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 رویکرد عقالنی شاه عباس اول و زوال دیر هنگام صفویان

1کریم یوسف بمالیمحمددکتر
 

   0علی بهادری

 

 چکیده

درهمه تاریخ ایران بعد از اسالم ،دوره حاکمیت و استیال سلسله صفویه ،از بهاتی ،از 

ارت ،اثر بخشی در مبادالت بین المللی بمله ؛احیا حاکمیت ملی ،رشد و رونق تج

،استقالل مذهبی از سایر دول مسلمان غیر ایرانی ،یکپارچگی و وحدت در ساختار سیاسی 

،هدفمندی فعالیت های رو به رشد اقتصادی ،تامین امنیت عمومی و طوالنی بودن دوره 

ملی که برآیند کلی بدا از عوا.است ازاسالمبعدایرانتاریخهایدورهمهمترینازحاکمیت

آنها ،شکل گیری ،استقرار و استمرار سلسه صفویه را سبش شد ،عوامل پیدا و پنهان 

ز ا تا سر حد نابودی پی  برد که ابسیاری هم به دفعات، استقالل و استیال صفویان ر

مرگ زود رس شاهان ،قدرت گیری و سهم خواهی روزاف ون  ق لباش ها و قبایل و .میان

،توسعه طلبی  به آنها ،سوء مدیریت و فقدان اقتداردربارو دستگاه حاکمه قوای وابسته

های غیر متعارف کشور های رقیش از بمله عثمانی و ازبك ها و داشتچشموارضی

بعضی دول اروپایی و مداخله نهاد های رقیش قدرت در داخل، همگی عواملی بودند که 
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داده و در نهایت برایند مجموعه آن در مراحلی بعضا حاد،  سقوط صفویان را امکان 

این پژوه  در پی پاسخ به این پرس  .عوامل این نابودی را مسجل و مسلم کرد 

طرح و تدوین شده است که عوامل بازدارنده اضمحالل صفویان که از دیگر سو علل 

ه استمرار و استیال آنها  نی  بوده است کدامند ؟و این عوامل چه سر منشاء و مسببی داشت

اند ؟و رویکرد شاه عباس اول، بعنوان شاخش ترین شاه این سلسله ،خاصه عقالنیت و 

خردورزی او چه پیامد و نتایجی در روند استمرار یا اضمحالل این سلسله داشته است ؟به 

حتم نوع نگاه ،رویکرد و رویه پادشاه مذکور در این فرایند ، خاصه در چند مورد 

و اثر بخ  بوده و شناخت و فهم زوایا و تبعات و پیامد مشخش ، یك عامل استراتژیك 

 .های آن  قابل استقراء ،استدالل و استفهام است 

 صفویان،شاه عباس،عقل گرایی:  کلید واژه

 

 مقدمه 
سلسله صفوی به رغم همه وابستگی های ایلی و تأثیر پذیری از قبایل ق لباش در روند 

ویژگی محتوم  تمام سلسله های تاریخ ایران  شکل گیری و دستیابی به قدرت سیاسی که

بعد از اسالم است ، مشخصه ها و ویژگی های متفاوت و مشخصی را در میان تمامی آنها 

تاریخ ایران با گذر از سده . به خود اختصاص داده است که اغلش منحصر به فرد است 

اقتدار آنها بوده و  های بسیاری که پیوسته تحت قیومیت امپراتوری های ابنبی و استیال و

هرگ  در همه دوران حدفاصل استیال اعراب تا ظهور صفویان حاکمیت یکپارچه ، خودی 

و خودمختار را تجربه نکرده ، تنها در عصر استیال صفویان است که این ویژگی ها را باز 

گر بعالوه در همه تاریخ پی  از صفویه ، ایرانیان مسلمان ، مذهبی مشترک با دی. می یابد 

اقوام عربی و اسالمی داشتند ، اما در این مقطع ، حسش سیاست مذهبی شاهان صفوی و 

تغییراتی که بنا به ضرورت های تاریخی ، ابتدا شاه اسماعیل و سپس دیگر شاهان آن 

سلسله در تمایالت مذهبی بوبود آوردند ، تشیع ، متفاوت از امپراتوری های پیرامون آن 
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، اُزبك ها و هند ، آیین رسمی کشور شد و از پی آن تفاوت ها و  روزگار ایران ؛ عثمانی

تعارض های نمادین بسیاری میان ایران و بهان عرب و ترکان سنی مذهش متعصش ایجاد 

شد، که در تمام طول حاکمیت صفویه در قالش بنگ های ملّی و مذهبی به تناوب 

الت قرون بدید در تاریخ از دیگر سو ظهور صفوی ها مقارن با تحو. استمرار یافت 

بهان ، خاصه اروپاست ، اختراعات ، اکتشافات بغرافیایی نو، قدرت گیری رو به رشد 

ست که بر  ییدول استعمارگر و تخاصم تهدید کننده عثمانی و اروپا از دیگر ویژگی ها

 .اهمیت صفویان در تاریخ ایران و بهان اف وده است 

سلسله صفوی در طول بی  از  دو سده حاکمیت خود تاریخ حیات و حاکمیت             

بدا از خی ش خوب اولیه شاه . فراز و فرودهای متفاوت و گونه گونی را طی کرده است 

اسماعیل و فتوحات شاق و شاخش وی ،که یکپارچه کردن همه حاکمیت کشور از آن 

دوره حاصل آمد و دوره طوالنی طهماسش که آن حاکمیت ها را تثبیت کرد ، اگر 

سلطنت شاه عباس را استثناء کنیم ، چی ی از عظمت و اقتدار و اهمیت در سلسله صفوی 

در حقیقت با شرایط و شئونی که پس از مرگ طهماسش که  نسبت به . باقی نخواهد ماند 

دیگر شاهان محتاط تر و معقول تر بود و روی کار آمدن اسماعیل دوم و سلطان محمد 

دار رو به افول آن سلسله را  ،تنها درایت و رویکرد عقالنی شاه روی نمود ، اقبال و اقت

رویکردی که یك سده حیات سلسله شاهان بعد از خود را نی  از خود .  عباس نجات داد

و علی رغم فقدان حاکمیت و حاکمان خودمختار  و خرد ورز ، باز هم . متأثر کرد 

 .دن آن سلسله گردید ساختار تعریف و تبیین شده شاه عباسی سبش سرپا مان

آنچه که بطور اخش سبش تمای  و تفاوت عباس اول از دیگر شاهان قبل و بعد از            

او در عصر صفویان است ، سیره و سبکی است که او در حل بحران های داخلی ، در 

تقابل با صاحبان قدرت و ثروت ، در موابهه با عالمان و اکابر دینی صفویان ، امراء  و 

رویکرد .  رگان نظامی ، اقتصادی و مذهبی و هم دول خاربی واقلیت های دینی دارد ب

مؤثر وی در برخورد با تجار و امور تجارت و مسائل مبتال به آن ، مسامحه و مدارا و 

تسامح دینی  ، رشد صنایع ، رونق راه ها ، مناسبات خاربی ، اصالحات نظامی ، تدابیر 
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ه در عرصه های مختلف زندگی ابتماعی ایرانیان ایجاد بنگی و نوآوریهای نوینی ک

کرد ، تبعات شاخش ، و ماندگاری را در روزگار خود بوبود آورد که هم چنان به بی 

هر چند این همه به معنای بی نظیر بودن و بی نقش بودن . بدیلی بر زبان ها باری اند 

و یا آنچه از تتبعات و  عباس اول نیست به حتم مطابق آنچه در منابع انعکاس یافته

تحقیقات پژوهشگران مستفاد میشود، شاه عباس خبط و خطاها و قصور شاخش و اثر 

بخشی هم داشته است که هرگ  قابل کتمان و اغماض نخواهند بود اما با این وبود و در 

قیاس با دیگر امرا و سالطین این دوره تاریخی وسهم و نسبتی  که او از عقالنیت و خرد 

داشته و آنرا دراداره امور کشور مرعی داشته است وی را از سایر اعقاب و ابداد  بهره

نظمی که او در همه ابعاد و عرصه ها . خود متفاوت کرده است  و باید اذعان داشت که  

ابتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی ایران آن روز ایجاد کرد مسلت م برخوردی  ی

بود ، بطوریکه حتی فرزند خود شاه هم قربانی این بدی ، بابرانه و گاه قهرآمی  

 . قهرآمی ی و قدرت طلبی شد 

 

