد، کامالً صدق نمی

نثار خان نـامی را   جهان جان ق. شاه 1056چون شاه عباس دوم به سلطنت رسید، در 

یر دیگـر  نثار خان به اصفهان، دو سـف  با هدایایی به دربار ایران فرستاد. همزمان با ورود جان

میرعزیز و ارسالن بیک به عنوان فرستادگان سیاسی هند وارد ایران شدند و شاه عباس دوم 

  ). 84: 1329رفت (وحید قزوینی،  از آنها استقبال کرد و حتی با آنها به شکار می

و شاهقلی نهاد به جانب خراسان روي شاه عباس دوم از اصفهان . ق1058در سال 

جهان فرستاد و از وي خواسـت تـا قنـدهار را پـس     به دربار شاهبیگ ولد مقصود بیگ را 

اي آنجـا را بـازپس گرفـت. بـدین      . طـی حملـه  ق1059و چون پاسخی نشنید، در  دهد

جهان، سفیري میان دو کشـور مبادلـه    ترتیب و بر اثر کدورت سیاسی، تا آخر دوران شاه

اق سـلطان چولـه را بـا    بود ،شاه عباس دومنشد. با جلوس اورنگ زیب بر تخت سلطنت، 

  ).290همان:(فرستاد وي نزد بسیارهدایاي 

. تربیت خان، به عنوان سفیر اورنگ زیب به ایران آمد، با هدایایی بـه  ق1074در سال 

اي براي شاه عباس دوم. دو سال بعد، شاه عباس دوم بـه   قیمت هفت صد هزار روپیه و نامه

اي نیز براي اورنـگ زیـب فرسـتاد. در     هدایا و نامهسفیر هند اجازة مرخصی داد و همراه او 

اي هم به حملۀ ایران به هند شده بود که موجب آزردگی خاطر اورنگ زیـب   نامۀ شاه اشاره

  ).69: 1351شد و روابط سیاسی دو کشور به سردي گرایید (شهریار نقوي، 

  

  

  روابط تجاري ایران و هند در دورة شاه عباس دوم

ن شـرکاي تجـاري ایـران در آسـیا و اروپـا بـود و بسـیاري از        هند یکی از بزرگتـری 

بازرگانان دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاري یکدیگر، چرخۀ عظیمی از داد و ستد 
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آوردند. بنابراین، بانیان هندي در امور حیاتی تجارت پایتخت و بنـادر   را به حرکت در می

تـرین جامعـۀ    که پـس از ارامنـه، مهـم   ایران موقعیت خاصی داشتند و شاید بتوان گفت 

  خارجی در ایران بودند.

بـر روابـط اقتصـادي     آنهـا رفتند، اما تأثیر از ایران به هند می بازرگانان بسیاري هم

 بـا بلکه تجار هندي بودند که به گسترش روابـط اقتصـادي صـفویان     چندان وسیع نبود،

  ).257: 1373(االسالم، رساندند  یاري میگورکانیان 

ترین تجار در حمل و نقل تجاري با هند شـناخته   هاي گجراتی، مهم انیان یا هنديب

کردند و شبکۀ ارتباطی آنها از سمت غـرب   اند. آنها در حوزة خلیج فارس فعالیت می شده

یافت. در تجارت داخلی هم بازرگانان هندي در شهرهاي بزرگی  تا دریاي سرخ امتداد می

صـفهان، تبریـز و اردبیـل مشـغول تجـارت بودنـد. آنهـا در        چون شیراز، کرمان، کاشان، ا

تـرین نقـش تجـاري     ها و کاروانسراهاي خاص خـود را داشـتند و مهـم    ها، تیمچه بازارچه

  بانیان، تأمین اعتبار و معاوضۀ پول رایج بود.

جـویی و زیرکـی در امـور مـالی، بـه کـار صـرّافی         آنها به سـبب اشـتهار در صـرفه   

گرفتنـد. در قلمروهـاي اسـالمی بـه سـبب       العمل می پرداختند و در ازاي خدمت حق می

هاي مذهبی بود. افزون بر این، بانیان به مسـکوکات   تحریم رباخواري، صرّافی شغل اقلیت

اطالع یابند و از این طریـق، خـدمت شـایانی بـه      زدند تا از عیار فلز و وزن آن محک می

تـرین   هاي قرن هفدهم میالدي، معـروف  کردند. در ایران، بانیان پس از نیمه بازرگانان می

  صرّافان بودند. 

بانیان هندي گذشته از امور شبیه به بانکداري، در زمینۀ تجارت نیـز فعـال بودنـد.    

د و به عنوان شرکاي تجاري با روسیه نیـز  پرداختن آنها بیشتر به تجارت خرده فروشی می

  اند.   شناخته شده

ها از جملـه:   شمار صرّافان در زمان شاه صفی و جانشینانش افزایش یافتن و انواع سکه

شد و نیاز بود که نوسانات  پیاستر، چکوین، ریال، دالر، ریکس، دوکات، پاگودار وارد ایران می



شان با مسکوکات نقرة ایران، یعنی عباسی و شـاهی   اتآنها در تبادل با یکدیگر و نیز اختالف

  ).260: 1389و واحدهاي مربوطه و تومان، دقیقاً محاسبه شود (کمبریج، 

چنانکه اشاره شد، شمار صرّافان هنـدي در دورة بعـد از شـاه عبـاس اول در ایـران      

: 1363، افزایش یافت. تاورنیه شمار آنها را دوازده هـزار نفـر ذکـر کـرده اسـت (تاورنیـه      

). بازرگانان هندي بیشتر در اطراف بازار میدان نقش جهان و کاروانسـراهاي اطـراف   409

پرداختند. شاردن ضمن اشاره به حضور تجار هنـدي در زمـان شـاه     آن به کار تجارت می

عباس دوم نوشته است: در سمت راست میدان شاه جنب کاروانسراي شـاه، کاروانسـراي   

شحون از هندیان و کاالهاي گرانبهاي هندوستانی است. همچنین هللا بیگ قرار دارد که م

شاردن به کاروانسراي مولتانیان در اصفهان اشاره کرده است که در کنار بازار زیبـایی بـه   

). در بـازار شـاه نیـز، منسـوجات و     1440/ 4: 1372همین نام واقع شده بـود (شـاردن،   

). 180/ 7: 1350شد (شـاردن،   یده میهاي زربفت و گلدوزي و قالبدوزي به وفور د جامه

کردند، تأثیري انحصاري و غیرسالم بر بازار پول داشت  بهرة باالیی که هندوها مطالبه می

فرسـتادند. شـاردن بـا     و آنان تمام درآمدهاي خود را به صورت فلزات گرانبها به هند می

  ). 285: 1373کند (االسالم،  اندکی تعجب، آنها را مکندگان خون توصیف می

در زمان شاه عباس دوم، همۀ خارجیـان مقـیم اصـفهان از جملـه هنـدیان، تحـت       

حمایت مستقیم شاه قرار داشتند و به دعاوي خارجیان و حکّام و مردم شهر، بـا نظـارت   

شد و در اکثـر مـوارد، شـخص شـاه بـه سـبب        شخص شاه و در دیوان خانه رسیدگی می

شـان، طـرف آنهـا را     هاي مساعد جهت فعالیـت توجه به امر تجارت و فراهم آوردن زمینه

هـا و محمـد صـالح    اختالفی میان هنـدي  ،براي نمونه در زمان شاه عباس دومگرفت.  می

آیـد کـه شـاه بـا علمـا      فرزند حکیم سیفاء کاشی ضابط وجوه عشور بندرعباس پیش می

  ).305-306: 1329(وحید قزوینی،  ها رأي دادبه نفع هندي و مشورت کرد

  ت و واردات کاالها در زمان شاه عباس دومصادرا

در این دوره، خشکبار، ابریشم، ساغري، تیماج و کرك کرمان از مواد مهم صـادراتی  

  بود، اما میزان صادرات و واردات این کاالها به طور دقیق مشخص نیست.
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کردند، بسیار گوناگون بودند:  کاالهایی که تاجران ایران و هندوستان داد و ستد می

