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  چکیده

  ران در دورة بررسی نقش ارامنه در بازرگانی خارجی ای این مقاله موضوع

. پس از مهاجرت ارامنه استجانشینان وي) وق١٠٣٨-996عباس یکم (شاه

هایی از آنان که از جلفاي ارس به از مناطق مرزي به داخل فالت  ایران، گروه

. اینان، پس از جلب کردندرا عباسشاه د، توجهاصفهان انتقال یافته بودن

انحصاري شدن تجارت ابریشم، در بازرگانی خارجی ایران به خدمت گرفته 

عباس و بنابراین بررسی علل اتخاذ سیاست انحصار ابریشم توسط شاه ،شدند

بخشی از این نوشته را  ه ارامنه براي اجراي چنین سیاستیرویکرد وي ب

در بازرگانی خارجی ایران کارکرد ارامنه این همه، نقش ودهد. با تشکیل می

رو، بخش است. از این حائز اهمیت در این دوره ویژه در تجارت ابریشمبه

ارزیابی  به اصلی این مقاله به بررسی کارکرد ارامنه در تجارت خارجی و

ثیرات لغو سیاست انحصار انجام، تأپردازد. سرموفقیت آنان در این حوزه می

ارامنه  و وضع ق) بر تولید و تجارت ابریشم1052- 1038ر دورة شاه صفی (د

  . تحلیل خواهد شد در روزگار پایانی صفویان
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  مقدمه

م ارامنه در ایران، به ویژه در اصفهان انجا نحوه زندگی دربارةهاییپژوهش کنونتا

ی خارجی آنان در بازرگان سهماجرت آنان به داخل ایران وچگونگی مهاما  شده است،

ژي تپی استرادرنشده است. ارامنه بررسیچندان دقیق  خرایران در دورة صفویان متأ

نقاط مرزي شمال غربی ایران و  یعنی ،خود از موطن اصلیعباس یکم نظامی شاه

براي محو امکانات در مسیر  عباسشاه .جرت کردندمها به داخل فالت ایرانارمنستان

صدد انتقال آنان به نقاط شدن ارامنه در مناطق جنگی درز کشتهجلوگیري ا و دشمن

 . ارامنۀ جلفاي اصفهان، پس از آنکه در اقامتگاهایران، از جمله اصفهان برآمد گوناگون

چرخۀ بازرگانی خارجی ) به ق1038- 996عباس (شاه به فرمان، ندنوین خود سامان یافت

رو، بررسی از این.در بازرگانی خارجی ایفا کردندمهمی  سهمو ایران وارد شدند

 چگونگی کارکرد آنان در این حوزه هاي ارامنه در امور بازرگانی وها و ویژگیتوانایی

  دهند.این پژوهش را تشکیل میموضوعات 

یکم عباس  شاهاز ابتکارات  ی ابریشمبازاریابی و تجارت خارج گرفتن ارامنه درکاربه

اتخاذ دهی نهادهاي نظامی و اداري کشور بود.به منظور تقویت اقتصادي و سازمانو

، بلکه شدچنین سیاستی نه تنها سبب دگرگونی عظیمی در روند بازرگانی خارجی ایران 

انان ارمنی نعت ابریشم و بازرگثیر قرار داد. صتأتحتتاحدي روابط سیاسی این دوره را 

یرا از راه ، زکردو تا حدي جانشینان وي را از استقالل مالی برخوردار عباس  شاهآن

  .شدمینصیب ایران  فراوانیهاي جهانی سود فروش ابریشم در بازار

ا چه اهدافی د که سیاست انحصار ابریشم بشومی مطرح ییهاپرسشبنابراین چنین

در اجراي این سیاست به ارامنه عباس  شاهچرا  و هایی داشته استاتخاذ شد و چه پیامد

وردهاي ارامنه در بازرگانی خارجی ایران چگونه و به چه ها و دستاکامیابیروي آورد، 
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با تجاربی که در کار تجارت فرض بر این است که ارامنه مقدار بوده است. بدین روي 

ی ایران بازرگانی خارج هاي فردي و زیستی خود توانستند در حوزةو با ویژگیاندداشته

این نوشته هاي هند شرقی اروپا به رقابتی سخت برخیزند. بدرخشند و حتی با کمپانی

. در عین و بررسی کند یادشده را با رویکرد نوین تاریخی تحلیل موضوعاتکوشد تا می

هاي حاکم بر اوضاع در درك بهتر آرمانرا توانند مامی ال بررسی مسائلی از این دستح

  د.اخت بیشتر پیامدهاي آن یاري رسانسیاسی این دوره و شن ـ قتصاديا

  

  اجتماعی ارامنه و علل مهاجرت آنان - نگاهی به وضعیت اقتصادي

در نـواحی مـرزي شـمال و     اصلی و تـاریخی خـود   ارامنه پیش از مهاجرت در موطن

لفـاي  نخجـوان و ج  ایران، یعنی ارمنستان و گرجستان و نـواحی شـیروان و   شمال غربی

دادنـد و  جمعیت مسیحیان ایران را تشـکیل مـی  ترین . آنان بزرگسکونت داشتند ،ارس

نـد. اسـقف آنـان در اچمیـازین، واقـع در ایالـت       بود» گریگـوري  « سته بـه کلیسـاي   واب

الکهـارت،  (، اقامت داشت که جزو خاك ایـران بـه شـمار مـی رفـت     )ایروان(چخورسعد 

انـد و پـیش از مهـاجرت در    پیشه بـوده ه قومی تجارتارامن،منابع به اعتبار ).86: 1368

بسیاري از آنان در همـان  حتی عدة  از ثروت و مکنت برخوردار بودند؛ موطن اصلی خود

فراوانـی  از ایـن راه ثـروت   و پرداختنـد مـی هاي اولیۀ خود بـه تجـارت ابریشـم    سرزمین

یکـم،  عباس  شاهفرامین  در یکی از ال، دربارة وضع اقتصادي آنانمث اندوخته بودند. براي

ـ  : « شده است نین آوردهپشتیبانی آنان صادر شده بود چ برايکه  ه جهـت  جمعی کـه ب

ریشـم را  و ابز زرالۀ خـود جـدا شـده و خـروار خـروار ا     سـ خاطر ما از وطن چندین هزار

خانه بود که دو هزار تومان خرج  )جلفاي ارس(اند... در جواله گذاشته به خانۀ شما آمده
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رائـین،  » (برداشته بـدانجا آمـده انـد ...    آن را خراب نموده کوچ خود را  ،ه بودندآن کرد

1349 :115-116 .(  

بسـیاري از ارمنیـان در  همچنین هنگامی که تبریز پایتخت صفویان شده بـود، عـدة   

جا به نـواحی  یا از آنوارد و ند و از نقاط گوناگون کاال به تبریزجا به تجارت مشغول بودآن

). ارامنـه در  413-412: 1381سفرنامه هاي ونیزیـان در ایـران،  کردند (یر مـدیگر صاد

ونیزیـان و بازرگانـان    ) در تجـارت بـا ترکـان و   ق984-930طهماسب یکـم ( شاه زمان 

آنان بـه   در مقایسه باپرداختند و به رقابت می(Moscovy co)انگلیسی شرکت مسکوي

آشنایی بیشتري بـه   ارامنهد. برخوردار بودن بومی بودن از آگاهی و امکانات بیشتري علت

ازرگانان بیگانه از آن محروم شتند که باشهرها و اوضاع تجاري محالت گوناگون د ها وراه

 یگذشته از تجارت، ارامنه در صنایع نیـز دسـت   (Cambridge, 1986: 434-435).ندبود

حمزه میـرزا، فرزنـد    اي مثالبر شد.می نیز به آنها داده ی از دربارهایاند و سفارشهتداش

انی خطــاب بــه طــی فرمــ ق993ســال در ،)ق995–985ســلطان محمــد خدابنــده (

یکـی از   شمشیرهاي سلطنتی مأمور کرده بود؛ ن را به ساختنآنا کدخدایان جلفاي قدیم

  ).122: 1349ین، رائ(مشهور استاد سیمون نام داشت سازاناین شمشیر

هـا و  جنـگ  هـاي اصـلی خـود   ارامنه از سرزمین کوچ اجباريیا  علت اصلی مهاجرت

هجري  هاي طوالنی میان دو امپراتوري ایران و عثمانی بود. در سراسر قرن دهمدرگیري

گرجستان و آذربایجـان میـدان   ارمنستان و میالدي، به طور پی در پی شانزدهم/ قمري

ی اسـتراتژیک مهم و ارمنستان منطقۀ مرزي عثمانی بود. از لحاظ تاریخی نیزایران و  نبرد

کـه پیامـدهاي   پیوسته مورد منازعۀ میان دو امپراتوري متخاصم بـود   رفت وشمار میبه

هـاي ایـن دو   جنـگ  در واقع، گري براي مردم و اقتصاد این منطقه به همراه داشت.ویران

. گذشـته از  کـرد  دم و اقتصاد این ناحیه وارد میمر اي برخردکنندههايهامپراتوري ضرب
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کـار  اقتصـادي، ابـزار بـه    مبارزه براي اهـداف مـذهبی، سیاسـی و    تسنن و تشیع، ا،اینه

تخریـب   شده براي دست یافتن به این اهداف سبب مهاجرت و کاهش جمعیـت و گرفته

 .),Gregorian: 1974(659نـابع اقتصـادي نـواحی مـذکور شـد     شـهرها و روسـتاها و م  

نه تنها به دست ایرانیان،  آنان و صنعتگرانتجار  هنرمندان و وام این نواحی وکوچاندن اق

سـلطان   به دسـت ق920هنگام اشغال تبریز در  ؛گرفتصورت میبلکه توسط عثمانیان 

کـه   ،هزار خانواده از صنعتگران را3در حدود  دست آورد، وه ب فراوانیغنایم  سلیمان، او 

.),Gregorian: 6591974(و در استانبول اسکان داد  ارمنی بودند، کوچانداغلب

 اندن ارامنۀ نواحی مرزي ایراندف از کوچه ق)1038-996(عباس  شاهدر زمان 

و پیتري و انسانی بود.داقتصا نظامی ، مسائل دلیلکردن آن مناطق از سکنه به الیخ

شاه دستور داده : «چاندن ارامنه به جلفاي اصفهان نوشته استبارة علت کودردالواله

ط مختلف به اصفهان کوچ دهند تا در حوالی مرزهاي مجاور است این عده را از نقا

ها منتفی شود. دست تركه ها نباشند و خطر از دست رفتن و اسارت آنان بترك

ها را به مرکز انتقال مرزها را از سکنه خالی کرده و آنطورکلی، شاه تا حد امکان حوالی به

آنان در مملکت تضمین گردد  يري در اختیارشان گذاشت تا هم بقاهاي دیگداد و زمین

رو، از این ).36: 1348(دالواله، » تر و ثروتمندتر و زیباتر شودو هم شهر اصفهان بزرگ

هزاران نفر از ارامنه را از نواحی مرزي شمال و  ق1017-1013هاي در سالعباس  شاه

گیالن،  شمال غربی ایران به مناطق داخلی ایران کوچاند و در شهرهاي تبریز، قزوین،

هزار خانوار 3که در حدود  ،و کاشان اسکان داد. وي ارامنۀ جلفاي ارس را ،انزلی، دربند

در ساحل عباس  شاهاد. این دسته، به فرمان رود اصفهان اسکان دبودند، در کنار زاینده

نام جلفاي نو ساختند که به ه رود به یادگار موطن خویش، جلفاي ارس، شهري بزاینده
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هاي میان اصفهان و شیراز پراکنده و ان معروف شد. جمعی نیز در آباديجلفاي اصفه

  ساکن شدند و به تدریج با مردم بومی محل در آمیختند.

