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Abstract
In the middle of the 18th century AH/ 12th century AH, following the series of wars in
India by the navy of Britain, the position of France in India was shaken, and their
organization was conquered by the British forces during the Paris Peace Treaty of 1763
AD/1177 AH. The results of the research indicate that, considering the strong position
of the British East Indies in India and the suitability of the regional and global position
of Britain, the British company, by creating new plans and using military and political
tools, was striving to establish its position clearly in the Persian Gulf. The year 1763
AD/ 1177 AH can be considered a milestone and the beginning of the political approach
to the presence of the IEC in the Gulf, in which there can be evidence of this: the shift
of the commercial center of the British East Cameroon from Bandar Abbas to Bushehr
and Basra (1763 AD / 1177 AD), the entrance of IEC to the battle with Ka'bah group
(1765-1763 AD/ 1177- 1179 AH), the election of the representative of the East India
Company as British Consulate in Basra (1763 AD / 1177 AH), and the contract of
Saadoun-Price (1763 AD / 1177 AH). For historians and researchers, little attention has
been paid to the issue of seven-year wars between France and England over the years
(1756-1767 AD/ 1170-1177 AH), and its link with the history of Iran and the Persian
Gulf. This research is organized using a library method and with reference to main
sources, new studies and using scientific and analytical methods.
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برتری بریتانیا بر فرانسه در هند؛ مقدمة گسترش اقدامات بریتانیا در خلیجفارس
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چكیده
در ﻧﻴﻤﮥ قرن 81م81/ق ،بهدﻧبال بروز سلسله جنگهایی در هندوستان که بهواسﻄﮥ سﻴادت ﻧﻴروی دریایی بریتاﻧﻴا بود،
موقعﻴت فراﻧسه در هندوستان متزلزل شد و با اﻧعقاد صلح پاریس در سال 8671م8866/ق ،تشکﻴالت آﻧان به تصرر
قوای بریتاﻧﻴا درآمد .یافته های پژوهش حاکی از آن است که باتوجه به موقعﻴت مستحکم کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلرﻴس
در هندوستان و ﻧﻴز بهعلت مناسببودن موقعﻴت منﻄقهای و جهاﻧی بریتاﻧﻴا ،کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی با ایجاد طرحهای جدید
و با بهکارگﻴری ابزارهای سﻴاسی و ﻧظامی ،بهشکل آشکاری درصدد تثبﻴرت موقعﻴرت درود در دلرﻴ فرار

برآمرد

بهگوﻧهایکه سال 8671م8866/ق را باید ﻧقﻄﮥ عﻄف و سرآغاز رویکرد سﻴاسی حضور ایک ) (E.I.Cدر دلﻴ فرار
قلﻤداد کرد که در این راستا ،شواهدی برای آن برشﻤردﻧی است :جابهجایی کاﻧون تجاری کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس
از بندرعبا

به بوشهر و بصره (8671م8866/ق) ،ورود ایک به ﻧبرد با کعبریهرا (8671ترا8671م8866/ترا8866ق)،

اﻧتخاب ﻧﻤایندﮤ کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلستان در حکم کنسرول بریتاﻧﻴرا در بصرره (8671م8866/ق) و اﻧعقراد قررارداد
سعدونپرایس (8671م8866/ق) .موردان و پژوهشگران به موضوع جنگهای هفت ساله بﻴن فراﻧسه و اﻧگلسرتان در
طول سالهای (8617تا8671م8861/تا8866ق) و پﻴوﻧد آن با تاریخ ایران و دلﻴ فار

توجه اﻧردکی کرردهاﻧرد .ایرن

پژوهش به روش کتابخاﻧهای و با شﻴوﮤ توصﻴفیتحلﻴلی سامان یافته است.
واژههای کلیدی :کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس ،کﻤپاﻧی هند شرقی فراﻧسه ،هندوستان ،دلﻴ فار
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است .شنادت این تﺄثﻴرات در شکلگﻴرری تحروالت

مقدمه
8

کﻤپراﻧی هنرد شررقی اﻧگلرﻴس (England India

ازیررکسررو و بررروز و هررور سررادتارهای سﻴاسرری و

) Companyبرای ﻧظمدادن به مبادالت بازرگاﻧی اتبراع

اقتصادی ﻧوین در منﻄقﮥ دلرﻴ فرار

ازسرویدیگرر

اﻧگلﻴس در شرق ،برا کسرب مجروز تجراری از ملکره

حائز اهﻤﻴت است.

الﻴزابررت ،در سررال 8711م8181/ق ایجرراد شررد .ایررن

پرسررش پررژوهش حاضررر ایررن اسررت کرره برتررری

را ازجﻤله

اﻧگلستان بر فراﻧسره طری جنرگهرای هفرتسراله ،برر

مناطق ﻧفوذ دود در کار تجرارت داﻧسرت و بررای آن

عﻤلکررد و رویکررد کﻤپراﻧی هنرد شررقی اﻧگلررﻴس در

جایگرراه ویررژهای در ﻧظررر گرفررت .تررا اواس ر قرررن

دلﻴ فار

چه تﺄثﻴری گذاشت؟ فرضﻴهای کره در پری

81م81/ق ،عﻤلکرررد کﻤپرراﻧی در منﻄقﮥ دلررﻴ فررار

پرسش مﻄرح میشود این است که با برتری بریتاﻧﻴا برر

بﻴشتر به کسرب درآمردهای افرزونترر و تسرهﻴل امرر

فراﻧسه در هندوستان و اﻧعقاد صلح پراریس ،ایرن مهرم

بود بهعبرارتی کﻤپراﻧی هنرد شررقی

ترﺄثﻴر

کﻤپاﻧی دو دهه پس از تﺄسﻴس ،دلﻴ فار

تجارت معﻄو

بر ابعاد سﻴاسی ،ﻧظامی و اقتصادی دلرﻴ فرار

مؤسسهای اقتصادی و تجاری بود کره عﻤردﮤ فعالﻴرت

عﻤﻴقی بر جای گذاشت و بر موقعﻴت اﻧگلﻴسریهرا در

های دود را در مسﻴر تﺄمﻴن منابع اقتصادی تنظﻴم مری

سراسر منﻄقه اثر بخشﻴد بهگوﻧهایکه از ایرن دوره بره

کرد .بیآﻧکه تالش سﻴاسی کﻤپاﻧی هند شرقی در ایرن

بعد ،عﻤلکرد و ماهﻴت سﻴاسی و ﻧظرامی کﻤپراﻧی هنرد

دوران ﻧادیده گرفته شود ،باید افرزود کره باتوجره بره

شرقی اﻧگلﻴس در دلﻴ فار

ملﻤو تر شد.

تاکنون آثرار متعرددی دربرارﮤ عﻤلکررد بریتاﻧﻴرا و

موقعﻴررت مسررتحکم کﻤپرراﻧی در هندوسررتان ،در دورﮤ
برتررری بریتاﻧﻴررا بررر فراﻧسرره در سررال8671م8866/ق،

کﻤپاﻧی هند شرقی آن دولرت در هندوسرتان و دلرﻴ

ماهﻴت فعالﻴتهای کﻤپاﻧی هند شررقی در مقایسره برا

فار

به رشته تحریر درآمده اسرت ازجﻤلره دلرﻴ

گذشرته تحررول عﻤردهای کرررد برهگوﻧررهایکرره در آن

فار

اثر آرﻧولد ویلسون ( )8177و تراریخ اقتصرادی

گرایشهای سﻴاسی پررﻧگتر از پرﻴش بره چشرم مری

و سﻴاسرری دلررﻴ فررار

دورد.

تﺄلﻴف حﻤﻴرد اسردپور ( )8116امرا در ایرن آثرار بره

در عصررر افشرراریه و زﻧدیرره

تحوالت سﻴاسری و اجتﻤراعی مهﻤری کره در ﻧﻴﻤﮥ

موضوع جنگهای هفتساله بﻴن فراﻧسره و اﻧگلسرتان

و ﻧرواحی

توجهی ﻧشده

دوم قرن 81م81/ق ،در منﻄقﮥ دلﻴ فرار

مجرراور آن رد داد ،موجررب شررد کررارگزاران کﻤپرراﻧی
برای تثبﻴت موقعﻴت دود در دلﻴ فار

شﻴوﮤ ﻧروینی

و پﻴوﻧد آن با تاریخ ایران و دلﻴ فار

است و این موضوع چندان بررسی و ارزیرابی ﻧشرده
است.

را پرﻴش گﻴرﻧرد و برا فعرالکرردن اقردامات ﻧظررامی و

در ﻧوشتار حاضر ،ﻧگارﻧردگان بررآناﻧرد کره ابتردا

سﻴاسرری دررود ،درصرردد اعﻤررال شررﻴوههررای جدیررد

مناسبات سﻴاسری و ﻧظرامی بریتاﻧﻴرا را برا فراﻧسره در

برآیند.

هندوستان و در قرن هجدهم مﻴالدی/دوازدهم قﻤرری

مسﺌلﮥ این پژوهش برتری بریتاﻧﻴرا برر فراﻧسره در

تبﻴﻴن و تحلﻴل کنند و سپس ﻧترای آن را در عﻤلکررد

هندوستان در قالب متغﻴﻴری درارجی و تﺄثﻴرر آن برر

کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس در دلرﻴ فرار

واکراوی

عﻤلکرد کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلرﻴس در دلرﻴ فرار

کنند.

استعﻤاری در دلﻴ فار

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

41

مناسبات سیاسی و نظاامی بریتانیاا باا فرانساه در

به مخاطره افتد ...باید از آن دفاع کرد یرا ﻧرابود شرد»

هندوستان و تﺄثیر آن بر ایک )(E.I.C

(هارولد ویلسون .)88 :8177 ،استراتژی عﻤدﮤ او ﻧﻴرز

در ﻧﻴﻤره قرررن 81م81/ق ،اقتصرراد اروپررا هﻤ نرران
برپایﮥ اهﻤﻴت پول و توسعﮥ ارضی بهمنظرور دسرتﻴابی

تسل بر آبهرا و افرزایش منرافع بریتاﻧﻴرا بره قﻴﻤرت
کاهش منافع فراﻧسه بود 1.این امر در کنرار سروداگری

به ثرروت و طرالی بﻴشرتر برود .حرال آﻧکره اﻧردیشﮥ

و داشتن موضع برترر در قبرال سرایر کشرورها بررای

تجارت آزاد و صدور کاال به بازار سرزمﻴنهای شرقی

تثبﻴررت رﺃی امپراترروری ،سﻴاسررت جررامع بریتاﻧﻴررا را

و جذب سررمایه و ثرروت ایرن منراطق ﻧﻴرز اهﻤﻴرت

تشکﻴل میداد .درواقع شرکت هند شررقی بریتاﻧﻴرا برا

ویژه ای داشت ازاینرو تسخﻴر سرزمﻴنهرای بﻴشرتر،

اهدافی هﻤ رون تجرارت و گسرترش آن ،داصره در

فعالﻴتهرای سﻴاسری دولرتهرای قدرتﻤنرد

مشرقزمﻴن ،ﻧﻤوﻧﮥ برارز سﻴاسرت و عﻤلکررد جهراﻧی

در رﺃ

اروپا ،ازجﻤله فراﻧسه و بریتاﻧﻴا ،قرار داشت.

