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 ∗اقتصادي دولت صفوي  ساختار اجتماعی و

 راجر سیوري 

 . ساختار جامعه صفوي1

ایش ي که رعایاي از نیکوکارجامعه صفوي هرمی شکل بود. در رأس هرم شاه قرار داشت. فرمانروایی عادل با هاله

داي قرن ما از ابتاداشت » سعادت«و » برکت«زیستند. واژه دولت در ابتدا مفهومی مجرد به معناي در پناه آن می

بال د. به دننروا بوانعکاسی از این برداشت از فرما به کار گرفته شد و» کشور«هفدهم / یازدهم در مفهوم مشخص 

ساالري انشدند و وزیر که در رأس دیوهمین نگرش، صاحب منصبان عمده دولت صفوي ارکان دولت خوانده می

ایی، اطق روستان منقرار داشت ملقب به اعتمادالدوله شد. در قاعده هرم مردم عادي قرار داشتند که شامل دهقان

اي از ودهتري و انداران و تجار کوچک شهرها بودند. بین شاه و مردم عادي، اشراف لشکري و کشوصنعتگران، دک

مور د براي اهاي افرامقامات روحانی اداره امالك بزرگی را بر عهده داشتند که بنا بر وصیت یا از طریق بخشش

ه متوجه کنیون شتند؛ سایر روحامذهبی فراهم شده بود. اینان با اشراف زمیندار غیرروحانی منافع مشترك دا

در  ی خود رایت سعنقش تاریخی اقشار روحانی به عنوان حفاظی میان قدرت مطلقه فرمانروا و رعایایش بودند نها

لم و ظآوردند. میزان حفاظت از عامه مردم در برابر مقامات کشوري و لشکري حکومت ظالم به عمل می

 شدند با قدرت شاه نسبت عکس داشت. می استبدادي که طبقات پایین و متوسط متحمل

ها و حتی روسپی ها، چایخانهخانهخبر نبود؛ زیرا با لباس مبدل به قهوهقطعاً شاه عباس از وضع رعایایش بی

هاي امنیتی آمیخت که براي پلیسزد و چنان با جمعیت انبوه میدان نقش جهان میهاي اصفهان سر میخانه

کرد. تاورنیه د شد. او از این فرصت براي آزمایش صداقت مقامات و تجار استفاده میامروزي موجب نگرانی خواه
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درهم) و یک من گوشت  900کند که شبی شاه عباس در لباس یک دهقان از قصر خارج و یک من نان (نقل می

قصر آورد و  هایی که در میدان نقش جهان برپا شده بود خرید. شاه عباس اجناسی را که خریده بود بهاز دکان

درهم وزن داشت.  857درهم و گوشت  843دستور داد وزیر در حضور مقامات ارشد کشور آنها را وزن کند. نان 

به سختی توانستند شاه را از اعدام فوري رئیس امنیه و فرماندار اصفهان منصرف کنند شاه به این رضایت داد که 

 بکشند و کباب کنند.  نانوا را در تنور خودش اندازند و قصاب را به سیخ

تمندي ی قدرهاي عمده بین جامعه اسالمی و جامعه غربی، نهادهاي مدناغلب اشاره شده است که یکی از فرق

 . لکن درنهاستاست که از خود مختاري زیادي برخوردارند و در غرب تکامل یافتند اما جامعه اسالمی فاقد آ

مل هاي محلی دموکراتیک وجود داشت که روي هم عااي نهادداخل جامعه اسالمی تعداد قابل مالحظه

الت تشکی هاي تجار و صنعتگران وهاي چنین نهادهایی صنفآورند. نمونهدهنده آن جامعه را پدید میوحدت

ودند و قیر بهاي فتوت اغلب از دراویش و مردم فهاي فتوت بودند. اعضاي گروهاجتماعی ـ مذهبی نظیر گروه

رار اخالقی و مذهبی داشت. آنها خویشتن را تحت هدایت معنوي یک شیخ صوفی قهایشان اساس فعالیت

 کردند. یروي مهایی به نام فتوت نامه شرح داده شده بود پیدادند و از قواعد اخالقی که در دستورالعملمی

اي أمور اجرمان نوعشد کدخدا بود. کدخدا در شهرها به یکی دیگر از مقاماتی که بنا بر تمایل جامعه انتخاب می

در  ام کدخداکرد. مقعرف یا قوانین عمومی و به ویژه به عنوان حکم تحت نظر کالنتر (شهردار) انجام وظیفه می

 نواحی روستایی معموالً همان ریاست ده بود. 

