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 چکیده
از سوی که  تعددیمل دالییکی از ، عهد اسالمی ایرانتاریخ  ی حکومتیهانظامسقوط بررسی  زمینۀدر 

با  ی نویسندگان معاصرهای پژوهشبرخدر اقتصادی است که و عوامل علل  ،مطرح شدهپژوهندگان 
 زوال وعوامل  بارة. دردشومیدنبال  هاومتحک انحطاط و برافتادنهای اقتصادی ریشهبررسی هدف 

ة از میانۀ سد قتصادیا باردر چگونگی تغییرات زیان ملأتنیز  ق(ه.907-1135) صفویه حکومتسقوط 
باورهای نادرست شدن علل سقوط این حکومت و نیز د به روشنتوانمی، میالدی 17 هجری قمری/ 11
تحقیقات  ةشیوبه تا  کوشدمی مقالهاین  .دکنکمک صفوی  ةدوردر سرتاسر اقتصادی  ۀتوسع ةباردر

 صرعدر اواخر ایران اقتصاد ساختارهای بنیادین از ضعف با استناد به منابع نوشتاری معتبر، ، نظری
توان  ناهمگونی، کاال ی دولتی، کاهش عواید ترانزیتانحصارگراینظیر  یعوامل متعددو نقش  صفوی

میان سخن به ثیر آن بر زوال نظام سیاسی أت و. .سازی کشاورزی و.توجهی به بهینهتجارت خارجی، بی
دولت و  طلبیرانحصا چونهمعوامل متعدد داخلی چگونه  که کندمیمشخص آمده دستبه ۀ. نتیجوردآ

سو و عوامل خارجی سامانی از یکریزی اقتصادی و نیز مشکالت حاصل از جنگ و بیضعف برنامه
 ، و تهدید مرزهانظارت های ناشی از تحدید و آسیب خارجی نبایانند افزایش توان مالی و تجاری رقهم
 . دشمنجر صفویه  دولتسقوط  سپسساختار اقتصادی ایران و  فروپاشی به 
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 مقدمه  .1

 و سیاسی حیات در ایتازه عصر سرآغاز م،16/ ق10 قرن اوایل در صفوی دولت تشکیل
 اداری نظام و رسمی مذهب براساس ایران دورانی که استقالل ؛بود ایران ..اقتصادی و.

 از یاهگسترد ۀشبک .فتیا رشد انامک هنری و فرهنگی خالقیت و دش مینأت متمرکز
 کشاورزان. مدآ فراهم بازرگانی نسبی رونق و آمد پدید تجاری شوارع مسیر در هاسراکاروان

 صادرات گاه و شهرنشینی رشد ،تولید گسترش و پرداختند زراعی محصوالت انواع تولید به
 تمرکز با ایران اقتصادی -اجتماعی بندیصورتاما ، را سبب شد داخل تولیدی کاالهای

 گیریشکل عدم و تولیدی هایبخش خودمختاری کاهش و شاه دست در اقتصادی قدرت
 مناسب رغم وجود بستربه و دش فعال داریسرمایه یشپیدا مانع آزاد، بازار ۀپای بر مناسبات

 در ضروری اصالحات به توجهی ،جهانی ۀتوسع آهنگ با سازیهمسان و اقتصادی رشد برای
 حجم و تولید وانت صفوی، عهد مدو ۀنیم از و نگرفت صورت صنعت و کشاورزی بخش

 . دیبخش رعتس کشور اقتصادی و سیاسی نهاد انحطاط به و فتیا نقصان پولی گردش
ة به این حقیقت، غالباً این پرسش مطرح بوده که چرا با وجود اشتهار دورتوجهبا

نظام سیاسی صفویان در برابر اقلیتی از ی فرهنگ و تمدن ایران، صفوی به عصر شکوفای
سقوط نخستین ة شدعلل کمتر گفتهخی لذا جا دارد به بر ها سر تسلیم فرود آورد؟افغان

یابی با ریشهرو، پژوهش حاضر تالش دارد تا  این ؛ ازشودن توجه جدی دولت ملی ایرا
ای که ی سقوط دولت صفوی پاسخ دهد. فرضیهة مذکور، به چرایعلل زوال اقتصادی دور

 نظارت و تصاحب ۀزمین در دربار انحصارگری :نظیر لیلعدارد که مدلل می ،مطرح است
، اتکای مفرط به اقتصادی اصالحات نسجمم ۀبرنام نداشتن اقتصادی، نهادهای بر کامل

 ضعف ونقل،حمل مشکالت جنگ، و آشوب از ناشی تخریبهمچنین  و پولیاقتصاد غیر
 صفوی دولت سیاسی اقتدار و مالی توان تضعیف درو بسیاری علل دیگر  خارجی تجارت

 باره و دریک هاما این مشکالت ب ،است داشته مهمی نقش آن دولت سقوط ،نهایت در و
 در علت واحدی متمرکز نیست.ن دوران پدید نیامده و یا پایان
 

 سقوط صفويه ةهايي در بارديدگاه .2
 جدیدنویسندگان قدیم و بسیاری از ، صفویه ۀسالدویست تموبرافتادن حکعلل  واکاوی

 مثالً کنند. بیانرا  متعدد و گاه متضادی هایدیدگاهباره این را بر آن داشته است تا در 
فتنۀ افغان را عذابی الهی ، از عرفای اواخر عهد صفوی، ق(1173: فو) ین نیریزیالدقطب

از علمای  ق(1126: فو)آبادی یا میرمحمد حسین خاتونناشی از فساد و تباهی دانسته 
 دولت ارکان ... بالنتیجه و... عالمان اندراس و علم چراغ یخاموش ..». هک معتقد بود عصر،
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 و 3/1341: 1379جعفریان، از نقل به ) «است گردیده سست تسلطن بنیاد و ضعیف گشته

 صفوی، شاه آخرین ستایش وجود با العالم ةتحفة فندرسکی، نویسند موسوی .(1203-1202
 در ... و نماید منع ...اسرافات و تبدیرات چنین امثال از را خلق» باید وی که تداش توصیه

 انحطاط ق(1180: فو) الهیجی حزین چنینهم .(87 :1388) «باشد ...امور سپاهیان تدبیر مقام
عامل  ربعمدتاً و  داندمیحسین صفوی را محدود به اواخر عصر شاه سلطاندولت 

خان رضاقلى ،بعد رادواان نگارتاریخاز  .(197: 1375)کند می تأکیددشمنی وزرا و امیران 
 ى را در زمان شاهصفوى دوران کودک ۀسلسلبود که  این باوربر  (ق1285: فو) هدایت

اسماعیل اول و جانشینان بالفصل او گذرانید و در زمان شاه عباس به بلوغ رسید و 
 ،ق(1313: فو) اعتمادالسلطنه و (6939-12/6941 :1380) دوران کهولت آن بعداً پیش آمد

در اواخر ایّام سلطنت صفویّه براى »... ه ک نین برشمردچاسباب برافتادن صفویه را 
و دیگر ... کردندانون شرع در بالد عظیمه که سبب انتظام دولتست اهتمام نمىاجراى ق

بیشتر این جهت بوده است که کارگزاران امور پادشاهى و امناى  باعث زوال دولت ایشان
ماند و کارها معطل مى ۀهم .با یکدیگر ضدّیت کامل داشتند.. ...دولت و وزراى حضرت

سو، در دیگر اما ، (1037-2/1038: 1367) «لکت پدید آیدانواع جور و تعدّى و فساد در مم
عصر صفوی یا به اصطالح او است ایران  دعیم جواد طباطبائی ،محققان معاصرمیان از 
های در ویژگی زوال ه بود و ایندشدگرگونی  از درون دستخوش انحطاط و «گذار ةدور»

عمومی به قیمت افزایش  تضعیف مالکیتزیرا ؛ خوبی قابل لمس استحکمرانی صفویه به
احساس وابستگی مردم به زمین و همت در نتیجه منجر شد و در  شاه ۀامالك خاص
نگرفتن نهادهای عدم پاسخگویی نهاد سلطنت و شکلبه دلیل  و فتیا تقلیل آبادانی آن

 .(187-188: 1380) فتفرصت سربرآوردن نهادهای مستقل از بین ر، قدرت ةمحدودکنند
سوء عملکرد  .»..اند که ، اشاره داشتهچند عاملبر  تأکیداز پژوهندگان با تنی چند  حتی
سازی و نتایج منفی متعددی که در زمینۀ اقتصادی و ، افراط در سیاست خاصهوزرا

