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چکیده

ــه طــور  ــد در امــور تجــاری نواحــی شــرقی ب ــان مدت هــا تــاش می کردن   اروپایی
مســتقیم دخالــت کننــد؛ تــا این کــه در ســده شــانزدهم میــادی، پرتغالی هــا موفــق 
شــدند بیــن آســیا و اروپــا نوعــی تجــارت انحصــاری برقــرار نماینــد و منافــع تجــاری 
کــه پیــش از آن نصیــب مســلمانان می شــد را از آن خــود کننــد. بــا ایــن حال، ســلطه 
پرتغالی هــا بــر حــوزه تجــاری شــرق و منطقــه خلیج فــارس در ســده هفدهــم پایداری 
ــیده  ــش کش ــه چال ــی ها ب ــا و انگلیس ــط هلندی ه ــت داد و توس ــش را از دس خوی
شــد. در واقــع بــه دنبــال جریــان اصــاح دیــن، پراکندگــی قــدرت و تنــش سراســر 
ــا را فراگرفــت، پــس از کاتولیک هــا، قدرت هــای پروتســتان هماننــد انگلســتان  اروپ
و هلنــد نیــز بــرای سیاســت توجــه بــه مناســبات تجــاری میــان اروپــا بــا ســایر نواحی 
ــدرت  ــن دو ق ــل شــدند. در نتیجــه ای ــت خاصــی قائ ــژه شــرق اهمی ــه وی جهــان ب
ــارس  ــه خلیج ف ــرق و ناحی ــاری در ش ــای تج ــه فعالیت ه ــم در زمین ــده هفده در س
ــد  ــس از آن شــرکت های تجــاری هلن ــد. پ ــق آمدن ــک فائ ــای کاتولی ــر پرتغالی ه ب
و انگلیــس در خلیج فــارس بــه رقابــت پرداختنــد. چگونگــی ورود شــرکت های 
ــه، و  ــن منطق ــارس و اســتقرار آن هــا در ای ــه شــرق و خلیج ف ــدی و انگلیســی ب هلن
نیــز شــباهت ها و تفاوت هایــی کــه ایــن دو شــرکت در حــوزه فعالیت هــای تجــاری 
ــه  ــد. در ایــن پژوهــش، ب ــا هــم داشــتند از مســائل عمــده مطــرح در ایــن مقاله ان ب
روش توصیفی-مقایســه ای رقابت هــای شــرکت های هنــد شــرقی هلنــد و انگلیــس 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و خاطرنشــان شــده کــه ســرانجام چگونــه در ایــن میــدان 

رقابــت، انگلیســی ها پیشــی گرفتنــد و هلندی هــا حریــف آن هــا نشــدند.
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مقدمه
 بــا توجــه بــه این کــه رقابــت شــرکت های تجــاری هلنــد و انگلیــس بخشــی از 
رویدادهایــی بــوده کــه از رهگــذر آن هــا اروپاییــان بــر مســلمانان فائــق آمدنــد. بهتــر آن اســت 
کــه بــه چشــم انداز گســترده تر و زمینــه تاریخــی وســیع تر موضــوع مــورد بحــث اشــاره شــود؛ 
ــا را از بســتر  ــوان آن ه ــی، اقتصــادی و سیاســی نمی ت ــای اجتماع ــرای تشــریح پدیده ه ــرا ب زی
ــر  ــی ب ــورهای اروپای ــلط کش ــان تس ــود جری ــان ش ــد خاطرنش ــرد. بای ــع ک ــان منقط تاریخی ش
ســرزمین های اســامی، بــه طــور متغیــر و بــه مــدت ســه یــا چهــار قــرن بــه وقــوع پیوســته 
ــه فعالیت هــای تجــاری آن هــا در ســرزمین های شــرقی  کــه بخشــی از ایــن جریــان مربــوط ب
ــرب  ــرای غ ــف ب ــای مختل ــلمانان در زمینه ه ــری مس ــه، برت ــده های میان ــت. در س ــوده اس ب
ــش  ــه واکن ــت ب ــن وضعی ــی از ای ــرای رهای ــرانجام ب ــه س ــود ک ــده ب ــیار آزاردهن ــیحی بس مس
نظامــی دامنــه داری، کــه از آن تعبیــر بــه جنگ هــای صلیبــی می شــود، دســت زد. بــه واســطه 
ایــن جنگ هــا بخــش اعظــم ســواحل شــرقی مدیترانــه بــه مهاجرنشــین های مســیحی تبدیــل 
شــد بــه طــوری کــه تســهیاتی فراهــم آمــد تــا دولت شــهرهای ایتالیایــی از قبیــل ونیــز، جنــوا 
ــت جوی  ــد و در جس ــاری بپردازن ــای تج ــه فعالیت ه ــه ب ــر مدیتران ــد در سرتاس ــزا بتوانن و پی
تولیــدات آســیایی باشــند تــا آن هــا را در اروپــای غربــی بــه فــروش برســانند. ایــن دولت شــهرها 
ــر  ــکنند. اگ ــتند آن را بش ــه نمی توانس ــد ک ــه بودن ــار مواج ــی انحص ــا نوع ــاری ب ــه تج در زمین
آن هــا فلفــل، جوزهنــدی، زنجبیــل، دارچیــن، گل میخــک، ابریشــم، شــکر و قهــوه بــرای فــروش 
ــان و واســطه های  ــه بازرگان ــادی را ب ــد بهــای زی ــرای دریافــت ایــن کاالهــا بای می خواســتند ب
مســلمان می پرداختنــد.(Hunter،v.1،pp.29-30)  از ایــن رو، تجــار و بازرگانــان اروپایــی زمانــی 
ــرقی  ــای ش ــه کااله ــتقیم ب ــی مس ــرای دست رس ــی را ب ــتند راه ــه آرزو داش ــود ک ــی ب طوالن
پیــدا کننــد تــا دســت واســطه های مســلمان را قطــع نماینــد و بــه ســود فراوانــی برســند، کــه 

ســرانجام ایــن آرزو در اواخــر ســده 15 میــادی تحقــق یافــت.
ــاط  ــردن ارتب ــرار ک ــرای برق ــا ب ــد ت ــدد برآمدن ــان درص ــادی اروپایی ــیزده می ــده س  در س
ــه ای جهــان اســام را از طریــق شــمال، یعنــی از مســیر ارمنســتان،  ــا شــرق به گون مســتقیم ب
ــرن  ــژه در ق ــه وی ــی ب ــرکان عثمان ــدرت ت ــی پــس از توســعه ق ــد؛ ول ــاز دور بزنن کریمــه و قفق
پانــزده میــادی، کــه بــه صــورت تهدیــد جــدی بــرای تجــارت غربی هــا در مدیترانــه نمایــان 
گشــت، گرچــه ایــن طــرح عملــی نشــد، بااین حــال آنــان بــدون ناامیــدی بــه تــاش خویــش 
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ــرای  ــد. (Ibid،v.1،p.17) ب ــای شــرقی دســت یابن ــه کااله ــدون واســطه ب ــا ب ــد ت ــه دادن ادام
ــی از راه مصــر و دریــای ســرخ بــه هندوســتان  مثــال در ســال 1482 پــدرو دکوویلهــام1 پرتغال
رســید، ولــی چــون در ایــن مســیر تــرکان عثمانــی مشــکات زیــادی بــه وجــود آوردنــد، پــس 
ــی، ص 457(  ــد. )قائم مقام ــوف کردن ــی معط ــیر دریای ــه مس ــود را ب ــه خ ــا توج از آن پرتغالی ه
ــا  ــی افریق ــداد ســواحل جنوب ســرانجام کاوش هــای پرتغالی هــا، پــس از ســال ها حرکــت در امت
نتیجــه داد. هانــری پرتغالــی معــروف بــه هانــری دریانــورد ســعی فراوانــی کــرد تــا بــا دور زدن 
ــار تلمــی دیــاز پرتغالــی  افریقــا و ورود بــه اقیانــوس هنــد همــه را غاغل گیــر کنــد، امــا ایــن ب
بــود کــه در ســال 1488 میــادی خــودش را بــه دماغــه امیــد نیــک رســاند. آنــگاه واســکودگاما 
ــرد و در 1498  ــف ک ــرق را کش ــد و ش ــه راه هن ــن دماغ ــق ای ــال 1497 از طری ــی در س پرتغال
بــه کالیکــوت در ســواحل غربــی هنــد رســید. (Miller،p.10) بدیــن ترتیــب، اروپاییــان موفــق 
شــدند مســیر مســتقیم بــه ســوی شــرق و هندوســتان را پیــدا کننــد و از هزینــه ســنگین انتقــال 
کاال از یــک کشــتی بــه دیگــری و دادن بــاج و عــوارض راه، و خطرهــا و آســیب های احتمالــی 
راه هــای خشــکی و آبــی کــه از ایتالیــا تــا مصــر، عربســتان و ایــران می گذشــت رهایــی یابنــد. 
نتایــج اقتصــادی کشــف ایــن راه، بــه مــدت حــدود یــک قــرن بــرای اروپــا مفیدتــر از پیامدهایــی 
ــال، در  ــت،237/6( در هرح ــود. )دوران ــده ب ــد ش ــکا عای ــاره امری ــه ق ــت یابی ب ــه از دس ــود ک ب
ــه  ــز واقع ــه و نی ــه مدیتران ــی در ناحی ــرکان عثمان ــروی های ت ــا پیش ــادی ب ــزده می ــده پان س
کشــف قــاره امریــکا، اروپــای غربــی بــه طــرف غــرب و اقیانــوس اطلــس توســط اســپانیایی ها 
و بــه ســمت شــرق و اقیانــوس هنــد بــه وســیله پرتغالی هــا راه پیــدا کــرد، در پــی ایــن وقایــع از 
انــزوا و حاشــیه ای زیســتن خــارج گردیــد و بــه تدریــج بــه تمدنــی مرکــزی و برتــر مبــدل شــد.

ــن  ــان اصــاح دی ــوع جری ــز وق ــی و نی ــی ســقوط نظــام فئودال ــرد در پ ــادآوری ک ــد ی  بای
ــی در  ــه تنهای ــی ب ــچ دولت ــه طــوری کــه هی ــت ب ــن ســرزمین را فراگرف ــی ای ــا، بی ثبات در اروپ
موقعیتــی قــرار نداشــت کــه بتوانــد بــا اعمــال قــدرت فائقــه ثبــات و پایــداری را بــرای مدتــی 
ــروز  ــه ب ــا ب ــتواری حکومت ه ــوازن و نااس ــدم ت ــن ع ــذا ای ــد. ل ــن نمای ــا تأمی ــی در اروپ طوالن
ــود؛ از  ــده ب ــت در ســده هف ــن وضعی ــه اوج ای ــد ک ــه داری انجامی ــای دامن مناقشــات و رقابت ه
ایــن رو، موضــوع بحــث بــه ایــن ســده اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن قــرن همزمــان چندیــن 
ــه  ــتند ک ــت داش ــوری رقاب ــر ط ــا یک دیگ ــی ب ــارت جهان ــام تج ــر نظ ــر س ــی ب ــدرت اروپای ق

1.Pedro de Covilham.
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ــی  ــود ســاختار چندقطب ــه وج ــه ب ــا توج ــود. ب ــا ب ــش و بی نظمــی در اروپ ــد آن تشــدید تن پیام
ــا  ــاری ب ــط تج ــم رواب ــه در تنظی ــود ک ــن ب ــا ای ــت قدرت ه ــم، سیاس ــده هفده ــای س در اروپ
ــد. در  ــا انجامی ــن آن ه ــان بی ــات بی پای ــه مناقش ــه ب ــزی ک ــد، چی ــت کنن ــر دخال ــرق بیش ت ش
ــادالت تجــاری و فــروش کاالهــای  ــرای مب ــد و انگلســتان ب ــر هلن ــن دوره کشــورهایی نظی ای
شــرقی بیش تریــن رقابــت را بــا هــم داشــتند. در ایــن ایــام اروپــا عــاوه بــر دارا بــودن ســاختار 
چندقطبــی، ویژگــی دیگــری بــه نــام الحــاق نیــز داشــت کــه منظــور از آن گســترش مرزهــای 

