
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


151جایگاه اقتصادي و سیاسی خلیج فارس در عصر صفویه

صفویهخلیج فارس در عصراقتصادي و سیاسیجایگاه 

2مهدي شاهین، 1علی کارشناسان

چکیده
اخیر توجه زیادي را در جامعه علمـی کشـور   هتوجه به اهمیت خلیج فارس و تحقیقات در این زمینه در دور

تواند میتاریخیآن در اعصار و مقاطع مختلفحوادث متوجهودر این راستا مرور جایگاه است.جلب نموده
ـ   تري در مطالعه و سیاستتحلیل غنی ه گذاري در پیرامون مسائل اقتصادي سیاسی این دریاي پـر اهمیـت ب

المللـی و  هـاي بـین  دست دهد. هر چند در مقاطع مختلف زمانی اهمیت این دریا از ابعاد مختلفی در عرصـه 
ک و ژئواکونومیک آن اهمیت دریا را از باب منافع ملی آن مورد توجه بوده است لکن موقعیت خاص ژئوپولتی

ه زیرزمینی) و موقعیت چهارراه تجاري دنیا و امروز شاهراه انتقال انرژي دنیا بمنابع طبیعی سرشار(صیادي و
ي استعمارگر مواجه نموده و همواره نقطه التهاب سیاسی و نظـامی در  هاقدرتاي در مقابل مطامع طور ویژه

ثباتی را در این منطقه دامن زده است.قرارداده و بیهاقدرتاسیجلب منافع اقتصادي سی
عنوان شاهراه تجارت شرق و ه اهمیت خلیج فارس در دوره صفویه بیشتر از باب رونق تجاري بازرگانی هرمز ب

ا ویژه به غرب براي مبادالت کاالها و محصوالت چین و هند و خاور دور به اروپا و بیزانس و روم بوده است. ب
تنها راه تجاري بسیاري از کشورها بود. کـه  راهآبمسدود شدن مسیر خشکی راه ابریشم توسط عثمانی، این 

انگیزش تسلط بر آن را در فکر دولتهاي اروپایی پرتغال، انگلیس، هلند و فرانسه انداخت و آنها را بـه رقـابتی   
هاي نظامی قدرتمنـد بـراي حفـظ    یشدید انداخت. لکن ضعف حکومت مرکزي صفویه در ایران و نبود کشت

تجاري که شریان حیاتی تجارت دنیا بود منجر به تسلط صد و بیسـت سـاله اسـتعماري و    راهآبامنیت این 
برداري از این مزیت طبیعی گشت. سـردار  امتیازات فراوان و ایجاد محدودیت شدید براي تجار محلی در بهره

توانست این لکه ننگ را از تاریخ ایران برچیده و تسلط انحصـاري  توانمند و با درایت صفویه، شاه عباس کبیر
هایی خاتمه دهد.صورت مشروط و با محدودیته ک استعمارگر را بی

.بازرگانی-اوضاع اقتصادي، صفویه، 3خلیج فارسکلیدي: هاي واژه

Karshenasan.a@lu.ac.irادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان،است-1

Shahin4382@yahoo.comاستادیار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان،نویسنده مسئول، -2

3- Persian Gulf
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قدمهم
هاي اساسی و بنیـادین  از ویژگیاي که در طول تاریخ همواره بازرگانی و تجارت یکی از دالیل عمده

شمار آمده است همانا موقعیت جغرافیایی ایران است. واقع شدن ایران بـر کرانـه دو   ه جامعه ایران ب
بسـیار مناسـبی را بـراي    دسترسیطبیعی یکی در شمال و دیگري در جنوب، امکان طبیعیراهآب

مرور و بررسی ور مطالعه این مقاله،است. محگسترش داد و ستد در طول  تاریخ ایران فراهم نموده
در مقطعی از تاریخ ایران خواهد بود.ي خلیج فارس از بعد اقتصادي و بازرگانیهاچالشمسایل و 

ایـاالت  در طـول تـاریخ  دریا در اقتصاد و سیاسـت  سهمتوان به نحوي با توجه بهمیدریا را اهمیت
توجـه اسـت   از آن جهت موردروسکشور ما موقعیتاهند و ... مرور کرد،متحده، بریتانیا، فرانسه،

. 1اندو توفیق اندکی داشتهانداند و براي رسیدن به آب بسیار کوشیدهطور طبیعی دریا نداشتهه که ب
در اقتصاد ما نقش بسیار تواند توانسته و همچنان مینعمات و برکات گوناگون دریا بسیار است و می

گرم و آزاد که دریـاي پـارس خـود یکـی از     آبهاي فواید دسترسی به ثري ایفا کند. عالوه بر همهؤم
هـاي فـراوان مربـوط بـه توسـعه اقتصـادي، انـرژي، شـیالت، اشـتغال،          هـا و فرصـت  آنهاست، ثروت

بـرداري  توان بیش از آنچه که تا کنون مورد توجه و بهرهزیست و ... را میگردشگري، ورزش، محیط
د نظر قرار داد. و این بسیار آشـکار اسـت کـه میـان قـدرت ملـی و       قرار گرفته، که کم هم نیست، م
برداري همه جانبه از دریاها ارتباط مستقیمی وجود دارد.موقعیت جهانی کشورها و بهره

بـه سـایر   2المللـی هـاي بـین  واسطه دریاهـا و اقیـانوس  ه ایران را ب،خلیج فارسراهآباز آنجایی که 
یر بسـیار مناسـبی بـراي تجـارت و داد و سـتد بـین کشـورها        نمود، مسکشورهاي جهان متصل می

شد. این مزیت جغرافیایی و استراتژیکی براي ایران نه تنها از باب استفاده از منابع دریاها شمرده می
عنـوان واسـطه   ه نمود بلکه مهمتر از آن نقش ایران بـ شامل صیادي و صنعت مروارید پر اهمیت می

نمـود.  پل ارتباطی در مسیر شرق و غرب دنیـا را بسـیار پـر رنـگ مـی     المللی ومبادالت تجاري بین
امروزه این مفهوم اقتصادي با عنوان صادرات مجدد در غالب ایجاد مناطق آزاد تجاري در بسیاري از 

ثر در رشـد و توسـعه   ؤیـک راهبـرد بسـیار مـ    3نگـر کشورهاي پیرو استراتژي توسعه اقتصادي برون
رود.شمار میه اقتصادي ب

سه قـاره کهـن یعنـی    ةمحوریت خلیج فارس که آن را در روزگارانی بلند مدت به عامل پیوند دهند
هاي نه چندان دور داشـته  آسیا، آفریقا و اروپا تبدیل نموده بود، حکایت از جایگاه برترش در گذشته

ي گرم خلیج فـارس همگـی حـاکی از اهمیـت     هاآبر دلیل بر این مدعاست که براي دستیابی به نامه پتر کبیوصیت-1
ویژه استراتژیک آن است.

شود. ي گرم نیز در ادبیات جغرافیایی نام برده میهاآبي آزاد یا هاآبکه به -2
3- Outward Oriented Economic Development
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ه بـراي  است. این توجه بیش از حد متعارف البته براي کشورهاي پیرامون خلیج فارس و بیش از هم
همواره دردسر ساز نیز بوده است.ایران که نامش به نوعی با این دریاي نیم بسته عجین شده، 

نیست که بـیش  یهیچ دریای": آوردمی"خلیج فارس"اش به نام سر آرنولد ویلسون در اثر برجسته
شناسـان،  انشناسان، باسـت اي یکسان توجه زمیناز دریاي نیم بسته، مشهور به خلیج فارس به گونه

یک را بـه خـود   ژپژوهان مسایل اسـترات ، بازرگانان، سیاستمداران و دانشمورخین و جغرافیا نویسان
.1"معطوف داشته باشد

اي برخـوردار  و پدیده جغرافیایی از شـرایط خـاص و پیچیـده   مهم راهآبعنوان یک ه خلیج فارس ب
ویـژه دوران معاصـر   ه در قرون جدید و بـ است. این شرایط خاص و پیچیده تنها ناشی از جایگاه آن 

ثر در ؤهـاي جغرافیـایی مـ   نیست، بلکه از سپیده دم تاریخ بشري تا کنـون یکـی از دریاهـا و پدیـده    
. 2و اجتماعات بشري بوده استهاگیري تمدنشکل

