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چکیده

انطباق نظریات جامعهشناسی با موضوعات تاریخی ،با دشواریهاایی

که دارد ،کاری است که تااریخنگااری جيیاي بایاي بارای وویاایی
ورهيااا ا فقا نقاار ر یاايادهای تاااریخی درواايگ رياارد ا ن ااای

مطالعات رش ههای دیگر ،به یژه جامعهشناسی ،اس فاده کني .در ایا

راسا ا ،تئااوری سيسا ی جایگاااه می اای در تبيااي

تحلياار مناسااب

 .1دانشااايار رااار ه تااااریخ دانشا ا يهی ادبياااات علاااون انساااانی دانشاااگاه و اد اسا ا می ،ا اااي ن ا ا وبااااد
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 .3دانش وی دک ری رش هی تاریخ دانشگاه و اد اس می ا ي ن
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ر یاايادهای تاااریخی دارد .در ایا مقالااه ،ا نگاااه تئااوری سيسا ی
ر اب ت اری ایران ک پانی هني شرقی انگلس ان در د رهی نيیاه

را بررسی میکنيم تا ن ای رونارون ارتباط ای د سيس م را ار یابی
ن ایيم؛ بنابرای  ،قراردادهای م وب ميان طارفي را اساا

ار یاابی

قرار دادهایم .در ای وژ هگ ،نشان میدهيم که د لت ني شرکت
انگليسی در رابطاهی ت ااری ،اهاياس سياسای را دنباا مایکردناي.

کریم خاان امياي ار باود کاه ا راه ت اارت باا شارکت هناي شارقی
انگليس ،ض

ر نق ت ارت کسب دروماي ،بباات امنيات را باه

کرانههای ایرانای خلاي فاار برررداناي درمقابار ،شارکت هناي
شرقی بری انيا میخواست منافع ت اارت باا خلاي فاار را باه خاود
اخ صاص دهي سایر رقيبان ار وایی را ا ای منطقه بير ن کناي .در

ای ا بررساای ،اهااياس ،ن ااای

وياماايهای سياساای اق صااادی ای ا

رابطهی ت اری برای طرفي را مشخص خواهيم کرد.

واژگان کلیدی :تئوری سيس ی ،ت ارت ،د لت ني ،ایران ،خلي

فار  ،ک پانی هني شرقی انگليس.
 .1مقدمه

موضوع بحث اضر ،بررسی ر اب ت اری ایران ک پانی هني شرقی انگلسا ان در د رهی
نيیه ،براسا

تئوری سيس ی است .اب يا برای ر ش شين ذه خواننيه درمورد موضاوع

اصلی ،مفاهيم تش يردهنيهی عنوان بحث را بررسی مایکنايم .در این اا ،منظاور ا ر ابا
ت اری ،ه هرونه مبادله ی کاا

خايمات مياان طارس ایرانای ن اینايران ک پاانی هناي

شرقی انگليس ،اعطای ام يا  ،اجا هی تأسيس دف ر ن اینيری ،ق کش يرانی ،اجا هی عبور
کا

کار انهای ت اری ،معافيت ا ورداخت عوارض ر رکی  ...است .باا و ردن قياي

ایران د رهی نيیه ک پانی هني شرقی انگليسدر عنوان مقاله ،رذشا ه ا محاي د کاردن
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دایرهی مانی م انی بحث ،مصياقی عينی معلون برای موضاوع اراهاه دادیام

ميناهی

بررسی موضوع را فراهم کردیم.
سيس م عبارت ا م وعه اجاایی اسات کاه باا هام کانگ

اکانگ ارتبااط م قابار

دارني .نگرش سيس ی ،سا مان را بهصورت یک کار یاک سيسا م ماینگارد کاه بارای
درک شااناخت ایاا کاار ،شااناخت اجاااا
کنگهای ميان اجاا

عناصاار تشاا يردهناايهی ون ر اباا

عناصر ضر ری است .ويگ ا وارداخ باه موضاوع ماورد مطالعاه،

بایي به مواردی اشاره کنيم تا چگونگی سا مانيهی ای تحقيق را ر ش ن ایيم.
قرن د ا دهم ه ری ،د ران بیبباتی وشوب در تاریخ ایران است .د لات نيیاه کاه
در ني هی د ن قرن د ا دهم بر ایران

ومت میکرد ،هررا ن وانست بهطور کامر کشاور

را در اخ يار بگيرد نارایر شيوهی غالب مرسون

ومت ایران را وذیرفت .کاریم خاان

ني ،بهعنوان تنیا اکم مق اير بابباات سلسالهی ناي ،کوشايي ا راه ت اارت ،بخشای ا
نابسامانیهاای ایاران را ساامان دهاي
خلي فار

اک يات ایاران را بار کراناههاای شا الی جاایار

اع ا کني.