آورد، یکی از عوامل مهم سقوط آسان آن سلسله در مقابل حملۀ ناچیز بار  نظامی به
با  (Minorsky) ینورسکیم ریمیوالد. نیز (13: 1385، همکاران)میرجعفری و  «بود هاافغان

تضاد شدید عناصر  ،ۀ اساسی دینهستدر سقوط صفویان نظیر محو  عامل پنج بهاشاره 
، پشتیباناقشار رفتن درآمد دستگسترش امالك سلطنتی به بهای از، قدیم و جدید

 ،(37: 1334) یانحطاط دودمان شاه و سراحرمیعنی  ،دولت سایه ۀخصلت غیرمسئوالن
هم بر آن مهر تائید  غربیمعاصر محققان تن از  چندرا مطرح ساخته که  هاییدیدگاه

با ، درهرحال. (121: 1378فوران ، و 247و  153: 1393متی،؛ 21-29:  1368)الکهارت،اند زده
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 دولتمردان فساد وی تیکفایب که کنندیم تأکید نکته نیا بر عموم پژوهندگان کهاین
 سقوط دولتنباید از نظر دور داشت که  ،است بوده اصفهان سقوطی اصل عاملی صفو

محرم ها قبل از مدت، از و در واقعیک رویداد مجزا و تنها نبوده است منحصر به صفویه 
 ؛ه استرو بودروبهتدریجی  ۀتجزیو  ضعف ی ازیندآا فربایران به مدت نیم قرن ق، 1135

، با نمودی چون تضاد اهل قلم و اهل انصفوی یینی که حتی در اوج اقتدار و شکوفابحرا
عوامل انحطاط ی، بندی نهایشاید بتوان در جمعنتیجه، . در شدمیدیده هم  .شمشیر و..

کارگزاران ترك و تاجیک دستگاه تضاد میان  :را چنین برشمرد صفویو برافتادن دولت 
اهل  طلبیو قدرت نیانیوافساد دکشوری، در امور  درباریان ۀدخالت غیرمسئوالن، اداری

 طوالنی نبرد در کنندهمستهلک درگیری ،اروپا تحوالت از خبرى سران مملکتبى، شمشیر
مانند  اقتصادی ۀزیرپای با عللی چشمگیرتر و ترمهم همه از شاید و و شیبانیان، یانعثمان با

 ،خاصهاراضى رویه جهانی، گسترش بی ۀبودن رشد اقتصادی با آهنگ توسعنامتوازن
ی هاهزینهخرج  در دستىهگشاد و اسراف گسترش ،هنگامبى هاىمالیات از مردم ارضایتىن

یان، دهقانان و یعدم رسیدگى به وضع روستا ،پىیاهاى پرکود تجارت بر اثر جنگ، جاری
 .  و... انصفویزمامداری  دوم ةسیاسى و مالى در دور ناامنی ،کشاورزان
اذعان ، (wallerstein) والرشتاین امانوئل جهانی ۀنظری طرفداران از (Foran) فوران جان
زمان و مرتبط اقتصادی، سیاسی، نظامی و های همسقوط صفویه ناشی از بحران دارد که

بحران  ؛ه استشدکمتر بررسی  تاکنون که داشته پیوند بحرانی با خود که بوده ایدئولوژیکی
 داخلی هایعلت عمدتاً و بوده ئولوژیکیاید و سیاسی نظامی، اثرات یادار که مالی-اقتصادی

، اما دو معنی استصفوی، بی ایران بارةدر وابستگی ۀمقول است معتقد فوران است. داشته
 ایران اقتصاد بر را خود تأثیر ،بازرگانی تراز کسری و تورم یعنی ،جهانی نظام خارجی عامل

شناسی صفویه، ر فرجامد محققی دیگر فوران، برخالف .(121 :1378) بود نهاده برجای
دارد، اما بر آن  تأکیدگرچه بر نقش مشکالت ناشی از بروز قحطی و نارضایتی عمومی 

آن در ایجاد  نقش و خارجی تجارت به عهد، این اقتصادی اوضاع تحلیل است در
، (,Newman & 115 :2006 (148ی منتهی به انحطاط، توجه مفرطی شده است هانابسامانی

 فئودالیستی بحران ۀنظری ارچوبچ در صفوی ایرانِ هایبحران روسی، محققان دیدگاه از اما
های تاریخی و تحلیل دادهبا اتکا بر متدلوژی مارکسیستی، در و  گرفتهتوجه قرار مورد

شکوفایی  ةدور ۀمثابرا به ة صفویهدور اندیدهکوش ،کشف فرآیندهای داخلی ایران صفوی
-زمین وضع اقتصادی دهقانان، مشکالت کشاورزی،بر و  دولت فئودالی در ایران تلقی

 .(55: 1379اجری، غ)آنند ک تأکیدبسیار  ...داری و 
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مدعی است که  ،تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران عصر صفوی ة کتابنویسند
تاجر  ۀظهور یک طبق ،در آنکه  شد بافت و ساختی اجتماعیباعث ایجاد  ل چندیلع

 که باور دارد او گذاشت. کندی به رو ،آزاد کار نیروی و معنادار بازار صاداقت پیدایش و مستقل
در دستان شاه و  اقتصادی قدرت تمرکز با صفوی ایران اقتصادی-اجتماعی بندیصورت

 باتمناس گیریشکلخودمختاری و استقالل نهادهای اجتماعی و عدم  ۀکاهش دامن
 درداری داشت و تکوین سرمایه برای کمی بسیار پذیریانعطاف ،آزاد بازار و قرارداد براساس

ی اقتصادی عهد مانع از شکوفایداری بندی سرمایهبرابر صورتنتیجه، با مقاومت در 
 .(211-209: 1386 )نویدی، صفوی شد

کمبود  و اقتصادی زیربنای ضعف ،معاصر شناسصفویه ،(Matthee) متی رودی باور به
در نظارت  صفویه دولت ناکارآمدی چنینهم و همسایه کشورهای با مقایسه در پولی ریذخا

 صفویه سقوط در ثرؤم علل از ل،اوّ عباس شاه جانشینان ةدور در ویژهبه اقتصادی، امور بر
 به ،زرتشتیان و یهودیان ارامنه، نظیر اقتصادی فعاالن بر مالیاتی فشارهای نیز، است. بوده
پولی  یبحران؛ شدمیمنجر  کشور از شمش و کهس خروج و پول کمبود و بازار از سرمایه فرار

کرد معامله با عثمانی و هند ترغیب میترجیح های غربی را به تدریج کمپانیکه به
 ۀو با مقایس استدوم صفویه  ةعمدتاً بر دور این محقق ۀ، تکیالبته؛ (102-104: 1393)

دهد که از درك کلی ، نشان می(135: همان) لاین دوره با دوران اقتدار شاه عباس اوّ
م به بعد 1669ق/1079های زوال را تنها از حدود عصر صفویه غافل مانده و نشانه

ثیر عوامل داخلی را پررنگ نشان دهد، تنها بر أاست. گرچه او تالش دارد ت کردهکنکاش 
و عامل ( 94)همان:  کندمی تأکیدسیاست پولی دولت و ناکارآمدی ساختار اقتصادی 

 های اکثر این پژوهندگانهدیدگا ،نگارندهبه گمان  اما، کندمیی را معرفی نترداخلی مهم
 و است موجود سیاسی ساختار تحلیل بر مفرط تأکید و سونگرییکمحوری، ایده متکی بر

 ایران اقتصادی و سیاسی تاریخ قحقای عینی و درست درك ایشان، فاقدهای زنیگمانه
در دورة نابسامانی  های اقتصادی ایرانری از بحرانچون بسیا رسدنظرمیاً بهضمن .است

اجتماعی افزای تباهی اقتصادی و باعث شد تا تصویر دهشت ،افشاریه و زندیه چهره نمود
تا  1135های از مورخان، سال نگاه بسیاریویژه که از ، بهبه دورة صفویه تسری یاید

های اقتصادی گذاری آسیبتاریخ پس ؛گیردمیق نیز در شمول دورة صفویه قرار1210
شناسانه آسیب باید درنظرداشت که تمرکزو  منتسب به عهد صفویه ضرورت تام دارد

 تمام دورةو باید اقتصاد این دوران را در  ستخطاۀ دوم عصر صفویه نیم تنها بر
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های محققانی دیدگاه کهدیگر آنداد. اقه قرارمورد مدّ آن زمامداری صفویان و حتی ماقبل
 .استتردید هم محل دهند، الت اقتصادی را یکسره به ساختار سیاسی ربط میکه تحو

 

  ياسالم میراث اقتصادي ايران .3
نیمۀ  ازبرای درك بهتر چگونگی ناکارآمدی اقتصاد صفوی، الزم است به عقب بازگردیم. 

