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Abstract 

The developments of the eighteenth and nineteenth centuries in Europe led to the development of 
world trade, and it expanded the competition of powerful countries for new markets and for preparation of 
raw materials. in this situation, Iran was considered by Britain and Russia in terms of geographical and 
political location, and increased its relations with these two countries. Due to the special position of the 
Fars state, which covered most of the coast of the Persian Gulf and possessed trade routes, the 
representation of foreign companies as well as the consulates of governments such as Britain and Russia, 
were present in this state. In this article, it is studied the activities of British and Russian trading companies 
and their impact in Fars province. This study includes the companies such as: Ziegler, Gary Paul, David 
Sassoon, the Russian Merchant Shipping Company, the Iran-Russia Commercial Complex, and the Nikolai 
Avaginians Trading Company. The research findings show that the diversity of business activities of 
foreign companies was for the needs of the two powers, Britain and Russia and finding new markets and 
raw materials. Also, the export of important items such as: sheep, animal oil, sheep and lamb skin, had 
negative effects on society, such as the high price of meat and public protests against it. Iranian merchants 
chose domestic companies and to oppose foreign companies; But finally, the imperial bank sabotage and 
foreign interferences did not allow Iran to enter foreign markets and develop domestic commercial 
companies. 

Keywords: Commercial Company, Russia, Britain, Qajar, Fars Province. 

 
1 -. PhD in History of Islamic Iran, Shiraz University, Shiraz, Iran, Corresponding Author: 

f_bineshi@yahoo.com 

2 -. Department of History, Shiraz University, Shiraz, Iran: ranjbar@shirazu.ac.ir 

Received: 2021/04/02   |     Accepted: 2021/11/23 
(DOI): 10.22034/MTE.2021.9088.1335 

Original Article 
P 7 - 33 

 

mailto:f_bineshi@yahoo.com
https://dx.doi.org/10.22034/mte.2021.9088.1335


 

 

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution4.0 |  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0  

 
های انگلیسی و روسی در ایالت فارس  شرکت   بررسی فعالیت و تأثیر 

 در دوره قاجار 
( نویسنده مسئول  )فر فاطمه بینشی  

 2محمدعلی رنجبر  |1
 

 چکیده

های هیجدهم و نوزدهم میالدی اروپا، موجب توسعه تجارت جهانی شدد و رااتد  تحوالت سده
در اید   .لیه، گسترش پیدا کردمواد اوّ هکشورهای ادرتمند ترای ته دس  آوردن تازارهای جدید و تهی

رواتدط مورد توجه تریتانیا و روسیه ارار گرف  و  ،شرایط، ایران ته لحاظ مواعی  جغرافیایی و سیاسی
ای از سواحل ایران تا آن دو کشور افزایش یاف . ته عل  مواعی  خاص ایال  فارس که تخش عمده

های ای را در اختیار داش ، نمایندگی شدرک کرانههای تجاری پسشد و راهخلیج فارس را شامل می
 پیدا کردند. در ای  ایال  حضور  ،هایی از جمله تریتانیا و روسیهخارجی و نیز کنسولگری دول 

ها در ایال  فارس های تجاری انگلیس و روس و تأثیر ای  شرک شرک  ته فعالی  ،در ای  مقاله
زیگلر، گدری پدا ، دیویدد ساسدون، شدرک  کشدتیرانی تجدار و  :هایی چونشود. شرک پرداخته می

در حوزه ای  تررسدی  ،نیکال آواغینیانس هتجاری روسی، مجتمع تازرگانی ایران و روسیه و تجارتخان
 گیرند.ارار می

های خدارجی در خددم  تدأمی  تنوع فعالی ِ تجاری شرک   که  دهدهای پژوهش نشان مییافته
 ،همچندی  .لیده تدودیا و روسدیه در عرهده تازارهدای جدیدد و تهیده مدواد اوّنیازهای دو ادرت تریتان

آثار منفدی در جامعده تده  ،گوسفند، روغ  حیوانی، پوس  گوسفند و تره  :هادرات ااالم مهم از جمله
گرانی گوش  و اعتراض مردمی نسب  ته آن اس . تجار ایرانی ته منظدور   ،همراه داش  که از آثار آن

 ،ولدی در نهاید  ؛های داخلی روی آوردنددته تأسیس کمپانی و شرک   ،های خارجیمقاتله تا شرک 
کارشکنی تانک شاهنشاهی و مداخالت تیگانگان، امکان ورود ایران تده تازارهدای خدارجی و توسدعه 

 های تجاری داخلی را مهیا نکرد. شرک 
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 مقدمه

ته عل  ضعف ساختار ااتصادی و نداشت  ااتصاد  ،ق(1210-1344ایران در دوره ااجار )
اما مواعی  مناسب تجاری ایران،  ؛المللی آن عصر نداش هنعتی، جایگاهی در ااتصاد تی 

سبب شده تود تا کشورهایی چون انگلستان و روسیه رواتدط تجداری خدوتی تدا ایدران داشدته 
و ایران ته ترخی از محصوالت یکدیگر تاعد  شدد تدا تازرگاندان روسدی و  تاشند. نیاز روسیه

هدای هادرات و واردات کاالهدای ایراندی و روسدی فعالید  کنندد و شدرک   هافقازی در زمین
های حساس تاریخی ایران اس  یکی از دوره ،ند. دوران ااجارنمایتجاری گوناگونی تأسیس 

تدزر  اسدتعماری اثدر پدتیرف . ضدعف تشدکیالت های  از دول   ،دیگر  هکه تیش از هر دور
تاع  شد  ،و تهاجم کشورهای خارجی از سوی دیگر ،سیاسی، نظامی و ااتصادی از یک سو

انگلدیس و  ،گمدانتا ایران در مناسبات سیاسی خود ته هورت کشوری منفعل درآید کده تدی
 تیشتری  نقش را در ای  زمینه داشتند. ،روسیه

ها، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید مان ظهور راات  امپراطوریسده نوزدهم میالدی که ز
ناگزیر از تعاد  خارج شد. در ای   ،و دموکراسی سیاسی تود، ااتصاد ایران همانند سیاس  آن

گرا تود، در رویارویی تا تی ایران که تا پیش از ای ، یک ااتصاد درونمقطع زمانی، ااتصاد سنّ
کده هداحبان آن از نظدر سیاسدی و ااتصدادی در مواعید    داریااتصاد در حا  رشد سرمایه

تی ایدران خصوهدیات پیشدی  دچار انفعا  گش . در ای  ترخورد، ااتصاد سدنّ  ،ترتری تودند
نگر و واتسته تبددیل گرا از دس  داد و ته یک ااتصاد ترونخود را ته عنوان یک ااتصاد درون

هدای تصدادی تحد  تدأثیر سیاسد نگدر، مناسدبات ااشد. در ااتصدادهای واتسدته و تدرون
المللی نقدش اهدلی را در ااتصادی کشورهای مسلط و تازار جهانی که تازیگران ادرتمند تی 

 گیرد.شکل می ،کنندآن ایفا می
هدا و توجده کنسدولگری  ،ایال  فارس ته دلیل جایگاه مهمدی کده داشد   ،در دوره ااجار

های انگلیسدی کده . شرک خود جلب نمود  را ته  های خارجی از جمله تریتانیا و روسیهشرک 
، 3ا. و ت. آی ملکددم ،2، زیددت 1: لیوینگسددت از عبددارت تودنددد ،در فددارس فعالیدد  داشددتند

 
1.  Livingston. 
2.  Zeytoon. 
3.  A.and T. Malcom. 
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. اید  5و شدرک  مدوییرو توییددی 4، هداتس و پسدران3، گدری پدا 2، زیگلر1ه.س.دیکس 
اند، رنگ و اماش از ها در زمینه هدور تریاک، گندم، االی، چرم، پشم و ورود چای،  شرک 

از  ؛های روسی نیز در ایال  فارس فعالی  داشتندهند و اروپا ته ایران فعالی  داشتند. شرک 
توان ته شرک  کشتیرانی تجار و تجاری روسی که ته خط ادسا د خلیج ها میجمله ای  شرک 

کده سدرویس حمدل و نقدل دریدایی تدود  ،شهرت داش ، اشاره کرد. ته دلیل همدی   6فارس
هدای سرع  توسعه یاف . یکی دیگدر از تجارتخاندهها در فارس تهتازرگانی و تجارت روس

تود که در شدیراز شدعبه داشد  و کدارش هدادرات  7مهم روسی، تجارتخانه نیکال آوااییانس
 پوس  از شیراز ته روسیه تود.

