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رقابت شرکتهای تجاری هلند و انگلیس در خلیجفارس
(سده  11ق 17/م)
چکیده

عبداهلل همتی گلیان

اروپاییــان مدتهــا تــاش میکردنــد در امــور تجــاری نواحــی شــرقی بــه طــور
مســتقیم دخالــت کننــد؛ تــا اینکــه در ســده شــانزدهم میــادی ،پرتغالیهــا موفــق
شــدند بیــن آســیا و اروپــا نوعــی تجــارت انحصــاری برقــرار نماینــد و منافــع تجــاری
کــه پیــش از آن نصیــب مســلمانان میشــد را از آن خــود کننــد .بــا ایــن حال ،ســلطه
پرتغالیهــا بــر حــوزه تجــاری شــرق و منطقــه خلیجفــارس در ســده هفدهــم پایداری
خویــش را از دســت داد و توســط هلندیهــا و انگلیســیها بــه چالــش کشــیده
شــد .در واقــع بــه دنبــال جریــان اصــاح دیــن ،پراکندگــی قــدرت و تنــش سراســر
اروپــا را فراگرفــت ،پــس از کاتولیکهــا ،قدرتهــای پروتســتان هماننــد انگلســتان
و هلنــد نیــز بــرای سیاســت توجــه بــه مناســبات تجــاری میــان اروپــا بــا ســایر نواحی
جهــان بــه ویــژه شــرق اهمیــت خاصــی قائــل شــدند .در نتیجــه ایــن دو قــدرت
در ســده هفدهــم در زمینــه فعالیتهــای تجــاری در شــرق و ناحیــه خلیجفــارس
بــر پرتغالیهــای کاتولیــک فائــق آمدنــد .پــس از آن شــرکتهای تجــاری هلنــد
و انگلیــس در خلیجفــارس بــه رقابــت پرداختنــد .چگونگــی ورود شــرکتهای
هلنــدی و انگلیســی بــه شــرق و خلیجفــارس و اســتقرار آنهــا در ایــن منطقــه ،و
نیــز شــباهتها و تفاوتهایــی کــه ایــن دو شــرکت در حــوزه فعالیتهــای تجــاری
بــا هــم داشــتند از مســائل عمــده مطــرح در ایــن مقالهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــه
روش توصیفی-مقایس ـهای رقابتهــای شــرکتهای هنــد شــرقی هلنــد و انگلیــس
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و خاطرنشــان شــده کــه ســرانجام چگونــه در ایــن میــدان
رقابــت ،انگلیس ـیها پیشــی گرفتنــد و هلندیهــا حریــف آنهــا نشــدند.
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بــا توجــه بــه اینکــه رقابــت شــرکتهای تجــاری هلنــد و انگلیــس بخشــی از
رویدادهایــی بــوده کــه از رهگــذر آنهــا اروپاییــان بــر مســلمانان فائــق آمدنــد .بهتــر آن اســت
کــه بــه چش ـمانداز گســتردهتر و زمینــه تاریخــی وســیعتر موضــوع مــورد بحــث اشــاره شــود؛
زیــرا بــرای تشــریح پدیدههــای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی نمیتــوان آنهــا را از بســتر
تاریخیشــان منقطــع کــرد .بایــد خاطرنشــان شــود جریــان تســلط کشــورهای اروپایــی بــر
ســرزمینهای اســامی ،بــه طــور متغیــر و بــه مــدت ســه یــا چهــار قــرن بــه وقــوع پیوســته
کــه بخشــی از ایــن جریــان مربــوط بــه فعالیتهــای تجــاری آنهــا در ســرزمینهای شــرقی
بــوده اســت .در ســدههای میانــه ،برتــری مســلمانان در زمینههــای مختلــف بــرای غــرب
مســیحی بســیار آزاردهنــده بــود کــه ســرانجام بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت بــه واکنــش
نظامــی دامن ـهداری ،کــه از آن تعبیــر بــه جنگهــای صلیبــی میشــود ،دســت زد .بــه واســطه
ایــن جنگهــا بخــش اعظــم ســواحل شــرقی مدیترانــه بــه مهاجرنشــینهای مســیحی تبدیــل
شــد بــه طــوری کــه تســهیالتی فراهــم آمــد تــا دولتشــهرهای ایتالیایــی از قبیــل ونیــز ،جنــوا
و پیــزا بتواننــد در سرتاســر مدیترانــه بــه فعالیتهــای تجــاری بپردازنــد و در جســتجوی
تولیــدات آســیایی باشــند تــا آنهــا را در اروپــای غربــی بــه فــروش برســانند .ایــن دولتشــهرها
در زمینــه تجــاری بــا نوعــی انحصــار مواجــه بودنــد کــه نمیتوانســتند آن را بشــکنند .اگــر
آنهــا فلفــل ،جوزهنــدی ،زنجبیــل ،دارچیــن ،گل میخــک ،ابریشــم ،شــکر و قهــوه بــرای فــروش
میخواســتند بــرای دریافــت ایــن کاالهــا بایــد بهــای زیــادی را بــه بازرگانــان و واســطههای
مســلمان میپرداختنــد (Hunter،v.1،pp.29-30).از ایـنرو ،تجــار و بازرگانــان اروپایــی زمانــی
طوالنــی بــود کــه آرزو داشــتند راهــی را بــرای دسترســی مســتقیم بــه کاالهــای شــرقی
پیــدا کننــد تــا دســت واســطههای مســلمان را قطــع نماینــد و بــه ســود فراوانــی برســند ،کــه
ســرانجام ایــن آرزو در اواخــر ســده  15میــادی تحقــق یافــت.
در ســده ســیزده میــادی اروپاییــان درصــدد برآمدنــد تــا بــرای برقــرار کــردن ارتبــاط
مســتقیم بــا شــرق بهگون ـهای جهــان اســام را از طریــق شــمال ،یعنــی از مســیر ارمنســتان،
کریمــه و قفقــاز دور بزننــد؛ ولــی پــس از توســعه قــدرت تــرکان عثمانــی بــه ویــژه در قــرن
پانــزده میــادی ،کــه بــه صــورت تهدیــد جــدی بــرای تجــارت غربیهــا در مدیترانــه نمایــان
گشــت ،گرچــه ایــن طــرح عملــی نشــد ،بااینحــال آنــان بــدون ناامیــدی بــه تــاش خویــش
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ادامــه دادنــد تــا بــدون واســطه بــه کاالهــای شــرقی دســت یابنــد (Ibid،v.1،p.17) .بــرای
مثــال در ســال  1482پــدرو دکوویلهــام 1پرتغالــی از راه مصــر و دریــای ســرخ بــه هندوســتان
رســید ،ولــی چــون در ایــن مســیر تــرکان عثمانــی مشــکالت زیــادی بــه وجــود آوردنــد ،پــس
از آن پرتغالیهــا توجــه خــود را بــه مســیر دریایــی معطــوف کردنــد( .قائممقامــی ،ص )457
ســرانجام کاوشهــای پرتغالیهــا ،پــس از ســالها حرکــت در امتــداد ســواحل جنوبــی افریقــا
نتیجــه داد .هانــری پرتغالــی معــروف بــه هانــری دریانــورد ســعی فراوانــی کــرد تــا بــا دور زدن
افریقــا و ورود بــه اقیانــوس هنــد همــه را غاغلگیــر کنــد ،امــا ایــن بــار تلمــی دیــاز پرتغالــی
بــود کــه در ســال  1488میــادی خــودش را بــه دماغــه امیــد نیــک رســاند .آنــگاه واســکودگاما
پرتغالــی در ســال  1497از طریــق ایــن دماغــه راه هنــد و شــرق را کشــف کــرد و در 1498
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 آســیبهای احتمالــی
راههــای خشــکی و آبــی کــه از ایتالیــا تــا مصــر ،عربســتان و ایــران میگذشــت رهایــی یابنــد.
نتایــج اقتصــادی کشــف ایــن راه ،بــه مــدت حــدود یــک قــرن بــرای اروپــا مفیدتــر از پیامدهایــی
بــود کــه از دســتیابی بــه قــاره امریــکا عایــد شــده بــود( .دورانــت )237/6،در هرحــال ،در
ســده پانــزده میــادی بــا پیشــرویهای تــرکان عثمانــی در ناحیــه مدیترانــه و نیــز واقعــه
کشــف قــاره امریــکا ،اروپــای غربــی بــه طــرف غــرب و اقیانــوس اطلــس توســط اســپانیاییها
و بــه ســمت شــرق و اقیانــوس هنــد بــه وســیله پرتغالیهــا راه پیــدا کــرد ،در پــی ایــن وقایــع از
انــزوا و حاشــیهای زیســتن خــارج گردیــد و بــه تدریــج بــه تمدنــی مرکــزی و برتــر مبــدل شــد.
بایــد یــادآوری کــرد در پــی ســقوط نظــام فئودالــی و نیــز وقــوع جریــان اصــاح دیــن
در اروپــا ،بیثباتــی ایــن ســرزمین را فراگرفــت بــه طــوری کــه هیــچ دولتــی بــه تنهایــی در
موقعیتــی قــرار نداشــت کــه بتوانــد بــا اعمــال قــدرت فائقــه ثبــات و پایــداری را بــرای مدتــی
طوالنــی در اروپــا تأمیــن نمایــد .لــذا ایــن عــدم تــوازن و نااســتواری حکومتهــا بــه بــروز
مناقشــات و رقابتهــای دامنــهداری انجامیــد کــه اوج ایــن وضعیــت در ســده هفــده بــود؛ از
ایـنرو ،موضــوع بحــث بــه ایــن ســده اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن قــرن همزمــان چندیــن
قــدرت اروپایــی بــر ســر نظــام تجــارت جهانــی بــا یکدیگــر طــوری رقابــت داشــتند کــه
1.Pedro de Covilham.
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پیامــد آن تشــدید تنــش و بینظمــی در اروپــا بــود .بــا توجــه بــه وجــود ســاختار چندقطبــی
در اروپــای ســده هفدهــم ،سیاســت قدرتهــا ایــن بــود کــه در تنظیــم روابــط تجــاری بــا
شــرق بیشتــر دخالــت کننــد ،چیــزی کــه بــه مناقشــات بیپایــان بیــن آنهــا انجامیــد .در
ایــن دوره کشــورهایی نظیــر هلنــد و انگلســتان بــرای مبــادالت تجــاری و فــروش کاالهــای
شــرقی بیشتریــن 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
حــوزه تجــارت و اقتصــاد از اروپــا بــه ســمت بخشهــای دیگــر جهــان بــوده اســت.