نیز صفویان  های شد که بعدیهادچار بحران راننظام اقتصادی ایساسانی،  دورةدوم 
د، در پایان عهد شطی که موجب نابودی دودمان ساسانی همان شرای وآن شدند درگیر 

فشار های اصالحی و توقف برنامه مانند ؛(36: 1377 نظری هاشمی،) صفویه نیز پدید آمد
 شکالتیم شدنپدیدارو نابسامانی باعث بروز  کهیان یبر زندگی روستا الکیبزرگ منظام 
 ،نازارع کوچ، خراج و گزیتمیزان  ۀرویایش بیفز، اقحطی، ظلم مالیاتی بروز چون

دالیلی  جملهازبه تصریح محققان،  وشد  .و..کاهش عواید دولت، رکود تجارت خارجی 
. این (349و  344: 1336گیرشمن، )ند ساسانی کمک کرد ةدورند که به انحطاط اقتصاد بود

ی سیاسی رنج هانظاملۀ دهد که ساختار اقتصاد ایران، از دیرباز از مداخنشان می موضوع
 ، افزایش سطحهای ارتباطی، رشد بازرگانیراه ۀتوسعهرچند بعد از اسالم، برده است. می

ورود عشایر دامدار به ایران، به  و حتی اتفاق افتاددستی اراضی زراعی و ترقی صنایع 
 ننوی نظام اقتصادیاین  اما، دشمنتهی افزایش نسبی تولیدات دامی و رشد دامپروری 

 .گرفتار شده بودچندجانبه مشکالت ای از زنجیرهدر  هم
ساختار مالی و زراعی کشور، ل آسیای مرکزی، یقبا یورش با مریاز قرن پنجم ق

داری سبب رشد ، برقراری نظام اقطاععشایرکوچ  آثاراز  جدا. دچار آسیب جدی شد
، تضادی ی دولتیبا تمرکزگرا چالشدر  بزرگ مالکی شد که نظام ایجادخواری و زمین

دلیل افزایش تعداد ه ب» کهطوریبه؛ آوردها پدید مین و حکومتارا بین مالک مستمر
نخورده های کشاورزی دستشیوه... ، میزان اراضی زیر کشت کاهش یافتصحرانشینان

بیش از اختیار حکومت مرکزی وبه سبب گسترش نظام اقطاع، خراج کم ...باقی ماند
ویرانی ه بیورش مغوالن  ی،ط بحرانو در همین شرای( 378: 1372 ،ن)لمبت «...خارج شد

اخذ  .شد منجر گرایتاصالح و ضدمرکزافسارگسیختگی نیروهای ضد و مراکز اقتصادی
، کمر تولیدکنندگان را شکست و مانع از بهبود نسبی نظام مالی از رعایاانواع رسومات 

و بازسازی  یمالیات هادن ترمیمصادی، به خان برای انجام اصالحات اقتغازانکه تا آنشد. 
 تیمور .پایدار و بسنده نبوداین اقدامات د، اما کرتوجه آبیارى و کشاورزى و صنعت  ظامن

 اصالح وضع اقتصادى برنیامد صددهرگز دراندیشید، میعمران ماوراءالنهر  بهتنها نیز که 
فشار  با هدف کاستن ازن جانشین او، شاهرخ، از سیاست اقتصادى غازاو تقلید ناموفق 
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 یان در دریاهایاروپا اتتحرک ،ین اوضاعادر ی نرسید. یبه جا ورانبر کشاورزان و پیشه
نزدیک و تجاری شرق  هایی، به سرپلپیشقراوالن تجارت و استعمار دریایو  شد روعش

به آمد ناکارمیراثی  ۀبمثابه پیشینهای دورهاقتصاد نابسامان  ،گونهبدین .تر شدندنزدیک
 بازار جهانی را نیز باید اضافه کرد درایران  حضورعدمله ئبه این مس صفویان رسید.

-466: 1383 ،بیلیس و اسمیت ك:.)ن والرشتاین ۀنظری ۀ؛ امری که برپای(52: 1386 نویدی،)

یافتگی متوازن با ، در توسعهایران را به خاطر دوربودن از نظام و اقتصاد جهانی (465
   کرده بود.ی چار ایستایشد امپراتوری فراگیر اقتصاد جهانی، دهنگ رآضرب

 

 اوضاع اقتصادي عهد صفويضروريات درک  .4
جغرافیای ساختار صفوی، شاید الزم باشد به  ایرانِبرای بررسی بهتر روند اقتصاد 

ة محدودواقع در ایران  نقاط جغرافیایی ۀمطالعیعنی  ؛خته شوداین عهد پردااقتصادی 
خاصه  .اندکردهایفاء می ه نقشدر نظام اقتصادی آن دور کهاسی صفویان حاکمیت سی

به فراخور انش ، روستاها و مناطق اسکان شبانکارگان که مردمشهرها چوننقاطی 
ایران آن وری و منابع درآمدی ، در میزان بهرهخدماتی یا ، صنعتیتولیدی هایپویش
، به سبب ساختار نای ةباررسی جامع دردقیق و بر پیگیریکه د. گرچه انبوده ثرؤمعصر 

صورت  درتنها  و ناممکن است گاه، سخت و استنادهای آماری دقیق و قابلنبود آگاهی
و مشخص  مبادی اقتصادی ایران عصر صفویه معین ،اندك اگرچهیابی به نتایجی دست
 اند. های داشتکننده، در اقتصاد پولی و مالی نقش تعیینچه مناطقی از کشور شود؛می

 خارجیانهای اوضاع اقتصادی عهد صفویه در نگاشته ةبارارزنده درهای دادهعمده 
 زیادی اطالعاتبه دلیل عالقه و اشتغال به تجارت ابریشم،  یاندرج است، اما اروپای

. از طرفی در اندکردهساختار اصلی اقتصاد ایران آن عهد، یعنی کشاورزی ارائه ن ةردربا
اسناد مالیاتی، اطالعات  و موقوفات، جز اشاراتی به کشاورزیربارة دمنابع فارسی هم 

 جامع و سودمندی قابل استخراج نیست.
 م،17/ق 10 ایران در سدهمیلیونی  نهتا  ششجمعیت  ،جان فوراناساس ارزیابی بر

وران ، دهقانان و روستاییان و پیشهیعنی قبایل شبانکاره، مرتبطهمدر سه بخش به
و  اندکردهای زندگی میصورت قبیلهبیشترین جمعیت به که ده بودندشهری توزیع ش

، اشتغال به صنایع دستی و نیازهای اساسی از راه چراندن رمهمین أترین هدفشان تمهم
پرداختن به امور کشاورزی بوده است. مراتعی که در اختیار داشتند در اقتصاد  یگاه

د از کل صدر55تا  45د با حدوخش دهقانی ببود. ی به آنان بخشیده ثرؤمخانواری نقش 
های کشاورزی به با انجام فعالیت و بیشتر به زمین وابسته بود ،آن روزگارجمعیت ایران 
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 ،درصد از کل جمعیت15حدود  یاکرد. در بخش شهری اقتصاد جامعه و دولت کمک می
داشته و با  هین منابع پولی جامعه نقش عمدمأدر ت که نداهایی اشتغال داشتهبه پیشه

عصر آن به رفع احتیاجات ، ، خدماتی و صنفیهای صنعتی، تولیدیاشتغال در زمینه
 .(60-51 :1378، وران)ف رساندندیاری می

 ةنحو و حکومت نقش اقتضای به صفویه اندور اقتصاد معاصر، محققان نظر پایۀبر
بازرگانی ایران اگر که  صورتبدین؛ ه استهای دیگر فرق داشتدوره بای دولت گیرقدرت
و  هاراه گسترش دادوستد، از کشور سردمداران حمایت لیلد به داشت، زیادی رشد

حمایت  با مقطعی در حتی بود. مختلف مناطق در امنیت استقرار و هاسراکاروان
به افزایش رو  یراعمحصوالت زیند تولید آفرو  یافتکشاورزی نیز توسعه  حکومتگران،

شاه اقتصادی اصالحات گستردگی  ابراز تردید درپژوهشگر، با یک ، زمینهدر این  نهاد.
 هایدستکاری توانمی را صفویان اصالحات بیشتر که است شده مدعی ،لاوّ عباس

در قیاس با خاصه که  ثروت و قدرت دانست. ای برای افزایش فوریشدهساختاری حساب
گذاری سرمایه س فاقد عنصر پویایشاه عبا اصالحات ،ی آن زماناقتصادی اروپا تحوالت

جهت  نهادهای اقتصادی ایران را درو حتی  است بود که برای افزایش تولید ضروری
 ،داشت تولید و یگذارسرمایه تمام بر عمالً سلطنت که با انحصاری ،در واقع مخالف سوق داد.