. به همراه داشت را التیمشک وند مهاجرت ارامنه به داخل ایرانبا این همه، ر

 منظم بود، با فوریت و بدون نقشۀ ها شدهبا عثمانی ی بزرگکه درگیر جنگعباس  شاه

یاري در روند مهاجرت دستور مهاجرت ارامنه را صادر کرد که درپی آن هرج و مرج بس

هاي پراکنده، سرماي قتل و غارت سوي دیگر تعصب مذهبی قزلباشان،پیش آمد. از

همه از عواملی بودند  ريهاي مسبیماري هاي آب و هوا وزمستان و بینوایی، ناسازگاري

،یاري در میان ارامنه، چه در طی مهاجرت و چه پس از آنها و تلفات بسکه سبب رنج

ندران و گیالن به ماز تلفات بیشتر در میان مهاجرانی که این  )؛17: 1349شدند (رائین، 

نان در افزایش که ای اندیشیدمیچنین عباس  شاه، زیرارخ داده بود کوچانده شده بودند

ن، آب و هواي بد منطقه به ۀ شارداما به گفت جمعیت این ناحیه مؤثر خواهند بود،

طی چهل سال تعداد مسیحیان  ي وي منافات داشت که در مازندرانهااي با طرحاندازه

  ). 25-6: 1350(شاردن،  وار کاهش یافتخان 400یادشده به 

دست نیست، اما تاورنیه شمار دربه طور کلی، ارقام دقیقی از تعداد ارامنۀ مهاجر

؛ 56: 1336هزار خـانوار نوشته است (تاورنیه، 30ار و شاردن حدود خانوهزار 27راآنان

هزار خانواري است که از 3رسد این آمار غیر از آن ). به نظر می25- 6: 1350شاردن، 

هزار خانواري را که 30اند، زیرا آن فاي نوین در اصفهان انتقال یافتهجلفاي ارس به جل

ستان به مازندران کوچانده شدند ان و گرجاز مناطق ارمنستکند فقط شاردن یاد می

 امنۀ جلفاي اصفهان، به دلیل توجه). از سوي دیگر، جمعیت ار25-6: 1350، شاردن(

رو به افزایش نهاده بود. چنان که در دورة پایانی  شاه و برخورداري از امکانات بهترخاص 
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ز شمار آنان تا در تمام ایران نیو تن هزار 35- 30حکومت صفویان جمعیت جلفا بین 

  ).186: 1363؛ کمپفر، 86: 1368الکهارت، (برآورد شده است  تن هزار 170

آن عده از ارامنه که به اصفهان انتقال داده بود، طی فرمانی به تاریخ  بهعباس  شاه

در فرمانی دیگر،  اوبراي ساختن خانه واگذار کرد.  زمینی را در کنار زاینده رود ق1028

را براي آنان » وانگ«، دستور ساختن کلیساي بزرگ کلیساي وانگدر گنجینۀ  محفوظ

  ).115- 114: 1349صادر کرده بود (رائین، 

از امتیازاتی  آید که ارامنۀ جلفاي اصفهانافزون بر اینها، از منابع چنین بر می

ازجملۀ این  مند نبودند؛گر مسیحیان مشرق زمین از آن بهرهبرخوردار بودند که دی

حق ساختن کلیسا و  ی در اجراي مراسم و تشریفات دینی وزادي کامل مذهبامتیازات آ

و مانند ایرانیان  ید و فروش خانه و ملک آزاد بودندتعمیر معابد بود. آنان در خر

: 1336کنند (تاورنیه، بها استفاده توانستند لباس بر تن کنند و از زیورآالت گـرانمی

  ).86: 1368؛ الکهارت، 408

 و کالنتر و قاضی ندقوقی و قضایی پیرو مقررات شرعی و عرفی ایران نبوددر امور ح

در قبال آنان اندکی داد که کسی ، همچنین شاه اجازه نمیرا از میان خود بر می گزیدند

در جلفا قدغن کرده  ااسکان مسلمانان ر ،تأمین آسایش ارامنه حتی براي کند.عدالتی بی

  .بود

فقت شاه به کارهاي حکومتی ز ارامنه بود، با مواکه ا ،کالنتر یا حاکم جلفا

تعیین کدخدایان محالت، ریش سفیدان اصناف، رسیدگی به اختالفات  پرداخت ومی

آوري جمعبرزگران در مسائل حقوقی و جزایی و کسبه و اصناف، شکایات رعایا و

  ). 30: 1349رفتند (رائین، جملۀ وظایف وي به شمار میها و عوارض دیوانی از مالیات
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  نگاهی به سیاست انحصار ابریشم و پیامد آن 

)، از ق1038-996(یکم عباس  شاهبازرگانی خارجی ایران، به ویژه در دورة درابریشم

 سهمتوانست استراتژیک می نفیس و که این کاالي ، چنانمهمی برخوردار بود جایگاه

داشته باشد. از غرب و شرق سیاسی ایران با دول  ـ صاديدر روابط اقت در خور توجهی

که تا پیش از این انحصاري کردن آن می پردازیم؛ نخست رةبادرمهم  علتبه چند  رواین

اما انحصاري کردن خرید و  شد،ش عظیمی از آن به عثمانی صادر میانحصار ابریشم، بخ

صاد تتوانست به اقشد و در نتیجه مینی فروش ابریشم مانع از صادرات آن به عثما

ضربه زند. درهمین راستا گفته شد  ،سرسخت یدشمن در جایگاهنگی آن کشور، ج

ابریشم گیالنات را به جهت صالح مملکت که مبادا تجار به جانب روم برند و به جهت «

صفهانی، خواجگی ا» (عساکر ایشان شود قرق نموده بودنددخل تمغا منافع عظیم عاید 

 ،ایجاد موازنه در بازرگانی خارجی ش صادرات و)، دیگر اینکه انحصار به افزای39: 1368

درنتیجه مسکوکات وبها وستان)، افزایش واردات فلزات گرانویژه با شرق (هندوبه

انحصار  شد، همچنینمی منجر دهی تشکیالت اداريافزایش درآمد شاه براي سامان

ه در زمینۀ خرید و ها در تجارت خلیج فارس، به ویژهاي پرتقالیتازيله با یکهنوعی مقاب

جی ایران روانست بر روابط خاترفت. بدین سان، انحصار می، به شمار میفروش ابریشم

چون  هاي دیگريبرگیرندة ابریشم نبود، بلکه کاالر باشد. البته انحصار تنها درثیرگذاتأ

و شورة  )کمبود معادن طال و نقره در ایران علتبه (مروارید بحرین  فیروزة خراسان و

بایست با به نوعی در انحصار شاه بود و می نیز گرفت. صدور اسبدربر میهر الر را ش

  ).14: 1353فلسفی، (شد اجازة وي انجام می

هاي پیامد ،بود پیروزي بزرگی براي شاه چند که سیاست انحصار ابریشمهر

 ابریشمکنندگان ها ناخشنودي تولید؛ از جملۀ این پیامدنیز به همراه داشت يناخوشایند
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 ؛ثیر داشتتولید آن نیز تأ بود که در از محدودیت ایجاد شده در بازار آزاد این کاال

که خرید یک بار ابریشم  چنان، پرداختندمی مالیات سنگینی دیباخریداران آزاد ابریشم 

: 1366تومان مالیات داشت (سیوري،  4صرف داخلی براي متومان و 12براي صادرات 

کنندگان ابریشم ناگزیر بودند که آن را نزدیک به نصف ایطی، تولید). در چنین شر177

ت به خواسرا به هر بهایی که میه شاه بفروشند. در حالی که شاه ابریشمبهاي واقعی ب

رو، سیاست انحصار سبب نارضایتی رعایا و کاهش فروخت. از اینمشتریان خارجی می

  .شدتولید ابریشم 

 انند.درا از پیامدهاي انحصار می شاهبه رهبري غریب نی، شورش رعایاي گیالمنابع 

روي داد، به سرعت گسترش عباس  شاهاز سه ماه پس از مرگ این شورش که کمتر

خاصه در رشت و الهیجان یورش بردند و  یافت و طی آن شورشیان به انبارها و اموال

ن شورش پس از ایچند ). هر53- 50: 1368را غارت کردند (خواجگی اصفهانی،  هاآن

ق)، 1052- 1038صفی (شاه ،رسد جانشین ويبه نظر میروي داد، عباس  شاهگذشت در

در همان روزهاي  اوها را دریافته بود. ازاین رو، رضایتیاین نا ها پیش از آن عمقمدت

. )39: 1368خواجگی اصفهانی، (را صادر کردفرمان لغو انحصار ت خودنخستین سلطن

شدن انحصار، تولید رمان نتوانست مانع شورش شود، اما با شکستهاین ف با این همه

و در  1عدل هزار 20م. به 1637آن در  مقدارابریشم نیز رو به افزایش نهاد. چنان که 

ل رسید دهزار ع 22، به )ق1077- 1105(یعنی در دورة شاه سلیمان  م1670دهۀ 

پی را در افزایش تولید ،ر). لغو انحصا369: 1350؛ شاردن، 320: 1363(اولئاریوس، 

ار پول ایران عی ،زدند داشت، اما در این زمان عوامل دیگري بر تجارت ابریشم صدمه

________________________________________________________
این البته وزن یک من درمن بود. 36شتند که برابر با وپوند ن 276پوند و شاردن  216هر عدل را اولئاریوس . 1

کیلو بوده  8شماخی و قراباغ کیلو و در 6گیالن کیلو، در 3دوره در سراسر ایران یکسان نبود. یک من در تبریز 

است.



تاریخ روابط خارجی ۀفصلنام 116

را هاي ایرانی تاز سوي دیگر حکومت مغولی هند پوشیدن زربفو دراین دوره خراب شد

هاي ران نیز چندان استقبالی از پارچهو دیگر همسایگان ای براي رعایاي خود قدغن کرد

). در اروپا هم ابریشم ایران با رقیبان 191: 1346کردند (سانسون، بریشمی ایران نمیا

  .کردوپنجه نرم میدستعثمانی چون ابریشم سوریه، ایتالیا و سرسختی

  

  ارگیري ارامنه در بازرگانی خارجیعلل به ک

عامل سبب ار خود در آورد، چندتجارت ابریشم را به انحصعباس  شاهکه  هنگامی

. او پیش از این دریافته بود که کندکه وي بازرگانی خارجی آن را به ارمنیان واگذار  شد

ها و ، توانایینشین اروپاییویژه در کشورهاي مسیحیر دست، بهتجارت در نواحی دو

ق 1017براي مثال، او در  .ندارندرا ایرانی آن طلبد که بازرگانانشرایط خاصی را می

آنتونیو دوگوویا در مقام نام رتغالی بهپ را با فردي قزلباشان نامی، از دنگیزبیگ روملو

 فیلیپ،زد ن علیه ترکان عثمانی و توسعۀ روابط تجارياتحاد  و به منظور برقراري سفیر

براي بازاریابی و فروش  عدل ابریشم نیز 50فرستاد. شاه افزون بر هدایا  پادشاه اسپانیا

شم و به جاي فروش ابری ستاده بود، اما این فرستادهپانیا به همراه سفیر فرآن در اس

اش به پادشاه ن را بر اثر اغواي همراه پرتغالیتمامی آ برگرداندن بهاي آن به خزانه

دیگري که وي مرتکب  هاياشتباه علت). به100: 1366کرد (سیوري، اسپانیا پیشکش 

اصفهانی  ايتاجرزاده یگر شاه بار د .شدشده بود، پس از ورود به ایران به مرگ محکوم 

اما او نیز آزمونی  ،ابریشم براي تجارت به ونیز فرستاد فراوانیرا با مقدار را آزمود و وي

 ول آن به عیش و نوش پرداختبهتر از آن سفیر پس نداد و پس از فروش ابریشم، با پ

را به آگاهی و موضوع  کردماندة اموال تاجر عیاش را توقیف جا حکومت ونیز باقیودر آن

رمنی را با خواجه صفر ا ق1018طی فرمانی به تاریخ عباس  شاهپادشاه ایران رساند. 
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عباس، ماندة شاهی کرد (مکاتبات شاهگیري و دریافت اموال باقیمور پیمأ شخصی دیگر

. کاستبازرگانان ایرانی  بهعباس  شاهاطمینان  یی از. چنین رویدادها)7: نسخۀ عکسی

و اي غیرمسلمانهاداي مراسم دینی در کشوردر الیل مذهبی و دشواريمسلمانان به د

چندان  ، بنابراینشدندمی مواجه ت و موانعی در بازرگانی خارجیمشکال ربا با مسئلۀ

هاي دوردست نداشتند (شاردن، ی به بازرگانی با ملل غیرمسلمان در سرزمینتمایل

 ،روي هم رفته مسلمانان ر این دورهکه د در این باره نوشته است ). شاردن367: 1350

در ترکیه سر رشتۀ تجارت خارجی بیشتر در  ؛دادندازرگانان عمدة آسیا را تشکیل نمیب

دست مسیحیان و یهودیان و در ایران نیز به دست مسیحیان و هندیان غیر مسلمان بود. 

