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چکیده

پول 1به عنوان واسطهاي در مبادالت ،همواره بازتابي از اوضاع اقتصادي يك دورهی تاريخي است .اقتصاد
عصر صفوي ،اقتصادي مصرفي و كااليي بود که پول (بهویژه در بخش تجارت خارجي و اقتصاد شهري)
نقش واس��طه را در آن ايفا میكرد .س��كههای طال ،نقره و مس ،بیشتر از معادن داخل ایران یا از صادرات
اجناسی از جمله ابریشم و فعالیتهای بازرگانان خارجی تأمین میشد.
در این دور ه مركز عمدهی گردش پول در اقتصاد شهری ،بازار بود و همهی معامالت پولي توسط صرافان
انجام ميش��د .تجارت خارجی نیز در دس��ت یهودی��ان ،بانبان (تجار هندی) و بازرگان��ان ارمنی بود که
بزرگترین واردکنندگان پول مسکوک از امپراتوری عثمانی بودند.
كمبود پول در عصر صفوی یکی از معضالت اصلی اقتصاد به شمار میرفت که معلول قاچاق پول توسط
هلنديها و هنديها و ذخيرهی پول توسط دولت و مردم بود .به تدریج این مسئله باعث کاهش ارزش پول
و افزایش قیمتها شد که ضعف و سقوط دولت صفوی را در پی داشت.
واژگان کلیدی :صفویه ،پول ،اقتصاد ،سکه.

 .1مقدمه

حكومت صفوي در آغاز قرن دهم ه .ق (شانزدهم م) ،در ايران به قدرت رسيد و با ايجاد وحدت
سياسي و مذهبي ،تحوالت اجتماعي و اقتصادي مهمي را در این سرزمین به وجود آورد .اقتصاد
صفوي در دو بخش داخلي و خارجي و در دو بعد كشاورزي و تجاري اهمیت داشته است.
ی صفوي ،پول در اقتصاد شهري و تجارت داخلي و خارجي نقش اساسي داشت .در
در دور ه 
اقتصاد شهري ،بازار مركز عمدهی گردش پول بود .همانگونه كه سكههاي صفويان به واسطهی
 .1منظور از پول ،مسکوکات و اغلب سکههای نقره است که در این دور ه بیشتر رواج داشتند.
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تجار ايراني در خارج ايران ،مانند وان و ارزروم رايج بود (شاردن ،)۱۸۲ :۱۳۴۹ ،پول هاي خارجي،
مانند پياس��تر ،ريال اس��پانيايي ،دوكات ونيزي و ...نيز توسط تجار و س��فرا به ايران وارد ميشدند
(فیگوئرا .)۱۴۷ :۱۳۶۳ ،در اين میان ،صرافان نيز به تعويض پول مشغول بودند و از اين طريق سود
زيادي به دست ميآوردند .همهی معامالت پولي در ايران ،از طريق صرافان انجام ميشد.
يكي از بخشهايي كه با حوزهی اقتصادي رابطهی تنگاتنگي داشت ،سازمان پولي بود .سازمان
پولي ،تش��كيالتي داشت كه بر توليد ،ضرب و توزيع پول نظارت میکرد .به دليل اهميت فراوان
سازمان پولی ،شخص شاه آن را اداره میکرد و فرايند توليد ،ضرب و انتشار سکه و كنترل بر عيار آن
را در اختيار داشت .مسكوكات مهمترين نوع پول در دورههاي تاريخي و از جمله دورهی صفويه
بودند .سكهها از جنس طال ،نقره و مس بودند .سكهی طال معموالً به مناسبت به سلطنت رسيدن،
فتح و پيروزي پادشاه يا عيد نوروز به ضرب میرسيد و پول رايج نبود؛ در نتيجه همهی پرداختها با
مسکوکات نقره و مس انجام میشدند (شاردن .)۳۷۵ :۱۳۳۶ ،مردم نيز پول طال را نگه نمیداشتند،
بلكه نزد صراف میبردند و با پول رايج (انواع پول نقره) عوض میكردند؛ از اين رو قيمت نقره در
اين مناطق ،باالتر از قیمت این فلز در اروپا بود .برخالف سكههاي طال و نقره كه ضرب آنها در
انحصار دربار بود ،ضرب سكههاي فلوس مسي را حكام اياالت انجام ميدادند (دوسرسو:۱۳۶۴ ،
 .)۴۶مسكوكات مسي در اقتصاد محلي دورهی صفوي ،نقش محوري داشتند (بنانی و همکاران،
 .)۱۷۲ :۱۳۸۰اين سكهها ،محلي بودند و معموالً در خارج از محل ضرب ،ارزش کمتری داشتند.
منابع تأمین پول (فلز مسکوکات) ،سیر نزولی و صعودی ارزش پول و ارتباط آن با اقتصاد عصر
صفوی از جمله دغدغهها و مس��ائل موجود در این زمینه هستند که در این پژوهش میکوشیم به
آنها پاسخ گوییم.
محتوای این مقاله بر اس��اس روش تحقیق تاریخی و با آوردن اطالعات دست اول گردآوری
شده است .همچنین با انجام عیارگیری  ۱۵۲سکهی نقرهی دورهی صفوی از طریق تقسیم چگالی
فلز س��که بر چگالی نقره ( )10/45و دنبالهگیری روند تغییرات عیار س��که ،بر غنای علمی و دقت
این پژوهش افزودهایم.

