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 هند یرو مغوالن کب یهصفو یها سقوط حکومت یعلل اقتصاد یقیتطب یبررس

 

 11/7/2137: ییدتأ یختار  12/2/2131:یافتدر یختار

 1 یسروستان یخسرو کمال 

  2 یسروجهان یجعفر یممر

و  یچید،  پ ید  عدومم   یشده هند،     یرو مغوالن کب یهصفو یها سقوط حکومت

آن برشمرد؛  یچن، عامل خاص  م برم یحت یا یک نتومیچن،جانبه دمشت و نم

کدرد  مسدت     یفدا د  آن م می کنن،  یین  نقش تع«مقتصاد»مؤلفه   س، یمما به نظر م

دو دولت  ینسقوط م دیعوممل مقتصا یسه مز  وش مقا یریگ نوشتا   با بهر  ینم

 مسددت مددوم د همسددان و ناهمسددان آن  م بدده دسددت    ی، و کوشدد یدد،  م ومکاو

 آو د  

 یدن د  م تدومن  یهمسدان د  سدقوط دو دولدت  م مد     یعوممل مقتصداد  ترین مهم

عد،    ی دمخ  یکمرشکن  سقوط باز گان های یاتمال یشکرد: مفزم یانمحو ها ب

 ییان دهقانددان و  وسددتا  یتیمددرد  و نا  ددا  یشددتیبدده و دد  مع  ی،گی سدد

 یشمفدو  م زش سدکه و مفدزم    یجهمسرفانه و گزمف د با  و د  نت کردهای ینههز

بده   یم م د  یلد  هند، و تبد،   یر  سنّت جاگیم زمق عموم یژ و کاالها  به یمتق
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سدقوط دو   ید  زمدر  عوممدل مختصاصد    ید  ترت هعوممل  ب ین  میرمنخاصه د  م

 ذکر مست  یستهشا یهدولت مغوالن هن، و صفو

 

 .یبازرگان یات،مال ی،اقتصاد یخمغوالن هند، تار یان،صفو: کلیدواژگان

 مقدمه

حکم  زمین ایرانبر م 2711ـ2102/ق2211ـ307سلسله صفویه که پادشاهان آن از  سقوط

 ،راندند، ناشی از اوضاع نابسامان اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی اوارـر دوران ایـن سلسـله    

 اگرچـه  2.باشـد  ، آررین پادشاه این امپراطوری میحسین سلطان شاهویژه دوره حکمرانی  به

بـا   اصـفاان امـا در   1،ریزی شده بود پایه عباس یکم شاههای سقوط صفویه در زمان  زمینه

زوال  عمـ ا  ن،محمـود افاـا  نیز بخشش تاجش بـه   حسین و سلطان محاصره و اسارت شاه

 1.صفویه کلید رورد

بابریـان،،  و  )گورکانیـان، تیموریـان هنـد    امپراطوری و حکومـت ماـو ن کبیـر هنـد    

سـی  شـد. ایـن    أت هندوسـتان در  امیر تیمـور دست نوادگان   پراتوری بزرگی بود که بهام

شـام    شـبه قـاره هنـد   م در بخش بزرگـی از  2۵17ـ211۱ق/2171ـ311 سال از ،سلسله

امروزی فرمانروایی  افاانستانهایی از  و بخش بنگ دش، پاکستان، هندکشورهای امروزی 

پـ  از   1.بود زیب عالمگیر اورنگتا پادشاهی  ،دوران شکوه امپراتوری ماو ن کبیر 4.کرد

ـ    از قدرت این امپراتوری به ،وی و  اکبـر ابر، شدت کاسته شد و کشور هند کـه در روزگـار ب

                                              

  1. 53ص  ،ایران در افاغنه استي ي ایام و صفویه سمسمه انقراض . الرنس الکهارت،1
  .53. ه ان، ص 2
  .35ص  ،سفرنااله . کروسينسکی،5
  .53ص  ،اس الی هاي سمسمه ادالونا باسورث، . کميفورد4
  .530 ، ص2ج  ،عال گيرنااله قزوینی، . الح اکاظم سرهناي3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
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و   2زیب رو به ضـف  ناـاد   در عصر اورنگ ،سیر تمدن و ترقی را آغاز کرده بود جاان شاه

تـا  و   م2۵17ق/2171آررین فرمانروای ماو ن کبیر هند بود که در سال  ،باادرشاه دوم

  1.واگذار کرد ها لیسیانگتخت را به 

ها و نیـز   سقوط حکومتکنار هم در  عوام  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در

در کنـار بقیـه    هـا  حکومت سقوط عل . نداها و جوامع نقش داشته نابودی و انحطاط تمدن

 در ای کننـده  تفیـین  نقـش  اقتصادی، عل  که دهد می نشان تاریخ طول عل  و عوام ، در

کبیـر   ماـو ن  و صفویه حکومت دو سقوط که در عل  چنان دارد؛ هاسلسله نابودی و دوام

اند و با بررسـی زمـان سـقوط هـر دو حکومـت،      هند، عل  اقتصادی متفددی نقش داشته

اوضاع نابسامان و آشفته اقتصادی در اوارر هر دو حکومت قاب  مشاهده است. این نکتـه،  

تصـمیات اقتصـادی نادرسـت، سـبب بـروز انحطـاط       هـا و  شایان توجه است که سیاسـت 

در یـک حکومـت بـه     زیربنـایی  مامّ عام  یک عنوان به گردد. چون اقتصاداقتصادی می

 ای تنگاتنگ دارد. رابطه سیاست با رود وشمار می

جملـه  رنـ     از مستشـرقانی  چون محققان از ای عده را صفویه دوره در عل  سقوط

 همین و 4ایران در افاغنه استیالی ایام و صفویه سلسله انقراض انعنو با کتابش در 1 کاارت،

 قرار مطالفه مورد ۱حسین سلطان علل سقوط شاهعنوان  با کتابش در 1ژان آنتوان دوسرسو طور

 از پ  ایرانی نگاران تاریخ نگاه از صفوی سلسله انقراض»چون  مقا تی همچنین، .اند داده

                                              

 . 550، ص 2، ج المباب النتخب خان، . الح اهاشم خوافی1
 . 205ص  ،هنا ترکتازان داستان اصفهانی، فاایی . نصراهلل2

3. Lawrence Lockhart. 

 دولتشاهی، اس اعي  ترج ه: ،ایران در افاغنه استي ي ایام و صفویه سمسمه انقراض . الرنس الکهارت،4
 ش. 1535 فرهنگی، و عم ی انتشارات: تهران

5. Jean Antoine Du Cerceau. 
 .ش1551 کتابسرا، تهران: شادان، اهلل ولی ترج ه: ،حسين سمطان شاه سقوط عم  آنتوان دوسرسو،. ژان 5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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در منـابع   .است شده چاپ در این باره 1«عل  و عوام  سقوط صفویه»و  2«صفویه سقوط

 امـا  اسـت؛  شده اشاره پراکنده طور به هند، کبیر ماو ن حکومت سقوط مسئله فارسی نیز

جملـه   از مقـا تی  و 4نوشـته سـرکار   1سقوط امپراطوری مغوو  چون  کتبی  تین، منابع در

شـیواجی و سـقوط امپراطـوری    »و  1«ماـول زیب و سـقوط امپراطـوری    سیاست اورنگ»

 دو این بین ،«سقوط»مسئله  در تاکنون اما اند؛ به سقوط این امپراطوری پردارته ۱،«ماول

ای  نماید، مقایسـه  واکاوی را دوران آن اجتماعی و سیاسی مشک ت و مسائ  که حکومت

  .است نشده

صـفویه و   تـاریخ  در موضـوعات  تـرین  ماـم  از یکی صفوی، سلسله سقوط و انقراض

 هـای  پدیـده  و تحـو ت  بـه  رود سنّتی بینش با که سنّتی نگاران تاریخ .است ماو ن هند

 بیشـتر  را مسئله نموده،  عم  شیوه همان به ها،دولت سقوط از بحث نگرند، در می تاریخی

 یـا  مسـئله  رـویش،  دیـدگاه  طبـ    هرکدام اند و کرده منتسب آررین سلطان ایام اوارر به

 ها سلسله انقراض. اند دانسته های صفوی و ماو ن هند مامسلسله فروپاشی در را مسائلی

 اقتصادی و نظامی و سیاسی تحو ت مستلزم بلکه افتد؛ نمی اتفاق سال چند طول در صرفاا

است. عوام  متفددی از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی  قبلی پیچیده