دولت متبوع دویش بود و هرگوﻧه رقابت دارجی برا

دراینبﻴن سﻴاست بریتاﻧﻴا از موقعﻴرت جغرافﻴرایی

این شرکت ،رویارویی با سﻴاست و حکومت بریتاﻧﻴرا

سرزمﻴن دود ،در جایگاه جزیرهای مسرتقل از اروپرا،

محسوب مریشرد (مالره .)896 : 8176 ،ایرن امرر در

تﺄثﻴر میپذیرفت .این دصﻴصره باعرش شرده برود ترا

فعالﻴت شرکت هند شرقی فراﻧسره و حﻤایرت دولرت

بریتاﻧﻴا طی قرون متﻤادی از تهاجم سرایر ملرت هرای

متبوع آن از اقدامات تجاری و توسعهطلباﻧﮥ ﻧﻤایندگان

اروپررایی برره دور بﻤاﻧررد و بررا کﻤررک ﻧﻴررروی دریررایی

شرکت ﻧﻴز محسو

برود .بره ایرنترتﻴرب ،برا وقروع

قدرتﻤند دود ،به توسعﮥ ارضی در سرزمﻴنهای دیگر

بردوردهررایی در اروپررا و شررروع جنررگ هفررتسرراله

مشغول باشد .ازآﻧجاکه تسل بر اراضی اروپرا مﻤکرن

(8617تررا8671م8861/تررا8866ق) (Seven Years

ﻧبود ،بریتاﻧﻴا ﻧﻴز به تبعﻴرت از سﻴاسرت اقتصرادی روز

) Warsمﻴان فراﻧسه ،اتریش ،روسﻴه ،ساکس و سروئد

متوجه آسﻴا و آمریکا شد و درصدد برپرایی بازارهرای

ازیکسو و پررو

و بریتاﻧﻴرا ازسرویدیگرر ،صرحنه

مناسررب برررای ترروسعﮥ تجررارت و صررنعت دررود در

وقوع این جنگ اروپا و آمریکای شﻤالی و هنرد برود.

سرزمﻴنهای آنسوی دریاها برآمرد .ازایرنرو بریتاﻧﻴرا

دو علت عﻤدﮤ این جنرگ یکری رقابرت مسرتعﻤراتی

به کشوری تبدیل شد که سﻴاست مرردم آن در دفراتر

فراﻧسه و بریتاﻧﻴا و دیگری کشﻤکشهرای مراری تررز

تجاری آﻧان قرار داشت و جنرگ و صرلح آﻧران ترابع

) ،(Marie-Thereseملکرره اتررریش ،و فردریررک دوم

افزایش یا کاهش گﻤرکات بود (ماله.)891 :8176 ،

) ،(Frederick IIپادشاه پرو  ،بر سر تسل بر آلﻤان

سﻴاسررت اقتصررادی ذکرشررده تحررت حﻤایررت

بود ) .(Redman, 2014: 59درﻧهایت ،ایرن جنرگ برا

سﻴاستﻤداران بریتاﻧﻴا قرار داشت بهگوﻧهایکره ویلﻴرام

برتری بریتاﻧﻴا و پرو

پایان یافت (Marston, 2001:

پﻴت ) 1،(William Pittﻧخستوزیر و لرد اول دزاﻧره

) .58گفتنی است در طول جنگهای یادشده ،شررکت

داری بریتاﻧﻴا در ﻧﻴﻤﮥ قرن 81م81/ق ،هﻤواره پﻴررو دو

های هند شرقی فراﻧسره و بریتاﻧﻴرا مهررههرای اصرلی

ﻧظریه بود .8« :تقویت و تحکﻴم بازرگراﻧی امپراتروری

تعﻴﻴن قدرت در سرزمﻴن هند محسوب میشدﻧد..

مستعﻤراتی بریتاﻧﻴا  .1برتری قدرت ﻧظامی و دریرایی

در این مقﻄع ،قرن81م81/ق) ،هندوستان با دوران

آن در سﻄح جهان» .بهدیدﮤ پﻴت« ،وقتی منافع تجاری

اضﻤحالل امپراتروری گورکاﻧﻴران هنرد روبرهرو برود.
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سرپﻴ ی امرای محلی و وقوع ﻧهضتهرای مرذهبی و

پوﻧرردی ری (8671م8866/ق) کﻤپرراﻧی اﻧگلﻴسرری برره

ملرری ،ازجﻤلرره ماراتاهررا و سررﻴکهررا ،ازیررکسررو و

صورت فرماﻧروای مﻄلق هندوسرتان درآمرد .پرس از

مشکالت ﻧاشی از لشکرکشی ﻧادرشاه به این سرزمﻴن

جنگهای هفتساله ،فراﻧسره ﻧرهتنهرا از مسرتﻤلکات

در سال 8619م8811/ق ازسرویدیگرر ،برﻴشازپرﻴش

دود در هندوستان بهﻧفع اﻧگلستان دست کشﻴد ،بلکره

ارکان رو به زوال این حکومت را متزلزل میکرد .این

لوییپاﻧزدهم کاﻧادا و کران های غربی میسیسیپی را

امر در حالی بود که شرکتهای هند شرقی فراﻧسره و

ﻧﻴررز برره اﻧگلسررتان واگررذار کرررد (دوالﻧرردلن:8171 ،

بریتاﻧﻴا با سادتن کارداﻧه در شهرهای ساحلی مجاور

18/1تا.)Fryr, 1912: 125 16

و درید شرهرهایی ماﻧنرد پوﻧردی ری ،بخرش

در هﻤررﻴن راسررتا ،مرردتی پررس از کرراهش قرردرت

مدر

هایی حﻴاتی و دردور تروجهی از ایرن امپراتروری را

فراﻧسویهرا در هندوسرتان برا ترالش ﻧخسرتوزیرر

در ادتﻴار داشتند (ﻧهرو781 :8177 ،و..)789

بریتاﻧﻴرا ،جررس سروم ) ،(George IIIمجلرس بریتاﻧﻴرا

در ﻧﻴﻤﮥ ﻧخست قرن هجدهم مرﻴالدی ،دوپلکرس

الیحررهای تصررویب کرررد کرره متضررﻤن ادتﻴررارات و

) (Duplexﻧﻤاینرردﮤ کﻤپرراﻧی هنررد شرررقی فراﻧسرره در

ددالتهای دولت در امور کﻤپراﻧی هنرد شررقی برود.

هندوستان بود .وی فردی شجاع و زیرک برود کره در

بهاینشکل که عﻤلﻴات ،امالک و داراییهرای کﻤپراﻧی

رقابت و ﻧزاع مﻴان امرای هند وارد مریشرد درﻧتﻴجره

در شرق بهطور غﻴرمستقﻴم در ادتﻴار مجلس و دربرار

بر ﻧفوذ فراﻧسویان روزبهروز افزوده شد .اﻧردکی بعرد،

اﻧگلستان گذارده شد و فق امور بازرگاﻧی زیر ﻧظر و

کﻤپاﻧی هنرد شررقی اﻧگلرﻴس ﻧﻴرز هﻤرﻴن روش را در

سرپرستی کﻤپاﻧی باقی ماﻧرد .ایرن اقردامی تراریخی و

پﻴش گرفت و پس از مدتی رقﻴرب قدرتﻤنرد کﻤپراﻧی

بسﻴار حائز اهﻤﻴت بود که حضور دولت بریتاﻧﻴا را بره

هند شرقی فراﻧسه در هند شد .بهطور تقریبی هر زمان

طور رسﻤی در حوزﮤ اقتدار کﻤپاﻧی هند شرقی گشود

بر سرر یکجاﻧشرﻴنی

(گرراردﻧر .)897 :8111 ،عررالوهبررراین ،پارلﻤرران حررق

ادتالفی بروز میکررد ،اﻧگلﻴسریهرا از یرک گرروه و

اﻧتخاب فرماﻧفرما برا هﻤراهری چهرار مستشرار را کره

فراﻧسویها از گروه مقابل حﻤایت میکردﻧد .چنانکره

قدرت مسل داشتند ،برای کﻤپاﻧی در هندوسرتان بره

ذکر شد ماجراجویران اﻧگلﻴسری در هنرد از کﻤرک و

دست آورد .بررایناسرا

مررحلﮥ ﻧروینی در سرادتار

حﻤایت پارلﻤان و حکومت اﻧگلسرتان بهررهمنرد مری

کﻤپاﻧی در تاریخ بریتاﻧﻴا و شرق آغاز شد.

که در جنوب هند مﻴان دو طر

شدﻧد درحالیکه دوپلکس و کﻤپاﻧی فراﻧسوی چنرﻴن
مساعدتی از فراﻧسه دریافت ﻧﻤیکردﻧد (ﻧهررو:8177 ،

سرآغاز رویكرد سیاسیکمپانیهند شارقی انللای

.)711

در خلیجفارس (3671م3366/ق)

سرراﻧجام اﻧگلﻴسریهرا پررس از سرالهرا مبررارزه و

سﻴاست کارگزاران ایک تا سال8671م8866/ق ،بر

کشﻤکش در ﻧﻴﻤه قرن 81م81/ق ،به رهبرری رابررت

مدارا و حالت مﻴاﻧرهروی اسرتوار برود .ایرن روش از

کالیو ) ،(Robert Cliveبر فراﻧسویها غلبه کردﻧرد و

موقعﻴت ضعﻴف آﻧها ،در مقایسه با هلندیها و پرتغالی

برررا شکسرررت فراﻧسررره از بریتاﻧﻴرررا در آرکررروت

ها ،ﻧاشی بود .تجارت اصلیترین اشتغال اﻧگلﻴسریهرا

(8618م8871/ق) ،پالسرررررررری (8616م8868/ق) و

در منﻄقه بود .از هﻤان آغاز ،بهطرور عﻤرده کارمنردان

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

کﻤپرراﻧی هنررد شرررقی در دلررﻴ فررار
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از ورود برره

هﻤ نﻴن تغﻴﻴر اوضراع سﻴاسری هندوسرتان عامرل

زمﻴنههای سﻴاسی دوری میکردﻧرد و ترالش درود را

اساسی شکلگﻴری قدرت جدید اﻧگلسرتان در منﻄقره

میکردﻧد امرا کﻤپراﻧی برهتردری

به تجارت مصرو

و اتخاذ سﻴاستهای ﻧوین کارگزاران کﻤپاﻧی به شﻤار

متوجرره شررد کرره ددالررت در پررارهای از جریررانهررای

میرفت .ایرنگوﻧره برود کره پرس از پﻴرروزی کامرل

سﻴاسی بررای تسرهﻴل امرر تجرارت الزم و ضرروری

اﻧگلستان در جنگهای هفتسراله ،هرﻴ کردام از دول

است .به هﻤﻴن علت درگﻴرشدن در جنرگهرا ،بسرتن

اروپررایی موفررق ﻧشرردﻧد کرره در قالررب رقبررای جرردی

قراردادهای صلح ،اﻧجام مذاکرههای سﻴاسی و گررفتن

اﻧگلسررتان اقرردامی کننررد .سﻴاسررتﻤداران اﻧگلﻴسرری بررا

امتﻴازاها بخشی از فعالﻴتهای عﻤده و اساسی شرکت

اعﻤررال روشهررای جدیررد ،درصرردد کنترررل کامررل

شد .ادذ فرمانهای متعدد از حکومرتهرای ایرران و

هندوستان برآمدﻧد و کنتررل آﻧهرا برر بنگرال در سرال

عثﻤاﻧی و اهﻤﻴت و تﺄثﻴری کره ایرن فرمران هرا بررای

8674م8861/ق ،موجب شد تا مسرﺌوالن کﻤپراﻧی بره

کﻤپرراﻧی داشررت ،باعررش شررد کرره در اواسرر قرررن

تجارت منﻄقهای با دلﻴ فار

عالقهمند ترر شروﻧد و

81م81/ق ،در سﻴاسررت و منررافع اﻧگلررﻴس در هنررد و

با اطﻤﻴنان بﻴشتری در این زمﻴنه سرمایهگذاری کنند.