هـاي قیمتـی مثـل فیـروزه، خشـکبار و       هاي حریر، قالی، پشم، سنگ بریشم خام، پارچها

شاه صفی و شاه عباس دوم و شاه سلیمان تولیـد   تنباکو. بیشترین مقدار ابریشم در دورة

شد و تاورنیه به تجارت ابریشم در زمان شاه عباس دوم اشـاره کـرده اسـت (تاورنیـه،      می

م. تولید سالیانۀ ابریشم در 1660-1670ق./ 1070-1081در ). به نوشتۀ او، 185: 1363

شـد (   رسید کـه بخـش قابـل تـوجهی از آن صـادر مـی       کیلوگرم می 000/750ایران به 

). بهترین ابریشم تولیدي ایران معروف به میالنـی در خراسـان بـه    194: 1387سیوري، 

ی قیمت نسـبت بـه   ). در اواخر سدة هفدهم به سبب گران37: 1356آمد (فلور،  عمل می

ق. ابریشـم  1059ترین کاالي صادراتی ایـران نبـود و در    ابریشم هندوستان، ابریشم مهم

: 1380شـد (سـیوري و دیگـران،     تـر تمـام مـی    هاي هند شرقی ارزان بنگال براي کمپانی

مـایلی شـمال کرمـان گرفـت      70). از این رو جاي ابریشـم را کـرك راور، واقـع در    100

  ). 438: 1368(الکهارت، 

در اواخـر  «تاورنیه در بارة تجارت این کرك در زمان شاه عباس دوم نوشـته اسـت:   

م. در سفر سوم به ایران در اصفهان یکی از پارسـیان قـدیم را کـه    1647ق./  1057سنۀ 

آتش پرست هستند مالقات کردم از حال این پشم (کرك) از او تحقیقات نمودم. او یـک  

شد که منبع اصلی این قسم پشم ایالت کرمـان اسـت کـه     نمونه به من نشان داد، معلوم

هاي مجـاور شـهر، کـه بـه همـان اسـم ایالـت نامیـده          همان کارمانی قدیم باشد. در کوه

رویند که این خاصیت به آنها اختصاص دارد. گوسفندهایی کـه در   هایی می شود، علف می

، تمام پشم بدنشان بـه خـودي   کنند هاي تازه چرا می ها از ماه ژانویه تا مه از علف آن کوه

کنند که به بـرة خـوك شـیري شـبیه      آید و بدن گوسفند را چنان عریان می خود در می

شوند که پشم آنها را چنانکه در فرانسه معمول است بـا مقـراض بچیننـد، پـس از آن      می

ماند که بعد  رود، کرك لطیف و نازکی باقی می زنند، خشن و درشت آنها می ها را می پشم

آوري اگر بخواهند به جائی حمل و نقل کنند باید روي آن آب نمک بپاشـند کـه    ز جمعا

کننـد، بالطبیعـه رنگشـان یـا خرمـائی       بید نیفتد و فاسد نشود. این پشم را ابداً رنگ نمی



تـر   شود و خیلـی گـران   ست، سفیدش بسیار کم یافت می روشن یا فلفل نمکی خاکستري

و هم مصرف زیاد دارد. تمام گبرهـا در ایالـت کرمـان    است به جهت اینکه هم نادر است 

بافند که در ایران  متوطن شده و تجارت این پشم متعلق به آنهاست. از این پشم شال می

دهنـد کـه بـه پارچـۀ      بندند و یکنوع پارچۀ لطیف نازکی هم از آن ترتیب می به کمر می

ف اعلی به فرانسه آورده و هاي خیلی لطی شود. من دو طاقه از آن شال ابریشمی شبیه می

 2و دیگري را به مادام الدوسس دورلئـان  1آن دوتریشیکی را به ملکۀ والدة مرحومۀ شاه

  ). 185: 1363(تاورنیه، » تقدیم کردم

از کاالهاي دیگري که در زمـان شـاه عبـاس دوم در هندوسـتان خریـداران بسـیار       

شد. تقریبـاً   رنگرزي بسیار استفاده میداشت، روناس بود. از ریشۀ سرخ رنگ این گیاه در 

کردند. بنـا بـر گـزارش تاورنیـه، گـاهی چنـد        همۀ رناس ایران را به هندوستان صادر می

هایی که بار همگی آنها روناس بود  آمدند، با بار روناس یا کاروان کشتی با هم به هرمز می

، از اقـالم  رسـید  که بـه مصـرف کفاشـی مـی     4و تیماج 3). همچنین ساغري603(همان: 

شـد و در   صادراتی به هندوستان بود. قالی از اقالم مهم صادراتی دورة صفوي شمرده نمی

خالل ادوار طوالنی جنگ عثمانیان با صـفویان، بـراي اروپاییـان خریـد قـالی از عثمـانی       

صـفوي بـه هنـد و     هـاي ایرانـی در دورة   تر از ایران بـود. قـالی   تر و ارزان تر و ساده سریع

هـاي کمپـانی هنـد شـرقی      پرتغالیان در گوآ صادر و بخشی از آن هم با کشتی مستعمرة

  ).101: 1380شد (سیوري و دیگران،  هلند به بازارهاي هلند و لندن صادر می

در کنار صادرات این محصوالت، بخش مهمی از صادرات ایران به هند میوه، مربـا و  

آمد، عمدتاً به هنـد صـادر    ن به بار میهاي ایران که در خراسا خشکبار بود. بهترین خربزه

هـاي ایرانـی خـورده بـود و بـه نوشـتۀ او، بـا         شد. شاردن در اگره و سورات، از خربزه می

                                                
1. An-Dotrish
2. Madam Ladosess

  . پوست دباغی شدة اسب و االغ3
  . پوست دباغی شدة بز4
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/ 7: 1350شـد (شـاردن،    گذشت سی تا چهل روز راه تا رسیدن به آن نواحی، خراب نمی

یره، عرقیات و ). به نوشتۀ شاردن و تاورنیه، اسب، قاطر، توتون و تنباکو، خرما، ش77-76

گالب، عطریات، بهار نارنج، پستۀ قزوین و مالیر، بادام یـزد و کرمـان، کشـمش، پـادزهر،     

انقوزه، مازو، زرنیخ، خاك سرخ و دیگر محصـوالت معـدنی از جملـه صـادرات ایـران بـه       

  ).128: 1357هندوستان بود (باستانی پاریزي، 

شـد و   رانی و هندي محسوب مـی در هند، شهر آگره مرکز و پایگاه مهم بازرگانان ای

بیشتر مال التجارة آن را ابریشم، پارچه، احجار کریمـه چـون یـاقوت، المـاس و مرواریـد      

  ).238-239: 1389داد (کمبریج،  تشکیل می

کردنـد   آوردند، دوباره صادر می بازرگانان ایران، انبوهی از کاالهایی را که از هند می

د: ادویه، پارچه، پوسـت، مـس، آهـن، فـوالد هنـدي،      بردن و از این راه، سود سرشاري می

هـاي   ترین اقالم وارداتـی، منسـوجات بـه ویـژه پارچـه      فلزات قیمتی و مسکوکات. از مهم

هـاي هلنـدي و انگلیسـی از     اي بسیار متنـوعی بـود کـه تـاجران محلّـی و کمپـانی       پنبه

د و بخشی دیگر رسی کردند. بخشی از این کاالها به مصرف داخلی می هندوستان وارد می

شـد. کـاالي وارداتـی دیگـر، فـوالد       دوباره به کشورهاي همسایه و ممالک دیگر صادر می

هاي ارزشمندي بـود   رسید. زمرد از کانی سازي می معروف هندي بود که به مصرف اسلحه

که به نوشتۀ شاردن از ساحل کوروماندل واقع در ناحیۀ شرقی هند اسـتخراج و هماننـد   

  ).101/ 4: 1372شد (شاردن،  مس و آهن وارد ایران می فلزات دیگر چون

پودر شکر، قند، زعفران، هل، کافور، قهوه، تمر هندي و ادویه جـات، بـرنج، چـوب،    

آالت، عـاج و   اي، کارد، چنگال، کهربا براي تسبیح، مرجان، چینی جواهرات، ظروف شیشه

/ 239و  274: 1389ریزهاي صنعتی از دیگـر محصـوالت وارداتـی بـود (کمبـریج،       خرده