 بـه  این نوشتار، در پی آن اسـت کـه بنـا    داشته است؛ ولیدر سقوط هر دو حکومت نقش 

                                              

 از پس ایرانی نگاران تاریخ نگاه از صفوي سمسمه انقراض» رحي مو، شادي و یوسيف . عمی ساالري1
 .103  51، ص 15 ش ،ریزي برنااله و جغرافيا ،«صفویه سقوط

 . 53   50، ص 24 ش ،اصفهان فرهن ، «صفویه سقوط عواال  و عم ». ابوالفض  حسينی، 2
3. Sarkar, Jadunath, Fall of the Mughal Empire, Calcutta, 1552, 4 vols. 
4. Sarkar. 
5. Naqvi, Hamida Khatoon, Aurangzeb's Policies and the Decline of the Mughal 

Empire, The Journal of Asian Studies, Vol. 53, No. 1 (Nov., 1533). 
6. Pearson, M. N. , Shivaji and the Decline of the Mughal Empire, Source: The 

Journal of Asian Studies, Vol. 53, No. 2 (Feb., 1535), pp. 221-253 . 
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علـ  اقتصـادی    هندوسـتان،  و ایـران  در یادشـده  سلسله دو زمانی نسبی تقارن و اهمیت

ای آن، وجه تشابه و ارت ف را در  سقوط هر دو حکومت را بیان نماید و با بررسی مقایسه

 موضوع عل  اقتصادی سقوط هر دوی آناا بیان کند.

 ایران در دوره صفویه اقتصاد

 اگرچـه  2و دامـداری بـود.   کشـاورزی  بـر  مبتنـی  صـفوی،  عصـر  در ایران اقتصادی نظام

 در محصـو ت،  صـادرات  واسطه به اما بود، اقلیمی شرایط تأثیر تحت ایران در کشاورزی

 کشـاورزی  امـر  رصوص در نیز قوانینی 1کرد. می ایفا مامی بسیار نقش اقتصادی سارتار

 روابط گسترش دنبال به م،2۱13ـ21۵۵/ق201۵ـ33۱)عباس  شاه زمان از. بود شده ایجاد

 و 1اروپاییان منفقد شـد  با تجاری قراردادهای و یافت رون  نیز تجارت دیگر،های  کشور با

 عصـر  اقتصـادی  نظـام  اسـاس،  این بر. داد تشکی  را ایران اقتصادی ارکان از دیگر یکی

 و شـکوفایی  4.بـود  تجـارت  و دامـداری  کشاورزی، بر: مبتنی بخشی سه نظام یک صفوی،

 اصـ حات  و اقـدامات  اثـر  بـر  کـه  اوّل عباس شاه زمامداری طی در ایران اقتصادی رون 

 پدیـد  ابریشـم،  تجارت راصه تجارت، توسفه و رشد و اقتصاد زمینه در ویژه به او، گسترده

 در و گرفـت  رـود  بههایی  کاستی، م2۱41ـ2۱13ق/2011ـ201۵) صفی شاه دوره در آمد،

 .شد نقصان و تزلزل دچارها  جنبه برری

 امـر  در نابسامانی و رفت میان از تجارت بر شاه کنترل صفی، شاه رسیدن سلطنت به با

 بررـی  با مخالفت در زمامداری آغاز همان در صفی شاه. آمد پدید رارجی و دارلی تجارت

 انحصـار  رود، از پرور رعیت ای چاره ارائه و مردم نظر جلب منظور به و عباس شاه اقدامات
                                              

 .53ص  ،آل انی یک نگاه از صفوي عصر ایران اولئاریوس؛ آدام سفرنااله . آدام اولئاریوس،1
 .33، ص سياست و اقتصاد عصر صفوي. الح اابراهيم باستانی پاریزي، 2
 . 125، ص 1ج  ،عباسی آراي عالم تاریخ بيک ترک ان، . اسکنار5
 .253، ص الالک و زارع در ایران. ل بتون، 4
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 هـر  بـه  رـویش  ابریشم فروش در مردم که نمود مقرر و رفع کرد را گی ن نواحی ابریشم

 رضـایت  کـرد  سفی اگرچه انحصار، این لاو با صفی شاه 2مختار باشند. بخواهند، که کسی

 کـه  را تجـارتی  نمایـد، امـا نظـام    جلـوگیری اـا  آن شورش احتمال از و جلب کند را مردم

 و دارلیهای  آشوب وها  شورش بروز با طرفی، از 1.کرد مخت  بود، داده سامان عباس شاه

 تولیـد  میـزان  سـرحدی،  ایـا ت  شـدن  آشـفته  و همسـایگان  با نظامیهای  درگیری وقوع

ــه و محصــو ت ــژه ب ــد کــاهش 1.گرفــت نقصــان ابریشــم، محصــول کیفیــت وی  و تولی

 در و گذاشت نامطلوب تأثیراا آن فروش و ررید در تولیدی، کا های کیفیت بودن نامرغوب

 دارلی کارگزاران سوءاستفاده سیاسی، زدوبندهای. یافت کاهش تجارت کلی سطح نتیجه،

 کـا ی  میـزان  عرضـه  در تـأریر  محصـو ت،  کیفیت بر نظارت عدم رشوه، دریافت برای

 محصـو ت  قیمـت  بـر  هـم  رـارجی،  هـای کمپانی با ویژه به قرارداد، بر اساس شده تواف 

 زیـرا  کاسـت؛  مـی  رریـد  تقاضـای  از هـم  و گذاشـت  مـی  تـأثیر  ابریشم قیمت رصوص به

 بـا  امـر  این حتی و نبود صرفه به مقرون رریداران برای با ، قیمت با نامرغوب محصو ت

 نتیجه وضفیت، این. شد می مواجه نیز قرارداد طرف رارجیهای  کمپانی واکنش و اعتراض

 ایجـاد  و نظـارت  و کنترل امر در ویژه به صفی، شاه توسط اقتصادی مشخص سیاست عدم

4بود. کشور تجارت برای سازمانی
 

حســـین  ســـلطان م، و شـــاه2۱34ـ   2۱۱۱ق/2201ــــ2077ســـلیمان ) شـــاه  دوره در

 که درحالی 1برد؛با  می شدت به را دولت  هزینه تجم ت، ،،م2711ـ2۱34/ق2211ـ2201)

 چند مالیات میزان حسین، سلطان شاه دوران بود. در کرده پیدا کاهش شدت به درآمدهایش

                                              

 . 33، ص 1ج  ،نااله سياحت . شاردن،1
 .35، ص فوایا الصفویة. ابوالحسن قزوینی، 2
 .112، ص ة التواریخزبا. الح احسن الستوفی، 5
 .33، ص القاوالت شکنناه. جان فوران، 4
 . 50ص  ،سفرنااله . انگمبرت ک پفر،3
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 رکـود  وران، پیشـه  هـا   ففالیـت  تقلی  و روستاییان مااجرت به نتیجه، در که گشت برابر

 2ها گردید؛فئودال ورشکستگى باعث رود این و انجامید کارگران توان شدن کم و بازرگانى

 تضـادها   تشـدید  نمودنـد.  مـى  سفى دولت از جداشدن در نیز رودها  فئودال که جایى تا

 دولـت  آن اضـمح ل  باعـث  همـه  و همـه  دولتى، دستگاه و فساد و زمامدار طبقه دارلى

1گردید.
 

 سیاسـت  اسـاس  بـر  عبـاس  شـاه  کنیـد،  مقایسـه  عباس شاه با را حسین سلطان شاه اگر

 و کنـد  جلـوگیری  ایـران  از نقـره  و پـول  ررو  از رواهد می دارد، که مشخصی اقتصادی

 به را مردم توجه بنابراین، نشود. رالی دربار  رزانه و شود تقویت ایران اقتصاد ترتیب، بدین

 عـراق  عتبات زیارت عباس، شاه زمان در. کند می ایران مفطوف در مقدس عتبات و مشاد

 تشـدید  عتبـات  بـه  عشـ   قدر آن حسین، سلطان شاه دوران در اما 1رسد؛ می صفر به تقریباا

 ایران در که پولی تتمه همان و شود می باز نج  و کرب  به رفتن مجدداا مسیر که شود می

 سیاسـی  یـا  و اقتصـادی  هـای  د لـت  بنـابراین، . شود می سرازیر عثمانی سرزمین به بود،

 را فراهم سارت. انحطاط این شاهان، موجبات عملکرد

 هندوستان در گورکانی تیمور جانشینان ایران، در صفویه دولت گیری قدرت با زمان هم

 رانـدان  دو حکومـت  تحـت  ایـران  و هند هجری، دهم سده در. گرفتند دست به را قدرت

 در صـفویان  قـدرت  او . شـدند  مبدل بزرگیهای  قدرت به گورکانیان و صفویان برجسته

 ایشان منجـر  میان ارتباطاتی ایجاد به که بود زمان هم هند گورکانیان قدرتمندی با ایران،

 گردید.