دلﻴ فار

پﻴشرفتی اﻧجام گﻴرد.

بهﻧظر میرسد مهمترین عامل تغﻴﻴر سﻴاست کﻤپاﻧی
اﻧگلﻴسی در دلﻴ فار

از رواب فراﻧسره و اﻧگلرﻴس و

الف .جابهجایی کانون تجارت ایک از بنادربباس
به بصره (3671م3366/ق)

تضاد منافع آﻧها در هندوستان ﻧاشری برود .اﻧگلﻴسریهرا

تجررررررارت ایررررررک در سررررررالهررررررای

کردﻧد فراﻧسرویهرا در هندوسرتان

8787تا8711م8111/تا8118ق ،ﻧخست در بنادر ایران

منافع تجاری آﻧها را تهدید میکنند ،سﻴاست دود را در

ماﻧند جاسک و بندرعبا

آغراز شرد .برا مرره شراه

منﻄقه تغﻴﻴر دادﻧد .امﻴن میﻧویسد« :سﻴاست کﻤپاﻧی قبل

عبا اول و فعالﻴت هلندیها ،تجارت اﻧگلﻴسیهرا در

از این دوران هرگز جسرتجو و برهدسرتآوردن کنتررل

بهتدری رو به زوال ﻧهاد .بهمرور ،ایک بره

هنگامیکه احسا

سﻴاسی در هندوستان و یا در منﻄقه دلﻴ فرار

بندرعبا

ﻧبرود.

تجررررارت در بصررررره توجرررره کرررررد و در سررررال

دلبستگی و عالقه کﻤپاﻧی تنها در اشتغال به امور تجاری

8741م8141/ق ،به تﺄسرﻴس دفترر تجراری در بصرره

بود ولی هنگامیکه فراﻧسویها سﻴاسرتهرای توسرعه

موفق شد تاآﻧجاکه پس از بندرعبا  ،بصرره دومرﻴن

طلبی را در پﻴش گرفتند ،ایرک تصرﻤﻴم گرفرت کره در

بندر فعال منﻄقه به شرﻤار مریرفرت (Kelly, 1968:

ابعاد سﻴاسی ﻧﻴز ماﻧند ابعراد تجراری از موقعﻴرت درود

).36-37

دفاع کرده و با اقدامات فراﻧسویها به مقابله بردﻴزﻧرد»

در اواسرر قرررن 81م81/ق و بررا قتررل ﻧادرشرراه،

(امﻴن .)44 :8161 ،بهﻧظر میرسرد کره پﻴامرد پﻴرروزی

بندرعبا

کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس بر کﻤپاﻧی هند شرقی فراﻧسه

قوای مختلفی قرار گرفت و دانها و رؤسای طوایف

این بود که ﻧهتنها آﻧها برر فراﻧسره پﻴرروز شردﻧد ،بلکره

محلرری بررا اسررتفاده از کشررﻤکش قرردرت جاﻧشررﻴنان

بریتاﻧﻴا در مسﻴر برگشتﻧاپذیری قرار گرفت کره ﻧتﻴجﮥ

ﻧادرشاه ،بار دیگرر مجرال دودﻧﻤرایی یافتنرد و بررای

آن استقرار امپراتوری استعﻤاری اﻧگلستان در هندوستان

تسررل بررر بنرردرعبا

و ﻧررواحی مجرراور آن ،رقررابتی

بود.

سخت را با یکدیگر در پﻴش گرفتنرد امرا برا اﻧردکی

و ﻧواحی ساحلی آن تحرتﻧفروذ و تسرل
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احتﻴرراب بایررد گفررت کرره صررر
بندرعبا

وجررود ﻧرراامنی در

و ایران دارس شد و بنردرعبا

فار

کره از سرال

و مناطق پﻴرامروﻧی آن علرت ترام و کرافی

8711م 8118/ق ،مرکز اصلی تجرارت و دریراﻧوردی

برای عﻤل اﻧتقال و اﻧتخاب محل دیگر ﻧﻴسرت چرون

ایران در دلﻴ فار

بود ،جای دود را به کاﻧونهای

ﻧاامنی در آن مقﻄع بهصورت فراگﻴر در مناطق دادلری

دیگر در مناطق مرکزی و شﻤالی دلﻴ فار

وجود داشت.

ایران و بهویژه در سواحل دلﻴ فار

واگذار

کرد.

بهﻧظر میرسد که ارائﮥ ﻧظرهای مختلرف ازسروی
مقامات و مﺄموران کﻤپراﻧی بررای یرافتن قلﻤروهرای
جدید در دلﻴ فار

ب .رویكرد سیاسینظامی کمپانی بلیه بنیکعب

عامل دیگری بود که به شرکل

در تکﻤﻴل سﻴاستهرای ﻧروین اﻧگلسرتان پرس از

گﻴری سﻴاست جدیرد ازسروی کﻤپراﻧی هنرد شررقی

غلبه بر فراﻧسه در هندوسرتان ،شرادﮥ ﻧظرامی ﻧاوگران

اﻧگلستان در منﻄقه منجر شد .ازاینرو ﻧخستﻴن ﻧشاﻧه

شرکت هند شرقی تحرکات دود را در من قﮥ دلرﻴ

هررای جابرره جررایی کرراﻧون تجررارتی دلررﻴ فررار
بندرعبا

از

فار

و دریای عﻤان گسرترش داد .بررایناسرا

برا

به بصره در این دوره به چشم میدرورد.

تﺄسﻴس بخشی موسوم به دریاﻧوردی کﻤپراﻧی ،بحرریﮥ

این تغﻴﻴر کراﻧون تجرارت و اﻧتقرال دفترر ﻧﻤاینردگی

جنگی شرکت تﻤامی فعلواﻧفعاالت جاری را در ایرن

به سرایر منراطق ،ازجﻤلره

حوزﮤ استراتژیک تحت ﻧظارت دقﻴق دود قرار داد .از

بصره در سال 8671م 8866/ق ،آغراز روﻧرد سﻴاسری

دیدگاه سﻴاستﻤداران دولت لنردن ،ایرن واحرد را کره

میداﻧند (امرﻴن،

ﻧﻴروی دریایی بﻤبﺌی هندوستان تقویت میکرد ،عاملی

کﻤپاﻧی ها را از بندرعبا

شدن حضور بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

 .)817 :8161ازاین پس کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی در حرواد

قاطع در پﻴشبرد برﻧامهها و دستﻴابی به اهدا

منﻄقه ﻧقش بسﻴار مهﻤی ایفا کرد کره علرت اساسری

بود (ستاﻧدیش868 :8111 ،و )861که عﻤلﻴرات ایرک

این اقدامات و ایفای ﻧقش جدید ،از منرافع کﻤپراﻧی

علﻴه بنیکعب ﻧﻤوﻧهای از آن است.

در دلﻴ فار

و از برتری آﻧان برر فراﻧسرویهرا در

مردﻧظر

گفتنی است در حاشﻴﮥ شﻤالغربی دلﻴ فرار

و

سال 8671م 8866/ق ﻧاشی بود .این ا هارﻧظر یا این

در مجاورت اروﻧدرود ،فالحﻴره و شرادگان قبﻴلﮥ بنری

ﻧتﻴجهگﻴری ازسوی مقام های ایرک در دلرﻴ فرار ،

کعب مستقر بودﻧد کره قدرتﻤنردترین و متﻤرکزتررین

درواقع بﻴانکنندﮤ هور و برروز ﻧق ﮥ عﻄرف بسرﻴار

قبایل این حوزه به شرﻤار مریرفتنرد .آﻧران در قررون

بااهﻤﻴت و سرﻧوشتسازی در تراریخ دلرﻴ فرار ،

87و86م81/و88ق ،در من قﮥ بررررﻴن دورموسرررری و

تاریخ ا یرران و تراریخ حضرور کﻤپراﻧی هنرد شررقی

اروﻧدرود ،یعنری قبران ،مسرتقر شردﻧد .مقرارن دوران

هنرد اسرت .ایرن

موضوع بحش ،کعبی ها به حد فاصرل ﻧراحﻴﮥ دورق و

ﻧق ﮥ عﻄف را هﻤاﻧا بایرد برروز تغﻴﻴرر و دگرگروﻧی

رود جراحی تادتوتاز کردﻧد .آﻧران براوجود اسرکان

رویکرد ایک در این ﻧاحﻴه داﻧست..

در مرزهای جنوبغربی ایران و عثﻤاﻧی هرﻴ گراه بره

اﻧگلﻴس در دلﻴ فار

و اقﻴاﻧو

هﻤ نﻴن بایرد اشراره کررد کره برا اﻧتقرال دفترر

گوﻧهای مستقل تابعﻴت این دو حکومت را ﻧپذیرفتنرد

به بصره ،ﻧاحﻴﮥ سرفالی

و باتوجه به مصالح دویش ،گرهگراه تحرت حﻤایرت

ﻧﻤایندگی ایک از بندرعبا
دلﻴ فار

از چردﮥ تجرارت و دریراﻧوردی دلرﻴ

ایران یا عثﻤاﻧی قرار میگرفتند .هﻤﻴاری آﻧان در اهداء

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار
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کشررتی برره حکومررت ایررران در دوران لشکرکشرری

برره هﻤررﻴن علررت درگﻴرشرردن در جنررگهررا ،بسررتن

ﻧﻴروهای ﻧادرشاه به بصره ،از این امر ﻧشﺌت میگرفت

قراردادهای صلح ،اﻧجام مذاکرههای سﻴاسری و گررفتن

(کسروی819 :8171 ،تا..)849

امتﻴازها بخشی از فعالﻴتهای عﻤدﮤ و اساسری شررکت

عﻤلکرد ایک علﻴه کعبیها حادثﮥ بسﻴار مهﻤری در
تراریخ بریتاﻧﻴرا در دلرﻴ فرار

شد.

برود .در ایرن زمران،

ﻧخستﻴن ﻧشاﻧههای گرایش سﻴاسری کﻤپراﻧی هنرد

تجارت در بصره در اوس شکوفایی قررار داشرت امرا

شرقی در دلرﻴ فرار

در اواسر قررن 81م81/ق و

افزایش قدرت بنیکعب پس از سال 8671م8866/ق،

اﻧتقال دفتر ﻧﻤایندگی از بندرعبا

تهدیدی جردی بره حسراب مریآمرد .در سرالهرای

اقرردام بررا اعﻤررال فشررار کﻤپرراﻧی برره پاشررای بغررداد و

8678تا8671م8861/ترا8869ق ،کﻤپراﻧی هنرد شررقی

ﻧاگزیرکردن وی به پرذیرش حرق مصروﻧﻴت سﻴاسری

اﻧگلﻴس طی سهبار لشکرکشیِ ترکها برای مقابلره برا

ﻧﻤاینرردﮤ مقررﻴم کﻤپرراﻧی در بصررره و بردوردارشرردن

کعبیها ،از بصره به یاری عثﻤاﻧی شتافت (Lorimer,

ﻧﻤایندگان دفتر تجاری کﻤپراﻧی از امتﻴازهرای سرفرا و

) .1915: 1217-1219در هﻤررﻴن راسررتا در ياﻧویرره

ﻧﻤایندگان سﻴاسی توﺃم شد.