 پیشینه پژوهش

تدوان می ،اندتررسی ارار داده  های تجاری ایران و اروپا را مورداز جمله آثاری که فعالی 
 سه ته کتاب تاریخ ااتصادی ایران از چارلز عیسوی اشاره کرد. عبدالحسی  نوایی در پژوهش

لی  ارارداد جلدی تا عنوان »ایران و جهان« در جلد دوم و سوم، ته رواتط انگلیس و ایران، اوّ
زاده در فیدروز کداظم رداخته اسد .ها، آغاز دیپلماسی زور تا ایران در دوره ااجار پتا انگلیسی

« ته رواتط انگلیس و روسیه تا ایران 1864-1914اثر خود تا عنوان »روس و انگلیس در ایران 
کده اید   را ارن پیش از نخستی  جنگ جهانی پرداخته اس  و اراردادها و امتیازاتی  طی نیم

کند. علی اهغر زرگدر در تیان می ،انددو کشور ترای حفظ منافع امپریالیستی خود دنبا  کرده
»تاریخ رواتط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضدا شداه«، تده تررسدی رواتدط  ته نام اثر خود

  اید  اثدر، زمینده ولی در فصل اوّ  ؛پردازدمی  1320  -1304ایران و انگلیس در خال  دوره  
 هاییعاهدات و عهدنامهتاریخی حضور تریتانیا در ایران، راات  روس و انگلیس در ایران و م

»ایدران  ، یعنیکند. ویلهلم لیت  در اثر خودتررسی می ،که در دوره ااجار تا ایران تسته شد  را
 

1.  H.C.Dixon and Co. 
2.  Ziegler. 
3.  Gray Paul and Co. 
4.  Hotz and Son. 
5.  Messrs (Muir Tweedy And Co. 
6.  Persian Gulf Odessa Line. 
7
. Nicola Avaghinaantz. 
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تده  ،الحمایگی«، واایع تاریخی را که در ایران ته وادوع پیوسدتهآمیز تا تح از نفوذ مسالم 
یخی در مدورد نفدوذ عنوان شاهدی عینی تجرته کرد و آن را ته هورت اسدناد و حقدایقی تدار

د. عبدالکریم مشایخی در پژوهشی تا عنوان نموسیاسی و ااتصادی تیگانگان در ایران تیان  
»رواتط سیاسی و ااتصادی ایران و اروپا«، اهمی  خلیج فارس و توجه کشورهای اروپایی تده 
منطقه خلیج فارس را مورد تررسی ارار داده اس . مصدطفی مالیدی و منصدوره اتحادیده در 

، «های غرتی در هنع  فرش ایران در عصر ااجارسرمایه گتاری شرک »پژوهشی تا عنوان  
های غرتدی در هدنع  فدرش ایدران گتاری و فعالی  تجاری شدرک ته تبیی  گستره سرمایه

هدای هدایی درتداره فعالی تدوان گفد  کده تدا وجدود پژوهشمی  ،اند. تددی  ترتیدبپرداخته
های ها از واکاوی اهداف و انگیزه، نوع فعالی  شدرک   پژوهشها، اکثر ایااتصادی اروپایی

هددد  در ،اندد و پدژوهش حاضدرها در ایالد  فدارس غافدل ماندهتجاری و تأثیر ای  شدرک 
 پرداخت  ته ای  مسئله اس .

 

 اهمیت تجاری فارس در دوره قاجار

نی در آغداز ایالتی پهناور در جنوب، تا مواعی  و جایگاهی مهم در تجدارت جهدا  ،فارس
ویژه تعدد از تندز  مواعید  های اروپایی را تده خدود جلدب کدرد و تدهعصر جدید، نظر ادرت

تجاری شهرهای شمالی چون تبریز، در پی گشایش کانا  سدوزز و توادف و حمدل و نقدل از 
طریق روسیه، تنادر و ایاالت جنوتی اهمی  فراوانی در معادالت سیاسی و ااتصادی جهدانی 

گستره ااتل توجهی از  ،ایال  فارس در دوره ااجار .(2/682 :1373 د )کرزن،ته دس  آوردن
فره  مناسبی  ،های آزادگرف  و دسترسی ته آبجنوب اهفهان تا خلیج فارس را در تر می

 داد. جه  پیشبرد تجارت را می
های خوانی  در رفته ته دلیل جنگم، تجارت در خلیج فارس رفته18ق/12در اواخر ارن 

ته نحوی که شدرک  هندد شدرای و دیگدر   ؛رو ته کاهش نهاد  ،ران و اوضاع ناتسمان ایرانای
خواهان تعطیلی تجارت خود در کرانه شدمالی خلدیج فدارس و از جملده   ،های تجاریکمپانی

اوضاع تجارتی توشهر نیز رو تده  ،اما تا استقرار دول  و حکوم  ااجار در ایران ؛توشهر شدند
(. از اوایل دوره ااجاریه، تندر توشهر از تندری وااع در 124  :1362  ،تهبودی نهاد )عیسوی

مسیر، ته یک تندرگاه مبادالت کاال تبدیل گش . کلیه کاالهایی که از اایانوس هند و مجاور 



 

12    
 

12    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

هدای زمیندی تده شدیراز حمدل و از طریق جاده شدمی شد، در توشهر تخلیهآن خریداری می
شدیراز،   :ها ماننددکرانهای از تجار ساک  پستاع  مهاجرت عده  ،. رونق ای  تندرگردیدمی

دلیلی روش  تر رونق ای  تنددر در دوره ااجدار   ،هاکازرون و یزد ته آنجا گردید. ای  مهاجرت
 ،تاشی ظدل السدلطان ذکدر شدده: »تنددر توشدهرهای میرزا تقی خان، حکیمتود. در گزارش

نوعی معتبر و ااتدل ااسدتفاده  ته  ،لتجاره تمام ایراناشهرکی اس  تندرگاه، عموماً ترای ما 
 ،تجار معتبر که اگر اولیای دول  اندک توجهی ته حا  تجار و اهالح لوازم تندری آن نمایندد

 .(1 :تاشیخان حکیمکمتر از تمبئی نخواهد تود« )گزارش میرزا تقی
مقصد تودند. ای  تندادر تا اواسط ارن نوزدهم میالدی، توشهر و سایر تنادر ایرانی، تندر 

مکانی که  ؛کردندته عنوان مراکز تازاریاتی و ترانزی  کاال در تجارت راه دور، ایفای نقش می
یکددیگر  ،التجارهدو گروه مشخص تازرگانان )هادرکنندگان و واردکنندگان( ترای مبادله ما 

تدالش  ،نداترای کردند. حکام تنادر نسب  ته مسئله تجارت حسداس تودندد. ترا مالاات می
التجاره خود را در تنادر تح  حاکمی  آنها تخلیه کردند تا سوداگران را تشویق کنند تا ما می
کاهش نرخ عوارض، رفع مواندع تدرخیص و   :تداتیر تشویقی، مثل  ،ند. ترای ای  منظورنمای

(. تجدارت، افدزایش تسدیار 29  :1389  فراهم کردن محیط ام ، اتخاذ کدرده تودندد )فلدور،
ق( پیدا کدرد. دلیدل آن 1185-1250) شاه ااجارچشمگیری در اوایل دوران سلطن  فتحعلی

ی تود که دول  ته تجارت در تسیارهم امنی  تیشتر در محورهای حمل و انتقا  کاال و توجه 
وافه در تار و پود ااتصاد ایران، داد. امنی  دریایی و همچنی  رشد تیخلیج فارس نشان می

خانددان آ   ،تده عدالوه  .(1955  :1394  ای  رونق ااتصدادی تدود )لدوریمر،  از دیگر عوامل
های خود از تجار، تاع  رونق و شکوه تندر توشهر در ای  دوران گردیده متکور نیز تا حمای 
ته مدت یکصدد سدا  تدر توشدهر حکومد  کردندد و تده تنداوب منداطق   ،تودند. ای  خاندان
رس مثل گناوه و دیلم را تح  کنتر  خود گرفتند. در ای در شما  خلیج فاجغرافیایی گسترده

کشتی تجاری از تنگا ، تمبئی، تصره و سایر تنادر وارد   20شاه، سالیانه حدود  زمان فتحعلی
تدری  تنددر مهدم  ،شاه ته لحاظ مواعی  مدرزیشدند. توشهر در دوره مظفرالدی توشهر می

کده درحالی  ،شد. همچنی حسوب میجنوتی ایران و دروازه ورود فرهنگ و تمدن خارجی م
تسیاری از شهرهای ایران از نظر رشد شهری در مراحل اتتدایی تودند، توشدهر از چاپخانده، 

 سسات تمدن امروزی ترخوردار تود.ؤروزنامه، تانک، مدرسه و دیگر م
ویژه انگلیس که از عهد هفویه جدای پدایی پیددا ته  ،های تجاری اروپاییتا حضور ادرت
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هدای اسدتعماری نمدود. تندادر د، ای  تخش از کشور را کانون توجده و گرفتدار رااتد کرده تو
از جمله تنادر تااهمیتی تودندد کده حلقده اتصدا  تجدارت خدارجی تدا   ،توشهر، لنگه و عباسی

ای از اهدالی اید  الرستان، کازرون و شیراز گردیده و تخش عمدده :شهرهای فارس از جمله
 ،تجارت مشغو  تودند و ته او  حسینی فسایی: »اهدالی توشدهرتنادر و شهرهای جنوتی ته 

