
  

  

  

  

  

  فارس ها در خليج  و هلنديميرمهنا

  

  عباس پناهي
  دانشجوي دكتراي تاريخ

  گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن

  

  

  مقدمه

 دليل اهميت اين دريا به. رين مناطق جهان استخيزت  يكي از مهمترين و پرحادثهفارس خليج

  .و تجار جهان بوده استسياسي و تجاري آن هميشه مورد توجه سالطين و ماجراجويان 

 آفريقا ةپس از سقوط بيزانس توسط تركان عثماني، اروپاييان براي ارتباط با مشرق زمين قار  

ها از جمله  ها هلندي پس از پرتغالي.  رسيدندفارس خليجرا دور زده به اقيانوس هند و سپس به 

 پادشاه اين كشور با تلفيق هدر نتيج. اروپايياني بودند كه درصدد تجارت با مشرق زمين افتادند

اين ) اندونزي( »باتاويا« هاي تجاري، كمپاني هند شرقي هلند را تأسيس نموده و با تصرف شركت

  .جزيره را پايگاه فعاليت هاي استعماري خود قرار دادند

ها به و كسب نمايند، اما رونق تجارت آنهلندي در عصر شاه عباس توانستند امتيازاتي از ا  

اي اساسي  اما سقوط اصفهان به آنها ضربه. دگرد في و ديگر شاهان صفوي باز ميعصر شاه ص

  .وارد آورد و در عصر افشاريه نيز به موفقيت هاي تجاري درخشاني دست نيافتند
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اما به جهت . در عصر زنديه پايگاه تجاري آنها در بصره از رونق زيادي برخوردار بود  

له سبب شد تا آنها با كمك نيروي ئكمپاني شد، اين مسسعايت حاكم بصره، سبب اخراج اعضاي 

 خارك پايگاه ةبعدها جزير. نظامي ابتدا خارك را تصرف نموده و بصره را تحت فشار قرار دهند

 را در فارس خليجاقتصادي و تجاري آنها شد به طوري كه به مدت دوازده سال انحصار تجارت 

هاي سياسي ايران  زيرا هرج و مرج.  به درازا نكشيدداناختيار خود قرار دادند، اين رؤياي آنها چن

 خارك بود آنها را از اين ة و به ويژه جزيرفارس خليجسبب شد تا مير مهنا كه خواهان تسلط بر 

امل مختلف نظير ضعف  عوةمير مهنا تنها عامل خروج آنها نبود بلكه مجموع. جزيره بيرون نمايد

هاي داخلي در ايران به خروج  ج و مرج ناشي از جنگها، هر گيري انگليسي كمپاني، قدرت

  . كمك كردفارس خليجها از  هلندي

.  باقي مانده استفارس خليجها در   حضور هلنديةخوشبختانه اسناد و مدارك زيادي دربار  

. اند ها ارائه داده ة هلنديهاي كوتاهي دربار مورخان ايراني عصر صفويه، افشاريه و زنديه گزارش

 فارس خليج نقش تجاري و سياسي هلند و ةهاي كمپاني هند شرقي هلند دربار اد و گزارشاما اسن

ها توسط ويلم فلور چاپ و  ها و گزارش برخي از اين يادداشت. از اهميت زيادي برخوردار است

و  محقق سعي دارد با توجه به اسناد. منتشر شده است و بخشي ديگر در آرشيو هلند موجود است

  .منتشر شده به تحليل و بررسي موضوع مورد نظر بپردازدهاي  گزارش

  

   و اهميت آن فارس خليج

اهميت اين دريا را . استترين درياهاي جهان باستان  ترين و كهن  يكي از شناخته شدهفارس خليج

توان پي برد كه تمدن هاي بزرگ نظير موهنجودارو، بابل، اكد، سومر، عيالم در نزديكي  زماني مي

  .اند و به احتمال زياد از طريق آن با يكديگر در تبادل اقتصادي و فرهنگي بودند گرفته آن شكل

 طبيعي است كه از دوران  در حقيقت يك فرورفتگي بزرگفارس خليجشناسي  از نظر زمين  

اين دريا به محض . استشناسي با قدمتي بيش از سي ميليون سال پيش پديده آمده  سوم زمين

ها ايفا  رگ نقش مهمي در مبادالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي بين آن تمدنهاي بز تشكيل تمدن

  .نمودند
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مره «) sinus percicus(» سينوس پرسيكوس«  با نامفارس خليج هخامنشيان ةدر دور  

ها به تمام  اين نامگذاري. تدر جهان جغرافيايي شهرت داشته اس) mare persicum (»پرسيكوم

هاي ملل ديگر  ها و زبان ي جديد نيز وارد فرهنگن وارد شد و در دنياهاي كهن و جديد جها زبان

ممالك و مسالك نويسان، مورخان و جغرافيدانان عربي و ايراني نيز از اين دريا تحت . شده است

  1.اند  نام بردهفارس خليجعنوان درياي پارس، بحر عجم و 

/ ق911 آنها در سال. ها بودند تغالييافتند پرراه  فارس خليجاولين سوداگران اروپايي كه به   

 هرمز نبض اقتصادي و سياسي ة توسط آلبو كرك توانستند پس از تسلط بر جزيرم1505

ها،   پس از اخراج آنها توسط شاه عباس به ترتيب انگليسي2. را در دست گيرندفارس خليج

هم هلند نقش مهمي قرن هفد.  را جوالنگاه خود نمودندفارس خليجها مدتي  ها و فرانسوي هلندي

ها توانستند رقباي سياسي و اقتصادي  اما از قرن هجدهم انگليسي.  داشتفارس خليجدر تجارت 

  3. بدست گيرندفارس خليج بيرون نموده و قدرت سياسي و اقتصادي را در فارس خليجخود را از 

 ارسف خليج نام ة دربار ايرانةقضيو  ايرانلرد كرزن در فصل بيست و هفدهم كتاب   

 فكر مي كنند كه بخشي در شمال فارس خليج ةدر انگلستان مردم دربار« :نويسد مي و اهميت آن

 مأموران انگليسي ةوظيف. هاي جنوبي آن صاحب معيني ندارد ها و بخش اين دريا در اختيار ايراني

  ».حفظ منابع اتباع و حمايت از تجارت انگلستان است

 كند كه بسياري از سياحان و اروپاييان نظير پيترو ه مي اشارفارس خليج ةاو همچنين دربار  