به بصره برود .ایرن

8676م8818/ق ،ترکهرا موافقرتﻧامرهای برا کﻤپراﻧی

در مقﻄررع ذکرشررده ،کﻤپرراﻧی هنررد شرررقی ضررﻤن

امضا کردﻧد که در ازای ادامﮥ پردادت ماهاﻧه یکهزار

اشتغال به فعالﻴرتهرای تجراری ،درواقرع از مرؤسسﮥ

تومان به کﻤپاﻧی ،تا زماﻧیکه جنگ مﻴران آﻧهرا و بنری

تجاری صر

به سرازمان سﻴاسری قدرتﻤنردی تغﻴﻴرر

کعب ادامه دارد ،ایک از بصره حﻤایت و حفا ت کند

ماهﻴت داد که سرﻧوشت قسﻤت اعظم شبهقارﮤ هند را

(العامر.)16 :8991 ،

در ادتﻴررار داشررت .ایرررن مهررم در روش و رفترررار

این امر به ازدیاد ﻧفوذ کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس
در دلﻴ فار

منجر شد .ایرن رویکررد ایرک علرت

کارگزاران شرکت در شرق تﺄثﻴری عﻤﻴق ﻧهاد و باعش
بلندپروازی آﻧان شد. .

دیگری بر افزایش منافع کﻤپاﻧی هند شرقی در دلﻴ
فررار

و آمررادگی آن در راسررتای اﻧجررام اقرردامات

سﻴاست کارگزاران ایرک در بصرره ﻧﻴرز از چنرﻴن
حالتی ﻧاشری برود .ازایرنرو برهمحر

اینکره عامرل

سﻴاسی و ﻧظامی ،برای حﻤایرت از تجرارت کﻤپراﻧی

شرکت در بصره استقرار یافت ،برای کسب امتﻴرازات

پررس از برتررری بررر فراﻧسرره در هندوسررتان بررود

جدید که متضﻤن ﻧفوذ سﻴاسی و تجراری شررکت در

).(Lorimer, 1915: 1226

این بندر باشد ،کوشش دود را آغاز کرد و از سرلﻄان
عثﻤاﻧی دواسرت کره ﻧﻤاینردﮤ شررکت را در جایگراه

ج .انتخاب نماینادﮤ کمپاانی در جایلااه کنساو

کنسررول اﻧگلررﻴس در بصررره برره رسررﻤﻴت بشناسررد.

انللستان در بصره (3671م3366/ق)

درحالی که پﻴشازاین عامل شررکت در من قﮥ دلرﻴ

چنانکه در صفحات پﻴش اشاره شد ،اﻧگلﻴسیها در

فار

به جز کارگزار کﻤپاﻧیهندشرقی ،هرﻴ عنرواﻧی

آمدﻧد ولری

ﻧداشت .هﻤ نﻴن دردواست کرد کره بنردر بصرره در

بهتدری دریافتند که اگر در مسرائل سﻴاسری و ﻧظرامی

حکم بندری ،مشرﻤول امتﻴرازات مصروﻧﻴت کنسرولی

تجاری دود دست مییابند.

شود زیرا با اینکه مرکز دائﻤی کﻤپاﻧی هند شررقی در

آغاز بهعلت اهدا

تجاری به دلﻴ فار

وارد شوﻧد ،بهتر به اهدا
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بصره از سالها پﻴش تﺄسﻴس شده بود ،بندر مذکور تا

اﻧگلستان ﻧﻴز به شرﻤار مریرفرت .ایرن امرر تقویرت

آن زمان به طور رسﻤی مشﻤول این حق شنادته ﻧشده

موضع عامرل شررکت و ازدیراد اعتبرار وی در ﻧظرر

بود )..(Saldanha, 1986: 180-181

مقامات عثﻤاﻧی در والیت بغرداد را باعرش مریشرد

ﻧﻤایندﮤ شررکت ایرن تقاضراها را توسر هنرری

درﻧتﻴجه ،این امر دود تشدید ﻧفوذ هند اﻧگلستان در

گرینویررل ) ، (HenryGrenvilleسررفﻴر اﻧگلررﻴس در

این والیت را موجب می شد که ازجﻤله ﻧﻤوﻧرههرای

قسﻄنﻄنﻴه ،به سرلﻄان عثﻤراﻧی تقردیم کررد .پرس از

آن ددالت کارگزاران کﻤپاﻧی هند شرقی در اﻧتخراب

مذاکره های طروالﻧی ،سرفﻴر اﻧگلرﻴس بره ادرذ حرق

والی بغداد در سال 8674م8861/ق و کوشرش ایرک

مصوﻧﻴت کنسولی از سلﻄان عثﻤاﻧی توفﻴق یافت .در

برای تغﻴﻴر مسﻴر تجرارت بغدادصرحرای بادیﮥالشرام

ضﻤن به موجب این امتﻴاز ،عامل کﻤپاﻧی هند شرقی

بود زیرا ایک از ایرن طریرق درصردد برود کﻤپراﻧی

در جایگاه کنسرول اﻧگلرﻴس در بصرره بره رسرﻤﻴت

لواﻧت ) (Levantرا که در آﻧجا منافع حﻴاتی داشرت،

شنادته شد (العامر..)18 :8991 ،

تحت فشار قرار دهد ).(Lorimer, 1915: 350
(Elwin

گفتنی است ،دامنﮥ ایفای ایرن ﻧقرش سﻴاسری ترا

) ،Wrenchﻧﻤایندﮤ ایک در بصرره ،در درالل اشراره

بدان حد بود که ﻧﻤایندﮤ بصره برر ایرران پهنراور آن

برره تررالش هررای دررود برررای افتترراح ﻧﻤاینرردگی و

دوران ﻧﻴز تسل و اشرا

داشت  .ﻧﻤاینردﮤ کﻤپراﻧی

کنسولگری بریتاﻧﻴا در بندر مذکور که از ﻧظر او برای

در بصره با اعزام ﻧﻤایندهای به ایرران ،برر معرامالت

کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس اهﻤﻴت فوق العراده ای بره

تجاری با ایران عهد زﻧدیه تاثﻴر میگذاشت .باتوجره

هﻤراه داشت ،چنﻴن مریﻧویسرد« :اهﻤﻴرت و مزیرت

به این سﻴاست کﻤپاﻧی ،تجارت ایران پس از ﻧادرشاه

برات کنسولی واضح و آشکار اسرت ،حصرول ایرن

که یک دهه پﻴش هندوسرتان را فرتح کررده برود ،در

برررات مررورد تردیررد بسررﻴار بررود ،ﻧررهتنهررا بررهعلررت

عﻤل تحت اشررا

کﻤپراﻧی تجراری اﻧگلرﻴس قررار

ﻧاسازگاری و مخالفت با این موضوع در بندر ،بلکره

گرفت به گوﻧهایکه تجارت ایران تابع یکی از ایالت

به این دلﻴل که این به تنهایی امتﻴاز جدیدی است که

های عثﻤاﻧی شد..

گرینویررل در ﻧامررهای برره الرروین ریررن

هرگز قبل از این توس ما در بصره به دست ﻧﻴامرده

ازسویدیگر ،کرریم دران ﻧﻴرز باتوجره بره ﻧقرش

و بدعت تازه ای از [این] لحاظ میباشرد .برهعرالوه،

مﻤتازی که برای کﻤپاﻧی اﻧگلرﻴس قائرل برود و ایرن

من در هر حال میدواهم یک بار دیگر بره شرﻤا بره

ﻧقش را در کﻤپاﻧی های فراﻧسه و هلند ﻧﻤریدیرد ،در

درراطر آن تبریررک بگررویم ،برره ایررن امﻴررد کرره

جایگاه حاکم ایران پس از ﻧادر ،ﻧاچار شد که برﻧامره

کﻤپرراﻧی هندشرررقی اﻧگلررﻴس از ثﻤرررات مرروفقﻴتم در

ها و تدبﻴرها و تصﻤﻴم های دود را با ﻧﻤایندﮤ کﻤپاﻧی

درازمدت منتفع شود» (Letter From Grenville to

در شﻴراز که زیر ﻧظر ﻧﻤایندﮤ کﻤپاﻧی در بصرره برود،

).Elwin Wrench,September: 1764

در مﻴان گذارد و منتظر پاسرخ مثبرت یرا منفری آﻧهرا

این مهم اهﻤﻴت سﻴا سی داصی داشت زیرا برای

بﻤاﻧد .کریم دان گاه ﻧاچار میشد از کالﻧتر سرکﻴس،

ﻧخستﻴن بار عامل کﻤپاﻧی هند شررقی عرالوهبراینکره

رهبر ارامنه که در شﻴراز مستقر برود ،بخواهرد براب

بود ،ﻧﻤاینده حکومت

مکاتبه و مراوده با ﻧﻤایندﮤ کﻤپاﻧی را گشاده ﻧگهدارد

ﻧﻤایندﮤ شرکت در دلﻴ فار

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار
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و ﻧظرهای او را به آﻧها اﻧتقال دهرد (رجرائی:8191 ،

مخالفت و رقابتش را تشکﻴل مریداد ،پاشرای بغرداد و

..)411

متسلم بصره که تقویت دارک را موجب ضعف درود

بیشک اگر در این دوران ،حکومت هنرد اﻧگلرﻴس
این تدبﻴر صحﻴح را برمیگزید کره برا حکومرت ایرران

میداﻧسرتند ،از هرﻴ کوششری بررای ﻧاکارآمردی واک
دودداری ﻧکردﻧد( 4فلور.)871 :8168 ،

تعامل مفﻴد و سازﻧدهای داشته باشرد ،هرگرز ایرن رویﮥ

کﻤپاﻧی هند شرقی هلند ﻧﻴز کره بره اوس عﻤلﻴرات

اشتباه را پﻴش ﻧﻤیگرفت کره از لنردن و ازطریرق یرک

تجاری و شبهاستعﻤاری در دلﻴ فار

رسﻴده بود ،در

کﻤپاﻧی تجاری آن هم با سره واسﻄﮥ بﻤبﺌری و بصرره و

سالهرای 8671ترا8671م8866/ترا8869ق ،موقعﻴرت

بوشهر با کریمدان ،حاکم بالمنازع ایران ،ارتباب برقرار

مناسبی ﻧداشت .سراﻧجام واک در اثر ضرربههرای پری

کند .این درحالی بود که کﻤپاﻧی در حکومرت عثﻤراﻧی

درپی دشﻤنان بهویژه با اقدام مﻴرمهنا و سنگاﻧدازی و

سفﻴر تاماالدتﻴاری را تعﻴﻴن کرده بود تا در مواقعی کره

دسﻴسهچﻴنی رقﻴب قدرتﻤند دود ،یعنی ایک ،پرس از

ﻧﻤاینرردﮤ کﻤپرراﻧی در بصررره برررای بعضرری مسررائل و

حضور یکصدوچهلوچهار ساله در دلرﻴ فرار

در

مشکالت بره کارگشرایی و وسراطت ﻧﻴراز داشرت ،برا

سال 8671م8869/ق ،از جزیرﮤ درارک بﻴررون راﻧرده

قدرت تﻤام وارد شرود و مسرائل را برهﻧفرع کﻤپراﻧی و

شد .صاحب گﻴتیگشا میﻧویسد« :هلنردیهرا ،دراک

دولت دویش حلوفصل کند (رجائی.)411 :8191 ،

مذلت بر سر و آب حسرت در دیده و آترش غرم در

د .افزایش قادرت سیاسایاقتصاادی کمپاانی هناد

دل داشتند» (موسویﻧامی.)874 :8171 ،

شرقی .انللی

با افو هلندیهاا در خلایجفاارس.