 ،(. همی  موضدوع305:  1367اند« )حسینی فسایی،  پیشه و تبعه دو  خارجهتیشتر تجارت
های تجداری و حتدی کنسدولگری در سبب شد تا تسیاری از کشورها دس  ته تأسیس شرک 

 ای  شهر ساحلی تزنند. 
شده در توشهر ته حددود ششصدد هدزار ای تخلیهارزش کااله  ،م1822ق/1237در سا   

ها تنها شمش طال، ها و هندیشده، انگلیسیپوند استرلینگ رسید. در ابا ِ کاالهای تخلیه
هدای پدس از (. در خال  سدا 237:  1359کردند )اشرف،  مسکوکات و مروارید دریاف  می

س  و میانجی دول  ایران م که انگلستان ته عنوان مشاور و دو1828ق/1244انعقاد ارارداد  
ش ته ادر اختالفات تا روسیه مقام شامخی در درتار تهران یافته تود، مقام ااتصادی و تجاری

هدا موفدق شددند انگلیسدی ،دوران گتشته و حتی تاالتر از آن، ارتقا یاف . در مرحله نخس 
ایدران سدرازیر مقداری کاالی انگلیسی و هندی را از راه خلیج فارس و توشدهر تده تازارهدای 

های تریتانیدایی، کداالی انگلیسدی و هنددی و چیندی را در اید  تنددرگاه تخلیده کنند. کشتی
رف ، ته آن شهر های شتر و ااطر، آن کاالها را از راه امنی که ته شیراز میکردند و کاروانمی

 رساندند. تزر  تازرگانی می
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م در 1823م تا سوم دسامبر 1817   ژانویهنشانگر واردات توشهر از اوّ  ،1شماره  جدول  
 (.136: 1362)عیسوی،  1های انگلیسی و آسیایی ته روپیه جدید ایران اس کشتی
 جمع مبلغ کل هر سال  اروپایی امتعه هندی و چینی  امتعه ها به میالدی سال

 م 1817
 م 1818
 م 1819
 م 1820
 م 1821
 م 1822
 م 1823

2369652 
2520842 
3659471 
6298987 
2070805 
5921008 
6736245 

557915 
685243 
1221278 
353287 

1483624 
1848530 
2191391 

2927767 
3206085 
4880749 
6652274 
3554429 
7769538 
8927636 

 37918278 8341268 29577010 کل 

هدای م در کشدتی1823م تا سوم دسامبر  1817  ژانویه  واردات توشهر از اوّ(:  1جدو  )
 آسیایی ته روپیه جدید ایرانانگلیسی و 
 نویسد: ورود و رونق اجناس انگلیسی می رهدرتا ،اورسل

خیلی تهتر از اجناس وطنی تازار دارند. ترای ورود یا هادر کردن  ،»اجناس انگلیسی و روسی
ولددی تددرای  ؛درهد ارزش کلی آن ته طور ثات  عوارض پرداخ  نمددود  5تاید معاد     ،هر کاالیی

گیرد که اروپاییان ای نیز عالاه میحدهمالیات دروازه و حقوق گمرک داخلی علی  ،کاالهای تومی
فقط تخریددب و از تددی   ،از پرداخ  آن معاف هستند. ظاهراً هدف دول  از وضع چنی  عوارضی

 000/000/15سدداالنه معدداد     ،ه اس . مجموع مبددادالت خددارجی ایددرانتردن هنع  ملی تود
و دوسددوم تددرای هددادرات  ،سددوم جهدد  وارداتیک  ،فرانک ارزیاتی شده اس  که از ایدد  مبلدد 

تددوان گفدد  عدددم حمایدد  می ،(. تا توجه ته ای  مطالددب 238:  1382اختصاص دارد« )اورسل،  
شد، ضرتاتی تدده ی که از تجار داخلی گرفته میهای تسیارحکوم  ااجار از تجار داخلی و مالیات

 .Administration report of the Persian gulf,1989,vol,53)) .شدااتصاد کشور وارد می
 

 
 میییالدی، نوزدهم سده اّول نیمه در. ونی گرفتفز انگلیس پوند ارزش و یافت کاهش تدریجبه  ایران  تومان  ارزش  میالدی،  هجدهم  سده  در  .1

 بییا بییود برابییر پوند یک ،زمان این در. شد ایران تومان یک با برابر استرلینگ پوند دو قاجار، محمدشاه و شاهفتحعلی سلطنت دوران  در  یعنی
 .ایران تومان یک یعنی، ؛هند روپیه ۱۰ و فرانسه فرانک  ۲۵
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  صادرات از انگلیس  )درصد(  صادرات از اروپا
 )درصد( 

 سال  

4 2/4 1880 
 ق 1302-1298م/1885-1881 3/7 2/3
 ق 1307-1303م/1890-1886 8/7 3/0
 ق 1313-1308م/1895-1891 1/13 9/0

 ق 1318-1314م/1900-1896 6/11 2
3
 ق 1323-1219م/1905/1901 2/9  4

 ق 1328-1324م/1910-1906 9/14 6/12
 ق 1333-1329م/1915-1911 9/31 7/72

 (ق1297-1333/م1880-1915) : درهد هادرات تندر توشهر2جدو 
 

  واردات از انگلیس )درصد(  اروپاواردات از 
 )درصد( 

 سال

 9/5 1880 
 ق 1302-1298م/1885-1881 1/10 5/6
 ق 1307-1303م/1890-1886 2/12 2/5
 ق 1313-1308م/1895-1891 9/22 7/10
 ق 1318-1314م/1900-1896 6/15 5/11
 ق 1323-1219م/1905/1901 5/12 7/19
 ق 1328-1324م/1910-1906 6/12 7/17
 ق 1333-1329م/1915-1911 2/8 7/28

 (ق1297-1333م/1880-1915): درهد واردات تندر توشهر 3جدو 
دهند که نخس  تجارت مسدتقیم انگلسدتان تدا توشدهر چنددان زیداد نشان می  ،های فوقجدو 

تجارت تا اروپا در   ،م ته تعد1890ق/1307از    ،تدریج ای  رشد افزایش داش . همچنی اما ته  ؛نبوده
و هدم تده  ،تواند ته دلیل انقالب هدنعتی دومتخش واردات نیز افزایش چشمگیری داش  که هم می

 خلیج فارس تاشد. ویدلیل رشد توان تجاری ای  کشورها و عبور از کانا  سوزز ته س
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کند: »تجارتخانه های خارجی در فارس ذکر میتأسیس شرک   خصوصسدیدالسلطنه در  
هدا در در تنادر عمده خلیج فارس مفتوح تاشدند. ثدروت انگلیسدی ،و تانک و ادارات انگلیسی

 سیس شدده«أها در آنجا تشما  خلیج فارس رو ته افزایش گتاشته، کمپنی تسیار از انگلیسی
 (.639: 1363)سدیدالسلطنه، 

های یکی از تجارتخانه ،م1823تا   م1820ق/1238ق تا  1235های تی   در فاهله سا  
ای از راه ترکیه ته ایران ارسدا  داشد  های پنبهسالیانه معاد  هد هزار لیره پارچه  ،منچستر

سرع  فروش رف . اادام تنگاه منچستری مورد حماید  کمپدانی هونبدل کده یکدی از که ته
امتیدازات  های تاتع کمپانی هند شرای انگلیس در توشهر تود، ارار گرف . اعطایتجارتخانه

م، 1914آغداز و متدداو  شدد و تدا سدا   ،اتباع روس و انگلیس ،ته خارجیان و در رأس آنان
فقدره رسدید. اوژن  27و امتیازات روس در ایدران تده  ،فقره 21امتیازات انگلیس در ایران ته 

-ها در توشهر اشاره دارد: »انگلیسیفالندن انگلیسی نیز در خاطرات خود ته حضور انگلیسی
آورند. چدون کشدتی زیداد دارندد، ها تسیاری از هنایع دستی و ماشینی خود را ته توشهر می

 (.368: 1356 اند« )فالندن،تجارت ای  تندر را ویژه خود ساخته
غالت )گندم و جو( توده که   ،گرفتهاز دیگر هادرات مهمی که از طریق توشهر هورت می

، 240018279شده اس  )سدازمان اسدناد ملدی، ته مقصد انگلستان تارگیری می  ،عمده آن
از دیگر ااالم هادراتی مهم که همواره آثار منفدی در جامعده تده   ،همچنی   .(140:  ق1332

گوسفند، روغ  حیوانی، پوس  گوسفند و تره تدوده  :خصوصته  ،ادرات دامه  ،همراه داش 
گرانی گوش  و اعتراض مردمی نسب  ته آن اس  )سازمان اسدناد ملدی،  ،اس  که از آثار آن

 (.2 :ق1343، 290001036
 ،هددای مددتهبی توشددهر در دوره ااجدداردر خصوص وضعی  جمعیتی و ترکیب اومی و االی  