                                              
 .35ص  ،التواریخ رستمالحک ا،  . الح اهاشم رستم1

 .113ص  ،التواریخ الج ع . الح اخمي  الرعشی،2

 .135ص  ،گارسيا دن سفرنااله فيگوئرا، . سيموا5
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 عالمگیر زیب اورنگ پادشاهی اواسط تا کبیر، ماول یا گورکانی امپراتوری شکوه دوران

 رجـال  کنارگذاشـتن  با و ها هندی و ها شیفه قراردادن فشار تحت دلی  به زیب اورنگ بود.

 ایا ت ویژه به و هند در و کرد ضفی  را حکومتشهای  پایه دولتی، مام مناصب از ایرانی

 بـه  بـابری،  پادشـاهان  قـدرت  دوره، همین از 2داد. روی بسیاری های اغتشاش آن، جنوبی

 وی، از پـ   1.گذاشـت  کـاهش  رو بـه  زیاد،های  هزینه صرف و طو نی های جنگ دلی 

 کـه  هنـد  کشور و شد کاسته شدت به امپراتوری این قدرت از صایر، ماول دوران در یفنی

در ضف  هر دو حکومت، . نااد ضف  به رو بود، کرده آغاز را ترقی و تمدن سیر روزگاری

همه عوام  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصـادی نقـش داشـتند؛ امـا در ایـن      

  پردازیم. نوشتار، به بحث در باره عل  اقتصادی سقوط هر دو حکومت می

 الف. علل اقتصادی سقوط صفویه    

ز علـ  بـزرس سـقوط آن    یکـی ا  ،فساد و پریشانی کلی اقتصادی اوارر دوران صفوی

اوضاع اقتصادی مملکـت صـفوی رو بـه     م،2721/ق2217دولت بوده است. از حدود سال 

حتی یک بار مردم اصـفاان در مقابـ     ؛ورامت بیشتری گذاشت و قیمت ارزاق ترقی کرد

 ،موران دولتـی أنیز بررـی از حکـام و مـ    1.فریاد اعتراض بلند کردندحسین  سلطان کاخ شاه

تـا اوارـر سـلطنت    م 2727/ق2213هـای   طی سال مث ا ؛کردندضرب میرودسرانه سکه 

 ،به جای آن رضوی در مشاد ذوب شد وقدس ت آستان آ  بار زینت دو ،حسین سلطان شاه

اوارر قرن  از اوای  قرن دوازدهم هجری/ ،وضفیت اقتصادی ایران 4.مسکوکات ضرب شد

طـورکلی از کنتـرل    به ،و در تمام طول قرن هجدهم می دی بحرانی شدهفدهم می دی 

                                              
 .53، ص 2ج  ،زیب اورن  العالم؛ تاریخ الرآة . الح ا بختاورخان،1

 .354، ص 1ج  ،المباب النتخب خان، . خوافی2

 .353ص  ،والسنين االعوام وقائع آبادي، . عباالحسين خاتون5

 .23 25، ص التواریخ الج ع. الرعشی، 4
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وجودآمده در این دوران، ناشی از عوام  متفددی بود کـه   بحران اقتصادیِ به. گردیدرار  

 پردازیم. در ادامه به آن می

 . افزودن به خاصه با کاستی از ممالک 1

 ،بدی  ممالک به راصهبود. ت1ممالک از کاستی با 2به راصه افزودن ،یکی از این موارد  

ل هنگـامى کـه   عبـاس اوّ  شـاه مامی در روند سقوط سلسله صفوی بر جای گذاشت.  آثار

داد، مخـار    سـامان لشکریان جدید  از قوللر و تفنگچى فراهم کرد و توپخانـه را سـر و   

و  رـت پردا ، مـی شد نصیب رانواده سلطنتى مى که  بایست از عواید  نگاهدار  آناا را مى

نواحی تحـت قلمـرو    1.ممالک را به راصه تبدی  کرد ،مخار  بسیار سنگین بودچون این 

حکومـت   شد. عملکرد عـام ن راصـه و  یا وزیران اداره می  به دست مباشران شاه ،راصه

ـ   . استفادهشدبسیار و زیان باعث ویرانی  ،مباشران در ایران ه های نامشروع کـه مباشـران ب

و چنان در همه جـا   4دادندمیمردم را تحت فشار قرار  یا ت،آن در اآوردن  دست  منظور به

-کشور را به نـابودی   ،کندای آنان را قانع و سیر نمید که گویی هیچ وسیلهردنکرفتار می

ارتیارات و عواید مباشـران   ،های تحت نظارت ممالک به قلمرو راصهکشاند. الحاق حوزه

 ،م2721م) ۱شـاردن  1.یافـت شاهی افـزایش مـی   درآمد رزانه ،افزود و در ناایتشاه را می
                                              

هاي لشکري، کشور و درباري اعطا  ها، به القام به شاه تعمق داشت. بخشی از این زالين ،هاي خاصه زالين. 1

ها،  این زالين بيشترشا.  اجاره داده الی ،ها النا شونا. بخشی دیگر از این زالين شا تا از درآالا آنها بهره الی

 د.اليراث شاهان قبمی بو

 این درآالا. شانا الی داده کارگزاران به اجاره انعنو به و داشتنا اختيار در الحمی حاک ان را ها زالين . این2

 شا. الی نظاالی نيروي نگهااري و اداري هاي هزینه صرف حاک ان توسط ها، زالين

 .15ص  ،ایران در افاغنه استي ي ایام و صفویه سمسمه انقراض . الکهارت،5

 . 524، ص آل انی یک نگاه از صفوي عصر ایران اولئاریوس آدام سفرنااله. اولئاریوس، 4

 .504، ص 2ج  ،(ایران به الربوط قس ت) دالواله پيترو سفرنااله . پيترو دالواله،3

6. Jean Chardin. 
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 راصـه،  مباشـران  کـه  گوینـد  مى و است غلط سیاست، این ها ایرانى عقیده به»نویسد:  مى

 2«گیرند. مى شاهى رزانه پُرکردن برا  را رعیت اموال که هستند ناپذیر  اشباع زالوها 

 . تشریفات زاید در دربار شاهی2

حسین صفو  عبارت بود از تشریفات زاید  سلطان شاه بارزترین رصیصه موجود در دربار

روبى در گزارش سفیر روسیه به نـام   به ،که این امر  طور به ؛و اسراف و تبذیرها  فراوان

-مـی در رصوص تزئینات آنجا  ،مشاود است. و  پ  از ورود به دربار صفو  1ولینسکی

 گوید: 
ست اسب بوود كوه بوه    اى عالى از بی منظره ،نخستین چیزى كه به چشم خورد

هوا و   صف ایستاده و داراى زره و تجهیزات بسویار بودنو ر روى بى وى از زیون    

هواى ررانههوا    هایشان كه از طال و نقره بود، یاقوت و زمورد و سوایر سون     لگام

ها را با طناب و میخى از طال به زمین بسته بودنو  و   نصب كرده بودن ر همه اسب

ر طهق رسم ایرانیان در كنارش رذاشته بودن ر براى كوبی ن آن میخ، چكشى هم ب

ها همه  چكش ،ها را با آنها بسته بودن  و همچنین زنجیرهایى كه پاهاى عقب اسب

  3از طال بودر

ا  از بزرگان کشور  عده حسین با حرمسرا  رود و سلطان شاهم 270۱/ق2223در سال 

اند که  ان به قم رفت. نوشتهاز اصفا ،رسید و درباریان که شمارشان به شصت هزار نفر مى

شمار ملتزمین رکاب چنان زیاد بود که ریمه و ررگاه ایشان چند فرسنگ راه را گرفته بود. 

این جمع فراوان، پ  از زیارت قم، به مشاد رفتند تا آستانه رضویه را نیـز زیـارت کننـد.    