در مــورد ادبیــات و پیشــینه ایــن موضــوع ،بایــد گفــت کــه بــه زبــان فارســی آثــار
متعــددی چــه بهصــورت کتــاب یــا مقالــه چــاپ شــده کــه بــه عنــوان مثــال میتــوان از
کتــاب خلیجفــارس نوشــته ســرآرنولد ویلســن کــه توســط محمــد ســعیدی بــه فارســی
برگردانــده شــده ،ونیــز از مقاله»موقعیــت ویــژه اقتصــادی -تجــاری جزیــره کیــش در تاریــخ»
از بیــژن اســدی کــه در کتــاب مجموعــه مقــالات خلیجفــارس فرهنــگ و تمــدن چــاپ
شــده ،یــاد کــرد .امــا شــاید اثــر مهــم در ایــن زمینــه کتــاب منافــع بریتانیــا در خلیجفــارس
اثــر عبداالمیرامیــن ،محقــق عــرب ،باشــد کــه وی ســالها دربــاره حضــور انگلیســیها در
خلیجفــارس پژوهــش کــرده ونیــز در ایــن بــاره بــه مقالــه «تاریخچــه فعالیتهــای تجــاری
کمپانــی هنــد شــرقی هلنــد در جزیــره خــارک» از ویلــم فلــور ،پژوهشــگر هلنــدی ،کــه در مــورد
فعالیتهــای هلندیهــا در خلیجفــارس بــه تحقیــق پرداختــه ،اشــاره کــرد .در هــر حــال،
باوجــود آثــار زیــادی کــه در ایــن زمینــه نوشــته شــده ،ولــی در آنهــا عمدتــ ًا فعالیتهــای
تجــاری هرکــدام از دو کشــور هلنــد و انگلیــس در خلیجفــارس بــه طــور جداگانــه بررســی شــده
و دربــاره رقابــت ایــن دو کشــور و مقایســه امــور تجاریشــان در ناحیــه ،و نیــز بیــان مشــابهتها
و تمایزاتشــان مطالــب شــایان توجهــی بــه چشــم نمیخــورد .در ایــن مقالــه ،ســعی شــده تــا از
طریــق مقایســه کــردن بــه تفاوتهــا و شــباهتهای شــرکتهای تجــاری انگلیــس و هلنــد
در خلیجفــارس پرداختــه شــود .در واقــع پــس از بررســی نوشــتههای موجــود در ایــن زمینــه ،از
آنهــا طــوری اســتفاده شــده کــه جســتاری جدیــد و غیرتکــراری ارائــه گــردد .راجــع بــه اهمیــت
موضــوع ،همیــن بــس کــه اشــاره شــود اگــر ایــن رقابتهــا را در چارچــوب یــک ســامانه نوعــی
ورودی در نظــر بگیریــم ،میشــود گفــت خروجــی آن تســلط سیاســی و اقتصــادی انگلیــس در
ناحیــه خلیجفــارس بــوده کــه هنــوز منطقــه از تأثیــرات آن رهایــی نیافتــه اســت .همچنیــن
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ایــن فعالیتهــای تجــاری اروپــا در شــرق ،توســط برخــی مرحلــه نخســت اســتعمار و گســترش
اقتصــاد جهانــی نظــام ســرمایهداری تلقــی شــده ،و ســرآغاز نوعــی وابســتگی شــرق بــه غــرب
نیــز از همیــن زمــان بــوده کــه از ایــن جهــت نیــز قابلتوجــه اســت.
خلیجفارس مطمح نظر غربیها

خلیجفــارس از گذشــتههای دور بــه مثابــه پلــی بیــن آســیا و اروپــا و بــه عنــوان آب راه
تجــاری شــرق و غــرب مــورد توجــه قدرتهــای بــزرگ بــوده اســت .ســاکنان نواحــی حاشــیه
خلیجفــارس از ایــن آب راه بــا یکدیگــر و نیــز بــا ســایر اقــوام و ملتهــا دادوســتد تجــاری
داشــتند ،بــه ویــژه آنکــه بعضــی از جزایــر و بنــادر آن ماننــد ســیراف ،بصــره ،کیــش ،قشــم و
هرمــز از مراکــز عمــده تجــاری منطقــه بودنــد و هرکــدام در زمینه تجارت ســابقهای از شــکوفایی
و رونــق داشــتند .بــا عنایــت بــه چنیــن موقعیــت و پیشــینهای بــود کــه غربیهــا بــه خصــوص
پــس از رنســانس بــه ایــن ناحیــه روی آوردنــد .در ایــن ایــام ،آنهــا بــرای انبســاط و گســترش
تجــارت اهتمــام ویــژهای داشــتند ،و تــا مدتهــا شــرق نیــز بیشتــر بــه خاطــر ادویــهاش
مــورد توجــه آنــان بــود .چــون کــه اروپاییــان بــه وســیله ادویههایــی مثــل فلفــل ،زنجبیــل،
دارچیــن ،زیــره ،زعفــران و غیــره گوشــت و برخــی چیزهــای دیگــر را بــرای مدتــی طوالنــی از
فســاد مصــون نگــه میداشــتند .همچنیــن بــا ادویــه طعــم و مــزه غذاهــا را تغییــر میدادنــد.
عــاوه بــر ایــن ،از آنهــا بــه عنــوان مــواد اولیــه بســیاری از داروهــا در کارگاههــای داروســازی
اســتفاده میکردنــد .ازای ـنرو ،ادویــه در میــان اروپاییــان اهمیــت خاصــی داشــت .بــرای آنــان
هیــچ هدی ـهای مهمتــر و ارزندهتــر از ادویــه نبــود ،میــزان موجــودی ادویــه اشــخاص شــأن،
شــوکت و اعتبــار آنهــا را مشــخص میکــرد ،ثــروت اغنیــا نیــز بــر اســاس موجــودی ادویــه
آنــان محاســبه میشــده اســت( .گاردنــر ،ص 24؛  )Miller،p.10چــون خلیجفــارس یکــی از
مســیرهای اصلــی انتقــال ادویــه بــه اروپــا بــود ،ایــن منطقــه موردتوجــه غربیهــا قــرار گرفــت.
در گذشــته کاالهــای پرارزشــی ماننــد ابریشــم ،مرواریــد و ســنگهای گرانبهــا کــه از
مناطــق مختلــف آســیا بــه اروپــا حمــل میشــد در غــرب چنیــن مشــهور شــده بــود کــه ایــن
کاالهــا از ســرزمینی بــه نــام هنــد بــه دســت میآیــد .اینگونــه اجنــاس از دو راه تجــاری
متــداول آن روز حمــل میشــد :یکــی راه زمینــی معــروف بــه جــاده ابریشــم و دیگــری مســیر
دریایــی کــه بــه راه ادویــه معــروف بــود .در آن زمــان کــه مســألهای بــه نــام نفــت و انــرژی در
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جهــان مطــرح نبــوده ،عمدت ـ ًا راههــا و مناســبات بازرگانــی دارای اهمیــت بــوده و خلیجفــارس
نیــز بــه ســبب برخــورداری از موقعیــت ویــژه تجــاری چنــان اهمیتــی داشــته کــه آلبوکــرک
پرتغالــی گفتــه در ســمت هنــد سـهنقطه تجــاری کلیــدی وجــود دارد :مــاالکا در انتهــای تنگــه
ســنگاپور ،عــدن واقــع در مدخــل تنگــه دریــای ســرخ و هرمــز درتنگــه خلیجفــارس ،ولــی
هرمــز از همــه مهمتــر اســت .اگــر پادشــاه پرتغــال ایــن س ـهنقطه را در دســت داشــته باشــد
میتوانــد ادعــا کنــد کــه صاحــب همــه جهــان اســت( .ویلســن ،ص  79و  )175در هــر حــال
پرتغالیهــا ،انگلیس ـیها و هلندیهــا دریافتــه بودنــد بــرای کشــوری کــه بخواهــد در اقیانــوس
هنــد تجــارت خــود را بســط دهــد ،تســلط بــر خلیجفــارس اهمیــت فوقالعــادهای دارد ،بدیــن
منظــور آنهــا بــه ویــژه هلندیهــا و انگلیسـیها بــرای مدتــی طوالنــی در منطقــه بــا همدیگــر
بــه کشــمکش و رقابــت پرداختنــد.
مدتهــا بــود کــه پرتغالیهــای کاتولیــک بیوقفــه در اندیشــه در اختیــار گرفتــن راههــای
تجــاری شــرق بودنــد ،از جملــه در ســالهای نخســت قــرن شــانزده میــادی ،آلبوکــرک در
خلیجفــارس و اقیانــوس هنــد بــه شناســایی مناطــق مهــم پرداخــت تــا پرتغالیهــا آنهــا
را تصاحــب کننــد .ایــن نواحــی کلیــدی عبــارت از بندرگــوا ،مــاالکا و هرمــز بودنــد کــه در
ســالهای  1508تــا  1511بــر آنهــا اســتیال یافتنــد(Hunter،v.1،pp.126-128) .بدینســان،
پرتغالیهــا نخســتین اروپاییانــی بودنــد کــه بهطــور مســتقیم و بــدون واســطه مســلمانان بــر
تجــارت پرســود کاالهــای شــرقی دســت یافتنــد و تقریبـ ًا دســت بازرگانــان مســلمان را از ایــن
کاالهــا کوتــاه نمودنــد و در نیمــه نخســت ســده شــانزدهم میــادی ســلطه خویــش را بــر
خلیجفــارس و اقیانــوس هنــد اعمــال کردنــد .ایــن نفــوذ بــه واســطه دونــاوگان عمــده آنهــا
انجــام میگرفــت :یکــی هرمــز و گــذرگاه دریــای ســرخ را در اختیــار داشــت و دیگــری در امتــداد
ســواحل هنــد بــه گشــت زنــی میپرداخــت .بایــد یــادآوری شــود قبــل از تســلط پرتغالیهــا
برهرمــز ،آنجــا مرکــز حاکــم الربــود( .تاورنیــه ،ص  )681و در میــان کاالهــای صادراتــی و
وارداتــی منطقــه نیــز ســه مــورد اهمیــت ویــژهای داشــتند :مرواریــد خلیجفــارس ،ابریشــم چیــن
و ایــران ،و ادویــه هنــد .مرکــز ثقــل تجــاری هــم گاهــی در مغــرب خلیجفــارس ،زمانــی در
شــمال و مدتــی نیــز در شــرق آن بــود( .اســدی ،ص )57
پرتغالیهــا عــاوه بــر دس ـتیابی بــه فرصتهــای تجــاری در شــرق ،بــرای فعالیتهــای
تبشــیری در ایــن منطقــه نیــز اهمیــت خــاص قائــل بودنــد .مدتهــا 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 پرتغالیهــا را دوچنــدان کــرد ،زیــرا آنهــا معتقــد بودنــد
کــه یــک حکومــت مســیحی قدرتمنــد در مشــرق زمیــن وجــود دارد کــه اگــر بــا آن متحد شــوند
میتواننــد بــر تــرکان عثمانــی و مســلمانان فائــق آینــد .آلبوکــرک کــه کاتولیــک متعصبــی بــود
بــه ســبب پیشــرفتهای تــرکان عثمانــی در نواحــی مســیحی بــا مســلمانان بــه شــدت دشــمنی
میورزیــد .وی بــا تصــرف هرمــز بــه زعــم خویــش میخواســته تــا رســالت دینــی خــود را
کــه همــان کمــک بــه ظهــور پرســترجان بــوده ،بــه طــور مطلــوب بتوانــد بــه انجــام برســاند.