ترین اقالم وارداتی، منسوجات و ادویۀ هند بـود کـه بـه قـول      ). مهم599: 1363تاورنیه، 

). حجـم انبـوهی از   273: 1389فرایر، بازارهاي ایـران را تسـخیر کـرده بـود (کمبـریج،      

آمد، موجب بر هم خوردن موازنۀ تجاري به زیـان   کاالهاي هندي که ساالنه به کشور می



شد و ایران، براي برقراري موازنۀ بازرگانی، نـاگزیر مسـکوکات و فلـزات قیمتـی      ایران می

  داد.   خود را از دست می

  

  صادرات و واردات کاالهاي ایران در عصر صفوي به هند

  دوره شاه عباس دوم  دوره شاه عباس اول  

کاالهاي صادراتی ایران 

به هند

ابریشم، روناس، شوره، مروارید، 

  گالب منسوجات

هـاي حریـر،    ابریشم خـام، پارچـه  

هـاي قیمتـی،    قالی پشـم، سـنگ  

خشکبار، توتـون و تنبـاکو، کـرك    

روار، روناس، ساغري تیماج، میوه، 

مربا، خشکبار، اسب، قاطر خرمـا،  

شیره، عرقیات و گـالب، عطریـات   

بهار نارنج، پسته، بادام، کشـمش،  

پادزهر، انقوزه، مازو، زرنیخ، خاك 

  دنیسرخ و دیگر محصوالت مع

کاالهاي وارداتی ایران از 

  هند

مس، آهن، فوالد، چلوار سفید، 

هاي  پارچه هندي، کمربند، پارچه

رنگی، انواع خشکبار، فلوس، هل، 

صمغ، کافور، قهوه تمبر هندي، 

هاي نخ  هاي طناب و تاقه بسته

پشم، ادویه

ادویه، پارچه، پوست، مس، آهـن،  

ــی،    ــزات قیمت ــدي، فل ــوالد هن ف

منسوجات، پودر  مسکوکات، زمرد

  شکر، قند، زعفران

هل، کافور، قهـوه، تمـر هنـدي و    

ــوب،   ــرنج، چـ ــات، بـ ــه جـ ادویـ

اي، کـارد،   جواهرات، ظروف شیشه

ــبیح،    ــراي تس ــا ب ــال، کهرب چنگ

ــاج و   ــان، چینـــی آالت، عـ مرجـ

  ریزهاي صنعتی خرده

  

  

  نتیجه

گرچه شاه عباس دوم نتوانست همچون نیاي خود، شرایط تجاري را در حد عالی نگه 

شود که در دوران ایـن پادشـاه،    ها در تجارت ایران آشکار می دارد، اما با بررسی نقش هندي
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بازرگانان و صرافان هندي در شهرها و بنادر ایران همچون شیراز، کرمان، کاشان، اصـفهان،  

درعباس حضور داشتند و تأثیر آنها بر تجارت، به مراتـب بیشـتر از دوران   تبریز، اردبیل و بن

اي به سبب مسألۀ قندهار دچار تنش  عباس اول بود. هر چند که روابط ایران و هند در برهه

  شد، اما این اختالفات تأثیر چشمگیري بر روابط تجاري ایران و هند نداشت.

تجار هندي و بنگالی در شهرهاي بزرگ بازار و تیمچۀ مخصوص داشتند و از طریق 

تـرین راه خشـکی    شد. مهـم  هاي دریایی و زمینی، کاالها میان هند و ایران مبادله می راه

رسید. اما در نزاع بر سر قندهار،  میان این دو سرزمین، راهی بود که از قندهار به هند می

هـاي دریـایی افـزایش یافـت؛      ي زمینی بسته شد و تجـارت از راه این راه و دیگر مسیرها

هاي دریایی کاسته نشد.  هاي زمینی نیز از اهمیت راه چندان که حتی بعد از باز شدن راه

گرفـت. بنـادر    هـا قـرار مـی    ها و تجارت دریایی هم گاه تحت تأثیر خصـومت  گو اینکه راه

هـا، بـه عنـوان بخشـی از زیـر بنـاي       خلیج فارس و اقیانوس هند و حمل و نقل میـان آن 

  اقتصادي، نقش مهمی در نظام بازگانی دو کشور داشت. 

تـرین   شد بسیار متنوع بود. مهم کاالهایی که در این زمان میان دو کشور مبادله می

کاالي صادراتی ابریشم بود، اما به سبب بهاي بسیار باالي این محصول، به تـدریج کـرك   

ناس، ساغري، تیماج، خشکبار، میوه، مربا، فرش، اسب، قـاطر،  کرمان جاي آن را گرفت. ر

توتون و تنباکو، خرما، شیره، عرقیات و گالب، عطریات، بهار نارنج، پستۀ قزوین و مالیـر،  

بادام یزد و کرمان، کشمش، پادزهر، انقوزه، مازو، زرنیخ، خاك سـرخ و دیگـر محصـوالت    

د. در مقابل، ادویه، پارچـه، پوسـت، مـس،    معدنی از جمله صادرات ایران به هندوستان بو

آهن، فوالد هندي، فلزات قیمتی و مسکوکات، پودر شکر، قند، زعفران، هل، کافور، قهوه، 

اي، کـارد، چنگـال، کهربـا     تمر هندي و ادویه جات، برنج، چوب، جواهرات، ظروف شیشه

  شد. ارد میبراي تسبیح، مرجان، چینی آالت، عاج و خرده ریزهاي صنعتی به ایران و

  منابع و مآخذ

محمـد بـاقر    :ترجمـه  ،)اریخ روابط ایران و هند (دوره صفویه و افشاریهت، 1373، ریاض، االسالم

  .امیر کبیر :آرام و عباسقلی غفاري فرد، تهران



، اولین سفراي ایـران و هلنـد؛ موسـی بیـگ و یـان اسـمیت      ، 1356اسمیت، یان و موسی بیگ، 

داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان، تهران: کتابخانه طهوري. ترجمه: ویلم فلور به کوشش:

  .صفی علیشاه :تهران ،سیاست و اقتصاد عصر صفوي، 1357، باستانی پاریزي، محمد ابراهیم

  ، تهران: امیرکبیر.دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه - روابط سیاسی، 1392برازش، امیرحسین، 

یعقـوب   :، ترجمـه ایران دوره صفویان (دانشـگاه کمبـریج)   تاریخ، 1389پژوهش گران کمبریج، 

  .جامی: آژند، تهران

  .نیلوفر :تهران، حمید ارباب شیرانی :، ترجمهسفرنامه تاورنیه، 1363تیست،پتاورنیه، ژان با

  ، به تصحیح: عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر.2ج، احسن التواریخ، 1384روملو، حسن بیگ، 

  ، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.صفویان، 1380سیوري و دیگران، 

، ترجمه: کامبیز عزیزي، تهران: مرکز.ایران عصر صفوي، 1387سیوري، راجر، 

.امیر کبیر :تهران ،محمد عباسی :ترجمه ،جلد هفتم ،سیاحتنامه شاردن،1350، شاردن، ژان

  جمه: اقبال یغمایی، تهران: توس.ترجلد چهارم، ، سفرنامه شاردن ،1372، _______

، مجلــه "نماینــدگان سیاســی ایــران و هنــد در عصــر صــفوي"، 1351شــهریار نقــوي، حیــدر، 

، آبان.6، ش 7سالهاي تاریخی،  بررسی

، تهران: سخن.صفویان در گذرگاه تاریخ، 1390صفاکیش، حمیدرضا، 

دانشگاه تهران.، تهران: چند مقاله تاریخی ادبی، 1342فلسفی، نصراهللا، 

هاي پـس   مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال، 1383فوران، جان، 

، ترجمه: احمد تدین، تهران: رسا.از انقالب اسالمی

، ترجمه: مصطفی قلی عماد، تهران: مروارید.انقراض سلسله صفویه، 1368الکهارت، الرنس، 

، ترجمـه: محمـود عرفـان،    هاي خالفت شـرقی  تاریخی سرزمینجغرافیاي ، 1364لسترنج، گی، 

  تهران: علمی و فرهنگی.