                                              
 .235 232، ص 3ج  ،نااله سياحت . شاردن،1

2. Wolinski. 
 پادش اهی  ق؛1110     1103  ه اي  س ا  ) ش هریاران  دس تور  العاب این نص يري،   زی ن  ب ن  اب راهيم  . الح ا2

 .55صفوي(، ص  حسين سمطان شاه
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ا   به اندازه ،یک سال این جمع کثیر در مشاد ماند. مخار  این مسافرت و زیارت طو نى

بلکـه ایـا ت   » ،سنگین بود که به قول کروسینسکى، نه فقط رزانه کشور را رـالى کـرد  

مسیر شاهانه را نیز به ویرانى کشید. نص  مخار  این سفر، برا  لشکرکشـى بـه قنـدهار    

 2.«جات سرکوبى شورشیان کافى بود

 ها. افزایش مالیات3

و  1شـد میها افزوده  ت درباریان و فئودالروز بر تجم  در اوارر حکومت صفویه، روزبه

سـال   13مـدت  نداشت. در   دولت برا  تأمین این مخار  گزاف، راهى جز افزایش مالیات

ها و درآمدهای  این افزایش مالیات 1.حسین، میزان مالیات چند برابر شد سلطان شاهسلطنت 

شـد و افـزایش    ها مـی دولت و فئودال باعث سقوط اقتصادی و کاهش درآمدهای ،فئودالی

روند سقوط  ،گردید و به همین علتاستثمار فئودالی به نوبه رود باعث ویرانی روستاها می

باعـث گریـز و    ،این سیاست مالیاتی رفت.اقتصادی در روستاها با شتاب بیشتری پیش می

 موارـذه ای گردید کـه بـه منظـور رهـایی از      جمفی دهقانان گرسنه و برهنه  آوارگی دسته

 4کردند.میشان را ترك  های زیر کشت ص ن مالیاتی، زمینمح

فرمانی صادر کرد که به موجب آن دهقانان  حسین سلطان شاه ،م2720ق/2211سالدر 

ها رودسرانه  اما رعیت ؛های مالیاتی کار کنندرود طب  فارست ناگزیر بودند در روستاهای

موران، روستا أم ،بنابراین .دادند ان و به جای دیگر تاییر مک نمودند روستاهای رود را ترك

سال پیش روستای رود را ترك کرده  21گشتند و کسانی را که تا  به روستا دنبال آناا می

آناا را دوباره در سـیاهه   ،پ  از این مدت .گرداندند اجبار به زادگاه رودشان برمی بهبودند، 

                                              

 .24ص  ،سفرنااله . کروسينسکی،1
 .23. ه ان، ص 2
 .335ص  ،قاجاریه پایان تا صفویه از ایران الالياتی الالی   تاریخچه . ویمم فمور،5
 .43، ص الج ع التواریخ. الرعشی، 4
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سـقوط اقتصـاد    2.گرفتنـد اـا مـی  دهندگان آن روستا منظور و مالیات محوله را از آن مالیات

گردیـد.   یشدن باره فئودال تناا باعث کاهش درآمد رزانه شاه، بلکه انگیزه کم نه ،روستاها

ناگاان چندین برابـر   ،گرفتندای را که از ارامنه میررا  و جزیه ،حسین سلطان در عاد شاه

حسـین   سلطان زمان شاه روذ از تمام طبقات مردم، ازأآید مقدار مالیات م کردند. به نظر می

تقلیـ  درآمـد دولـت و افـزایش      ،و علـت آن  ،برابـر،  1تا  1)حدود  شدت با  رفته باشد به

شـمار کارکنـان دولتـی و    های دستگاه عریض و طوی  سلطنت و دولت و تفداد بـی هزینه

 بخش زمامداران ایران، چه در دوره قب  از اس م و یکى از عادات زیان 1.درباری بوده است

چه در دوران بفد از اس م، گردآور  ذرایر مالیاتى در رزاین کشور و راکد نگاهداشتن آناا 

 گوید:  بود. شاردن مى
چیوز در آن ناپ یو     انتهاى واقىى است؛ زیورا هموه   خزانه شاه، یك رودا  بى

شود؛ مگور در موورد هو ایایى كوه شواه،       شود و مق ار ان كى از آن خارج مى مى

ش ؛ اما بسیار نادر است كه براى امر دیگورى چیوزى از خزانوه    بخ المجلس مى فى

 3خارج شودر

 . اختالل در تجارت داخلی4

در زمـان   ل در تجارت پدیـد آمـد،  عباس اوّ رون  و شکوفایی که در زمان شاه با وجود

از پایان قرن یازدهم، در نتیجه اقدامات نابخردانه زمامداران در . جانشینانش ادامه پیدا نکرد

ها و  کرد. افزایش مالیات زمینه کشاورز ، صنفت و بازرگانى ایران، قوس نزولى را سیر مى

                                              
 . 115ص  ،سفرنااله . ج می کاررى،1

و  تاریخ و فقه ،(«ق1153 1103) صفوي حسين سمطان شاه دوران اقتصادي الوقعيت» . راالين یمفانی،2

 .155، ص 15، ش ت ان

 .503، ص 3، ج نااله سياحت. شاردن، 5
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وران و صنفتگران و تجار متوسط و کوچـک کـه از مزایـایى     عوارض بازرگانى، برا  پیشه

  2  بود.برروردار نبودند، مرگبار و غیرقاب  تحم

ها بود که  الفاده باره فئودالى و مالیات علت مستقیم انحطاط اقتصاد ایران، افزایش فوق

عرصه بازار دارلى را تنگ و محدود نمود و تولیدات کا یى و تجارت روستا را ورشکست و 

مراتب شدیدتر و حادتر سـارت. سراسـر تـاریخ ایـن      را تقلی  داد و تضادها  طبقاتى را به

رواهانه روستاییان علیـه دولـت صـفویه و مبـارزه بـا       ها  آزادی آکنده از شرح قیامدوره، 

توان به ناضت: ارمنیان، گرجیان، آذربایجانیان،  کشى فئودالى است که از آن جمله می باره

  1کردان، افاانان و ترکمنان اشاره کرد.

موقفیت و وضع  که دچار ارت ل شده بودچنان  ،وارر دولت صفویاتجارت دارلی در 

 یآناا موجب شکوفای یو مال یحسین، که دادوستد بازرگان سلطان )در زمان شاه یتجار ارمن

بر تجارت و  ان صفویبا از میان رفتن کنترل شاهدچار کساد شد. صفویان بود،  یاقتصاد

عباس برای تجارت ابریشم سامان داده بود، نقش عمده ارامنه  ریختن نظامی که شاه هم به

صفی به واسطه دریافت  شاه تنزل یافت و م بودند،عام ن شاه در تجارت رارجی ابریشکه 

 1 .پروانه ررید ابریشم دادبه افراد مقادیر متنابای رشوه از جامفه ارامنه، 

گرفتن تجارت رارجی ایران توسط تجار هلندی و  دردستع وه بر فشارهای مالیاتی، 

ـ  میـانجیگری  نقش ای تجاری ایران کههانگلی  و کاهش حم  کا ها از جاده ران در ای

امـا از همـه   شـد؛   شاری نارضایتی بازرگانان ، باعثکرد رنگ می تجارت جاانی را هم کم

شدن  سستفقر و ورشکستگی روستا بود که باعث کاهش حجم بازرگانی دارلی و  ،ترمام

  4د.های مختل  کشور گشته بو روابط اقتصادی میان بخش
                                              

 .515ص  ،تاورنيه سفرنااله . تاورنيه،1
 .233، ص ایران در زارع و الالک. ل بتون، 2
 .203، ص 1ج  ،الخاقانی قصص داوود شاالمو، بن قمی . ولی 5
 .133ص  ،صفوي عصر ایران در اجت اعی   اقتصادي تغييرات . داریوش نویاي، 4



 هند یرو مغوالن کب یهصفو یها سقوط حکومت یعلل اقتصاد یقیتطب یبررس 222 

 بازرگانی خارجی. رکود 5

 زمینـه  در کـه  شکسـتى  از گذشته است.ز اهمیت یبسیار حا نیزرکود بازرگانی رارجی 

 حمـ   تقلیـ   نتیجـه  در بـود،  شـده  مردم نصیب صنفتى کوچک ها  ففالیت و کشاورز 

عدم  2بود. شده کم بسیار نیز گمرکى عواید بر ، و کاروانى ها  جاده از ترانزیتى کا ها 

وری صحیح و مناسب از ایـن امـر، تسـلط     بر تجارت و ناتوانی او در بارهصفی  کنترل شاه

