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بنادر جنوبی ایران در انییاروپاتجارتقبالدر اول است شاه عباس یس
)عباسد بر بندریکأبا ت(

1اصغر قائدان

چکیده
ـین  وداشتندالمللبینت در تجارياژهیوجایگاه يصفوعصردرخلیج فارس،ویژهبه، بنادر جنوبی ایران به هم

ـ ا. شاه عباس ازندبودییاروپايهامورد توجه دولتسبب، ـ ن موقعی ـ ايو اقتصـاد يتجـار ۀتوسـع بـراي ت ی ران ی
با : آورديدر تجارت منطقه روییتمرکزگرااست یبه سشرکاي تجاري، میانرقابتد یضمن تشدوکردبرداريبهره

يریران جلوگیبنادر اۀتجارت در همگیاز پراکند،هم متصل به خشکیندر و آنیک بدر يتجاريهاتیتمرکز فعال
مهـار  ،شـاه عبـاس  يهـا استیسدیگراز. شدفراهم يتجاريهاتیبر فعاليشتریبنظارتۀنیزمبدین گونه، و کرد 

را از سلطه و انحصـار  تا تجارت منطقهکوشیدمی،ییي تجاري اروپاشتر به رقبایباتازیامتاعطايدوجانبه بود که با 
.دکنخارجدولتیک 

ۀهاي اروپایی در زمینبا دولتتعاملراهکارها و راهبردهاي شاه عباس در بررسی،هدف از این تحقیق
ـ اساسیضمن حفظ مصالح ملی و نیز بررسی نقش ، تجارت دریایی حاضـر بـا   ۀبندر عباس است. در مقال

هـاي تعامـل بـا    یـان، شـیوه  یهاي اروپاخی، اسناد و سفرنامهعملکرد شاه عباس از خالل متون تاریبررسی
با توجه به اهـداف ملـی و تـأثیر آن در    ،ایجاد رقابت میان آنانةاروپایی در خلیج فارس، نحوهايتدول

.شودمیالملل بررسی رونق تجارت بین

 :واژگان کلیدي
جارتیان، ت، اروپایایراناه عباس اول، بنادر جنوبیصفویه، ش
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مسألهیان ب
هاي آنــان بــر ی و رقابتالمللبیندر عرصۀ تعامالت طلبهاي توسعه ظهور قدرت

هــایی . دولتاستعصر صفویههايویژگیاز ،بر منابع استراتژیک تجاري شرقتسلّطسر 

ر منــاطق اســتراتژیکبذبا نفوکوشیدندمیهلند و فرانسه هر یک ،انگلیس،چون پرتغال

آورنــد. رانحصــار خــود درارس و اقیانوس هند، تجارت شــرق را داز جمله خلیج ف،آسیا

،هــاي اقتصــادي اروپــاسیار مهم تأمین نیازمنديبهندوستان به عنوان پایگاه ،کهندیگر آ

ویــژهبــهتجارت با هند از طریــق دریاهــا و که همواره مورد توجه آنان بود. بدیهی است 

،ســاسان یــتر از راههاي زمینی بود. بر انتر و مطمئبسیار سهل،نخلیج فارس و بنادر آ

رقابت کشورهاي ۀبه لحاظ تجاري عرص،استراتژیکیگاهیپافارس به عنوان جیبنادر خل

منــابع معــدنی و ،پارچــه و نیــز مــاهوت،اروپایی گردید. موضوع تجارت ادویــه، ابریشــم

خلــیج ، واردات بــراي کشــورهاي اروپــاییۀچه در عرصۀ صادرات و چه در عرص،طبیعی

.دادمیرا به عنوان معبر این تجارت مورد توجه قرار نفارس و بنادر آ

شــاه عبــاس در طرح این موضوع است کــه ،شدخواهد بررسیآنچه در این مقاله 

هــایی اتخــاذ چــه سیاســتبنادر جنــوبی ایــرانی در هاي اروپایبرابر رقابت تجاري دولت

و بردمیایران بهره المللبینه و رونق تجارت ها براي توسعکرد و چگونه از این رقابتمی

این است که او با اتخاذ فرض بر؟گرفتبه کار میاقتصاد ایران ییشکوفارا در جهت نآ

هــا و ایــن دولــتمیــانکوشید تا ضمن ایجــاد رقابــت ســالم می،سیاست مهار دو جانبه

ۀبــر عرصــکــی از آنهــا مطلــق یۀســلطازالملل، از آن در توسعه تجارت بینبرداريبهره

با تمرکز تجارت دریایی در بنــدر عبــاس، ،عالوه بر آنو جلوگیري کندالمللتجارت بین

تجارت ۀبا توسعکه بدیهی است ها را تحت نظارت در آورد.هاي تجاري این دولتفعالیت
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گمرکی در این بنــدر، اقتصــاد داخلــی و رفــاه عواید و واردات و صادرات و اخذ المللبین