 رویکرد و عملکرد سیاسی شاه عباس اول 
سال پس از  02شاه عباس در سیری تدریجی اما زود هنگام ، خالء قدرتی را که طی 

ت مرگ شاه طهماسش بر کشور و ابعاد و امور مختلف آن باری بود را با درایت و بدی

و بعضاً خشونت پر کرد  عباس اول اگر چه با امکانات موبود ابتدای بلوس بر تخت 

شاهی و محدودیت ها و معذوری ها و مضیقه ها نمی توانست به یکباره همه مسائل و 

مصائش را حل و فصل نماید اما با اولویت هایی که در رویکرد حکومتی خود مشخش 

ت غالش آمد و بر اوضاع مسلط شد و همه چی  و کرد، طی فرایندی هوشمندانه بر مشکال

 . همه کس را تحت الشعاع خود قرار داد

عباس اول در موقعیتی عنان اختیار و اراده حکومت را بدست گرفت که اوضاع           

شاه وقت ، شاه محمد ، اسیر اراده . سیاسی کشور ، وضعیتی وخیم و بی ثبات داشت 
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از عدم اشراف و اسیتال او ، بر همه با و همه کس دسترسی و  درباریان و ق لباشان بود که

آنها ، حتی همسر و فرزند شاه را نابود کردند و در منازعات و . دست درازی داشتند  

مبارزات قبیله ای خود ، دربار و ارکان قدرت را به بازی گرفته و لطمات و خطرات 

که سرانجام در استیصالی که از یك  بسیاری را متوبه اقتدار سلطنت و مقام سلطان کردند

طرف ویژگی بی ثبات شخصیت و ضعف روحی خود شاه بود و از طرفی متأثر از اوضاع 

و شرایطی بود که دخالت بی حد و حصر خوانین ق لباش و صاحبان زر و زور بوبود 

 . آورده بود قدرت را به فرزند خود وا گذارد 

ن سپاه که بیشتر تحت امر قبایل و سران ق لباش خود فرمانروایان بالد و فرماندها         

بودند تا اوامر ملوکانه و دربار ، با سوء عملکرد و عدم اطاعت پذیری و عدم عمل به یك 

رویه یکسان و هماهنگ و مؤثر و متمرک ، در مجموع شرایطی را رقم زدند که بر آیند 

شخش شاه و هرج و مرج و بی  آن، افت تدریجی اقتدار سلطان و بی اراده و اختیار شدن

بعالوه بی ثباتی داخلی ، . ثباتی سیاسی و به تبع آن نا امنی و نابودی های اقتصادی بود

خاصه دربار ، قدرت های رقیش خاربی ، خاصه عثمانی ها را بسارت داد تا به دفعات 

 . مرزهای غربی کشوررا تهدید و گاه تصرف کنند 

محمد مغلوب فرهاد پاشا فرمانده عثمانی شد و شهرهای   هه  شاه 665در سال            

از قتل ولیعهد ، . تبری  ، و قسم ب رگی از عراق و خوزستان به تصرف عثمانی ها در آمد 

حم ه میرزا و استمرار استیصال شاه و درایت و دوراندیشی مرشد قلی خان استابلو ، 

را بر سر عباس میرزا فرزند می نتایجی منتج گردید که شاه وقت بدست خود، تاج شاهی 

شاه (  088:  0،ج 0812فلسفی ،) گذارد و از آن تاریخ عباس میرزا ، شاه عباس میشود 

نوظهور در اولین اقدام شاهانه ، پدر ، فرزندان و نوادگان را از دربار و پایتخت و مرک  

) می گیرد  قدرت دور می کند و آنها را در قلعه الموت و سپس قلعه  ورامین تحت نظر

 (. 13:  0810پناهی سمنانی ، 

با کوتاه کردن دست خویشان ، رقیبان و مدعیان ، شاه عباس بوان به فکر کسانی           

او، قبایل  . می افتد که قدرت سلطنت تماماً محصور در دستان دخالت گر آنها بود 
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ایت خوی  از میان ق لباش و سران متمرد و سودبو را به تی  تدبیر مرشد قلیخان و در

مرشد قلیخان با عنوان وکیل السلطنه در غیاب رقیبان اثر گذار و نا پختگی  . برمی دارد

شاه بوان  ،اورا به انحاء مختلف محدود می کند و همه متنفذین دولت های قبلی را خلع 

 ید کرده و حقد و حسد آنها را بر انگیخته که  به یك مورد ترور نافربام او  هم منتهی

اما این خوش اقبالی چندان دوام نمی (  565،  0866اسکندر بیك منشی ، ) می شود  

آورد ، تعلل مرشد قلی خان استابلو در حمایت از علی قلی خان رقیش که مورد حش و 

حرمت شاه بود و منجر به مرگ او شد زمینه آن را فراهم کرد تا در طرحی ، از قبل 

و (  55:  0856زرین کوب ، ) ان عملی شود طراحی شده توطئه مرگ مرشد قلی خ

 .حصول حاکمیت بالمنازع و بی رقابت و بی دخالت عملی تر گردد 

شاه عباس برای تسلط مطلق مورد انتظار خود بر اوضاع زمانه اش و رسیدن به           

اقتداری که در سر می پرورید می بایست قدرت های موازی و تحدید کننده را نابود کند 

برای تحدید کردن یا نابود کردن آن قدرت ها نیازمند قدرتی هوادار و . ا تقلیل دهد یو

برای تأمین چنین نیرویی که می بایست از . حامی خود و رقیش و دشمن مخالفان خود بود 

حیو مقدار و کارایی از کمیت و کیفیت باالیی برخوردار باشد، می بایست به قدر 

که بار مالی تأمین سپاه را از عهده برآید،برخوردار باشد و کفایت از ثروت و سرمایه ای 

برای رسیدن به آن سرمایه و ثروت می بایست ساختارهای مالی موبود را دستکاری کند 

بعالوه او به خوبی می دانست که اقتدار . تا رقم حداکثری ثروت بذب خ انه وی شود 

رآمد و ثروت انبوه هر یك اضالعی ممتاز شاهانه ، سپاه هوادار و مطیع مقام سلطان و د

لذا او میبایست در اصالحاتی . بودند که می توانستند شکل دلخواه عباس را انتظام ببخشند 

. گام به گام ایده ها و ایده آل های  خود را پی  ببرد تا به آنچه می خواست دست بیابد 

خود را عملی می لذا در رویکردی خردمندانه، او ، یك یك ایده آلها و اولویت های 

 663در اقدامی ناباورانه اما دور اندیشانه در  -در بیست سالگی -وی در عین بوانی . کند 

م با عثمانی ها پیمان صلح منعقد کرده و بخشی از غنی ترین بالد آباد ایران را  0536/ هه 

Archive of SID

www.SID.ir



 انیصفو رهنگامید زوال و اول عباس شاهی عقالن کردیرو

 

 

010 

ز اقدامی که بی  از آنکه نیازمند بسارت باشد برآمده ا 0.به آنها واگذار می کند 

 . عقالنیت و دانایی عباس بود 

عباس اول هسته یك ارت  دائمی وابسته و وامدار مقام سلطان را از میان چرکس           

ها و گربیان و ارامنه که غالمان بودند پی ری ی کردو با این ابتکار قدرت ق لباشان و 

ن چنین که بال  وبود سپاهی ای. بناحین رقیش سپاه در دوره های قبل ، به حداقل رسید 

بر چهل ه ار تن بودند آن هم بعد از بهت گیری شاه در دستیابی به قدرتی ناوابسته به 

اما . ق لباش ها، بصورت اثربخ  و مفید در مواقع ل وم ،نیاز وی را عملی می کرد 

. عایداتی که بتواند موابش چنین سپاه عظیمی را تأمین کند وبود نداشت و یا اندک بود 

بایست راهکاری مناسش و منطقی فراهم آید که ایجاد و استمرار سپاه نوظهور لذا می 

شاه این راهکار را در تغییر ساختار واگذاری . وابسته به شاه را از حیو مالی امکان ببخشد 

رویکرد این بخ  شاه عباس، شمشیری دولبه . اراضی و عایدات حاصل از آن پیدا کرد 

احبان سرمایه و سپاه، یعنی ق لباشان را از پشتوانه ای بود که هم دست تیولداران و ص

مطمئن و مهم تیولی، کوتاه می کرد و هم درآمد دربار از عایدات حاصل از آن را باال 

ا خاصه و واگذاری آن به غالمان موازنه قدرت یتبدیل اراضی ممالك به خالصه . می برد 

ی خارق العاده و خطرناک بود که تنها این رویکرد خالقیت. در دربار عباسی را تغییر داد 