تاکنون نسبت به بررسی ر اب ت اری ایران ک پانی هناي شارقی انگلسا ان در د رهی
نيیه ،براسا

تئوری سيس ی ،تحقيق مس قلی صورت نگرف ه اسات .نوشا ههاای تااریخی

مرتب با ای موضوع د ره را بهصورت یر دس هبنيی میکنيم:
 .1برخی ا ای تأليفات درمورد تاریخ سلسلهای ایران در د رهی ني هس ني کاه بخشای
را به ر اب خارجی ،ا ج له رابطه با ک پانیهای ار وایی ،اخ صاص دادهاني.
 .2موضوع ش اری ا ای ک ابها خلي فار

است که مطالبی نيا درمورد ر اب ایران

ک پانیهای ار وایی در قرن د ا ده ه.ق (ه يه ن) و ردهاني.
 .3برخی ا ک ابها یا مقا ت به بحث ر اب خارجی ایران میوردا ني.
تا چني سا ويگ ،تاریخنویسان ایرانی ا نظریههای جامعهشناسان در تبيي تاریخ ایاران،
بهنيرت اس فاده میکردناي؛ ا ایا ر  ،تصا يم رارف يم روشاهای ا تااریخ ایاران در عصار
اک يت نيیه را براسا

نظریات تئوریهای عل ای بررسای کنايم ا ن اای مطالعاات

علون دیگر ،در مطالعهی تاریخ بیره ريریم.
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ورسگهای وژ هگ عبارتاني ا :
 .1چرا کریم خان ني ،اب يا به ای اد رابطه با شرکتهای ار واایی ت ایار یاادی نشاان
میداد درمقابر نيا ون شرکتها چنان رغب ای بارای واور در با ارهاای ایاران خلاي
فار

ا خود نشان میدادني که ی اضار بودناي باا رقيباان ار واایی یاا نير هاای محلای

ب نگني؟
 .2ر اب ت اری ایران با ک پانی انگليسی چه با ده ن ای ی برای هرد طرس داشت؟
ای وژ هگ نشاندهنيهی تأبير چني م غير بر موضاوع اسات .م غيار ا

ا ضااع سياسای

ایران تأبير ناامنی وشوبهای داخلی کشور بار ر ابا ت ااری ایاران اسات ،م غيار د ن
وم گر کرانههاای شا الی خلاي فاار

سياستهای د لت ني خانيانهای

در ای ااد

رابطه با شرکتهای ار وایی است ،سياست شارکت هناي شارقی انگلايس نسابت باه رقيباان
ار وایی،
داخلی

ومت ني

ان محلی کرانههای خلي فار

م غيار ساون

ضاعيت تولياي

ضع مالی مردن یا بهعبارتی ،مياان کشگ با ار مصرس ایران ،م غير چیارن است.

د لت ني نير های اضر در خلي فار

امياي ار بودناي باا دههاای فعاليات سيسا م

اق صادی -ت اری در منطقه بهرونهای باشي که باه تح ايم واور وناان در منطقاه بقاای
وم شان یاری رساني .فرضيهی اصلی تحقيق ای است کاه

ومات ناي مایکوشايي ا

طریق ر اب ت اری باا ک پاانی هناي شارقی انگلايس ،موقعيات سياسای
دربرابر ميعيان

ان محلی مخال

(ميرمینا ،م علای شااه  )...تثبيات

ومات خاود را
ميناهی رشاي

ت ارت را فراهم کني .ک پانی هني شرقی انگليس نيا اميي ار بود بهک ک ای رابطه ،امنيات
ت ارت خود در خلي فار

را تو ي

انحصار ت اارت منطقاه را باهدسات ريارد .بارای

و مون ای فرضيه ،ا منابع ک ابخانهای اس فاده کردیم.
محااي دهی مااانی تحقيااق ،د رهی

وماات خاناايان نااي باار ایااران ا سااا  1163تااا

1209ه.ق (1795 -1750ن) اساات .ایاا تحقيااق شااامر د قساا ت اساات؛ در قساا ت ا
نظریهی سيس ی را معرفی میکنيم در قس ت د ن به مطالعهی ت ارت خاارجی ایاران باا
ک پانی هني شرقی انگلس ان ن ای ون میوردا یم.
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 .2تئوری سیستمی

در جامعهشناسی ،منظور ا «سيس م» ،توصي

رر هی ا ويیيههای ابس ه به هم اسات کاه

به ان ان کار ،ظيفه یا دس يابی به هيفی مش رک ک ک مایکنناي .سيسا مهاای ويیيايه در
در ن خود خردهسيس مهایی دارني که بهطور مس قر ،درجیت هيس کلای نظاان باار تار
ع ر میکنني .در در ن خردهسيس مها« ،اجاای سيس م» جود دارني که باا ی ايیگر دارای
کنگ م قابر هس ني

ابس ه به هم هس ني .کنگ م قابر به ای معنی است که سيسا مهاا هام

بر محي خود تأبير مینیني هم ا ون تأبير میوذیرني.
هر سيس م ا اجاایی تش ير شيه است هر جا نقاگ خاصای را بارای تحقاق هايس
سيس م ،دنبا میکني:

داده (درونداد) :داده هر چيای است که بهنحوی ارد سيس م میشود فعاليت سيسا م

را ام انوذیر میساا د (رهاوفی .)106 :1381 ،باي ن ر د دادههاا ،اداماهی فعاليات سيسا م
م

نيست .در نظان ت اری ایران عصر ني ،دادهها عبارتاناي ا  :نيار ی انساانی ،کاا

سرمایه.