.یافتمیعمومی رونق 

مقدمه
، تجــارتبه سبب افــزایش تجــارت دریــایی غــرب،دهم و یازدهم هجريدر قرن 

.دســت داده بــودموقعیت خود را از،جاده ابریشمدر از جمله ،شرق و غربمیانزمینی 

مشــکالتی، بــراي ایــراننیالنهرنیبو تصرفعثمانی و ایران میان هارقابت،بر آنعالوه

تمایل به تجارت و حمــل و ،این قرون. دربودکردهمن او راههاي زمینی را ناردهد آوپدی

و ترشیجات از آســیا شمی، ابرماهوت، منابع طبیعی،نقل کاالهاي ارزشمندي چون ادویه

:Qasemi,2010افزایش یافتبه غرب  شمرده هاي اروپاییاز جمله دولت. پرتغال)(37

،پیشبرد مقاصد تجاري و اقتصاديو تجاري با شرقفعالیت گستردةبه سبب که شدمی

و خــواه خاص داشتتجارت با هند براي آن دولت اهمیت .بوددهشمتکی به هندوستان 

بــه ایــنوبــه دســت آوردمنظور بدین در یکی از بنادر ایران پایگاهی ناچار بود ناخواه و 

نظــربــه مهمی یافــت.موقعیت استراتژیکی،ج فارسیدر مدخل خل،هرمزةجزیرترتیب،

ها براي پرتغالی.)1366:129،(ویلسنهرمز کلید سیطره بر خلیج فارس بود،آلبو کرك

فارس از جمله شهر بنادر خلیج.م1514در سال ،تحکیم کامل سیطره بر تجارت منطقه

نیــزياتجارتخانهکردند و آنجا را پایگاه تجاري خود با ایران قرار دادند و را تصرف هرمز 

بــه ویــژه صــادرات و واردات ،و تجارتستددادوکار عمدةدند.گشودر این شهر بندري 

ها کاالهاي خود را در پرتغالی.)1367:1/502،(لردکرزنشددر این شهر انجام میایران 

،بخــش(تــاجکردنــدمیعرضــه ترپــایینو قیمــت آن را گذاشتندمیاین شهر به فروش 
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رحمانــه بــا تجــار و موجــب برخوردهــاي بــی،رگانی آنــانطلبی بازانحصار.)1387:549

اع، حــریص و گــاهی جنایتکــار اي که بسیاري آنــان را طمـّـبه گونه،شدساکنان شهر می

عــالوه بــر ،سلطه خود بر ایــن دو منطقــهةدر دورهاآن.)1356:40،(وادالاندوصف کرده

انه با رقبا و دیگر تاجران به سبب برخوردهاي ستمگرانه و زورگوی،انحصار تجارت دریایی

ســخت محــدود در منطقــهالملــلبینعرصه را براي تجارت ،و بازرگانان اروپایی و ایرانی

تــا اجنــاس کردنــدمیبنــدرگمبرون بازرگانــان ایــران را وادار هــا دربودند. پرتغالیکرده

هايکشــتیخود را صرفاً بــاو کاالي بخرند،کردندمیپرتغالی را با قیمتی که خود تعیین 

. آنان تــردد هرگونــه کشــتی ایرانــی یــا )1367:1/503،(لردکرزنپرتغالی حمل و نقل کنند

کــرده ر داخل جزیره و بندر ایجاد و از استحکاماتی که دندخارجی را بدون مجوز ممنوع کرد

.ندگرفتمیعوارض و مالیات از آنها ،هاکشتیتوپ و اخطار به با شلیکبودند، 

تمامیت ارضــی تصرف کردند و بدین گونه، نیزندي بحرین را س از چپهاپرتغالی

.نقص شدایران 

سیاست شاه عباس در تمرکزگرایی تجاري در منطقه و جایگاه بندر عباس
هــايتها و روابط بسیار خوب او با دولموفقیت روزافزون شاه عباس در برابر عثمانی

ادامه یافتــه به مدّت بیش از یک سده،کههاپرتغالیسلطۀ تا به دادفرصت يبه واروپایی، 

ســالدرهرمز و بندر گمبــرون را ةجزیراو.دگمبرون پایان دهشهرهرمز و ، بر جزیرةبود

هــا اگر چــه پرتغــالی.)1/505:همان(بازپس گرفت هاي انگلیسی با کمک ناوگان.م1622

آنان ناچار .ینی کردندنشبه مسقط عقبشکست خوردند و ، اماي تدارك دیدنددیگرۀحمل
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به جز صــیدگاههاي ،و تمام تجهیزات دریاییببندندشدند با شاه عباس پیمان عدم تعرض 

.)1356:43،(وادالهم از دست دادندمروارید بحرین و گمرك قشم را 

رشــد موجب تســریعيریتداببا ،دبواصالحات اقتصادي در اندیشۀکه شاه عباس 

و هاي بسیار جاده،تجارت داخلیۀبراي توسعاو .کزي شداقتصادي و تقویت حکومت مر

و توجــه کــردتجــارت دریــایی نیــز بــه به تدریج وکاروانسراهاي متعدد ایجاد کرده بود