  ، تهران: سمت.روابط سیاسی و اقتصادي ایران در دوره صفویه، 1383نوایی، عبدالحسین، 

.کتابفروشی داودي :اراك ،ابرهیم دهگان :تصحیحبه ، عباسنامه، 1329، وحید قزوینی، محمد طاهر

ــی ، 1383، ________________ ــان آراي عباس ــاریخ جه ــعید   ت ــید س ــحیح: س ــه تص ، ب

  میرمحمدصادق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، ترجمه: محمد سعیدي، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.خلیج فارس، 1366ویلسون، سر آرنولد، 
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  هاي زمینی و دریایی به هند نقشه راه
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال هفدهم، شماره 65، زمستان 1394، صص 124- 107





بررسی روابط تجاری ایران و گورکانیان هند

در دورة شاه عباس دوم صفوی (1077- 1052 ق.)

علیاکبر کجباف[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله: 5/8/1394		تاریخ پذیرش مقاله: 2/10/1394
. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان  Aliakbarkajbaf@yahoo.Co.uk ] 


محسن شانهای[footnoteRef:2] [2: . دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان mostafa4161@ yahoo .Com  ] 


 چکیده

همزمان با گسترش روابط سیاسی میان ایران و گورکانیان هند، روابط تجاری نیز آغاز شد. روابط در آغاز محدود بود و شاه عباس از حضور بازرگانان هندی در ایران جلوگیری میکرد. بنابراین، حجم مبادلة کالا بین دو کشور بسیار ناچیز بود، اما بعد از مرگ شاه عباس اول، روابط تجاری با وجود اختلافات مرزي ميان دو دولت گسترش یافت، چندان که گورکانیان هند به یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در دورة صفویه تبدیل شدند. با حضور بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر، روند تجارت میان ایران و گورکانیان هند در دورة شاه عباس دوم نسبت به دورههای قبل رو به افزايش و توسعه نهاد. با توجه به جایگاه مهم تجار هندی در اقتصاد ایران در زمان شاه عباس دوم، بررسی روند روابط تجاری دو کشور در این دوره، اهمیت خاصی دارد. اما روابط سیاسی تا چه حد بر روابط تجاری ایران و هند عصر شاه عباس دوم مؤثر بود؟ در این مقاله کوشش شده است روابط تجاری ایران و هند در زمان شاه عباس دوم مورد بررسی قرار گرفته و میزان و نوع اجناس و کالاهای مبادله شده، مسیرهای بازرگانی و تأثیر روابط سیاسی بر تجارت دو کشور تشریح شود.
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مقدمه

تشکیل دولت صفوی، آغاز دوران جدیدی در ایران محسوب میشد، پس از چند قرن، نظام حکومتی ایران با دولتهای قدرتمند اسلامی مانند عثمانی، قابل مقایسه بود. ایران در عرصة بینالمللی به عنوان یکی از قدرتهای جهان مطرح شد و توجه همسایگان و دولتهای خارجی را به سوی خود جلب کرد؛ از این رو روابط سیاسی و تجاری ایران و کشورهای خارجی وارد دوران جدیدی شد. در آغاز دولت صفوی، آنچه برای ایران بیش از رابطه با دولتهای اروپایی اهمیت داشت، ایجاد روابطی پایدار و سودمند با همسایگان بود تا بتواند ضمن گسترش قلمرو و حفظ حدود و مرزها، در رقابت با آنها به عنوان قدرت برتر منطقه شناخته شود. شاه اسماعیل پس از تبریز، عراق عجم و خراسان، تقریباً بخش بزرگی از قلمرو تاریخی ایران را زیر سلطه در آورد، اما نبردهای او در آن سوی مرز خراسان و آن سوی مرز آذربایجان، با موانع بزرگی به نام ازبکان و عثمانیان مواجه شد که حاکی از آغاز روابط خصمانه با دو دولت بود.

در باب رابطة هند و ایران در عصر صفوی، باید به این نکته توجه کرد که هند در این زمان به لحاظ سیاسی دارای دو سلسلة حکومتی بود که هر دو ارتباط تنگاتنگی با دربار صفوی داشتند. در سالهای آغاز حکومت صفوی، بابر شاه گورکانی که در منطقة افغانستان امروزی فرمان میراند، با یاری سپاه شاه اسماعیل صفوی توانست از مشکلات خود با ازبکان بکاهد (روملو، 1384: 2/1061؛ وحید قزوینی، 1383: 35).

این روابط حسنه تا تشکیل دولت گورکانیان هند میان دربار صفوی و شاه بابر ادامه داشت. در هفتم رجب سال 932 ق. بابر شاه توانست سپاه سلطان ابراهیم لودی افغان را شکست دهد و در پی آن با فتح دهلی و آگره امپراتوری قدرتمند گورکانی را در هند بنیاد نهد (برازش، 1392: 201). با آغاز فرمانروایی گورکانی در شرق ایران، وضعیت روابط این امپراتوری و دربار صفوی از حالت دوستانة نخست خارج شد، بدین سبب عمده که سیاست مذهبی دو حکومت تفاوت داشت: حکومت صفوی مروّج مذهب شیعه بود، در حالی که گورکانیان به مرور بر مذهب تسنّن پای فشردند.

گذشته از این موضوع، اختلافات مرزی دو حکومت بر سر مالکیت قندهار نیز، بر روابط آن دو تأثیر میگذاشت. در کنار این حکومت مقتدر در این بخش از هند، حکومتهای کوچک در جنوب هند (دکن) نیز، با دربار صفوی ارتباط نزدیک داشتند؛ این حکومتها اغلب بر مذهب تشیّع بودند و به حکومت صفوی همچون حامی مینگریستند. در دربار این حکومتها اغلب ایرانیان صاحب منصب بودند و به سبب دو عامل مذهب و حضور ایرانیان در دربار، روابط دوستانهای با ایران نیز برقرار بود (نوایی، 1383: 75 و 47).

بنابراین، ایران عصر صفوی با دو حکومت در هند ارتباط داشت: از یک سو با گورکانیان و از سوی دیگر با حکومتهای منطقهای دکن. باید خاطر نشان کرد که در این مقاله هر جا سخن از هند به میان میآید، منظور حکومت امپراتوری گورکانیان هند است.

همزمان با آغاز روابط سیاسی و فرهنگی، روابط تجاری میان دو کشور نیز آغاز شد. در اوایل دورة صفوی، تجارت ایران در دست پرتغالیها بود و ایران از تجارت ترانزیتی ناشی از سلطه آنها سودی نبرد، زیرا کالاهایی را که از هند به بخارا یا هرمز وارد میشد، بازرگانان پرتغالی به سایر نقاط میفرستادند و از تجارت با هند سودی به ایران نمیرسید. بالندگی اقتصاد پولی و رشد رونق و شکوفایی اقتصادی در دورة صفوی، در زمان سلطنت شاه عباس اول به اوج رسید و پس از آن سیر نزولی پیمود. بنابراین، در زمان این پادشاه نیز، میباید روابط تجاری ایران و هند مانند روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی گسترش مییافت. شاه عباس اول پس از آنکه ایران را از تهدید ترکها و محاصرة پرتغالیها رهایی بخشید، توانست قندهار را در دست گیرد. پس از آن، سرحدات و راهها باز شد و حجم مبادلات ایران و هند نسبت به دورههای قبل افزایش یافت، با این حال، از آنجا که شاه عباس اول مایل نبود پول از کشور خارج شود، میل نداشت که بانیان هندی در ایران بمانند و به تجارت بپردازند، زیرا سخت اهل رباخواری بودند. بنابراین، تجارت ایران با هند در زمان شاه عباس اول مانند روابط ایران با کشورهای اروپایی افزایش نیافت. در زمان جانشینان شاه عباس اول، به ویژه در دوران شاه عباس دوم که محدودیتهای تجاری با هندیان از میان رفت، روابط تجاری با این کشور گسترش یافت و بسیاری از تجار هندی در ایران مقیم شدند (الاسلام، 1373: 257).