 ةدوالواله، پوركار و برادران شرلي و نويسندگان قديم ايراني و عرب مانند ابن بطوطه و غيره دربار

  .اي ارائه داده اند ادي و سياسي آن گزارش هاي ارزنده و اهميت اقتصفارس خليج

 ة به تناوب نقش ممتازي در صحنفارس خليجام ترين اي از قديم« :او در ادامه مي نويسد  

هاي قديم تا   از دورانفارس خليج چنين شرايطي سبب شده است كه 4».تاريخ احراز كرده است

 و تسلط برآن اي مهم سياسي و اقتصادي جهان شودعصر جديد تبديل به يكي از كانون ه

  .منازعات زيادي را فراهم آورد
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   در عصر صفوي و افشاريهفارس خليجها در  حضور هلندي

ها را كشف راه هاي  توان يكي از مهم ترين پيامدهاي تصرف بيزانس توسط عثماني ئت ميبه جر

ها و حماسه هاي خود  ها همواره در اسطوره اروپايي. ها عنوان نمود جديد دريايي توسط اروپايي

دن راه تجارت زميني بنابراين پس از بسته ش. تجارت با مشرق زمين را در سر مي پروراندند

 دريانوردان پرتغالي به 5.مشرق زمين توسط تركان عثماني به فكر راه هاي جديد دريايي افتادند

 اميد نيك گذشته و به اقيانوس هند وارد ة از دماغ ق892م برابر با 1486در سال سرعت توانستند 

رف و پايگاه دريايي خود  هرمز را تصق 911 /م1505د آلبوكرك در سال  سرانجام آلفونسو .شوند

 فارس خليجها نخستين اروپايياني بودند كه گام در  هر چند پرتغالي 6. قرار دادفارس خليجدر 

.  بر هم زدندفارس خليجنهادند اما به زودي ساير اروپاييان ماجراجو برتري دريايي آنها را در 

منظور تجارت و حضور  به فارس خليجها به سرعت در  ها و فرانسوي  ها، انگليسي هلندي

  . استعماري وارد شدند

 توانستند استقالل خود را از اسپانيا و پرتغال اعالم نمايند و به 1580ها در سال  هلندي  

آنها پس .  شدندفارس خليجسرعت نيروي دريايي قدرتمندي تشكيل داده و وارد رقابت دريايي 

ها پيش از ورود به مشرق زمين به   هلندي7. راه يافتندفارس خليج جاوه به ةاز استقرار در جزير

به موجب فرمان  ق1008/م 1602اما در سال . دمنظور تجارت چند شركت تجاري تأسيس نمودن

هاي مختلف تجاري با يكديگر ادغام شده و شركتي به نام شركت هند شرقي  پادشاه هلند شركت

ركت طي بيست سال اين ش. تأسيس شد » oostindische mpagine(voc)verenigde«هلند

 شركت هند 8. تصاحب نمايدفارس خليجتوانست تمامي مناطق ممتاز تجاري پرتغال را در آسيا و 

زيرا به تأثير اين شركت . شرقي هلند تأثير زيادي بر روابط تجاري ديگر اروپاييان داشت

بعد شركتي ها شصت سال  را به وجود آوردند و فرانسوي» كمپاني هند شرقي انگليس« ها انگليسي

 ابريشم مصادره ق1009/ م1603 از اينكه در سال ها پس  هلندي9.تحت اين عنوان پديد آوردند

و سود كالني عايد آنها شد مصمم به تجارت .  يك كشتي پرتغالي را به فروش رساندندةشد

 زيادي كه رابرتاقتصادي با ايران شدند اما روابط اقتصادي ايران و هلند با وجود تالش هاي 

ها  زيرا هلندي. اي دلخواه نرسيدند  در اروپا انجام داده بود به نتيجهق1017 /م1611شرلي در سال 
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نفوذ . در تجارت با ايران مصمم نبودند و از خطرات احتمالي تجارت دريايي با ايران مي ترسيدند

 ق1032/  م1623ها سرانجام در سال  ها با ايران سبب شد تا هلندي روز افزون تجارت انگليسي

شاه عباس نيز .  تأسيس نمايند)Hubest visnich(» ويس نيخ«عباس توسط اي در بندر تجارتخانه

پي كه با عثماني داشت در  هاي پي  دليل جنگ با تأسيس نمايندگي شركت هند شرقي هلند به

اي با  امهن ة خود توانستند موافقتها سرانجام توسط نمايند  براي تأييد شاه، هلندي10.مخالفتي نكرد

ها را در مقابل   هدف شاه عباس از انعقاد قرارداد اين بود كه انگليس. شاه عباس منعقد نمايند

ها قرار دهد به موجب اين قرارداد آنها مجاز بودند در سراسر ايران آزادانه به تجارت   هلندي

  11.بپردازند

 از سوي ايران گبي  موسيپاني و شاه عباس قرار شد كه كمةپس از اين مذاكرات بين نمايند  

از پيامدهاي . به عنوان سفير به هلند مسافرت و با رؤساي كمپاني و پادشاه هلند مذاكره نمايد

اي حاصل نشد و پاياني جزء ناكامي  هاي عصر صفوي نتيجه ن ديگر سفارتمسافرت همچو

اي براي  يجهة سفرا و گفتگوهاي سياسي نتنداشت و در نهايت روابط ايران و هلند جزء مبادل

شاه   زيادةكار بودند و با وجود عالق ها بسيار محافظه زيرا هلندي. ورددولت ايران به همراه نيا

ها حاضر به اين كار نبودند  عباس براي اتحاد با هلند به منظور جنگ با پرتغال و عثماني، هلندي

 آنها در روابط خود با زيرا تجارت و منافع اقتصادي آنها با عثماني و ديگر كشورها سبب شد تا

بيگ به هلند، آوردن تعدادي  مهمترين نتايج مسافرت موسي. ايندشاه عباس بسيار آرام حركت نم

ت ايراني و ئمراجعت هي. هنرمند هلندي به ايران بود كه سبب ترويج نقاشي فرنگي در ايران شدند

م در اشرف 1629/ ق1038ي مصادف با مرگ شاه عباس هلند) يان اسميت ( ايران وةورود نمايند

  .بود

ها بويژه فعاليت   يان اسميت گزارش خوبي از اوضاع و احوال ايران در اين سالةسفرنام  

 روابط ايران و هلند ة مرحوم نوائي دربار12.كمپاني هند شرقي هلند و نمايندگان آن ارائه داده است