بــه ،گرفته بــودکه بازپس،هرمزةجزیرز ااتا مرکز تجارت خلیج فارس ربر آمددرصدد

,Floor(بندرعباس منتقل کند اي تحقق هدف تمرکزگرایی عباس بربندر.)2006:238

و ایجــاد رکــز مهــم تجــاريمبنــدر بــه ایــن تبــدیل .بهتــرین انتخــاب بــود، تجــاري او

عباس تــا تجــارت دریــایی خــود را در بنــدرکردی را ناچار مییهاي اروپادولت،تسهیالت

از وبندر جدید به ســرعت دنبــال شــد، کار توسعه و ساختدستور شاهکنند. بامتمرکز 

ــاهیروســتای ــا م ــا ،خــانوار200یگیري ب ــه پایگــاهی ب خــانوار توســعه یافــت1500ب

ibid:250).(8تــامقــیم،انخارجیــبندرعباس، گذشته از ره ن که جمعیت آن دواچند

،هاي رقیباین بندر براي همه دولتموقعیت .)1363:320یز رسید (سایکس،هزار نفر ن

امکــان داشــتکــه،ريظ موقعیت بنــدبه لحا،اوالًمناسب بود؛هلند و فرانسه وانگلیس

هاي بزرگ حامل کاال از ؛ چنانکه بیشتر کشتیدراحتی در آن پهلو گیره چندین کشتی ب

ایــن بنــدر در ســواحل ،انیــاًانداختنــد. ثهند و عثمانی و دیگر نقاط، در آن بندر لنگر می

هرمــز و جزیــرةخود را بدون آنکه ابتدا بــهکاالهايتوانستندمیایران قرار داشت و آنان 

به سبب اتصال این ،ًو ثالثاسپس به داخل ایران ببرند، یکسره در خاك ایران پیاده کنند 

امکانــاتی کــه شــاه ،رابعاًو کمتر ممکن بودناوهاي اروپایی بر آن ۀسلط، بندر به خشکی

. موقعیــت کــردمیکار تجارت آنان را آسان ،شهر جدید فراهم ساخته بوداین عباس در 
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در نیم همچنان باقی مانــد وتا مدت یک قرن وعباس بندر ةار مطلوب و جایگاه ویژبسی

هــاي هنــد شــرقی انگلــیس و ترین توقفگاه و ایستگاه تجاري کمپــانیطی این مدت مهم

اهمیت تجاري این .)1366:174،ویلسن(هلند و نیز فرانسه در سواحل خلیج فارس بود

که از طریق اقیانوس هنــد و بنــدر ،ها و کاالهاي هندهبندر تا آنجا رسید که تمام محمول

هرمز و سپس بــه بنــدرعباس و از آنجــا بــه راههــاي ابتدا به جزیرة،آمدگوا به شرق می

و چــین عثمــانی،انگلــیس،هند،زمینی منتقل و یا از آنجا به دیگر نقاط از جمله عمان،

جز چند ،آن هیچ گونه کشتیازپیش،تاورنیهبه نظر در حالی کهشد؛صادر میمسقط

در آنجــا ،دشــیمــرا که از هندوســتان خــارج ة چشمگیريالتجارمالتوانست نمی،قایق

.)695: 1365،(تاورنیهبارگیري کند

ن این منطقه نشان و مطالعات مختلف پیراموهانقشه،سرپرسی سایکسبه نوشتۀ

بــودده شر مهم مشرق زمین ق و غرب و از بناددروازة تجارت شرکه بندرعباس دهدیم

ود را هاي ختا فعالیتکردهاي اروپایی را ناچار دولتعباسشاه .)320:1363، (سایکس

کمپانی هند شرقی انگلیس نمایندگی تجاري خود در بندر عباس متمرکز کنند؛ بنابراین، 

ایــن کمپانی هند شرقی هلند نیز پس از چندي در انتقال داد ورا از جاسک به این بندر 

ممکن زیرا اجازه نیافتند، خانه بنايبراي اما،)13:1363،برپا کرد (جنابايتجارتخانهشهر 

هــاي بزرگــی کــه از تمــام کشــتی،تاورنیــهنوشــتۀ بود روزي آن را به قلعه تبدیل کننــد. بــه 

بــه ،گرفتنــدسراسر نقاط آسیا و بخشی از اروپا کاال بار مــیهندوستان براي ایران و عثمانی و

ارمنــی و وایرانــیاز،تجار،هادر هنگام ورود کشتیانداختند.و لنگر میآمدندمیبندرعباس 

از طریــق .)1365:688،(تاورنیــهندشــدمیدوستد مشــغول هاي مقیم ایران به کار داهندي

یــا از ایــن طریــق بــه اروپــا آمدمیسوم کل تولیدات هند به ایرانیک ، دست کمبندرعباس
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صادرات از این ۀبراي توسعهمیهایشاه عباس سیاست.)Foran,1992:281(شدصادر می

تجــارت خــارجی را ، نبضکنترل صادرات ابریشمباتوانستاز جمله ؛در پیش گرفتمنطقه 

کــه در ،ابریشم را بــه جــاي اســتفاده از راه قــدیمی حلــبخواست میو انیز در دست گیرد.