آنچه در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد، تشریح روابط تجاری میان دو دولت در زمان شاه عباس دوم است. تاکنون به سهم معاملات تجاری و میزان واردات و صادرات در دوران جانشینان شاه عباس اول به طور دقیق پرداخته نشده است. غالباً مرگ شاه عباس اول را آغاز دوران انحطاط و افول دولت صفوی دانستهاند، درصورتی که حوادث تاریخی در دوران جانشینان شاه عباس اول، به ویژه شاه صفی و شاه عباس دوم کمتر از دورة پیشین نبود. شاه صفی از هیچ نظر با عباس اول قابل مقایسه به نظر نمیرسد، اما چنانکه رویمر به درستی تأکید کرده است، اگرچه علائم کهولت و فرسودگی در دولت صفوی آغاز شد، اما دورة سیزدة ساله شاه صفی را نمیتوان آغاز انحطاط قدرت صفوی دانست. در دورة شاه عباس دوم معلوم شد که دولت صفوی همچنان میتواند به حیات ادامه دهد.

روابط سیاسی تجاری میان ایران و هند در دورة شاه عباس دوم، نسبت به دوران پیشین افزایش یافت. همزمان با پادشاهی شاه عباس دوم، شاه جهان و اورنگ زیب در هند به قدرت رسیدند و روابط کماکان مسالمتآمیز بود، اما بروز اختلاف بر سر مسألة قندهار و تحقیر اورنگ زیب از سوی شاه عباس دوم، روابط را مدتی تیره و تار کرد. 

حال باید دید که بروز اختلافات مرزی چه تأثیری بر تجارت این دو منطقه داشت؟ آیا روابط سیاسی بر روابط تجاری مؤثر بود؟ آیا روابط تجاری مانند دورههای قبل ادامه یافت و تجار دو طرف همچنان آزادانه به معاملات تجاری میپرداختند؟ چه کالاهایی میان دو کشور مبادله میشد؟ با توجه به مسألة قندهار، مبادلات تجاری از چه راههایی انجام میگرفت؟ حضور تجار هندی در ایران و حضور تاجران ایرانی در هند چه تأثیری بر تجارت دو ملت داشت؟ در این مقاله، ضمن بررسی روابط تجاری ایران و هند در دوران شاه عباس دوم، به این پرسشها نیز پاسخ داده خواهد شد.



نگاهی به تجارت با هند در دورة صفوی

گسترش فرایند تجارت در دوران صفویه از زمان شاه عباس اول آغاز شد: شاه عباس اول با ساخت جادهها و به ویژه پلها و کاروانسراها بر سر راههای اصلی، زیرساختی پدید آورد که برای بالندگی تجارت بسیار ضروری بود. طبق اسناد و شواهد سیاحان اروپایی، استقرار راهداران در نقاط کلیدی کشور، علاوه بر حصول درآمدهای مفید به صورت عوارض، مایة افزایش سلامت و امنیت مسافران و کاروانهایی بود که از ممالک مجاور وارد ایران میشدند. ایران در زمان شاه عباس اول به راحتی با کشورهای بزرگ اروپایی پهلو میزد و حتی از آنها برتر بود (فوران، 1383: 50).

پس از شاه عباس اول و گسترش روابط تجاری با گورکانیان هند، زمینههای روابط تجاری میان این دو حکومت از طریق مسیرهای مختلفی شکل گرفت که هر کدام ویژگی خاص خود را داشت؛ این ویژگیها حاصل نحوة روابط سیاسی میان این دو کشور بود.



راههای دریایی

راههای تجاری دریایی ایران و هند (گورکانیان) که بنادر عمده آنها سورت در هند و بندرعباس در ایران، بودند، قسمت چشمگیری از کل تجارت دو کشور را انتقال میدادند. اختلاف و نزاع میان ایران و گورکانیان هند بر سر قندهار در اواسط قرن هفدهم، موجب شد که راههای زمینی بسته شود، اما از آن سوی، حجم تجارت در راههای دریایی افزایش یابد. بیشتر کشتیهای محلی از بنادر هندی میرسیدند، به ویژه از سورات که در دست گورکانیان هند بود. 

با این همه، تجارت دریایی نیز هر از گاهی، تحت تأثیر نزاعها بود؛ مثلاً در سال 1648م. در دورة شاه عباس دوم، شاه جهان صدور شوره[footnoteRef:3] را به ایران ممنوع کرد. شاهان ایران نیز به همان ترتیب هنگام تیرگی در روابط، صدور اسب به هند را متوقف میکردند (الاسلام، 1373: 259).  [3: . مادهای که در ساخت باروت به کار میرفت.] 


بنادر خلیج فارس و اقیانوس هند و حمل و نقل میان آنها به عنوان بخشی از زیربنای اقتصادی، نقش مهمی در نظام تجاری دو کشور داشت. در دورة صفوی، جایگاه هرمز در تجارت میان خلیج فارس و بنادر هندوستان بسیار مهم بود و برتری آن تا سال 1031ق./ 1622م. ادامه داشت، اما پس از آنکه در این سال به دست نیروهای مشترک ایران و انگلیس افتاد، از رونق افتاد. از آن پس، بندرعباس گسترش یافت و به پایگاه بزرگ تجاری در خلیج فارس و اقیانوس هند تبدیل شد. بنا بر گزارش تاورنیه، همة کشتیهای بزرگی که از هندوستان برای ایران و عثمانی و سایر نقاط آسیا و اروپا مال التجاره حمل میکردند، در بندر عباس لنگر میانداختند. در هنگام ورود کشتیها، تجاری که غالباً ایرانی و هندی و ارمنی بودند، در آنجا حاضر میشدند (تاورنیه، 1363: 688). 

تجارت در خلیج فارس و اقیانوس هند با دشواریها و خطرات بسیار نیز مواجه بود: همچون نزاع میان کمپانیهای اروپایی که کشتیهای جنگی داشتند، دزدی دریایی و مسائلی از این دست. از سال 1664م. (زمان شاه عباس دوم) تا پایان سدة هفدهم، مزاحمتهای مهاراجههای هندوستان از یک سو و کشمکشها میان کارگزاران کمپانی هند شرقی انگلیس و پادشاهان گورکانی از سوی دیگر، آثار ناخوشایندی بر روابط تجاری هند و ایران از طریق دریا نهاد (ویلسون، 1366: 198-197). 



راههای خشکی

راههای پرشماری در خشکی، دو کشور را به هم متصل میکرد: راه معروف باستانی ماوراءالنّهر از هرات و کابل، یا از هرات و قندهار به هند میرسید. راهی نیز کابل و قندهار را به هم پیوند میداد. از سیستان هم، راهی از کویر میگذشت و به قندهار میرسید. چنانکه از نوشتههای جغرافیدانان مسلمان برمیآید، این همان راهی بود که مسلمانان در آغاز اسلام برای فتح قندهار و دیگر نواحی از آن عبور کردند (لسترنج، 1364: 372).

