چكيده:
با سقوط جز يره هر موز دو لت صفويه براي كن ترل
بي شتر بر م ناطق ساحلي و در د ست دا شتن ت جارت
خليج فارس تصميم گرفت شهري جديد بنا نهد.اين
شهر جديد با نام ب ندر عباسي در ك نار رو ستا و
قل عه گم برون اي جاد گرد يد.ب ندر عبا سي در مدت
ا ندكي توان ست به ع نوان ي كي از ب نادر م هم
ت جاري ج هان براي خود جاي گاهي ك سب ك ند.دال يل
رشد آن در اين مدت كم را مي توان معلول عوامل
گو ناگون دان ست.ا ما آن چه در ا ين م يان ن قش
بسيار موثري بر عهده داشت حضور تجارتخانه هاي
خارجي در آن شهر بود .اروپاي يان پيش از سقوط
هرموز به واسطه ممانعت پرتغاليان از تجارت در
خليج فارس نقش چنداني در بازرگاني ايران ايفا
ن مي كرد ند .با ت صرف هر موز به و سيله نيرو هاي
صفويه و ايجاد بندر عباسي آنها براي اين كار
م جالي يافت ند .به و يژه كه صفويان هم از آن ها
حما يت مي كرد ند .در ا ين م يان دو تجارتخا نه
هل نديان و انگلي سي ها فعال يت بي شتري دا شتند.
به گو نه يي كه اك ثر ت جارت از طر يق نماي ندگي
هايي كه آنها در بندر عباسي دا ير كردند صورت
مي گر فت.ا ما بين آن دو شركت ن يز هميشه رقابت
و درگ يري بود.آن ها گاهي براي ك سب امت يازات
بي شتر د ست به ا قدامات ن ظامي هم مي زد ند .با
ضعف دو لت صفويه در اوا خر ع مر آن ب ندر عبا سي
شاهد كاهش شديد تجارت بود .به دنبال آن كم كم
ح ضور تجارتخا نه هاي ن يز در ب ندر ع باس كمر نگ
تر شد.در ا ين مقا له مو ضوعات باال به ه مراه
كاركرد و چونگي اداره تجارتخا نه هاي خارجي و
ن يز دال يل ا فول ت جاري ب ندر عبا سي مورد برر سي
قرار گرفته است.
كليد واژه:بندر عباسي-دولت صفويه-تجارتخانه
انگليسي ها-تجارتخانه هلنديان-تجارتخانه
فرانسويان
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مقدمه:
ظ هور و ا ستقرار دو لت صفويه در ا يران ت حوالت و
تغي يرات چ شمگيری در سيا ست خارجی ا يران را در
پی دا شت كه ارت باط م ستقيم با ارو پا و گ سترش
ت جارت با آن ي كی از آن ها بود .تا پيش از
صفويان حكومتگران ايرانی بيشتر با واسطه ( به
و يژه تر كان و نيز يان) با ارو پا در ارت باط
بود ند؛اما با ك شف راه در يايی به شرق ا ين
راب طه دي گر بدون وا سطه بود.در ا ين م يان ن قش
ب ندر عبا سی در ا ين روا بط حائز اهم يت خا صی
ا ست .چرا كه پس از سقوط هر موز ،ب ندر عبا سی
ه مان جاي گاه را به د ست آورد و به م هم ترين
مر كز ت بادل و تقا بل اروپاي يان ت بديل گرد يد.
ا ين تغي ير و ت حول در را ستای سيا ست ع باس اول
ن سبت به خ ليج فارس بود كه آن را می توان به
«تبديل سياست كرانه يی به پس كرانه يی» تعبير
ن مود و در دراز مدت ن تايج بس وخي می را به
دن بال دا شت كه ا ين مو ضوع خود م قال و م جالی
خاص را می طل بد.ا ين مقا له به برر سی عمل كرد
تجارتخا نه های دو ك شور انگ ليس و هل ند می
پردازد و در صدد است به اين سئواالت پاسخ دهد:
چه عواملي در ر شد ب ندر عبا سي ن قش ع مده اي فا
نمود ند؟داليل كاهش ن قش و اهم يت ب ندر عبا سي چه
بود؟ دل يل گرايش هل نديان و انگلي سي ها به
ايجاااد تجارتخانااه در بناادر عباسااي چااه
بود؟هرچ ند فران سويان ن يز در ب ندر عبا سی ح ضور
دا شتند و لی ن قش و ح ضور آن ها پرر نگ ني ست.از
اين رو در مورد آن ها ف قط به گزار شی چند سطری
بسنده شده است.
در ا ين جا ضروری ا ست به ن كات چ ندی ا شاره
شود-1:در ا ين مقا له ا سامی شهرها به ه مان
صورتی نوشته شده است كه در آن دوره نگاشته می
شد.از اين رو همه جا بندر عباس را بندر عباسی
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و هر مز را هر موز نو شته شده ا ست-2.دي گر آن كه
همي شه م نافع اقت صادی ارت باط م ستقيم با م نافع
سياسی دارد.از اين رو ناگزير در موارد متعددی
به اتفا قاتی كه در ا صفهان روی می داد ن يز
اشاره شده است.

-1رونق بندر عباسی
با فتح و ويرا نی هر موز ،ا ندك مدتی پس از آن
ب ندر عبا سي توان ست ه مان رو نق و جاي گاه هر موز
اه
اال 1111م 1221/ه اا كا
ات آورد.در سا
اه دسا
را با
فيگوئروا از بندرعباسی ديدن كرد در آن جا فقط
دوي ست خا نه و جود دا شت (.في گوئروا)1616:18،
ولی  12سال بعد هنگام بازدياد هربارت ()Herbert
از آن جا،ت عداد ا ين خا نه ها به هزار خا نه
افزايش يافته بود )Steensgaard,1973:399(.او كه در
سال 1128م 1261-8/ها از بندر عباسی ديدن كرده
ا ست می نوي سد«:گم برون[بندرعبا سی] شهری در
ك نار در يا ا ست كه پس از سقوط هر مز رو به
آ بادی ن هاده و مردم هر مز كه به آن جا م هاجرت
كرده ا ند ،به سرعت هر چه ت مام تر ابن يه و
عمارت برپا نموده اند» (.لكهارت )1622:161،در
اب تدا گو يا تن ها ت جاری از هندو ستان و هل ند و
انگلااااايس در بنااااادر عباسااااای سااااااكن
بود ند(.و ثوقي)1681:61،ب عد از آن ت جار ساير
نقاط نيز به آن روی می آورند.
در هر حال در زمان هربرت وضعيت بندر عباسی به
گو نه يی بود كه می توان ست با به ترين شهرهای
اور
اطه ی حضا
اه واسا
اد و با
اری بزنا
اران الف همسا
ايا
بازرگاناااااااااااااااااااااااااااااااااااان
انگلي سی،هلندی،دانماركی،پرتغالی،ارمنی،گرجی،ر
وسی،هندی،ترك و عرب اين بندر يكی از مهم ترين
مراكااز تجاااری آساايا بااه شاامار ماای رفاات(.
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لك هارت )1622:161،به و يژه در ف صل زم ستان كه
ال
ااال از قبيا
اواع كا
اا انا
اف با
ااط مختلا
اار نقا
تجا
ابريشاام،قالی و پنبااه بااه آن جااا روی ماای
آورد ند.از د يد هر برت دو لت صفوی در هيچ نق طه
يی از ا يران ن می توان ست به ا ندازه ی ب ندر
عبا سی از درآ مد گمر كی بر خوردار با شد(.ه مان
جا)بوسبای( )Boothbayكه هم زمان باا هربارت از
بندرعبا سی د يدن كرده می نوي سد«:ز مانی كه من
برای او لين بار از ب ندر ع باس د يدن كردم در
شهر تن ها ه جده خا نه بود،ا ما حاال شهر بزر گی
مانناااااد اكثااااار شاااااهرهای انگلااااايس
است )Steensgaard.1973:399(».او در ادامه می نويسد
كه هيچ جايی از نظر تجاری در آسيا مانند بندر
عباسی نيست(.همان جا)
دل يل ر شد سريع ب ندر عبا سی چه بود؟ به ن ظر می
رسااد كااه مهاام تاارين عاماال وجااود امنياات در
بندرعبا سی و راه های داخ لی ا يران با شد.راه
های داخلی ايران ،از طريق سيستم منظم راهداری
،كااه عباااس اول آن را گسااترش داد ،توانساات
اطمي نان بازرگا نان را برای ت جارت به د ست
آورد.در وا قع  ،در م نابع ع صر صفوی،تا اوا خر
حكو مت ع باس دوم ،هيچ ا شاره يی به ناامنی در
راه هاااای داخلااای اياااران وجاااود نااادارد.
( )Steensgaard.1973:400از سوی ديگر ،بعد از اخراج
پرت غالی ها از هر موز ،آن ها به جز يك بار،
برای ت جارت در خ ليج فارس
دي گر نتوان ستند
تهد يدی جدی اي جاد كن ند.ب عد از مدتی آن ها با
دريا فت ني می از عوارض گ مرك ب ندر كنگ ،كه از
سوی ع باس اول به آ نان وا گذار گرد يد ،از رو نق
تجارت در منطقه سود بردند.از ديگر عوامل مؤثر
ر شد ب ندر عبا سی ،موقع يت منا سب جغراف يايی آن
بود.ا ين ب ندر عالوه بر قرار گرفتن در مدخل
خليج فارس،دارای بهترين لنگرگاه برای كشتی ها
نيز بود (.تاورنيه بي تا )188:از اين رو كشتی
ها هن گام ورود به لنگر گاه از طو فان در ا مان
بودنااد .عاماال ديگاار نزديكاای بااه هندوسااتان
بود(.دول يه دال ند )2261:12،ه ند از د ير باز به
ع نوان ك شوری با ثروت های بيكران شهرت داشت و
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ي كی از دال يل تالش اروپاي يان برای يافتن راه
در يايی به شرق ت جارت با هندو ستان بود.ت جارت
ع مده ی خ ليج فارس و در يای سرخ با هندو ستان
صورت می گر فت.در حقي قت ،هندو ستان با م نابع
ع ظيم ت جاری خود در گذ شته هر موز و در آن دوره
بندرعبا سی را رو نق می بخ شيد.عا مل دي گر و جود
تجارتخانااه هااای اروپاييااان در بناادر عباساای
بود .برخالف د يدگاه لك هارت كه ا جازه ع باس اول
به انگليسی ها برای ايجاد تجارتخانه در بندر
ااای
اااد آن ما
ااال رشا
اااا عاما
ااای را تنها
عباسا
دا ند(لك هارت )1616:111،به نظر می ر سد كه و جود
رق يب آن ها ،يع نی هل نديان ،در ر شد ت جاری ب ندر
عبا سی،مؤثرتر بوده ا ست؛زيرا ه مانطور كه در
مب حث تجارتخا نه های خارجی م طرح خوا هد شد ،از
د هه ی 12سده ی  11ها
د هه ی  62سده ی11م/
تا اوا خر دوره ی صفويه ت جارت خارجی ا يران در
خليج فارس به طور عمده در دست هلنديان بود.
در مجموع چهار عامل باال مهم ترين عوامل مؤثر
در ر شد بندرعبا سی بود ند.ا ما دو عا مل امن يت و
تجارتخانااه هااای خااارجی از اهمياات بيشااتری
بر خوردار بود ند.از ا ين رو ز مانی كه امن يت
كاهش يا فت و تجارتخا نه های خارجی از ب ندر
عبا سی ب يرون رفت ند،علی ر غم و جود لنگر گاه
منا سب و نزدي كی به هندو ستان ،د چار ر كود شد و
كم كم به عنوان بندری درجه دو مطرح گرديد.

-2رونق تجاری بندر عباسی
پس از شكست حم له ی پرت غالی ها به ب ندر عباسی
در سال 1122م 1261/ها ت جارت در آن جا ا ندك
ا ندك رو نق گر فت.در ا ين زمان ت عداد كشتی ها و
م قدار كاال هايی كه به بندرعبا سی وارد شده
اال
ات.در سا
ااری اسا
اق تجا
ان رونا
ااندهنده ی ايا
نشا
1122م 1261/ها كه دالوا له از بندرعبا سی د يدن
كرده بود ،ف قط سه ك شتی ب صره يی در لنگر گاه
وجود داشت (.دالواله )1682:1221،در سال های -1
1121م 1262-1/ها شش بازر گان ه مراه با ش صت و
پنج عدل كاال از سورات هندو ستان به بندرعبا سی
رساايدند.اياان در حااالی اساات كااه در سااال-1
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1162م 1212/ها كشتی سالطنتی جيماز()Royal James
با صد مسافر همراه با ششصد و هشتاد و نه عدل
كاال از سورات به ب ندر عبا سی آ مد و از آن جا
با هف تاد م سافر و هشت صد عدل كاال به سورات
برگشت)Steensgaard.1973:27(.