نداشت اما دو  زيادي دربرروابط براي طرفين فوايددر عصر شاه عباس معتقد است هر چند اين 

قاشان هلندي آشنا كه نقاشان ايراني با ننخست آن. ن رفت و آمدها پديد آمداثر فرهنگي مهم از اي

 يان ةهاي يكديگر نهادند و ديگر آنكه سفرنام هاي زيادي در فنون نقاشي و سبك  شدند و تأثير
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ه صفي را به خوبي انعكاس اسميت اوضاع سالهاي پاياني عصر شاه عباس و سالهاي نخستين شا

 در عصر شاه صفي هلندي توانستند امتيازات اقتصادي و تجاري ارزشمندي به دست 13.داده است

 را بدست گيرند، با فارس خليجها در اين زمان موفق شدند انحصار تجارت دريايي  هلندي. آورند

ار تجاري اين كاال ابتدا ها براي انحص توجه به رونق تجاري ابريشم در مبادالت اقتصادي هلندي

 را بطور غير واقعي قيمت آن را باال بردند و پس از خارج نمودن رقباي تجاري، قيمت ابريشم

 اقتصادي خود را اجرا نمايند و واردات و صادرات ايران را ةكه اين برنامآنها براي اين. پائين آوردند

 بدست گرفتند و حمل فارس خليجر در انحصار خود قرار دهند ابتدا انحصار تجارت ادويه را د

هاي هلندي اختصاص دادند پس از اطالع شاه صفي از  كاالهاي تجارتي را صرفاً به كشتي

ها حقوق و عوارض   شاه صفي دستور داد تا از كاالهاي وارداتي هلندي، هلندةاقدامات رياكاران

م باعث شده بود تا ها نسبت به افزايش قيمت ابريش گمركي دريافت شود زيرا اقدام هلندي

ها قيمت ابريشم را  پس از عزيمت آنها هلندي. ت اعزامي دوك هلشتاين ناموفق شودئسفارت هي

ها تيره بود اين روابط   در طول دوران شاه صفي روابط شاه صفي و هلندي14.كاهش داده بودند

س دوم به ها در سومين سال پادشاهي شاه عبا  هلنديق1055/ م1645 سبب شد تا در سال سرد

اي كردند  به انعقاد معاهدهو دولت ايران را مجبور .  قشم، هرمز و بندر عباس حمله كردندةجزير

ها بتوانند آزادانه به تجارت ابريشم در ايران بپردازند و از پرداخت حقوق  كه به موجب آن هلندي

د و در پي آنها ها قدرت زيادي كسب نماين اين امتيازات سبب شد تا هلندي. گمركي معاف شوند

  .ها را در بصره به توپ بستند  انگليسيةخان  را از مسقط بيرون رانده و تجارتها ها پرتغالي هلندي

 محسوب مي شدند اما در سال فارس خليجها در اين زمان بزرگترين قدرت دريايي  هلندي  

 و تجاري  پس از شكست از ناوگان دريايي انگليسي در اروپا موقعيت درياييق1060/ م1654

سيادت دريايي  »فرمان كشتيراني« ها به موجب معاهدة  لطمه ديد و هلنديفارس خليجآنها در 

ها در  با اين حال در طي قرن هفدهم تجارت دريايي هلندي. انگلستان را به رسميت شناخت

  كمپانية در سالهاي پاياني حكومت شاه عباس دوم نمايند15. از رونق برخوردار بودفارس خليج

هند شرقي هلند در باتاويا تالش هاي زيادي براي بهبود روابط تجاري با ايران به عمل آورد اما 

 كمپاني توانست موافقت شاه ةمرگ شاه عباس دوم مانع قرارداد جديدي شد، بنابراين نمايند
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 ها در لندي تجارت هة قراردادهاي عصر شاه عباس دوم را بدست آورد اما دامنةسليمان را دربار

گيري  عامل اول قدرت: ي از دو عامل بوداز گذشته شد ضعف هلند ناش تراين زمان بسيار محدود

رقباي اروپايي نظير انگلستان و فرانسه و عامل دوم جنگهاي هلند در اروپا با ساير دولتهاي 

ها از ابريشم  اين عوامل سبب كاهش تجارت آنها با ايران شد از سوي ديگر هلندي. اروپايي بود

اي نامرغوب شده بود كه  ة سانسون ابريشم ايران به اندازهايران چندان راضي نبودند زيرا به گفت

هاي  رغم تالش  علي16 طناب و افسار اسب بكار مي بردندةآنها ابريشم را در باتاويا براي تهي

 نظامي كه هلندي براي تصرف بندرعباس و قشم به عمل آوردند تا از طريق فشار نيروي نظامي

در .  شاه سليمان رو به بعد به افول بودةامتيازاتي بدست آورند، موفقيت هاي تجاري آنها از دور

 .ها شد اي از هلند به ايران آمد و خواستار تجديد امتيازات هلندي عصر شاه سلطان حسين نماينده

ها   اما هلنديادها تسهيالتي را در اختيار آنها قرار د شاه نيز براي دريافت كمك نظامي از هلندي

پس از اينكه اعراب . هاي پيش راضي به كمك دريايي و نظامي به ايران نشدند هرگز مانند دوره

ها درخواست نمود تا با كمك ناوگان هلند مهاجمين را  به بندرعباس حمله كردند ايران از هلندي

اين مسئله سبب  17.داردنرا  چنين اقدامي ةاما سفير هلند مؤدبانه پاسخ داد كه اجاز. سركوب نمايند

فارت هلند در شد تا موقعيت هلند در دربار رو به زوال صفوي كم شود، بنابراين نمايندگي س

قوط دولت پس از س 18.ها شد هاي سياسي عليه ساير اروپاييان بويژه انگليسي اصفهان كانون توطئه

پس از سقوط  19. دادندهاي زيادي براي نجات از دست افغانها انجام صفوي نيز هلندي ها تالش

ها مسير رو به   تسلط افغانها در ايران و عصر افشاريه تجارت هلنديةدر دور،  صفويةسلسل

 زيادي وارد كرد، اما ة ايران به تجارت هلند ضربةهر چند اوضاع سياسي آشوب زد. زوالي پيمود

رسيد كه همزمان با  مي توان به اين نتيجه فارس خليجها در  با توجه به تحوالت تجاري هلندي

