
  نقش مراکز شهري در پویایی مناسبات اقتصادي عصر صفوي
  )اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساري: مطالعات موردي(

  
  **آباد، حسن هاشمی زرج*عابد تقوي

  )21/05/92: تاریخ تأیید؛ 13/12/91: تاریخ دریافت( 
  چکیده

در تاریخ شهرنشینی ایران در دوران اسالمی، . ترین کارکردهاي پدیده اجتماعی شهر، مناسبات اقتصادي وابسته به جامعه شهري است یکی از مهم

ر نقش بسزایی در پویایی حیات اقتصاديـ  اجتماعی شهرهاي ایران دبین جامعه شهري و روستایی نظام تولید، توزیع و مبادله  در کناراین مسئله 

  .قرون میانی و متأخر اسالمی ایفا کرده است

گیري از منابع تاریخی و مطالعات اجتماعی و اقتصادي شهر، با هدف تبیین  پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیل تاریخی و بهره

ان در مناطق شهرهاي فرح آباد ساري در شمال، اصفهبه این منظور . در عصر صفوي نگاشته شده است ساختار اقتصادي شهرهاي ایران

شامل  -  گزینش این شهرها ماهیت عملکردي آنها معیار. اندقرار گرفتهمطالعه مورد مرکزي و شهر بندري بندرعباس در جنوب ایران 

  . بوده است - تولیدي، صنعتی و صادرکنندهعملکردهاي 

یافته و احداثی با پراکندگی مکانی از پیش  توسعهدهد شهرهاي ایران عصر صفوي در دو قالب شهرهاي  نتایج این تحقیق نشان می

در سه بخش شمالی، مرکزي و جنوبی ایران، به ) ق996-1038(طراحی شده در مسیر تجاري ابریشم در عصر سلطنت شاه عباس اول 

ائه شده در نظام دهد اشکال ار تحلیل مناسبات اقتصادي شهرهاي عصر صفوي نشان می. تولید، توزیع و صادرات کاال اشتغال داشتند

کشی مالکانه، وابستگی شدید اقتصاد شهري به اقتصاد کشاورزي در روستاها و در نهایت  هاي انحصارطلبی تام شاه و بهره مبادله بر جنبه

  .گري و خرده کاالیی در شهرها تمرکز داشته است گیري نظام واسطه شکل

  
  .عصر صفوي، تجارت ابریشمپویایی مناسبات اقتصادي، مراکز شهري،  :کلیديهاي هواژ

  
  مقدمه

 رشد عوامل از یکی شهري، جامعه در ثروت منابع توزیع و اقتصادي متغیرهاي میالدي در اروپا، 70 اقتصادي دهه هاي نظریه بر اساس

 اجتماعی جایگاه داراي ثروت تولید و درآمدزایی اندازه به مراکز شهري رویکرد، این در. رفت به شمار می تاریخی شهرهاي پرشتاب

 و شد تعریف افراد اقتصادي قدرت اساس بر شهرها در معماري فضاهاي تقسیم که یافت اهمیت جایی تا مسئله این .بودند متفاوتی

در قرون ). 111-121: 1384کریمیان، (داد  ارائه جامعه گوناگون اقشار به را متفاوتی شهروندي تسهیالت طبقاتی کامًال نظامی در جامعه

 براي جمعی مکانی مثابه به طی آن، شهر اي کهتوان مصداق عینی این نظریه را مشاهده کرد، دورهمیانی ایران در دوران اسالمی، می

 وجود را به بازرگانی نظام گسترش و مبادله روابط آن پیامد و کار اجتماعی تقسیم و شد تبدیل اقتصادي هاي بخش اجتماعی مشارکت

باراندازي است که در دوره صفویه  و تجاري شهرهاي آمدن هاي بعد، پدید از نتایج این امر در دوره). 277- 279: 1385فر،  یوسفی(آورد 

  .بروشنی شاهد تنوع و فراوانی این شهرها در مناطق مختلف هستیم

 براي بزرگ میدانی مردم،اقتصادي دولت و  و سیاسی اجتماعی، تحوالت جایگاه ترین مهم عنوان به عصر صفوي، مراکز شهري در

 ساختار مذهبی، هاي دسته و ها فرقه گیري شکل. روند می شمار به حکومت و جامعه کارکردهاي و ها اندیشه مبانی، در پژوهش

به طور . است شهر نام به پذیري انعطاف و پویا پدیده زاییده تمامًا آوري جنگ و نظامی سازمان بازرگانی، شبکه و اصناف ساالري، دیوان

                                                   
   Abed.taghavi@umz.ac.ir شناسی دانشگاه مازندران   استادیار گروه باستاننویسنده مسئول مقاله، .  *

 شناسی دانشگاه بیرجند استادیار گروه باستان.  **



آمده  دینی به شمار می و سیاسی حاکمیت به بخشیدن مشروعیت در صفوي شاهان اقتدار بازنمایی براي کلی شهر در این برهه، مکانی

  .است

شکل گرفت ) بازرگانی خارجی(المللی  در ایران پس از اسالم، براي نخستین بار در دوره صفوي، نهاد اقتصاد در دو سطح ملی و بین

اي  یافته اقتصاد ملی با در اختیار داشتن سه بخش اقتصاد شهري، روستایی و شبانی و اداره تشکیالت سازمان). 342: 1387گودرزي، (

هاي  صفویان با فعال ساختن ظرفیت). 324: همان(شد  چون بازار، صنایع و اصناف بخش عظیمی از ساخت اقتصادي ایران را شامل می

یافته و احداثی را  و گسترش بازرگانی خارجی توسط ارامنه، شهرهاي توسعه) هندیان گجراتی(و بانیان  بازرگانی داخلی به وسیله یهودیان

اي و شهرهاي صادرکننده  هاي اقتصادي، به سه حوزه شهرهاي تولیدکننده مواد خام، شهرهاي واسطه در جهت اجراي هرچه بهتر سیاست

  .پردازیم هایی از این نوع شهرها می ه نمونههاي بعدي ب تقسیم کردند که در بخش) شهرهاي بندري(