 8سال ب عد م قدار ورود كاال بي شتر گرد يد.در
سااال 1168م 1218/هااا هشاات كشااتی هلناادی بااه
بندرعبا سی ر سيد.دو ك شتی به طور م ستقيم از
می آمد ند.محمو له ی
باتاو يا( جاوه ا مروزی)
آنها ادويه،فلفل و كاالهای آسيای شرقی به ارزش
 211612ف لورين( هر تو مان در حدود 12ف لورين)
بود.يك كشتی از وينگورال( )Vingurlaبا محموله يی
به ارزش  28121ف لورين و چ هار ك شتی از سورات
ای
اورين ما
اه ارزش  211111فلا
اي با
اه يا
اا محمولا
با
آمد ند.محمو له ك شتی اول فل فل و چ هار ك شتی
ديگر بيشتر شكر بود.يك كشتی نيز از موچاه می
آ مد و در م سيرش از باتاو يا شكر و ق هوه به
ارزش  61218فلورين با خود به بندرعباسی آورده
بود(.همان )122،مجموع كاالهايی كه فقط هلنديان
در ا ين سال به بندرعبا سی وارد كرد ند بالغ بر
 101222ف لورين برا بر با  118222تو مان ارزش
دا شت.در اوت سال 1160م/رب يع ال ثانی 1210ها سه
كشتی هلندی از باتاويا از طريق سورات به بندر
عباسااای آمدناااد.كااااالی آنهاااا فلفااال،جوز
هندی،ميخك،ش صت و چ هار صندوق ل باس ،بي ست وه شت
عدل پارچه كتانی و غيره به وزن  122222پوند و
ارزش 22121ف لورين بود.در اكت بر/ر جب يك ك شتی
از باتاويااا بااا محمولااه ياای بااه ارزش 11218
فلاااااورين وارد بنااااادر عباسااااای شاااااد.
() Steensgaard.1973:400
شايد كم تر شهری در مدتی ا ندك ا ين چ نين ر شد
كرده باشد.كشتی ها بيشتر در فصل زمستان كه آب
و هوای بندر عبا سی منا سب بود به آن جا رفت و
آمد می كردند.از اين رو تجار نيز برای خريد و
فروش در ا ين ف صل به آن جا می رفت ند(.ه مان
جااا)بااه هنگااام ورود كشااتی هااا ی هلناادی و
انگليسی،فروشااندگان بااا كاالهااای گوناااگون از
ا طراف و اك ناف به ب ندر عبا سی می رفت ند تا
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اجناس خود را بفروشند و كاالهای خارجی خريداری
كنند.از سوی ديگر ،چون مسافرين عازم هندوستان
ن يز در ا ين ب ندر ج مع می شدند،لذا در هن گام
ورود ك شتی ها ،جمع يت ز يادی در آن جا گرد می
آمدند(.فلور)1621:10،بيشتر تجاری كه در هنگام
ورود كشااتی هااا بااه بناادر عباساای ماای رفتنااد
ايرانی،ارمنااای و هناااديان هنااادوی مقااايم
ايران،معروف به بانی ،بودند (.تاورنيه،بي تا:
)188ت جار ايرا نی گاهی او قات خود و گاهی ن يز
نمايناادگان خااود را باارای خريااد كاااال ماای
فر ستادند.آن ها كاال های خر يداری شده را به
شهرهای ديگر از جمله اصفهان،شيراز،مشهد و حتا
از
اات نيا
ای اوقا
اد.برخا
ای دادنا
اال ما
از انتقا
تبريا
تجارتخا نه های خارجی خود اج ناس واردا تی را
باارای فااروش بااه شاايراز و اصاافهان كااه دارای
نمايندگی بودند ،می بردند.
با سقوط هرموز پرتغالی ها كه هنوز مسقط را در
دساات داشااتند بااا بناادر عباساای بااه رقاباات
برخا ستند .تالش ع مده ی آ نان بر روی تغي ير م سير
تجاری از بندر عباسی به سوی م سقط متمركز شده
بود )Milles,1960:191(.پس از بيرون راندن پرتغالی
هااا از مسااقط بااه وساايله ی اعااراب در سااال
1122م 1212/ها  ،ا عراب ه مان سيا ست پرت غالی
های دن بال كرد ند.آن ها با اي جاد يك ناو گان
در يايی قوی مو فق شدند امن يت را در حوزه ی
ن فوذ خود بر قرار سازند و تهد يدی جدی برای
بندر عباسی به شمار آي ند.در ا ين ميان ب سياری
از بازرگا نان به دل يل تعر فه های سنگين گمر كی
و بدرفتاری های ماموران گ مرك با آ نان ت جارت
در مسااقط را باار بناادر عباساای تاارجيح ماای
داد ند(.ف لور )1612:220،برای مقاب له با ا ين
م سئله در سال 1111م 1212/ها شاهبندر ب ندر
عباسی به دستور عباس دوم از هلنديان خواست تا
بر ضد مسقط دست به اقدام نظامی بزنند.هلنديان
،هم چون همي شه ،از پذيرش ا ين درخوا ست خودداری
كرد ند .تا ا ين كه در سال 1111م 1211/ها با
ا فزايش تعر فه های در م سقط ت جار دو باره به
بندر عباسی روی آوردند(.همان جا)
7

-6عوارض گمركی بندر عباسی
اخذ عوارض گمركی از كشتی ها به هنگام ورود به
بندر عباسی يكی از وظايف شاهبندر بود.شاهبندر
به مثا به ی مدير گ مرك ا مروزی فعال يت می
كرد.متا سفانه از م قدار عوارض ا خذ شده از
كاال ها اطال عات چ ندانی در د ست نداريم.ز يرا
بسياری از اسناد مالی مربوط به تجارت در بندر
عباسی هنوز چاپ نشده است.يكی از اسناد موجود
مر بوط به سال 1168م 1218/ها ا ست كه از كاال های
خصوصی يك تاجر گرفته شده است.طبق اين سند از
كاالهااای او  %12/12باارای عشاار و  %6/1باارای
 Kooroochگرفته شد.مفهوم اين اصطالح هنوز مشاخ
ن شده ا ست.بر خی آن را مال يات صادرات تعب ير
اادل Koruja
ار آن را معا
ای ديگا
اد و برخا
ارده انا
كا
مال يات مخصو صی كه پرتغال يان از غ ير م سيحيان
در هرمااااوز اخااااذ ماااای كردنااااد ،ماااای
دانند)Steensgaard.1973:63(.شايد ايان كلماه هماان
خااراج فارساای باشااد %1/22.نيااز بااه عنااوان
Erssoomپرداخت می شد(.همان جا)شايد ايان كلماه
نيز همان رسوم فارسی باشد .عالوه بر آن ششصد و
پن جاه دي نار ن يز به ع نوان هد يه به شاهبندر
پردا خت می گرد يد.در مج موع برای هر عدل صد
دي نار مال يات و شش صد و پن جاه دي نار ن يز برای
شاهبندر پردا خت می شد كه مج موع آن شانزده
در صد ارزش كاال مح سوب می گرد يد(.ه مان ص )11در
ك نار آن مبالغی نيز به عنوان راهداری اخذ می
شد(.افشار)1682:12،ولی از مبلغ دقيق آن اطالعی
در د ست نداريم.ا ما می دا نيم كه در دوره ی
ع باس اول مامورين مال يات از ت جار به خ صوص
انگليسی ها مبالغ هنگف تی به عناوين مختلف می
گرفتند.از اين رو طی فرمانی عباس اول آنها را
اان 12-12،و  )11در
ات(.هما
اار بازداشا
ان كا
از ايا
فرمانی ديگر تاكيد شده است كه تنها عشور كاال
از تجاااار انگليسااای گرفتاااه شاااود و ناااه
بيشتر(.همان)12،
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به ن ظر می ر سد كه دي گر عوارض در يافتی غ ير
قانونی بوده و ح كام و شاهبندرها آن را برای
خود می گرفتند.در مورد ميزان عوارض گمركی كه
در سال های بعد گرفته می شد اطالعات اندكی در
د ست دار يم .می دا نيم كه ب عد از مرگ ع باس اول
ميزان آن افزايش يافته است.
در مورد بهای ح مل و ن قل كاال ن يز اطالعات كمی
در د ست ا ست.در سال 1122م 1261/ها هم ز مان با
محاصره ی هرموز ،برای انتقال صد من تبريزی از
الر به ب ندر عبا سی بي ست و پنج مح مودی پردا خت
می شد )Steensgaard.1973:36(.در ساال 1161م1212-1/
ها برای ح مل صد من تبر يزی از شيراز به ب ندر
عبا سی كه بي ست و پنج روزه طی می شد پن جاه
محمودی اخذ می گرديد(.همان)12،در حالی كه در
سال 1122م 1212/ها برای انت قال صد من تبر يزی
از اصفهان به بندر عباسی در طی شصت و پنج روز
صاااد و ده محماااودی پرداخااات شاااده اسااات(.
 )Steensgaard.1973:36جدول زير هزيناه حمال و نقال
كاال از ا صفهان به ب ندر عبا سی در سال های
مخت لف را ن شان می د هد(.وا حد پول به دي نار
است)()Mattee.1999:57
سال
صد من تبريزی
يك بار
1118م1221/ها
2222-2122
1822-1082
1161م1211/ها
1222
1222
1162م1212/ها
11222
1022
1161م1211/ها
12222
12822
1111م1221/ها
-----1822
1121م1211/ها
1222
2222
1126م1216/ها
1122
1022
1121م1211/ها
1122
2622
1111م-6/
1222
2222
1212ها
1118م1280/ها
16222-11222
0622-12122
م هم ترين مق ياس وزن در ا يران ع صر صفوی من
شاهی بود .هر من شاهی برابر با دو من تبريزی
و يازده و نيم پو ند هل ندی و پنج كي لو و شش صد
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گرم بود)Steensgaard.1973:415(.هر عدل برابار باا
هجده من شاهی و هربار برابر با دو عدل يا سی
وشش من شاهی بود(.همان)111،
اب
ادين ترتيا
ااس اول با
اول در دوره ی عبا
ارزش پا
بود:
 12222دينار=1تومان
 1222دينار=1هزار
 222دينار=1عباسی
122دينار=1محمودی
22دينار= 1شاهی
22دينار= 1بيستی
 2دينار=1غاز
(همان)118،

-1تجارتخانااه هااای خااارجی در بناادر
عباسی
.1-1انگليسی ها
ظ هور تر كان عث مانی سد و حائلی بين ارو پا و
دي گر ك شور های شرقی اي جادكرد  .از ا ين روی
آن ها در صدد يافتن م سير در يايی برای ارت باط
با شرق برآمد ند.او لين و م هم ترين مق صد آن ها
هند بود.ولی اندكی بعد دريافتند كه شرق تنها
در هند خال صه نمی شود و دي گر كشورهای شرق نيز
من بع بالقوه ثروت و ت جارت ه ستند.انگلي سی ها
در سال 1122م 1228-0/ها شركت ه ند شرقی انگ ليس
را با اسم اختصااری اياك()EICدر لنادن تاسايس
كردند.در  12سال ابتدايی تاسيس آن ايك هر سال
ت عدادی ك شتی برای ت جارت به هندو ستان می
فرستاد.در سال 1128م 1211/ها آنها توانستند در
سااورات از بنااادر مهاام هندوسااتان باارای خااود
پايگااااهی ايجااااد كنناااد(.صاااالح محماااد
العا بد )1011:22،در سال 1111م 1222/ها مديران
ا يك در هندو ستان دريافت ند با تو جه به زم ستان
سرد ا يران  ،ا ين ك شور می تواند بازار منا سبی
برای فروش ماهوت های انگلي سی با شد.از ا ين رو
در همين سال از سوی نمايندگی ايك در سورات دو
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نفر به نام های ريچاارد اساتيل( )R.Steelو جاان
كروئاار( )J.Crowtherباارای بازاريااابی كاالهااای
انگلي سی به ا صفهان فر ستاده شدند.آن دو ع لی
ر غم مخال فت های را برت شرلی مو فق به گرفتن
فر مانی از ع باس اول شدند كه ط بق آن ا يك می
توان ست در هر نق طه يی از ا يران به ت جارت
بپردازد(.ويلسون )1618:22،در همان سال ادوارد
اا
از با
اتی جيما
اا كشا
اراه با
اوك ( )E.Conockهما
كونا
م قداری كاال از جم له ماهوت انگلي سی از ب ندر
سورات به سوی جاسك حركت كرد .پرتغالی ها برای
آن كه رقي بی در ت جارت با ا يران برای آن ها
پ يدا ن شود ،به من ظور ج لوگيری از ورود ك شتی
جيمااز بااه جاسااك كشااتی هااايی را باادان سااوی
فرستادند )Tuson,1972:173(.علی رغم تالش پرتغالی
ها برای ممان عت از ورود ك شتی جي مز آن ك شتی
بعد از  21روز دريانوردی به بندر جاسك رسيد و
مو فق به فروش كاال های خود گرد يد«.ا ين م سافرت
با آن كه فی حد نف سه دارای اهم يت ت جاری
نبود ،معذالك چون ابتدای عمليات تجاری و بحری
انگلي سی ها در خ ليج فارس به شمار می رود از
اای
ااوص ما
اات مخصا
ااائز اهميا
اااريخی حا
اااا تا
لحا
باشد(».ويلسن)1618:122،
با ح ضور انگلي سی ها در خ ليج فارس ايران يان
سعی كرد ند از توان آن ها برای ا خراج پرت غالی
ها سود ببرند.هرچند انگليسی ها در ابتدا حاضر
به همكاری نبودند ولی سرانجام بر اثر تهديد و
ف شار ا مام ق لی خان حا ضر به پذيرش م شاركت در
بياااااارون راناااااادن پرتغااااااالی هااااااا
شدند(.ويل سن -1618:111،دالوا له)1682:1126،ا ما
با ن گاهی به م فاد قرارداد هم كاری و ن تايج
حا صله از آن به سادگر می توان پی برد كه
ا خراج پرتغال يان بيش از ه مه به سود انگلي سی
ها بوده ا ست.از ا ين رو برخالف پ ندار م نابع
خارجی بايد گفت كه انگليسی ها خود نيز تمايل
دا شتند كه رقي بی قدرتم ندی چون پرت غال را از
خليج فارس بيرون برانند.