(3671تا3671م3366/تا3361ق)..
.با قتل ﻧادرشاه اوضاعی بره وجرود آمرد کره منرابع
هلندی از آن باعنوان دوران فترت و هرسومرس یاد می
کنند (فلور .)81 :8171 ،در این اوضاع که حکام محلی
بنادر و جزیرههای دلرﻴ فرار

بره قردرت رسرﻴدﻧد،

سرﻧوشت واک به عﻤلکرد و سﻴاستهای حکام محلری
بنادر و جزایر دلﻴ فار

پﻴوﻧد دورد.

شایان ذکر است که شررکت هنرد شررقی اﻧگلرﻴس
(ایک) ،مهمترین رقﻴب کﻤپاﻧی هند شرقی هلند (واک)
در دلﻴ فار

و ازجﻤله در دارک بود .اﻧگلﻴسیهرا از

هﻤان ابتدا با فعالﻴت هلنردیهرا در درارک بره مقابلره
برداستند و بوشرهر را در مقابرل درارک علرم کردﻧرد

اما آﻧ ه بر این ﻧاتواﻧی میافزود اوضاع اقتصرادی،
اجتﻤاعی و سﻴاسی ایران در مقﻄعی از تاریخ فعالﻴرت
واک بود که از قضا روزگار جانکندن آﻧها را تشرکﻴل
مرریداد .بررا دررروس فراﻧسرره از هندوسررتان در سررال
8671م8866/ق و ادراس هلند از دلﻴ فار

در سال

8671م8869/ق ،کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس که درود
را بدون رقﻴب احسا

میکرد ،بهدﻧبال اتخاذ سﻴاست

های جدید ،درصردد تثبﻴرت قردرت درود در منﻄقره
برآمد .بهاینگوﻧه از آن تاریخ به بعد ،بریتاﻧﻴا در هﻴﺌت
کارگزاران تجاری بره قردرت بالمنرازع دلرﻴ فرار

تبدیل شد..
.
ه .قرارداد سعدونپرای

(3671م3366/ق).

( Lorimer, 1915: 150فقﻴررره817 :8111 ،و.)816

هﻤررانطورکرره در سررﻄرهای پررﻴش ذکررر شررد ،در

به اینترتﻴب عالوهبر این رقﻴب سرسخت اروپرایی کره

موقعﻴتی که اوضاع بندرعبا

به سﻤتی گررایش پﻴردا

سررود و زیرران اقتصررادی و منررافع اسررتعﻤاری اسررا

کرد که کارگزاران کشورهای اروپایی به فکر جایگزین
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برررای آن و دائرکررردن دفرراتر دررود در شررهر بنرردری

پﻴش حضور یافته بودﻧد و با اسرتقرار اﻧگلﻴسریهرا در

دیگری بودﻧد ،بوشهر ازجﻤله مراکزی بود کره توجره

این جزیره مخالفت کردﻧرد .حراکم بنردرریگ ﻧﻴرز در

ﻧﻤایندگان تجاری را به حضرور در آﻧجرا جلرب کررد

برابر فعالﻴت بازرگاﻧی اروپایی ها ﻧظر مساعدی داشت

(پری .)114 :8171 ،عامل دیگری کره در ایرن زمﻴنره

و از آﻧها دعوت کرد تا در سرزمﻴن وی مستقر شروﻧد

برﻴن

و فعالﻴت کنند اما با تغﻴﻴرات ﻧاگهاﻧی که در حکومت

دولت هرای حاضرر ﻧظﻴرر هلنردیهرا ،اﻧگلﻴسریهرا و

بندرریگ به وقوع پﻴوست ،روال پﻴش ادامه ﻧﻴافرت و

فراﻧسویها وجود داشت (فلور..)811 :8168 ،

ﻧﻤایندگان ایک آﻧجا را ترک کردﻧد .در ضﻤن ،ترالش

اهﻤﻴت دارد ،رقرابتی برود کره در دلرﻴ فرار

باید به این ﻧکته اشاره کرد که کرارگزاران هلنردی
پﻴشتر از ﻧﻤایندگان اﻧگلﻴس در قسﻤت شﻤالی دلرﻴ
کار را آغاز کررده بودﻧرد .هلنردیهرا در سرال

فار

ایک برای ایجاد تجارتخاﻧهای در بندرریگ با شکست
مواجه شد (برومند.)11 :8118 ،
اﻧگلﻴسیها در اﻧتقال مرکز درود بره رﺃ

شرﻤالی

در اولﻴن اقدام با ﻧاکامی شدیدی روبره رو

8614م8871/ق ،در جزیرﮤ دارک مستقر شده بودﻧد و

دلﻴ فار

با جدیت تﻤام بره کارهرای بازرگراﻧی مشرغول شرده

شدﻧد امرا باتوجره اوضراع برهوجودآمرده ،ضررورت

بودﻧد .اﻧگلﻴسیها بهشدت بﻴﻤناک بودﻧد که در فضای

داشت که کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی به ایرن امرر حﻴراتی جامره

جدید ایجادشده ،هلندیها ادتﻴار را به دست گﻴرﻧد و

عﻤل بپوشاﻧد.

با قدرت مرکزی ایران ﻧﻴز به توافق برسند و درﻧهایت،

هﻤانطورکه ذکر شرد ،در ایرن مرحلره بصرره در

عرصه را بر فعالﻴت ﻧﻤایندگان کﻤپاﻧی اﻧگلرﻴس تنرگ

حکم کاﻧون تجارت ایک در دلﻴ فار

اﻧتخاب شد.

کنند..

پس از این اقدام بود که برای فعالﻴتهای بازرگراﻧی و

عالوهبر رقابت با هلندیها ،ایک در ﻧظر داشرت برا

استقرار ﻧﻤایندگی کﻤپاﻧی ،بوشهر و سواحل آن بهطور

شﻤالی دلﻴ فار  ،با فراﻧسرویهرا و

جدی مﻄرح شد .با بررسیهایی که کارگزاران کﻤپاﻧی

کﻤپاﻧی لواﻧت در بصره بهتر رقابت کند زیرا فراﻧسروی

در سواحل ایران کردﻧد ،بوشهر را بهترین ﻧقﻄه بررای

ها شروع به پﻴشروی در بازار پشم منﻄقه کررده بودﻧرد

تجارت با مناطق دادلی کشور تشخﻴص دادﻧد.

حضور در رﺃ

(پری .)149 :8171 ،در چنﻴن اوضراعی برود کره آﻧهرا

عالوهبر مجﻤوع مباحش پﻴشﻴن که در حکم زمﻴنره

متوجه شدﻧد ﻧباید از رقﻴرب درود عقرب بﻴفتنرد و در

ها و عوامل گرایش به بوشهر مﻄرح شد ،علرتهرایی

فضای جدید ایجادشده ،مﻴدان را دالی کننرد .بنرابراین

ﻧﻴز باعش شد تا بوشهر در عﻤل محل فعالﻴت کﻤپراﻧی

باتوجه به آﻧ ه مﻄرح شرد ،مقامرات کﻤپراﻧی بره ایرن

شود که ازجﻤله آﻧها موقعﻴت مناسب بوشهر بود .بندر

ﻧتﻴجه رسﻴدﻧد که تغﻴﻴر و اﻧتخاب پایگراه دیگرری ،جرز

بوشهر چون در مسﻴر تجاری قرار داشت کره از هنرد

بنرردرعبا  ،ضرررورت دارد و بررهصررورت جرردی در

هند ،دلﻴ فرار ،

جسررتجوی اﻧتخرراب محررل دیگررری ،در رﺃ

شررﻤالی

دلﻴ فار  ،برآمدﻧد.
در ابتدا جزیرﮤ دارک و بندرریگ در کاﻧون توجه
اﻧگلﻴسیها قرار گرفت ولی در درارک هلنردیهرا از

شروع میشد و با عبور از اقﻴاﻧو

بصره ،دمشق و دریرای مدیتراﻧره بره ﻧرواحی دادلری
اروپا منتهی می شد ،در تجارت بﻴنالﻤللی و تراﻧزیرت
کاال اهﻤﻴت بسزایی داشت (گرمون..)14 :8161 ،
بندر بوشهر بهعلت آﻧکه به بصره ﻧزدیک برود ،در

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار
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مقایسه با بندرعبا  ،مزیتی ﻧسبی داشرت .در ضرﻤن،

پﻴشقدمشدن برای برقرراری مناسربات ،اعﻄرا معافﻴرت

کﻤپاﻧیهای غربی هﻤواره بهصورت جدی در پی ایرن

گﻤرکی به تجار اﻧگلﻴسی ،امکران پرردادتن بره امرور

مسﺌله بودﻧد تا برازار ایرران را از دسرت ﻧدهنرد و برا

تجاری گوﻧراگون و ﻧقرش بوشرهر در جایگراه محرل

اﻧتخاب بوشهر بر بازار ایران ،چه برای صادرات و چه

اتصال تﻤامی جادههای ایران و امنﻴت آن برادبر کررد

برررای واردات ،دسترسرری پﻴرردا کننررد (پررری:8171 ،

).(Saldanha, 1986: 153

867و )869زیرا مسﻴرهایی وجود داشت کره بوشرهر

سراﻧجام بهدﻧبال بررسی مقامات حکومت بﻤبﺌی و
1

را به دادل کشور مرتب میکرد و ازاینرو بوشهر در

برا دریافرت دومرﻴن ﻧامره از شرﻴخ بوشرهر (Public

مقایسه با بصره ،مزیت و فرصت بهتری داشت زیررا

Department Diary, No.38 ,2thfebruary 1762.
) Bombay Castleمقدمات اﻧعقاد ﻧخسرتﻴن موافقرت

بوشهر در مسﻴر شاهراه تجاری دلﻴ فار

برود و برا

بازار پرروﻧق ایران پﻴوﻧد و ارتباب ﻧزدیک داشت .ایرن
در حالی بود که بصره با بازار ایرران ارتبراب پایرداری

