
  

  

  

  

  

الملل ايران عصر  ة تجارت بيندر توسع) گمبرون( نقش بندرعباس: عنوان اول

  صفوي 

پايگاه استراتژيك تجاري دولتهاي اروپايي ) گمبرون(بندرعباس : عنوان دوم

   در عصر صفوي

  

  اصغر قائدان

  )ع(امام حسين استاديار دانشگاه 

  
  

  مقدمه 

، نسبت به دورانهاي قبل) قمريهم و دوازدهم يازد / و هفدهم ميالديقرن شانزدهم(عصر صفويه 
د اين دوران  ظهور قدرتهاي از ويژگي هاي منحصر به فر. هاي خاصي برخوردار است از ويژگي

ي و رقابتهاي آنان بر سر سيادت بر منابع الملل بينطلب و استعمارگر در عرصة تعامالت  توسعه
، هلند و فرانسه هر يك نگليس ا،دولتهايي چون پرتغال. استراتژيك تجاري شرق است

، تجارت  و اقيانوس هندفارس خليجكوشيدند تا با نفوذ در مناطق استراتژيكي آسيا از جمله  مي
تأمين عنوان يك پايگاه بسيار مهم براي كه هندوستان به ديگر آن. آورندشرق را در انحصار خود در
بديهي است تجارت با هند از طريق .  همواره مورد توجه آنان بود،نيازمنديهاي اقتصادي اروپا

بر اين . تر از راههاي زميني بود تر و مطمئن ، بسيار سهل و بنادر آنفارس خليجدرياها و بويژه 
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 تاخت و تاز و رقابتهاي ة عرص، به عنوان يك معبر استراتژيك به لحاظ تجاريفارس خليجاساس 
رچه و نيز ماهوت و منابع معدني و  پا،موضوع تجارت ادويه، ابريشم. كشورهاي اروپايي گرديد

 ، خواه ناخواه، واردات براي كشورهاي اروپايية چه در عرصة صادرات و چه در عرص،طبيعي
 و بنادر آن را به عنوان معبر اين تجارت مورد توجه قرار مي داد و عالوه بر آن دولت فارس خليج

ن دو قرن در طي اي. مي ساختايران و شاهان صفوي را نيز در اين تعامالت ناچار به ورود 
 هر ، جهت برتري بر رقباي تجاري خودفارس، خليجاي در  گر فرامنطقه قدرتهاي اروپايي مداخله

يك كوشيدند تا با دولت صفوي مناسبات حسنه اي برقرار سازند و از قِبل آن امتيازات تجاري 
در عصر صفوي از جمله  به سبب وجود پادشاهان با كفايت و سياسمتداري. بيشتري كسب كنند

 و ها ة خود و متقابالً از درگيري دولت صفوي كوشيد تا به نوب،ول و شاه عباس دومشاه عباس ا
 جهت منافع سياسي و نظامي و نيز اقتصادي خود بهره برد و رقابتهاي دولت هاي اروپايي در

يت ارضي خود بات و حاكمگاهي با همكاري يكي از آنان دشمنان خود را سركوب و امنيت و ث
هاي انگليسها براي اخراج  شاه عباس از قدرت ناوگانة آن استفادةسازد كه نمونرا تضمين 

نيز دادن  شان در اين مورد و  تجاري به آنان براي تشريك مساعيها و دادن امتيازات پرتغالي
تجاري با طلبي انگليسها و نيز برقراري ارتباط  هلندي ها براي مقابله با انحصارامتيازاتي به

آنچه كه در اين مقاله مورد توجه قرار . فرانسويها توسط شاه صفي براي كاهش نفوذ انگيسها بود
تعامالت و رقابتهاي تجاري و نيز در اين ) بندرعباس( بندرگمبرون خواهد گرفت موقعيت ويژه

 عنوان اي براي انتخاب آن به صر صفوي و تالش قدرتهاي فرامنطقه اقتصادي عةنقش آن در توسع
  . يك پايگاه و بندر استراتژيك تجاري است

  
  ) بندر گمبرون= هرمز(موقعيت تجاري و تاريخي شهر جرون 

 ساخته شده است كه آن را »سورو«يا » شهرو«گيري به نام  ين بندر در نزديكي يك آبادي ماهيا
 1.رود  شمار ميرعباس بهز محالت بندامروزه اين آبادي يكي ا. توسرو يا شهرويه هم خوانده اند
حموي ياد شده است كه وت ق يا، اصطخري،يي مثل ابن حوقلاز سورو در متون كهن جغرافيا

ة ساساني تعلق دورادي سكه هايي به دست آمده كه به آبدر آن . گيران بوده است جايگاه ماهي
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 لحاظ بندر به اين و 2. ابريشم به اين بندر مي رسيده استةآن دارد كه جاد زداشته و نشان ا
سورو همچنين بارانداز . تجاري با ساير نقاط دنيا به ويژه هند و آفريقا مرتبط مي شده است

  3.فسا، داراب و طارم و ساير نقاط به اين منطقه مي آمدند ، الر،كاروانهايي بود كه از شيراز
ون چندي سورو يا شهرو گسترش يافت و به جاي آن شهر تاريخي هرمز يا جر پس از  

 تا 10/  ق8 تا 4ة از سداين محل .  همان شهر تاريخي استةكه بندر گمبرون بازماندد ساخته ش
داشته  شرق محل كنوني بندرعباس قرار رداد و ستد بازرگاني شرق بوده و دم بزرگترين مركز 14

  4.بندر دو ايالت كرمان و سيستان به شمار مي رفته است  چهارم قمري نيزةدر سد. است
شده  يالت هرمز و بندر كرمان محسوب مي تقسيمات جغرافيايي جزو ابندر گمبرون در  
 اگر هواي به شدت گرم اين بندر. دهنده استآن در تابستان به شدت گرم و آزار هواي .است
شايد چند برابر مي شد زيرا بيشتر تاجران و ن گفت اهميت اقتصادي و تجاري آن توا  مي،نبود

بيشتر . بستان همواره در حال فرار از اين منطقه بوده اندسياحان و نيز مردم شهر در فصل تا
مند بوده و آن را  وار و نامطلوب آب و هوايي آن گلهسياحان و تاجران بدون استثناء از وضع ناگ

مدتي در اين بندر حضور م 1583 تاجر انگليسي كه در سال ،به گفتة رالف. سرزنش كرده اند
د سكونت نيافريده و آنجا در دامنة كوهستان رفيعي واقع اين محل را طبيعت به قص: داشته است
آور پيوسته از دل  بخار مرگ. زا است ة انسان مي شود گويا آتشهوايي كه داخل سين. شده است
  5.اراضي آن تيره و خشكيده و مثل اين است كه با آتش برشته شده باشد. آيد زمين برمي

هواي دوزخي و «: هواي آن گويدآب و شاردن سياح و تاجر معروف فرانسوي در مورد   
رو اهالي ناچارند كه شش ماه از سال در بهار و تابستان به كوهستان فرار  دارد از اين» آور مرگ
بين گامبرون و دوزخ اينچي «: شاردن اتفاق نظر دارد و مي گويد كتر فراير در اين نكته باد. كنند

 الملل بيناس به يكي از مراكز مهم تجاري زودي بندرعبه با اين وجود ب 6.»بيش فاصله نيست
آنجا كاال به ديگر تبديل شد به طوري كه از نقاط دورافتاده كاالهاي مختلف به آنجا مي رفت و از 

 ةالبته قسمت عمد 7.مسقط صادر مي شد چين و ،عثماني ،انگليس هند، ،عماننقاط از جمله 
  8.گرفت رت ميدر زمستان صو تجارت در اين بندر
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ي مختلف ضبط شده است از جمله ها ها به صورت  بندر در متون تاريخي و سفرنامه ايننام  
كه البته برخي از  9 گومرون، كمبرو، كامورون، گامرون، كمپرون، كوموران، گمرو، گمرون،گمبرون

آنها به سبب تفاوت در لهجه هاي اروپايي و برخي نيز به سبب اختالف در تلفظ اين كلمه و 
در هر صورت اين وجه تسميه باز . بانهاي مختلف اروپايي حادث شده استضبط آن در ز

گرفتند  وقتي آنها هرمز را. ها ة هرمز، توسط پرتغاليگردد به روزگار تصرف اين بندر و جزير مي
به  ،گفتند مي 10 كوچكي را به نام بندر هرمز كه آن موقع جرونةدهكد ،به روي آن در ساحل رو

