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 الممخص:
ـ، إذ 9265مػكت اششػاع عبػاس ا كؿ عػاـ شهد ازدهار بالد فارس تكقفان علػ  أرػر      

بػػدأت اشطػػلطم اشمر زضػػػم تخػػ ؼ، كأتػػذت أ لػػػب تػػدابضرع اوقتدػػادضم ت هػػػار، كازداد دكر 
 ، باشمقابػؿ بػدأت تقػؿ أهمضػم بػالد فػارس باش طػبم شلتعػارة اش اشمضػم،هػااشك اشػم اشهكش دضػم فض

 تاشػػػػتد مػػػا ، هـاربػػػا بػػػػذشؾ ادت دز افػػػعلػػػ  تهرضػػػػب اش ملػػػم اشفارطػػػضم اشهكش ػػػدضضف عمػػػؿ 
ش ضػؿ هكش دضضف ، ط   اشتعارةاش عل بهدؼ اشطضطرة  ضفاشبرضطا ضك اشهكش دضضف اشم افطم بضف 

كم هػػا  ،ذشػػؾشػػـ ضتكا ػػكا عػػف اتبػػاع  ػػؿ اشطػػرؽ فػػ  طػػبضؿ ك  اشمزضػػد مػػف اومتضػػازات اشتعارضػػم
، عا ػػت اشك اشػػم اشهكش دضػػم مػػف عملػػك مػػف اشمشػػا ؿ طػػاهمت إدارتهػػا فػػ  ارطػػاؿ اشطػػفارات
ر إضعػػاب  رػػأـ، 9264طػػقكط باػػداد ب ضػػدم اش رمػػا ضضف عػػاـ  ػػاف ش  مػػا باتافضػػا فػػ   لهػػا،

 . ف  بالد فارس عل  تعارة اشهكش دضضف
اشتعارة ، شر م اشه د اششرقضم  فر طا، بالد فارس، هكش دا، برضطا ضا، الكممات المفتاحية :

، شر م اشه د اششرقضم اشهكش دضم  اششاع دف  اشبرضطا  ، –اشت افس اشهكش دم ، اشبرضطا ضم
.  

The Dutch Agency in Persia during the reign of Shah Safi (1629-1642)A.D. 

Abstract: 

     The prosperity of Persia came to a halt following the death of Shah Abbas 

I in 1629 AD, as the central authority began to weaken, and most of its 

economic measures began to collapse, and the role of the Dutch Agency in it 

increased, in turn, the importance of Persia began to decrease in relation to 

global trade. The Dutch worked to smuggle the Persian currency, so it 

increased Their profits, as competition intensified between the Dutch and the 

British with the aim of controlling trade, the Dutch sought to obtain more 

commercial privileges and did not hesitate to follow all methods for this, 
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including sending embassies, the Dutch Agency suffered from a number of 

problems that its administration in Batavia contributed to solving, as was The 

fall of Baghdad to the Ottomans in 1638 AD had a positive impact on the 

Dutch trade in Persia. 

      Keywords: Persia, Holland, Britain, France, trade, British East India 

Company, Dutch-British rivalry, Shah Safi, Dutch East India Company.  

 المقدمة: 
دضػػػم فػػػ  عهػػػد اششػػػاع دػػػف  ازدهػػػاران فػػػ  تعارتهػػػا كتزاضػػػدان فػػػ  شػػػهدت اشك اشػػػم اشهكش      

ف   ػضف شػهدت اشطػا م اشفارطػضم بداضػم تراعػا وزدهارهػا شػذشؾ تػـ اتتضػار ع ػكاف  فكذها 
(، 9266-9261الوكالةةة اللولنديةةة الةةف بةةاد الةةارس ابةةان يلةةد الشةةا   ةةفف) اشب ػػث

  ػػداث اشتارضتضػػم فػػ  شػػب ض اك ت لضػػؿ تابػػم هػػذا اشب ػػث اطػػلكب اش ػػرض تتللػػاتبػػا فػػ   
 .هاعلضرها ضكاطتقراء معرضاتها شم رفم مدل ت رر اشك اشم اشهكش دضم بها كت رها م اكشم شربط

                                          اقتخػػػػػػػػػت اشدراطػػػػػػػػػم تقطػػػػػػػػػضـ اشب ػػػػػػػػػث إشػػػػػػػػػ  مقدمػػػػػػػػػم كأربػػػػػػػػػا مبا ػػػػػػػػػث كتاتمػػػػػػػػػم،       
طضاطػم اششػاع عبػاس اوقتدػادضم كاررهػػا بػكادر ا هضػار ار ػاف دراطػم  اشمب ػث ا كؿت ػاكؿ 

كخا اشك اشػم إش   اشرا   اشمب ث، ف   ضف تطرؽ عل  اشك اشم اشهكش دضم ف  بالد فارس
 اشمب ػػث اشراشػػث(ـ، رػػـ  ػػاقش  9263-9265اشهكش دضػػم فػػ  بػػالد فػػارس تػػالؿ اشمػػدة ) 

ف  ، (ـ 9266-9263كخ ها ف  بالد فارس تالؿ اشمدة                          ) 
اشك اشػم اشهكش دضػم فػ   كاعتهػامشػا ؿ اشتػ  اشخػكء علػ  ابػرز اش اشمب ث اشرابػا ضف طلط 

 .ث بتاتمم تخم ت ابرز اوطت تاعات، رـ تتـ اشب بالد فارس تالؿ عهد اششاع دف 
ت كعػػػت بػػػضف رطػػػاحؿ كأطػػػارضت عام ضػػػم، ك تػػػب اعتمػػػد اشب ػػػث علػػػ  عػػػدة مدػػػادر      

 اظـ بكش تشاف رطاشم اشماعطتضر اشم  ك ك )كم هػػػػػػػػا: كب كث كبلاات متتلفم عربضم ك 
( 9366-9291ب ػػػػدر عبػػػػاس دراطػػػػم فػػػػ  اشتطػػػػكرات اشطضاطػػػػضم كاوقتدػػػػادضم اشعبػػػكرم، 

 The politics of trade in Safavidشلبا ث ) اظـ بكش تشاف اشعبكرم(،  تاب )
Iran: silk for silver 1600-1730  )                         شلمؤشػػػػػػػػػؼ 

(Rudoloh P. Matthee,) ركابػػػط اضػػػراف ك هل ػػػد در زمػػػاف )اشمكطػػػكـ، كاشب ػػػث
، ك ػاف مػف اشدػ كبات اشتػ  (تا بابػا بضػا  ،شلبا ث ) دفكضك)مطت د بك اط اد آرشضكی(،

كاعهتها  تابم هذا اشب ث أف أ لب اشمدادر  ا ػت ت تػاج إشػ  ترعمػم إو أف ذشػؾ عػزء 
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طػاحلضف ا  اش لػ  اشقػدضر أف   ػكف قػد كفق ػا باعطػاء اشقػارئ اش ػرضـ ، بػات اشبا ػثمف كاع
 دكرة عف كخا اشك اشم اشهكش دضم ف  عهد اششاع دف  .

بةةوادر انليةةار اركةةان سياسةةة الشةةا  يبةةاس االهت ةةادية واثرهةةا يمةةى  :ولال  ثحةةبالم
 الوكالة اللولندية الف باد الارس

 _ نظام احتكار الحرير :9
أدرؾ مػدل اوطػتضاء مػف هػذع  قاـ اششاع دف  باشااء طضاطم ا ت ار اش رضر ب د أف     

 ما اقت ـ اشم تفخكف اشمطتكدعات  ف   ضالف، 9265 درت ا تفاخم عاـ  اشطضاطم  إذ
قػػػد أش قػػػكا أخػػػرار بممتل ػػػات اش  كمػػػم  ،(9)اش  كمضػػػم ك هبػػػكا مػػػا بهػػػا مػػػف بػػػاوت  رضػػػر

 ػاف تكقػؼ طضاطػم او ت ػار ض  ػ   (أشػؼ تكمػاف،633)كاشك اوت ا ع بضػم قػدرت ب  ػك 
اشدمار اشذم ش ؽ بم ػاطؽ  هذا  ما أف إش  عضكب اشتعار ت كؿ ا مكاؿ مف تزض م اشدكشم

ا تػػػػاج اش رضػػػػر اشتػػػػ  طاشمػػػػا  ػػػػافظ علضهػػػػا اششػػػػاع عبػػػػاس كطػػػػ   شتطكضرهػػػػا ض  ػػػػ  فقػػػػداف 
هػا ت مض ػك شلك اشػم مطتكدعات اششاع شل رضر، كباشتاش  دػ كبم تػ مضف اش رضػر اشمطلػكب م 

 . (6)اشهكش دضم
   _ حاشية الشا  :6

بػػاعتالء اششػػاع دػػف  عػػرش بػػالد فػػارس أتتلػػت ادارة اشػػبالد فقػػد تطػػلـ إدارة مفادػػؿ      
شلتقػػرب مػػف اششػػاع دػػف  مبػػاشك  بضػػرة اشدكشػػم اشػػتاص  ضػػر أ فػػاء تم  ػػكا مػػف ذشػػؾ بػػدفا 

 فػػػؿ ت دػػػضبك اطػػػتقبلك لػػػتتلص مػػػف اشقضػػػكد اشتعارضػػػم اشتػػػ  كخػػػ ها اششػػػاع عبػػػاس ففػػػ  شك 
كرمػػ  اش مػػالت  -اش ػػ  ا رم ػػ  فػػ  مدض ػػم ادػػفهاف-تكاعػػم  ػػزار عمضػػد علفػػا اشعدضػػدة

اشم د ضػػم ع ػػد قػػدم  اششػػاع، فػػتم ف مػػف تػػالؿ هػػذع اشتدػػرفات مػػف ع ػػؿ تعػػارة اش رضػػر 
( 6)اشتادم باششاع متمر زة بػضف ضدضػك كمػف بػضف اششتدػضات اشمهمػم فػ  عهػدع مضػرزا تقػ 

ر دادر عف شر م اشه د اششػرقضم اشهكش دضػم أف م ظػـ تعػارة اش رضػر ف  تقرض اشذم كردت
كبت رضض مف هذع اشطبقم اشعدضدة قاـ اششاع دف  بتدفضم عػدد  اشفارط   ا ت ف  ضدع،

، كبذاؾ ض كف اشهكش دضكف (6)مف اششتدضات اشت  أدت أدكار مهمم ف  زمف اششاع عباس
هػػـ، كأدػػػبت علػػضهـ ت ػػكضف عالقػػػات قػػد تطػػركا اشمػػػكظفضف اشفػػرس اشػػذضف  ػػػا كا داعمػػضف ش
 عدضدة ك اشتقرب مف اش اشضم اشعدضدة شلشاع اشعدضد .
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 _ دور الرمن :3
ب د ا هضار طضاطم او ت ار أتذ ا رمف ضشتركف اشبخاحا مباشػرة مػف اشم ػتك ف ػاف      

اش ػػػاشـ، وطػػػضما ركطػػػضا عملهػػػـ  مػػػاضل :  أر تدػػػدضر اش رضػػػر إشػػػ  م ػػػاطؽ متتلفػػػم مػػػف 
  . (1)اش رما ضمكا راخ  

بر عل  اشر ـ مف أف ا رمف أدب كا ف  مكقػا اشمطػضطر علػ  تعػارة اش رضػر إو أ هػـ 
، ضبػدك أف اشطػبب فػ  ذشػؾ (2)بتمكضػؿ تزا ػم اشدكشػم فػ  ظػؿ   كمػم اششػاع دػف  اطتمركا

هػػك طػػ ضهـ وطػػتمرار مػػكق هـ فػػ  اش  كمػػم ك شض دػػلكا علػػ   طػػاء شػػرع  ش ملهػػـ فػػ  
 بالد فارس .
شػػػػذشؾ طػػػػ   ،  رمػػػػف دكر اشكطػػػػطاء شبضػػػػا اش رضػػػػر علػػػػ  اشك ػػػػاوت ا ع بضػػػػم جر ادل ا

؛ اذ  ػػػاف مػػػف اشمت ػػػذر علػػػضهـ اوتدػػػاؿ اشمباشػػػر (3)شالطػػػتفادة كاشتقػػػرب مػػػ هـاشهكش ػػػدضكف 
 كبش ؿ م تظـ ما مرا ز إ تاج اش رضر؛ كذشؾ  تضعم شفقداف ا ماف ف  عهد اششاع دف  

 : ة إلى الخارج_ الغاء هانون منع  دور العممة ال فوي6
، ك ػػػػػاف (4) شػػػػطت عملضػػػػات تهرضػػػػب اش ملػػػػم إشػػػػ  اشتػػػػارج فػػػػ  عهػػػػد اششػػػػاع دػػػػف      

اشهكش ػػدضضف  مػػا طػػضتبضف تػػالؿ اشب ػػث هػػـ أ رػػر مػػف عمػػؿ علػػ  اطػػتاالؿ ذشػػؾ بتهرضػػب 
  اش ملم اشفارطضم بهدؼ زضادة ارباح ك اشتهـ .

 التناالس بين الوكاالت الوربية :-5
ب ػػػػد كفػػػػاة اششػػػػاع عبػػػػاس اشػػػػتدت اشم افطػػػػم بػػػػضف اشبرضطػػػػا ضضف كاشهكش ػػػػدضضف إذ طػػػػ        

عل   هعهـ اشطابؽ ف  عهد  اشهكش دضضف إلتراج اشبرضطا ضضف مف بالد فارس ف رفكا اشطضر
عالقػػات مػػا اشمطػػؤكشضف اشمت فػػذضف فػػ  اش  كمػػم اشدػػفكضم كتقػػدضـ  ماششػػاع عبػػاس فػػ  أقامػػ

أطػ ار اشبخػاحا اشفارطػضم كتفػض اطػ ار اشبخػاحا ا كربضػم  اشرشاكم اشباهظػم شهػـ، كرفػا
أف ف تػػالؿ مقار ػػم ا  ػػداث ضم   ػػا أف  ال ػػظ: علػػ  اشػػر ـ مػػف مػػ ،(5)ب قػػؿ مػػف ت لفتهػػا

اشتطػػط اشتػػ  اتب هػػا اشهكش ػػدضضف هػػ   فطػػها فػػ  عهػػد اششػػاهضف عبػػاس كدػػف ، إو أ هػػا 
وقت فشػالن فػ  عهػد اششػاع عبػاس، فػ   ػضف أ هػا  ع ػت فػ  عهػد اششػاع دػف  ك ققػت 
أهػػدافهـ إذ  ػػاف بقػػاء اشبرضطػػا ضضف فضمػػا مخػػ  ر ػػـ  طػػاد بخػػاح هـ بتشػػعضا مػػف اششػػاع 

اشقػػكل ا كربضػػم اشمت افطػػم عمض هػػا فػػ  بػػالد  عبػػاس اشػػذم  ا ػػت طضاطػػتك تقػػـك علػػ   بقػػاء



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
361 

فارس، كذشؾ شم ا طضطرة أ داهما علػ  بػالدع  مػا  ػدث  ض مػا طػضطر اشبرتاػاشضضف علػ  
 اشتعارة ه اؾ .