ها بر تجارت ایران که از حمایت ناوگان نظامی برروردار بودند و رقابت آناا با دیگر  هلندی

توانسـتند در عرصـه رقابـت     شدن از مشتریانی که می رریداران محصو ت ایران و کاسته

شدن جـن  ابریشـم    یران را بخرند، و نیز با نامرغوبسالم، میزان بیشتری از محصو ت ا

ایران و کاهش میزان تولید و صادرات آن، اوضاع تجاری آشفته شد و بازار تجارت نقصان 

به کاهش درآمد اقتصادی  ،پذیرفت. نقصان تجارت رارجی و افت تولید دارلی، در مجموع

 1.ی در این زمینه پدید آمدرکود چشمگیر ،صفی منجر شد که در دوره جانشینان بفدی شاه

ها   اهمیت جاده با کش  دماغه امید نیک توسط کشورهای اروپایی برای رسیدن به هند،

روز کاهش یافـت و نقـش میـانجیگر  ایـران در      ، طى قرن یازدهم روزبهایران روِ کاروان

  1.تجارت نیز تقلی  پیدا کرد

 یـا  شـت. در شـش  محسوس گ م2۱70ق/20۵2سقوط تجارت رارجى در حدود سال 

، درآمـد گمرکـات در بنـدر عبـاس و کنـگ )نزدیـک       سلیمان ل حکومت شاههفت سال اوّ

عبـاس دوم،   آنکه در عاد شاه حال و ؛کرد نوسان مى 4لیور هزار100 تا هزار400بین  ،هرمز،

حسـین کـه    سـلطان  شـاه  1.گشـت  تومان، بالغ مى 1444لیور ) 000،200،2عواید مزبور به 

                                              

 .123ص  ،سياست و اقتصاد عصر صفوي پاریزي، . باستانی1
 .33، ص الصفویة فوائا . ابوالحسن قزوینی،2
 .425، ص 2ج  ،ایران اجت اعی تاریخ . الرتضی راوناي،5
 . توالان 1100تا  510از  تقریباً .4
 .535، ص 2، ج نااله سياحت. شاردن، 3
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منظور کاستن نفوذ  به .افزایش دهد یرزانه دولت را از راه تجارت رارجرواست درآمد  یم

با فرانسویان بست و آنان را از پردارت حقوق و بازرسى  یدو پیمان بازرگانی، هلندی کمپان

مرز  را که در  برون گمرکى مفاف کرد. فرانسویان موف  شدند رژیم کاپیتو سیونى با ح ّ

ولى  ؛برقرار گشته بود، در ایران نیز مورد استفاده قرار دهند ترکیه عثمانى برا  فرانسویان

منـد   سقوط حکومت صفویه به آنان مجال نداد که از این حقوق سیاسى و اقتصاد  باـره 

 2.شوند

 . ناامنی6

هـای   عبـاس اوّل در راه  امنیت، نخستین نقش را در اقتصاد پویا دارد. امنیتی کـه شـاه  

درست است که در آن  1.بودمخت  شده  در اوارر دوره صفویه رو به وجود آورده بود، کاروان

تربیتـى   ایام اشخاصى به نام راهدار وجود داشت، ولى این اشخاص مأموران گسـتاخ و بـى  

محافظـت   از آن بایست که مى بیشتر بود، اموال کسان را  بودند و اگر عده آناا از مسافران

بـه سـر    در ایـران  حان کـه در دوره صـفویه  یکی از سـیا دادند.  د غارت مىباند، به کرد می

 گوید:  کند و مى ، از بدرفتار  آناا شکایت مىبرد می
براى آنكه به شما هتاكى نشود، بای  همیشه فحش و ناسزا بگوییو  و اسولحه   

داشت كه بوه قلوو و    اى را در خ مت خود نگاه مى شاه ع ه ردر دست داشته باشی 

رسوان ن ،   ى  از آنكوه دزدان را بوه قتول موى    ب ،قمو دزدان بپردازن ر این اشخاص

 ،بردن  تا پاداش خود را دریافت دارن ر همچنوین  سرهاى آنان را به ح ور شاه مى

از روور   ،تازرى م فون شو ه بودنو    آوردن انىام، مردرانى را كه به دست براى به

   3ربردن  آوردن  و سر آنان را به عنوان سر دزدان به دربار مى بیرون مى

                                              

 .232، ص تاریخ ایران از زالان باستان تا االروز گرانتوسکی،آردوویچ  . ادوین1
 .533، ص 2، ج سفرنااله پيترو دالواله. دالواله، 2
 .55، ص 4، ج نااله سياحت . شاردن،5
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زیرا یکى از سرهایى را که به این طری  به حضور  ؛تقلب این اشخاص کش  شد اتفاقاا

سر غ مى بود که به ردمت یک نفر فرانسو  به نام ژورد، جواهرساز پادشاه،  ،شاه آوردند

الوصـ    به چوب فلک بسـته شـد. مـع    ،در آمده بود. کسى که این حیله را به کار برده بود

 هایى که سـابقاا  در راه اثر ماند. بى کام ا ،یر  از دزدان به کار رفتاقداماتى که برا  جلوگ

 2بینیم. اکنون دزد و راهزن مى ،امن بود

  آمدن ارزش پول . پایین7

 است بوده بد به قدر ، سلیمان شاه عاد در) ایران در پول وضع»نویسد:  مى 1سانسون

 بـه  را رود التجاره مال نیست حاضر ک  هیچ که است شده کاسته به قدر  آن ارزش از و

انحطاط اقتصاد  که از مرس  1«کند. دریافت را ایران م  پول آن، برابر در و بیاورد ایران

حسـین رو بـه فزونـى ناـاد. از زمـان       سـلطان  عباس دوم آغاز شده بود، در عاـد شـاه   شاه

شـد.   ب مـى عیار که مقدار نقره آن کمتر از میزان مقرر بود، ضر حسین، پول کم سلطان شاه

ها هم نسبت به تقلی  باا  پول، افزایش یافت؛ مث ا بنـا بـه گـواهی محمـدکا م      قیمت

دینـار ارزش   100، در ناحیه مـرو، یـک م ـن غلّـه     آرای نادری عالممروری، نویسنده کتاب 

4دینار قیمت داشته است. 300داشت و یک م ن غله در تبریز، 
  

 ب. علل اقتصادی سقوط مغوالن کبیر هند

 م،2434ــ 2110/ق ۵33ــ 317) 1هـای بـابر   پیـروزی  دنبال به کبیر ماو ن مپراتوریا

 و م، تحکـیم 2۱01ــ 211۱ق/2024ـ3۱1اکبر ) وی،  نوه توسط آن های پایه و شد تأسی 

                                              

 . 41، ص ایران در افاغنه استي ي ایام و صفویه سمسمه انقراض . الکهارت،1
2. Sanson. 

 .133ص  ،صفوى سمي ان شاه زالان در ایران شاهنشاهی کشور وضع سانسون؛ سفرنااله . سانسون،5
 .535، ص 2ج  ،نادري آراي عالم . الح اکاظم الروي،4
  ظهيرالاین الح ا بابُر، الؤسس االپراتوري الغولی هنا بود که آخرین االپراتوري از دوران ط یی اس الی به .3

 .آیا ش ار الی
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 هنـد و  تیموریـان  گورکانیـان، )هنـد   کبیـر  ماـو ن  حکومـت  و گشت. امپراطوری تثبیت

. شـد  تأسی  هندوستان در تیمور امیر نوادگان دست به  که بود بزرگی امپراتوری ،،بابریان

 شـام   هنـد  قـاره  شـبه  از بزرگی بخش درم 2۵17تا  211۱ق/2171ـ311از  سلسله، این

 امــروزی افاانســتان از هــایی بخــش و بــنگ دش پاکســتان، هنــد، امــروزی: کشــورهای

 عـالمگیر  زیـب  اورنـگ  پادشاهی تا کبیر، ماو ن امپراتوری شکوه دوران 2کرد. فرمانروایی

 روزگـار  در کـه  هند کشور و شد کاسته شدت به امپراتوری این قدرت از وی، از پ  1بود.