ﻧامه بﻴن شﻴخ بوشهر و ﻧﻤاینردﮤ شررکت هنرد شررقی

فراهم شد..
هنگررامیکرره در سررال8671م8866 /ق ،پرررایس

ﻧداشت.
از دیگرر

) (Priceبه بوشهر رسﻴد در غﻴاب شرﻴخﻧاصرر ،حراکم

مزیتهای بندر بوشهر بود که در گرایش به سﻤت آن

بوشهر ،برا بررادر وی ،شرﻴخسرعدون ،وارد مرذاکره و

ﻧزدیکی و همجرواری برا ایالرت فرار
مؤثر بود .فار

ایالتی ثروتﻤنرد و غنری برا جﻤعﻴرت

گفرررتوگرررو شرررد

th

th

(Bushire Diary,20 ,22

فراوان بود .بهویژه در دورﮤ کریمدران ،ایرن ایالرت و

) .April1763, Bombay Castleسررراﻧجام پررس از

به دصوص شﻴراز روﻧق فراواﻧی پﻴردا کررد (موسروی

مذاکراتی که صورت گرفت ،پرایس برا ﻧایرب حراکم

ﻧامی .)811 :8171 ،درضﻤن ،دولتهای دارجی ﻧﻴرز

بوشهر توافقﻧامهای امضا کرد که باتوجه بره موقعﻴرت

از پﻴش دفاتری در شﻴراز داشتند که به شنادت آﻧها از

تجاری بوشهر ،اجرای آن با کل تجارت ایران ارتبراب

اوضاع اقتصادی آﻧجا کﻤک میکرد .بنرابراین در زمﻴنﮥ

پﻴررردا کررررد .ازآﻧجاکررره قررررارداد مرررذکور ابتررردا در

بندر بوشهر ایرن

سال8671م8866 /ق ،بﻴن پرایس و سعدون در بوشهر

استعداد را داشت که ﻧقش واسرﻄهای ایفرا کنرد پرس

تنظﻴم و منعقد شد) ،به ﻧام دو عاقد آن سعدونپرایس

هﻤجررواری بوشررهر بررا شررﻴراز ،مرکررز جدیررد قرردرت

ﻧامگذاری شد .بهدﻧبالآن ،مدتی بعد ﻧخستﻴن ﻧﻤاینردﮤ

تﺄمﻴن ،توزیع و مبادلﮥ کاال و اجنا

th

سﻴاسی در ایران ،باعش شده بود ترا ایرن بنردر بررای

مقﻴم بوشرهر ﻧﻴرز تعﻴرﻴن شرد

تجارت گزینﮥ مﻄلوبی باشد.

) .April 1763,Bombay Castleازاینپس ،تﻤایل بره

(Bushire Diary,20

آمادگی شﻴخﻧاصر برای برپایی شعبهای از کﻤپراﻧی

برقرررراری و حفرررد مرررراودات تجررراری و امکررران

در بوشهر ،عامل مهم دیگرری برود کره بایرد در ﻧظرر

بردررورداری از حﻤایررت شررﻴخ بوشررهر ،هﻤررواره از

گرفرت (Lorimer, 1915: 94-95 Saldanha,1986:

موضوعات بحش در مراسالت کارگزاران شرکت هند

) ،(Douglasﻧﻤاینردﮤ کﻤپراﻧی در

شرقی در بﻤبﺌری ،بوشرهر و بصرره برود (Saldanha,

) .151-152داگال

بندرعبا  ،با ارسال ﻧامﮥ شﻴخ بوشهر در سرال8678م/

).1986: 167-169

8861ق که دﻄاب به حاکم بﻤبﺌی ﻧوشرته شرده برود،

طولی ﻧکشﻴد که مقدمات برقراری ارتباب ﻧﻤاینردﮤ

حکومت متبوع دویش را از پﻴشنهادهای شﻴخ مبنیبر

ایک با کریمدان فراهم شد .رواب بﻴن کریمدان زﻧد

 /14پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شﻤاره دوم (پﻴاپی  ،)11تابستان 8196

و اﻧگلﻴسیها بسﻴار بااهﻤﻴت است زیرا بر تﻤام ابعراد

دشﻤنان پادشاه ایران مساعدت کنند زیررا دران زﻧرد

تﺄثﻴر عﻤﻴق بر جرای گذاشرت و برر

تالش میکرد با این روش از ددالت اﻧگلﻴسریهرا در

امور دلﻴ فار

موقعﻴت اﻧگلﻴسیهرا در سراسرر منﻄقره اثرر گذاشرت

امور دادلی ایران جلوگﻴری کند.

(ویلسون .)119 :8177 ،از دصوصﻴات مناسبات ایرن

پس از اﻧعقاد قرارداد ،عالوهبر کﻤپاﻧی هند شرقی،

دوران باید به منافع موجود و ﻧﻴاز متقابرل بره تواﻧرایی

دیگر تجار اﻧگلﻴسی که بهصورت اﻧفرادی یرا جﻤعری

های دو طر

بررا ایررران تجررارت مرریکردﻧررد ،دررود را از پردادررت

اشاره کرد.

در یک ﻧگاه مشخص میشود که مواد قررارداد بره

عوارض و مالﻴات بره دولرت زﻧرد معرا

داﻧسرتند و

سود کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس تنظﻴم شد و امتﻴازات

تالش کردﻧد که از این امتﻴراز برهسرود درویش بهرره

مردﻧظر کﻤپراﻧی کسررب شرد .در ایررن قررارداد اجررازﮤ

جویند .مقرر شده بود که کﻤپاﻧی کاالهرای دیگرران را

و بره

جز متاع دویش قلﻤداد ﻧکند اما تجرار اﻧگلﻴسری کره

کارگﻴری توپ برای دفاع از آﻧجا ،معافﻴت از پردادت

به کﻤپاﻧی وابستگی ﻧداشتند ،از ایرن قررارداد برهﻧفرع

حقوق گﻤرکی دربارﮤ کاالهایی که بره ایرران وارد یرا

دود بهرهبرداری میکردﻧد .این امتﻴاز ،تجار اﻧگلﻴسری

دارس می شد ،اﻧحصار واردات پارچههای پشرﻤی بره

را در مقایسه با تجار ایراﻧی در موقعﻴت بهترری قررار

ایران برای کﻤپاﻧی ،آزادی دریدوفروش هر ﻧوع کراال

میداد زیرا بازرگاﻧان ایراﻧی مجبور بودﻧد که عوارض

در ایران ،اﻧجام هر ﻧوع معامله با کشتیهای اﻧگلﻴسری

و مالﻴاتی به دولت زﻧد پردادت کنند که گاه مﻴزان آن

ازسوی تجار ایراﻧی با اطالع و رضایت ﻧﻤاینردﮤ مقرﻴم

به پنجاهدرصد قﻴﻤت کاال میرسﻴد (امﻴن.)94 :8161 ،

کﻤپاﻧی ،آزادی در اﻧجام مراسم مرذهبی ،تسرلﻴم افرراد

به هﻤﻴن علت ،کاالهرایی کره تجرار اﻧگلﻴسری بره

فراری وابسته به کﻤپاﻧی و معافﻴت کارکنان کﻤپراﻧی از

ایران وارد میکردﻧد ،بسﻴار ارزانترر از کاالهرایی برود

پردادت مالﻴات و عوارض گﻤرکی امتﻴازاتی بودﻧد که

که تجار ایراﻧی به کشور وارد مریکردﻧرد و در عﻤرل،

به کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی اعﻄا شد..

تجار ایراﻧی قادر ﻧبودﻧد برا تراجران اﻧگلﻴسری رقابرت

تﺄسﻴس تجارتداﻧره در سرواحل دلرﻴ فرار

به فرمان کریمدان ،قسﻤتی به قرارداد افزوده شرد

کنند و بازار واردات و صادرات بره دسرت بازرگاﻧران

و اگر آن قسﻤت ﻧبود ،قرارداد بهصورت یکطرفه بره

اﻧگلﻴسی وابسته به کﻤپاﻧی هند شررقی و دیگرر تجرار

سود کﻤپاﻧی هند شرقی بود .کریمدان که برهفراسرت

اﻧگلﻴسی مریافتراد .ازسرویدیگرر ،معافﻴرت گﻤرکری

دریافته بود که دروس پول ،به صورت طال و ﻧقره ،بره

بازرگاﻧان اﻧگلﻴسی که کاهش عایدات حکام محلری را

فقر ایران منتهی دواهرد شرد ،تﺄکﻴرد کررد کره تجرار

موجب شده بود ،بروز ادرتال

مﻴران ایرن حکرام و

اﻧگلﻴسی ﻧباید تﻤام وجوه مالالتجرارﮤ درود را کره در

دولت زﻧدیه را باعش میشد .در مجﻤوع ،کﻤپاﻧی هند

ایران به فروش میرساﻧند ،به دارس حﻤل کننرد .ایرن

شرقی اﻧگلﻴس از قررارداد برا دولرت زﻧرد اهردافی را

اقدام کریمدان در الزام کﻤپاﻧی به درید کاال از ایران،

دﻧبال میکرد ازجﻤله:

در روﻧق تولﻴدات دادلی و صادرات به درارس مرؤثر

 .8داشتن پایگاهی در سواحل ایران بررای ادامﮥ مرؤثر

واقع می شد .وکﻴل کره تاحردی بره سﻴاسرت کﻤپراﻧی

فعالﻴت تجاری دود در منﻄقه .

اﻧگلﻴسی پیبرده بود ،تﺄکﻴرد کررد کره آﻧران ﻧبایرد بره

 .1رهرررایی از پردادرررت عررروارض گﻤرکررری ایرررن

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار
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معافﻴتهای گﻤرکی موجب می شرد کاالهرایی را کره

دارک ،در تجارت کﻤپراﻧی هنرد شررقی اﻧگلرﻴس در

کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی از ایران درارس یرا وارد مریکردﻧرد،

بصره ادتالل ایجاد کنند .بنابراین اﻧگلﻴسیهرا ﻧﻴازمنرد

ارزانتر از کاالهایی باشد که تجار دیگر به ایرران وارد

پایگاهی در ایران بودﻧد و از این لحاظ ،بوشهر جرای

یا دارس میکردﻧد.

مناسبی بود.

 .1اﻧحصررار تجررارت پارچررههررای پشررﻤی بررا ایررران

 .6لزوم هﻤکاری اﻧگلﻴسیها و ایراﻧیهرا بررای ایجراد

هﻤان طورکه در بخش چارچوب ﻧظرری اشراره شرد،

امنﻴت و روﻧق تجارت در دلرﻴ فرار  .اﻧگلﻴسریهرا

اﻧحصرررارطلبی دولرررتهرررای سررروداگر از ابرررزار و

بهدوبی مریداﻧسرتند کره درصرورت دشرﻤنی دولرت

شادصه های آﻧان بود .در قرارداد مرذکور ،ﻧتﻴجﮥ ایرن

ایران ،تجارت و منافع آﻧان در دلرﻴ فرار

برهطرور

اﻧحصار از مﻴدان دارس کردن رقبای اﻧگلسرتان ،بسر

جدی تهدیرد دواهرد شرد و در برقرراری امنﻴرت در
و تسهﻴل در امر تجرارت ،هﻤکراری ایرن

ﻧفوذ اﻧگلﻴسیها در ایران و قبضهکردن بازار ایران بود.

دلﻴ فار

از قضا این ماده یکی از بندهای مهم آن قررارداد برود

دو ضروری میﻧﻤود .اﻧگلﻴسریهرا برا بسرتن قررارداد

که تا آن زمان ،هﻴ کﻤپاﻧی دیگری به آن دست ﻧﻴافته

8671م8866/ق ،در دوستی با ایران برای رسرﻴدن بره
تالش کردﻧد.