از عهده عباس اول برآمد چنانچه این روند در روزگار بعد از او دچار اختالل شد و 

ضعف شخصیت شاهان بعدی و عدم اقتدار الزم دربار نیازمند مداخله ها و مخاطرات 

اقتدار  فقدان(  61:  0861رابر سیوری ، . ) متنفذین را فراهم کرد و اوضاع دگرگون شد

، عقالنیت و صالحیت و صولت سالطین بعد از عباس اول راهکارهای او را چون تیرهای 

اما . آخر عمر بخت النصر بر علیه آنها و خالف آنچه عباس به کار برده بود، متحول کرد 

همان راهکارها که رویکردهای عباس اول بودند دولت صفویه را در آن مقطع که با 

موازی کاری سران قبایل و ق لباش ها موبه بود از نابودی نجات  بحران بدی مداخله و

                                                
 ( 003؛  0866بان فوران ، ) ایاالت قره باغ ، گنجه ، قراچه باغ و بخ  هایی از گربستان ، لرستان و کردستان - 0
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شاه به کمك نیروی نظامی بدید توطئه های سران ق لباش را در هم شکست و . داد 

واز این (  3، 0861رابر سیوری ، . ) بسیاری از آنها را نابود و  بسیاری را بابه با کرد 

 .همه، حاکمیت صفوی ها ،حیاتی دوباره یافت 

اصالحات و اقدامات شاه عباس ، قدرت و توان بدیدی به کشور و دولت صفوی           

او اداره کشور را بر چنان پایه محکمی بنا نهاد که به رغم اینکه اکثر بانشینان  ب  .  داد

عباس دوم فرمانروایان ناالیقی بودند ، تقریباً یك قرن پس از مرگ عباس ، دستگاه 

آنچه این موفقیت را ایجاد و امتداد بخشید در واقع، . ر خود ادامه داد دولتی همچنان به کا

تعادلی بود که درایت شاه آنرا، میان عناصر اثر گذار در حاکمیت ایجاد کرد ، فقدان 

توانایی بانشینان عباس در حفظ این تعادل و توازن حساس سقوط دودمان صفوی را رقم 

 (  611همان . ) زد 

تمرک  گرایی که عباس اول آنرا در امور سیاسی آغاز و در امور اقتصادی سیاست           

و نظامی و بازرگانی تعمیم و توسعه داد، رویکردی مبتکرانه و در عین حال عقالنی بود و 

شخصیت چندوبهی و . افت یدر عرصه های مختلف داخلی و خاربی اهمیت به س ا 

یت ، درایت ، بسارت ، سادگی ، ابعاد گونه گون شخصیتی عباس اول از بمله بد

صبوری و کفایت و کاری مای قوی و بذبه و باذبه گیرا شاهانه شاه، چنان بود که همه ، 

هر یك از بخ  های کشوری و لشکری و نهاد پر اهمیت مذهبی وقت  ، وزراء ، وکیل 

را تحت ها ، مالیان ، صوفیان ، سپاهیان ، سفرا ، تجار و همه آحاد ابتماعات آن روزگار 

الشعاع هیبت و حکمت خود قرار داد و ضمن تساهل و تسامح مثال زدنی و مؤثری که از 

خود به یادگار گذاشت ، اقلیت های متفرق و گاه متخاصم بسیاری را اتحادی ماندگار و 

اثربخ  بخشید و خصومت ها و کدورت ها و کینه هایی که در روزگاران بعد زمینه 

اری را فراهم کرد را، با درایت و دانایی خود به فرصت های نابودی نیروهای مولد بسی

 . سودمند و سازنده و حیاتی تبدیل کرد 

در واقع، خردورزی شاه عباس که یك سر آن تسامح و تساهل بسیار گشاده دست            

وی در امور مذهبی و ابتماعی و سر دیگر آن بدیت ، بسارت و گاه قساوت بی 
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(  60: 2581فلور ، ویلهم ) ود که گاه فرزند و برادر هم نمی شناسد رحمانه و خشن وی ب

، در طول حکومت نسبتاً طوالنی شاه عباس شرایطی را فراهم کرد که عموم ارکان قدرت 

به عبارتی . و ثروت در دولت صفوی عصر شاه عباس مطیع و فرمانبر مقام سلطان بودند 

بازرگانی ، فتوحات نظامی ، توسعه مشاغل ، در چنین شرایطی، رونق اقتصادی ، مبادالت 

آزادی های عقیدتی ، امنیت راه ها ، ثبات قوانین ، اقتدار ارت  ، روابط برابر در عرصه 

بین المللی و عدالت نسبی ابتماعی در سیری تدریجی به کمال رسیده بود و ایران در 

،  که کسی را یارای حدی از اقتدار و استقالل سیاسی و اقتصادی و تجاری نمود داشت 

آن نبود تا با تأثیرگذاری خود و تحت الشعاع قرار دادن اقتدار سلطان ، موازنه های 

موبود را به نفع خود همچون پی  یا پس از آن دوران بهم زند ، در واقع شرایط حاصله، 

برآیند رویکرد زیرکانه و ذکاوت شاه بود که محور تمام امور کشور قرار گرفته بود به 

ایران در سده هفدهم به صورت امپراتوری بهانی در عرصه خاربی  "عبیر بان فوران ت

اقتصاد داخلی و ساختار ابتماعی از پوی  قدرتمند خود . اقتصاد بهانی باقی ماند 

( روسیه ، عثمانی ، هند ) برخوردار بود و روابط محدود با امپراتوری های بهانی همجوار 

قدر مسلم آنکه ایران در ... دای  اروپایی برقرار کرد و کشورهای محوری در حال پی

در سده هفدهم دولت های خاورمیانه ... سده هفدهم  هیچ نوع وابستگی به غرب نداشت 

ای صفویه و عثمانی قوی تر از آن بودند که هسته مرک ی اقتصادی بهانی بتواند آنها را 

مه تنها مرهون تغییراتی بود که در و این ه(  008: 0866بان فوران ، . ) مستعمره نماید 

چهار دهه حکومت شاه عباس در عرصه های مختلف بامعه آن روز ایران از پی یك 

مرحله بی ثباتی و ناآرامی و آشوب بعنوان میراث گذشتگان همان سلسله بوبود آمده 

موفقیت های  "این تفاوت به خوبی از بیان رابر سیوری مشهود است که می گوید . بود

] تنها نمایانگر یك بنبه از[ اما ] اسی و نظامی عباس اول اگر چه ب رگ بودند سی

 (. 62:  0861سیوری ، )  ". این فرمانروای چند چهره بود [شخصیت 

ثبات سیاسی و به تبع آن امنیت اقتصادی و توسعه ابتماعی و اقتدار اثر گذار بین         

ل دیگری از بامعیت شخصیتی و عقالنیت المللی ایران عصر شاه عباس بی  از هر عام
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رفتاری شاه و ساختار سیاسی ابتماعی ایجاد شده و متاثر از تدابیر وی ،تاثیر پذیرفت 

همان عاملی که در فقدان او در روزگاران بعد در موابهه با حوادث و اتفاقات مشابه، .

ت و اقتدار موبود را به نتایج نا گواری را برای ایران و دربار شاهی رقم زد  و ثبات و امنی

 .یکباره بر باد داد 

 

 رویکرد شاه عباس اول در عرصه نظامی 
در همه دوران طوالنی حاکمیت صفویان در ایران ، بلکه در همه سلسله ها ، نیروی           

نظامی ، یك عامل مهم بلکه مهم ترین عامل در شکل گیری قطش های قدرت و ثروت 

ایالت و قبایل در ایجاد یا نابودی سلسله ها، مهمترین نق  را قدرت نظامی . بوده است 

داشته اند ، قوای نظامی قبایل ، ب رگترین پشتوانه تمام سلسله هایی بوده اند که در تاریخ 

در عصر . ایران بعد از اسالم در این سرزمین پا گرفته و برای مدتی استمرار داشته اند 

ل گیری و تداوم حاکمیت سیاسی آنها داشته اند صفوی، ق لباش ها این نق  را در شک

بعالوه بسیاری از تحوالت سیاسی ، نظامی و اقتصادی این عصر متأثر از نق  پررنگ .