خلیج فارس در دوران باستان
لیج فارس گهواره تمـدن  اي معتقدند خقدمت خلیج فارس با همین نام چندان دیرینه است که عده

عالم یا خاستگاه نوع بشر است. ساکنان باستانی این منطقـه، نخسـتین انسـانهایی بودنـد کـه روش      
انـد. دریـانوردي   دریانوردي را آموخته و کشتی اختراع کرده و شرق و غرب را به یکدیگر پیونـد داده 

دوران سـلطنت داریـوش اول   ایرانیان در خلیج فارس، قریب پانصد سال پیش از میالد مسـیح و در 
هاي او طول رودخانه ورد. کشتیوجود آه ین ناوگان دریایی جهان را بآغاز شد. داریوش بزرگ نخست

سند را تا سواحل اقیانوس هند و دریاي عمان و خلیج فارس پیمودند و سپس شبه جزیره عربستان 
ین بار در محل کنونی کانال سـوئز  را دور زده و تا انتهاي دریاي سرخ کنونی رسیدند. او براي نخست

هایش از طریق همین ترعه بـه دریـاي مدیترانـه راه یافتنـد. در     اي را داد و کشتیفرمان کندن ترعه
من پارسی هسـتم. از پـارس مصـر را    "اي که در محل این کانال یافت شده نوشته شده است: کتیبه

از مصر روان است به دریایی کـه از پـارس   ام از رودي که گشودم. من فرمان کندن این ترعه را داده
بـه پـارس   راهآبینـد از مصـر از ایـن    چنان که فرمان داده ام و ناوها آآید. پس این جوي کنده شد 

3."چنان که خواست من بود

1- Sir Arnold T. Wilson, “The Persian Gulf”, Oxford, 1928, P.1.
، موسسه مطالعات فرهنگ و تمـدن  "تاریخ اقتصادي و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه"اسدپور، حمید، -2

.6ایران زمین، ص: 
3- A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1966, P.146.
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سال پیش اسـت، داریـوش   2400با ساخت و اتمام آن ترعه که شکل ابتدایی کانال سوئز کنونی در 
ورد و بدین طریق راه تجارتی ارزان را بین مصر آوجود ه ن و دریاي سرخ بارتباط مستقیمی بین ایرا

فـوت پهنـا و بـه انـدازه کـافی عمیـق بـود کـه         150این ترعـه  و هند و خلیج فارس فراهم ساخت.
هاي تجارتی بتوانند به راحتی در آن تردد نمایند.کشتی

پرسیکوس که همان خلیج فارس سینوسسینوس یا را پرسیکوسراهآبها این براي اولین بار یونانی
. از آنجا که نام خلیج فارس براي نخستین بار در منابع درست و معتبر تـاریخی کـه   1اندهاست نامید

ن وجود ندارد. چنـان کـه   ذا هیچگونه شائبه نژادي در وضع آلخارج از ایران منتشر شده است آمده 
پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یـا کشـور پارسـیان    یونانیان براي نخستین بار، سرزمین ایران را نیز

دان سده نخست میالدي نیز به کـرات در کتـاب خـود از خلـیج     جغرافی2(استرابو)نامیدند. استرابن
کنـد.  فارس نام برده است. وي محل سکونت اعراب را  بین دریاي سرخ و خلیج فـارس عنـوان مـی   

ر از این خلیج تاب تاریخ سفرهاي جنگی اسکندمورخ دیگر یونانی در ک3ریانوسفالریوس آهمچنین 
برد.  که چیزي جز خلیج فارس نیست نام می"کا اي تاسپرسیکون "به نام 
نماینـده  توسـط  عین شده در سده اخیر و طی برنامه از پیش تهاي جعل نام خلیج فارس تنها زمزمه

دربـاره سـواحل جنـوبی    در کتابش 1966سیاسی انگلیس در خلیج فارس سر چارلز بلگریو در سال 
نظـامی و  -بـدلیل منـافع بلنـد مـدت سیاسـی     هـا امریکـایی خلیج فارس منتشر شد. پس از آن نیز 

این منطقه شـریان حیـاتی   هااروپاییو هاامریکاییاز نظر را به نام خود مصادره کردند.اقتصادي آن
و حوزه منافع ویژه است.غرب در منطقه استراتژیک غربی

بازرگانی خلیج فارس-اهمیت تجاري
پیش از آغاز دوره صفویه در ایران، بازرگانی این منطقه با تکیه بر دریـانوردي گسـترده و تجـارت آزاد بـه     

و فقـدان ثبـات   منطقـه  نظیري دست یافته بود به خصوص آنکه به دلیل آشفتگی سیاسی رشد و ترقی بی
هاي دریایی جلب شـده و  زرگانان به مسیرق و غرب، توجه بادر مسیرهاي خشکی و زمینی در تجارت شر

ل جایگـاه  جزیـره هرمـز در ایـن اوضـاع و احـوا     دریایی عالقمند شده بودند.هايتجار بیش از پیش به راه
گزارشات تاریخی موجـود، سـفر از جزیـره هرمـز بـه بنـدر کـالیکوت در        بنابرورده بود،آدست ه اي بویژه

خلـیج  این موضوع نیز به رونق سفرهاي تجاري دریـایی بـین  انجامید کههندوستان سه هفته به طول می
به اذعان منابع اصیل تاریخی، رونق تجـارت در منطقـه خلـیج فـارس و     کرد.فارس و غرب هند کمک می

1- Histories d’ Alexandre par Quinte curse, Paris, 1834
2- Geographi De Strabon, Paris, 1805
3 -Arriant, anabasis et India etc Paris, 1865.
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ـ المللی اعصار مختلفاي و بینجایگاه و اهمیت آن در روابط منطقه گونـه ایسـت کـه در تـاریخ ایـران      ه ب
ایی ایران با هندوستان به طور اخص و مشرق زمین به طور اعم از نظـر تنـوع   تجارت دری"د:یآج مییرکمب

.1"م به اوج خود رسیده بود1490در دهه واپسین قرن پانزدهم میالدي 
و آداب آن شد که برخـی عـادات   ةهاي میانی انگیزدست مسلمانان در سدهه گشوده شدن اسپانیا ب

کـم کـم   رانه پراکنده شود و مسلمانان ساکن این کشور ون کزمین به ویژه رسوم ایرانیان در آخاور
ایرانیان داد و ستد نمایند. ایران بر نشان موقعیت جغرافیایی خود ها نیز بر آن شدند که با انیولیاسپ

از دیـدگاه بازرگـانی اهمیتـی فـراوان داشـت و کاالهـاي       که بر سر راه هندوستان و چین قرار دارد،
هـاي  فلـزات گرانبهـا و پارچـه   سنگها،ادویه، عاج،میاب هندوستان همچون:هاي کوردهآگرانبها و فر

شـد.  بازرگانان ایرانی از این راه به کشورهاي اروپایی فروخته مـی ۀوسیله ابریشمی گرانبهاي چین ب
ـ  اسپانیولیخودو بعد از ایشاندر آغاز مسلمانان اسپانیا هاي میانه،سدهةدر تمام دور عنـوان  ه هـا ب

جهانگرد اسپانیولی که به ایران آمد، نخستینو خرید و فروش کاال به ایران مسافرت کردند.گردش 
که پس از بازگشت به میهن خـود بیشـتر   2دوتودلن سرزمین بود به نام بنیامین یهودیان آیکی از،

یا در آغـاز  بازرگانان اسپانیولی را به مسافرت به ایران وادار کرد. پیوندهاي سیاسی بین ایران و اسپان
برقـرار شـده و تـا    مد،سفیر از دربار کاستیل به ایران آکه با عنوان3کالویژهۀوسیله پانزدهم بةسد
.4هفدهم دوام داشتةسدۀمیان

بازرگانی و دریانوردي خلیج فـارس در دوران پـیش از صـفوي بـا وجـود آنکـه توسـط بازرگانـان و         
اري نداشـت و بازرگانـان از   رنگ و بوي انحصـ به هیچ وجهشد اما دریانوردان ایرانی و بومی اداره می