ها در  ها نيز مسير رو به زوالي را آغاز كرده بود زيرا هلندي ضعف دولت صفوي تجارت هلندي

. قرن هجدهم در برابر رقباي قدرتمند اروپايي نظير انگلستان و فرانسه نتوانستند مقاومت نمايند

ايي و مستعمراتي خود زيرا فرانسه و انگلستان سياست استعماري قدرتمندي بر مبناي نيروي دري

ها توانستند  ها قادر نبودند در برابر آنها اقدامي نمايند، در اين ميان انگليسي آغاز نمودند و هلندي
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ها مجبور شدند به بصره  اندك اندك نفوذ زيادي در هند و سواحل ايران پيدا نمايند و هلندي

  .اكتفا نمايند

 هنوز كم و بيش باقي بود گرچه ها در عصر نادري روابط تجاري و سياسي هلندي  

ها براي اينكه از روابط  ها نقش زيادي در تأسيس نيروي دريايي نادر داشتند اما هلندي انگليسي

. استعماري با ديگر مدعيان عقب نمانند، گه گاهي مساعدتهاي نظامي و دريايي به نادر شاه داشتند

دست خود   ايران را همچنان درةويبنابراين آنها از اين طريق توانستند انحصار تجارت اد

ها نيز به نقش مهم تجاري هلند با ايران اشاره دارند و علت اين موفقيت آنها  نگهدارند، انگليسي

ستد با ايرانيان را ناشي از تجربيات دراز مدت آنها با توده اي مختلف جامعه ايراني  و در داد

هايي  ، هدايا و پيشكشلند را در اين دورانعامل موفقيت كمپاني هند شرقي ه »لكهارت« .دانستند

 اين رسم در ايران معمول .نمودند ه مقامات متنفذ ايراني پرداخت ميداند كه رؤساي كمپاني ب مي

  20.توانستند موقعيت سياسي و اقتصادي خود را تثبيت كنند ها با آگاهي از آن بوده و هلندي

) saro( ون انگليسي؛ يك هلندي به نام سارودر تأسيس نيروي دريايي نادر عالوه بر جان الت  

هاي   هانوي در يادداشت21.كه در ماالبار اقامت داشت تجربيات خود را در اختيار نادر گذاشت

او . ان سخن گفته است قدرت تجاري و سياسي هلند در ايرة خود به تفصيل دربارةروزان

 ة پارچه هاي مصرفي آنها از اقمشنويسد كه در بيشتر مناطق ايران از جمله مشهد تا گيالن مي

  22.هلندي است

ها به دقت توسط مأموران و نمايندگان سياسي و تجاري  رفتار سياسي و تجاري هلندي  

آنها سياست ها با استفاده از تجربيات  انگليسي مورد بررسي قرار گرفت و بعدها انگليسي

ها سعي در گسترش نفوذ  سي در مجموع هر چند انگلي.گذاري كردند استعماري خود را پايه

 سياسي خود توانستند ةها با استفاده از تجرب تجاري و سياسي خود در ايران داشتند اما هلندي

ها با استفاده از اين تجربيات سياسي و  نقش مهمي در اين دوره ايفا نمايند و بعدها انگليسي

  .تجاري با كمك نيروي دريايي قدرتمند رقيب را از دور خارج كردند
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   خاركةكمپاني هند شرقي هلند و جزير

 از رونق نسبي برخوردار بود م1752/ ق1165ها تا پيش از سال  روابط بازرگاني و تجاري هلندي

اما در . هايي تأسيس نمايند  و بوشهر نمايندگي، بصرهفارس خليج ةو آنها توانسته بودند در دو نقط

نمايندگي خود را در بوشهر تعطيل نموده و مركز ها   ايران هلنديةاين زمان به جهت اوضاع آشفت

  23.بصره در اين زمان بسيار ترقي كرده و رشد بسياري يافت. تجاري خود را در بصره قرار دادند

 رونق تجاري كمپاني هند شرق هلند در بصره سبب شد تا حكومت هند هلند در باتاويا  

)(Bataviaاو معتقد استةلرد كرزن دربار. ستند يكي از مأموران تجاري خود را به بصره بفر : 

در زير رداي بازرگاني شم سياسي و نبوغ فردي را ) baronkniphausen(هاوزن بارون كنيپ«

  24».نهفته داشته است

پيش از سقوط .  ايران بودةرونق بندر بصره به دليل اوضاع سياسي و اجتماعي متشنج جامع  

ني كه ارتباط تجاري با اروپائيان داشتند از رونق خوبي ها بنادر و جزاير ايرا اصفهان توسط افغان

ها و هرج و مرج اوضاع عصر نادري سبب شد  برخوردار بودند، اما سقوط اصفهان و تسلط افغان

ها خود راحتي در بنادر فعال ايران به دليل  تا اروپائيان كم كم بعد از خروج از اصفهان، نمايندگي

اين ميان پاشاهاي بغداد تمايل زيادي داشتند كه نيروي اقتصادي و  در ،فقدان امنيت تعطيل نمايند

تمايل زيادي به روابط  »كمپاني هند شرقي هلند« .بازرگاني اروپائيان را به سوي بصره جذب نمايد

 داشت، بندر بصره را در طي اين دوران پايگاه اقتصادي خود قرار فارس خليج ةتجاري در حوز

هاي هلندي به طور مرتب كاالهاي شرق آسيا را از باتاويا به بصره و  داد و از اين زمان كشتي

بالعكس منتقل مي كردند و سود سرشاري را نصيب كمپاني مي نمودند، رونق شركت هند شرقي 

انديشي سياسي و تجاري آنها مع مقامات محلي بصره به دورهلند سبب شد كه منافع شخصي و ط

اي بند  اي گوش او را ببرد و نيزه حاكم بصره خواست به گونه« نوايي غلبه يابد و به قول مرحوم

  25.»كند

حاكم بصره نرفتند،   نامشروعةپرست زير بار اين خواستو سود» منش كاسب«هاي  اما هلندي  

 بررسي كرده است، فارس خليجها را در  و ويلم فلور كه به دقت اسناد مربوط به تجارت هلندي

 اعمال و رفتار حاكم بصره در ةي نموده و معتقد است، ريش اين موضوع تعمق بيشترةدربار
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اختالفات منطقه اي بين پادشاهي قديم و جديد بصره و حمالت اعراب بني كعب به بصره داشت 