كما ما تـ ذ رع أعالع إو أف اشهكش دضضف كاشبرضطا ضضف ت اشفكا م ان خػد اششػاع دػف       
ت اشمم ك ػػم شهػػـ فضمػػا ضت لػػؽ بػػاش رضر شػػب ض اشكقػػت كذشػػؾ  ػػضف هػػددهـ باشاػػاء اومتضػػازا

 .   (93)اشفارط 
 المتيازات :-2    
كر ػـ تػ رضر  ػؿ مػا ت لم ػا  ض د اش رضر اشطل م ا طاطضم ف  اشتعارة اشفارطػضم ا ػذاؾ،     

ع ك عل  اشكخا اوقتدػادم فػ  بػالد فػارس إو أف ا مػكر اوقتدػادضم فػ  عهػد اششػاع 
 ف ا طػػس اوقتدػػادضم اشتػػ  أططػػها شلشػػاع عبػػاس  ا ػػت  ؛دػػف   ا ػػت عضػػدة  كعػػان مػػا

، (99)مت دػػلم بفخػػؿ ا رمػػف هػػذا فخػػالن عػػف آرػػر اوطػػتقرار اش طػػب  اشػػذم شػػهدتك اشػػبالد
 -9265ارمػػػػرت بزضػػػػادة عػػػػدد مرا ػػػػز ا تػػػػاج اش رضػػػػر تػػػػالؿ اشمػػػػدة )ك ا ػػػػت اشعهػػػػكد قػػػػد 

 (ـ  ما مبضف ف  اشعدكؿ كاشش ؿ اشبضا   اشتاشضضف :9266
 (96)(9عدكؿ رقـ )                               

 (ـ9266-9265ُضبضف اش مضم اشم تعم ط كضان مف اش رضر ف  مرا ز ا تاعك شلمدة )
  مضم اش رضر اشم تعم ط كضان ف  مرا ز ا تاج اش رضر             

 مرا ز 
 اإل تاج

 آباد اط ر ماز دراف  ضالف
 )عرعاف(

 اشمعمكع تراطاف قراباغ شمات  شضركاف أردبضؿ

عػػػػػػػدد بػػػػػػػاوت 
 اش رضر

4333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 6333 61333 

 (96)(9ش ؿ بضا   رقـ )                                   

 شتكخضت اشم لكمات اشكاردة ف  اشعدكؿ أعالع                       
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مما تقدـ ضتخت زضادة مرا ز إ تاج اش رضر كاشت   افظت تقرضبان عل  م دؿ إ تاعهػا      

اشط كم، عل  اشر ـ مػف اشتاضػرات اشتػ   دػلت علػ  تطػم اششػاع عبػاس فػ  عهػد تلفػك 
اششػػػاع دػػػف  كذشػػػؾ  تضعػػػم ش ك ػػػك اشتلضفػػػم اشمباشػػػر شػػػك شػػػذشؾ اطػػػتمرت آرػػػر تطػػػم اششػػػاع 

وت ا كربضػم اشمت افطػم فػ  طػبضؿ اش دػكؿ علػ  عباس، كعلضك اطػتمرت م ػاكوت اشك ػا
اومتضازات مف اششاع اشعدضػد،  مػا ك ال ػظ تقػدـ  ػضالف فػ  ا تػاج     اش رضػر علػ  بػاق  

 اشمرا ز .
ف تضعػػػم فػػػ  عهػػػد اششػػػاع دػػػف  شػػػـ ض ػػػف مػػػف اشدػػػ ب اش دػػػكؿ علػػػ  اومتضػػػازات      

عػػارة اش رضػػر كعلضػػك  شألطػػباب اشطػػابقم شػػـ ض ػػد هػػك اشمػػت  ـ  مػػا فػػ  عهػػد اششػػاع عبػػاس بت
أتذ ضعدد كضم ت اومتضازات ب د  دػكشك علػ  اشهػداضا مػف اشك ػاوت ا كربضػم ك عػد ذشػؾ 

" ان كل االمتيازات يمكن القة  أن ت ةبذ تات جةدون ينةدما علضا ب تابات بركس عكف 
يمةةنذ الممةةب وكبةةار موظفيةةس هةةدايا سةةنوية مةةن الهمشةةة الفةةاخرة  واالدوات الممتةةازة 

 .  (96)هيمتس خمسمائة تومان او اكثر"لممائدة بما 
ا تهت بكفاة اششاع عباس دال ضم  ؿ اومتضازات اشت   ا ػت تػربط اششػاع باشك ػاوت     

كعلضػػػػك طػػػػػ ت  ػػػػػؿ ا طػػػػراؼ شتعدضػػػػػد امتضازاتهػػػػػا، عػػػػػدد اششػػػػاع دػػػػػف  امتضػػػػػازات اشك اشػػػػػم 
  بػك علػ  أف ، كو ضفكت ػا ه ػا اف (92)ب د اف قدمكا رشكة شلشاع دػف   فطػك (91)اشبرضطا ضم

تعػػارة اشبرضطػػػا ضضف اشب رضػػػم مػػا بػػػالد فػػػارس شػػـ ت ػػػف برضطا ضػػػم تاشدػػم فقػػػد  ا ػػػت تعػػػارة 
ب رضػم ضمارطػها تعػار ه ػكد ضطػتتدمكف طػف هـ اشتادػم ت ػت  ماضػم علػـ برضطا ضػا ك قػد 

، مما ضدؿ علػ  كعػكد فطػاد كعػدـ اتػالص ك قلػم (93)ت كف قضادة اشطفف شقبطاف برضطا  
كخا اشك اشم  اشبرضطا ضضف ك قلك ف  عددهـ، كبذشؾ و  طتارب مفرقابم عل  اشمكظفضف 
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اشبرضطا ضم عل   قضض اشك اشم اشهكش دضم ك ما تمضزت بك مف  ظاـ كتطػكر ك ػب شػكط هـ 
 ا ـ .
كب ػػػػاءن علػػػػ  مػػػػا تقػػػػدـ  ال ػػػػظ أف تطػػػػم اششػػػػاع عبػػػػاس اوقتدػػػػادضم بػػػػدأت تتتلتػػػػؿ      

ر اش رضر  م  اشقطاع اشتاص كباشتاش  عف طضاطم ا ت ادف  أر ا ها، إذ بتكقؼ اششاع 
فقػدت اشدكشػػم طػضطرتها كرقابتهػػا علػ  اشتعػػارة وطػضما مػػا كعػكد قػػكل أكربضػم علػػ  أرخػػها 

 طام م بمد  فكذها فضها .
-9261: وضةةع الوكالةةة اللولنديةةة الةةف بةةاد الةةارس خةةال المةةدة    ثةةانفالمبحةةث ال

 (م : 9231
 جان سميث :_ السفارة اللولندية لباد الارس برئاسة 9

إشػ   (Jan Pretersz Coen ا ػت اش  كمػم اشهكش دضػم قػد أرطػلت عػاف طػمضث )      
(أشهر عل  كفاة شاع عباس،  اف 6إش  أدفهاف، ك اف قد مرَّ )  (94)بالد فارس  طفضر

، و طػػضما كأف اششػػاع دػػف  (95)اشهػػدؼ اشرحضطػػ  مػػف مهمتػػك ت طػػضف اش القػػم بػػضف اشبلػػدضف
ضف بػػدشضؿ أ ػػك عمػػؿ علػػ  تبػػدضؿ  ػػؿ اشمػػكظفضف اشػػذضف  ػػا كا  ػػاف  ضتشػػ  طػػطكة اشهكش ػػدض

 (63)ض تػػذكف اشرشػػكة مػػف اشهكش ػػدضضف فػػ  طػػبضؿ تطػػهضؿ مهمػػتهـ           فػػ  بػػالد فػػارس
 ا ػػت إدارة اشك اشػػم اشهكش دضػػم فػػ  باتافضػػا قػػد أك لػػت إشضػػك مهمػػم اشت قضػػؽ فػػ  عمػػؿ خػػباط 

اش  كمػػم اشدػػفكضم شتطػػمت كمػػكظف  ك ػػاشتهـ فػػ  بػػالد فػػارس كتفقػػد أ ػػكاشهـ، كمفاكخػػم 
شلتعػػار اشهكش ػػدضضف بادتػػاؿ عمضػػا أ ػػكاع اشبخػػاحا إشػػ  بػػالد فػػارس متػػ  شػػاءكا، كتعدضػػد 

 . (69)(66ـ كب كدع اشػ)9266فرماف عاـ 
تم ف اشطفضر اشهكش دم مف تعدضد اشفرماف مػا اششػاع دػف  إو أ ػك شػـ ض قػؽ أهدافػك      

: م ارخػم رحػضس اشك اشػم هػاربرت  باشش ؿ اشمطلكب م ك  ك اف مف أطػباب عػدـ  عا ػك
ف ط ش بدكرة طرضك شك، ك ما ذ ر ا تـ تاضر  اشضم اششاع كبذشؾ تطر اشهكش دضضف عملػم 
مػػف اشػػداعمضف شهػػـ كمػػ هـ  ػػا ـ اقلػػضـ فػػارس اشػػذم  ػػاف مؤضػػد شلهكش ػػدضضف كمهػػتـ  بطػػضر 

مالضػـ  شاطهـ اشتعارم كعدـ عرقلتػك، كبػذشؾ أدػب ت مهمػم طػمضث دػ بم، وطػضما أف 
كزضر اششاع  ا ت عالقتك  ضر عضػدة  بهػاربرت، شػذشؾ قػرر إضقػاؼ اشتعػارة اشهكش دضػم،  ضؾب

ممػػػا ادل اشػػػ  تطػػػاحر  بضػػػرة شلك اشػػػم اشهكش دضػػػم، كت ػػػدس بخػػػاح هـ وطػػػضما اشفلفػػػؿ، مػػػا 
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اقتػػراب فدػػؿ اشدػػضؼ تشػػ  اشهكش ػػدضكف فطػػاد بخػػاح هـ شػػذشؾ  تػػب اشطػػفضر رطػػاحؿ إشػػ  
 بار مطؤكش  اشدكشم اشدػفكضم، كمػ هـ  كاشػ  اقلػضـ فػارس طاشبػان م ػك اشػذهاب إشػ  اعتمػاد 
اشدكشم ش ؿ اشمش لم ك تدػرضؼ اشبخػاحا، ر ػـ م اكوتػك إو أ ػك شػـ ضػتم ف مػف اشكدػكؿ 

 .(66)ـ9263ش ؿ ف اد إش  باتافضا عاـ 
 :(9236-9261_ مشاكل الوكالة اللولندية الف باد الارس  6

مف إضعػاد  لػكؿ شمشػا ؿ اشك اشػم  هاربرت ف ط شرحضس اشك اشم اشهكش دضم شـ ضتم ف      
اشهكش دضم ف  بالد فػارس؛ إذ اتهمتػك إدارة اشك اشػم فػ  باتافضػا باشتبػذضر كاإلطػراؼ كأخػاعك 

كأتذ أعارها مف اششر م،  اشهكش دضم ف  ادفهاف ش فطكا مكاؿ فقد قاـ بشراء مقر اشك اشم 
ف مرت إدارة اشك اشم باشقاء اشقبض علضك، إو أ ك تم ف مف اشهرب إش  ا راخ  اش رما ضم 
قبؿ كدكؿ مب ػكر  إدارة اشك اشػم شػك كقػد عرػركا علػ  طػ د مل ضػم هػذا اشمب ػ  بػضف أكراقػك 

 . (66)فارسك قلت ملض تك إش  اشك اشم اشهكش دضم ف  بالد 
شػػرحضس اشك اشػػم  (Antonio Court( )9263-9266ا طك ضػػك  ػػكرت )ـ ت ػػضف تػػ     

 ظػػػران شتبرتػػػك اإلدارضػػػم إذ عمػػػؿ فػػػ  إدارة اشك اشػػػم  هػػػاربرت ف طػػػ شبػػػدون عػػػف  اشهكش دضػػػم
ـ ذهب شمقابلم اششاع ف  9263اشهكش دضم ف  باتاقضا، ك اؿ كدكشك إش  ب در عباس عاـ 

، كقػد زكد بػ ربا طػفف ُ ملػت بمتتلػؼ اشبخػاحا، قػدـ (66)مػافادفهاف شارض تعدضػد اشفر 
معمكعػػم مػػف اشهػػداضا شلشػػاع دػػف  )تػػاتـ مػػف اشزمػػردة كأربػػا قطػػا مػػف اشمراضػػا اش رطػػتاشضم 

( تكمػاف، كعلػ  أررهػا عػدد اششػاع شػك اشفرمػاف كم  ػك مػا 133( قػدر معمكعهػا بػػ ) ضرهاك 
د اومتضػػػازات شػػػـ ضػػػتم ف مػػػف تخػػػم ك اشفرمػػػاف مػػػف امتضػػػازات، إو أ ػػػك كبػػػاشر ـ مػػػف تعدضػػػ

(باشم مف اش رضر!  اف قد اشتراها مف تعار اشقطاع اشتاص، 633اش دكؿ طكل عل  )
باشم (۰۰۱۱ –۰۱۱۱لب م ك تزكضد متازف إدارة اشك اشم ف  باتافضا بػ)ف   ضف  اف قد طُ 
ف لػ  اشػر ـ مػف عػدـ تم  ػك مػف ، ش ػف إذا  ظر ػا مػف زاكضػم أتػرل ( 61)مف اش رضػر طػ كضا

ش ػف طػاهـ  -تعدضػدع اومتضػازات باطتاالشك  -دكؿ عل   مضم اش رضر اشمطلكبم م ك اش 
 . (62)هذا اشتعدضد ف  ت زضز اطتقرار اشكخا اشتعارم اشهكش دم ف  بالد فارس

 ما  دؿ شقػاء آتػر بػضف رحػضس اشك اشػم ا طك ضػك  ػكرت كبػضف اششػاع فػ  ادػفهاف       
، ش   شلشاع قلم اش رضر اشذم  دؿ علضك أطفر اشلقاء عف مكافقم 9263ف   هاضم عاـ 
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(باشػم 533(، ض دػؿ علػ  )9266 -9269اششاع عل  تكقضا عقد   شمدة رالرم أعػكاـ )
كمػػػػػػػاف كبػػػػػػػذشؾ ض ػػػػػػػكف قضمػػػػػػػم ذشػػػػػػػؾ اش قػػػػػػػد (ت66مػػػػػػػف اش رضػػػػػػػر طػػػػػػػ ر اشباشػػػػػػػم اشكا ػػػػػػػدة )

عا ػب اشبرضطػا   فقػد أمػا اش   (61 (تكماف تطػدد  قػدان ع ػد اطػتالـ بػاوت اش رضػر۳3433)
(باشػػػػم مػػػػف اش رضػػػػر،  مػػػػا تعػػػػددت امتضػػػػازاتهـ فػػػػ  هػػػػذا عػػػػاـ           633ـ)9263دػػػػدركا عػػػػاـ 

اشتدػػػدضؽ إو أف   –( 64)كذشػػػؾ علػػػ  أرػػػر اشرطػػػاشم اشتػػػ  ب رهػػػا اشملػػػؾ اشبرضطػػػا   شلشػػػاع -
إشػ    133 اف مف بضف ما م  هـ  ؽ شراء )مف  ـ ،9266علضها شـ ض دؿ او عاـ  

تكمػػاف طػػ كضان شلشػػاع علػػ  شػػ ؿ  9133اشػػترط دفػػا  باشػػم  رضػػر  ػػؿ عػػاـ، ش  ػػك( 9333
إو أ ك شـ ض ف طكل  بران عل  كرؽ إذ شـ ت ػؿ اشك اشػم اشبرضطا ضػم فػ  هػذا اش ػاـ ( 65)هداضا

 .(63) رضر( باشم 666طكل عل )

ـ  بدػكرع عامػم قلضلػك  تضعػم شت ػرض دكدة 9269 ا ت  مضم  اش رضر اشم تعػم عػاـ     
اشقػػز اشم تعػػم شل رضػػر إشػػ  ا مػػراض، كدػػؿ ا مػػر شدرعػػم أف اشك اشػػم اشهكش دضػػم شػػـ تطػػتلـ 
أم باشم مف اش رضر ف  ذشؾ اش اـ، إذ أف ما تم  ػت مطػتكدعات اششػاع فػ  أدػفهاف مػف 

(باشػػػػػم قػػػػػاـ مالضػػػػػـ بضػػػػػؾ ببض ػػػػػك إشػػػػػ  اشك اشػػػػػػم 613رضػػػػػر  ػػػػػاف)اش دػػػػػكؿ علضػػػػػك مػػػػػف اش 
 ما اشهكش دضضف.ك كبذشؾ شـ ضف  اششاع باش قد اشذم ابرم ،(69)اشبرضطا ضم

 : للولندا برئاسة يوهان الانلاوسيل فارسيس_ السفارة ال3
(  Yohan Van Hasseltارطػػلت بػػالد فػػارس اشهكش ػػدم ضكهػػاف فا هاكطػػضؿ )      

 طػػفضر شػػبالدهـ كممرػػؿ شلشػػاع دػػف  فػػ  هكش ػػدا،  ػػاف اشهػػدؼ مػػف ارطػػاشك ابػػراـ عقػػد مػػا 
اش  كمػػػم اشهكش دضػػػم فػػػ  طػػػبضؿ تطػػػهضؿ تعػػػارة اشفػػػرس فػػػ  هكش ػػػدا، تػػػـ تكقضػػػا م اهػػػدة بػػػضف 

ـ  م  ػػت اشتعػػار اشفػػرس  رضػػم اشت قػػؿ بػػضف اشم ػػاطؽ اشهكش دضػػم دكف 9269اشطػػرفضف عػػاـ 
،  مػا كخػ كا (66)تهـ  ػؽ بضػا كشػراء مػا ضرضػدكفأم مخاضقم مف قبؿ أم شتص، كم  ػ

قكا ضف مف بض ها إذا تكف  أ د مف اشفرس ف  هكش دا كعب عل   ا ـ اشمدض م اشت  تكف  
بهػػا اشفارطػػ  اوطػػتضالء علػػ  ممتل اتػػك كارطػػاشها إشػػ  طػػفضر اششػػاع فػػ  هكش ػػدا كفػػ   اشػػم 

م تػاد كضرطػؿ رم هػػا  ا ػت تر ػت اشمتػػكف  بخػاحا أك مػكاد  ذاحضػػم كعػب بض هػا باشطػػ ر اش
شلطػػفضر اشفارطػػ ، كفػػ   ػػاؿ دتػػكؿ عػػدد  بضػػر مػػف اشتعػػار اشفػػرس  ػػاملضف م هػػـ رؤكس 
امػػػكاؿ  افضػػػك شل مػػػؿ ه ػػػاؾ كعػػػب علػػػ  اشطػػػلطم اشهكش دضػػػم تػػػ مضف اشطػػػ ف اشم اطػػػب شهػػػـ 
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،  ال ػظ أف هػذا اوتفػاؽ ضدػب فػ  (66)كاعفاحهـ مف اشرطـك فضما ضت لؽ بكطاحؿ اشم ضشم
ف  ػاف ظػاهرع  ضػك   أف اشهػدؼ م ػك اشتقػرب مػف مدل م اشتعار كاش   كمم اشدفكضم، كا 

اششاع و طضما ب د متاب ت ا شأل داث اشت   دلت ف  هذا اش اـ كا عكاـ اشت  طبقتك مف 
عهػػػد اششػػػاع دػػػف   ال ػػػظ أ هػػػـ  ػػػا كا ضطػػػ كف شلتقػػػرب م ػػػك شل دػػػكؿ علػػػ  اشمزضػػػد مػػػف 

مػػف رؤكس أمػػكاؿ طػػتفادة طػػ ت هكش ػػدا شالاومتضػػازات، هػػذا مػػف عا ػػب كمػػف عا ػػب أتػػر 
 هؤوء اشتعار ف  دفا ععلم تطكرها كازدهارها اوقتدادم.  