قومی و نیز از تمام کشورها در آن سهیم و شریک بودند و ذي نفوذهاي مذهبی، ادها و گروهتمام نژ
این نکته را در نظـر  ناصري وجود نداشت. همچنین بایداي براي گروهی یا عحقوق انحصاري و ویژه

آوري و صدور کاالهاي بومی منطقه و یـا محـل وارد نمـودن    معداشت که خلیج فارس تنها مرکز ج
لی و مهـم در مناسـبات تجـاري    عنوان نقطه و مرکز اصه نبود، بلکه بکاالها و اقالم مورد نیاز منطقه 
رفـت. اي داشت و در این میان جزیره هرمز پایگاه اصلی به شـمار مـی  شرق و غرب جهان نقش ویژه
ایـن  بود،برخودار ر تنگه هرمز از اهمیت استراتژیکزیره هرمز واقع ددر میان جزایر خلیج فارس، ج

کیلومتر است و مساحت 5.5و قطر کوچکش 7.5جزیره تقریباً بیضی شکل است که قطر بزرگ آن 
کیلومتر است.17کیلومتر مربع و محیط آن نزدیک به 27آن تقریباً 

198، بخش تیموري، ص 6تاریخ ایران کمبریج، ج -1
2- Benjamin Detudele
3- Clavijo

استاد عبدالعظیم رضایی  ،12جلد تاریخ ایران،ۀگنجین-4
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به شـدت مـورد   1دریایی، مسئله صادرات مجددعنوان یک پایگاه بزرگ بازرگانی ه جزیره هرمز بدر 
هاي گوناگون براي مبادله کاال به آن جزیره توجه بود و از این طریق تجار و بازرگانان بالد و سرزمین

در طول تاریخ یا مورد طمع و تهاجم غیر ایرانی بوده و یا مرکز حکـومتی بـوده   ، فلذاکردندسفر می
هـاي  خلیج فارس از طریق صادرات مجدد به ثروتمنطقه جاري امروزه نیز بزرگترین جوامع تاست. 
امـارات متحـده عربـی    کشـور  در ، ابوظبیاند. مراکز بازرگانی مهمی چون دبیاي دست یافتهافسانه
در حالیکـه اندبخش اعظم ثروت و درآمد خود را از طریق صادرات مجدد کاال به دست آورده،امروز

نین شرایطی داشت.جزیره هرمز در قرن نهم هجري چ
و بار دیگر به نقـاط  وارد،به جزیره هرمز هند و چین از طریقکه مهمترین کاالها و اقالم وارداتی از 

ادویه، فلفل، زنجبیل، هل، میخـک،  ": توان ازشد میق دیگر صادر میو بازارهاي خلیج فارس و مناط
نج، نارگیل، چینی، انواع پارچه عود هندي، چوب صندل، چوب سرخ، تمر هندي، شکر، نیل، آهن، بر

.نام بردايهاي پنبهخصوص پارچهه ب
مرکـز  عنـوان  ه بـ دادند و خلـیج فـارس   رق به غرب را تشکیل میفقرات صادرات شاین اقالم ستون

تر شدن اهمیت تجـارت  براي روشنو. براي نمونهآمدشمار میه بعمده و اصلی صادرات مجدد آنها
توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه     همچون جامعه تجاري هندوستان میبراي جوامعیخلیج فارس

شد.حدود یک سوم از منسوجات هندي به منطقه خلیج فارس صادر می
شـرق آفریقـا و یمـن و درون    همچنـین که از شرق و جنوب آسیا وعمده کاالهاي تجاري و اقالمی 

:از کشورهايعبارت بودنددشدنهاي خلیج فارس صادر میالعرب و ایران و کرانهجزیره
هـاي  هند: ادویه، داروهاي گیاهی، دارچین، فلفل، زنجبیل، برنج، شکر، آهن، انواع منسوجات، پارچه

حیوانات و جانوران.اي، پنبه
.چین: زنجبیل، کاغذ، چین، ظروف چینی، شکر، آهن، چوب سرخ، برنج، احجار کریمه، فلزات گرانبها

.خرما، انواع مواد مخدر و داروهاي گیاهیندر، مشک، نمک، گوگرد،العرب: اسب، شتر، کجزیره
.هاي زربافتیمن و عدن: مس، جیوه، انواع عطر، مشک، عنبر، شال، گالب، و انواع پارچه

شرق و شمال آفریقا: انواع چوب، داروهاي گیاهی، مس، عود، عاج، طال، نقره و تعـداد بسـیار زیـادي    
.برده و غالم

ام و مواد اولیه مثل ابریشم، مو، پشم، چرم، پوست حیوانات، انواع گیاهان دارویی، مواد ایران: مواد خ
هاي طبیعی، فیروزه، انواع احجار کریمه، انواع میوه و محصـوالت  طبیعی مثل زعفران، روناس و رنگ

ع هاي خشک شده، شـراب، گـالب، انـوا   کشاورزي شامل خرما، پسته، بادام، گردو، تریاك، انواع میوه
هـاي زربافـت و نقـره بافـت،     هاي ابریشـمی، و مخمـل، پارچـه   منسوجات، صنایع دستی مثل پارچه

1- Re-Export
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اي سراجی و سفال، حیوانات زنده مانند اسب، شـتر، گوسـفند، بـز، گـاو و مقـادیر      محصوالت شیشه
عنـوان شـاه   ه چندان این منطقه را بهمین پیوند ارتباطی اهمیت دو، زیادي غالت مثل گندم و جو

.اقتصادي جهان موجب گردیده استراه

ي غربی در خلیج فارسهاقدرتحضور و تسلط استعماري 
شرق زمـین بـراي اروپائیـان دنیـائی مجهـول و      متا اواسط قرن شانزدهم میالدي(دوران صفویه در ایران)، 

کردنـد در  تصـور مـی  اي خواص اطالعات کافی نداشتند و تقریبـاً ناشناس بود. اکثر مردم به استثناي عده
هـا و  در جنگـل مردمانی نیمـه وحشـی  آید، دست میه ثروت که از خاك آن طالئی ناب باز سرزمینی پر 

معـدودي  دتعداباشند. در این میان اطالع میتمدن دور و بیو از آداب و رسوم کهکنند دشتها زندگی می
نبود، ایـن  خبري روزنامه و نشریات از درباره شرق داشتند. ولی چون طالعاتیاآن هم ناقصاز مردم اروپا

رسید.ماند و از یکی به دیگري نمیها همه عمر براي آنها ناقص میدانستنی
هاي میانه و به هنگام فرو افتادن سیب سرخ(قسطنطنیه) در کـام ترکـان نـو    هاي سدهن سالایادر پ

ر اختالل گردید و به تبع ابریشم دچاةرسیده به آناتولی، تجارت میان خاور و باختر به محوریت جاد
که یکی هم خلیج فـارس بـود بـه تـدریج رو بـه رکـود       1"اژدهاي هفت سر"هاي این آن سر شاخه

ـ    ها به یمن تالشپرتغالیدر حالی که نهادند.  ه هاي هانري دریانورد، امید بـه گشـودن راه جدیـدي ب
رتغـالی پـس از ده مـاه و    سوي خاور از طریق دور زدن آفریقا داشتند. هنگـامی کـه واسـکودوگاما پ   

هند پیاده شـد، در واقـع   "کالیکوت"م در 1498در بیستم ماه می دوازده روز دریانوردي سرانجام 
تاریخ بشر سرآغازي نو یافت. غرش توپهاي پرتغالی آرامش خاورزمین را بر هـم زد. از آن زمـان بـار    

اي جدیـد  ز در دنیاي آن روز چهـره دیگر خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت، اما از آنجا که همه چی
، توجه به خلیج فارس نیز رنگی دیگر داشـت. تـوجهی سـلطه    فته بود و مناسبات کهن بهم ریختهیا

هاي جدید که براي اولین بار در تاریخ حیات بشر مـورد  طلبانه که پاي بیگانگان را، با تکیه بر سالح
ك سفرهاي طوالنی خـویش را در ایـن دریـا از    گرفت، بدین دریا گشود تا گرد و خااستفاده قرار می

ختر نهند.ز ثروت غارت شده از خاور رو به باهاي انباشته اچهره بزداید و با جیب
با آغاز عصر جدید و اکتشافات دریایی، خلیج فارس با توجه به پیشینه و اهمیت دیرینه خـویش بـه   