دهكده را براي پياده شدن و بارگيري اجناس  آن هرمز را چنين مي ناميدند، ةهمان گونه كه جزير
باند ل  «نام آن را به ،چون خرچنگ زيادي در ساحل آن وجود داشت. از خشكي انتخاب كردند

  12. يعني بندر خرچنگ تبديل كردند لذا اين بندر به گامبرون معروف شد)كامبارائو( 11»كامارااو
 هرمز در صدد افتاد بندرگاه بزرگي در ساحل كشور خود در برابر شاه عباس پس از فتح  
را كه در  كوچك لذا اين بندر ،ندازد آن جزيره را از اعتبار تجاري بي هرمز احداث كند تاةجزير

گيري از پرتغاليها انتخاب كرد و آن را به  ان بود پس از بازپسگذشته اقامتگاه تعدادي از صياد
  13.اس نام نهادمناسبت نام خود بندرعب

در عصر صفوي آنجا را هرمز كهنه ناميدند، اسكندر بيگ منشي از مورخان  ،بل از اين نامق  
بندر «ام برده و گفته است اين شهر به ن» هرمز كنار دريا«ة عصر صفوي از هرمز كهنه به نام برجست
معروف شد » نو هرمز« هرمز كه به صورت شهركي درآمد به ةبعدها جزير 14.مشهور است» گمبرو

چهاردهم ميالدي كه  /هرمز كهنه در سدة هشتم قمري 15.هرمز كهنه ساخته شده بود زيرا بعد از
هرمز نو در طي سه سده رونق و جالل فراواني  16. جرون معروف بود هرمز ناميده شدةبه جزير

همسايگي . اي براي هرمز كهنه گرديد ظ زيبايي و مركزيت جانشين شايستهبه دست آورد و از لحا
اي كه آن را نخستين  مهمي را بدان بخشيده است به گونهموقعيت نظامي   هرمزةشهر هرمز با تنگ

 عالوه بر آن از نظر سياسي و اقتصادي نيز اهميت فراواني 17.راه نفوذ به فالت ايران دانسته اند
زيرا  ،يي قرار گرفتهعمارگر اروپايافت و بدين دليل همواره مورد توجه و نظر بيگانگان و دول است

  18.گلوگاه اقتصاد غرب و شرق به شمار مي رفته است
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 سرپرسي سايكس نقشه ها و مطالعات مختلف پيرامون اين منطقه نشان مي دهد كه ةبه گفت  
البته اين سخن  19.ق و غرب و از بنادر مهم مشرق زمين بوده استة تجارت شربندر مزبور درواز

زماني است كه شاه عباس آن را از تصرف بندر مربوط به سرپرسي سايكس در خصوص اين 
متذكر مي تاورنيه .  ساختفارس خليج ةها خارج و آن را از بنادر مهم و حائز اهميت منطق پرتغالي

 فراواني را كه از ةالتجار شد كه بتواند مال گونه كشتي جز چند قايق ديده نمي شود قبل از آن هيچ
  20.جا بارگيري كنددر آنخارج مي شود هندوستان 

هند كه از طريق ت كه تمامي محموله ها و كاالهاي ساهميت تجاري اين بندر از آنجا  
ز آنجا  هرمز و سپس به بندر گمبرون و اةاقيانوس هند و بندر گوا به شرق مي آمده ابتدا به جزير

  . شده است به راههاي زميني منتقل مي
كه  ،مروز ميناب خوانده مي شود و در پهنة جرونگمبرون در روزگار امراي هرمز كهنه كه ا  

گرفت شهر و بندري بود كه مسافران اقيانوس هند را   ميناب تا اطراف بندر خمير را دربرمياز بندر
  21.داد راي داد و ستد كاال در خود جاي ميب

  
 تجاري در ةگر اروپايي براي سيطرهاي دول مقتدر و استعمار ها و تالش كشمكش

  بندر گمبرون  و فارس خليج

 و بنادر فارس خليجدر طي قرون شانزدهم تا هجدهم به سبب اهميت استراتژيك تجاري و نظامي 
 را فارس خليج ،با شرق بويژه هندوستانماري و مقتدر اروپايي جهت تجارت  دولتهاي استع،آن

وس هند اين  و اقيانفارس خليجبديهي بود آبهاي .  فعاليتها و رقابتهاي تجاري خود كردندةعرص
بر . تر از راههاي تجاري زميني مي ساخت تر و مطمئن ت را براي آنان بسيار سهل الوصولتجار

 باز كرد تا از بنادر و پايگاههاي آن به فارس خليج پاي آنان را به ،تجارت با شرق امر ،اين اساس
 طي اين قرون نطقه دردر نتيجه اين م. عنوان حلقه وصل ارتباط تجاري غرب و شرق بهره برند

گاهي يكي از .  هلند و فرانسه گرديد،ها و رقابتهاي دولتهايي چون پرتغال، انگليس عرصة درگيري
 دريايي اين منطقه نبض تجارت  و بنادر آن مي گشت وفارس خليجاين دولتها حاكم مطلق العنان 

تن امتيازاتي  توسل به شاهان صفوي و گرفگرفت و ديگري نيز مي كوشيد تا با را در درست مي
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ين شاهان صفوي بويژه شاه عباس نيز به سبب هم. تجاري، دست رقيب را از منطقه كوتاه سازد
كوشيدند تا براي بهره برداري مناسب از اين رقابتها، ازآن دولتهاي  رقابتها و زمينه هاي موجود مي

اين . ره گيرندمقتدر به نفع تأمين امنيت و تماميت ارضي خويش و نيز رونق تجارت داخلي به
  . ه بود كه حتي گاهي به درگيري نظامي هم منجر مي گرديدكشمكشها آن قدر جدي شد

  ها  توسط پرتغالي) بندرعباس=  گمبرون ربند(شهر جرون تصرف 

شد بويژه به  ة قدرتهاي برتر اروپايي محسوب ميپرتغال در قرن شانزدهم و هفدهم تقريباً در زمر
رو اين  ة تجاري با شرق، از اينقاط مختلف و نيز فعاليت گستردلحاظ داشتن مستعمرات در ن

تجارت با . براي پيشبرد مقاصد تجاري و اقتصادي خود همواره به هندوستان نظر داشتدولت 
تر از راههاي  تر و راحت  سهلفارس خليجهند براي آن دولت اهميت زيادي يافت كه از طريق 

دولت ايران به برقراري ارتباط غال در اين زمينه مي بايد با و خواه ناخواه پرتميني انجام مي شد ز
تحقق اين بر اين اساس از سوي آن دولت تحقيقاتي جهت فراهم ساختن زمينة . پرداخت مي

 ةدر ابتداي قرن شانزدهم، دو دريانورد پرتغالي براي بررسي منطق. استراتژي تجاري انجام شد
 ة هرمز آمده و سپس به بندربندر گوا در هند به جزيرهرمز و روابط ايران و پرتغال از طريق 

كه » اي هاي ني آنجا شهري بود مركب از كلبه«كنند كه  آنها توصيف مي. آمدند) عباسمحل بندر(
  22.آب و علف به شهر الر رسيدند د و پس از طي سرزميني تقريباً بياز آنجا گذشتن

ل شده بود و چون در مدخل  هرمز در آن هنگام به مركز تجارت هند تبديةجزير  
به . فارس قرار داشت موقعيت استراتژيكي آن براي دولتهاي اروپايي مورد نظر و اهميت بود يجخل

براي   هرمز،ةها پس از اشغال جزير  پرتغالي23. بودفارس خليجكرك هرمز كليد سيطره بر ة آلبوعقيد
 از فارس خليجبه تصرف بنادر م اقدام 1512تحكيم كامل اين سيطره بر تجارت منطقه در سال 

با ايران قرار دادند و كردند و آنجا را پايگاه تجاري خود ) بندر گمبرون(جمله شهر جرون يا هرمز 
 داد و ستد و تجارت در اين شهر انجام ةكار عمد. اي نيز در اين شهر بندري بپا ساختند تجارتخانه

 تغالي ها كاالهاي خود را در اين شهر بهپر 24.خاصه تجارت وارداتي و وصادراتي ايران ،مي شد
طلبي بازرگاني آنان موجب انحصار 25.تر عرضه مي كردند فروش گذاشته و قيمت آن را پايين

 ،اي كه بسياري آنان را طماع شد به گونه رحمانه با تجار و ساكنان شهر مي برخوردهاي بي
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ها  ماعيل در اين هنگام با عثمانياز آنجا كه شاه اس 26. و گاهي جنايتكار وصف كرده اند،حريص
  . العمل مناسبي در برابر تجاوزكاري آنان نشان دهد درگير بود نتوانست عكس