در همه سال های پی  از روزگار سلطنت عباس اول ، ق لباش ها اثر .آنها بوده است 

 ( .0831،15سیوری،)بخ  ترین بخ  حاکمیت صفویان بودند

روزگار شاه اسماعیل ، بیشترین رشادت ها و دالوریها از آن امرا و سران ق لباش در          

در حکومت طوالنی شاه طهماسش ، سیر . و سربازان و سپاهیان تحت امر ایشان بود 

تدریجی رو به رشد قدرت گیری و نفوذ و تسخیر مراک  قدرت ق لباشان که از بعد از 

و این روند با مرگ شاه . استحکام بیشتری یافت بنگ چالدران آغاز شده بود استمرار و

طهماسش و چند قطبی شدن قبایل در حمایت از بانشینان وی در دستیابی به تاج و تخت 

و دخالت و بانبداری اعضاء اناث خاندان سلطنتی از بمله پریخان خانم و ملکه شاه 

بر قسمتی دیگر، زمینه محمد و بعضی دولتمردان و درباریان از قسمتی از ق لباش ها در برا

قدرت گیری قوای . نفوذ ، دخالت وخودسری و خودمختاری آنها را دو چندان کرد 
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نظامی ق لباش تا به حدی بود که ملکه محمد شاه را از کنار او برگرفته و از حیات ساقط 

کردند  و حم ه میرزا ولیعهد را کشتند و عباس میرزا هرات نشین و دور از مرک  قدرت را 

 . پایتخت آورده و ضمن کودتا بر پدر تحمیل کرده و در حیات او بر تخت نشاندند  به

شاه عباس اول که خود به حمایت و همراهی ق لباش ها یعنی مهمترین بخ             

نیروی نظامی و سیاسی وقت به حکومت دست یافته بود ، ضعف دربار خود و حاکمیت 

اگر چه همان نیرو در . درت قدر و اثر بخ  دید خاندان صفوی را در وابستگی به آن ق

زمان شکل گیری این سلسله مهم ترین تکیه گاه و پشتوانه به حساب می آمد اما فقدان 

حضور شاهی مدبر و مقتدر و وبود تشتت و تفرق در آراء درباریان و خاندان سلطنتی 

روت همه پست های این امکان را فراهم کرده بود تا آن نیروی برخوردار از قدرت و ث

تصمیم گیر، مربع و مؤثر را در حیطه نفوذ و نمود خود بگیرد و به همان نسبت اثرات 

نبود ثبات و وفاق سیاسی . سوء و ناسالمی را در بدنه و بقیه ارکان قدرت بربای گذارد 

در دربار صفوی انعکاس مشابهی در مرزها و ببهه های بنگ، با دول رقیش و دشمن 

فقدان انسجام قوای نظامی و نبود فرماندهی واحد و مسلط ببهه های شرقی و پیدا کرد ، 

غربی کشور را ناآرام و پیشروی و دست درازی قوی عثمانی و ازبك را سبش شد 

همچنانکه در بخ  بنوبی اشغال اراضی و سواحل و ب ایر خلیج فارس و و انحصار .

 (. 2/631، 0851ن،ترکما)تجارت در در دست پرتغالی ها را در پی داشت 

او یا می . شاه عباس می بایست میان دو انتخاب مهم و حساس به یکی تن دهد         

بایست با قوای ق لباش و سران آنها سر می کرد و در سایه و پناه آنها چون پدر روزگار 

. می کرد دیگری را بایگ ین آنها یمی آمد و نیروگذراند و یا درصدد حذف آنها بر یم

ا انتخاب گ ینه دوم و با حذف تدریجی نیروی ق لباش و به حاشیه راندن اهمیت و شاه ب

اثربخشی آنها و از طرفی با ارتقاء روز اف ون نیروی شاهسون هایی که از میان غالمان 

. چرکس و ارمنی و گربی برآمده بودند ،  اقتدار و اثرگذاری را به دربار شاهی باز آورد 

هویت هر چه بیشتر اهمیت و اعتبار می یافتند به شخش شاه وابسته غالمان بی پیشینه و بی 

تر می شدند چرا که آنرا تحفه ملوکانه می دانستند و بی حضور او خود را بی پناه و 
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شاه حتی آنها . پشتوانه می یافتند واین اعتماد مضاعف  شاه را از دیگر سو بر می انگیخت 

حتی برخی (0/0601، 0812فلسفی،)پا میفرستاد را برای ماموریت های سیاسی مهم به ارو

به سپهساالری  -از ارامنه ایروان  -و  قرچقای خان( گربی)از آنها همچون اله وردی خان

 ( . 0831،36،سیوری،  818 -2/815، 0812فلسفی،)ایران رسیدند

لقه تغییر و رونقی که از این رویکرد در امور نظامی حاصل شد در نهایت قدرت مط          

و عنان اختیار امور نظامی و سیاسی را در دستان سلطان متمرک  کرد و عباس هم از آن  

،هم در دفع و رفع مخالفان و رقیبان استفاده کرد و امنیت را به دربار و بامعه باز آورد و 

هم  مرزهای شرقی و غربی کشوررا با حمایت این سپاه مطیع و دولتخواه از حمالت پی 

بعالوه سپاه بدید پشتوانه و پناهی در ابرای طرح ها . مصون و ایمن کرد  در پی دشمنان

و برنامه توسعه از بمله گسترش راه ها ایجاد کارخانه ها ، کاروانسراها ، رونق تجارت و 

در واقع برآیند .اخذ منظم مالیات ها ، گمرکات و صنایع ، تولیدات و تأمین امنیت بود 

حوزه نظامی یك بخ  از آن و مجموعاً مکمل یکدیگر کلی رویکردهای شاه عباس که 

فرماندهان نظامی ق لباش که . رشد اقتصادی ، امنیت ابتماعی و ثبات سیاسی بود  -بودند

تا قبل از آن ایالتی را به تیول از دربار گرفته و حاکمیت خود مختار گونه ای را در سایه 

اوردی با دیگر رقیبان همجوار ضعف حکومت مرک ی از خود بروز داده در رقابت و هم

نیروهای خود محور ، در مقابل هم قرار می داد و توان قوای قبایل این گونه تحلیل می 

رفت ، با تمرک  قوا در دربار ، عباس اول آن نیروهای موازی و مدعی در قدرت را خلع 

ا  درصد  ید کرد و ق لباش ها را به تدریج  حذف و شاهسون ها را بایگ ین آنها کرد و ی

 .اختیار و اراده آنها را تقلیل داد 

بدا از آنچه عباس اول بعنوان تغییر و یا تحول در آرای  نیروهای نظامی خود           

ایجاد کرد ، شم قوی نظامی و شگردهای منحصر به فرد که وی در امور نظامی خاصه در 

، خود بخ  ( ،  861اسی عالم آرای عب)موابهه و مصاف با قوای دشمن از خود بروز داد

دیگری از رویه نظامی متفاوت روزگار صفویان است که تنها از دست و زبان او برآمده 

است به تعبیر سیوری او از ابتدا در مقام یك فرمانده نظامی ب م و احتیاطی را نشان داد 
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ه او مصالح(.   30،  0861سیوری ، ) که یکی از بربسته ترین خصال وی در نبرد ها بود  

با عثمانی ها و  واگذاری بخ  های بسیاری از کشوراز بمله آذربایجان ،کردستان، 

از سر استیصال همانقدر هوشمندانه (  308-2/366، 0851ترکمان،) هه  663در ... لرستان و

با  0101و  0102و سال  0116و کارآمد بود که موابهه او در شرق با ازبکان و سال 

نحوه و نوع ( . 213-261منجم ی دی،)ه در صوفیان تبری عثمانی ها در غرب  خاص

در .موابهه در هر یك از این نبردها نمود واقعی نبوغ نظامی عباس اول را نمایان می کند 

قمری  تهابم گسترده  سرداران ترک از بمله چغا ل اوغلی و سپاهیان تحت 0108سال 

شاه بعالوه ( .  0812،8/211فی ،فلس) امر را شاه با سیاست بنگی زمین سوخته دفع کرد  

همه ساکنان شهرها و روستاهای بلفا ، نخجوان و ایروان و ارزنه الروم را با کلیه اغنام و 

سپاهیان شاه حتی درختان ( 0816،61تاورنیه ، .)  احشام و دارایی و اثاثیه به ایران کوچ داد

 (  2/161،  0885شاردن ،)  یند تا دشمن از آن سیراب نشودها را می آالنده و آبرا سوزا

نوع عملکرد و نتایج حاصل از عملیات نظامی شاه ؛ استراتژی بنگی عثمانی ها را            

تغییر داد و شرایطی را که در سیری ن ولی می رفت تا یك یك مناطق و شهرهای غربی 

آنها  چنانچه تعدادی از همان شهرها در اشغال -به تسخیر و تصرف قوای عثمانی درآید 

) ، رامتحول کرد ، عثمانی ها  به آنسوی مرزهای تعیین شده در عهد نامه آماسیه  -بود 

سالی که از زمان انعقاد آن می گذشت  11عقش رانده شدند ،اگر چه در (هق 612

بغداد که در عهد سلطان سلیمان در . تغییرات بسیاری به نفع آنها در مرزها ایجاد شده بود 

به ایران باز آورده  0182ماسش گرفته شده بود بدست عباس اول در هق از شاه طه 611

سقوط بغداد شهرهای موصل ، کرکوک و زور را به تسلیم سپاه ایران کرد . شد 

استراتژی بنگی ، درصد تهور ، درایت و شیوه تدافعی و تجهی  و تجدید تدارکات در .