مـیالدي،  15یدن بـه هنـد در قـرن    سرعت مورد توجه استعمارگران پرتغالی قرار گرفت. مسأله رس
یابی به تجارت پیشین هزار ساله که اکنون به وسیله ترکان عثمانی از راه زمین مسـدود شـده   دست

، چـاپ  "سـر اژدهـاي هفـت  "این اژدها ر.ك.: باستانی پاریزي، محمد ابـراهیم "هفت سر"اي آشنایی بیشتر درباره بر-1
.313و 202-201، انتشارات درنا، صص 1371چهارم، تهران، 
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بود، ابریشم، ادویه و... ذهن کنجکاو و منفعت طلب اروپایی را متوجه حرکت به غرب بـراي رسـیدن   
ترین انگیزه حرکـت دو  اده ابریشم مهمبه شرق از طریق دریا نمود. مسأله مسدود شدن راه زمینی ج

دولت دریانورد یعنی اسپانیا و پرتغال در مسیر دریاها شد. اقدام واسکودوگاما در دور زدن آفریقا بـه  
م، او را متوجه اهمیـت منطقـه خلـیج فـارس نمـود. جزیـره بـزرگ هرمـز بـا موقعیـت           1498سال 

هـا و  ثـروت ان پرتغـالی را برانگیخـت.   استراتژیکی خود در دهانه داخلی خلیج فارس طمـع بیگانگـ  
پیشینه تجاري هرمز به همراه مروارید خلیج فارس، عایدي خوبی از این جهت براي آنان به حسـاب  

جهت نبود که آلبوکرك فرمانده نیروهاي دریایی پرتغـال بـه عنـوان فـاتح هرمـز اذعـان       آمد. بیمی
باشد. درك صـحیح  که نگین آن هرمز میداشته بود که اقیانوس هند و خلیج فارس انگشتري است 

از اهمیت تجاري و اقتصادي خلیج فارس توسط پرتغالیها سبب شد تا آنهـا بـراي احیـاء امپراتـوري     
1030ق تـا  . هـ913دریایی خود در مسیر خلیج فارس و اقیانوس هند براي مدت یک قرن از سال 

جزیره هرمز را در اشغال خود بگیرند.ق. هـ
کـه  1خاور و بر اساس توافق تـور دسـیالس  ها در یافتن راه دریایی جدید به سوي پرتغالیبا پیروزي

آنان خویش را مالک بـی  2دو کشور اسپانیا و پرتغال جهان را سخاوتمندانه بین خود تقسیم نمودند.
از آنجـا معارض همه خاور زمین پنداشتند و از هیچ تالشی براي اعمال این سلطه خودداري نکردند. 

بعـدها در قـاره جدیـد    هـا که پرتغال در پی استقرار یک امپراطوري ارضـی شـبیه آنچـه اسـپانیایی    
هاي تجاري خاور زمین توجه نشان دادند افکندند، نبودند بیش از همه به گلوگاهاالکتشاف امریکا پی

یج سـاس، خلـ  شان را به ایجاد یک امپراطوري تجاري به اثبات برسانند. یکی از این نقـاط ح تا عالقه
از مراکـز اسـتراتژیک آن ایـام در    رابـ عدن، گـوآ و ماال بندر ر کنارفارس به مرکزیت هرمز بود، که د

آمد.  ها به شمار میچشم پرتغالی
، آغـازگر سـلطه نظـامی پرتغـال بـر      م1515- 31453پایه بود که آلفونسو د آلبـوکرك اهمیت هرمز بدان

دانست. او توانست با در اختیار گرفتن این نگـین  ري جهان میخلیج فارس، آن را چون نگینی براي انگشت
اشـغال هرمـز در واقـع    4م آن را بر تاج امپراطوري پرتغال نصـب کنـد.  1507/ ق. هـ913قیمتی به سال 

کرد.هاي زنجیر استعمار پرتغال را به لحاظ سلطه بر نقاط استراتژیک خلیج فارس تکمیل میحلقه
یک دسته از دریانوردان اسپانیایی پس از تحمل رنج فراوان به خلـیج فـارس   در اواخر قرن شانزدهم 

صفوي براي مدت ده سال اجـاره  یکی از جزایر خلیج فارس را از پادشاهشدندو باالخره موفق ،وارد

1- Tordesillas
.9و فرهنگی، ص ، شرکت انتشارات علمی 1366ویلسن، سر آرنولد: خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدي، چاپ دوم، تهران، - 2

3- Alphonso de Albuquerque
120ص ویلسن، سر آرنولد،-4
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ـ به سبب محدودیتهانمایند. پرتغالی سـوي  ه هاي جغرافیایی در شبه جزیره ایبري قادر به حرکت ب
آنچه که این سیاست دولت پرتغال را تشـویق و  هاي دریایی روي آوردند. ناگزیر به راهو شرق نبودند 

دولت و شهرهاي تجاري ایتالیا بر بازرگـانی اروپـا بـا شـرق از طریـق      کرد، نخست تسلط تشدید می
فلـذا  ها بـر قسـطنطنیه و اظمحـالل امپراطـوري روم شـرقی بـود.      مدیترانه و دیگري تسلط عثمانی

بـه  1هـا هاي غربی آفریقا که اولین بار توسط واسکودوگاما از دماغه طوفـان با عبور از کرانههاپرتغالی
م 1499-1498هـاي  هـا در طـی سـال   نظیر دست یافتند. تالش پرتغالیدستاوردهاي تاریخی و بی

ادشـاه پرتغـال بـه افتخـار ایـن فـتح       نتیجه داد و هندوستان در قلمرو پادشاهی آنان قرار گرفت و پ
2و عربسـتان نامیـد.  ایـران  ،حبشـه انی، فتح و تجـارت هندوسـتان،  رخود را خداوند کشتی،نظیریب

الدین احمد بن ماجـد جلفـاري بـه    االصل به نام شهابایرانیاسکو دوگاما با راهنمایی یک دریانوردو
بـی  م پس از عبور از سواحل شـرقی آفریقـا بـه بنـدر کـالیکوت از بنـادر غر      1499/ق. هـ904سال 

3هندوستان رسید.

م) که با نیت ترویج گفتمان تشیع به آذربایجـان  1499/ق. هـ905همزمان با شاه اسماعیل صفوي(
ها در واقع در جستجوي ثروت و سود و گسـترش قلمـرو تـاج و تخـت     حمله نمود از آن سو پرتغالی

اسـتفاده از گفتمـان   پادشاه پرتغال بودند، به حرکتهاي خـود رنـگ و بـوي مـذهبی داده و بـا سـوء       
که مورد حمایـت کلیسـا و   طوريه مسیحیت، تهاجمات خود را نوعی تالش مقدس معرفی نمودند ب

4پاپ واقع شد.

پرتغـال در گـوآ) پـس از فـتح     آلبوکرك(فرمانده نیروي دریاییاز طرف دیگر هنگامی که آلفونسو د
و تسـلیم در برابـر او، لکـن آلبـو     از شاه اسماعیلعمان به هرمز رسید، با وجود اطاعت ملوك هرمز

از تعهـدات  5اي به حاکم هرمز تحمیل نمـود. کرك پذیرش تابعیت از پادشاه پرتغال را طی عهدنامه
مهم حاکم هرمز عالوه بر پذیرش تابعیت پرتغال و پرداخت غرامت جنگی و پرداخت مالیات سـاالنه  

گفت: توان به این بند اشاره کرد که میان میها و کاالهاي بازرگانی آنها و معافیت کشتیبه پرتغالی
.6"ندارنددر خلیج فارس را هاي بومی بدون اجازه مقامات پرتغالی حق تجارت هیچ یک از کشتی"

1- Cap de Stempetes
.77صخلیج فارس،ویلسون،-2
904صتهران،،1369مجموعه مقاالت خلیج فارس،احمد اقتداري،-3
44، ص"خلیج فارس از دوران باستان"سیوري، -4
472ص ، "در روابط ایران و پرتغالمسئله هرمز "قائم مقامی، جهانگیر، -5
472قائم مقامی، ص -6