در هر حال در قراردادی كه بين ا مام ق لی خان
حاكم فارس و شركت ه ند شرقی انگ ليس در مي ناب
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اق
اه توافا
ار با
اوارد زيا
ارف در ما
اد دو طا
اته شا
بسا
رسيدند:
-1تق سيم غ نايم به طور م ساوی -2اداره ی قل عه
ی هر موز پس از ت صرف آن از سوی طرفين -6تق سيم
درآ مد گ مرك هر موز بين دو طرف به صورت م ساوی
-1كاال هايی كه انگلي سيان برای شاه و وا لی
فارس وارد ا يران كن ند از هرگو نه عوارض گمر كی
م عاف با شد -2وا گذاری ا سرای م سيحی به انگلي سی
ها و ا سرای م سلمان به ا يران به جز فرما نده
پرتغالی ها در هر موز كه بايد به ايران تسليم
شود -1پردا خت م خارج ك شتی ،و سايل و سالح های
آتشاااين آن از ساااوی طااارفين باااه صاااورت
اوريمر، 1011:68،
اتياني ،1628:81،لا
ااوی(.آشا
مسا
شاردن) 1661:282،
پس از ع قد قرار داد برای فتح هر موز تمه يداتی
در ن ظر گرف ته شد كه م هم ترين آن ها ع بارت
بود ند از-1:ت صرف قل عه ی پرتغال يان در ق شم -2
شورانيدن مردم ع مان بر ضد پرتغال يان برای
جلااوگيری از رساايدن آب و آذوقااه -6تصاارف راس
الخيمه( آشتياني  ،1628:122،لوريمر )1011:61،پس
از ا ين م قدمات نيرو های ايرا نی از طر يق خ شكی
اوز را
اه ی هرما
اا قلعا
اق دريا
ای از طريا
و انگليسا
محاصره كردند و سرانجام در  16آوريل 1122م12/
جمادی االخر 1261پرتغاليان تسليم شدند و هرموز
باااااه تصااااارف درآماااااد(.دور القواسااااام
ص)Steensgaard.1973:345،21
پس از ت صرف هر موز انگلي سی ها ب ندر عبا سی را
اارس
ايج فا
اود در خلا
ااری خا
از تجا
اوان مركا
اه عنا
با
برگزيدند كه اين مركز نزديك به  122سال ف عال
بود )Tuson 1972:173(.اين مركز زير نظار شاعبه ی
شركت ه ند شرقی در سورات هندو ستان اداره می
اال
اين )1611:16،در سا
اد اما
اداالمير محما
اد(.عبا
شا
1126م 1262/ها ع باس اول به انگلي سی ها ا جازه
داد تا دو باب م نزل برای اقا مت خود در ب ندر
عبا سی ا جاره كن ند.ا ما به آن ها ا جازه ساختن
ساختمانی خاص را از ترس تبديل شدن آن به قلعه
نداد (.لوريمر )1011:11،ت جارت در ب ندر عبا سی
برای انگليسی ها نسبت به جاسك به مراتب مناسب
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تر بود ،ز يرا راه ب سيار خوبی آن جا را به
ا صفهان پايت خت ،پايت خت دو لت صفوی ،مت صل می
ساااخت و انگليساای هااا آسااان تاار از پاايش ماای
توانستند كاالهای خود را به داخل ايران انتقال
ده ند(.ويل سن )1618:111،عالوه بر آن ا ين منا سب
بودن راه با عث جذب بي شتر ت جار به بندرعبا سی
برای خر يد كاال های انگلي سی می شد كه خود در
فروش كاال های انگلي سی تاثير به سزايی دا شت.از
سوی دي گر موقع يت طبي عی آن ب ندر كه دارای
ح فاظی برای ك شتی ها در برا بر باد بود،مز يت
ديگری برای كشتی های انگليسی محسوب می گرديد.
اران
اا در ايا
ای ها
اور انگليسا
ادتی از حضا
اوز ما
هنا
نگذشااته بااود كااه باارای تجااارت آنهااا بااا
ايران،رقي بی قدرتم ند پد يدار گ شت.در هل ند ن يز
هم زمان با انگليس ،شركتی با نام كمپانی هند
شرقی هلند،واك(،)VOCبرای تجارت با شرق تاسيس
شده بود.هل نديان با ا ين ع نوان كه در هن گام
درگ يری انگلي سی ها با پرت غالی ها از آن ها
حما يت كرده ا ند برای خود سهمی از ت جارت با
ايااران را مطالبااه نمودنااد(.فلساافي)1611:01،
او لين ضربه يي كه در ا ثر ورود هل نديان به
تجارت انگليسی ها در بندر عباسی وارد آمد در
سال 1112م 1222/ها بود.در ا ين سال در ا ثر
اختالفی كه بين ايران و هلند پيش آمد هل نديان
به زور متو سل شدند و جز يره ی ق شم را مورد
حملااه قاارار دادنااد و قلعااه ی آن را تصاارف
كردند.عباس دوم از روی ناچاری حاضر به مصالحه
شد و به هل نديان امت يازاتی وا گذار كرد؛از
جم له خر يد ابري شم از هرنق طه از ا يران و صدور
آن بدون پرداخت عوارض گمركی(.ويلسن)1618:162،
ا ين امت يازات ضربه هول ناكی به م نافع انگلي سی
ها در ب ندر عبا سی وارد كرد؛ز يرا انگلي سی ها
در طی هم كاری برای فتح هر موز ام يدوار بود ند
انحصار صادرات ابريشم را به دست آورند.همچنين
هر چه از ميزان عوارض دريافتی گمرك بندرعباسي
كم می شد،سهم انگليسی ها از نصف آن عوارض نيز
كم تر می شد .عالوه بر آن ت جارت ا يك از درگ يری
هايی كه بين دولت صفوی و هلنديان روی داد نيز
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اود
اه وجا
اوط با
اارت منا
اه تجا
ارا كا
اورد.چا
اه خا
لطما
بازرگا نان برای خر يد كاال ا ست و در طی درگ يری
ها هيچ كس ما يل ن بود خود و سرمايه اش را به
خطر اندازد و به بندرعباسی برود .سرانجام عمال
ا يك از ترس عوا قب درگ يری ا يران با هل ند ،در
ژو ئن 1112م/رب يع اال خر 1222ها ا موال تجارتخا نه
ی خااود را از بندرعباساای بااه بصااره انتقااال
دادند(.همان جا)
ب عد از صلحی كه بين ا يران و هل ند بر قرار شد
انگلي سی ها دي گر نتوان ستند ن فوذ سابق خود را
به دست آورند.اين روند كاهش نفوذ به خصوص در
سال های د هه ی  22سده ی 11م به و يژه ب عد از
جنگ های هلند و انگليس در همان دهه بيشتر شد.
از عوامل ديگری كه به اين كاهش نفوذ كمك كرد
ر قا بت شركت ماجراجو يان انگلي سی با ايك ،شايعه
ی ورشك ستگی ا يك و ن يز اد عای ا يران مب نی بر به
پايان رسيدن عمر فرمان عباس اول بود ،به گونه
يي كه از ا جرای ت مامی فر مان هايی كه تا آن
ز مان صادر شده بود ج لوگيری گرد يد.ا ين ع مل
نزديك بود موجب قطع كامل روابط تجاری ايران و
انگ ليس گردد.ح تا پي شنهادهايی برای تعطي لی
دف تر كم پانی در ب ندر عبا سی ارا ئه شد .و لی
عملی نگرديد(.لوريمر)1011:01،
در ا ين جا الزم ا ست در مورد پردا خت ني می از
عااوارض گمركاای بندرعباساای بااه انگليساای هااا
تو ضيحاتی داده شود كه همي شه با عث ا ختالف بين
ا يران و شركت بود.ه مان طور كه ا شاره شد ي كی
از م فاد قرارداد هم كاری ا يران و شركت برای
تصاارف هرمااوز پرداخاات نيماای از عااوارض گماارك
بندرعباساای بااه ايااك بااود.در ابتاادا گماارك
بندرعباساای درآمااد اناادكی داشاات .در سااال
1121م 1266/ها درآ مد آن  222تو مان برا بر با
 112ل يره بود.در حالی كه درآ مد هر موز در
هن گام رو نق آن  182222ل يره و در دوران ر كود
 22222ليااااره بااااود(.عبااااداالمير محمااااد
ا مين )1611:11،با رو نق گرفتن بندرعبا سی باز
هم سهم انگلي سی ها ا فزايش نيا فت.در سال
اای
اا كاالها
اراه با
اد هما
افير هنا
اا سا
1120م1268/ها
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فراوان وارد ب ندر عبا سی شد.او با ا ين بها نه
كه يك سوم اج ناس هدايای فر مانروای ه ند برای
شاه ايران است از پرداخت عوارض گمركی خودداري
كرد.
درآ مد انگلي سی از گ مرك بندرعبا سی در سال
1162-61م 1212/ها  222تومان بود.ولی در سال -6
1162م 1212/ها به  212تو مان كاهش يا فت .ا ين
نوسان درآمد همچنان ادامه داشت.ايك در سال -1
1166م1216/هاااا  611توماااان و در ساااال -12
1160م 1210/ها  222تو مان دريا فت كرد.در حالی
كه انگلي سی ها ام يدوار بود ند در ا ين سال 222
اال -11
ادها در سا
اد.درآما
ات آورنا
اه دسا
اان با
توما
1112م1222/هاااا باااه  122توماااان و در ساااال
1116م1226/هاااا باااه 122توماااان و درساااال
1111م1221/هاااا باااه  112توماااان و در ساااال
ااااااان
ااااااه  162توما
ااااااا با
1118م1228/ها
ر سيد (.لوريمر )1011:21،بي شترين درآ مد مر بوط
به سال های  1122و 1121م 1211/و  1212ها می
شود كه به ترت يب  122و 2222تو مان ذ كر شده
است (.عبداالمير محمد امين)1611:11،
دال يل كاهش درآ مد ا يك از د يد لوريمر عبارت ند
اه و
اع -2خدعا
ای مواقا
اارت در برخا
اود تجا
از-1:ركا
نير نگ ايران يان -6خيا نت بر خی از كارگزاران
شاااركت -1خاااودداری هلناااديان از پرداخااات
عوارض (.لوريمر)1011:21،تاورن يه در ا ين باره
می نوي سد :شاهبندر برای آن كه از پردا خت ني می
از عوايد گمرك به انگليسی ها خودداری ورزد با
ت جار ت بانی كرد.او باری را كه  1222تو مان
ارزش دا شت  222تو مان قي مت گذاری می كرد و به
انگلي سی ها ا جازه ن می داد كه كاال ها را باز و
تف تيش كن ند.حتا آنها رابه گ مرك خانه نيز راه
ن می داد «.شاهبندر بها نه می آورد كه ت جار از
بازر سی و تف تيش بار های خود شاكی ه ستند و می
گوي ند ا گر ا ين رف تار را ترك نكن ند دي گر
كاال های خود را به ب ندر ع باس ن می آور ند(».