گیري از روش تحلیل تاریخی و مطالعات اجتماعی و اقتصادي شهر، به نقش و جایگاه برخی مراکز شهري  در پژوهش حاضر با بهره

 این گزینش لیلد. آباد ساري در شمال ایران، اصفهان در مرکز و بندرعباس در جنوب ایران پرداخته شده است عصر صفوي مانند فرح

پرسش  .اند بوده صادرکننده و) کننده فرآوري(صنعتی  تولیدي، شهرهاي این شهرها به ترتیب .آنهاست عملکردي ماهیت بیشتر شهرها

در چرخه تجارت ) آباد ساري، اصفهان و بندرعباس فرح(اصلی تحقیق این است که نقش مراکز شهري مورد مطالعه در این تحقیق 

یران در عصر صفوي، بخصوص در دوره سلطنت شاه عباس اول، چگونه بوده است؟ روش گردآوري اطالعات بر داخلی و خارجی ا

 تحقیقات و) ها سفرنامه(جغرافیایی  و) محلی و عمومی تواریخ( تاریخی اول دست اي، شامل منابع پایه مطالعات اسنادي و کتابخانه

  .المقدور خودداري شده است ساختار فضایی و معماري شهرها حتیمعاصر استوار بوده و از تمرکز بر  پژوهان صفوي

  
  پراکندگی و عملکرد شهرهاي صفوي

شمار  به صفوي شاهان کالن هاي گذاري سیاست از تابعی توان را می صفوي عصر شهرهاي جغرافیایی پراکندگی کلی، انداز چشم یک در

 در و احداث با صفوي شاهان. شود مطرح دوره این شهرسازي در اولویت یک عنوان به عملکردگرایی شده موجب مهم این. آورد

 این از. برآمدند اجتماعی و اقتصادي سیاسی، تدابیر اجراي صدد در شهرها، قدیم بافت کنار در شهري مجموعه توسعه موارد بسیاري

 چون مناطق شمالی در بندري و ساحلی شهرهاي. است پیگیري بر اساس منطق یادشده، قابل دوره این در شهرها مکانی پراکندگی منظر،

 چون ایران غرب و غرب شمال کوهستانی شهرهاي ،)بندرعباس و ملوك هرموز(ایران  جنوبی و) فعلی بابلسر(مشهدسر  و آباد فرح

) مذهبی(اجتماعی  و اقتصادي سیاسی، خاص اهداف با اکثرًا یزد و کاشان اصفهان، چون کویري حاشیه سنندج، شهرهاي و تبریز اردبیل،

  .شدند در برخی موارد احداث یافتند و توسعه

 شهرهاي بخش سه از آنها گزینی مکان نوع که دارد آن از حکایت صفوي عصر اقتصادي شهرهاي فضایی آرایش و پراکندگی نحوه

مدل فرضی از  این .است هشد می تشکیل صادرکننده شهرهاي و )کننده اي و فرآوري واسطه(صنعتی  شهرهاي تولیدکننده مواد خام،

با تجارت ابریشم شکل ) ق.هـ996- 1038(فرآیند تجاري شدن ایران در عصر شاه عباس اول  در بخصوص آرایش فضایی شهرها،

 این در شمالی شهرهاي که داشتند برعهده را ابریشم کرم پرورش و تولید وظیفه تولیدکننده به طور کلی، شهرهاي .تري یافته است واقعی

 قبیل از منسوجات نظیر کاال، به) تولیدي ابریشم( خام مواد تبدیل به که قرار داشتند صنعتی شهرهاي بعدي در گروه. دارند جاي گروه

 شهرها، این در. در این گروه قرار دارند اصفهان و یزد کاشان، مرکزي شهرهاي. داشتند اشتغال بافندگی، هاي کارگاه در پارچه و فرش

 و زربفت هاي فرش قبیل از منسوجات یعنی ابریشم از حاصل صادراتی کاالهاي ترین مهم تولید وظیفه بافندگی فعال هاي کارگاه

  .را برعهده داشتند نفیس هاي پارچه



کاالیی در اقتصاد شهري  اي داشتند و نظام حاکم بر آنها مبتنی بر نظام خرده الزم به توضیح است که این گروه از شهرها، نقش واسطه

 را کاالها واردات و صادرات و نقل و بودند که حمل ایران جنوب در صادرکننده و بندرگاهی شهرهاي نیز آخر مرحله در .استبوده 

 گانه اجراي فرآیند سه توانایی واقع در ایران، شمال در بندري برخی مناطق چون شهرهاي که است ضروري نکته این ذکر. دادند می انجام

نیافت و تنها  تحقق این امر جنوب، در هدف اقتصادي بازارهاي داشتن قرار و مبادالت زیاد حجم دلیل به ولی داشتند، همزمان طور به را

 تمام کردن درگیر فرصت یادشده، اقتصادي رویکرد اجراي با. ارتباطات تجاري مناطق شمالی معطوف به تجارت با روسیه تزاري بود

 به شمال مسیر تجاري شدن فعال با همچنین. شد فراهم کشور از وسیعی هاي بخش سازي تجاري و کشور جنوب تا شمال از شهرها

 اقتصادي و سیاسی فشار از زیادي حد تا شد، می منتهی اروپا به عثمانی خاك از که غرب به شرق زمینی شاهراه کردن منفعل و جنوب

 و جنوب در هلندي و انگلیسی هاي شرکت جدي مشارکت امر، این تحقق در که است بدیهی. شد کاسته بر صفویان عثمانی ترکان

- 60 :1388تقوي، (انکار است  غیرقابل اقتصادي جدید هاي راه برقراري در شاه خارجی سیاست نیز و ها پرتغالی تجاري کامل انزواي

59.(  

به  -عمدتا روستاها - سازوکار شهرهاي این دوره همچون قرون میانی در ایران به این شکل بود که مواد اولیه از منطقه نفوذ شهري 

شد و در جریان دادوستد در حوزه  سپس محصوالت تولیدشده به چرخه توزیع وارد می. شد شهر منتقل و کاالي مورد نظر تولید می

عملکرد دیگر اقتصادي شهرها معطوف به فعالیت بخشی از نیروهاي مولدي بود که در . گرفت شهر قرار میشهري یا خارج  اقتصاد درون