فرآیند :فرویني جریان ع ليات یک سيس م است که ر ی داده صورت میريارد بار

ار ش سودمنيی ونها میافاایي (ع قهبني.)124 :1374 ،

ستاده (برونداد) :چياهایی که یک سيس م باه محاي یاا سيسا مهاای م اا ر خاود

صادر میکني یا چيای که یک سيس م با هيس قبلی (طبق ان ظار) یا اتفاقی (غيار من ظاره)
توليي میکني ،س اده نان دارني (ه ان.)124 :

بازخور :با خور کسب اط عات درمورد ع ل رد خود است .در ای فرویني ،بخشی ا

س ادهها بهعنوان اط عات به در نداد با خورانيه میشوني سيس م را خودکن ر میسا ني
(برتالنفی.)51 :1370 ،

محیط سیستم :سيس م ا عوامر محيطی تأبير میوذیرد بر ون ابر میرذارد؛ به سخ

دیگر ،سيس م عوامر محيطی (عوامر طبيعی ،فرهنگی ،ایيهولوژی ی ،اج ااعی ،سياسای،
اق صادی  )...بر هم کنگ

اکنگ م قابر دارني .محي سيس م شاامر ه اهی م غيرهاایی

است که میتوانني در ضع سيس م مؤبر باشني یا ا سيس م تأبير بپذیرني.
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در نگرش سيس ی ،ه هی ويیيههای موجود در طبيعت اج اع مرتب با هام ماؤبر
بر ی يیگر هس ني ر اب وایيار ونها قانونمني تلقی میشاود .هار ويیايه عا هبار این اه
نسبت به عناصر خود ،سيس م محساوب مایشاود ،نسابت باه سيسا مهاای باار تار ،یاک
« یرسيساا م» قل ااياد ماایرااردد (ر باای .)16 :1369 ،جوامااع انسااانی ا ایاا دیاايراه،
سيس مهایی با هس ني که خواصی چون سلسلهمراتب ،نظان ،قانون نيی وویاایی دارناي .باه
ارتباااط مي اان افااراد یااک جامعااه کاار جامعااه ،بااهعنااوان ساااخت ع قاای یااک سيس ا م،
«سلسلهمراتب» میرویني .نظان سيس ی انسان جواماع انساانی نياا ا واویگ تغييار باری
نيست .الب ه تغيير وویگ انسانهاا جواماع انساانی تصاادفی نيسات هرروناه تحاولی در
سيس مها درابر نيا سيس م است.
 .3تئوری سیستمی و تجارت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیی
زندیه

در دورهی

در ای قس ت ا مقاله ،میکوشيم ت ارت ایران با ک پانی هناي شارقی انگلايس را درقالاب
تئوری سيس ی بررسی اهياس ن ای ون را مشخص کنيم .در تئاوری سيسا ی ،جامعاه

بهعنوان یک نظان اج اعی کر (سيسا م باار ) درنظار ررف اه مایشاود کاه چیاار نظاان
کوچکتر یا خردهنظان دارد .ای خردهنظانها عبارتاني ا :
 .1خردهنظان اق صادی که تيارکات
 .2خردهنظان اج اعی یا قواني

ن را برای يات جامعه فراهم میکني؛

م ریان قواني که موجب انس ان جامعه میشوني؛

 .3خردهنظان سياسی که دس يابی تحقق اهياس جامعه را برعیيه دارد؛
 .4خرده نظاان فرهنگای یاا نظاان ومو شای کاه فاو الگاو تايا ن ون یاا باه عباارتی،
جامعهوذیر کاردن افاراد را بارای تايا ن ضاع موجاود برعیايه دارد (ری اار-131 :1374 ،
.)141
ای تقسيمبنيی درمورد جامعهی ایران در د رهی نيیه را بهصورت ن اودار یار نشاان
دادهایم:
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نظام فرهنگی

نظام سیاسی نظام اجتماعی

ش ر  :1سيس م جامعهی ایران در د رهی نيیه

سيس ا م ت ااارت ایااران در د رهی نيیااه ،بخشاای ا نظااان اق صااادی ای ا د ره اساات.
بخگهای مخ ل

سيس م اق صادی ت اری ایاران در عیاي نيیاه (در این اا بيشا ر بخاگ

ت ارت خارجی ون مورد توجه است) در کنگ ارتباط م قابر با هم بودني (ش ر .)2

تجارت
خارجی
تجارت
داخلی

کشاورزی
صنعت

ش ر  :2سيس م اق صادی ایران در عصر نيیه
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بااا توجااه بااه ن ااودار بااا  ،سيسا م ت ااارت خااارجی ایااران در د رهی نيیااه ،ا لحااا
یرساخت توليي کا  ،سرمایه ،نير ی انسانی ماهر ،سيسا م

ار نقار ،باا ار مصارس

جود امنيت در کشور با دشاواری ک بودهاایی مواجاه باود .ایا ک بودهاا در رقابات باا
شرکتهای ار وایی ،بيش ر ن ود مییافت.
اجاا

ساخ ار سيس م ت ارت خارجی ایران در ای د ره ،باا توجاه باه شا ر  3چناي

دس هبنيی میشوني:
 .1اک يت ني که با توجه به تأبير د لت در ت ارت خارجی اه يت یادی داشت؛
 .2ت ار ایرانی شاغر در کار اردات صادرات که با تاجران خارجی مرا ده داش ني؛
 .3تاجران محلی که بيش ر در محي دهی ایا ت
 .4بخگ

یات مشغو به کار بودني؛

ر نقر کا که قس ت ت ارت دریایی ون در اخ يار کش یهای خاارجی

قبيلههای ساک در کرانههای خلي فار

بود در بخگ ت اارت داخلای ایاران راههاای

مينی با دشواریهای یادی مواجه بود؛
 .5ک پانی هني شرقی انگليس کشورهای ار وایی دیگر که با ایران ت ارت میکردني؛
 .6اک ان خانيانهای محلای ،چاون ميرمیناا بنايرریگی ،شايخ بوشایر ،بنایکعاب،
قواسم  ...؛
 .7سيس م وولی ایران شرای مبادله که بهدليار اسا فاده ا سا ههاای طا