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


همایش ملی خلیج فارسنهمینمجموعه مقاالت  160

این بند از قرارداد و در واقع تعهدنامه به معناي نابودي تجـارت آزاد و دریـانوردي آزادانـه در خلـیج     
هـا تجـارت   لیبازرگانی خلیج فارس بود. با این سیاست، پرتغاباشد که نتیجه آن نیز، رکودفارس می

1زاد در خلیج فارس را به تجارت انحصاري تبدیل کردند.آ

ها به خلیج فارس و تصرف هرمز در زمان حکومت شاه اسماعیل صفوي اتفـاق  هجوم نظامی پرتغالی
بلکـه ،خلـی و خـارجی بـود   هاي دارشته جنگافتاد. در این زمان حکومت ایران نه تنها گرفتار یک

تبـدیل  هرمـز بدین ترتیب ،ها در اختیار نداشتبراي مقابله با پرتغالینیزنیروي دریایی قدرتمندي
در آن هنگام چهـل هـزار نفـر سـکنه     جزیره هرمز .ها در منطقه شدنظامی پرتغالی-به مرکز اداري

اند.  داشت که دویست خانوار آن پرتغالی بوده
ها در خلیج فارس در کوتاه مدت نتایج سلبی متعددي را در صفوي، حضور پرتغالیدر دوران متقدم

توان به نـابودي تجـارت آزاد،   زمینه امور بازرگانی و دریانوردي به همراه آورد. از جمله این اثرات می
شـدن خلـیج   نظـامی  رانـی،  شدن بازرگـانی و کشـتی  رانی آزاد، انحصارينابودي دریانوردي و کشتی

هـا و زوال تجـارت مسـتقیم بـین     ع پرتغـالی رانی بر اساس منافرهاي جدید کشتی، ایجاد مسیفارس
هاي جبران ناپذیري به ها در دراز مدت آسیباقیانوس هند و خلیج فارس اشاره کرد. حضور پرتغالی

ي تـدریجی جوامـع تجـاري    اقتصاد و اجتماع خلیج فارس وارد کرد. یکی از این اثرات، زوال و نـابود 
عبارتی شهرهاي بازرگانی منطقه و استقالل آنها بـود. ایـن زوال جوامـع تجـاري خلـیج      همنطقه و ب

هـاي آثـار سـلبی حضـور     فارس که ابتدا با کاهش تجارت و بازرگانی آنها آغاز شد، نخسـتین نشـانه  
دهـد کـه حضـور    رود. اسـناد و مـدارك موجـود نشـان مـی     ها در خلیج فارس به شمار مـی پرتغالی
هـاي زوال و انحطـاط تجـارت خلـیج فـارس و مراکـز       ها زمینـه ویژه پرتغالیه ي اروپایی و بهاقدرت

وجود آورده بود.ه تجاري آن و از جمله جزیره هرمز را در دوران متقدم صفوي ب
کردند شامل:ها در خلیج فارس مطالبه میعمده امتیازهاي تجاري که پرتغالی

ها و تجار غیر پرتغالی و عوارض بندري بود که از تمام کشتی) نوعی حقوق گمرکیCartazaکارتازا(
ها به بهانه نگهـداري  ها و عوارض حمایتی بود که پرتغالی) نیز هزینهCafilaکردند و کافیال(اخذ می

2کردند.ها اخذ میاز مسیرهاي دریایی از کشتی

نویسد:  ال و کارتازا میهاي کافیدکتر کاظم عقیل در بیان کارایی و فوائد قانونمحقق عرب،
مـد از طریـق   سی بود: الـف) افـزایش درآ  از وضع قانون کافیال، تحقق دو امر اساها... قصد پرتغالی"

هاي تجاري و ب) جلوگیري از بازرگـانی آزاد و تجـار مسـتقل کـه     هاي حمایتی از کشتیاخذ هزینه

129ویلسون، آرنولد، خلیج فارس، ص -1
2 - Aqil Kazem,The United Arab Emirate, A.D. 600 to the Present, Gulf Book Center,

Dubai-U.A.E, 2000,  P.86

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


161جایگاه اقتصادي و سیاسی خلیج فارس در عصر صفویه

ها از سیاست و شیوه ناامن کـردن آن  تغالیویژه آنکه پره خواستند به سایر بنادر یا مراکز بروند، بمی
.  "جستندمسیرها هم سود می

هـا و ارسـال کاالهـا بـه طـور مسـتقیم از هنـد بـه         تغییر مسیر تجارت شرق و غرب توسط پرتغالی
لیسبون، بسیاري از تجار، دریانوردان و جوامع بازرگانی اقوام و ملل دیگر را در شـرق آسـیا، آسـیاي    

هاي مدیترانه و اروپا دچار ورشکستگی و زیان نمود. مسلمانان هند و خلیج فارس غربی، کرانهجنوب
هاي بارز این جوامع ورشکسته هستند.و تجار ونیزي در اروپا نمونه

هازوال قدرت پرتغالیتحوالت و آبادانی دوره شاه عباس کبیر و 
سـائل و مشـکالت ناشـی از    در دوران متقدم صفویه، پادشاهان صفویه به علـل گونـاگون از جملـه م   

و نیز مسائل داخلی از قبیـل  ن کشور هاي متعدد با آاطوري عثمانی جنگبا امپرهاچالشها و رقابت
هاي موجود در درون خاندان سلطنتی فرصت کـافی و هاي مناطق مختلف و تنششورشها وآشوب

منازع خلـیج  ال حاکم بالپرتغدر این دورهج قارس نداشتند ونیز قواي کافی براي توجه به امور خلی
ها در این دوره عثمانی.ها بودندغالینجا مثل ملوك هرمز تحت تابعیت پرتحکام محلی آفارس بود و

ةن فعال بودند. در دورآسیاسی و نظامی خلیج فارس بودند و در ۀدر صحنثرؤنیز از جمله عوامل م
ایرانیان جاي خـود را  توجهس کبیر است، بیم با ظهور و سلطنت شاه عباأمیانی تاریخ صفویه که تو

اي را بـراي احیـاي قـدرت و    شاه عبـاس تـالش گسـترده   دهد وبه توجه اساسی به خلیج فارس می
.بردکار میه تسلط ایران در خلیج فارس ب

رامـش نسـبی در   آعثمـانی و برقـراري   غربی خود،ۀشاه عباس پس از موفقیت در برخورد با همسای
این بـه .مدحاکمیت ایران بر جزایر جنوبی برآدر پی اعمال یکپارچگی امور داخلی ي کشور ومرزها

ـ   ها تلقی میالیغمعنی رویارویی با پرت ري در صـورت انحصـا  ه شد که سالیان دراز خلـیج فـارس را ب
ج فـارس و نـواحی تحـت    از خلـی هـا  الین پرتغـ مدن مقدمات بیرون راندآاختیار گرفته بودند. فراهم

ف پادشـاه ایـران از ایـن    ن داشت که دست به تالشی براي انصراآ، دولت اسپانیا را بررانحاکمیت ای
هاي مستقر در خاور نبـود چـرا کـه    هاي دولت اسپانیا البته مورد موافقت پرتغالیتالش.تصمیم زند

سوي همین سبب با فرستادگان دولت اسپانیا به ه آنان از حاکمیت اسپانیا بر پرتغال ناراضی بودند، ب
دن گارسـیا د سـیلوا   ۀدربار ایران همراهی چندانی نداشتند که نمونه آن را باید در معطلی سه سـال 

دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا، سفیر اسپانیا به ایران در سفرنامه خـود  در هند جستجو نمود. 1فیگوئرا
ویـژه برخوردهـاي آنـان بـا     ه موران پرتغالی مستقر در هرمز با بومیان، بأرفتار نابخردانه م":آوردمی

1- Don Garcia de Silva Fiqueroa
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اعتقادات مذهبی و از جمله خراب کردن مسجد متعلق به مسلمانان در اثر زیان کاري و هوس بازي 
1هاي پرتغالی گردیده است.چند تن از وزیران، سبب رنجش اهالی و حمالت آنان به پایگاه

پـایی، همانـا رقابـت بـا     گفتمان حاکم بر سیاست شاه عباس کبیر در برقراري روابط با کشورهاي ارو
ها، و دیگران ها، پرتغالیهاي ایران از دست اشغالگران اعم از عثمانیعثمانی و خارج نمودن سرزمین

بود. موضوع دیگري که در رفتارهاي شاه عباس در برقراري روابط با خارجیان وجـود داشـت، همانـا    
فوي پیش از خود به طور جدي موضوع گسترش تجارت ایران بود. شاه عباس بر خالف پادشاهان ص

له خلیج فارس توجه داشت. نخستین نتیجه بزرگ این سیاست جدي که پـیش درآمـد زوال   أبه مس
. هـ1030ها از جزیره بحرین بود. در سال ها در خلیج فارس بود همانا اخراج پرتغالیقدرت پرتغالی

رس اعـالم شـد. شـاه عبـاس بـدلیل      م عمالً جنگ پرتغال و اسپانیا علیه ایران در خلیج فا1620/ق
اي حمایـت انگلـیس را در ایـن    ها با بستن توافقنامـه ضعف ناوگان دریاي کشور در مواجه با پرتغالی

هـا از  و این اتحاد ایران و انگلیس منجر به سقوط هرمز و اخراج پرتغـالی جنگ با خود همراه ساخت
هاي جنگی توسط ایران بـه انگلـیس و   هزینهالبته از بندهاي این توافق پرداخت نیمی ازآن گردید.