 سلطنتی ۀسرمای ،ثانیاً ؛شدمی گرفته انگذارسرمایه دیگر از یگذارسرمایههای فرصت ،اوالً
 حاصل عواید از بخشی ،ثالثاً و رفتمیکاربه دربار مصرفمورد تجملی اقالم تولید برای اساساً

 بخش و تباه دیوانی غلطدربار به دلیل مدیریت  یوتاتصدور و فروش باز تولیدات قابل
زرگانان ارمنی ساکن باکه آن قضیه این بارز شاهد .شدمی انبار سلطنتی ۀخزان در هم دیگری
 در یگذارسرمایه پیشگامان جملهاز گرچه ،بودند شده ثروتمند ابریشم صدور با که نو جلفای
ۀ سرمای و لذا کنند یگذارسرمایهنتوانستند  ایران خود در بودند، بالتیک ةزحو و روسیه

  . (192-193: 1390 ،انهمکارو بنانی ) خریدندکردند یا با آن زمین میرا انبار می خود

شکوفایی  ةدور توانمی ،سیاسی نظام خودِ هایارزش و اهداف از ،انمحقق باور به
 نظارت اعمال قدرت مطلق سلطنتی با تمام: از ندعبارت بودکه  را تشخیص داد صفویان

 سیاست اقتصادی کهنوعی . و نیز .و. های بیرونی ثروت، تجملهای مؤثر درونی و جلوه
 کردسنجید و صادرات را تشویق میمی های طال و نقرهبا ذخایر شمشمیزان ثروت را 

بررسی  اوالً، در توضیح و نقد این نظریه باید گفت .(96-92: 1393 متی،و  207: )همان
فقدان آمار رسمی و تنوع برآوردهای  دلیل بهاوضاع اقتصادی عصر صفویه،  جانبۀهمه

های نو از و حتی به فرض دریافت داده است ناممکن یگاه ودشوار  حدیتا ،غیررسمی
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 را ویصف نایرا اقتصاد مبادی توانمییان، باز هم ناروپای یهامنابع متعدد، نظیر سفرنامه
برای ، های سلطنت هر پادشاهتمایز دورهبدون از جهت اثرگذاری،  و مشخصدرستی به

عنوان یکی از ، بهیرانورود نقره به ادر تمرکز بر کاهش  ؛ ثانیاً،حکم قطعی صادر کردآن 
در سطح م، 17در سدة بحران نقره عوامل مؤثر در زوال اقتصادی باید درنگ کرد؛ زیرا 

اینکه برخی از تحوالت اقتصادی . ایران نبودوجود داشت و مختص به اقتصاد جهانی 
دهی اقتصاد داخلی را از آنها گرفته بود، جهان بر صفویان تحمیل شده و توان سامان

های در تحلیل؛ ثالثاً، (,Newman 95 :2006)است که بسیاری بر آن تأکید دارند  حقیقتی
ل اوّعباس  اصالحات شاهاقتصادی، نقش اقتدار دولت مرکزی را نباید از نظر دور داشت. 

 گردش توقف یا یاتیمال ستممانع از حدودی تا بود کهجانشینان او توانمندی برخی از و 
 و بودند گرفتار شدید ،محصالن دست به بیچاره رعایاى» آن، از پیش کهحالیدر شد، سرمایه

« گرفتبالمضاعف از رعیت زر مى ،افتادبراتى مى هرکس دست به نبود، پرسشى چون
 جایی نهاد تاتنزل  رو بهاز اواخر عهد صفوی، اقتدار حکومت سپس،  .(564 :1377 ،منشی)

کردند و دولت مرکزی توان مقابلۀ می، آزادانه به اتباع خود اجحاف ایاالتحکام که 
 : است آمدهچنین ، ق1047 دردر فرمان شاه صفى ، ؛ برای نمونهجدی نداشت

آمده و در میدان عربان خرید و ظاهر شد که اجناس مأکوالت، آنچه به کاشان مى»
شده. اسمى ، تصرف مى [ حکام سابق، از هر خروارى مقدارى]از طرف شده،فروخت مى

اگر حاکمى  .اندگذاشتهآن مخترع، مثل یوزباشى و بارانداز، بر خاطر عربان مىمبدع بر 
 ةشرمى در دیداز این تاریخ به بعد، به کاشان آمده در این امر متابعت ننماید خاك بی

 «کند یا بدنیک و بد هرچه مى ،کند یا بدهرکه او نیک مى. خود ریخته خواهد بود
 (.223: 1348 )نراقی،

 اگر آن، تا قبل از زیرا ؛دارد صفوی دولت سختگیری و اقتدار کاهش از نشان یلحن چنین
 .شدمیمجازات  فوراً ،فتگرمی زیادتر دینارى یا دادمی کم جنس وزن از قیراطى کسى

 بر ثرؤمعلل بررسی  ه مددب باید تالش کند تامحقق تاریخ صفویه ، با این توضیحات
سازمان ، منافع مرکزی و محلی هایقدرتکرد کار میانتضاد مانند  ،قتصاد این عهدا

 ین عنصر ساکن و غیرساکنبتنش  ،عشایر مرکزی با ضوابط حاکم بر کارکرد اداری
نیروهای حامی پویش  بااجتماعی  ین نیروهای حافظ قشربندیبو حتی تضاد جمعیت 
 بنگرد.  ارو ستایندگان اعصج مورخان متفاوت با نظر رای ۀله را از زاویئ، مساجتماعی

 

 صفويان شناسي سیاست اقتصاديآسیب .5
صفوی، نخست باید حکومت سیاست اقتصادی شناخت بهتر از نقاط قوت و ضعف برای 

، به زمان ، اما ازآنجاکه بحث در این بارهبه تحلیل سیاست خارجی و داخلی آن پرداخت
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 «یهساآم» حلص پیمان چهگر .کرد اشاره نکته چند به توانمی تنها دارد، نیاز بیشتری مجال و
های سیاسی پس رامیآنااما  ،ایران و عثمانی پایان دادفرسایشی های گبه جن ،ق961در 

مسدود  را مجدداًراه تجارت با اروپا ، ماسیهآپیمان  تخلف از ل وهماسب اوّتشاه  گاز مر
 ؛آمد پیش شاه عباس اول ةدور در عثمانی توسط ایران اقتصادی ةصرمحا و سپس کرد

 آن مسیر ،بریشما تجارت به ترخسا از جلوگیری برای تا داشت آن بر را ایران شاه که اقدامی
 توسط چین غربی مرزهای با انسداد زمانهم و قسطنطنیه سقوط با طرفی، از .دهد تغییر را

اهمیت خود را از ، روو شهرهای بزرگ کاروان بود هافتاد رونق از ابریشم راه ،مینگ دودمان
 کاالی صادراتی سودآورترین خام ابریشم دولتمردان، نظر از که طیشرای در .ندبود هداد دست
 ،آن و داشت وجود ایران خارجی تجارت از محور این در اساسی محدودیت یک ،بود ایران

آن  رایسهم بیشتر سود بو این یعنی های خیلی دور بود مسافت کشتیرانی در انقالب
که ایران باشد، رساند و این طرف به جای آنیی میر نهاطرف تجاری که کاال را به بازا