ــوده اســت. ــان ب ــای دیگــر جه ــه ســمت بخش ه ــا ب ــوزه تجــارت و اقتصــاد از اروپ ح
ــار  ــی آث ــان فارس ــه زب ــه ب ــت ک ــد گف ــوع، بای ــن موض ــینه ای ــات و پیش ــورد ادبی  در م
ــوان از  ــال می ت ــوان مث ــه عن ــه ب ــده ک ــاپ ش ــه چ ــا مقال ــاب ی ــورت کت ــه به ص ــددی چ متع
ــی  ــه فارس ــعیدی ب ــد س ــط محم ــه توس ــن ک ــرآرنولد ویلس ــته س ــارس نوش ــاب خلیج ف کت
برگردانــده شــده، ونیــز از مقاله«موقعیــت ویــژه اقتصــادی- تجــاری جزیــره کیــش در تاریــخ« 
ــاپ  ــدن چ ــگ و تم ــارس فرهن ــالات خلیج ف ــه مق ــاب مجموع ــه در کت ــدی ک ــژن اس از بی
شــده، یــاد کــرد. امــا شــاید اثــر مهــم در ایــن زمینــه کتــاب منافــع بریتانیــا در خلیج فــارس 
ــی ها در  ــور انگلیس ــاره حض ــال ها درب ــه وی س ــد ک ــرب، باش ــق ع ــن، محق ــر عبداالمیرامی اث
ــای تجــاری  ــه »تاریخچــه فعالیت ه ــه مقال ــاره ب ــن ب ــز در ای ــرده ونی ــارس پژوهــش ک خلیج ف
کمپانــی هنــد شــرقی هلنــد در جزیــره خــارک« از ویلــم فلــور، پژوهشــگر هلنــدی، کــه در مــورد 
ــال،  ــر ح ــرد. در ه ــاره ک ــه، اش ــق پرداخت ــه تحقی ــارس ب ــا در خلیج ف ــای هلندی ه فعالیت ه
ــای  ــًا فعالیت ه ــا عمدت ــی در آن ه ــده، ول ــته ش ــه نوش ــن زمین ــه در ای ــادی ک ــار زی ــود آث باوج
تجــاری هرکــدام از دو کشــور هلنــد و انگلیــس در خلیج فــارس بــه طــور جداگانــه بررســی شــده 
و دربــاره رقابــت ایــن دو کشــور و مقایســه امــور تجاریشــان در ناحیــه، و نیــز بیــان مشــابهت ها 
و تمایزاتشــان مطالــب شــایان توجهــی بــه چشــم نمی خــورد. در ایــن مقالــه، ســعی شــده تــا از 
ــد  ــس و هلن ــا و شــباهت های شــرکت های تجــاری انگلی ــه تفاوت ه ــردن ب ــق مقایســه ک طری
در خلیج فــارس پرداختــه شــود. در واقــع پــس از بررســی نوشــته های موجــود در ایــن زمینــه، از 
آن هــا طــوری اســتفاده شــده کــه جســتاری جدیــد و غیرتکــراری ارائــه گــردد. راجــع بــه اهمیــت 
موضــوع، همیــن بــس کــه اشــاره شــود اگــر ایــن رقابت هــا را در چارچــوب یــک ســامانه نوعــی 
ورودی در نظــر بگیریــم، می شــود گفــت خروجــی آن تســلط سیاســی و اقتصــادی انگلیــس در 
ــن  ــه اســت. هم چنی ــی نیافت ــرات آن رهای ــه از تأثی ــوز منطق ــه هن ــوده ک ــارس ب ــه خلیج ف ناحی
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ایــن فعالیت هــای تجــاری اروپــا در شــرق، توســط برخــی مرحلــه نخســت اســتعمار و گســترش 
اقتصــاد جهانــی نظــام ســرمایه داری تلقــی شــده، و ســرآغاز نوعــی وابســتگی شــرق بــه غــرب 

ــوده کــه از ایــن جهــت نیــز قابل توجــه اســت. نیــز از همیــن زمــان ب

خلیجفارسمطمحنظرغربیها
ــوان آب راه  ــه عن ــا و ب ــیا و اروپ ــن آس ــی بی ــه پل ــه مثاب ــته های دور ب ــارس از گذش خلیج ف
تجــاری شــرق و غــرب مــورد توجــه قدرت هــای بــزرگ بــوده اســت. ســاکنان نواحــی حاشــیه 
ــتد تجــاری  ــا دادوس ــوام و ملت ه ــایر اق ــا س ــز ب ــر و نی ــا یک دیگ ــن آب راه ب ــارس از ای خلیج ف
داشــتند، بــه ویــژه آن کــه بعضــی از جزایــر و بنــادر آن ماننــد ســیراف، بصــره، کیــش، قشــم و 
هرمــز از مراکــز عمــده تجــاری منطقــه بودنــد و هرکــدام در زمینه تجارت ســابقه ای از شــکوفایی 
و رونــق داشــتند. بــا عنایــت بــه چنیــن موقعیــت و پیشــینه ای بــود کــه غربی هــا بــه خصــوص 
پــس از رنســانس بــه ایــن ناحیــه روی آوردنــد. در ایــن ایــام، آن هــا بــرای انبســاط و گســترش 
ــه اش  ــر ادوی ــه خاط ــر ب ــز بیش ت ــرق نی ــا ش ــا مدت ه ــتند، و ت ــژه ای داش ــام وی ــارت اهتم تج
ــل،  ــل، زنجبی ــل فلف ــی مث ــه وســیله ادویه های ــان ب ــه اروپایی ــود. چــون ک ــان ب ــورد توجــه آن م
دارچیــن، زیــره، زعفــران و غیــره گوشــت و برخــی چیزهــای دیگــر را بــرای مدتــی طوالنــی از 
ــد.  ــر می دادن ــه طعــم و مــزه غذاهــا را تغیی ــا ادوی ــن ب فســاد مصــون نگــه می داشــتند. هم چنی
عــاوه بــر ایــن، از آن هــا بــه عنــوان مــواد اولیــه بســیاری از داروهــا در کارگاه هــای داروســازی 
ــان  ــرای آن ــد. ازایــن رو، ادویــه در میــان اروپاییــان اهمیــت خاصــی داشــت. ب اســتفاده می کردن
ــه اشــخاص شــأن،  ــزان موجــودی ادوی ــود، می ــه نب ــر از ادوی ــر و ارزنده ت ــه ای مهم ت ــچ هدی هی
ــه  ــر اســاس موجــودی ادوی ــز ب ــا نی ــروت اغنی ــار آن هــا را مشــخص می کــرد، ث شــوکت و اعتب
ــی از  ــارس یک ــون خلیج ف ــر، ص 24؛ Miller،p.10( چ ــت. )گاردن ــده اس ــبه می ش ــان محاس آن
مســیرهای اصلــی انتقــال ادویــه بــه اروپــا بــود، ایــن منطقــه موردتوجــه غربی هــا قــرار گرفــت.

ــه از  ــا ک ــنگ های گران به ــد و س ــم، مرواری ــد ابریش ــی مانن ــای پرارزش ــته کااله  در گذش
مناطــق مختلــف آســیا بــه اروپــا حمــل می شــد در غــرب چنیــن مشــهور شــده بــود کــه ایــن 
ــاری  ــاس از دو راه تج ــه اجن ــد. این گون ــت می آی ــه دس ــد ب ــام هن ــه ن ــرزمینی ب ــا از س کااله
متــداول آن روز حمــل می شــد: یکــی راه زمینــی معــروف بــه جــاده ابریشــم و دیگــری مســیر 
دریایــی کــه بــه راه ادویــه معــروف بــود. در آن زمــان کــه مســأله ای بــه نــام نفــت و انــرژی در 
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ــوده و خلیج فــارس  ــًا راه هــا و مناســبات بازرگانــی دارای اهمیــت ب جهــان مطــرح نبــوده، عمدت
ــی داشــته کــه آلبوکــرک  ــان اهمیت ــژه تجــاری چن ــت وی ــه ســبب برخــورداری از موقعی ــز ب نی
پرتغالــی گفتــه در ســمت هنــد ســه نقطه تجــاری کلیــدی وجــود دارد: مــاالکا در انتهــای تنگــه 
ــی  ــارس، ول ــه خلیج ف ــز درتنگ ــرخ و هرم ــای س ــه دری ــل تنگ ــع در مدخ ــدن واق ــنگاپور، ع س
ــن ســه نقطه را در دســت داشــته باشــد  ــال ای ــر اســت. اگــر پادشــاه پرتغ ــز از همــه مهم ت هرم
می توانــد ادعــا کنــد کــه صاحــب همــه جهــان اســت. )ویلســن، ص 79 و 175( در هــر حــال 
پرتغالی هــا، انگلیســی ها و هلندی هــا دریافتــه بودنــد بــرای کشــوری کــه بخواهــد در اقیانــوس 
ــن  ــاده ای دارد، بدی ــارس اهمیــت فوق الع ــر خلیج ف ــد تجــارت خــود را بســط دهــد، تســلط ب هن
منظــور آن هــا بــه ویــژه هلندی هــا و انگلیســی ها بــرای مدتــی طوالنــی در منطقــه بــا هم دیگــر 

بــه کشــمکش و رقابــت پرداختنــد.
 مدت هــا بــود کــه پرتغالی هــای کاتولیــک بی وقفــه در اندیشــه در اختیــار گرفتــن راه هــای 
ــرک در  ــادی، آلبوک ــانزده می ــرن ش ــه در ســال های نخســت ق ــد، از جمل تجــاری شــرق بودن
ــا  ــا آن ه ــا پرتغالی ه ــت ت ــم پرداخ ــق مه ــایی مناط ــه شناس ــد ب ــوس هن ــارس و اقیان خلیج ف
ــه در  ــد ک ــز بودن ــاالکا و هرم ــوا، م ــارت از بندرگ ــدی عب ــی کلی ــن نواح ــد. ای ــب کنن را تصاح
ســال های 1508 تــا 1511 بــر آن هــا اســتیا یافتنــد.  (Hunter،v.1،pp.126-128)بدین ســان، 
ــر  ــدون واســطه مســلمانان ب ــه به طــور مســتقیم و ب ــد ک ــی بودن ــا نخســتین اروپاییان پرتغالی ه
تجــارت پرســود کاالهــای شــرقی دســت یافتنــد و تقریبــًا دســت بازرگانــان مســلمان را از ایــن 
ــر  ــش را ب ــلطه خوی ــادی س ــانزدهم می ــده ش ــت س ــه نخس ــد و در نیم ــاه نمودن ــا کوت کااله
ــاوگان عمــده آن هــا  ــه واســطه دون ــد. ایــن نفــوذ ب خلیج فــارس و اقیانــوس هنــد اعمــال کردن
انجــام می گرفــت: یکــی هرمــز و گــذرگاه دریــای ســرخ را در اختیــار داشــت و دیگــری در امتــداد 
ــا  ــل از تســلط پرتغالی ه ــادآوری شــود قب ــد ی ــی می پرداخــت. بای ــه گشــت زن ــد ب ســواحل هن
ــی و  ــای صادرات ــان کااله ــه، ص 681( و در می ــود. )تاورنی ــم الرب ــز حاک ــا مرک ــز، آنج برهرم
وارداتــی منطقــه نیــز ســه مــورد اهمیــت ویــژه ای داشــتند: مرواریــد خلیج فــارس، ابریشــم چیــن 
ــی در  ــارس، زمان ــرب خلیج ف ــی در مغ ــم گاه ــل تجــاری ه ــز ثق ــد. مرک ــه هن ــران، و ادوی و ای

شــمال و مدتــی نیــز در شــرق آن بــود. )اســدی، ص 57(
ــرای فعالیت هــای  ــه فرصت هــای تجــاری در شــرق، ب ــر دســت یابی ب  پرتغالی هــا عــاوه ب
تبشــیری در ایــن منطقــه نیــز اهمیــت خــاص قائــل بودنــد. مدت هــا بــود کــه افســانه اعتقــاد 
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بــه ظهــور یــک منجــی مســیحی در شــرق، بــا نــام پرســترجان در میــان مســیحیان غربــی قــوت 
یافتــه بــود. ایــن قضیــه انگیــزه مذهبــی پرتغالی هــا را دوچنــدان کــرد، زیــرا آن هــا معتقــد بودنــد 
کــه یــک حکومــت مســیحی قدرتمنــد در مشــرق زمیــن وجــود دارد کــه اگــر بــا آن متحد شــوند 
می تواننــد بــر تــرکان عثمانــی و مســلمانان فائــق آینــد. آلبوکــرک کــه کاتولیــک متعصبــی بــود 
بــه ســبب پیشــرفت های تــرکان عثمانــی در نواحــی مســیحی بــا مســلمانان بــه شــدت دشــمنی 
ــود را  ــی خ ــالت دین ــا رس ــته ت ــش می خواس ــم خوی ــه زع ــز ب ــرف هرم ــا تص ــد. وی ب می ورزی
کــه همــان کمــک بــه ظهــور پرســترجان بــوده، بــه طــور مطلــوب بتوانــد بــه انجــام برســاند. 