بندر گمبرون یا بندرعباس به آنـان  % از درآمدهاي گمرکی 50تقسیم غنایم جنگ و همچنین تعلق 
ـ باشد که منجر به نفوذ و اعتبار دو چندان انگلیسیمی عنـوان یکـی از بـازیگران مهـم عرصـه      ه ها ب

2اقتصادي خلیج فارس گردید.-سیاسی

ها از جزیره هرمز یعنی پایان سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادي آنها بر خلیج فـارس پـس از   اخراج پرتغالی
پرچم استعمار از فـراز قلعـه هرمـز بـه     1623یعنی در سال حدود یکصد و بیست سال حضور استعماري

را بـه  ها در امـور تجـاري خلـیج فـارس    ها با ایرانی. یک مثال از رفتار استعماري پرتغالیپایین کشیده شد
در خلـیج فـارس  هـا اینگونه است که: او پس از شرح ظلم و سـتم و بـدرفتاري پرتغـالی   "شاردن"نقل از 

اجـازه رفـتن بـه هندوسـتان و خریـد کاالهـاي ارزانتـر را        ،بازرگانان،به آنها"گوید: نسبت به بازرگانان می
3."انبار هرمز خریداري بکنندنمودند که از کاالهاي آنها در بلکه آنها را مجبور میدادندنمی

لی بازرگـانی و  ن یا بندرعباس به عنوان کـانون اصـ  از تسخیر هرمز به دست قواي ایرانی، گمبروپس
با سقوط هرمز گروهی از دریانوردي انتخاب شد و هرمز جایگاه خود را از دست داده و از رونق افتاد.

نـد تـا در حاکمیـت صـفویان بـه تجـارت و       شده بودند به بندرعباس نقل مکـان کن نتجار که حاضر 
ادامه دهند، مسقط را به هر جاي دیگر ترجیح داده بودند، چرا که اداره آن باز هم بـه دسـت   یزندگ

.1363غالمرضا سعیدي، تهران، نشر نو، سفرنامه فیگوئروا، ترجمه-1
، نشـر قطـره، ص   1380، چـاپ اول، تهـران،   2پیسترو، سفرنامه پیسترو دالواله، ترجمه محمود بهـروزي، ج  دالواله،-2

911-913.
.337، ص 1345. ترجمه محمد عباسی، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1شاردن، ژان، سیاحت نامه شاردن، ج -3
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هـا برخـوردار   هـاي پرتغـالی  ها بود. این تجار بیشتر کسانی بودند که در هرمز نیز از حمایـت پرتغالی
ها، اعـراب،  تجمع پرتغالیبرایشان دردسر ساز باشد.توانستشان به بندرعباس میشدند و انتقالمی

هندیان، یهودیان گریخته از هرمز، مسقط را به رقیبی بالقوه براي بندرعباس تبدیل ساخت.
هـا تنهـا در راسـتاي صـدور و فـروش کاالهـاي       دهند که انگلیسیاد و مدارك تاریخی نشان میناس

بلکـه آنهـا از همـان    به خلیج فارس روي نیاوردند،پشمی و از جمله ماهوت به مشرق زمین و ایران
رتغال، مقام انحصـاري و  درصدد بودند که با حذف و طرد پ1هاي تجاريسیس انواع کمپانیأابتداي ت

که ن کشور را در تجارت شرق و غرب به دست آورده و همان کارکرد را بر عهده بگیرند.استعماري آ
مراه درایت در درك مسائل اقتصاد سیاسی منطقه خلـیج  هالبته هوش و ذکاوت شاه عباس کبیر به

فارس مانع از آن شد که اجازه تسلط مطلق و انحصاري انگلیس در امور اقتصادي و سیاسـی خلـیج   
فارس را ندهد و این امر را با ایجاد رقابت بین رقباي غربـی انگلـیس و هلنـد و پرتغـال و اسـپانیا و      

که از تجربه حضور انحصاري و تسلط بالمنازع بر خلیج فـارس  شاه عباسبعدها فرانسه محقق نمود. 
هـا را در تجـارت و   آگاه بود در این مرحله با ایجاد ارتباط بیشتر با دول اروپایی متعدد پـاي هلنـدي  

سیاسی خلیج فارس باز نمود تا دیگر این منطقه میدان فعالیت انحصاري انگلـیس  -صحنه اقتصادي
و تجار فعال در خلـیج فـارس نـه    هاقدرتاه عباس در ایجاد رقابت بین گونه سیاست شنگردد. بدین

تنها رونق بازرگانی را به منطقه باز گرداند بلکه حکم فرمایی و تسلط مطلق سیاسی خود را بر خلیج 
فارس حفظ نمود.

هاي ارمنی ایرانی به عرصـه تجـارت و بازرگـانی خـارجی و     سیاست شاه عباس بر رویکرد ورود گروه
خلی ایران بود و فعالیت ایشان بدانجا گسترش یافت که در مارسی و ونیز حجم عمده داد و سـتد  دا

شـد در  را در اختیار داشتند. تجارت ایران با شرق و از جمله هند که از طریق خلیج فارس انجام می
دست سه گروه مهم از تجار قرار داشت:

ارامنههاتجار ایرانی مسلمان و بعد-1
بنگالی و عربتجار هندي و-2
هااروپاییتجار انگلیسی و هلندي و نیز سایر -3

و کمپـانی هنـد شـرقی    هاي هند شرقی انگلـیس اري کمپانیاز طرفی با استقرار دفاتر نمایندگی تج
هاي مساعدي براي تقویت بازرگانی ایران در خلیج ویژه بندرعباس، زمینهه در خلیج فارس و بهلند

سبات تجاري خلیج فارس با نقاط دیگر و از جمله هندوستان و اروپـا از  فارس از یک سو و احیاء منا
وقوع پیوست.ه سوي دیگر ایجاد کرد و این همه در دوران شاه عباس ب

ي هند شرقی اروپاییهاکمپانی-1
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به هر روي باید گفت که در دوران شاه عباس اول صفوي نه تنها تجارت ایران در خلیج فارس بلکـه  
ین رونق و شکوفایی از اواسط سلطنت شاه عبـاس اول  به طور کلی بازرگانی ایران رونق گرفته بود. ا

از جزیـره هرمـز شـتاب بیشـتري     هـا خراج پرتغـالی اویژه پس از صلح با عثمانی و به دنبال ان ه و ب
گرفت. سقوط موقعیت پرتغـال در هرمـز و بـه دنبـال آن در خلـیج فـارس باعـث احیـاء تجـارت و          

ها نرسید.یش از صفویه و پرتغالیدریانوردي محلی شد، اما هرگز به میزان دوران پ
هاي هنـد شـرقی انگلـیس و هلنـد در صـحنه سیاسـی،       نکات ذیل را به عنوان نتایج حضور کمپانی

ذکر کرد:ن توااقتصادي و بازرگانی خلیج فارس می
الف) تضعیف جوامع تجاري و دریانوردي منطقه توسط کمپانی هند شرقی انگلیس و کمپـانی هنـد   