)(Hunter،v.1،p.78

گرچــه قــرن شــانزده میــادی دوره ســلطه بیچونوچــرای پرتغالیهــای کاتولیــک
در آبهــای مناطــق شــرقی بــود ،ولــی ســرانجام توســط قدرتهــای پروتســتان یعنــی
هلنــد و انگلســتان بــه مبــارزه طلبیــده شــد .البتــه زمینــه چنیــن چالشــی را خــود پرتغالیهــا
پدیــد آورده بودنــد ،چــون آنهــا بیــش از آنکــه از اســتعداد و لیاقــت بــرای امــور تجــاری
برخــوردار باشــند بــه لحــاظ دینــی تعصبآمیــز و افراطــی عمــل میکردنــد .بــرای مثــال
آنــان بــه جــای همــکاری و رفتــار مســالمتآمیز بــا ایرانیــان ،درصــدد برمیآمدنــد آییــن
آنهــا را تحقیــر نماینــد و بــه فعالیتهــای تجاریشــان آســیب وارد کننــد .از جملــه آنــان
را مجبــور میکردنــد کــه کاالهــای خــود را از تجارتخانههــای پرتغالیهــا بخرنــد ،یــا
درزمینــه حملونقــل از کشــتیهای آنهــا اســتفاده کننــد .اجــرای ایــن سیاس ـتها بــود کــه
حاکمــان ایــران از پرتغالیهــا ناراضــی شــدند و بــرای از بیــن بــردن ســلطه پرتغالیهــا در
خلیجفــارس ،از حضــور ســایر غربیهــا از قبیــل شــرکتهای هنــد شــرقی انگلیــس و هلنــد
اســتقبال کردنــد( .ویلســن ،ص  )144-145انگلیســیها و هلندیهــا بعــد از پایــان دادن
بــه برتــری ســلطه پرتغالیهــا در خلیجفــارس ،خودشــان بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد
کــه ســرانجام ایــن کشــمکشها بــا تفــوق نفــوذ انگلیســیها بــر منطقــه خاتمــه یافــت.
بــد نیســت یــادآوری شــود کــه آییــن پروتســتان در حــدود نیمــه ســده شــانزده از طریــق
آلمــان ،ژنــو و فرانســه بــه هلنــد راه یافــت و پــس از چنــدی در ایــن ســرزمین گســترش
چش ـمگیری یافــت .در انگلســتان نیــز بــه دنبــال کشــمکشهای طوالنــی بیــن کاتولیکهــا
و پروتســتانها ســرانجام از نیمــه دوم ســده مزبــور پروتســتانها بــه برتــری دســت یافتنــد.
(دورانــت 683-684/6،و  )743-745پروتستانیســم عــاوه بــر بزرگداشــت کار و فعالیــت،
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بــرای دارایــی و ثــروت نیــز احتــرام قائــل بــود .همچنیــن بااینحــال نظریــه کــه دولــت و
روحانیــان بایــد در امــور تجــاری دخالــت کننــد ســخت مخالــف بــود ،ازایــن رو مــورد اســتقبال
طبقــه بازرگانــان قــرار گرفــت( .وبــر ،ص  24و )88
راهیابی شرکتهای تجاری هلند و انگلیس به نواحی شرقی و خلیجفارس

در عصــر رنســانس و پیــش از انقــاب صنعتــی ،بــرای اروپاییــان امــور تجــاری و راههــای
بازرگانــی موضوعــات خیلــی مهمــی بودنــد بــه طــوری کــه بــه درگیریهــا و سیاســتهای
بســیاری از حکومتهــا شــکل میدادنــد .تــا مدتهــا اســپانیا و پرتغــال ،دو کشــور کاتولیــک
جنــوب غربــی اروپــا ،اهتمــام میورزیدنــد کــه مســیرهای جدیــدی بــه ســوی شــرق کشــف
نماینــد تــا بــه طــور مســتقیم و بــدون واســطه مســلمانان بتواننــد بــا مناطــق شــرقی رابطــه
تجــاری برقــرار کننــد کــه ســرانجام پرتغالیهــا بــه آن دســت یافتنــد .آنــگاه هلنــد و انگلیــس،
قدرتهــای پروتســتان شــمال غربــی اروپــا ،درصــدد کســب چنیــن موقعیتــی برآمدنــد.
بــرای مدتــی انگلیس ـیها و هلندیهــا از قــدرت اســپانیا و بهویــژه اقدامــات فیلیــپ دوم،
حاکــم مقتــدر ایــن کشــور ،در اضطــراب و نگرانــی بــه ســر میبردنــد .در ســده شــانزدهم
میــادی خاصــه نیمــه دوم آن ،اســپانیا قــدرت برتــر اروپــا بــود .در ایــن زمــان انگلیــس نیــز
رقیــب قدرتمنــدی بــرای اســپانیا بــه شــمار نمیآمــد ،امــا از هنگامــی کــه در ســال 1588
اســپانیا در حملــه دریایــی بــه انگلســتان بــه ســبب طوفــان شــدید ،بــه ســختی شکســت خــورد،
انگلیســیها بــه شــهرت رســیدند .مهمتــر آن بــا مــرگ فیلیــپ دوم در ســال  1598قــدرت
نماییهــای اســپانیا نیــز کاهــش یافــت ،در نتیجــه ســایر کشــورهای اروپایــی از قبیــل انگلیــس
و هلنــد کــه اکنــون در زمینــه گســترش فعالیتهــای بازرگانــی ،بــا محدودیتهــای ناشــی
از تهدیــدات اســپانیا مواجــه نبودنــد ،وارد میــدان تجــارت فراناحیـهای شــدند و مناطــق شــرقی
بــرای آنهــا بســیار بااهمیتتــر از ســایر نقــاط جهــان جلــوه مینمــودHunter،vol.1،p.225( .؛
گاردنــر ،ص )27
هلندیهــا از دیربــاز در زمینــه فعالیتهــای تجــاری شــهرت داشــتند .آنهــا دارای
ایــن اســتعداد بودنــد کــه وارد عرصــه رقابــت تجــارت شــرقی شــوند ،چــون ایــن ســرزمین
کشتیســازان ماهــر و ملوانــان جســوری داشــت .همچنیــن هلندیهــا در آبهــا 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 میشــد .بــا توجــه بــه ایــن کمبــود اگــر در
ســایر کشــورها مــردم بخشــی از منابــع مالــی را در امــاک بــزرگ ســرمایهگذاری میکردنــد،
هلندیهــا عمدتــ ًا پسانــداز خویــش را در کشــتیرانی و فعالیتهــای تجــارت دریایــی
بــه کار میانداختنــد (Miller،p.14) .بازرگانــان هلنــدی از اواخــر ســده پانزدهــم میــادی
ادویــه شــرق و محصــوالت غیربومــی را از ســواحل پرتغــال وارد هلنــد میکردنــد .آنــان تــا
مدتهــا محصــوالت شــرقی را از پرتغالیهــا میخریدنــد و آنهــارا در سراســر اروپــای غربــی
میفروختنــد .پــس از آن کــه در ســال  1580میــادی پرتغــال ضمیمــه اســپانیا گردیــد،
بازرگانــان هلنــدی نمیتوانســتند بــا ســهولت در ســواحل پرتغــال بــه ادویــه آســیا دســت پیــدا
کننــد .ایــن موضــوع عالقــه آنهــا را بــه انتقــال مســتقیم ایــن ادویــه از شــرق افزایــش داد.
از قبــل برخــی از هلندیهــا توســط بازرگانــان پرتغالــی اســتخدام شــده و بــا آنهــا 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 37-38؛ گاردنــر ،ص  )24-25یکــی از هلندیهایــی کــه بــه همــراه پرتغالیهــا
بــه شــرق ســفر کــرده بــود لیــن اســکوتن 1نــام داشــت .وی کــه جغرافـیدان بــود در اواخــر دهــه
 1590دو اثــر ،کــه حاصــل تجربیــات ســفرش بــود ،منتشــر کــرد :یکــی دربــاره جهتهــای
کشــتیرانی در آبهــای شــرقی بــود و دیگــری گزارشهــای روزانــه او را در برداشــت کــه
حــاوی فهرســت کاملــی از متصرفــات پرتغالیهــا در شــرق بــود .وی نشــان داده بــود ادعــای
پرتغالیهــا مبنــی بــر اینکــه فاتــح شــرق و صاحــب کشــتیرانی و تجــارت در اتیوپــی ،هنــد،
عربســتان و ایــران هســتند بــا واقعیــت فاصلــه زیــادی دارد ،آنهــا در ایــن نواحــی بــا مجــوز
حاکمــان محلــی فقــط بــه برپایــی ایســتگاههای تجــاری اقــدام کردهانــد .نوشــتههای ایــن
جغرافـیدان هلنــدی بــه ســرعت بــه زبانهــای التینــی ،انگلیســی ،فرانســوی و آلمانــی ترجمــه
شــد .آنهــا بــرای اغلــب بازرگانــان اروپایــی چنــان جالــب بودنــد کــه ترغیــب میشــدند تــا
بــرای تجــارت بــه شــرق ســفرکنند(Miller،p.15) .
بایــد یــادآوری شــود کــه ســرزمین هلنــد ازحــدود نیمــه قــرن شــانزدهم میــادی تحــت
ســلطه اســپانیا درآمــده بــود ،هنگامــی کــه در ســال  1588قــوای دریایــی اســپانیا در عملیاتــی
1.Jan Huyghen Van Linschoten.