معاام ت

وایاوای با کنيی مواجه بود؛
 .8سطح وایي

نيری مردن ایاران ا نظار ماالی کاه بار عرضاه تقاضاای کا هاا تاأبير

داشت؛
 .9با ارهای محلی ایران.
در ارتباط مرا ده ميان د سيس م ت اری ایاران ک پاانی هناي شارقی انگلايس ،ارار
ایرانيان میتوانس ني مش
با ررانی (صادرات

ت ساخ ار ت اری خود را برطرس کنني ،افاایگ

م مبااد ت

اردات) ،بیبود ام انات مورد نيا ت ارت ،ای اد وایگااه ت ااری در

بنادر ایرانی خلي فار  ،بیبود ضعيت

ر نقر راهها مسيرهای ت اری ایران محقاق

میشي.
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 -1افزایش صادرات و واردات کاال
 -2امکانات رفاهی
 -3تأسیس پایگاه تجاری
 -4بهبود سیستم حمل و نقل
 -1خاندان زند
 -2بازرگانان ایرانی
 -3تاجران محلی
 -4حمل و نقل
 -5شرکتهای اروپایی
 -6خاندانهای حکومتگر محلی
 -7سیستم پولی ایران
 -8سطح زندگی مردم ایران
 -9بازارهای محلی ایران

 -1کاالهای تولیدی
 -2سرمایه
 -3نیروی انسانی ماهر
 -4وسایل حمل و نقل ،جاده و بازار مصرف
 -5امنیت

فرآیند

اجزاء و ساختار

سیستم تجاری

ایران دوره زندیه

زیرساخت

ش ر  :3سيس م ت اری ایران در د رهی نيیه

ت ارت ایران در د رهی نيیاه ا تحارک وویاایی چنايانی برخاوردار نباود بيشا ر
یژریهای یک سيس م ایسا ا را داشات .ایا سيسا م باا سيسا مهاای ت ااری باار تار
توسعهیاف هتر ،یعنی ت ارت خارجی شرکت انگليسی ک پانیهاای ت ااری ار واایی فعاا
در خلي فار  ،ر بهر بود .طارفي ت ااری ایاران ا ام اناات بی اری ،مانناي
مناسب ،کا

سرمایهی بيش ر ،با ارهای م عيد فر ش در نقااط مخ لا

ار نقار

دنياا ،اط عاات

دانگ ت اری  ،...برخوردار بودني.
ومت ني ک پانی انگليسی در راس ای منافع تأمي نيا های خود ،دروی برقاراری
ر اب با ی يیگر بودني؛ ا ای ر  ،در سا 1176ه.ق (1763ن) ،ی ی ا کاررااران ک پاانی

هني شرقی انگليس بهنان یليان انير ورایس ،1موافقتنامهای ت اری با شيخ سعي ن (بارادر
1. W.A. Price
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شيخ نصر ،اکم بوشیر) اموا کرد که براسا

ون انگليسیها اجا ه یاف ني در بناير بوشایر

به ت ارت مشغو شوني .شيخ سعي ن برای ترغيب انگليسیهاا باه امواای قارارداد ،اضار
شي ساخ ان دف ر ن اینيری ک پانی را به خرج خود ا ياث کني .ورایس واس ا عقاي ایا

قرارداد ،د رنفورد 1را به ن اینيری ا سوی خود به شيرا فرسا اد .واس ا ماذاکراتی چناي،

کریم خان فرمانی را صادر کرد که بهموجب ون ،انگليسیهاا اجاا هی ت اارت در ایاران را
ررف ني قرارداد ونان با شيخ سعي ن تأیيي شاي (ساای س439 -438 /2 :1362 ،؛ مح اود،
8 -5 /1 :1353؛  .)Al- Qāsimi, 1999: 326- 328ای قرارداد وغا رر مقطاع جيیايی
در ر اب

نيیه با شرکت انگليسی بود؛ هرچني فعاليت انگليسیها در بوشایر باهدليار بار

اخ فاتی ميان کریم خان شرکت هني شرقی برای سرکوب قبایر شورشی منطقه ،ا ساا
1183ه.ق (1769ن) تا ي د ده سا م وق

شي (بر مني .)33 :1378 ،بروایهی ایا قارارداد

اهياس هریک ا طرفي در ای توافق ،ر اب ت اری مياان ایاران شارکت هناي شارقی
انگليس قابر بررسی است.
 .4نتایج رابطهی تجاری با انگلستان برای ایران

ت ارت ميان د سيس م ت اری (ایران عیي نيیه انگليس) با یژریهای خااص هریاک،

ن ای م فا تی داشت .ارر ت ارت ایران را با انگليسیها بهعنوان داده درنظار بگياریم ،بارای
اق صاد ایران ن ای

با دادههای مخ لفی داشت که میتوانيم ونها را به د بخاگ دادههاای

مثبت منفی تقسيم کنيم:
 .4-1نتایج مثبت تجارت با انگلیسیها برای ایران

ن اای مثباات ایااران ا ت ااارت بااا انگليسایهااا را در د بخااگ اق صااادی سياساای بررساای

میکنيم:

