
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه یخ فرهنگی؛ پژوهشمطالعات تار
  58ـ25 ، صص1390ي هفتم،  سال دوم، شماره

  

  پیشکش
  هاي هند شرقی در دوران صفوي و نقش آن در روابط ایران با کمپانی

  

  ∗∗زهرا زارعیان جهرمی، ∗نزهت احمدي
  

    چکیده
ـ  هاي مهمِ المللی، یکی از دوره عصر صفویه از نظر رشد مناسبات بین  ایـرانِ  اریخِت

حکومت صفوي بـراي ارتبـاط بـا     در این دوره، عالوه بر تمایل بسیارِ. میانه است
ها هم به دلیل اوضاع پیش آمده در غـرب، بـه شـرق     دولتاین هاي غربی،  دولت

ویـژه   بـه  ،سیاسی نبود، بلکه ایجاد روابط تجاري این ارتباطات فقط. تمایل داشتند
ایـن  . لتأسیس در شـرق، اهمیـت خاصـی داشـت    هاي تجاريِ جدیدا کمپانی براي

از این روي، براي پیشـبرد امـور تجـاري    . ها مایل به تجارت با ایران بودند کمپانی
خود مجبور به برقراري ارتباط با برخـی مقامـات دربـاري، همچـون صـدراعظم،      

ننـده  ک از آنجا که این افراد نقشی تعیین. بندرِ بندرعباس بودند مستوفی خاصه و شه
ویژه عقد قـرارداد و کسـب امتیـازات داشـتند، جلـب       بازرگانی، به هاي فعالیت در

قـرار   اکمان شـهرهاي عالوه بر این، جلب حمایت ح. نظرشان اهمیتی بسیار داشت
اي از  ها از هر وسـیله  در نتیجه، کمپانی. ، بسیار کارساز بودمسیر تجارت در گرفته

ایـن افـراد را جلـب و حتـی      جستند تا حمایـت  کش و رشوه سود می جمله، پیش
  .رقباي خود را از دور خارج کنند

پیشکش چـه تـأثیري در روابـط میـان     «در اینجا، این پرسش مطرح است که 
بنـابر قـرائن، بـه نظـر     » هاي هند شرقی و حکومت صفوي داشـته اسـت؟   کمپانی
در ارکـان دولـت و در نتیجـه،    هـا   این کمپانیرسد پیشکش و هدایا باعث نفوذ  می
      تـر   هـا را داغ  و بـازار رقابـت میـان کمپـانی     شـد آنها با ایران میرفت تجارت پیش
کوشـید پیشکشـی    ها براي رسیدن به امیـال خـود، مـی    هر یک از کمپانی. کردمی

  .تر هدیه دهد و افراد بیشتري را با خود همداستان کند مناسب
                                                             

 )nozhat.ahmadi@gmail.com( )س(استادیار دانشگاه الزهرا *

  ) yahoo.com@٥٠_zareian(کارشناس ارشد تاریخ ایران * *

 24/11/90: ـ تاریخ تأیید 19/10/89: تاریخ دریافت
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ـ  وشیدهک ،در اینجا ر نیـز بـه ایـن موضـوع     که البته بیشتایم از منابع غیر ایرانی 
هـا را در   سپس با تحلیل مطالب، نقش و تأثیر این هدیه. ـ استفاده کنیم اند پرداخته

  .ها در ایران روشن خواهیم ساخت پیشبرد اهداف کمپانی
  .ایران، کمپانی هند شرقی، تجارت، پیشکش، صفویه: واژگان کلیدي

  
 مقدمه

هند شرقی هلند و هند شـرقی فرانسـه در   هاي هند شرقی انگلیس،  با شروع فعالیت کمپانی
در این میان، این کشورها از  .جغرافیاییِ ایران، راه تجارت آنها با ایران گشوده شد ي همنطق

ـ  رسم پیش تجاري ـتداول در برقراري ارتباطات سیاسیکه از دیرباز، رسمی م کش و هدیه 
  . کردند اده میـ براي پیشبرد اهداف خود استف شد ها محسوب می بین حکومت

منصبان  هایی در خور، توجه رجال و صاحب کوشیدند با اهداء پیشکش ها می این کمپانی
هاي بهتر و غلبـه بـر رقبـاي     دست آوردن موقعیت حکومت صفوي را جلب کنند و براي به
ها در تحبیـبِ قلـوبِ افـراد     از این روي، کمپانی. تجاري خود، آنان را با خود همراه سازند

 نفوذ و صـاحبِ که فردي با 1کردند، چه این فرد اعتمادالدوله باشد فوذ، کوتاهی نمین صاحب
او  ي هبـدون اجـاز   اي مناسبات خارجی بود و هیچ امر داخلی و خـارجی  ي هاشراف بر هم
طبیعی است که بنا بر رتبه و اعتبار . تر و خواه افرادي باشند با مناصبی پایین 2شد، انجام نمی

  . یاري میان میزان هدایا وجود داشتاعتبار اشخاص، تفاوت بس
ـ    البته، گاهی تمیز بـین اینکـه همراهـی صـاحب     از سـرِ  ،هـا  ال کمپـانی منصـبان بـا عم 

ویـژه کـه    مصالح کلّی دولت، دشوار است؛ بـه  اندیشیِ فردي بوده یا در نظر گرفتنِ مصحلت
ي هدربـار » نیـه تاور«از جملـه،  . ما از منابع غیر ایرانی گرفته شده است بیشترین اطالعات 

وپاییانی او پدر تمام ار«: گوید شاهی می ي هدربار و خزان کل و رئیس بیگ، ناظر محمدعلی
بـردیم، فـوراً    هر وقت شکایت از کسـی نـزد وي مـی   «که  طوري به ،»بود که در ایران بودند

                                                             
، سازمان انتشـاراتی و فرهنگـی ابتکـار    :تهران، احمد بهپور ي ترجمه ،سفرنامه ،)1363(، اولئاریوسآدام  .1

 .324ص
؛ تاورنیـه،  62 خـوارزمی، ص : ي کیکاووس جهانداري، تهـران  ، ترجمه، سفرنامه)1350(انگلبرت کمپفر، . 2
؛ والدیمیـر فئـودروویچ مینورسـکی،    853ـ852 ، صصمطبعه برادران باقرف: تهران ،کتاب تاورنیه ،)1323(
کوشـش محمـد دبیـر     بـه  ،)الملـوك  تعلیقات مینورسکی بر تذکره(سازمان اداري حکومت صفوي  ،)1334(

 .81 فروشی زوار، ص نیا، تهران، انجمن کتاب و کتاب ي مسعود رجب هسیاقی، ترجم
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هـا و دربـار بـود و     بـین کمپـانی   ي هوي همچنین واسط1».آورد عمل می احقاق حق ما را به
، سـفیر هلنـد، محمـدعلی بیـگ از     »اسـمیت  یان« ي هبه گفت 2.کرد الت آنها را حل میمشک

 3.کـرد  شد که براي رفع مشکالت کمپانی آنها تالش بسیار مـی  دوستان هلندیان شناخته می
  4.»ها را خیلی دوست دارد وي انگلیسی«نیز اشاره شده که » استودارت« ي هدر سفرنام

درستی روشن کند کـه تـالش وي بـراي     تواند به ارات نمییک از این اظه هیچ ،متأسفانه
شاید بتـوان تصـور   . وده استوظایف قانونی او ب مایت از اتباع غیرایرانی چه اندازه جزءح

اند که در پیشبرد کـار آنهـا بـه نـوعی مـؤثر       اروپاییان تنها از کسانی به نیکی یاد کردهکرد 
یـا بـا دریافـت رشـوه     قانونی بوده  ها همراهی درستی نشان دهند این اند، بدون آنکه به بوده
  . گرفته است شکال مختلف صورت مینام پیشکش و به اَ به

کوشید شخص بانفوذي را به سمت خود جلب کند،  ها می تصور اینکه هر یک از کمپانی
شـاه   ، وزیر اعظـمِ »سلطان خلیفه«ز جمله، کمپانیِ انگلیسی کوشید از طریق دشوار نیست؛ ا

م عوامـل  1645/قه  1055در سـال  . یان برقـرار کنـد  روابط نزدیکی با دربار ،عباس دوم
وي طبق گزارش، مردي اسـت بسـیار   «: نویسند کمپانی مزبور به شوراي سورات چنین می

همچنین عوامل کمپانی توانستند با جلب نظر این وزیـر،   5».مند و با مردم ما دوست شرافت
   6.انگلیسی از او دریافت کنند انراجندرعباس با تهایی را مبنی بر همراهی حکام ب فرمان

کمپانی فرانسوي که یـازده سـال    ي هنمایند 7،»کنت دو فریول«که گفته شده است،  چنان
اعتمادالدولـه، نظـر موافـق     بود، آخراالمر با همراهی فشار بندرِ بندرعباس زیر از طرف شه

  8.دشاه را مبنی بر معافیت گمرکی کمپانی مذکور دریافت کر
                                                             

 .195ـ191صص کتاب تاورنیه،.  1
کوشـش علـی دهباشـی،     ي آوانس، به ترجمهسفرنامه،  ،)1362(؛ برادران شرلی، 198ـ195همان، صص. 2
 .163و 158، 155جا، نگاه، صفحات بی
 .48سفرنامه اسمیت، ص. 3
 . 211، ص 8، ترجمه احمد توکلی، جفرهنگ ایران زمین، »فرنامهس«، )1339(استودارت، . 4
ي کیکاووس جهانداري، تهران، مرکز چاپ و  ، ترجمهایران در عهد شاه عباس دوم، )1380(پاول لوفت، . 5

 .50-49انتشارات وزارت امور خارجه، صص
تهـران، بنیـاد   ، )ن صـفوي هـاي پادشـاها   حکم(اسناد و منابع تاریخی  ،)1380(، )کوشش به(ایرج افشار . 6

  . 18موقوفات دکتر محمود افشار، ص
٧. Connet De Ferriol 

ي دکتر تقی تفضـلی،   ترجمه ،)وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوي(، سفرنامه )1346(سانسون، . 8
 .18سینا، ص تهران، ابن
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هـا بـراي جلـب     بود که کمپـانی  نفوذ دربار از دیگر مقامات صاحب مستوفیِ خاصه نیز
کوشیدند؛ چرا که ایاالت معروف به خاصه، زیر نظر بیوتات سـلطنتی و مسـتوفی    نظرش می

بـدین  . خیز هم در ایـن ایـاالت قـرار داشـت     ابریشم اطقنمترین  شد و مهم اداره می  خاصه
ـ   کوشیدند امتیـازات تجـاريِ بهتـري را بـه     که می ها منظور، عوامل کمپانی  ي هویـژه در زمین

  1.کوشیدند نزدیک با وي می دست آورند، براي برقراري روابط تجارت ابریشم به
. صـفوي افـزایش یافتـه بـود     ي هاستفاده از شیوه تطمیع و رشوه ظـاهراً در اواخـر دور  

کنـد کـه بـا     و هلنـدي را مـتهم مـی   انگلیسی  فرانسه، عوامل دو کمپانیِ ي ه، نمایند»میشل«
مانع عقـد قـرارداد وي بـا فرانسـه     ) خان قلی شاه(هاي بسیار به اعتمادالدوله  پرداخت رشوه

   2.مذکور با مستوفی خاصه مذاکره کرد ي هاز این روي، طبق فرمان شاه، نمایند. اند شده
مـی  نظـرش ها بـراي جلـب    بود که کمپانی ينفوذ التجار، از دیگر مقامات صاحب ملک
شد و او در  قراردادها، تمام اجناس وارداتی به وي تحویل داده می ؛ زیرا طبق مفادکوشیدند

هایی از شاهان صـفوي بـر ایـن مطلـب صـحه       وجود فرمان 3.داد مقابل، ابریشم تحویل می
   4.گذارد می

 کوشیدند حکام شهرهایی را که در مسیر تجارت آنان قرار داشت، با خـود  ها می کمپانی
 چگـونگیِ  ي هالعمل شوراي ایاالت هلند به شـوراي باتاویـا دربـار    در دستور. همراه سازند

انتخاب سفیر و دستور کار وي در ایران، اشاره شده است که سفیر نباید در جلب نظر حکام 
شهرهاي بزرگ و سایر شهرهایی که در مسیر حرکت کاالهاي کمپـانی بـه طـرف اصـفهان     

است با هر شخصیتی، به نسبت مقـام و موقعیـت او، بـا تقـدیم      است، کوتاهی کند و موظف
ه  1137مل کمپانی هلندي در سـال  که به گزارش یکی از عواچنان 5.هدیه اداي احترام کند

                                                             
و  100،  99،  90ت صـفحا ، )الملـوك  تعلیقات مینورسـکی بـر تـذکره   (سازمان اداري حکومت صفوي . 1

 .111ـ109
  .527ـ524همان، صص .2

A chronicle of the Cormelites in Persia and papal mission of the XVII th and XVIII th 
Centuries, (١٩٣٩), London, Spttiswood. 