تاورن يه،بي تا )180:عالوه بر آن تاورن يه می
نوي سد كه شاهبندر شبانه و بدون ا طالع انگلي سی
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های

ها ق سمت ع مده ی بار ت جار را به خا نه
صاحبانش می فرستاد(.همان جا)
اداره ی مر كزی شركت در سورات برای م لزم كردن
ايران يان به پردا خت سهم انگلي سيها پي شنهاد
اي جاد پاي گاه ن ظامی در م سقط برای اع مال ف شار
بر ا يران را داد.و لی ا ين طرح از سوی ل ندن رد
ازی در
اا اداره ی مركا
اال 1112م1212/ها
اد.در سا
شا
ل ندن پي شنهاد محا صره ی در يايی بندرعبا سی را
ارا ئه داد.ا ما كارك نان شركت در سورات آن را
نپذيرفت ند؛ به ا ين دل يل كه برای ا ين كار
حداقل و جود ه شت ك شتی جن گی منا سب الزم بود.در
حالی كه تن ها دو ك شتی برای ا ين كار و جود
داشت .عالوه بر آن وجود يك پايگاه تداركاتی قوی
الزم بود كه ا ين خود م ستلزم صرف هزي نه های
گااازاف باااود(.لاااوريمر )1011:02،در ساااال
1112م 1212/ها كمپانی  ،ريچارد كرادوك را برای
ن ظارت بر ت جارت و م صالح شركت به ب ندر عبا سی
فرستاد.او دستور داشت هزار تومان يا مبلغی در
همااين حاادود بااه عنااوان سااهم شااركت دريافاات
ك ند(.ه مان)126در سال 1116م 1216/ها اداره ی
مر كزی در ل ندن پي شنهاد داد تا ت عداد كارك نان
ا يك به دو يا سه ن فر كاهش يا بد تا مو ظف به
دريافت پنجاه درصد سود گمركی بندرعباسی باشند
و يا ا ين كه ت مامی كارم ندان از آن جا خارج
شوند و هر سال فردی را برای ا خذ ني می از
عوايد گمركی به بندر عباسی بفرستند(.همان)02
انگلي سی ها كه دريافت ند ار سال نماي نده به
اصفهان يا محاصره بندرعباسی سودی در بر ندارد
در سال 1111م 1211/ها اداره ی مر كزی در سورات
د ستور داد تن ها دو ن فر از كارم ندان در شهر
اااارج
اااران از آن خا
اااد و ديگا
ااااقی بماننا
با
شوند (.لوريمر)1011:06،در سال 1110م 1282/ها
ا يك ت عداد كارم ندان خود را به يك ن فر برای
دريا فت عوا يد گمر كی تقل يل داد(.ه مان جا)در
ه مين سال رو لت نماي نده شركت در بندرعبا سی
توان ست هشت صد و پن جاه تو مان دريا فت ك ند.و لی
او در سال ب عد برای دريا فت ا ين مب لغ پي شنهاد
ار سال ن يروی ن ظامی داد كه مورد تاي يد وا قع
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ن شد.در سال 1112م 1286/ها هزار تو مان دريا فت
شد كه ب سيار كم تر از آن چ يزی بود كه انت ظار
می ر فت.در سال ب عد ا ين مب لغ ع لی ر غم پردا خت
صد ل يره برای به د ست آوردن آن به شش صد و
پن جاه تو مان كاهش يا فت.در سال 1111م 1282/ها
مدير ايك در سورات دو پيشنهاد برای دولت صفوی
فر ستاد -1:هر سال مبل غی معين در حدود سه هزار
تو مان از سوی ا يران به شركت پردا خت شود-2.
ت مامی ك شتی هايی كه كاال های انگلي سی ح مل مي
كننااااد عااااوارض خااااود را بااااه ايااااك
بپرداز ند (.لوريمر)1011:126،و لی هن گامی كه
شركت دريا فت پي شنهاد دوم در دوران ج نگ ضربات
فراوا نی به بار می آورد آن را پس گر فت(.ه مان
جا)
در سال 1111م 1288/ها شركت پذيرفت كه ساالنه
ای را
ای بندرعباسا
اد گمركا
اان از عوايا
ازار توما
ها
دريافت كند.اين در حالی بود كه فرير می نويسد
كه در همان سال شاهبندر بيست و دو هزار تومان
بااه عنااوان نصااف درآمااد بندرعباساای بااه شاااه
پردا خت(.ه مان جا)در سال 1182م 1201/ها بيت يت
توانساات هاازار تومااان دريافاات كنااد.در سااال
1180م 1121/ها ايرانيان به بهانه ی حمله دزدان
در يايي به رعاياي شان از پردا خت هر گو نه وج هی
خودداری كرد ند(.ه مان جا)در سال ب عد بر ا ثر
جنگ بين انگليس و هلند تجارت از بندرعباسی به
ب ندر ك نگ انت قال يا فت و ا يران هيچ پولی به
شركت نپردا خت.در سال 1102م 1121-1/ها مدير
شركت توان ست هزار پان صد تو مان از م بالغ دو
سال آ خر را دريا فت ك ند.او از ايران يان خوا ست
تا بدهی های خود را تا اول مارچ 1102م/ج مادی
اال خر  1126ها بپرداز ند.و لی ايران يان تا سال
بعد هيچ پولی پرداخت نكردند(.همان جا)
در اوا يل سال 1101م/ر جب 1128ها شركت درخوا ست
پردا خت ح قوق معو قه  2ساله خود را ن مود.ا يران
بدهی آن سال خود را پردا خت كرد و قرار شد
بدهی  1سال دي گر ن يز به عالوه هر سال هزار
تومان بپردازد .شركت در سال 1100م1111/ها هزار
تومان دريافت كرد.در سال بعد ايران تنها نهصد
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اای
اال ها
اين سا
ات.با
اان پرداخا
اتاد و دو توما
و هشا
 1122تا 1122م 1112/تا 1111ها شركت هيچ مبل غی
دريافت نكرد.در سال 1121م 1118/ها قرار شد ايك
هزار تو مان ن قد دريا فت ك ند و از پنج هزار و
نه صد و ه شتاد و ه شت تو مان باقی ما نده دو لت
صفوی تنها حاضر به پرداخت دوهزار و سيصد و شش
تو مان شد و آن را به صورت ابري شم تحو يل داد
و در سااال 1128م1122/هااا ايااك تصاافيه حساااب
كرد (.لوريمر)1011:121،ب عد از آن گو يا هر سال
از سوی ا يران هزار تو مان به شركت پردا خت می
شد.و لی مع لوم ني ست ا ين رو ند تا كی ادا مه
يافت(.آژند)1682:118،
مشكالت شركت تن ها محدود به دريافت سهم خود از
عوا يد گ مرك ب ندر عبا سی ن بود .در ا ين دوره
مقامااات ايراناای در بناادر عباساای نساابت بااه
كااارگزاران ايااك رفتااار نامناساابی در پاايش
گرفتنااد.در سااال 1116م1216-1/هااا بااه دسااتور
شاهبندر ،وا سطه ی ايرا نی شركت را در ح ضور
مدير ا يك به چوب ب ستند و هزار تو مان از او
گرفت ند (.لوريمر 1 )1011:06،سال ب عد در سال
1110م 1282/ها ايران يان تعطي لی ب ندر عبا سی و
اي جاد ب ندری جد يد در ناح يه ی ر يگ يا در جايی
دي گر را به ع نوان تهد يد م طرح كرد ند(.ه مان
جا)ا ين عوامل موجب كاهش ت جارت انگليسی ها در
ب ندر عبا سی شد.فر ير كه در سال 1111م 1288/ها
از آن جا د يدن كرده ا ست می نوي سد « ت جارت
انگلي سی ها در ب ندرعباس ب سيار كم ا ست و ف قط
به صدور دوا و ابري شم و [پ شم] بز و خر ما و
ا سب قنا عت می كن ند ».با و جود ا ين م خارج
نگ هداری كن سولگری در ب ندر عبا سی برای آن ها
بسيار گزاف بود)Fryer.1912:164(.
در سال 1186م 1201/ها انگلي سی ها برای آن كه
ايااران را بااه اتخاااذ رويااه ی دوسااتانه تااری
وادارند ،كشتی شارل دوم را برای حمله به بندر
عباسی فرستادند.و لی زمانی كه ا ين ك شتی به آب
های آن جا ر سيد با يك ناو گان نيروم ند هل ندی
همرا با تعداد زيادی از نيروهای ايرانی كه از
بندر عباسی دفاع می كردند روبرو گرديد.از اين
18

رو بدون آن كه بتوا ند د ست به ا قدامی بز ند،
نا چار به بازگ شت شد (.لوريمر )1011:02،ا ين
ناو گان هل ندی نه برای د فاع از ب ندر عبا سی
بل كه برای ت حت ف شار قرار دادن ا يران به
محا صره ی ب ندر عبا سی پرداخ ته بود.در سال
1181م 1202/ها ا يران از ترس حم له پرتغال يان
رويااه ی متعااادلتری نساابت بااه ايااك در پاايش
گر فت.اعت ماد الدو له پي شنهاد كرد بدهی ا يران
به شركت به صورت اق ساط پردا خت شود و كاال های
ا يران به و سيله ی ك شتی های انگلي سی منت قل
شود،م شروط به ا ين كه ا يك متع هد شود كه ك شتی
های درجه اول خود را بفرستد(.همان)01،
ار از
ات دو نفا
اميم گرفا
اركت تصا
اين دوره شا
در هما
اع ضای تجارتخا نه بندرعبا سی برای ح فظ م نافع
ا يك در ا صفهان ساكن شوند.در عين حال شركت در
تالش بود تا انح صار ابريشم و پشم كر مان را به
د ست آورد(.ه مان جا) تا سال 1101م 1128/ها ا يك
توان ست ن فوذ دو باره ی خود را در در بار ا يران
احيا كند.زيرا در اين سال شركت توانست فرمانی
از سلطان ح سين بگ يرد كه ط بق آن كم پانی می
ااكم
اول از حا
اوری پا
ات فا
ات در ازای دريافا
توانسا
بندرعبا سی اج ناس خود را به او وا گذار ك ند و
از پردا خت هدايا به خان ها و ح كام خودداری
نما يد و در برا بر هر كس كه می خوا ست برای
آن ها در ب ندر عبا سی م شكلی اي جاد ك ند،حمايت
شود(.لوريمر)1011:08،
تا سال 1126م 1162/ها اتفاق خاصی در مورد حضور
انگلي سی ها در ب ندر عبا سی روی نداد.در ا ين
سال در اثر درگيری يی كه بين نيروهای شاهبندر
و انگليسی ها رخ داد او ضاع شهر آشفته و تجارت
تعطيل شد.علت آن بود كه يك انگليسی از ي كی از
سپاهيان شاهبندر خوا ست تا قداره آش را تم يز
ك ند(.لك هارت)1616:222،در طی درگ يری ي كی از
سربازان كشته شد.هناری فااولر(، )Henry Faweller
وا سطه ی كل ت جاری شركت ه ند شرقی انگ ليس در
بندرعباسی به شاهبندر اعتراض كرد .كار به ج نگ
و جدال بين طرفين انجاميد«كشتی جنگی بريتانيا
كه در ك نار شهر لن گر انداخ ته بود ب نا به
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دستور فاولر به خانه شاهبندر آ تش گ شود و يكي
از ح صارهای آن فرو ري خت(».ه مان )112،شاهبندر
حا ضر به م صالحه و م جازات عامالن ق تل سرباز
انگلي سی شد.ا ما انگلي سی ها ق بول نكرد ند و
ن برد دو هف ته دي گر ادا مه پ يدا كرد.لك هارت
مدعی است كه طی اين نبرد شاهبندر و دويست تن
از سربازان وی به ق تل ر سيدند(.ه مان جا)و لی
گزارش های هل نديان به چ نين چ يزی ا شاره ن مي
كن ند(.لك هارت)1616:621،نيرو های ايرا نی پس از
مدتی مو فق شدند تجارتخا نه ی انگلي سی ها را
محا صره كن ند و مانع از ورود آب و غذا به آن
جا شوند.در نتيجه سربازان محصور در تجارتخانه
شراب را با آب شور مخلوط و مصرف كردند كه خود
باعاااااث بيمااااااری در باااااين ساااااربازان
گرديااد(.همااان)112ساارانجام باار اثاار وساااطت
اتالم( ،)Tlamمدير واك در بندر عباسی ،كار باه
م صالحه ك شيد .به اد عای لك هارت قرار شد كه
فاولر هزار تو مان غرا مت ب پردازد(.ه مان جا)
اما به اعتقاد هلنديان قرار شد كه انگليسی ها
دو هاااازار تومااااان بااااه شاااااهبندر وام
بدهند(.همان )621در همين سال حمله افاغنه روي
داد و مدتي ب عد ب ندر عبا سي به ت صرف آن ها در
آمد و عمالً تسلط صفويان بر آن شهر پايان يافت.