1. Durnford
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 .4-1-1نتایج اقتصادی

 .1ر نق بخشيين به ت ارت خارجی ایران ،تأمي نيا ها ا طریاق کا هاایی کاه ک پاانی باه
ایران ارد میکرد صي ر کا های ایرانی به خاارج ا کشاور :د لات ناي کشا ی کاافی
برای ت ارت در خلي فار

دریای ع ان نياشت؛ ا ای ر  ،باهک اک ک پاانی انگليسای

میتوانست تا يی ای نقيصه را جبران کني .ا سوی دیگر ،کریم خان با رن انين ماادهای
در قرارداد که انگليسیها را ملان میکرد بخشی ا بیای کا های خود را بهصاورت خریاي
کا ا ایران دریافت کنني ،میکوشيي صادرات ایران را افاایگ دهي .ای کاار باه افااایگ
توليي داخلی ایران ،به یژه کا های ماورد توجاه ار وایياان ،چاون ابریشام کارک ،من ار
میشي (مح ود8 /1 :1353 ،؛ امي  .)158 :1367 ،د لت ناي بارای ا ياای اق صااد کشاور،
تسیي تی نيا در شيرا ای اد کرد درا ای مبلغ انيکی اجارهی ماهيانه ،باا ار کار انسارا
در اخ يار با ررانان خردهفر شان قرار داد (فران لي  .)59 -58 :1358 ،بنابر نوش هی نيبور
که در سا 1178ه.ق (1765ن) ا بوشیر دیيار کارده اسات ،ک پاانی هناي شارقی انگلايس
کا هااایی ماننااي وارچااههااای ار وااایی اجنااا

هناايی را ا سااورات بنگااا بااه بوشاایر

میفرس اد ا بوشیر کا هایی چون وارچههای ابریش ی یاد کاشان ،ابریشم خان ري ن،
فرش ،ریوا

سایر موارد دار یی ایران ،ونبه ،انواع مياوه ،را ب شاراب شايرا صاادر

میکرد (نيبور .)39 :1354 ،دروی توافق د لت نيیه انگليسیها ،ت ارت در بوشیر ر ناق
یافت در فاصلهی سا های  1177تا 1180ه.ق ( 1764تا 1767ن) ،سا نه  750عي وشم ا
بوشیر به خارج صادر میشي صادرات ابریشم نيا ا يا شيه بود (وری.)366 :1365 ،
 .2جلورياری ا ت ارت ک پانای هني شرقی انگليس با برخی
جنوبی ایران (ميرمینا م علی شاه) :ا ای راه ،عایيات ای

اان محلای در ساوا ر
ان محلی کاه ا خاان ناي

اطاعت ن ایکردني ،کاهگ مییافت در تنگناا قارار مایررف ناي (نيباور،41 -40 :1354 ،
.)171-170
 .3صادرات م يد برخی کا های ارداتی به کشورهای ه سایه کسب دروماي بارای
ایران :وارچه محصو ت ار وایی هنايی باه سايلهی با رراناان ایرانای خریاياری باه
کشورهای ر سيه عث انی صادر میشي (ا ليویه.)181 :1371 ،
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در ی ی ا بنادر جنوبی ایران (بنير بوشایر)

 .4توجه به ای اد مرکا ت اری خلي فار

دادن تسیي ت ام يا اتی باه انگليسایهاا (جاونا11 -10 :1353 ،؛ یلسا 199 :1348 ،؛
.)Parsons, 1808: 185
 .4-1-2نتایج سیاسی

 .1برقراری ارتباط مس قيم

ومت ني با انگليسیهاا :د لات ناي باهدليار نياشا نيار ی

دریایی ،ن یتوانست سلطهی خود را در سوا ر جنوبی جاایر ایرانی خلي فاار

اع اا

کني .برای رفع مش ر ،کریم خان درصيد ارتباط ه اری با قيرتهای خاارجی اضار
در خلي فار

برومي سعی کرد هر نوع ارتباط ه اری با ونهاا ا طریاق د لات ناي
ان در کرانههاای جناوبی ایاران در دعاوت

صورت ريرد؛ یرا اقيان خودسرانهی برخی

بيگانگان به ت ارت اس قرار در خاک ایران ،بهمنالاهی اعا ن اسا ق

عاين اطاعات ا

د لت مرکای ایران بود .ارر د لت نيیه در چني قراردادهایی دخالات ن ایکارد ،ن ای-
توانست سياستهای خود را در خلي فار

وياده کني برای تأمي منافع سياسی ت ااری

خود اقيامی ن ایي؛ برای ن ونه ،اک اانی چاون ميرمیناا ،نصاير خاان ری م علای شااه
بيش ر به ف ر فو اس ق

خود دربرابر د لات مرکاای ایاران بودناي

اضار ن ایشايني

م ری برنامهها سياستهای د لت ني شوني.
 .2اس فاده ا ه اری کش یهای جنگای انگليسای بارای سارکوب شاورشهاا :هايس
دیگری که در قارارداد ااکم بوشایر باا وارایس ،ن اینايهی ک پاانی هناي شارقی انگلايس
رن انيه شيه بود ،اس فادهی د لات ناي ا تاوان نيار ی دریاایی انگلايس بارای سارکوب
شااورش قبایاار