دهنددد. در اتتدددای اددرن ع داخلی و خارجی آمددار و اراددامی نزدیددک تدده هددم میتقریباً تمامی منات
سکنه داش  و تاز تدده واسددطه پیشددرف  تیشددتری در میددزان   8000تا    6000توشهر    ،م19ق/13

دهنده گسددترش نشان ،(. ای  امر2/283 :1373  تر جمعی  آن افزوده شد )کرزن،  ،وآمدهارف  
 شد. ز مناطق مختلف ته ای  تندر تجاری میهایی اس  که اتجارت توشهر و مهاجرت

ها بودند که اغلب در مشاجرات بین  ارمنی  ،های مذهبی بسیار مهم در بوشهریکی از اقلیت
ها نیز  ها، کلیمی کردند. عالوه بر ارمنی همچون میانجی عمل می   ،هاآل مذکور و انگلیسی 

به شغل صرافی مش  از دیرباز  آنان  بودند.  بوشهر  بندر  اقلیتساکن  کنار  در  بودند.  های غول 
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های خارجی  از اروپاییان که بیشتر آنان کارمندان سیاسِی کنسولگری   بسیاریمذهبی، گروه  
 در بوشهر حضور داشتند.  ،بودند 

عالوه تر توشهر، شیراز نیز یکی از مرکز مهدم تولیددی و تجدارتی ایالد  فدارس در دوره 
در اید  شدهر سداخته  ،های نظامیتوپ، شمشیر و سایر سالح  :هایی نظیرااجار تود. سالح

ای و میناکداری و آالت، گوسفند، پوس  تره ترای کاله، وسایل طالیی و نقرهشد و شیشهمی
: 1371 ؛ اولیویده،161: 1396های ضخیم از تولیدات ای  شدهر تدوده اسد  )اتدوت، پارچه
های پارچه ،زه داش  که در هد تای آنهزار و دویس  مغاحدود یک  ،(. تازارهای شیراز180
 شد.خرده فروشی می ،های اتریشمیای و پشمی انگلیسی و پارچهپنبه

 های تجاری انگلیس در فارسشرکت

تایسدتی زیدرا مدی ؛کردنددوآمد نمیهای تخاری ته خلیج فارس زیاد رف کشتی  ،در آغاز
-که کانا  سوزز گشوده شد، کشتیم  1869ق/1285اما سا     ؛نددزمیدماغه امید نیک را دور  

 ؛وجوشدی ایجداد کدردجنب  ،های تخاری در خلیج فارس آغاز گش . اید  کداررانی تا کشتی
تعدداد آنهدا  .های تخاری جنگی هم ته خلیج فارس تاز شددکم راه ترای کشتیکه کمطوریته

لیج فارس داشدته تری  ادرت دریایی را در خروز زیادتر شد و انگلیسیان توانستند تزر روزته
از یک سو تا گشدایش کاندا  سدوزز  ،تاشند. رشد و توسعه تجارت ایال  فارس و تنادر جنوتی

تسدتگی  ،از سوی دیگر نیز ته روان تدودن مبادلده کداال در اید  مسدیر گسدترده  و  مرتوط تود
م از آتراه سوزز در سواحل توشهر پهلدو 1870ق/1286در سا   ،داش . نخستی  کشتی تخار

دو تراتدر شدد و   ،میزان تجارت تی  هند و ایران  م1878و    1873های  در فاهله سا   گرف .
 .Danvers,1888: 413)تجارت تی  لندن و تنادر خلیج فارس نیز ته سه تراتر رسید )

 عبارت تودند از: ،رانی که در خلیج فارس فعالی  داشتندهای کشتیشرک 
پانزده روزه پسدتی تدی  تمبئدی،   : سرویس1ِشرک  دریانوردی تخاری هند انگلستان  .1

 تصره و تمام تنادر خلیج فارس. 
نامنظم تدی  تمبئدی و تمدام  سرویسِ :2شرک  دریانوردی کشتی تخاری خلیج فارس  .2

 
1.  British India Steam Navigation Company. 
2.  persian Gulf Steam Ship Navigation company. 
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 (.114: 1367کردند )لیت ، تنادر خلیج فارس که ای  سرویس را تازرگانان ایرانی اداره می
تقریبداً ماهانده تدی  لنددن،   : سرویس1ِشرک  کشتی رانی تخاری انگلستان د الجزایر  .3

 مارسی، تنادر خلیج فارس که ته خط استریک معروف تود. 
نامنظم تی  تمبئی و تندادر خلدیج  : سرویس2ِرانی تخاری تمبئی و ایرانشرک  کشتی  .4

  .(115: 1367فارس ترای رساندن زازران مسلمان ته جده )لیت ، 
 نامنظم تی  لندن، مارسی و خلیج فارس.  : سرویس3ِخط کشتی تخاری تاکنا  و الرم  .5
 ولی فعا  تی  لندن و توشهر. ،: سرویس نامنظم4آندروز وایر و شرکاء .6
ولدی فعدا  تدی   ،ندامنظم : سدرویس5ِرانی تخاری وسد  هارتدل پدو شرک  کشتی  .7

 انگلستان و خلیج فارس. 
فقدط  ،ظرفی  محموالت کشتی از انگلستان ته خلیج فدارس ،م1876ق/1293در سا   

تُد   113000 ،تُ  شد که از آن مقدار  115000تال  تر    ،م1881ق/1298تُ  تود. در    1200
یک تار  فقط ماهی ،م1870ق/1286کاالی انگلیسی از تندر توشهر ترخیص گردیده تود. در 

-رف  و حداکثر سه یا چهار کشتی هم از انگلستان وارد میکشتی از تمبئی ته خلیج فارس می
اند: کداهش ای  پیشرف  حیرت آور را ته چند دلیل نسب  داده .(2/670 :1373شد )کرزن، 

مساف  ته واسطه گشایش کانا  سوزز، افزایش فضای ام  و امان در خود ایران و آشنایی ته 
های شمالی را تده روی ات تیشتر، ته واسطه سیاس  انحصارطلب دول  روسیه که راهاحتیاج

هدای جندوتی سبب شده تود که انگلستان در تسدط و ترادی راه ،همه کشورها تسته تود و ای 
ولی تعدد از  ؛رسیدتوجه تیشتری تنماید. ساتقاً اجناس منچستر از طریق عثمانی ته ایران می

ترای ای   ،شد. از طرف دیگریماً ته تمبئی و از آنجا ته ایران حمل میآن، از انگلستان مستق
هدای ایراندی و ته دلیل آتادانی تنادر جنوب و درآمد سرشار تجارتخانده ،حمل و نقل  سرویسِ

 اروپایی و همچنی  افزایش عایدات ساالنه گمرک تود. 
Administration Report of the Persian gulf,1989,Vol 1-6).) 

 
1.  The Anglo-Algerian Steam Ship Company. 
2.  Bombay and Persian Steam Navigation company. 
3.  Bucknall and Ellermann Steamship Line. 
4.  Andrews Weir and Co. 
5.  west Hartlepool Steam Navigation company. 
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های کشتی سال

 بادبانی
های توناز کشتی
 بادبانی

های تونازکشتی های بخارکشتی
 بخار

 54550 53 14845 220 ق 1291م/1874
 202985 231 9294 343 ق 1301م/1884
 274186 239 53600 630 ق 1311م/1894
 286845 258 30320 1004 ق 1322م/1904

م تا  1874)  های بخار در بندر بوشهر کشتی های بادبانی و : تعداد و توناژ کشتی 4جدول

 (ق1322ق تا 1291م/1904
روندد تسدیار تداالیی را طدی  ،های تادتانی در تندر توشهراینکه رشد تعداد کشتیا وجود  ت
دهد که افزایش واردات و هادرات از نشان می ،جاشده در ای  تندراما میزان توناژ جاته  ،کرده

 های تخار توده اس .تیشتر توسط کشتی ،تندر توشهر
های انگلیسدی، شدرک  های کشتیرانی که ذکر شد، یکی دیگر از شرک عالوه تر شرک 

تدود. وی اتتددا تده   3اهدل وینتدر تدور  ،زیگلر سوزیسدی  2فیلیپ  ،لی  مالک آنتود. اوّ  1زیگلر
ک  سوزیسدی م شدر1870تبعه انگلیس شد. واتی در سا    ،انگلستان مهاجرت کرد و سپس

که در تبریز شرک  معامالتی دایر کرده تود، ورشکسته شد، زیگلر آن را ابو    4دینر هنهارت
ای در منچسدتر تأسدیس گردیدد. تدا سدا  شرک  فیلیپ د زیگلدر تدا شدعبه ،کرد و تدی  گونه

تدون استثنا آلمانی و یدا سوزیسدی  ،م، همه کارکنان ای  تجارتخانه در ایران1878ق/  1295
ای در ایران، آن هم در تبریز، ته کار واردات پنبه فشدرده و د. شرک  زیگلر اتتدا تا شعبهتودن