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بــر ضــد انگلســتان متحمــل شکســت ســختی شــد ،هلندیهــا جســارت خاصــی یافتنــد و
نیروهــای اســپانیایی را از سرزمینشــان بیــرون راندنــد( .گاردنــر ،ص  )25پــس از چنــدی در مــاه
مــارس ســال  1594نُــه بــازرگان هلنــدی درصــدد برآمدنــد شــرکت ســرزمینهای دوردســت را
در آمســتردام تأســیس کننــد تــا بتواننــد بــه منظــور دسترســی مســتقیم بــه کاالهــا و ادویــه
شــرق تجهیــزات و منابــع مالــی ســفردریایی را تأمیــن نماینــد .آنگاه در بهــار ســال 1595
ناوگانــی متشــکل از چهــار کشــتی بــه فرماندهــی فــردی بــه نــام کورنلــس هوتمــن 1،کــه
بــازرگان و هــم دریانــورد بــود ،آمســتردام را بــه ســوی هنــد شــرقی تــرک کــرد .هلندیهــا
بــرای ایــن ســفرهمانند پرتغالیهــا مســیردماغه مزبــور را برگزیدنــد تــا آنکــه پــس از حــدود
 15مــاه بحرپیمایــی در ســال  1596بــه بنتــام ،بنــدری واقــع در ســاحل شــمال غــرب جــاوه،
رســیدند(Miller.p.15) .
بدینترتیــب ،هلندیهــا بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات و رونــق بخشــیدن بــه تجــارت
فراناحیــهای و مناطــق دور دســت ناگزیــر شــدند کــه شــرکت بزرگــی دایــر کننــد .در ابتــدا
هــر کــدام از اســتانهای هلنــد بــه منظــور تجــارت در آســیا یــک شــرکت بازرگانــی تأســیس
کردنــد .ایــن شــرکتها در مناطــق شــرقی بــرای خریــد کاال بــا هــم بــه رقابــت میپرداختنــد
کــه ایــن قضیه ســبب میشــد تــا در نواحــی تولیــدی بهــای محصــوالت افزایــش یابــد؛ ازاینرو،
مجلــس هلنــد در ســال  1598پیشــنهاد کــرد کــه شــرکتهای تجــاری اســتانها بــا همدیگــر
ادغــام شــوند ،پــس از چهارســال ایــن پیشــنهاد عملــی شــد و مجموعــه بســیار بزرگــی بــه نــام
شــرکت هندشــرقی هلنــد پدیــد آمــد( .ریکلفــس ،ص  ) Hunter،vol.1،pp.237-238;39از
ســوی مجلــس هلنــد بــه ایــن شــرکت امتیازاتــی داده شــد ،از جملــه اینکــه در سراســر
آســیا میتوانســت از طریــق ســوگند وفــاداری ســرباز اســتخدام کنــد ،جنــگ بــه راه انــدازد،
اســتحکامات بســازد و قــرارداد منعقــد نمایــد .ایــن شــرکت پــس از مدتهــا فعالیــت در نواحــی
آســیای جنــوب شــرقی ،در ســال  1623بــه خلیجفــارس راه یافــت و از همیــن زمــان فعالیــت
خــودرا در ایــن منطقــه آغــاز کــرد( .فلــور ،ص 65؛ ریکلفــس ،ص )39
همانگونــه کــه پرتغالیهــا و هلندیهــا بــه منظــور راهیابــی بــه شــرق بــا عبــور از
دماغــه امیدنیــک از ســمت جنــوب امپراتــوری عثمانــی را دور زده بودنــد ،انگلیســیها ســعی
کردنــد تــا از جهــت شــمال ایــن امپراتــوری را دور بزننــد و از طریــق روســیه خودشــان را بــه
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  1562میــادی 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
 )107-108میتــوان گفــت کــه ارســال اینگونــه نامههــا ناشــی از دیپلماســی فعــال انگلیــس
در دوره حکومــت الیزابــت اول (حــک  )1558-1603بــوده اســت .ملکــه انگلیــس در ســال 1577
فرســتادهای را بــه مغــرب (مراکــش) فرســتاد تــا بــه منظــور فراهــم شــدن تســهیالت در ســواحل
مراکــش بــرای بازرگانــان انگلیســی ،بــا حاکــم آنجــا گفتگــو کنــد کــه نتیجـهاش دسـتیابی
انگلیس ـیها بــه پایگاهــی در آن ناحیــه بــود .همچنیــن در  1579شــخصی روانــه قســطنطنیه
(اســتانبول) ،مرکــز امپراتــوری عثمانــی کــرد تــا از تــرکان عثمانــی اجــازه بگیــرد کــه بازرگانــان
انگلیســی بتواننــد آزادانــه درلوانــت( 1نواحــی شــرقی مدیترانــه) بــه تجــارت بپردازنــد .بدینســان
انگلیس ـیها از مســیر مدیترانــه نیــز وارد آســیا شــدند(Hunter،vol.1،p.224) .
بایــد اشــاره شــود کــه بــه دنبــال فروکــش کــردن تهدیــدات اســپانیا ،ملکــه انگلیــس در
فرمانــی چنیــن خاطرنشــان کــرد:
بــه آنانــی کــه در امــور بازرگانــی آگاهنــد ایــن اجــازه داده میشــود تــا بتواننــد بــا ســرمایه
خــود بــه ســرزمینهای 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
شــرق شــرکتی بــه نــام شــرکت بازرگانــی لوانــت دایــر کردنــد(Hunter،vol.1، pp.225،229) .
ایــن شــرکت کاالهــای شــرقی را از واســطههای مســلمان ســرزمینهای شــرق مدیترانــه
همچــون شــام و فلســطین خریــداری مــی کــرد و بــه انگلســتان میبــرد ،امــا هلندیهــا کــه
زودتــر بــه ســرزمینهای شــرقی رســیده بودنــد ایــن کاالهــا را مســتقیم و بــدون واســطه و
بــا قیمتــی مناس ـبتر بــه بــازار اروپــا عرضــه میکردنــد؛ ازای ـنرو ،شــرکت بازرگانــی لوانــت
نتوانســت بــا هلندیهــا رقابــت کنــد و در معــرض ورشکســتگی قــرار گرفــت .بــرای جلوگیــری
از آن ،ســهامداران شــرکت درصــدد برآمدنــد تــا کاالهــای شــرقی را هماننــد هلندیهــا و
 .1لوانــت ( )Levantنامــی عمومــی اســت کــه بــرای اشــاره بــه کشــورهای ســواحل شــرقی مدیترانــه بــه کار
مـیرود و برگرفتــه از واژه فرنســوی  Leverبــوده کــه بــه معنــای محــل طلوع خورشــید اســت,vol.13,p.999.( .
(Encyclopaedia Britannica
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پرتغالیهــا بــدون واســطه وارد کننــد .بدینمنظــور 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  16اکتبــر  1599عــدهای از بازرگانــان را
کــه عالقمنــد بــه داشــتن ارتبــاط تجــاری مســتقیم بــا ســرزمینهای دور دســت شــرق بودنــد
بــه حضــور پذیرفــت ،و بــا درخواســت آنهــا موافقــت کــرد .بــه دنبــال آن ،موجودیــت شــرکت
هندشــرقی انگلیــس اعــام شــد( .گاردنــر ،ص  )25-26در آغــاز فعالیــت ایــن شــرکت چالــش
عمــده بــر ســر راه آن ،تجــارت پرتغــال و اســپانیا در شــرق بــود .انگلیســیها میخواســتند
حــق تجــارت کــردن در شــرق را از طریــق گفتگــو بــا اســپانیا اثبــات کننــد ،امــا ایــن کشــور
کاتولیــک بــا اســتناد بــه فرمــان پــاپ ،کــه در ســال  1493صــادر شــده بــود ،خاطرنشــان میکرد
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 ،انگلیسـیها در ســال  1601بــا
چهــار کشــتی کــه حامــل کاالهایــی از قبیــل قلــع ،ســرب ،آهــن و پارچههــای پشــمی بودنــد،
روانــه هنــد شــرقی شــدند(Miller،pp.16-17) .
بــه ســبب نهضــت اصــاح دیــن ،اروپاییــان گرفتــار اختالفــات شــدیدی شــده بودنــد .از
جملــه پرتغــال و اســپانیا بــه عنــوان حکومتهــای طــرفدار کاتولیــک در ســال  1580بــه
هــم پیوســتند ،در مقابــل هلنــد و انگلیــس بــه عنــوان دو قــدرت پروتســتان در اروپــا علیــه
اســپانیا و پرتغــال بــا یکدیگــر همــکاری میکردنــد .پــس از آن کــه کشــتیهای هندشــرقی
انگلیــس در  1602بــه هنــد رســیدند در ایــن ناحیــه بــه همــراه نــاوگان شــرکت هندشــرقی
هلنــد بــر ضــد پرتغالیهــا وارد عمــل شــدند بــه طــوری کــه برتــری دریایــی پرتغــال در
ســواحل هنــد در  1612و  1615از بیــن رفــت .دیــری نپاییــد کــه توســط آنهــا دامنــه مبــارزه
بــا پرتغالیهــا بــه بخــش غربــی اقیانــوس هنــد ،یعنــی بــه هرمــز و خلیجفــارس نیــز کشــانده
شــد و در ایــن منطقــه هــم آنهــا تــا ســال  1622تفــوق خویــش را از دســت دادنــد .بایــد
افــزود مــردم نواحــی شــرقی نیــز از رفتــار پرتغالیهــا بــه شــدت ناراضــی بودنــد ،چــون کــه
آنــان بــه منظــور رواج مســیحیت بــه دیــن مــردم بومــی توهیــن میکردنــد ،ولــی هلندیهــا
و انگلیس ـیها ماننــد پرتغالیهــا در شــرق بــه تبلیــغ مســیحیت چنــدان توجهــی نداشــتند و در
پــی یافتــن مکانهــای مقــدس مســیحی نبودنــد و درصــدد ایــن کــه حاکمــان شــرقی را بــه
مســیحیت دعــوت کننــد بــر نمیآمدنــد ،بلکــه عمدت ـ ًا بــه تجــارت و منافــع آن میاندیشــیدند.