بود .گفتنی اسرت ،واک کاالهرای پشرﻤی درود را برا

این هد

قﻴﻤتی ارزانتر به تجار میفرودرت و در بردرورد برا

 ..1لزوم ایفای ﻧقشی مؤثرتر در دلﻴ فار

تجررار ایراﻧرری دساسررت تجررار اﻧگلﻴسرری را ﻧداشررت.

پس از غلبه بر فراﻧسره در جنرگهرای هفرتسراله و

بنابراین کﻤپاﻧی اﻧگلﻴس از دﻄر رقابت کﻤپراﻧی هلنرد

کنارزدن رقبا در هند ،صاحب موقعﻴت بهتری شد .برا

بهشدت ﻧگران بود.

تثبﻴررت موقعﻴررت کﻤپرراﻧی هنررد شرررقی اﻧگلررﻴس در

 .4جلب حﻤایت و مساعدت دولت زﻧد در پردادرت

هندوستان ،این کﻤپاﻧی بخشی از ﻧﻴرو و امکاﻧات دود

مﻄالبات کﻤپاﻧی هنرد شررقی اﻧگلرﻴس و بازگرداﻧردن

را برای ایفای ﻧقشی مؤثرتر در دلﻴ فار

و دفراع از

فراریان

منافع تجاری دود به کار میگرفت.

اﻧگلستان

 .1تﺄمرﻴن امنﻴررت تجرارتدرراﻧﮥ کﻤپراﻧی هنررد شرررقی

بهطوریکه به ﻧقل از پژوهشگری ،این توافرقﻧامره

در

بهترین امتﻴازی بود که کﻤپاﻧی از زمان فعالﻴرت درود

برابر تهاجم فراﻧسویان آسﻴب پرذیر ﻧشران داد و دفترر

در ایران تا آن زمان به دست آورده برود 7کره پررایس

ﻧﻤایندگی کﻤپاﻧی در بندرریگ را مﻴرمهنا ویران کررد

ﻧﻴز در گزارش دود ،از آن باعنوان حاکﻤﻴت تﻤامعﻴار

اما در بوشهر اﻧگلﻴسیهرا دارای تروان دفراعی بودﻧرد

ملت اﻧگلستان در دلرﻴ فرار

یراد مریکنرد (امرﻴن،

زیرا اجازﮤ ﻧگهداری توپ به آﻧان داده شده بود.

 .)881 ،8161این عبارت البته مبالغهآمﻴرز ﻧبرود زیررا

 .7مقابله با رقبای کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس برهویرژه

کﻤپاﻧی با تﺄیﻴد کریمدان عالوهبر حق اﻧحصرار ورود

هلندی ها در اوضاعی که کﻤپاﻧی اﻧگلﻴسی ،بندرعبا

پارچههرای پشرﻤی بره ایرران ،ایرن اجرازه را داشرت

را ترک کرد و در بصره مستقر شد ،هلندیهرا جزیررﮤ

درصورتیکه افرادی را در حرال تخﻄری از ایرن مراده

دارک را در ادتﻴار داشتند و امکان داشتند که با ایران

ببﻴند ،آﻧها را بازداشت کند و اموالشان را بهﻧفرع درود

ارتباب تجاری داشته باشند .ازسروی دیگرر آﻧران ایرن

توقﻴف کند .ﻧﻤایندﮤ کﻤپاﻧی در مذاکره با دان زﻧد بره

امکان را داشرتند کره برا اسرتفاده از موقعﻴرت جزیررﮤ

این امتﻴاز دست یافت که به جز دفتر تجاری کﻤپراﻧی

اﻧگلﻴس ﻧﻤایندگی کﻤپاﻧی اﻧگلرﻴس در بنردرعبا
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ماﻧع شد زیرا برﻧامههای ایرک در مقایسره برا

هند شررقی اﻧگلرﻴس ،هرﻴ دفترر تجراری درارجی

فار

دیگری در بوشهر فعالﻴرت ﻧداشرته باشرد .در پاسرخ

دورﮤ ﻧادرشاه دﻄرﻧاکتر و پﻴ ﻴدهتر شده بود.

باید گفت که چون دولت زﻧد بهعلت ﻧداشتن ﻧﻴروی

قرارداد 8671م 8866/ق ،حراکی از ایرن برود کره

دریایی ،به اعﻤال سلﻄه در سواحل جنوبی و جزایرر

ایک دیگر کﻤپاﻧی تجاری ﻧﻴست کره فقر برهدﻧبرال

کرریمدران از

تجاری باشد بلکه آﻧان آمراده مری

ایراﻧی دلﻴ فار

قادر ﻧبرود ،هرد

تجارت و اهدا

اعﻄای این امتﻴازات به کﻤپاﻧی این بود که برای رفع

شدﻧد تا و ایف تازهای را در دلﻴ فار

این مشکل ،با قدرتهای دارجی حاضرر در دلرﻴ

بگﻴرﻧد و ﻧقش های جدید ایفرا کننرد .دران زﻧرد در

فار

برر عهرده

ارتباب برقرار کنرد و برا آﻧهرا هﻤکراری کنرد.

قرررارداد مررذکور اﻧحصررار تجررارت در ایررران و برره

بنابراین دان زﻧد تالش کرد که ارتبراب و هﻤکراری

دصوص تجارت پشم در تﻤام بنادر ایران را به ایک

آﻧها ازطریق دولت زﻧرد صرورت گﻴررد زیررا اقردام

واگذار کررد (Cambridge History of Iran,1991,

دودسراﻧﮥ بردی حکام در کراﻧههای جنروبی ایرران،

) vol 7: 362و امﻴدوار بود که بابرت آن ،مسراعدت

در دعوت بﻴگاﻧگان به تجرارت و اسرتقرار در دراک

دود و کنترل

اﻧگلﻴسی ها را در راستای تحقق اهدا

ایران ،به منزلﮥ اعرالم اسرتقالل و اطاعرت ﻧکرردن از

هرچه بﻴشتر بر دلﻴ فار

دولت مرکزی ایران بود .درصرورت ددالرت ﻧکرردن

و تحوالت ﻧشان داد که ایک مایل به هﻤکاری جدی

دولت زﻧدیه در چنﻴن قراردادهایی ،کرریمدران ایرن

ﻧﻴست و بنرابراین در سرال 8679م8811/ق ،برا لغرو

امکان را ﻧداشت که سﻴاستهای درود را در دلرﻴ

قرارداد ازسوی کریم دان زﻧد ،اﻧگلﻴسیها از بوشرهر

فار

دریافت کند اما اوضراع

پﻴاده کند و در جهت تﺄمﻴن منرافع سﻴاسری و

دارس شدﻧد (رائﻴن .)761 :8117 ،این اقدام از درک

تجاری درود دسرت بره اقردامی زﻧرد بررای مثرال،

کرررریم دررران از هرررد

واقعررری اﻧگلﻴسررریهرررا و

حاکﻤاﻧی هﻤ ون مﻴرمهنا ،ﻧصﻴردان الری و مالعلی

هﻤکاری ﻧکردن آﻧها با حکومت زﻧد حکایت میکند.

شاه بﻴشتر به فکر حفد استقالل دود در برابر دولت
مرکزی ایران بودﻧد و حاضر ﻧﻤیشردﻧد کره مجرری
برﻧامهها و سﻴاست های دولت زﻧد شروﻧد (ویلسرون،
..)119 :8177
درهرصورت ،در رواب ایران عصر زﻧدیه با ایک

نتیجه
در ﻧﻴﻤﮥ دوم قرن 81م 81/ق ،سﻴاسرت ﻧﻤاینردگی
شرکت هند شرقی بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

از عﻤلکرد

دولت متبوع دود در اروپرا و هندوسرتان تﺄثﻴرر مری

ازیکسو و سﻴاسرتهرای کﻤپراﻧی در دلرﻴ فرار

پذیرفت .باوج ود بعد مسافت ،از ﻧظر تعﻴﻴن موقعﻴت

ازسوی دیگر ،این قرارداد ﻧقﻄه عﻄفی بره شرﻤار مری

و منزلت بریتاﻧﻴا در سﻴاست جهراﻧی ،ایرن دو عامرل

رود .در ارتباب با اﻧگلﻴسیهرا و موقعﻴرت آﻧهرا ﻧکتﮥ

تعﻴﻴن کننده در مسﻴری قرار داشتند که مقصرد ﻧهرایی

مهم این است که اﻧگلﻴسی ها این قرارداد و مفراد آن

آن سﻴادت و برتری اقتصادی دولت بریتاﻧﻴا در جهان

را در اوضاعی تنظﻴم کردﻧد که در حرال چرردش و

آن روزگار بود.

دگرگوﻧی در رویکرد دود بودﻧد .این رویکرد حاکم،
هﻤکاری جدی ایک با دان زﻧرد را در امرور دلرﻴ

با دروس ﻧﻴروی کﻤپراﻧی هنرد شررقی فراﻧسره از
هندوستان و دسترسی ایک به منابع اﻧبروه ثرروت در

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

بنگال ،فرصرت مناسرب بررای شررکت هنرد شررقی

فار

بریتاﻧﻴا فراهم آمد تا بخشی از منافع و اقدامات دود

پینوشت.

را متوجه دلﻴ فار
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را به سوی استعﻤار اﻧگلستان فراهم کرد.

کند برهویرژه آﻧکره برهواس ﮥ

 .8در اوادر سال 8711مﻴالدی ،کﻤپاﻧی هنرد شررقی

و بنگال ،حجرم دردرور

اﻧگلﻴس تﺄ سﻴس شد .این کﻤپاﻧی تا اواسر قررن

توجهی از طال و ﻧقره به ذدایر شرکت هنرد شررقی

89م81/ق به طور ﻧﻴﻤه مستقل به کرار درود ادامره

بریتاﻧﻴا سرازیر میشد که این امرر برهطرور کامرل برا

داد اما پس از این دوره ،به طور رسﻤی زیر ﻧظرر

تجارت دیرین دلﻴ فار

اقتصادی دولت متبوع آن مﻄابقت داشت..

دولرررت بریتاﻧﻴرررا قرارگرفرررت و ترررا پایررران

اهدا

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هندوسرتان ،در ابعراد

جنگ جهاﻧی دوم ﻧﻴز هﻤ نان به کرار درود ادامره

ترﺄثﻴر عﻤﻴرق برر جرای

داد .چون ﻧام التﻴن کﻤپاﻧی هند شررقی اﻧگلرﻴس

گذاشت و بر موقعﻴت اﻧگلﻴسیها در سراسرر منﻄقره

( )England India Companyبرود ،بره ادتصرار

اثر بخشﻴد بهگوﻧهای که از این دوره به بعد ،عﻤلکرد

به ایک ( ) E. I. Cمعررو

شرد (رک :گراردﻧر،

و ماهﻴت سﻴاسری کﻤپراﻧی هنرد شررقی اﻧگلرﻴس در

 .)8111درضﻤن ﻧام ک ﻤپراﻧی هنرد شررقی هلنرد

دلﻴ فار

ملﻤو تر شد .جابه جایی کاﻧون تجاری

(  )VerenigeleOstindisheCompagineبود کره

از بندرعبا

بره بوشرهر و بصرره ،کسرب امتﻴرازات

شرد و

سﻴاسیاقتصادی دلﻴ فار

به ادتصرار بره واک ( )V. O. Cمعررو

مصوﻧﻴت کنسولی ازسوی ﻧﻤایندﮤ ایک در بندر بصره

ازایررن پررس در هررر جررای ایررن پررژوهش ﻧشرراﻧه

و اﻧعقررراد قررررارداد سرررعدونپررررایس در سرررال

ادتصرراری (واک) برره کررار رود ،منظررور هﻤرران

8866ق 8671/م ﻧقﻄه عﻄف و سرآغاز سﻴاسریشردن

کﻤپاﻧی هند شرقی هلند است.