در تجارت با ایرانیان بیشتر به بازرگانی در ایاالت و والیات کشور خود و نیز تا حدي 

:ند (شاردناما ارامنه تمام تجارت با اروپـا را در دست داشت ل بودند،هندوستان فعا

1350 :367 .(  

به کار تجارت گمارده شوند، تجربۀ الزم را در عباس  شاهکه توسط ارامنه پیش از آن

 راتاین زمینه به دست آورده بودند. بسیاري از آنان سراسر اروپا را گشته و به مخاط

هاي دوردست آگاهی یافته بودند. در کنار این تجربیات، خصوصیات بازرگانی در کشور

هاي دیگر هر لحاظ براي بازرگانی در سرزمینکه آنان را از بود شان کوشیفردي و سخت

هاي کوش، باهوش و در مسافرتجو، سختنمود. ارامنه افرادي صرفهتر میمناسب

بر بازرگانان ایرانی برتري  ذیر بودند. از لحاظ زبان نیزناپالسیر و خستگیطوالنی سریع

ابی ر میان اروپائیان مسیحی بازاریتوانستند دو چون مسیحی بودند، بهتر می داشتند

,Cambridge(کنند 1986 :  454-5(.  

ارامنه به واسطۀ «نوشته است  هاي ارامنهدربارة ویژگی ، بازرگان جهان دیدهتاورنیه

قناعتی که دارند یا از روي صفات نیکو یا خست، به هرحال عاده وامساك فوق ال
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تی که براي سفرهاي طوالنی از خانۀ خود وجودشان در کار تجارت بسیار مفید است. وق

دارند عبارت است از نان خشک، اي که با خود بر میروند، آذوقه و ذخیرهبیرون می

رسند که وقتی به شهري می .و آجیل  شرابگوشت دود زده، پیاز، روغن داغ کرده، آرد، 

شریک شده یک اتاق خالی کرایه  شانر آنجا اقامت نمایند، پنج شش نفرباید چند روز د

د و این نماینکنند و فوراً با تشک و گلیم و فرشی که همراه دارند آن را مفروش میمی

ارامنه قناعت  ،). در واقع406: 1336جویی کمک بزرگی است (تاورنیه، خود براي صرفه

آورد. همچنین در این باره  توان از علل مهم کامیابی آنان در کار تجارت به شماررا می

کنند و با آن مرغ پخته و مقداري شراب حرکت میاز خانه با تعدادي تخم: «اندآورده

، اندمسلحی هاي تجارينمایند ... آنان در تجارت مانند کشتیاصفهان تا بندر را طی می

صحنۀ تجارت  نعمتان خود واردکنند و نه خرج. آنان توسط برخی ولیخرید می نه

جعت یک چهارم عواید را خود بر ها به تجارت پرداخته، پس از مراشوند و با پول آنمی

هاي بزرگی براي خود و اربابانشان دست چنین آغازي، آنان گاهی به موفقیتدارند. با می

Fryer, 1912(» یابندمی : 249(.  

 بازرگانی خارجی بهارامنه را در عباس  شاهکه  ها و دالیلی موجب شدچنین ویژگی

داد انتخاب تر تشخیص میرا که شایستهخدمت خویش درآورد؛ کسانی از ارمنیان 

هاي داد تا در کشورتحویل می را بارهاي ابریشم یک به اندازة استعداد اوو به هر کردمی

ه نرخی که شاه تعیین کرده بود پس از بازگشت، بهاي ابریشم را ب،. ارامنهنددیگر بفروش

: 1336داشتند (تاورنیه، هاي سفر و مزد خویش را بر میپرداختند و از سود آن هزینهمی

و به  ازرگانی خارجی به کار گرفته شدندشاه در چرخۀ ب با کمکآنان  ). بدین سان405

هاي گوناگون بازرگانی پیشرفت رشته در کاري خویشسرعت به واسطۀ زیرکی و درست

خود را نه تنها به هاي بازرگانی حوزه . چنان که خواهیم دید ارامنهکردند گیريچشم
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 اروپایی، بلکه تا دورترین قلمروهاي آسیا، مانند هندوستان و تنکن و جاوه و هايکشور

  ). 406-405: 1336تاورنیه، فیلیپین نیز گسترش دادند (

  

  در بازرگانی خارجی کارکرد ارامنه

یهودیان و دیگر ،ایرانیر دست عناصر ایرانی و غیرتجارت داخلی ایران بیشتر د

کارگزاران پادشاه و بزرگان  در دست ارامنه بود که جی اغلباما تجارت خار بود، هااقلیت

و بیشترین سهم تجارت ابریشم ایران را با کشورها و مراکز  رفتندار میشممملکتی به

  . دست داشتند دادوستد جهان آن روز در مهم

شد، که تجارت ایران با هند و آسیاي مرکزي از راه افغانستان انجام می تا هنگامی

قندهار و هرات مستقر بودند  چون کابل و مهم ان ارمنی در مراکز تجاري ترانزیتیبازرگان

)Gregorian,1974 : 668(. و هم با  کوشش خودشان هم به تجارت ارمنیان با هند

از بزرگان جامعۀ ارمنی  ،خواجه نظر ؛شدهاي هلندي و انگلیسی انجام میکمک کمپانی

شرقی انگلیس تقاضاي همکاري براي حمل از کمپانی هند م1620جلفاي اصفهان در 

: 1388به هندوستان و سورات کرده بود (سلطانیان، شان هايالتجارهبازرگانان و مال

هاي تجاري شبکه ندر عباس مستقر شدند واز ارامنه در ببسیاري  م1630). تا 65

 و از اهالی اصفهان . خواجه میناساي در سراسر هند و هندوچین داشتندگسترده

. کردتجارت میوسیعی  م در سطح1660نامی در سورات بود که در دهۀ صاحببازرگان 

عدادي کشتی خود ت هاي انگلیسیو ضمن اجارة کشتی کالنی داشتسرمایۀ نقدي  او

  ).66- 65: 1388سلطانیان، تجارتی در اختیار داشت (

منـه فرصـت   ارا م،1667در  داشـت و  رواجهاي تجاري ارامنه در خاك روسیه فعالیت

پـس از   »آلکسی میخائیلویچ«. تزار روس ه دست آوردندروسیه ب بهتري براي تجارت در 
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از طریـق   ي و انگلیسـی مسـتقیم  ، بازرگانان هلندي و فرانسوغلبه کردها که بر سوئديآن

بازرگانان ارمنـی ایـن فرصـت را     روسیه وارد صحنۀ تجارت شرق شدند. چنین وضعی به

و کاالهاي ایرانی، به ویژه ابریشم را  کنندفر سستراخان در خاك روسیه آداد تا از راه می

، پـس  به خریداران اروپایی بفروشند. موقعیت انحصاري بازرگانان ارمنی در خاك روسـیه 

ي تجاري بـا سـوئد بسـته بودنـد،     ، هنگامی استوارتر شده بود که آنان قراردادم1688از 

.)Gregorian, 1974:  670(کنندکاال صادر  1که از راه روسیه به اسکاندیناویامبنی بر این

عثمـانی بـود.    کشـور  داشـتند،  تمایـل  به فعالیت تجاري در آن کشور دیگري که ارامنه 

بـیش برقـرار بـود.     ها کم وها و نا امنیدر مواقع جنگان و عثمانی جز روابط تجاري ایر

هـاي  به منحرف کردن تجارت از مسـیر عثمـانی بـه راه   عباس  شاهبرخالف تمایل  ارامنه

زیرا نـه   ورزیدند،هاي سنتی اصرار مین کشور از راهدریایی، همچنان به ادامۀ تجارت با آ

یـان و ونیزیـان بـه شـمار     یاروپاوسـتد بـا   ي دادمهمـی بـرا   تنها شهرهاي عثمانی مراکز

ر هاي بافندگی آن کشور به ابریشم ایـران نیـز اجتنـاب ناپـذی    رفتند، بلکه نیاز کارگاهمی

بـه  ابریشم ایران را  ،از مراکز مهم بازرگانی عثمانی ،»ازمیر«نمود. بازرگانان ارمنی در می

بهـاي ابریشـم را    هـا ها و هلندي  یسیلف انگبرخال فرانسویانفروختند، زیرا فرانسویان می

حلب و بنـادر شـرقی    ازمیر، روم وعالوه بر). 94-93: 1336پرداختند (تاورنیه، نقد می

و ارامنـه از   المللی داشـت مراکزي بودند که بازرگانی در آنها جنبۀ بین دریاي مدیترانه از

  . کردنددادوستد میها و هم با بازرگانان اروپایی،طریق این مراکز، هم با عثمانی

همکـاري و مشـارکت داشـتند. آنـان بـا همکـاري       ارمنیان ایرانی با بازرگانان ونیزي 

مراکز به بندر ونیز یا به  ریق آسیاي صغیر و دریاي مدیترانهاز ط ،ابریشم ایران را یکدیگر

قال انت مهکری،دریاي سیاه و شبه جزیرة ترانههاي دریاي مدیبازرگانی آن کشور در کرانه

________________________________________________________
  ): شامل کشورهاي نروژ و سوئد و دانمارك است. Scandinavia(اسکاندیناویا .1
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ماننـد اسـپانیا، لهسـتان،     را به کشورهاي بـزرگ اروپـایی   از آن نقاط ابریشم دادند ومی

ند. تجار ارمنی در شـهرها و بنـادر بـزرگ    فرستادمی انگلستان ومجارستان، فرانسه، هلند

را  هـاي تجـاري خـود   ، مراکـز و نماینـدگی  »آمستردام«و » ونیز«و »لیورنو«ا، مانند اروپ

هـاي آسـیاي صـغیر و    آنان به صدور ابریشـم از راه  دالیلند. به همین سیس کرده بودتأ

: 1353دادند (فلسفی، تمایل بیشتري نشان می ،تر و نزدیک ترآسانراهی  ،خاك عثمانی

کردن با کرایه یاهایی که خود داشتند و هاي دریایی با کشتی، از راه). افزون بر این105

االها را به هنـد و اروپـا صـادر    ابریشم و سایر ک هلنديهاي انگلیسی و ی از کمپانیکشت

  کردند.می

اي در تجارت بـین المللـی از   گی و همکاري یکدیگر، شبکۀ گستردهبا هماهن ارمنیان

ی را بـه وجـود آورده   و قدرت بزرگ  اقتصادي و سیاسـ  تشکیل داده بودندشرق تا غرب

داشـتند، شـاه    درخـور تـوجهی  سـهم   در بازرگـانی و اقتصـاد کشـور    ارامنه چونبودند. 