  به تنها معبر بازرگاني شرق توسط شاه عباس ) بندرعباس(تبديل بندر گمبرون 

هاي  وجود چنين پادشاه مقتدري در عرصه دولت صفوي به سبب ،روي كار آمدن شاه عباس با
موفقيت روز افزون شاه عباس در برابر عثمانيها و .  به دولتي مقتدر و توانمند تبديل شدمختلف

 فرصت مناسبي را براي وي فراهم ساخت تا به تسلط بيش ،روابط بسيار خوب او با دول اروپايي
 ةدر دوران سلطآنان .  هرمز و شهر جرون يا گمبرون پايان بخشدةها بر جزير از يك سدة پرتغالي

كه انحصار تجارت دريايي را براي خود كسب كرده بودند به  عالوه بر آن، بر اين دو منطقهخود
سبب برخوردهاي ستمگرانه و زورگويانه با رقبا و ديگر تاجران و بازرگانان اروپايي و ايراني 

رون گمب رها در بند پرتغالي. منطقه سخت محدود ساخته بودند ر دالملل بينعرصه را براي تجارت 
كردند تا اجناس پرتغالي را با قيمتي كه خود تعيين مي كردند خريداري  ازرگانان ايران را وادار ميب

آنان تردد هر گونه كشتي ايراني  27.و كاالي خود را صرفاً با كشتي هاي پرتغالي حمل و نقل كنند
 ساخته و يا خارجي را بدون مجوز ممنوع ساخته و از استحكاماتي كه در داخل جزيره و بندر

 آنان را ناچار به پرداخت عوارض ،بودند هرگاه مي خواستند با شليك  توپ و اخطار به كشتي ها
  . و ماليات مي كردند

ندي بحرين را هم به تصرف خود در آوردند و با اين كار تماميت چپرتغالي ها پس از   
اسات شاه عباس و ايرانيها احساين برخوردها و رفتار آنان . ارضي ايران را مورد تجاوز قرار دادند

 28.م باز پس گرفت1622 هرمز و بندر گمبرون را در ةشاه عباس جزير. دار ساخت را جريحه
 مجددي را تدارك ديدند ولي با شكستي كه متحمل شدند به مسقط عقب ةچه پرتغاليها حملاگر

 تجهيزات دريايي آنان ناچار شدند با شاه عباس يك پيمان عدم تعرض امضا كنند و تمام. نشستند
  29.به جز صيدگاههاي مرواريد بحرين و گمرك قشم را از دست دهند
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  عباس  ايش موقعيت استراتژيك تجاري بندرنقش شاه عباس در افز

تدابيري موجب تسريع رشد  وت اقتصادي مي انديشيد با تالشها شاه عباس كه همواره به اصالحا
 تجارت داخلي راههاي فراوان و ةبراي توسعاو كه . اقتصادي و تقويت حكومت مركزي شد

نيز توجه بسياري كاروانسراهاي متعدد در مسير آنها ايجاد كرده بود به تدريج به تجارت دريايي 
 هرمز كه باز پس گرفته ة را از جزيرفارس خليجآمد تا مركز تجارت مبذول داشت و درصدد بر
نبض تجارت خارجي را نيز در دست  ، ابريشمكنترل صادرات و با 30.بود  به بندرعباس منتقل كند

لب كه در تصرف تركها بود از راه خواست ابريشم را به جاي استفاده از راه قديمي ح او مي. گيرد
ار قابل آمد ارزي خود كه بسين كار دو هدف داشت يكي افزايش دربا اي.  صادر كندفارس خليج

اين هدف شاه  31.صل از صادرات ابريشمآمد حا ديگري محروم كردن تركها از در،شد توجه مي
رداد تجاري با عباس را به خوبي در سخنان او با سفير انگليس دمور كوتون پس از عقد قرا

 ةچون ميل ندارم ابريشم ايران را از طريق عثماني صادر كنم حاضرم در ژانوي «:انگلستان مي بينيم
نگليس تحويل دهم و در برابر آن پارچه  هزار عدل ابريشم در بندر گمبرون به دولت ا10هر سال 

اين هدف بهترين انتخاب بود لذا به دستور بديهي بود بندرعباس براي تحقق  32.»انگليسي بگيرم
امام قلي خان ديوار وسيعي بر . شاه كار توسعه و ساخت اين بندر جديد به سرعت دنبال شد

قلعه اي براي ايجاد امنيت اين  ،پرتغاليها ةو با استفاده از مصالح قلعة دريا در آن شهر كشيد كران
عباس خراب كرده و با مصالح آن در بندربندر ساختند و حتي مردم خانه هاي خود را در هرمز 

 بندر جديد االحداث عباس، شهر تاريخي ةبا توجه به توسع. براي خود به ساخت خانه پرداختند
عه شد و حتي جمعيت اين شهر اندك اندك جرون يا هرمز كه قبالً از آن ياد كرديم داخل آن توس

  . ساكن بندر جديد االحداث شدند
اين بندر . گاههاي مناسب امكان حمل و نقل و پهلو گرفتن كشتيها آسان شدبا احداث لنگر  

يكي به لحاظ  ، دولتهاي رقيب اعم از انگليس، هلند و فرانسه موقعيت مناسبي داشتةبراي هم
هاي  در آن پهلو بگيرند لذا اكثر كشتيراحتي ه توانستند ب شتي ميقعيت بندري آن كه چندين كمو

حمل مي كردند در آن بندر لنگر كاال  ،بزرگي كه از هند براي ايران و عثماني و ساير نقاط
توانستند كاالهاي خود را   و آنان ميكه اين بندر در سواحل ايران قرار داشت ديگر آن،انداختند مي
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 هرمز و سپس به داخل ايران ببرند، يكسره در خاك ايران پياده كنند و ةيركه ابتدا به جزبدون آن
. ساخت ه بود كار تجارت آنان را آسان مينيز امكاناتي كه شاه عباس در شهر جديد فراهم ساخت

 اين بندر تا مدت يك قرن و نيم همچنان باقي ماند و اين ةموقعيت بسيار مطلوب و جايگاه ويژ
هاي هند شرقي انگليس و هلند   توقفگاه و ايستگاه تجاري كمپاني مهمترينبندر در طي اين مدت

ن، سيستان و و عالوه بر آن به عنوان شهر بندري واليات كرما 33. بودفارس خليجدر سواحل 
شاه عباس هم كه موقعيت تجاري هرمز را از بين برده بود  34.شد خراسان نيز محسوب مي

لذا كمپاني هند . عباس متمركز كنند تا فعاليتهاي خود را در بندراختدولتهاي اروپايي را ناچار س
كمپاني هند شرقي . شرقي انگليس نمايندگي تجاري خود را از جاسك به اين بندر منتقل كرد

 اجازه نيافتند تا براي خود ولي 35.هلند نيز پس از چندي در اين شهر تجارتخانه اي برپا كرد
  . د روزي آن را به قلعه تبديل كننداي بنا كنند چون ممكن بو خانه

اثر درگيري ايران و عثماني مسدود بود و از  كه راه تبريز و قفقاز بربا اين رويكرد به سبب آن  
 ايران رعباس به عنوان تنها پايگاه بازرگانيشد، بند ر و شيراز هم چندان رفت و آمدي نميبوشه

بنادر   تجارت شرق و غرب و ازة درواز به عبارت سرپرسي سايكساعم از صادرات و واردات و
هاي بزرگي كه از هندوستان براي  ة تاورنيه تمام كشتيبه گفت 36.مهم مشرق زمين محسوب شد

بندرعباس آمده و لنگر گرفتند به  سيا و بخشي از اروپا كاال بار ميسراسر نقاط آ ايران و عثماني و
يهاي مقيم ايران ارمني و هند ،ه اغلب ايرانيدر هنگام ورود كشتي ها تجار زيادي ك. انداختند مي

 ،اگر از ترس هواي بد بندر نبود بيش از اين« او ةبه گفت. شدند بودند به كار داد و ستد مشغول مي
شايان گفتن است كه جمعيت آن دوران  37.»شدند ة كشورها در آنجا جمع ميتجار از هم