نامید؛ این جامعه به طور قطع، یک نظام حکومتی  1ساالرجامعه صفوي را در فرهنگ امروز بایستی شایسته

اشراف ساالر نبود، اگر چه عناصر قدرتمند اشراف ساالر هم در آن بودند؛ امکان نامیدن آن به عنوان یک 

 الیگارشی باز هم کمتر است. 

ه از ن ترك و در کشور، که نه از نژاد» نیروي سوم«نباید فراموش کرد که سیاست شاهان صفوي در ایجاد یک 

 ساالري را در جامعه صفویه بسیار تقویت کرد. نژاد ایرانی بود، گرایش به شایسته
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جامعه صفویه تا  هاي خاصه و عامه یا ممالک تقسیم شده بود،اگر نظام اداري صفویه به صورت عمودي به شاخه

ه صورت افقی و بر طبق هنگام ورود عناصر گرجی، ارمنی و چرکس به آن در نیمه دوم قرن شانزدهم / دهم، ب

یعنی ترکان قزلباش و ایرانیان تقسیم شده بود. تنش بین این دو عنصر » مؤسس«ممیزات نژادي، بین دو نژاد 

توانست خالق و منبع قدرت کشور باشد؛ و در غیر این صورت مهم جامعه صفوي، اگر مهار آن در دست بود، می

کرد. از زمان شاه جامعه را به از هم گسیختگی تهدید می توانست نیروي گریز از مرکزي ایجاد کند کهمی

منصبان قزلباش به دربار سلطنتی براي طهماسب به بعد فرمانروایان صفوي با اتخاذ سیاست انتقال پسران صاحب

هاي قبل به ها) داشتند که از زمانها (غیرتركها و تاجیکتعلیم آنان، سعی در تضعیف حد فاصل میان ترك

نظیر تیراندازي، سواري و » مردان شمشیر«هاي مناسب شد. این تعلیمات نه تنها شامل فعالیتیت میدقت رعا

هاي با طرز تفکر شد که مورد تحقیر قزلباششمشیرزنی بود بلکه تعلیم نقاشی و نویسندگی را هم شامل می

صب جوان قزلباش وجود منقدیمی بود. در نتیجه اتخاذ این سیاست، در زمان شاه عباس اول گروهی صاحب

تر و با فرهنگتر بودند و در آموخته هایی که به اصل ایلیاتی خود نزدیک مانده بودند، دانشداشت که از قزلباش

هایی که تا آن زمان خاص ایرانیان بود، نتیجه از دانش و توانایی الزم براي تصدي مشاغل اجرایی در بخش

 برخوردار بودند. 

هایی که جمع بازار را تشکیل صفوي اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروهیک ویژگی مهم جامعه 

هاي صنعتگران و دهنده بازار عبارت بودند از بازرگانان، اعضاي اصناف (صنفدادند به وجود آمد؛ جمع تشکیلمی

هاي علما و خانوادههاي اخوت نیمه مذهبی نظیر فتوت. این اتحاد با ازدواج متقابل بین کسبه) و اعضاي انجمن

اي از موقوفات را به یافتهاي یافت. اینکه در زمان صفویه علما اداره مقدار بسیار افزایشبازرگانان استحکام فزاینده

دست آورند، به اشتراك منافع آنان با طبقه بازرگانان کمک کرد. در عین حال برخی علما به صف طبقه 

منصبان تخصیص داده شد (تیول)، قسمت که در عوض مواجب به صاحب هاییزمینداران پیوستند. جدا از زمین

 داد. عمده اراضی را اراضی وقفی تشکیل می
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 . ماهیت اقتصاد صفویه 2

 الف. اقتصاد داخلی 

اي هرمی شکل توصیف داري و کشاورزي بود و جامعه صفویه همچون جامعههاي دوگانه اقتصاد داخلی گلهپایه

هاي هاي باالیی حکومت و اداره کشور میان قزلباشهقانان قرار داشتند. همانگونه که در ردهشد. در قاعده هرم د

هاي پایینی جامعه هم میان قبایل هاي (ایرانیان) اهل قلم دوگانگی وجود داشت، در ردهاهل شمشیر و تاجیک

ل دولت صفوي کامالً ترکمن و دهقانان ایرانی دوگانگی وجود داشت. روش زندگی این دو عنصر اصلی اوای

کردند و زیستند و ییالق و قشالق میچران بودند و از مردم دور و بر خود مجزا میمتفاوت بود. قبایل ترکمن گله

بردند. از سوي دیگر دهقانان ایرانی کشاورز و ساکن شدند و از رؤساي خود فرمان میبه طوایفی تقسیم می

س اول، بیشتر اراضی براي پرداخت حقوق، به مقامات کشوري و روحانی روستاها بودند. در دوره قبل از شاه عبا