توانست در تصمیمات سیاسی ـ اقتصادي خود آنان را نادیده بگیرد. با چنین جایگاه  نمی

همواره هلندي و فرانسوي نیز هر کدام  هاي انگلیسی ویافته بودند، کمپانیو اهمیتی که 

و روابط خود اي با بازرگانان ارمنی کنار آیند دادند در مسائل گوناگون به گونهترجیح می

زیرا نه تنها تـوان رقابـت و    کنند،را با آنان بهبود بخشند تا همکاري بیشتر آنان را جلب 

بـراي  دیدنـد. نمـی هایی را به سـود خـود   را نداشتند، بلکه چنین روش ارامنه مخالفت با

فروش ابریشم را به مزایده گذاشته بود، ارامنه بـا  عباس  شاههنگامی که  م1618در  مثال

تومان  50را تا و بهاي آن براي خرید آن به مقابله برخاستند هاي عمال انگلیسیشکوش

ها بـه ناچـار از خریـد ابریشـم در آن     ها و هلندي  انگلیسی ، در نتیجهر عدل افزودنددر ه

رقابـت گسـتردة بازرگانـان    فعالیـت و  .)Cambridge, 1986: 455(سال چشم پوشیدند 

ی. گروهـ زرگانـان فرانسـوي را برانگیخـت   ، خشم بام1621ی فرانسه، درارمنی در مارس
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و مـیالدي  / هفـدهم هجـري قمـري   قـرن یـازدهم   یاز ارمنیان در آمستردام، طـ  بانفوذ

موفـق شـدند کـه موقعیـت بازرگـانی خـود را        میالدي از قرن هیجدهم هاي درازيسال

المللـی،  بـین  ارامنه موقعیت تجاري خود را در صحنۀ بازرگانی سان. بدینکنندمستحکم

صري بنیادي در فظ کردند و عناها و بازرگانان بیگانه حهاي سخت کمپانیبا وجود رقابت

هـاي  از این راه توانستند به ثـروت  . ارامنهشدندروند بازرگانی خارجی ایران عصر صفوي 

هـزار   20از دو الـی  «بسـیاري از آنـان    اي که بعد از مـرگ گونهدست یابند؛ بههنگفتی 

از فـوت،   ترین ایشان خواجه پطروس بود کـه پـس  از معتبر». ارث گذاشته بودند تومان 

ظـروف   هاي شهري و ییالقی و جواهرات وومان پول مسکوك نقد، غیر از خانههزار ت 40

). موفقیـت  406: 1336جـاي گذاشـته بـود (تاورنیـه،     منزل نفیس بر اثاث وطال و نقره

هاي فـردي آنـان کـه در    تواناییفزون بر تجارب وارامنه در بازرگانی خارجی این دوره، ا

  : بسته بودپیش اشاره شد، به چند عامل خارجی دیگر 

کردند، صفوي از ارامنۀ جلفاي اصفهان می با پشتیبانی و حمایتی که شهریاران )الف

نبع درآمد مهمی براي کشور و خود را تابع ایران و تجارت را م نیز دلگرم شدند ارامنه

  نستند. داخود می

براي اند. هاي بزرگ خارجی داشتهبا کمپانی در رقابت) ارامنه توانایی بسیاري ب

 پانی انگلیسی در رقابت با ارامنهتنها کمسبب شد که نه م1618، رویداد مهم مثال

در  همروپائیان ز دست دهد، بلکه از آن پس دیگر اانحصار صدور ابریشم خام به اروپا را ا

نشدند و در نتیجه انحصار صدور  حریف آنان براي فروش ابریشمعباس شاههاي مزایده

  ابریشم را از دست دادند. 

ي تجارت، هم در مسیرهاي هاي خاصی را برا) بازرگانان ارمنی جلفاي نو تواناییج

در تمام مسیرهاي تجاري بین  داشتند. از این رو و هم در مسیرهاي دریایی مهم خشکی
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ال پا، و ایران و روسیه فعمانی، آسیاي مرکزي و عثمانی، ایران و اروایران و هند، هندو عث

  .)Gregorian, 1974: 669(شده بودند 

شبکۀ ارتباطی منظم همراه با  هایی در بازارها با ایجاد دکان ارامنه در تجارت داخلی

، و انحصار ارامنهبا هم در تماس بودند. در برابر این یگانگی  فعال و در سراسر کشور

  چندان سودمند نبود هاي بازرگانان انگلیسی و هلنديرقابتها وکوشش

)Cambridge, 1986: 457-8(. نام خود داشتند که در دهانۀ ارامنه در اصفهان بازاري به

هلندي و ونیزي همراه  هاي انگلیسی ور این بازار، ماهوتورودي بازار اصفهان واقع بود. د

کردند (تاورنیه، یرانیان بود، به مشتریان عرضه میتوجه ا با برخی اجناس دیگر که مورد

، تغییراتی در وضع ارمنیان ق1038یکم در عباس  شاهپس از مرگ  ).389- 388:  1336

جانشین وي،  را که سیاست انحصار ابریشمی ایران روي داد. یکی آنو بازرگانی خارج

سیاست  دوم،)؛39: 1368کرد (خواجگی اصفهانی،  ) لغوق1052- 1038صفی (شاه

که چندان مورد عالقۀ به دلیل این هاي دریاییاز راه بر تمرکز تجارتمبنیعباس  شاه

از حجم تجارت دریایی کاسته شد، اما  یت خود را از دست داد. از این رواهم ارامنه نبود

 هاي خشکی پرداخته بودند. این تغییرارامنه با قدرت بیشتري به صادرات و واردات از راه

  داشت.  به همراهشرقی انگلیس و هلند هاي هندبراي تجارت کمپانیهایی زیان مسیر

  

  علل ضعف اقتصادي و اجتماعی ارمنیان در روزگار پایانی صفویان

یکم عباس  شاهو عزت ارامنه تا چندي پس از آید که آزاديبر می چنین از منابع

ضعف سیاسی  ثر تعصبات مذهبی یاتدریج بر ااما پس از آن به  همچنان ادامه داشت،

شاه  دوران در سانسون نوشتۀبه  مواجه شدند. تنگناهایی برخی جانشینان وي ارامنه با

 مبلغی  بایداز پانزده سالگی  مسیحیان بنا به تعداد افرادشان )ق1105- 1077سلیمان (
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 ). هرچند که سانسون درمجموع از رفتار134: 1346پرداختند (سانسون، جزیه می

تواند رفتار زشت برخی رسد، وي نمیقبال مسیحیان راضی به نظر میدرسلیمان شاه

کند که بیان می دوشیزة ارمنی را 21کمپفر داستان  ادیده بگیرد، همچنینمقامات را ن

آنان را به کمک کالنتر جلفا ربود و به حرمسراي خود بردکارانه سلیمان فریبشاه

 ها سختدرآغاز به اقلیت ،خان زنگنهظم شاه، شیخ علی). وزیر اع62: 1363کمپفر، (

آداب و مناسک دینی شان داده بود،  ادايدر برابر حقی که به ارامنه براي  او. گرفتمی

  ).187- 186: 1363اي آنان بست (کمپفر، تومان بر 200مالیات جدیدي به مبلغ 

ارامنه  در قبالها و تعصبات مذهبیتبعیض ، اذیت و آزار واز زمان شاه سلیمان

گاه بر اثر گه تري بر آنان بسته شد. ارامنهسنگینهاي رفته روبه فزونی نهاد و مالیاترفته

به دارایی که به نومسلمانان حق دعوي  یاثر قانونمتعصب، یا برمردم طغیان 

). چنین 86: 1368(الکهارت،  افتادندزحمت و رنج می داد بهخویشاوندان خود می

هاي استوار ی ارامنه سبب شد که بنیادهاي تجاري در میان برخاه با رقابتشرایطی همر

-1105(حسین گفته شد سلطان اقتصادي آنان در اصفهان  تضعیف شود.اجتماعی و 

وي اما آمد،دد تجدید امتیازات مسیحیان بر میصق) پادشاهی مهربان بود و در1135

دادند. البته تغییر می هایش راگاهیدفیان متعصب خود قرار داشت که دثیر اطراتحت تأ

نبود، بلکه یهودیان و این نوع تنگناها در دورة پایانی صفویان منحصر به اقلیت ارمنی 

مجتهدان و  اینوجودقرار گرفته بودند. با تحت فشار همها هندیان و دیگر اقلیت

نت به مسیحیان در مقایسه با زرتشتیان و یهودیان کمتر خشو روحانیان شیعه

  ).86: 1368الکهارت، ورزیدند (می

اجتماعی ارامنه روبه ضعف -اديدر حالی که موقعیت اقتص در چنین شرایطی و

اي را براي تصرف شرقی تهاجم گستردههاي هنداي اروپایی و کمپانیهنهاد، قدرتمی
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شاه سلیمان و  ند. سالطین دورة پایانی صفوي،بازارهاي ایران آغاز کرده بود

ها را ند، بلکه توانایی رویارویی با آنها آگاه نبودحسین، نه تنها از این دگرگونیسلطان

اي در هاي نابخردانهیبان همیشگی ارامنه باشند، سیاستکه پشته جاي آنبنداشتند و 

کردند یا آشکارا به اذیت و آزارشان بر آنان را وادار به پذیرش اسالم میو  پیش گرفتند

بازوي اقتصادي پادشاهان  به صورتجلفاي نوین و، دیگر عملکرد آمدند. از این رمی

داد که قدرت روي می چنین حوادثی در حالی .)Gregorian, 1974: 671(نبودصفوي 

و قدرت کمپانی هندشرقی  درحال ظهور بود ایۀ شمالی ایراننوینی در روسیه، همس

دیشۀ غلبه بر ارامنه و یا در انگلیس نیز در هند رو به فزونی نهاده بود. این دو در ان

  خدمت گرفتن آنان بودند. صورت امکان به

. پیش از شدند اذیت و آزار بسیار ارامنه ،افغانان به دستمحاصرة اصفهان  هنگام

حسین خواستند که دست کم به آنان اجازه ارامنه از شاه سلطان ورود افغانان به اصفهان

اعتنایی نکرد. در چنین آنها شاه به تقاضاي  ، ولیکنندداده شود تا از اصفهان دفاع 

ز بازرگانان ثروتمندي شرایط بحرانی درباریان شاه به منظور سودجویی از ارامنه، که هنو

؛ 37: 1344دادند (گیالنتز، میقرار  و آزار رفتند، آنان را تحت فشارشمار میبه

ه مانده نتیجبی اصفهان، منیان براي دفاع از تقاضاي پیاپی ار ).55: 1363کروسینسکی، 

خواندند، اما در آنان را براي دفاع از سراي شاه به اصفهان فرا کارانهقزلباشان فریب بود و

). چنین 55: 1363ارمنیان را پس ازخلع سالح رها کردند (کروسینسکی، جا نیز آن

گزارشی  بمانند، هرچند که اعتناانان بیرفتارهایی سبب شد که ارامنه در برابر یورش افغ

  است.  ذکر شدهمت آنان در برخی منابع وحاکی از مقا

ري را متحمل هاي بیشتدر روزگار استیالي افغانان بر اصفهان، ارامنه بازهم رنج

ارمنیان، دست محمود، وي بره که پس از اشغال اصفهان ب شودگفته می شدند.
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ي هااو به بهانهینی بست. هاي سنگها و مالیاتسلمانان و مولتانیان جریمهیان، میاروپا

ستاند. محمود نخست غرامتی به مبلغ می خلعت وکشگوناگون از ایشان پول نقد، پیش

د دریافت کرد و باقی هزار تومان آن را به نق17هزار تومان بر ارامنۀ جلفا بست که 70

زند، چهاردر زمان تعیین شده نتوانستند ماندة آن را بپردا اما چون ارامنه را سند گرفت،

را  هزار تومان دیگر53، کشتند تا توانستند را که یکی کالنتر جلفا بودآنها تن از سران 

ها در اصفهان کشته شده یا گریخته هایی را که صاحبان آنبستانند. افزون بر این، دکان

). بدین ترتیب 92–91: 1344دند و غارت کردند (گیالنتز، دستور محمود گشوبودند، به

چارگی بسیاري از آنان به تنگدستی و بی مالی ارامنه سخت کاهش یافت و سرانجاممنابع 

  افتادند. 