  38. هزار نفر تخمين زده شده است8 تا ، البته به جز نيروهاي خارجي مقيم آن،بندرعباس
  

  عباس اههاي تجاري زميني مرتبط با بندراحداث و تقويت ر

به داخل  راد راههاي كارروان رو از اين بندبه ايج شاه عباس همچنين براي رونق تجاري اين بندر
رف آن در اين هنگام راههاي شمالي ايران به خاطر درگيري با عثماني ها و نيز تص. ايران پرداخت

 يكي ديگر از. توسط روسها و عالوه بر آن ناامني حاصل از حضور راهزنان از رونق افتاده بود
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 ساخت و ن را از اين طريق به هند متصل ميايراكه متروك شد، راه قندهار بود كه راههاي زميني 
پاي اروپاييان به كه بندر گمبرون رونق يابد راهي بسيار پر تردد و مهم بود اما از وقتي كه نقبل از آ

 باز شد و بندرگمبرون زمينة تجارت دريايي را فراهم ساخت راه قندهار تقريباً متروك فارس خليج
  . عباس با ساير نقاط ايران احداث كرد براي ارتباط بندررو شاه عباس سه راه كاروان. شد

   كرمان-عباسراه بندر

جا را به كرمان و سپس ساير نقاط كشور  كرمان بود كه آن-معروفترين راه زميني راه بندرعباس
ة بندرعباس در اين نقطه يعني تنگ زندان منطق. اين راه به تنگ زندان معروف بود. وصل مي كرد

بود كه طي ) توقفگاه( منزل 28 فرسنگ با 96اين مسير  .گرديد ة فارس آغاز ميشد و منطق تمام مي
 ةتهي. اه عباس در مسير آن ايجاد كرده بود روز طي مي شد و كاروانسراهاي متعددي را نيز ش15

 زيادي ةآذوقه و آب براي سفر مخصوصاً در فصل تابستان در مسيرهايي كه آباديها از هم فاصل
  . برخورد با سارقان و غارت و تاراج اموال نيزاز ديگر نگرانيها بود. داشتند مهم بود
   يزد-راه بندرعباس

عازم يزد بودند از مسافراني كه . كرد  بندرعباس عبور مي كيلومتري120ر اين راه از تنگ زاغ د
كه عازم مشهد بودند ازراه طبس آباد و پاريز و رفسنجان مي رفتند و در يزد كساني سيرجان به زيد

  . ن بودند به طرف نائين و كاشان پيش مي رفتند اصفهارفتند و آنان كه عازم مي
   شيراز، الر،راه بندرعباس

سياسي داشته الرستان  و اجتماعي - از قديم االيام با بندرعباس روابط تجارياز مناطق مهمي كه
 اين راه از. ان فرمانرواي فارس براي مقابله با پرتغاليها از راه الر به بندرعباس آمدخامام قلي. است

رب بندر به طرف  كيلومتري غ70گذشت و در  در سه كيلومتري غرب بندرعباس مي» سو رو«
 كل مخصوصاً در فصل زمستان و بارندگي بسيار ةعبور از رودخان. رفت ش ميتنگ واالن پي

وضعيت مساعد در دو طرف  دشوار بود و كاروانيان گاهي بايد چندين شبانه روز به انتظار
اين مسير  تا الر از  بندرةفاصل. دهها كاروانسرا در اين مسير ساخته شده بود. رودخانه توقف كنند

39. روزه راه پيموده مي شد7-8والً  فرسنگ بود و معم46
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رسيد از راههاي زميني ياد  كه از نقاط مختلف به بندرعباس مي كاالهايي ةبا اين تدبير هم  
اين امر . اشتر بسزايي در تجارت داخلي دشده به مراكز مختلف در ايران حمل مي شد و تأثي

از تغيير پايتخت از قزوين به عالوه بر آن شاه عباس پس  ،عباس بودة بندربيانگر اهميت ويژ
اصفهان از جمله كارهايي كه جهت تقويت موقعيت اقتصادي نواحي مركزي ايران و نيز براي 

رو معروف  ة آن راه كاروان اتخاذ تدابيري بود كه در نتيج، دولت انجام دادةافزايش درآمدهاي خزان
 و فارس خليج به سوي ،تخت صفويه پاي،اين جاده از طريق اصفهان.  ابريشم را احياء كردةبه جاد

  40.شد ايران از طريق آن به هند صادر ميبندرعباس امتداد مي يافت كه بخش عمده اي از ابريشم 
   اقتصادي عصر صفوي ةعباس و تاثير آن در توسع عوارض گمركي بندر-

ئل موضوع عوارض گمركي به يكي از مسا ،پس از رونق يافتن بندرعباس، در طول دوران صفويه
 اقتصاد داخلي ةبا اهميت در روابط اقتصادي و تجاري ايران با ساير دول اروپايي و نيز توسع

 چيز بايد اشاره كه قبل از هر اي نكته. ولت بودة دتبديل گرديد و منبع بسيار مهم مالي در بودج
الي از  است كه در زبان پرتغKamrika يوناني ةاز كلم» گمرك«كه برخي معتقدند اصطالح كرد اين

گرفته شده و از آنجا به سراسر ممالك مشرق زمين ) نام پرتغالي اين بندر(همان گامرو يا گامبرون 
ازاي گرفتن كمك از انگليسها تعهداتي را  شاه عباس چنانكه گفته شد در 41.راه يافته است

عاف  و نيز ممركي هرمز و بندرعباس به انگيسهااز جمله اختصاص نيمي از عوارض گ ،پذيرفت
اي در  خانه  گمرك،ها بر اين اساس قرار شد انگليسي 42.شدن كاالهاي وارداتي آنان ازعوارض

اي با  خانه گمركرعباس تأسيس كنند كه زير نظر يك رئيس انگليسي اداره شود و ايرانيها نيز بند
بايد  كه مية آنرا هم جز قلع) گمبرون= بندر جرون(شهر هرمز . رئيس و كارمنداني ايراني برپا كنند

ح هرمز مطابق معاهده عمل شد و پس از فت. به عنوان ساخلو مورد استفاده قرار گيرد خراب كنند
. ها گرفتند را تقسيم كردند و انگليسها سهم خود را به لندن بردند هرچه غنيمت از پرتغالي

  . عوارض گمركي از اين پس به دو قسمت  تقسيم مي شد
 رو كه درآمد زيادي به جيب او از آن. معروف بود» اه بندرش«ة ايران به مسئول گمركخان  

كوشيد تا قيمت اجناس  ة تاورنيه مياساس گفتاو بر. اين منصب اعتبار فراواني داشت رفت و مي
وارده را به يك چهارم محاسبه كند و حتي گاهي اجازه نمي داد انگليسها بارها را بازرسي كنند به 
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د اگر اين كار ترك نشود ديگر ع شكايت دارند و تهديد مي كنناين بهانه كه تجار از اين وض
بر اين اساس انگليس ها چندان نتوانستند .  وارد نخواهند كردبندرعباسهاي خود را به  التجاره مال

  43.مند شوند  از فتح هرمز و بندر گمبرون بهره،مطابق قرارداد خود
كه تجار در گرماي تابستان راي اينخص شاه ايران مي رسيد و ببه ش% 16 ،از حقوق گمرك  

دوران شاه  هزار تومان در 25سالي  ،هم به شاه بندر مي دادند و مجموع% 2بندر معطل نشوند 
 سال پيش 400اين رقم به نظر مي رسد در آن دوران يعني  44.عباس بودعباس عوايد گمركي بندر

ر در اقتصاد بدون نفت آن عصر بسيار قابل توجه بوده باشد و اين امر نشانگر اهميت اين بند
به .  هزار تومان تقليل يافت10كفايتي چون شاه سليمان به  لبته اين مبلغ در دوران شاهان بيا. است

 انگليسيها را كمتر ةدولت ايران هم به بهانه هاي متعدد سهم عوارض متعلق ، تاورنيه و ديگرانةگفت
 تومان نمي توانستند سهم خود را دريافت 600 تا 500گويد انگليسها بيشتر از  تاورنيه مي. داد مي

 صفوي است كه تجارت انگليسيها رو به افول رفته ة تاورنيه مربوط به اواخر دورةاين گفت 45.كنند
  .  شاه عباس آنان تمام و كمال عوارض خود را مي گرفتندةوگرنه در دور

، در عصر صفويه ارسف خليجدر مجموع، عوارض گمركي بندرعباس و نيز ساير بندرهاي   
 46.آمد م در بودجة دربار شاه به حساب ميبويژه دوران شاه عباس اول و دوم به عنوان دومين رق