1-2محل تجارتخانه و ساختار اداری آن
اروپاييااان محاال سااكونت و انبارهاااي خااود را
 FACTORYمی ناميدند.امروزه فاكتوري به معناي
كارخانه است.اما در آن دوره به نظر مي رسد كه
نزديك ترين مع ني تجارتخا نه با شد.ز يرا كه در
اين مراكز كااليي توليد نمي شد بلكه اين مراكز
م حل مباد له كاال بود ند.در اب تدا م حل شركت در
بندرعبا سی زمي نی بود كه از سوی ع باس اول به
آن وا گذار شده بود و مابين ت جارت خا نه های
فرانساااااااااه و هلناااااااااد قااااااااارار
دا شت (.لوريمر)1011:126،ب عدها در غرب شهر در
نزدي كی در يا برای خود خا نه يي ساختند «:از
نقا شی دو بروين مع لوم می شود كه تجارتخا نه
ً عظيم بود بود كه در راهرو آن به
بنايی نسبتا
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سوی ساحل باز می شده است .بادگيری بزرگ در وسط
سقف آن نمايان می باشد .بدون شك وسط اين بنا
ح ياط و سيعی و جود دا شته كه برای بار كردن
چهارپا يان يا تخل يه بار آن ها منا سب بوده
ا ست .سنبوق( نوعی قايق كه از لنج كوچكتر و از
قايق های مع مولی بزرگ تر بود).از مرداب كوچكی
وا قع در نزدي كی ب نا به ك شتی بار ح مل مي كرده
يااا در آن آب ساااكت بارهااا را پياااده ماای
كردند(».لكهارت)1616:166،
ااختمان
ان سا
ان ،ايا
ايش از ايا
ار پا
اه فريا
اه گفتا
با
كاروانسرا بود .به عقيده ی او هندی هايی كه به
عنوان خدمتكار در آن جا كار می كردند ،دروازه
های آن را به ع نوان خدايی كه به آن ها خ ير و
بركت می بخشد پرستش مای كردناد)Fryer-1912:159(.
گويا ساختمان ايك زيباترين و مستحكم ترين بنا
در بندرعبا سی بوده ا ست(.همان جا) عالوه بر ا ين
ساختمان ،شركت در اي سين،منطقه يی خوش آب و
هوا كه آب ب ندر عبا سی از آن جا تامين می
شد،باغی داشته است(.لكهارت)1616:166،
اعب
اام شا
اا تما
اال 1112م1212-6/ها
ايش از سا
اا پا
تا
تجارتخا نه ی شركت در ا يران به و سيله ی مدير
شركت در ب ندر عبا سی اداره می شد و چون بي شتر
او قات ا ين مدير در آن جا ساكن بود شعب دي گر
در شهرهای تبر يز و ا صفهان تعط يل بود.در ا ين
سال كرادوك  ،مدير تجارتخا نه ،به دل يل بدی آب
و هوای ب ندر عبا سی بي شتر او قات در ا صفهان و
ااال
ااا سا
ااوريمر)1011:126،تا
ااود(.لا
اايراز با
شا
1182م 1206/ها در تجارتخا نه يك يا دو ن فر به
عنوان كارمند مشغول به كار بود ند.در اين سال
بعد از ورود جان گيبس()John Gibbsمدير جديد باه
ب ندر عبا سی برای او چ هار م عاون تع يين گرد يد
كه بر ح سب اولو يت در م شاغل شان می توان ستند
در هنگااام غيباات يااا ماارگ ماادير جانشااين او
گرد ند(.ه مان جا)در سال 1181م 1202/ها از سوی
اداره ی مر كزی سورات فر مانی صادر شد مب نی بر
ا ين كه دو ن فر از م عاونين با يد به ع نوان
كنسول در اصفهان ساكن شوند(.همان جا)
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در سال 1102م 1126/ها ا صفهان به ع نوان مر كز
آ موزش كات بان جد بد شركت انت خاب گرد يد.در سال
ب عد به نماي نده ا يك در ا يران اخت يار داده شد
تا از م يان ا صفهان و ب ندر عبا سی هر جايی را
كه ما يل ا ست برای سكونت انت خاب ك ند.در ه مان
سال عالوه بر چهار معاون ،چهار نويسنده نيز بر
كااااااادر اداری تجارتخانااااااه افاااااازوده
اا
اال 1102م1121-1/ها
اوريمر)1011121،در سا
اد(لا
شا
د ستور داده شد كه ف قط م عاون شركت در ا صفهان
بما ند.از ا ين روی مديريت شركت به ب ندر عبا سی
انت قال يا فت.در سال ب عد دو ن فر از معاو نان
مدير به ع نوان نماي ندگان شركت به م شهد و
تبر يز فر ستاده شدند.در سال 1101م 1128-0/ها
ن يز د ستور داده شد كه شعبه ا صفهان به ع نوان
شعبه ی مركزي ايك در ايران باشد(.همان جا)اين
مركزيت تا پايان دوره ی صفويه ادامه يافت.

 1-6مديران شركت هند شرقی انگليس در
بندر عباسی
در مورد مديران شركت در ب ندر عبا سی متا سفانه
اطال عات ا ندكی در د ست دار يم.در بر خی از م نابع
تنها به اسم آنان اشاره شده و از عملكرد آنان
آگاهی چندانی نداريم.اولين مديری كه ما از وی
اطالعاتی در دست داريم كرادوك ( )Craddickاست.وی
در سااال 1112م 1212-6/هااا اياان مقااام را در
اخت يار دا شت.دوران ت صدی او ه مراه با تغي ير
مركز يت ا يك از بندرعبا سی به شيراز و ا صفهان
اا
اال 1110م1282/ها
اوريمر )1011:02،در سا
اود(لا
با
ااه در
ااوان مديرتجارتخانا
ااه عنا
اات( )Roltبا
رولا
بندرعباساای منصااوب شااد.وی بااا معاااون خااود
يونگ()Youngدرگيار باود.تاا ايان كاه در ساال
1116م 1281/ها توان ست م عاون خود را به ات هام
اختالس از بندر عباسی به ساورات بفرساتدCarre-(.
 )vol:III-p:803در ساااااااال 1182م1201/هاااااااا
پيتيت()Pettitاين منصب را در اختيار داشات و در
منابع فقط به تالش های وی برای دريافت سهم ايك
از عااوارض گمركاای بناادر عباساای اشاااره شااده
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اسااات(.هماااان)02،در ساااال 1101م1122-1/هاااا
برنگيون()Brangionعهاده دار ايان مقاام باود.در
همين دوره اعراب مسقط بندر كنگ را مورد تاراج
و بناادر عباساای را در معاارض تهديااد قاارار
دادند)Milles.1960:219(.در ساال 1108م1120-12/هاا
بيرو يل به ع نوان مدير شعبه ب ندر عبا سی به
ايران آمد (.لوريمر)1011:122،از فعاليت های وی
اطالعی در دست نيست.در سال 1118م 1162/ها بيفيس
ا ين پ ست را برع هده دا شت كه با يع قوب سلطان
 ،حاكم ب ندر عبا سی درگ ير بود.يع قوب سلطان كه
اي را
ادر عباسا
ات بنا
اب حكوما
اام منصا
ان هنگا
در ايا
برعهده داشت از سوي دولت مركزي براي دفع حمالت
ا عراب م سقط ز ير ف شار بود.از آن جايي كه د فع
اين حمالت بدون يك نيروي دريايي كارآمد ناميسر
ايان
اديان و انگليسا
ان رو او از هلنا
اود از ايا
با
خواست تا براي حمله به مسقط كشتي در اختيارش
قرار ده ند.ا ما آن ها حا ضر به پذيرش ا ين
درخواسااات يعقاااوب سااالطان نشااادند.در ساااال
1126م 1162/ها فاولر مدير تجارتخا نه بود .در
زمااان وی بااين نيروهااای انگليساای و شاااهبندر
كه پيش از ا ين بدان
درگ يری هايي رخ داد
اشاره شد(.لكهارت)1616:622،
در پا يان ا ين مب حث الزم ا ست در مورد صادرات و
واردات ايك نيز توضيحاتی ارائه گردد.از مقدار
صادرات و واردات شركت در دوره ی صفويه آ ماری
در د ست ني ست.ه مان گو نه كه ا شاره شد فر ير در
سال 1111م 1288/ها تجارت انگليسی ها را بسيار
ا ندك تو صيف كرده ا ست.در مج موع به دليل بر تری
هلنديان در اين دوره بيشتر تجارت خارجی ايران
از طر يق آن ها ان جام می گر فت.م هم ترين ا قالم
صادراتی ايران به وسيله ی ايك عبارت بودند از
:ابري شم ،پ شم كرمان ،شراب و عرق شيراز،پ سته و
خ شكبار و م هم ترين واردات آن ع بارت بود ند
از:ا نواع پارچه،رنگ ،سرب،حلبی و باروت كه از
انگ ليس وارد می شد و چوب صندل،آبنوس،عاج ،شكر
و پارچااه هااای نخاای كااه از هندوسااتان ماای
آمد(.لكهارت)1622:166،
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-2تجارتخانااه ی هلنااديان در بناادر
عباسی
-2-1هلنديان در بندر عباسی
با تا سيس شركت ه ند شرقی انگ ليس هل نديان ن يز
كه تازه خود را از سلطه ی ا سپانيا ن جات داده
بودند برای تجارت با مشرق زمين شركت هند شرقی
را بن يان نهاد ند.ا ين شركت در سال 1122م-11/
 1212ها برای سفر در يايی به هند شرقی از سوی
صاااااحبان كشااااتی هااااای هلناااادی تاساااايس
گرديد)Belgrave.1972:14(.اين شركت را باه اختصاار
واك( )VOCكه مخفف Verenigde Ostindische Copmaniaبود
اال
ايش از سا
اا پا
اور)1612:0،تا
اد(.فلا
ای ناميدنا
ما
اران
اه ايا
اي با
اتی يا
ايچ كشا
اا واك ها
1166م1262/ها
نفر ستاد .شايد دل يل آن ت سلط پرت غالی ها بر
هرموز و راه های تجاری ايران باشد.در اين سال
اولااين كشااتی واك بااه نااام فااان هوساادن( van
)Heusdenوارد بندرعباسی شد .در هماين ساال واك
ً
توان ست با ع قد قراردادی با ع باس اول ر سما
ااااز
اااود را آغا
ااااری خا
اااای تجا
ااات ها
فعاليا
كنااد(.همااان)11،ورود هلنااديان موجااب نگراناای
انگلي سيان گرد يد.ز يرا آن ها می پندا شتند با
می توان ند انح صار ت جارت
ا خراج پرتغال يان
خارجی ا يران را به د ست اور ند.ا ما اك نون با
رقي بی به مرا تب قوی تر ازپرت غال رو برو شده
بودنااد.عباااس اول از ورود هلنااديان اسااتقبال
كر .هدف او از ت شويق هل نديان برای ت جارت با
ا يران اي جاد مواز نه ی قدرت با انگلي سی ها
بود)Maathee.1999:109(.از اين رو در فرماانی كاه
برای ا مام ق لی خان فر ستاد هل نديان را از
تماااامی عاااوارض از جملاااه راهاااداری معااااف
كرد(.فلور)1621:22،
رياست نخستين گروه از هلنديان را فردی به نام
ااده
اار عها
اايچ()Hubert Visnichبا
ااس نا
ااوبرت ويا
ها
دا شت (.سايكس)1611:211،ك سی كه دو سال ب عد به
ع نوان او لين نماي نده ی واك در ب ندر عبا سی
من صوب گرد يد(.ف لور-1621:18،آژ ند)1682:216،وی
به فرمان يان پيترز كوئن( )Jan Pieters Coenحكمران
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كل باتاو يا مامور اي جاد شعبه يی از واك در
ب ندر عبا سی بود.او در 22ژو ئن 1166م 2/رم ضان
 1262ها ه مراه با كاال هايی با ك شتی فان هو سدن
ابتدا به هرموز رفت.بعد از تصرف هرموز از سوی
نيرو های صفوی-انگلي سی چ يزی جز ويرا نه از آن
باقی نما نده بود.از ا ين رو و يس نيچ به ب ندر
عباسی رفت(.فلور )1621:10،با تاسيس تجارتخانه
ی هلنااااديان در بناااادر عباساااای در سااااال
1126م1262/ها(لوفت )1682:18،تالش آنان برای به
د ست آوردن امت يازات ت جاری ن يز شروع گرد يد.دو
امت ياز مه می كه آن ها در پی آن بود ند ي كي
انح صار ت جارت ابري شم و دي گری عدم پردا خت
عااااوارض گمركاااای بااااود(.صااااالح محمااااد
اا
ااس اول آنها
ارگ عبا
اس از ما
اد)1011:20،پا
العابا
توان ستند موقع يت خود را در ب ندر عبا سی تح كيم
بخ شند.آن ها مو فق شدند ت جارت ادو يه با ا يران
را درد ست بگير ند(.ويل سن)1618:162،ماندل سو كه
در سال 1168م 1218/ها از بندر عباسی ديدن كرده
می نوي سد كه هل نديان در آن جا به طور كا مل
ا ستقرار ياف ته ا ند و فل فل و زع فران و گل پر و
ساير ادويه خود را در تمام ايران به فروش می
رسانند(.همان)161،
اان
اديان خواها
اوذ ،هلنا
ازايش نفا
اوازات افا
اه ما
با
ااال
ااا در سا
ااد.آنها
ااتری بودنا
ااازات بيشا
امتيا
1112م1222/هااا يااك ناوگااان دريااايی را بااه
فرمانااادهی بلاااوك( )Blockباااه خلااايج فاااارس
فرستادند(.لوفت)1682:21،آنها خواستار استرداد
چهااار هاازار و نهصااد تومااان پااولی شاادند كااه
ايران يان پيش از ا ين از نماي ندگان واك به
اااااه
ااااای گرفتا
اااااوارض گمركا
اااااوان عا
عنا