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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
خلیجفــارس حضــور پیــدا کــرد .گفتــه شــده چــون بــازار هنــد نمیتوانســته ماهوتهــای ایــن
شــرکت را جــذب کنــد ،انگلیســیها در جســتجوی بازارهــای جدیــدی برآمدنــد تــا اینکــه
بــرای فــروش آنهــا بــازار ایــران را بــه دلیــل اینکــه مــردم آن حــدود نیمــی از ســال بــه
لبــاس گــرم نیــاز داشــتند ،مناســب یافتنــد .بــه منظــور کســب امتیــازات تجــاری از ســوی
شــرکت مزبــور در ســال  1610هیأتــی بــه نــزد شــاه عبــاس اول فرســتاده شــد ،در پــی آن شــاه
ایــران بــه انگلیســیها اجــازه بازرگانــی داد و آنــان ابتــدا وارد بنــدر جاســک شــدند( .امیــن،
ص  )14-15نخســتین کشــتی شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس ،کــه توســط بازرگانــی بــه نــام
ادوارد کنــوک 1هدایــت میشــد ،در دســامبر  1616در بنــدر مزبــور لنگــر انداخــت .کنــوک در
مالقاتــی کــه بــا شــاه عبــاس اول داشــت ،از پیشــرفتهای تجــاری انگلیــس ســخن گفــت.
شــاه ایــران کــه هــم از عملکــرد پرتغالیهــا در خلیجفــارس ناخشــنود بــود و هــم از اینکــه
تجــارت ابریشــم بیشتــر در قلمــرو عثمانــی انجــام میگرفــت اظهــار نگرانــی میکــرد ،بــه
انگلیس ـیها اجــازه داد کــه در ایــران تجــارت کننــد (Miller،p.46) .در پــی آن فیلیــپ ســوم،
پادشــاه اســپانیا ،دن گارســیا دســیلوا فیگوئــروا 2را در ســال  1618بــه ایــران فرســتاد .مأموریــت
او ایــن بــود کــه از شــاه عبــاس درخواســت کنــد کــه بــه هیچوجــه بــه انگلیس ـیها و ســایر
خارجیهــا در ایــران اجــازه تجــارت ندهــد و دیگــر اینکــه بحریــن ،بندرعبــاس و قشــم را
کــه از حاکــم هرمــز و پرتغالیهــا گرفتــه بــه آنهــا بازگردانــد ،ولــی پاســخ شــاه ایــران بــه
سفیراســپانیا منفــی بــود( .دن گارســیا ،ص  )368در هــر حــال انگلیســیها بــه خلیجفــارس
آمدنــد و بــا ورودشــان پرتغالیهــا بــه مخالفــت بــا آنهــا پرداختنــد کــه نتیجـهاش پایــان یافتــن
تفــوق پرتغالیهــا در منطقــه بــود.
رقابت انگلیس و هلند در خلیجفارس و دفع پرتغال

پرتغالیهــا تــا حــدود ســال  1600بــر بنــادر عمــده هــر دو طــرف خلیجفــارس یعنــی
1.Edward Connock.
2.D.Garcia de silva figveroa.
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بــر مســقط ،هرمــز ،قشــم ،بحریــن و بصــره اســتیال یافتنــد و امــور ایــن نواحــی را در دســت
گرفتنــد .آنهــا بــرای آن کــه بــر رفــت و آمــد کشــتیها درخلیجفــارس نظــارت داشــته باشــند
قلعــه اســتواری در جزیــره هرمــز ،واقــع در دهانــه ایــن خلیــج ،بنــا کردنــد تــا از آنجــا بــه
ویــژه کشــتیهایی کــه بارشــان ابریشــم ایــران بــود کنتــرل نماینــد .بــا اینحــال ،راه زمینــی
انتقــال ابریشــم بــه اروپــا ،کــه از آســیای صغیــر و قلمــرو امپراتــوری عثمانــی میگذشــت ،از
دسترسشــان خــارج بــود (Miller،p.46) .همچنیــن پرتغالیهــا بــه منظــور آن کــه تجــارت
در خلیجفــارس را در انحصــار داشــته باشــند ،کشــتیهایی کــه قصــد عبــور از آبهــای منطقــه
را داشــتند وادار میکردنــد کــه از آنهــا جــواز بگیرنــد .بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ،هنگامــی
کــه نماینــدگان شــرکت هندشــرقی انگلیــس وارد خلیجفــارس شــدند ،درصــدد برداشــتن ســلطه
پرتغالیهــا برآمدنــد تــا محدودیــت زیــادی بــرای فعالیتهایشــان وجــود نداشــته باشــد .در
اوایــل ســده هفدهــم بــا توجــه بــه دســتاندازیها ،خودخواهیهــا و رفتــار تنفرآمیــزی کــه
پرتغالیهــا داشــتند ،صفویــان ایــران را بــه خشــم آورده بودنــد و اهالــی ســواحل خلیجفــاس
نســبت بــه آنهــا اظهــار انزجــار میکردنــد بــه طــوری کــه تصمیــم گرفتنــد از فروختــن
آذوقــه بــه آنهــا خــوداری کننــد( .ویلســن ،ص  )160پرتغالیهــا در چنیــن وضعیتــی بودنــد
کــه در ســال  1621در قشــم مــورد حملــه قــوای ایرانــی قــرار گرفتنــد .ایرانیهــا کــه امیــدوار
بودنــد آنهــا را از قشــم و هرمــز اخــراج کننــد موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــدند ،ازای ـنرو از
انگلیس ـیها ،کــه اخیــراً در بنــدر جاســک اســتقرار یافتــه بودنــد درخواســت مســاعدت کردنــد.
) (Miller،pp.49-50انگلیســیها ابتــدا مــردد بودنــد کــه بــه ایرانیهــا کمــک کننــد ،امــا
ســرانجام بــه وســیله قــراردادی کــه بــا شــاه ایــران منعقــد کردنــد از مرکــز نمایندگــی شــرکت
هندشــرقی انگلیــس در ســورات (بنــدری درســاحل غربــی هنــد) بــرای دفــع پرتغالیهــا از
خلیجفــارس ناوگانــی جنگــی بــه منطقــه فرســتادند (Hunter،vol.2،p.5) .تاورنیــه کــه در ســده
هفدهــم بــه ایــران ســفرکرده ،مینویســد:
بــر اســاس قــرارداد مزبــور مقررشــد کــه انگلیس ـیها از دریــا و قــوای ایرانــی از طــرف
خشــکی بــه اســتحکامات پرتغالیهــا در هرمــز حملــه کننــد ،دیگــر اینکــه پــس از
پیــروزی درآمدهــای گمرکــی بیــن طرفیــن بــه طــور مســاوی تقســیم گــردد و کاالهــای
انگلیســی نیــز از همــه حقــوق گمرکــی معــاف شــوند ،همچنیــن اســرای مســلمان بــه
دولــت ایــران و اســیران مســیحی بــه شــرکت هندشــرقی انگلیــس تحویــل داده شــوند،
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طرفیــن بایــد متعهــد شــوند کــه آنهــا را وادار بــه تغییــر دیــن نکننــد .افــزون بــر اینهــا،
ایرانیهــا بایــد نصــف هزینــه عملیــات جنگــی اعــم از خواربــار و مهمــات نظامــی را
بپردازنــد ،غنائــم جنگــی نیــز بــه طــور مســاوی بیــن طرفیــن تقســیم شــوند( .تاورنیــه،
ص )685

در پــی ایــن توافــق ،ســپاهیان ایــران بــه فرماندهــی امامقلیخــان ،حاکــم فــارس ،از
خشــکی و نیروهــای انگلیســی از طریــق دریــا هرمــز را محاصــره کردنــد و پــس از چنــدی
پرتغالیهــا تســلیم شــدند و در فوریــه  1622هرمــز بــه تصــرف قــوای ایرانــی و شــرکت
هندشــرقی انگلیــس درآمــد ;Hunter،vol.2،p.56( .ویلســن ،ص  )168در ایــن میــان محمــود
شــاه ،حاکــم محلــی هرمــز ،نیــز بــه دســتور امامقلیخــان بــه شــیراز فرســتاده شــد( .قائــم
مقامــی ،ص  )596در ایــن زمــان چــون ابریشــم ایــران یکــی از محصــوالت مهــم تجــاری ایــن
کشــور بــه شــمار میرفــت ،هلنــد نیــز عالقمنــد بــه داشــتن روابــط تجــاری بــا ایــران شــد و
بــا توجــه بــه اینکــه بزرگتریــن منبــع درآمــد نقــدی شــاه عبــاس اول فــروش ابریشــم بــود،
او از ایــن روابــط اســتقبال کــرد( .فلســفی1957/5،؛ شوستر-والســر ،ص  )106بدینمنظــور در
ســال  1623نــاوگان شــرکت هندشــرقی هلنــد نیــز وارد خلیجفــارس شــد کــه پرتغالیهــا
بــا قــوای هلنــدی هــم درگیــر شــدند ،امــا هلندیهــا بــا فائــق آمــدن بــر آنهــا ،پیــروزی
قبلــی انگلیســیها را تکمیــل کردنــد (Berkey،p.117) .در همیــن ســال شــرکت هلنــدی
فعالیــت تجــاری خــود را در خلیجفــارس آغــاز کــرد ،ایــن کار پــس از انعقــاد معاهــده تجــاری
بــا شــاه عبــاس اول صــورت گرفــت کــه بــر اســاس آن هلندیهــا اجــازه یافتنــد بــه منظــور
وارد کــردن فلفــل ،جوزهنــدی ،میخــک و ســایر ادویــه در بندرعبــاس مرکــز تجــاری تأســیس
کننــد( .ســیوری ،ص 115؛ فلــور ،تاریخچــه ،...ص 65؛ مهــدوی ،ص  )100عــاوه بــر ایــن
از پرداخــت عــوارض گمرکــی نیــز معــاف باشــند و در ازای برخــورداری از آزادی تجــاری در
ایــران ،مبلغــی بابــت راهداری نیــز بپردازنــد و ابریشــم را گرانتــر از نــرخ معمــول بــازار از
شــاه ایــران بخرنــد( .فلــور ،اختــاف تجــاری ایــران وهلنــد ،...ص  )16بدینســان ،هلندیهــا
و انگلیســیها در بندرعبــاس ،جایــی کــه بــه هلنــدی گامــرون ( )Gamronوبــه انگلیســی
گمبــرون ( )Gombroonخوانــده میشــد ،موقعیتشــان راتثبیــت کردنــد .از ایــن پــس در ناحیــه
خلیجفــارس انگلیســیها و هلندیهــا بــر ســر تجــارت بــا همدیگــر وارد عرصــه رقابــت