 .2نحوهی تأمين فلز پول در دورهی صفوي

فلزات ايران ،برای ضرب مسكوكات از دو طريق زیر تأمين میشدند:

 .1-2تأمين فلزات در داخل ايران
مادهی اوليهی س��كه ،طال ،نقره و مس بود كه بايد در معادن جس��توجو میکردند .در دورهی
صفويه ،معادن فلزات و س��نگهاي گرانبها و صيد مرواريد ،از منابع درآمد ش��اه و متعلق به وی
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بودند و ثلث درآمد معدن را معدنكاران و مأموران ،به عنوان هزينه و مواجب برمیداشتند (شاردن،
 .)۲۸۱ :۱۳۴۵وجود ش��غل اوارجهنوي��س در معادن كه يكي از اوارجهنويس��ان ديوان اعلي بود،
نشاندهندهی توجه بسیار صفويان به استخراج معادن است.
گزارشهاي منابع نش��ان میدهند كه در زمان شاه تهماسب اول ،در ايران به جز معادن آهن،
معادن دیگری وجود نداش��ته اس��ت (دالس��اندری .)۴۴۷ :۱۳۴۹ ،البته عدم اشارهی منابع به وجود
معادن ،به منزلهی نبودن معادن طال ،نقره و مس نيس��ت؛ چنانكه شاردن در مورد وجود معادن در
ايران مینويس��د « :چون ايران كش��وري است بسيار كوهستاني ،سرتاس��ر آن مشحون از فلزات و
معدنيات اس��ت( ».شاردن .)۹۱ :۱۳۳۶ ،البته وی نيز فلزات موجود در ايران را آهن ،فوالد ،مس و
س��رب میداند .به عقيدهی وي «در ايران طال و نقره به دس��ت نمیآيد؛ اگرچه اين دو فلز هم در
كانهاي ايران موجود است ،اما چون ايرانيان در توسعه و تكامل اكتشافات ،كوتاه میآيند و فقط
توجوي بيشتر بر نميآيند».
به آنچه كه هميشه موجود بوده و هست اكتفا ميكنند ،درصدد جس 
(همان .)۹۲-۹۱ :وی در جاي ديگر،خود ،به وجود نقره در ايران اشاره میكند و از معدن نقرهاي
در كروان ،در منطقهی گندمان ،به فاصلهی چهار فرس��نگي اصفهان ،در كوهي به نام ش��اهكوه يا
كوهش��اهي نام ميبرد (هم��ان .)۹۲ :به این ترتیب نتیجه میگیریم ک��ه در اوايل دورهی صفوي،
معادن ،چندان مورد استفاده و استخراج قرار نميگرفتهاند.
در زمان شاه اسماعيل دوم در سبزوار معدن مس وجود داشته است (روملو؛  ،)۶۴۷ :۱۳۵۷اما
مشخص نيست كه مورد استفاده قرار گرفته است یا نه .شاردن ،شاه عباس اول را باني استخراج از
معادن ميداند (ش��اردن؛  ،)۹۱ :۱۳۳۶درحالیکه شاه عباس به این دلیل که خرج استخراج معادن
بيشتر از دخلشان بود ،از انجام اين كار منصرف شد (تاورنیه.)۳۶۴ :۱۳۶۳ ،
به گفتهی الئاريوس ،در زمان ش��اه صفي كار اس��تخراج معادن در ايران رواج چنداني نداشته
است .وي نيز هزينهی زياد استخراج معادن را دلیل اين بیتوجهی میداند (الئاریوس.)۲۶۸ :۱۳۶۳ ،
به نظر میرس��د كه تا زمان ش��اه عباس دوم و اقدامات محمدبيگ در شناس��ايي و استخراج
مع��ادن ،اين كار چندان مورد توجه نبوده اس��ت .محمدبيگ تبريزي ك��ه در ابتدا معيرالممالك
بود ،پس از چندي به مقام صدارت اعظمي ش��اه عباس دوم رس��يد .در آن زمان اعتقاد داشتند كه
كوهه��اي جنوب غربي اصفهان ،معادن طال ،نقره و مس دارند (تاورنیه .)۵۴۱ :۱۳۶۳ ،محمدبيگ
كه به كشف معادن عالقه زيادي داشت ،از يك فرانسوي به نام الشاپل دوهان كه ادعا داشت در
معدنشناسي و علم مكانيك و شيمي مهارت دارد ،كمك خواست ،اما اين فرانسوي شياد در طي
ده سالي كه در ايران ماند ،هيچ كاري انجام نداد (نوایی؛ .)۴۶۵-۴۶۴ :۱۳۷۰
شاردن از بناي نيمهتمامي به نام كارخانهی معدن در اصفهان خبر میدهد كه به امر محمدبيگ
ساخته شد ،اما با مرگ وي نقش ه و ساختمانش نابود شد (شاردن.)۹۴ :۱۳۶۲ ،
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اگرچه بيش��تر منابع از وجود مع��ادن مختلف طال ،نقره و مس در اي��ران خبر میدهند ،چون
هزينهی اس��تخراج معادن بيشتر از سودش��ان بود و به قول شاردن «براي استخراج معدن 10 ،خرج
و  9دخل ميگردد» (ش��اردن ،)۹۳ :۱۳۳۶ ،ش��اهان صفوي ترجيح میدادن��د كه طال و نقره را از
خارج وارد کنند .البته هرچه به اواخر دورهی صفوي نزديك ميشويم ،بهویژه زمان شاه سليمان،
حكومت از برخي معادن ،كس��ب درآمد میکند؛ چنانكه در نزديك تبريز ،معدن مس��ي وجود
داشت كه توانست محصول فراوان و درآمد زيادي را به خزانه وارد كند (جملی کارری:۱۳۴۸ ،
 .)۳۶در سال  1104ه.ق نيز وزير اعظم ،شيخ علي خان زنگنه ،توانست شصت هزار مثقال نقره از
معدن كوهبنان به دست آورد (مشیزی.)۶۵۹ :۱۳۶۹ ،
 .2-2تأمين فلزات از خارج ايران
نقرهی مورد نياز برای ضرب سكه ،بيشتر از خارج كشور تأمين میشد .به گفتهی تاورنيه «ايرانيها
ب��ه طال ونقرهاي ك��ه از اروپا میآمد ،قناع��ت كردند و در مملكت خود ،به كش��ف طال و نقره
نپرداختند» (تاورنیه.)۵۴۴ :۱۳۶۳ ،
جريان مداوم نقره و به درجهی كمتري طال از آمريكاي التين به اسپانيا كه در سدهی شانزده
آغاز ش��د و تا س��دهی هفده ادامه يافت ،اين دو فلز را در سراسر اروپا پخش كرد و سپس ناوگان
انگليسي هند آن را به آسيا آورد .از آسيا نيز ابريشم و ادويه به اروپا صادر ميشد .صادرات ابريشم
ايران ،شمشهاي طال و نقره را به ايران میآورد.
منبع ديگر ورود طال و نقره به ايران ،بنادر مديترانه بودند كه شركتهاي عثماني و اروپايي در
آنها فعاليت میكردند (فوران .)۱۱۳ :۱۳۸۳ ،همهی حوزهی درياي مديترانه پر بود از كشتيهايي
كه فلز گرانبها را از دنياي جديد (ينگه دنيا) ميآوردند .در قرن هفده ،كماكان ،بيشترین شمش از
قلمروی عثماني به ايران وارد میشد.
كساني كه از عثماني شمش میآوردند ،نقره را با سود  20درصد ،طال را با سود  14تا  15درصد
و مس را با سود  15و گاهي  20درصد میفروختند (Achronicle of the Carmelites in Persia,
.)52 :1939