 ضف  به رو زیب اورنگ عصر در بود، کرده آغاز را ترقی و تمدن سیر جاان شاه و اکبر بابر،

 م2۵17ق/2171سال  در که بود هند کبیر ماو ن فرمانروای آررین دوم، باادرشاه و 1نااد

  4کرد. واگذار ها انگلیسی به را تخت و تا 

 برری از عل  سقوط اقتصادی ماو ن هند کبیر عبارت است از:

 افزایش مالیات. 1

مـد  درآمالیـات   .رو شـد  با ورشکستگی مالی روبهامپراطوری  ،زیب پ  از مرس اورنگ

زیـادی افـزایش    بـه میـزان  مالیات از کشاورزان تا  1.از زمان اکبر افزایش یافته بود ،زمین

در رنج بـه   بسیاری مردم هند تا حدّ ورود را به تولید از دست دادند  هیافت که مردم ع ق

دهقانـان   اغلـب  زیـب افـزایش یافـت و    پ  از مرس اورنـگ  ،بدبختی مردم. بردند سر می

هـایی   زمـین  آوری مالیات دار، مأمور جمع زمین. کردند ناامیدی ترك می بایشان را اه زمین

دارها،  زمین ۱.پردارت باای زمین را به حاکم می سپرد و باید اجاره که حکومت به او میبود 

                                              

 .53، ص هاي اس الی سمسمه . باسورث،1
 .532، ص 2، ج عال گيرنااله قزوینی، . سرهناي2
 . 550، ص 1، ج المباب النتخب خان، . خوافی5
 . 205، ص داستان ترکتازان هنااصفهانی،  . نصراهلل فاایی4
 .501ص  ،تاریخ جواالع اس الی . آیراالاروین الپياوس،3
 .435، ص 1ج  ،األالراء الآثر آبادي، عباالرزاق اورن  . الير5
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رودمختــار بودنــد و کســی جــز ســلطان  2هــایراجپــوت رؤســای گونــاگون رراجگــزار و

کـه مسـئول گـرفتن مالیـات از      انجـاگیردار . توانست آنان را برکنار یا منصـوب کنـد   نمی

زیرا برآورد سنگین  ند؛شد رو می هدارها روب زمین های شدید گاه با مخالفتداران بودند،  زمین

 1.دارها را از درآمدشان محروم کند توانست زمین مالیاتی می

 . شورش دهقانان2

دهقانـان و  شـورش   ،مشک ت این یکی از .زیب با مشک ت بسیاری درگیر بود اورنگ

در یـک دوره   ،زمـین کردنـد  بـرداری از   رهشروع به باـ  1داران بود. وقتی جاگیرداران زمین

ـ    مدت به دهقانـان   کوتاه و مقـدار مالیـات افـزایش یافـت. از طرفـی،       دلـم و سـتم کردن

درگیـری  داشتند، همیشـه  قرار  یتر نسبت به اشراف درباری در طبقه پایینکه داران  زمین

و قـانونی   داران امپراطوری وجود داشت و باعث افزایش بی میان اشراف دربار و زمینی ثابت

البته کشاورزان رودشان  .نشدنداز زمین حاضر به پردارت سود حاص   آنان و شدمی نظبی

یکـى از   گـاهی  چـون  ؛زمین را بـه باتـرین وجـه کشـت کننـد      نیز مای  نبودند که حتماا

توانسته به  شده، به آناا حسادت ورزیده و مى کشت روبى به قطفه زمینِ دلی به  ،همسایگان

عین همین رفتار را نیز ریلى از تجار داشتند. آناا  ،در ضمن آنان بگیرد. ا  زمین را از باانه

 4مالیات ندهند. زدند تا به دولت رود را به عنوان فقیر و نیازمند جا مى

                                              
 تاریخ در السيحی هشتم قرن دوماز ني ه  ،ا. این قبای نباش قبای  العروف هنا الیاز ها، . راجپوت1

 ایشان بعضی، یافتنا. انتشار دکن ف ت از قس تی و ش الی هنا در تاریج به آنها. شونا الی ظاهر هناوستان

 .انا تاخته هناوستان به گپتاها عصر اواخر که انا دانسته هون نژاد از را

2. Leonard , Karen, The 'Great Firm' Theory of the Decline of the Mughal Empire, 

Comparative Studies in Society and History, Vol. 21, No. 2 (Apr., 1979), pp. 151. 

3. Jagirdars. 

 .53 53، ص 1 ، جزیب اورن  العالم؛ تاریخ الرآة . بختاورخان، 4
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ـ  هایى هم که روسـتا  ، بلکه قحطی المداران  نه فقط منصب ،زندگى مردم روستا را ه ب

 ویژه در همواره از چنین ب هایى که به مورران کرد. شد، سخت و دشوار مى ن گرفتار مىآ

نه فقط ب ها  طبیفى، بلکه ب ها   1اند. داده، گزارش اتفاق افتاده بِرار و 1مالوِه 2گُج رات،

ها   نارشنود  شدید کشاورزان، فی  با وجودکه در مزارع، گاه  ناشى از اشتباهات انسانى

شـده   لگـدکوب مـى   زمین مزروعى کام ا ،شدند که بدین طری  دولتى مشاول چریدن مى

توانسـتند مـانع از    گذشـتند، نمـى   ها  مزروعى مـى  در شکارها  بزرس که از زمین. است

گاه نیز وقتى بـار مالیـات    گاه و بی 4.ها شوندها و فی  شدن غ ت به وسیله اسب لگدکوب

رخ  1بیااردر  م2۱20سال  شورشی که در مث  ؛شد هایى برپا مى آورد، شورش زیاد فشار مى

 ،جانشـین وی  نـد. بود 7دیو نانِک گورو صنفتگران تحت تفالیمو  دهقانان ،در پنجاب ۱داد.

کرد و مردم را به ایستادن در برابر  گشت و موعظه میروستا به روستا می ،گوروناناك باادر

 در نتیجـه، . شـد  دهقانـان  میان در شورش باعث افزایشاو  .کرد تحریک می رت جاگیسنّ

                                              
 هناوستان. غرب در . ایالتی1

 هناوستان. الرکزي لتایا .2

 . 334، ص 1، ج المباب النتخب. خوافی خان، 5

 .533، ص 1، ج الآثر األالراء آبادي، . اورن 4
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 راهزنـان  گـروه  بـه  یـا  و دادنـد  شک  را غارتگران و دزدان از گروهی دهقانان، از بسیاری

 2پیوستند.

وضع نابسامان اقتصادی ماو ن کبیر هند نیز به نوبه رود باعث افـزایش نارضـایتی و   

هـا   های راهزن از جمله جـات  وجودآمدن دسته رصوص به شورش و از بین رفتن امنیت، به

هـای   به شورشکه اهزنان روستانشین پنجاب و دهلى تشکی  شده بودند ها از ر جاتشد. 

ســند    و سـرزمین   هنـد   قـاره  در جنوب غربـی شـبه   قوام جات عمدتااا بسیاری دست زدند.

قاره هند تا مرزهای  اس می از نقاط مختل  شبه اقوام جات در جامفه 1.کردند مـی زنـدگی

 عـراق،  جنـوب  در مسـلمان  سـپاهیان  با مقابله وّلینا در روم حضور و ففالیت داشتند. آنان

 نفـوذ  تحـت  مناط  در را رود زندگی و پذیرفتند را اس م سند دره و فارس رلیج سواح 

آوردن آنان مـانع از اقـدامات    اگرچه اس م 1دادند.می سروسامان اس می جامفه و حکومت

 هـای حکومـت  حـال،  بـااین  4شـد، های نظامی نمـی مفمولشان در راهزنی، غارت و ففالیت

 مشـرکان  با جااد و اس می جامفه امنیت سود به آنان نظامی توان از داشتد سفی اس می

قاره، بر آیین رود باقی ماندند و همواره  های ساکن شبههایی از جاتبخش 1کنند. استفاده

غیرمسلمان، های های اس می هند سفی در حفظ و استق ل داشتند. جات در برابر حکومت

گیـری بررـی از سـ طین ماـول سـبب      همواره با حاکمان مسلمان درگیر بودند و سخت

های شورشی، به جمفیت متحد و دارای تشکی تی حکومتی ها شد و از دستهانسجام جات

 ۱تبدی  شدند.
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 2مـوترا  هـای  تـوسط جـات ،شدن از حاکمیت مـاو ن جدی برای رار واکنش لین اوّ

را  دار فـو    1تیلپـات،   دار زمـین  1گُکـ ،  قدرتمند جات بـه رهبـری    ایایرع .فتگر صورت