شــدند( .امیــن ،ص )18-19
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بدینترتیــب شــرکتهای هندشــرقی هلنــد و انگلیــس در ابتــدا پــی بردنــد کــه بندرعبــاس
جــای مناســبی بــرای فعالیتهــای تجــاری اســت ،زیــرا از آنجــا میتوانســتند بــا ســهولت بــا
مرکــز ایــران رابطــه برقــرار کننــد و کاالهــای خــود را بــه آســانی بــه داخــل ایــن کشــور حمــل
نماینــد .افــزون بــر بندرعبــاس ایــن دو شــرکت از جاســک در شــرق خلیجفــارس گرفتــه تــا
بصــره در غــرب آن ،دامنــه رقابــت خــود را گســترش دادنــد .تــا حــدود نیمــه ســده هفدهــم
انگلیس ـیها نتوانســتند از رقیبشــان پیشــی بگیرنــد کــه از ســویی بخــش عمــده آن ناشــی از
رشــد بــی ثباتــی در خــود انگلســتان بــود ،بــه ویــژه آن کــه ایــن کشــور از جنــگ داخلــی رنــج
میبــرد 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 حمایتهــای
دولتــی برخــوردار شــد و رشــد فزاینــدهای یافــت (Moir،pp.3، 21) .از طــرف دیگــر ،بخشــی
نیــز بــه هلندیهــا مربــوط میشــد ،زیــرا آنهــا در ایــن زمــان بــه ســبب تســلط بــر جــاوه،
ســوماترا و برخــی دیگــر از جزایــر اندونــزی مراکــز اصلــی تولیــد ادویــه را در دســت داشــتند،
بنابرایــن میتوانســتند بــا نوســانات قیمــت ایــن کاالهــا مقابلــه کننــد .همچنیــن هلندیهــا
بودنــد کــه عمــده زنجبیــل ،فلفــل و ســایر ادویــه را بــرای فــروش بــه ایــران میآوردنــد و در
عــوض بــا خریــد ابریشــم ،قالــی و مرواریــد ایــن کشــور و فــروش آنهــا در بازارهــای اروپایــی،
بــه ســود فراوانــی دســت مییافتنــد .عــاوه برایــن ،آنهــا در ســواحل خلیجفــارس تقریبــ ًا
تجــارت مــس و پارچههــای هنــدی را در انحصــار داشــتند .گاه بــه منظــور تــداوم ایــن انحصــار،
کاالهــا را پایینتــر از قیمــت اصلــی آنهــا بــه فــروش میرســاندند .ازای ـنرو ،تــا مدتهــا در
میــدان رقابــت تجــاری از انگلیس ـیها ســبقت گرفتنــد( .الهــی ،ص )47
شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس کــه نمیتوانســت حریــف هلنــدی خــود را از ســواحل ایــران
کنــار بزنــد ،در ســال  1639بــر آن شــد کــه بخشــی از فعالیــت تجــاری را بــه بنــدر بصــره
انتقــال دهــد ،زیــرا آنجــا را بــرای خنثــی کــردن اقدامــات هلندیهــا از بنــادر ایــران مناسـبتر
میدانســت .بــا توجــه بــه روابــط خصومتآمیــزی کــه بیــن ایــران و امپراتــوری عثمانــی
وجــود داشــت ،پادشــای عثمانــی در بصــره زمینــه را بــرای تجــارت انگلیسـیها فراهــم کــرد .بــا
اینحــال ،تــا مدتــی آنجــا نیــز بــرای انگلیســیها رضایتبخــش نبــود .آنهــا دریافتنــد بــه
منظــور پیشــرفت کار بایــد تجارتخانــه در بنــدر بصــره احــداث کننــد .ازایـنرو ،در ســال 1653
پایــگاه تجــاری بزرگــی در آنجــا تأســیس کردنــد( .ویلســن ،ص )188

رقابت شرکتهای تجاری هلند و انگلیس در خلیجفارس (سده  11ق 17/م) 149 ₪

هنگامــی کــه از ســال  1651اوضــاع سیاســی در انگلســتان بهبــود یافــت ،رقابــت بیــن
شــرکتهای هنــد شــرقی هلنــد و انگلیــس نیــز در شــرق و خلیجفــارس جدیتــر شــد تــا
جایــی کــه گاه بــر ضــد یکدیگــر لشکرکشــی میکردنــد .چنانکــه هلندیهــا در جاســک و
بندرعبــاس بــه کشــتیهای انگلیســی حملــه کردنــد کــه بــا شکســت مواجــه شــدند .ســرانجام
در ســال  1654هلندیهــا بــر اســاس توافقنامــهای کــه بــا رقیــب خویــش منعقــد کردنــد
بــه ســیادت تجــاری انگلیســیها در خلیجفــارس تــن دادنــد .بدینســان تــا اواخــر ســده 17
شــرکت انگلیســی در منطقــه از همتــای هلندیــش پیشــی گرفــت( .الهــی ،ص )48
هلندیهــا و انگلیســیها از طریــق رشــوه دادن بــه مقامــات ایرانــی ســعی میکردنــد
ســهم بیشتــری از تجــارت را بــه خــود اختصــاص دهنــد .ایــن مقامــات عــاوه بــر شــاه،
وزیــر اعظــم یــا همــان اعتمادالدولــه ،مســتوفیالممالک و برخــی صاحبمنصبــان لشــکری را
نیــز شــامل میشــد .بــه عنــوان مثــال هلندیهــا بــا عنــوان انعــام یــا هدیــه و بیشتــر بــه
طــور جنســی و کاالهایــی ماننــد ادویــه و پارچــه بــه دیوانیــان میدادنــد تــا از آنهــا در امــور
بازرگانــی امتیــاز بگیرنــد یــا دسـتکم در کارهــای بــازار کمتــر دخالــت کننــد( .فلــور ،اختــاف
تجــاری ایــران و هلنــد ،...ص  )30-31در میــدان رقابــت گاهــی غربیهــا بــرای امتیازگیــری
از ایــران بــه زور نیــز متوســل میشــدند ،از قبیــل آنچــه کــه در ســال  1645رخ داد .در ایــن
ســال هلندیهــا بــرای آنکــه ایــران را مجبــور ســازند تــا حــق انحصــاری تجــارت ابریشــم را
بــه آنهــا واگــذار کنــد بــا ابزارهــای قهریــه شــاه ایــران تهدیــد نمودنــد و بالفاصلــه بــه قلعــه
جزیــره قشــم حملــه کردنــد ،در پــی آن ایــران حاضرشــد امتیــاز تجــاری را بــا شــرایط مســاعدی
بــه هلندیهــا بدهــد ،بــه طــوری کــه آنهــا 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
شباهت انگلیس و هلند در زمینه امور تجاری در خلیجفارس

گرچــه انگلیس ـیها و هلندیهــا در ناحیــه خلیجفــارس رقیــب یکدیگــر شــدند بــه ویــژه
آنکــه هلندیهــا بــا مداخلههــای روزافــزون خویــش در تجــارت منطقــه ،خاصــه اهتمامشــان
بــرای بــه انحصــار درآوردن تجــارت ابریشــم ،بــه صــورت خطــر بزرگــی در برابــر سیاســت
تجــاری انگلیســیها ظاهــر میشــدند ،بــه طــوری کــه گاه رقابتهــای ایــن دو بــه جنــگ
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دریایــی در خلیجفــارس منجــر میشــد( .تاجبخــش ،ص 152؛ باســتانی پاریــزی ،ص )116
بــا اینحــال ،ایــن دو کشــور دارای تشــابهاتی بودنــد ،از جملــه اینکــه بــرای هــر دو ابریشــم
ایــران مالالتجــارهای مهــم و ســودمند محســوب میشــده اســت .بــه نظــر میرســد از طرفــی
گســترش تولیــد ابریشــم در ایــران عصرصفــوی یکــی از عوامــل توجــه اروپاییــان بــه ایــران و
رقابتهــای تجــاری -سیاســی آنهــا در ایــن ســرزمین بــوده ،از ســوی دیگــر ایــران نیــز از
ورود غربیهــا اســتقبال میکــرده ،چــون کــه ایــن کشــور از طریــق صــادرات ابریشــم ثــروت
هنگفتــی را بــه دســت مـیآورده اســت( .اولئاریــوس ،ص 5؛ تــاج بخــش ،ص  )254انگلیسـیها
کــه در کار تجــارت ابریشــم ایــران جلوتــر از هلندیهــا اقــدام کــرده بودنــد ،هنگامــی کــه
تــاش هلندیهــا را بــه منظــور دس ـتیابی بــه ایــن کاال مشــاهده نمودنــد بــه آنهــا بــرای
تجــارت ابریشــم پیشــنهاد تشــکیل یــک شــرکت مشــترک کردنــد ،ولــی هلندیهــا کــه مردمــی
حســابگر بودنــد آن را نپذیرفتنــد( .علــی بابایــی ،ص  )847در مجمــوع تبــادل تجــاری کــه
در ســده هفدهــم بــه وســیله شــرکتهای هنــد شــرقی بــا ایــران انجــام میگرفــت بــه نفــع
ایرانیهــا نبــود ،چــون کــه ابریشــم ،اســب ،مرواریــد و گالب شــیرازی کــه بــرای فــروش توســط
ایــن شــرکتها بــرده میشــد بــا حجــم زیــادی از کاالهایــی مثــل منســوجات و ادویــه کــه از
نواحــی هندشــرقی وارد ایــران میشــد قابــل مقایســه نبــود(Faroqhi،Suraiya،pp.160-161) .
حکومــت ایــران بــه طورمســتقیم در امــور تجــاری دخالــت میکــرد و در ازای ابریشــمی
کــه بــه دو شــرکت انگلیســی و هلنــدی م ـیداد ســعی داشــت کــه از آنهــا عــاوه برگرفتــن
وجــه نقــد ،بــه محصــوالت نواحــی جنــوب شــرقی آســیا ،کــه توســط ایــن دو شــرکت حمــل
میشــدند نیــز دســت یابــد .انگلیس ـیها و هلندیهــا نیــز در ناحیــه خلیجفــارس شــکر ،ادویــه
و منســوجات را عمدت ـ ًا بــا گرفتــن وجــه نقــد میفروختنــد .در ایــن میــان هــرگاه کــه ایــران
بــرآن میشــد تــا بــرای مصــرف وجــه نقــد مانــع ایجــاد کنــد ،آنهــا معامــات خویــش را بــا
ایــن کشــور درازای دریافــت مرواریــد انجــام میدادنــد .بایــد اشــاره شــود در بصــره ،واقــع در
غــرب خلیجفــارس ،کــه تحــت نفــوذ تــرکان عثمانــی قرارداشــت وضــع بــه گونـهای دیگــر بــود.