نظامی عباس اول بوده است  محاصره بغداد نمونه روشن دیگری ازرویکردعقالنی و نبوغ

که دشمن را با همه  ه ینه و همتی که هر بار ، با همه توان و تدبیر خود انجام می دهد 

 .ناکام می گذارد 
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اقتدار روز اف ون شاه ، قوای نظامی ، سران قبایل و فرماندهان و فرمانروایان را به او           

ندهان الیق و کارآمد و قدرتمندی چون وابسته تر و حرف شنو تر می کرد ، وبود فرما

و (  0831،0/650داالواله ،)که سخت مورد احترام شاه عباس بود -اله وردی خان 

قورچقای خان و امامقلی خان از شاهسون ها و یا سران قبایل ق لباش که به اوامر و نواهی 

آن با سلطان تمکین می کردند یکدستگی و یکپارچگی خاصی در توازن قوا و همسوئی 

وابستگی قوای نظامی به شاه و تحت اختیار تام بودنشان . اهداف دربار ایجاد می کرد 

امکان تمرد سایر نهادهای قدرت آنچنان که بعد از فوت شاه عباس اتفاق افتاد را سلش 

کرد و آنها را خواسته یا ناخواسته مطیع اقتدار دربار کرد از اینرو روحانیون ، حرمسرا ، 

، شاه ادگان و اقلیت ها در همه روزگار سلطنت عباس اول هرگ  دسیسه  سران قبایل

چینی دخالت و اختیار و آزادی و اثرگذاری را که در روزگار بعد از او داشتند در عصر 

 . او نداشته و نمی توانستند که داشته باشند 

اسلحه رو آوری شاه عباس به ساخت سالح و ایجاد کارخانجات توپ سازی و            

سازی در تجهی  به روز قوای نظامی و حسش کمك نظامی از کشوری اروپائی چون 

انگلیس در دفع دیگری که قسمتی از کشور را به اشغال خود در آورد ، یعنی پرتقال، 

رویکرد دیگر عباس اول است که فرایند کلی آن ارت  ، شاه و کشور را به دربه مقبولی 

می رساند که می تواند در دو بعد بازدارندگی و تدافعی و  از پتانسیل های اثرگذار قدرت

یا تهابم و فتح به کار آید چنانچه در ببهه عثمانی و قفقاز و ازبك این هر دو به عینیت  

می رسد  و ارت  ایران می تواند با اثرپذیری و اثرگذاری از سالحهای آتشین مدرن 

. نتایج نبرد را به نفع خود تغییر دهد  خود، دشمن را پس ب ند و در تك ها و پاتك پیاپی

و پا به پای کشورهای مدرن و مؤثر در عرصه نظامی ایران عصر شاه عباسی پیرو تدابیر 

نظامی شاه و کارگ اران  و تغییرات حاصله، یك کشور مطرح و مهم در قرن هفدهم 

مت در بدون تردید شاه عباس ،درخشان ترین شیوه حکو"به زعم بان ستاندی  ،. است 

اعصار نوین در ایران را اعمال کرد ،موفقیت ها و دستاوردهای  چند الیه بود او در آغاز 
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نظم و )آنچه را که برای تامین نظم و رفاه نیاز بود را مشاهده کرد و این دوو نیاز فوری 

 (. 0838،15ستاندی ،)را قبل از هر چی  با تجدید سازمان سپاه و ارت  حاصل کرد (رفاه 

 

 رد شاه عباس در حوزه اقتصاد، تجارت و بازرگانیرویک
با تحوالتی که از بعد از رنسانس در اروپای قرون بدید اتفاق افتاد و زمینه و شرایط  

بدیدی که از رویکرد اقتصادی حاصل از عبور از فئودالیسم و تقلیل قدرت فئودال ها ،  

شفیات بغرافیایی و خروج تدریجی محوریت زمین در سرمایه و روند رو به رشد ک

شناخت سرزمین های بدید ایجاد رشد و هم سهولتی که در حمل کاالها در راه های 

بدید دریایی حاصل آورد ، تجارت و انجام معامالت و مبادالت تجاری و بازرگانی 

 – 0622) وارد عرصه بدیدی شد و ایران عصر صفوی در تمام طول حیات سیاسی خود 

در این میان ، . و اثرگذاری را در این عرصه از خود اعمال کرد  ، نق  نمادین( م  0510

دوره حاکمیت شاه عباس و رویکرد تجاری و اقتصادی وی و رویه ای که او در این 

خصوص از خود تجلی داد وضعیت اقتصادی موبود را ضمن پاالی  در موانع و کنار 

ساختار ها و سیاست های زدن سد ها و سنگ اندازیها و شکستن سدها وموانع ، اصالح 

مالی و مالیاتی را بهبود بخشیده و طی مراحلی، کشور را به یکی از باالترین مراحل و 

مدارج رونق اقتصادی و رشد تجاری با تراز بازرگانی باال رسانده و ایران را از حیو 

اثرگذاری اقتصادی بعنوان یکی از قدرت های مطرح بهانی در بهان آنروز مطرح 

 ( . 0081،  0866بان فوران ) ساخت 

بلوس شاه عباس اول در اواخر قرن شان دهم و اوائل قرن هفدهم میالدی، مقارن           

م که ضمن درخش   0102/0118خاصه از سال . تحوالت خاصی در بهان آن روز بود

ویژه ای در عرصه نظامی و تهور و تدابیر نظامی وی و شکست عثمانی ها و باز پس آمدن 

زمین ها تسخیری ایران بدست آنها که نام عباس در اروپا از سر آن که عثمان ها به سر

عباس اول . کرات آنها را مورد تهدید و تهابم قرار داده بود قهرمانانه بر سر زبان ها افتاد
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از طرفی ، از قرن هفدهم فعالیت های . می توانست از فشار عثمانی  بر اروپا بکاهد

. مشرق زمین بیشتر در شکل شرکت های تجاری صورت می گرفت اقتصادی اروپایی در

 0120/0102م و کمپانی هند  شرقی انگلستان در 0100/0112کمپانی هند  شرقی هلند در 

پرتغالی ها از سالها قبل ضمن تسخیر ب یره هرم  فعالیت های تجاری و . تأسیس شد

و این همه در زمانی اتفاق . ندبازرگانی خود را در حاشیه خلیج فارس به انجام می رساند

می افتاد که عباس ، شاه پرآوازه صفوی ها با  سری پر سودا، سیاست های نظامی، 

عباس اول دریافته بود که شکست عثمانی ها . اقتصادی خود را توأمان پی  می برد

مستل م شکست و تضعیف بنیه اقتصادی نی  هست در دستیابی به این دوراندیشی و هم در 

و رونق توان تجاری داخلی  ، وی در چند عرصه که برآیند آنها این تدابیررا  عملی رشد 

دست به اقداماتی می زند که پیامد آن بدا از رشد اقتصادی و تضعیف رقیش .می کرد 

در حیات سیاسی خود شاه، رویه ای را بنیان می نهد که تا پایان عمر امپراتوری صفوی 

باس در ایجاد و دستیابی به چنان موقعیت موثر اقتصادی به شاه ع.کما بی  بریان می یابد

 :چند اقدام مهم و استراتژیك دست می ند که موارد عمده آن مورد بررسی قرار میگیرد 

 