در دورة صفویان، بازرگانی ایران از راه مشهد- هرات- کابل تا بخارا و بلخ میرسید و این دو شهر همچون گذشته، مرکز توزیع کالاهای ایرانی و هندی بود (کمبریج، 1389: 240). البته راه مشهد- هرات- قندهار مهمترین و پررونقترین راه تجاری خشکی میان ایران و هند محسوب میشد و تا پیش از گشایش راه دریایی جنوب آفریقا، همچنان اهمیت چشمگیر داشت و کاروانهای بزرگ مال التجاره، پیوسته در آن در رفت و آمد بودند. تاورنیه که سه بار از هندوستان به ایران مسافرت کرده بود، دوبار از همین راه گذشت. بر اساس گزارش وی، تاجرانی که میخواستند از مسکو، لهستان و ایالات شمالی عثمانی، بدون رفتن به اصفهان و هرمز به هندوستان بروند، باید از قزوین به طرف شرق حرکت میکردند و از ایالات گرگان و خراسان و قندهار میگذشتند، اما تجار، راه اصفهان به قندهار را ترجیح میدادند. تاورنیه، مسافت راه اصفهان تا قندهار را 295 فرسنگ (حدود 50 منزل) نوشته است (تاورنیه، 1363: 697- 695) 

قندهار نقطة آغاز تجارت خشکی میان هند و ایران بود و از اهمیت این راه، با وجود جاذبههای راه دریایی، در طول سدة هفدهم هیچ گاه کاسته نشد. در دورهای که ایران و پرتغال بر سر هرمز در ستیز بودند، یا اعراب مسقط و دزدان دریایی، راههایی را ناامن کرده بودند، بسیاری از کاروانها از خشکی و از راه قندهار میگذشتند؛ در ضمن خود قندهار نیز بازار مناسبی برای داد و ستد بود. اندکی پس از فتح قندهار در سال 1058 ق. مسافری انگلیسی بر این باور بود که قندهار عواید سرشاری نصیب ایران خواهد کرد (کمبریج، 1389: 261). گرچه رفت و آمد کاروانها از راه قندهار، در زمان یورش ازبکان، یا هنگام جنگ و نزاع بر سر تصرف قندهار، دچار وقفه میشد.

گورکانیان در زمان شاه صفی قندهار را تصرف کردند، اما در زمان شاه عباس دوم بار دیگر این شهر به دست ایرانیان افتاد، با این همه گورکانیان از پای نشستند و بارها برای باز پس گیری قندهار اقدام کردند. (برازش، 1392: 810-796). به این سبب، از این راه خشکی، در زمان شاه عباس دوم کمتر استفاده میشد. 



وضعیت تجارت در دورة شاه عباس دوم (1077- 1052 ق)

پس از مرگ شاه عباس اول، از رونق تجاری به تدریج کاسته شد. از میان جانشینان شاه عباس اول، تنها شاه عباس دوم بود که به آبادانی و بهبود اوضاع تجارت اهمیت میداد. شاه عباس دوم در سال 1052ق که تنها ده سال داشت، به سلطنت رسید. (صفاکیش، 1390: 547 و 111).

هر چند که شاه عباس دوم میکوشید تا همچون جدّش شاه عباس اول باشد، اما از ناکامیهای او در این راه بسیار میتوان نوشت. در واقع پس از مرگ شاه عباس اول، جنگهای متوالی بین خاندان صفوی و سران قزلباش و دستاندازی کشورهای بیگانه، ناامنی گسترش یافت و علیرغم کوشش شاه عباس دوم، تجارت عصر صفوی در این زمان و به ویژه در زمان جانشینانش، رو به زوال نهاد؛ چندان که در سال 1076ق./ 1665م. هشت هزار تومان از عایدات بندری کاسته شد. علاوه بر این، شمار مسکوکات نقره نیز کاهش یافت: در زمان شاه عباس اول، پول نقره در ایران فراوان بود، زیرا بازرگانان ارمنی که از ایران ابریشم و امتعة دیگر به اروپا میبردند، در مقابل آن، گذشته از امتعة فرنگی، مقداری نقره وارد میکردند که به مصرف ضرب سکه میرسید، اما در زمان شاه عباس دوم، ارامنه بیشتر سکههای فرنگی طلا همراه میآوردند و از فروختن آنها خودداری میکردند، بنابراین از شمار مسکوکات نقره کاسته شد (فلسفی، 1342: 26).

یکی از تغییراتی که در زمان شاه عباس دوم بر امر تجارت تأثیر چشمگیر داشت، تفاوت دیدگاه این شاه با نگاه شاه عباس اول در زمینههای دینی است. شاه عباس اول برای توسعة تجارت خارجی، امتیازاتی برای تجار خارجی در ایران در نظر میگرفت، همچون آزادی عقیده و اجرای مراسم مذهبی. شاه عباس اول در صدد بود نظر بازرگانان اروپایی را برای تجارت در ایران جلب کند و به همین سبب، به طریقتهای مختلف کاتولیک اجازه داد در ایران صومعه تأسیس کنند. به نوشتة تونو که در سال 1075-1074 ق. در ایران بود: «ایرانیها برای بیگانگان با هر مذهبی، آزادی عقیده کامل قائلند»، اما این توصیف، در بارة جانشینانش، از جمله شاه عباس دوم که در زمان سلطنت او، تونو به ایران آمد، کاملاً صدق نمیکرد (سیوری، 1387: 195- 194).

چون شاه عباس دوم به سلطنت رسید، در 1056 ق. شاهجهان جاننثار خان نامی را با هدایایی به دربار ایران فرستاد. همزمان با ورود جاننثار خان به اصفهان، دو سفیر دیگر میرعزیز و ارسلان بیک به عنوان فرستادگان سیاسی هند وارد ایران شدند و شاه عباس دوم از آنها استقبال کرد و حتی با آنها به شکار میرفت (وحید قزوینی، 1329: 84). 

در سال 1058 ق. شاه عباس دوم از اصفهان روی به جانب خراسان نهاد و شاهقلي بيگ ولد مقصود بيگ را به دربار شاهجهان فرستاد و از وي خواست تا قندهار را پس دهد و چون پاسخی نشنید، در 1059 ق. طی حملهای آنجا را بازپس گرفت. بدین ترتیب و بر اثر کدورت سیاسی، تا آخر دوران شاهجهان، سفیری میان دو کشور مبادله نشد. با جلوس اورنگ زیب بر تخت سلطنت، شاه عباس دوم، بوداق سلطان چوله را با هداياي بسیار نزد وی فرستاد (همان: 290).

در سال 1074ق. تربیت خان، به عنوان سفیر اورنگ زیب به ایران آمد، با هدایایی به قیمت هفت صد هزار روپیه و نامهای برای شاه عباس دوم. دو سال بعد، شاه عباس دوم به سفیر هند اجازة مرخصی داد و همراه او هدایا و نامهای نیز برای اورنگ زیب فرستاد. در نامة شاه اشارهای هم به حملة ایران به هند شده بود که موجب آزردگی خاطر اورنگ زیب شد و روابط سیاسی دو کشور به سردی گرایید (شهریار نقوی، 1351: 69).





روابط تجاری ایران و هند در دورة شاه عباس دوم

هند یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در آسیا و اروپا بود و بسیاری از بازرگانان دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر، چرخة عظیمی از داد و ستد را به حرکت در میآوردند. بنابراین، بانیان هندی در امور حیاتی تجارت پایتخت و بنادر ایران موقعیت خاصی داشتند و شاید بتوان گفت که پس از ارامنه، مهمترین جامعة خارجی در ایران بودند. 

بازرگانان بسیاری هم از ايران به هند ميرفتند، اما تأثير آنها بر روابط اقتصادي چندان وسیع نبود، بلكه تجار هندي بودند كه به گسترش روابط اقتصادي صفويان با گوركانيان یاری میرساندند (الاسلام، 1373: 257).

بانیان یا هندیهای گجراتی، مهمترین تجار در حمل و نقل تجاری با هند شناخته شدهاند. آنها در حوزة خلیج فارس فعالیت میکردند و شبکة ارتباطی آنها از سمت غرب تا دریای سرخ امتداد مییافت. در تجارت داخلی هم بازرگانان هندی در شهرهای بزرگی چون شیراز، کرمان، کاشان، اصفهان، تبریز و اردبیل مشغول تجارت بودند. آنها در بازارچهها، تیمچهها و کاروانسراهای خاص خود را داشتند و مهمترین نقش تجاری بانیان، تأمین اعتبار و معاوضة پول رایج بود.