 م تجا  الوكالة اللولندية :9236سياسة الشا   فف يام _ تغير 6
ـ تاضػػػػرت طضاطػػػػم اششػػػػاع إذ أدػػػػب ت طضاطػػػػتك تكطػػػػ ضك  ػػػػاكؿ أف 9266ب ػػػػد عػػػػاـ      

ت امؿ اششػاع عبػاس،  ػدد شػاع ضطتاؿ اشت افس بضف اشك اشتضف شداش م فضت امؿ م ها  ما 
مطقط، ككاعد ب  ػك طػضم ت ا متضػازات شمػف ضطػاعدع فػ  هػذع  دف  ب  ك ضط   إش   زك

اشمهمػػم، كافػػؽ اشهكش ػػدضكف ككاعػػدكع بػػ  هـ طػػضقدمكف مطػػاعدع عطػػ رضم ممارلػػك شلتػػ  قػػدمها 
ـ، فػػ   ػػضف أف 9266اشبرضطػػا ضضف شلشػػاع عبػػاس  ػػضف اطػػتكش  علػػ  عزضػػرة هرمػػز عػػاـ 

 تضعم شتعربتهـ اشطابقم ما اشفرس ف  هرمز، إذ شػـ ضفػكا بػاشكعكد  ؛(66)ضضف رفخكااشبرضطا 
اشت  تـ اوتفاؽ علضها مف  ضث  دتهـ باشا احـ ك دتهـ مف اش كاحد اش مر ضم ف  ب در 

 . عباس بدكرة عادشم آ ذاؾ، شذشؾ ترددكا ف  اشقبكؿ كاشمطاهمم ف  هذع اش ملم 
م تاشضػػػم شلهكش ػػػدضضف اشػػػذضف  ػػػاشكا  تضعػػػم شمػػػكافقتهـ علػػػ  إو أ هػػػـ بػػػذشؾ تر ػػػكا اشطػػػا      

علػ  اشػر ـ  -اشقرب م ك، ك اش ظكع شدضػم إذ  دػلكا علػ  امتضػازات  بضػرة مطاعدة اششاع 
فقد  دلكا عل  اعفاء  مر ػ  عػف اش رضػر  –مف عدـ قضاـ اشفرس باشهعكـ عل  مطقط 

، ضم ػػػف مال ظػػػم أف هػػػذا اومتضػػػاز ض ػػػد (61)اشػػػذم ضػػػتـ شػػػراؤع مػػػف تعػػػار اشقطػػػاع اشتػػػاص
تشعضا شلقطاع اشتاص، ك متاشفم درض م شطضاطم اششاع عباس اشذم  اف ضم ت اوعفاء 
اش مر   شمف ضشترم اش رضر مف اشقطاع اش  كم  فقط، كش  ك و ضم ت هذا اوعفاء شمف 

 ضشترم مف تعار اشقطاع اشتاص . 
 ضػػك  ػػكرت ب ػػض تعػػار اشك اشػػم اشهكش دضػػم إشػػ  كاطػػتاالون شهػػذا اومتضػػاز أرطػػؿ ا طك      

م اطؽ إ تاج اش رضر شلت امؿ ما  اشتعار ه اؾ كأق اعهـ ببض ها شرحضس اشك اشػم اشهكش دضػم 
اشمتكاعد ف  أدفهاف كأتبارهـ ب  ك علػ  اطػت داد تػاـ ششػراء أم  مضػم مػف اش رضػر كدفػا 
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( تكمػػاف 66ر كبطػػ ر )( باشػػم مػػف اش رضػػ133رم هػػا شهػػـ  قػػدان، كبهػػذا تم ػػف مػػف شػػراء )
( باشم مف اش قد اشطابؽ فػ  اش ػاـ  فطػك، كبػذشؾ 613شلباشم اشكا دة  ك دؿ  ذشؾ عل  )

( باشػػػم  رضػػػر كباشم دػػػلم شػػػـ ضػػػتم ف ا طك ضػػػك مػػػف 313ض ػػػكف معمػػػكع مػػػا  دػػػؿ علضػػػك)
 . (62)اشكدكؿ شل مضم اشت  طلبتها م ك إدارة اشك اشم ف  باتافضا

مػف قبػؿ اششػاع دػف  خػ ؼ د إشاػاء  ظػاـ او ت ػار ب  ضم ف أف  ال ظ مما تقدـ:     
تم  هػػػا  اشقطػػػاع اش  ػػػكم  إذ أدػػػب ت اش  كمػػػم عػػػاعزة عػػػف اشكفػػػاء بػػػاش قكد اشتػػػ   ػػػاف

اشقطاع اشتاص اشذم أتذت اشك اوت ت كض اش قص اش ادؿ شلك اوت، كباشمقابؿ  مك 
 ف   مضم اش رضر اشمددر عبر شراحك م هـ .

 كرت مف تددضر اش رضر اشفارط  إش  إدارة اشك اشػم فػ    تضعم ش دـ تم ف ا طك ضك     
طلبتهػا م ػك مػف  ضػث  مضػم اشتػ  ، كفشلك ف  اش دكؿ علػ  اش دػم 9269باتافضا عاـ 

ـ، تطػػػلـ م دػػػبك اكفرشػػػ  9266اش رضػػػر تػػػـ اعفػػػاؤع مػػػف كظضفتػػػك فػػػ   ػػػا كف ا كؿ عػػػاـ 
(Overshie( )9266 -9264 كطػػػ ضان مػػػف إدارة اشك اشػػػم إل عػػػاح مهمتػػػك )فػػػ  شػػػراء ـ

كدلك إش  ب در عباس فػ   ػا كف ، فكر  مضم أ بر مف اش رضر م  تك دال ضات كاط م
ـ،  ذهػب إشػ  أدػفهاف ششػراء اش رضػر مػف مطػتكدعات اششػاع فلػـ ضعػد 9266اشرا   عاـ 
( تكماف شلباشم اشكا ػدة، رػـ 66( باشم مف اش رضر، قاـ بشراحها  قدان بط ر)953بها طكل )

كفػ  ذات اش ػاـ  ،(63) م مف اش رضر كم ها باق  اشبخاحا اشفارطضمقاـ بتددضر هذع اشش  
اشتق  رحضس اشك اشػم اشهكش دضػم اششػاع دػف  عارخػان علضػك تقػدضـ مطػاعدة عطػ رضم وطػضما 
ب د كركد تبػر ر بػم اشبرتاػاشضضف بمهاعمػم اشب ػرضف مقابػؿ مػ  هـ  دػؼ اشا ػاحـ اشمتكقػا 

( 64)كقػػػػؼ اشهكش ػػػػدضضف فػػػػ  بػػػػالد فػػػػارساش دػػػػكؿ علضهػػػػا، ك تضعػػػػم شمكافقػػػػم اششػػػػاع ت ػػػػزز م

كبدػػػكرة عامػػػم بقػػػ  اشهكش ػػػدضضف هػػػـ طػػػادة اشمكقػػػؼ، ر ػػػـ اشم ػػػاكوت اشمل ضػػػم اشبرضطا ضػػػم 
( ف  ت طػضف كخػا تعػارتهـ كضرعػا طػبب 9266 -9269اش قضمم وطضما تالؿ اشمدة )

فشلها شت ـز أكخاعها اشداتلضم فما  اف ضدتؿ برضطا ضا مف كاردات اشتعػارة شػـ ض ػف ض فػ  
 .(65)شتطضر شؤك ها اشداتلضم 

ـ شلمتػػاعرة مػػا اشب ػػرضف فػػ  اشلؤشػػؤ مطػػت ض ان بهػػذا اشدػػدد 9266طػػ   اكفرشػػ  عػػاـ      
بتعػػار مػػف اشب دقضػػم  تضعػػم شتبػػرتهـ فػػ  هػػذا اشمعػػاؿ ، رػػـ أرطػػؿ عض ػػك مػػف اشلؤشػػؤ شم رفػػم 
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مدل ركاعها شدضهـ ف اف عكاب اششػر م ا ـ فػ  هكش ػدا بػ ف أطػ ارها  اشضػم عػدان ك بػذشؾ 
 . (63)ت كف  ضر متا م شل رضرضف

ك تضعػػػم شمػػػا تقػػػدـ فقػػػد ازداد  شػػػاط اشقطػػػاع اشتػػػاص إذ اشػػػترل اكفرشػػػ  مػػػف تعػػػار      
( تكمػاف، 66( باشم مف اش رضر ط ر اشباشم اشكا دة )433ـ )9266اشقطاع اشتاص عاـ 

شػػراء اش رضػػر مػػف اشقطػػاع اشتػػاص ضػػدؿ علػػ  خػػ ؼ اشقطػػاع اش ػػاـ كتضػػر دشضػػؿ مػػا  ك ػػاف
كقضػا ف  شألمكاؿ شدفا ركاتػب عضشػك ف خػطر شتا تاج شاع دـ إذ 9261 دث ف  عاـ 

( باشػػم طػػ ر اشباشػػم 433عقػػدان مػػا اشهكش ػػدضضف شمػػدة رالرػػم أعػػكاـ خػػمف شهػػـ طػػ كضان بػػض هـ )
( تكماف عل  أف ض كف اشدفا  قدان إو أف اشهكش دضضف شـ ض دلكا عل  اش رضر 66اشكا دة )

دػػػاد خػػػحضالن  كعػػػان مػػػا ؛ إذ  ػػػاف اش (باشػػػم661اشمتفػػػؽ علضػػػك طػػػكل  مضػػػات قلضلػػػم بلاػػػت )
كمف اعؿ ت كضض اش قص قامت ك دؿ ارتفاع بط ر اش رضر ب د هطكؿ أمطار  زضرة، 

(باشػػم  رضػر مػػف اشقطػاع اشتػػاص ف ا ػت اش مضػػم اوعماشضػػم 134اشك اشػم اشهكش دضػػم بشػراء )
(باشػػم 9333باشػػم  رضػػر(، كفػػ  اش ػػاـ اشتػػاش  اضخػػان دػػدرت اشك اشػػم)366ـ )9261عػػاـ 

 .(69)مف اشقطاع اشتاص رضر تـ شراءها 
-9231ثالةةث: وضةةع الوكالةةة اللولنديةةة الةةف بةةاد الةةارس خةةال المةةدة   المبحةةث ال

 (م 9266
الوكالةةةة اللولنديةةةة لممناالسةةةة الةةةف سةةةاحة بةةةاد الةةةارس التجاريةةةة لممةةةدة  _ ت ةةةعيد9
 9231-9231:) 

ـ و طػػضما فػػ  9263 اشم افطػػم أكعهػػا بػػضف اشهكش ػػدضضف كاشبرضطػػا ضضف فػػ  عػػاـبلاػػت      
تعػػارة اشفلفػػؿ اوطػػكد ففػػ  هػػذا اش ػػاـ كدػػلت  مضػػات  بضػػرع م ػػك شلبرضطػػا ضضف ف رخػػكع فػػ  

( لضػػدر ش ػػؿ كز ػػم، فقػػاـ اشهكش ػػدضضف 911- ۰۱۱اشطػػكؽ اشفارطػػ  بطػػ ر ضتػػراكح بػػضف    )
بتفػػػض طػػػ ر اشفلفػػػؿ اشمتػػػكفر شػػػدضهـ إشػػػ   دػػػؼ اشطػػػ ر اشػػػذم عرخػػػك اشبرضطػػػا ضضف أم 

باشم دػلك تػـ تطػكضؽ بخػاعم اشهكش ػػدضضف ذات ( 66)( لضػدر ش ػؿ كز ػم23-11ضتػراكح بػضف)
ـ 9263كطعؿ عػاـ اوط ار اشم تفخم ف   ضف ت رض اشفلفؿ اشبرضطا   شلکطاد،  ما 
(باشػم تػـ شػراحها 9963أعل   مضم مددرة مػف قبػؿ اشك اشػم اشهكش دضػم مػف بػاوت اش رضػر)

 مما ضدؿ عل   مكع ك تفاقـ قكتك .(66)مف اشقطاع اشتاص
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شـ ض تف  اشهكش دضكف بم اكشم اتراج اشبرضطا ضضف مػف بػالد فػارس؛ شتتلػكا شهػـ طػا م      
دكؽ (مػػػػػف دتػػػػػكؿ بػػػػػالد فػػػػػارس إذ ارطػػػػػؿ ( 66)اشم افطػػػػػم بػػػػػؿ م  ػػػػػكا  تػػػػػ  بػػػػػاق  اشػػػػػدكؿ

مب كث شبدء اشتعارة ما بالد فارس  كاش دكؿ عل  امتضاز تددضر اش رضر ( 61))هلشتاضف
ر فػػػػ  بػػػػالدع  ظػػػػران شمػػػػا شل رضػػػػر مػػػػف ركاج فػػػػ  م هػػػػا، اذ ر ػػػػب فػػػػ  فػػػػتت مدػػػػا ا شل رضػػػػ

، كف ػػػالن  ع ػػػكا فػػػ  مقابلػػػم اششػػػاع دػػػف  فػػػ  ادػػػفهاف كاشػػػذم اطػػػتقبلهـ ب ػػػؿ  (62)أكركبػػػا
تر ػػاب، كشم ػػا اششػػاع مػػف تكقضػػا إم عقػػد م هػػـ اشتقػػ  اشهكش ػػدضكف باشم ػػدكب كأبلاػػكع عػػف 

م  ػكا اششػاع  (تكمػاف كبهػذا13(تكماف إشػ  )66اطتضاحهـ رـ قامكا برفا ط ر اش رضر مف )
مف عقد اتفاؽ م هـ إو إ هـ ب د أف أترعكهـ مف بالد فػارس تفخػكا قضمػم اش رضػر اشػ  

اشرطػـك اش مر ضػم  فػرضتكماف فتطببكا باخب شاع دف  كعل  أررها أدػدر أمػرا ب)66(
 . (63)عل  اشبخاحا اشهكش دضم ك اشت   ا ت م فاة م ها

 تجارة الوكالة اللولندية الف باد الارس :ال فوية يمى  –_ أثر العاهات العثمانية 6
اشدكشػػم اشدػػفكضم فػػ  عهػػد اششػػاع دػػف  قػػد آرػػار  ػػاف اشخػػ ؼ اشػػذم أتػػذ ضػػدب فػػ       

طمػػا ا عػػداء فضهػػا، ف ػػاف اش ػػدث ا بػػرز فػػ  عهػػدع هػػك طػػقكط باػػداد ب ضػػدم اش رمػػا ضضف 
ف، إو أف هػػػذا اش ػػػػدث  ػػػاف ذا تػػػ رضر إضعػػػػاب  علػػػ  تعػػػارة اشهكش ػػػػدضض، ( 64)ـ9264عػػػاـ 

اشتعػػار اشم لضػػكف اشػػذضف  ا ػػت تعػػارتهـ اشرحضطػػضم عبػػر ا راخػػ  اش رما ضػػم اخػػطركا فػػ  ف
، كتداعضات اشهعـك كما تلفك مف آرار ( 65)ذشؾ اش اـ بطبب اش ملم اش رما ضم عل  اش راؽ

وطضما فقداف ا ماف كاشتدمضر اشذم  ؿ بها اش   قؿ  شاطهـ اشتعارم إشػ  ب ػدر عبػاس، 
اشمتكاعدضف ه ػاؾ  ضػث اشمقػر اشرحضطػ  شلك اشػم اشهكش دضػم كعلضػم تم  ػكا ف رر عدد اشتعار 

مف بضا م ظـ اشبخاحا اشهكش دضم اشكاردة عل  هؤوء اشتعػار، ف ققػت بػذشؾ أربا ػان  رضػرة، 
إو أف ( 13)كباشمقابؿ اشترت مف هؤوء اشتعػار بخػاح هـ كدػدرتها إشػ  اإلدارة فػ  باتافضػا

بهػػػػا ا تفػػػػاض اذ تم  ػػػػت اشك اشػػػػم اشهكش دضػػػػم مػػػػف   مضػػػػم اش رضػػػػر فػػػػ  هػػػػذا اش ػػػػاـ  دػػػػؿ
(باشم مف اش رضر؛ كذشؾ  ف اششاع م ا ف  هذ اش اـ تعػار اشقطػاع اشتػاص 156تددضر)

م تهػػزان فردػػم -مػػف شػػراء اش رضػػر كذشػػؾ   ػػك  ػػاف ضر ػػب فػػ  مػػؿء مطػػتكدعاتك بػػاش رضر
ف  ػػػاف ذا عػػػكدة قلضلػػػم شتدػػػرضف-تكقػػػؼ اشتعػػػارة عبػػػر ا راخػػػ  اش رما ضػػػم ها علػػػ   تػػػ  كا 

 .( 19)تكماف شلباشم اشكا دة 64هذ اشقرار ع ؿ أط ار باشم اش رضر تدؿ إش ا كربضضف 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
370 

اكفرش  مف ازدهار تعارم، إو أ ك تـ اطتبداشك ف  عاـ عل  اشر ـ مما شهدع عهد      
( كذشػػػؾ  تضعػػػم Westerwoltـ مػػػف قبػػػؿ إدارة اشك اشػػػم فػػػ  باتافضػػػا بكضطػػػترركشت )9264

كشتػد    مضػم اش رضػر اشمدػدرة، فقابػؿ اشػرحضس اشعدضػد ( 16)شفشلم فػ   ػؿ مشػا ؿ اشك اشػم 
شلك اشػػم اششػػاع دػػف  فػػ  م اكشػػم م ػػك ش ػػالج تلػػؾ اشمشػػا ؿ إو أف اشم ضػػم كافتػػك قبػػؿ أف 