 رونق بخشی به راه ها و مراک  تجاری  -الف  
در بهان و ایران روزگار شاه عباس، توسعه راه ها و تران یت کاال و تبادل و مبادله 

نبود راه های . وله های بازرگانی ، محدودیت های قابل توبهی را پی  رو داشتمحم

هوایی و حمل و نقل آسان و سریع ریلی و فقدان ب رگ راه های بین المللی، ناامنی ها، 

نبود بندرگاه ها و بنادر آزاد تجاری، بنگ های طوالنی و تخریش های ماندگار حاصل 

صوب و مؤثر بین المللی، نبود انبارها و سردخانه ها و از آن، فقدان قوانین و مقررات م

سرمایه گذاریهای مطمئن و ماندنی، عدم انطباق بازارهای تولید و مصرف، بالیا و حوادث 

طبیعی اثر گذار، امراض و آفات نباتی و حیوانی احشام،و آدم های درگیر در  بریان 

عی بودند که بازرگانی و تجارت و امور بازرگانی و تجاری و دیگر عوامل ، موان
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بازرگانان را با محدودیت بسیاری روبرو میکردند اما علی رغم این همه نبودن ،نمو و رشد 

اقتصادی  نمونه ای است که در دوره های قبل و بعد از آن در تاریخ صفوی ها اتفاق 

فر از آنها ، احداث و آبادانی راه ها ، تسهیل امر ارتباط و تبادل کاالو مسا. . نیفتاده است 

ایجاد پل ها بر روی رودخانه ها خاصه در ایالت های شمالی گیالن و مازندران و ایجاد 

باده های سنگ فرش در مرک  کشور، بستر ها و زمینه های  اولیه و الزم برای  تجارت و 

 .تجار را فراهم کرد 

دخانه های قابل عدم ابداع راه های ریلی و هوایی و وسعت زیاد کشور و نداشتن رو      

کشتی رانی عباس اول را بر آن داشت تا شبکه کاروانسراهای مرتبط و زنجیر وار که 

پیشینه ای دیرین داشت را توسعه دهد  کاروانسراها محل امن و مطمئنی  برای بازرگانان و 

بعالوه خود خرده بازارهای کوچك قابل دسترسی در ایام . احشام و ابناس آنها بود 

با ایجاد بازارهای سرپوشیده در . بازگانان و مردم محلی فراهم می کرد  توقف برای

عرضه ابناس و امتعه و البسه  مورد نیاز و داد و ستد تجار و کسبه  و مردم  در شهر های 

               .                                                       مختلف ایران اقدام دیگری از همین دست به شمار می آید 

به عبارتی کاروانسراها بهترین وسیله آسای  مسافر و حفظ کاال و امنیت راه و تامین 1

 (.0863،033باستانی پاری ی ،)آذوقه و ایجاد ارتباطات محسوب میشد 

. راه های تجاری ساخته شده ،آن روزگار محدود به چند منطقه خاص بودند         

ه اولین ایستگاه تجاری شرق با اروپا بود که  ازطریق ایاالت استامبول در کنار دریای سیا

واقع در شمال غرب ایران با تبری ارتباط پیدا می کرد و ایاالت مرک ی ایران، این ایستگاه 

راه تجاری معروف استانبول ،توقات ،ارزروم ، قارص ،ایروان . را به اصفهان پیوند می داد 

به سمت مرک  ایران از راه های عمده تجاری آن  ،نخجوان ،بلفا ، تبری  و از تیری 

 0816تاورنیه ،)روزگار بود که از طریق اردبیل ،ق وین ،قم و کاشان به اصفهان می رسید 

حلش در کنار دریای مدیترانه دومین ،ایستگاه تجاری با اروپا محسوب میشد که از (2،

این شهر از . باط می یافت طریق ایاالت مرک ی و غربی ایران با مراک  تجاری کشور ارت
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بکر تبری ،و ازراه موصل ،بغداد ،بصره به ب یره هرم  و از دیابکر ،اورفا  طریق دیار

 (066همان ؛)،موصل به سنندج و همدان و سپس اصفهان ارتباط پیدا می کرد 

تبری  از عمده ترین شهرهای تجاری بود ،این شهر از زمان فتح بدست شاه اسماعیل         

هق   حسش  موقعیتی که در مرک یت و تقاطع راه های تجاری داشت،  از قدیم ،  613در 

) محل تردد بازرگانان بسیاری از سراسر دنیا ،از بمله هندوستان بغداد و موصل بود 

حمالت مکرر ومخرب عثمانی ها تأثیرات ناخر سندی را ( 80:  0851مارکوپولو ،

( هه  0102- 0662)ساله این شهر  21تسخیر  تصرف و.  دراقتصاد تبری  به با گذاشت

بدست عثمانی ها ،چنان آسیش آشکاری را بر تبری  وارد کرد که در زمان آزادی آن 

عباس (.  086: 0881ترکمان ،)توسط شاه عباس  ب  ویرانه ای از آن بر بای نمانده بود 

در آبادانی آن اول تبری  و اهمیت تجاری و رونق اقتصادی آنرا احیاء کرد و آنچنان 

شاه عباس ( 16: 0816تاورینه ،)کوشید که درردیف معروفترین شهرهای آسیا در آمد 

اول در این شهر بازارها ،دکان ها ،کاروانسراهای با شکوه بنا کرد تنها در بازار قیصریه که 

مرک  معامالت کاالهای گرانبها و بواهرات بود سیصد کاروانسرا بایگاه کاالها و 

حیرت انگی از  یبازار تبری  در رونق( 112/   2:   0885شاردن ،)ای تجاری بود کاروان ه

پی اقدامات اصالح گرانه و سیاست های اصالحی اقتصادی شاه عباس برخوردارازهفت 

 ( 23: 0883اولیا چلبی ، )ه اردکان بود 

فراوان و اردبیل در کنار تبری  بر خوردار از بمعیت بسیار ، کاالهای تجارتی          

پس از یك دوره فترت (. 0813،055اصطخری)آبادانی قابل توبه در روزگار گذشته بود 

، دوباره  در عصر عباس اول تحسین سیاحان را برانگیخت ، این شهر بر تقاطع راهی واقع 

. بود که ایاالت ارمنستان ، گربستان ، کردستان ، قفقاز و گیالن را بهم پیوند می داد 

کاشان هم از ( 806:  0861دالواله ، ) وانی از این راه ها به آن وارد می شد کاالهای فرا

حیو تنوع و کیفیت منسوبات و کثرت تجارت و تجار شهرتی بهانی داشت و همواره 

در زمان عباس اول بر رونق این (. 0888،168خواند میر ،)یکی از مراک  تجاری مهم بود 

ه های دیبا و زیبا از مصر و عثمانی و دول اروپایی در شهر اف وده شد امتعه، البسه  و پارچ
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بازارهای آن به وفور یافت میشد ، حتی هند یان بسیاری در آنجا در امور تجاری شاغل 

راه تجاری معروف استانبول با گذر از تبری  و ق وین (  011:  0818اولئاریوس ،    ) بودند 

خراسان از مراک  مهم بود پارچه .ن می رسیدو قم به این شهر منتهی و از این با به اصفها

های اطلس وحریر بافته میشد ،ولیعهد نشین بودن  این ایالت  بر اهمیت آن اف وده بود 

 (. 0816،165تاورنیه، )

اصفهان اگر چه شهری قدیمی از روزگاران پیشین بود ولی همه آوازه و شهرت و         

سه محله داشت ؛ تبری یان ، محله بلفای  شوکت آن از عصر شاه عباس اول است ، شهر

به ( .   222:  0831دالواله ،   )بدید متعلق به ارمنی ها ، محله یهودی های ی د و کرمان 

(  85همان ؛ ) زعم پیترو دالواله در مشرق زمین هیچ شهری به عظمت و رونق آن نبود 

ارمنها ، گربی ها ،  ملت های بسیاری از ترک ها ، تاتارها ، یهودی ها ، هندی ها ،

انگلیسی ها ، هلندیها ، ایتالیایی ها ، اسپانیایی ها و فرانسوی ها در این شهر در کار دادو 

شاردن می گوید اصفهان در آسیا (  212:  0816اولئاریوس ،  ) ستد و تجارت بودند 

بعالوه معماری چشمگیر و ( 8/62شاردن ، ) همانقدر عظمت دارد که لندن در اروپا 

،  ( 8/020شاردن ،)باب کاروانسرا0312بذاب شهر به ایجاد آثار و ابنیه  تاریخی ،از بمله 