شکل دیگري از مناسبات اقتصادي شهرها متمرکز بر انحصارطلبی شاه و ). 104: 1390فر،  یوسفی(بخش اقتصاد کشاورزي اشتغال داشتند 

شد که از این رهگذر با تغییر  خالصه می )232 :1384رویمر،  ؛194: 1384، سیوري(کشی از نیروهاي کار اجباري در مزارع  بهره

گران و خرید مستقیم  ، حذف واسطه)289: 1381فرد،  نوایی و غفاري(هاي ممالیک به خاصه  هاي زمینداري، یعنی تبدیل زمین سیاست

با این اقدام شاه، ). 1نمودار شماره(شد  نتقل میهاي تولیدي در این بخش به خزانه دربار م توسط شخص شاه، بخش زیادي از سرمایه

ارامنه با توسعه اقتصادي دولت صفوي که . گرفتند غالمان کارگزار و ارامنه به عنوان مباشران اصلی شاه وظیفه اصلی تجارت را برعهده می

با این . کردند اردات نقره از روسیه میدستاورد فروش ابریشم خام به اروپا بود، عواید حاصل از فروش این کاالي استراتژیک را صرف و

شد و از سوي دیگر به اقتدار سیاسی و تقویت اقتصاد و پول رایج در کشور بر پایه  هاي دربار و ارتش تأمین می تدبیر، از یک سو هزینه

  ).66- 67: 1390بابایی و دیگران، (کرد  انحصارگرایی و ضرب سکه کمک می
  

  وابط زمینداري در عصر صفوي اشکال گوناگون ر: 1نمودار شماره
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 130:  1386نویدي، : منبع

  مراکز شهري مورد مطالعه
  آباد ساري فرح

 28دقیقه عرض شمالی در  48درجه و  36دقیقه طول شرقی و  6درجه و  53شهر تاریخی فرح آباد با مختصات جغرافیایی 

 فضاهاي توسعه فرآیند در تأثیرگذاري نقش که مهمی عوامل از. واقع است نام همین به روستایی مکانی شمال ساري درکیلومتري 

 استراتژیکی و اقتصادي مسیر ترین مهم عنوان به عباسی شاه راه. کرد اشاره ارتباطی هاي راه شبکه به توان می داشت، آباد فرح شهر

 به و آغاز اصفهان از راه این. کرد ایجاد البرز کوه رشته جنوبی مناطق و ایران شمالی شهرهاي میان سالم و مطمئن مسیري منطقه،

 ده طی از پس و کرد عبور می فیروزکوه به خوار رشمه، کاشان، اصفهان، شهرهاي از عباسیشاه راه. شد می ختم ساري آباد فرح

. رسید می خود انتهاي به آباد فرح و آزادگله روستاي نزدیکی در و شیرگاه و زیرآب شهر به آنگاه. رسید می سفید پل به فرسنگ

) ساروتقی(مازندرانی  خان محمدتقی میرزا نظارت با و ق.هـ1031سال در کبیر عباس شاه دستور به راه این فرسخی 45 مسافت

 موانع جمله از ها باتالق و ها جنگل متعدد، رودهاي و البرز العبور صعب هاي کوه وجود گرچه ).204: 1379مخلصی، (شد  انجام

 را مشکالت این مناطق، این اقتصادي توسعه در عباس شاه بلندمدت بود، اهداف منظم ارتباطی هاي راه شبکه ایجاد در طبیعی

  .شد متصل مرکزي فالت به استَرآباد تا گَسکَر از ایران شمالی این راه، مناطق احداث با بنابراین،. کرد آسان

 در عباس شاه .بود محیطی مناسب فضاي وجود با توجه به منطقه این جمعیتی دگرگونی طرح از دیگر اقدامات شاه عباس،    

 و انتقال آنها به شهرهاي قراباغ منطقه و ایران غرب شمال نواحی از گرجیان و اکراد ارامنه، اجباري مهاجرت به 1023سال 

 با شده، داده کوچ انسانی نیروي .)881 :1377 اسکندربیک منشی،(فرمان داد  شمالی شهرهاي دیگر و بارفروش استرآباد، آباد، فرح

 این در). 97-121: 1370ثواقب، (دهند  اختصاص خود به را کاال این ملی تولیدات دهم یک ابریشم توانستند پرورش و کشت

 ابریشم کل درصد65 عدد، این که بوده کیلوگرم 0000/484/2 بر بالغ گیالن و مازندران ایالت دو تولیدي ابریشم حجم دوره،

  .قابل مشاهده است 1اطالعات مربوطه در جدول شماره . )169: 1386نویدي، (داد  می تشکیل را خاصه اراضی تولیدي
  



  )229:  1351فلسفی، (تولید ابریشم بر حسب ایاالت : 1جدول شماره 
  
  

  

  

  

  

  

  

 به. شد ایران شمالی ایاالت در استرآباد مشهدسر و بارفروش، آباد، فرح بنادر و اقتصادي هاي پایگاه رشد به منجر امر این

 براي پویا محیطی به صفوي دربار و شاهان تفریح براي مکانی از ایران شمال شهرهاي سیماي ساختاري، تحول این موجب

  .داد وضعیت تغییر تزاري ـ ـ روسیه شمالی همسایه کشور با اقتصادي و تجاري هاي فعالیت

 فیزیکی فضاي وجود انداخت، پیش به دارالحکومه عنوان به ساري کهن شهر مقابل در را آباد فرح که مهمی متغیرهاي از

 حد بیشترین در این منطقه به دریا تا کوه فاصله که دانسته مازندران در اي جلگه بخش ترین گسترده را آنجا رابینو که است وسیعی

 برعهده تجارت فرآیند در اصلی نقش بندري، شهرکی عنوان به آباد فرح). 25: 1383 رابینو،(است  رسیده می) فرسخ 17(خود 

 به آباد فرح دیگر، طرف از. رفت شمار می به اي واسطه شهري و تجاري مبادالت و فروش و خرید محل ساري، شهر زیرا داشت،