 .(16)ض مؿ مهمتك
 _ خ   الوكالة اللولندية لعاج مشكمة ارتفاع سعر الحرير الفارسف :3

 Vanلـ مف ب د كضطترركشت كب مر مف ادارة اشك اشػم فػ  باتافضػا فػاف اكطػتض د )تط      
Oostende( )9265-9269)  م دػػػبك  ظػػػران ش ك ػػػك علػػػ  اطػػػالع باشكخػػػا فػػػ  بػػػالد

لضك ف  بادئ ا مر أف ض مؿ م اكشم مف طبقك عفارس فقد عمؿ مطاعدان وكفرش ،  اف 
اعػػالف إو أ ػػك اعترخػػتك مشػػ لم  ،(16)فػػ  بػػالد فػػارسفػػ  رحاطػػم اشك اشػػم ش ػػؿ مشػػا لها 

 13عػػف عػػدـ ر بتػػك فػػ  بضػػا اش رضػػر شلهكش ػػدضضف بطػػ ر أقػػؿ مػػف 9265مضػػرزا تقػػ  عػػاـ 
تكماف، ر ـ ارتفاع ط ر باشم اش رضر إو أ ك شـ ض ف قادران عل  اشتتل  عف شراء اش رضػر 
 مف اشقطاع اش اـ ر ػـ  دػكشك فػ  اش ػاـ  فطػك علػ  اعفػاء مػف اش مػارؾ فػ   ػاؿ شػراحك
اش رضػر مػف اشقطػػاع اشتػاص؛ كذشػػؾ شتتكفػك علػ  امتضػػازاتهـ اشتعارضػم مػػف اوشاػاء، كعلػػ  

بتقلضػؿ  فػاف اكطػتض دأرر هذا اورتفاع ف  ا ط ار أددرت إدارة اشك اشػم فػ  باتافضػا قػرارا ش
مشترضاتك مف اش رضر اشفارط   تضعم ورتفاع ط رع، ك رتك عل  اتتػاذ اإلعػراءات اش فضلػم 

ش أقػػؿ طػػ ران ، كب ػػاءن علػػ  ذشػػؾ أتػػذت اشك اشػػم اشهكش دضػػم فػػ  بػػالد فػػارس باطت شػػاؼ قمػػا
كاشدػضف، كمػا  ػكف ا مػر  ػاف معػرد اقتػراح، ش  ػك  (11)تكعك تف ضرها   ك  رضر اشب اػاؿ

 ػػػاف ا   اطػػػان شتاضضػػػر مفػػػاهضـ اشهكش ػػػدضضف فػػػ  بػػػالد فػػػارس، بدػػػكرة عامػػػم كدػػػلت  مضػػػم 
، كاطػتمر كخػا (12)( باشػم مػف  رضػر633اش رضر اشفارطػ  اشمدػدرة فػ  هػذا اش ػاـ إشػ  )

شدرعم أعبار مضرزا تق  شفاف اكطتض د  9263عاـ تعارة اش رضر عل  ما هك علضك شضدؿ 
( 63( باشػػػم مػػػف اش رضػػػر مػػػف مطػػػتكدعات اششػػػاع طػػػ ر اشباشػػػم اشكا ػػػدة )633علػػػ  شػػػراء )

تكمػػاف كض ػػكف اشػػدفا  قػػدان، كهػػددع فػػ   اشػػم اشػػرفض بفػػرض رطػػكـ  مر ضػػم علػػ  اشبخػػاحا 
اشكاردة إش  بالد فارس   اف مف اشطبض   أف ضكافؽ عل   ػؿ مػا هػك مطلػكب م ػك مقابػؿ 
عدـ فػرض اشخػراحب علضػك إذ أف أ لػب أربػاح اشك اشػم اشهكش دضػم   ا ػت  تضعػم عػدـ دفػا 
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( باشػػػم مػػػف 233 مػػػا اشػػترل مػػػف اشقطػػػاع اشتػػػاص) اش مػػارؾ كباشتػػػاش  اشػػػت  ـ با طػػػ ار،
، كبذشؾ ت كف  مضػم اش رضػر اشمدػدرة فػ  هػذا (13)كماف(ت66اش رضر ط ر اشباشم اشكا دة )

 (باشم  رضر.9333اش اـ )
-9265عل  اشر ـ مف  ؿ ما ذ ر اع عػف تعػارة اش رضػر اشفارطػ  تػالؿ اش ػامضف )     

(          إو أف كخػػػا اشك اشػػػم اشهكش دضػػػم فػػػ  بػػػالد فػػػارس تالشهمػػػا  ػػػاف عضػػػدان 9263
اششػػاع، كاشم اكشػػم اشداحمػػم شتفكضػػت  ػػؿ فردػػم  ك ػػاف شهػػـ اشقػػدرة علػػ  اشتػػ رضر فػػ  قػػرارات

، كبهذا ضم ف أف  دؿ إش   تضعم أف بالد فػارس  ا ػت ( 14)شلبرضطا ضضف ف  شراء اش رضر
تمر بمر لم خ ؼ، كتضر دشضؿ هك طقكط باداد بضد اش رمػا ضضف، ش ػف مػا م ػف اش  كمػم 

ض ددك ػػك إشػػ  اشدػػفكضم مػػف فػػرض كاعبػػار اشهكش ػػدضضف علػػ  شػػراء اش رضػػر كباشطػػ ر اشػػذم 
اششػػاع دػػف  اشػػذم  ػػاف ضمتلػػؾ شتدػػضم قكضػػك خػػمف رعػػاوت دكشتػػك متمرلػػم مضػػرزا تقػػ  
كاشػػػػذم اطػػػػت مؿ اطػػػػلكب اشتهدضػػػػد مطػػػػتاؿ تتػػػػكؼ اشهكش ػػػػدضضف مػػػػف فػػػػكز اشبرضطػػػػا ضضف فػػػػ  

  اشم افطم.
 _ مد نفوت الوكالة اللولندية يمى أسواق جديدة:6

 دضضف شلب ث عف أطكاؽ عدضدة م ها:دف ت أكخاع بالد فارس اشطابقم اشذ ر اشهكش      
عبػػر مػػد  فكذهػػا فػػ  أطػػكاؽ اف اكطػػتض د تعػػارة ك اشتػػك كطػػا فػػ أ_ أسةةواق الب ةةرة:      

، (23)، شخرب تعارة اشبرضطػا ضضف اشػذضف  ققػكا  عػاح ه ػاؾ(15)عدضدة كم ها أطكاؽ اشبدرة
( طػػػفف م ملػػػم بمتتلػػؼ ا ػػػكاع اشبخػػػاحا، 4فارطػػؿ فػػػ  اش ػػػاـ  فطػػك اطػػػطكو  م ك ػػػان مػػف)
 .(  29)فتطببكا ب طاد بخاحا اشبرضطا ضضف ف  اشبدرة 

كمف هذع اوطػكاؽ اشتػ  طػ ت اشك اشػم اشهكش دضػم فػ  عهػد  :(26)ب_ أسواق اليابان      
ا ضضف باشت امػؿ م هػـ ك تػـ عقػد شمد  فكذها إشضها اشضابػاف مطػتالضف ر بػم اشضابػفاف اكطتض د 
ـ ضقتخػػ  أف ضقػػـك اشهكش ػػدضضف بتػػ مضف متطلبػػات اشطػػكؽ اشضابا ضػػم مػػػف 9269اتفػػاؽ عػػاـ 

، ا قمشػم اشقط ضػم، اشتكابػؿ، ا دكضػم، اشعلػكد، اش تػب( (26)اشبخاحا و طػضما)اش رضر اشتػاـ
اشتعػارة ه ػاؾ فقاـ اشهكش دضضف ك  ادتهـ با راؽ اشطكؽ اشضابا ضم ببخاح هـ بهدؼ ا ت ػار 

، مما ادل إشػ  هبػكط ا طػ ار ، فتطػبب بتطػاحر ماشضػم  بضػرة شلهكش ػدضضف إو أ هػـ  ققػكا 
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هػػػػدفهـ با ت ػػػػار اشتعػػػػار ه ػػػػاؾ كرطػػػػـ تطػػػػم شت ػػػػكضض اشتطػػػػارة فػػػػ  اشمكطػػػػـ اشتعػػػػارم 
 .(26)اشقادـ
مف تالؿ قراءة طضاطم اشهكش دضضف كماامراتهـ كاقت امهـ ا طكاؽ كاطػت دادهـ شت بػد      

شر م اشه د اششرقضم اشهكش دضم تقدـ خماف  تطاحر ضم ف أف  فطر هذع اشتدرفات ب كفاش
شلتعػػار اشمطػػاهمضف ب ػػػدـ اشتطػػارة   إذ ا هػػػـ ضخػػتكف امػػػكاشهـ فػػ  محػػػات اشطػػفف اشتاب ػػػم 

، (21)شلشػػر م ففػػ   اشػػم تطػػرت ام طػػفض ك فطػػضتم ف مػػف ت قضػػؽ اربػػاح فػػ  طػػفف اتػػرل
، كهػػػػذا ض طض ػػػػا تدػػػػكران كاخػػػػ ان (22)اشمػػػػاؿكباش تضعػػػػم ض دػػػػلكف علػػػػ  اربػػػػاح فػػػػكؽ رأس 

شكخػػ ها فػػ  بػػالد فػػارس بمػػا تقػػكـ بػػك مػػف ا ػػراؽ اشطػػكؽ اشفارطػػضم باشبخػػاحا كاطػػت دادها 
شتفػػض اطػػ ارها كأف قلػػت ا ربػػاح ش ػػف ضبقػػ  هػػدفها ا ت ػػار تعػػارة بػػالد فػػارس كتطػػارة 

 اشبرضطا ضضف شلم افطم ه اؾ .
اش دػػكؿ علػػ   مػػف فػػاف اكطػػتض د عهػػد تم  ػػت اشك اشػػم اشهكش دضػػم فػػ دػػكرة عامػػك ب     

امتضػػػػازات كاطػػػػ م اش طػػػػاؽ طػػػػاهمت فػػػػ  تقكضػػػػم شػػػػك تهـ، وطػػػػضما ب ػػػػد طػػػػقكط باػػػػداد بضػػػػد 
ج .ج . شػكرضمر اذ اشػار إشػ  أف  ر ػػم اشطػفف اشهكش دضػم هػػ  اش رمػا ضضف، بػدشضؿ مػا ذ ػػرع 

 .(21  اشمطضطرة عل  ب در عباس تالؿ هذع اشمدة
-9269الةةارس مةةع أالةةول يلةةد الشةةا   ةةفف   _ وضةةع الوكالةةة اللولنديةةة الةةف بةةاد5

 (م :9266
فاف اكطتض د مف اوطتمرار فػ  م دػبك  ػرحضس شلك اشػم ك ػادر ب ػدر عبػاس اعتذر       
(، كاشػذم ض ػد De Ongh)()9269-9264ـ فتلفم فػ  م دػبك دم عك ػك 9269عاـ 

اطػػلكب  اشهكش دضػػم إذ بػػدأ باطػػت ماؿ –عهػػدع بداضػػم شمر لػػم عدضػػدة فػػ  اش القػػات اشفارطػػضم 
كفشػلت ( 24)اشتهدضد باطتتداـ اشقكة، قكبؿ دم عك ك باطتقباؿ خػ ضؼ عػدا مػف قبػؿ اششػاع

اشػذم اطػتمر بػ فس ( 25)مفاكخاتك  مػف طػبقك باضعػاد  ػؿ شمشػا ؿ اشك اشػم مػا مضػرزا تقػ 
طضاطػػتك اشطػػابقم بتهدضػػد اشك اشػػم فػػ   ػػاؿ عػػدـ شػػراء اش رضػػر مػػف اشقطػػاع اش ػػاـ، طػػضلزمهـ 

طكـ  مر ضم مترا مم علضهـ مف اش اـ اشطابؽ، رد علضك دم عك ك (آوؼ تكماف  ر 1دفا)
، فاخػػػطر مضػػػرا تقػػػ  إشػػػ  بض ػػػك (33)باطػػػت ماؿ بػػػ فس اوطػػػلكب كباشتهدضػػػد باطػػػتتداـ اشقػػػكة

( تكمػاف، كأ مػؿ  مكشتػك اشتػ  دػدرها إشػ  66(باشم  رضػر كتتفػضض اشطػ ر إشػ  )633)
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قػػد دػػدر فػػ  ذشػػؾ  اش ػػاـ  (باشػػم  رضػػر مػػف اشقطػػاع اشتػػاص شض ػػكف233باتافضػػا بشػػراحك )
ـ شضدػؿ دػادر 9266باشم  رضر(، إو أف عدد باوت اش رضر اشمددرة هبط عػاـ 533)

ضم   ػا أف   ػزكا طػبب هػذا او تفػاض إشػ  كفػاة ( 39)( باشم مف اش رضػر633اش رضر إش  )
 اششاع دف  ك تبدؿ اش  كمم كما رافؽ ذشؾ مف تاضرات . 

ف اش دػكؿ علػ  امتضػازات إخػافضم مػف شػاع دػف   ما تم  ػت اشك اشػم اشهكش دضػم مػ     
،  ا ػػػت هػػػذع اومتضػػػازات ت مػػػؿ بػػػضف طضاتهػػػا شػػػ ؿ مػػػف أشػػػ اؿ 9266قبػػػؿ كفاتػػػك عػػػاـ 

اوطتطػػالـ، فقػػد  دػػت علػػ  عػػدـ تػػدتؿ مكظفػػك اش  كمػػم اشدػػفكضم فػػ  أعمػػاؿ اشتعػػارة 
 اشهكش دضػػػم، كاشمػػػكاط ضف اشهكش ػػػدضضف اشػػػذضف ضطػػػ  كف فػػػ  بػػػالد فػػػارس و ضتخػػػ كا شلم ػػػا ـ

 .  (36)اشدفكضم كضتمت كف باش رضم اشدض ضم
(ـ  ػػرج 9266-9263 ػاف كخػػا اشك اشػم اشبرضطا ضػػم فػ  بػػالد فػارس تػػالؿ اشمػدة)     

ـ كازداد اشتػػكتر شضدػػؿ بهػػـ ا مػػر 9263عػػدان ، إذ هاعمػػت اشقػػكات اشفارطػػضم مقػػرهـ عػػاـ 
أف ت ػػرض اشك اشػػم اشهكش دضػػم علػػضهـ شػػراء مقػػرهـ فػػ  ب ػػدر عبػػاس، كض ػػاد مشػػهد اشهعػػـك 

ـ، ضم ػػػف أف  رعػػػا 9266اشػػػم اشبرضطا ضػػػم عػػػاـ مػػػف قبػػػؿ اشقػػػكات اشفارطػػػضم علػػػ  مقػػػر اشك 
كاشػػذم  ػػتك ع ػػك عػػدـ تم ػػ هـ مػػف تدػػدضرهـ إم باشػػم مػػف بػػاوت  –طػػبب هػػذا اشخػػ ؼ 

إشػػػػ  اشمشػػػػا ؿ اشتػػػػ  أشمػػػػت ببرضطا ضػػػػا و طػػػػضما اشداتلضػػػػم م هػػػػا كاشتػػػػ  أدت  (36)-اش رضػػػػر
م ( كاشت  أدت إشػ  ا قطػاـ اشممل ػ9265-9266باشم دلم إش  ا دوع  رب أهلضم فضها)

بضف مؤضد شلملؾ كآتر شلبرشماف ك ا ت اشالبم فضها شلبرشمػاف، إذ تطػببت هػذع اشمشػا ؿ فػ  
، هذا فخالن عف اش قص اش بضر ف  عػدد (36)اخطراب  بضر ف  تعارة شر تها ك شاطاتها

اشطػػػاعكف اشػػػذم فتػػػؾ بربػػػا طػػػ اف برضطا ضػػػا اشبػػػاشك  طػػػ اف برضطا ضػػػا بطػػػبب تفشػػػ  مػػػرض
،  ػػػؿ هػػػذع ا زمػػػات كاشمشػػػا ؿ اشبرضطا ضػػػم  ا ػػػت ( 31)رضبػػػان عػػددهـ ا ػػػذاؾ أرب ػػػم مالضػػػضف تق

تدػػب فػػ  مدػػل م اشهكش ػػدضضف هػػذا فخػػالن عػػف مػػا  ا ػػت تمػػر بػػك بقضػػم اشػػدكؿ ا كربضػػم 
عمكمان إذ  ا ت  رب اشرالرضف عامان وتزاؿ مطتمرة كفر طا عل  اشتدكص كاشت   ا ػت 

، كفػػ  اشعػػدكؿ (32)تلضػػم ضػػر قػػادرة علػػ  اشظهػػكر فػػ  طػػا م اشت ػػافس  تضعػػم   ػػدارها اشدا
 اد اع ضبضف اعماؿ دادرات اشك اشتضف اشهكش دضم كاشبرضطا ضم .