ااان در سااوا ر خلااي فااار

بااود (سااای س439 -438 /2 :1362 ،؛

مح ود)8 -5 /1 :1353 ،؛ به عبارت دیگر ،ق ی ک پانی هني شرقی باا د لات ناي قارارداد
میبست ،موجب اش راک منافع ونان میشي؛ یرا ببات موقعيات مسا ح م د لات ناي
ای اد ورامگ در ایران میتوانست به افاایگ درومي ک پانی ا ت ارت با ایران من ار شاود.
د لت ني اميي ار بود در مواقعی که ه اری کش یهای انگليسی بارای سارکوب افارادی
چون ميرمینا را تقاضا میکني ،ارر ک پانی انگليسی بهدلير فو منافع خاود کشا ی یاادی
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به ک ک ایا د لات ن ایفرسا اد ،باا دشا

ی نياا ه ااری ن ناي .ه ااری محاي د

کش یهای ک پانی در جریان نبرد نير های ناي باا ميرمیناا ،در راسا ای تحقاق ایا هايس
ومت کریم خان باود ( یلسا 218 :1348 ،؛ هايای ی233 :1334 ،؛ واری.)369 :1365 ،

ه یني  ،صادق خان ني ا جر یس ،1فرس ادهی شارکت انگليسای ،خواسات کاه ک پاانی
یک کش ی جنگی برای رشت نی در ش ا خلي فار

نگاه دارد ساا نه مبلاغ 22هااار

ر ويه ا محر دروميهای مالياتی بنيری دریافت کني (.)Al-Qāsimi, 1999: 175
 .3ا ياط کریم خان در ای ااد رابطاه باا انگليسایهاا :کاریم خاان باه ا

اا دخالات

انگليسیها در اماور ایاران توجاه داشات؛ بناابرای  ،مایکوشايي در قارارداد ساا 1176ه.ق
(1763ن) با ن اینيهی ک پانی هني شرقی انگليس ،راه ای دخالت را ببنيد .در قرارداد ومايه
بود که انگليسیها نبایي به دش نان شااه ایاران ونااه بيهناي (ساای س439-438 /2 :1362 ،؛
مح ود .)8 -5 /1 :1353 ،کریم خان که تا ي دی ا سياست اقيامات انگليسیها در هني
وراهی یاف ه بود ،میکوشيي جلاوی اقايامات ا
شورش ا

الی برخی

االی انگلايس را در ایاران بگيارد ماانع

اان خانايانهاای محلای کراناههاای خلاي فاار

انگليسیها عليه د لت ني شود .در رس مال واریخ وميه است:

باا

ایات

«[انگليسیها] میخواهني بهریشخني لطای الحير وادشاهی ایران را مالاک م صارس

رردني ،چنان ه م الک هني س ان را به خيعه م ر تا یر نيرنگ

يلاه دسا ان باه

چنگ و ردهاني [( »]...وص .)383 :1352 ،
 .4-2نتایج منفی تجارت با انگلیسیها برای ایران

 .1خر ج س ههای ط ا ایران (بهدلير تارا منفای ت اارت باا انگليسایهاا) :ک پاانی هناي

شرقی انگليس در معامله با تاجران ایرانی وو نقي دریافت میکرد .کریم خان که ایا کاار
را موجب خر ج وو

فقير شين م ل ت به یان کشور میدانست ،بارای مقابلاه باا ایا

مش ر جلاوريری ا خار ج سا ههاای طا  ،چاارهای انيیشايي طای فرماناای در ساا

1. Jervis
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1183ه.ق (1769ن) ،خر ج وو ط ا کشور ت ارت با خارجيان به سيلهی واو طا را
م نوع کرد:
«ت ار انگليس ا ام عهی ایران هرچه م

است اب ياع کنناي درعاوض ام عاهی خاود

ببرني وو نقي نگيرني ،چه خر ج ر نقرهی م ل ت اسباب فقر میشود عاقبات موار
ت ارت است» (غفاری کاشانی422 :1404 ،؛ فرامر ی.)9 :1346 ،
وس ا ای اقيان که برای مقابله با ک بود واو نقاي در ایاران صاورت ررفات ،ت اارت
کشور انيکی ر به بیبودی نیاد.
باارخ س د رهی کااریم خااان کااه محااي دیتهااایی نظياار الاااان ت ااار انگليساای بااه
خریيکا های ایرانی درا ای جه ما ال ارهی خاود جاود داشات ،در ماان جعفار خاان
ني ،ای محي دیتها برداش ه شاي (مح اود10 -9 /1 :1353 ،؛ .)Al-Qāsimi,1999: 387
جعفر خان میکوشيي ی با دادن ام يا ات تا ه ،ک پاانی انگليسای را باه ت اارت باا ایاران
ترغيب کني؛ یرا شرای داخلی ایران بهرونهای بود که ت ار خارجی ت ایلی باه ت اارت باا
ای کشور دررير بحران داخلی نشان ن ایدادناي .جعفار خاان

ن مایدیاي کاه باار دیگار

انگليسیها را به رسا رش ت اارت باا ایاران تشاویق کناي تاا شاایي ا ایا طریاق بخشای ا
مش

ت ر بهفا نای د لات ناي را کااهگ دهاي .ن ي اهی و ادی ت اار در خار ج بیاای

کا های خود بهصورت وو نقي ا کشور ،دچار شين ایران با ک باود واو باود .صاادرات
ایااران درا ای اردات کااا کاااهگ یافاات؛ بااهرونااهای کااه ا سااا  1205تااا 1206ه.ق
(1790ن) 90 ،درصي بیای کا های اردشيه ا هناي ،باهصاورت نقايی ورداخات مایشاي
(لوری ر.)63 :1379 ،
 .2خر ج مرکایت ت اری خلي فار