بودند (.لوريمر )1011:12،مولف دور القواسم اين
مبلااغ را وام هلنااديان بااه ايرانيااان ماای
دا ند (.صالح م حد العا بد )1011:61،ب لوك ق شم را
ت صرف كرد.از ا ين رو ع باس دوم نا چار به پذيرش
ارای
اوك را با
از بلا
اديان نيا
اد.هلنا
اذاكره گرديا
ما
مذاكره به دربار صفوی فرستادند.او توانست پيش
از مرگش كه در ا صفهان روی داد امت ياز صادرات
از هر يك از ب نادر ا يران را بدون پردا خت
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عوارض گمركی به دست آورد(.همان جا) با به دست
ار
اديان با
الطه هلنا
اد سا
ااز جديا
ان امتيا
آوردن ايا
بازارهای ايران بيشتر شد.در سال 1122م1212/ها
يك ناو گان مت شكل از ده ك شتی بزرگ ه مراه با
كاال های فراوان به ب ندر عبا سی وارد شد.در سال
ب عد ناو گانی مت شكل از يازده ك شتی با كاال هايی
به ارزش صد هزار ل ير انگ ليس به ب ندر عبا سی
ر سيد .ورود ا ين ناو گان بزرگ به ت جارت ا يك در
بندرعبا سی صدمات فراوان وارد كرد.در سال-6
1122م1212/ها كشتی ها محموله يی به ارزش صد و
بيست هزار ليره به بندر عباسی وارد ساختند كه
ت جارت انگلي سی ها را در آن جا با شك ست كا مل
روبرو ساخت(.لوريمر)1011:11،
«تو نوت» سياح فران سوی كه در سال 1116م-1/
1216ها از بندر عباسی ديدن كرده می نويسد:
«هل نديان در ب ندر[عبا سی] اق تدار و ت سلط كا مل
دار ند و ن فوذ و اعت بار آن ها در آن جا به قدری
ا ست كه چ ند روز پيش حاكم بندر،فرما نده هل ندی
ها را بر سر مو ضوعی رنجا نده بود و فرما نده
مزبور بيرق هلند را پايين آورده پاره كرد.شيخ
از ترس نزد فرما نده رف ته و پس از دادن پي شكش
های ز ياد با ع جز و الت ماس از او درخوا ست
نمااااااااااود كااااااااااه بياااااااااارق را
برا فرازد(».ويل سن)1618:161،او در ادا مه می
نوي سد كه در ب ندر عبا سی ف قط شش ك شتی و جود
دارد.چ هار تا از آن هل نديان و دو تا از آن
ا عراب و ارام نه(.ه مان جا)هل نديان از ح مل
مسافران فرانسوی از ترس آن كه مبادا«بر مسايل
مر بوط به ت جارت ا طالع حا صل نماي ند» به ه ند و
جاهای ديگر خودداری می كردند(.همان جا)
از آن جايی كه تجارت با ايران در اين دوره در
د ست هل نديان بود آ نان با هر قيم تی كه می
خواسااتند تجااار ايراناای را وادار بااه خريااد
كاال های خود می كرد ند.در سال 1111م 1288/ها
برای وادار كردن ت جار ايرانی به خر يد كاال به
قي مت پي شنهادی خود،محمو له دو ك شتی را آ تش
زد ند.آن ها تهد يد كرد ند چنان چه ت جار بق يه
محموله را به آن نرخ نخرند ،آن را نيز آتش می
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زنند.از از اين رو تجار ايرانی ناچار به خريد
آن كاال ها گرديد ند (.لوريمر)1011:121،راه دي گر
مج بور كردن ت جار به خر يد كاال فروش ز ير قي مت
كاال در شهر های بزر گی هم چون ا صفهان و شيراز
ً از ه مان اج ناس
بود.از آن جايی كه ت جار عمو ما
در انبارهای خود داشتند اين كار می توانست به
قي مت ورشك ستگی آ نان ت مام شود(.ف لور)1611:22،
در هر حال در سال 1111م 1288/ها آن ها بيش از
پنجاااه هاازار تومااان كاااال از ايااران صااادر
كرد ند.كاال های صادراتی آن ها ع بارت بود از
مخمل،ابريشم خام و غيره(.لوريمر)1011:121،
گو يا در سال 1118م 1280/ها م يان حاكم ب ندر
عبا سی و مدير واك ك شمكش در گر فت.ز يرا حاكم
خواهان هدايای بيشتری از واك بود.هلنديان خود
را م سلح ساخته آ ماده خروج از ا يران شدند.ا ما
اع تراض آن ها بر شاه موثر وا قع گرد يد .شاه
سليمان فر مان داد كه حاكم ا جازه دخا لت در
امااور بازرگااانی يااا بازرگانااان هلناادی را
ندارد(.فلور)1611:08،در سال 1181م 1201/ها بار
ديگاار بااين ايااران و هلنااد اخااتالف بااروز
كرد.هل نديان از ايران يان شكايت دا شتند كه به
آن ها ابري شم نامرغوب تحو يل می ده ند.و لی در
در بار ا يران ك سی به شكايت آ نان ر سيدگی ن می
كرد.از ا ين رو واك چ هار ك شتی جن گی به خ ليج
فارس فرستاد.اين كشتی ها بندر عباسی را گلوله
باران و جزا ير ق شم وهر موز را ت صرف كرد ند.از
آن جايی كه ايران فاقد نيروی دريايی بود براي
رفع اختالف حاضر به مذاكره شد.هلنديان فردی به
نام وان هاول( )Von Huvleرا بارای ماذاكره باه
ا صفهان فر ستادند.وی پس از چ ند سال سرگردانی
در آن جا بدون به د ست آوردن نتي جه يی خاص
ناچار به بازگشت شد (.سانسون )1611:112،گلوله
باران ب ندر عبا سی م صادف بود با ز مانی كه
انگلي سی ها برای گرفتن سهم خود از درآ مد
گمر كی بندرعبا سی يك ك شتی جن گی به آن جا
فرستاده بودند.فسايی در اين مورد می نويسد كه
هل نديان عالوه بر ق شم و هر موز به جزاير كيش و
خارك ن يز حم له برد ند و آن دو جز يره را ت صرف
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كردند.آنها چندين بنا در جزيره ی خارك و بندر
عباساای ساااختند.از جملااه آنهااا بنااايی بااود
كه« تاكنون ع مارت ح كومتی ب ندرعباس م شهور به
ع مارت ول نديزی ا ست(».ف سايي )1611:181،من ظور
از ع مارت ول نديزی ه مان ع مارت كاله فرن گی ا ست
كه در جای خود به آن ا شاره خوا هد شد.ع باس
ااال
ااه سا
ااوط با
ااه را مربا
اان واقعا
ااال ايا
اقبا
1181م 1201/ها می دا ند .به اعت قاد او هل نديان
اتی
ايزده كشا
اد و سا
ارف كردنا
ای را تصا
ادر عباسا
بنا
ايرا نی را توق يف كرد ند .شاه سليمان ع نوان كرد
تا ز مانی كه نيرو های هل ندی از م ناطق مت صرفی
خارج نشوند حاضر به انجام هيچ گونه مذاكره يی
ني ست.هل نديان ن يز كه از يك سو با كاهش ن فوذ
خود درا يران و از سوی دي گر با قدرت يابی
دو باره ی انگلي سی ها در خ ليج فارس رو برو
بود ند پس از  11ماه در  18ژو ئن 1182م 21/ر جب
 1201ها ق شم و دي گر م ناظق مت صرفی را تخل يه
كرد ند(.آ شتياني )1628:02،و لی م نابع دي گر هيچ
اشاره يی به تصرف بندر عباسیِ از سوی نيروهای
هل ندی ن می كن ند.ع باس اق بال دل يل بروز ا ين
درگيری را خودداری شاه سليمان از فروش ابريشم
به زير قيمت سابق می داند(.همان جا)اعمال خود
سرانه هلنديان و تهديد حمالت پی در پی آنان به
ب نادر ا يران ،با عث كاهش ن فوذ آ نان در در بار
ا يران گرد يد .به گو نه يي كه ب عد از د يدار
سلطان ح سين از مر كز ا يك در ا صفهان هل نديان
ن يز از او خوا ستند تا از مر كز آ نان بازد يد
كنااد.ولاای ساالطان اياان درخواساات آنهااا را
نپذيرفت.مدتی بعد«وقتی اجازه خواستند كه برای
اا
اه ای بنا
ادرعباس قلعا
اود در بنا
اافع خا
اظ منا
حفا
كننااد،دولت از اعطااای [آن حااق نيااز] امتناااع
ورزيد(».ويلسن)1618:116،
در ابتاادای رقاباات تجاااری هلنااد بااا انگلاايس
هل نديان بر تری دا شتند و مر كز ت جاری آن ها در
بندر عباسی بيشتر ف عال بود.آنها با ارزان تر
فروختن كاالهای خويش رقبای خود را از ميدان به
در می كرد ند.در ز مان ع باس دوم واك كاال های
مختلااف اروپااايی و بيشااتر اجناااس و محصااوالت
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هندو ستان را به ا يران وارد می كرد.كاال های
واردا تی بي شتر شامل ماهوت های ه ندی به ر نگ
های مخت لف و دي گر مح صوالت ه ندی مان ند ادو يه،
ق ند،نيل،چوب های قيمتی،عطريات،نقره ،سرب،مس و
پارچاااه هاااای ابريشااامين ساااورات و سااااحل
كروماندل( )Coromandelو مانند آن باود.واك هايچ
گونااه عااوارض گمركاای باارای واردات خااود نماای
پرداخت.ولی مجبور بود كه الاقل سالی ششصد بار
ابري شم به قيم تی كه دو لت صفوی تع يين می كرد
ب خرد.ا ين تع يين قي مت ه مان طور كه ا شاره شد
موجااب درگيااری هااايی بااين ايااران و هلنااد
گرد يد.ب نابراين هل نديان از صادرات خود سود
چندانی نمی بردند .عالوه بر ابريشم ،مخمل،پارچه
های ابري شمی  ،قالی و به خ صوص م يوه و شراب و
گاهی نيز چينی های ا يران كه در كرمان و م شهد
ساخته می شد از ا يران به هندو ستان و ارو پا
صادر می شد(.همان)02،
ي كی دي گر از ا قالم صادراتی پ شم بز كر مان
بود.ا ين پ شم ها به و سيله ی نمايندگانی كه در
كر مان بود ند خر يداری و سپس به ب ندر عبا سی
منت قل و از آنجا صادر می شدند .برای خر يد اين
پشاام هااا هميشااه بااين واك و ايااك رقاباات
بود(.فل سفي)1611:122،هل ندی ها مدتی ن يز از
هرموز و ب ندر عباسی سنگ مرمر و سنگ های گران
قي مت دي گر به هندو ستان و جاوه می برد ند.و لی
چون دولت صفوی با اين كار مخالفت كرد به جای
آن ن مك صادر كرد ند.ن مك ا يران با ك شتی های
اای
اام ما
اان ها
ااين و ژاپا
ااا چا
ااا تا
اادی حتا
هلنا
ااال
ااه در سا
اار كا
ااور)1612:12:كمپفا
اات(.فلا
رفا
1182م 1201/ها از بندر عباسی ديدن كرده است می
نوي سد كه هل نديان توان ستند مواف قت ا يران را
برای وارد كردن كاال هر سال تا حدود بي ست و
پنج هزار تو مان بدون پردا خت عوارض گمر كی به
د ست آور ند و قرار شد ا گر بيش از ا ين م قدار
اات
ااال ماليا
ات كا
اد قيما
اد ده درصا
ااال وارد كننا
كا
بپرداز ند.وی در ادا مه می نوي سد كه حدود ارزش
كاالهايی كه به وسيله ی هلنديان به ايران وارد
ماای شااد از بيساات هاازار تومااان تجاااوز نماای
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كرد(.كمپ فر)1612:112،ط بق ا سناد هل نديان برای
هاار بااار چهااار غاااز بيگاای ماليااات ماای
گرفت ند(.ف لور )1621:20،ما همچ نين اطال عاتی در
مورد م قدار فروش ساالنه واك در ب ندر عبا سی
در اواياال سااده ی 18م در دساات دارياام(.جاادول
ضميمه)(ف لور )1611:02،پس از ورود ورود ك شتی
واك به ب ندر عبا سی هل نديان از طر يق نا مه به
ت جار بزرگ در شهرهای دي گر ا طالع می داد ند
 .حاجی عبدالر ضا و حاجی ع بدالوهاب دو تن از
ت جار بزرگ بود ند.آن دو ساكن شيراز و ي كی از
طاااارف هااااای اصاااالی معاملااااه بااااا واك
بود ند(.ه مان)22،ت صميم به فروش كاال را می
باي ست شورای واك در ب ندر عبا سی تاي يد می
كرد.ا ين شورا مت شكل از مدير و نماي نده ی
اان
ااونين او و بازرگانا
ازی واك،معا
اداره ی مركا
هل ندی ساكن در بندرعبا سی بود .شورا می باي ست
م سائلی هم چون قي مت های سال ق بل،ورود ا ين
كاال ها به و سيله ی بازرگا نان دي گر تا آن ز مان
و ن يز و ضعيت قي مت ها در ا صفهان را در ن ظر می
ات
ای بايسا
افهان ما
اعبه ی اصا
ان رو شا
ات.از ايا
گرفا
ماها نه فهر ست قي مت های ت عداد و يژه يي از
كاالهااااا را بااااه بناااادر عباساااای ماااای
فر ستاد(.ه مان)21،در پا يان با يد گ فت ديو يد
مور گان می نوي سد كه هل نديان در ا ين دوره در
بندرعبا سی يك كارخا نه ی ادو يه سازی اي جاد
كرده بودند.ولی منابع ديگر به ويژه هلندی به
آن ا شاره يي ندار ند .شايد ذ كر ا ين مط لب نا شی
از ا شتباه م ترجم با شد.ز يرا ه مان گو نه كه
ا شاره شد ارو پايي ها مر كز بازر گانی خود
دربندر عباسی را  FACTORYمی خواندند.