 (33)(6اشعدكؿ رقـ )                                     
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اشتقػػكضـ اوعمػػاش  ش ػػدد بػػاوت اش رضػػر اشتػػ  دػػدرتها  ػػؿ مػػف اشك اشػػم اشهكش دضػػم كاشك اشػػم 
 ( 9266-9263اشبرضطا ضم         ف  ب در عباس شلمدة ) 

 مضػػم اش رضػػر اشمدػػدرة  اش اـ ت 
 مف بالد فارس

 مال ظات

 اشك اشم 
 اشهكش دضم

 اشك اشم
 اشبرضطا ضم 

 ضف ت طػف كخػا اشبرضطػا ضضف فػ   هاضػم عهػد  633 633 ـ9263 9
اششػػػػػػػػاع عبػػػػػػػػاس ا تفخػػػػػػػػػت  طػػػػػػػػبم دػػػػػػػػػادرات 
اشهكش دضضف كاطتمر اشكخا بتقدـ اشبرضطا ضضف و 
طػػضما ب ػػد  دػػكشهـ علػػ  امتضػػازات مػػف اششػػاع 

ـ تمضػػز بقلػػم 9269عػػاـ دػػف  فخػػالن عػػف أف 
اإل تػػػػػػػاج بطػػػػػػػبب مػػػػػػػرض دكدة اشقػػػػػػػز اشم تعػػػػػػػم 
شل رضػػػػػػػػػر كتطػػػػػػػػػلضـ مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػكفر مػػػػػػػػػف اش رضػػػػػػػػػر 

 ف. ضبرضطا ضشل

 613 ررر ـ9269 6

 313 ـ9266 6
 

666 
 

ع ػػػػدما كافػػػػؽ اشهكش ػػػػدضضف علػػػػ  اشمطػػػػاهمم فػػػػ  
ارتفا طهـ دػادراتهـ مػف  اشهعـك عل  مطقط،

اش رضػػر كو ضفكت ػػا أف  ػػذ ر دكر تعػػار اشقطػػاع 
اشتػػػػػاص فػػػػػ  زضػػػػػادة ارتفػػػػػاع هػػػػػذا اشطػػػػػهـ مػػػػػف 

 اشدادرات .
عملػػك مػػف اشمشػػا ؿ اشتػػ  أرارهػػا  كاعػػك اكفرشػػ  993 953 ـ9266 6

مضػػػػرزا تقػػػػ  طػػػػاهمت فػػػػ  ا تفػػػػاض دػػػػادرات 
اش رضػػر فمػػا أف عػػدد اشبػػاوت  ػػاف ا طػػف مػػف 
ا عكاـ اشطابقم كأ رر مف اشبرضطا ضضف ش  ها شػـ 
تدػػؿ شمػػا طلبتػػك مػػ هـ اودارة فػػ  باتافضػػا،  مػػا 

 أف أ لبها تـ شراحها مف اشقطاع اشتاص.  

 639 433 ـ9266 1
 661 366 ـ9261 2
 636 9333 ـ9262 3
 649 9963 ـ9263 4
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 دػػػػػػؿ ا تفػػػػػػاض  تضعػػػػػػم شتػػػػػػدتؿ اشطػػػػػػلطم إذ  633 156 ـ9264 5
م  ػػػػػت تعػػػػػار اشقطػػػػػاع اشتػػػػػاص مػػػػػف ا ت ػػػػػار 

 اش رضر
رف ػػػػت اش  كمػػػػم مػػػػف طػػػػ ر اش رضػػػػر ف دػػػػدرت  163 633 ـ9265 93

إدارة اشك اشم قرار بتقلضؿ مشترضاتهـ مػف اش رضػر 
 اشفارط 

اعبػػػػػرت اش  كمػػػػػم اشدػػػػػفكضم اشهكش ػػػػػدضضف علػػػػػ   66 9333 9263 99
باشػػػػػػم ك ا مػػػػػػؿ شػػػػػػراء اشبػػػػػػاق  مػػػػػػف 633شػػػػػػراء 

 اشقطاع اشتاص
باشػػػػػم مػػػػػػف اشقطػػػػػػاع اش ػػػػػاـ ك اشبػػػػػػاق  مػػػػػػف 633 ررر 533 9269 96

 اشقطاع اشتاص
قلػت  مضػم اش رضػر  تضعػم ا  ػداث اشتػ  رافقػت  ررر 633 9266 96

 كفاة اششاع
  6633 4646 اشمعمكع

       (34)(۰اشش ؿ اشبضا   رقـ)                                        
شبضػػػػاف اعمػػػػاؿ دػػػػادرات اشك ػػػػاشتضف اشهكش دضػػػػم كاشبرضطا ضػػػػم مػػػػف اش رضػػػػر اشفارطػػػػ  شلمػػػػدة  
(9263-9266 ) 
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اعالع ضتخػت اف طػكؽ بػالد فػارس شػهدت مف تالؿ متاب م كمال ظم اشم لكمات       
ف اشقػكل اشمتكاعػدع كتفكقهػا وطػضما أ ػك  ػدث تاضػر فػ  اش ظػاـ  اشك مف اشتذبذب ف  مضػزا

تفكؽ اشهكش دضكف إو أ ك بدكرة عامم ضتخت  تب اها،تاشطضاط  كاشتطط ا قتدادضم اشت  
 عل  اشبرضطا ضضف . ف  دادرات اش رضر

كعد اشهكش دضضف أف اشت امؿ ما اشقطاع اشتاص ض مؿ متاطر كعضػكب إذ أف مكعػد      
تطػػلضـ اش رضػػر ض ػػكف  ضػػر م ػػتظـ كأطػػ ارع و ضم ػػف اشت بػػؤ بهػػا كو ضكعػػد ربػػات فػػ  اش مضػػك 
اشمباعم، كذشؾ ضت اطب طردان ما اشكخا ف  اوراخ  اش رما ضػم، ف ػضف ضتقػدـ اش رمػا ضضف 

 . (35)اش رضردكب باداد ترتفا اط ار 
: المشاكل التةف واجلةت الوكالةة اللولنديةة الةف بةاد الةارس خةال يلةد  رابعالمبحث ال

         :الشا   فف 
شػهدت اطػكاؽ بػالد فػارس تطػكران  _ ت ور مستون الوكالة البري انية الف باد الارس:1

فػػ  مطػػتكل اشك اشػػم اشبرضطا ضػػم و طػػضما ب ػػد  دػػكشهـ علػػ  عقػػد مػػف اششػػاع ب قػػؿ اش رضػػر 
ا تعاز اش دضد مػف اشطػفف اشبرضطا ضػم  رهػاحف ـ، ف ا ت ردت ف ؿ اشهكش دضضف 9266عاـ 

،  ػػؿ ذشػػؾ شم ػػا بخػػاحا اشبرضطػػا ضضف مػػف اشكدػػكؿ شػػبالد فػػارس، كتػػدمضر اشطػػفف ا تػػرل
خالن عف ا تزاع اش قكد م هـ،  ما ا هـ اتفقػكا طػرا مػا ب ػض اشتعػار اشم لضػضف فتالعبػكا ف

( 43)باش مضػػم اشم قكشػػم مػػف اش رضػػر ف ا ػػت اش تضعػػم تطػػارة اشك اشػػم اشبرضطا ضػػم تطػػاحر  بضػػرة

فقد  ا ت اشبخػاحا اشهكش دضػم ش ف مهما ض ف مف أمر تطكر اشبرضطا ضضف شـ ض ف ذا أهمضم 
 ظضرتهػػا اشبرضطا ضػػم ف لػػ  طػػبضؿ اشمرػػاؿ   ا ػػت ترطػػؿ برضطا ضػػا تػػالؿ  مر كبػػم أ رػػر مػػف 

شػػػـ ت ػػػػف ت اطػػػب اشػػػػذكؽ  (49)هػػػذع اشمػػػدة اشمالبػػػػس ذات اشتدػػػمضـ اش ػػػػرضض كأ ػػػكع أقمشػػػػك
اشفارط  هذا فخالن عػف رداحتهػا ف ػا كا ضخػطركف شبض هػا ب طػ ار أقػؿ مػف ت لفتهػا كبػذشؾ 

ك اشػػم اشهكش دضػػم ملضحػػم باشبخػػاحا ض ػػكف قػػد أشػػبا م هػػا اشطػػكؽ، فػػ   ػػضف  ا ػػت متػػازف اش
 .(46)اشمر كبم مف قددضر ك  اس كقماش ك ضرها

وطػػضما ب ػػد أف  _ حاجةةة اللولنةةديون إلةةى جلةةة دايمةةة مةةن داخةةل النسةةي  الفارسةةف:6
أربتػػػت اشطػػػلطم اش ا مػػػم خػػػ فها إذ شػػػـ تػػػؼ ب قكدهػػػا، فػػػزاد اشهكش ػػػدضكف مػػػف تقػػػربهـ مػػػف 

طػػػػتهـ، كهػػػػـ ب اعػػػػم شلت ػػػػاكف م هػػػػـ شمػػػػد ا رمػػػػف؛   هػػػػـ  ػػػػا كا  ضػػػػر قػػػػادرضف علػػػػ  م اف
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شدرعم ا ك  اف اشهكش ػدضكف ضقكمػكف بػاوقتراض مػف ا رمػف ع ػد  ػدكث  قػص ( 46) فكذهـ
 .(46)ماش  شدضهـ 

كاشتػ   ا ػت  تضعػم شلػ قص اش ادػؿ  _ نقص كمية الحرير الم درة من بةاد الةارس:3
كعهػػػت فػػػ  مطػػػتكدعات اششػػػاع، كاشتػػػ  تطػػػببت فػػػ  ا تفػػػاض أربػػػاح اشك اشػػػم اشهكش دضػػػم، ك 

، (41)ا ظػػارهـ شال فتػػاح علػػ   رضػػر اشدػػضف كاشب اػػاؿ شرتدػػهما مقار ػػم بػػاش رضر اشفارطػػ 
عملػػػت إدارة اشك اشػػػم فػػػ  باتافضػػػا شت ػػػكضض اشػػػ قص بت رضػػػؼ أرطػػػلها اشطػػػفف اشم ملػػػم  مػػػا 

( طػػػفض م م ملػػػم          بػػػػ)اشتكابؿ، 96ـ إذ أرطػػػلت )9266شبخػػػاحا ، و طػػػضما عػػػاـ با
اشفلفػػػؿ، اشطػػػ ر، اشم طػػػكعات اشه دضػػػم، عػػػكز اشه ػػػد، ا كا ػػػ  اشتزفضػػػم اشدػػػض ضم، كاشب ػػػادؽ 

رػػػـ اطػػػتمرت اشك اشػػػم باشتطػػػم  فطػػػها  ،(42)اشهكش دضػػػم، ك ضرهػػػا(  ققػػػت فضهػػػا اربػػػاح طاحلػػػم
شلط كات اشتاشضم مطتفضدضف مف اومتضاز اشذم ُم ت شهـ إذ أعفضت بخاح هـ اشمطتكردة إشػ  

ك ( 44)ممػػػا أدل إشػػػ   زضػػػادة  عػػػـ اشتعػػػارة ه ػػػاؾ( 43) بػػػالد فػػػارس مػػػف اشرطػػػـك اش مر ضػػػم
 اشعدكؿ أد اع تضر دشضؿ عل  هذا اوزدهار .

 (45)(6عدكؿ رقـ )                                     

ُضبضف عدد اشطفف اشراطضم شلك اشم اشهكش دضم ف  ب در عباس ك مكشتها كما  ققت مف 
 ( 9266-9264أرباح شلمدة ) 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  اش اـ
 اشطفف 

 مال ظات  اش مكشم 

 92 ـ9264
 طفض م

م ملػػػػػػػػػم باشتكابػػػػػػػػػؿ 
مػػػػػػػػػف )زعفػػػػػػػػػراف ك 

 قر فؿ ك ضرها(

هػػػػذا  ا ػػػػت أربػػػػاح اشك اشػػػػم مػػػػف اوطػػػػتضراد فػػػػ  
تكمػػػػاف (361,27339اش ػػػػاـ مرتف ػػػػم قػػػػدرت بػػػػػ)

اربػا هـ مػف طػفف      كذشػؾ مػف تػالؿ     
اربػا هـ      ( تكمػاف 176127113اشتكابػؿ)

 (تكماف3917931مف طفف اشفلفؿ)
 فلفؿ اطكد طفض تضف

م ظػػػػػػػػػـ اش مكشػػػػػػػػػم  طفف 1 ـ9265
  ا ت مف اشط ر

قلت ا رباح  تضعم ش قص عدد اشطػفف اشمرطػلم 
إذ قػػػػػػػػػػػػػػػػػدرت اوربػػػػػػػػػػػػػػػػػاح ب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػبالد فػػػػػػػػػػػػػػػػػارس

 (تكماف17663734)
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بخػػػػػػػػاحا مت كعػػػػػػػػم  طفف 6 ـ9263
أبرزهػػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػػب 
اشدػػػػػػ دؿ، بػػػػػػاوت 
اشمالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس، 
ا قمشػػم، اشقر فػػؿ، 

 كعكزة اشطضب 

ر ػػـ أف عػػدد اشطػػفف اشمرطػػلم إشػػ  بػػالد فػػارس 
قلػػػػػػت فػػػػػػ  هػػػػػػذا اش ػػػػػػاـ إو أف اشبخػػػػػػاحا اشتػػػػػػ  
أرطػػػػػلت تمضػػػػػزت ب  هػػػػػا ذات أطػػػػػتعابك طػػػػػرض م 

ارطػػػػػػػػضم شػػػػػػػػػذشؾ ازدادت شمتطلبػػػػػػػػات اشطػػػػػػػػكؽ اشف
( 9674127333ا ربػػػػػػػػػاح اشتػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدرت ب )

 تكماف
 ـ9269

  - 
 ـ9266

أمػا تػالؿ هػذع اشمػػدة فقػد عملػت اشك اشػم علػػ  زضػادة  عػـ دػادراتهـ، فاعتبػػاران 
ـ تاضػػػػػرت تطتهػػػػػا باش طػػػػػبم شالطػػػػػتضراد إذ أ رقػػػػػت بخػػػػػاح هـ 9269مػػػػػف عػػػػػاـ 

 اشمتتلفم اشطكؽ اشفارطضم كت دتك إش  أطكاؽ م طقم اشتلضك اش رب   
بمال ظم اشعدكؿ أعػالع ضم ػف أف  خػا تالدػم شتطػم اشهكش ػدضضف كاشتػ  ت ػد هػ       

اطػػتمرار شتطػػتهـ فػػ  عهػػد اششػػاع عبػػاس فػػ  عػػالج اشمشػػ لم اشتػػ  اعترخػػتهـ : ا ػػراؽ 
عػزر اشه ػد اششػرقضم إذ فرخػت ا طكاؽ اشفارطضم باشبخاحا اشت  ت ت رها مػف مدػادرها  

 ػػػػذشؾ بخػػػاح هـ اشم تعػػػػم فػػػػ  بلػػػػدهـ ا ـ ، طػػػضطرتها ه ػػػػاؾ كأتػػػػذت تػػػت  ـ ب طػػػػ ارها، 
كتتتار مف اشبخػاحا مػا هػك راحػك فػ  بػالد فػارس فتبض هػا باطػ ار م تفخػك وطػضما أ هػا 
م فضك عػف دفػا اش مػارؾ عػف اشبخػاحا  اشتػ  تػدتؿ بػالد فػارس، كبػذشؾ ت ػكف قػد  ققػت 
 ربػػت عػػاش  بطػػبب  مضػػم اشمبض ػػات اش بضػػرة ذات رأطػػماؿ مػػ تفض فخػػال عػػف أ هػػا ت ػػكف
بذشؾ قد دمرت اشك اشم اشم افطك شهػا برضطا ضػا بتفػض اطػ ار اشبخػاحا  كباشتػاش  شػف تعػد 
اشبخػػاحا اشبرضطا ضػػم مشػػرم شهػػا كباشم دػػلم طتتطػػب فػػ   طػػادها،  مػػا أف  رػػرة اشطػػػفف 
اشهكش دضم اشراطضم طترهب اشبرضطا ضضف كوطػضما أ هػـ  ػا كا ضهػدفكف  تػراعهـ مػف اوطػكاؽ 

 . اشمكقؼ بدكف م افس اشفارطضم شض ك كا طادة
ك ضم ػػف مال ظػػم أف اشطػػ ر  ػػاف مػػف اهػػـ اشػػكاردات شػػبالد فػػارس تػػالؿ هػػذع اشمػػدة،      

ـ تم  كا مف ا تزاع  ؿ تعارة اشبرتااؿ 9266هذا ضقكد ا شالشتفات إش  أف اشهكش دضضف عاـ 
فػػ  معػػاؿ اشطػػ ر باطػػتضالحهـ علػػ  م ػػاطؽ ا تاعػػك بػػضف اشبرازضػػؿ كاكركبػػا كعلضػػك شػػف ض ػػكف 

 .(53)مف اشمطتارب افراغ اشط ر ف  اطكاؽ بالد فارس
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مضػػرزا تقػػ  مػػف أبػػرز مخػػاضقات  ت ػػد_ مضةةايقات ميةةرزا تقةةف  لموكالةةة اللولنديةةة : 6
 : ف  اشعدكؿ اد اع اشمشا ؿ اشت  كاعهت اكفرش  ك اف أبرزها
 (59)(6عدكؿ رقـ )                                         

طػػرؽ  لهػػا مػػف قبػػؿ إدارة ا مضػػرزا تقػػ  شلك اشػػم اشهكش دضػػم ك طػػببهُضبػػضف أبػػرز اشمشػػا ؿ اشتػػ  
 اشك اشم ف  باتافضا.