(Hunter،v.1،p.78)

ــک  ــای کاتولی ــرای پرتغالی ه ــلطه بی چون وچ ــادی دوره س ــانزده می ــرن ش ــه ق  گرچ
ــی  ــتان یعن ــای پروتس ــط قدرت ه ــرانجام توس ــی س ــود، ول ــرقی ب ــق ش ــای مناط در آب ه
هلنــد و انگلســتان بــه مبــارزه طلبیــده شــد. البتــه زمینــه چنیــن چالشــی را خــود پرتغالی هــا 
ــور تجــاری  ــرای ام ــت ب ــه از اســتعداد و لیاق ــش از آن ک ــا بی ــد، چــون آن ه ــد آورده بودن پدی
ــال  ــرای مث ــد. ب ــل می کردن ــی عم ــز و افراط ــی تعصب آمی ــاظ دین ــه لح ــند ب ــوردار باش برخ
ــن  ــد آیی ــدد برمی آمدن ــان، درص ــا ایرانی ــالمت آمیز ب ــار مس ــکاری و رفت ــای هم ــه ج ــان ب آن
ــان  ــه آن ــد. از جمل ــیب وارد کنن ــان آس ــای تجاریش ــه فعالیت ه ــد و ب ــر نماین ــا را تحقی آن ه
را مجبــور می کردنــد کــه کاالهــای خــود را از تجارتخانه هــای پرتغالی هــا بخرنــد، یــا 
ــود کــه  درزمینــه حمل ونقــل از کشــتی های آن هــا اســتفاده کننــد. اجــرای ایــن سیاســت ها ب
ــا در  ــلطه پرتغالی ه ــردن س ــن ب ــرای از بی ــدند و ب ــی ش ــا ناراض ــران از پرتغالی ه ــان ای حاکم
ــد  ــد شــرقی انگلیــس و هلن ــل شــرکت های هن ــارس، از حضــور ســایر غربی هــا از قبی خلیج ف
اســتقبال کردنــد. )ویلســن، ص 145-144( انگلیســی ها و هلندی هــا بعــد از پایــان دادن 
ــد  ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــان ب ــارس، خودش ــا در خلیج ف ــلطه پرتغالی ه ــری س ــه برت ب
ــت.  ــه یاف ــه خاتم ــر منطق ــی ها ب ــوذ انگلیس ــوق نف ــا تف ــمکش ها ب ــن کش ــرانجام ای ــه س ک
ــق  ــانزده از طری ــده ش ــه س ــدود نیم ــتان در ح ــن پروتس ــه آیی ــود ک ــادآوری ش ــت ی ــد نیس ب
ــترش  ــرزمین گس ــن س ــدی در ای ــس از چن ــت و پ ــد راه یاف ــه هلن ــه ب ــو و فرانس ــان، ژن آلم
ــن کاتولیک هــا  ــی بی ــال کشــمکش های طوالن ــه دنب ــز ب چشــم گیری یافــت. در انگلســتان نی
ــد.  ــری دســت یافتن ــه برت ــور پروتســتان ها ب و پروتســتان ها ســرانجام از نیمــه دوم ســده مزب
ــت،  ــت کار و فعالی ــر بزرگداش ــاوه ب ــم ع ــت،684/6-683 و 745-743( پروتستانیس )دوران
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ــت و  ــه دول ــه ک ــال نظری ــن بااین ح ــود. هم چنی ــل ب ــرام قائ ــز احت ــروت نی ــی و ث ــرای دارای ب
روحانیــان بایــد در امــور تجــاری دخالــت کننــد ســخت مخالــف بــود، ازایــن رو مــورد اســتقبال 

ــر، ص 24 و 88( ــت. )وب ــرار گرف ــان ق ــه بازرگان طبق

راهیابیشرکتهایتجاریهلندوانگلیسبهنواحیشرقیوخلیجفارس 
 در عصــر رنســانس و پیــش از انقــاب صنعتــی، بــرای اروپاییــان امــور تجــاری و راه هــای 
ــت های  ــا و سیاس ــه درگیری ه ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب ــی بودن ــی مهم ــات خیل ــی موضوع بازرگان
ــک  ــال، دو کشــور کاتولی ــا اســپانیا و پرتغ ــا مدت ه ــد. ت ــا شــکل می دادن بســیاری از حکومت ه
ــه ســوی شــرق کشــف  ــدی ب ــد کــه مســیرهای جدی ــا، اهتمــام می ورزیدن ــی اروپ ــوب غرب جن
ــا مناطــق شــرقی رابطــه  ــد ب ــدون واســطه مســلمانان بتوانن ــه طــور مســتقیم و ب ــا ب ــد ت نماین
تجــاری برقــرار کننــد کــه ســرانجام پرتغالی هــا بــه آن دســت یافتنــد. آنــگاه هلنــد و انگلیــس، 

ــد. ــی برآمدن ــن موقعیت ــا، درصــدد کســب چنی ــی اروپ قدرت هــای پروتســتان شــمال غرب
ــپ دوم،  ــات فیلی ــژه اقدام ــدرت اســپانیا و به وی ــا از ق ــی انگلیســی ها و هلندی ه ــرای مدت  ب
ــانزدهم  ــده ش ــد. در س ــر می بردن ــه س ــی ب ــراب و نگران ــور، در اضط ــن کش ــدر ای ــم مقت حاک
ــود. در ایــن زمــان انگلیــس نیــز  ــا ب میــادی خاصــه نیمــه دوم آن، اســپانیا قــدرت برتــر اروپ
ــه در ســال 1588  ــی ک ــا از هنگام ــد، ام ــه شــمار نمی آم ــپانیا ب ــرای اس ــدی ب ــب قدرت من رقی
اســپانیا در حملــه دریایــی بــه انگلســتان بــه ســبب طوفــان شــدید، بــه ســختی شکســت خــورد، 
ــدرت  ــال 1598 ق ــپ دوم در س ــرگ فیلی ــا م ــر آن ب ــیدند. مهم ت ــهرت رس ــه ش ــی ها ب انگلیس
نمایی هــای اســپانیا نیــز کاهــش یافــت، در نتیجــه ســایر کشــورهای اروپایــی از قبیــل انگلیــس 
ــی  ــای ناش ــا محدودیت ه ــی، ب ــای بازرگان ــترش فعالیت ه ــه گس ــون در زمین ــه اکن ــد ک و هلن
از تهدیــدات اســپانیا مواجــه نبودنــد، وارد میــدان تجــارت فراناحیــه ای شــدند و مناطــق شــرقی 
بــرای آن هــا بســیار بااهمیت تــر از ســایر نقــاط جهــان جلــوه می نمــود. )Hunter،vol.1،p.225؛ 

گاردنــر، ص 27(
 هلندی هــا از دیربــاز در زمینــه فعالیت هــای تجــاری شــهرت داشــتند. آن هــا دارای 
ــرزمین  ــن س ــون ای ــوند، چ ــرقی ش ــارت ش ــت تج ــه رقاب ــه وارد عرص ــد ک ــتعداد بودن ــن اس ای
کشتی ســازان ماهــر و ملوانــان جســوری داشــت. هم چنیــن هلندی هــا در آب هــا دارای نــاوگان 
تجــاری بزرگــی بودنــد کــه بــر بســیاری از تجــارت دریایــی در طــول ســواحل اروپــا از اســپانیا در 
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جنــوب گرفتــه تــا دریــای بالتیــک در شــمال نظــارت داشــتند. قــدرت دریایــی هلنــد تاحــدودی 
نیــز بــه کمبــود قطعــه زمیــن بســیار وســیع مربــوط می شــد. بــا توجــه بــه ایــن کمبــود اگــر در 
ســایر کشــورها مــردم بخشــی از منابــع مالــی را در امــاک بــزرگ ســرمایه گذاری می کردنــد، 
هلندی هــا عمدتــًا پس انــداز خویــش را در کشــتی رانی و فعالیت هــای تجــارت دریایــی 
ــادی  ــم می ــده پانزده ــر س ــدی از اواخ ــان هلن ــد. (Miller،p.14) بازرگان ــه کار می انداختن ب
ــا  ــان ت ــد. آن ــد می کردن ــال وارد هلن ــواحل پرتغ ــی را از س ــوالت غیربوم ــرق و محص ــه ش ادوی
مدت هــا محصــوالت شــرقی را از پرتغالی هــا می خریدنــد و آن هــارا در سراســر اروپــای غربــی 
ــد،  ــپانیا گردی ــه اس ــال ضمیم ــادی پرتغ ــال 1580 می ــه در س ــس از آن ک ــد. پ می فروختن
بازرگانــان هلنــدی نمی توانســتند بــا ســهولت در ســواحل پرتغــال بــه ادویــه آســیا دســت پیــدا 
ــه از شــرق افزایــش داد.  ــه انتقــال مســتقیم ایــن ادوی کننــد. ایــن موضــوع عاقــه آن هــا را ب
از قبــل برخــی از هلندی هــا توســط بازرگانــان پرتغالــی اســتخدام شــده و بــا آن هــا از طریــق 
دماغــه امیدنیــک بــه مناطــق شــرقی رفتــه بودنــد، اینــان کــه از مســیر جدیــد ارتبــاط بــا آســیا 
اطــاع داشــتند آمــاده بودنــد تــا بــه بازرگانــان هلنــدی بــرای رســیدن بــه شــرق کمــک کننــد. 
)ریکلفــس، ص 38-37؛ گاردنــر، ص 25-24( یکــی از هلندی هایــی کــه بــه همــراه پرتغالی هــا 
بــه شــرق ســفر کــرده بــود لیــن اســکوتن1 نــام داشــت. وی کــه جغرافــی دان بــود در اواخــر دهــه 
ــای  ــاره جهت ه ــرد: یکــی درب ــود، منتشــر ک ــات ســفرش ب ــه حاصــل تجربی ــر، ک 1590 دو اث
ــه  ــت ک ــه او را در برداش ــای روزان ــری گزارش ه ــود و دیگ ــرقی ب ــای ش ــتی رانی در آب ه کش
ــود ادعــای  ــود. وی نشــان داده ب ــی از متصرفــات پرتغالی هــا در شــرق ب حــاوی فهرســت کامل
پرتغالی هــا مبنــی بــر این کــه فاتــح شــرق و صاحــب کشــتی رانی و تجــارت در اتیوپــی، هنــد، 
ــا مجــوز  ــا واقعیــت فاصلــه زیــادی دارد، آن هــا در ایــن نواحــی ب عربســتان و ایــران هســتند ب
ــن  ــته های ای ــد. نوش ــدام کرده ان ــاری اق ــتگاه های تج ــی ایس ــه برپای ــط ب ــی فق ــان محل حاکم
جغرافــی دان هلنــدی بــه ســرعت بــه زبان هــای التینــی، انگلیســی، فرانســوی و آلمانــی ترجمــه 
ــا  ــد کــه ترغیــب می شــدند ت ــب بودن ــان جال ــی چن ــان اروپای ــب بازرگان ــرای اغل شــد. آن هــا ب

(Miller،p.15) .بــرای تجــارت بــه شــرق ســفرکنند
 بایــد یــادآوری شــود کــه ســرزمین هلنــد ازحــدود نیمــه قــرن شــانزدهم میــادی تحــت 
ســلطه اســپانیا درآمــده بــود، هنگامــی کــه در ســال 1588 قــوای دریایــی اســپانیا در عملیاتــی 

1.Jan Huyghen Van Linschoten.
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ــد و  ــی یافتن ــارت خاص ــا جس ــد، هلندی ه ــختی ش ــت س ــل شکس ــتان متحم ــد انگلس ــر ض ب
نیروهــای اســپانیایی را از سرزمین شــان بیــرون راندنــد. )گاردنــر، ص 25( پــس از چنــدی در مــاه 
مــارس ســال 1594 نُــه بــازرگان هلنــدی درصــدد برآمدنــد شــرکت ســرزمین های دوردســت را 
در آمســتردام تأســیس کننــد تــا بتواننــد بــه منظــور دست رســی مســتقیم بــه کاالهــا و ادویــه 
ــال 1595  ــار س ــد. آن گاه در به ــن نماین ــفردریایی را تأمی ــی س ــع مال ــزات و مناب ــرق تجهی ش
ــه  ــن،1 ک ــس هوتم ــام کورنل ــه ن ــردی ب ــی ف ــه فرمانده ــار کشــتی ب ــی متشــکل از چه ناوگان
ــا  ــرد. هلندی ه ــرک ک ــد شــرقی ت ــه ســوی هن ــود، آمســتردام را ب ــورد ب ــازرگان و هــم دریان ب
ــا آن کــه پــس از حــدود  ــد ت ــور را برگزیدن ــرای ایــن ســفرهمانند پرتغالی هــا مســیردماغه مزب ب
15 مــاه بحرپیمایــی در ســال 1596 بــه بنتــام، بنــدری واقــع در ســاحل شــمال غــرب جــاوه، 