آمد که با الگوی شکاف تکنولوژی پدید یک  ،شرکای تجاری اروپایی بودند. به این ترتیب
ایران را  اینکه تا انجامید طول به قرن دو روند این و شدمی ترعمیق روزروزبه تجارتی جدید

جای  ادعا اینالبته،  ؛(67: 1378فوران، )کرد  اصلی تجارت جهانی خارج ةتدریج از دایربه
 محدود و خاص تجاری روابط به فقط« شکاف تکنولوژی»که این دارد؛ چراتردید اندکی 

ای در سطح داری منطقهمناسبات سرمایه ۀصحن در و کردمی وارد خدشه اروپا و ایران
 ت جهانی بوده است. اصلی تجارة دایران عهد صفوی همچنان بازیگر اصلی خاورمیانه، ایر

و  بزرگ کشورهای ،تجاری و مالی ایران و اروپابین ساختار عدم توازن  به دلیل ضمناً
یک گزارشگر غربی با اشاره پرداختند. چندانی نمی گمرکی عوارض اروپایی ةصادرکنند

درآمد  شاه سلیمان ةدهد که از دورعوارض گمرکی برای تجار غربی، گواهی می به کمی
یان، اروپایحتی در اواخر صفویه،  (.57-56: 1360)کمپفر، جنوب نصف شده بود گمرکات 

ی هامعافیت (.82: 1357فیدالگو، )کردند از گمرك خارج می ،کاالهای خود را بدون بازدید
 محصوالت معافیت زیرا ؛بود داخلی صنایع ۀو توسع تحول موانع از یکیآنها،  گمرکی

 خارجی کاالهای با رقابت برای را داخلی دکنندگانکار تولی گمرکی، حقوق از یخارج
 تولید در بر نوآوری توانستمی ،خود ۀنوب به موضوع اینو کرد می دشوار بسیار وارداتی
داشته  منفی تأثیر داخلی دارسرمایه ۀطبق یک تکوین بر در نتیجه، و زراعیغیر کاالهای

خواست و شاید قادر نبود میدولت صفویه ن»ویژه که به ؛(188: 1386: )نویدیباشد 
.. یک پیوند محکم نهادی به وجود آورد که بنیان ملی را .همچون فرانسه با تاجران ملی

در عهد شاه سلیمان نخستین گونه، بدین. (150:  1387)متی، « کنترل و حمایت کند
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شکستى در کشاورزى و ور. گذشته از آشکار شدهاى انحطاط اقتصادى و سیاسى نشانه
هاى کاروانى جاده از ترانزیتى کاالهاى حمل کاهش ۀنتیج در صنعتى، کوچک هاىیتفعال

امید و ۀ دماغ و برى، عواید گمرکى نیز بسیار کم شده بود و بیشتر حمل کاالها از طریق
  .گرفتصورت مى ،کشف شده بود ق904/م1498 فریقا که درآدور 

عواید  کند.می روشن قیقت راح پول، ارزش کاهش و روزگار آن مالی وضع به نگاهی
م 1665 /ق1076 ، درسیاح (Tavernier) تاورنیه ۀچنان نقصان یافت که به نوشتتجاری 

چون  یسویاز  . (787: 1336، )تاورنیه کاسته شد بندری عایدات از تومانهزار هشت
 ؛راه یافتآن بازار  بهتقلب هم ، بود سودآوری منبع ترینهمچنان مهم ،ابریشم تجارت

 آزار از خود و صیانت حراست برای مردم» تقلبی که شاردن چنین توصیفش کرده :
 و حقّـه انواع جهت همین به و بودند گشته و دغل گـرحیلـه سخت کشور، بزرگان
 شد موجب تجارت و رکود بازار این (.4/39: 1336)« بـود یافتـه رونق تجارت در حیلـه

ی دیگر گردشگر اروپای ،(Sanson)سانسون  .دست بدهد از را خود ارزش ایران پول که
 :ه استنوشت چنین ، نیزاین عهد
 را خود ةالتجارمال نبود کس حاضرهیچ که بود شده بد ایاندازه به ایران پول وضع »
 کهاین محض به. بود تقلبی هایسکه بازار به دلیل بدی و فساد این بیاورد و ایران به

 هر. کردندمی خارج مملکت از را نو هایها سکههندی، ردکمی ضرب سکه خانهضراب
 قیمت .شدمی ترنایاب سکه کشور داخل در ،پرداختندمی بیشتری ۀسک ضرب به انداره

 در تجارت شدمی باعث امر این و بود آمده پایین هم در ایران اروپا ةو نقر طال ۀسک
  .(188: 1346) «دشو کم بسیار نیز گمرك عایدات بیفتد و رونق از ایران
ه بود و دیگر پول خوب مسکوکات نیز خراب شد»خورد که نیز تاسف می شاردن
، تقریباً ضرب سکه در ایران تعطیل ق1027بعد از سال . (4/39: 1336)« شدمیمشاهده ن

بحران در متی در فصل چهارم کتاب ت یافت. و بحران پولی شدّ (191: 1387)متی،  شد
کمبود سکه و مداخالت ناروای دولت در امر مسکوکات، بر  ۀلئمس، با تمرکز بر ایران

و  ق1095ها و ایجاد بحران مالی سال خانهبار این امر ازجمله کاهش ضرابنتایج وخامت
  .(95-87: 1393)متی،  استانگشت گذاشته  بعد از آن

ر مقصد تجاری نظی یاز ایران به کشورها نقره و طال هایسکهخروج از سوی دیگر، 
 نقدینگیبه  بازار اقتصاد که طیشرای در .داشت ایران بازار اقتصاد رشد بر منفی ثیریأت هند،
 شدمیآن  از مانع طال مسکوکات ادراتص ،کند حرکت التممعا پایپابه تا شتدا نیاز کافی

 نقصان این و طبعاً یابد افزایش گردش در نقدینگی میزانت، معامال حجم افزایش برایتا 
 تولیدی هایفعالیت از جلوگیری در و گذاشتمی اثر هم دهقانان نقدینگی کاهش بر
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 شاهان عملکرد خاطر به گردش در نقدینگیِ کمبود نتیجه، در ؛افتادمی ثرؤم غیرکشاورزی
 ساختن خارج و خزانه به خود نقدی درآمد از هاییبخش انتقال در حکام و ساالراندیوان و

 افزایش یا تجارت در پیشرفت رغمبه تعبیری، به و شد یدتشد گردش در نقدینگی از بخشی
 شد بازرگانی و تجاری اقتصاد به ایران اقتصاد تبدیل از مانع کاال، معامالت حجم نسبی

 ۀبرای مقابله با مشکل کمبود پشتوان در حقیقت، اینکه دولت صفوی .(209: 1386نویدی، )
 گسترش از ، مانعآوردها روی یار سکهصادرات طال و نقره یا کاهش ع یتپولی، به ممنوع

دولت  ۀبه خزانمدت کوتاه درآمدهای تنها بنیادین، اتاصالحعدم دلیل به زیرا ؛نشد بحران
 منافع بلندمدت. و نه شدواریز 

صنایع رو به برخی  تدریج، بهکومت به صنعت و رونق آن در شهرهاتوجه ح وجودبا
قالى و » :نویسدمیه یتاورن ،سیاح فرانسوی. ندداده، خریداران خود را ازدستزوال نهاد

نسبت به ترقیات  ،شدحیرت ما مى ۀمای هاى ابریشمى ایران که سابقاًزرى و پارچه
شاه و بزرگان  ،بریممنسوجات خود را که به ایران مىاینک  صنایع ما تنزل کرده است.