 .88ص سفرنامه اسمیت،. 3
 .38و  33، 14صفحات هاي پادشاهان صفوي،  حکم. 4
 .63 -62، صصسفرنامه اسمیت .5
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ـ م براي شهریار 1724/ق ـ انعـام  د  هـا داده بـو   که اطالعاتی درباره حرکـت بلـوچ   میناب 
رایطی، نظر حکام فارس را جلب کنند، چرا کوشیدند در هر ش ویژه می آنان به 1.فرستاده شد

قلمرو حاکم شیراز و تحت نظـارت   ي هکه کنترل ورود و خروج کاال از بندرعباس، در حیط
ـ      ي هخصوص در زمین نظر مساعد او به. وي بود کـه   صادرات برخـی اجنـاس ماننـد اسـب 

هایی به حکـام  توانست با ارسال نامه ـ کارساز بود، چرا که او می محدودیت زیادي داشت
  .معاف سازد  ها بندرعباس یا شخص شاه، آنها را از این محدودیت

که مسئولیت گمـرك و اجـراي قـوانین      ـ بندرِ بندرعباس همچنین جلب نظر حاکم و شه
ـ  . ـ از اهمیت خاصی برخوردار بود  عهده داشت گمرکی را به سـیاح   ،»کـره  ابـه « ي هبـه گفت

بندر و ناخـداي   ها هیچ کاري بدون هماهنگیِ بین شه یفرانسوي، هنگام ورود و خروج کشت
ـ  واردات و صادرات اجناس صورت نمی ي هکشتی در زمین خـوبی   ي هگرفت، مگر آنکه هدی

  2.بندر داده شود به شه
بهتـرین نـوع پشـم    و از آنجا که حکام ایالت کرمان نفـوذ بسـیاري در دربـار داشـتند     

ها براي گرفتن مجوز صادرات پشم از دربار،  مپانیشد، ک صادراتی ایران در کرمان تولید می
بهتـرین   ي هتوانست در تهی همراهی مقامات محلی می ،به عالوه. به حمایت آنان نیاز داشتند

نوع پشم، از نظر رنگ یا کمیت مؤثر باشد، بنابراین، جلب نظر حکـام ایـن ایالـت اهمیتـی     
  3.خاص داشت

ها موظـف بـه    روانکا ي هکه هم  ـارض راه  ها براي کاهش یا حذف عو همچنین، کمپانی
کوشـیدند بـا دادن هـدایا و     ـ به حمایت حاکمان محلی نیاز داشتند و می پرداخت آن بودند
  . از پرداخت آن معاف شوند 4هایی از حکام محلی دریافت فرمان
 ي هزیـادي جـایگزین بازرگانـان عمـد     ي هها با ورود به بازار ایران، تا انداز این کمپانی

البتـه،  . ایرانی از جمله ارامنه شـدند کـه بیشـترین تجـارت خـارجی را در دسـت داشـتند       
                                                             

هاي یان اوتـس، مـدیر کمپـانی    گزارش نامه( برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان، )تا بی(ویلم فلور، . 1
 .303، صنا بی ،جا بی ،ابوالقاسم سري ي ترجمه ،)هلندي از اصفهان به بندرعباس

٢. Abbe Carre, (١٩٤٧), The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East (١٩٧٢ – 
١٩٧٤), Vol.III, Edited by Charles Fawcett, London: The Hakluyt Society, pp. ٨٠٣،٨١٦. 
٣  - Rudolph, P Matthee ,(١٩٨٩), "The East India Company trade in kerman wool(١٦٥٨-
١٧٣٠)", Etudes Safavid, Edited by Jean, Calmard. Paris-Tehran: Institute Franca is De 
Recherche En Iran, p.٣٦٥. 

الـدین   شـعاع  ي ترجمه ،سفرنامه ،)1348(و، پیتر ،دالواله ؛19و  15، 9صصهاي پادشاهان صفوي،  حکم .4
  .158ـ157، صص بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهرانا، شف
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هاي مذهبی و حتی ارامنه براي نفوذ در دسـتگاه حکـومتی و    توسل به میسیونر ها از کمپانی
   1.کردند کسب منافع بیشتر دریغ نمی
همیشـه   شد، بلکه طبق رسوم معمـول،  منصبان و حکام داده نمی پیشکش تنها به صاحب

که از زمان شاه عبـاس اول مرسـوم شـده     طوري شد؛ به هدایاي ارزشمندي به شاه تقدیم می
فـارس بـه    بود بازرگانان انگلیسی و هلندي، هر سال، پس از فراغت از تجـارت در خلـیج  

 یاشـیاء نفیسـ  ، این هـدایا  اغلبِ .کردند گشتند و هدایایی را به شاه تقدیم می اصفهان باز می
هـاي طـال و    هاي زربفت، برخی نفایس هندوستان، سـکه  بها، پارچههاي گران مانند ساعت
   2.به این هدایا اشاره شده است ،هاي سیاحان سفرنامه در بیشترِ. امثال آن بود

  

  آن به دربار صفوي تقدیمنوع هدایا و چگونگی 
بدون  .دش آغاز میي چشمگیر با ارسال هدایامعموالً  ،با هر کشوري باب مناسبات گشودنِ

ها  کمپانی سفرا و نمایندگانِ طبق این قاعده، .شد هیچ قراردادي امضا نمی ا،هدایاین دریافت 
بایسـت از طریـق یکـی از مقامـات      مـی  ایران قبل از ورود به دربار، و کشورهاي خارجی

دارباشـی و   باشـی، تفنـگ   آقاسـی  ، ایشـیک نـاظر کـل یـا وزیـر دربـار     از جملـه   ،درباري
 ي هانگیـز ضـمن بیـان   ــ    عهده داشت پذیرایی از سفیران را به ي هکه وظیف  ـ باشیدار مهمان
شـاه   اخذ هدایاي مخصـوصِ  متصديِ ،سپس .ندردک میابی حاصل ی شرف ي هاجاز ،مالقات

فـت و از هـدایاي   ر مـی به محل سکونت سفرا و نمایندگان  ـ  باشی نام داشت کش پیش که ـ 
   3.کرد ارسالی بازدید و فهرست تهیه می

ابی به حضور شاه، ابتدا هدایا را در میدان شـاه بـه   ی روز شرف در ،»شاردن« ي هبه گفت
کـه از آن آمـده اسـت،    ي کشـور نـوع هـدایا و   دربـاره  و سـپس وزرا   ندگذاشت مینمایش 

                                                             
ن کرملـی  اسـناد پادریـا   ،)1383( ،)کوشـش  بـه ( منـوچهر  ،ستوده؛ 265، ص1350،سفرنامه کمپفر: ك.ر. 1
 5032؛ نسخه خطی شماره 298 -283، صص میراث مکتوب ،تهران، )بازمانده از عصر شاه عباس صفوي(

هاي شاردن  برگرفته از نامه( نشاردن و ایرا، )1380(درکرویس دیرك،  وان کتابخانه مجلس شوراي اسالمی؛
  ؛ 391 -389فرزان روز، صص دکتر حمزه اخوان تقوي، تهران، نشر و پژوهش : ، ترجمه)به برادرش، دانیل

The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East,vol. III , pp.٨١٥ ,٨٠٩ -٨٠٨. 
٢. Ibid, pp.٨٠٨ -٨٠٦. 

  .733ص تاورنیه،  ؛208ـ209، صص3، ج شاردن؛ 78، ص 1356، سفرنامه اسمیت
 . 178ـ177 و 211 ، صفحات3، جشاردن؛ 699ـ698، صص تاورنیه. 3
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ي ارسـالیِ  شاه براي نمایش عظمت و ابهت مقام خویش، هدایا. ادندد به شاه می توضیحاتی
ـ  را از مکان رفیعی نظاره مـی س جمع و آنها چندین سفیر را در یک مجل د و بـا حالـت   رک

 ارزش نظـر ایشـان  در ایـن چیزهـا    رسـید  نظر می که به چنانپذیرفت؛  می خاص یاعتنای بی
ـ  به دیدن شاه مایل  اگر. ندارد ـ  د، آنهـا را بـه تـاالر شـرف    وهدایا از نزدیـک ب منتقـل  ابی ی
و بـه  منتقل  »خانه شیره« نام بهگ کاخ ربزهاي  هدایا به یکی از عمارت ،در پایان. کردند می

بازرگانـان و   ،در روزهاي بعـد  شد تا می تحویل دارباشی نام آب ل این ساختمان بهمباشر ک
     1.کنندارزیابی آنها را افراد ماهر 

ها به شاهان صفوي، احتماالً از حقوق و عوارض گمرکی  ارزش هدایاي تقدیمیِ کمپانی
ها از پرداخـت ایـن حقـوق و عـوارض      ، اما در مقابل، کمپانینبودراه کمتر  و مالیات و باج

شاه . شد ل نمیت هیچ امتیازاتی را براي آنها قائشدند؛ در غیر این صورت، حکوم معاف می
 ،کل کمپانی فرانسوي داده اسـت م به مدیر1673/هـ ق1084سال  اي که به سلیمان در نامه

وعده کرده بودند که در پایان مهلـت مزبـور،    2االذکر شم نمایندگان اعزامی سابق«: گوید می
... التأدیه، به دربار  راه الزم بهایی معادل حقوق گمرکی و مالیات و باج هدایاي نفیس و گران

   3».ما تقدیم دارند
هـا مربـوط    هـاي کمپـانی   ظاهراً این هدایا میزان مشخصی نداشت و بیشتر، به سیاسـت 

شـدند،   ندرت وارد بنادر ایـران مـی    هاي فرانسوي به کشتی رغم آنکه اند به مثالً گفته. شد می
  4.هاي مناسب، از پرداخت عوارض گمرکی شانه خالی کنند کش توانسته بودند با دادن پیش

. به شـاه و درباریـان، معمـوالً یکسـان نبـود      تقدیمی باید توجه داشت که نوع هدایاي
شأن و منزلت شاه و خاندان سـلطنتی   بها و در خورِ بایست گران  هدایاي تقدیمی به شاه می

هدایاي دیگر مقامات درباري نیز با توجه به مقـام و منصـب آنهـا در نظـر گرفتـه      . بود می
این  ي هداد که یکی از رجال درباري، شایست در ضمن، اگر مدیر کمپانی تشخیص می. شد می

                                                             
 .735 ، صتاورنیه؛ 271ـ267و  264، 294ـ292، صفحات 3شاردن ج. 1
الرنس، : نک. بود کرده معاف یگمرک حقوق هرگونه پرداخت از سال سه مدت به را آنها دوم عباس شاه. 2

اسماعیل دولتشاهی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب،  : ، ترجمهانقراض سلسله صفویه،  )1344(الکهارت، 
 .506ص

 .315ـ314، تهران، امیرکبیر، صص 3محمد عباسی، ج ، ترجمهنامه سیاحت، )1335(ژان،  اردن،ش . 3
 .188، صسفرنامه سانسون؛ 115، صسفرنامه کمپفر.  4
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نها بفهماند که ایـن  کرد تا به آ کش به او خودداري می کش سالیانه نیست، از دادن پیش پیش
کننده  شود، بلکه پاداشِ کمکی است که رجال دریافت کار نوعی تعهد و وظیفه محسوب نمی

  1.اند به کمپانی کرده
گاهی براي جلب نظر پادشـاه و درباریـان،   عالوه بر کاالهاي هندي و ادویه، ها  کمپانی

مربوط به آن، توپ و  خصوص طپانچه و تجهیزات اروپایی، به ي ههدایایی از مصنوعات تاز
هایی بـه سـبک    در بین هدایا، آثار هنري و نقاشی 2.کردند هاي بسیار نفیس تقدیم می تفنگ

بیشـترِ  . شد ها می اروپایی وجود داشت که باعث آشنایی درباریان و پادشاهان با این سبک
 بسیارِ وجههاي سلطنتیِ اروپایی بود که مورد ت ها، تصاویر شاهزادگان و خانواده این نقاشی