وفور کاال ،خدمات و خدمه،  رعایت اصول پابربا و باثبات در طرح قوانین و مقررات 

شهری ، نظارت و اشراف دربار خاصه خود شاه بر شاکله کلی حیات سیاسی ،اقتصادی 

علما در دربار و همسویی وهمراهی آنها با سیاست های شاه شهر ،تمرک  نهاد قدیمی و 

،حضور سفرا و کارگ اران دول خاربی از اروپا و آسیا ،بر اهمیت آن اف وده و آن را به 

 ( . 0851،2/511ترکمان ،)اوج شکوفایی رسانده بود 

ه در رونق تجارت ایران ،  به دست عباس اول از پی بحران ها و دگرگونی هایی ک         

زمان بلوس و طول فرمانروایی او در ایران و بهان اتفاق افتاد از یك بهت در سایه 

تدبیر و رویکرد های دیپلماتیك از موضع برابری یا برتری ایران در عرصه های سیاسی و 

تجاری و بازرگانی وی  امکان پذیر شد،  استقبال ف اینده عباس اول از اروپائیان 

، شرایط منضبط و مرفه و رو به رشد کشور ، بذابیت دربار ( 216-213، 0862تاببخ ،)
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و عظمت پایتخت و امنیت فراگیر، سیل ف اینده ای از تجار ، هنرمندان ، صنعتگران و 

. سپاهان و سربازان م دور را از بالد مطرح بهان آنروز به ایران ، خاصه اصفهان روانه کرد

چه سیاحان گفته اند نشان از رونق تجارت ه ار تن هندی در اصفهان چنان 02تنها وبود 

 ( .  100:  0818اولئاریوس ، ) در اصفهان ایران  روزگار شاه عباس دارد 

یازده هجری  یکی از ب رگترین و پر بمعیت ترین /اصفهان در قرن هفدم میالدی     

ای شهرهای بهان شد ، محلی با آوازه در فروش ابریشم های شاهی و بازار عمده پارچه ه

بعالوه محصوالت کشورهای دیگر نظیر هندوستان یا اروپا که به . ابریشمی خاور بود 

آدم های مختلف از نژادها و .  بازار این شهر می آمد بر رونق و باذبه تجارت شهر اف ود

ملیت های مختلف از بمله هندیها ، گربی ها ، انگلیسی ها ، فرانسوی ها ، ایتالیایی ها ، 

،  0818اولئاریوس ،   ) و هلندیها در این شهر زندگی و تجارت می کردند اسپانیایی ها 

 ( 116تاورنیه  ،  012 - 016، دالواله ، 100

راه ها وراهداری ها شاهرگ های حیات تجارت ایران بودند عوارض حاصل از آنها       

نق بهت نگهداری و مرمت و ماندگاری آنها ه ینه می شد با مرگ عباس اول دوره رو

،کارایی و کارآمدی آنها نی  رو به افول رفت ، منفعت طلبی حکومت و سود بویی 

متصدیان و مستأبران راهداری ها آنها را به عارضه مضری در تجارت داخلی و خاربی 

تبدیل کرد این تحول نمونه ای از سرنوشت و سرانجام نهادهای مفید ابتماعی روزگار 

ن کشور و عدم اشراف یا نفع طلبی مقطعی شاه و عباس اول بود که سود مدیریت کال

سود بوئی مفرط مجریان ومأموران آن را به بیراهه برده و نتایجی در بهت عکس 

خلیج فارس منطقه حیاتی و تنها راه اتصال آبی ایران با .اهداف اولیه بانی آن بوبود آورد 

ندهان ایران و مشارکت بهان که با درایت و عقالنیت عباس اول ودالوری سربازان و فرما

دول رقیش در استیال و اختیار ایران بود دچار همین تهدید شد دریا ساالرهای هلندی و 

انگلیسی خواسته های خود را بر دربار ایران تحمیل می کردند و ضمن بنگ هایی در 

اقتصاد ایران را سخت تحت الشعاع قرار  0115- 16- 0152- 51چند مرحله از بمله  

ابتدا با رشوه دهی به درباریان و یا گران تر  هلندی ها ( 063:   0813وایی ، ن)دادند 
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و کاالها نظر شاه را بلش و ضمن عقد قرار دادهایی از رقبا خاصه  خریدن ابناس

انگلیسی ها بلو افتادند امابعد قیمت دلخواه را تحمیل کردند و با امتناع دربار ایران کار را 

فی که فاقد نیروی دریایی و درایت شاه عباس بود ، تسلیم شد شاه ص.،به  بنگ کشاندند 

و باب مذاکره را باز کرد واز پی آن دریاساالر هلندی در اصفهان قرار دادی را به امضا 

رساند که به موبش آن میتوانستند ابریشم را از هر کجای ایران به هر قیمت بخرند و بدون 

ه راهگشا  روزگار شاه عباس بود که به  واین سرآغاز معکوس روی.گمرکی خارج کنند

 .سرانجامی متفاوت رسید 

  

 تجارت ابریشم -ب 

م دهم هه مقدار انبوهی از ابریشم بهانی را تهیه میکرد و درآمد /ایران در قرن هفدهم 

هنگفتی از آن که از راه زمین و دریا به اروپا میرفت و غالباً با قیمت های گ اف به فروش 

ابریشم ثروت هنگفتی را برای ایرانیان به ویژه آنها که چندین . ل می نمود میرسید را حاص

( .  18،  0816اولئاریوس،) محوطه برای پرورش کرم ابریشم داشتند به ارمغان می آورد

مراک  مهم ابریشم در دوره عباس اول گربستان، شروان، قره باغ،  خراسان ،گیالن 

تولید ابریشم ایران (851،تاورنیه ،1/813شاردن ،) مازندران، شماخی، گنجه و اردبیل بود

( 0851،01ویلم فلور )در سال، ن دیك به بیست ه ار عدل و هر عدل سی و ش  من بود 

اروپاییانی که در امپراتوری عثمانی به تجارت مشغول بودند،مهمترین کاالیی که از . 

شاردن، )ان را وارد میکردند ارمنی ها میخریدندابریشم ایران بود ،روس ها نی  ابریشم ایر

088،1/861.) 

امنیت راه ها و ترغیش و تشویق هدفدار شاه به تجارت و حمایت از تجار و            

. بازرگان خاربی ، آنها را به سرمایه گذاری در ایران مشتاق و حریش می ساخت 

زرگانی سو با سیاست های اقتصادی دربار با اقدامات شاه و اشخاص و کمپانی ها هم

عباس اول بهت بلوگیری از تهدید امپراتوری عثمانی و . خاربی را تقویت کرد

بلوگیری از خسارت وارده بر تجارت ابریشم و کاه  درآمد گمرکی عثمانی تصمیم به 
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وی  بنادر، خاصه هرم  را با تأمین (. 0816،0163فلسفی، ) تغییر مسیر باده ابریشم گرفت 

  از سیصد کشتی از کشورهای مختلف در یگاه ب "یکه حتی امنیت توسعه بخشید،  بطور

)  "لنگرگاه هرم  بمع می شدند و همیشه قریش به چهارصد تابر در آن با اقامت داشتند

بعالوه تقویت محاکم قضایی و مأموران محلی در مجازات (.   61، 0818اولئاریوس ، 

معین بین شهرها که مانع دستبرد دزدان و راه نان ، ایجاد راهداری و راهدارها در فواصل 

راه نان به کاروان ها می شدند و قساوتی که او در مجازات دزدان که بی عفو و شفاعت 

ذهنیت رضایت بخ  و امنیت فراگیری (  016، 0816تاورینه ،) اعدام می شدند نشان داد 

 . را با مقبولیت عام در ایران آنروز ایجاد کرد

ی راه های دریایی را نی  در اختیار داشتند و به تجارت کاالیی بازرگانان عصر صفو        

چون ادویه و ابریشم می پرداختند که عمده کاالهای مورد مبادله در آن عصر بود فروش 

پوند حاصل از داد و ستد ابریشم تنها هلندیها در  111/021ادرآمد بی  از یتن فلفل  611

حکایت از اهمیت این دو کاال در (  11 : 0810گریگوری بوندارفسکی ، )خلیج فارس 

مهمترین خریداران ابریشم ایران هلند ، ونی  ، انگلیس ، روسیه ، اسپانیا . آن روزگار دارد 

، فرانسه ، مجارستان و لهستان بودند ، ابریشم کاالیی بود که مهم ترین منبع نقدینگی برای 

ارامنه بلفا به اصفهان و دیگر مهابرت  ه اران خانواده از . دولت ایران محسوب میشد

هه بر رونق این تجارت بواسطه هم مانی و هم کیشی   0120نقاط از بمله مازندران در 

از دیدگاه ایران ابریشم خام کاال کلیدی . آنها با تجار و مصرف کنندگان اروپایی اف ود 

بهانی صادراتی بود و از حیو بهانی ابریشم تنها کاالیی بود که با الگوی تجارت 

همخوانی داشت دو عنصر دیگر تجارت بهانی را ادویه خاور دور و طالی شم  قاره 

بان ) آمریکا تشکیل می دادند در واقع ، ابریشم برای اروپا حکم طال و نقره  را داشت 

و ایران با سیاست باری  وقت از این حیو به موازنه مثبت با غرب (  16:  0866فوران ، 

این پیامد از رویکر عباس اول در نوع و انحصار و صادرات ابرشیم بود قطعاً . رسیده بود 

نصراله فلسفی ،    ) م  صادرات ابریشم رادر انحصار خود گرفت ،  0106/  0132وی  از .