(Miller.p.15) .ــیدند رس
ــارت  ــه تج ــیدن ب ــق بخش ــدات و رون ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــب، هلندی ه  بدین ترتی
ــدا  ــد. در ابت ــر کنن ــی دای ــه شــرکت بزرگ ــدند ک ــر ش ــه ای و مناطــق دور دســت ناگزی فراناحی
هــر کــدام از اســتان های هلنــد بــه منظــور تجــارت در آســیا یــک شــرکت بازرگانــی تأســیس 
کردنــد. ایــن شــرکت ها در مناطــق شــرقی بــرای خریــد کاال بــا هــم بــه رقابــت می پرداختنــد 
کــه ایــن قضیه ســبب می شــد تــا در نواحــی تولیــدی بهــای محصــوالت افزایــش یابــد؛ ازاین رو، 
مجلــس هلنــد در ســال 1598 پیشــنهاد کــرد کــه شــرکت های تجــاری اســتان ها بــا هم دیگــر 
ادغــام شــوند، پــس از چهارســال ایــن پیشــنهاد عملــی شــد و مجموعــه بســیار بزرگــی بــه نــام 
ــس، ص Hunter،vol.1،pp.237-238;39 ( از  ــد. )ریکلف ــد آم ــد پدی ــرقی هلن ــرکت هندش ش
ــر  ــه در سراس ــه این ک ــد، از جمل ــی داده ش ــرکت امتیازات ــن ش ــه ای ــد ب ــس هلن ــوی مجل س
ــدازد،  ــه راه ان ــگ ب ــد، جن ــتخدام کن ــرباز اس ــاداری س ــق ســوگند وف ــیا می توانســت از طری آس
اســتحکامات بســازد و قــرارداد منعقــد نمایــد. ایــن شــرکت پــس از مدت هــا فعالیــت در نواحــی 
ــه خلیج فــارس راه یافــت و از همیــن زمــان فعالیــت  آســیای جنــوب شــرقی، در ســال 1623 ب

خــودرا در ایــن منطقــه آغــاز کــرد. )فلــور، ص 65؛ ریکلفــس، ص 39(
ــور از  ــا عب ــرق ب ــه ش ــی ب ــور راه یاب ــه منظ ــا ب ــا و هلندی ه ــه پرتغالی ه ــه ک  همان گون
ــعی  ــد، انگلیســی ها س ــی را دور زده بودن ــوری عثمان ــوب امپرات ــک از ســمت جن ــه امیدنی دماغ
ــا از جهــت شــمال ایــن امپراتــوری را دور بزننــد و از طریــق روســیه خودشــان را بــه  کردنــد ت

1.Cornelis Houtman.
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شــرق برســانند کــه ســرانجام آنتونــی جنکینســون بــه همــراه هیأتــی از همیــن مســیر بــه ایــران 
آمــد. او بــا عبــور از دریــای خــزر در ســال 1562 میــادی در قزویــن بــه حضورشــاه طهماســب 
صفــوی رســید و نامــه الیزابــت اول، ملکــه انگلســتان، را بــه شــاه ایــران تقدیــم کــرد کــه در آن 
بــر آزادی رفــت و آمــد بازرگانــان انگلیســی در قلمــرو ایــران تأکیــد شــده بــود. )ســیوری، ص 
ــه نامه هــا ناشــی از دیپلماســی فعــال انگلیــس  108-107( می تــوان گفــت کــه ارســال این گون
در دوره حکومــت الیزابــت اول )حــک 1603-1558( بــوده اســت. ملکــه انگلیــس در ســال 1577 
فرســتاده ای را بــه مغــرب )مراکــش( فرســتاد تــا بــه منظــور فراهــم شــدن تســهیات در ســواحل 
مراکــش بــرای بازرگانــان انگلیســی، بــا حاکــم آن جــا گفت گــو کنــد کــه نتیجــه اش دســت یابی 
ــه قســطنطنیه  ــن در 1579 شــخصی روان ــود. هم چنی ــه ب ــه پایگاهــی در آن ناحی انگلیســی ها ب
)اســتانبول(، مرکــز امپراتــوری عثمانــی کــرد تــا از تــرکان عثمانــی اجــازه بگیــرد کــه بازرگانــان 
انگلیســی بتواننــد آزادانــه درلوانــت1 )نواحــی شــرقی مدیترانــه( بــه تجــارت بپردازنــد. بدین ســان 

(Hunter،vol.1،p.224) .ــز وارد آســیا شــدند ــه نی انگلیســی ها از مســیر مدیتران
ــه دنبــال فروکــش کــردن تهدیــدات اســپانیا، ملکــه انگلیــس در   بایــد اشــاره شــود کــه ب

ــی چنیــن خاطرنشــان کــرد: فرمان
 بــه آنانــی کــه در امــور بازرگانــی آگاهنــد ایــن اجــازه داده می شــود تــا بتواننــد بــا ســرمایه 
خــود بــه ســرزمین های دور دســت برونــد و نســبت بــه اعتــای ســرزمین انگلســتان و توســعه 
دریانــوردی و تجــارت کوشــش نماینــد. در پــی ایــن فرمــان بازرگانــان انگلیســی برای تجــارت با 
 (Hunter،vol.1، pp.225،229) .شــرق شــرکتی بــه نــام شــرکت بازرگانــی لوانــت دایــر کردنــد
ــه  ــن شــرکت کاالهــای شــرقی را از واســطه های مســلمان ســرزمین های شــرق مدیتران ای
ــرد، امــا هلندی هــا کــه  ــه انگلســتان می ب ــداری مــی کــرد و ب هم چــون شــام و فلســطین خری
ــطه و  ــدون واس ــتقیم و ب ــا را مس ــن کااله ــد ای ــیده بودن ــرقی رس ــرزمین های ش ــه س ــر ب زودت
ــت  ــی لوان ــن رو، شــرکت بازرگان ــد؛ ازای ــا عرضــه می کردن ــازار اروپ ــه ب ــی مناســب تر ب ــا قیمت ب
نتوانســت بــا هلندی هــا رقابــت کنــد و در معــرض ورشکســتگی قــرار گرفــت. بــرای جلوگیــری 
ــا و  ــد هلندی ه ــرقی را همانن ــای ش ــا کااله ــد ت ــدد برآمدن ــرکت درص ــهام داران ش از آن، س

1. لوانــت )Levant( نامــی عمومــی اســت کــه بــرای اشــاره  بــه  کشــورهای ســواحل شــرقی مدیترانــه  بــه کار 
 ,vol.13,p.999.( .بــوده کــه بــه معنــای محــل طلوع خورشــید اســت Lever مــی رود  و  برگرفتــه از واژه  فرنســوی

)Encyclopaedia Britannica
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پرتغالی هــا بــدون واســطه وارد کننــد. بدین منظــور بازرگانــان انگلیســی فکــر تأســیس شــرکت 
بازرگانــی انحصــاری را بــه اطــاع الیزابــت اول رســاندند و از وی درخواســت کردنــد تــا فرمــان 
چنیــن شــرکتی را بــه نــام آنــان صــادر کنــد. ملکــه در 16 اکتبــر 1599 عــده ای از بازرگانــان را 
کــه عاقمنــد بــه داشــتن ارتبــاط تجــاری مســتقیم بــا ســرزمین های دور دســت شــرق بودنــد 
بــه حضــور پذیرفــت، و بــا درخواســت آن هــا موافقــت کــرد. بــه دنبــال آن، موجودیــت شــرکت 
هندشــرقی انگلیــس اعــام شــد. )گاردنــر، ص 26-25( در آغــاز فعالیــت ایــن شــرکت چالــش 
ــتند  ــی ها می خواس ــود. انگلیس ــرق ب ــپانیا در ش ــال و اس ــارت پرتغ ــر راه آن، تج ــر س ــده ب عم
حــق تجــارت کــردن در شــرق را از طریــق گفت گــو بــا اســپانیا اثبــات کننــد، امــا ایــن کشــور 
کاتولیــک بــا اســتناد بــه فرمــان پــاپ، کــه در ســال 1493 صــادر شــده بــود، خاطرنشــان می کرد 
چــون در آن پــاپ جهــان غیــر اروپایــی را بیــن اســپانیا و پرتغــال تقســیم کــرده، پــس ســایر 
کشــورها در نواحــی شــرقی حــق تجــارت ندارنــد. بــا ایــن حــال، انگلیســی ها در ســال 1601 بــا 
چهــار کشــتی کــه حامــل کاالهایــی از قبیــل قلــع، ســرب، آهــن و پارچه هــای پشــمی بودنــد، 

(Miller،pp.16-17) .روانــه هنــد شــرقی شــدند
ــد. از  ــات شــدیدی شــده بودن ــار اختاف ــان گرفت ــن، اروپایی ــه ســبب نهضــت اصــاح دی  ب
ــه  ــال 1580 ب ــک در س ــرف دار کاتولی ــای ط ــوان حکومت ه ــه عن ــپانیا ب ــال و اس ــه پرتغ جمل
ــه  ــا علی ــتان در اروپ ــدرت پروتس ــوان دو ق ــه عن ــس ب ــد و انگلی ــل هلن ــتند، در مقاب ــم پیوس ه
ــد. پــس از آن کــه کشــتی های هندشــرقی  ــا یک دیگــر همــکاری می کردن ــال ب اســپانیا و پرتغ
ــرقی  ــاوگان شــرکت هندش ــراه ن ــه هم ــه ب ــن ناحی ــیدند در ای ــد رس ــه هن ــس در 1602 ب انگلی
ــال در  ــی پرتغ ــری دریای ــه برت ــوری ک ــه ط ــدند ب ــل ش ــا وارد عم ــد پرتغالی ه ــر ض ــد ب هلن
ســواحل هنــد در 1612 و 1615 از بیــن رفــت. دیــری نپاییــد کــه توســط آن هــا دامنــه مبــارزه 
بــا پرتغالی هــا بــه بخــش غربــی اقیانــوس هنــد، یعنــی بــه هرمــز و خلیج فــارس نیــز کشــانده 
ــد  ــد. بای ــت دادن ــش را از دس ــوق خوی ــال 1622 تف ــا س ــا ت ــم آن ه ــه ه ــن منطق ــد و در ای ش
ــد، چــون کــه  ــه شــدت ناراضــی بودن ــار پرتغالی هــا ب ــز از رفت ــردم نواحــی شــرقی نی ــزود م اف
ــی هلندی هــا  ــد، ول ــن مــردم بومــی توهیــن می کردن ــه دی ــه منظــور رواج مســیحیت ب ــان ب آن
ــه تبلیــغ مســیحیت چنــدان توجهــی نداشــتند و در  و انگلیســی ها ماننــد پرتغالی هــا در شــرق ب
ــه  ــد و درصــدد ایــن کــه حاکمــان شــرقی را ب پــی یافتــن مکان هــای مقــدس مســیحی نبودن
مســیحیت دعــوت کننــد بــر نمی آمدنــد، بلکــه عمدتــًا بــه تجــارت و منافــع آن می اندیشــیدند. 
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(Hunter،vol.1،pp.330-333، 342)

 در ســده هفدهــم میــادی رقابــت کشــورهای اروپایــی در زمینــه بازرگانــی، خاصــه فــروش 
کاالهــای شــرقی شــدت یافــت. شــرکت هندشــرقی انگلیــس در اوایــل همیــن قــرن بــود کــه در 
ــازار هنــد نمی توانســته ماهوت هــای ایــن  خلیج فــارس حضــور پیــدا کــرد. گفتــه شــده چــون ب
ــه  ــا این ک ــد ت ــدی برآمدن ــای جدی ــت جوی بازاره ــی ها در جس ــد، انگلیس ــذب کن ــرکت را ج ش
ــه  ــال ب ــی از س ــدود نیم ــردم آن ح ــه م ــل این ک ــه دلی ــران را ب ــازار ای ــا ب ــروش آن ه ــرای ف ب
ــوی  ــاری از س ــازات تج ــب امتی ــور کس ــه منظ ــد. ب ــب یافتن ــتند، مناس ــاز داش ــرم نی ــاس گ لب
شــرکت مزبــور در ســال 1610 هیأتــی بــه نــزد شــاه عبــاس اول فرســتاده شــد، در پــی آن شــاه 
ــن،  ــدند. )امی ــک ش ــدر جاس ــدا وارد بن ــان ابت ــی داد و آن ــازه بازرگان ــی ها اج ــه انگلیس ــران ب ای
ــام  ــه ن ص 15-14( نخســتین کشــتی شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس، کــه توســط بازرگانــی ب
ــوک در  ــر انداخــت. کن ــور لنگ ــدر مزب ــامبر 1616 در بن ــت می شــد، در دس ــوک1 هدای ادوارد کن
ــاس اول داشــت، از پیشــرفت های تجــاری انگلیــس ســخن گفــت.  ــا شــاه عب ــی کــه ب ماقات
ــه  ــم از این ک ــود و ه ــارس ناخشــنود ب ــا در خلیج ف ــرد پرتغالی ه ــم از عملک ــه ه ــران ک ــاه ای ش
ــه  ــرد، ب ــی می ک ــار نگران ــت اظه ــی انجــام می گرف ــرو عثمان ــر در قلم ــارت ابریشــم بیش ت تج
انگلیســی ها اجــازه داد کــه در ایــران تجــارت کننــد. (Miller،p.46) در پــی آن فیلیــپ ســوم، 
پادشــاه اســپانیا، دن گارســیا دســیلوا فیگوئــروا2 را در ســال 1618 بــه ایــران فرســتاد. مأموریــت 
ــه انگلیســی ها و ســایر  ــه هیچ وجــه ب ــد کــه ب ــاس درخواســت کن ــود کــه از شــاه عب ــن ب او ای
ــم را  ــاس و قش ــن، بندرعب ــه بحری ــر این ک ــد و دیگ ــارت نده ــازه تج ــران اج ــا در ای خارجی ه
ــه  ــران ب ــاه ای ــی پاســخ ش ــد، ول ــا بازگردان ــه آن ه ــه ب ــا گرفت ــز و پرتغالی ه ــم هرم ــه از حاک ک
ــارس  ــه خلیج ف ــی ها ب ــال انگلیس ــر ح ــیا، ص 368( در ه ــود. )دن گارس ــی ب ــپانیا منف سفیراس
آمدنــد و بــا ورودشــان پرتغالی هــا بــه مخالفــت بــا آن هــا پرداختنــد کــه نتیجــه اش پایــان یافتــن 