مبادرت ته خرید فرش کرد که تده و آنگاه  ای از انگلستان و سوزیس مشغو  شدیا کاالی پنبه
شدعبی از  تعد از اید ، .(34: 1368؛ میراحمدی،  72:  1367  )لیت ،  شدانگلستان هادر می

آتاد، تهران و ته دنبا  آن در اهفهان، شیراز، توشهر، رش ، یزد و کرمانشداه   آن در سلطان
م، در خدم  شرک  زیگلر 1914ق/1332تأسیس گردید. تعدادی آلمانی و سوزدی در سا  

 
1.  Ziegler. 
2.  Philipp. 
3.  Winterthur. 
4.  DienerHanhardt. 



 

20    
 

20    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

در شیراز، اهفهان و تبریز تودند. اهدفهان و شدیراز اساسداً تده ورود منسدوجات انگلیسدی و 
 ؛2: 240-094185تودند )سازمان اسناد و کتاتخانه ملی، هدور تریاک و تار اتریشم مشغو   

تا  ؛در دس  ای  شرک  تود  ،(. همه تازرگانی االی ایران2:  15-23اسناد وزارت امور خارجه، 
تدر معدی  گردیدده تدود، پشدم در اختیدار شده تدا نرخدی کده پیشهای تافتهای  شرط که االی
تدرای پیشدرف  تیشدتر  ،اید  شدرک   .(240  :1383  گتاش  )کوزنتسدوا،االیبافانِ ایران می
هدای هایی تدا نقدش و نگدار و انددازههای االیبافی خودش را تاز کرد و االیاالیبافی، کارخانه

 پسند سفارش داد. اروپایی
راجع ته سرا  اماش و منسوجات متعلق ته کمپانی زیگلر و دیکس  در اریده   ،در اسناد

-013453  )سدازمان اسدناد و کتاتخانده ملدی، جلیان نزدیک تخ  جمشید اشاره شده اسد
: 15-8اسناد وزارت امور خارجه،  ؛1: 293-45654سازمان اسناد و کتاتخانه ملی،  ؛6:  293

در خصدوص اسدتعالم نتیجده ااددامات کدارگزاران محلدی فدارس در مدورد   هایی(. گزارش1
رسیدگی و استرداد اموا  مسرواه تلگرافخانه هند و اروپا و کمپانی زیگلر از سدارای  عدرب و 

»ته وزارت امور خارجه اطدالع رسدیده اسد  نزدیدک ده تیدد  ؛تاهری در فارس موجود اس 
خانه انگلیس و زیگلر را ترده. سارای  تمام عدرب و اافله را زده پنج هندوق متعلق ته تلگراف

 .(1: 10-15اند« )اسناد وزارت امور خارجه، تاهری توده
م کدده تهتددری  1901تددا  1887ق/1304-1319هددای طبق آمارهای انگلیسی در فاهله سا 

آمد، تریدداک ایددران از راه توشددهر تدده چددی ، دوران هادرات محصو  تریاک از ایران ته شمار می
سهم  ،رف  که در ای  میانگلستان، مصر، هندوستان، استانبو  و همچنی  سوزز و مسقط میان

(. تعد از اهفهان و یزد، فددارس تدده  saldanha, v8: 64چی  و انگلستان از همه تیشتر تود )
شددد. آوری مددیهای زیادی ترای هددادرات در آنجددا جمددعای تود که تریاکعنوان سومی  منطقه

در مناطق مختلف آن تولید   فراوانیدر رتبه سوم ارار داش  و تریاک    ،لید تریاکفارس از نظر تو
توانس  ته مواعی  تجاری ای  منطقه در زمینه تریاک یدداری همی  مسئله می  ،شد. تناترای می

از  ،شدددتیشتر تریدداکی کدده تدده چددی  یددا اروپددا هددادر مددی .(834: 1367رساند )حسینی فسایی، 
کنسو  دیکسون نوش  که تولیددد تریدداک در   ،م1884ق/1301تش . در  گخانه شیراز میگمرک
ایدد  اسدداس، کددل تولیددد  هندوق تولید شد که تر 1200 ،آمیز تود و در کلتسیار موفقی    ،فارس
ماننددد محمدحسددی  نمددازی و حدداج   ،شد. فعالی  تجار تزر  تریدداککیلوگرم می  78000حدوداً  

حدداجی  .(31: 1388فددارس داشدد  )معتضددد،   نشددان از رونددق تریدداک در  ،محمدعلی کددازرونی



 

 21 ... های انگلیسی و روسی در ایالت فارسشرکت بررسی فعالیت و تأثیر :بینشی فر و رنجبر

در زمینه خریدوفروش چای نیز فعالیدد  داشدد  )سددازمان   ،محمدحسی  نمازی عالوه تر تریاک
(. تجارتخانه سددید محمدرضددا کددازرونی نیددز در توشددهر تدده 1  :25-23  اسناد وزارت امور خارجه،

 (. 3: 296-21098ی، )سازمان اسناد و کتاتخانه مل هدور تریاک ته انگلستان فعالی  داش  
م/ 1882د1880ق/1299د1297های تددی  ته سا  ،اوج تولید تریاک و هادرات تریاک ایران

)سیصد و نود و هف  هزار  397.595ته حدود  ،گردد. در ای  فاهله، تریاک هادراتی ایرانترمی
گرفدد  و مقددام درهد از هادرات کددل ایددران را درترمددی  26و پانصد و نود پنج( کیلوگرم رسید که  

)ششصددد  618.022تدده لحدداظ ارزی معدداد   ،نخس  را در هادرات ایران پیدا کرد. ایدد  مقدددار
دار هددادرات تریدداک در سددا  مقدد  ،شددد. عیسددویهیجده هزار و تیس  و دو( لیره استرلینگ می

هددا تددا توجدده تدده کنددد. انگلیسددیهندوق ذکر می  7700م را حدود  1881د1880ق/1298د1297
تردند، انتقددا  و ونقل دریایی مجهزی که ته واسطه انقالب هنعتی از آن تهره میامکانات حمل

اردکننددده تریدداک فروش تریاک ایران را در اختیار گرفتند. تعد از کشور چی ، انگلستان، دومی  و
 (.1/595 :1373ایران تود )کرزن، 

پیشرف  تجارت و هدور تریاک را از طریق خلیج توان  می  ،5مندرج در جدو  شماره    از اراام
 .فارس و تندرهای توشهر و تندرعباس تشخیص داد

 روپیه صندوق سال
2-1871 870 696000 
7-1876 2570 2313000 
1-1880 7700 8470000 

90-1889 5190 4950000 

 تندرهای توشهر و تندرعباس ،خلیج فارس :پیشرف  تجارت و هدور تریاک از طریق(: اراام  5جدو  )

 بانک شاهنشاهی انگلیس

شعب تانک جدید شدرای انگلدیس تده عندوان یدک شدرک   ،م1888ق./ 1305در سا  
 :1338 د )نصدیری،تازرگانی و هرافی در تهران، مشهد، توشهر، رش  و شدیراز افتتداح شد

موفق ته گرفت   ،م1889ق/1306(، در سا  م1899 یا)متوف  1جولیوس رویتر  ،سپس  .(31

 
1. Julius Reuter. 
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در سدپتامبر  ،ای  تاندک  .(109  :1378  امتیاز تأسیس تانک شاهنشاهی ایران شد )دالمانی،
شدرک  محددود تانکدداری جدیدد شدرق و  ،م در تهران افتتاح شد و سا  تعد1889ق/1306

لندن ته اختیار تانک شاهنشاهی درآمد و تانک شاهنشاهی در شهرهای مهم ایدران از جملده 
 .(103 :1357 )رای ، شروع ته تأسیس شعب نمود ،توشهر

شاه گرف ، توانس  خطی که از ناهرالدی تا دس   ،م1890ق/1307در رجب   ،ای  تانک
های جدیدی تدا تصدویر شدیر و نی نشر دهد. در ای  سا ، اسکناساسکناس کمتر از ده توما

و سدرلوحه انگلیسدی در  ،شداه در یدک طدرفخورشید تا سرلوحه فارسی و تصویر ناهرالدی 
ترای جلوگیری از ارازه اسکناس ته مقدار   .(109:  1378  طرف دیگر، انتشار یاف  )دالمانی،

رهای معینی از جمله توشهر که از سوی ها فقط در شهزیاد و ورشکستگی زودرس، اسکناس
 .(2/875:  1369  تود، ااتدل معاوضده تودندد )افشارسیسدتانی،شعبه همان محل نشر یافته  

یکی از امتیازات انحصاری تانک شاهنشداهی ایدران تده عندوان یدک تاندک دولتدی، انتشدار 
گهگداه  ،هدا و دیگدرانتاشدد. هدرافهدایی تدود کده ااتدل پرداخد  تده دارندده آن اسکناس
استفاده از آنها ممندوع  ،کردند که تا شکای  سفارت تریتانیاهای مشاتهی عرضه میاسکناس
تا توجه ته اینکه انتشار اوراق مالی در انحصار تانک شاهنشاهی تدوده و اید  اوراق   .شده تود