بته اين ال 47. هزارتومان اجاره داده مي شد65 سانسون مجموع عوايد گمركي اين بنادر به ةبه گفت
  وتا داد و ستدگرفت  وي در سطح نسبتاً پاييني قرار ميصفعوارض گمركي توسط شاهان 

پرداختند و  ر اروپاييان فقط عوارض مختصري ميبه گفتة كمپف. تجارت رونق بيشتري يابد
ها نيز موافقت ايران را جلب كردند كه تا حدود  هلندي. انگليسها كالً از دادن عوارض معاف بودند

ز قيمت كاالها ا هزار تومان هر ساله بدون عوارض گمركي كاال به ايران وارد كنند و هر گاه 25
از بندرعباس هر ساله در .  قيمت كاال گمركي بدهندةاساس پايبر% 10اين حد باالتر رود بايد 

 هزار تومان نصيب مستوفيگري خاصه مي شد كه وي اين مبلغ را از شاه بندر، پس از 10حدود 
  48. دريافت مي كردبندرعباسانقضاي مدت رياست يك ساله اش بر گمرك 

 بندر ،، بندر لنگهبندرعباس بابت ماليات فارس خليج رئيس تجاري بنادر ،ري كارةبه گفت  
آمد زياد به آن سبب  هزار تومان به شاه پرداخت مي كرد و اين در22نه چارك در مجموع ساال
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 ديگر شهرهاي عربستان و عراق  مكه و،و از هند مراكز بزرگ تجارت بودند ،بود كه اين بنادر
 سياح و تاجر فرانسوي كه مدتها در ايران ،شاردن 49.شد اني بدانها وارد ميهاي فراو التجاره مال

ا من باره«: گويد ول بوده و تردد زيادي هم به بندرعباس داشته است ميساكن و به تجارت مشغ
 عامالني در هند و فارس خليجام كه مأمورن گمرك اين بندر و ديگر بنادر  ناظر و شاهد بوده

اشتند كه براي بازرگانان مورد حمايت خود به منظور تسهيل وارد يا خارج شهرهاي مهم ايران د
   50.» امتيازات سود آوري فراهم مي آوردند،كردن كاال از گمرك

  51.بيشترين عوايد گمرك اين بندر از ابريشم، تنباكو، روغن و صيد مرواريد به دست مي آمد
  

  عباسها در بندر فعاليتهاي تجاري انگليس

نادر ايران را مورد توجه  تجارت خويش مي بايد بة همانند پرتغالي ها در جهت توسعانگليس ها
يه به قصد تجارت به و بعدها از راه روس» معبر شمال غربي«زيرا آنان ابتدا از راه . ادندد قرار مي
ي از تاجران و دريانوردان چون اين مسير بسيار طوالني و پرهزينه بود تعداد. رفتند هند مي

كشورهاي (م كمپاني انگليسي تركيه و لوان 1581در سال  52. آمدندفارس خليجيسي به سمت انگل
بغداد و حلب به  سيس شد كه صادرات ابريشم ايران را از طريق بصره،أت )خاوري مديترانه

در اين سال نيوبري شايد . كرد ر اين ميان نقش واسطه را ايفا ميو ايران د مديترانه در دست داشت
كه اما به سبب آن 53. به بندر گمبرون پا گذاشته استفارس خليجانگليسي باشد كه از راه اولين 

را  ر اين بندر د خود داشتند موقعيت مناسبي براي حضورةپرتغالي ها اين بندر را تحت سيطر
 آمدند كه البته توسط فارس خليجاز بازرگانان انگليسي به پس از چندي تعداد ديگري . نيافت

  . ها دستگير شدند پرتغالي
اي   براساس معاهده،گيري جزيره و بندر گمبرون ها به سبب كمك نظامي براي بازپسيسلانگ  

 عمده ةبرپا كردن دو تجارتخان ،يكي ديگر از اين امتيازات. امتيازات تجاري خاصي كسب كردند
 بندر براي اين. اي در بندرعباس نسازند  خانهكه البته متعهد شدند جز آن در بندرعباس بود

زيرا راه بسيار خوبي كه قبالً اشاره . تر از بندر جاسك بود ليسها به مراتب مناسبتجارت انگ
تر   مي ساخت و انگليسها راحتكرديم اين بندر را به پايتخت ايران يعني اصفهان متصل
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وارضي توانستند كاالهاي خود را به داخل ايران حمل كنند بويژه آن كه از پرداخت هر گونه ع مي
در مجموع مدت يك قرن و نيم اين بندر مهمترين توقفگاه و مركز تجاري انگليس . معاف بودند
اين در حالي بود كه قبالً پرتغالي ها بيش از يك قرن  54. به حساب مي آمدفارس خليجدرسواحل 

 اينك  به خود اختصاص داده بودند وفارس خليج مبادالت تجاري بين هند و اروپا را از راه ةكلي
  . گشته بودند انگليسها جانشين آنان ،با رانده شدن آنان از هرمز و بندر گمبرون

  
  عباس كمپاني هند شرقي انگليس در بندرفعاليت 

  )شاه عباس( دوران اقتدار صفويه -الف
شركت تجار لندن كه با هند «هند شرقي به فرمان ملكه اليزابت با عنوان م كمپاني 1599در سال 

كمپاني به برقراري روابط تجاري با ايران تصميم . تشكيل گرديد» شرقي معامله و تجارت مي كنند
 استقرار در بنادر جنوب ايران و به دست ةگرفت و لذا نمايندگان آن شركت جهت اخذ اجاز

ها اين كمپاني  ن حضور پرتغالي و نهايتاً تا زما55آوردن امتيازات تجاري به دربار ايران وارد شدند
سفير انگليس در دربار هند، .  فراهم سازدبندرعباسنتوانست موقعيتي براي فعاليتهاي خود در 

كه بايد بندر مناسبي براي تجارت و همچنين ندستوراتي براي كمپاني انگليسي فرستاد مبني بر اي
د و نيز دولت ايران متقاعد شود بندري ها در موقع خطر پيدا كنن التجاره براي نجات كاركنان و مال

 ما براي رجا لنگر بياندازند و تجاهاي ما بتوانند بدون خطر در آن ا در اختيار ما قرار دهد كه كشتير
شاه عباس نيز اجازه داد آنان خود . هاي خود در آن بندر اقامت كنند التجاره خريد و فروش مال

مكان . عباس منتقل كردندخود را از جاسك به بندرة لذا تجارتخان. يك بندر را انتخاب كنند
ي توانستند كاالها  غرب شهر آن زمان قرار داشت و مين در كنار دريا در قسمتة آناتجارتخان

كمپاني در ايسين نيز باغي داشت كه . خود را به راحتي به داخل يا خارج انبار كمپاني منتقل كنند
  56.ياز خود را ار آنجا به شهر مي آوردنداستراحتگاه كاركنان آن بود و آب مورد ن

م شاه عباس موافقت كرد تا انحصار بازرگاني ابريشم ايران به كمپاني انگليسي 1629در سال   
  57.آنان بعدها امتيازات ديگري را هم از شاه گرفتند. داده شود
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خته مي شد و از اين به اين معنا بود كه ديگر نبايد ابريشم به پرتغالي ها و اسپانيايي ها فرو  
نمايندگان انگليس پيشنهاد كردند كه يك سوم قيمت . راه عثماني هم چيزي به اروپا نمي رفت

  58.ابريشم را وجه نقد و بقيه را از كاالهاي انگليسي تحويل دهند و شاه عباس نيز موافقت كرد
  

  عباساتي و صادراتي انگليسيها از بندركاالهاي وارد

 اين كاالها را از ايران كاالهاي مختلف در اين بندر لنگر مي انداختند وكشتيهاي اين كمپاني با 
 ، كتاني، قالي،پارچه هاي زرباف، ابريشمي ، آلوي بخارا، نمك، ميوه،مس ،نقره: كردند صادر مي

 ،ماهي ، خرما، جو، گندم، چرم، پوست، پشم، پنبه، كتيرا، انگور،پسته ،بادام  ريوند،، گالب،زعفران
اساس گزارش همچنين بر 59. رنگهاي طبيعي، وانيل، زعفران،جات  ادويه، ترياك،ره ك،گل سرخ

آمدند ماهوت ساده به  هاي انگليسي كه از اروپا به بندرعباس مي كشتي، تجاري فرانسهةنمايند
  انوع كريستال، شمعدان،، قلع،هاي پشمي تهاي گلدار، انواع و اقسام پارچه ماهو،رنگهاي مختلف