ــود. ــه ب ــا در منطق ــوق پرتغالی ه تف

رقابتانگلیسوهلنددرخلیجفارسودفعپرتغال
ــی  ــارس یعن ــرف خلیج ف ــر دو ط ــده ه ــادر عم ــر بن ــال 1600 ب ــدود س ــا ح ــا ت  پرتغالی ه

1.Edward Connock.
2.D.Garcia de silva figveroa.
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ــد و امــور ایــن نواحــی را در دســت  ــر مســقط، هرمــز، قشــم، بحریــن و بصــره اســتیا یافتن ب
گرفتنــد. آن هــا بــرای آن کــه بــر رفــت و آمــد کشــتی ها درخلیج فــارس نظــارت داشــته باشــند 
ــه  ــا ب ــا از آن ج ــد ت ــا کردن ــج، بن ــن خلی ــه ای ــع در دهان ــز، واق ــره هرم ــتواری در جزی ــه اس قلع
ــا این حــال، راه زمینــی  ــد. ب ــود کنتــرل نماین ــران ب ــژه کشــتی هایی کــه بارشــان ابریشــم ای وی
ــی می گذشــت، از  ــوری عثمان ــر و قلمــرو امپرات ــا، کــه از آســیای صغی ــه اروپ ــال ابریشــم ب انتق
ــارت  ــه تج ــور آن ک ــه منظ ــا ب ــن پرتغالی ه ــود. (Miller،p.46) هم چنی ــارج ب ــان خ دسترسش
در خلیج فــارس را در انحصــار داشــته باشــند، کشــتی هایی کــه قصــد عبــور از آب هــای منطقــه 
ــن شــرایط، هنگامــی  ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــد کــه از آن هــا جــواز بگیرن را داشــتند وادار می کردن
کــه نماینــدگان شــرکت هندشــرقی انگلیــس وارد خلیج فــارس شــدند، درصــدد برداشــتن ســلطه 
ــد. در  ــته باش ــود نداش ــان وج ــرای فعالیت هایش ــادی ب ــت زی ــا محدودی ــد ت ــا برآمدن پرتغالی ه
ــه  ــزی ک ــار تنفرآمی ــا و رفت ــت اندازی ها، خودخواهی ه ــه دس ــه ب ــا توج ــم ب ــده هفده ــل س اوای
ــاس  ــواحل خلیج ف ــی س ــد و اهال ــم آورده بودن ــه خش ــران را ب ــان ای ــتند، صفوی ــا داش پرتغالی ه
ــن  ــد از فروخت ــم گرفتن ــه تصمی ــوری ک ــه ط ــد ب ــار می کردن ــار انزج ــا اظه ــه آن ه ــبت ب نس
ــد  ــی بودن ــن وضعیت ــا در چنی ــد. )ویلســن، ص 160( پرتغالی ه ــوداری کنن ــا خ ــه آن ه ــه ب آذوق
کــه در ســال 1621 در قشــم مــورد حملــه قــوای ایرانــی قــرار گرفتنــد. ایرانی هــا کــه امیــدوار 
بودنــد آن هــا را از قشــم و هرمــز اخــراج کننــد موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــدند، ازایــن رو از 
ــد.  انگلیســی ها، کــه اخیــراً در بنــدر جاســک اســتقرار یافتــه بودنــد درخواســت مســاعدت کردن
ــا  ــد، ام ــک کنن ــا کم ــه ایرانی ه ــه ب ــد ک ــردد بودن ــدا م ــی ها ابت (Miller،pp.49-50) انگلیس

ســرانجام بــه وســیله قــراردادی کــه بــا شــاه ایــران منعقــد کردنــد از مرکــز نمایندگــی شــرکت 
ــا از  ــع پرتغالی ه ــرای دف ــد( ب ــی هن ــاحل غرب ــدری درس ــورات )بن ــس در س ــرقی انگلی هندش
خلیج فــارس ناوگانــی جنگــی بــه منطقــه فرســتادند. (Hunter،vol.2،p.5) تاورنیــه کــه در ســده 

ــه ایــران ســفرکرده، می نویســد:  هفدهــم ب
ــی از طــرف  ــوای ایران ــا و ق ــه انگلیســی ها از دری ــور مقررشــد ک ــرارداد مزب ــر اســاس ق ب
ــس از  ــه پ ــر این ک ــد، دیگ ــه کنن ــز حمل ــا در هرم ــتحکامات پرتغالی ه ــه اس ــکی ب خش
پیــروزی درآمدهــای گمرکــی بیــن طرفیــن بــه طــور مســاوی تقســیم گــردد و کاالهــای 
ــه  ــلمان ب ــرای مس ــن اس ــوند، هم چنی ــاف ش ــی مع ــوق گمرک ــه حق ــز از هم انگلیســی نی
ــه شــرکت هندشــرقی انگلیــس تحویــل داده شــوند،  ــران و اســیران مســیحی ب ــت ای دول
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طرفیــن بایــد متعهــد شــوند کــه آن هــا را وادار بــه تغییــر دیــن نکننــد. افــزون بــر این هــا، 
ــی را  ــات نظام ــار و مهم ــم از خوارب ــی اع ــات جنگ ــه عملی ــف هزین ــد نص ــا بای ایرانی ه
ــه،  ــه طــور مســاوی بیــن طرفیــن تقســیم شــوند. )تاورنی ــز ب ــم جنگــی نی ــد، غنائ بپردازن

)685 ص 

ــارس، از  ــم ف ــان، حاک ــی امامقلی خ ــه فرمانده ــران ب ــپاهیان ای ــق، س ــن تواف ــی ای  در پ
ــدی  ــس از چن ــد و پ ــره کردن ــز را محاص ــا هرم ــق دری ــی از طری ــای انگلیس ــکی و نیروه خش
ــرکت  ــی و ش ــوای ایران ــرف ق ــه تص ــز ب ــه 1622 هرم ــدند و در فوری ــلیم ش ــا تس پرتغالی ه
هندشــرقی انگلیــس درآمــد. )Hunter،vol.2،p.56; ویلســن، ص 168( در ایــن میــان محمــود 
ــم  ــد. )قائ ــتاده ش ــیراز فرس ــه ش ــان ب ــتور امامقلی خ ــه دس ــز ب ــز، نی ــی هرم ــم محل ــاه، حاک ش
مقامــی، ص 596( در ایــن زمــان چــون ابریشــم ایــران یکــی از محصــوالت مهــم تجــاری ایــن 
کشــور بــه شــمار می رفــت، هلنــد نیــز عاقمنــد بــه داشــتن روابــط تجــاری بــا ایــران شــد و 
بــا توجــه بــه این کــه بزرگ تریــن منبــع درآمــد نقــدی شــاه عبــاس اول فــروش ابریشــم بــود، 
ــرد. )فلســفی،1957/5؛ شوستر-والســر، ص 106( بدین منظــور در  ــتقبال ک ــط اس ــن رواب او از ای
ــا  ــه پرتغالی ه ــد ک ــارس ش ــز وارد خلیج ف ــد نی ــرقی هلن ــرکت هندش ــاوگان ش ــال 1623 ن س
ــروزی  ــا، پی ــر آن ه ــدن ب ــق آم ــا فائ ــا ب ــا هلندی ه ــدند، ام ــر ش ــم درگی ــدی ه ــوای هلن ــا ق ب
ــدی  ــرکت هلن ــال ش ــن س ــد. (Berkey،p.117) در همی ــل کردن ــی ها را تکمی ــی انگلیس قبل
فعالیــت تجــاری خــود را در خلیج فــارس آغــاز کــرد، ایــن کار پــس از انعقــاد معاهــده تجــاری 
ــه منظــور  ــر اســاس آن هلندی هــا اجــازه یافتنــد ب ــا شــاه عبــاس اول صــورت گرفــت کــه ب ب
وارد کــردن فلفــل، جوزهنــدی، میخــک و ســایر ادویــه در بندرعبــاس مرکــز تجــاری تأســیس 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــدوی، ص 100( ع ــه...، ص 65؛ مه ــور، تاریخچ ــیوری، ص 115؛ فل ــد. )س کنن
ــاری در  ــورداری از آزادی تج ــند و در ازای برخ ــاف باش ــز مع ــی نی ــوارض گمرک ــت ع از پرداخ
ــازار از  ــول ب ــرخ معم ــر از ن ــم را گران ت ــد و ابریش ــز بپردازن ــت راه داری نی ــی باب ــران، مبلغ ای
ــد...، ص 16( بدین ســان، هلندی هــا  ــران وهلن ــور، اختــاف تجــاری ای ــد. )فل ــران بخرن شــاه ای
ــی  ــه انگلیس ــرون )Gamron( وب ــدی گام ــه هلن ــه ب ــی ک ــاس، جای ــی ها در بندرعب و انگلیس
گمبــرون )Gombroon( خوانــده می شــد، موقعیتشــان راتثبیــت کردنــد. از ایــن پــس در ناحیــه 
ــت  ــه رقاب ــر وارد عرص ــا هم دیگ ــارت ب ــر تج ــر س ــا ب ــی ها و هلندی ه ــارس انگلیس خلیج ف

ــن، ص 18-19( ــدند. )امی ش
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 بدین ترتیــب شــرکت های هندشــرقی هلنــد و انگلیــس در ابتــدا پــی بردنــد کــه بندرعبــاس 
ــا  ــا ســهولت ب ــرا از آنجــا می توانســتند ب ــرای فعالیت هــای تجــاری اســت، زی جــای مناســبی ب
مرکــز ایــران رابطــه برقــرار کننــد و کاالهــای خــود را بــه آســانی بــه داخــل ایــن کشــور حمــل 
ــا  ــه ت ــارس گرفت ــن دو شــرکت از جاســک در شــرق خلیج ف ــاس ای ــر بندرعب ــزون ب ــد. اف نماین
ــا حــدود نیمــه ســده هفدهــم  ــد. ت ــت خــود را گســترش دادن ــه رقاب بصــره در غــرب آن، دامن
ــده آن ناشــی از  ــه از ســویی بخــش عم ــد ک انگلیســی ها نتوانســتند از رقیبشــان پیشــی بگیرن
رشــد بــی ثباتــی در خــود انگلســتان بــود، بــه ویــژه آن کــه ایــن کشــور از جنــگ داخلــی رنــج 
می بــرد کــه بــه تبــع آن شــرکت هنــد شــرقی نیــز بــا ضعــف ســازمان اقتصــادی و مالــی مواجــه 
بــود. بــا ایــن حــال، ایــن شــرکت از نیمــه دوم قــرن مزبــور در ســطح وســیعی از حمایت هــای 
دولتــی برخــوردار شــد و رشــد فزاینــده ای یافــت. (Moir،pp.3، 21) از طــرف دیگــر، بخشــی 
ــر جــاوه،  ــه ســبب تســلط ب ــان ب ــن زم ــا در ای ــرا آن ه ــوط می شــد، زی ــه هلندی هــا مرب ــز ب نی
ــه را در دســت داشــتند،  ــزی مراکــز اصلــی تولیــد ادوی ــر اندون ســوماترا و برخــی دیگــر از جزای
ــا  ــن هلندی ه ــد. هم چنی ــه کنن ــا مقابل ــن کااله ــت ای ــانات قیم ــا نوس ــتند ب ــن می توانس بنابرای
بودنــد کــه عمــده زنجبیــل، فلفــل و ســایر ادویــه را بــرای فــروش بــه ایــران می آوردنــد و در 
عــوض بــا خریــد ابریشــم، قالــی و مرواریــد ایــن کشــور و فــروش آن هــا در بازارهــای اروپایــی، 
ــًا  ــارس تقریب ــواحل خلیج ف ــا در س ــن، آن ه ــاوه برای ــد. ع ــت می یافتن ــی دس ــود فراوان ــه س ب
تجــارت مــس و پارچه هــای هنــدی را در انحصــار داشــتند. گاه بــه منظــور تــداوم ایــن انحصــار، 
ــا مدت هــا در  ــه فــروش می رســاندند. ازایــن رو، ت ــی آن هــا ب ــر از قیمــت اصل کاالهــا را پایین ت