  

  نتیجه

،مناطق مرزي شمال غرب ایرانیکم درعباس  شاهپی استراتژي نظامی در

ه دیگر را ب ارامنهوي  ،دشمن بر محو امکانات در مسیرارس مبنی ارمنستان، گرجستان و

هایی از ارمنیان جلفاي ارس که به اصفهان انتقال یافته همناطق ایران کوچاند. گرو

گرفتند. از سویی وي به منظور پیشبرد اهدافی قرار عباس  شاهبودند، مورد عنایت خاص 

ابریشم به کشور جلوگیري از صدور انبوه  و برايهاي نظامی و اداري داشت که در زمینه

عباس  شاهآورد. ه انحصار خویش دراستراتژیک را ب )، تجارت این کااليدشمن (عثمانی

براي اجراي سیاست انحصار، ارامنه را به دلیل تجربیاتی که در بازرگانی خارجی  یکم

هاي دیگري که ان با اروپائیان مسیحی و تواناییکیشی آنهم و دانستن زبان ند وداشت

نه با مآورد. اراکرد، به خدمت خویش درمیآنان را در بازرگانی از مسلمانان ممتاز 

ز بازرگانی را در بسیاري از اي اسرعت شبکۀ گستردهند، به یگانگی و پشتکاري که داشت
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 مندانه بههاي هند شرقی اروپا پیروزتشکیل دادند و با کمپانیهاي شرقی و غربی کشور

هاي تجاري آنان سبب شد تا پول و فلزات قیمتی بیشتري رقابت برخواستند. کوشش

، هم برقرار شود. بنابراین وازنۀ تجاري ایران با شرق و غرب تعادلوارد کشور شود و در م

اما در روزگار  مند ساختند،ه دست آمده بهرهرا از سود بند و هم کشورخود ثروتمند شد

 ندرا از دست داداجتماعی خودموقعیت برتر اقتصادي و افغانان هجومپایانی صفویان و 

  . شدند گرفتار رنج و مصیبت بسیاري و به
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چگونگي مهاجرت ارامنه و كاركرد آنان دربازرگاني خارجي ايران  دورۀ صفويه


                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ابوطالب سلطانیان


چكيده


موضوع این مقاله بررسی نقش ارامنه در بازرگانی خارجی ایران در دورۀ   شاهعباس یکم (996-1038ق) و جانشینان وی است. پس از مهاجرت ارامنه از مناطق مرزی به داخل فلات  ایران، گروههایی از آنان که از جلفای ارس به اصفهان انتقال یافته بودند، توجه شاهعباس را جلب کردند. اینان، پس از انحصاری شدن تجارت ابریشم، در بازرگانی خارجی ایران به خدمت گرفته شدند، بنابراین بررسی علل اتخاذ سیاست انحصار ابریشم توسط شاهعباس و رویکرد وی به ارامنه برای اجرای چنین سیاستی بخشی از این نوشته را تشکیل میدهد. با این همه، نقش و کارکرد ارامنه در بازرگانی خارجی ایران بهویژه در تجارت ابریشم در این دوره حائز اهمیت است. از اینرو، بخش اصلی این مقاله به بررسی کارکرد ارامنه در تجارت خارجی و به ارزیابی موفقیت آنان در این حوزه میپردازد. سرانجام، تأثیرات لغو سیاست انحصار در دورۀ شاه صفی (1038- 1052ق) بر تولید و تجارت ابریشم و وضع ارامنه در روزگار پایانی صفویان تحلیل خواهد شد. 


واژگان کلیدی: ارامنه، مهاجرت، ابریشم، بازرگانی خارجی، انحصار. 


مقدمه

تاکنون پژوهشهایی دربارۀ نحوه زندگی ارامنه در ایران، به ویژه در اصفهان انجام شده است، اما چگونگی مهاجرت آنان به داخل ایران و سهم آنان در بازرگانی خارجی ایران در دورۀ صفویان متأخر چندان دقیق بررسی نشده است. ارامنه در پی استراتژی نظامی شاهعباس یکم از موطن اصلی خود، یعنی نقاط مرزی شمال غربی ایران و ارمنستان به داخل فلات ایران  مهاجرت کردند. شاهعباس برای محو امکانات در مسیر دشمن و جلوگیری از کشتهشدن ارامنه در مناطق جنگی درصدد انتقال آنان به نقاط گوناگون ایران، از جمله اصفهان برآمد. ارامنۀ جلفای اصفهان، پس از آنکه در اقامتگاه نوین خود سامان یافتند، به فرمان شاهعباس (996-1038ق) به چرخۀ بازرگانی خارجی ایران وارد شدند و سهم مهمی در بازرگانی خارجی ایفا کردند. از اینرو، بررسی تواناییها و ویژگیهای ارامنه در امور بازرگانی و چگونگی کارکرد آنان در این حوزه موضوعات این پژوهش را تشکیل میدهند.

به کار گرفتن ارامنه در بازاریابی و تجارت خارجی ابریشم از ابتکارات شاهعباس یکم و به منظور تقویت اقتصادی و سازماندهی نهادهای نظامی و اداری کشور بود. اتخاذ چنین سیاستی نه تنها سبب دگرگونی عظیمی در روند بازرگانی خارجی ایران شد، بلکه تاحدی روابط سیاسی این دوره را تحت تأثیر قرار داد. صنعت ابریشم و بازرگانان ارمنی آن شاهعباس و تا حدی جانشینان وی را از استقلال مالی برخوردار کرد، زیرا از راه فروش ابریشم در بازارهای جهانی سود فراوانی نصیب ایران میشد.


بنابراین چنین پرسشهایی مطرح میشود که سیاست انحصار ابریشم با چه اهدافی اتخاذ شد و چه پیامدهایی داشته است و چرا شاهعباس در اجرای این سیاست به ارامنه روی آورد، کامیابیها و دستاوردهای ارامنه در بازرگانی خارجی ایران چگونه و به چه مقدار بوده است. بدین روی فرض بر این است که ارامنه با تجاربی که در کار تجارت داشتهاند و با ویژگیهای فردی و زیستی خود توانستند در حوزۀ بازرگانی خارجی ایران بدرخشند و حتی با کمپانیهای هند شرقی اروپا به رقابتی سخت برخیزند. این نوشته میکوشد تا موضوعات یادشده را با رویکرد نوین تاریخی تحلیل و بررسی کند. در عین حال بررسی مسائلی از این دست میتوانند ما را در درک بهتر آرمانهای حاکم بر اوضاع اقتصادی ـ سیاسی این دوره و شناخت بیشتر پیامدهای آن یاری رساند.


نگاهی به وضعیت اقتصادی- اجتماعی ارامنه و علل مهاجرت آنان

ارامنه پیش از مهاجرت در موطن اصلی و تاریخی خود در نواحی مرزی شمال و شمال غربی ایران، یعنی ارمنستان و گرجستان و نواحی شیروان و نخجوان و جلفای ارس، سکونت داشتند. آنان بزرگترین جمعیت مسیحیان ایران را تشکیل میدادند و وابسته به کلیسای « گریگوری » بودند. اسقف آنان در اچمیازین، واقع در ایالت چخورسعد (ایروان)، اقامت داشت که جزو خاک ایران به شمار می رفت (لاکهارت، 1368: 86). به اعتبار منابع، ارامنه قومی تجارتپیشه بودهاند و پیش از مهاجرت در موطن اصلی خود از ثروت و مکنت برخوردار بودند؛ حتی عدۀ بسیاری از آنان در همان سرزمینهای اولیۀ خود به تجارت ابریشم میپرداختند و از این راه ثروت فراوانی اندوخته بودند. برای مثال، دربارۀ وضع اقتصادی آنان در یکی از فرامین شاهعباس یکم، که برای پشتیبانی آنان صادر شده بود چنین آورده شده است: « جمعی که به جهت خاطر ما از وطن چندین هزارسالۀ خود جدا شده و خروار خروار از زر و ابریشم را گذاشته به خانۀ شما آمدهاند... در جولاه (جلفای ارس) خانه بود که دو هزار تومان خرج آن کرده بودند، آن را خراب نموده کوچ خود را برداشته بدانجا آمده اند ... » (رائین، 1349: 115-116). 


همچنین هنگامی که تبریز پایتخت صفویان شده بود، عدۀ بسیاری از ارمنیان در آنجا به تجارت مشغول بودند و از نقاط گوناگون کالا به تبریز وارد و یا از آنجا به نواحی دیگر صادر مـیکردند (سفرنامه های ونیزیان در ایران، 1381: 412-413). ارامنه در زمان شاه طهماسب یکم (930- 984ق) در تجارت با ترکان و ونیزیان و بازرگانان انگلیسی شرکت مسکوی (Moscovy co) به رقابت میپرداختند و در مقایسه با آنان به علت بومی بودن از آگاهی و امکانات بیشتری برخوردار بودند. ارامنه آشنایی بیشتری به راهها و شهرها و اوضاع تجاری محلات گوناگون داشتند که بازرگانان بیگانه از آن محروم بودند.(Cambridge, 1986: 434-435)  گذشته از تجارت، ارامنه در صنایع نیز دستی داشتهاند و سفارشهایی از دربار نیز به آنها داده میشد. برای مثال حمزه میرزا، فرزند سلطان محمد خدابنده (985 – 995ق)، در سال 993ق طی فرمانی خطاب به کدخدایان جلفای قدیم آنان را به ساختن شمشیرهای سلطنتی مأمور کرده بود؛ یکی از این شمشیرسازان مشهور استاد سیمون نام داشت (رائین، 1349: 122).

علت اصلی مهاجرت یا کوچ اجباری ارامنه از سرزمینهای اصلی خود جنگها و درگیریهای طولانی میان دو امپراتوری ایران و عثمانی بود. در سراسر قرن دهم هجری قمری/ شانزدهم میلادی، به طور پی در پی ارمنستان و گرجستان و آذربایجان میدان نبرد ایران و عثمانی بود. از لحاظ تاریخی نیز ارمنستان منطقۀ مرزی مهم و استراتژیکی بهشمار میرفت و پیوسته مورد منازعۀ میان دو امپراتوری متخاصم بود که پیامدهای ویرانگری برای مردم و اقتصاد این منطقه به همراه داشت. در واقع، جنگهای این دو امپراتوری ضربههای خردکنندهای بر مردم و اقتصاد این ناحیه وارد می کرد. گذشته از اینها، تسنن و تشیع، مبارزه برای اهداف مذهبی، سیاسی و اقتصادی، ابزار به کار گرفتهشده برای دست یافتن به این اهداف سبب مهاجرت و کاهش جمعیت و تخریب شهرها و روستاها و منابع اقتصادی نواحی مذکور شد 659) 1974 : Gregorian,). کوچاندن اقوام این نواحی و هنرمندان و تجار و صنعتگران آنان نه تنها به دست ایرانیان، بلکه توسط عثمانیان صورت میگرفت؛ هنگام اشغال تبریز در 920ق به دست سلطان سلیمان، او  غنایم فراوانی به دست آورد، و در حدود 3هزار خانواده از صنعتگران را، که اغلب ارمنی بودند، کوچاند و در استانبول اسکان داد (659 1974 : Gregorian,).