یکــی افــزایش :ادر کند. با این کار دو هــدف داشــتخلیج فارس صاز راه،ها بودتصرف ترك

از درآمــد حاصــل از هــادیگري محروم کردن تــركشد،ارزي که بسیار قابل توجه میآمددر

این هدف شاه عباس بــه خــوبی در ســخنان او بــا .)39:1364،بوندارفسکی(صادرات ابریشم

چــون میــل «:آشکار اســتن پس از عقد قرارداد تجاري با انگلستاسفیر انگلیس دمور کوتون 

هــزار عــدل 10ندارم ابریشم ایران را از طریق عثمانی صادر کنم حاضرم در ژانویه هــر ســال 

»انگلیســی بگیــرمیس تحویل دهم و در برابر آن پارچۀابریشم در بندر گمبرون به دولت انگل

عنــوان و بــهداشتدر تجارت ابریشملی خان نقش اساسیامام ق.)1363:2/280،(سایکس

.کــردمــیحمایــتتاجران ارمنی را از طریق حمل و نقل ابریشم و نقره حاکم هرمز و فارس،

بردنــد لی خان به بندرعباس میخریدند و بنابر برنامۀ امام قمیها در اصفهان ابریشمانگلیسی

,Babai(و بدین ترتیب عوارض راهداري نصیب او می شد  2004: 64.(

بنــدرعباس مانــد.بعد همچنان شکوفا تا چند دهۀنهادندري که شاه عباس پایهب

یک ســوم و تقریباًبود هندي ۀپارچو لباسدر زمینۀ تجارت وسیعی عرصۀ .م1670در 

غییراتــی کــه در ت.شدیصادر ماز طریق ایران ایآمدیممحصوالت تولیدي هند به ایران 

جــارت ربــط بــا تاساســاً در ،اتفــاق افتــادم.1630-1722هاي سالبازرگانی ایران میان

هايســالمیــانرســید. تولیــد ابریشــم لوگرمیکمیلیون 2تا 1به حدود ابریشم بود که 

زایش یافــتپونــد افــ6000000بــه .م1670در ورســیدخــود بــه اوج م.1670-1620

Floor, 2006:284)(.
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ي هــاواردات شــمشصادرات و واردات سکه و طال بــود.،تجارت دیگر از این بندر

است کــهتخمین زده شدهمیالدي 1640ۀنقره از خلیج فارس به بندر سورات که از ده

.)ibid:304(نشان از افــزایش حجــم تجــارت دارد،سال شناور باشدتن نقره در هر25

در ســال اي کــهگونهه ب،یافتاین تجارت رونق بسیار،پس از عصر شاه عباسچند دهه

فلورسین، بندرعباس را به 988000و طال به ارزش محموله هلندي شامل سکهم. 1697

:Foran,1992)(سمت سیالن و سورات ترك کرد 238.

تجارت داخلی بندر دراز این استفادهدولت صفویه و در شاه عباس براي رونق تجاري 

. در ایــن افتــادبه داخــل ایــران رو از این بندروانایجاد راههاي کارفکر به ،اقتصادییشکوفاو 

هــا و نــاامنی روساتو نیــز تصــرفهایعثماندرگیري با سبب نگام راههاي شمالی ایران به ه

راههاي زمینی متروك، راه قندهار بــود کــهاز رونق افتاده بود. یکی دیگر از،راهزناندستبرد

راهــی بســیار پــر ،بنــدر گمبــرونرونقازپیشوکردن را از این طریق به هند متصل میایرا

از راه قنــدهار تقریبــاً ،یان به خلیج فارس بــاز شــدیاما از وقتی که پاي اروپا،م بودتردد و مه

تقویــت بــراي ،پایتخت از قزوین بــه اصــفهانانتقالشاه عباس پس از از اقدامات . رونق افتاد

اتخــاذ تــدابیري ،دولتادي نواحی مرکزي ایران و نیز افزایش درآمدهاي خزانۀموقعیت اقتص

بــراي موفقیــت در امــر صــادرات اود. بــوابریشــم ي معروف به جادةروه کاروانرابراي احیاي

هــا و تشــویق ریــزيپرداخــت، بــه همــین منظــور بــا برنامــهابتدا به توسعه تولیــد میدیبایم

دهــدشیافــزالویکمیلیون 22میلیون کیلو به 5تولیدکنندگان موفق شد تولید ابریشم را از 