 و هـا، تابلوهـا   هچـ ، طپانهـا  چـراغ  چهـل  هـا،  مانند آیینهاجناسی  3.گرفت درباریان قرار می
ن أشـ  در گویـا  ،آمد به کار نمیدر ایران اگر  ـ  دش کل تحویل می ي هکه به خزان  ـها   دوربین
خزانـه   ي ه، لـذا در گوشـ  داد میدیگران   یا بهفروخت  میآنها را یا چون شاه  ،بودن هم شاه
ـ  ،تدریج جاي خود را در بازار پیـدا کـرد   به ،این اشیاءاما  4.ماند استفاده باقی می بی  ي هجنب

  .و واردات و خرید و فروش آنها هم در ایران افزایش یافت ي به خود گرفتتجار
هـدایایی را بـه شـاه تقـدیم      بایسـت  سفرا و نمایندگان خارجی نیز در مراسم تودیع می

میهمانی خصوصی یـا حتـی هنگـام    کوشیدند مراسم تودیع را در  روي، میاز این . کردند می
شکار شاه، با تشریفات بسیار مختصر برگزار کنند تا اگر پیشنهادي هم از سوي شاه مطـرح  
شد و نماینده از انجام آن عاجز بود، یا از طرف دولت متبوع خود دسـتوري آشـکار بـراي    

و شـاه نیـز احیانـاً از امتیـازات خـود چشـم        6دسوء تفاهم پیش نیای 5،پذیرفتن آن نداشت
 450که هیئت فرانسوي در زمان شاه سلیمان ناچار شد در مراسم تودیع نیز  چنان آن نپوشد؛

                                                             
 .734، صکتاب تاورنیه؛ 17ـ16، صص برافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان .1
، 3، ج نامه شاردن سیاحت ؛ 190 - 189، صصسفرنامه اولئاریوس؛ 831و  430، 192همان، صفحات . 2

اسناد  ،)1360(، )کوشش به(؛ عبدالحسین نوایی 249، صسفرنامه دالواله؛ 131ص  9و ج  267ـ265صص
 .234ـ235ایران، صص  فرهنگ ، بنیادتهران ،).ق. ه 1105 -1038از (   و مکاتبات سیاسی ایران

  .265، ص3، جسفرنامه شاردن ؛ 249، صسفرنامه دالواله. 3
 .714، صتاورنیه؛ کتاب 271، ص3سفرنامه شاردن، ج. 4
  .هاي نظامی ي کمک مانند وعده. 5
 .98ـ99صص سفرنامه اسمیت،. 6
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براي سفراي خارجی را  ي ارزشمنديهدایاپادشاهان نیز  ،البته 2.به شاه تقدیم کند 1پیستول
این هدایا  .افزاید اعتبار خارجی آنها میبر  کارزیرا عقیده داشتند که این  ،گرفتند در نظر می

شد  هاي نفیس و اسب می پول نقد، انواع پارچه شامل ،است شده نامیده» خلعت«گاهی که 
 یـا  ا شاه و شرکت در جشن معارفهبیا موقع دیدار  در هنگام ورود سفیر به داخل کشورکه 
   3.شد اهدا می تودیع ي هجلس

طور فعال، وارد ایـران شـدند،    ت شاه عباس اول بهها در عصر حکوم از آنجا که کمپانی
از زمان شاه عبـاس تـا پایـان     ،آن ثیرعملکرد آنها در تقدیم هدایا و تأ ي هبه شیو ،در اینجا

  .پردازیم این سلسله می
  

  )م1629ـ1588/قه  996ـ1038(عصر حکومت شاه عباس اول 
ا ایران را از شرکت هنـد  تجارت ب ي هم بازرگانان انگلیسی اجاز1616/قه 1025در سال 

پـانی، اولـین   کم ي ه، نماینـد »ادوارد کاناك«م 1617شرقی دریافت کردند و در اوایل سال 
شرایط بازرگانی طرفین با ایران  ي هماده دربار بیستسیاسی را در  ـ   قرارداد رسمیِ تجاري

  :بود از مفاد این قرارداد عبارت ترین مهم. به امضا رساند
 سیاسی از جانب دو کشور؛  ي هداعزام نماین. 1
آزادي تجار انگلیسی در خرید و فروش کاال، رفت و آمد به نواحی مختلـف ایـران،   . 2

ورود آزاد هرگونه کاال به بنادر ایران، فروش کاال به تجار انگلیسـی بـه قیمـت معمـول در     
 اقامت در هر نقطه از ایران؛  ي هبازارهاي داخلی و اجاز

  ید اجناس ایرانی؛خر ي نبودناجبار. 3
 اجازه حمل سالح به تجار انگلیسی براي دفاع از جان خود؛ . 4

                                                             
 409، صکتاب تاورنیه. واحد پول اسپانیایی قدیم؛ نک. 1
 .121ـ124، صص9و ج  309، ص 3، جسفرنامه شاردن . 2
سـفرنامه  ؛ 62ص ،سانسـون سـفرنامه  ؛ 81و  243صـص  ،کمپفر؛ سفرنامه 306و  209، صص3همان، ج. 3

، صـفحات  تاورنیـه ؛ کتـاب  158و  85، 72، صـفحات  برادران شرلی؛ سفرنامه 225ـ226، صصاولئاریوس
  ؛ 715و  709، 708

Thomas Herbert, (١٩٢٨), Travel in Persia (١٦٢٩-١٦٢٧), Edited by Sir William Foster, 
London: Seorge Routledge,p.٨٢. 
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هاي انگلیسی در برخورد با افـرادي کـه متعـرض     دخل و تصرف به کنسول ي هاجاز. 5
   1.شوند تجار انگلیسی

 ي هنماینـد  3،»نـیخ  ویـس « 2.ها وارد بنـدرعباس وارد شـدند   ها نیز پس از انگلیسی هلندي
مـاده بـه    23ي، پس از مالقات با شـاه عبـاس در اصـفهان، قـراردادي را در     کمپانی هلند

  ّ : اهم مفاد این قرارداد عبارت بود از. تصویب رساند
  آزاد تجار هلندي در سراسر ایران و تجارت هر نوع کاال؛ رفت و آمد ي هاجاز. 1
  کارگیري اوزان و مقادیر هلند در معامالت بازرگانی؛ به. 2
  ز پرداخت حقوق و عوارض گمرکی؛معافیت ا. 3
 ؛)کاپیتوالسیون(ها  ود هلندياز سوي خاتباع هلندي ي  دربارهقضاوت . 4
  خرید اجناس ایرانی؛ ي نبودناجبار. 5
  4.اعزام سفیري به ایران در آینده، براي کسب امتیازات تجاري. 6

یـه و اسـاس قراردادهـاي    ها که کامالًً با یکدیگر منطبق بود، پا شرایط اولین قرارداد کمپانی
 هاي مشابهی را براي پیشبرد امـور تجـاريِ   یا فرمان  ها رقم آن، کمپانی عالوه بر . بعدي شد
کاالهـاي خریـداري    پولِ پرداخت سریعِ ،درخواست دربار صفوي هم. آوردند دست  خود به
تور داشتند عوامل کمپانی هلندي دس 5.بود) طال و نقره(صورت سکه  ، بهویژه ابریشم شده، به

عوامـل  . ل خرید ابریشم، کاالهاي آسیایی مانند ادویه، فلفل و فلزات پرداخت کننـد ابقمدر 
  6.کاالهایی مانند ماهوت و البسه ارائه دهند کوشیدند میکمپانی انگلیسی نیز 

ممکن، از جمله پیشکش، از پرداخت  ي هکوشیدند به هر شیو بنابراین، هر دو کمپانی می
دربـار صـفوي هـم    . بربایندکنند و در این میان، گوي سبقت را از یکدیگر نظر  نقدي صرف

خرید ابریشـم بـه    ي هاز جمله، دربار صفوي اجاز. شد ل میناچار امتیازاتی براي آنها قائ به
) طال و نقـره (پول نقد بهاي آن با  ومس یکدر ازاء پرداخت را  7قیمت تعیین شده در قرارداد

                                                             
  .ي مجلس شوراي اسالمی کتابخانه  5032طی شماره ي خ نسخه. 1

٢. Carmelites, vol.١, p. ١٣٠. 
٣. Visnick 

، بوترابیـان اکوشش داریـوش مجلسـی و دکترحسـین     به ،اولین سفراي ایران و هلند ،)1356(ویلم فلور، . 4
  .27ـ22صص  خانه طهوري، ، کتابتهران

٥. Andrew. J Newman, n.d. Safavid Iran, London: Macaillan, p.٦٢. 
٦. Floor , " The Dutch and The Persian Silk Trade" ,p. ٣٤٩. 

تومان  50تا  36ها تا اواخر حکومت صفوي بین  ها، این قیمت طبق توافق انجام شده بین دربار و کمپانی. 7
  .شد تعیین می
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ـ  و مابقی به  1.ـ صادر کـرد  والً از کاالهاي وارداتی هند بودکه معم  صورت پرداخت جنسی 
معاملـه،   ي هاین شیو .شد می هر دو کمپانی از عوارض گمرکی معافدر این شرایط، اجناسِ 

به برخی از این  »تاورنیه« .شد تقریباً بدون هیچ مشکلی تا زمان مرگ شاه عباس دنبال می
: اشـاره کـرده اسـت؛ از جملـه     ــ  رقابت دو کمپانی مـذکور بـود   ي هدهند که نشان ـ هدایا  
اي بلورین نصب شده بود، به یـک زرگـرِ اروپـاییِ مقـیم      ها ساعتی را که در جعبه انگلیسی

بـه همـراه هـدایاي     ،سپس. دز طالي خالص و مینا براي آن بسازاي ا اصفهان دادند تا پایه
دوکا  ي هسک 2000ها نیز در موقع تقدیم هدایا،  سال بعد، هلندي. دیگر به شاه تقدیم کردند

بـا   سـاخته شـده بـود و    ژاپـن ی صورتی در به شکل مقوایگذاشتند که طال  اي سینیرا در 
 2.براي شاه فرستادند هاي زري هاي ماهوت و پارچه مقداري ادویه، توپ
در بـین  کـاال   فروشـیِ  ، خردهبراي تهیه پول نقد هاي عوامل کمپانی هلندي یکی از شیوه

دادند تـا   شخصی انجام می ي هصورت معامل آنها این کار را به. تجار معمولیِ بندرعباس بود
ـ  دست آمده را در اصفهان به مالیم به پولِ بیگ، طبق  مالیم. ـ تحویل دهند التجار ملک  بیگ 

خصوصی منع کرد و به تمام مأموران گمـرك دسـتور    ي هفرمان شاه عباس، آنها را از معامل
خـرج خـود    اد کاالهاي اروپاییان را از تجار اروپایی در انبار گمرك تحویل بگیرند و بـه د

امـا عوامـل   . آنها، به اصفهان حمل کنند تا به این وسیله از فروش آزاد آنها جلوگیري شود
کمپانی با اعمال نفوذ برخی از درباریان، همچنان به فروش آزاد کاال در بنـدرعباس ادامـه   

  3.دادند می
حکمران کل باتاویا و اعضاي شـوراي هنـد شـرقی،    «طبق دستور شوراي ایاالت هلند 

بایستی مطابق رسوم سرزمین ایران و با توجه به پایین نگه داشتن مخارج، هدایاي کوچکی  
یـان  » «4...خود سفیر واگذار کنند آن را به ي هتهیه کرده و تحویل سفیر دهند و یا اختیار تهی

که چون مقداري از هدایاي تقدیمی به شاه ایران را در باتاویا و مقـداري   گوید  می »اسمیت
عوامل درباري کافی و نامناسب آمـد و  از برخی  نظرِ بودم، بهاز آن را در بین راه تهیه کرده 

فلـورن   9000که هدایاي تقدیمی معـادل   طوري به شد مقداري سکه هم به آن بیفزایم؛ قرار
                                                             

١. Rudolph, P Mattheee, (١٩٩٩). The politics of trade in safavid Iran (silk for silver, ١٦٠٠-
١٧٣٠), S.l: s.n,pp.١١٦ -١١٥. 