آنها به سبب اشتهار در صرفهجویی و زیرکی در امور مالی، به کار صرّافی میپرداختند و در ازای خدمت حقالعمل میگرفتند. در قلمروهای اسلامی به سبب تحریم رباخواری، صرّافی شغل اقلیتهای مذهبی بود. افزون بر این، بانیان به مسکوکات محک میزدند تا از عیار فلز و وزن آن اطلاع یابند و از این طریق، خدمت شایانی به بازرگانان میکردند. در ایران، بانیان پس از نیمههای قرن هفدهم میلادی، معروفترین صرّافان بودند. 

بانیان هندی گذشته از امور شبیه به بانکداری، در زمینة تجارت نیز فعال بودند. آنها بیشتر به تجارت خرده فروشی میپرداختند و به عنوان شرکای تجاری با روسیه نیز شناخته شدهاند. 

شمار صرّافان در زمان شاه صفی و جانشینانش افزایش یافتن و انواع سکهها از جمله: پیاستر، چکوین، ریال، دلار، ریکس، دوکات، پاگودار وارد ایران میشد و نیاز بود که نوسانات آنها در تبادل با یکدیگر و نیز اختلافاتشان با مسکوکات نقرة ایران، یعنی عباسی و شاهی و واحدهای مربوطه و تومان، دقیقاً محاسبه شود (کمبریج، 1389: 260).

چنانکه اشاره شد، شمار صرّافان هندی در دورة بعد از شاه عباس اول در ایران افزایش یافت. تاورنیه شمار آنها را دوازده هزار نفر ذکر کرده است (تاورنیه، 1363: 409). بازرگانان هندی بیشتر در اطراف بازار میدان نقش جهان و کاروانسراهای اطراف آن به کار تجارت میپرداختند. شاردن ضمن اشاره به حضور تجار هندی در زمان شاه عباس دوم نوشته است: در سمت راست میدان شاه جنب کاروانسرای شاه، کاروانسرای لله بیگ قرار دارد که مشحون از هندیان و کالاهای گرانبهای هندوستانی است. همچنین شاردن به کاروانسرای مولتانیان در اصفهان اشاره کرده است که در کنار بازار زیبایی به همین نام واقع شده بود (شاردن، 1372: 4/ 1440). در بازار شاه نیز، منسوجات و جامههای زربفت و گلدوزی و قلابدوزی به وفور دیده میشد (شاردن، 1350: 7/ 180). بهرة بالایی که هندوها مطالبه میکردند، تأثیری انحصاری و غیرسالم بر بازار پول داشت و آنان تمام درآمدهای خود را به صورت فلزات گرانبها به هند میفرستادند. شاردن با اندکی تعجب، آنها را مکندگان خون توصیف میکند (الاسلام، 1373: 285). 

در زمان شاه عباس دوم، همة خارجیان مقیم اصفهان از جمله هندیان، تحت حمایت مستقیم شاه قرار داشتند و به دعاوی خارجیان و حکّام و مردم شهر، با نظارت شخص شاه و در دیوان خانه رسیدگی میشد و در اکثر موارد، شخص شاه به سبب توجه به امر تجارت و فراهم آوردن زمینههای مساعد جهت فعالیتشان، طرف آنها را میگرفت. براي نمونه در زمان شاه عباس دوم، اختلافي ميان هنديها و محمد صالح فرزند حكيم سيفاء كاشي ضابط وجوه عشور بندرعباس پيش ميآيد كه شاه با علما مشورت كرد و به نفع هنديها رأي داد (وحید قزوینی، 1329: 306- 305).

صادرات و واردات کالاها در زمان شاه عباس دوم

در این دوره، خشکبار، ابریشم، ساغری، تیماج و کرک کرمان از مواد مهم صادراتی بود، اما میزان صادرات و واردات این کالاها به طور دقیق مشخص نیست.

کالاهایی که تاجران ایران و هندوستان داد و ستد میکردند، بسیار گوناگون بودند: ابریشم خام، پارچههای حریر، قالی، پشم، سنگهای قیمتی مثل فیروزه، خشکبار و تنباکو. بیشترین مقدار ابریشم در دورة شاه صفی و شاه عباس دوم و شاه سلیمان تولید میشد و تاورنیه به تجارت ابریشم در زمان شاه عباس دوم اشاره کرده است (تاورنیه، 1363: 185). به نوشتة او، در 1081-1070ق./ 1670-1660م. تولید سالیانة ابریشم در ایران به 000/750 کیلوگرم میرسید که بخش قابل توجهی از آن صادر میشد ( سیوری، 1387: 194). بهترین ابریشم تولیدی ایران معروف به میلانی در خراسان به عمل میآمد (فلور، 1356: 37). در اواخر سدة هفدهم به سبب گرانی قیمت نسبت به ابریشم هندوستان، ابریشم مهمترین کالای صادراتی ایران نبود و در 1059ق. ابریشم بنگال برای کمپانیهای هند شرقی ارزانتر تمام میشد (سیوری و دیگران، 1380: 100). از این رو جای ابریشم را کرک راور، واقع در 70 مایلی شمال کرمان گرفت (لاکهارت، 1368: 438). 

تاورنیه در بارة تجارت این کرک در زمان شاه عباس دوم نوشته است: «در اواخر سنة 1057 ق./ 1647م. در سفر سوم به ایران در اصفهان یکی از پارسیان قدیم را که آتش پرست هستند ملاقات کردم از حال این پشم (کرک) از او تحقیقات نمودم. او یک نمونه به من نشان داد، معلوم شد که منبع اصلی این قسم پشم ایالت کرمان است که همان کارمانی قدیم باشد. در کوههای مجاور شهر، که به همان اسم ایالت نامیده میشود، علفهایی میرویند که این خاصیت به آنها اختصاص دارد. گوسفندهایی که در آن کوهها از ماه ژانویه تا مه از علفهای تازه چرا میکنند، تمام پشم بدنشان به خودی خود در میآید و بدن گوسفند را چنان عریان میکنند که به برة خوک شیری شبیه میشوند که پشم آنها را چنانکه در فرانسه معمول است با مقراض بچینند، پس از آن پشمها را میزنند، خشن و درشت آنها میرود، کرک لطیف و نازکی باقی میماند که بعد از جمعآوری اگر بخواهند به جائی حمل و نقل کنند باید روی آن آب نمک بپاشند که بید نیفتد و فاسد نشود. این پشم را ابداً رنگ نمیکنند، بالطبیعه رنگشان یا خرمائی روشن یا فلفل نمکی خاکستریست، سفیدش بسیار کم یافت میشود و خیلی گرانتر است به جهت اینکه هم نادر است و هم مصرف زیاد دارد. تمام گبرها در ایالت کرمان متوطن شده و تجارت این پشم متعلق به آنهاست. از این پشم شال میبافند که در ایران به کمر میبندند و یکنوع پارچة لطیف نازکی هم از آن ترتیب میدهند که به پارچة ابریشمی شبیه میشود. من دو طاقه از آن شالهای خیلی لطیف اعلی به فرانسه آورده و یکی را به ملکة والدة مرحومة شاه آن دوتریش[footnoteRef:4] و دیگری را به مادام لادوسس دورلئان[footnoteRef:5] تقدیم کردم» (تاورنیه، 1363: 185).  [4: . An-Dotrish]  [5: . Madam Ladosess] 