کیلو از آن را به اروپا صادر کرد.000/750/1که از این مقدار 

از جمله پنبه، دارو ،شرقسپس با،بت در تجارت ابریشم با غربطراز مثاز طریق

.شــدمیبخشی از آن به صورت نقدي پرداخــت که،گردیدکتان مرغوب به ایران وارد و
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ي ، سرامیک و اجناس فلزقالیزمینه درالمللبینعباس همچنین به تشویق تجارت شاه 

.)ibid(یان برآمدیبراي فروش به اروپا

هاي تجاريثیر آن بر رقابتأهاي گمرکی شاه عباس و تسیاست
در روابــط مهــمموضوع عوارض گمرکی به یکی از مسائل پس از رونق بندرعباس،

تبــدیل اقتصــاد داخلــی ۀو نیز توسعاروپایی دیگر دولت هاياقتصادي و تجاري ایران با 

در ایــن . محسوب شدنیز دولت ۀبودجدرمنبع بسیار مهم مالی دیگر، از سوي گردید و 

وگســترش دادرا تجــارت بــا هلنــد و بریتانیــا ،هــازمینه شاه عباس با حفاظت از جــاده

انحصار تجارت ابریشــم بــه با اعطاي ،عوارض گمرکیبا دریافت درآمدهاي دولت ازجمله 

,Qasemiیافت ها افزایش میانگلیسی 2010:37)(.

کــه در گرفته شــدهKamrikaیونانی ۀاز کلم» گمرك«اصطالح به نظر لسترنج،

جا به سراســر ممالــک آنز اواستزبان پرتغالی گامرو یا گامبرون (نام پرتغالی این بندر) 

.)1367:343،(لسترنجمشرق زمین راه یافته است 

تعهــداتی ،هــابــراي بیــرون رانــدن پرتغــالیهایســیانگلازاي کمک شاه عباس در

و نیــز آنانعباس به راختصاص نیمی از عوارض گمرکی هرمز و بنداز آن جمله،پذیرفت

دبر ایــن اســاس قــرار شــ.)114:1350، (کمپفراز عوارضآنان ي وارداتیاکاالهمعافیت

,Qasemi(عباس تأسیس کننــدراي در بندها، گمرکخانهیانگلیس کــه زیــر ،)2010:38

اي بــا رئــیس و کارمنــدانی ها نیز گمرکخانــهداره شود و ایرانینظر یک رئیس انگلیسی ا

به بایدمیکه آنۀگمبرون) را هم جز قلعـ. شهر هرمز (بندر جرونداشته باشندایرانی 

مطابق معاهده هــر ،پس از فتح هرمزخراب کنند.،لو مورد استفاده قرار گیردعنوان ساخ
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ها سهم خــود را بــه لنــدن ید و انگلیسشم تقسیبه دست آمد،ها الیچه غنیمت از پرتغ

شد.قسیم میتبخشعوارض گمرکی به دو از این پس .بردند

دقیقــی از آنچــه هــايگزارش،بودمعروف"شاه بندر"به که ایرانۀمسئول گمرکخان

بــه .)Floor,2006:277(فرســتادمیبــه دربــار ساند ورثبت میبه در دفتر کرد میدریافت 

تا قیمت اجناس وارده را به یک چهــارم محاســبه کنــد و حتــی دیکوشیاو م،تاورنیهنوشتۀ

ضــع وبه ایــن بهانــه کــه تجــار از ایــن ،را بازرسی کنندها بارهایانگلیسدادمیگاهی اجازه ن

خود را به بنــدر يهاالتجارهمالدیگر ،اگر این کار ترك نشودکنندمیشکایت دارند و تهدید 

هــا نتوانســتند مطــابق یانگلیســ،این. بنــابر)1365:685،(تاورنیــهعباس وارد نخواهند کــرد

شاه بنــدر)موقعیت رئیس گمرك (ند.اي ببربهرهچندان از فتح هرمز و بندر گمبرون ،قرارداد

ســال لیــره در1200000درآمــدي حــدود ، زیــرا بودحساس تبدیل شدهمشاغلبه یکی از 

F).داشت  oran, نیــز بــه بنــدر کنــگبنــدر عوائــد م. 1684پس از چندي در(1992:287

,Barendase(عباس افزوده شد 2002:45(.

و براي اینکه تجار در گرمــاي رسیدمیبه شخص شاه ایران %16ق گمرك از حقو

شــاه ةبــه طــور کلــی در دور.نــددادمی% هم به شاه بنــدر 2معطل نشوند رتابستان بند

.)1365:883،تاورنیه(ر تومان بود هزا25عباس، عواید گمرکی بندرعباس ساالنه

دربــار هدومین رقــم در بودجــشاه عباس اولةدورعوارض گمرکی بندرعباس در 

هزارتومان 65مجموع عواید گمرکی این بنادر به ،سانسونبه گفتۀ . آمدمیشمارشاه به 

یــان فقــط عــوارض یاروپابــه نظــر کمپفــر، و)1368:134،(سانسونشداجاره داده می

در عــوض تعهــد خریــد میــزان عــوارض پرداختها از یو انگلیسپرداختندمیختصري م

نیــز هاهلنــدي.)115: 1350ر،کمپفــ(معــاف بودنــدمعینی از ابریشم با قیمت مقطــوع 
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هزار تومان بدون عوارض گمرکی کاال 25حدود هر سالهتاموافقت ایران را جلب کردند 