  .733ـ734، صصتاورنیهکتاب .2
 .34، ص سفراي ایران و هلند اولین.  3
 .65، صسفرنامه اسمیت. 4
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وي کـه در جریـان   . براي سـایر بزرگـان در نظـر گرفتـه شـد      در ضمن، هدایایی نیز. شد
علت کمبود سرمایه نتوانسته بود پول نقد به ایران بیاورد، طبـق اظهـارات    مأموریت خود، به

 ي هصـورت پنهـانی و بـا مـذاکر     بایست به در تجارت کمپانی میرا خود، نقایص پیش آمده 
بنابراین، بعد از چهار مـاه  . حفظ کند ی رادوستانه با شاه و درباریان، برطرف و منافع کمپان

و تقدیم هدایاي بسیار به ) خان قلی امام(مذاکره با صدراعظم، محمدعلی بیگ و حاکم شیراز 
ـ  بیگ را متقاعد به آنها، توانست مالیم که حجم بسیاري از   دریافت کاالها و اجناس کمپانی 

 1.جاي پول نقد کند ـ به آن ادویه بود
 بسـیارِ  رغـم تـالشِ   توان گفت به متیازات دو کمپانی انگلیسی و هلندي، میبا توجه به ا

اهـداي   ي هشـیو  ي صفوي و جلب نظر مقامات درباري درباره ها براي نفوذ در دربار هلندي
 کسـب نـه  یزم نیدر ارا  يشتریب تیموفق ،شتریب ازاتیامت افتیدر با ها یسیانگل ایگوهدایا، 
  .ندکرد

  
  حکومت شاه صفی 

امتیازات و قراردادهـا ملغـی و مجـدداً بـه      ي هنجا که مرسوم بود پس از مرگ شاه کلیاز آ
هـا در هنگـام روي کـار     پادشاه جدید برسد، حضور نمایندگان کمپـانی  ي هتصویب و صح

 . آمدن پادشاه جدید در اصفهان و تالش براي تجدید امتیازات ضروري بود
. م آغاز شـد 1629/قه 1038اس در سال با مرگ شاه عب ها بنابراین، مشکالت کمپانی

 دسـت  تجـارت و بـه   ي هکردن رقباي خـود از صـحن    بیرون جدید، براي جلب نظر شاهآنها 
از جملـه،  . کردنـد  رقابت شدیدي را با یگدیگر آغاز گرفتن انحصار تجارت خارجی ایران

شـتري را  کمپانی هلندي عالوه بر پرداخت رشوه به مأموران گمرگ و بازرگانان، قیمـت بی 
نسبت به کمپانی انگلیسی براي خرید کاالهاي ایرانی پیشنهاد داد و حاضـر شـد کاالهـاي    

در بازارهاي بنـدرعباس و اصـفهان    ،ها انگلیسی تر از قیمت پیشنهاديِ اروپایی را نیز پایین
اصـفهان،  ، مدیر دفتر نمایندگیِ کمپانی هلندي در »آنتونی دلکورت«در نتیجه،  2.عرضه کند

                                                             
 .78و  87و  89ـ106صفحات  همان،. 1
نـا،   جا، بـی  ی، بیسعید قاضعلی میر:  ، ترجمهها در خلیج فارس منافع انگلیسی ،)1367(عبداالمیر امین، . 2

 .11ص
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بـراي  اما  1.م را با کمی تغییر به تأیید شاه صفی برساند1623/قه 1032شد قرارداد  موفق
سال مقـداري پارچـه و اشـیاء دیگـر را بـه       سابق خود مجبور شد هر  ي هتصویب امتیازنام

   2.لیره به شاه و درباریان پیشکش کند 1000قیمت 
، گرفت؛ به ایـن ترتیـب   هاي مکرر، تأیید شاه صفی را کمپانی انگلیسی هم بعد از تالش

ها هم تأیید شد و آنها اجـازه یافتنـد    انگلیسی پیشینِ م امتیازات1631/ق   ه1040در سال 
ها به کمک عوامل هلندي، انگلیسی ي هبه گفت 3.اجناس خود را به ساحل بندرعباس بیاورند

شـی، تغییـر و   باخان توانستند از طریق مذاکرات با وزیراعظم، میرزاتقـی و قـورچی  قلی امام
بنابراین، بعد . کنندتحوالتی را در روابط خود با ایران پدید آورند و امتیازات بسیاري کسب 

ها خاص، انگلیسیطور بازرگانان اروپایی و به ي هم هم1633خان در سال قلی از مرگ امام
 4.حامی قدرتمندي را در دربار از دست دادند

خـود   ي هدوباره موفق شد از سوي نماینـد  م1642/ق  ه 1053سال کمپانی هلندي در 
مـاده بـا    16م در 1623قرارداد دیگري را بر پایه و اساس قرارداد سال  5»نیکال اوورشی«

تدریج از خرید ابریشم ایرانـی   به 7،دلیل سود ناکافی اما کمپانی انگلیسی به 6.ایران امضا کند
  . گذار کردرقباي هلندي خود وا  خودداري و بازار صادرات آن را به

  
  حکومت شاه عباس دوم 

در پی به سلطنت رسیدن شاه عباس دوم، دو کمپانی انگلیسی و هلندي همچنان براي حفظ 
رقابت دو کمپـانی تـا جـایی بـود کـه      . کوشیدند روابط تجاري و سیاسی خود با دربار می

عباس دوم  ت شاهگذاري و آغاز سلطن کند که بعد از تاج ، سیاح فرانسوي نقل می»تاورنیه«
                                                             

مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم     ، » کمپانی هلندي هند شرقی در ایـران « ، )1365(غالمرضا ورهرام، . 1
  .85، ص19، سال 1و  2هاي  ، شمارهانسانی مشهد

  .187ص جا، چاپ محمدعلی علمی، بی خلیج فارس،، )1322(غالمحسین مقتدر، . 2
٣. Carmelites, vol.١, pp. ٣١٤ -٣١٣. 
٤. The Politics of Trade in Safavid Iran, pp.١٣٥-١٣٤.  
٥. Nicolaes Overschie  

تاریخی، سـال  هاي  بررسی ،»روابط ایران و هلند در زمان سفارت موسی بیگ«، )1349(نی، بابا بیا خان. 6
  .115ـ 116، صص5سوم، ش 

٧  . The Politics of Trade in Safavid Iran, pp.١٣٨-١٣٦.  
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مناسبت ورود شاه به اصفهان، جشنی در اصفهان برپـا شـده    م به1643/قه  1053در سال 
روزِ بعد از ورود شاه، رئیس نمایندگیِ کمپانیِ هلندي در اصفهان، کاروانسـرایی را بـا   . بود
. هاي قیمتی زینت داد و جشنی براي ورود شاه به این کاروانسرا بر پا کـرد  ها و پارچه قالی
 1.شـد  تومان مـی  900تا  800کش عوامل کمپانی به شاه، بالغ بر  خارج این جشن و پیشم

نمایندگان کمپانی انگلیسی نیز از این وضع استفاده کردند و قبل از ورود شاه بـه اصـفهان،   
طـال بـه    ي هسک 700در قزوین، تبریک براي شاه و برگزاري جشن  هاي ضمن ارسال پیام
 2.وي هدیه دادند
هاي خود را در انبارهاي متعلق به شاه تخلیه و در  ها موظف بودند محموله کمپانی

. هـاي ابریشـمی دریافـت کننـد     ابریشـم و پارچـه    مقابل، اجناس ایرانی از قبیل پشم، قالی،
آنـان  . کاسـت  شک از سود آنـان مـی   کرد؛ چرا که بی کمپانی هلندي این وضع را تحمل نمی
دهنـد و در مقابـل، بـر     مت اجناس کمپانی را کاهش میمدعی بودند که مقامات درباري قی

جاي اجناس مرغوب، کاالهاي معمولی به آنهـا تحویـل    افزایند و به بهاي اجناس ایرانی می
را بـا   3»یوهان کونائن«خود،  ي هنمایند لوگیري از این کار، کمپانی هلنديبراي ج. دهند می

ـ   یی نفیس براي شاه، وزیـر  هدایا پـس از   سـفیر  4.فرسـتاد  ه اصـفهان  اعظـم و درباریـان ب
دوکا و مقداري منسـوجات،   1100 یار با وزیر اعظم و تقدیم هدایایی شاملهاي بس مذاکره

م با دربار امضـا کنـد کـه اهـم مفـاد آن      1652/قه  1062اي را به تاریخ  توانست معاهده
  :عبارت بود از

 کردن مسکوکات؛رچم کمپانی و صادر نوارد نکردن کاالهاي سایر تجار زیر پ. 1
هرچنـد  . تومـان بـدون پرداخـت عـوارض     20000واردات کاال و اجناس به مبلـغ  . 2

  .شد تا اواخر حکومت صفوي همچنان تجدید می 5نامه راضی نبود، کمپانی از این توافق
از آن پس، دو کمپانیِ هلندي و انگلیسی، بـا نقـض صـریح مقـررات و تضـییع حقـوق       

و با واردات و صادرات اجناس بسـیار و   ي را مرتکب شدندهاي بسیار گمرکی ایران، تقلب
                                                             

 .766ـ762، صص تاورنیهکتاب  .1
٢. The Politics of Trade in Safavid Iran, p. ١٥٨. 
٣. yohan cunaen  

 .119، ص »روابط ایران و هلند در زمان سفارت موسی بیگ«. 4
، اختالف تجاري هلند و ایران و بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان، ترجمه )1371(ویلم فلور ، . 5

 .207، ص 3؛ سفرنامه شاردن، ج18سري تهران، توس، ص ابوالقاسم 
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تطمیع مأموران گمرك و تقدیم هدایا و تحف به آنها، قیمت اجنـاس وارداتـی و صـادراتی    
هـاي بعـد،    کـه در سـال  چنان 1؛خود را کمتر از میزان تعیین شده در قـرارداد جلـوه دادنـد   

يِ دو هـاي تجـار   ترین دشـواري  خصوص، در اواخر سلطنت صفویان، این مسئله از عمده به
  .شد کمپانی مذکور با ایران محسوب می

ــال  ــوي در   1664/قه  1072در س ــرقی فرانس ــد ش ــانی هن ــدگیِ کمپ ــت نماین م هیئ
هیئت اعزامـی مرکـب از پـنج نفـر، از جملـه،       2.روابط را گشود ي هبندرعباس، اولین زمین

ـ بود که از سوي کمپانی  3»دواللن و دوالبوله نیکال کلود«  ي هو لویی چهاردهم به همراه نام
 ي هدواللـن در مقـام سـفیر و نماینـد     .لویی به شاه عباس دوم عازم ایران شـدند  ي هدوستان

ع بود، به  ي هآیینشامل کمپانی، هدایایی  قاب طال که پشت آن مینا و روي آن به زمرّد مرص
هیئت . اه تقدیم کردعالی و شیر کوچکی از طال و مروارید، به ش ي ههمراه یک جفت طپانچ

 دربار ي هرئیس مبلغان فرانسوي در اصفهان، که واسط 4،مزبور با کمک و نفوذ رافائل دومان
شد، توانست امتیازاتی را مانند دیگر بازرگانان و  صفوي و کمپانی فرانسوي نیز محسوب می

رداخـت  شاه عباس دوم طبق فرمانی، کمپانی را به مدت سه سـال از پ . ها کسب کند کمپانی
عالوه بر آن، قول داد با دریافت هدایایی مناسب از . عوارض گمرکی و راهداري معاف کرد

تاورنیه، دومان  ي هگفت به 5.لویی چهاردهم یا کمپانی، قرارداد رسمیِ تجاري با آنان امضا کند
 هـاي مـذهبیِ   دومان همچنین براي تجدید امتیازاتی که از زمان شاه عباس اول به کاپوسـن 

نمایی را که خود به شکل اسـطرالب سـاخته    ان اعطا شده بود، ناچار شد قطبساکن اصفه
ي  براي اعزام سـفیر و ارسـال هـدایا    پس از آن، دومان 6.بود، به شاه عباس دوم تقدیم کند

چشمگیر براي شاهان صفوي، تشکیل دفاتر نماینـدگی و شـروع تجـارت و بازرگـانی در     
هرچنـد سـفارت هیئـت     7.فرسـتاد   نسوي در سوراتهاي متعددي به کمپانی فرا ایران، نامه

                                                             
   .1008؛ تاورنیه، ص 208ـ207و  282ـ281، 300ـ299، صفحات 3جسفرنامه شاردن، . 1

٢. Carmelites, vol.١, p. ٤٠٣. 
٣. de la Boullaye, De lalain 
٤. DuMans 

ـ 169، صـص 3، ج شـاردن سفرنامه  .5 ـ 131، صـص 9؛ ج171ـ ، صـص  یهانقـراض سلسـله صـفو   ؛ 132ـ
 .506ـ505