 اروند نقش مهمي ةاو مي نويسد، حمالت متعدد اعراب بني كعب به بصره و مسدود نمودن دهان

الف پادشاهي بغداد سبب شد كه آنها به امور در ضعف تجارت بندر بصره داشت، همچنين اخت

از سوي ديگر . ي شودأرت حاكم بصره در امور اين شهر خودبصره توجه نكنند و در نهاي

 و منافع تجاري خود را در بازرگانان بصره از نفوذ و قدرت اقتصادي كمپاني به وحشت افتادند

ها را در حذف  نقش انگليسي» نيبور« 26.ناراضي بودند) هاوزن(رو از شخص ديدند از اين خطر مي

ها در بصره  ها نيز از نفوذ سياسي و تجاري هلندي  كمپاني در بصره مهم مي داند زيرا انگليسي

  27.اظهار نگراني و ترس مي كردند

باعث شد تا حاكم بصره از پاپوش  »هاوزن«  سياسي و اجتماعيمراه نفوذعوامل فوق به ه  

 استفاده نمايد و عالوه بر آن، نپرداختن حقوق گمركي را ،نان مسلماارتباط نامشروع با زن، كهنه

هزار و  ام از او پنجاه هزار و معاونش سيحاكم بصره سرانج. اضافه نموده و او را به زندان انداخت

 بارون هلندي پس از 28.داللش بيست هزار روپيه گرفت و آنها را آزاد نموده از بصره اخراج كرد

با نيروي جنگي انتقام خود را از » هند هلند« حاكمه تاويا رفت تا با كمك از اخراج از بصره ب

او براي . هاوزن با كمك دو كشتي جنگي هلندي به سوي بصره حركت كرد. حاكم بصره بگيرد

براي اين كار او ابتدا به بندر ريگ عزيمت .  خارك را تصرف نمودةموفقيت در كار خويش جزير

 برخي معتقدند كه 29. خارك را در اختيار خود گرفتندة حاكم آن مير ناصر جزيرةنمود و با اجاز

 حاكم بندر ريگ خارك را به تصرف در ةها با استفاده از نيروي نظامي و بدون اجاز هلندي

  30.آوردند

ها از نقش بسيار  به هر حال اهميت تجاري و استراتژيكي بندر خارك سبب شد تا هلندي  

ها براي فشار  بعدها در قرن نوزدهم بارها انگليسي.  استفاده نمايندفارس خليجبر مهم آن در تسلط 

هاي  يكي از ويژگي. ك را اشغال نمودند خارةبر حكومت ايران به ويژه در مناطق جنوبي جزير

ها به محض  هلندي «؛بنا به گزارش لردكرزن. جزيره است خارك منابع آب شيرين اين ةمهم جزير

 خارك قنات هاي زيرزميني آب در اين جزيره يافت كردند و اين مسئله باعث شد ةورود به جزير

هاي سياسي،  ژگي با توجه به وي31».تا بتوانند مركز قدرت نظامي خود را در اين جزيره قرار دهند
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  داد تا مركز تجارتارائه» هاوزن گزارش مفصلي به باتاويا« خارك ةطبيعي و اقتصادي جزير

  32. كمپاني به خارك منتقل شودرسفا خليجدريايي 

هاي هاوزن در خروج از بصره و انتقال به خارك به دليل آگاهي هاي سياسي و  استدالل  

هاوزن به تجربه آموخته بود كه بندر .  بوده استفارس خليجتجاري او در ارتباط با تجارت در 

ر پي ايران و عثماني بصره و بوشهر به دليل اوضاع نابسامان سياسي و هرج و مرج هاي پي د

ها   اصفهان به دست افغانةزيرا كمپاني هند شرقي هلند در طي محاصر. چندان قابل اعتماد نيستند

  .و هرج و مرج ناشي از مرگ نادر زيان هاي زيادي ديده بود

 هاوزن در بصره سبب شد تا او به اين نتيجه برسد تا بجاي بنادر ةاز سوي ديگر تجرب  

اين جزيره به دليل منابع آب و .  قرار گيردفارس خليج مركز تجارت دريايي  خاركةمذكور جزير

نزديكي به بوشهر، بصره، بندر ريگ، بحرين و قطيف توانست نقش مهمي در مبادالت بازرگاني 

  .ايفا نمايد

ها و پس از آن مي توان به اظهار نظر به  با توجه به جمعيت خارك پيش از حضور هلندي  

  33. بردادعاي هاوزن پي

ها اين جزيره جمعيتي بيش از چند صد نفر  بنا به گزارش لرد كرزن پيش از حضور هلندي  

 با توجه به اصرار و 34.در حالي كه در طي چند سال جمعيت آن به دوازده هزار رسيد. نداشت

 او موافقت به ةكمپاني سرانجام با خواست» خارك« هاي مستند هاوزن از موقعيت و نقش استدالل

 فعاليت كمپاني هند شرقي هلند را در خارك آغاز كرد و ق1159 /م1753مل آورد و او در سال ع

  35.هاي كمپاني دوازده سال به طول مي انجامد اين دوره از فعاليت

هاي جنگي كه از باتاويا به كمك   خارك با كمك كشتيةها پس از استقرار در جزير  هلندي  

  خارك شرايط را چنان بر حاكم بصره تنگةه به موقعيت جزيرآنها آمده بودند توانستند با توج

بنابراين بارون هاوزن توانست از . گرفته بود پس داد» بارون هاوزن«نمايند كه حاكم بصره آنچه از

  36او انتقام بگيرد
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 هايي بنا كرد و با اين اقدام خود در خارك قلعه» هاوزن«پس از اين موفقيت هاي نظامي   

ها  اين اقدامات او سبب شد كه هلندي.  خارك شدةايگاه استعماري در جزيردرصدد ايجاد پ

  37. شوندفارس خليجخواسته يا ناخواسته وارد منازعات منطقه اي 

 فارس خليج خارك بر تجارت ةها توانستند با تكيه بر موقعيت جزير پس از اينكه هلندي  

مير مهنا .  بندر ريگي مواجه شدندپس از مدتي با خطر جديدي به نام مير مهناي. مسلط شوند

 را از بين فارس خليجها را آشفته نمايد و رؤياي آنها مبني بر تسلط  توانست خواب آرام هلندي

  .ببرد

  

  فارس خليجها از  نقش مير مهنا در خروج هلندي

مير مهنا يكي از فرزندان مير ناصر بندر ريگي بود و با توجه به شخصيت جاه طلبش او براي 