تخصیص یافته بود. از زمان شاه عباس به بعد اراضی بیشتري تحت نظارت مستقیم شاه درآمد و مستقیماً از 

شد. لکن این تغییر، بر اساس اجاره زمین یعنی موافقت بین مالک و دهقان براي سوي ناظرین شاه اداره می

زن، بذر و کار) تأثیري ننهاد. اگر دهقان فقط حیوان، شخم ت در محصول بر پایه عوامل پنجگانه (زمین، آب،شرک

هاي رسید. اما شرایط در بخشدرصد از محصول به وي می 20کرد از لحاظ نظري تنها کارش را عرضه می

 کرد. مختلف کشور و بسته به نوع محصول فرق می

دار کشور بود و شود که شاه بزرگترین سرمایهپردازیم، آشکار میصاد پولی داخلی میهنگامی که به بررسی اقت

 بیشترین مقدار نیروي کار را در استخدام داشت. 

وران بودند. عالوه بر مواجب که مبلغ آن در قرارداد استخدام اي ممتاز از پیشههاي سلطنتی طبقهکارگران کارگاه

اي به شکل یک چهارم پیمانه، نیم پیمانه یا هر کارگر جیره یافت،ر افزایش میشد و هر سه سال یک بامعین می

همه چیزهایی بود که براي گذران زندگی الزم است و براي تغذیه «کرد. یک پیمانه شامل یک پیمانه دریافت می

ت کنند. ارزش توانستند به جاي جیره، پول نقد دریافکارگران در صورت تمایل می». کردنفر کفایت می 7-6

تومان در سال بود  55تا  2تومان بود و هنگامی که آن را با میزان دستمزد که بین  20پولی جیره در حدود 
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شد. به عالوه به کارگران بسیار ساعی شود که جیره اضافه درآمد مهمی محسوب میمقایسه کنیم، آشکار می

اي که بالغ بر حقوق یکسال د سه سال یک بار، هدیهشد و گاه کارگران به جاي اضافه دستمزهدایایی داده می

کردند امنیت کامل شغلی داشتند. آنان هاي سلطنتی کار میکردند. کارگرانی که در کارگاهشد دریافت میمی

شدند؛ در صورت بیماري یا تحلیل نیروي شدند و هرگز اخراج نمیالعم در استخدام نگاه داشته میمادام«

این کارگران چه ». کردندشد و اطبا و داروسازان دربار آنان را مجانی درمان میها کم نمیکارشان، مواجب آن

گرفتند بلکه هیچ کردند، نه تنها حقوقشان را میکردند و چه دریافت نمیاز شاه دریافت می 2سفارشی

 دادند وجود نداشت. محدودیتی هم بر سر مقدار کاري که براي نفع شخصی خود انجام می

توانستند ی میشد، اما به آسانبایست در سفرهاي دربار همراه باشند شتر و اسب داده میکارگرانی که می به

، به مرخصی ماه دوري از محل خود 12تا  6اجازه ماندن در محل خود را به دست آورند یا در عوض، پس از 

حقوق وي را  دند و پس از مرگ پدرشسالگی به خدمت گرفته می 15تا  12بیایند. فرزندان کارگران از سنین 

ام نی به وران) موظف به انجام بیگاري و همچنین پرداخت مالیاتهاي پیشهکردند. اصناف (صنفدریافت می

ازار داخلی ب ارکردکبنیچه بودند؛ و تقسیم بنیچه بین اعضاي صنف از وظایف کالنتر بود. شاه عباس اول در مورد 

 داد. قه نشان مینیز به اندازه تجارت خارجی عال

ر اهداري برآوري عوارض شد. جمعها گرفته مییکی دیگر از منابع درآمد دولت عوارض راهداري بود که از کاروان

گر ن حیلهرگاناشدند تا حتی بازهاي عبور از رودخانه مستقر میعهده راهدارهایی بود که در نقاطی نظیر محل

 ورزند. هم نتوانند از برخورد با آنها اجتناب 

 المللی ب. تجارت بین

دولت صفویه گرچه به اندازه دولت مغول در هند ثروتمند نبود (کیفیتی که موجب مهاجرت عده زیادي از 

شاعران صفوي به دربار مغول شد) از هر حکومتی که از زمان مغول به بعد ایران را اداره کرده بود، پررونقتر و 
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اي هاي اخري بود. دولت صفویه به طور عمده با استفاده زیرکانه از تغییر عمدهاحتماالً ثروتمندتر به جز از دولت

 نظیر دست یافت. که در آخر قرن پانزدهم / نهم در موازنه تجارت جهانی روي داد، به این رونق بی

 