 دلیل به ساري و کرد می ایفا بازرگانی اجرایی در نقش کاال، بارگیري و و نقل حمل انبار، براي مناسب محیطی بستر داشتن دلیل

 سفرنامه در دالواله. بود شده تبدیل گیرنده تصمیم شهري به امور، این اجراي براي مناسب فضاهاي نبود و شهري متراکم بافت

  :است نوشته آباد فرح بندر توصیف در خویش

 دریاي در که کوچکی هاي کشتی زیرا دانست، بندر نیمه یک توان می را آباد، فرح یعنی شهر، این. ق 1027 سال در... «

 رفت هشترخان در باالتر قدري و میرقاپو ،]آذربایجان جمهوري پایتخت فعلی؛ باکو[ بادکوبه مازندران، و گیالن بین خزر

 آن کنار در و آیند پیش آباد فرح شهر در تجن مرکزي پل تا توانند می دارند، اشتغال کاال نقل و حمل به و کنند می آمد و

  ).144: 1370دالواله، ( »بگیرند پهلو

 آنها کف عوض در و آمده باالتر خیلی آب از که دانسته آنها شهرهاي در تجن مرکزي هاي قایق حد در را دریا هاي کشتی وي

 که طوري به. دارد عینی مصداق هم) کنونی بابل(بارفروش  براي شهر مورد این. رود نمی فرو آب در زیاد دریا عمقی کم علت به

  .است ایفا کرده را مشابه نقشی آباد فرح همچون) کنونی بابلسر(مشهدسر  بندر

 گرجیان کرد، ارامنه، هاي عباس اول در مازندران، کوچ اجباري اقلیت طور که در باال اشاره شد، از اقدامات اقتصادي شاه همان

 عالوه که) 52-53: 1385 ثواقب،(ابریشم بوده است  پرورش شده شناسایی و مستعد مناطق به آذربایجان باغ قره و شیروان اهالی و

 نوبنیاد شهرهاي اقتصاد توسعه در آنها توان از اي، قبیله و قومی هاي قیام و ها شورش سازماندهی در نهاآ مخرب نیروي از کاستن بر

ایجاد  و نوین جمعیتی ترکیب تشکیل در و شد جمعیتی تغییرات موجب اجباري هاي مهاجرت سیاست همچنین. شد استفاده

 شیروان و قراباغ قبایل کوچ به توان می ها مهاجرت این هاي نمونه بارزترین از .بخشید بیشتري سرعت اي چندفرهنگی جامعه

 تعداد به ارمنی و مسلمان یهودي، جمعیت از ترکیبی سال، این در .پذیرفت صورت .ق 1023 سال در که کرد اشاره آذربایجان

  ابریشم به کیلوگرم  ایالت

  000/160/2  گیالن

  000/324  شیروان

  000/324  خراسان

  000/432  مازندران

  000/576  قراباغ

  000/816/3  مجموع تولید



 خرابکاري و عثمانی دولت با نزدیکی اتهام به قبایل این). 881 :1377اسکندربیک منشی، (شدند  کوچانده مازندران به نفر 15000

 شهرهاي جمعیت افزایش به کمک راستاي در و اقتداریابی و احتمالی هاي آشوب از جلوگیري هدف با ایران غربی مرزهاي در

  :نویسد می آباد فرح ساکن هاي اقلیت این فعالیت نوع درباره دالواله. شدند تبعید مناطق این به البالد اشرف و آباد فرح

 سایر و گرجیان .شدند الزم و ادوات اسباب و زمین داراي داشتند، آشنایی] انگور درخت[ مو تربیت کار به که ارامنه... «

 کار این به است، توت درختان از مملو که آباد فرح اطراف در بودند، آشنا ابریشم کرم پرورش به که یهودیان و مسیحیان

 تهیه به مجبور را آنها و شدند فعالیت وارد هستند، تنبل بسیار مردمی که شیروان اهل هاي آذربایجانی. داشتند اشتغال

  ).443؛ 171: 1370دالواله، ( »کردند ابریشم

  

  اصفهان

 دو برابر در مکرر هاي ناکامی و قزلباش بزرگ زمینداران شورش آن در پی و اول طهماسب شاه به استناد منابع تاریخی، مرگ

 آشامیدنی آب کمبود و ویرانگر هاي سیل چون طبیعی رخدادهاي و )51-65: 1384رویمر، (یک سو  از ازبک و عثمانی دولت

اسکندربیک (ذکر شده است . ق 1006 سال در اصفهان به قزوین از پایتخت تغییر عوامل ترین مهم از دیگر، سوي از ساکنان، براي

 شهرسازي دوم مرحله توان می جرأت به را) ق.هـ 996-1038(اول  عباس شاه سلطنت عصر در واقع، .)586: 1377منشی، 

 یک عنوان به اجتماعی و اقتصادي پویایی کنار در شهري مجموعه ایجاد و شهري بافت فیزیکی توسعه آن در که دانست صفویان

   . شد رعایت دوره این شهرهاي اکثر الگو در

 حاصلخیز هاي دشت -جغرافیایی  عوامل در ریشه پایتخت به شهر این انتخاب علل پژوهان، صفوي و مورخان از برخی باور به

 – شمال مسیر به شرق ـ غرب تجارت مسیر تغییر(اقتصادي  ،)259 :1338بیک،  اروج( -رود  زاینده نظیر کافی آب منابع و

 ساختار در قزلباشان قدرتمند نیروي کاهش ،)413 :1383الکهارت، ( -ازبک  و عثمانی -رقیب  نیروهاي تهاجم از دوري )جنوب

 مالی و جانی امنیت و) 131 :1360یزدي،  منجم(مذهبی  و سیاسی هاي بندي دسته بین تنش و آرا تشتت از جلوگیري قدرت،

 تأیید مهر شهر این برگزیدن بر نگارندگان زعم به آنچه اما. است داشته زلزله و فصلی هاي سیالب چون طبیعی بالیاي از ساکنان

 تجارت چرخه در مهمی گذرگاه اقتصادي، گري واسطه کنار در صنعتی شهرهاي از یکی عنوان به اصفهان این است که زند، می