ــد. )الهــی، ص 47( ــت تجــاری از انگلیســی ها ســبقت گرفتن ــدان رقاب می
 شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس کــه نمی توانســت حریــف هلنــدی خــود را از ســواحل ایــران 
ــدر بصــره  ــه بن ــت تجــاری را ب ــه بخشــی از فعالی ــد ک ــر آن ش ــال 1639 ب ــد، در س ــار بزن کن
انتقــال دهــد، زیــرا آن جــا را بــرای خنثــی کــردن اقدامــات هلندی هــا از بنــادر ایــران مناســب تر 
ــی  ــوری عثمان ــران و امپرات ــن ای ــه بی ــزی ک ــط خصومت آمی ــه رواب ــه ب ــا توج ــت. ب می دانس
وجــود داشــت، پادشــای عثمانــی در بصــره زمینــه را بــرای تجــارت انگلیســی ها فراهــم کــرد. بــا 
ــه  ــد ب ــا دریافتن ــود. آن ه ــرای انگلیســی ها رضایت بخــش نب ــز ب ــا نی ــی آن ج ــا مدت ــال، ت این ح
منظــور پیشــرفت کار بایــد تجارت خانــه در بنــدر بصــره احــداث کننــد. ازایــن رو، در ســال 1653 

پایــگاه تجــاری بزرگــی در آن جــا تأســیس کردنــد. )ویلســن، ص 188(
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ــن  ــت بی ــت، رقاب ــود یاف ــتان بهب ــال 1651 اوضــاع سیاســی در انگلس ــه از س ــی ک  هنگام
ــا  ــد ت ــر ش ــارس جدی ت ــرق و خلیج ف ــز در ش ــس نی ــد و انگلی ــرقی هلن ــد ش ــرکت های هن ش
ــا در جاســک و  ــه هلندی ه ــد. چنان ک ــر ضــد یک دیگــر لشکرکشــی می کردن ــه گاه ب ــی ک جای
بندرعبــاس بــه کشــتی های انگلیســی حملــه کردنــد کــه بــا شکســت مواجــه شــدند. ســرانجام 
ــد  ــد کردن ــش منعق ــب خوی ــا رقی ــه ب ــه ای ک ــاس توافق نام ــر اس ــا ب ــال 1654 هلندی ه در س
ــده 17  ــر س ــا اواخ ــان ت ــد. بدین س ــن دادن ــارس ت ــاری انگلیســی ها در خلیج ف ــیادت تج ــه س ب

شــرکت انگلیســی در منطقــه از همتــای هلندیــش پیشــی گرفــت. )الهــی، ص 48( 
ــد  ــعی می کردن ــی س ــات ایران ــه مقام ــوه دادن ب ــق رش ــی ها از طری ــا و انگلیس هلندی ه
ــاه،  ــر ش ــاوه ب ــات ع ــن مقام ــد. ای ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــارت را ب ــری از تج ــهم بیش ت س
ــان لشــکری را  ــه، مســتوفی الممالک و برخــی صاحب منصب ــا همــان اعتمادالدول ــر اعظــم ی وزی
ــه  ــر ب ــه و بیش ت ــا هدی ــام ی ــوان انع ــا عن ــا ب ــال هلندی ه ــوان مث ــه عن ــز شــامل می شــد. ب نی
طــور جنســی و کاالهایــی ماننــد ادویــه و پارچــه بــه دیوانیــان می دادنــد تــا از آن هــا در امــور 
بازرگانــی امتیــاز بگیرنــد یــا دســت کم در کارهــای بــازار کم تــر دخالــت کننــد. )فلــور، اختــاف 
ــری  ــرای امتیازگی ــت گاهــی غربی هــا ب ــدان رقاب ــد...، ص 31-30( در می ــران و هلن تجــاری ای
ــه زور نیــز متوســل می شــدند، از قبیــل آن چــه کــه در ســال 1645 رخ داد. در ایــن  ــران ب از ای
ســال هلندی هــا بــرای آن کــه ایــران را مجبــور ســازند تــا حــق انحصــاری تجــارت ابریشــم را 
بــه آن هــا واگــذار کنــد بــا ابزارهــای قهریــه شــاه ایــران تهدیــد نمودنــد و بافاصلــه بــه قلعــه 
جزیــره قشــم حملــه کردنــد، در پــی آن ایــران حاضرشــد امتیــاز تجــاری را بــا شــرایط مســاعدی 
بــه هلندی هــا بدهــد، بــه طــوری کــه آن هــا بتواننــد در هــر نقطــه ایــران هــر قــدر ابریشــم کــه 
خواســته باشــند خریــداری نماینــد و بــدون پرداخــت حقــوق گمرکــی آن را بــه خــارج صادرکننــد. 

)ویلســن، ص 189(

شباهتانگلیسوهلنددرزمینهامورتجاریدرخلیجفارس
ــه ویــژه   گرچــه انگلیســی ها و هلندی هــا در ناحیــه خلیج فــارس رقیــب یک دیگــر شــدند ب
ــا مداخله هــای روزافــزون خویــش در تجــارت منطقــه، خاصــه اهتمامشــان  آن کــه هلندی هــا ب
ــت  ــر سیاس ــی در براب ــر بزرگ ــورت خط ــه ص ــم، ب ــارت ابریش ــار درآوردن تج ــه انحص ــرای ب ب
ــگ  ــه جن ــن دو ب ــای ای ــه گاه رقابت ه ــوری ک ــه ط ــدند، ب ــر می ش ــی ها ظاه ــاری انگلیس تج
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ــزی، ص 116(  ــتانی پاری ــش، ص 152؛ باس ــد. )تاج بخ ــر می ش ــارس منج ــی در خلیج ف دریای
ــرای هــر دو ابریشــم  ــه این کــه ب ــد، از جمل ــا این حــال، ایــن دو کشــور دارای تشــابهاتی بودن ب
ایــران مال التجــاره ای مهــم و ســودمند محســوب می شــده اســت. بــه نظــر می رســد از طرفــی 
گســترش تولیــد ابریشــم در ایــران عصرصفــوی یکــی از عوامــل توجــه اروپاییــان بــه ایــران و 
ــز از  ــران نی ــر ای ــوده، از ســوی دیگ ــن ســرزمین ب ــا در ای ــای تجــاری- سیاســی آن ه رقابت ه
ورود غربی هــا اســتقبال می کــرده، چــون کــه ایــن کشــور از طریــق صــادرات ابریشــم ثــروت 
هنگفتــی را بــه دســت مــی آورده اســت. )اولئاریــوس، ص 5؛ تــاج بخــش، ص 254( انگلیســی ها 
ــه  ــی ک ــد، هنگام ــرده بودن ــدام ک ــا اق ــر از هلندی ه ــران جلوت ــم ای ــارت ابریش ــه در کار تج ک
ــرای  ــه آن هــا ب ــد ب ــن کاال مشــاهده نمودن ــه ای ــه منظــور دســت یابی ب تــاش هلندی هــا را ب
تجــارت ابریشــم پیشــنهاد تشــکیل یــک شــرکت مشــترک کردنــد، ولــی هلندی هــا کــه مردمــی 
ــه  ــاری ک ــادل تج ــوع تب ــی، ص 847( در مجم ــی بابای ــد. )عل ــد آن را نپذیرفتن ــاب گر بودن حس
ــه نفــع  ــران انجــام می گرفــت ب ــا ای ــد شــرقی ب ــه وســیله شــرکت های هن در ســده هفدهــم ب
ایرانی هــا نبــود، چــون کــه ابریشــم، اســب، مرواریــد و گاب شــیرازی کــه بــرای فــروش توســط 
ایــن شــرکت ها بــرده می شــد بــا حجــم زیــادی از کاالهایــی مثــل منســوجات و ادویــه کــه از 
(Faroqhi،Suraiya،pp.160-161) .نواحــی هندشــرقی وارد ایــران می شــد قابــل مقایســه نبــود

ــرد و در ازای ابریشــمی  ــت می ک ــور تجــاری دخال ــه طورمســتقیم در ام ــران ب ــت ای  حکوم
کــه بــه دو شــرکت انگلیســی و هلنــدی مــی داد ســعی داشــت کــه از آن هــا عــاوه برگرفتــن 
وجــه نقــد، بــه محصــوالت نواحــی جنــوب شــرقی آســیا، کــه توســط ایــن دو شــرکت حمــل 
ــد. انگلیســی ها و هلندی هــا نیــز در ناحیــه خلیج فــارس شــکر، ادویــه  می شــدند نیــز دســت یاب
ــران  ــان هــرگاه کــه ای ــن می ــد. در ای ــن وجــه نقــد می فروختن ــا گرفت ــًا ب و منســوجات را عمدت
بــرآن می شــد تــا بــرای مصــرف وجــه نقــد مانــع ایجــاد کنــد، آن هــا معامــات خویــش را بــا 
ــع در  ــد اشــاره شــود در بصــره، واق ــد. بای ــد انجــام می دادن ــن کشــور درازای دریافــت مرواری ای
غــرب خلیج فــارس، کــه تحــت نفــوذ تــرکان عثمانــی قرارداشــت وضــع بــه گونــه ای دیگــر بــود. 
این جــا دارای تولیداتــی نبــود کــه بــه وســیله آن هــا تــرکان بتواننــد بــا شــرکت های انگلیســی 
ــرای فعالیــت هــر دو شــرکت در بصــره فقــط مالیــات  و هلنــدی دادوســتد کننــد، عثمانی هــا ب

(Berkey،p. 122) .ــد ــع می کردن وض
 بدین ترتیــب، در مــورد کاالهایــی کــه توســط دو شــرکت هلنــدی و انگلیســی در 
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ــران  ــم ای ــی ابریش ــت. فراوان ــته اس ــود داش ــباهت هایی وج ــده، ش ــارت می ش ــارس تج خلیج ف
ــی را  ــرکت های اروپای ــه ش ــد ک ــی بودن ــن عوامل ــر از مهم تری ــود بیش ت ــب س ــه کس ــد ب و امی
ــرقی  ــوب ش ــی از جن ــرکت کاالهای ــر دو ش ــرد. ه ــب می ک ــارس ترغی ــارت در خلیج ف ــه تج ب
ــودن  ــل باالب ــه دلی ــه ب ــد ک ــادر می کردن ــران ص ــه ای ــه ب ــایر ادوی ــل و س ــون فلف ــیا هم چ آس
ســود هایی صــادرات ادویــه، پــس از ســال 1664 میــادی ابریشــم تــا حــدودی ارزش تجــاری 
ــور، تاریخچــه...، ص 66(. در خلیج فــارس ویژگــی غالــب تجــارت آن  خــود را از دســت داد. )فل
بــود کــه در طــی زمــان دچــار تغییــرات قابــل ماحظــه ای می شــد. پــس از دوره ای کــه در آن 
بــر صــدور ابریشــم ایــران تأکیــد می شــد، تجــارت ادویــه در اولویــت قــرار گرفــت. گفتــه شــده 
ــادی  ــه زی ــدی و انگلیســی ادوی ــیله کشــتی های هلن ــه وس ــم ب ــه دوم ســده هفده ــه در نیم ک
بــه منطقــه خلیج فــارس حمــل می شــده تــا آن هــا را بــه اروپــا منتقــل کننــد، بــه ویــژه آن کــه 
قهــوه بســیاری از جــاوه توســط هلندی هــا بــه منطقــه آورده می شــد کــه ســبب شــده بــود تــا 
قهــوه کــه از محصــوالت عمــده ســرزمین یمــن بــود، و بــه وســیله مســلمانان صــادر می گردیــد 

(Beckingham،p.181) .ــز اهمیــت تجــاری خــود را از دســت بدهــد نی
ــود.  ــم ب ــابه ه ــش مش ــارس کم وبی ــا در خلیج ف ــی ها و هلندی ه ــی انگلیس ــت حقوق  موقعی
آن هــا در ایــن منطقــه از امتیازاتــی برخــوردار شــده بودنــد کــه بــه لحــاظ اعتبــار تقریبــًا هماننــد 
مزایایــی بــود کــه آن هــا بــه واســطه کاپیتوالســیون از تــرکان عثمانــی در نواحــی شــرق مدیترانه 
دریافــت کــرده بودنــد. در حاشــیه غربــی خلیج فــارس یــا در بصــره کــه انگلیســی ها و هلندی هــا 
بــه ترتیــب در ســال های 1638 و 1645 نمایــان شــدند، ســخنی از امتیــازات کاپیتوالســیون در 
میــان نبــود. این جــا عمــًا در دســت اشــراف نظامــی عــرب بــود کــه تقریبــًا بــدون توجــه بــه 
حاکمیــت تــرکان عثمانــی بــه طــور مســتقل عمــل می کردنــد. پــس از آن کــه در نیمــه نخســت 
ســده هیجدهــم میــادی دولت هــای انگلیــس و هلنــد در اســتانبول ســفارت خانه دایــر کردنــد، 
ــت دســت  ــر ســفیران ایــن دو دول ــه جــای شــرکت های تجــاری بیش ت ــه ب در امــور ایــن ناحی
ــان  ــی ســده هفدهــم، حضــور اروپایی ــن حــال حکومت گــران ایران ــا ای ــد. ب ــه می زدن ــه مداخل ب
ــورداری از  ــه در ازای برخ ــد ک ــی می کردن ــی تلق ــود مزدوران ــه وج ــه منزل ــارس را ب در خلیج ف
امتیــازات تجــاری در ایــن منطقــه، تعهــد داشــتند کــه در آب هــای آن جــا امنیــت برقــرار کننــد و 