 2-2جايگاه واك در بندر عباسی
مقر واك در ابتدا در جنوب غربی شهر و در كنار
تجارتخانااه ی ايااك و نزديااك بااه تجارتخانااه
فران سوی ها قرار دا شت(.فل سفي )1611:122،در
سااال 1108م1120-12/هااا(لكهااارت 1616:166،يااا
1122م1111/هااا (فلااور )1612:0،ياااكوبس هااوگ
كامر( )Jacobos Hoogkamerمدير واك در بندر عباسی
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در آ خرين ب خش شرقی شهر ساختمانی دي گر ب نا
كاارد.دوبااروين سااياح هلناادی آن را زيباااترين
ساختمان شهر می دانست«.خانه ای كه به شركت ما
[واك] تع لق دارد ،در سمت شرق وا قع ا ست.ا ين
خا نه ب سيار بزرگ ا ست و انبار های عالی برای
مه مات دارد .بين ا تاق كه پن جره های آن و ن يز
م حل اقا مت ر ئيس كه به در يا باز می شوند،
اا
ااق ها
اود دارد.اتا
اايی وجا
اكوه زيبا
ارو پرشا
راها
بوسيله اين پنجره ها با مطبوع ترين هوای دنيا
تهويه می شود(».لكهارت)1616:166،
ا ين مر كز در حقي قت يك دژ بود«چنان كه می
توانست در برابر گروههای مهاجم غارتگر مقاومت
كند (».فلور)1612:0،اين مركز محل انبار انواع
اان و
اه ايرانيا
اود كا
ااری با
از تجا
اا و مراكا
كاالها
بازرگانااان باارای خريااد كاااال بااه آنجااا ماای
رفت ند(.ه مان جا)ايران يان آن را « كاله فرن گی»
می ناميدند.سديد السطنه توصيف بسيار جالبی از
آن ارائه داده است:
«از طرف م شرق و م غرب و شمال م حاط ح صاری ا ست
مرت فع از ا ضالع ارب عه چ هار برج مح كم دا شت.دو
برج آن ب عد از اما مان م سقط به فروش ر سيده و
انبار تجار شده،از طرف جنوب عمارت دو طبقه ای
ب نا گرد يده طب قه تح تانی مخ صوص ان بار كاال ها و
طب قه فو قانی اجارت گاه بود با ا طاق هايی با
نهايت عرض و وسعت و همه ابنيه با ساروج و سنگ
ب نا شده و چوب ساج ،م عروف به شاه چوب در آن
ب كار برده ا ند.ب عد از انق ضای سه قرن  ،ه نوز
اديم
اون از قا
ات.چا
اود اسا
ات موجا
ات رهانا
اا نهايا
با
ن شيمنگاه حكو مت عبا سی گرد يده از ان هدام م صون
ما نده ا ست .عرض ف ضا از د يوار شمالی تا اول
ساختمان  122قدم،طول د يوار از سمت م غرب تا
م شرق  [22قدم می با شد](».مح مد ع لي خان سديد
السلطنه)1616:211،
اين ساختمان نزديك به ساحل ب نا گرد يده بود و
اك نون از آن به ع نوان حوزه علم يه ا ستفاده می
شود.در سال 1122م 1261/ها كه و يس نيچ ر ئيس
مر كز بود برای آن كه بتوا ند مراودات ت جاری
هلنديان با شاه را به سهولت انجام دهد  ،شعبه
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اصلی شركت را در اصفهان قرار داد و خود رياست
آن و سرپرستی هئيتی مركب از چهار تاجر هلندی
و سه نفر مباشر كه در حكم شورای امور ت جارتی
هلناااااد در اياااااران باااااود،بر عهاااااده
گر فت(.ف لور )1621:21،شعبه ی ب ندر عبا سی ن يز
برای ن ظارت در ورود و خروج كاال ها و مر كز
بايگااانی شااركت در نظاار گرفتااه شااد(.همااان
جا)نماي ندگی واك در ا يران می باي ست با سه
مر كز ارت باط دا شته با شد؛آن سه مر كز ع بارت
بودند از :شاه ايران،حكران كل باتاويا و روسای
واك در هل ند .ا مور ا ين نماي ندگی به طور كا مل
تحت نظارت شعبه ی واك در سورات بود و از طريق
دستوراتی كه از رئيس شركت در سورات دريافت می
شاااااد باااااه وظاااااايف محولاااااه مااااای
پردا خت(.ه مان)22،هل نديان عالوه بر ب ندر عبا سی
و ا صفهان  ،مدتی در شيراز و الر ن يز كه راه
كاروان رو م يان ا صفهان و ب ندر عبا سی بود،
تجارتخانه يی ايجاد كردند(.فلور )1612:11،اين
شعبات عالوه بر كارم ندان هلندی ،عده يی ايرا نی
نيز در استخدام خود دا شتند كه به ع نوان منشی
يا مترجم كار می كردند(.فلور)1621:22،

 2-6مديران واك در بندر عباسی
اات
ادر عباسای اطالعا
اای واك در بنا
اورد روسا
در ما
چندانی نداريم و آن چه موجود است تنها به سال
ريا ست آن ها ا شاره دارد.ه مان گو نه كه ا شاره
شااااد،اولين آنهااااا هااااوبرت ويااااس ناااايچ
بود(.فلور )1612:211،در اواخر حكومت عباس دوم
فردی به نام ه نری بوان و يچ ا ين من صب را بر
ع هده دا شت .با مرگ وی هوبر دولرس ،سفير فوق
العاده واك نزد عباس دوم ،به عنوان مدير جديد
اه
اود با
اافرت خا
اد مسا
اور شا
اد.او مجبا
اده شا
برگزيا
بندرعبا سی را به تعو يق بي ندازد.ز يرا در ه مين
ز مان ع باس دوم ن يز درگذ شت.او تا ج لوس شاه
سليمان و تجديد قرارداد با او،در اصفهان باقی
ماناااد و پاااس از آن باااه بنااادر عباسااای
رفت(.فلسفي )1611:121،پس از سال 1121م 1116/ها
ياكوبس هوگ كامر به ع نوان مدير واك در ب ندر
عبا سی برگز يده شد.لك هارت به ا شتباه سال های
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حكو مت او را بين  1108تا 1121م 1128/تا 1116ها
ذكر كرده است(.لكهارت )1616:162،ولی هوگ كامر
اوق
افير فا
اوان سا
اه عنا
اا با
اال 1121م1116/ها
در سا
ال عاده به ا يران آ مد(.ف لور )1611:21،پس او
با يد ب عد از ا ين سال ا ين م قام را به د ست
آورده باشد.
در ساال 1121م1110/هاا فارانس كاساتالين ( Frans
 )Castelijnمدير واك باود.وی باا ميار مرتضای از
ع مال شاه درگ ير بود.م ير مرت ضی از واك خوا ست
تا كاال هايی به ارزش چ هار هزار تو مان به او
بدهاااد تاااا او بازرگاناااان ديگااار را آزار
ندهد.ادعای مير مرتضی از آن جا ناشی می شد كه
سلطان ح سين در سال 1122م 1111/ها ط بق فر مانی
انح صار خر يد كاال های واردا تی هل ند را به دو
برادر واگذار كرد .حال او برای خود اين انحصار
اكايت
اار شا
اه دربا
اتالين با
اد.كاسا
ای شا
ال ما
را قائا
كرد.و لی به سبب مرگ اعت ماد الدو له حامی م ير
مرتضی او نيز موضوع را رها كرد(.همان )26،بعد
از كاستالين ،ويلام بااكر يااكوبس( Willem Backer
 )Jacobezبه عنوان مدير واك در بندر عباسی باه
كار مشغول شد.او با معاون خود مكاری يونيو در
اصاافهان اخااتالف داشاات.اخااتالف آن دو از سااال
1112م 1122/ها بروز كرد.م كاری مدعی بود كه
ياكوبس ق صد جان او را دارد .ياكوبس هم م كاری
را به عدم انجام وظيفه متهم می كرد.ياكوبس با
ا ين بها نه كه م ترجم واك ق صد جان او را كرده
است به مقامات ايرانی پناه برد و با اين كار
خود ضربه سنگينی بر اعتبار واك در ايران وارد
كرد(.همان)61،
باتاو يا از او ضاع ا يران به دل يل درگ يری های
ااال
اان رو در سا
ااود.از ايا
اای با
اااری ناراضا
مكا
1112م1121/هاااا هينااادريك خرسااايوس( Hendrick
)Crausiusبه جای ياكوبس به عناوان مادير واك در
ب ندر عبا سی من صوب گرد يد.او مامور بود « تا
آنجا كه می تواند هرچه بيشتر پول هايی را كه
م كاری به شاه وام داده بود  ،باز پس بگ يرد.او
همچ نين می باي ست بكو شد تا تعلي قه مر بوط به
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بازر سی كاروان ها را ل غو ك ند(».ه مان )10،
باتاويا اميدوار بود خرسيوس بتواند واك را از
ات هام صدور غير قانونی طال تبر ئه ك ند.زيرا در
غ ير ا ين صورت شاه دل يل قانونی برای ل غو
امت يازات واك در اخت يار دا شت(.ه مان جا) و لی
گويا خرسيوس به بندر عباسی نرسيد.زيرا در سال
1111م1128/هااا يااوان يسااواكيتالر( Yoan Yasva
)Ketelaarسفير فوق العاده برای حل اختالف تجااری
ا يران و هل ند به ع نوان مدير واك برگز يده
اادی
اه 1118م/جما
ااه ما
اا ما
اان )06،وی تا
اد(.هما
شا
اال خر 1162ها در ا ين م قام باقی ما ند.در ا ين
تاااااااااااريخ وی در بندرعباساااااااااای در
گذ شت(.ف لور)1611:160،وی در ز مانی كه ا عراب
مسقط حمالت خود رابر بندر عباسی و جزاير اطراف
شدت بخ شيده بود ند از سوی مقا مات ايرا نی برای
واگذاری كشتی به آنها تحت فشار قرار گرفت.ولی
او حا ضر به وا گذاری هيچ ك شتی يی ن شد(.ه مان
جا) با مرگ ك يتالر شورای واك در ب ندر عبا سی
آدريان وان بيسوم( )Adria Van Biesumرا به عنوان
جانشين موقت او برگزيد.