توان  از ديگر اقالم وارداتي آنان مي. كردند مي 60هاي بزرگ را وارد  ديسو فنجان ،كيبشقاب، نعلب
 ، كامواي پشمي، منسوجات پشمي و پارچه اي، قلع،قند، مس ،شمع ،به انواع نوشابه هاي الكلي

 پارچه هاي ، نمك، چرم،آالت  شيشه، اقسام رنگ، صابون، اشياي چرمي،جات  توري،جات ابريشم
  61.ه داشتكنفي اشار

به .  خريد و فروش برده و غالم بودبندرعباسعالوه بر كاال يكي از تجارتهاي پررونق در   
 و درياي فارس خليجسوداگران برده از بنادر ديگر  ،بندري اين شهر در گذشتهسبب موقعيت 

. ندكرد اه پوست را به اين منطقه وارد مي سيةعمان و اقيانوس هند زنان و مردان و كودكان برد
سفير انگليس م 1626در . كشور ارسال مي شدندبردگان از بندرعباس براي فروش به ساير نقاط 

ري كرده  غالم كه سوداگران ايراني آنها را از هند خريدا300سورات هند  و همراهان او از بندر
ن برده زنا. آنان همانند كاالها خريد و فروش مي شدند. هايشان داشتند بودند همراه خود در كشتي

هايي كه از  دده. شان نگهداري از كودكان اشراف بود ةرا ددِه به معناي دايه مي گفتند كه وظيف
  62.بندرعباس به ساير نقاط ايران فروخته مي شدند به دده عباسي معروف بودند
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   دوران افول صفويه -ب

شدن پاي هلنديها به با باز .  افول كردبندرعباس وضعيت تجارت انگليسها در ،بعد از شاه عباس
تحت عنوان كمپاني هند شرقي هلند و رقابت جدي آنان با انگليسها و گرفتن  فارس خليجتجارت 

رقابت دو دولت استعماري حتي . ها سخت شديكار براي انگليس،63امتيازات زياد از شاهان صفوي
رتخانه انگليس و در دوران شاه سليمان به جنگ نيز منجر گرديد و هلنديها با توپهاي خود تجا

مركز ها ناچار شدند يلذا انگليس. مركز كمپاني را در بندرعباس هدف قرار داده و تخريب كردند
ز كشتيهاي  آن درگيري تعدادي ادر. به بصره منتقل سازندم 1653تجاري خود را در سال 
 فارس ليجخ نفر از آنها را به اسارت درآوردند و دست رقيب را از 30انگليسي را غرق كرده و 

  64.كوتاه ساختند
م 1677دكتر فريزر در . عباس بسيار كم شداليتهاي كمپاني هند شرقي در بندراندك اندك فع  

عباس را مختصر دانسته كه فقط به  در بندريعني در دوران شاه سليمان وضعيت تجارت آنان
حسين كوشيد تا م شاه سلطان 1694در سال .  خرما و اسب قناعت مي كنند، بز، دارو،صدور پشم

به همراه زنان حرم به مقر كمپاني در اصفهان لذا شخصاً . تجارت كمپاني را دوباره رونق بخشد
و در عوض عالوه بر كسب رضايت شاه و دريافت . خرجي كردندآنان نيز از او پذيرايي پر. رفت

افت كردند و دري را بندرعباسود از عوارض گمركي  خةافتاد ة عقبق السهم يك سالح.  ..نشان و
اين در حالي بود كه هلنديها نيز همين امتيازات را از شاه  65.امتيازات مهم ديگري هم گرفتند

 به هلنديها خودداري بندرعباسخواستند ولي او نپذيرفت و از دادن مجوز براي ساختن قلعه در 
  66.ورزيد
پس از تصرف اين بلوچها تهاجمي به سمت الر كرده و ) شاه سلطان حسين(ن در اين دورا  

ي اموال كمپان. آخرين ضربات را به انگليسها وارد ساختندآنان . شهر به بندرعباس حمله كردند
با اين وضعيت  67. بيرون راندندبندرعباس دولتي آنان را از هند شرقي غارت شد، اما نيروهاي

اي انگليسها را ه سرجان ملكم اين ناكامي. عباس نداشتندگليسها ديگر چندان حضوري در بندران
 ايرانيان در او همكاري انگليسها با. عدم حمايت جدي دولت و پادشاه انگليس از كمپاني مي داند

ه گيري انگليسها از دشمن خود تلقي كرده كه موفق شد پادشاه انگليس دستگا فتح هرمز را انتقام
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سرجان .  عايد انگليسها نشددر قبال كشته شدن هزاران نفر چيز زياديباشكوه آنها را نابود كند اما 
 فارس خليج ريآنها مي بايد در يكي از جزا«بيند كه  راه موفقيت انگليسها را در آن ميتنها ملكم 

براي خود پايگاهي فراهم مي ساختند تا تجارت و نفوذ سياسي خود را بهتر در ايران و عربستان 
نمايندگان كمپاني هند شرقي نيز  68.»اشدپيشرفت دهند و كسي هم با ايشان ياراي رقابت نداشته ب

شد و هلنديها  گمركي آنان در گمبرون پرداخت نمي عوايد ةوقتي كه در پايان عصر صفوي سهمي
حال كه ما يخ را «ه بودند خاطر نشان مي كردند كه ن خود كردز آ تجارت را اةعرص نيز

ر است پس از دورة صفويه شايان ذك 69.»ايم هلنديها را صيد مطلوبي نصيب خواهد گرديد شكسته
  . يعني دورة افشار مركز تجارت انگليسها و كمپاني به بندر بوشهر منتقل شد

  
  عباس ندرفعاليتهاي اقتصادي و تجاري هلنديها در ب

   دوران شاه عباس -الف

اما .  داشتفارس خليجدولتهايي بود كه نياز فراواني به تجارت با هند از طريق  زكشور هلند ا
زماني كه اين مانع از ميان رفت . رنگ و جدي پرتغالي ها در هرمز مانع فعاليت آنان بودحضور پر 

رو  آنان به هيچ.  فعاليت دادندةانگليسها به هلنديها براي تجارت ابريشم اجاز ،و هرمز فتح شد
. نند بيرون برافارس خليجكار روزي آنها را به عنوان يك رقيب از  كردند اين تاجران تازه گمان نمي

تاجر را به بندر  ،»هربرت و يزينش«رت هلند در سورات مدير تجا) م1622(اما در اين هنگام 
اي باز و در اصفهان نيز باب  خانه گمبرون كه به تازگي آزاد شده بود فرستاد تا در آنجا تجارت

مراكز شاه به هلنديها نيز امتياز باز كردن . مذاكرات را در اين خصوص با شاه عباس آغاز كند
ي بين آنان و انگليسها خواست رقابت زيرا مي 70.تجاري در بندرعباس، اصفهان و شيراز را اعطا كرد

بازرگاني خود در هرمز را  دفترم هلنديها 1623از . ها تكرار نشود غالي پرتةتا دوباره تجربپديد آيد 
ر در آنجا تجارت ابريشم  هلنديها از حضوة تاورنيه غرض عمدةبه نوشت. به بندرعباس انتقال دادند

و آنان در  مراكز اصلي كمپاني هلندي در شرق كمپاني انگليسي قرار داشت. و خشكبار بود
اي در بندرعباس را گرفتند كه بناي آن تا سالها بعد  ة تأسيس كارخانهاز شاه عباس اجازم 1623

  71.باقي بود
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عباس مستقر ساختند  در بندررا» هند شرقي هلند«كمپاني معروف خود اي از  همچنين شعبه  
هلنديها  72.و عالوه برآن با كمپاني هاي هند شرقي انگليس هم روابط تجاري خود را توسعه دادند

 تجاري ةداشتن تجارتخانه و نمايند. عالوه بر بندرعباس در الر و اصفهان نيز مركز تجاري داشتند
 به مقصد بندرعباس و هرمز از اصفهاندر الر از آن جهت براي هلنديها مهم بود كه كاالهايي كه 

ر از راه الر به بندرعباس مي رسيد و شترهاي حامل كاال از اصفهان تا الر بايد در ال شد حمل مي
دادند كه تاب و توان حركت در هواي گرم الر و بندرعباس را  جاي خود را به شترهاي ديگر مي

  73.داشته باشند
 باعث رقابت شديد با انگليسيها و حتي بندرعباس  تجارت درةاما ورود هلنديها به عرص  

در آمدهاي فراوان هلنديها از فروش ابريشم باعث متضرر شدن كمپاني هند . درگيري نظامي شد
ة شديد شايان گفتن است مبارز. م شد1654 هزار پوند در سال 85شرقي بريتانيا به مبلغ بيش از 