 ن به قدرت ابتدا پدرش را به قتل رسانده و سپس برادرش مير علي كه حكومت بندر ريگرسيد

 و به اين طريق توانست حكومت در بندر ريگ براي خود دست را در اختيار داشت به قتل رساند

و پا نمايد با توجه به اقداماتي كه او انجام داد كريم خان او را به شيراز فراخواند و چون به 

و پي برد نخواست او را دوباره حاكم بندر ريگ نمايد اما به شفاعت ميرزا محمد بيك شخصيت ا

خورموجي داماد مير مهنا، خان زند شفاعت سر دار خود را پذيرفت و او را مجدداً به حكومت 

در پي آن مير مهنا عهد نمود كه دست از شرارت و خونخواري بر . بندر ريگ منصوب نمود

امير «: نويسد ة شخصيت مير مهنا مي دربارگشا تاريخ گيتي صادق نامي مؤلف  ميرزا محمد38.دارد

 مهنا نظر به شرارت كه با آب و گلشن معجون و بنا بر فساد انديشي كه دلش به آن مفتون بود

 متابعت نكول و از شاهراه عدالت، عدول نموده و در ساحل ة به بندر ريگ از شيو]پس از ورود[ 

  39».ند باد خيانت به اوج كيوان رسانيدبه شرارت ت ...بحر

خان  بنابراين كريم. مير مهنا پس از انتصاب مجدد به بندر ريگ به اذيت و آزار مردم پرداخت  

يي مقابله با سپاهيان زند مير مهنا كه در خود توانا. امير گونه خان افشار را براي سركوبي او فرستاد

اما اين جزيره .  خارگو گريختةهاي بادي نهاد و به جزيرديد تمامي اموال خود را در قايق  را نمي
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له سبب شد تا به جهت غير مسكوني بودن اين جزيره اين مسئ. ل فقدان آب، مسكوني نبودبدلي

  40. خارك افتدةمير مهنا در فكر تصرف جزير

ها و ديگر حاكمان محلي   خارگو سبب شد تا هلنديةاز سوي ديگر اقامت مير مهنا در جزير  

ها از شرارت و شخصيت جاه طلب مير مهنا آگاه  هلندي. ز مجاورت با او احساس خطر نمايندا

 خارگو فراري دهند، ةبودند بنابراين درصدد بر آمدند تا با نيروي جنگي مير مهنا را از جزير

 خارگو حمله نمودند، اما به علت ةها به اتفاق شيخ سعدون بوشهري به جزير بنابراين هلندي

مهنا پس از اين  مير. و مقاومت مير مهنا نيروهاي هلندي و متحدان او شكست خوردندشجاعت 

ها دست يابد و آنجا را   هلنديةنبرد خارك را محاصره نمود و پس از مدتي توانست بر قلع

 روي ق1180/ م1766 خارك در چهارم ژانويه ةها در جزير هاي هلندي سقوط قله. تصرف نمايد

  .داد

وان در «ة  قلعةها را به قتل رساند و تنها فرماند  زيادي از هلنديةطي اين نبرد عدمير مهنا در   

سقوط خارك .  رفتن به باتاويا دادة ديگري را امان داده و اجازةو عد )van der Helst(» هلست

ها انتظار داشتند   بود، گرچه هلنديفارس خليجها در  توسط مير مهنا به معني پايان حضور هلندي

  41.اما هرگز نتوانستند خواسته خود را عملي نمايند.  حضور يابندفارس خليجودي در به ز

  :ها مي نويسد  چگونگي تسليم هلنديةگشا دربار مؤلف گيتي  

 ةخاك مذلت بر سر و آب حسرت در ديده و آتش غم در دل از قلعه بيرون شتافته، سر بر داير«

امتعه و عقاقير و اسلحه و   فرنگيان شده؛ از نفوذ وةلعسحرگاهان امير مهنا داخل ق ...انقياد نهادند

  42.»... موجود بود تصرف مالكانه كردهةاسباب آنچه در قلع

 خارك عده اي بر اين عقيده اند كه مير مهنا به تحريك ة علت تصرف جزيرةدربار  

ها درصدد  اين دسته از محققان معتقدند كه انگليسي.  خارك را تصرف كرده استةها قلع انگليسي

ها را مانعي جديد در سياست   بودند اما هلنديفارس خليجگسترش قدرت اقتصادي و سياسي در 

ها  گيري چندان قابل اعتمادي نيست زيرا انگليسي ن ديدگاه نتيجهاي 43.ديدند طلبي خود مي توسعه

  44.نمودند خود تحت فشار مير مهنا در بندر ريگ بودند و زيان هاي زيادي پرداخت ةنوب نيز به
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در مجموع گرچه با توجه به منابع و مĤخذ گزارشي مستند از دخالت انگلستان در تحريك   

ها پس  انگليسي. ها بودند  واقعي اين نبرد انگليسية خارك وجود ندارد، اما برندةمير مهنا به جزير

ها  ند هلنديو غلبه بر هلند، تبديل به قدرت بزرگ دريايي شدند و هر چ» مانش«از نبرد دريايي 

 محسوب مي شدند اما پس از خروج فارس خليجتا اين زمان قدرتي تجاري و دريايي در 

ها به مدت بيش از دو قرن قدرت اول دريايي   توسط مير مهنا، انگليسيفارس خليجها از  هلندي

  . شدندفارس خليج

 از دست ارسف خليجمهمترين داليلي كه سبب شد تا هلنديان نقش تجاري و دريانوردي در   

  :دهند مي توان به عوامل زير خالصه نمود

 متكي به نيروي دريايي اين كشور بود فارس خليجقدرت تجاري كمپاني هند شرقي هلند در  -1

هلند در طي قرن هفدهم از قدرت زيادي برخوردار بود اما پس از شكست در نبرد دريايي در 

 دوم اروپا شد، ةجدهم تبديل به قدرت درجها در قرن هفدهم از اوايل قرن ه برابر انگليسي

ها از اواخر قرن  در حالي كه انگليسي. بنابراين موقعيت سياسي و نظامي خود را از دست دادند

قدرت زيادي يافتند و نقش زيادي در تجارت » قانون دريانوردي كرامول«هفدهم به موجب 

ها  ها و فرانسوي  گيري انگليسيدريايي جهاني ايفا نمودند ضعف و غروب هلند مصادف با قدرت