 .717ـ716، صصکتاب تاورنیه. 6
 ١٦٦٠ State De La Perse En .٣٣١ -٣٢٢.p ؛200، صشاردن و ایران. 7
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رسد شاه عباس دوم حاضر نشده بدون دریافـت هـدایاي    نظر می مزبور کامالً رسمی بود، به
 هرچنـد در ایـن عصـر، بـا ورود فرانسـه، رقابـت      . آنهـا را امضـا کنـد    قـرارداد  ،چشمگیر

ـ   هلنديها شکل گرفت،  اي بین کمپانی جانبه سه ت امتیـازات جدیـدتر،   ها همچنان بـا دریاف
  . خود را بر رقبا حفظ کردند برتريِ

  

  شاه سلیمان 
 1»هـوبردولرس «نام  سفیر هلند به) م1666/قه  1105(در اواخر حکومت شاه عباس دوم 

 اکـو  10000به قصد تجدید دوستی و استحکام روابط تجـاري، بـا تقـدیم معـادل حـدود      
ـ . کوشید ایت شاه و درباریان میبراي جلب رض ،هدایاي گرانبها به شاه و وزیران  ي هبه گفت

پرنـدگان نـادر و عجیـب     شاه عباس دوم با دیدن هدایاي نفیس و گرانبها از قبیـل   شاردن،
مسـکوکات   قطعه ظرف چینی قدیم، مـاهوت زربفـت،    56هند، دو رأس فیل، جواهرآالت، 

سـؤاالت   ،براینبنـا . به شک افتـاده بـود  مأموریت وي  ي هدربار ،نیهاي ژاپ طال و مجموعه
مقاصد باطنی وي تحقیقاتی کرد، اما در نهایت، امتیازات  ي همکرري از سفیر پرسید و دربار

بازگشت وي به بندرعباس، با مرگ شاه عباس و به سـلطنت   .2سابق کمپانی را تجدید کرد
سفیر، بازگشت خود را بـدون شـرفیابی بـه حضـور شـاه      . رسیدن شاه سلیمان همزمان بود

بریک سلطنت وي جایز ندانست؛ چراکه در غیر این صورت، زحمـات وي بـدون   جدید و ت
از ایـن رو،  . شـد  ماند و امتیازاتی که با صرف مخارج گزاف گرفته بـود، لغـو مـی    نتیجه می
کمپانی انگلیسی در اصفهان، از این موقعیـت اسـتفاده و    ي همزبور و سپس نمایند ي هنمایند

، سـفیر هلنـد، بعـد از    »دولـرس «، بنـابراین . قدام کردنـد براي تجدید امتیازات سابق خود ا
مشورت با همراهان خود مصمم شد با شرفیابی به حضور شاه، بر سـایر اروپاییـان سـبقت    

حضـور   ي هتوانسـت اجـاز   اما چون هدایاي مناسب و الیقی براي شاه نداشت، نمـی . جوید
 150انند یـک سـاعت نقـره و    دارباشی و تقدیم هدایایی به وي م بیابد، لذا، با کمک تفنگ

سـفیر انگلـیس نیـز     3،»اتین فلر«. اکوي طال توانست امتیازات سابق کمپانی را تجدید کند
دارباشی و تقدیم هدایایی مانند یک قطعه جـواهر و سـی دوکـاي     بالفاصله، از طریق تفنگ

   4.دوکاي طال به شاه، امتیازات کمپانی را تجدید کرد 200طال به وي و حدود 
                                                             

١. Lairesse 
  .209ـ208، صص 3، ج شاردن سفرنامه. 2

٣. Ethine feler 
  .126ـ120، صص 9، ج همان .4
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کـرد کـه    مدت شش سال وعده مـی  کاپوسن، به ي هشاردن، هیئت مبلغان فرق ي هنوشتبه 
ال کمپـانیِ  . زودي سفیري مخصوص با هـدایایی از فرانسـه بـه ایـران خواهـد آمـد       به عمـ 

کردند که چون مقامات ایرانـی   فرانسوي در هرمز و اصفهان نیز بر این امر تأکید و اظهار می
 و کمپـانی از ایـن بخشـشِ    انـد  عوارض گمرکی معاف داشته کمپانی را از هرگونه حقوق و

اي به شاه و وزیـران   بسیار کرده است، متقابالً باید هدایا و تحف شایسته ي هها استفاد ایرانی
بستگی و با شئونات و حیثیت ملی فرانسه بود العاده مهم  این امر فوق. این کشور تقدیم شود

م کمپانی فرانسوي براي جلب نظر 1673/قه  1084همین منظور، در سال  به 1.شتداکامل 
، سیاح فرانسوي »کره ابه«. ي گرانبها به ایران فرستادرا با هدایا 2»ژستن«نام  شاه، سفیري به

با خود  سفیر هدایایی به ارزش دویست هزار لیور«: نویسد که در آن زمان در ایران بود، می
امـا در راه شـیراز بـه اصـفهان      3»شـته بـود  به همراه داشت که آنها را در شیراز بـاقی گذا 

هاي مقیم شیراز، چـون از سـفیر متـوفی هـیچ اعتبارنامـه و       به استدالل کاپوسن. درگذشت
در » رافائـل دومـان  «. شد به دربـار رفـت   طرحی براي مقاصد سفارت در دست نبود، نمی

ه بود، چنـین  کرد هاي مقیم اصفهان کسب تکلیف  مترجم کمپانی که از کاپوسن ي هجواب نام
صالح کار فقط آن است که هیئت به اصفهان بیاید، فقدان اعتبارنامه و دستورات و «: نوشت 

باشد؛ زیرا با تقدیم هـدایا و تحـف، ایـن نقـایص کـامالً       تعلیمات چندان شایان اهمیت نمی
یابی آن مرحـوم نخواهـد    وجه کمتر از میزان کام  هیچ موفقیت حاصله به. جبران خواهد شد

  4».دبو
کاپوسـن، بـا جعـل     ي هبا وساطت و کوشش دومان و دیگر اعضاي فرق ،در این اوضاع

کمپانی ـ که بازرگانی   ي هلویی چهاردهم به شاه سلیمان و دستورالعملی براي فرستاد ي هنام
ر«نام جوان به عوامـل دو  . دومان توانست تسهیالتی براي کمپانی بگیـرد  ـ بود 5»دوژون ش

ها تالش بسیاري کردند و این مسئله  و هلندي براي اثبات جعلی بودن نامه کمپانیِ انگلیسی
  6.از سوي دربار صفوي نیز پذیرفته شد

                                                             
 .173، ص3همان، ج. 1

٢. Geston 
٣. The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East, vol. III, pp.٨٠٧-٨٠٦.  

  . 176ـ174، صص3، جسفرنامه شاردن .4
٥. De Joncheres 

  ؛178ـ177و  286، 297ـ296، صفحات 3، ج همان. 6
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  : این تسهیالت شامل چهار فرمان بود 
 ؛)معافیت از عوارض گمرکی(تجدید مزایاي کمپانی فرانسوي به مدت سه سال . 1
 شرب مسکرات براي فرانسویان؛ ي هاجاز. 2
 عمال کمپانی فرانسوي توسط حکام الر و بندرعباس؛ ي هندن اموال مسروقبازگردا. 3
این در حالی بود کـه طبـق    1.صدور اسب از ایران به فرانسه توسط کمپانی ي هپروان. 4
این حیوان، مأموران  هاي صادرشده از سوي پادشاهان صفوي در خصوص صادرات فرمان

 2.کردند هاي شدیدي را اعمال گمرك مقررات و محدودیت
در این مراسم، هیئت نمایندگیِ دو کمپانی فرانسوي و انگلیسی هدایاي کمپانی خـود را  

  .تقدیم کردند

                                                                                                                                               
The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East, vol. III, pp.٨١٥ ,٨٠٩-٨٠٨.  
١. Ibid, p.315ـ311، صص 3 شاردن، ج  ٨١٣.   

  .38و  28، 15، صفحات هاي پادشاهان صفوي حکم. 2
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  هاي فرانسوي و انگلیسی  هدایاي تقدیمیِ کمپانی
  کمپانی انگلیسی ي هارمغان فرستاد  کمپانی فرانسوي ي هارمغان فرستاد

شاه در  نشانِنشان با تمثال میناعکس الماس و زمرد ي هجعب
  ؛پشت آن

 ي هن بـه حاشـی  بلور به ارتفاع پنج پا، مزی ي هچهار قطعه آیین
  ؛بلورین ي ها و حاشیمسین مطلّ

  ؛)چراغ بلور چهل(دو شعله لوستر کریستال 
  ؛یک حلقه یاقوت درشت و بزرگ

  ؛یک قطعه انگشتر زمرد
  ؛یک زنجیر مرصع به زمرّد و الماس

  ؛عدد ظرف چینی به قطعات مختلف 360
سـاخت  ) کـافوري (چهار سینی بزرگ مملو از شـمع سـفید   

  ؛گوآي هند
در قـاب  ) لـویی چهـاردهم  (تمثال تمام قد پادشـاه فرانسـه   

  ؛مطال ي هتخت
  ؛ذراع 20یک به طول  چهار قطعه زربفت، هر

  ؛سه قطعه اطلس
  ؛پنج مارك توري زرین و ابریشم

هفت قطعه کتان سفید بسیار نفیس بافت هند، هر قطعه چهـار  
  ؛راع و نیمذ

  ؛ذراع ماهوت پاریس 2033
  ؛شش قطعه فرش زربفت و ابریشم
  ؛طول سه پا چهار دستگاه دوربین نجومی به

  ؛هاي مخصوص چهار باتري توپ جدیداالختراع، با پایه
زده، بـا عالیـم کمپـانی فرانسـه در      دو دستگاه زنبورك قلـم 

  ؛درگاهی
  ؛بسیار نفیس و عالی چهار قبضه تفنگ زرنشانِ

  ؛مذهب و نفیس و عالی ي هت طپانچدو جف
  ؛فلفل، هر یک به وزن صد و سی لیور پنجاه عدل

  ؛هفتاد لیور چاي
  ؛دو تنگ جوهر میخک

  .یک کیسه عنبر اشهب، به وزن پنجاه و هشت اونس

  بیست قطعه ماهوت انگلستان؛
چهــل قطعــه اطلــس متنــوع و    

  گوناگون؛
ــ  ــدد عمام ــل ع ــت و  ي هچه زربف

  ن؛ابریشم مختلف و گوناگو
  تافته؛  سی قطعه

مخطط زرین و  ي هبیست قطعه تافت
  سیمین؛

  ؛دوازده قطعه پرنیان
 ي هچهل قطعه کارد و چنگال دسـت 

  .کهربایی
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هـاي کمپـانی فرانسـوي در حـدود      شاردن، بعد از تقویم قیمت هـدایا، تحفـه   ي هبه گفت
اکـو،   3500د کمپانی انگلیسی در حـدو هاي  تحفه هزار لیره و هزار اکو، معادل شصت بیست
، سیاح فرانسـوي، ارزش  »کاره آبه«این در حالی است که  1.لیره ارزیابی شد 10500معادل
بنـابراین مقامـات    2.کنـد  هزار لیـره ذکـر مـی    هاي کمپانی فرانسوي را بیش از دویست تحفه

ایران  شاه درباري نیز تقدم نماینده فرانسوي را بر نمایندگان دیگر کشورها پذیرفتند و چون
 کمپـانی از سـه سـال معافیـت    نی خوشحال شده بود، موافقت کـرد  از هدایاي ارسالی کمپا
راي وزیـران ایـران   ب کمپانی فرانسوي، هدایاي تهیه شده ي هفرستاد. گمرکی برخوردار باشد

  :این هدایا عبارت بود از. دکربراي ایشان ارسال  را نیز
  

  هدایاي کمپانی فرانسوي به وزراي دربار
دراعظم، شیخ هدایاي ص

  خان علی
خانه،  هدایاي مفتش کل دولت

  میرزا طاهر
  ساالر هدایاي خوان

دو قطعه شال یا کمربند هنـدي  
  ؛بسیار نفیس

ابریشــم  ي هشــش عــدد عمامــ
  ؛باف زربفت و نقره

ــواري   ــاعت دی ــدد س ــک ع ی
  ؛کوچک

  ؛یک عدد ساعت جیبی
  ؛دوازده لیور چاي

  .هفده اونس عنبر اشهب

  ؛ديچهار توپ چیت نفیس هن
  ؛دو عدد عمامه

ــه 34 ــی در  قطعـ ــرف چینـ  ظـ
  ؛مختلف يها هانداز

  ؛سه لیور میخک
  ؛سه لیور دارچین
  ؛سه لیور چاي
  ؛سه لیور هل

  ؛سی لیور فلفل
  ؛پنجاه جوز بویا

  .نقد ي هاکو نقر 150

ــ  ابریشــم  ي هسـه عــدد عمام
  ؛باف زربفت و نقره
  ؛سه عدد کمربند

  ؛سه عدد ساعت جیبی
  ؛دوازده لیور چاي

 ؛اونس عنبر اشهب هفده
 .نقد ي هاکو نقر 500

  