% بر اساس پایــه 10باید ،رفتاالها از این حد باالتر به ایران وارد کنند و هر گاه قیمت ک

.گمرك بدهندعوارض قیمت کاال 

رئیس تجاري بنادر خلیج فارس بابت مالیات بندر عبــاس، بنــدر به نوشتۀ کارري،

درآمد این و کردیمومان به شاه پرداخت هزار ت22چارك در مجموع ساالنه بندرولنگه 

و از هنــد، مکــه و دیگــر رگ تجارت بودندزکز بامر،بنادربود که این هنگفت بدین سبب

،(کــارريشــدمیوارد بــه آن منــاطقبســیاريهــاالتجارهمالق اشهرهاي عربستان و عر

و بــه ت داشــتنوها در ایران سککه مدت،ن، سیاح و تاجر فرانسويد. شار)1348:194

من بارها ناظر و «:ه استنوشتمی کرد،ترددبه بندر عباس هموارهتجارت مشغول بود و 

یگر بنادر خلیج فــارس عــامالنی در هنــد و دکه مأمورن گمرك این بندر و امبودهشاهد 

د حمایت خود به منظور تســهیل وارد رشهرهاي مهم ایران داشتند که براي بازرگانان مو

:1351،(شــاردن»آوردنــدیمیا خارج کردن کاال از گمرك، امتیازات سود آوري فراهم 

کم کم به سبب مالیات سنگین بندرعباس براي تاجران ایرانی،که ناگفته نماند .)1/349

تــاجران مقــیم ،و عــالوه بــر آنحضــور یابنــد کنــگآنان ترجیح دادند بیشــتر در بنــدر 

و فرســتادندمیهایی بــه دربــار درخواستاز عوارض گمرکی زیادییرهابندرعباس براي 

,Barendase)(کردندمیدرخواست تخفیف  2002:45.

در بندر عباسها یهاي تجاري انگلیسفعالیتتمرکز 
بنــادر ایــران بــهبایدمی،دتجارت خوۀدر جهت توسعهاپرتغالیها همانند یانگلیس

و بعدها از راه روسیه به قصد تجارت "معبر شمال غربی"دند. زیرا آنان ابتدا از کرتوجه می
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اجران و دریــانوردان از تو شماريطوالنی و پرهزینه بود. این مسیر بسیاررفتندیمبه هند 

کمپــانی م. 1581در ســال .)1366:151،(ویلســنانگلیسی به سمت خلیج فارس آمدند

سیس شــد کــه صــادرات ابریشــم ایــران را از أتلوان (کشورهاي خاوري مدیترانه)انگلیسی

در این میان نقش واسطه را و حلب به مدیترانه در دست داشت و ایرانبغداد،هطریق بصر

بــه بنــدر د که از راه خلیج فارس ونیوبري شاید اولین انگلیسی ب،در این سال.کردیمءایفا

،ها این بندر را تحت سیطره داشتندپرتغالیچوناما ،)1348:97،(گابریلنهادپا گمبرون 

از بازرگانــان گريدیشمار،پس از چندي.نیافتدر این بندرموقعیت مناسبی براي حضور

بــا امــا ســرانجام،آنها را دستگیر کردنــدها انگلیسی به خلیج فارس آمدند که البته پرتغالی

کمپانی هنــد .م1599در سال .آمدفراهم آنهاحضور تجاري براي عرصه ،هااخراج پرتغالی

د شرکت تجــار لنــدن کــه بــا هنــ"تشکیل شد، با این عنوان:الیزابتۀشرقی به فرمان ملک

اســتقرار در بنــادر ةاخذ اجازبراي. نمایندگان آن شرکت "کنندمیشرقی معامله و تجارت 

،بخــش(تــاججنوب ایران و به دست آوردن امتیازات تجاري بــه دربــار ایــران وارد شــدند

،از بندر جاســک بــودترمناسبها به مراتب یبندر عباس براي تجارت انگیس.)1387:658

پایتخت ایران متصل اصفهان این بندر را به اشاره شد،پیشتر بدانکه زیرا راه بسیار خوبی 

بــه ؛به داخل ایران حمل کننــدتوانستند کاالهاي خود را تر میها راحتیو انگلیسکردمی

از پرداخــت هرگونــه عــوارض،هــابه شاه عباس در اخراج پرتغــالییاريکه به سبب ویژه آن

و کنترل و نظارت بر تجــارت ییتمرکزگراسیاست معاف بودند. شاه عباس در جهت تحقق

هــا انگلیســیبنــابراین،بــود.کــردهبــراي بنــدر عبــاس فــراهم امکانات مناسبی،المللبین