شرقی هلند  
نترل مستقیم و بالواسطه تجارت خلیج فارس و عمان با هند و شرق با غربب) ک

کید بر پیگیـري موضـوع اتحـاد ایـران و     أبا تکمپانی هند شرقی انگلیس و کمپانی هند شرقی هلندج) 
کشورهاي مخالف عثمانی در عصر صفویه و به خصوص شاه عباس اول، از گفتمـان شـیعی صـفویه در    

بـرداري کردنـد: آنهـا نـه تنهـا فضـاي       با اهداف استعماري و تجاري خـود بهـره  دو جهت کامالً منطبق 
اعتمادي بین ایران و عثمانی را دامن زده و از اتحاد آنها جلوگیري کردنـد،  خصومت و دشمنی و نیز بی

هـاي خـود و قطـع روابـط تجـاري ایـران و       بلکه تالش کردند از طریق انحصار تجارت ایران در دسـت 
هاي آنان شدند.تشدید اختالفات این دو کشور بزرگ اسالمی و به هدر رفتن سرمایهعثمانی، باعث

توان اشاره نمود:طور اجمالی به اهم آنها میاز علل انحطاط و زوال قدرت پرتغال در خلیج فارس به
هامقاومت شدید مردم منطقه خلیج فارس در برابر پرتغالی-1
ویژه در برخورد با مردم و افکار عمومیه ر خلیج فارس بها دسوء رفتار و سوء سیاست پرتغالی-2
نابودي تجارت آزاد و برقراري بازرگانی انحصاري-3
از بین بردن ساختارهاي اقتصادي و تجاري منطقه و نابودي منافع اقتصادي و تجاري مردم-4

را، هـاي پایـانی حکومـت صـفویان    در مرزهاي جنوبی ایـران در سـال  یکی از دالیل عمده بی ثباتی
ثر ؤافزون بر فراگیر شدن روند ضعف کلی دولت صفویه باید در فقدان یک نیروي دریایی کارآمد و م

یکـی از دریاهـاي معتبـر و غنـی و     "در خلیج فارس دانست تا بتوان از منـافع آن در خلـیج فـارس    
1دفاع نماید."پربرکت سراسر جهان

تـرین ایـام   ترین و پرفراز و نشیباز پر حادثهدر نهایت باید گفت خلیج فارس در روزگار صفویه یکی
اي از تـاریخ بشـر کـه جهـان دچـار تحـوالت       عمر خود را پشت سر گذاشته است، آن هم در لحظه

اش خـارج  هـا و دولتهـاي جهـان بـه تـدریج از شـکل قـدیمی       شگرفی شده بود، مناسبات بین ملت

.12و 5، انتشارات توس، صص 1372، چاپ اول، تهران، 2شاردن، ژان، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، ج-1
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که اروپائیان به دیگر ملتهـا دیکتـه   اصولیشد.گشت و اصول جدیدي بر این مناسبات حاکم میمی
نمودند. ملل محروم از دستاوردهاي تمـدنی کـه اروپـا    کردند و خود را حاکم و آنان را محکوم میمی

بـه واسـطه موقعیـت    به پذیرش این اصول گردیدنـد. خلـیج فـارس    "محکوم"، 1بدان نائل شده بود
هـاي اروپـایی در   ور گسترده دولتخویش بخشی از توجه جهان جدید را به خود معطوف نمود. حض

دفتـر پـر حجمـی از تـاریخ     هاي نظامی، سیاسی و تجاري بین آنها بوداین ناحیه که همراه با رقابت
خلیج فارس را رقم زد. اغلب این حوادث و وقایع از هنگامی که آلبو کرك پاي بر هرمـز نهـاد تـا آن    

هـا، خـاطرات و   ان بـه سـرآمد، در سـفرنامه   زمان که با سقوط اصفهان به دست افاغنه، روزگار صفوی
اند یا از آن طریـق خـارج   گزارشات مسافرین اروپایی به ایران که از مسیر خلیج فارس به ایران آمده

هـا و گزارشـات جهـانگردان و    اند، ثبت و ضبط گردیده است. فقط به اشاره باید گفت سـفرنامه شده
و هفدهم میالدي بـه خلـیج فـارس و ایـران سـفر      هاي شانزدهمموران پرتغالی که در خالل سدهأم

اند بالغ بر یکصدو چند جلد است.کرده
ـ     که هاي جدیدي ویژگی ویـژه در بخـش تجـارت در دوره    ه اقتصاد ایـران و اقتصـاد خلـیج فـارس ب

صفویان عبارت بودند از:
المللاقتصاد ایران و خلیج فارس به نظام اقتصاد بینالف) گرایش

هاي تجاري ایران و خلیج فارس بر روي تجارت جهانیشدن دروازهودهباز شدن و گشب)
بـه  ویژه در اقتصاد تجاري دوره صفویه که مـوارد فـوق، دسـتاوردهاي آن    ه ج) ظهور الگوي توسعه ب

انـد کـه البتـه الگـوي     رود و برخی این توسعه را، نوعی تجربه و توسعه بومی توصیف کردهشمار می
ستایی برخوردار بود.ناقصی بود و از نظم ای

و اعطاي امتیـازات انحصـاري بـه عناصـر تجـاري     همچنینوانحصارات گسترده حکومتید) وجود
اقتصادي خارجی  

ظهور طبقات اجتماعی جدید و از جمله تجار ارمنی و نیز مالکان و صاحبان اراضیذ)
هـاي  ویـژه در کنـاره  ه بـ هاي خلیج فارس،بازرگانی بومی و محلی در کرانهر) رشد جوامع تجاري و

جنوبی آن
ز) وابستگی اقتصاد تجاري ایران، به کاالهایی استراتژیک و از جمله ابریشم کـه نـوعی اقتصـاد تـک     

محصولی را به دنبال آورد.
و) فقدان تناسب و توازن در موضوع صادرات و واردات ایران و خلیج فارس

هـاي نظـامی   هـا و همچنـین سـالح   رانی طوالنی مدت در دریاها و اقیانوسدستیابی به تکنولوژي و ابزار نوین کشتی-1
کرد.  تري به آنها ارائه میپرقدرت و دقیق که توان جنگی افزون
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، بـا ایـن حـال    1کیـد دارد أدر دوره صـفویه ت هرچند نظریات جدید بر رد هر گونـه وابسـتگی ایـران    
توان شکاف فناوري و تکنیکی بین ایران و دنیاي غرب در قـرون هفـدهم و هجـدهم را نادیـده     نمی

آورد، بـه خصـوص آنکـه    وجود میه هاي وابستگی را بهاي تکنولوژیک عمالً زمینهگرفت، این شکاف
و هاي خیلی دور پدید آمده بـود ی در مسافتراندر کشتیق. هـ879م/ 1500انقالبی پس از سال 

ن طرفـی تعلـق   آن معنا بود کـه سـهم و سـود بیشـتر در تجـارت، بـه       آاین رشد تکنیکی و فنی به
رساند و لذا در این شـرایط، طـرف بازنـده در تجـارت ایـران و      گرفت که کاال را به بازار نهایی میمی

وره صفویه  و حتـی در  ومی بود، به خصوص در دخلیج فارس در دوره صفوي، اقتصاد و دریانوردي ب
و همـین نکتـه اثـرات    ن یعنی سلطنت شاه عباس اول ایران فاقد ناوگان دریایی بودعهد درخشان آ

نامطلوبی بعد از فروپاشی صفویه بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
بریتانیـا بـراي   در بررسی دوره صفویه در تاریخ ایران، به خوبی قابل مشاهده است که چگونـه مـوزه  

و چگونه آغاز روابط گسترده ما بین دولت صـفوي و  اي قائل شده استحکومت شاه عباس، ارج ویژه
داننـد کـه در میـان سـفراي     انگلستان براي آنان یک نقطه عطف است و جالب اینکـه همگـان مـی   

کـه در ذهنیـت   خارجی در عصر صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه این فقط نام  برادران شرلی است 
دانش آموزان ایرانی نشسته است و همگان نام این دو برادر سیاستمدار و نظامی، اما ظـاهراً تجـاري   