تػػػػػػػػ رضر اشمشػػػػػػػػ لم علػػػػػػػػ   اشمش لم اش اـ ت
اشك اشػػػػػػم اشهكش دضػػػػػػم فػػػػػػ  

 بالد فارس 

اش ؿ اشذم قدمتػك إدارة 
 اشك اشم ف  باتافضا

أعػػػػادة تطبضػػػػؽ قػػػػا كف  ـ9266 9
 فػػػرض رطػػػـك  مر ضػػػم
علػػػػػػ  اش رضػػػػػػر اشػػػػػػذم 
ضتـ شراحك مف اشقطػاع 

، ب ػػػػػػػػػػػػد أف اشتػػػػػػػػػػػػاص
شػػاع دػػف  هػػذا  اشاػػ 

اشقػػػػػا كف فػػػػػ  مطػػػػػتهؿ 
 .  مك 

ب ػػػد أف خػػػ ؼ اشقطػػػاع 
اش ػػػػػػػػػاـ أدػػػػػػػػػبت أ لػػػػػػػػػب 
اش رضػػػػػػر اشػػػػػػذم ض دػػػػػػؿ 
علضك اشهكش دضضف هك مػف 
اشقطػػػػػػػاع اشتػػػػػػػاص ممػػػػػػػا 
طػػػض بدهـ تطػػػاحر  بضػػػرة 

دفػػػػػػػػػا اشرطػػػػػػػػػـك بطػػػػػػػػػبب 
 .اش مر ضم علضك

أرطػػػػػػػلت اإلدارة هػػػػػػػداضا 
اع ك  اشػػػػػػػػػػػػػػػػضتك شلشػػػػػػػػػػػػػػػ

)طضػػػػػػكر ه دضػػػػػػم  ػػػػػػادرة 
كب ػػض اشفضلػػم كاطبػػاؽ 

دػػػػػػض ضم(،عل  تزفضػػػػػػم 
 أرػػػر هػػػذع اشهػػػداضا كاعػػػد
اششػػػػػاع رحػػػػػػضس اشك اشػػػػػػم 
ب ػػػػدـ ت ػػػػرار اشمطاشبػػػػم 

 . بتلؾ اشرطكـ
بػػػػػػػػػػػػدأ مضػػػػػػػػػػػػرزا تقػػػػػػػػػػػػػ   ـ9261 6

ضطػػػػػػػػػػػػػػت مؿ أطػػػػػػػػػػػػػػلكب 
اشتػػػداع ش ضػػػؿ ا مػػػكاؿ 
مػػف اشك اشػػم اشهكش دضػػم 
،ف رض عل  رحضطهـ 
شػػػػػراء اش رضػػػػػر بمبلػػػػػك 

( تكمػػػػػػػػػػػػػاف ك 4633)
دفا اشمبلك مقدمان قبػؿ 

تػػػـ تػػػداع اشك اشػػػم إذ شػػػـ 
علػػػػػػ  بػػػػػػاوت  اك ض دػػػػػػل

اش رضػػػػػػػػػر اشتػػػػػػػػػ  دف ػػػػػػػػػكا 
  دؼ رم ها مقدمان.

كشػػـ ترعػػا شهػػـ أمػػكاشهـ، 
ب عم أ ها ا تطبت مػف 
اشرطػػػػـك اش مر ضػػػػم اشتػػػػػ  
علػضهـ مػف عػراء شػراحهـ 

ر ـ م اكوت اكفرشػ  
، إو باطػػػت ادة ا مػػػكاؿ

، أ ػػػػػك فشػػػػػؿ فػػػػػ  ذشػػػػػؾ
شػػػذشؾ عػػػدَّ مقدػػػران فػػػ  
 ظػػر إدارة اشك اشػػم فػػ  
باتافضػػا ممػػا تطػػبب فػػ  

 عزشم فضما ب د .
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كدػػػػكؿ اش رضػػػػر إشػػػػ  
مطػػػػػػتكدعات اششػػػػػػاع ، 
فػػػػػدفا رحػػػػػضس اشك اشػػػػػم 
 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اشمبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
اشمطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 اطتالمك اش رضر

شل رضػػػػػػػػر مػػػػػػػػف اشقطػػػػػػػػاع 
 اشتاص.

6 (9264 
- 

9263) 

رفػػػػػػػػا اطػػػػػػػػ ار شػػػػػػػػراء 
 اش رضر 

تقلػػػػػػػػؿ  مضػػػػػػػػم اش رضػػػػػػػػر  قلم ا رباح
مػػػػػػػف بػػػػػػػالد  اشمشػػػػػػػترات

فػػػػػػارس كاشب ػػػػػػث عػػػػػػف 
مدػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػص 

 شل رضر
 الخاتمة 

 تكدؿ اشب ث إش  عدة  تاحك أبرزها :
آرػػار كتضمػػم علػػ   ػػاف شتتلػػ   اششػػاع دػػف  عػػف طضاطػػم اششػػاع عبػػاس اوقتدػػادضم ر 9

اذ ازضػػؿ مػػا  ػػاف  ازدهػار بػػالد فػػارس باشمقابػػؿ م  ػػت اشك اشػػم اشهكش دضػػم مػػف زضػػادة اربا هػػا
مم ػكع عػ هـ فدػدركا اش ملػم اشفارطػضم كاشػتركا اش رضػر مػف عهػات متتلفػم ب ػد أف  ا ػت 

 متتدرة عل  مطتكدعات اششاع.
ة اششػػاع دػػف  باػػزكع رتم ػػف اشهكش ػػدضضف مػػف اشتفػػكؽ علػػ  اشبرضطػػا ضضف بقبػػكشهـ مطػػاعد6

شمطػػقط كاشتػػ  كأف شػػـ ت فػػذ علػػ  أرض اشكاقػػا إو أ هػػا  ا ػػت عػػامالن مػػف عكامػػؿ ازدهػػار 
 تعارتهـ ف  بالد فارس .

ضػػك   علػػ  فػػ  بػػالد فػػارس فػػ   ػػؿ مشػػا ؿ ك اشتهػػا ر تػػدتؿ إدارة اشك اشػػم فػػ  باتافضػػا 6
ف خػػمف  شػاطها كبػػذشؾ ضم ػف أف  خػا هػػذع اشمتاب ػم مػمػدل  ردػهـ كمتػػاب تهـ شطػضر 

 اطباب تفكؽ اشك اشم اشهكش دضم تعارضان ف  بالد فارس .
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فػػػػ  اش هػػػػد اشدػػػػفكم دراطػػػػم فػػػػ  أكخػػػػاعها  مدض ػػػػم أدػػػػفهاف (كطػػػػف عبػػػػد اش ظػػػػضـ فػػػػاهـ اوضػػػػدام ،1)
، اطرك م د تكراع  ضر م شكرة،  لضم اشتربضم، عام م اشقادطضم، 9366-9154اوعتماعضم كاوقتدادضم 

 .  666ص ،6395
 از) دػػفكضاف كطضاطػػت اقتدػػاد در ارم ػػ  بازرگػػاف ك قػػش ابرضشػػـ کػػارکرد طػػلطا ضاف، طاشػػب ابػػك ((6
 ،۴۴طػاؿ ،۰ شمارع اطالم ، تمدف تارضخ بزكهش امك ،(دفكضاف  کكمت پاضاف تا ض ـ عباس شاع دكرع

 . ۸۶صش،۰۳۹۱ تهراف، دا شگاع اطالمی، كم ارؼ اشهضات دا ش دع
 اف ضشاؿ م دب  ا ـ م طقتضف رحضطضتضف شزراعم اش رضر عضالف كمازا دراف، ك اف شك  :ميرزا تقف(6)

اشدػفكضم    كمػمفػ  اش اعتمػاد اشدكشػم  إشػ  م دػب دكر ف  اوخطرابات اشداتلضػم فػ   ػضالف، رػـ ترقػ
شلمزضػػػد ض ظػػػر: كطػػػف عبػػػد اش ظػػػضـ فػػػاهـ  دار اش ػػػرضـ دكر فػػػ  ت ض ػػػك،شػػػ،  ػػػاف ـ(9261-9266)شلمػػػدة

 .662-661ص ،اوضدام ، مدض م أدفهاف
(4) Sussan Babaie ,and others,slaves of the shah, Martin, New York ,2004, 
P.65-66  .           

، ترعمػػك  یالدضمػػ ۰۷طػدع  افضػػتػا پا یاشمللػػ فضدر تعػػارت بػ یرا ػض،  قػش ارام ػػك ا افضػػبكردض(كاهػاف با1)
 . ۴۶ص، ۰۳۷۵، تهراف،  دضعد یتكگرافض( ، شکض) گرما     افضبا داطار  کضاد
 .662-661ص ، مدض م ادفهاف،كطف عبد اش ظضـ فاهـ اوضدام شلمزضد ض ظر: (2)
 . ۴۶-۴۵ص ،(كاهاف باضبكردضاف، م با قبل 3)

 (8) _Andrew J. Newman,Safavid Iran Rebirth of a 
PersianEmpire,L.B.Tauris, London,2009, P.76.  

 بػػا) اضػػراف ع ػػكبی ب ػػادر در اركپاضضػػاف تعػػارت قبػػاؿ در اكؿ عبػػاس شػػاع طضاطػػت ، قا ػػداف ادػػار(9)
 اشهضػات دا شػکدع  چهػاردهـ، ،طػاؿ ۵۶ ،شػمارع تػارعی ركابػط تػارضخ شطػالمم ،( عبػاس ب ػدر بػر ت کضد

 . ۰۴ص ،۰۳۹۰ تهراف، دا شگاع
 ذم عام م معلم ،( تارضتضم دراطم) اش رب  اشتلضك ف  اشهكش دم اشدراع اش بكب ، فاركؽ عل -(10)

 . 613، ص6363 قار، ذم عام م ،6 ع ،93 مك اإل طا ضم، اش لـك ك شلتربضم قار
 .666، مد ضم ادفهاف، صكطف عبد اش ظضـ فاهـ اوضدام ((99
 مف أعداد اشبا رم باوعتماد عل :عدكؿ اش((96

 Jean Chardin،Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autre 
lieux de l'Orient،Texte intégral Édité et annoté par Philip Stewart،2018. 
P.558. 
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 ( .9عدكؿ رقـ) :مف أعداد اشبا رم باوعتماد عل ش ؿ اشبضا   اش((96
 كاشمقاكمػم اش ربػ  اشتلػضك ف  اشهكش دم اشازك:  اشتلضك  زاة اشربض  ، اش زضز عبد هضفاء( قال عف: 96)

 .  19ص، 9542 دار، مطابا تارضتضم، دراطم
(15)Lt-Col sir Arnold T/Wilson, The Persian Gulf an historical sketch from 
the earliest times to the beginning of the twentieth century , Clarendon 
,Oxford,1928,P.163 ; Peter Good, The East India Company's 
Farman,1622-1747,Iranian Studies, vol. 52, 2019 ,P.3-4 .  

 ،( ـ9366-9265) اشمتػػ تر اشدػػفكم اش هػػد فػػ  اوقتدػػادضم ا كخػػاع طػػلماف، إبػػراهضـ بشػػرل(ر92)
 .923ص ،6369 باداد، اش  مم بضت ،16تارضتضم،ع دراطات معلم

 ،9346-9236 اشهكش دضم اششرقضم اشه د شر م مدادر خكء ف  اشتلضك عرب طلكت،.  ج.  ب(93)
 . 32، ص9556 ظب ، أبك اشرقاف ، اشمعما تكرم، عاضدة: تر
ضػػتـ بدقػػم  ضػػث ضػػتـ   ػػاف اتتضػػار اشطػػفراء مػػف قبػػؿ اش  كمػػم اشهكش دضػػم أك إدارة اشك اشػػم فػػ  باتافضػػا(94)

اتتضارهـ ب اء عل  قػابلضتهـ كذ ػاحهـ شضتم  ػكا مػف اطت دػاؿ اومتضػازات مػف اششػاع كفػ  اش هػكد ا تضػرة 
 مػػف  اشػػضتك كاشػػذضف  ػػا كا ضتمضػػزكف باشػػذ اء كاش  مػػم كاشبراعػػم فػػ  اششػػؤكف اشطضاطػػضم، شلمزضػػد ض ظػػر:  اف

 طػػػػ ا ی، کتابتا ػػػػك ا تشػػػػارات  ػػػػكری، رابتػػػػ ابػػػػك  مضػػػػد: ترعمػػػػم تاكر ضػػػػك،  امػػػػك طػػػػفر تاكر ضػػػػك، باتضطػػػػت
 .639، صادفهاف

 دار ـ،9362-9139/ق9964-533(اضػػػراف فػػػ )اشدػػػفكضم اشدكشػػػم تػػػارضخ طقػػػكش، طػػػهضؿ م مػػػد(95)
 .633، ص6335 بضركت، اش فاحس،

أف اشمػػػكظفضف اشعػػػدد اشػػػذضف عضػػػ هـ فػػػ  طػػػبضؿ أف و ضتقاخػػػكا اشرشػػػكة مػػػف  اششػػػاع دػػػف  ( ػػػضف بلػػػك63)
اشهكش دضضف أتذكا ضخاطكف علػضهـ بت ػرضض مػف اشبرضطػا ضضف قػاـ باطػتبداشهـ فػ   ػؿ اشمػكا ا ف ػاف هػذا 

 أشؼ ركبضػم،( 333)تم  كا مف اطتضراد  مضات  بضرة مف اشقر فؿ بقضمم إذ اإلعراء مف داشت اشهكش دضضف 
 . 923بشرل إبراهضـ طلماف، اشمددر اشطابؽ، ص ظر:شلمزضد ض 

، ركابط اضراف ك هل د در زماف دفكضك)مطت د بك اط اد آرشضكی(، بررطضهای تارضتی  بضا  ا بابا(ت69)
 . ۴ -6ص ،۰، دا شگاع تهراف، ش ۶طاؿ

 .هماف م با(66)
 ضكطػػػؼ فت ػػػ  م مػػػد: تػػػر اشدػػػفكم، اش دػػػر فػػػ  اشتارعضػػػم كعالقاتهػػػا اضػػػراف فلطػػػف ، ا   دػػػر(66)

 .695-694ص ،9545 اشقاهرة، اش شر، ك شلطباعم اشرقافم دار اشرضس،
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 ك دػػػفكضك هػػػای دكرع در هل ػػػد ك اضػػػراف تعػػػاری ركابػػػط تضار،بررطػػػی رخػػػكاف امضػػػر ، قػػػضـ بهػػػادر ((66
 چمػػراف شػػهضد دا شػػگاع ،۰-۰ پضػػاشی شػػمارع هرمزگػػاف فره گػػی بل ػػد ازكهػػای فػػارس، تلػػضك در افشػػارضك
 . 66صتا،  ب  اهكاز،

-9291) اوقتدػػادضمب ػػدر عبػػاس دراطػػم فػػ  اشتطػػكرات اشطضاطػػضم ك ( ػػاظـ بػػكش تشػػاف اشعبػػكرم، 61)
، 6369،(، رطػػػػػاشم ماعطػػػػػتضر  ضػػػػػر م شػػػػػكرة،  لضػػػػػم اشتربضػػػػػم شل لػػػػػـك اإل طػػػػػا ضم، عام ػػػػػم اشمر ػػػػػ 9366

       .953-951ص
 . 2م با قبل ، ص ، بضا  ا بابا(ت62)
 .۰۷۹ص ،(كاهاف باضبكردضاف، م با قبل 63)
 اشعضػػؿ، ،دار9اش ػػدضث،ج اش ربػػ  اشتلػػضك تػػارضخ فػػ  دراطػػات عػػكض، اش زضػػز عبػػدشلمزضػػد ض ظػػر: 64))

 . 966ص، 9559بضركت،
-9139أضاد عبد اشر مف شض اف عبر اشر اب ، اشت ظضمات اإلدارضم كاشماشضػم فػ  اشدكشػم اشدػفكضم (65)

 .913، ص6396، رطاشم ماعطتضر،  لضم اشتربضم، عام م كاطط،9366
 .964( اظـ بكش تشاف اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ، ص63)

(31)_Rudoloh P. Matthee, The politics of trade in Safavid Iran: silk for silver 
1600-1730, Cambridge University ,United Kingdom, 1999 ,P.125. 

اشمعما اشرقاف ، أبك ، تر: شكق  عالؿ، 9433-9233ؾ.د.بك طر، إمبراطكرضم هكش دا اشب رضم (66)
 . 913، ص 9556ظب ، 

 .2م با قبل ، ص ، بضا  ا بابات(66)
 كفػػػ   ػػػدضران، اشم تشػػػفم اشهكش دضػػػم اشتارضتضػػػم اشكرػػػاحؽ فػػػ  أرشػػػضفضم قػػػراءات اشتػػػدمرم، عػػػالؿ أ مػػػد(66)

 اشمػػؤرتضف وت ػػاد اش امػػم ا ما ػػم ،66ع اش ربػػ ، اشمػػؤرخ معلػػم اش ربػػ ، اشتلػػضك علػػ  اشػػدكش  اشدػػراع
 . 66ص ،9543 باداد، اش رب،

 ،یعلػػػد ششػػػـ، دا شػػػگاع آزاد اطػػػالم ،یشػػػاع دػػػف كضمفدػػػؿ دػػػفك  خضفػػػرد، تػػػار  ی فػػػار  ی(عباطػػػقل61)
 .۰۴۱ ،۰۳۰،ص۰۳۹۰تهراف،

(36)D. W. Dovis, A Primer Of Duch Seventeenth Century Overseas Trade, 
Martinus Nijhoff, Netherlands, 1961, P.99. 