  

                                                             
  .271و  267ـ265، صفحات سفرنامه شاردن .1

٢. The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East, vol. III, pp.٨١١ -٨١٠.  
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کمپانی فرانسوي، در ابتدا از پرداخت حق مخصوص درباریان امتنـاع   ي هظاهراً فرستاد
  1.لیره پرداخت کرد 10800کرد، ولی پس از تخفیفی که به او داده شد، حدود  می

 ،ایـران م کمپانی فرانسوي براي پیشرفت تجارت فرانسـه در  17/قه  11تا اواخر قرن 
» کـره  آبه«. اطر فعالیت رقباي دیگر بودخ انجام نداد که بخشی از آن بهاقدام رسمی دیگري 

توانسـت   این عمل می. ها همیشه مراقب ما بودند تا به ما آسیب برسانند هلندي«: نویسد می
عوامل کمپانی انگلیسی و  2».بندر یا ناخداي کشتی صورت گیرد از طریق دادن هدیه به شه

ي با تقدیم هدایایی به حاکم بندرعباس، مانع شلیک توپ هنگـام ورود سـفیر فرانسـه    هلند
  3.شدند

ـ  روز ورود سفیر به بنـدرعباس، در م وي، در  ي ههمچنین به گفت  ،حـاکم  ي ههمـانی خان
ـ   هر سه کمپانی حضور داشتند و ظاهراً هلنـدي  نمایندگانِ مناسـب بـر    ي ههـا در دادن هدی

  4.رقباي خود پیشی گرفتند
اجبـاري سـاالنه و   علت اختالف بر سر خرید ابریشـم   م به1687/ قه  1098در سال 

کـه بـه اشـغال     5متوقف شده بودبازرگانیِ کمپانیِ هلندي مدتی کاهش میزان خرید کمپانی 
شـوراي باتاویـا تصـمیم گرفـت بـا فرسـتادن        6.قشم از سوي کمپانی منجـر شـد   ي هجزیر
فـان  «م سـفیر هلنـد،   1690/قه  1011سال  در. ل کنداي به ایران، مشکالت را ح نماینده
طبق . به شاه تقدیم کردبسیار زیبا  چهار فیلِ شامل گرانبها یوارد ایران شد و هدایای 7»لینن

سفیر از دادن رشوه و پول به وزرا خودداري نکرد، دربار کـه   هرچند، »سانسون«اظهارات 
د، اسـت، متأسـف و پشـیمان نسـاز    داشـته   خواست او را به پاس هـدایایی کـه تقـدیم    می

او  این حال، اب 8.عملی نشد اما هایی شفاهی براي کاهش قیمت خرید ابریشم به او داد وعده
  :؛ از جملهاو توانست امتیازات بسیاري کسب کند
                                                             

 .294و  275 -247، صفحات 3، جسفرنامه شاردن. 1
٢. The Traveles of The Abbe Carrein India and The Near East, vol. III, p.٨١٦. 
٣. Ibid, pp.٨١٨ -٨١٧. 
٤. Ibid, pp.٨٠٥ -٨٠٤. 

 .20، صو بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان ایرانو  هلند اختالف تجاري. 5
  .172ـ171، صص سفرنامه سانسون. 6

٧. yohan van leenen 
  .188ـ187، صص همان .8
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عنـوان   تومان از مالیات و عوارض بـه  14400بخشش (معافیت از عوارض گمرکی . 1
  ؛)هدیه به مردم هلند

 داخت راهداري؛معافیت از پر. 2
 هزار تومان؛ حق صادرات و واردات اجناس به میزان بیست. 3
  1.بازرسی و تفتیش نشدن اجناس کمپانی هلندي. 4

هـا   هاي زیادي دریافت کردند و انگلیسی ها امتیازات و فرمان هرچند در این دوره فرانسوي
گذشـته بـه تجـارت     تـر از  تر ساختند و فعال هم موقعیت تجاري خود را در ایران مستحکم

 .ها باز هم از آنها پیشی گرفتند پرداختند، هلندي
  

  شاه سلطان حسین 
کمپانی انگلیس چون اقامت دائـم در اصـفهان داشـت،     ي هپس از مرگ شاه سلیمان، نمایند

 ،در ایـن دوره . بالفاصله بعد از جلوس شاه سلطان حسـین فـرامین جدیـدي از او گرفـت    
ـ  تسخیر بازار ایران، روند تدریجی و محافظهها براي  یورش جدید کمپانی سـابق را   ي هکاران

در نتیجـه، ضـریب   . شـدند  شدت فعـال  ها در ایران به کمپانی هاي کنار گذاشت و نمایندگی
   2.تجارت خارجی آنها با ایران افزایش یافت

اي به کمپانی انگلیسی داشت و کمپـانی از ایـن    برخی منابع، شاه توجه ویژه ي هبه نوشت
 در جریـان  .هاي جدیدي را دریافت کرد که متضمن کسب منافع بیشتر بـود  ریق نیز فرمانط

ه  1110انگلیسی در اصـفهان در سـال    کمپانیِ بازدید شاه سلطان حسین از دفتر نمایندگیِ
کمپانی به رؤساي خود در بنـدرعباس و سـورات نوشـت کـه امیـد       ي هم نمایند1699/ ق

گویا سلطان حسین که از . انی و رونق گرفتن تجارت آن داردزیادي به تثبیت امتیازات کمپ
هـزار  داده بـود  بندرِ بنـدرعباس دسـتور    این نمایندگی خوشش آمده بود، در فرمانی به شه

بـه آن   تومان انعام و دو هزار تومان در ماه بعد از بازدید شـاه از دفتـر نماینـدگی کمپـانی    
سـاختن   ي بـراي کسـب اجـازه   پـانی هلنـدي   هاي کم رغم تالش در مقابل، به .پرداخت کند

اي در بندرعباس و بازدید شاه از محل دفتر نمایندگی آنها در اصـفهان، شـاه بـه آنهـا      قلعه
                                                             

١. The Dutch and The Persian Silk Trade, p. ٣٥٤.  
  . 431ـ426، صص انقراض سلسله صفویه. 2
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بـا  یعنی رقیب خود، کمپانی هلندي،  ي هاز آن پس، کمپانی انگلیس به شیو 1.کرد توجه نمی
هنگـام تغییـر   خصـوص   انعـام و هـدایا بـه عوامـل دربـاري، بـه       پرداخت هر چـه بیشـترِ  

از بروز هرگونـه  ) م1715/قه  1126مانند اعتمادالدوله در سال (منصبان حکومتی  صاحب
ها، همچنـان   افغان ي هکه توانست تا هنگام حمل طوري کرد؛ به میاختالف با دربار جلوگیري 

  .دهد به فعالیت خود ادامه 
، نفوذاریـانِ بـا  تومان هدیه، بـه درب  1500م کمپانی هلندي 1695/قه  1106در سال 

نهایـت،   دربار داد و در سرایانِ و چند تن از خواجه) احتماالً محمد مؤمن( مانند وزیر اعظم
هـاي   لغو بـدهی  توان به اي جدیدي را از دربار دریافت کند که از جمله میه توانست فرمان

 ریشـمِ کمپانی بابت خرید ابریشم از ایران و در همان سـال، میـزان زیـادي اب    قبلِ سه سالِ
 فروش نرفتـه  به پیشنهاد بازرگانان ارمنی مقرر شد تمام ابریشم سلطنتیِ. کیفیت اشاره کردبا

به همـین منظـور، شـاه قـرارداد سـابق       2.در طی این سه سال، به کمپانی هلند تحویل شود
 .م را هم تأیید کرد1696/ قه  1107کمپانی در سال 

به کمپانی تحویل دهد، حکومـت ایـران   در اواخر همین سال که شاه نتوانست ابریشمی 
ابریشم به کمپانی متوقف شـود و در ازاي آن، کمپـانی سـاالنه     پیشنهاد کرد تحویل اجباريِ

اما کمپـانی ایـن پیشـنهاد را نپـذیرفت و     . کش کند حجم مشخصی از کاالها را به شاه پیش
هوگ «م با 1701/قه  1112در سال . ایران فرستاد دیگري به ي هنمایند ،براي حل مسئله

  :سفیر هلند قراردادي امضا شد که شامل مفاد زیر بود  ،»کامر
 ساالنه؛ کشِ پیش تحویلِ صد عدل ابریشم در مقابلِ ي هخرید ساالن. 1
2 .آزاد در سراسر کشور؛ دادوستد 
   3.تومان و معافیت از عوارض گمرکی 20000حق واردات یا صادرات کاال به میزان . 3
  

                                                             
  .18ـ17صص  ها در خلیج فارس، منافع انگلیسی؛ 459ـ457همان، صص  .1

٢. The Politics of Trade in Safavid Iran, pp. ٢٠٩ -٢٠٨.  
  .21ص اختالف تجاري هلند و ایران،. 3
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  کمپانی هلندي به دربار صفوي ي هنکش ساال پیش
  )برحسب پوند(وزن   کاال
  60000  شکر
  6720  قند
  864  هل
  864  میخک
  1704  دارچین
  1704  فلفل

  144  چوب صندل سفید
  48  جوز هندي شکرآلود

  10  جوز هندي
  1/ 3  گل جوزهندي یا بسباسه

  6/ 5  چوب عود
  20  چوب چینی ي ریشه

  24  میخک شکرآلود
 9/1280 معادلپوند  8/2561  جمع

  کیلوگرم
  )21اختالف تجاري هلند و ایران، ص: منبع(   

  

در کمپـانی  کـه   طـوري  شد، به طور مرتب به کمپانی تحویل نمی ایرانی به از آن پس، ابریشمِ
اما کمپانی موظف . ابریشم خود را دریافت کرد ي هم آخرین محمول1714/قه  1125سال 

 ي هسـک (در مقابل، صدور دوکـا  . را به دربار صفوي تقدیم کند خود ي هساالن کشِ بود پیش
  .افزایش یافت  از ایران توسط کمپانی) طال

بندرِ بنـدرعباس و مسـتأجر    ههاي مکرر ش م در پیِ شکایت1706/قه  1117در سال 
 ،دوکا توسط کمپـانی هلنـدي، شـاه در فرمـانی     ي هبیش از انداز از صادرات 1،کل گمرکات

                                                             
) خـان  علـی  شـیخ (صورت اجاره بـه صـدراعظم    از زمان شاه سلیمان به طبق اظهارات شاردن، گمرکات. 1

، 3، ج شاردنسفرنامه : نک. طور قطع این مسئله تا اواخر حکومت صفوي ادامه داشت واگذار شده بود که به
 .318ص 
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مرسوم بود که  ،پیش از این 1.یرانی را از خرید اجناس وارداتی هلند ممنوع کردبازرگانان ا
البتـه، پـس از هـر قـرارداد      2.کردند  التجار معامله می ها در بازار ایران، فقط با ملک کمپانی

داد تا روابط مناسب خود را با آنها  مهم شکر و پارچه هدیه می فروش، کمپانی به بازرگانانِ
ه  1123با اعتراض مجدد مستأجر کل گمرکات، شاه در فرمان دیگري در سال  3.حفظ کند

براي جلوگیري از بازرسـی  . هاي کمپانی را صادر کرد م مجوز بازرسی از کاروان1712/ق
 14000کمپانی، با کمک اعتمادالدوله، مبلغ  ي هنمایند  4»پیتر مکار«و بروز مشکالت بعدي، 

  5.مان لغو شدتومان به شاه قرض داد و این فر
. توانست بر تراز بازرگانی ایـران تـأثیرات سـویی بگـذارد     بدون شک، این اقدامات می

خصوص از سوي کمپانی هلنـدي ـ کـه     و گاهی قاچاق آنها از کشور، به 6صدور مسکوکات
م بیشترین میـزان مسـکوکات، یعنـی در    1712ـ1701/قه 1112ـ1123هاي  در طی سال