: 1336) «دهندىهاى خود ترجیح مکنند و بر پارچهسرعت به خریدن آن قیام مىبه

انحطاط و  بهصنعتگرى و صنایع دستى ، صفوی عهد دوم ۀنیمترتیب، از بدین .(601-602
 داشتهدر شکست کار صنعتگران ایران تأثیر  البته عوامل متعددی که گراییدسقوط 

سازی در ایران بود که از قدیم وجود داشت و در بسیاری . یک نمونه صنعت ساعتاست
، اما شدتولید می آن روز جهان فناوریبه ای نسبتهای پیشرفتهساعتاز شهرهای ایران 

که طوری؛ بهرفت قهقرا به صنعت این اروپایی نویسانسفرنامه گزارش اساسبر صفوی دوران در
این سازان معروف این دوران در ایران، اروپاییان مقیم ایران بودند. در اواخر ساعت ۀهم

 :1369اولئاریوس، ) ار وجود داشت که او نیز ارمنی بودباشی در دربیک ساعتچی عهد،

ها سراکاروانها و اغتشاشات و بحران سیاسى، عدم تأمین امنیت جاده همچنین .(2/565
اصناف و صنعتگران در محصوالت، در  یدقتبیهاى زربفت فرنگى و و نیز ورود پارچه

مردم بودند که  ،و صنعتگرانشوق اصناف ترین مُبزرگ. تنزل کار صنعتگران تأثیر داشت
نتیجه، محصوالت  در و بود یافته کاهش خریدشان قدرت اقتصادى، انحطاط اثر در نیز آنها

 . را از دست دادند شانفتمرغوبیت و ظراخریداران و سپس ، ابتدا صنعتی
 مالیاتی نظام ظاهراً ،دولت درآمد ممر یا ستانیمالیات سیاست ۀزمین در ،این بر افزون

 در هانرخ مالیات زمین و تنوع یزانم و است هنداشت وجود کشور سراسر در ایپارچهیک
 ةشیو و ییوهواآب و جغرافیایی هایویژگی زمین، ةاجار شرایط و اقسام به جاهمه
صورت می الملوك ةتذکرکتاب  از که استنتاجی با داشت. بستگی آبیاری در استفادهمورد
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گرفت، تعلق می خاصه به %22 که بود تومانرهزا هشتصد یوانید عواید کل جمع گیرد،
 %2 و مالیات معادن %14.5عوارض متعلق به مالیات ضابطه و از کل  %61عوارض ارضی 

یک بنا بر  .(219 :1334 ،مینورسکی)بود  %1.5التحاویل و کاالهای تحویلی به ارباب
صفویان درآمد  ۀکل عواید ساالن فرانسه با جمعیتی دو برابر ایران، ده برابر، کشور همقایس

میزان  ،مالیات بود انترین منبع درآمد صفویمهمکه ازآنجا (.235)همان:  داشت مالیاتی
خوذه أدر زمان آخرین پادشاه صفوی، مقدار مالیات مو ظاهراً ثابت ماند  ها تقریباًمالیات

های دولت و که علت آن تقلیل درآمد افزایش یافتت شدّبه از تمام طبقات مردم،
در نتیجه، حکومت  ؛(163: 1387 )یلفانی،بود  سلطنت گستردة هی دستگاهاهزینهافزایش 

مد مالیاتی منطبق سازد. کار را با سطح یکسان درآ شیهاهزینهمرکزی نتوانست افزایش 
آورد و چون  روی شاهی ۀخزان شمش طال و نقره در کردنبه ذخیره دربار که کشید بدانجا

 ۀ.پادشاهان کوشش خویش را صرف انباشتن خزان..»، استفاده نشدتولید  رایباین ثروت 
به  . ..افزایش گرفت. کشور مختلف نواحی در ایشان امالك سبببدین و کردند... خصوصی

ر فقدان همبستگی و اتحاد د، بر اثشرو نگامی که کشور با هجوم یاغیان روبهاین علت ه
 مورد ازیک  .(20: 1334مینورسکی، ) «اشیده شدخود از هم پهباجتماعی، حکومت خود

استیصال و برای ضرب  رویحسین از سلطان عهددر  زمانی بود که کمبود نقدینگی
ها و طالهای حرم امام دستور داده شد تا قندیل ،مین حقوق سربازانأجدید و ت ۀسک

  .(87: 1387)متی،  برسانند خانهضرابدر مشهد آب کنند و به را هشتم 
 

 سقوط  منتهي به يِحران اقتصادب .6
و ، م17ة ق/ اوایل سد11ة ، از اواسط سدی برخی کارگزارانهاوجود تالشباترتیب، بدین

توجهی و رکود تجارت خارجی از طریق خشکی و بی داخلى هایجنگ اتمام در پی
مساعدى نادر شرایط ایران اقتصاد ساختار ، امور صالحجانشینان شاه عباس اول به ا

هاى مهم . تغییر راهدشاز آن سلب دهى بهره مدت درکوتاهافزایش گرفت و امکان قرار
راه ،استفاده از راه آبى اطراف افریقا انجام پذیرفت ۀآسیا که در نتیج به بازرگانى اروپا
 یندآفر. در انداختو رونق اهمیت  ازو ایران را  رکزیآسیاى م کشورهایهاى خشکى 

بر  ،کشورگشایانه هایپایان جنگ، به دلیل طع غنایم جنگىبازرگانى خارجى و قرکود 
تی ستم مالیابرنامگی مالی و بی در کنار آن،رکود و ایستائی اقتصاد زراعی و صنعتی و 

؛ در دبخشیاى را وسعت مرابحه ۀمیدان عمل سرمایها ، افزوده شد. دریافت نقدی مالیات
کشى شدت بهره بر برد،می تحلیل را بردارىبهره و تولید لاشکا که رباخوارى معضل نتیجه
مانع از رباخواری  ستتوانمی صفوی دولت کهدرحالی شد، ىپول اقتصاد تخریب باعث و افزود
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که تاجران هندی اوجود آنبولی برای نمونه،  ،ایرانی شودتوسعۀ مداخالت تجار غیریا 
نوسان و ول ایران را دچـار بازار و پ ،و تقلب یرباخوار با بازرگانی ایران ۀفعال در عرص

ل از سکونت آنها در ایران جلوگیری کرد، اما شاه صفی شاه عباس اوّ»و دند کربحران می
و حکومتگران بعد از وی نیز مانع  (29 :1334 ،)مینورسـکی «تطمیع هدایای آنها شد

  .خواهی سوداگران خارجی قرارندادندداری و زیادهمیدان در مقابلمحکمی 
 راهی بود که از اموال متکی بر ،تاحدزیادی پادشاهان ۀخزان ی منابع غربیبه گواه

 آرامشمۀ عصر صفوی، ثبات سیاسی و یاز ن. آمدمیدستبه .هدیه، مصادره، مالیات و..
افزایش دربار  اندوزیثروت میزان شد باعث غنائم جنگی فقدان و متصرفات صفویان در

بی گودال یک شاه ۀخزان»نوشته است:  ،یرانگردشگر فرانسوی مقیم اشاردن،  .یابد
-می خارج آن از اندکی مقدار و دشمی ناپدید آن در چیززیرا همه ؛داشت واقعی انتهای

 برای که است نادر بسیار اما ،بخشیدمی المجلسفی شاه که یهدایای در مورد مگر شد،
 درآمدها این ،زمان رمروبه اما ،(1345/8/307) «.شود خارج خزانه از چیزی امر دیگری

 در شماربی امالك و اموال شدنو اندوخته درآمدها تعادلعدم .شد اقتصادی تورم باعث
که  یثروت .آورد دیدپ مختلف اقشار بین عمیق شکافی لشکریان، روحانیان و و رجال نزد
 عمرانی انجام کارهای و هاپل و سدها ایجاد یا خارجی هایجنگ صرف صفویه اوایل در

 اشیای و جواهرات خرید برایهمتشان را  که افراد تعلق گرفت معدودی به کمکم شد؛می
 ،به گواهی شاردن .گرفت را آوریرزم جای تجمل ترتیب،بدین و کردندمی صرف بهاگران

 هاست کهسال اینک ولی... »: داشتند، بهتری هایحواله سربازان عباس شاه ةدر دور
-درجه از من  بسیاری.  ... شود داده آنان به خوب حقوق که ندارد نیازی آنان به دولت

طور همان .(305: همان) «طلب داشتند حقوق سال دو که امدیده را شاه کارکنان و داران
شاه عباس  ،ثیر داشتأسامانی اواخر سلطنتش ت، در بیشاه تهماسب اوّلنشینی عزلتکه 
 ندرتبه هم، سلیمان شاه و (93: 1383)وارد،  زد،افعال سودایی از او سرمی ،به قولیکه  دوم

مانند  ؛افزودهای اجتماعی و اقتصادی میتنش ، بررویهاین  و ندشدمی خارج دربار از
پرداخت مواجب سربازان که باعث شد قوای عشایری حکومت دست جسارت به عدم

 .(99همان : )کنند به قتل و غارت اقدام  وقریات و بالد  قرب و جوار دراز 
توجه سالی قابلخشکای خارجی و یا هنزاعپیامد  ةدرباردربار هم  انمورختوصیفات 

 : ه استشتنو ،، شاهد فقر و فالکت مردم بودهدر مسیر عبورکه  از آنها یکی ؛است
اوسط النّاس، آنچه قدرت بیرون رفتن داشتند، اکثراً روی به تفرقگی آورده، قریب »

، در جال اختیار نموده ،و نساء صبیان از شهر و والیاتهزار نفس از ذکور و اناث یکصد
نشان ستان از صفاهان متعاقب اردوی ظفرراقم این نگار دیار عجم پراکنده شدند ...
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ای از قراء ممالک نرسیده نزول ننمود و به هیچ قریه . به هیچ منزلیتوجه بغداد بودم
اء و درویشان که نه سامان ر. فقسروپا نکرده باشندکه از مردم عراق جمعی مردم بی

، منشی)« دادندرفتن از استیالء جوع و فقدان نان جان میاند و نه حالت بیرونداشته
1377 :3/1651) . 