   .است شده می محسوب ایران جنوب به شمال جدید تجاري مسیر طریق از خارجی

توان به  به طور مثال می. اند موضوع پرداختهها اشاره کرد که به این  توان به منابع دست اول سفرنامه از دالیل این فرض هم می

هاي مربوط به آن پرداخته و به این موضوع اذعان داشته که بهترین  سفرنامه شاردن اشاره کرد که به صنایع بافندگی و کارگاه

جایی دیگر به وي در ). 896: 1372شاردن، (شده است  تار در شهرهاي یزد، کاشان و اصفهان تولید می هاي زربفت و سمین پارچه

هاي  بها و هزینه به طور مثال، به عواید حاصل اجاره. پردازد هاي مرتبط با آن می مناسبات اقتصاد شهري در اصفهان و شغل

در مثالی ). 125: 1372همان، (کند  انبارداري محصول تنباکو به شهر اصفهان اشاره داشته و مبلغ آن را بیست هزار اکو ذکر می

کند که از داللی با  کاري تجارت ابریشم در اصفهان، مبلغ آن را دو یک چهارم درصد عنوان می العمل هاي حق نهدیگر، درباره هزی

در کنار این اشارات تاریخی، اجازه ). 1263: 1372همان،  (شده است  هاي هندشرقی هلند با مباشران شاه عاید دربار می شرکت

هاي  رهایی نظیر اصفهان و شیراز در عصر شاه عباس اول، نشانگر توانمنديتأسیس تجارتخانه به هیئت تجاري انگلیس در شه

که در اندك زمانی موجب ورود نخبگان ) 12: 1360نوایی، (توان قلمداد کرد  وکار می بالقوه این شهرها در فضاي تولید و کسب

  .رقابت اقتصادي شددر کنار مسلمانان به چرخه ) هندیان گجراتی(تجاري چون ارامنه، یهودیان و بانیان 



 دو به تولیدي هاي کارخانه یا بایست یادآور شد که در اصفهان عصر صفوي، کارگاه در تأیید عملکرد صنعتی بودن این شهر می

 سلطنتی بیوتات به داشتند، قرار دولت مستقیم نظارت تحت که تولیدي هاي کارگاه. شدند می تقسیم) محلی(بومی  و دولتی بخش

. )1420: 1372شاردن، (نفر بوده است  150کارگاه بودند که به طور میانگین جمعیت کارگر در آن  32شامل  داشتند که شهرت

 هدایایی براي عنوان به بلکه شد، می بافته مساجد و صفوي شاهان قصر براي تجملی هاي فرش تنها نه ها کارخانه این در معموًال

 تاورنیه گفته بنا به .گرفت می قرار استفاده مورد صادرات براي نیز ازبک و و عثمانی سلطان چون مختلف کشورهاي فرمانروایان

  :اند داشته قرار شاه میدان و ستون چهل کاخ حدفاصل اصفهان در ها کارگاه این

 هاي پارچه و زر و ابریشم از قالیبافی دستگاه آن سمت یک در که هست بیوتات مخصوص بزرگی حیاط آنجا در... «

   ).386 :1363تاورنیه، ( »است شده دایر شود، می بافته شاه مصارف براي که زري

). 119 :1385بیکر، (داشتند  همکاري بافان پارچه صنف با فعال به طور صنف 8 اصلی، صنف 33 از. ق 11 قرن اصفهان در

 کنار در جدید شهري مجموعه گیري شکل در سیاسی حاکمیت تحت صفوي عصر اصفهان در حیات اجتماعی و شهري مناسبات

 کالبدي گسترش در وقف آیین نقش .بینی شده آن دارد و طراحی پیش ساخت بودن دستوري از نشان سلجوقی، عصر قدیم بافت

 مساجد، ساخت طریق از شهروندان میان امکانات و تسهیالت ارائه و شهري حیات پویایی موجب عباس، شاه عصر در شهر

 خانات و رقبات و امالك خود فرمانروایی سال یکمین و بیست در عباس شاه مثال، طور به. شد ها سقاخانه و ها حمام مدارس،

 صفت(کرد  السالم علیهم معصوم چهارده حضرات وقف را آن هاي حمام و جهان نقش میدان دور بازار چهار و قیصریه و عالیه

  .)322 :1381گل، 

 273 و کاروانسرا باب 1802 مسجد، باب 48 مسجد، باب 162 شامل دوم عباس شاه عصر در اصفهان موقوفات آمار شاردن به

 رونق از اي نشانه در میان بناهاي وقف شده، تعداد کاروانسراهاي وقفی). 1165 :1372شاردن، (است  کرده اشاره حمام باب

 وقف دیگر، طرف از. بوده است اقتصاد شهري فضاي بر حاکم الگوي دوره این در که بوده گري واسطه تجارت و اقتصادي

 اصفهان اطراف روستاهاي بیشتر هرچه تعامل ساز زمینه شده و کشاورزي اقتصاد رونق موجب رشد محصوالت و زراعی هاي زمین

  .شدشهري می جدید بافت با

 اقتصادي گذار سیاست شهرهاي از یکی به با دو کارکرد همزمان شهر سیاسی و تجاري، عباس شاه عصر تردید، اصفهان بی

در . گذاشت المللی بین و اي منطقه تحوالت بر تأثیرگذاري نقش اجتماعی حیات و اقتصادي سیاسی، هاي عرصه در و شد تبدیل

). 185 :1363کمپفر،  ؛211: 1363فیگویروا،  ؛35-36: 1370دالواله، (ادعاست  این بر شاهدي اروپایی سیاحان هاي این میان، نوشته

 ترین مهم. داده است رخ اول عباس شاه زمامداري عصر در اصفهان رونق اقتصادي شهر و شکوه به گواه مستندات تاریخی، دوران

 به اسالمی میانی و اولیه قرون شهرهاي )ربض و شارستان ارگ،(سنتی  گانه سه ساختار تغییر این برهه، در شهر کالبدي تحول

 به را دوره این شهرهاي مرکزي هسته ارگانیک، شکلی در ها مجموعه این. است شهري هاي مجموعه قالب در نوین ساختاري