از سال  1110تا1122م 1161/تا  1161ها يان
اوتس()Jan Otesمدير واك در بندر عباسای باود.در
سال  1121م 1161/ها ب لوچ ها ب ندر عبا سی را
مورد حم له قرار داد ند.هل نديان با آ گاهی از
ت هاجم آ نان خود را برای د فاع در برا بر آن ها
آ ماده كرد ند.در ا ين حم له واك نزد يك به بي ست
هزار ليره زيان ديد(.فلور)1612:02،او نيز چون
كيتالر برای د فع حمالت ا عراب از سوی دولت صفوی
ت حت ف شار بود(.ه مان )20،در سال 1122م 1161/ها
ادر
ادير واك در بنا
اه( )Joan Krouseما
اان كروسا
يوها
عباسی بود(.همان)201،گويا كروسه درسال بعد می
ميرد و به جای او پيتر اتالم( )Pieter Tlamبه طور
موقااات ماااديريت واك را بااار عهاااده مااای
گيرد(.همان)210،او نيز همچون مديران پيشين با
كارگزاران دو لت ايران در گير بود .به و يژه كه
حاال افاغ نه ن يز به ا يران حم له كرده بود ند و
برای خود از هل نديان درخوا ست سهمی می كرد ند.
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پيتر اتالم در همان سال مرد و به جای او هرمان
د باكوس( )Hermanus De Backosبه طور موقت مديريت
واك را برعهده گرفت(.همان)621 ،

-1تجارتخانااه ی فرانسااويان در بناادر
عباسی
نيم قرن ب عد از تا سيس ا يك و واك فران سويان
ن يز برای ت جارت با شرق به ت شكيل شركت ه ند
شرقی فرانسه اقدام كردند.در سال 1111م1211/ها
شركت ت جارت ه ند شرقی فران سه به و سيله كل بر
وز ير دارا يی فران سه اي جاد گرد يد(.ع بداالمير
محمااد امااين)1611:18،گويااا در همااان سااال
فران سويان شعبه يي از شركت خود را در ب ندر
عبا سی دا ير كرد ند(.دول يه دوال ند )2261:12،ا ما
فعاليت آنها چشمگير نبود.در سال 1111م1282/ها
فردی به نام پروت( )Perrotمديريت شركت در بندر
عبا سی را بر ع هده دا شت كه شاردن او را « مردی
اای
اايف ما
ااه» توصا
اای عرضا
اای با
اات ولا
ااا محبا
با
كنااد(.دركرسااي)1682:221،فرياار كااه در سااال
1111م 1288/ها از بندر عباسی ديدن كرده است می
نوي سد كه كار فران سويان در ب ندر عبا سی هم چون
ساير ب نادر ك ساد ا ست و ا گر م نابعی كه م ترجم
آنان از ساختن شراب به دست می آورد نبود نمی
توان ستند در آن جا بمان ند؛زيرا م ترجم اي شان
ارای
اری دارد و با
اراب گيا
اين شا
اتگاه ماشا
اك دسا
يا
ايران يان و خارج يان م قيم شيراز شراب ته يه می
ً آراسته يي
كند.عامل شركت در آن جا صورت ظاهرا
برای خود ترت يب داده ا ست و هيچ كاری دي گر
ندارد جزآن كه اوقات خود را به ديدار و مالقات
های رسمی بگذراند(.ويلسن)1618:162،
اه و
اول فرانسا
افوی كنسا
اليمان صا
ااه سا
در دوره شا
نماي نده شركت ه ند شرقی فران سه در ب ندر عبا سی
فردی به نام مسيو مونت فره بود.او توان ست از
شاه ا يران برای صادرات كاال معاف يت گمر كی
بگيرد (.سانسون )1611:18،در قرارداد ديگری كه
اا 11
ار با
اا برابا
اانی  1122ها
اادی الثا
در  28جما
سپتامبر  1128م بين ا يران و فران سه ب سته شد
ا يران به شركت فران سوی ا جازه ساخت خا نه در
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ب ندر عبا سی داد.آ نان همچ نين ا جازه دا شتند
پرچم فران سه را بر بام م نزل خود هم چون ساير
ااااااازاز در
اااااااه اهتا
اااااااان با
اروپاييا
آور ند(.لك هارت )1616:211،ساختمان شركت ه ند
شرقی فران سه در ك نار ساحل نزد يك جاي گاه واك
از
اد مركا
اي )1682:221،هرچنا
ات(.دركرسا
ارار داشا
قا
تجاري فرانسه بندر عباسی بود.اما به دليل بدی
آب و هوا كارمندان آن به شيراز می رفتند و از
اد
ای دادنا
اام ما
اود را از انجا
اامالت خا
اا معا
آن جا
(.والسر سيبال)1611:112،

-1افول تجارت در بندر عباسی
پس از مرگ ع باس اول به تدريج ن ظم و امن يت در
ك شور كاهش يا فت.ا ين مو ضوع به ر كود ت جارت در
برخی از مناطق كمك كرد.آغاز اين ركود به سال
 1212-1ها ،دوران ج نگ های
های 1122-1م/
هل ند و انگ ليس در ارو پا،بر می گردد.و لی ا ين
جنگ تنها به ارو پا م حدود نبود ،بلكه دامنه ی
آن به خ ليج فارس ن يز ك شيده شد.هل نديان چندين
بار به ك شتی های انگلي سی در خ ليج فارس حم له
برده و آنها را توقيف كردند«.بعد از آن ،نفوذ
و تسلط هلنديان در خليج فارس به قدری زياد شد
كه ت جارت ب ندرعباس تا مدتی به حال وق فه
ما ند(من ظور ت جارت انگلي سی ها ا ست) و ع مال
كمپااانی انگلاايس در بصااره مصاالحت ديدنااد كااه
تجارتخا نه خود را از ب صره به م حل ا من تری
اوز
ای هنا
ان )1618:166،ولا
اد(».ويلسا
اال دهنا
انتقا
ت جارت در ب ندر عبا سی وسو سه انگ يز بود و ت جار
باااه مساااافرت و تجاااارت در آن جاااا راغاااب
بود ند .سياحانی كه در د هه ی  12سده ی 11م/
ني مه ي دوم قرن  11ها از ب ندر عبا سی د يدن
كاارده انااد همگاای بااه رونااق نساابی آن اذعااان
دارند.ولی كم كم به دنبال ضعف حكومت صفوی ،از
امن يت در جاده ها ن يز كا سته می شد .در حالی
كه از دوره ی عباس اول تا پايان نيمه اول قرن
11م11/هااا هاايچ گزارشاای از ناااامنی درمسااير
بندرعباسااااااای-اصااااااافهان در دسااااااات
ارن
اه ی دوم قا
اداريم( )Steensgaard.1973:68از نيما
نا
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11م 11/ها به گزارش های متعددی از غارت اموال
مسافران در اين مسير بر می خوريم.
«كاره»()Carreسياح و كاارگزار فرانساوی كاه در
سال 1111م 1282/ها (دوره ی سليمان صفوی) از
ب ندر عبا سی به ب ندر ك نگ می ر فت می نوي سد كه
در ه مه جا راهز نان در ك مين بود ند تا بدانجا
اد
اان قصا
ارس راهزنا
اافران از تا
ای از مسا
اه برخا
كا
بازگ شت به ب ندر عبا سی رادا شتند«.م سافران
مجبور بود ند كه همي شه چند ن فر مسلح را همراه
با كاروان خود داشته باشاند)Carre.1948:320(».در
كنار حمالت راهز نان به كاروان ها حمالت دريايی
ا عراب را هزن و ب لوچ ها ن يز بر نا ام نی در
بندر عباسی افزود .عالوه بر آن حمالت افاغنه از
سال 1110م 1162/هابه ب عد با عث نگرا نی بي شتر
ت جار و عدم تما يل آن ها برای ت جارت با ب ندر
عباسی گرديد (.فلور)1612:10،
كاهش درآ مد گمر كی بندرعبا سی می توا ند شاهدی
بر ا فول ت جارت آن با شد.در حالی كه در آ مد
گ مرك ب ندر عبا سی در دوره ی ع باس دوم بي ست و
افي )1612:212،در
اود(فلسا
اان با
ازار توما
اار ها
چها
اوا يل حكو مت سليمان به بي ست و دو هزار تو مان
( )Freyer.1912:160و در اواخاار حكوماات او بااه ده
هزار تومان كاهش يافت (.كمپفر)1612:112،هرچند
در سال 1122م 1162/ها ا ين درآ مد به پانزده
هزار تو مان ر سيد(گيالنت نز )1611:81،و لی ح مالت
افاغ نه مانع از ر شد دو باره آن گرد يد.ا ين
عوامل باعث شد كه بازرگانان تمايل كمتري براي
سفر و معام له در ب ندر عبا سي دا شته با شند.از
ا ين رو اروپاي يان ترجيح داد ند كه پاي گاه هاي
ت جاري خود را در م ناطقي بر قرار سازند كه از
امن يت بي شتر ي بر خوردار با شد.در نتي جه ن گاه
ها معطوف به بصره شد.از اين دوره به بعد است
كه شاهد ا فول ب ندر عبا سي ه ستيم.ا فولي نزد يك
به  222سال به طول انجام يد تا دوران ج نگ
تحميلي ادامه يافت.
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نتيجه گيري:
شكل گيري بندر عباسي در واقع نتيجه عدم تمايل
شاه ع باس براي ح فظ جز يره ي هر موز به ع نوان
مركز تجاري خليج فارس بود.از اين روي با سقوط
حكومت هرموز عباس اول سعي كرد تجارت خلج فارس
را به خاك ا صلي ا يران انت قال د هد.در ا ين
راسااتا او توجااه ويااژه يااي بااه بناادر عباسااي
دا شت.عوا مل دي گري كه در ر شد ب ندر عبا سي ن قش
عمااده را ايفااا نمودنااد عبارتنااد از-1:وجااود
تجارتخانااه هاااي خااارجي -2موقعياات مناسااب
جغراف يايي ب ندر عبا سي -6و جود امن يت ن سبي در
ايران و خليج فارس.
در اوا خر ع مر دو لت صفويه به دل يل عدم تو جه
در بار و دو لت صفويه به مقو له امن يت و ن يز
ا فزايش قدرت ا عراب كرا نه ي ج نوبي خ ليج فارس
كم كم شاهد از بين رفتن امنيت در خليج فارس و
سواحل جنوبي ايران هستيم.اين عامل موجب گرديد
كه به تدريج م يزان ورود كاال به ب ندر عبا سي
كاهش مي يا بد و درآ مدهاي گمر كي ا ين شهر به
شدت ت نزل پ يدا مي ك ند.ح مالت ا عراب و ب لوچ ها
به ب ندر عبا سي و ك شيده شدن دام نه رقا بت هاي
قدرت هاي اروپايي به خ ليج فارس و ب ندر عباسي
از دي گر عوا مل موثر در ا فول ا ين شهر ت جاري
بودند.
با سقوط هر موز ب ندر عبا سي به ع نوان م هم
ترين مر كز ت جاري و داد و ستد كاال در خ ليج
فارس و ح تا شايد در آ سيا مو جب روي آوردن
تجار و بازرگانان از نقاط مختلف گرديد.آمار و
گزارش هاي اروپاي يان ن شان مي د هد كه ب ندر
عبا سي در دوران اوج رو نق درا مدهاي ب سياري را
ن صيب دو لت ايران و شركت هاي خارجي مي كرد.از
سوي ديگر به دل يل بكر بودن بازارهاي ايران و
ن ياز فراوان آن به اج ناس و كاالي شرق آ سيا و
ن يز ن ياز ك شورهاي ارو پايي به مح صول ارز شمند
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ابري شم شركت هاي خارجي در وا قع ن قش وا سطه را
در اين داد و ستد ايفا مي كردند.
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