ا خاک ایاران :ا ضااع نااوران داخلای ایاران

درريری باي مايعيان قايرت واس ا ساقوط صافویه
تأسيسات انگليسیها در بنيرعبا
یاف مرکا ت اری خلي فار

لاهی کشا یهاای فرانساوی باه

در سا 1173ه.ق (1759ن) ،موجب شاي ونهاا باه ف ار
در خارج ا خاک ایران باشني ( ادا 47 :1356 ،؛ یلسا ،

)207 :1348؛ ا ای ر  ،بنير بصره مورد توجه قرار ررفت .کریم خان برای با رردانين ایا
مرکا به خاک ایران ،ام يا اتی به انگليسیها داد
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233 :1334؛ رجبی .)224 :1352 ،رذشت مان نشان داد که مرکایت ت اری خلي فاار
در خاک ایران برای ای کشور اه يت یادی دارد نقگ یادی در ر نق ت ارت خواهاي
داشت؛ چنان ه امر ه بنير دُبی در کشور امارات م حيهی عربای ایا نقاگ را ا ون خاود
کرده است.
 .3معافيت مالياتی ت ار انگليسی توعي

ت ار ایرانی :اردات کا هاای خاارجی کاه

بهتيری بيش ر میشي ،توان رقابت را ا کا های مشابه داخلی (وارچه ظر س) میررفات
ونهاا را بااه رش سا گی مایکشاااني .براسااا

ماادهی د ن قاارارداد کااریم خاان نااي بااا

انگليسیها ،نبایي ا ما ال ارههایی که در بوشیر یا جاهاای دیگار صاادر یاا ارد مایشاي،
قوق ر رکی ررف ه میشاي (مح اود6 /1 :1353 ،؛ .)Al-Qāsimi, 1999: 327- 328
ای ام يا باعث موقعيت بی ر ت ار انگليسی نسبت به ت اار ایرانای مایشاي؛ یارا با رراناان
ایرانی م بور بودني عوارض مالياتی به د لت ني بپردا ني که ميااان ون رااهی باه ون ااه
درصي قي ت کا میرسيي (امي  .)94 :1367 ،به ایا ترتياب ،کا هاایی کاه توسا ت اار
انگليسی به ایران ارد میشيني بسيار ار انتر ا کا هایی بودني که به سيلهی ت اار ایرانای
به کشور ارد میشيني درع ر ت ار ایرانی ن یتوانس ني با تاجران انگليسی رقابت کنني
با ار اردات صادرات ایران باهدسات با رراناان ابسا ه باه ک پاانی هناي شارقی ت اار
انگليسی دیگر میاف اد .معافيت ر رکی با ررانان انگليسای سابب کااهگ عایايات
محلی بر اخ س ميان ای

اان

ان د لت نيیه نيا میشي.

 .5نتایج رابطهی تجاری با ایران برای انگلیسیها

اجرای قرارداد سا 1176ه.ق (1763ن) ميان
میتوانست ن ای

ومت ني ک پاانی هناي شارقی انگلايس،

یر را برای انگليسیها دربر داش ه باشي:

 .1داش وایگاهی در سوا ر ایران :انگليسیها برای ادامهی مؤبر فعاليت ت اری
خود در منطقه ،ا سوا ر ایران بهعنوان وایگاه اس فاده میکردني.
 .2رهایی ا ورداخت عوارض ر رکی :ای معافيتهای ر رکی موجب میشاي
کا هایی که باه سايلهی ک پاانی انگليسای ا ایاران خاارج یاا باه ایاران ارد
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میشيني ،ار انتر ا کا هایی باشني که توس ت اار دیگار باه ایاران ارد یاا
خارج میشيني .در مان اجارای قارارداد ،ت اار انگليسای ا ایا معافياتهاا
برخوردار میشيني.
 .3انحصار ت ارت وارچههای وش ی با ایران :ن ي هی ای انحصار ا مييان خارج
کردن رقبای انگلس ان ،رس رش نفوذ انگليسیها در ایران قبوه کردن باا ار
ایران بود .در سا های اجارای قارارداد (1183 -1176ه.ق1769 -1763 /ن)
تا ويگ ا تعطيلی دف ر ت اری انگليسیها ،هيچ کا ی ار واایی جاا کا هاای
انگليسی در بوشیر دیيه ن یشي (سيوری کلی.)116 :1377 ،
 .4جلااب

ایاات مساااعيت د لاات نااي در تأدیااهی مطالبااات ک پااانی

با رردانين فراریان :ی ی ا دشواریهای ويگر ی شرکتهاای ار واایی در
ایران وس ا سقوط صفویان ،ناتوانی ا وس ررف مطالبات خود ا

ومات

مرکای ایران یا ت اار محلای باود .بارای رفاع ایا مشا ر در ماادهی چیاارن
قرارداد 1176ه.ق1763 /ن شرکت هني شرقی انگليس با کریم خان ني ومايه
بود« :قر ض با ررانان انگليس دیگاران بایسا ی ورداخات شاود» (مح اود:
 .)5 /1 :1353به اس ناد ای ماده ،انگليسیها اميي ار بودني مطالبات خاود را در
ایران وس بگيرني .ه یني  ،براسا
موظ

به تسليم کردن سربا ان یا م

مادهی نیام ایا قارارداد،

ومات ناي

ان فراری به ک پانی انگليسی بود.