روس��يه نيز بخش��ي از فلز گرانبها را به اي��ران وارد میکرد .روسها كاالهاي��ي را از ايران و
عثمان��ي خريداري میكردند و در ازاي آن مق��داري كاالهاي صادراتي مانند خز و آهنآالت و
شمش میدادند (متی .)۱۰۸ :۱۳۸۲ ،بازرگانان ارمني بزرگترين واردكنندگان پول مسكوك از
امپراتوري عثماني بودند .هر كارواني از بازرگانان جلفا كه از اروپا برمیگش��ت ،معادل  13هزار
تومان نقره با خود میآورد (متی؛  .)۱۱۰ :۱۳۸۲از زمان شاه عباس اول تا دورهی شاه عباس دوم،
پول نقره در ايران بیش��تر ديده میش��د ،زيرا بازرگانان ارمني در مقابل ابريشم و کاالهای ديگري
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كه به اروپا میبردند ،نقرهی بيشتري وارد میكردند كه برای ضرب سكه مصرف میشد .بنابراین،
يكي از منابع تأمين فلزات ،پولهايي بود كه توس��ط اروپاييان و تجار ،براي معامله با ايرانيان وارد
میش��د (الئاریوس)۲۴۳ :۱۳۶۳ ،؛ برای نمونه نقرهی سكههايي كه در تفليس ضرب میشدند ،از
ريال اسپانيولي ،اكوي فرانسوي و پولهاي ديگري تأمين میشد كه ارامنه در ازاي مالالتجارهاي
كه به اروپا حمل میكردند ،از آنجا میآوردند (تاورنیه.)۳۲۹ :۱۳۶۳ ،