 مزروعات، قلّت و آفات کثرت واسطۀبه هرات ةبلد در ...» :کندمی گزارش دیگر ینگارتاریخ
ة عـالو نیز ازبکان تاخت و خوردندمی را یکدیگر مردم کـه یافـت اشتداد ایمرتبه به قحطی

بنابر »ای شد که گونهق، وضع به1071در . (1/132: 1383 ،قمی) «بود جماعت آن پریشانی
راه عجز و  از ،پیوسته کمال معراج به اصفهان ۀدارالسلطن در تسعیرات عروج محصوالت آفت

 شکستگی بال اضطرار تنگدستان به درگاه پادشاه سرفراز شتافته از صعوبت آن حال و
نابع در م هم چهآن (.659: 1380 ،اصفهانی واله) «برخاستند اثیر فلک به استغاثه نفیر خود

نقصان درآمد و...  و وز قحطی، برعامه بین حلوا و آش تقسیم چون عناوینی تحت ،تاریخی
    .است و تورم اقتصادی یگسترش دامنۀ بحران اجتماع، خود گواه دیگری بر آمده

 ،از حاکمیت مردم ةتود یجویکناره و نارضایتی در درآمدها کاهش و یگران معموالً کهازآنجا
 واپسین پادشاهان دوران در ،دارد ایکنندهنییتع نقش هاحکومت تمام دوران اواخر در خاصه
 کاهش ،روستاییان مهاجرت به و شد برابر چند ناگهان هامالیات میزان وقتینیز  صفوی
 ورشکستگی به امر این ؛زد دامن اصناف توان کاهش و بازرگانی رکود و نوراپیشه هایفعالیت
 که باتدریج رو به کاهش نهاد؛ چرابه خارجی تجارت، حجم از سوی دیگر .انجامیدصنایع 
 از ترانزیتی کاالی حمل کاهش و هندی و فرنگی تجار دست به ایران تجارت افتادن
 و یافت نقصان روکاروان هایراه ، اهمیتم17ق/11ة از اوایل سد ایران داخلی هایجاده

  .از بین رفتشرق و غرب  تجارت در ایران میانجیگری
خوبی این تصویری است که در پنجاه سال آخر زمامداری نوادگان شیخ صفی به

بارة وخامت اوضاع اقتصادی دارند. هرچند، در تأکیدمشهود است و ناظران خارجی بر آن 
ی، ناشی گویبه باور نگارنده، این اغراقاق هم صورت گرفته است. حدی اغرها، تااین سال

ن عمومی مردم و مورخان است؛ صفویه در اذها ثیرات سقوط دولت ملی و مذهبیأاز ت
گرای ، مشروع و ملیة نخستین حکومت مستقلسریع و غیرمنتظر ی که برافتادنآنهای

 ند.د هضم کننستتوانمیراحتی نبهدر ایران را مذهب شیعی
 کندمی اشاره شاردن، هقرن پایانی صفویرکود بازرگانی خارجی ایران در نیم بارةدر

 سال هفتشش در و گشت محسوس م1670 سال حدود در خارجی تجارت سقوط» که
 و هزارچهارصد بین گنگ و بندرعباس در گمرکات درآمد سلیمان شاه حکومت لاوّ

 به مزبور عواید دوم عباس شاه زمان در هآنک حال و داشت، نوسان.. . لیور هزارپانصد



 ثیر آن بر سقوط دولتأسیاست اقتصادي صفويه و ت  /112

: 1336)« گشتمی بالغ تومان هزار444میلیون و 2 معادللیور  هزار100و میلیون 1

های با دوره زمان خود عاوضتفاوت ا از سفأت اظهار باسیاح تیزبین فرانسوی این  .(4/432
 : ه استنوشت از آنپیش  یطالی روزهای با ایام آن اقتصادی اوضاع تفاوت بارةدر ،گذشته

و  شدم ایران وارد ثانی عباس شاه زمان در بارنخستین برای( ق 1066) 1656 در»
خارج  کشور این از وی فرزند سلیمان شاه عهد در( ق 1088 ) م1677 در بارآخرین
 چنان می مملکت ثروت دوران، این تا زمان آن از ساله 12 کوتاه فاصله در فقط شدم.
 و ثروت تحصیل برای نامدار رجال و بزرگان است. یافته تقلیل نیمه یک که نمود

 رونق تجارت در حیله و حقه انواع کندند و می سراسر کشور در را مردم پوست مکنت
 .(39: همان) «بود. یافته

دولت  بارةدر دارد و شارهانیز مورخان یکی از ، ه این دگردیسی اقتصادی و اجتماعیب
و .« ارزان بوده.. و فراوان کوالتأم همیشه وی دولت عهد در» نویسد:می حسینسلطان شاه

حساب و عدم و تمییزیبی از» گوید:می و داردبرمی پرده دولت همین ادبار روزهای از سپس
، از تهیدستی که داد روی پروریرعیت و یلشکرآرای امور در تفریطی و افراط چنان ،احتساب
 «اندتنبان بوده و شلواربی و پا به ساغری شفک همه، ...دیوان جاتعمله و ... خاصه غالمان
های آخر زمامداری ع اقتصادی ایران در سالاوضا، با این اوصاف .(97و  88: 1382)آصف، 

 ۀرسد که نتیجمینظرخارج از کنترل بود. به و در تمام قرن بعدی هم فروپاشیدصفویان 
تائید  رافرضیه این  ،اهد. شوکاهش جمعیت بود ،این بحران عمیق اقتصادیآنی 

ر مکان دهقانان را ممنوع کرد یشاه با صدور فرمانی تغیق، 1122در ازجمله  ؛کنندمی
یلفانی، و  176: 1386نویدی، ) بودجمعیت کاهش ۀ نشان برخی پژوهشگرانکه به استنباط 

 ،هامالیات وصول نامأمور که بود آن هم یکی ،فرمان این صدور دالیلاز . (163: 1387
 نتیجه، در ؛کردندمى وادار تحمیلى هاىمالیات پرداخت به و تهدید، فشار با را مؤدیان

موجب شد  این امر و کردندن وصول مالیات فرار مىااز دست مأمور فقیر روستاییان
وابستگى  قاعدة و احساس شود کمکم دهندگانمالیات کاهشکمبود بازوان کارگرى و 

حسین بار دیگر احیاء شد تبار افتاده بود، در عهد شاه سلطانکه از اع روستاییان به زمین
. شدندبار دیگر به محل اول بازگردانیده  ،کردندو کشاورزانى که خودسرانه مهاجرت مى

ها اصفهان را به که افغان وارد شدترین ضربه هنگامی اقتصاد ایران بزرگبر همه، بااین
این  ۀگرفت. در نتیجظمی سراسر مملکت را فرانای از اغتشاش و بیو دوره تصرف کردند

 زیادی وارد آمد و آسیبقنوات، بندها و سدها  ، به نظام آبیاری خصوصاًگسترده امنینا
دو سوم این شهرها تا ، تبریز و قزوین هم غارت شد و عالوه بر اصفهان؛ شیراز، یزد

  دادند.دستخود را از جمعیت
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. در ه بوددرهم ریختمناطق مرکزی شتى مردم امور معی ةشیراز، روزهای واپسیندر 
همه، کشاورزان رنج بردند. تنها در اصفهان، قریب هزار قریه بدون  ازاین جریان، بیش