 جنگ، يكي از رياها و بازارهاي شرق منجر به دوها بر سر سيادت بر د ها و هلندي بين انگليسي
اين جنگها نه تنها در اروپا بلكه در آسيا و . م شد1667 تا 1665م و ديگر از 1654 تا 1652سال 

. هر دو طرف كشورهاي منطقه را نيز درگير جنگ كردند. ور گرديد  نيز شعلهفارس خليجبويژه در 
هلنديها  74كشورها صدمات بسياري وارد مي ساختروشن است اين امر به توسعه اقتصادي اين 

  .  خارك منتقل كردندة مركز تجارتي خود را به جزير،پس از پايان كار خود در بندرعباس
  

  كاالهاي وارداتي و صادراتي هلند

يك مركز بازرگاني  عالوه بر بندرعباس ، تجارت و واردات يا صادرات كاالةهلنديها براي توسع
 قند با ابريشم با آنان ةزيرا شاه عباس براي مبادل. هان پايتخت ايران داير كردنددر اصف ديگري نيز

هند (كمپاني هند شرقي هلند به خاطر متصرفات وسيع خود در اندونزي . قراردادي بسته بود
شد از امتيازات بيشتري نسبت به  نيز مي) ما لوك( معروف ة كه شامل جزاير ادوي)شرقي هلند

 دارچين و ، زنجفيل،رو تجار هلندي مقادير زيادي فلفل ي خود برخوردار بود از اينتانيايرقباي بري
فتي در قصرهاي سلطنتي به فروش قيمتهاي هنگ هل از متصرفات خود در اندونزي وارد كرده و با

. اين داليل موجب شد تا تمام درهاي اقامتگاه و دربار شاه بر روي آنان گشوده شود. رساندند مي
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ة پارچه ورزي از را براي تهيخصوص تجارت ابريشم كه براي آنان بسيار مهم بود و آن بويژه در
هلنديها متعهد شده .  هزار ليره سود برند120آنان توانستند از فروش ابريشم . كردند ايران صادر مي

ر اين شكرها از طريق راههاي ال.  صندوق شكر تحويل دهند1200بودند در قبال صدور ابريشم 
75.رسيد رجان به يزد و اصفهان مييا سي

  

آورند عوايد زيادي به دست  به فروش مي رساندند و توانستند از كاالهايي كه آنان در ايران  
ن را بدون  آ آورده وبندرعباس تن فلفل به 700بيش از توان به فلفل اشاره كرد كه آنان  مي

 ، مس، قلع، سرب، شنگرف، كندر،قند، نيل ،همچنين ادويه 76.پرداخت گمركي به فروش رساندند
 و ،هل ، انواع عطر، مشك،روي ، عاج، حرير،پارچه صمغ و سقز هاي سورات، ماهوت، پارچه

كه بسياري از آنها را بدون پرداخت عوارض گمركي وارد آن از ديگر كاالهاي وارداتي بود امثال 
  77.اين بندر مي كردند

را داشت و هلنديها از تجارت آن ثروت  دار هلنديها در ايران بيشترين خريةعطر و ادوي  
  78.هنگفتي به دست آوردند

 مهمترين كاالي صادراتي ،ن در مقابل كاالهايي چون ساغري و تيماج كه پس از ابريشمآنا  
هاي   قاليچه،هاي پشمي  قاليهمچنين،. ساختند را از ايران خارج مي 79آنان به هند و ژاپن بود

 ، گردو، روناس، بادام، پسته، شراب قرمز و سفيد شيراز، طال و نقره، سكه، پشم بز، مخمل،زرباف
   . از ديگر كاالهايي بود كه از ايران صادر مي كردند نيل

 ارمني و ،ها از حمل مسافر و ساير كاالهاي بازرگانان ايرانيينان همانند انگليس آ،عالوه بر آن  
80.بردند هندي نيز سود بسيار مي

  

  
   شاه عباس  دوران جانشينان-ب

هلنديها با دادن رشوه و گران  ،پس از مرگ شاه عباس كه موقعيت انگليسها تضعيف گرديد
ن در آنا. خريدن اجناس ايراني تالش كردند رقيب را از صحنة تجارت خليج  فارس خارج سازند

 ة توسعه دادند و كليبندرعباس خود را در ةعباس، تجارتخاندوران شاه صفي، جانشين شاه 
بويژه آنكه شاه صفي امتيازات خوبي هم  81.آوردنديه و ابريشم را در انحصار خود دررت ادوتجا
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 تسلط و سيادت قطعي خود را بر 1640 و 1639ظاهراً هلنديها در سال . به آنان داده بود
 تردد داشت و تجارت بندرعباس مسلم ساخته بودند و كشتي هاي ايشان دائماً به فارس خليج

باز هم اجازه داده شد كه ابريشم نقاط م به هلنديها 1646در  82.مختل ساخته بودانگليسها را 
مختلف ايران را در انحصار خود درآورند و بدون پرداخت هيچ عوارضي آن را از كشور خارج 

آنان نسبت به دوم گرفتند و لذا كفه طراز بازرگاني اين امتيازي بود كه از شاه عباس  83.سازند
زيرا آنها . بديهي است اين امر نگراني و هراس انگليسها را برانگيخت. تر شد سنگينانگليس بسيار 

پرواي آنان اطالع و آگاهي يافته  صي و رفتار سخت و بياز رقابتهاي جدي هلنديها در شرق اق
ني ود و به عبارتي خام كردن رقيب يعچه هلنديها براي نشان دادن حسن نيت خاگر 84.بودند

هرمز اقدام كردند به كمك انگليسها شتافتند، اما   هنگامي كه پرتغاليها براي فتح مجددانگليسها قبالً
 ،نگريستند و حتي مأمورين كمپاني هند انگليس ة ترديد مييسها همواره به هلنديها به ديدلانگ

  85.دادند رمز را به تحريك هلنديها نسبت ميتالش ايرانيان براي تصرف ه
تا انگليسها به فكر مكان ديگري براي تجارت باشند و لذا آنان اين رقابت جدي باعث شد   

  . بصره را انتخاب كردند و در طي چند سال اندك اندك كاالهاي خود را به آنجا منتقل ساختند
م حتي از نيروي نظامي براي بيرون راندن انگليسها از بندرعباس بهره برده و با 1652در   

چند سال بعد . هايشان را غرق كردند را ويران و كشتية آنان شليك توپهاي خود تجارتخان
 تونوث، سياح ة به گفت)م1663(در دوران شاه عباس دوم . تر شد وضعيت هلنديها بسيار مطلوب

ر مي بردند و پرچم آنان روي وضعيت هلنديها در بندر خوب بود و در اقتدار كامل بس «فرانسوي
 يعني دوران شاه سليمان صفوي وضعيت 1677ر در دكتر فريز 86.»هايشان در اهتزاز بود خانه

هايي كه به طرف مصر كه بيشتر كشتي جارت هلنديها را اين گونه تشريح مي سازد  و تبندرعباس
كنند زيرا بازارهاي آنجا براي فروش  آيند در بندرعباس توقف مي روند و يا از آنجا مي مي

ين  هاي هندي اهميت زيادي دارد و اچهتجارت ادويه بعد از پار. كاالهايشان مناسب است
 50اند و در مقابل آن ساليانه معال  تجارت قند و مس در دست خود گرفتهتجارت را هلنديها با 

   87.»برند  طال و نقره مي،هزار تومان مخمل و ابريشم، قالي
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هاي  ها را براي باال نگه داشتن قيمت هاي هلندي جالب توجه است كه فريزر شيوه  
يه هاي خود را در انبارها آتش بدين گونه كه  آنان ادوه خوبي تشريح مي سازد شان ب كاالهاي

اين كار آنان  88.زدند تا عرضه از تقاضا كمتر شده و قيمت ها همچنان باال نگه داشته شوند مي
  . دقيقاً شبيه ترفندهاي كشورهاي مقتدر اقتصادي امروز است

عباس قلعه و استحكام بسازند ازه نمي داد كه در بندرلنديها اجبا اين همه دولت ايران به ه  
 خارك را نيز تصرف ةچه آنان ظاهراً تمايل داشتند تا جزيراگر. ها تكرار شود ة پرتغاليتا مبادا تجرب

 بين هلنديها و دولت ايران )اواخر عصر صفوي( يعني دوران شاه سلطان حسين 1686در . كنند
هلنديها كه اين اجناس را .  در سال اختالف پيش آمد بار ابريشم300براي تحويل گرفتن 