در کنار دریا هاتجارتخانه آنمکانخود را از جاسک به بندر عباس منتقل کردند.ۀتجارتخان

ود را به راحتــی بــه داخــل یــا خيکاالهاتوانستندمیشهر قرار داشت و بخش غربیدر و 
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خارج انبار کمپانی منتقل کنند. کمپانی در ایسین نیز باغی داشت که استراحتگاه کارکنان 

ایــن کمپــانی .)1366:174،(ویلسنآوردندیمآنجا به شهر ازبود و آب مورد نیاز خود را 

بــراي يمورأمــدر بنــدر ،براي اطالع از واردات و صادرات و همچنین سطح در آمد گمرك

,Floor(تنظیم حساب و بازرسی داشت 2006:278(.

در ســواحلیس لــترین توقفگاه و مرکز تجاري انگمهم،یک قرن و نیمبندرعباس طی 

پیشــتر ،حال آنکــه؛)1374:22،شیبانی؛1366:174،(ویلسنشدمحسوب میفارس خلیج

پــا از راه خلــیج فــارس ود و ارهنــمیــانمبادالت تجاريۀکلیبربیش از یک قرنهاپرتغالی

هــا جانشــین ی، انگلیســگمبــرونراز هرمــز و بنــدهــاو اینک با رانده شــدن آنتسلّط داشتند

ها شده بودند.پرتغالی

بــه نیــزموافقت کرد تا انحصار بازرگانی ابریشم ایران .م1629در سال شاه عباس 

معنا داناین ب،ز شاه گرفتندبعدها امتیازات دیگري هم اآنهاکمپانی انگلیسی داده شود.

و از راه عثمانی هم شدمیفروخته هاییایاسپانو هاپرتغالینباید ابریشم به ردیگبود که 

به نمایندگان انگلیس پیشنهاد کردند یک سوم قیمت ابریشم را .رفتینمچیزي به اروپا 

موافقــت کــردکاالهاي انگلیسی تحویل دهند و شــاه عبــاس نیــزبانقد و بقیه را صورت

کمپانی هند شرقی، از طریــق دهم تا قرن هفدهم در آغاز قرن شانز.)1356:68،(وادال

کمتري طال از آمریکاي التــین بــه نقره و تا حدودآسیا (خلیج فارس) و از آنجا به غرب، 

کمپــانی هنــد و شــدمی. در بخشی از این مسیر، ابریشم نیز حمــل دکراسپانیا صادر می

،امــا از آن،در دست داشتم. 1659-1660هاي سالمیانادرات آسیا را صۀشرقی هم

تــري بــراي نمنبــع ارزاکمپانی هند شرقی توانست.سهم ایران بودیتنها مقدار نامعلوم

ســقوط شــدید تقاضــا از خلــیج موجــبم. 1650در ،بیابد و این مسألهدر بنگالابریشم



1392پاییز، 56، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ14

ل و نقل این امتعه را از طریق خشکی ادامه حمتا حدودي ارامنه ایراناگرچهفارس شد؛ 

.(Foran,1992:286)دادند

شاه عباساز سوي تحقق سیاست مهار دوجانبه :هادر برابر انگلیسیها هلندي
،داشــتچشم بود که به تجارت با هند از طریق خلیج فارس ییهادولتجمله از هلند 

مــدیر ،هرمزپس از فتحبود. هاعالیت آنر هرمز مانع فدهاپرتغالیجنب و جوشاما حضور پر 

یــزینش تــاجر را بــه بنــدر گمبــرون فرســتاد تــا در آنجــا رت وهربــ،تجارت هلند در سورات

. بگشــایدبا شاه عبــاس زمینهاصفهان نیز باب مذاکرات را در این رو ددایر کنداي تجارتخانه

ء کــرد، اصفهان و شیراز را اعطااس،مراکز تجاري در بندرعبافتتاحنیز امتیاز ها شاه به هلندي

هــاپرتغالیۀ دورة ســلطۀتجربــتــا پدید آیــدرقابتی ها یآنان و انگلیسمیانخواست زیرا می

بــه بنــدرعباس انتقــال راخود در هرمــزیدفتر بازرگانهاهلندي.م1623سالاز.تکرار نشود

.دکنخارج هایسیانگلدر منطقه از دست را انحصار تجارت توانستیم، که دادند

هــا از حضــور در آنجــا تجــارت ابریشــم و هلنــديةعمــدهــدف،تاورنیهۀبه نوشت

را در بنــدر عبــاس "هند شرقی هلند"اي از کمپانی معروف خود شعبههاخشکبار بود. آن

مرکز اصلی این کمپانی در شرق کمپانی انگلیسی قــرار داشــت. آنــان درو د کردنمستقر 

گرفتند که بناي اجازه اي در بندرعباس تأسیس کارخانهبراياز شاه عباس.م1623سال

هنــد يهــایکمپــانبــا ،آنو عالوه بر)1348:122،(گابریلها بعد باقی بودآن تا سال

کمپانی با رجال .)1356:44،(وادالروابط تجاري خود را توسعه دادندنیزشرقی انگلیس 

در میان ایشان نفــوذ و کرده بودبرقرار ايگستردهمنصبان دربار ارتباط تجاري و صاحب

,Floor(داشت بسیار  2006:319(.
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رقابــت بــا ، موجــب افــزایشتجــارت در بنــدر عبــاسۀهــا بــه عرصــورود هلندي