اینجــا دارای تولیداتــی نبــود کــه بــه وســیله آنهــا تــرکان بتواننــد بــا شــرکتهای انگلیســی
و هلنــدی دادوســتد کننــد ،عثمانیهــا بــرای فعالیــت هــر دو شــرکت در بصــره فقــط مالیــات
وضــع میکردنــد(Berkey،p. 122) .
بدینترتیــب ،در مــورد کاالهایــی کــه توســط دو شــرکت هلنــدی و انگلیســی در
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خلیجفــارس تجــارت میشــده ،شــباهتهایی وجــود داشــته اســت .فراوانــی ابریشــم ایــران
و امیــد بــه کســب ســود بیشتــر از مهمتریــن عواملــی بودنــد کــه شــرکتهای اروپایــی را
بــه تجــارت در خلیجفــارس ترغیــب میکــرد .هــر دو شــرکت کاالهایــی از جنــوب شــرقی
آســیا همچــون فلفــل و ســایر ادویــه بــه ایــران صــادر میکردنــد کــه بــه دلیــل باالبــودن
ســودهایی صــادرات ادویــه ،پــس از ســال  1664میــادی ابریشــم تــا حــدودی ارزش تجــاری
خــود را از دســت داد( .فلــور ،تاریخچــه ،...ص  .)66در خلیجفــارس ویژگــی غالــب تجــارت آن
بــود کــه در طــی زمــان دچــار تغییــرات قابــل مالحظ ـهای میشــد .پــس از دورهای کــه در آن
بــر صــدور ابریشــم ایــران تأکیــد میشــد ،تجــارت ادویــه در اولویــت قــرار گرفــت .گفتــه شــده
کــه در نیمــه دوم ســده هفدهــم بــه وســیله کشــتیهای هلنــدی و انگلیســی ادویــه زیــادی
بــه منطقــه خلیجفــارس حمــل میشــده تــا آنهــا را بــه اروپــا منتقــل کننــد ،بــه ویــژه آنکــه
قهــوه بســیاری از جــاوه توســط هلندیهــا بــه منطقــه آورده میشــد کــه ســبب شــده بــود تــا
قهــوه کــه از محصــوالت عمــده ســرزمین یمــن بــود ،و بــه وســیله مســلمانان صــادر میگردیــد
نیــز اهمیــت تجــاری خــود را از دســت بدهــد(Beckingham،p.181) .
موقعیــت حقوقــی انگلیســیها و هلندیهــا در خلیجفــارس کموبیــش مشــابه هــم بــود.
آنهــا در ایــن منطقــه از امتیازاتــی برخــوردار شــده بودنــد کــه بــه لحــاظ اعتبــار تقریبـ ًا هماننــد
مزایایــی بــود کــه آنهــا بــه واســطه کاپیتوالســیون از تــرکان عثمانــی در نواحــی شــرق مدیترانه
دریافــت کــرده بودنــد .در حاشــیه غربــی خلیجفــارس یــا در بصــره کــه انگلیسـیها و هلندیهــا
بــه ترتیــب در ســالهای  1638و  1645نمایــان شــدند ،ســخنی از امتیــازات کاپیتوالســیون در
میــان نبــود .اینجــا عم ـ ً
ا در دســت اشــراف نظامــی عــرب بــود کــه تقریب ـ ًا بــدون توجــه بــه
حاکمیــت تــرکان عثمانــی بــه طــور مســتقل عمــل میکردنــد .پــس از آن کــه در نیمــه نخســت
ســده هیجدهــم میــادی دولتهــای انگلیــس و هلنــد در اســتانبول ســفارتخانه دایــر کردنــد،
در امــور ایــن ناحیــه بــه جــای شــرکتهای تجــاری بیشتــر ســفیران ایــن دو دولــت دســت
بــه مداخلــه میزدنــد .بــا ایــن حــال حکومتگــران ایرانــی ســده هفدهــم ،حضــور اروپاییــان
در خلیجفــارس را بــه منزلــه وجــود مزدورانــی تلقــی میکردنــد کــه در ازای برخــورداری از
امتیــازات تجــاری در ایــن منطقــه ،تعهــد داشــتند کــه در آبهــای آنجــا امنیــت برقــرار کننــد و
دریــا را از دشــمنان و دزدان دریایــی پــاک نماینــد(Berkey،pp.119-120، 126-127) .
در ایــران و حــوزه خلیجفــارس هلندیهــا و انگلیســیها اغلــب اوقــات بــه نوعــی در
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معــرض باجگیــری بودنــد .قدرتهــای محلــی از آنهــا میخواســتند کــه اجــاره بپردازنــد،
گاهــی نیــز تقاضــای کمکهــای نظامــی میکردنــد .ایــن تــا حــدودی از آنجــا ناشــی میشــد
کــه حاکمــان محلــی ایــران میتوانســتند بــا هریــک از شــرکتهای هلنــدی یــا انگلیســی بــه
طــور جداگانــه وارد معاملــه شــوند .ممکــن بــود زمانــی هرکــدام از ایـندو طــوری خــود را نمایــان
ســازند کــه ایرانیهــا ترجیــح دهنــد بــا آن شــرکت بــه معاملــه بپردازنــد .گاه نیــز مداخلههــای
نظامــی انگلیســیها یــا هلندیهــا بــه طــرفداری از قدرتهــای محلــی ناحیــه خلیجفــارس
ســبب میشــد کــه منافــع شــرکتهای اروپایــی بــه خطــر افتــد ،بــا ایــن حــال بیشتــر اوقــات
مأمــوران عالیرتبــه شــرکتهای هندشــرقی هلنــد و انگلیــس کــه در منطقــه حضــور داشــتند،
بــا پرداخــت رشــوه بــه ایــن قدرتهــا خطــر مزبــور را دفــع میکردنــد(Ibid،pp.128-129) .
گاهــی ممکــن بــود کــه حکومــت مرکــزی ایــران نیــز ایــن دو شــرکت را بــه انجــام دادوســتد
خاصــی وادار کنــد ،چنانکــه در ســال  1654رؤســای شــرکت هندشــرقی هلنــد را مجبــور کــرد
تــا محمولههــای کشــتیهای خــود را در انبارهــای متعلــق بــه شــاه ایــران تخلیــه کننــد و در
عــوض از اجنــاس ایرانــی مثــل قالــی ،پارچههــای ابریشــمی ،پشــم و ابریشــم بارگیــری نماینــد.
(نوایــی ،ص )144
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تــا آنجــا کــه بــه فعالیتهــای تجــاری انگلیس ـیها و هلندیهــا در خلیجفــارس مربــوط
میشــود ،بیــن آنهــا اختالفــات قابلتوجهــی وجــود داشــته اســت .در ایــن ناحیــه انگلیس ـیها
از همــان آغــاز طــرفدار فعالیتهــای بازرگانــی آزاد بودنــد ،یعنــی عــاوه بر شــرکت هندشــرقی،
افــراد انگلیســی نیــز میتوانســتند بــه طــور مســتقل بــه دادوســتد بپردازنــد(Berkey، p.121) .
حــال آن کــه ،امــور بازرگانــی هلنــد در خلیجفــارس در انحصــار شــرکت هنــد شــرقی ایــن کشــور
بــود ،در واقــع خطمشــی تجــاری هلندیهــا در ایــن منطقــه بــه وســیله ایــن شــرکت تعییــن
میشــد( .امیــن ،ص  )57بیــن بازرگانــی در خلیجفــارس و تجــارت درلوانــت (شــرق مدیترانــه)
نوعــی موازنــه و تعــادل برقــرار بــود .زمانــی برخــی محصــوالت از طریــق خلیجفــارس جابهجــا
میشــدند ،گاهــی نیــز اینگونــه فعالیتهــا از راه مدیترانــه انجــام میگرفــت .در مــورد
انگلیس ـیها بایــد گفــت گاه در خلیجفــارس راجــع بــه تجــارت بیــن تاجــران آزاد و بازرگانــان
شــرکت هنــد شــرقی منازعاتــی بــه وقــوع میپیوســت .ولــی از آنجــا کــه عملیــات اقتصــادی
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هلندیهــا در ایــن ناحیــه بــه طــور کامــل در انحصــار شــرکت هنــد شــرقی بــود ،کشــمکش و
درگیــری آشــکار بیــن آنهــا کمتــر رخ م ـیداد( .همــو ،ص 23-24؛)Berkey،p.119
بــا توجــه بــه رقابتهــای شــدیدی کــه بیــن ایــن دو شــرکت اروپایــی در منطقــه خلیجفارس
وجــود داشــت ،هــر کــدام از کلیــه امکانــات موجــود علیــه دیگــری اســتفاده میکــرد .هریــک
بــه منظــور پیشــی گرفتــن بــر رقیــب ،گاه بــرای کاالی ایرانــی بهــای بیشتــری پرداخــت
میکردنــد و یــا کاالهــای اروپایــی را در بــازار ایــران بــا حداقــل قیمــت بفــروش میرســاندند،
یــا بــه مقامــات ایرانــی رشــوه مــی دادنــد و حتــی بــرای کســب امتیــازات بیشتــر از شــاه ایــران
از بــه کارگیــری نیــروی نظامــی فروگــذار نمیکردنــد .بــه عنــوان مثــال ،هلندیهــا در ســال
 1645بــه جزیــره کیــش حملــه کردنــد تــا ایرانیهــا را در برابــر خواســتههای خــود وادار بــه
تســلیم کننــد( .امیــن ،ص  )19همچنیــن در جریــان ایــن رقابتهــا انگلیس ـیها بــرای آنکــه
در ناحیــه خلیجفــارس تــرس ایجــاد کننــد گرایــش بــه آن داشــتند تــا قــدرت هلندیهــا را
بیــش از انــدازه واقع ـیاش جلــوه دهنــد ،از طــرف دیگــر هلندیهــا مایــل بودنــد تــا قــدرت
انگلیس ـیها از حــدود واقعــی آن کمتــر نشــان دهنــد .شــاید ایــن عمدت ـ ًا بــه خاطــرآن بــوده
کــه بــا توجــه بــه تشــکیالت گســتردهای کــه هلندیهــا در منطقــه ایجــاد کــرده بودنــد ،شــرکت
هندشــرقی انگلیــس در ایــن زمینــه کمتــر ســرمایهگذاری کــرده بــود(Berkey.p.128) .