از کالاهای دیگری که در زمان شاه عباس دوم در هندوستان خریداران بسیار داشت، روناس بود. از ریشة سرخ رنگ این گیاه در رنگرزی بسیار استفاده میشد. تقریباً همة رناس ایران را به هندوستان صادر میکردند. بنا بر گزارش تاورنیه، گاهی چند کشتی با هم به هرمز میآمدند، با بار روناس یا کاروانهایی که بار همگی آنها روناس بود (همان: 603). همچنین ساغری[footnoteRef:6] و تیماج[footnoteRef:7] که به مصرف کفاشی میرسید، از اقلام صادراتی به هندوستان بود. قالی از اقلام مهم صادراتی دورة صفوی شمرده نمیشد و در خلال ادوار طولانی جنگ عثمانیان با صفویان، برای اروپاییان خرید قالی از عثمانی سریعتر و سادهتر و ارزانتر از ایران بود. قالیهای ایرانی در دورة صفوی به هند و مستعمرة پرتغالیان در گوآ صادر و بخشی از آن هم با کشتیهای کمپانی هند شرقی هلند به بازارهای هلند و لندن صادر میشد (سیوری و دیگران، 1380: 101). [6: . پوست دباغی شدة اسب و الاغ]  [7: . پوست دباغی شدة بز] 


در کنار صادرات این محصولات، بخش مهمی از صادرات ایران به هند میوه، مربا و خشکبار بود. بهترین خربزههای ایران که در خراسان به بار میآمد، عمدتاً به هند صادر میشد. شاردن در اگره و سورات، از خربزههای ایرانی خورده بود و به نوشتة او، با گذشت سی تا چهل روز راه تا رسیدن به آن نواحی، خراب نمیشد (شاردن، 1350: 7/ 77-76). به نوشتة شاردن و تاورنیه، اسب، قاطر، توتون و تنباکو، خرما، شیره، عرقیات و گلاب، عطریات، بهار نارنج، پستة قزوین و ملایر، بادام یزد و کرمان، کشمش، پادزهر، انقوزه، مازو، زرنیخ، خاک سرخ و دیگر محصولات معدنی از جمله صادرات ایران به هندوستان بود (باستانی پاریزی، 1357: 128).

در هند، شهر آگره مرکز و پایگاه مهم بازرگانان ایرانی و هندی محسوب میشد و بیشتر مال التجارة آن را ابریشم، پارچه، احجار کریمه چون یاقوت، الماس و مروارید تشکیل میداد (کمبریج، 1389: 239- 238).

بازرگانان ایران، انبوهی از کالاهایی را که از هند میآوردند، دوباره صادر میکردند و از این راه، سود سرشاری میبردند: ادویه، پارچه، پوست، مس، آهن، فولاد هندی، فلزات قیمتی و مسکوکات. از مهمترین اقلام وارداتی، منسوجات به ویژه پارچههای پنبهای بسیار متنوعی بود که تاجران محلّی و کمپانیهای هلندی و انگلیسی از هندوستان وارد میکردند. بخشی از این کالاها به مصرف داخلی میرسید و بخشی دیگر دوباره به کشورهای همسایه و ممالک دیگر صادر میشد. کالای وارداتی دیگر، فولاد معروف هندی بود که به مصرف اسلحهسازی میرسید. زمرد از کانیهای ارزشمندی بود که به نوشتة شاردن از ساحل کوروماندل واقع در ناحیة شرقی هند استخراج و همانند فلزات دیگر چون مس و آهن وارد ایران میشد (شاردن، 1372: 4/ 101).

پودر شکر، قند، زعفران، هل، کافور، قهوه، تمر هندی و ادویه جات، برنج، چوب، جواهرات، ظروف شیشهای، کارد، چنگال، کهربا برای تسبیح، مرجان، چینیآلات، عاج و خردهریزهای صنعتی از دیگر محصولات وارداتی بود (کمبریج، 1389: 274 و 239/ تاورنیه، 1363: 599). مهمترین اقلام وارداتی، منسوجات و ادویة هند بود که به قول فرایر، بازارهای ایران را تسخیر کرده بود (کمبریج، 1389: 273). حجم انبوهی از کالاهای هندی که سالانه به کشور میآمد، موجب بر هم خوردن موازنة تجاری به زیان ایران میشد و ایران، برای برقراری موازنة بازرگانی، ناگزیر مسکوکات و فلزات قیمتی خود را از دست میداد. 



صادرات و واردات کالاهای ایران در عصر صفوی به هند

		

		دوره شاه عباس اول

		دوره شاه عباس دوم



		کالاهای صادراتی ایران به هند

		ابریشم، روناس، شوره، مروارید، گلاب منسوجات

		ابریشم خام، پارچههای حریر، قالی پشم، سنگهای قیمتی، خشکبار، توتون و تنباکو، کرک روار، روناس، ساغری تیماج، میوه، مربا، خشکبار، اسب، قاطر خرما، شیره، عرقیات و گلاب، عطریات بهار نارنج، پسته، بادام، کشمش، پادزهر، انقوزه، مازو، زرنیخ، خاک سرخ و دیگر محصولات معدنی



		کالاهای وارداتی ایران از هند

		مس، آهن، فولاد، چلوار سفید، پارچه هندی، کمربند، پارچههای رنگی، انواع خشکبار، فلوس، هل، صمغ، کافور، قهوه تمبر هندی، بستههای طناب و تاقههای نخ پشم، ادویه

		ادویه، پارچه، پوست، مس، آهن، فولاد هندی، فلزات قیمتی، مسکوکات، زمرد منسوجات، پودر شکر، قند، زعفران

هل، کافور، قهوه، تمر هندی و ادویه جات، برنج، چوب، جواهرات، ظروف شیشهای، کارد، چنگال، کهربا برای تسبیح، مرجان، چینی آلات، عاج و خردهریزهای صنعتی









نتیجه

گرچه شاه عباس دوم نتوانست همچون نیای خود، شرایط تجاری را در حدّ عالی نگه دارد، اما با بررسی نقش هندیها در تجارت ایران آشکار میشود که در دوران این پادشاه، بازرگانان و صرافان هندی در شهرها و بنادر ایران همچون شیراز، کرمان، کاشان، اصفهان، تبریز، اردبیل و بندرعباس حضور داشتند و تأثیر آنها بر تجارت، به مراتب بیشتر از دوران عباس اول بود. هر چند که روابط ایران و هند در برههای به سبب مسألة قندهار دچار تنش شد، اما این اختلافات تأثیر چشمگیری بر روابط تجاری ایران و هند نداشت.

تجار هندی و بنگالی در شهرهای بزرگ بازار و تیمچة مخصوص داشتند و از طریق راههای دریایی و زمینی، کالاها میان هند و ایران مبادله میشد. مهمترین راه خشکی میان این دو سرزمین، راهی بود که از قندهار به هند میرسید. اما در نزاع بر سر قندهار، این راه و دیگر مسیرهای زمینی بسته شد و تجارت از راههای دریایی افزایش یافت؛ چندان که حتی بعد از باز شدن راههای زمینی نیز از اهمیت راههای دریایی کاسته نشد. گو اینکه راهها و تجارت دریایی هم گاه تحت تأثیر خصومتها قرار میگرفت. بنادر خلیج فارس و اقیانوس هند و حمل و نقل میان آنها، به عنوان بخشی از زیر بنای اقتصادی، نقش مهمی در نظام بازگانی دو کشور داشت. 

کالاهایی که در این زمان میان دو کشور مبادله میشد بسیار متنوع بود. مهمترین کالای صادراتی ابریشم بود، اما به سبب بهای بسیار بالای این محصول، به تدریج کرک کرمان جای آن را گرفت. رناس، ساغری، تیماج، خشکبار، میوه، مربا، فرش، اسب، قاطر، توتون و تنباکو، خرما، شیره، عرقیات و گلاب، عطریات، بهار نارنج، پستة قزوین و ملایر، بادام یزد و کرمان، کشمش، پادزهر، انقوزه، مازو، زرنیخ، خاک سرخ و دیگر محصولات معدنی از جمله صادرات ایران به هندوستان بود. در مقابل، ادویه، پارچه، پوست، مس، آهن، فولاد هندی، فلزات قیمتی و مسکوکات، پودر شکر، قند، زعفران، هل، کافور، قهوه، تمر هندی و ادویه جات، برنج، چوب، جواهرات، ظروف شیشهای، کارد، چنگال، کهربا برای تسبیح، مرجان، چینی آلات، عاج و خرده ریزهای صنعتی به ایران وارد میشد.
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