درآمدند ازپا قشون امیران محلیسکنه ماند. بسیارى از روستاییان به دست کشت و بى
و بیمارى جان دادند. ند و یا از گرسنگى به اسیرى و بردگى بردآنها را عثمانى قوای یا 

این . محمدعلى حزین شاهد عینى از جمعیت تهی شده بودندغارت و  شهرهای بزرگ
 خالى از سکنه است چون وارد تبریز شد، دید شهر ویران و تقریباًنوشت که وقایع 

او، وضع سراسر آذربایجان که زمانى ثروتمند بود و نفوس فراوان  ۀگفتبه . (22: 1375)
بود که به چنان د و فقر و تنگدستى مردم و ویرانى خاك عراق هم داشت، چنین بو

آباد و پررونق  اصفهانِ ةمحاصر ایاماوج وخامت اوضاع را در  .(همان) آیدوصف نمى
، به مناظرى از اوضاع پطروس ۀناموقایع ةنویسند. ی گذشته باید مشاهده کردهاسده

 زمانقیمت ارزاق را در و  کندمیه اشار حسینعهد شاه سلطاناواخر اقتصادى مردم در 
 ؛تومان 10 یبرنج: من ؛تومان 8گندم: یک من : شمردمیگونه اصفهان، بدین ةمحاصر

 تز،نگیالن) « .و.. دینار 200مرغ: هر دانه تخم ؛تومان 12 منیقند: ، تومان 12 یروغن: من

اهل که  شودمیمحاصره، مدعی ایام شاهد وضعیت اسفناك  عنوانبهاو . (67-68: 1371
تومان فروخته  دو، شهر ناچار بودند گوشت االغ مصرف کنند که آن نیز از قرار یک من

- دست هب چهآنو پوست و چرم و هر حیوانات مردم ناچار شدند گوشت سرانجام، شد. مى
 ... که رسید جایی به »... التواریخ ةزبد ةاوضاع به نوشته نویسند .(68:  همان)  بخورند ،افتد

 هخاک و خوردندمی و کردندمی آن داخل شکر قدری جوشانیده را گاو و اسب وستپ
 ساخته قاووت را تمامی بود، هاخانه آماج و رزازی هایدکان در که برنج و شلتوك

خود  ۀنه در خانساال ۀکه آذوق آنها را عادت نبود زیرا ؛(130: 1375 مستوفی،) «خوردند...
نان یک من به ده تومان قیمت » ط که. در این شرای(64: 1363 ،)کروسینسکیجمع کنند 

 ییا به تعبیر (151: 1382، آصف) «خوردندبهشت می ةسید و گوشت مردار را مانند مائدر
لب چشم و به آشامیدن خون یکدیگر تشنهآدمی به خوردن لحوم یکدیگر گرسنه» دیگر

قحط و  ،ة اصفهاناتمام محاصربا  ها وارد شهر شدند وافغان ،(162: 1383)وارد، « گشتند
  .شد برطرفغال 

 

 نتیجه .7

برخوردار از  و فرهنگی تمدنی هایحوزه ، صفویه متمرکز و قدرتمند حکومت با ایجاد
. درآوردز ادوار درخشان تمدن ایران عنوان یکی ارا به این عهد ،ارزندهدستاوردهای 

تحول در  باعثظریفه هنرهای  ۀدر زمین و پویشعلوم مختلف در  هانگاشته تدوین
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بنیان اقتصاد همین دوران  از، اما در روی دیگر سکه ،های فرهنگی و علمی شدزمینه
 تا اواسط قرن سوماقتصاد ایران از قرن که باوجود آن ی شد.دچار ایستایتدریج ایران به

 اصلی هایقطب از و داشت مسلطی و ممتاز موقعیت ،دهم تا هفدهم میالدی/یازدهم قمری
 مقارن .دادازدست را شدنصنعتی فرصت ،صفوی ةدور رد اما رفت،شمارمیهب سرمایه جذب
 و اقتصادی لحاظ از نیز ایران ،رفتمی شدنصنعتی سمت به اروپا که اقتصاد دورانی همان
 در کند. حرکت تولید مدیریت و شدنمکانیزه سمت به که داشت را یتوانای این تولید، قدرت
 بود هداد قرار ایران اختیار در را یطالی فرصت جهانی نظام با ایران صادپیوستگی اقتواقع، 

توانست خود را ن، اقتصاد در حاکمیت ۀمداخل و سلطه دلیل به اما ،کند متحول را که اقتصاد
ی جدید اقتصادی و سیاسی در هاپیدایش قدرتبا  ؛ لذاهمساز گرداندنوین  طشرایبا 

 بازار از اقتصاد ایران، داریسرمایه ةکشورهای عضو حوزا نابرابر ب ۀانعکاس رابط و اروپا
ای، به و مراودات سرمایه بازرگانی از حاصل پول نقش و دش محروم خود طبیعی و گسترده

. بازرگانی ایران به دلیل ضعف دیلعباقتصادهای دیگر را خردهمازاد  صورتی درآمد که
اقتصاد  .ناکارآمد شد.، رگرایانه و..انحصاسیاست اقتصادی ، ترابری پولی، مشکالتنظام 
توان و فرصت بازسازی و هماهنگی با اقتصاد جهانی و نظامات  ،صفویه ةدورنیمۀ  ازایران 

بری ه، بهرمدت و هدف کارگزاران سیاسیکوتاه ،اصالحات ةدور. نداشتغرب را  ۀپیشرفت
اقتصـاد  دیوانی بر هستگااین، رشد و عملکرد دبر  افزونتر بود. زمان کوتاهبیشتر در مدت

با افزایش اراضی  به دلیل نیاز به درآمد بیشتر، جمله،؛ ازگذاشتایران تاثیر سوء می
در اختیار  زراعتمسـتعد  اراضیاز  ایگسترده بخشساالری، خاصۀ تحت نظارت دیوان

ید عواو کشتکاران را از تولید محروم کرد. نیز، حجم زیادی از  و دربار قرارگرفت دیوان
و خواجگان  سراحرمی و نفوذ گرایۀ تجملتقویت روحیباعـث و  شدسرازیر  به دربار مالی
 انیراجامعۀ  کهشایان ذکر است: نخست آن یادآوری دو در این باب، این وجود با شد.

 لذا کرد واقتصادی احساس نمی ۀاندیش بسترسازیِ بهصفوی، چندان نیازی عهد 
از اندیشۀ جمله از ؛ترازمندی و مالی خود ایجاد نکرد ویۀدگرگونی اساسی در ساختار و ر

 کهآن دوم ؛نشد های حیاتی کشور استفادهنوابغ جامعه برای تحول و نوسازی در زیرساخت
نباید از نظر را و نابسندگی نظام مالی  ناکارآمدی در انحصارگرا و استبدادی حاکمیت نقش
 نیافتگیتوسعهروند  در سیاسی نظام نقش به محققان یا مورخان عموم کهجاآناز داشت. دور

مسئولیت عمدة انحطاط اقتصادی اواخر صفویه را هم باید متوجۀ  اند،اصرار داشته
 ایران اقتصادی-های نظام سیاسیاهداف و ارزشدر نتیجه، صفوی دانست؛  کارگزاران

، و اقتدار تجمل و های ثروتجلوهاز  برخورداری ،خودکامه حاکمیت اعمال در صفوی عهد
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؛ اجرای ،رای کسب مایملک بیشترارضی ب ۀتوسع بعضاًو  اسریامنیت سربرقراری 
.. خالصه .و  ال و نقرهطذخایر  با هدف افزایشمرکانتیلیستی  سیاست اقتصادی شبه

 1038حدود یعنی از ، ة دوم زمامداری صفویاندر دورطی پیش آمد که شرای لذا ؛شدمی
رسیدگى به وضع  توجهی دربی، سیاسى و مالى ناامنی، جارترکود تبر اثر ، ق1135تا 

، دولتی اراضى ۀرویاختالل توازن میان ممالک و اراضى خاصه و گسترش بى ،یانیروستا
دستى در خرج هگسترش اسراف و گشاد، موقعهاى بىاز اخذ مالیات عمومینارضایتى 

 فراهم آمد.صفویه  سالۀدویستدولت آسان و سریع برافتادن  ۀنزمی ..و. ی جاریهاهزینه
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