در زمان شاهعباس (996-1038ق) هدف از کوچاندن ارامنۀ نواحی مرزی ایران خالیکردن آن مناطق از سکنه به دلیل مسائل نظامی ، اقتصادی و انسانی بود. پیترو دلاواله دربارۀ علت کوچاندن ارامنه به جلفای اصفهان نوشته است: «شاه دستور داده است این عده را از نقاط مختلف به اصفهان کوچ دهند تا در حوالی مرزهای مجاور ترکها نباشند و خطر از دست رفتن و اسارت آنان به دست ترکها منتفی شود. بهطورکلی، شاه تا حد امکان حوالی مرزها را از سکنه خالی کرده و آنها را به مرکز انتقال داد و زمینهای دیگری در اختیارشان گذاشت تا هم بقای آنان در مملکت تضمین گردد و هم شهر اصفهان بزرگتر و ثروتمندتر و زیباتر شود» (دلاواله، 1348: 36). از اینرو، شاهعباس در سالهای 1013 - 1017ق هزاران نفر از ارامنه را از نواحی مرزی شمال و شمال غربی ایران به مناطق داخلی ایران کوچاند و در شهرهای تبریز، قزوین، گیلان، انزلی، دربند، و کاشان اسکان داد. وی ارامنۀ جلفای ارس را، که در حدود 3هزار خانوار بودند، در کنار زایندهرود اصفهان اسکان داد. این دسته، به فرمان شاهعباس در ساحل زایندهرود به یادگار موطن خویش، جلفای ارس، شهری به نام جلفای نو ساختند که به جلفای اصفهان معروف شد. جمعی نیز در آبادیهای میان اصفهان و شیراز پراکنده و ساکن شدند و به تدریج با مردم بومی محل در آمیختند.


با این همه، روند مهاجرت ارامنه به داخل ایران مشکلاتی را به همراه داشت. شاهعباس که درگیر جنگی بزرگ با عثمانیها شده بود، با فوریت و بدون نقشۀ منظم دستور مهاجرت ارامنه را صادر کرد که درپی آن هرج و مرج بسیاری در روند مهاجرت پیش آمد. از سوی دیگر تعصب مذهبی قزلباشان، قتل و غارتهای پراکنده، سرمای زمستان و بینوایی، ناسازگاریهای آب و هوا و بیماریهای مسری همه از عواملی بودند که سبب رنجها و تلفات بسیاری در میان ارامنه، چه در طی مهاجرت و چه پس از آن، شدند (رائین، 1349: 17)؛ این تلفات بیشتر در میان مهاجرانی که  به مازندران و گیلان کوچانده شده بودند رخ داده بود، زیرا شاهعباس چنین میاندیشید که اینان در افزایش جمعیت این ناحیه مؤثر خواهند بود، اما به گفتۀ شاردن، آب و هوای بد منطقه به اندازهای با طرحهای وی منافات داشت که در مازندران طی چهل سال تعداد مسیحیان یادشده به 400 خانوار کاهش یافت (شاردن، 1350: 6-25). 

به طور کلی، ارقام دقیقی از تعداد ارامنۀ مهاجر در دست نیست، اما تاورنیه شمار آنان را 27هزار خانوار و شاردن حدود 30هزار خـانوار نوشته است (تاورنیه، 1336: 56؛ شاردن، 1350: 6-25). به نظر میرسد این آمار غیر از آن 3 هزار خانواری است که از جلفای ارس به جلفای نوین در اصفهان انتقال یافتهاند، زیرا آن 30هزار خانواری را که شاردن یاد میکند فقط از مناطق ارمنستان و گرجستان به مازندران کوچانده شدند (شاردن، 1350: 6-25). از سوی دیگر، جمعیت ارامنۀ جلفای اصفهان، به دلیل توجه خاص شاه و برخورداری از امکانات بهتر رو به افزایش نهاده بود. چنان که در دورۀ پایانی حکومت صفویان جمعیت جلفا بین 30- 35 هزار تن و در تمام ایران نیز شمار آنان تا 170 هزار تن برآورد شده است (لاکهارت، 1368: 86؛ کمپفر، 1363: 186).

شاهعباس به آن عده از ارامنه که به اصفهان انتقال داده بود، طی فرمانی به تاریخ 1028ق زمینی را در کنار زاینده رود برای ساختن خانه واگذار کرد. او در فرمانی دیگر، محفوظ در گنجینۀ کلیسای وانگ، دستور ساختن کلیسای بزرگ «وانگ» را برای آنان صادر کرده بود (رائین، 1349: 114-115).

افزون بر اینها، از منابع چنین بر میآید که ارامنۀ جلفای اصفهان از امتیازاتی برخوردار بودند که دیگر مسیحیان مشرق زمین از آن بهرهمند نبودند؛ ازجملۀ این امتیازات آزادی کامل مذهبی در اجرای مراسم و تشریفات دینی و حق ساختن کلیسا و تعمیر معابد بود. آنان در خرید و فروش خانه و ملک آزاد بودند و مانند ایرانیان میتوانستند لباس بر تن کنند و از زیورآلات گـرانبها استفاده کنند (تاورنیه، 1336: 408؛ لاکهارت، 1368: 86).

در امور حقوقی و قضایی پیرو مقررات شرعی و عرفی ایران نبودند و قاضی و کلانتر را از میان خود بر می گزیدند، همچنین شاه اجازه نمیداد که کسی در قبال آنان اندکی بیعدالتی کند. حتی برای تأمین آسایش ارامنه، اسکان مسلمانان را در جلفا قدغن کرده بود.


کلانتر یا حاکم جلفا، که از ارامنه بود، با موافقت شاه به کارهای حکومتی میپرداخت و تعیین کدخدایان محلات، ریش سفیدان اصناف، رسیدگی به اختلافات کسبه و اصناف، شکایات رعایا و برزگران در مسائل حقوقی و جزایی و جمعآوری مالیاتها و عوارض دیوانی از جملۀ وظایف وی به شمار میرفتند (رائین، 1349: 30). 


نگاهی به سیاست انحصار ابریشم و پیامد آن 


ابریشم در بازرگانی خارجی ایران، به ویژه در دورۀ شاهعباس یکم (996-1038ق)، از جایگاه مهمی برخوردار بود، چنان که این کالای نفیس و استراتژیک میتوانست سهم در خور توجهی در روابط اقتصادی ـ سیاسی ایران با دول غرب و شرق داشته باشد. از اینرو به چند علت مهم دربارۀ انحصاری کردن آن می پردازیم؛ نخست اینکه تا پیش از انحصار ابریشم، بخش عظیمی از آن به عثمانی صادر میشد، اما انحصاری کردن خرید و فروش ابریشم مانع از صادرات آن به عثمانی شد و در نتیجه میتوانست به اقتصاد جنگی آن کشور، در جایگاه دشمنی سرسخت، ضربه زند. درهمین راستا گفته شد «ابریشم گیلانات را به جهت صلاح مملکت که مبادا تجار به جانب روم برند و به جهت دخل تمغا منافع عظیم عاید عساکر ایشان شود قرق نموده بودند» (خواجگی اصفهانی، 1368: 39)، دیگر اینکه انحصار به افزایش صادرات و ایجاد موازنه در بازرگانی خارجی، بهویژه با شرق (هندوستان)، افزایش واردات فلزات گرانبها و مسکوکات و درنتیجه افزایش درآمد شاه برای ساماندهی تشکیلات اداری منجر میشد، همچنین انحصار نوعی مقابله با یکهتازیهای پرتقالیها در تجارت خلیج فارس، به ویژه در زمینۀ خرید و فروش ابریشم، به شمار میرفت. بدین سان، انحصار میتوانست بر روابط خارجی ایران تأثیرگذار باشد. البته انحصار تنها در برگیرندۀ ابریشم نبود، بلکه کالاهای دیگری چون فیروزۀ خراسان و مروارید بحرین (به علت کمبود معادن طلا و نقره در ایران) و شورۀ شهر لار را دربر میگرفت. صدور اسب نیز به نوعی در انحصار شاه بود و میبایست با اجازۀ وی انجام میشد (فلسفی، 1353: 14).


هر چند که سیاست انحصار ابریشم پیروزی بزرگی برای شاه بود، پیامدهای ناخوشایندی نیز به همراه داشت؛ از جملۀ این پیامدها ناخشنودی تولیدکنندگان ابریشم از محدودیت ایجاد شده در بازار آزاد این کالا بود که در تولید آن نیز تأثیر داشت؛ خریداران آزاد ابریشم باید مالیات سنگینی میپرداختند، چنان که خرید یک بار ابریشم برای صادرات 12 تومان و برای مصرف داخلی 4 تومان مالیات داشت (سیوری، 1366: 177). در چنین شرایطی، تولیدکنندگان ابریشم ناگزیر بودند که آن را نزدیک به نصف بهای واقعی به شاه بفروشند. در حالی که شاه ابریشم را به هر بهایی که میخواست به مشتریان خارجی میفروخت. از اینرو، سیاست انحصار سبب نارضایتی رعایا و کاهش تولید ابریشم شد.

منابع ، شورش رعایای گیلانی به رهبری غریبشاه را از پیامدهای انحصار میدانند. این شورش که کمتر از سه ماه پس از مرگ شاهعباس روی داد، به سرعت گسترش یافت و طی آن شورشیان به انبارها و اموال خاصه در رشت و لاهیجان یورش بردند و آنها را غارت کردند (خواجگی اصفهانی، 1368: 50-53). هر چند این شورش پس از درگذشت شاهعباس روی داد، به نظر میرسد جانشین وی، شاهصفی (1038-1052ق)، مدتها پیش از آن عمق این نارضایتیها را دریافته بود. ازاین رو، او در همان روزهای نخستین سلطنت خود فرمان لغو انحصار را صادر کرد (خواجگی اصفهانی، 1368: 39). با این همه این فرمان نتوانست مانع شورش شود، اما با شکستهشدن انحصار، تولید ابریشم نیز رو به افزایش نهاد. چنان که مقدار آن در 1637م. به 20 هزار عدل
 و در دهۀ 1670م یعنی در دورۀ شاه سلیمان (1105-1077ق)، به 22 هزار عدل رسید (اولئاریوس، 1363: 320؛ شاردن، 1350: 369). لغو انحصار، افزایش تولید را درپی داشت، اما در این زمان عوامل دیگری بر تجارت ابریشم صدمه زدند، عیار پول ایران دراین دوره خراب شد و از سوی دیگر حکومت مغولی هند پوشیدن زربفتهای ایرانی را برای رعایای خود قدغن کرد و دیگر همسایگان ایران نیز چندان استقبالی از پارچههای ابریشمی ایران نمیکردند (سانسون، 1346: 191). در اروپا هم ابریشم ایران با رقیبان سرسختی چون ابریشم سوریه، ایتالیا و عثمانی دستوپنجه نرم میکرد.


علل به کارگیری ارامنه در بازرگانی خارجی 


هنگامی که شاهعباس تجارت ابریشم را به انحصار خود در آورد، چند عامل سبب شد که وی بازرگانی خارجی آن را به ارمنیان واگذار کند. او پیش از این دریافته بود که تجارت در نواحی دور دست، بهویژه در کشورهای مسیحینشین اروپایی، تواناییها و شرایط خاصی را میطلبد که بازرگانان ایرانی آن را ندارند. برای مثال، او در 1017ق دنگیزبیگ روملو، از قزلباشان نامی را با فردی پرتغالی بهنام آنتونیو دوگوویا در مقام سفیر و به منظور برقراری اتحاد علیه ترکان عثمانی و توسعۀ روابط تجاری  نزد فیلیپ، پادشاه اسپانیا فرستاد. شاه افزون بر هدایا 50 عدل ابریشم نیز برای بازاریابی و فروش آن در اسپانیا به همراه سفیر فرستاده بود، اما این فرستاده به جای فروش ابریشم و برگرداندن بهای آن به خزانه تمامی آن را بر اثر اغوای همراه پرتغالیاش به پادشاه اسپانیا پیشکش کرد (سیوری، 1366: 100). بهعلت اشتباههای دیگری که وی مرتکب شده بود، پس از ورود به ایران به مرگ محکوم شد. شاه بار دیگر  تاجرزادهای اصفهانی را آزمود و وی را با مقدار فراوانی ابریشم برای تجارت به ونیز فرستاد، اما او نیز آزمونی بهتر از آن سفیر پس نداد و پس از فروش ابریشم، با پول آن به عیش و نوش پرداخت ودر آنجا حکومت ونیز باقیماندۀ اموال تاجر عیاش را توقیف کرد و موضوع را به آگاهی پادشاه ایران رساند. شاهعباس طی فرمانی به تاریخ 1018ق خواجه صفر ارمنی را با شخصی دیگر مأمور پیگیری و دریافت اموال باقیماندۀ شاهی کرد (مکاتبات شاهعباس، نسخۀ عکسی: 7). چنین رویدادهایی از اطمینان شاهعباس به بازرگانان ایرانی کاست. مسلمانان به دلایل مذهبی و دشواری در ادای مراسم دینی در کشورهای غیرمسلمان و مسئلۀ ربا با مشکلات و موانعی در بازرگانی خارجی مواجه میشدند، بنابراین چندان تمایلی به بازرگانی با ملل غیرمسلمان در سرزمینهای دوردست نداشتند (شاردن، 1350: 367). شاردن در این باره نوشته است که در این دوره روی هم رفته مسلمانان، بازرگانان عمدۀ آسیا را تشکیل نمیدادند؛ در ترکیه سر رشتۀ تجارت خارجی بیشتر در دست مسیحیان و یهودیان و در ایران نیز به دست مسیحیان و هندیان غیر مسلمان بود. ایرانیان بیشتر به بازرگانی در ایالات و ولایات کشور خود و نیز تا حدی در تجارت با هندوستان فعال بودند، اما ارامنه تمام تجارت با اروپـا را در دست داشتند (شاردن: 1350: 367). 