 .3عوامل مؤثر در کمبود نقره

 .1-3عوامل خارجی
از آنجا كه فلزات گرانبهاي مورد اس��تفاده در ايران ،از طريق امپراتوري عثماني وارد میش��دند،
قيمت و موجودي طال و نقره تا حد زيادي به ميزان عرضه از طريق مرزهاي شمالي و شمال غربي
بستگي داشت (متی .)۱۱۵ :۱۳۸۲ ،عثمانيها در ربع آخر قرن  16با مشكالت مالي روبهرو بودند.
آنها درسال 992ه.ق يا  993ه.ق (1585م) از ارزش سكههايشان كاستند و کوشیدند جريان نقره
را به ايران محدود كنند (متی.)۲۱ :1385 ،
ميزان پول ج��اري ايران ،دقيقاً تابع تغييرات مبادالت پولي عثماني بود و اين در حالي بود كه
اوضاع نقدينگي امپراتوري عثماني نيز به سياس��ت تجاري و مالي كشورهاي اروپايي وابسته بود.
جنگهای جانش��ینی اسپانیا 1114-1125ه .ق (1702-1713م) بعد از یک وقفهی چن د ساله ،پس
از جنگ  9ساله ،از سر گرفته شد .این کشمکشها باعث کم شدن ارسال طال و نقره از آمریکا که
منبع اصلی تأمین فلزات بود ،شدند؛ در نتیجه ،حجم واردات نقره از غرب به عثمانی کاهش یافت.
همچنین حوادثی مانند جنگ ،راهزنی در مناطقی که به لحاظ اقلیمی ش��رایط نامساعدی داشتند
و ممنوعیته��ای صادرات ،میزان فراوانی و قیمت نقره را در ایران تعیین میکردند (همان.)118 :
نابساماني اوضاع سياسي و اقتصادي در ايران ،تجار را بر آن داشت تا از مسافرت به ايران ،از طريق
امپراتوري عثماني خودداري کنند(همان.)۲۴ :
 .2-3عوامل داخلي
عوامل اصلي مؤثر داخلی در کمبود نقره ،به سياس��ت دولت صفوي در راس��تاي مبارزه با كمبود
تهيهی خارجي فلز گرانبها و بحرانهاي اقتصادي مربوط بودند .در سال  1066ه.ق (1657م) ،شاه
عباس دوم ،فرمان منع صدور مس��كوكات و ش��مش طال را صادر كرد ()Matthee, 2003: 164
همچنين ،دولت در سال 1083-1082ه .ق (1672م) ،كارمزد  5درصد را بر همهی صادرات نقره،
تحميل و صادرات دوكاتهاي نقره را ممنوع كرد .اين حد و حصرها ،به گونهی متناقضی جذابيت
واردات نقره را به كش��ور كاهش داد؛ در نتيجه نقره بسیار كمياب شد (متی .)۲۵-۲۴ :۱۳۸۵ ،اين