های توشهر و فارس را مجاز ته کمپانی ،دارای عالم  شیر و خورشید تود، تانک شاهنشاهی
دانسدد  )مرکددز اسددناد و تدداریخ دیپلماسددی وزارت فاده از عالمدد  شددیر و خورشددید نمددیاسددت

کمپدانی  1هدایآوری تیجدکتا جمع  .(1، سند6، پوشه21ق، کارت 1317  امورخارجه ایران،
 متضرر شدند. ،داران ای  کمپانیتسیاری از تجار و سهام ،فارس

هدای ایال  فارس، ای  تدود کده همده اِراناز جمله تأثیرات ای  تانک در تدو تأسیس در  
کرد و هر چهار اِران را ته ایمد  آوری میای که در میان تجار و کسبه موجود تود، جمعکهنه

خرید و دستور داده تود تا معامله و تجارت تا پو  دولتدی ایدران متوادف شدود. یک روپیه می
در راه  ،تا آنجا کده ممکد  تدود تانک شاهنشاهی که سرنوش  پو  ایران را در اختیار داش ،

که تهای یدک لیدره انگلیسدی طوریته ؛کاهش تهای پو  ایران در تراتر لیره انگلیسی کوشید
در حدود دو تومدان  ،سا  پیش از تأسیس تانک در تازار ایران 26ق، یعنی 1280که در سا  

 59تده  1323 و در سا  ،اران 36ته   ،ق )سه سا  تعد از تأسیس تانک(1309تود، در سا   

 
 .نویسدمی مقدار و قیمت کاال را ،نوع ،در آن فروشنده که است فاکتور، کاغذی  .1
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کرد که تأثیری منفی تر ای تسیار ته خارج از ایران هادر میاران رسید. تانک، مسکوک نقره
داران انگلیسی، تدا نقدره ایدران، در افغانسدتان، آسدیای میانده و تورس اران داش . سرمایه

 فرستادند. تخشیخریدند و ته متروپل میهای خام میهندوستان، تا پرداخ  پشیزی، ماده
فرستادند که در آنجا دوتاره های کاتل و هندوستان میهای نقره ایران را ته ضراتخانهاز سکه

 (.217: 1383ته پو  آن نواحی ضرب شود )کوزنتسوا، کوالگینا و تروتِتسکوی، 

  2داوزوابسته به گری 1پلشرکت گری

دریدایی تدود، نماینددگی ونقدل هدای حملتدری  شدرک ای  کمپانی که یکدی از معدروف
کشتیرانی تجاری هند تریتانیا را تدر عهدده داشد  و کاالهدای واردشدده تده تدازار ایدران را از 

یادشدده کده در  کرد. شرک ِو از آنجا ته خلیج فارس حمل می  ،انگلستان ته دماغه امید نیک
در  م1866ق/1283هدایی دایدر کدرده تدود، در حددود سدا  نواحی جنوب غرتی ایران شدعبه

های تخاری انگلیس و هند انگلدیس، در مسدیر توشهر ته ریاس  گاردن تأسیس شد. کشتی
االی، چرم، پشدم، گنددم، تریداک و دیگدر   :تمبئی و تنادر خلیج فارس، کاالهای ایران نظیر

کردند و چای، اند، رنگ و اماش را از هند و اروپدا تده محصوالت را ته هندوستان حمل می
 آوردند.ایران می

 3شرکت دیوید ساسون

شرک  دیوید ساسون، شرکتی انگلیسی تود که در توشهر و اهفهان شعبه داش  و ته کار 
واردات و هادرات میان ایران و انگلیس سرگرم تدود. اید  شدرک  و فعالید  گسدترده آن در 

مورد انتقاد مطبوعات ملی ارار داش  و احتمداالً هداحبان آن و نفدع سرشداری کده از   ،ایران
المتدی ، تده طندز چنانچده در روزنامده حبدل .انگیزه ای  انتقادها تود ،تردندتجارت ایران می

مصدنوعات  ،تردندد. دیویدد ساسدونکلمات الیاهو ساسون را درتاره ای  شدرک  تده کدار مدی
-تریاک تود. حاج میرزا محمود کازرونی، تزر  ،د و عمده هادرات آنکرانگلیسی را وارد می

)اشدرف،  تری  تازرگان شیراز، عامل شرک  دیویدد ساسدون در ایالد  فدارس و جندوب تدود

 
1.  Gray Paul and Co. 
2.  Gray Dawes and Co. 
3.  Messrs D.Sassoon Co. 
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تدا کمپدانی ساسدون معدامالت تجداری   ،حاجی محمدحسدی ، تداجر کدازرونی  .(55:  1359
کرد، اند تود که تده خریداری میداش . از جمله ااالمی که حاج محمدحسی  از ای  کمپانی 

های اند از طرف کمپانی ساسون توایف دلیل تدهی حاجی محمدحسی ، مقداری از هندوق
 (. 1: 19-5شده تود )اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 

  1شرکت موییرو توییدی

اهدفهان، تغدداد،  های معروف تجاری انگلیسی در ایران تدود و درای  کمپانی از کمپانی
 2تصره، توشهر، شیراز و تهران فعالی  داش  و تعدها نام آن ته شرک  تجارتی خلیج فدارس

تغییر یاف . حاج عبدالرحیم، تاجر معروف و ثروتمند شیرازی و مدیر کمپانی تجارت فارس، 
ارت کدرد، عبدنمایندگی موییرو توییدی را داش . آنچه کشور تریتانیای کبیر وارد توشهر مدی

کاکدازو، شدکالت، نشاسدته، تیسدکوی ،   تود از: کبری ، اسلحه، فشنگ، شدراب، کنیداک،
 (. 92 :1357 روغ  زیتون )واداال، و کنسروهای غتا، کنسروهای میوه

 یا شرکت تولید قالی ایران 3شرکت هاتس و پسر
-کرد و شعبههل تود که تا حمای  تریتانیا فعالی  میشرک  هاتس و پسر، شرکتی هلندی األ

م در حدود تیس  سا  ته 1850ق/1266های آن در لندن و توشهر دایر تود. ای  شرک ، از سا   
شرک  هاتس و  .(274: 1359 )اشرف، وارد کردن اماش و دیگر کاالها ته ایران اشتغا  داش  

دار و از آن نیز ترخددور شد پسر، پس از ثب  در انگلستان، حمای  سیاسی دول  مزتور را خواستار
معامالتش فددروش اامشدده و امتعدده   ،»تجارتخانه خارجه هاتس  :د. در آثار عجم آمده اس  گردی

 دنلوپ )دنالپ( و از اتباع هلند تددود« )فرهدد  الدولدده شددیرازی، ،دیگر اس . رزیس ای  کمپانی
ای  تود که شماری از جوانان ایرانددی را تددرای یددادگیری و   ،(. اادام مهم ای  شرک  539:  1377
 گسیل داش .  ،ه دایق تجارت فرشمطالع

-دوره ااجار، رالی و انگلستو تود که در خارج تا سایر تجارتخانه  هاییکی دیگر از تجارتخانه
 ،ته دس  پنج ترادر تأسیس شده تود که دو ت  از آنان  ،های رالی ارتباط داش . تجارتخانه رالی

از  ،را پتیرفته تودند. شرک  رالی تاتعی  ای  کشور  ،م در انگلستان مقیم شده1818ق/1233در  
در توشهر و سایر   ،م در توشهر دایر شد و تا گری دیوز شرک  داش . ای  شرک  1866ق/1283

های تخاری انگلیس و هند در مسددیر تمبئددی و تنادر خلیج فارس ته عنوان نماینده شرک  کشتی
 

1.  Messrs Muir Tweedy And Co. 
2.  Persian Gulf Trading Company. 
3.  Hotz and Son. 
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چرم، پشدم، گنددم، ته هدور االی،  ،همچنی  .(99: 1357 کرد )رای ،خلیج فارس کار می
چای و اند، رندگ و  :تریاک و سایر محصوالت ایران و ورود محصوالت مستعمراتی از ابیل

 پرداخ .اماش از هند و اروپا می
ر گردیدد و یدای ترای فدروش اسدلحه در توشدهر داتجارتخانه  ،م1883ق/1300در سا   
نیز شبیه ته آن در سایر های دیگری زودی ته ادری سود تردند که تجارتخانهته ،هاحبان آن

مفیدد واادع نشدد و  ،جلوگیری از فدروش اسدلحه در ایدران  کردند.نقاط خلیج فارس تأسیس  
ن گمرکدی ایدران فقدط تده امورأخاهه که مد ؛یاف دازماً در توشهر توسعه می  ،تجارت متکور

 ،تجدارت آن را چدون مخدالفتی تدا ادانون نداشد  ،حقوق ورودی اسلحه اکتفا کدرده  افزایش
-طولی نکشید که افراد طوایف فارس و خوزستان دارای تفندگ  ،کردند. در نتیجهغ  نمیاد