با انحصار تجارت، عباس اول توانست هم دول اروپایی را به خریداری (  281/  5:   0812
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) غرب قرار دهد  -که ایران را معبر تجارت هند محصوالت ایران تشویق کند و هم این

هر چند مسیر انحصار صادرات ابریشم منجر به (  0/16:  0816رحیم زاده  صفوی ، 

انحراف کلی تجارت از مسیرهای کاروان رو به مسیر خلیج فارس نشد و آن مسیر قدرت 

 ( . 16:  0866بان فوران ، ) رقابتی خود را در سراسر دوره حفظ کرد 

 

 همسویی اقتصاد و مذهش در بعد کالن برنامه ها و تصمیم گیری ها -ج  
وی  بر . شاه عباس  از پتانسیل نیرومند مذهش در تحوالت اقتصادی و و تجاری آگاه بود 

از تعصبات و تنگ .خالف بانشینان ،  محدودیت ها و ممنوعیت ها را بابجا میکرد 

لیت ها و عقاید مخالف ظرفیت تحمل باالیی نظری های معمول پرهی  میکرد ونسبت به اق

شاه تجارت داخلی را به یهودی ها و تجارت خاربی را به ارمنی ها داد .از خود نشان داد 

بعالوه  در بهت رونق تجارت ، تساهل و تسامح مذهبی را در (.  561تاورنیه، همان،.)

مذهبی اعطاء و وی به آنها آزادی .خصوص بازرگانی و اقلیت های خاربی روا داشت 

اعالم کرد تمام غریبه ها می توانند طبق آداب و رسوم و قوانین کشور خود زندگی کند ، 

لذا به هر ملیتی محله ای داد و بالش تر آنکه هر قومی طبق عرف و سنت خود محاکمات 

دالواله ، ) مدنی و بنایی اعمال کرده و دادگاه های شاه دخالتی در امور ایشان نداشتند 

0831  ،0  /161 . ) 

ایران عصر عباس اول صفوی که یکی از ارکان سیاست آن بر تعصش مذهبی           

استوار بود ، در روابط خود با دنیای غرب به اندازه ای با آزاد منشی و تسامح رفتار کرد 

که نظیرآن  در هیچیك از دولت های مسلمان و هیچیك از دربارهای دیگر شاهان 

رفتار دوستانه با ارامنه ، ایجاد ملیت ها و معابد ، وبود کشیشان و  .صفوی دیده نشد

مبلغان آزاد ، صومعه ها ، مدارس و قوانین حمایتی و نظارت و کنترل آن از عوامل عمده 

وی با تسامح .ای بوده اند که تجارت را رونق  بخشیده و ثروت انبوهی را حاصل آوردند 

نوایی )ها در شکوفایی اقتصاد ایران بهره برد مذهبی از تجارب و توانایی مثبت آن
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شاه عباس با آگاهی خاص ممنوعیت خروج پول نقد از کشور را اعمال ( . 0866،215،

( .   505: تاورنیه ، همان ) در مملکت  بماند ( طال و نقره) وی می خواست پول نقد . کرد 

مربا ،سرکه، مشروبات الکلی،  ساالنه مقدار انبوهی از توتون، تنباکو انواع میوه، خشکبار،

شاردن )اسش چینی آالت، قلم چرم های ساغری به رنگ های مختلف به هند صادر میشد

 ( .860،همان ،

شاه عباس  در راستای اهمیت بخشی به مراک  و اماکن مذهبی بادیدی  اقتصادی ،        

هنگفتی پول که  مشهد را به یك مرک  عمده زیارتی شیعه تبدیل کرد و از خروج مقادیر

که تحت  -در اماکن مقدس شیعیان در سرزمین بیگانه همچون کربال و نجف و سامرا

وی در این راه (.  66:  0866سیوری ، ) بلو گیری کرد -قیومیت امپراتوری عثمانی بود 

هه با پای پیاده به زیارت مرقد  0125بدیت تمام  به خرج داد و شخصاً از اصفهان در 

در مشهد رفت و در فرمانی، همراهان را از  -امام هشتم شیعیان -الرضاعلی بن موسی 

بازتاب این اقدام عملی عباس در بامعه روزگار . سواره یا پیاده رفتن  مخیر کرد

او،استقبال خیل کثیر دولتمردان و معتقدان رادر پی داشت  که دردو بعد اقتصادی و 

 . مذهبی مفید فایده بود 

 

 نتیجه   
شاه  عباس اول  ، فرمانروای مستبد و روشن بین و دور اندی   بر قوای فئودالی         

قدرتمندی که کشور را شبه فئودالی کرده بود غلبه کرده و حکومت مرک ی قدرتمندی 

ایجاد کرد ، اقتصاد در حال زوال را با ایجاد امنیت ،پول رایج با ثبات و زیر ساخت های 

رد او بنا به دالیلی استراتژیك و نی  از آنرو که چشم به اقتصادی بسیار  مدرن احیاء ک

عباس با برقراری امنیت سیاسی .افقی فراتر از مرزهای ایران  داشت ،  فارغ از تعصش بود 

و اقتصادی ،ایجاد کاروانسراها ،سختگیری و مجازات راه نان ،حفظ راه ها ،پشتیبانی از 

در روزگار خود تا سطح و شاخش ترقی و رشد تجارت و صنعت توانست تجارت را 
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رویکرد های عقالنی . قابل توبهی در عرصه بین الملل آن روزگار ایران و بهان باال ببرد 

عباس اول بدون شك پیامدی چون نجات ایران از فرو پاشی داخلی و اشغال خاربی را 

 این مهم در قیاس با رویه و رویکرد اعقاب وی خاصه شاه سلطان حسین.درپی داشت 

 .نمود بهتر و بیشتری می یابد 

م  هر چند ساختارها و رویه و رویکردی 0126/ هه  0183با مرگ شاه عباس در           

که او از خود ایجاد و ابداع و تثبیت کرد  تا مدت ها چون ستون های سترگ  و سختی 

ی سیاسی و بنای عظیم و افراشته اقتدار صفویان که از پی تکان ها و تحول ها و زل له ها

ابتماعی پیوسته در حال فروری ی و نابودی بود را نگه داشت و قریش به یك قرن علی 

رغم هر سستی ها و کاستی ها و نا توانی ها به عمر امپراتوری صفوی حیات بخشید اما 

دیگر هرگ  آن دوره طالئی قدرت و ثروت احیاء نشد آن عامل و علت که محور اصلی 

آن روزگار بود که بر آیند رویکرد و رویه او رونق اقتصادی ،  تمام امور باری ایران

ثبات سیاسی ، امنیت ابتماعی و اقتدار نظمی را به دنبال آورده بود شخصیت محوری 

هوشمند  یخود شاه بود که تناقض ها و تضادها نمادینی را در خود بمع کرده بود او مرد

،سیاست .ن ری  و خشن و بی رحم  بود ، زیرک ، مقتدر ، مستبد ، ، مذهبی ، عاقل ، خو

های راه گشا و رونق بخشی که عباس اول حسش مقتضات روزگار خود تدوین کرده بود 

پس از مرگ او به تدریج  تضعیف شده ودر فقدان مردی کاردان و کارآمد چون خود او 

 .، در نهایت نتایج معکوس بخشیدند 
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