 شكايت وقعي نگذاشت لذا به دولت ايران شكايت كردند اما دولت به اين ،انستندد نامرغوب مي
چهار كشتي جنگي به خليج فارس فرستادند و بندرعباس را گلوله باران كردند و حتي هلنديها 

 كه نيرويي براي اخراج آنان از قشم نداشت با دولت ايران.  قشم را به تصرف درآوردندةجزير
 كمپاني هند شرقي هلند را خام ساخته و سه سال او را در دربار نگه داشتند ةوعده و وعيد نمايند

  . تا هلنديها ناچار شدند قشم را تخليه كنند و از ايران خارج شوند
ه در سواحل ايراني جزاير بحرين و چند جزير ، حكمرانان عمان1720 تا 1718در سالهاي   
ري ة پايگاههاي تجادر واقع اين عمليات به محاصر.  از جمله قشم را تسخير كردندفارس خليج

ها با چندين هزار مرد جنگي   بلوچ1721يكسال بعد در . عباس انجاميدانيا و هلند در بندربريت
تجاري هلند نگهداري در پايگاه نيرومند به اين پايگاه تجاري حمله كردند و ثروتهاي هنگفتي كه 

89.شد از بين رفت مي
  

  
  ها در بندرعباس فعاليت اقتصادي فرانسوي

  از شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسين 

 دوم قرن هفدهم ة انگليس و هلند در نيم،همانند سه دولت مقتدر ديگر يعني پرتغالفرانسوي ها 
وارد عرصة رقابتهاي تجاري ) م1664( با تأسيس كمپاني هند شرقي )در دوران شاه عباس دوم(

 ،وارد اين صحنه شدند از كشورهاي مذكور آنان ديرتراگرچه .  شدندفارس خليجشرق زمين در 
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 كه دولت ايران قبالً به يعني زماني كه شاه عباس از دنيا رفته بود ولي توانستند امتيازات مشابهي را
ش تجارتخانه در بندرعباس بود آنها گشاييكي از . ها و هلنديها واگذار كرده بود اخذ كنند انگليسي

 18 و 17بندرعباس در سده هاي  مراكزبازرگاني آنان در 90.از شاه عباس دوم به دست آوردندكه 
ة آنان در بصره اداره  نمايندةعباس به وسيلامور بازرگاني فرانسه در بندر. فعاليت زيادي داشت

كردند و مسافرت از   روز طي مي15رعباس را بنددر آن زمان كشتيها مسافت بين بصره و . شد مي
  91. روز به طول مي انجاميد50 تا 40راه خشكي 

شاه سليمان . در دوران شاه سليمان و شاه سلطان حسين فعاليت تجاري آنان بيشتر شد  
 رگانان فرانسوي الطاف فراواني مبذول داشت بويژه هنگامي كه رئيس كمپاني آنان اززنسبت به با

توقيف كرده است، شاه عالوه نزد وي شكايت كرد كه مبلغ قابل توجهي از پول او را » شاه بندر«
به او نيز مالطفت و مهرباني نسبت  ،كه دستور داد تمام پول او را به تمام و كمال پس دهدبر آن
 چهار كشتي كمپاني فرانسوي 1693همچنين وقتي شاه سلطان حسين خبر يافت در . ي كردزياد
هاي  م سواحل ايران دستور داد از كشتيبه تمام حكا ، لنگر خواهند انداختفارس يجخلآبهاي  در

فرانسوي با كمال احترام پذيرايي كنند و انواع غذاها و آشاميدني ها را براي آنان تهيه و مجاني در 
اي را در بندرعباس  سويها چندان فعاليت تجاري گستردهبا اين حال فران 92.گذارندن اختيارشا

آنها در بندرعباس مثل ساير بنادر كساد بوده و بيشتر منافعشان از   دكتر فريزر كارةشتند و به گفتندا
 كه كمپاني هند فرانسوي منحل شد اين 1770اما از سال  93.طريق ساختن شراب تأمين مي شد

ير راني آنان تا وقوع انقالب كب  از بين رفت ولي مراكز كشتي1772 مركز مهم بازرگاني نيز در
  . فرانسه قفط در بصره و بندرعباس باقي مانده بود

  
  كاالهاي وارداتي و صادراتي فرانسويان

هاي   فراورده،جات  صابون، ابريشم،جات  چيني، شكر،آالت فرانسويان كاالهايي چون قند، شيشه
 ، طناب و نخ،هاي كتان، چرم، پوشاك  دانه، منسوجات، شمع، اقسام كاغذ، كفش و جوراب،پشمي

 روغن زيتون، نخ، ، الجورد، صابون، برنج، مشروبات، سيگار، رنگ روغني و پارچه، فلزات،ايچ
همه  ز قند بيش ا، ميان وارداتدر. كردند ة سفيد، به ايران وارد ميآبجو، چوب و تخته، پارچ
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ارزشمند بود زيرا قند فرانسه از لحاظ طعم و قيمت بر قند ساير كشورها  نظير بلژيك و اتريش 
  94.تري داشتبر

 پسته، ، نخود، كنجد، بادام، ذرت، لوبيا، باقال، عدس، جو،گندمآنان از ايران كاالهايي چون   
 عسل صادر  پنبه، صدف مرواريد و، مرواريد، توتون، پشم، پوست، ترياك، خرما، سقز،قالي، صمغ

  95.كردند مي
  

  نتيجه

 را فارس خليج آبهاي ،ارت در شرق تجة دولتهاي اروپايي براي توسع،در قرن شانزدهم و هفدهم
بايد به   انحصار اين تجارت ميبديهي بود آنان براي. عرصة رقابتهاي تجاري خود قرار دادند

 هرمز و بندر ةها با تصرف جزير  پرتغالي،در مدت يك قرن. پرداختند رقابت با يكديگر مي
 به سبب درگيري ايران با ااين موقعيت ر.  شدندفارس خليجتاز ميدان تجارت در   يكه،گمبرون
اما شاه عباس اجازه نداد اين سلطه كه تماميت ارضي ايران را نيز . ها به دست آورده بودند عثماني

او از اختالفات اين دولتهاي مقتدر اروپايي بهره برد و با كمك . دچار خدشه ساخته بود ادامه يابد
.  بيرون براندبندرعباسي ها را از هرمز و يكي از آنها يعني انگليسها توانست ديگري يعني پرتغال

 كوشيد تا مانع نفوذ يك جانبه ،هلنديها براي انحصار تجارت ابريشماو همچنين با اجازه دادن به 
و مقتدرانه انگليسها شود و سپس ديگر شاهان صفوي با وارد كردن فرانسويها در تجارت منطقه 

اين استراتژي اتخاذ شده تأثير مهمي در استقالل . رندكوشيدند تا آن را از انحصار هلنديها بيرون آو
در اين ميان بندر گمبرون يا .  داشتفارس خليج ةاقتصادي و تأمين حاكميت سياسي ايران بر منطق

 و فارس خليجبه تنها مركز انحصاري تجارت ايران در باس به مدت بيش از يك قرن و نيم بندرع
 آن توانست تجارت منطقه را تحت ةاس با توسع تجارت شرق تبديل شد كه شاه عبةدرواز

اين بندر .  تحت حاكميت ايران را جايگزين هرمز كندبندرعباسو  اشراف و نظارت خود درآورد
ة نبض اروپا شماري گرديد كه به منزل محل توقفگاه و بارگيري و صادرات و واردات كاالهاي بي

 طريق اين كشورها با هند ري منطقه ازبيشترين حجم تبادالت بازرگاني و تجا. شد محسوب مي
رو  ة راههاي كاروانمراكز تجاري ايران بويژه اصفهان و شيراز و مشهد بوسيل. گرفت صورت مي
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ز با ساير نقاط در  مرتبط مي شدند و اين بندر نيبندرعباسخوبي كه شاه عباس ايجاد كرده بود با 
اي كه دوران صفويه  ايران مي گذاشت به گونه و تجارت تأثير زيادي بر رونق اقتصادارتباط بود و 

هاي هند شرقي انگليس و هند شرقي  كمپاني. را بايد دوران طاليي اقتصاد و تجارت ايران دانست
قرن  اين بندر تا اواخر. هلند بيشترين سهم را در صادرات و واردات از طريق بندرعباس داشتند

  .  به بندر بوشهر دادهجدهم رونق كاملي داشت و از آن پس جاي خود را
  
  ها نوشت پي
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