های اشون دولتی ایران تهتر تود. نظر فریزر درتداره نقدش مراتب از تفنگهایی شدند که ته
 ای  امر اس : تیانگر ،خود ذیل،ته شرح  ،تریتانیا در تجارت اسلحه

هدا در انگلسدتان سداخته تفنگ .یک تجارت انگلیسی تدود اته تمام معن  ،»تجارت اسلحه
هدای تریتانیدایی آن را حمدل کردند و کشتیهای انگلیس آن را هادر میشد و تجارتخانهمی
 .(168: 1364 ها تود« )فریزر،کردند و تجارت اسلحه در ایران ته عهده انگلیسیمی

ز فروش اسلحه منع نماید و راه جلوگیری از ای  توانس  اتباع خود را ادول  انگلیس نمی
تجارت متکور از  ،زیرا در غیر آن هورت ؛دانس تجارت را منحصر ته ادغ  دول  ایران می

مشکالت  ،افتاد و در نتیجهها میها و آلمانته دس  فرانسوی  ،ها خارج شدهدس  انگلیسی
دانس  که اگدر حکومد  خوتی میتهشد. دول  انگلیس  تر میسیاسی ایران زیادتر و پیچیده

تالطبع از تجارت متکور  ،ایران تجارت اسلحه را رسماً در المرو خاک خود منع و ادغ  نماید
هدای اتبداع خدود را جلوگیری ته عمل آمده و دول  انگلیس مجبور نخواهد تود که تجارتخانه

سدارت تده آنهدا تپدردازد مبالغی ته عنوان خ ،نتیجهدر وادار ته ترک معامالت خویش نماید و 
 (. 309: 1348 )ویلس ،

م تجارت اسلحه در توشهر ته ادری توسعه یافته تود که معاد  1897ق./  1314در سا   
هد هزار لیره اسلحه ته آنجا وارد شد. دول  ایدران از اید  پدیش آمدد متدوحش و مضدطرب 

تجدارت مدتکور گردید و تا دول  انگلیس و حکوم  مسدقط ادراردادی منعقدد سداخ  کده از 
م از دول  ایران و سلطان مسقط او  گرفته 1898ق/  1315جلوگیری ته عمل آورد. در سا   

شد که خرید و فروش آزاد اسلحه را در المرو ممالک خویش جداً منع نمایند. دول  ایران تدا 
هدای وارده عزم و تصمیمی اوی شروع ته جلوگیری از تجارت متکور نمود و ته ادری سالح

سرحدات خود مخصوهاً در توشهر توایف کرد که ته زودی تجدارت اسدلحه در ایدران از  را در
 (.427، ص1357)واداال، شد.میان رف  و جز مقدار کمی ته طور ااچاق وارد نمی
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 محل فعالیت  نام شرکت
 بنادر عباس، بوشهر و لنگه  ( Livingston, Zeytoon) لیوینگستن، زیتن 

 عباس، بوشهر و لنگه  بنادر (A.and T. Malcomا. و ت. آی ملکم )
 لندن، منچستر، بوشهر و اصفهان ( H.C.Dixon and Coه.س.دیکسن )

 Shawul Moradشاول مراد حییم و پسران )
Hayem and Son تجارتخانه اسرائیلی ی هندی ) 

 بوشهر

 شیراز، بوشهر  زیگلر 
 بوشهر گری پال

 بوشهر هاتس و پسر 
 بوشهر، شیراز موییرو توییدیشرکت 

بههه هنگههام وجههو  جنهه    و محل فعالیت آنهادر ایران    موجودهای انگلیسی  : شرکت(6)  جدول

  لجهانی اوّ

هدای انگلیسدی را توان گفد ، تخدش عظیمدی از شدرک تا توجه ته مطالب ذکرشده می 
شاهنشاهی ایران، داد که پیوسته در حا  توسعه تود. تانک های خصوهی تشکیل میشرک 

ونقل لینچ، شرک  نف  ایران و انگلیس، همه از تخش خصوهی انگلیس تود و شرک  حمل
توان از تخش تلگراف هند و اروپا نام ترد که تنها می  ،نه حکوم  انگلستان. از شرک  دولتی

توانسد  مانندد انگلستان نمدی ،روشد. ازای از جانب حکوم  هندوستان تأسیس و اداره می
-از آنجا که شرک  .وسیه تا آرامش در انتظار تماند و خود را تنها ته سود رسمی محدود سازدر

تیش از روسیه  ،طورکلیشد، تههای خصوهی اداره میهای انگلیسی در اهل توسط سرمایه
زیرا نه فقط ته دلیل اینکه هاحبان سرمایه  ؛اندیشیدندته حفظ و توسعه هنع  و تجارت می

تایسدتی تده ی در پارلمان هداحب نفدوذ تودندد و یدا حکومد  انگلدیس مدیخصوهی انگلیس
سدرمایه تخدش خصوهدی  ،، تلکه در واادعکردمیهای تخش خصوهی کامالً توجه خواسته
 داد. تری  تخش سرمایه انگلستان در ایران را تشکیل میتری  و عظیممهم ،انگلیس

 های تجاری روسی در فارس دوره قاجار شرکت

م، تجارت میان آسیا و اروپا تعد از چهار ارن 1869ق/  1286تا افتتاح کانا  سوزز در سا  
کشتیرانی در اایانوس ها، ته دریاهای میان آسیا و اروپا تازگش . در کمتر از سی سا  پس از 
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کانا  سوزز، ته خلدیج فدارس   جنگ کریمه، کانا  سوزز افتتاح شد و روسیه توانس  از طریق
کانا  سوزز روسیه را ته آرزوهای خود، ترای رسدیدن  ،دسترسی موثری داشته تاشد. در وااع

کردند  وآمد میهای روسی از مسیر سوزز، در خلیج فارس رف های گرم رسانید و کشتیته آب
زایش داد. اواخدر ای افدادارههای سیاسی و ااتصادی ای  کشور را در دریاهای میانو خواسته

ها در خلیج فارس آغاز ته فعالی  کردند. خلیج فارس ترای آندان دریدای سده نوزدهم، روس
گرمی تود که سالیان دراز در تالش تودند تا روزی از سرزمی  ایران عبور کرده، تده اایدانوس 

نفوذ های تزاری ته منظور توسعه نفوذشان در خلیج فارس و راات  تا هند دس  یاتند. روس
های از آن جمله: ایجاد مکان  ؛کردندهای گوناگونی استفاده میاز روش  ،انگلستان در فارس

پزشکی متعدد، تأسیس کنسولگری، اعطای وام و ارضه ته کشورها، تالش ترای احداث راه 
هدا و آه  و تندر در حوزه خلیج فارس، تأسیس خطوط کشتیرانی تجاری و ایجاد تجارتخانده

 (. 59: 1384 )اسدی، اادامات دیگر
-های روسی که اغلب در پوشش طبیب، جهانگرد و مانند اینها انجام میمطالعات هیئ 

شد، تدی  نتیجه رسید که زمینه تسیار مناسبی جه  هدور محصدوالت روسدیه تده جندوب 
ای، حبوتات، مشروتات و سایر خصوص شکر و حتی امتعه پشمی و پنبهتهایران وجود دارد و  

تدوان تدرنج و خرمدا از مدی ،ن فراوانی دارد. در مقاتدلاطالب  ،روسیه در آن منطقه  مصنوعات
تده یدک چندی  سیسدتم  یدجنوب ایران ته روسیه وارد کرد. تأکید شده تود که دول  روسیه تا

هدا در خلدیج فدارس تجاری کمک مالی تکند تا تتواند تا سایر خطوطی که از طدرف انگلیسدی
-مورد توجه ارار گرف  و تسدهیالت و معافید   ،هاراات  نماید. ای  توهیه  ،فعالی  داشتند

عکس از طدرف دولد  رو تد  ،های متعددی ترای هادرات و هزینه حمل آنها ته خلیج فارس
 مورد تصویب ارار گرف . ،هروسی

وارد تندرعباس شد   1یک کشتی روسی ته نام گیالک  ،م1900فوریه14ق/1318در سا   
م، نخستی  کشتی تخاری پیشاهنگ روسیه ته خلیج فدارس 1901لق/ آوری1319و در سا  

های مکرر در تندرهای مسقط، عبداس و لنگده، سدرانجام تده وارد شد. پس از لنگر انداخت 
ای در تنددر انتشدار ید و در ساحل آن تواف کرد. از سوی کاپیتان کشتی، اطالعیدهتوشهر رس

 کندمی داد تار را ته رایگان حملهای تجاری مژده میته تازرگانان و تنگاه ،یاف  که طبق آن

 
1.  Gilyak. 
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هدم تهای اموا  مفقوده را تده فرسدتندگان ضدمان  خواهندد کدرد. کشدتی و پرداخ  تیس 
در مداه  ،که تسیار کهنه و حامل نف ، اماش، آینه و تلدور تدود  1وفدیگری معروف ته کورنیل