  . نداشتندفارس خليجها حضور محسوسي در  شد، البته فرانسوي

ها از اين  در شرق آسيا بود و هلندي )اندونزي( ها باتاويا  مهمترين پايگاه استعماري هلندي -2

از بصره » هاوزن«زدند پس از اخراج  ة مبادالت اقتصادي و تجاري دست ميمركز به توسع

» باتاويا« دوري. توانستند كمپاني هند شرقي هلند را در خارك احيا نمايند» باتاويا«هاي امدادي نيرو

ها در   سبب شد تا پايگاه هلنديفارس خليج و فقدان پايگاه هاي دريايي مطمئن در فارس خليجاز 

وه بر ها عال توسط مير مهنا سقوط نمايد در حالي كه رقيب آنها انگليسي خارك به راحتي ةجزير

ارتباط با روساي قبايل و حاكمان بندري ايران پايگاه هاي مناسب و نيروي نظامي در هندوستان 

 بسط و فارس خليجايجاد كرده بودند و از طريق اين پايگاهها توانستند منافع استعماري خود را در 

 .گسترش دهند
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 و مطمئن خود نظير  خارك پايگاههاي قديميةكمپاني هند شرقي هلند پس از تصرف جزير -3

به عنوان . بصره، مسقط، بندرعباس، اصفهان، بوشهر را رها كرد و سعي نكرد آنها را احيا نمايد

نمونه پس از عذرخواهي حاكم بصره از هاوزن او حاضر به صلح نشد بنابراين عدم ارتباط با 

. ها شد لندينواحي ساحلي و پايگاههاي قديمي سبب عدم كمك به موقع متعهدان ايراني به ه

عوامل مطرح شده به همراه آشفتگي هاي سياسي و اجتماعي در ايران سبب شد تا راهزنان و 

آشوبگران از فرصت استفاده نمايند و براي تحكيم موقعيت خود در برابر حكومت مركزي با 

 غارت تجار و نمايندگي هاي اروپايي براي خود موقعيتي مناسب دست و پا كنند مير مهنا پس از

 خارك بر موقعيت خود افزود، شورش و خودسري او باعث شد تا كريم خان ةتصرف جزير

زكي خان مير مهنا را در . مصمم به سركوب او شود، بنابراين زكي خان را مأمور سركوبي او نمود

، نزديكان او از ترس جان و مال خود درصدد بر آمدند تا او را به قتل ة خارك محاصره كردجزير

 خارك گريخت و به ة قتل خويش آگاه شد از جزيرة سرانجام مير مهنا چون از توطئبرسانند،

م 1768. (ير و اعدام كردبصره پناه برد حاكم بصره كه دل خوشي از او نداشت او را دستگ

  45)ق1182/

 خارك باقي مانده و يادگار اقامت آنها در اين ةها در جزير  آثاري كه از هلندينمهمتري  

ها از   مستحكم هلندي و خانوارهاي هلندي است كه در طول تجارت هلنديةلعجزيره است ق

 46. خارك باقي مانده استة و جزيرفارس خليج صفويه تا عصر زنديه در طول سواحل ةدور

  

  نتيجه

به تجارت » كمپاني هند شرقي هلند« ها پس از استقالل از پرتغال و اسپانيا با تأسيس هلندي

رق زمين پرداختند آنها در عصر شاه عباس اول توانستند امتيازات دريايي با كشورهاي مش

در عصر شاه صفي بر موقعيت سياسي و . هاي گمركي زيادي بدست آوردند اقتصادي و معافيت

  .تجاري خود افزودند به طوري كه توانستند انحصار تجارت ابريشم را در دست گيرند

ادامه يافت، اما با سقوط دولت  )هفدهمقرن ( اين موفقيت تجاري تا پايان عصر صفويه  

در عصر افشاريه بر موقعيت تجاري آنها لطمات . ها زيان هاي زيادي متحمل شدند صفويه هلندي
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اين روند تا . زيادي وارد شد، و پايگاه هاي تجاري آن تنها به بوشهر، مسقط و بصره منحصر شد

 امتيازات اقتصادي قابل توجهي كسب عصر زنديه ادامه يافت و آنها نتوانستند در عصر زنديه

. بنابراين با رونق گرفتن بصره اين بندر بزرگترين پايگاه اقتصادي و تجاري آنها شد. نمايند

رئيس نمايندگي كمپاني هند شرقي هلند با حاكم بصره سبب زنداني شدن و » هاوزن« اختالفات

خارك را » باتاويا« پايگاه استعماريهاوزن پس از آزادي از زندان با كمك . اخراج او از بصره شد

پايگاه خارك . از اين طريق بصره را از رونق انداخته و انتقام خود را از آنها بگيرد تصرف نموده تا

ها در طي اين  هلندي. ها بود از اين زمان تا سقوط آن توسط مير مهنا دوازده سال در اختيار هلندي

 مير ةو كل  را دست گرفتند، پيدا شدن سرفارس خليجزمان تأسيسات زيادي بنا نهادند و تجارت 

مير .  خارج شدندفارس خليجها براي هميشه از  ها را بر هم زد و هلندي مهنا خواب آرام هلندي

ناتواني هند شرقي هلند در ها،  ها نبود، قدرت گرفتن انگليسي مهنا تنها عامل سقوط هلندي

ها در   نظامي هلنديةي هلند، عدم پشتواندهي مالي و نظامي، ضعف نيروي درياي سازمان

  .ها شده است  سبب ناكامي نهايي هلنديفارس خليج

  

  ها  نوشت پي
المللي  ة مقاالت همايش بين، مجموعفارس خليجاهداف استيال گرايانه در تغيير نام ناصر تكميل همايون، . 1

  .214-215ص، 1385، دانشگاه اصفهان، فارس خليج
، انتشارات دانشگاه تاريخ تحوالت ايران عصر صفوي از شيخ صفي تا شاه عباس اولمالي، محمد كريم يوسف ج. 2

 .462-495 ص، 1385، آزاد نجف آباد
 .210-215ص، 1372 عزيزي، نشر مركز، تهران،  كامبيزة، ترجمايران عصر صفويراجرسيوري، . 3
، 2، ج1373ان، علمي و فرهنگي، تهران،  غالمعلي وحيد مازندرة ترجم، ايرانةايران و قضيكرزن، . ن. جرج. 4