 . 954ص اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ، اظـ بكش تشاف (63)
(38) John Bruce, Annals of the Honorable East India Company From their 
Establishment by the Charter of Queen Elizabeth, 1600, to the union of the 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
384 

                                                                                                                                                      

London and English East India Companies, 1707 - 8, Vol.1 and 2, Black 
Parry and Kingsbury, London, 1810, P.321-322  

ض ظػػػػر: رضػػػػا رضػػػػاض  مػػػػكد شػػػػبل  اشطػػػػ دكف، اشعمهكرضػػػػم ا   لضزضػػػػم كاررهػػػػا فػػػػ  اشطضاطػػػػم،  (شلمزضػػػػد65)
 .65-61، ص6334، رطاشم ماعطتضر  ضر م شكرة،  لضم اشتربضم، عام م كاطط، 9265-9223

 مضػاع فػ  اشهكش دضػم اششػرقضم اشه ػد ششػر م اوطػت مارم اش فػكذ اتطػاع زهراف، م مد  بش  مدطف (63)
  لضػم معلم ،(مكرقم دراطم()عشر اشرامف اشقرف م تدؼ  ت  عشر اشطابا اشقرف تالؿ) اش رب  اشتلضك
 .94، صـ6399 اشكادم، ع كب عام م اآلداب،  لضم ،61ع بق ا، اآلداب

(41)Rudolph P. Matthee, Op.Cit. ,P.127-128, 131-132. 
 . 14هضفاء عبد اش زضز اشربض  ، اشمددر اشطابؽ، ص(66)

(43)Rudolph P. Matthee, Op.Cit.,P.132. 
كهػػػ  شػػر ات اشػػػدا مارؾ فػػ  اشتلػػػضك اش ربػػ  كعػػػد قػػكل أتػػػرل دتلػػت طػػػا م اشم افطػػم  ػػاف ض  مػػا(44)

 . 53شلمزضد ض ظر: ب. ج . طلكت، عرب اشتلضك، ص ،كاشطكضد كاش مطا
أعػزاء ، ك  كتػكرب ،هكششػتاضف ،شلضطػفضك)دكقػات  ،  ػاف ض  ػـاشراشػثفرضػدرضؾ هػك  :دوق همشتاين(61)

ركطػػضا  مػػاتعػػارة شلعػػد طرضقػػم ض ػػاكؿ أف  ، ا ػػت شدضػػك تطػػط طمك ػػم شتطػػكضر اشتعػػارة اشب رضػػم(، أتػػرل
دػف  مػػف اششػاع أرطػؿ  9265أرطػؿ كفػدع إشػ  بػالد فػارس، كفػ  عػاـ  9262فػ  عػاـ ك  ،كبػالد فػارس

 لمزضد ض ظر: ، شبالد فارس كفد ما هداضا شلدكؽ
Roding. J.G. and others, Persia in Gottorf- towards a new interpretation of 
Friedrich III's pleasure house and gardens, Universiteit, Leiden The 
Netherlands, 2020, 277-286 . 
(46)Abbas Amanat,Iran: A Modern History,Yale University Press, 2017, 
P.104-106 .  

، ۰۳۶۷تهػػراف،  شػػاع،ضم یدػػف ،یكاقتدػػاد عدػػر دػػفك  اطػػتضط ،یز ضپػػار  یباطػػتا  ـض(م مػػد ابػػراه(63
  . 913ص م با قبل ، ؛ شهضف فارابی،99۶ص
 -9351 اشقاعػػارم اش هػػد تػػالؿ إضػػراف فػػ  اشمطػػض ضم اإلرطػػاشضات اشعبػػكرم، عبػػاس  ػػا ـ عادػػـ(64)

  .5ص ،6334 ، اشقادطضم عام م اشتربضم،  لضم م شكرة،  ضر د تكراع اطرك م ،9561
ض ظػػػر: م مػػػد فرضػػػد، تػػػارضخ اشدكشػػػم اش لضػػػم اش رما ضػػػم، مؤططػػػم ه ػػػداكم شلت لػػػضـ ك اشرقافػػػم،  (شلمزضػػػد65)

 .946-946، ص6396اشقاهرة، 
(50)Rudolph P. Matthee, Op.Cit.,P.143. 
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(51)Ibid,P.132. 
 (.6شلمزضد ض ظر: عدكؿ رقـ )(وطضما اشمشا ؿ اشت  تطببها مضرزا تق  شهـ، 16)
 .639ص ( اظـ بكش تشاف اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ،16)
أف فشؿ ك الء رالث ف   ؿ مشا ؿ اشك اشم اشهكش دضم و طضما فضما ضت لؽ باطترعاع اشمبلك اشػذم (16)

 ،أتػػذع مضػػرزا تقػػ  مػػف اكفرشػػ ؛ ضقكد ػػا وتهػػاـ اششػػاع دػػف  ب  ػػك  ػػاف راخػػضان علػػ  تدػػرفات مضػػرزا تقػػ 
كضم ف أف  برر هذا اشرخا ش كف اشك اشم قد تر ت اششراء مف مطتكدعاتك كر زت مشترضاتها مف اش رضر 

 .639 اظـ بكش تشاف اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ، صشلمزضد ض ظر:  عل  اشقطاع اشتاص،
 (شلمزضد مف اشتفدضؿ  كؿ  رضر اشب ااؿ ض ظر:11)

Sushil Chaudhury, International Trade in Bengal Silk and the Comparative 
Role of Asians 
 and Europeans circa1700-1757,Modern Asian Studies,Vol.29,No.2, 
Cambridge University, May, 1995  ..  

(56)Rudolph P. Matthee, Op.Cit., P.133. 
 . 636-639( اظـ بكش تشاف اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ، ص57)

(58)John Bruce, Vol.1, Op.Cit, P.361-369 . 
اشهكش ػػػدضضف ف ػػػركا بمػػػد  فػػػكذهـ إشػػػ  أطػػػكاؽ اشبدػػػرة  ػػػضف طػػػاءت عالقػػػتهـ اشتعارضػػػم مػػػا ضبػػػدك أف (15)

 مػػدة تكاعػػدهـ فضهػػااشدػػفكضضف  ضػػر أف هػػذع اشم اكشػػم شػػـ ت ػػف ذات أهمضػػك  بضػػرة شهػػـ فػػبالد فػػارس تػػالؿ 
، ش ػف  ػضف تػدهكرت أكخػاع ربخػاحا عضػدة شلتدػدض ا ت تؤمف شهـ طكؽ عضدع شبخػاح هـ اشمطػتكردة ك 

 اشتلفػػ  اشبػػاب ع ػػد طػػلكت، بػػف    شلمزضػػد ض ظػػر: اشدػػفكضضف أدػػب ت اشبدػػرة تػػدرضعضان م ػػكر  شػػاطهـ،
 ا  عبػػػد بػػػف م مػػػد: تػػػر ـ،9322-9266اش ربػػػ  اشتلػػػضك فػػػ  اشهكش ػػػدم–اإل علضػػػزم اشت ػػػافس شلمشػػػرؽ
 .929ص، ـ6339 اش زضز، عبد اشملؾ دار ،9،ع63مك اشّدارة، معلم اشفرضت،

(دف ػػػت م افطػػػم اشهكش دضػػػم اشبرضطػػػا ضضف ش قػػػؿ عػػػزء مػػػف  شػػػاطها اشتعػػػارم إشػػػ  مض ػػػاء اشبدػػػرة عػػػاـ 23)
شعملػك مػف ا طػػباب أبرزهػا اش القػػات اش داحضػم بػػضف اشدػفكضضف كاش رمػػا ضضف، إذ مهػد اش رمػػا ضضف  ـ؛9265

اشبرضطػػػا ضضف م هػػػا فػػػ  اشبدػػػرة اشطرضػػػؽ شلتعػػػارة اشبرضطا ضػػػم فطػػػم كا شهػػػـ بفػػػتت ك اشػػػم ه ػػػاؾ  ػػػاف هػػػدؼ 
 تدػػرضؼ بخػػاح هـ باشدرعػػم ا كشػػ  كتكطػػضا تعػػارتهـ كت ػػكف مر ػػز ش قػػؿ برضػػدهـ إشػػ  اششػػرؽ كاشاػػرب،

تػػارضخ  اش القػػات اشدكشضػػم كاإلقلضمضػػم، م مػػد  دػػر مه ػػا، دشضػػؿ اشتلػػضك اش ربػػ  دراطػػم فػػ  شلمزضػػد ض ظػػر: 
 .993-935د.ت، ص اشم تب اشعام   اش دضث، إط  درضم،
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 كزارة ،6ط ا ، عبػػد أمػػضف م مػػد: تػػر اشتلػػضك، تػػارضخ كشطػػكف،.  أر كشػػدت طػػضر ك ضػػؿ كش شفت ا ػػت(29)
 .966، صـ6392 عماف، طلط م كاشرقافم، اشتراث

 مف اشتفدضؿ  كؿ تطكر طفف شر م اشه د اششرقضم اشهكش دضم ف  آطضا ض ظر :  شلمزضد(26)
Robert Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters The development of the 
Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia 1595-
1660,Amsterdam University ,2010. 

(ضبقػػ  اشطػػبب اشرحضطػػ  وهتمػػاـ اشهكش ػػدضضف باشضابػػاف  ك هػػا طػػكقان وطػػتبداؿ اش رضػػر اشػػذم  ػػا كا قػػد 63)
 هػا كاشتػ   ا ػت متػكفرة شػدضهـ فػ  اشكقػت اشػذم علبكع مػف بػالد فػارس باشم ػادف اشرمض ػم وطػضما اشفخػم م

 ا ػػت ت ػػا   اشقػػكل ا كربضػػم مػػف  قدػػك، إو أ هػػـ فخػػلكا اشت امػػؿ مػػا اشهكش ػػدضضف  ظػػران ش ػػك هـ مػػر ضف 
 ادارضان، شلمزضد ض ظر:

 Daniel Gerstell, Administrative Adaptability: The Dutch East India Company 
and Its Rise topower,1/3/2022, ب ػػػػػػػػث م شػػػػػػػػكر علػػػػػػػػ  شػػػػػػػػب م ا  تر ضػػػػػػػػت
,https://www.semanticscholar.org/paper/Administrative-Adaptability ,P.55 . 

اوقتدػػػادضم ك اوعتماعضػػػم ك شلمزضػػػد ض ظػػػر: طػػػارؽ عاطػػػـ  طػػػضف اشاػػػزم، اشتطػػػكرات اشطضاطػػػضم ك (64)
أطرك ػػػم د تػػػكراع  ضػػػر م شػػػكرة،  لضػػػم اآلداب،  (،9416-9265اشف رضػػػم فػػػ  اشضابػػػاف فػػػ  عهػػػد اش زشػػػم)

 .   635-633، ص6391عام م باداد، 
(65)Charles River ,The Dutch East India Company: The History of the 
World's First Multina- tional Corporation, CreateSpace ,Britain , 2017, P.33. 

( ا ت أرباح شر م اشه د اششرقضم اشهكش دضم مف عمضا ك اوتها طاحلم عدان تدؿ ف  أ لب ا  ضػاف 22)
إش  أ رر مف  دؼ رأطماشها شتدؿ ف  ب ض ا  ضاف إش  رالرم أربػاع رأطػماشها فػ  اشطػ م، إذ قػدرت 

ملضػػكف فلػػكرف، شلمزضػػد ض ظػػر: (233)ملضػػار ك(92)ػبػػ (93ػ)قضمػػم اشتعػػارة اشهكش دضػػم فػػ  م تدػػؼ اشقػػرف اشػػ
  دػػػػضر أ مػػػػد  ػػػػكر أ مػػػػد، شػػػػر م اشه ػػػػد اششػػػػرقضم اإل  لضزضػػػػم م ػػػػذ ت طضطػػػػها  تػػػػ  طػػػػقكط دكشػػػػم اشماػػػػكؿ

أطرك ػػػم د تػػػكراع  ضػػػر  اشمػػػضالدم(، 9413-9233اشهعػػػرم /  9636-9335فػػػ  اشه ػػػد ) اإلطػػػالمضم
 .22ص ـ،9559أـ اشقرل، عام م أـ اشقرل، م شكرة،  لضم اششرض م كاشدراطات اإلطالمضم، عام م 

 .33، ص9، اشقطـ اشتارضت ،جدشضؿ اشتلضك(23)
(68)Rudolph P. Matthee, Op.Cit. ,P.148. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Administrative-Adaptability


 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
387 

                                                                                                                                                      

" ةداهتنا ال تعتمةد يمةى سةعر عكاب مضرزا تق  ف  مطػ شم تتفػضض طػ ر اش رضػر  كشضـ فلكر(ض قؿ 25)
كضطػتدؿ كشػضـ مػف هػذا اشػ ص بػ ف اشهكش ػدضضف  الحرير اللتا شأن تاجر  وليس لس هيمة أكبر مةن هةش "

  اف باطتطاعتهـ تقدضـ هدضم م اطبم ضم ف بكاططتها تطكضم ا مكر،    
Quoted in : Willem Floor, Dutch relations with Persian Gulf, the Perian Gulf 
in history, Palgrave Macmillan, New York, 2009,P.239. 
(70)W.M.Floor,Commercial Conflict between Perisia and the Netherlands 
1712-1718, Working Paper. University of Durham, Centre for Middle 
Eastern and Islamic Studies,P.1-2. 

 بػػػػػضف اش ربػػػػػ  اشتلػػػػػضك فػػػػػ  اشهكش ػػػػػدم اشتعػػػػػارم اش شػػػػػاط رعفضػػػػػت، طػػػػػ ضد بػػػػػف م مػػػػػد بػػػػػف طػػػػػ ضد(39)
 عام ػػم اوعتماعضػػم، اش لػػـك ك اآلداب م شػكرة،  لضػػم  ضػػر ماعطػػتضر رطػػاشم ،(ـ9322– ـ9266)عػام 

 .64ص ،6391 قابكس، اشطلطاف
 .935( كاهاف باضبكردضاف ، م با قبل  ،ص36)
 .916-919(شلمزضد ض ظر:  اظـ بكش تشاف اشعبكرم، اشمددر اشطابؽ، ص36)

(74)Daniel Ben Razzari, (The Gulfe of Persia devours all): English 
Merchants in Safavid Persia. 1616-650,AThesis submitted for the Degree 
of Doctor, University of California, 2016,P.34.  

 اشقػػاهرة، اشمدػػرضم، اش هخػػم م تبػػم زضػػادة، مدػػطف  م مػػد: تػػر او علضػػزم، اشتػػارضخ راكس،. ؿ. أ(31)
 .15، ص9562

 . 36ا رضاض  مكد شبل  اشط دكف، اشمددر اشطابؽ،ص(رض32)
باوعتمػػػػاد علػػػػ :  ػػػػاظـ بػػػػكش تشػػػػاف اشعبػػػػكرم، اشمدػػػػدر اشطػػػػابؽ،  مػػػػف اعػػػػداد اشبا رػػػػماشعػػػدكؿ (33)

 ؛636ص
Daniel Ben Razzari, Op.Cit., P.212-219  .  

 ( .۰(اشش ؿ اشبضا   مف اعداد اشبا رم باوعتماد عل  اشعدكؿ رقـ )34)
(79)Rudolph P. Matthee, Op.Cit. ,P.128. 

  . ۴۵عباس رمخا ی، م با قبل ، ص(43)
 شلمزضد مف اشتفدضؿ  كؿ ا قمشم كاشد اعم اشبرضطا ضم ض ظر:49))
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Thomas Munck, Seventeenth-Century Europe ,State, Conflict and the Social 
Order in Europe, 1598-1700,ed2, Palgrave Macmillan, New York, 2005, 
P.125 . 
(82)Rudolph P. Matthee, Op.Cit. ,P.136. 

 .56ص،ابك طاشب طلطا ضاف، م با قبل ((46
( 9323-9263(شلمزضد ض ظر: م مكد عل  اشداكد، تارضخ اش القات اشهكش دضم ما اشتلػضك اش ربػ  )46)

    .626ص ،9529، عام م باداد، 6، معلم اآلداب، ع
(85)Rudolph P. Matthee, Op.Cit. ,P.133.  