6

کاهش ارزش پول در اقتصاد عصر صفوی و عوامل مؤثر بر آن

عوامل جريان نقره به ايران از شمال غرب را کاهش دادند؛ درحالیکه نقش كشور را به عنوان منبع
نقره براي شبهقارهی هند افزايش دادند (همان.)۲۵ :
هلند و هندوستان مهمترین مراكزي بودند كه پول نقد ايران را جذب میکردند .هلنديها با فروش
ادويه ،از طريق تجارت آسيايي خود ،پول نقد ايران را به دست میآوردند (فوران.)۱۱۴ :۱۳۸۳ ،
مهمترین دلیل اينكه مقدار زيادي طال و نقره به هند برده میشد،كس��ري تراز بازرگاني ايران
با ش��بهقارهی هند بود .دولت صفوي به اندازهی كافي كاالهاي صادراتي توليد نمیكرد تا بتواند
پاس��خگوي حجم عظيمي از ادويه و كاالهاي مصنوع هندي باشد (متی .)۱۰۹ :۱۳۸۲ ،به گفتهی
تاورنيه «شاه عباس نمیخواست پول از مملكتش خارج شود ...و نمیخواست كه هنديان (بانيان)
در ايران متوطن ش��ده ،تجارت نمايند و اينها زمان ش��اه صفي و شاه عباس دوم آمده و در ايران
مس��تقر شدند ...شاه عباس میدانس��ت كه آنها رباخوارند ،چون پول را از بزرگان به صدي  8يا
 9میگيرن��د ،آن وقت با گرو و وثيقهی زياد ،صدي  30قرض میدهند (تاورنیه .)۵۱۳ :۱۳۶۳ ،به
گفتهی تونو «بيش از  15هزار نفر از بانيان در اصفهان بودند و شغلشان اين بود كه پول را به خارج
بفرستند» (.)Thevenot, 1971: 111
هنديها در زمان ش��اه صفي ،در مدت  18تا  20ماه دادوس��تد در ايران ،سرمايهی خود را دو
برابر کردند؛ درحالیکه سود عامهی بازرگانان ايراني در سال 30 ،تا  40درصد بود (مینورسکی،
 .)۳۰ :۱۳۶۸وامدهندگان هندي و تاجران ارمني ،بهترين س��كهها را از كشور خارج میكردند يا
از دور گردش كنار مینهادند و بدترين پولها ،در بازار به جريان میافتاد و بدين ترتيب ،پول در
گردش ،با كاهش ارزش در داخل روبهرو میش��د .حاصل اين کار ،يك اقتصاد كمپول بود كه
تجارت را در مجموع ،محدود میكرد (فوران.)۱۱۷ :۱۳۸۳ ،
شاه عباس اول در سال 1027ه .ق (1618م) فرمان ممنوعيت صادرات طال و نقره را صادر كرد
( )Matthee, 2003: 68و خ��ارج كردن طال و نق��ره ،بهويژه از راه هند ،مجازات مرگ را در پي
داشت (.)Burton, 1997: 440
هر سال جماعتي از ايران به مكه و مدينه میرفتند و براي مخارج و صدقاتي كه بايد به متوليان
اماكن ش��ريفه میدادند و باج و خراجي كه تركها و اعراب از آنها میگرفتند ،مبالغي دوكاي
طال با خود به خارج میبردند (کروسینسکی)۲۵ :۱۳۵۶ ،؛ چون اين تنها پولي بود كه برای حمل به
نقاط دوردست بسيار مناسب بود؛ در نتيجه به دلیل كمبود دوكا ،قيمت آن افزايش میيافت (متی،
 )۱۱۴ :۱۳۸۲که البته اين افزايش قيمت ،موقت بود .به همین دلیل ،شاه عباس زيارت ساليانهی حج
را قدغن كرد و به جاي آن ،توجه مردم را به مش��هد و ح��رم امام رضا (ع) جلب كرد و اینگونه
جلوی خروج پول نقد را گرفت .دستور شاه عباس در مورد منع خروج طال از كشور ،كم و بيش
تا پايان دورهی صفوي اجرا میشد (باستانی پاریزی.)۱۸۹ :۱۳۶۲ ،
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یک��ی ديگر از عوامل كمبود پول ،اندوختن و ذخيرهی آن بود؛ چنانكه ش��اردن نيز اندوختن
نقدين��هی فراوان در ايران را امري طبيعي و عادي میداند (ش��اردن .)۱۹۱ :۱۳۴۵ ،به گفتهی وي
«در خزانهی ش��اهي ،ديواري تمام از كيسهی پول ديدم كه يكي روي ديگري چيده شده بود و تا
طاق اتاق باال میرفت ...و حدس میزنم جمعاً  3هزار كيسه میشد كه هركدام محتوي  50تومان
بود( »...همان .)۳۱۰-۳۰۹ :همچنين وي خزانه را ورطهاي بيانتها میداند؛ زيرا همه چيز در آن فرو
میرود و از آن به دشواري چيزي خارج میشود (شاردن.)۴۲۹ :۱۳۳۸ ،
ب��ه ای��ن ترتیب بخش عظيمي از مس��كوكات ،در خزانهی دولتي قرار داش��ت و به هيچ وجه
سرمايهگذاري و خرج نمیشد (شوستر والسر)۴۴ :۱۳۶۴ ،؛ به همين دليل پول نقد در ايران كمياب
بود .مقداري از پول نقد توس��ط افراد عادي ،در خانهها اندوخته میش��د؛ مث ً
ال هنگام محاصرهی
اصفه��ان ،محمدمحس��ن ،مؤلف زبدهالتواريخ که مأمور ش��د همه جا را ب��راي يافتن خوراكي و
خواربار تفحص كند ،در خانهی تاجري 14 ،كيس��ه (س��كهی نقرهی عباس��ي) يافت كه هريك،
100من تبريز يا بيشتر وزن داشتند (مینورسکی.)۲۹ :۱۳۶۸ ،