ارامنه پیش از آنکه توسط شاهعباس به کار تجارت گمارده شوند، تجربۀ لازم را در این زمینه به دست آورده بودند. بسیاری از آنان سراسر اروپا را گشته و به مخاطرات بازرگانی در کشورهای دوردست آگاهی یافته بودند. در کنار این تجربیات، خصوصیات فردی و سختکوشیشان بود که آنان را از هر لحاظ برای بازرگانی در سرزمینهای دیگر مناسبتر مینمود. ارامنه افرادی صرفهجو، سختکوش، باهوش و در مسافرتهای طولانی سریعالسیر و خستگیناپذیر بودند. از لحاظ زبان نیز بر بازرگانان ایرانی برتری داشتند و چون مسیحی بودند، بهتر میتوانستند در میان اروپائیان مسیحی بازاریابی کنند (Cambridge, 1986 :  454-5). 

تاورنیه، بازرگان جهان دیده دربارۀ ویژگیهای ارامنه نوشته است  «ارامنه به واسطۀ امساک فوق العاده و قناعتی که دارند یا از روی صفات نیکو یا خست، به هرحال وجودشان در کار تجارت بسیار مفید است. وقتی که برای سفرهای طولانی از خانۀ خود بیرون میروند، آذوقه و ذخیرهای که با خود بر میدارند عبارت است از نان خشک، گوشت دود زده، پیاز، روغن داغ کرده، آرد، شراب و آجیل . وقتی به شهری میرسند که باید چند روز در آنجا اقامت نمایند، پنج شش نفرشان شریک شده یک اتاق خالی کرایه میکنند و فوراً با تشک و گلیم و فرشی که همراه دارند آن را مفروش مینمایند و این خود برای صرفهجویی کمک بزرگی است (تاورنیه، 1336: 406). در واقع، قناعت ارامنه را میتوان از علل مهم کامیابی آنان در کار تجارت به شمار آورد. همچنین در این باره آوردهاند: «از خانه با تعدادی تخممرغ پخته و مقداری شراب حرکت میکنند و با آن اصفهان تا بندر را طی مینمایند ... آنان در تجارت مانند کشتیهای تجاری مسلحیاند، نه خرید میکنند و نه خرج. آنان توسط برخی ولینعمتان خود وارد صحنۀ تجارت میشوند و با پول آنها به تجارت پرداخته، پس از مراجعت یک چهارم عواید را خود بر میدارند. با چنین آغازی، آنان گاهی به موفقیتهای بزرگی برای خود و اربابانشان دست مییابند» (Fryer, 1912 : 249).

چنین ویژگیها و دلایلی موجب شد که شاهعباس ارامنه را در بازرگانی خارجی به خدمت خویش درآورد؛ کسانی از ارمنیان را که شایستهتر تشخیص میداد انتخاب میکرد و به هر یک به اندازۀ استعداد او بارهای ابریشم را تحویل میداد تا در کشورهای دیگر بفروشند. ارامنه، پس از بازگشت، بهای ابریشم را به نرخی که شاه تعیین کرده بود میپرداختند و از سود آن هزینههای سفر و مزد خویش را بر میداشتند (تاورنیه، 1336: 405). بدین سان آنان با کمک شاه در چرخۀ بازرگانی خارجی به کار گرفته شدند و به سرعت به واسطۀ زیرکی و درستکاری خویش در رشتههای گوناگون بازرگانی پیشرفت چشمگیری کردند. چنان که خواهیم دید ارامنه حوزههای بازرگانی خود را نه تنها به کشورهای اروپایی، بلکه تا دورترین قلمروهای آسیا، مانند هندوستان و تنکن و جاوه و فیلیپین نیز گسترش دادند (تاورنیه، 1336: 405-406). 


کارکرد ارامنه در بازرگانی خارجی


تجارت داخلی ایران بیشتر در دست عناصر ایرانی و غیر ایرانی، یهودیان و دیگر اقلیتها بود، اما تجارت خارجی اغلب در دست ارامنه بود که کارگزاران پادشاه و بزرگان مملکتی بهشمار میرفتند و بیشترین سهم تجارت ابریشم ایران را با کشورها و مراکز مهم دادوستد جهان آن روز در دست داشتند. 

تا هنگامی که تجارت ایران با هند و آسیای مرکزی از راه افغانستان انجام میشد، بازرگانان ارمنی در مراکز تجاری ترانزیتی مهم چون کابل و قندهار و هرات مستقر بودند (Gregorian,1974 : 668). تجارت ارمنیان با هند هم به کوشش خودشان و هم با کمک کمپانیهای هلندی و انگلیسی انجام میشد؛ خواجه نظر، از بزرگان جامعۀ ارمنی جلفای اصفهان در 1620م از کمپانی هند شرقی انگلیس تقاضای همکاری برای حمل بازرگانان و مالالتجارههای شان به هندوستان و سورات کرده بود (سلطانیان، 1388: 65). تا 1630م بسیاری از ارامنه در بندر عباس مستقر شدند و شبکههای تجاری گستردهای در سراسر هند و هندوچین داشتند. خواجه میناس از اهالی اصفهان و بازرگان صاحبنامی در سورات بود که در دهۀ 1660م در سطح وسیعی تجارت میکرد. او سرمایۀ نقدی کلانی داشت و ضمن اجارۀ کشتیهای انگلیسی خود تعدادی کشتی تجارتی در اختیار داشت (سلطانیان، 1388: 65-66).


در خاک روسیه فعالیتهای تجاری ارامنه رواج داشت و در 1667م، ارامنه فرصت بهتری برای تجارت در  روسیه به دست آوردند. تزار روس «آلکسی میخائیلویچ» پس از آنکه بر سوئدیها غلبه کرد، بازرگانان هلندی و فرانسوی و انگلیسی مستقیم از طریق روسیه وارد صحنۀ تجارت شرق شدند. چنین وضعی به بازرگانان ارمنی این فرصت را میداد تا از راه آستراخان در خاک روسیه سفر کنند و کالاهای ایرانی، به ویژه ابریشم را به خریداران اروپایی بفروشند. موقعیت انحصاری بازرگانان ارمنی در خاک روسیه، پس از 1688م، هنگامی استوارتر شده بود که آنان قراردادی تجاری با سوئد بسته بودند، مبنی بر اینکه از راه روسیه به اسکاندیناویا1 کالا صادر کنند (Gregorian, 1974:  670). کشور دیگری که ارامنه  به فعالیت تجاری در آن تمایل داشتند، کشور عثمانی بود. روابط تجاری ایران و عثمانی جز در مواقع جنگها و نا امنیها کم و بیش برقرار بود. ارامنه برخلاف تمایل شاهعباس به منحرف کردن تجارت از مسیر عثمانی به راههای دریایی، همچنان به ادامۀ تجارت با آن کشور از راههای سنتی اصرار میورزیدند، زیرا نه تنها شهرهای عثمانی مراکز مهمی برای دادوستد با اروپايیان و ونیزیان به شمار میرفتند، بلکه نیاز کارگاههای بافندگی آن کشور به ابریشم ایران نیز اجتناب ناپذیر مینمود. بازرگانان ارمنی در «ازمیر»، از مراکز مهم بازرگانی عثمانی، ابریشم ایران را به فرانسویان میفروختند، زیرا فرانسویان برخلاف انگلیسیها و هلندیها بهای ابریشم را نقد میپرداختند (تاورنیه، 1336: 93- 94). علاوه بر ازمیر، روم و حلب و بنادر شرقی دریای مدیترانه از مراکزی بودند که بازرگانی در آنها جنبۀ بینالمللی داشت و ارامنه از طریق این مراکز، هم با عثمانیها و هم با بازرگانان اروپایی، دادوستد میکردند. 


ارمنیان ایرانی با بازرگانان ونیزی همکاری و مشارکت داشتند. آنان با همکاری یکدیگر ابریشم ایران را، از طریق آسیای صغیر و دریای مدیترانه به بندر ونیز یا به مراکز بازرگانی آن کشور در کرانههای دریای مدیترانه ،دریای سیاه و شبه جزیرۀ کریمه انتقال میدادند و از آن نقاط ابریشم را به کشورهای بزرگ اروپایی  مانند اسپانیا، لهستان، مجارستان، فرانسه، هلندو انگلستان میفرستادند. تجار ارمنی در شهرها و بنادر بزرگ اروپا، مانند «لیورنو» و «ونیز» و «آمستردام»، مراکز و نمایندگیهای تجاری خود را تأسیس کرده بودند. به همین دلایل آنان به صدور ابریشم از راههای آسیای صغیر و خاک عثمانی، راهی آسانتر و نزدیکتر ، تمایل بیشتری نشان میدادند (فلسفی، 1353: 105). افزون بر این ، از راههای دریایی با کشتیهایی که خود داشتند و یا با کرایهکردن کشتی از کمپانیهای انگلیسی و هلندی ابریشم و سایر کالاها را به هند و اروپا صادر میکردند.


ارمنیان با هماهنگی و همکاری یکدیگر، شبکۀ گستردهای در تجارت بین المللی از شرق تا غرب تشکیل داده بودند و قدرت بزرگ  اقتصادی و سیاسی را به وجود آورده بودند. ارامنه چون در بازرگانی و اقتصاد کشور سهم درخور توجهی داشتند، شاه نمیتوانست در تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی خود آنان را نادیده بگیرد. با چنین جایگاه و اهمیتی که یافته بودند، کمپانیهای انگلیسی و هلندی و فرانسوی نیز هر کدام همواره ترجیح میدادند در مسائل گوناگون به گونهای با بازرگانان ارمنی کنار آیند و روابط خود را با آنان بهبود بخشند تا همکاری بیشتر آنان را جلب کنند، زیرا نه تنها توان رقابت و مخالفت با ارامنه را نداشتند، بلکه چنین روشهایی را به سود خود نمیدیدند. برای مثال در 1618م هنگامی که شاهعباس فروش ابریشم را به مزایده گذاشته بود، ارامنه با کوششهای عمال انگلیسی برای خرید آن به مقابله برخاستند و بهای آن را تا 50 تومان در هر عدل افزودند، در نتیجه انگلیسیها و هلندیها به ناچار از خرید ابریشم در آن سال چشم پوشیدند (Cambridge, 1986: 455). فعالیت و رقابت گستردۀ بازرگانان ارمنی در مارسِی فرانسه، در 1621م، خشم بازرگانان فرانسوی را برانگیخت. گروهی بانفوذ از ارمنیان در آمستردام، طی قرن یازدهم هجری قمری/ هفدهم میلادی و سالهای درازی از قرن هیجدهم میلادی موفق شدند که موقعیت بازرگانی خود را مستحکم کنند. بدینسان ارامنه موقعیت تجاری خود را در صحنۀ بازرگانی بینالمللی، با وجود رقابتهای سخت کمپانیها و بازرگانان بیگانه حفظ کردند و عناصری بنیادی در روند بازرگانی خارجی ایران عصر صفوی شدند. ارامنه از این راه توانستند به ثروتهای هنگفتی دست یابند؛ بهگونهای که بعد از مرگ بسیاری از آنان «از دو الی 20 هزار تومان ارث گذاشته بودند ». از معتبرترین ایشان خواجه پطروس بود که پس از فوت، 40 هزار تومان پول مسکوک نقد، غیر از خانههای شهری و ییلاقی و جواهرات و ظروف طلا و نقره و اثاث منزل نفیس برجای گذاشته بود (تاورنیه، 1336: 406). موفقیت ارامنه در بازرگانی خارجی این دوره، افزون بر تجارب و تواناییهای فردی آنان که در پیش اشاره شد، به چند عامل خارجی دیگر بسته بود: 

الف) با پشتیبانی و حمایتی که شهریاران صفوی از ارامنۀ جلفای اصفهان میکردند، ارامنه نیز دلگرم شدند و خود را تابع ایران و تجارت را منبع درآمد مهمی برای کشور خود میدانستند. 