  سال اداره ک  منطقه تحت فرمان او را به دست آوردند. آنـان بـه   و بـرای یـک ندکـشت

 سـرکوب شـدند.   دار جدید مـوترا  قدرتمند امپراتوری، بـه فـرماندهی فـو   نیروهای  دست

 پایـداری و  ،ایـن سـرکوب   دانش اســ م آوردنـد.  ای از رـویشاون گک  کشته شد و عده

 4«راجــارم »چنـد سـال بفـد بـه فرمانـدهی        آنان  زیرا ؛ ها را مخدوش نکرد استقامت جات

قــدرت    با آنکـه راجـارم کشـته شـد و عمـده      1غارت کردند.را   مرقد اکبرشاه شـوریدند و

 ۱«چـورامن » رهبر قدرتمند درزودی یـک  امـا بـه بفد تقلی  یافت،  سال  چند  ها طی جـات

 ؛داد و به یک نیروی قوی نظـامی بـدل کـرد    دیگر آنان را بـه شـک  جدیدی سازمان  بار

 زیــب پایــداری   امپراتوری پ  از مرس اورنـگ  تـوانستند در بـرابر نیروهای  که طوری به

  ۵تبدی  شدند. نـزدیک آگره به قدرتی مستق  ها بـفداا جات  7.کنند

 اگیرت جسنّ. 4 

رود را نقـدی یـا جنسـی و یـا بـه صـورت       و عواید حقوق  ،داران ماو ن هند منصب 

کردنـد.   های آن بودند، دریافت می هایی که مأمور گردآوری عواید و مالیات بخشی از زمین

« جـاگیردار »این نوع واگذاری زمین به جاگیر )تیول، اقطاع، مفروف شد و دارندة جاگیر را 

                                              

1. Mattva (Mathara(. 
2. Gokta. 

3. Tilpat. 

4. Raja Ram. 

 .145، ص خان ارادت تاریخ ساوجی، . واضح3
6. Churaman. 

7. Majumdar R.c. and..., An advanced history of India, London,1950, pp. 497.  

 . 550، ص 1ج  ،پاکستان و هنا در فارسی نویسی تاریخ اصغر، . آفتاب 3
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 حاکمـان  بـه  سـلطان  جانب از هند، در مسلمانان حکومت دوران در هک زمینی 2؛گفتند می

 سـایر  و محلـی  رؤسـای  نظـامی،  فرمانـدهان  و امـرا  روسـتاها،  و شـارها  والیان ها، ایالت

 آن عوایـد  از رـویش  مسـتمری  و حقـوق  جـای  بـه  تـا  شد می واگذار حکومتی کارگزاران

کمـک فراوانـی بـه پادشـاهان بـرای ادارة قلمروشـان        ،نظام جاگیرداری 1گردند. مند باره

هـای اصـلی سـارتار نظـامی، سیاسـی و اداری       از پایـه  ،ویژه در دورة ماو ن کرد و به می

هـم بـه طـور دائمـی لشـکری       ،رفت. به واسطة این نظام، پادشاهان حکومت به شمار می

در امـان بودنـد. ایـن    آوری مالیات  بزرس و منظم در ارتیار داشتند و هم از مشک ت جمع

شد، بلکـه   نه تناا مانع پردارت مبالغ فراوانی پول از رزانه برای مقرری نظامیان می ،نظام

حـال، بـه    بـااین  1؛کرد سا نه مبالغ هنگفتی به صورت نقد و جن  روانة رزانة مرکزی می

هـای بـزرس و طـو نی، نظـام      ها یـا اشـتاال سـ طین بـه جنـگ     هنگام ضف  حکومت

؛ شـد  مشک ت عمدة کشور و از عوام  ایجـاد شـورش و نـاامنی مـی     جاگیرداری یکی از

 ههای این نظام، ناچـار همـ   که گاه برری پادشاهان برای در امان ماندن از آسیب طوری به

 ،جاگیرهـا  4.پردارتنـد  کردند و حقوق سپاهیان را نقـد مـی   جاگیرها را به رالصه تبدی  می

جلوگیری از فزونـی نفـوذ اشـراف و فرمانـدهان نظـامی، کسـی        پذیر بودند و برای انتقال

  1.را برای مدت طو نی در ارتیار داشته باشد توانست جاگیری نمی

تـا اواسـط    ،کردند. نظام جـاگیرداری  حاکم و وزیرانش بر قدرت جاگیرداران نظارت می

هـای   نـگ اثـر ج  بـر  ،اما در ایـن دوره  ؛تی رود را حفظ کردزیب، شک  سنّ سلطنت اورنگ

                                              

 .15ص  ،جهانگيرنااله توزک جهانگيري، الح ا . نورالاین1
 .45، ص هنا سرزالين حک ت، اصغر . عمی2
 .523، ص تاریخ جواالع اس الی ،. الپياوس5
  .530. ه ان، ص 4

5. Habib, Irfan , The Agrarian System of Mughal India , 1556 – 1707, Delhi, 

1999405. 
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و غیبت پادشاه از شمال هند، نظام پیچیدة تفیین جاگیرها  یمداوم با دکن، نابسامانی دیوان

را همین نظام انتقال  ماو ن کبیر هندیکی از د ی  شکست حکومت  2گرایید. سستی به

کوشـید تـا از    زیرا جاگیردار که به طور مداوم صاحب جـاگیر نبـود، مـی    باشد؛میجاگیرها 

غـارت  اجحـاف و  به  ،برداری کند که این امر فمول بارهمقتی رود تا حدی غیرموقفیت مو

 ،ها وجود نداشت. عـ وه بـر ایـن    جاگیر کافی برای آن ،با گذشت زمان .انجامید کشور می

در حال رشـد در   باعث ایجاد نارضایتی و تنشِ ،بازده درآمد جاگیرها کم بود. این کمبودها

 ؛مث  یک انار و صد نفر است ،موضع من: »گوید زیب رود می میان جاگیردارها شد. اورنگ

شدن از این  های رار  یکی از راه 1.«توان این همه آدم را با یک انار راضی کرد چگونه می

امـا  ؛ یافـت  درآمد جاگیرها افزایش می ،افزایش زیر کشت جاگیرها بود. با این راه ،وضفیت

 1د.ر جاگیر رود داشتنجاگیرداران ع قه کمی به توسفه کشاورزی د

ت ش برای گسترش امپراطوری و  ،های مقابله با مشک  کمبود جاگیر از راهدیگر یکی 

 4آسام به ناحیه ،های دیگر به امپراطوری ماول بود. در پی این اقدام کردن پادشاهی ضمیمه

یـن  ا زیب انجـام داد. میرجملـه کـه در    دستور اورنگ به ۱میرجملهاین اقدام را  1.شدحمله 

خت آسام را گرفـت و از  یتبه آسام حمله کرد و پا ،هنگام به ایالت بنگال منصوب شده بود

                                              

 .135، ص 1ء، ج الآثر األالرا آبادي، اورن  .1
 .533، ص 2، ج عال گيرنااله قزوینی، . سرهناي2
  .532. ه ان، ص 5
 در و بنگ دش و براله اليان کشور، آن شرقی ش ا  النتهاي در واقع هنا، کشور ایاالت از یکی . آسام،4

. است گوواهاتی آن، شهر ترین بزرگ و دیسپور است شهر آسام، الرکز. است شرقی هي الياي هاي داالنه
 .گوینا الی سخن آساالی زبان به ایالت، این الردم بيشتر
 .110 103ص  ،عال گيري واقعات خان رازي، . عاق 3
. اليرج مه در هرم قارت نظاالی (هنا در الستع   اصط ح در) وزیر :(الرکب اِ[ ) ِ /  َ جُ] . اليرج مه5

حکوالتی الغوالن هنا، پس از سمطان و پيشوا، در جایگاه سوم قرار دارد؛ یعنی کسی که به الرتبه وزارت 
 (335 ص ،2 ج ،عباسی يآرا عالمبيک ترک ان،  شاه است. )اسکناررسياه، اليرج مه ناالياه الی
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اما پ  از رسیدن فص  باران، سپاه عظیم گورکانیان هنـد   ؛غارت و چپاول فرو گذار نکرد

نشـینی   ناچار عقـب  هنتوانست متصرفات رود را نگادارد و ب «وبا»بر اثر باران شدید و بروز 

رـتم   1و گلکنـده  1بیجـاپور  به تصرف ،کمبود جاگیر هدف گسترش قلمرو برای ح ّ 2کرد.