که دربـار   اي در شرایط بحرانی ـ7ریق بندرعباس صادر کرداز ط رادوکا  1764600حدود 
بـه پـول نقـد داشـت،     نیاز بسـیاري  براي تأمین احتیاجات حکومت و مبارزه با شورشیان 

  .تدریج حکومت صفوي را با بحران مالی مواجه ساخت  به
به دربار سـلطان حسـین اعـزام     8»فابر«م هیئتی به ریاست 1704/قه  1115در سال 

هاي فراوانـی از سـوي لـویی چهـاردهم در کـاخ       مان با عزیمت این هیئت، هدیههمز 9.شد
از قبیل هواسـنج و ابـزار   (سازي  انواع محصوالت ساعت: از جمله آوري شد، ورساي جمع

دیواري گوبلن  ي همانند پرد بافتنی هاي مفرغی، تابلوهاي نقاشی، آثارِ فرآورده ،)گیري اندازه
پـس از  . اما سفیر در شهر ایروان درگذشت 10.دو توپ کوچکو  ،انگیز هاي شگفت با طرح

                                                             
 .22، صاختالف تجاري هلند و ایران. 1
 .34و  31ـ30، صفحات اولین سفراي ایران و هلند. 2
  .27ـ25همان، صص . 3

٤. Piter Macare  
٥. The Politics of Trade in Safavid Iran, p. ٣١٢. 

امـا در  . گرفـت  البته صدور مسکوکات در دوران حکومت شاهان قبل از سلطان حسین نیز صورت مـی . 6
دوران شاه سلیمان افزایش یافته و در دوران حکومت سلطان حسین با دریافـت مجـوز رسـمی از دربـار،     

 .رسد ه اوج خود میصدور آن ب
  .91، صاختالف تجاري هلند و ایران. 7

٨. S. J. Faber  
٩. Carmelites, vol. I, p. ٥٣٥. 

سرگذشت و سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شـاه سـلطان حسـین    (سفیر زیبا ، )1370(ایوان گرس، . 10
  .57ـ56اصغر سعیدي، تهران، دانشگاه تهران، صص  علی ي   ترجمه ،)صفوي
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و بـا تقـدیم   ا 1.هیئـت فرانسـوي وارد اصـفهان شـد     ي هدر مقام نمایند »ویکتور میشل«آن 
ار فرانسوي و خرید و فروش هـر  تج هدایاي پادشاه فرانسه، توانست براي رفت وآمد آزاد

  2.ربار بگیرداز د هایی مانکاال و اجناس فرانسوي در ایران فرنوع 
انگلیس و هلند مبالغ گزافی را بـراي جلـوگیري از پـذیرش      ،»ها کارملیت«به گزارش 

 3ها دسیسه ي هاما سرانجام خسته از هم. سفیر فرانسه و رسیدن پیام او به دربار هزینه کردند
ماده امضا شد که اولـین قـرارداد    31م قراردادي در 1708/ قه  1119در سال  3ها دسیسه
 :ترین مفاد این قرارداد به شرح زیر است مهم. فرانسه بودایران و  رسمیِ
  عوارض گمرکی؛ ي همعافیت پنج سال. 1
 ؛)در صورت به همراه داشتن پانصد بار کاال(معافیت از عوارض راهداري . 2
تومـان، واردات   21000مقداري طال و نقره بـه بهـاي    ي هواردات یا صادرات ساالن. 3

هزار تومان، واردات کاالهایی از عثمانی مانند پارچه فاستونی  کاالهاي هندي به بهاي هفت
. تومـان  14000و واردات کاالهایی که شباهتی به کاالهاي هندي نداشته باشـد، بـه بهـاي   

  شود؛ واردات بیش از این مبالغ مشمول ده درصد عوارض گمرکی می
  4.حق قضاوت کنسولی. 4

وانسته است با پرداخـت هـدایاي بیشـتر،    دهد که کمپانی هلندي ت این قرارداد نشان می
  .ِ رقیب خود به دست آورد بیشترین امتیاز را نسبت به دو کمپانی

مفاد اولین قرارداد رسمیِ سه کمپانی مذکور قابل تأمل است؛ چـرا کـه بـراي    از برخی 
سیاسی  ي هاول آنکه تا آن روزگار، اعزام نمایند ي هنکت. شد نخستین بار در ایران مطرح می

تـدریج   هرچند این امر هرگز عملی نشد، بـه . استقرار دائم آنها در ایران مطرح نبوده است و
. هاي بعد فراهم کرد انگلیس و فرانسه در دوره زمینه را براي استقرار دائم نمایندگان سیاسیِ

ـ      کا ي همسئل ،دیگر آنکه هـا بـراي    کـه انگلیسـی    پیتوالسـیون یـا حـق قضـاوت کنسـولی 
ــ هرچنـد در ظـاهر، امتیـاز تجـاري بـراي بازرگانـان         ایران مطرح کردنددر بار  نخستین

                                                             
١. Carmelites, vol. I, p. ٥٣٥.  

تهران، ، )از جالیریان تا پهلوي(صد و پنجاه سند تاریخی  یک، )1348(، )به کوشش(مقامی  جهانگیر قائم. 2
  .68ـ66صص  ،ارتش شاهنشاهی ایران

٣. Carmelites, vol. I, p. ٥٣٦. 
  .528ـ527صص   ،انقراض سلسله صفویه؛ 292ـ291، صص اسناد پادریان کرملی. 4
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مداخلـه در امـور قضـایی و     ي ههـا نیـز اجـاز    اي شد تا دیگر دولت شد، زمینه محسوب می
  . ایران را به خود بدهند تدریج سیاسی، نظامی و اقتصاديِ به

داغستانی   خان علی م فتح1715/ قه  1126سال  خان اعتمادالدوله در با مرگ شاهقلی
خصوص صادرات و واردات  ها، به وي بر فعالیت کمپانی. مقام اعتمادالدوله منصوب گشت  به

درنتیجـه، عوامـل آنهـا کوشـیدند از طریـق یکـی از مقامـات        . کرد آنها نظارت بیشتري می
ه ولی ب. انعام برایش بفرستند صاحب فرمان سلطنتی، پنجاه تومان نام میرزا رفیعا، درباري به

ـ   یهر دلیل، انگلیس بـه علـت    ،هـا  هلنـدي  ي هها بیشتر مورد توجه او قرار گرفتند و بـه گفت
از جمله حمـل و نقـل اجنـاس     مسکوکات و تقلب در صادرات، ي هصادرات بیش از انداز

وجود  هلندي به مشکالت زیادي براي کمپانی  ،بازرگانان خصوصی با پرچم کمپانی انگلیس
  . آورد

. دادپیشـنهاد  د عدل ابریشم را در ازاي معافیت از عـوارض بـه آنـان    ایران خرید سیص
هاي کمپانی براي جلب اعتماد والی فـارس و تهدیـد اعتمادالدولـه مبنـی بـر       رغم تالش به

دوکـاي طـال را    6900خروج از ایران، کمپانی ناچار شد بـراي رفـع ایـن مشـکل، مبلـغ      
فهرسـت ایـن   . نظر کند این درخواست صرفصورت انعام بین درباریان تقسیم تا دولت از  به

دوکا، میرزا رفیعـا   800دوکا، مستوفی خاصه  6000اعتمادالدوله : به این صورت بود ،انعام
  1.دوکا 50دوکا و میرزا رفیعا صاحب فرمان سلطنتی  50مهردار سلطنتی 

ـ  رسـمیِ  ي ههمچنین اعتمادالدوله براي جلوگیري از تقلب، درخواست کرد سیاه  ي هکلی
 ي هخـود قـول داد سـند مهرشـد     ي هنوب به واردات کمپانی به ایران به او تحویل داده شود و 

از آن پـس، اعتمادالدولـه   . به باتاویا تهیـه کنـد   ر را در خصوص میزان صادرات ایراندربا
عوامل کمپانی انگلیسی نیـز بـراي رفـع    . خود را از کمپانی هلندي اعالم کرد کاملِ حمایت

ـ  ازهرگونه اتهام  ویژه که اعتمادالدوله آنها را هم بـه تقلـب در صـادرات و واردات     به  خود 
ـ انعام بیشتري براي ایـن دو   داد آنها با ایران را خواسته بودمتهم کرده و تجدیدنظر در قرار

  2.فرستادند) اعتمادالدوله و مستوفی خاصه(مقام عالی 

                                                             
 .81-80و  61ـ6.، صفحات اختالف تجاري هلند و ایران؛ 519همان، ص. 1
 .95ـ94و  70همان، صفحات . 2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            27 / 32

https://chistorys.ir/article-1-330-en.html


  7شماره  ،مطالعات تاریخ فرهنگی   54

قراردادي با دولت فرانسه در م محمدرضا بیگ، سفیر ایران، 1715/قه  1126در سال 
کمپانی فرانسوي نیز همانند دو کمپـانی دیگـر، از    ،طبق این قرارداد. ورساي به امضا رساند

شت محمدرضـا بیـگ،   در بازگ. امتیاز معافیت از عوارض راهداري و گمرکی برخوردار شد
ـ  اره مخمـل  بزرگ، چندین قـو  یتخته فرشـ هدایایی شامل   پادشاه فرانسه  لویی چهاردهم 

توري، چند تابلو نقاشی، تعـداد زیـادي سـاعت،     ي ههاي متنوع، مقداري پارچ اعال به رنگ
نشان و چند جلد کتاب نفیس با جلدهاي مـذهب بـراي شـاه ایـران      دینِ الماسزمرّ ي هجغّ

ماده به تصـویب   21م در 1722/قه  1133ورساي در سال ي هدر نهایت، عهدنام 1.فرستاد
  :مذکور به شرح زیر بود ي هعهدنامترین نکات  مهم 2.ددربار صفوي رسی

واردات هر نوع جنس اروپایی و هندي به ایران و صادرات آن از ایران و معافیت از . 1
  پرداخت عوارض گمرکی؛

 محدود نبودن صدور اسب؛. 2
  ها از پرداخت مالیات سرانه؛ معافیت فرانسوي. 3
 فارس؛ اصفهان و بنادر خلیجدر  ويمنازلی براي تجار فرانس ي هتهی. 4
  3.در دربار ایرانو نمایندگان بر تمام سفرا  و نمایندگان تجاري فرانسهتقدم سفیر . 5

شـاه سـلطان    ،بعد از عقد این قرارداد، براي تأمین رفاه حال سـفیر و تجـار فرانسـوي   
  4.ـ صادر کرد خصوص فارس به هم خطاب به حکام ایاالت مختلف ـ هایی را حسین فرمان
سـلطان    اعظـم شـاه   خان داغسـتانی، وزیـر    علی عوامل کمپانی فرانسوي، فتح ي هبه گفت
کوشـید بـه    داشت و مـی  دوست می ها را خصوصاً و فرانسويها را عموماً  اروپایی«حسین، 

شاید به همین علـت بـود کـه ایـن کمپـانی       5».آنها بیش از دیگران امتیازات تجاري بدهد
                                                             

مطالبی چند درباره سفارت محمدرضابیگ سفیر شاه سلطان حسین به دربار «، )1353(بخش،  احمد تاج. 1
 .384ـ383، صصسفیر زیبا؛ 39، ص2، ش9، سال هاي تاریخی بررسی، »لویی چهاردهم

 ،تهران ،.)ق. ه 1105ـ1135از ( ناسناد و مکاتبات سیاسی ایرا ،)1363(، )به کوشش(عبدالحسین نوایی . 2
 .44، صمؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .540ـ539، صص انقراض سلسله صفویه. 3
، صـص   5، سـال سـوم، ش  هاي تـاریخی  بررسی، »فهرست اسناد دوره صفوي« ،)1347(بابا بیانی،  خان. 4

  .202ـ198
   .543، صانقراض سلسله صفویه. 5
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هرچند فعالیـت تجـاريِ   . دو کمپانیِ انگلیسی و هلندي کسب کند توانست امتیازاتی بیش از
  . آمیزي نداشت موفقیت

آخرین سفیر رسـمیِ کمپـانی هلنـدي،     1»جان جوزکتالر«م 1716/قه  1127در سال 
بایسـت از پرداخـت    وي مـی  ،شوراي باتاویا طبق دستورِ. براي رفع اختالفات به ایران آمد

کوشید بازرگانان را وادار به پرداخت دوکـا   کرد و می عوارض بر صدور دوکا خودداري می
 ،همچنـین . پرداخت بـرات را بگیـرد   ي هبهاي کاالهاي کمپانی کند و جلوي شیو در عوضِ