ب) ارامنه توانایی بسیاری در رقابت با کمپانیهای بزرگ خارجی داشتهاند. برای مثال، رویداد مهم 1618م سبب شد که نه تنها کمپانی انگلیسی در رقابت با ارامنه انحصار صدور ابریشم خام به اروپا را از دست دهد، بلکه از آن پس دیگر اروپائیان هم در مزایدههای شاهعباس برای فروش ابریشم حریف آنان نشدند و در نتیجه انحصار صدور ابریشم را از دست دادند. 

ج) بازرگانان ارمنی جلفای نو تواناییهای خاصی را برای تجارت، هم در مسیرهای مهم خشکی و هم در مسیرهای دریایی داشتند. از این رو در تمام مسیرهای تجاری بین ایران و هند، هندو عثمانی، آسیای مرکزی و عثمانی، ایران و اروپا، و ایران و روسیه فعال شده بودند (Gregorian, 1974: 669). 

ارامنه در تجارت داخلی با ایجاد دکانهایی در بازارها  همراه با شبکۀ ارتباطی منظم در سراسر کشور فعال و با هم در تماس بودند. در برابر این یگانگی و انحصار ارامنه، کوششها و رقابتهای بازرگانان انگلیسی و هلندی چندان سودمند نبود
 (Cambridge, 1986: 457-8). ارامنه در اصفهان بازاری بهنام خود داشتند که در دهانۀ ورودی بازار اصفهان واقع بود. در این بازار، ماهوتهای انگلیسی و هلندی و ونیزی همراه با برخی اجناس دیگر که مورد توجه ایرانیان بود، به مشتریان عرضه میکردند (تاورنیه، 1336:  388-389). پس از مرگ شاهعباس یکم در 1038ق، تغییراتی در وضع ارمنیان و بازرگانی خارجی ایران روی داد. یکی آنکه سیاست انحصار ابریشم را جانشین وی، شاهصفی (1038-1052ق) لغو کرد (خواجگی اصفهانی، 1368: 39)؛ دوم، سیاست شاهعباس مبنیبر تمرکز تجارت از راههای دریایی به دلیل اینکه چندان مورد علاقۀ ارامنه نبود اهمیت خود را از دست داد. از این رو از حجم تجارت دریایی کاسته شد، اما ارامنه با قدرت بیشتری به صادرات و واردات از راههای خشکی پرداخته بودند. این تغییر مسیر زیانهایی برای تجارت کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند به همراه داشت. 


علل ضعف اقتصادی و اجتماعی ارمنیان در روزگار پایانی صفویان


از منابع چنین بر میآید که آزادی و عزت ارامنه تا چندی پس از شاهعباس یکم همچنان ادامه داشت، اما پس از آن به تدریج بر اثر تعصبات مذهبی یا ضعف سیاسی برخی جانشینان وی ارامنه با تنگناهایی مواجه شدند. به نوشتۀ سانسون در دوران شاه سلیمان (1077-1105ق) مسیحیان بنا به تعداد افرادشان از پانزده سالگی باید مبلغی  جزیه میپرداختند (سانسون، 1346: 134). هرچند که سانسون درمجموع از رفتار شاهسلیمان در قبال مسیحیان راضی به نظر میرسد، وی نمیتواند رفتار زشت برخی مقامات را نادیده بگیرد، همچنین کمپفر داستان 21 دوشیزۀ ارمنی را بیان میکند که شاهسلیمان فریبکارانه آنان را به کمک کلانتر جلفا ربود و به حرمسرای خود برد (کمپفر، 1363: 62). وزیر اعظم شاه، شیخ علیخان زنگنه، درآغاز به اقلیتها سخت میگرفت. او در برابر حقی که به ارامنه برای ادای آداب و مناسک دینی شان داده بود، مالیات جدیدی به مبلغ 200 تومان برای آنان بست (کمپفر، 1363: 186-187).

از زمان شاه سلیمان، اذیت و آزار و تبعیضها و تعصبات مذهبی در قبال ارامنه رفتهرفته روبه فزونی نهاد و مالیاتهای سنگینتری بر آنان بسته شد. ارامنه گهگاه بر اثر طغیان مردم متعصب، یا بر اثر قانوني که به نومسلمانان حق دعوی به دارایی خویشاوندان خود میداد به زحمت و رنج میافتادند (لاکهارت، 1368: 86). چنین شرایطی همراه با رقابتهای تجاری در میان برخی ارامنه سبب شد که بنیادهای استوار اجتماعی و اقتصادی آنان در اصفهان  تضعیف شود. گفته شد سلطانحسین (1105-1135ق) پادشاهی مهربان بود و درصدد تجدید امتیازات مسیحیان بر میآمد، اما وی تحت تأثیر اطرافیان متعصب خود قرار داشت که دیدگاههایش را تغییر میدادند. البته این نوع تنگناها در دورۀ پایانی صفویان منحصر به اقلیت ارمنی نبود، بلکه یهودیان و هندیان و دیگر اقلیتها هم تحت فشار قرار گرفته بودند. با وجود این مجتهدان و روحانیان شیعه به مسیحیان در مقایسه با زرتشتیان و یهودیان کمتر خشونت میورزیدند (لاکهارت، 1368: 86).


در چنین شرایطی و در حالی که موقعیت اقتصادی- اجتماعی ارامنه روبه ضعف مینهاد، قدرتهای اروپایی و کمپانیهای هند شرقی تهاجم گستردهای را برای تصرف بازارهای ایران آغاز کرده بودند. سلاطین دورۀ پایانی صفوی، شاه سلیمان و سلطانحسین، نه تنها از این دگرگونیها آگاه نبودند، بلکه توانایی رویارویی با آنها را نداشتند و به جای آنکه پشتیبان همیشگی ارامنه باشند، سیاستهای نابخردانهای در پیش گرفتند و آنان را وادار به پذیرش اسلام میکردند یا آشکارا به اذیت و آزارشان بر میآمدند. از این رو، دیگر عملکرد جلفای نوین به صورت بازوی اقتصادی پادشاهان صفوی نبود (Gregorian, 1974: 671). چنین حوادثی در حالی  روی میداد که قدرت نوینی در روسیه، همسایۀ شمالی ایران درحال ظهور بود و قدرت کمپانی هندشرقی انگلیس نیز در هند رو به فزونی نهاده بود. این دو در اندیشۀ غلبه بر ارامنه و یا در صورت امکان بهخدمت گرفتن آنان بودند. 

هنگام محاصرۀ اصفهان به دست افغانان، ارامنه بسیار اذیت و آزار شدند. پیش از ورود افغانان به اصفهان ارامنه از شاه سلطانحسین خواستند که دست کم به آنان اجازه داده شود تا از اصفهان دفاع کنند، ولی شاه به تقاضای آنها اعتنایی نکرد. در چنین شرایط بحرانی درباریان شاه به منظور سودجویی از ارامنه، که هنوز بازرگانان ثروتمندی به شمار میرفتند، آنان را تحت فشار و آزار قرار میدادند (گیلانتز، 1344: 37؛ کروسینسکی، 1363: 55). تقاضای پیاپی ارمنیان برای دفاع از اصفهان،  بینتیجه مانده بود و قزلباشان فریبکارانه آنان را برای دفاع از سرای شاه به اصفهان فراخواندند، اما در آنجا نیز ارمنیان را پس ازخلع سلاح رها کردند (کروسینسکی، 1363: 55). چنین رفتارهایی سبب شد که ارامنه در برابر یورش افغانان بیاعتنا بمانند، هرچند که گزارشی حاکی از مقاومت آنان در برخی منابع ذکر شده است. 

در روزگار استیلای افغانان بر اصفهان، ارامنه بازهم رنجهای بیشتری را متحمل شدند. گفته میشود که پس از اشغال اصفهان به دست محمود، وی بر ارمنیان، اروپايیان، مسلمانان و مولتانیان جریمهها و مالیاتهای سنگینی بست. او به بهانههای گوناگون از ایشان پول نقد، پیشکش و خلعت میستاند. محمود نخست غرامتی به مبلغ 70 هزار تومان بر ارامنۀ جلفا بست که 17 هزار تومان آن را به نقد دریافت کرد و باقی را سند گرفت، اما چون ارامنه در زمان تعیین شده نتوانستند ماندۀ آن را بپردازند، چهار تن از سران آنها را که یکی کلانتر جلفا بود، کشتند تا توانستند 53 هزار تومان دیگر را بستانند. افزون بر این، دکانهایی را که صاحبان آنها در اصفهان کشته شده یا گریخته بودند، بهدستور محمود گشودند و غارت کردند (گیلانتز، 1344: 91–92). بدین ترتیب منابع مالی ارامنه سخت کاهش یافت و سرانجام بسیاری از آنان به تنگدستی و بیچارگی افتادند. 


نتیجه


در پی استراتژی نظامی شاهعباس یکم در مناطق مرزی شمال غرب ایران، ارمنستان، گرجستان و ارس مبنیبر محو امکانات در مسیر دشمن، وی ارامنه را به دیگر مناطق ایران کوچاند. گروههایی از ارمنیان جلفای ارس که به اصفهان انتقال یافته بودند، مورد عنایت خاص شاهعباس قرار گرفتند. از سویی وی به منظور پیشبرد اهدافی که در زمینههای نظامی و اداری داشت و برای جلوگیری از صدور انبوه ابریشم به کشور دشمن (عثمانی)، تجارت این کالای استراتژیک را به انحصار خویش درآورد. شاهعباس یکم برای اجرای سیاست انحصار، ارامنه را به دلیل تجربیاتی که در بازرگانی خارجی داشتند و دانستن زبان و همکیشی آنان با اروپائیان مسیحی و تواناییهای دیگری که آنان را در بازرگانی از مسلمانان ممتاز میکرد، به خدمت خویش درآورد. ارامنه با یگانگی و پشتکاری که داشتند، به سرعت شبکۀ گستردهای از بازرگانی را در بسیاری از کشورهای شرقی و غربی تشکیل دادند و با کمپانیهای هند شرقی اروپا پیروزمندانه به رقابت برخواستند. کوششهای تجاری آنان سبب شد تا پول و فلزات قیمتی بیشتری وارد کشور شود و در موازنۀ تجاری ایران با شرق و غرب تعادل برقرار شود. بنابراین، هم خود ثروتمند شدند و هم کشور را از سود به دست آمده بهرهمند ساختند، اما در روزگار پایانی صفویان و هجوم افغانان موقعیت برتر اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادند و به رنج و مصیبت بسیاری گرفتار شدند. 
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