 .479ص
 .207-216ج پنجم، ص،1344، دانشگاه تهران، تهران،زندگاني شاه عباس اولاهللا فلسفي، نصر. 5
م وارد 1486/ ق892 بود كه در سال) Barthelomydeyaz(نخستين كاشف دريايي مشرق زمين بار تلمي دياز. 6

م واسكودوگاما توانست پايگاههاي استعماري در هند براي 1598در سال دوازده سال پس از او . اقيانوس هند شد
) Tristan dacunna( به دستور دولت پرتغال دريانوردي بنام تريستان داكونا. م1506در سال . پرتغال ايجاد نمايد

 هرمز ةت جزيراين فرد يكسال بعد توانس. در اين سفر آلفونسو دالبو كرك معاون او بود. مأمور تصرف هندوستان شد
براي .  محسوب مي شودفارس خليجاين اقدام دالبوكرك آغاز سياست استعماري مغرب زمين در . را تصرف نمايد

 ، ميالدي18 از دوران باستان تا اواخر قرن فارس خليجكلي، . بي. راجرسيوري وجي: ك.  بيشتر در اين زمينه نةمطالع
 و42، ص 1377، شناسية حسن زنگنه، انتشارات مركز بوشهرترجم
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Sirarnold Wilson , the Persian golf (oxford, 1928),p.1. 
   نگاه كنيد بهفارس خليج مأموريت آلفونسو دالبو كرك به ةدربار

R.B. serjent: the portuguse off the south Arabian coast(oxford,1963),p.2. 
  .655، ص2، ج ايرانةايران و قضي كرزن، .7
نام . 6 ص ،1371،  توس، تهران، ابوالقاسم سرية، ترجم خاركةهلنديان در جزيرويلم فلور،  و 655 همان .8

  . بوده است(voc)اختصاري كمپاني هند شرقي هلند واك 
  .273، ص2، ج1366هما، تهران،  ، نشرايران و جهان عبدالحسين نوايي، .9
  .275 ص ، همان.10
، 1356 داريوش مجلسي و حسين ابوترابيان، طهوري تهران، ةرجم ت،اولين سفراي ايران و هلند ويلم فلور، .11
  .23ص
  .282-293ص ،  نوايي، همان.12
  .14-293ص ،  همان.13
ت مفصلي مركب از اعيان، تجار و درباريان ئ ميالدي دوك هلشتاين به منظور تجارت ابريشم هي1636 در سال .14

ه بررسي اوضاع ايران به منظور تجارت ابريشم و صادرات آن اين ايالت به ايران فرستاد، هدف و مأموريت اين گرو
و منشي آن الئاريوس بوده كه به زبان هاي فارسي » اتوبروگمان «ةت بر عهدئرياست هي. به اروپا و ايالت هلشتاين بود

ت آلماني يكصد و بيست و شش تن بودند كه از طريق مسكو و درياي ئو تركي آشنايي داشت مجموع نفرات هي
ت در طول اقامت نتوانست به موفقيتي دست يابد زيرا هلندي كه به محض اطالع از ئهي. ر وارد ايران شدندخز

ت تجارت ابريشم را به نفع ئبا توجه به شرايط به وجود آمده هي. موضوع مأموريت آنها قيمت ابريشم را باال بردند
مهمترين عامل شكست اين . رزمين خود بازگشتبنابراين اين گروه بدون موفقيتي به س. ايالت هلشتاين ندانست

  .ها در تجارت ابريشم بوده است طلبي هلنديئت انحصارهي
  .، مقدمه1363 احمد بهپور، ابتكار، تهران، ة ترجم،سفرنامة مسكو و ايرانالئاريوس، 

، 1375تهران، ، اميركبير، ، روابط خارجي ايران از صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم عبدالرضا هوشنگ مهدوي.15
  .115-117ص
  .120، ص 1377 محمد مهريار، اصفهان، ة ترجم،)وضع كشور ايران در عهد شاه سليمان(سفرنامه،  سانسون، .16
  .126 عبدالرضا، هوشنگ مهدوي، همان، ص .17
  .301 نوايي، همان، ص .18
ي قلي عماد، قطره، تهران، طف مصة ترجم، صفويه و برآمدن افغانها در ايرانةانقراض سلسل الرنس لكهارت، .19

  .460-467ص ، 1373
  .467-468 ص ، همان.20
  .474-475ص ، 1، ج 1365، ، قومستاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه رضا شعباني، .21
  .476 همان، ص .22
  .181 ص ، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، همان.23
  .486 لرد كرزن، همان، ص .24
  .65 نوايي، همان، ص .25
والقاسم سري،  ابة، ترجمتجاري ايران و هلند و بازرگاني هلند در عصر افشاريان و زنديانيلم فلور، اختالف  و.26

  .155-185ص ، 1371توس، تهران، 
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نيبور در زمان . 171-172، ص 1354ت توكا، تهران،  پرويز رجبي، انتشاراة، ترجم نيبورةسفرنام كارستن نيبور، .27
هاي او دربارة كمپاني هند شرقي هلند و  رك در اين جزيره حضور داشت، بنابراين گزارشتسلط ميرمهنا بر جزيرة خا

  . از اهميت زيادي برخوردار استفارس خليجنفوذ آن در 
  .605 نوايي، همان، ص .28
  .193، ص 1380 رضا شعباني، تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي ايران در عصر افشاريه و زنديه، سمت، تهران، .29
  .181 هوشنگ مهدوي، ص .30
  .288 ص ، كرزن، همان.31
  .29-32 ها در جزيرة خارك، ص فلور، هلندي. 32
  .30-33ص،  همان.33
  .486 كرزن، همان، ص .34
  .376 -378ص ، 1365ي، انتشارات فراز، تهران،  علي محمد ساكة، ترجمخان زند كريم جان پري، .35
  .486 نوايي، همان، ص .36
  .170مه، ص  نيبور، سفرنا.37
  .77، ص 1376هاي جيبي، تهران،  ، شركت سهامي كتابكريم خان زند عبدالحسين نوايي، .38
 -162 ص ،1363 با مقدمه سعيد نفيسي، اقبال، تهران، گشا تاريخ گيتي ميرزا محمد صادق موسوي نامي اصفهاني، .39
  .161لد ميرناصر از مشايخ بندر ريگ، ص اميرمهناي و غائي و: نويسد  نامي دربارة اصل و نسب ميرمهنا مي161
  .77ص  نوايي، كريم خان زند،.40
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