 .5تأمي امنيت ت ارتخانهی ک پانی هني شرقی انگليس :ن اینايری ک پاانی در
بنيرعبا

دربرابر تیاجم فرانسویان وسيبوذیر بهنظر میرسايي (واری:1365 ،

 .)363دف ر ن اینيری ک پانی در بنيرریگ ،توس ميرمینا یران شي؛ لی در
بوشیر انگليسیها توان دفاعی داش ني؛ یرا اجاا هی نگیاياری تاو باه وناان
داده شيه بود (سای س439 -438 /2 :1362 ،؛ مح ود.)8 -5 /1 :1353 ،
 .6مقابله با رقبای ک پانی هني شرقی انگليس ،باه یاژه هلنايیان :در شارایطی کاه
ک پانی انگليسی بنايرعباا

را تارک کارده در بصاره مسا قر شايه باااود،

هلنيیان جایارهی خارک را در اخ ياار داش اني میتوانس ني با ایاران ارتبااط
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ت اری داش ه باشني .ه یناي  ،وناان مایتوانسا ني باا اسا فاده ا موقعيات ایا
جایره ،در ت ارت ک پانی هني شرقی انگليس در بصاره اخا

ای ااد کنناي؛

درن ي ه ،انگليسیها نيا مني وایگااهی در ایاران بودناي بوشایر ا ایا لحاا
جای مناسبی بود.
 .7لا ن ه اری انگليس ایران برای ای ااد امنيات ر ناق ت اارت در خلاي
فار  :انگليسیها بهخوبی میدانسا ني کاه درصاورت دشا نی د لات ایاران،
ت ارت مناافع وناان در خلاي فاار

باهطاور جايی تیيیاي خواهاي شاي
تسیير در امار ت اارت

ه اری ای د  ،در برقراری امنيت در خلي فار

ضر ری به نظر مایرسايي .انگليسایهاا باا بسا قارارداد 1176ه.ق (1763ن)،
میکوشييني با ایران برای رسيين به ای هيس د س ی برقرار کنني.
 .8لا ن ایفای نقشی مؤبرتر در خلي فار  :انگلس ان وس ا غلباه بار فرانساه در
جنگهای هفتساله کنار دن رقبا در هني ،صا ب موقعيت بی ری شاي .باا
تثبياات موقعياات ک پااانی هنااي شاارقی انگلاايس در هني س ا ان ،ای ا ک پااانی
می توانسات بخشای ا نيار
خلي فار

ام اناات خاود را بارای ایفاای نقشای ماؤبر در

دفاع ا منافع ت اری خود بهکار ريرد.

 .6نتیجهگیری

کریم خان ني میخواست ا راه مرا ده با ک پانی هناي شارقی انگلايس ،ت اارت خاارجی
ایران را ا رکود خارج کني با ر نق ت ارت خارجی ،به افااایگ تولياي داخلای ا ياای
اق صاد ایران اميي ار باشي .با نظارت د لت

اان م حاي ناي بار بناير بوشایر ،باهعناوان

کانون ت ارت خارجی ایران در ایا د ره ،مخالفاان
خلي فار

ومات کاریم خاان در کراناههاای

ا نظر اق صادی در تنگنا قرار ررف ني؛ بهرونهای که برخی نارایر شايني کاه ا

د لت مرکای اطاعت کنني .با رذشت مان عين ه اری مؤبر انگليسیهاا در سارکوب
شورشيانی چون ميرمینا ،خوشبينی کریم خان نسبتباه اع اا
جاایر خلي فار
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وذیرش ن اینيران شرکت هني شرقی انگليس در دربار خود سربا د .با توجاه باه ورااهی
نيیه ا توان نظامی اق صادی سياستهای مب نیبر منافع ت اری انگليسیهاا بايبينی
ا ياط کریم خان در رابطه با انگليسیها ،منطقی بهنظر مایرساي کاه نفاوذ وناان در منطقاه
به يی نباشي که اک يت ایران را به چالگ ب شي.
انگليسیها نيا میخواس ني ا راه ت ارت با ایران ،ا ورداخت عاوارض ر رکای معااس
شوني در کرانههای خلي فار

وایگاه ت اری داش ه باشني که در توافق باا ااکم بوشایر

برای ميتی به ای خواس ه رسييني .شرکت هني شرقی انگليس ت ارت وارچههای وشا ی را
در ایران در انحصار ررفت رقيبان دیگر ،به یژه هلنيیها را ا مييان بهدر کرد .ه ااری
ت اری با ایران نيا تا ي دی مراکا با ررانی ونان را در خاک ایران ا
مسلح

ت رار ههاای

یادهخواهی اک ان محلی در امان نگه داشت.

با توجه به رف ههای با  ،ای فرضيه که «ایران د رهی ني مایکوشايي ا طریاق ر ابا
ت اری با ک پانی هني شرقی انگليس ،موقعيت سياسای

ومات خاود را تثبيات

ميناهی

رشي ت ارت را فراهم کني ک پانی هني شرقی انگليس نياا امياي ار باود ا راه ایا رابطاه
امنيت ت ارت خاود در خلاي فاار

را توا ي کناي انحصاار ت اارت خلاي فاار

را

بهدست ريرد» ،بابت میشود؛ هرچني عين ببات سياسی وشاوبهاای داخلای ایاران ماانع
دس يابی

ومت ني به ای هيس شي فق در برههای ا د رهی

ومات کاریم خاان،

ای مقصود اصر شي.
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