 .4نتايج كمبود نقره

به دلیل كمبود نقره و به تبع آن پول نقد در دورهی صفويه ،شاهان و بزرگان وادار شدند كه براي
تأمين نيازهاي مالي خود ،ظروف طال و نقره را ذوب و س��كه كنند؛ همانطور که در زمان ش��اه
محمد خدابنده ،مرتضي قلي خان پرناك ،حاكم مشهد ،براي مقابله با ازبكان ،از قنديلها ،لگنها،
پيهس��وزهاي طال و نقره و  ...زر مسكوك س��اخت و بين سپاهيان تقسیم کرد (افوشتهای نطنزی،
 .)۱۹۹ :۱۳۷۳همزمان با حملهی عبداهلل خان ازبك به مشهد ،شاه عباس چون خزانهی خود را خالي
ديد ،براي تأمين هزينهی اين سفر جنگي ،فرمان داد كه ظروف نقرهی محمد خدابنده را آب كنند
و س��كه بزنند تا به اين ترتيب ،مواجب لشكريان ،پرداخت ش��ود (اروج بیگ .)۲۵۷ :۱۳۳۸ ،شاه
عباس دوم در س��ال1077ه .ق ،مقداري ش��معدان و عودسوز طال و نقره ،براي حرم امام رضا (ع)
فرس��تاد ،س��پس اين اجناس را براي خرجي راه زائران ،به سكه تبديل كردند (شاملو.)۲۳ :۱۳۷۴ ،
سلطان حسين نيز در سال1107ه .ق ،مقداري ظروف نقره را در مشهد به صورت سكه ضرب كرد
(نصیری.)118 :1371 ،
یکی از عواملي كه شاه عباس اول را به رشد تجارت و اعزام تجار با ابريشم خام به اروپا تشويق
ک��رد ،کمبود پول بود .تنها منبع مهم تهيهی پول نقد از خارج ،صدور ابريش��م بود .بدون فروش
ابريشم ،ضرب مسكوكات رايج ايران امكان نداشت؛ در نتيجه دولت ايران به پول نقرهی حاصل
از صادرات ابريشم ،براي ضرب سكه نيازمند بود.
ب��ه گفتهی تهونو «كمب��ود پول ايرانيان ،به خاط��ر تجارت اندک آنها ب��ود؛ چون صادرات
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آنها محدود به ابريش��م ،قالي و پارچههاي من ّقش ب��ود .)Thevenot, 1971: 77( ».ادغام مداوم
ضرابخانههاي ايران نیز مستقيماً با كمبود نقره كه از ذخيرهی پول يا خروج مخفيانهی آن از كشور
و وارد نش��دن نقره به اندازهی كافي ،نش��ئت میگرفت ،ارتباط داش��ت كه در پي آن ،بسياري از
ضرابخانهها مجبور شدند از عرصهی اقتصاد خارج شوند.

 .5عوامل مؤثر بر كاهش ارزش پول در دورهی صفوي

 .1-5تنزل ميزان عيار مسكوكات
در بيش��تر زمانها ،ضرب سكه از حقوق سلطنتي بود ،به همين دلیل حکومتها در موارد بسياري
از اين حق استفاده میكردند؛ بدين معني كه بدون پايين آوردن ارزش اسمي سكه ،از عيار و وزن
مس��كوكات میكاستند .بیشتر حكومتهايي كه در تنگنای مالي قرار میگرفتند و به پول احتياج
داشتند ،با این روش میتوانستند مشكالت اقتصادي خود را حل کنند؛ اما نتيجهی اين كار ،كاسته
شدن از ارزش پول بود .در نتيجهی این کار ،مسكوكاتي كه ارزش واقعي (ميزان عيار) آنها بيشتر
بود ،از جريان خارج و اندوخته میش��دند و مسكوكات ارزان قيمت (با عيار پايين) جاي آنها را
میگرفتند .اين روش به قانون گرشم 1معروف است (گاردل.)۲۸-۲۷ :۱۳۲۹ ،
در سال  1067ه .ق (1657م) ،پول اصفهان به قدري بد شده بود كه چيزي با آن خريد و فروش
نمیش��د تا اينكه به دس��تور ش��اه عباس دوم اين پول ،از دور خارج و پول خوب كه احتكار شده
بود ،جايگزين آن ش��د (آژند .)۲۷۵ :۱۳۸۰ ،شاردن عقیده دارد در دوازده سالي كه در ايران بود
(1665-1677م)« ،ثروت ايران به نصف رسيده بود ،حتي مسكوكات نيز خراب شده بود و ديگر
پول خوب مشاهده نمیشد» (شاردن.)۳۹ :۱۳۳۶ ،
سانسون نيز در مورد وضعیت پول در ايران زمان شاه سليمان چنین گزارش میدهد« :وضع پول
به قدري بد میباشد و از ارزش آن به قدري كاسته شده كه هيچكس حاضر نيست مالالتجارهی
خ��ود را ب��ه ايران بياورد و در برابر آن پول ايران را دريافت كند» .به عقيدهی وي ،وضع بد پول به
این دلیل به وجود آمده بودكه اش��خاصي را كه سكهی تقلبي تهيه میكردند و در مملكت رواج
میدادند ،خوب تعقيب نمیکردند و اگر هم تقلب كشف میشد ،فقط به گرفتن رشوه و پول از
آنها كفايت میکردند و آنها را مجازات نمیکردند (سانسون.)188: 1346 ،
پس از عیارگیری  152سكهی نقرهی شاهان صفوي به این نتیجه رسیدیم که در اوايل حكومت
صفوي ،سكههاي نقره ،با عيار باال به ضرب میرسیدند و اين روند ،كم و بيش تا زمان شاه عباس
اول ادامه داش��ت .هر چه از دورهی ش��اه عباس به اواخر صفوي نزديك میشدیم ،شاهد كاهش
ميزان عيار مسكوكات نقرهی شاهان صفوي بودیم (شکل .)1
 Gresham’s Law .1يك نظریهی اقتصادي است كه بر مبناي آن ،پول نامرغوب و نامعتبر ،يعني پولي از آلياژ نامرغوب يا وزن غیراستاندارد،
پول معتبر و مرغوب را حذف ميكند.
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میانگین عیار سکههای نقره