ك  یشرکت ا تشارات علمػ ،یدكشتشاه ؿضترعمك اطماع ك،ضور س وکهارت، ا قراض طلطلك دفك (42)
 .  ۳۳۶، ص9643تهراف،  ،یفره گ

( ا ت اششر م ا ـ ف  هكش دا كخ ت خمف تطم عملها اش فاظ عل  زضػادة عػدد اشطػفف اشمرطػلم 43)
عػػدة أدكار فهػػ  شلتعػػارة كشل ػػرب كشالتدػػاؿ  إشػػ  آطػػضا و طػػضما اشكاطػػ م م هػػا، كذشػػؾ   هػػا  ا ػػت تػػؤدم

 كشل قؿ ك ضرها شلمزضد ض ظر:
J. R. Bruijn, F. S. Gaastra,Dutch-Asiatic shipping in the 17th  and 18th 
centuries,vol 1, Martinus Nijhoff ,The Hague,1987, P.23.                                          

عبػػاس رمخػػا ی ، م اهػػدات تػػارضتی اضػػراف  ؛619اش بػػكب ، اشمدػػدر اشطػػابؽ، ص(علػػ  فػػاركؽ 88)
 ركابػط  ػكاحی، رعبداش طػضف۰۰ر كم اهدهی تارضتی از عدػر دػفكضك تػا               قرارداد ۰۱۱

 دا شػػػگاهها ا طػػػا ی علػػػـك کتػػػب كتػػػدكضف مطاش ػػػك طػػػازماف دػػػفكضك، دكرع در اضػػػراف كاقتدػػػادی طضاطػػػی
 . ۴۴، ص۰۳۷۷ تهراف، ،(طمت)
(عػػػػدكؿ مػػػػف أعػػػػداد اشبا رػػػػم باوعتمػػػػاد علػػػػ :  ػػػػاظـ بػػػػكش تشػػػػاف اشعبػػػػكرم، اشمدػػػػدر اشطػػػػابؽ، 89)

 .633ص
: تػػر طػػقكطها، كأطػػباب اش ػػاشـ عػػرش علػػ  اشقػػكل تتربػػا  ضػػؼ:  اإلمبراطكرضػػم عدػػر ، شػػكا اضمػػ (53)

 . 666، ص6393 اشرضاض، شل شر، اش بض اف م مد، داشت م مكد م ذر
باوعتمػػػػاد علػػػػ :  ػػػػاظـ بػػػػكش تشػػػػاف اشعبػػػػكرم، اشمدػػػػدر اشطػػػػابؽ، (اشعػػػدكؿ مػػػػف أعػػػػداد اشبا رػػػػم 59)

 .639-954ص
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 الم ادر:
 أواًل_ الوثائق البري انية غير المنشورة:

1_ John Bruce, Annals of the Honorable East India Company From their 
Establishment by the Charter of Queen Elizabeth, 1600, to the union of the 
London and English East India Companies, 1707 - 8, Vol.1 and 2, Black 
Parry and Kingsbury, London, 1810. 

 الرسائل وال اريذ:ثانيًا_ 
 _ العربية:9
-9139أضػػاد عبػػد اشػػر مف شػػض اف عبػػر اشر ػػاب ، اشت ظضمػػات اإلدارضػػم كاشماشضػػم فػػ  اشدكشػػم اشدػػفكضم ر9

 . 6396 لضم اشتربضم، عام م كاطط، ، رطاشم ماعطتضر،9366
، 9223-9265رضػػػا رضػػػاض  مػػػكد شػػػبل  اشطػػػ دكف، اشعمهكرضػػػم ا   لضزضػػػم كاررهػػػا فػػػ  اشطضاطػػػم،  ر6

 . 6334رطاشم ماعطتضر  ضر م شكرة،  لضم اشتربضم، عام م كاطط، 
 ـ9266)عام  بضف اش رب  اشتلضك ف  اشهكش دم اشتعارم اش شاط رعفضت، ط ضد بف م مد بف ط ضد ر6
 قػابكس، اشطػلطاف عام م اوعتماعضم، اش لـك ك اآلداب م شكرة،  لضم  ضر ماعطتضر رطاشم ،(ـ9322–

6391 .  
طارؽ عاطـ  طضف اشازم، اشتطػكرات اشطضاطػضم ك اوقتدػادضم ك اوعتماعضػم ك اشف رضػم فػ  اشضابػاف  ر6

 . 6391اآلداب، عام م باداد، أطرك م د تكراع  ضر م شكرة،  لضم  (،9416-9265ف  عهد اش زشم)
 -9351 اشقاعػػػارم اش هػػػد تػػػالؿ إضػػػراف فػػػ  اشمطػػػض ضم اإلرطػػػاشضات اشعبػػػكرم، عبػػػاس  ػػػا ـ عادػػػـ ر1

  .6334 ، اشقادطضم عام م اشتربضم،  لضم م شكرة،  ضر د تكراع اطرك م ،9561
-9291) اوقتدػػادضمب ػػدر عبػػاس دراطػػم فػػ  اشتطػػكرات اشطضاطػػضم ك  ػػاظـ بػػكش تشػػاف اشعبػػكرم،  ر2

     . 6369،(، رطاشم ماعطتضر  ضر م شكرة،  لضم اشتربضم شل لـك اإل طا ضم، عام م اشمر  9366
  دػػضر أ مػػد  ػػكر أ مػػد، شػػر م اشه ػػد اششػػرقضم اإل  لضزضػػم م ػػذ ت طضطػػها  تػػ  طػػقكط دكشػػم اشماػػكؿ ر3

 ضػػػر أطرك ػػػم د تػػػكراع  اشمػػػضالدم(، 9413-9233اشهعػػػرم /  9636-9335فػػػ  اشه ػػػد ) اإلطػػػالمضم
 . ـ9559م شكرة،  لضم اششرض م كاشدراطات اإلطالمضم، عام م أـ اشقرل، عام م أـ اشقرل، 

فػػػػ  اش هػػػػد اشدػػػػفكم دراطػػػػم فػػػػ  أكخػػػػاعها  مدض ػػػػم أدػػػػفهاف كطػػػػف عبػػػػد اش ظػػػػضـ فػػػػاهـ اوضػػػػدام ، ر4
، اطرك م د تكراع  ضر م شكرة،  لضم اشتربضم، عام م اشقادطضم، 9366-9154اوعتماعضم كاوقتدادضم 

6395 . 
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 _ الرسائل واال اريذ الجنبية:6
1_ Daniel Ben Razzari, (The Gulfe of Persia devours all): English 
Merchants in Safavid Persia. 1616-650,AThesis submitted for the Degree 
of Doctor, University of California, 2016 . 

 ثالثًا_ الكتب :
 _ العربية :9
 . 9559بضركت، اشعضؿ، ،دار9اش دضث،ج اش رب  اشتلضك تارضخ ف  دراطات عكض، اش زضز عبد ر9
 دار ـ،9362-9139/ق9964-533(اضػػػراف فػػػ )اشدػػػفكضم اشدكشػػػم تػػػارضخ طقػػػكش، طػػػهضؿ م مػػػد ر6

 . 6335 بضركت، اش فاحس،
 6396م مد فرضد، تارضخ اشدكشم اش لضم اش رما ضم، مؤططم ه داكم شلت لضـ ك اشرقافم، اشقاهرة،  ر6
تػػارضخ  اش القػػات اشدكشضػػم كاإلقلضمضػػم، اشم تػػب م مػػد  دػػر مه ػػا، دشضػػؿ اشتلػػضك اش ربػػ  دراطػػم فػػ   ر6

 . د.ت اشعام   اش دضث، إط  درضم،
 دراطػػػم كاشمقاكمػػػم اش ربػػػ  اشتلػػػضك فػػػ  اشهكش ػػػدم اشاػػػزك: اشتلػػػضك  ػػػزاة اشربض ػػػ ، اش زضػػػز عبػػػد رهضفػػػاء1

 .9542 دار، مطابا تارضتضم،
 _ الكتب المعربة:6
 اشقػػاهرة، اشمدػػرضم، اش هخػػم م تبػػم زضػػادة، مدػػطف  م مػػد: تػػر او علضػػزم، اشتػػارضخ راكس،. ؿ. أ ر9

9562 . 
: تػػر طػػقكطها، كأطػػباب اش ػػاشـ عػػرش علػػ  اشقػػكل تتربػػا  ضػػؼ:  اإلمبراطكرضػػم عدػػر ، شػػكا اضمػػ ر 6

 . 6393 اشرضاض، شل شر، اش بض اف م مد، داشت م مكد م ذر
 ،9346-9236 اشهكش دضػم اششػرقضم اشه ػد شر م مدادر خكء ف  اشتلضك عرب طلكت،.  ج.  ر ب6
 . 9556 ظب ، أبك اشرقاف ، اشمعما تكرم، عاضدة: تر
مطػػابا علػػ  بػػف تػػر: م تػػب  ػػا ـ قطػػر،  ،9ج  ،تػػارضتاشقطػػـ اش ،ج .ج . شػػكرضمر، دشضػػؿ اشتلػػضكر 6

 . اشدك م، د.ت عل ،
، تر: شػكق  عػالؿ، اشمعمػا اشرقػاف ، أبػك 9433-9233ر ؾ.د.بك طر، إمبراطكرضم هكش دا اشب رضم 6

  .9556ظب ، 
 كزارة ،6ط ا ، عبػػد أمػػضف م مػػد: تػػر اشتلػػضك، تػػارضخ كشطػػكف،.  أر كشػػدت طػػضر  كشك ضػػؿ ر شفت ا ػػت-1

 . ـ6392 عماف، طلط م كاشرقافم، اشتراث
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 اشػرضس، ضكطؼ فت   م مد: تر اشدفكم، اش در ف  اشتارعضم كعالقاتها اضراف فلطف ، ا  ر  در2
 .9545 اشقاهرة، اش شر، ك شلطباعم اشرقافم دار
 _ الكتب الجنبية:3

1_9_Abbas Amanat, Iran: A Modern History,Yale University Press, 2017 .  
2_Andrew J. Newman,Safavid Iran Rebirth of a PersianEmpire,L.B.Tauris, 
London,2009. 
3_ Charles River ,The Dutch East India Company: The History of the 
World's First Multina- tional Corporation, CreateSpace ,Britain , 2017, 
4_ D. W. Dovis, A Primer Of Duch Seventeenth Century Overseas Trade, 
Martinus Nijhoff, Netherlands, 1961. 
 Jean Chardin،Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse etر5
autre lieux de l'Orient،Texte intégral Édité et annoté par Philip 
Stewart،2018. 
6_J. R. Bruijn, F. S. Gaastra, Dutch-Asiatic shipping in the 17th  and 18th 
centuries,vol 1, Martinus Nijhoff ,The Hague,1987.                                          

7_ Lt-Col sir Arnold T/Wilson, The Persian Gulf an historical sketch from 

the earliest times to the beginning of the twentieth century , Clarendon 

,Oxford,1928. 

8_ Robert Parthesius, Dutch Ships in Tropical Waters The development of 

the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia 1595-

1660,Amsterdam University ,2010. 

9_ Roding. J.G. and others, Persia in Gottorf- towards a new interpretation of 

Friedrich III's pleasure house and gardens, Universiteit, Leiden The 

Netherlands, 2020 . 

10_Rudoloh P. Matthee, The politics of trade in Safavid Iran: silk for silver 

1600-1730, Cambridge University ,United Kingdom, 1999. 

11_Sussan Babaie ,and others,slaves of the shah, Martin, New York ,2004. 

12_Thomas Munck, Seventeenth-Century Europe ,State, Conflict and the 
Social Order in Europe, 1598-1700,ed2, Palgrave Macmillan, New York, 
2005 .  
13_Willem Floor, Dutch relations with Persian Gulf, the Perian Gulf in 
history, Palgrave Macmillan, New York, 2009. 
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14_W.M.Floor,Commercial Conflict between Perisia and the Netherlands 
1712-1718, Working Paper. University of Durham, Centre for Middle 
Eastern and Islamic Studies. 

 الكتب الفارسية:_ 6
 کتػب كتػدكضف مطاش ػك طػازماف دػفكضك، دكرع در اضػراف كاقتدادی طضاطی ركابط  كاحی، عبداش طضفر9

 . ۰۳۷۷ تهراف، ،(طمت) دا شگاهها ا طا ی علـك
ك  یشػرکت ا تشػارات علمػ ،یدكشتشػاه ؿضترعمػك اطػماع ك،ضور س وکهارت، ا قراض طلطلك دفك  ر6

 . 9643تهراف،  ،یفره گ
، ۰۳۶۷تهػػراف،  شػػاع،ضم یدػػف ،یكاقتدػػاد عدػػر دػػفك  اطػػتضط ،یز ضپػػار  یباطػػتا  ـضم مػػد ابػػراهر 6

  . م با قبل  ؛ شهضف فارابی،99۶ص
، ترعمػك  یالدضمػ ۰۷طػدع  افضػتػا پا یاشمللػ فضدر تعػارت بػ یرا ػض،  قػش ارام ػك ا افضبكردضكاهاف با _6
 . ۰۳۷۵، تهراف،  دضعد یتكگرافض( ، شکض) گرما         افضبا داطار  کضاد

 _البحوث :رابعًا 
 _ البحوث العربية والمعربة:9
 كفػػػ   ػػػدضران، اشم تشػػػفم اشهكش دضػػػم اشتارضتضػػػم اشكرػػػاحؽ فػػػ  أرشػػػضفضم قػػػراءات اشتػػػدمرم، عػػػالؿ أ مػػػد ر9

 اشمػػؤرتضف وت ػػاد اش امػػم ا ما ػػم ،66ع اش ربػػ ، اشمػػؤرخ معلػػم اش ربػػ ، اشتلػػضك علػػ  اشػػدكش  اشدػػراع
 . 9543 باداد، اش رب،

 ،( ـ9366-9265) اشمتػػػ تر اشدػػػفكم اش هػػػد فػػػ  اوقتدػػػادضم ا كخػػػاع طػػػلماف، إبػػػراهضـ بشػػػرل ر6
 .6369 باداد، اش  مم بضت ،16تارضتضم،ع دراطات معلم

-9266اش ربػػ  اشتلػػضك فػػ  اشهكش ػػدم–اإل علضػػزم اشت ػػافس شلمشػػرؽ اشتلفػػ  اشبػػاب ع ػػد طػػلكت، بػػف ر6
 .ـ 6339 اش زضز، عبد اشملؾ دار ،9،ع63مك اشّدارة، معلم اشفرضت، ا  عبد بف م مد: تر ـ،9322

 ذم عام ػػم معلػػم ،(تارضتضػم دراطػػم) اش ربػػ  اشتلػضك فػػ  اشهكش ػػدم اشدػراع اش بػػكب ، فػػاركؽ علػ ر 6 
 . 6363 قار، ذم عام م ،6 ع ،93 مك اإل طا ضم، اش لـك ك شلتربضم قار
( ، معلػػػػم 9323-9263)م مػػػػكد علػػػػ  اشػػػػداكد، تػػػػارضخ اش القػػػػات اشهكش دضػػػػم مػػػػا اشتلػػػػضك اش ربػػػػ  ر 1

 . 9529، عام م باداد، 6اآلداب، ع
 مضػػاع فػػ  اشهكش دضػػم اششػػرقضم اشه ػد ششػػر م اوطػػت مارم اش فػػكذ اتطػاع زهػػراف، م مػػد  بشػػ  مدػطف  ر2

  لضػم معلم ،(مكرقم دراطم()عشر اشرامف اشقرف م تدؼ  ت  عشر اشطابا اشقرف تالؿ) اش رب  اشتلضك
 . ـ6399 اشكادم، ع كب عام م اآلداب،  لضم ،61ع بق ا، اآلداب
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 _ البحوث االجنبية:6
Sushil Chaudhury, International Trade in Bengal Silk and the Comparative 

Role of Asians 

 and Europeans circa1700-1757,Modern Asian Studies,Vol.29,No.2, 

Cambridge University, May, 1995. . 

 _ البحوث الفارسية:  3
 دكرع از) دػفكضاف كطضاطػت اقتدػاد در ارم ػ  بازرگػاف ك قش ابرضشـ کارکرد طلطا ضاف، طاشب ابكر9

 ،۴۴طػػاؿ ،۰ شػػمارع اطػػالم ، تمػػدف تػػارضخ بزكهشػػ امك ،(دػػفكضاف  کكمػػت پاضػػاف تػػا ض ػػـ عبػػاس شػػاع
 ش .۰۳۹۱ تهراف، دا شگاع اطالمی، كم ارؼ اشهضات دا ش دع

 ت کضد با) اضراف ع كبی ب ادر در اركپاضضاف تعارت قباؿ در اكؿ عباس شاع طضاطت ، قا داف رادار6
 دا شگاع اشهضات دا شکدع  چهاردهـ، ،طاؿ ۵۶ ،شمارع تارعی ركابط تارضخ شطالمم ،( عباس ب در بر

 . ۰۳۹۰ تهراف،
 افشارضك ك دفكضك های دكرع در هل د ك اضراف تعاری ركابط تضار،بررطی رخكاف امضر ، قضـ بهادر ر6
 تػا بػ  اهػكاز، چمػراف شػهضد دا شػگاع ،۰-۰ پضاشی شمارع هرمزگاف فره گی بل د ازكهای ،فار تلضك در
. 
، ركابط اضراف ك هل د در زماف دفكضك)مطت د بػك اطػ اد آرشػضكی(، بررطػضهای تػارضتی  بضا  ا بابات ر6

 . ۰، دا شگاع تهراف، ش ۶طاؿ
 طػ ا ی، کتابتا ػك ا تشػارات  ػكری، تػراب ابك  مضد: ترعمم تاكر ضك،  امك طفر تاكر ضك، باتضطت  اف ر1

 .تا بی ادفهاف،
 قرارداد ك م اهدهی تارضتی از عدر دفكضك تا  ۰۱۱عباس رمخا ی ، م اهدات تارضتی اضراف  ر2
 ،یعلػػػػد ششػػػػـ، دا شػػػػگاع آزاد اطػػػػالم ،یشػػػػاع دػػػػف كضمفدػػػػؿ دػػػػفك  خضفػػػػرد، تػػػػار  ی فػػػػار  یعباطػػػػقلر3

 . ۰۳۹۰تهراف،
 _ بحوث االنترنيت:6

Daniel Gerstell, Administrative Adaptability: The Dutch East India Company 
and Its Rise topower,1/3/2022, ب ػػػػػػػػث م شػػػػػػػػكر علػػػػػػػػ  شػػػػػػػػب م ا  تر ضػػػػػػػػت, 
https://www.semanticscholar.org/paper/Administrative-Adaptability  .   

https://www.semanticscholar.org/paper/Administrative-Adaptability
https://www.semanticscholar.org/paper/Administrative-Adaptability