 صورت به مذهبی هاي مؤلفه و ها حرفه ها، قومیت اساس بر جداگانه محالت صورت به نیز شهر مسکونی محالت. آورد وجود

 جنوب بخش در شهر مرکزي هسته دوره، این در. است بوده اجتماعی مختلف اقشار میان آمیز مسالمت همزیستی نشانگر متمرکز،

  ).290 :1365گوبه، (شد  ایجاد) ق1011تأسیس(جهان  نقش میدان تحت میدانی محوریت حول سلجوقی عصر کهن شهر غربی

 مسجد غربی، ضلع در قاپو عالی کاخ جنوبی، ضلع در] مسجد امام[شاه  مسجد شامل میدان، این در دهنده تشکیل اصلی عناصر

 از برداري بهره به مردم تشویق و ترغیب براي .است شمالی ضلع در قیصریه سردر و بازار ادامه و شرقی ضلع در اللّه لطف شیخ

 قیصریه بازار دهنده ارتباط عنصر از میدان، در احداثی جامع مسجد با کهنه میدان در عتیق جامع مسجد و براي پیوند جدید، شهر



 این آبادانی و عمران شد و متمایل جدید میدان سمت به شهر اقتصادي ثقل مرکز  ترتیب، به این. می شد استفاده شمالی بخش در

 موقتی باراندازهاي منزله به که جهان نقش میدان  پیرامون کاروانسرا زیادي تعداد وجود. آورد ارمغان به را شهري جدید محدوده

 مذهبی، و سلطنتی معماري عناصر دیگر کنار در قیصریه بازار واقع، در. افزودمی مجموعه اقتصادي  رونق بر کردند، می نقش ایفاي

  ). Blake,1999:115(است  شده می محسوب عباس شاه عصر در اصفهان شهري اقتصاد نماد

 بسیاري اینجا در زیرا. است اهمیت حائز نیز اجتماعی و سیاسی کارکردي وجوه جهان، نقش میدان اقتصادي کارکرد بر عالوه

 نوروز، چون ملی هاي جشن برگزاري. شدند می پذیرفته شاه حضور به قاپو عالی کاخ در خارجی کشورهاي نمایندگان و سفرا از

 در). 41 :1379شفقی، (رفت  می شمار به میدان این اجتماعی کارکردهاي دیگر از پهلوانان زورآزمایی محل و بازي چوگان مراسم

 خوانش و روشن قالبی در عباس شاه اقتصادي و سیاسی قدرت سلطنتی نمایش توانجهان، را می نقش میدان کلی، تعریف یک

  ).65 :1385برینیولی، (کرد  تفسیر بازار و کاخ مسجد، گانه سه معماري عناصر

 اسالمی شهرسازي سنت پیرو صفویان شهرسازي که رسید نتیجه این به توان می نیز اصفهان شهر کالبدي ساختار مطالعه با

 در ترتیب به شهري و جامعه اسالمی، بافت مؤلفه ترین اصلی عنوان به کاخ و بازار مسجد، عناصر که صورت این به .است

  .است درآمده نمایش به) سیاسی قدرت(اشرافیت  و معاش معنویت، یعنی انسان زندگی وجه با سه رویارویی

 صفوي شاهان که است مسئله این دهنده نشان دوره این در اصفهان شهري محالت اجتماعی ساختار باب در پژوهش

 آنها در به کارگیري جامعه و اقلیت هايسایر گروه و یهودان ارامنه، چون دینی هاي اقلیت توانمندي از استفاده با بخصوص

 تمرکز با که شود می تلقی تفکر نوع این بارز هاي نمونه از جلفا محله. بخشیدند شهري حیات به خاصی رونق اقتصادي، هاي بخش

شد  می شاه عاید که بود سرشاري سود و اقتصادي هاي فعالیت رشد نمودار شاهد آنها، بین در اجتماعی کار تقسیم و نیروها

 با هم و کرد شایانی کمک حکومت اقتصادي هاي زیرساخت تقویت به هم تدبیر این با عباس شاه). 18 :1391جعفري، (

نقش و اهمیت . دست یافت المللی بین عرصه در خود حاکمیت جایگاه اعتبار بخشیدن بر محالت، در ها اقلیت متمرکزساختن

 و دهد می خبر جدید روم به جلفا محله تبدیل در شاه قصد از اجتماعی ـ اقتصادي این محله شهري به آن اندازه است که دالواله

  ).445 :1370دالواله، (است  اصفهان در کاتولیک بزرگ جامعه تشکیل صدد در سیاست این با شاه نویسد، می

  
  بندر عباس

 از ها پرتغالی راندن عقب و هرمز فتح) ق.ه1038- 996(اول  عباس شاه حکومت دوران در ق.هـ یازدهم قرن مهم تحوالت از

 زوال نشانه چیز، هر از بیش و نخست وهله در هرموز سقوط. )273: 1384وثوقی، (بود  .ق 1031ایران در سال  جنوبی جزایر

 به. بود جهان استوار سطح در کاال انتقال و نقل جریان از تمام و تام وري بهره و حمایت بر آن اساس است که اي ویژه توزیعِی نظام

 و شد همزمان اروپا و آسیا تجارت وسیعی از هاي بخش بر هاي هندشرقی شرکت کامل تسلط پرتغالی با دژهاي سقوط ترتیب، این

 هرموز سقوط از پس الملل بین تجارت در ایران اهمیت و نکرد را متوقف آن اما داد، کاهش را فارس خلیج تجارت توسعه

 بعد متوجه زمانی اندك بودند، ابریشم تجارت دنبال به فقط نخست هاي سال در اروپایی، هاي شرکت اگرچه. ماند برجا پا همچنان

انجام دادند  آن کامل هاي ظرفیت از برداري بهره و ایران با ارتباط براي ایجاد را خود تالش تمام و شدند ایران ترانزیتی موقعیت

)Steensgaard, 1974:398.(   

 اصلی کانون عنوان به بندرعباس جایگزینی و ایران دریایی تجارت چرخه از هرموز جزیره کامل شدن خارج به منجر مهم این     