صفوي
شکل  :1ميانگين درصد عيار مسكوكات نقرهی شاهان
شکل :1ميانگين درصد عيار مسکوكات نقرهی شاهان صفوی

ب .ضرب زياد پول

 .2-5ضرب زياد پول
شید ،بیرای
مواجه میي
بودجه
شد.با كسر
دولت
ارزشقتي
كاهشميشد .و
ارزش پول
كاهش
عواملي بود كه
پول نيز
جريان
كسری
دولت با
وقتيیكه
پولكهمی
باعث
باعثكه
عواملي بود
پولاز نيز از
زيادزياد
جريان
بودجه مواجه می شد ،براي جبران كسري ،به انتشار پول متوسل میشد كه اين کار نيز عواقبي را
جبران كسری ،به انتشار پول متوسل ميشد كه اين كار نيز عواقبي را در پي داشت.
در پي داشت.
درمشيشیت
سیيتي
موجبپیول و
وضع ثابیت
موجب
كه اين
ضرباقدام
زياد پول
عباسضرب
شاهدوم به
شاه عباس
تیورم وپول و
نتيجیه،ثابت
سقوطدروضع
سقوطکار
که این
اقدامكارکرد
زیادكردپول
دوم به
تورم و سختي معيشت مردم شده بود.
نتیجه،
شده بود.
مردم
يكي از اس��نادي كه آگاهيهاي س��ودمندي را دربارهی ضرب زياد پول و سقوط وضع پول
اينقیدرتي
در مید
اشیشار
مالكنید،
است .میي
پیول اراهیه
وضع
پول و سقوط
ضرب
سودمندی را
گاهيهای
كند،كه آ
اسنادی
يکي
قدرتي
آمده
نصرآبادي
زيادهی
تذكر
دربارهكهی در
اس��ت
مال قدرتي
اش��عار
ارائهازمی
فلوس،
ضرب
گويد كه
اينكند
اشارهدرمی
آمده اين
سكه در
تذكرهیضرب
در وضع
ابيات ،به
میيكنید و
زياداشیاره
دوران
دليلدر ايین
ضیرببهسیکه
ابيات،و مبهیوضیع
دورانقدرتي
است .مد
نصرآبادی
است كه
اين س��كه چنان «ناروا» شده بود كه حتي گدا نيز از پذيرش آن سرباز میزد .او اشاره میكند كه
ميگويد كه به دليل ضرب زياد فلوس ،اين سکه چنان «ناروا» شده بود كه حتي گدا نيز از پذيرش آن سرباز میيزد .او اشیاره
ضرب س��كههاي مسي و به موازات آن ،تقلب ،بسيار رواج يافته بود .وي اين وضع را به «انقالب
برابردرمبا» سال
رود كه
ش��مار م
نيز .به
تاريخ
آن،ی
موازاتما ّده
دربهضمن،
اس��ت و
كرده
تعبير
ميدرم»
تشبيیر كیرده
انقیدب
وضعیرا به «
وی اين
رويداد بود
بسياراينرواج يافته
تقلب،
مسي و
سکههای
ضرب
كند كه
1064ه .ق (1654م) است.
برابر با سال 1601ه .ق (1061م) است.
است و در ضمن ،مادّهی تاريخ اين رويداد نيز به شمار ميرود كه
1
در زیر خالصهای از ابيات مال قدرتي را میآوریم:
قدرتي را
خ��واب مد
در زير خدصهزای از ابيات
آوريم:ش��ـد چ��و ماه��ي به م��ردم درم بار ش��د
فتنهميبيـدار
گ��ران
فلـوس صــفاهان چنان نارواس��ت

كه گويي به هر كيسه پول اژدهاست

نگـيرد گــدا پـول از بس پر اس��ت 11توگوييمگرشيرش1آدمخوراست...
 .1اشاره است به نقش شير كه روي سكههاي مسي ضرب ميشد.
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مگ��ر ش��ـاه عال��م ز روي ك��رم