هددندوق نفدد  در  5000م ضددم  مسددافرت تدده خلددیج فددارس، آسددیب دیددد و 1901نددوامبر 
هندوق کاالی  100هندوق نف  در توشهر و  12000تندرعباس، سه عد  اماش در لنگه، 

 60توتدون تدرای تیدروت،  کیسده 4600 ،آتگینه را در همان شهر تخلیده کدرد و در مراجعد 
هندوق تریاک ته مقصد  2عد  پنبه ته مقصد اودسا و  17هندوق کتیرا ترای اودسا و لندن،  

(. در حقیق ، متاع کشتی تا زیان سنگی  تده 1/553 :1388د )معتضد، نمواسکندریه حمل 
 ته جز سوزاندن مقدار زیادی زغا  سنگ و هرف پو  و واد  ،فروش رسیده تود و ای  سفر

اما تا اید  همده، مددیر عامدل کشدتیرانی  ؛ای نداش ترای اداره تجارت تحری روسیه نتیجه
میان اودسا و خلیج  ،م1901ق/نوامبر1319ته دو  آن کشور اطمینان داد که تا پایان   ،روسیه

 فارس خط کشیرانی ترارار کند. 
رس شهرت ته خط ادسا د خلیج فا ،ای  شرک  انی تجار و تجاری روسی:شرک  کشتیر

هدا در ونقل دریایی تود کده تازرگدانی و تجدارت روسسرویس حمل  ،داش . ته دلیل همی 
-سا ، چهار سفر انجدام مدی  طی  در  ،های ای  شرک سرع  توسعه یاف . کشتیمنطقه ته

 .(60: 1384 دادنددد و تددا تندددرعباس، لنگدده، توشددهر و خرمشددهر ارتبدداط داشددتند )اسدددی،
 ،آاا سلیمان عوضی و در تندر لنگده ،در تندرعباس و ام.آ.کنف ،نمایندگان شرک  در توشهر

 60م، حددود  1914د1903ق/1332-1321های  حاجی عبدالرحم  ت  کاظم تودند. در سا 
 :عبدارت تدود از ،نمودندکشتی تخاری روسی )تجارتی( ته خلیج فارس آمدند. آنچه وارد می

و چیندی و تلدور و اندد و آرد و شیشده جدام و ماشدی  فالحتدی و  »تخته و چند  سقف و نف 
خرمدا و تنبداکو و  :عبارت تود از  ،نمودندمنسوجات و کبری  و سماور و مرتا و آنچه هادر می

وکالء آن شرک  اجازه تجارت شخصی هم داشتند و  .کنجد و گندم و انغوزه و کتیرا و خشکبار
: 1363شدد« )سدیدالسدلطنه کبداتی،  می  ءتا آن وکالجات روسیه مساعدات الزمه  از کارخانه

ها اجازه تأسیس کنسدولگری در توشدهر، روس ،م1904ق/1322در سا    ،همچنی   .(205
 (.1/553 :1388تندر لنگه و تندرعباس را ته دس  آوردند )معتضد، 

تدود کده در تهدران و  2های مهم روسی، تجارتخانه ندیکال آواغییدانسیکی از تجارتخانه
 

1.  Kornilov. 
2.  Nicola Avaghinaantz. 
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 .(486: 1367 )لیدت ، راز شعبه داش  و کارش هادرات پوس  از شدیراز تده روسدیه تدودشی
»پوس  و چرم تده مقددار زیداد تده   کند:کرزن در مورد هادرات پوس  تره ته روسیه تیان می

پوس  محلی شبیه ته پوس   ،شود. در شیرازتغداد و روسیه از مبدأ شیراز و همدان هادر می
آید و ای  پوس  را در ه آن در نزدیکی رودخانه جیحون ته دس  میتخارازی اره کل هس  ک

 (.1/607 :1373نامند« )کرزن، جه  استراخان میاروپا تی
گدداهی  ،در مددورد هددادرات پوسدد  تددره در شددیراز، توسددط تازرگانددان داخلددی و خددارجی

 ،ارساسدتاندار فد ،گرف . فرمانفرما )عبدالحسی  فرمانفرمازیان(هایی هورت میممنوعی 
ق، در یک نامه رسمی ترای وزیر داخله )شدیخ اسدمعیل خدان امدی  الملدک، 1316در هفر  

  سا  ترادر اتاتک( نوشته اس : »چند نفری از تازرگانان خارجه و داخله در سا  گتشته از اوّ
دو ماه ته آخر سا  ماندده کده تندده  .تا آخر سا  مشغو  خریداری و تجارت پوس  تره تودند

خان امی  الدوله( حکمی رسید کده تایدد از جناب هدارت ساتق )میرزا علی  .شدم  وارد شیراز
ها توایف شده و اجازه حمل )ته خارج( داده نشدود. تندده مطداتق حکدم ااددام تده ای  پوس 

 .(146: 1353 )هفازی، «توایف پوس  نموده و نگتاشتم دتاغی و حمل نمایند
هدا و روسی، اغلدب معدامالت خدود را از طریدق واسدطهمراکز تزر  تازرگانی انگلیسی و  

ها اشاره کدرد کده توان ته ارمنیمی ،هادادند. از جمله ای  واسطهاعتبارات تازرگانی انجام می
در زمینه تجارت و تازرگانی نقش فعالی داشتند. از اواخر ارن هیجدهم مدیالدی، ایرانیدان و 

تجاری و تازرگانی در تندر توشهر تودند که ته شغل   هایاندرکار فعالی ها مشترکاً دس ارمنی
 ترد.هرافی مشغو  توده و نمایندگی توشهر، لنگه و تندرعباس از خدمات آنان تهره می

های تسیاری ترای پیشرف  ااتصاد و عدم تالش  ،های تجاری ایرانیها و شرک کمپانی
هدای رکدزی و دخال ولی عددم حماید  حکومد  م  ؛واتستگی ته کشورهای خارجی داشتند

 داران ایرانی را در ای  زمینه عقیم گتارد.های سرمایهتانک شاهنشاهی، کوشش
 
 
 
 
 



 

30    
 

30    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

 نتیجه

تازکاوی رواتط تازرگانی خارجی ایران در پایان سدده ندوزدهم و آغداز سدده تیسدتم، گدواه 
داری و تبدیل ایران ته مدواد یافته سرمایهافزایش واتستگی ااتصاد ایران ته کشورهای توسعه

و زیدر  گردیدد شددت ضدعیفدولد  ایدران ته  ،خام آنهاس . زمانی که کانا  سوزز افتتاح شد
ای دازمدی تدرای ها مبارزهیعنی روس و انگلیس تود. روس ،های تزر  آن روزسیطره دول 

 ،ه طور ضدمنیکسب امتیازات سیاسی و ااتصادی از ایران را تا انگلستان آغاز کرده تودند و ت
-هرکدام از کشورها سعی می ،کشور میان دو ادرت تزر  تقسیم شده تود. در تخش تجارت

هدای متعدددی در خاندهشده داخلی را ته ایران وارد کنندد و تجدارتکاالهای ساخته  که  کردند
ایران ساختند. مواعی  خاص ایال  فارس در تجارت و کسب ثدروت فدراوان، تاعد  ایجداد 

های خارجی از جمله تریتانیا و روسیه در های خارجی و نیز کنسولگری دول ک نمایندگی شر
ای  ایال  شد. از اوایل دوره ااجاریه، تندر توشهر از تندری وااع در مسیر، تده یدک تنددرگاه 

شدد، مبادالت کاال تبدیل گش . کلیه کاالهایی که از اایانوس هند و مجاور آن خریداری می
شد. رشدد و توسدعه تجدارت های زمینی ته شیراز حمل میز طریق جادهدر توشهر تخلیه و ا

تده روان تدودن مبادلده  ،از یک سو تا گشایش کانا  سوزز مرتوط تود و از سوی دیگر  ،توشهر
های خارجی در ایالد  ها و نمایندگیکاال در ای  مسیر گسترده تستگی داش . حضور شرک 

فارس در اواخر ارن سیزدهم و اوایل ارن چهاردهم هجدری امدری، تجدار و سدرمایه داران 
 :خصدوصدام ته خارجی را ته تازار ایال  فارس جلب کدرد کده تاعد  هدادرات تدیش از حددّ

ند، روغ  حیوانی، پوس  گوسفند و تدره تدوده اسد  کده از تدأثیرات منفدی آن در اید  گوسف
ایال ، گرانی گوش  و اعتراض مردمی نسب  ته آن اس . تجار فارس نیز ته منظور مقاتله تا 

 ،ولی در نهای   ؛ها روی آوردندهای انگلیسی و روسی ته تأسیس کمپانیها و شرک کمپانی
ی و مداخالت تیگانگان، امکان ورود ایران ته تازارهدای خدارجی و کارشکنی تانک شاهنشاه

 های تجاری داخلی را مهیا نکرد.توسعه شرک 
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