حکومت از میزان صـادرات و واردات کشـور،    اطالعیِ هاي خود مبنی بر بی استدالل با باید
باس متوجه شد که بازرگانـانِ  عاو در بندر 2.کرد از پرداخت هرگونه عوارض خودداري می

ها، شرایط معامالت را  فروش، طبق توافق قبلی با یکدیگر، قصد دارند با کاهش قیمت عمده
دفـاتر بازرگـانیِ    از آن گذشته، اعتمادالدوله هم خواسـتار بررسـیِ  . به نفع خود تغییر دهند

میـرزا نورالـه،    توسـط   اموال بانیان هندي ي هکمپانی شده است که  به علت ضبط و مصادر
سفیر، پس از مذاکرات مفصل بـا مقامـات   . با آن مخالفت کرد» کیتالر«بندرِ بندرعباس،  شه

 ،بنابراین. شدنی نیست مختلف درباري، متوجه شد که اختالفات کمپانی و دربار صفوي، حل
میم این رو، تصـ بهترین نوع سیاستی که باید در پیش گیرد، کدام است؟ از که کوشید دریابد 

 3.اختالفات را با دادن پیشکشی کالن هموار سازد حلِگرفت راه  
م مبلـغ هـزار تومـان بـه اعتمادالدولـه،      1717/ قه  1128در نهایت، کیتالر در سـال  

. مستوفی خاصه و دیگر مقامات حکومتی انعـام داد و پـنج فرمـان از شـاه دریافـت کـرد      
غیـر از  . کش سـاالنه بـود   پرداخت پیش ترینِ این امتیازات، حق تجارت آزاد در مقابلِ مهم

را نیـز تاییـد   ) »هوگ کـامر «م با 1701منعقد شده در سال (آن، شاه قرارداد سابق کمپانی 
  .شود که آخرین قرارداد با دربار صفوي محسوب می 4کرد

هر چند، در این روزگار هر سه کمپانی امتیازاتی بسیار بیش از گذشته دریافت کردنـد،  
رشوه دادن به مقامات درباري در این دوران بیشتر از امضـاي قـرارداد    تأثیر رسد نظر می به

توانست بیش از نوزده نـوع فرمـان از    در غیر این صورت، کمپانی انگلیسی نمی. بوده است
                                                             

١. J. J. ketelaar 
  .95ـ91، صص اختالف تجاري هلند و ایران. 2
 .121ـ112همان، صص. 3

٤. the Politics of Trade in Safavid Iran, p. ١١٦. 
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خـود در سـال    ي هکه تغییراتی در اولین قرارداد منعقد شاه سلطان حسین دریافت کند، چنان
خوب با مقامـات دربـاري، در هـر شـرایط      ي هین، حفظ رابطبنابرا. وجود آورد م به1627

ها اهمیت زیادي داشت؛ چرا کـه پرداخـت هـدایا همیشـه بهتـرین راه       خاص، براي کمپانی
گیري از بروز مشکالت محسـوب   مناسبات تجاري آنها با حکومت صفوي و پیش گسترشِ

  .شد می
شدت با کمبود نقدینگی بـراي   ها به ایران، حکومت صفوي که به افغان ي هبا شروع حمل

شاه در چندین نوبـت،  . ها وام خواست پرداخت مواجب سربازان مواجه شده بود، از کمپانی
در قبـال  ) خـان داغسـتانی   علـی  فـتح (التجار و اعتمادالدوله  قلی بیگ، ملکاز طریق محمد

مـانی تقاضـا   هاي دو، سـه هـزار تو   ها و جواهرات گرانبها، وام وثیقه، شامل مروارید ي هارائ
هاي مختلف، از جمله رکود بازرگانی، از این کـار   ها هر بار به بهانه اما مدیران کمپانی. کرد

یافـت، ایـن تقاضـاها بیشـتر      اصفهان ادامه مـی  ي هبه همان نسبت که محاصر. سر باز زدند
در نهایت، کمپانی هلندي پس از دریافـت فرمـانی تجـاري بـا اختیـارات تـام در       . شد می

یـک  حـدود  ـ  تومان  20000ردات کاال به ارزش واصادرات و  خصوص آزاديِ ، بهتجارت
و صادرات سـکه، دوکـا، عباسـی یـا محمـودي، بـدون        ـ فلورین 850000میلیون پوند یا 

   1.هزار تومان وام به شاه پرداخت 55تا  40پرداخت عوارض گمرکی، مبلغ 
محمود افغـان بـراي توقـف    . رفتندها هم در تنگناي شدید قرار گ در این شرایط، کمپانی

 50تومـان نقـد و    40000تومان از کمپانی هلندي،  176000اي در حدود  جریمه ،تجارت
 کـه  چنـان  2؛تومان از کمپانی فرانسوي دریافـت کـرد   60عدل پارچه از کمپانی انگلیسی و 

ل آن ایران نمایندگیِ خود را در اصفهان تعطیل کرد و عوام رناچار، دفات کمپانی فرانسوي به
نمایندگی خود را در اصفهان تعطیل کرد و عوامـل   رکمپانی انگلیسی نیز دفت. را ترك کردند
  . عباس برگشتند آن به بندر

                                                             
ـ 220و 213، 175، صـفحات  برافتادن صفویان و برآمـدن محمـود افغـان   . 1 ؛ پطـرس دي سـرکیس   226ـ

محمد مهریار، اصفهان، چاپخانه محمـدي،    ترجمه ،)هاي گیالننتز گزارش(سقوط اصفهان ، )1344(گیالننتز، 
  ؛ 94ـ93صص

Hanway, Jonas, n.d, The Revolutions of Persia  (١٧٤٧-١٦٨٧), London: s.n, p.١٧٨. 
  .96ـ95صصسقوط اصفهان،  .2
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  نتیجه
متقابل میـان   احترامِ ي هدهند هرچند دادن هدیه امري مرسوم در روابط بین کشورها و نشان

هـا،   که دادن پیشکش از سـوي کمپـانی  رسد  آنان بود، با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می
دست آوردنِ امتیازات بیشتر، تثبیت  نبود، بلکه براي به ها نها براي اداي احترام و انجام رسمت

  . گرفت موقعیت تجاري خویش و خارج کردن رقیب از صحنه صورت می
ها در مشرق زمین افـزوده شـده اسـت،     کمپانی ي همچنین، هر چه بر مدت کار و تجربه

در ضمن، در زمـان  . اند از این روش براي رسیدن به اهداف خود سود جویند تر توانستهبیش
کـه   کار به جایی رسید ،و در واقع شدت یافتاین رویه  ،شاه سلیمان و شاه سلطان حسین

برعکس، با دادن . اصطالح، پیشکش، انجام هیچ کاري ممکن نبود بدون پرداخت رشوه یا به
هـاي پرسـود و    صادرشـده، بـه تجـارت    هـاي  خالف فرمانبر شد حتی می مناسب ي هرشو

  .هاي غیرقانونی، مانند قاچاق برخی کاالها و سکه پرداخت فعالیت
در نتیجـه،  . تـرِ دولتـی را در پـی داشـت     گیرانـه  هاي سخت چنین اعمالی، طبعاً سیاست

اه سازند و بـا  کوشیدند افراد بیشتري را با خود همر افزودند، می ها بر میزان رشوه می کمپانی
اعمال نفوذ در دربار و توسـل جسـتن بـه مقامـات دربـاري، بـه سـمت کـاهش یـا لغـو           

دادنـد،   ها بـه درباریـان مـی    هایی که کمپانی رغم پیشکش  البته، به. ها گام بردارند محدودیت
هـاي درباریـان،    طلبـی  آنها با حکومت همیشه خالی از دغدغه نبود، چه بسا زیاده ي هرابط

  .کرد نها را دو چندان میمشکالت آ
ها از این امـر سـوء اسـتفاده و     دربار باعث شده بود کمپانی حال، عملکرد ضعیف به هر

ها ـ که دخالـت و    توان گفت که پیشرفت تجاريِ کمپانی مسلماً می. برداريِ سیاسی کنند بهره
تر شده  آسان با توسل به پرداخت رشوه و پیشکش ـ سیاسیِ بعديِ آنها را در پی داشتنفوذ 
  .بود
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 و مآخذ منابع
 .8احمد توکلی، ج ي  ترجمه ،فرهنگ ایران زمین ،»سفرنامه« ،)1339( ،استودارتـ 
ي ویلم فلور، به کوشش داریـوش مجلسـی و حسـین ابوترابیـان،      ترجمه سفرنامه، ،)1356(اسمیت، یان، ـ 

 .کتابخانه طهوري ،تهران
بنیـاد   ،تهـران ، )هـاي پادشـاهان صـفوي    حکم(اد و منابع تاریخی اسن ،)1380( ،)کوشش به(افشار، ایرج ـ 

 .موقوفات دکتر محمود افشار
 .نا بی جا، ي علی میر سعید قاضی، بی ، ترجمهفارس ها در خلیج منافع انگلیسی ،)1367( امین، عبداالمیر،ـ 
 .راتی و فرهنگی ابتکارسازمان انتشا ،تهران، احمد بهپوري  ترجمه ،سفرنامه ،)1363( ،آدام ،اولئاریوسـ 
 .نا بی ،جا ، بیبریتانیا بنیاد روابط سیاسی دائم بین ایران و ،)تا بی( ،یوید، داوونـ 
 .1ش  سال اول، ،دانشکده ادبیات تهران ،»بخشی از تاریخ دیپلماسی ایران«، )1332(بابا،  بیانی، خانـ 
سال  ی،هاي تاریخ بررسی ،»ارت موسی بیگروابط ایران و هلند در زمان سف« ،)1349(،  ــــــــــــــ 
 .6ش ،  5
 .5، ش 3، سال »هاي تاریخی بررسیفهرست اسناد دوره صفوي، « ،)1347(،  ــــــــــــــ 
مطالبی چند درباره سفارت محمد رضا بیگ سفیر شـاه سـلطان حسـین بـه     « ،)1353(تاج بخش، احمد، ـ 

 .2، ش 9، سالهاي تاریخی ، بررسی»دربار لویی چهاردهم
 .مطبعه برادران باقرف ،تهران ،کتاب تاورنیه ، )1323( تاورنیه،ـ 
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهرانا، الدین شف شعاعي  ترجمه ،سفرنامه ،)1348(، پیترو ،دالوالهـ 
  .چاپخانه دولتی ایران ،، تهرانلغت نامه ،)تا بی( دهخدا، علی اکبر،ـ 
 .نیما ،، تبریزها ها و سنجش نگ تاریخی ارزشفره ،)1367(دیانت، ابوالحسن، ـ 
ي دکتر تقـی تفضـلی،    ترجمه ،)وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوي(سفرنامه  ،)1346(سانسون، ـ 

 .سینا ابن تهران،
 ،تهـران  ،)بازمانده از عصر شاه عباس صفوي(اسناد پادریان کرملی  ،)1383( ،)کوشش به( منوچهر، ستودهـ 

 .میراث مکتوب
 .امیرکبیر ،تهران ،محمد عباسیي  ترجمه ،نامه سیاحت ،)1335(، ژان، شاردنـ 

 .کوشش علی دهباشی، تهران، نگاه ي آوانس، به ترجمهسفرنامه،، )1362(ـ شرلی، آنتونی و رابرت، 
 .4ش ، روزگار نو ،»آغاز مناسبات سیاسی و تجارتی بین ایران و انگلستان« ،)1945( ،چارلز ،فاستـ 
 ،)کمبریجپژوهش دانشگاه (ن دوره صفویان تاریخ ایرا، »تجارت در دوره صفویان« ،)1384(یر، رانلد، فرـ 

 .جامی ،تهرانیعقوب آژند، ي  ترجمه
، و بازرگـانی هلنـد در عصـر افشـاریان و زنـدیان      ایـران و  هلنـد  اختالف تجاري ،)1371(فلور، ویلم، ـ 

 .توس ،ي ابوالقاسم سري، بخش اول، تهران ترجمه
ي ابوالقاسـم   ترجمـه  ،)به روایت شاهدان هلنـدي (اشرف افغان بر تختگاه اصفهان  ،)1367(ــــــــــ، ـ 

 .توس ،سري، تهران
، بوترابیـان اکوشش داریوش مجلسـی و دکترحسـین    به ،اولین سفراي ایران و هلند ،)1356(ــــــــــ، ـ 

 .خانه طهوري کتاب ،تهران
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