كن��د خل��ق را ش��ـيرگيـر درم

ش��ــود دس��ــت قالبيـ��ان س��ــتم

ب��ه تيـ��غ عدالـ��ت قلم ي��ك قلم

دو آن فل��س ناجن��س را يك كند

بـ��ه تاريـ��خ ايـ��ن انقـ�لاب درم
خ��رد گفت با من بگو راس��ت زود

رواجش در آفـاق بي ش��ــك كند
دلم داش��ت انديش��ه از بيش و كم
درم چ��ون دو گردي��د زر رو نمود
(نصرآبادی)421 :1317 ،

حجم پول در جريان ،تأثير بس��زايي در قيمتها داش��ت و چنانچه جريان پول در هنگام تولید
راکد افزايش مییافت ،قيمتها زیاد میشدند؛ يعني تورم به وجود میآمد .كمبود كاال كه دليل
آن احتكار کاال توسط افراد بود ،يكي ديگر از عوامل افزايش قيمتها بود.
قحط��ی و ممکن نب��ودن تهیهی آذوقه که در اواخ��ر دورهی صفوی فراگیر ش��ده بود نیز بر
بیارزش شدن پول تأثیر داشت.
عوام��ل يادش��ده كه كاه��ش ارزش پول را به همراه داش��تند ،به افزاي��ش قيمتها در عصر
صفويه انجامیدند.
بدين ترتيب ،انحطاط اقتصادي كه از مرگ شاه عباس دوم آغاز شده بود ،در عهد شاه سلطان
حسين رو به فزوني نهاد و سرانجام ،در نتيجهی حملهی افغانها ،شيرازهی امور معيشتي و اقتصادي
مملكت از هم پاشيد.

 .6نتیجهگیری

در دورهی صفوي ،پول در بخش اقتصاد ش��هري و به طور گستردهتر ،در تجارت خارجي ،نقش
مهمي ايفا میكرد .پش��توانهی پول ،خود پول (از فلزهای ارزشمند) بوده است .اقتصاد صفوي در
زمان شاه عباس اول به اوج رونق و شكوفايي خود رسيد و پس از آن سير نزولي را طی کرد .شاه
عباس اول ،تجارت خارجي ايران را در دست خود گرفت؛ با اين حال ،هدف از توسعهی تجارت،
تأمين كاالهاي مورد نياز (ايجاد رابطهی كاال -پول -كاال) و جبران كمبود پول در داخل كش��ور
بود .بر این اساس میتوان گفت كه اقتصاد عصر صفوي ،اقتصادي مصرفي و كااليي بود و پول،
بهویژه در بخش تجارت خارجي و اقتصاد ش��هري ،نقش واس��طه را ايفا ميكرد .اقتصاد دورهی
صفوی ،کاالیی (کاال -پول -کاال) بوده است ،نه پولی (پول-کاال -پول).
منابع تأمین پول در دورهی صفوی عبارتاند از:
1 .1پول نقد حاصل از فروش ابريشم كه توسط ارامنه به دست میآمد؛
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2 .2پـولهايي كه توس��ـط اروپـاييان و تجار ،براي معـامله با ايــرانيان ،اغـلب از راه عـثماني
وارد میشدند؛
3 .3معادن موجود در ایران که مقداری از فلزات مورد نیاز برای ضرب پول را تأمین میکردند.
در اين دوره ،چون عايدات خزانهی دولت بابت س��كه بسيار ناچيز بود ،هزينههاي تحميلي به
سكه زياد بود و در نتیجه قاچاق سكههاي خارجي به داخل مملكت سود به همراه داشت.
منابع اين دور ه بس��یار از كمبود پول نقد در ايران گ��زارش میدهند .قاچاق پول و خروج آن
توسط هلنديها و هنديها و اندوختن و ذخيرهی پول توسط دولت و مردم از عوامل كمبود پول
نقد در این دوره بودند.
دولت به دلیل كمبود پول نقد و احتياج به آن براي تأمين هزينهها مجبور ش��د از عيار و وزن
مس��كوكات بكاهد تا بتواند سكههاي بيش��تري ضرب كند؛ در نتيجه ،پولهای خوب ،احتكار يا
از كش��ور خارج ش��دند و مس��كوكات كمارزش و با عيار پايين جاي آنها را گرفتند و در زمان
جانشينان شاه عباس اول و همزمان با سقوط صفويه ،عيار مسكوكات بسیار كاهش يافت.
تنزل عيار كه نش��اندهندهی كاهش ارزش پول در اين دور ه بود ،باعث افزايش قيمتها شد.
همچنين به دليل پايين بودن عيار مس��كوكات ،س��كههاي بيشتري ضرب شد كه اين کار (جريان
زياد پول در جامعه) نيز افزايش قيمتها را به دنبال داشت و باعث انحطاط اقتصادي شد که یکی
از زمينههای سقوط صفويان به شمار میرود.
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