هــا از هلنــديهنگفــت. درآمــدهاي دکشیینظامدرگیري به حتی شد و کارها انگلیسی

ه کمپانی هند شــرقی وارد آورد.بهزار پوند 85ضرري بالغ برم.1654در فروش ابریشم 

بر دریاها و بازارهاي شرق منجر به دو جنــگتسلطها بر سر ها و هلنديانگلیسیةمبارز

آتــش م. 1665-1667هاي ســالدريو دیگــر.م1652-1654هايســالدریکی شد:

رآشــکازبانــه کشــید.ویژه در خلیج فارس نیز ه بلکه در آسیا و ب،نه تنها در اروپاجنگ،

.)1356:44(وادال،صــدمه زداقتصــادي ایــن کشــورها توسعۀنگ و نبرد بهکه جاست 

و دولــتتوانستند براي مدتی تمام بازارهاي خلیج فارس را زیر سلطه در آورند ها هلندي

این کشور به عنوان نیروي توانمند و قدرتمند حاضر در خلیج فارس توجــه به نیزصفویه 

مرکــز تجــارتی خــود را بــه آنها ، اما با افول اقتدار تجاري،)Floor,2006:319(.دکرمی

خارك منتقل کردند.ةجزیر

جهینت
تجــارت در شــرق، ۀهــاي اروپــایی بــراي توســعدر قرن شانزدهم و هفدهم دولــت

شاه عباس بــراي اســتفاده از هاي تجاري قرار دادند. رقابتۀهاي خلیج فارس را عرصآب

ی یهــاسیاست،اقتصاد داخلیییشکوفاو یالمللبینتجارت این موقعیت و توسعه و رونق

ت و ااو بــا ایجــاد امکانــپــیش گرفــت.را دراز جملــه سیاســت تمرکزگرایــی در تجــارت 

تسهیالتی کوشید تا بندرعباس را جایگزین هرمز کنــد و بــا تبــدیل آن بــه تنهــا پایگــاه 

همــه هــاو اجازه ندهد آندرآوردنظارت را تحت ها تجارت این دولت،تجاري خلیج فارس

، تجــارت خــارج از کنتــرل دولــت ایــرانوو آزادانه گیرندبنادر خلیج فارس را در اختیار 
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تنهــا مرکــز مــدت بــیش از یــک قــرن و نــیمبندر بــهاین ،ت شاه عباسسیاسبا کنند.

تجــارت . افــزون بــر آن، بودتجارت شرق ةارس و دروازانحصاري تجارت ایران در خلیج ف

بدین ترتیب، بندرعباس محل توقف. دولت ایران درآمدتحت اشراف و نظارت زنیمنطقه 

هاي هند شرقی انگلیس و هند . کمپانیبسیار شدو بارگیري و صادرات و واردات کاالهاي 

بر عالوهبیشترین سهم را در صادرات و واردات از طریق بندرعباس داشتند.،شرقی هلند

که ییروراههاي کاروانطریق، ازشیراز و مشهد،اصفهانویژه ه مراکز تجاري ایران ب،آن

این بندر نیز با سایر نقــاط در .ندشدمیبا بندر عباس مرتبط ،شاه عباس ایجاد کرده بود

اواخر تا عباسبندر.نهادي بر رونق اقتصاد و تجارت ایران میچشمگیرتأثیر ارتباط بود و

را به بندر بوشهر داد.جدهم رونق داشت و از آن پس جاي خودیهقرن

ها به هلندياعطاي امتیازاو با :بودسیاست مهار دو جانبه طرح دیگر شاه عباس، 

در خلیج ، کوشید تا مانع نفوذ یک جانبه و مقتدرانه انگلیسبراي انحصار تجارت ابریشم

نحصــار تجارت منطقه را از ا،هابا استفاده از انگلیسینیز،پیش از آنچنانکه. شودفارس 

قابل توجهی رتأثی،هاي راهبردياین سیاستکه رسدبه نظر می.ه بودها در آوردپرتغالی

از و داشــته خلیج فارس ۀاستقالل اقتصادي و تأمین حاکمیت سیاسی ایران بر منطقرد

تجــارت ییشــکوفاتوســعه و جلوگیري کرده و سرانجام موجبتجارت در منطقه انحصار

کــه دوران صــفویه را بایــد دوران ياگونــهبــه شده اســت؛داخلی ت تجارو نیز المللبین

طالیی اقتصادي و استقالل سیاسی ایران دانست.
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