(Berkey،pp.119-120، 126-127) .دریــا را از دشــمنان و دزدان دریایــی پــاک نماینــد
ــی در  ــه نوع ــات ب ــب اوق ــی ها اغل ــا و انگلیس ــارس هلندی ه ــوزه خلیج ف ــران و ح  در ای
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ــد،  ــاره بپردازن ــه اج ــتند ک ــا می خواس ــی از آن ه ــای محل ــد. قدرت ه ــری بودن ــرض باج گی مع
گاهــی نیــز تقاضــای کمک هــای نظامــی می کردنــد. ایــن تــا حــدودی از آن جــا ناشــی می شــد 
کــه حاکمــان محلــی ایــران می توانســتند بــا هریــک از شــرکت های هلنــدی یــا انگلیســی بــه 
طــور جداگانــه وارد معاملــه شــوند. ممکــن بــود زمانــی هرکــدام از ایــن دو طــوری خــود را نمایــان 
ســازند کــه ایرانی هــا ترجیــح دهنــد بــا آن شــرکت بــه معاملــه بپردازنــد. گاه نیــز مداخله هــای 
ــارس  ــه خلیج ف ــی ناحی ــای محل ــه طــرف داری از قدرت ه ــا ب ــا هلندی ه ــی انگلیســی ها ی نظام
ســبب می شــد کــه منافــع شــرکت های اروپایــی بــه خطــر افتــد، بــا ایــن حــال بیش تــر اوقــات 
مأمــوران عالی رتبــه شــرکت های هندشــرقی هلنــد و انگلیــس کــه در منطقــه حضــور داشــتند، 
 (Ibid،pp.128-129) .ــد ــور را دفــع می کردن ــه ایــن قدرت هــا خطــر مزب ــا پرداخــت رشــوه ب ب
گاهــی ممکــن بــود کــه حکومــت مرکــزی ایــران نیــز ایــن دو شــرکت را بــه انجــام دادوســتد 
خاصــی وادار کنــد، چنان کــه در ســال 1654 رؤســای شــرکت هندشــرقی هلنــد را مجبــور کــرد 
ــد و در  ــه کنن ــران تخلی ــه شــاه ای ــق ب ــا محموله هــای کشــتی های خــود را در انبارهــای متعل ت
عــوض از اجنــاس ایرانــی مثــل قالــی، پارچه هــای ابریشــمی، پشــم و ابریشــم بارگیــری نماینــد. 

)نوایــی، ص 144(

تفاوتشرکتهایتجاریهلندوانگلیسدرخلیجفارس
ــوط  ــارس مرب ــه فعالیت هــای تجــاری انگلیســی ها و هلندی هــا در خلیج ف ــا آن جــا کــه ب  ت
می شــود، بیــن آن هــا اختافــات قابل توجهــی وجــود داشــته اســت. در ایــن ناحیــه انگلیســی ها 
از همــان آغــاز طــرف دار فعالیت هــای بازرگانــی آزاد بودنــد، یعنــی عــاوه بر شــرکت هندشــرقی، 
 (Berkey، p.121) .افــراد انگلیســی نیــز می توانســتند بــه طــور مســتقل بــه دادوســتد بپردازنــد
حــال آن کــه، امــور بازرگانــی هلنــد در خلیج فــارس در انحصــار شــرکت هنــد شــرقی ایــن کشــور 
ــه وســیله ایــن شــرکت تعییــن  ــود، در واقــع خط مشــی تجــاری هلندی هــا در ایــن منطقــه ب ب
می شــد. )امیــن، ص 57( بیــن بازرگانــی در خلیج فــارس و تجــارت درلوانــت )شــرق مدیترانــه( 
نوعــی موازنــه و تعــادل برقــرار بــود. زمانــی برخــی محصــوالت از طریــق خلیج فــارس جا به جــا 
می شــدند، گاهــی نیــز این گونــه فعالیت هــا از راه مدیترانــه انجــام می گرفــت. در مــورد 
ــان  ــن تاجــران آزاد و بازرگان ــه تجــارت بی ــارس راجــع ب ــد گفــت گاه در خلیج ف انگلیســی ها بای
شــرکت هنــد شــرقی منازعاتــی بــه وقــوع می پیوســت. ولــی از آن جــا کــه عملیــات اقتصــادی 
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هلندی هــا در ایــن ناحیــه بــه طــور کامــل در انحصــار شــرکت هنــد شــرقی بــود، کشــمکش و 
 )Berkey،p.119درگیــری آشــکار بیــن آن هــا کم تــر رخ مــی داد. )همــو، ص 24-23؛

بــا توجــه بــه رقابت هــای شــدیدی کــه بیــن ایــن دو شــرکت اروپایــی در منطقــه خلیج فارس 
وجــود داشــت، هــر کــدام از کلیــه امکانــات موجــود علیــه دیگــری اســتفاده می کــرد. هریــک 
ــت  ــری پرداخ ــای بیش ت ــی به ــرای کاالی ایران ــب، گاه ب ــر رقی ــن ب ــی گرفت ــور پیش ــه منظ ب
می کردنــد و یــا کاالهــای اروپایــی را در بــازار ایــران بــا حداقــل قیمــت بفــروش می رســاندند، 
یــا بــه مقامــات ایرانــی رشــوه مــی دادنــد و حتــی بــرای کســب امتیــازات بیش تــر از شــاه ایــران 
ــال، هلندی هــا در ســال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــروی نظامــی فروگــذار نمی کردن ــری نی ــه کارگی از ب
ــه  ــر خواســته های خــود وادار ب ــا را در براب ــا ایرانی ه ــد ت ــه کردن ــره کیــش حمل ــه جزی 1645 ب
ــرای آن کــه  ــن رقابت هــا انگلیســی ها ب ــان ای ــد. )امیــن، ص 19( هم چنیــن در جری تســلیم کنن
ــا را  ــدرت هلندی ه ــا ق ــتند ت ــه آن داش ــش ب ــد گرای ــاد کنن ــرس ایج ــارس ت ــه خلیج ف در ناحی
ــدرت  ــا ق ــد ت ــل بودن ــا مای ــد، از طــرف دیگــر هلندی ه ــوه دهن ــی اش جل ــدازه واقع ــش از ان بی
ــوده  ــه خاطــرآن ب ــًا ب ــن عمدت ــد. شــاید ای ــر نشــان دهن ــی آن کم ت انگلیســی ها از حــدود واقع
کــه بــا توجــه بــه تشــکیات گســترده ای کــه هلندی هــا در منطقــه ایجــاد کــرده بودنــد، شــرکت 

(Berkey.p.128) .ــود ــرده ب ــر ســرمایه گذاری ک ــه کم ت ــن زمین ــس در ای هندشــرقی انگلی
 هلندی هــا بــرای انتقــال کاالهــای خــود تمایــل داشــتند کــه عــاوه بــر دریــای مدیترانــه 
در خلیج فــارس نیــز از کشــتی های بــزرگ اســتفاده کننــد، چیــزی کــه باعــث می شــد تــا رفــت 
و آمــد ایــن کشــتی ها بــه بنــادر بــزرگ محــدود شــود. ایــن بــه دســتورالعمل عمومــی دولــت 
ــه دزدان دریایــی ورود کشــتی های  ــد و خطــر حمل ــه خاطــر تهدی ــوط می شــد کــه ب ــد مرب هلن
ــری  ــتدالل دیگ ــا اس ــارس هلندی ه ــا در خلیج ف ــود. ام ــرده ب ــع ک ــه من ــه مدیتران کوچــک را ب
داشــتند، این گونــه مطــرح می شــد کــه کشــتی ها بایــد بــزرگ و جــادار باشــند تــا توســط آن هــا 
محموله هایــی هم چــون شــکر، منســوجات و ادویــه از نواحــی شــرقی تر بــه خلیج فــارس حمــل 
  (Beckingham،p.170).شــوند بــدون آن کــه به وســیله آب بــه آن هــا آســیب جــدی وارد شــود
ــه  ــا توج ــا ب ــوده، ام ــر ب ــان بخش ت ــا اطمین ــه تجــارت هلندی ه ــل گرچ ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
ــا  ــدرت ب ــه ن ــه ب ــته، از جمل ــاف نداش ــت انعط ــرایطی قابلی ــر ش ــا ه ــتی ها ب ــی کش ــه بزرگ ب
مــوارد تجــاری کوچک تــر قابــل تطبیــق بــوده، و ایــن امــکان بــرای آن هــا وجــود نداشــته کــه 
ــی ها  ــارت انگلیس ــه تج ــی ک ــد. در حال ــد کنن ــر رفت وآم ــادر کوچک ت ــواحل و بن ــه س در هم
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ــد و  ــا از کشــتی های تجــاری کوچــک اســتفاده می کردن ــه آن ه ــود، چــون ک ــل انعطــاف ب قاب
(Berkey،p.128( .ــند ــته باش ــور داش ــارس حض ــای خلیج ف ــتند در همه ج ــان می توانس بدین س
ــای  ــم کشــتی ها در آب ه ــراد و ه ــه لحــاظ اف ــم ب ــد ه ــد شــرقی هلن ــه شــرکت هن  گرچ
آســیا از رقیــب انگلیســی خویــش قوی تــر بــود، امــا از ایــن کــه اغلــب اوقــات مــورد بی مهــری 
ــواحل  ــا در س ــًا هلندی ه ــد. مث ــراز ناخشــنودی می کردن ــتند اب ــرار داش ــیایی ق ــای آس قدرت ه
ــرقی  ــرکت هندش ــی ش ــد، ول ــد می دیدن ــان هن ــار بابری ــت فش ــود را تح ــد خ ــرات هن ُگَج
انگلیــس مــورد توجــه بابریــان بــود و بــه نوعــی در امــور ایــن اقتصــادی ایــن دولــت موفــق بــه 
ــارس  ــا خلیج ف ــد ت ــی هن ــت از راه آب ــراری امنی ــان برق ــرا بابری ــود. زی ــت شــده ب کســب موقعی
را بــرای زائــران هنــدی کــه عــازم مکــه و اماکــن زیارتــی عــراق می شــدند بــه ایــن شــرکت 
ــم  ــی ه ــس دریای ــش پلی ــای نق ــطه ایف ــه واس ــی ها ب ــان انگلیس ــد. بدین س ــرده بودن واگذارک
ــد،  ــوس هن ــی اقیان ــر مســیر دریای ــه ب ــد و هــم این ک ــه دســت می آوردن ــد قابل توجهــی ب درآم
 (Hunter.vol.II.pp.57-58) .خلیج فــارس و دریــای ســرخ بــه طــور مؤثــری نظــارت داشــتند
ــا در  ــی ها و  هلندی ه ــم انگلیس ــده هفده ــان س ــا پای ــه ت ــم آن ک ــه رغ ــت ب ــه داش ــد توج بای
ــه علــت  ــه ســبب رقابــت بیــن آن هــا و نیــز ب خلیج فــارس منافــع قابل توجهــی داشــتند، امــا ب
ــه  ــی ک ــتند از آن تفوق ــان نتوانس ــن زم ــا در ای ــدام از آن ه ــی هیچ ک ــای محل ــی قدرت ه توانای

ــن، ص 27-28( ــد. )امی ــوردار گردن ــتند برخ ــه داش ــانزدهم در منطق ــرن ش ــا در ق پرتغالی ه
 تفــاوت بیــن نظام هــای تجــاری انگلیســی ها و هلندی هــا در خلیج فــارس در نقشه کشــی 
ــه نخســت  ــد در مرحل ــاب داشــته اســت. شــرکت هندشــرقی هلن ــز بازت ــوردی آن هــا نی دریان
اســتقرار در منطقــه بــرآن شــد تــا بــا اســتفاده از نقشــه های پرتغالی هــا در مــورد خلیج فــارس 
ــه  ــری ک ــات بیش ت ــه واســطه اطاع ــن نقشــه ها ب ــردازد. ای ــه جســت جو در ســواحل آن بپ ب
ــد، توســط آن هــا اصــاح شــدند.  ــه دســت آوردن ــی ایــن ناحیــه ب هلندی هــا از مســیرهای آب
اســتفاده می کردنــد، ســپس  از نقشــه های نســبتًا قدیمی تــر  انگلیســی ها  در آن زمــان 
ــه نقشــه هایی  ــال آن ک ــد. ح ــده بودن ــاپ ش ــان نقشــه های چ ــت کشــتی ها خواه ــرای هدای ب
ــه  ــد کــه ب ــه صــورت دســت نوشــته بودن ــود، ب ــا مدت هــا مــورد اســتفاده هلندی هــا ب کــه ت
وســیله شــرکت هنــد شــرقی هلنــد تهیــه می شــدند. گفتــه شــده نخســتین نقشــه چــاپ شــده 
 )John Thornton( ــون ــان تورنت ــام ج ــه ن ــدی ب ــخصی هلن ــط ش ــز توس ــارس نی خلیج ف
ــر اســاس آنچــه کــه  ــوردی در خلیج فــارس ب انتشــاریافت. پــس از آن همــه نقشــه های دریان
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شــرکت هندشــرقی هلنــد تــدارک دیــده بــود، تهیــه می شــدند تــا آن کــه در نیمــه دوم ســده 
ــادرت  ــد مب ــری کــه انجــام دادن هیجدهــم میــادی انگلیســی ها از طریــق مشــاهدات دقیق ت