قلﻤرداد مری شرود

 .1ویلﻴام پﻴرت (8619ترا8117م) ،مشرهور بره پﻴرت

عررررالوهبررررر ایررررن در هﻤررررﻴن برهرررره ،یعنرررری

جوان که پسر دوم ویل ﻴام پﻴت پدر ،لررد چاتهرام

8671تا8671م8869/تا8866ق ،ادراس هلنردیهرا از

بررود .جرروانترررین و بررهعقﻴرردﮤ بسررﻴاری از

جزیرﮤ درارک ازجﻤلره عوامرل اساسری بودﻧرد کره

صررراحب ﻧظرررران یکررری از برجسرررتهتررررین

افزایش قدرت اﻧگلسرتان و کﻤپراﻧی هنرد شررقی آن

ﻧخسرررت وزیرررران اﻧگلسرررتان در سرررالهرررای

دولت را در منﻄقه باعش شردﻧد .ایرن دگرگروﻧی در

(8614تا8111و 8114تا )8117برود .از ﻧخسرتﻴن

رویکرد اﻧگلﻴسیها ،ﻧتای گوﻧاگون و بسﻴار مهﻤی را

اقدامات وی گذراﻧدن اساسرنامه جدیردی بررای

بررره برررار آورد برررهگوﻧرررهایکررره در دهرررههرررای

کﻤپاﻧی هند شرقی (8614م) از تصویب پارلﻤران

8671ترررا8611م8861/ترررا8891ق ،سﻴاسرررتهرررا و

بود (ستاﻧدیش.)861 :8111 ،

حضور اﻧگلستان در دلﻴ فرار

رفتارهای ایک در چرارچوب ایرن رویکررد ،باعرش

 . 1فراﻧسه در قرن هفده مﻴالدی/یازده قﻤری ،جایگاه

شرد کره از آن

اسرررپاﻧﻴا را بررره درررود ادتصررراص داد و بررره

باعنوان دورﮤ اﻧتقال به عصر استعﻤار یاد میشود بره

قدرتﻤندترین دولت اروپایی تبدیل شرد .فراﻧسره

گوﻧررهایکرره در آس رتاﻧﮥ قرررن 89مررﻴالدی81/قﻤررری

در دهه ﻧخست قرن هفدهم مﻴالدی بره مدادلره

درعﻤل ،زمﻴنه هرای اﻧتقرال جوامرع پﻴرامروﻧی دلرﻴ

در اسپاﻧﻴا که به جنگ جاﻧشرﻴنی اسرپاﻧﻴا مشرهور

ایجاد دورهای در تاریخ دلﻴ فرار
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است ،ورود پﻴدا کرد اما دیگر دولتهای اروپایی

کتابنامه

که از قدرت فراﻧسه ﻧاراضی و ﻧگران بودﻧد ،علﻴره

الف .کتاب

فراﻧسرره متحررد شرردﻧد .اﻧگلسررتان ،هلنررد ،سرروئد،

 .اسرردپور،حﻤﻴد ،)8116( ،ترراریخ اقتصررادی و سﻴاسرری

برررای درهررمشکسررتن قرردرت

در عصررر افشرراریه و زﻧدیرره ،تهررران:

اتررریش و پرررو

فراﻧسه دستبهدست هم دادﻧد .سرراﻧجام در سرال

دلررﻴ فررار

مؤسسه تحقﻴقات و توسعه علوماﻧساﻧی.

8681م8817/ق ،با شکست فراﻧسه و عقد معاهده

 .العامر ،یقظان سرعدون ،)8991( ،ﻧشراب شررکه الهنرد

اوتریخررت ( )Treaty of Utrechtجنررگ پایرران

الشرررقﻴه االﻧکلﻴزیرره فرری البصررره ،جامعرره البصررره:

پافررت .ایررن پﻴﻤرران ،پایرراﻧی بررر جرراهطلبرریهررای

دارالحکﻤه سلسله ترا

البصره.

لویی چهاردهم و سودای فراﻧسه بررای تسرل برر

 .امرررﻴن ،عبرررداالمﻴر ،)8161( ،منرررافع بریتاﻧﻴرررا در

اروپا بود .فراﻧسه در این معاهده امتﻴازات بسرﻴاری

دلﻴ فار  ،ترجﻤره علری رجبری یرزدی ،تهرران:

از دسرررت داد و اﻧگلسرررتان در مسرررتعﻤرات و

امﻴرکبﻴر.

آبررراههررای حﻴرراتی برره منررافع بسررﻴاری رسررﻴد
).)Black,1999: 45–48

بوشهر ،تهران :وزارت دارجه.

 .4سدید السلﻄنه ﻧﻴرز برر ایرن امرر تﺄکﻴرد مری کنرد و
می ﻧویسد« :مؤسسات هلندی هرا در دلرﻴ فرار
روش تجارت داشته است اما به طررز ﻧظرامی بره
مناسبت ترقﻴات و پﻴشرفت اﻧگلﻴسیها ،برهتردری
تجررارت و ﻧفرروذ آﻧهررا معرردوم شررده اسررت»
(سدیدالسلﻄنه..)716 :8171 ،
Letter From Sheikh Nasir of Bushire to the
.Governor of Bombay

مﻄرح مریکنرد کره

این امتﻴازات در زمان پادشاهی ضعﻴف و در دورﮤ
اغتشاشات و هرس ومررس هرای دادلری داده شرده
اسررت (ویلسررون119 :8177 ،و .)181بردرری ﻧﻴررز
عقد این قرارداد را « واگذاری امتﻴرازات گسرترده
تجارتی» به کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلرﻴس مریداﻧنرد
(سﻴوری )61 :8166 ،اما سایکس مغرایر برا ایرن
ﻧظرها ،معتقد است که ایران در قرارداد مرذکور در
«شرای مساعدی» قرار داشرت (سرایکس:8118 ،
.)414/1

 .پری،جان،)8171( ،کریم دان زﻧد ،ترجﻤه علیمحﻤرد
ساکی،تهران :تو .
 .رائﻴن ،اسرﻤاعﻴل ،)8117( ،دریراﻧوردی ایراﻧﻴران1 ،س،
تهران :جاویدان.
 .رجائی ،غالمعلی ،)8191( ،کﻤپاﻧی هند شرقی اﻧگلﻴس
و ایررران دوره زﻧررد ،تهررران :مرکزاسررناد و ترراریخ

 .1ر .ک ،پﻴوست ،سند شﻤاره A .Translation of 8

 .7ویلسون در کتاب دلﻴ فار

 .برومند ،صرفورا ،)8118( ،سرکنسرولگری بریتاﻧﻴرا در

دیپلﻤاسی وزارت دارجه.
 .دوالﻧدولن ،ش ،)8171( ،تاریخ جهاﻧی ،ترجﻤه احﻤد
بهﻤنش ،س ،1تهران :داﻧشگاه تهران.
 .سایکس ،سرپرسری ،)8118( ،تراریخ ایرران ،ترجﻤره
سﻴدمحﻤد فخرداعری گﻴالﻧری1 ،س ،تهرران :دﻧﻴرای
کتاب.
 .ستاﻧدیش ،جان ،)8111( ،ایران و دلﻴ فار  ،ترجﻤه
عبدالرضا ساالر بهزادی ،تهران :ﻧی.
 .سدیدالسررلﻄنه (کبررابی) ،محﻤرردعلیدرران،)8171( ،
بندرعبا

و دلﻴ فار

اعالم النرا

فری احرول

بندرعبا  ،تصحﻴح احﻤد اقتداری ،تهران :بیﻧا.
 .سﻴوری ،راجر و جی .بی کلی ،)8166( ،دلﻴ فرار

برتری بریتاﻧﻴا بر فراﻧسه در هند مقدمﮥ گسترش اقدامات بریتاﻧﻴا در دلﻴ فار

از دوران باستان تا اوادرر قررن هجردهم مرﻴالدی،

19

ترجﻤه جالل رضائیراد ،تهران :گفتار.

ترجﻤه حسن زﻧگنه ،قم :مرکز بوشهرشناسی.
 .فقﻴررره ،دورشرررﻴد ،)8111( ،زوال دولرررت هلنرررد در
دلﻴ فار

با هور مﻴرمهنای بنردرریگی ،بوشرهر:

شروع.
 .فلور ،ویلم ،)8168( ،ادتال

تجاری ایران و هلند در

عصر افشاریان و زﻧدیان ،ترجﻤه ابوالقاسرم سرری،

ب .اسناد التین
. Bombay public or General Department Diaries
, 1720 - 1800.
. Resident Records Persian Gulf ,Bushehr
(Bushehr Diaries), 1763- 1811, Incoming
and Outgoing Correspondence Between
Bushehr and other East India Company
Settlements.

تهران :تو .
 ،)8171( ،-------- .حکومررت ﻧادرشرراه ،ترجﻤرره
ابوالقاسم سری ،تهران :تو .
 ،)8168( ،-------- .هلنرردیان در جزیررره دررارک،
ترجﻤه ابوالقاسم سری ،تهران :تو .
 .کسرررروی ،احﻤرررد ،)8171( ،تررراریخ پاﻧصدسررراله
دوزستان ،بیجا :دواجو.
 .گاردﻧر ،براین ،)8111( ،کﻤپاﻧی هنرد شررقی ،ترجﻤره
کامل حلﻤی و منوچهر هدایتی دوشکالم ،تهرران:
پژوه.
 .گرمون ،استفان رای ،)8161( ،چالش بررای ثرروت و
قدرت در جنوب ایران ،ترجﻤه حسن زﻧگنره ،قرم:
هﻤسایه.
 .ماله،آلبر،ایزاک،يول ،)8176( ،تاریخ قررن هجردهم و
اﻧقالب کبﻴر فراﻧسه و امپراتروری ﻧراپلﺌون ،ترجﻤره
رشﻴد یاسﻤی.تهران :دﻧﻴای کتاب و علم.
 .موسویﻧامی اصرفهاﻧی ،مﻴرزاصرادق ،)8171( ،تراریخ
گﻴتیگشا ،به کوشش سعﻴد ﻧفﻴسی ،تهران :چاپخاﻧره
اقبال.
 .ﻧهرو،جواهرلعل ،)8177( ،ﻧگراهی بره تراریخ جهران،
ترجﻤه محﻤود تفضلی ،س8و ،1تهران :امﻴرکبﻴر.
 .ویلسون ،سررآرﻧولد ،)8177( ،دلرﻴ فرار  ،ترجﻤره
محﻤد سعﻴدی ،تهران :علﻤی فرهنگی.
 .ویلسون ،هارولد ،)8177( ،ﻧخسرتوزیرران اﻧگلرﻴس،
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