در توسعه اقتصادي بندر عباس، نقش اقلیت دینی یهود در کنار دیگر نخبگان تجاري  .شد سال 120 مدت به دریایی تبادالت



اي  اسناد شرکت هندشرقی هلند در بندر عباس، حاکی از نقش صرافی یهودیان در جهت تسهیل تجارت منطقه. انکارناپذیر است

ایی وظیفه نقل و انتقال اعتبارات و ارز را برعهده هاي اروپ یهودیان در این دوره با ایجاد اعتبار به صورت برات براي شرکت. است

  ) 120-119:  1390متی، ( 2جدول شماره  -داشتند 

 والی ـ خان قلی امام توسط ق.هـ 1022سال در که بود گَمرون نام با کوچک اي قریه تا اوایل قرن یازدهم قمري، بندرعباس

خان، این  هاي شاه عباس اول و کیاست امام قلی در اندك زمانی با حمایت .درآمد تصرف به نفر 200حدود  جمعیتی با فارس ـ

ق .هـ 1031خان به یکی از کارگزاران انگلیسی در سال  اي که امام قلی طی نامه. قریه کوچک رشد و توسعه چشمگیري یافت

). 12: 1380افشار، (به جاي گمرون است ذکر شده بود که نخستین کاربرد این نام ) عباسیه(نوشته بود، نام این مکان بندر عباسی 

 .ساده نیست چندان آبادي سه این میان در آن دقیق مکان تعیین که است و بندر »ناخدا نخل« ،»سورو«گمرون منطبق بر سه آبادي 

یاد شده است  نام سورو یا شهرو در مسیر تجاري هرموز به کرمان و شیراز به بندري از اسالمی، نخستین قرون جغرافیاییِ متون در

بندر احتماالً مکانی است که بعدها به عنوان گمبرون یا گمرون شهرت یافته است ). 638: 1362؛ مقدسی، 145: 1368اصطخري، (

)Nikitin,1960: 109 .(  

  
  .تصادر شده اس. م1657ژوئن  28هایی که در بندر عباس براي اصفهان جهت کاالهاي شرکت هند شرقی در  برات: 2جدول شماره 

  مبلغ به محمودي  بستانکار  بدهکار
  90000  میرزاصفی  )م(میرزاصفی
  6000  )م(لطف اهللا  )م(حاج محمد
  43000  )م(حاج محمد  )م(حاج زین

  20000  )م(معین الدین جمال  )م)(کریم(شیخ محمد کریکل
  60000  )ي(یوسف آبراهام  )ي(آبراهام زاسو

  20000  )ي(یوسف صحوف  )ي(آبراهام یعقوب
  60000  )م(مال علی ضیاء داروغه  )ي(زاسو آبراهام

  10000  )ب(گووندا  )ي(موسی
  35000  )ي(شمس الدین  )ي(ازقیال
  50000  )ي(شیاکو  )ي(ماشا

  125000  )ب(وي دادار  )ب(جی دادار
  80000  )ي(دنیر  )ي)(بابیک(بابایی

  50000  )ي)(هارون(زاریا  )ي(ماندي
  3000  )ب(رامسی  )ي(کاپاتیا
  16000  )ب(گانکوك  )ب(رامسی

  4000  )م(جمال  )م(حاج نظام
  4000  )م(جمال  )م(شیخ احمدفخرالدین

  41063  )کمپانی هندشرقی(آندرو مدیر  )ب(سیتسیلن
  7500  )ب(مورائید گوکمومانیچ  )ب(دیوخان

  30000  )م(محمد ماسون  )م(میرزاصفی
  26602316  جمع کل  جمع کل

  )1390متی، : منبع(مخفف مسلمانان  "م"مخفف یهودیان،  "ي"، )صرافان هندي: بانی(مخفف  "ب"*. 
  

نویسان و مورخان به روستایی تشبیه شده که داراي صد نفر  تا قبل از سلطنت شاه عباس اول، این مکان در توصیفات سفرنامه

 Newberie, 1905 :456- 460(هایی از بوریا و نی و افرادي فقیر و تهیدست بوده است  جمعیت، با مسجدي در آن و خانه



 تمام امکانات و انتقال هرموز سقوط از پس بالفاصله اقتصادي بندرعباسی و جمعیتی عمده تغییرات ).Teixiera, 1970: 209؛

 عباسی جدید بندر درباره هرموز فتح از پس ماه چند سیاح ایتالیایی، دالواله، پیترو. شد آغاز جدید بندر به آن جمعیتی و تجاري

  :نویسد می

 با که دریا ساحل پرجمعیت در و وسیع بزرگ، سرزمینی. رسیدیم گامبرون به سپتامبر یکم و بیست چهارشنبه روز... «

 و مسلمانان بر عالوه. اند آمده گرد آن در همه طرف از گوناگون هاي ملیت از مردمانی. است داده نام تغییر صاحب، تغییر

 :1372دالواله، (» کنند می زندگی آنجا در نیز ها فرقه سایر و هندي پرستان بت زیادي تعداد محلی، یهودیان از انبوهی

26(.  

من  جهان، مختلف تجار نواحی است که دانسته چندملیتی شهر یک را بندر این هربرت فتح هرموز سرتوماس از پس سال هفت

 وي .مشغولند بازرگانی به آن در هندي و عربی هاي سرزمینعثمانی،  روسیه، گرجستان، ارمنستان، پرتغال، هلند، انگلستان، جمله

 و زده خانوار تخمین هزار حدود را بندر جمعیت هربرت .است کرده عنوان بندر این در المللی تجارت بین را آن رونق دلیل

 پیش از سیاستی اعمال ).Herbert,1928: 41- 49(است  کرده ارائه آن شهري سازهاي و ساخت و بازار از جالبی توصیف

 .صفوي، دور از انتظار نیست عصر طراحان و معماران گرانبهاي تجربه به توجه با »بندرعباسی«شهري  گسترش براي شده طراحی

 مجدد حیات تجدید از پس سال هجده که بود برخوردار چنان کیفیتی از بندري شهر این در زیبا مناظر ایجاد و بناها استقرار نحوه

  :نویسد می آن درباره مسافري اروپایی بندر، این

 قیاس در و شهر ترین بزرگ اکنون زیستند، می آن در خانوار هجده فقط آن با من اولیه آشنایی در که شهري بندرعباسی،...«

 -Boothby, 1647: 43(» یافت توان نمی آسیا در آن مشابه شهري که اي گونه است، به شده انگلستان شهر بهترین مشابه تجاري

44(.  