(Berkey،pp.125-126) .ــد ــن نقشــه ها کردن ــل ای ــه تکمی ب
ــان  ــا یک س ــی ها و هلندی ه ــرای انگلیس ــز ب ــارس نی ــی خلیج ف ــای سیاس ــوم جغرافی  مفه
ــدازه انگلیســی ها بــه  ــه ان ــا هــم اختــاف داشــتند. هلندی هــا ب نبــوده، آن هــا در ایــن زمینــه ب
ــام  ــه ن ــزی ب ــم و مرک ــگاه محک ــیا پای ــه در آس ــد، چون ک ــه نشــان نمی دادن ــارس عاق خلیج ف
ــه  ــد، ب ــت می کردن ــا دریاف ــم را از آن ج ــتورالعمل های مه ــه دس ــتند ک ــا( داش ــا )جاکارت باتاوی
هنــگام ضــرورت نیــز قــوای کمکــی از همان جــا بــه یــاری هلندی هــا درخلیج فــارس می آمــد. 
در مــورد انگلیســی ها چنیــن نبــود، بــرای آن هــا خلیج فــارس حلقــه ارتبــاط بــا اروپــا بــه شــمار 
ــه منظــور  ــه ب ــد ک ــی نبودن ــان مرکزیت ــا ســورات برایشــان دارای چن ــی ی ــرا بمبئ ــت. زی می رف
بررســی موضوعــات مهــم بــه آن جاهــا برونــد و بیش تــر ارتباطاتشــان بــه لنــدن وابســته بــود. 
همیــن تفــاوت در بصــره و حاشــیه غربــی خلیج فــارس، جایــی کــه تحــت ســلطه تــرکان عثمانی 
بــود، نیــز بــه چشــم می خــورد. در آن جــا انگلیســی ها تقریبــًا بــه هــر قیمتــی می خواســتند کــه 
حضــور خودشــان را حفــظ نماینــد، در حالــی کــه هلندی هــا در اواخــر ســده هفدهــم خواهــان آن 

(Ibid،p.127) .بودنــد کــه از ســودآوری محــدود خویــش در بصــره صرف نظــر کننــد
ــه  ــا ب ــد ت ــی می ش ــر تلق ــا اهمیت ت ــی ها ب ــط انگلیس ــارس توس ــی، خلیج ف ــه طورکل  ب
ــادی  ــدازه زی ــا ان ــس ت ــرقی انگلی ــرکت هندش ــده ش ــود عم ــدا س ــا. در ابت ــیله هلندی ه وس
ــای سیاســی  ــات جغرافی ــدی ماحظ ــس از چن ــی پ ــود، ول ــته ب ــارس وابس ــه تجــارت خلیج ف ب
ــم  ــده هیجده ــل س ــه در اوای ــژه آن ک ــه وی ــت. ب ــت یاف ــی ها اهمی ــرای انگلیس ــارس ب خلیج ف
میــادی بــه ســبب ضعــف حکومــت مرکــزی ایــران و تاخت وتازهــای قبایــل افغــان کــه پیامــد 
آن تشــدید بی ثباتــی در منطقــه بــود، بــرای آن هــا بــه لحــاظ سیاســی خلیج فــارس از اهمیــت 
ــان را در  ــا حضورش ــد ت ــام می ورزیدن ــم اهتم ــه ه ــوری ک ــه ط ــد ب ــوردار ش ــاده ای برخ فوق الع
ــا  ــت هلندی ه ــان موقعی ــن می ــد. در ای ــعه دهن ــه آن را توس ــم این ک ــد و ه ــظ کنن ــه حف منطق
ــارت  ــا از تج ــام هلندی ه ــن ای ــه سانســون در ای ــه گفت ــاد، ب ــف نه ــه ضع ــارس رو ب در خلیج ف
ــه  ــود را ب ــاره خ ــه مال التج ــدند ک ــی می ش ــر راض ــدند، و کم ت ــان می ش ــار زی ــران دچ ــا ای ب
ایــران بیاورنــد. )سانســون، ص 188( فلــور نیــز تصریــح می کنــد کــه تجــارت ســودآور شــرکت 
ــا در  ــترش ناآرامی ه ــا گس ــان ب ــال 1720 و هم زم ــدود س ــران از ح ــا ای ــد ب ــرقی هلن ــد ش هن
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ایــن ســرزمین بــه ســبب حمــات طوایــف افغــان، بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد و دیگــر رونــق 
ــا  ــون هلندی ه ــده 17 چ ــر س ــد: در اواخ ــو می گوی ــه...، ص 66( بلگری ــور، تاریخچ ــت. )فل نیاف
ــود را در  ــار خ ــهرت و اعتب ــد، ش ــراز می کردن ــدی را اب ــر بی ح ــرور و تکب ــارس غ در خلیج ف
ــی  ــد در عرصــه بین الملل ــو، ص 52( هلن ــد و دچــار ضعــف شــدند. )بلگری آ ن جــا از دســت دادن
نیــز از ســال های پایانــی ســده هفدهــم بــه تدریــج قــدرت و اعتبارخویــش را از دســت داد کــه 
ــر  ــان بی تأثی ــرب جه ــرق و غ ــدی در ش ــرکت های هلن ــوذ ش ــه نف ــش دامن ــم در کاه ــن ه ای
ــل  ــد در برزی ــی هلن ــرکت هندغرب ــتعمرات ش ــده مس ــن س ــان ای ــل از پای ــه قب ــوده، چنان ک نب
ــو، ص  ــد. )بارن ــی ها درآمدن ــرف انگلیس ــه تص ــم ب ــی ه ــد و برخ ــب کردن ــا تصاح را پرتغالی ه
ــا  ــود، آن ه ــده ب ــف ش ــارس تضعی ــا در خلیج ف ــت هلندی ه ــه موقعی ــان ک ــن زم 97-96( در ای
بیش تــر در اندونــزی و بــه ویــژه جــاوه تمرکــز کردنــد تــا جایــی کــه توانســتند بــر مــردم ایــن 

ــد. )ریکلفــس، ص 137( ــل کنن ــزرگ حاکمیــت خویــش را تحمی ــره ب جزی
ــظ  ــارس حف ــود را در خلیج ف ــت خ ــتند موقعی ــا توانس ــا هلندی ه ــه ب ــی ها در مقایس  انگلیس
کننــد چون کــه نســبت بــه ســایر اروپاییــان در منطقــه، رابطــه انعطاف پذیرتــری بــا قدرت هــای 
ــی ها  ــرای انگلیس ــده ب ــن فای ــن بیش تری ــان متضم ــول زم ــورد در ط ــن م ــتند. ای ــی داش محل
بــود. بایــد تأکیــد شــود کــه شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس در اوایــل درصــدد آن بــود تــا تــاش 
ــد،  ــد و از تعهــدات سیاســی دور بمان ــف تجــارت کن ــًا وق ــارس عمدت ــد و خلیج ف خــود را در هن
ولــی بــه زودی ایــن شــرکت متوجــه شــد کــه بعضــی تعهــدات سیاســی بــرای تســهیل امــور 
تجــاری ضــروری اســت. بــه دنبــال آن انجــام مذاکــرات، انعقــاد پیمان هــای سیاســی و کســب 
امتیــازات بخــش مهمــی از وظایــف انگلیســی ها را در منطقــه تشــکیل مــی داد. گرچــه گاه برخــی 
ــا ســودمند  ــده آن ه ــای آین ــرای ادعاه ــز ب ــا نی ــی همین ه ــو می شــدند، ول ــازات لغ ــن امتی از ای

بودنــد. )امیــن، ص 41-42(
ــد وجــود داشــت،  ــن شــرکت های هندشــرقی انگلیــس و هلن ــه بی ــی ک ــا همــه اختافات  ب
ایــن دو درســال 1688 بــا هــم متحــد شــدند تــا بتواننــد از توســعه نفــوذ فرانســه درخلیج فــارس 
ــود.  ــع انگلیســی ها ب ــه نف ــه ب ــز در منطق ــه چی ــم هم ــر ســده هفده ــد. در اواخ ــری کنن جلوگی
ــه تقاضاهــای  ــدون توجــه ب ــه در ســال 1699 شــاه ســلطان حســین، حاکــم صفــوی، ب از جمل
ــل  ــام در مقاب ــن ای ــت. در ای ــی ها می پرداخ ــت از انگلیس ــه حمای ــر ب ــدی بیش ت ــرکت هلن ش
اقتــدار اعــراب مســقط، هلندی هــا عقب نشــینی کردنــد. قــدرت ایــن اعــراب چنــان افزایــش یافته 
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ــارس،  ــه کشــتی رانی خلیج ف ــق حمــات گســترده ب ــا از طری ــت آن ه ــم آن می رف ــه بی ــود ک ب
ــف  ــن رو، در ســال 1708 شــرکت های مختل ــن ســازند. ازای ــرای تجــارت ناام ــه را ب ــن منطق ای
تجــاری انگلیــس باهــم متحــد شــدند تــا بتواننــد در برابــر تهدیــدات راه زنــان دریایــی از نفــوذ 
خویــش در خلیج فــارس دفــاع کننــد. در ایــن زمــان دزدی دریایــی محــدود بــه اعــراب مســقط 
نبــود، اروپاییــان نیــز گروه هــای منظمــی بــرای راهزنــی دریایــی تشــکیل داده بودنــد. )ویلســن، 

ص 226-195( کــه بحــث دربــاره آن مجــال دیگــری می طلبــد.

نتیجه
ــادی  ــم می ــده هفده ــول س ــه در ط ــت گرچ ــوان گف ــت می ت ــه گذش ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
انگلیســی ها و هلندی هــا بــه ســبب رقابتــی کــه بــا هــم داشــتند، هرگــز نتوانســتند آن تســلطی 
ــا  ــد. ب ــت آورن ــه دس ــتند ب ــارس داش ــه خلیج ف ــانزدهم در منطق ــرن ش ــا در ق ــه پرتغالی ه را ک
ایــن حــال، مــدت بیش تــری از قــرن هفدهــم هلندی هــا در زمینــه امــور مالــی و تجــاری ایــن 
ــتند.  ــت داش ــل را در دس ــکار عم ــًا ابت ــدند و عمدت ــان ش ــر نمای ــی ها فعال ت ــه از انگلیس ناحی
انگلیســی ها همــواره در صــدد آن بودنــد تــا هــم بــه واســطه آزادی عملــی کــه بــه بازرگانــان 
ــا تفــوق هلندی هــا  ــر از تولیــدات خــود، ب ــد و هــم از طریــق بهــره وری بیش ت خویــش می دادن

مقابلــه کننــد کــه ســرانجام در اواخرایــن ســده بــر آن هــا پیشــی گرفتنــد.
ــود  ــاع خ ــاری آزاد اتب ــای تج ــی فعالیت ه ــارس حام ــه خلیج ف ــگام ورود ب ــی ها از هن  انگلیس
شــدند. بدین معنــا کــه عــاوه بــر شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس، بازرگانــان ایــن کشــور نیــز خارج 
از مقــررات ایــن شــرکت می توانســتند در ناحیــه خلیج فــارس بــه دادوســتد بپردازنــد. حــال آن کــه 
امــور بازرگانــی هلندی هــا در ایــن منطقــه در انحصــار شــرکت هندشــرقی هلنــد بــود و بــه تجــار 
هلنــدی اجــازه داده نمی شــد کــه بــه طــور مســتقل در خلیج فــارس مشــغول فعالیت هــای تجــاری 
شــوند، آن هــا ملــزم بودنــد کــه تحــت نظــارت و چارچــوب ایــن شــرکت کار کننــد. هم چنیــن آغــاز 
ورود انگلیســی ها بــه حــوزه خلیج فــارس غالبــاً از طریــق اقدامــات دیپلماتیــک آنــان بــود، آن هــا 
بــه منظــور تــداوم حضورشــان در ایــن ناحیــه بــرای این گونــه اقدامــات نیــز اهمیــت خاصــی قائــل 
بودنــد. امــا هلندی هــا بــه امــور دیپلماتیــک کم تــر توجــه داشــتند کــه شــاید همیــن امــر دارای 
بیش تریــن تأثیــر بــوده تــا آن هــا بــه تدریــج از عرصــه رقابــت در خلیج فــارس، بــه عقــب رانــده 

شــوند و دامنــه نفــوذ انگلیســی ها در منطقــه گســترش یابــد.
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