توانـد نقطـه التقـاتی    خوبی در خاطر دارند. برگزاري این نمایشگاه در موزه بریتانیا میه انگلیسی را ب
فویه ستیزي در ایـران دارنـد.  باشد براي همه آنانی که به دالیل مختلف سعی در صفویه زدایی و ص

الملل نبوده اسـت چرا که عصر صفویه از نگاه آنان عصر شکوه و قدرت در عرصه اقتصاد و روابط بین
و داغ ایجاد وحدت مذهبی و دینی و ساماندهی مذهب تشیع را همچنان در سینه دارند و با بغض و 

نگرند.عداوت به آن می
و به خصوص بازرگانی ایـران گذاشـت   ر بازرگانی خلیج فارسنامطلوبی بآثار فروپاشی صفویه خواه ناخواه 

هاي فراوان نمود.هاي اقتصاد ایران را دچار بحران و آسیب، سایر ابعاد و بخشبه جز بخش تجارتو

آثار ناشی از فروپاشی صفویه بر تجارت خلیج فارس
.پایی در تجارت خلیج فارسغلبه یافتن شرایط تجاري و بازرگانی مورد نظر شرکتهاي ارو-1
غلبه یافتن ناوگان شرکتهاي بازرگانی اروپایی اعم از ناوگان تجاري یا نظامی آنها در خلیج فارس -2

که عمدتاً ناشی از فقدان ناوگان ایرانی بود.

223فوران، جان، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران، ص -1
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شتاب یافتن جریان خروج پول نقد و مسکوکات از ایران که از دوره شاه عباس اول شروع شده و -3
صفوي شدت تمام یافته بود.خرأدر دوران مت

هـاي عمـان تـاریخی و ظهـور     هاي جنوبی خلیج فارس و بـه عبـارتی کرانـه   از دست رفتن کرانه-4
هایی که از سـوي آنهـا متوجـه دریـانوردي، بازرگـانی و      خاندان یعاربه در مسقط و خطرات و آسیب

مراکز تجاري ایران در خلیج فارس بود.
هاي ایرانـی خلـیج فـارس بـه علـت      اجتماعی در بنادر و کرانههاي سیاسی وها و ناامنیآشفتگی-5

اي که نمونه بارز آن حمله طرایف بلـوچ بـه   هاي ایلی و عشیرهضعف حکومت مرکزي و شورش گروه
بود که اثـرات منفـی بـر تجـارت منطقـه و دریـانوردي       ق. هـ1134م / 1721بندرعباس در سال 

تجاري باقی گذاشت.  

گیرينتیجه
ـ        مرکزی راهآبعنـوان یـک   ه ت موقعیـت جغرافیـایی و دسترسـی آسـان دریـایی، خلـیج فـارس را ب

داد و از دوران باستان مسیر تجـارت دریـایی غـرب بـه     استراتژیک در منطقه آسیاي غربی نمود می
المللـی  بازرگـانی بـین  ها را مسلط بـر  از این دریا بود و پارسی(هند و چین و خاور دور با اروپا)شرق
نظیر در شرایط اقتصادي و ثروت مردم ایجاد نموده بود.رو رونقی کمو از ایننمود.

بازرگانی و دریانوردي خلیج فـارس در دوران پـیش از صـفوي بـا وجـود آنکـه توسـط بازرگانـان و         
شد اما به هیچ وجه رنگ و بوي انحصـاري نداشـت و بازرگانـان از    دریانوردان ایرانی و بومی اداره می

نفوذ قومی و نیز از تمام کشورها در آن سهیم و شریک بودنـد و  هاي مذهبی، ذيها و گروهتمام نژاد
اي براي گروهی یا عناصري وجود نداشت. همچنین باید این نکته را در نظـر  حقوق انحصاري و ویژه

آوري و صدور کاالهاي بومی منطقه و یـا محـل وارد نمـودن    داشت که خلیج فارس تنها مرکز جمع
عنوان نقطه و مرکز اصلی و مهـم در مناسـبات تجـاري    ه ا و اقالم مورد نیاز منطقه نبود، بلکه بکااله

رفت.اي داشت و در این میان جزیره هرمز پایگاه اصلی به شمار میشرق و غرب جهان نقش ویژه
حضـور  رانـی نظـامی،   وجود ضعف حکومت مرکزي و ضعف قواي نظامی ایـران در دریـا و کشـتی   با

هـاي کلیـدي   گلوگـاه هـا و  راهها و تصاحب و تسلط بر شاهویژه پرتغاله ي غربی بهاقدرتري استعما
هـاي تجـاري نیروهـاي    ، فعالیتبودو جهان مز نگین تجارت و ثروت خلیج فارس آسیا که جزیره هر

وان تـ این اثرات را میثیر قرار داد و آنها را از گردونه رقابت اقتصادي خارج ساخت.أمحلی را تحت ت
رانـی،  رانی آزاد، انحصاري شدن بازرگانی و کشتیبه نابودي تجارت آزاد، نابودي دریانوردي و کشتی

هـا و زوال  رانـی بـر اسـاس منـافع پرتغـالی     نظامی شدن خلیج فارس، ایجاد مسیرهاي جدید کشتی
هـا در دراز مـدت  تجارت مستقیم بین اقیانوس هنـد و خلـیج فـارس اشـاره کـرد. حضـور پرتغـالی       
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ناپذیري به اقتصاد و اجتماع خلـیج فـارس وارد کـرد. یکـی از ایـن اثـرات، زوال و       هاي جبرانآسیب
نابودي تدریجی جوامع تجاري منطقه و به عبارتی شهرهاي بازرگانی منطقـه و اسـتقالل آنهـا بـود.    

ال در دلیل فقدان نیروي کارآمد دریایی و نظامی، تـوان مقابلـه بـا نیـروي دریـایی پرتغـ      ه صفویان ب
دید فلذا به مدت بیش از یک سده به سیاست پذیرش وضـع موجـود در   خلیج فارس را در خود نمی

.برابر حضور یک قدرت بیگانه تن در داد
شاه عباس کبیر در پـی ایجـاد امنیـت در مرزهـاي کشـور و مناقشـات داخلـی از قـدرت تحلیـل و          

ژیک و تجاري خلیج فارس و هرمز را در تشخیص اقتصاد سیاسی برتري برخوردار بود و مزیت استرات
منطقه را با ابتکار سیاستی و پیمـان بـا انگلـیس در اخـراج     کسب عایدي و تسلط بر اوضاع سیاسی

ها از هرمز و انتقال مرکزیت تجاري خلیج فارس به بندرعباس به دست آورد و رونقی دوبـاره  پرتغالی
انگلیس که منجر به پیشنهاد امتیازهـاي فـراوان   به تجرات و بازرگانی خلیج فارس بخشید. پیمان با 

رانـی آنهـا در مقابلـه بـا پرتغـال مجهـز بـه        گردید از روي نیاز تکنولوژیک به توان نظامی و کشـتی 
هـا و غیـرت و جـدیت    هاي پرتغالی و ایرانی، رشـادت هاي مدرن بود و حال اینکه بنا به روایتسالح

ت پرتغال بود.     مبارزات سربازان ایرانی علت اصلی در شکس
هاي اقتصاد ایران و اقتصاد خلیج فارس در بخـش تجـارت در دوره صـفویان شـامل: گـرایش      ویژگی

هـاي تجـاري ایـران و خلـیج     الملل و باز شدن دروازهاقتصاد ایران و خلیج فارس به نظام اقتصاد بین
جـاري دوره صـفویه،   ویـژه در اقتصـاد ت  ه فارس بر روي تجارت جهانی، ظهور الگوي توسعه بومی بـ 

وجود انحصارات گسترده حکـومتی و همچنـین اعطـاي امتیـازات انحصـاري بـه عناصـر تجـاري و         
اقتصادي خارجی، ظهور طبقات اجتماعی جدید و از جمله تجـار ارمنـی و نیـز مالکـان و صـاحبان      

ـ    اراضی، رشد جوامع تجـاري و بازرگـانی بـومی و محلـی در کرانـه      ویـژه در ه هـاي خلـیج فـارس، ب
هاي جنوبی آن، وابستگی اقتصاد تجاري ایران، به کاالهایی استراتژیک و از جمله ابریشـم کـه   کناره

نوعی اقتصاد تک محصولی را به دنبال آورد.
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