 و 4امیران جدید شد صرف امیران این مناط  و دیگر ،جاگیرهای این دو پادشاهی ولی ؛شد

کمبود جاگیر برای امیران قدیمی ادامه پیدا یافت. گسترش کشـاورزی و گسـترش قلمـرو    

کمبود جاگیر  ،زیب را ح  نکرد. در طول دوره اورنگمشک  جاگیر امپراطوری  ،امپراطوری

 1.شدانتظار برای امیران بیش از حد 

 های گزاف . ساخت بنا با هزینه5

 هـای هزینـه  بنا سارتن جاان، شاه دوران در رصوص به پادشاهان، دوره در بنا سارتن

 نتیجـه  در و اقتصـادی  فشـار  و رزانه شدن رالی باعث که داد ارتصاص رود به را گزافی

 بـه  بنـا  باشد. این مح  می از جمله این بناها، تا  ۱گشت. مردم نارضایتی و مالیات افزایش

بـه   تبـارش،  ایرانی همسر یادبود منظور به هند گورکانی امپراتور پنجمین جاان، شاه دستور

 جنگـی  سـفری  در م2۱11 سـال  در کـه  «محـ   ممتاز» به مشاور بیگم، بانو ارجمند نام

 12 حدود اطرافش، محوطه و بنا این سارت .است شده  بنا کرد، فوت حم  وضع هنگام به

                                              

 .112. ه ان، ص 1
کيموالتري  350الرکز بخش و در  ،شهري در ایالت کارناتاکا در جنوب هنا است. شهر بيجاپور ،بيجاپور. 2

از شهرهاي الهم در تاریخ دکن است و براي بناهاي بزرگ  ،از ش ا  غربی بنگمور واقع است. بيجاپور
 د.شهرت دار ،عاد  شاهیشاه در طو  حکوالت سمسمه  ساخته تاریخیِ

 شهر باختر کيموالتري 11 در که است هناوستان کشور در باستانی دژي و ویرانه شهري . گُمکُناه،5
 باستانی، قمعه این. دارد قرار پرادش آنارا ایالت در واقع کهنه، حيارآباد باختر کيموالتري پنج و حيارآباد

 است.  شاه  واقع حيارآباد شهر در اکنون هم
  .554، ص 1 ، جسير ال تأخرین طباطبایی،. 4
 .52ص  ،تاریخ الظفري . انصاري،3
  .145 141، ص در قم روي خانان الغو الاري شي  ،  . آنه5
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 از کـه  بـود  نفـر  هـزار  بیسـت  از بـیش  روزی شـبانه  ت ش انجامید و حاص  طول به سال

 4بر  بالغ مبلای الفاده، رارق بنای این سارت. شدند هندوستان راهی مختل ،های  سرزمین

 2برداشت. هزینه، نقره روپیه میلیون40) کرور

 نتیجه

هایی در اثر  با بررسی عل  اقتصادی سقوط صفویه در ایران و ماو ن کبیر هند، وجه تشابه

هـای غلـط    منصبان و همچنین سیاسـت  یان و صاحبردربا ،نتیجه عملکرد سوء پادشاهان

مالی، قاب  مشاهده است که باعث شده تا اوضاع آشفته و نابسامان اقتصـادی، بـر سـقوط    

ها تأثیر گذارد و جریان فروپاشی را شدت بخشد. در ادامه، بـه مـوارد مشـابه     این حکومت

 گردد: اشاره می

. در هر دو حکومت صفویه و ماو ن کبیر هند، برای تأمین مخار  سنگین حکومت، 2

ــه      ــود. چنانچ ــده ب ــه ش ــار در نظرگرفت ــا راهک ــات، تنا ــزایش مالی ــت اف در دوره  سیاس

باعث گریز و آوارگـی   ،این سیاست مالیاتی چند برابر شد.حسین، میزان مالیات  سلطان شاه

های  محص ن مالیاتی، زمین تادیداتگردید که به منظور رهایی از ی جمفی دهقانان  دسته

امپراطـوری بـا    ،زیـب  پ  از مـرس اورنـگ  در هند نیز کردند.  می كرا تر رود زیر کشت

تـا  نسبت به دوره اکبرشاه  ،اورزانرو شد. مالیات درآمد زمین از کش به ورشکستگی مالی رو

د و به گریز مردم ع قه رود را به تولید از دست دادن که طوری ؛ بهزیادی افزایش یافت حدّ

جمفی دهقانان انجامید. کاهش محصو ت کشاورزی و ترك زمین و عدم زراعت در  دسته

 آن نیز به نوبه رود پیامدهای زیانباری بر اقتصاد هر دو حکومت گذاشت.

ای با  در دربار هستیم که این هزینه زیـاد،   در هر دو حکومت، شاهد صرف هزینه. 1

توانست برای رون  چرره اقتصـادی مـورد    که می شدن رزانه گشت؛ درصورتی باعث رالی

                                              

 .533، ص 1ج  ،سير ال تأخرین . طباطبایی،1
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 ،حسـین صـفو    سـلطان  بارزترین رصیصه موجود در دربار شاهدر ایران  استفاده قرا گیرد.

در اوارـر حکومـت   کـه   ؛ چنـان و اسراف و تبذیرها  فراواناز تشریفات زاید  ندعبارت بود

در  د.شـ  هـا افـزوده    درباریـان و فئـودال  های  وپاش و ریختروز بر تجم ت  صفویه، روزبه

های بسیار بـا یی صـرف سـارتن بنـا و لشکرکشـی بـرای       امپراطوری ماو ن نیز هزینه

هزینه گزافـی  « تا  مح »جاان برای سارتن  های جانشینی شد. همانا در دوره شاه جنگ

 پرستی روی آوردند. ای از درباریان نیز به تجم  رر  شد. در کنار سارتن بنا، عده

در اوارـر  های بازرگانی از بین رفته بود.  در دوران نزدیک سقوط صفویه، امنیت راه. 1

یـن  و پر از راهزن شدند؛ تا جایی که بررـی مواقـع، ا   ناامن ،ها  کاروانى دوره صفویه، راه

کردند. در هند نیز اوضاع آشفته سیاسـی بـرای    راهدارها بودند که اموال تجار را غارت می

هـا، اوضـاع    هـا و جـات   هایی چون ماراتاها، سیک درگیرهای جانشینی، اعمال قدرت گروه

آوری را به وجود آورده بود که برای رشد اقتصـاد یـک    قلمرو را ناامن نموده، یک جوّ تنش

 است.حکومت، زیانبار 

. در ایران و هند، به دلی  اوضاع آشفته سیاسی، بازرگانی دارلی دچار ارـت ل شـده   4

حسـین، کـه دادوسـتد     سـلطان  موقفیت و وضع تجار ارمنـی )در زمـان شـاه   بود؛ در ایران، 

اسفبار گشت. در هنـد  آناا موجب شکوفایی اقتصادی صفویان بود، بسیار  یبازرگانی و مال

هـا، نـاامنیتی،    ی، بازار دارلی هند را در کنار عواملی چون: شـورش نیز اوضاع آشفته سیاس

 پذیر نمود. افزایش مالیات، عملکرد کمپانی هند شرقی و استفمار، ضربه

هـایی هـم    هایی در عل  اقتصادی سقوط، در هر دو حکومت، ارت ف با وجود شباهت

مامـی در رونـد    آثـار « تبدی  ممالک به راصـه »وجود دارد؛ در حکومت صفویه، سیاست 

چنین سیاستی، در هند وجود ندارد؛ بلکه در مقاب  آن،  سلسله بر جای گذاشت. این سقوط

نظـام   داران به وجود آمده بود. است که برای پردارت حقوق منصب« سیستم جاگیرداری»

 ؛شـد  از عوام  ایجاد شورش و نـاامنی مـی  ای بود که  همشک ت عمد یکی از ،جاگیرداری

 ههای این نظام، ناچـار همـ  گاه برری پادشاهان برای در امان ماندن از آسیبکه  طوری به
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در  پردارتند.می به شک  نقدیکردند و حقوق سپاهیان را میجاگیرها را به رالصه تبدی  

شدن اوضـاع حکومـت، بازرگـانی رـارجی رکـود پیـدا کـرد و حتـی رـود           ایران با آشفته

رو شدند. در صورتی که در هند و  ستگی مالی روبههای مستقر در اصفاان، با ورشک کمپانی

در ناایت، این کمپانی هند شرقی بود که نه تناا اقتصاد، بلکه حکومت را در دست گرفت 

 و استفمار، نمودِ مستقیم و بیشتری در هند پیدا کرد.
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