 تأسیسات اندك تمام زمانی در و گرفته انجام اي ویژه ریزي برنامه و نظارت ترقی گامبرون با و توسعه دهد می نشان شواهد این

 مسئوالن شد موجب شهري جمعیت ناگهانی ازدیاد .است شده ساخته اصلی ترانزیتیِ بندر به یک آن تبدیل براي الزم بناهاي و

 وسایل آن، پس از .کنند انبار آب چند ساخت به نخست اقدام وهله در و برآیند آشامیدنی، آب روزانه، بویژه مایحتاج تأمین درصدد

 حل آب تأمین مشکل ترتیب، این به فراهم  شد و» نابند« و» ایسین« ،»عباسی«مجاور نظیر  مناطق از نیز آشامیدنی آب نقل و حمل

 .Le Bruyn, 1737/V)شد  می تأمین قشم جزیره از گوشت و سبزیجات میوه، جمله از و روزانه مایحتاج از اي عمده بخش. شد

2: 75; Thevont, 1686/V.2: 75).  

 14 از کمتر این بندر در عباسی، بندر به هرموز بندر از تجارت کانون تغییر در شتابزده انتخاب و نامناسب یابی مکان رغم علی

حضور  نماد و تبدیل المللی بین تجاري شهر یک شد و توانست در آن دوره به تبدیل فارس خلیج تجاري تبادالت قطب به سال

 .شود جهانی و اي منطقه تجارت در ایرانیان

  

  گیري نتیجه
 از المللی بین و اي منطقه تجارت شد موجب خارجی بازرگانی توسعه در اول، عباس شاه بخصوص صفوي، شاهان اقتصادي تدابیر

دهی اقتصاد شهري، اقتصاد روستایی و اقتصاد شبانی به کارکرد اقتصادي شهرها، موجب سازمان .شودبرخوردار  خاصی رونق

و قرارگیري ) اقتصاد کشاورزي(موقعیت طبیعی و اقلیمی . عنوان سه زیرمجموعه مهم در ساختار اقتصاد عصر صفوي، شده است

موجب شد شهرهاي ) صادرکننده(نیز موجودیت شهرهاي بندرگاهی اي و  سرزمین ایران در مسیرهاي تجاري، ترانزیتی، نظام مبادله



هاي ارتباطی خشکی و دریایی، شبکه نوینی از سازمان مبادله کاال  عصر صفوي با استفاده از تمامیت سرزمینی و ظرفیت بالقوه راه

 از خارجی تجاري هاي شرکت و منیار بازرگانان محلی، نخبگان در این میان، شاه،. المللی را تعریف کند در دو سطح ملی و بین

  .روندبه شمار می دوره این در تجارت فرآیند اصلی عناصر ترین مهم

 صادرات تا تولید فرآیند در شاه مقتدرانه و فرد منحصر به هاي ویژگی از حاکی دوره این در صفوي عصر اقتصادي ساختار

 در ابریشم تجارت انحصارطلبی ،)خالصه به ممالیک و خاصه امالك تبدیل( زمینداري هاي سیاست تغییر با شاه که طوري به. است

 دول با ابریشم بازرگانی خارجی در شاه عامل عنوان به ارامنه مذهبی اقلیت ساختن فعال و خارجی، تجاري هاي شرکت برابر

 هاي فرش(شده  فرآوري محصوالت فروش از حاصل سود کسب جهت در اي برنده پیش تشویقی هاي سیاست مجموع در اروپایی،

هاي موجود به کار گرفته شد و بخش عمده سود حاصل  البته در این دوره تنها بخشی از ظرفیت. در پیش گرفت) ابریشمی نفیس

  .هاي بعد هم برطرف نشد شد؛ نقطه ضعفی بنیادي که در دوره از تجارت ابریشم به صورت فروش مواد خام عاید حکومت می

راهی  هاي تجاري، ایجاد امکانات بین هاي الزم براي شکوفایی اقتصادي مانند گسترش راه ایجاد زیرساختدر کنار این موارد، 

ساز به ثمر نشستن اهداف و راهبردهاي  سازي و افزایش باراندازها و بنادر در شمال و جنوب ایران زمینه چون کاروانسراها و فعال

 و سپرد ها یهودي و ها ایرانی به را داخلی بازاریابی بازرگانی، اشکال تنوع یجادا در شاه که است ذکر به الزم. تجاري صفویان شد

  .داشت نظارت تجارت روند بر ناظر، عنوان به شخصاً و کرد المللی بازرگانی بین مسئول را ها ارمنی

اي از  ه عباس اول شبکهبرآیند مطالعه نقش این شهرها در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کاال نشانگر این موضوع است که شا

این مسئله از طریق نظارت . نظام خرده کاالیی حاصل از تولیدات کشاورزي را به وجود آورد که در انحصار شاه قرار داشت

 تجارت، مکانیزم. شد تر محدود می اهمیت کاران در سطحی خردتر به درآمد والیات کم مستقیم شاه بر درآمدها و مباشران و مقاطع

 مأمور به را خود محصوالت بایست می کاران نوغان تمام که گرفتمی انجام شکل این به دوره این در رت ابریشم،بخصوص تجا

 دیگر مشتریان که بهایی نصف به مالکان از را ابریشم عباس شاه. فروختند می عباس، شاه مخصوص وزیر تجاري، امور مراقبت

 کرد، می تعیین خود که قیمتی به خارجی و ایرانی بازرگانان به را ابریشم و خرید می کردند، می معامله اصفهان ارامنه همچون

کشی مالکانه که با انحصارگرایی تام شاه همراه بود، پس از وي در عصر شاه صفی از بین رفت و به همراه  این بهره .فروخت می

  .عوامل دیگر زمینه فروپاشی شهرهاي عملکردي را فراهم ساخت
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