هلندیهــا بــرای انتقــال کاالهــای خــود تمایــل داشــتند کــه عــاوه بــر دریــای مدیترانــه
در خلیجفــارس نیــز از کشــتیهای بــزرگ اســتفاده کننــد ،چیــزی کــه باعــث میشــد تــا رفــت
و آمــد ایــن کشــتیها بــه بنــادر بــزرگ محــدود شــود .ایــن بــه دســتورالعمل عمومــی دولــت
هلنــد مربــوط میشــد کــه بــه خاطــر تهدیــد و خطــر حملــه دزدان دریایــی ورود کشــتیهای
کوچــک را بــه مدیترانــه منــع کــرده بــود .امــا در خلیجفــارس هلندیهــا اســتدالل دیگــری
داشــتند ،اینگونــه مطــرح میشــد کــه کشــتیها بایــد بــزرگ و جــادار باشــند تــا توســط آنهــا
محمولههایــی همچــون شــکر ،منســوجات و ادویــه از نواحــی شــرقیتر بــه خلیجفــارس حمــل
شــوند بــدون آنکــه به وســیله آب بــه آنهــا آســیب جــدی وارد شــود(Beckingham،p.170).
شــاید بــه همیــن دلیــل گرچــه تجــارت هلندیهــا اطمینــان بخشتــر بــوده ،امــا بــا توجــه
بــه بزرگــی کشــتیها بــا هــر شــرایطی قابلیــت انعطــاف نداشــته ،از جملــه بــه نــدرت بــا
مــوارد تجــاری کوچکتــر قابــل تطبیــق بــوده ،و ایــن امــکان بــرای آنهــا وجــود نداشــته کــه
در همــه ســواحل و بنــادر کوچکتــر رفتوآمــد کننــد .در حالــی کــه تجــارت انگلیســیها
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قابــل انعطــاف بــود ،چــون کــه آنهــا از کشــتیهای تجــاری کوچــک اســتفاده میکردنــد و
بدینســان میتوانســتند در همهجــای خلیجفــارس حضــور داشــته باشــند(Berkey،p.128( .
گرچــه شــرکت هنــد شــرقی هلنــد هــم بــه لحــاظ افــراد و هــم کشــتیها در آبهــای
آســیا از رقیــب انگلیســی خویــش قویتــر بــود ،امــا از ایــن کــه اغلــب اوقــات مــورد بیمهــری
قدرتهــای آســیایی قــرار داشــتند ابــراز ناخشــنودی میکردنــد .مثــ ً
ا هلندیهــا در ســواحل
ُگ َجــرات هنــد خــود را تحــت فشــار بابریــان هنــد میدیدنــد ،ولــی شــرکت هندشــرقی
انگلیــس مــورد توجــه بابریــان بــود و بــه نوعــی در امــور ایــن اقتصــادی ایــن دولــت موفــق بــه
کســب موقعیــت شــده بــود .زیــرا بابریــان برقــراری امنیــت از راه آبــی هنــد تــا خلیجفــارس
را بــرای زائــران هنــدی کــه عــازم مکــه و اماکــن زیارتــی عــراق میشــدند بــه ایــن شــرکت
واگذارکــرده بودنــد .بدینســان انگلیســیها بــه واســطه ایفــای نقــش پلیــس دریایــی هــم
درآمــد قابلتوجهــی بــه دســت میآوردنــد و هــم اینکــه بــر مســیر دریایــی اقیانــوس هنــد،
خلیجفــارس و دریــای ســرخ بــه طــور مؤثــری نظــارت داشــتند(Hunter.vol.II.pp.57-58) .
بایــد توجــه داشــت بــه رغــم آنکــه تــا پایــان ســده هفدهــم انگلیســیها و هلندیهــا در
خلیجفــارس منافــع قابلتوجهــی داشــتند ،امــا بــه ســبب رقابــت بیــن آنهــا و نیــز بــه علــت
توانایــی قدرتهــای محلــی هیچکــدام از آنهــا در ایــن زمــان نتوانســتند از آن تفوقــی کــه
پرتغالیهــا در قــرن شــانزدهم در منطقــه داشــتند برخــوردار گردنــد( .امیــن ،ص )27-28
تفــاوت بیــن نظامهــای تجــاری انگلیس ـیها و هلندیهــا در خلیجفــارس در نقشهکشــی
دریانــوردی آنهــا نیــز بازتــاب داشــته اســت .شــرکت هندشــرقی هلنــد در مرحلــه نخســت
اســتقرار در منطقــه بــرآن شــد تــا بــا اســتفاده از نقش ـههای پرتغالیهــا در مــورد خلیجفــارس
بــه جس ـتجو در ســواحل آن بپــردازد .ایــن نقش ـهها بــه واســطه اطالعــات بیشتــری کــه
هلندیهــا از مســیرهای آبــی ایــن ناحیــه بــه دســت آوردنــد ،توســط آنهــا اصــاح شــدند.
در آن زمــان انگلیســیها از نقشــههای نســبت ًا قدیمیتــر اســتفاده میکردنــد ،ســپس
بــرای هدایــت کشــتیها خواهــان نقشــههای چــاپ شــده بودنــد .حــال آنکــه نقشــههایی
کــه تــا مدتهــا مــورد اســتفاده هلندیهــا بــود ،بــه صــورت دســت نوشــته بودنــد کــه بــه
وســیله شــرکت هنــد شــرقی هلنــد تهیــه میشــدند .گفتــه شــده نخســتین نقشــه چــاپ شــده
خلیجفــارس نیــز توســط شــخصی هلنــدی بــه نــام جــان تورنتــون ()John Thornton
انتشــاریافت .پــس از آن همــه نقش ـههای دریانــوردی در خلیجفــارس بــر اســاس آنچــه کــه
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شــرکت هندشــرقی هلنــد تــدارک دیــده بــود ،تهیــه میشــدند تــا آنکــه در نیمــه دوم ســده
هیجدهــم میــادی انگلیس ـیها از طریــق مشــاهدات دقیقتــری کــه انجــام دادنــد مبــادرت
بــه تکمیــل ایــن نقش ـهها کردنــد(Berkey،pp.125-126) .
مفهــوم جغرافیــای سیاســی خلیجفــارس نیــز بــرای انگلیســیها و هلندیهــا یکســان
نبــوده ،آنهــا در ایــن زمینــه بــا هــم اختــاف داشــتند .هلندیهــا بــه انــدازه انگلیس ـیها بــه
خلیجفــارس عالقــه نشــان نمیدادنــد ،چونکــه در آســیا پایــگاه محکــم و مرکــزی بــه نــام
باتاویــا (جاکارتــا) داشــتند کــه دســتورالعملهای مهــم را از آنجــا دریافــت میکردنــد ،بــه
هنــگام ضــرورت نیــز قــوای کمکــی از همانجــا بــه یــاری هلندیهــا درخلیجفــارس میآمــد.
در مــورد انگلیسـیها چنیــن نبــود ،بــرای آنهــا خلیجفــارس حلقــه ارتبــاط بــا اروپــا بــه شــمار
میرفــت .زیــرا بمبئــی یــا ســورات برایشــان دارای چنــان مرکزیتــی نبودنــد کــه بــه منظــور
بررســی موضوعــات مهــم بــه آنجاهــا برونــد و بیشتــر ارتباطاتشــان بــه لنــدن وابســته بــود.
همیــن تفــاوت در بصــره و حاشــیه غربــی خلیجفــارس ،جایــی کــه تحــت ســلطه تــرکان عثمانی
بــود ،نیــز بــه چشــم میخــورد .در آنجــا انگلیس ـیها تقریب ـ ًا بــه هــر قیمتــی میخواســتند کــه
حضــور خودشــان را حفــظ نماینــد ،در حالــی کــه هلندیهــا در اواخــر ســده هفدهــم خواهــان آن
بودنــد کــه از ســودآوری محــدود خویــش در بصــره صرفنظــر کننــد(Ibid،p.127) .
بــه طورکلــی ،خلیجفــارس توســط انگلیســیها بــا اهمیتتــر تلقــی میشــد تــا بــه
وســیله هلندیهــا .در ابتــدا ســود عمــده شــرکت هندشــرقی انگلیــس تــا انــدازه زیــادی
بــه تجــارت خلیجفــارس وابســته بــود ،ولــی پــس از چنــدی مالحظــات جغرافیــای سیاســی
خلیجفــارس بــرای انگلیســیها اهمیــت یافــت .بــه ویــژه آنکــه در اوایــل ســده هیجدهــم
میــادی بــه ســبب ضعــف حکومــت مرکــزی ایــران و تاختوتازهــای قبایــل افغــان کــه پیامــد
آن تشــدید بیثباتــی در منطقــه بــود ،بــرای آنهــا بــه لحــاظ سیاســی خلیجفــارس از اهمیــت
فوقالعــادهای برخــوردار شــد بــه طــوری کــه هــم اهتمــام میورزیدنــد تــا حضورشــان را در
منطقــه حفــظ کننــد و هــم اینکــه آن را توســعه دهنــد .در ایــن میــان موقعیــت هلندیهــا
در خلیجفــارس رو بــه ضعــف نهــاد ،بــه گفتــه سانســون در ایــن ایــام هلندیهــا از تجــارت
بــا ایــران دچــار زیــان میشــدند ،و کمتــر راضــی میشــدند کــه مالالتجــاره خــود را بــه
ایــران بیاورنــد( .سانســون ،ص  )188فلــور نیــز تصریــح
میکنــد کــه تجــارت ســودآور شــرکت

هنــد شــرقی هلنــد بــا ایــران از حــدود ســال  1720و همزمــان بــا گســترش ناآرامیهــا در
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ایــن ســرزمین بــه ســبب حمــات طوایــف افغــان ،بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد و دیگــر رونــق
نیافــت( .فلــور ،تاریخچــه ،...ص  )66بلگریــو میگویــد :در اواخــر ســده  17چــون هلندیهــا
در خلیجفــارس غــرور و تکبــر بیحــدی را ابــراز میکردنــد ،شــهرت و اعتبــار خــود را در
آنجــا از دســت دادنــد و دچــار ضعــف شــدند( .بلگریــو ،ص  )52هلنــد در عرصــه بینالمللــی
نیــز از ســالهای پایانــی ســده هفدهــم بــه تدریــج قــدرت و اعتبارخویــش را از دســت داد کــه
ایــن هــم در کاهــش دامنــه نفــوذ شــرکتهای هلنــدی در شــرق و غــرب جهــان بیتأثیــر
نبــوده ،چنانکــه قبــل از پایــان ایــن ســده مســتعمرات شــرکت هندغربــی هلنــد در برزیــل
را پرتغالیهــا تصاحــب کردنــد و برخــی هــم بــه تصــرف انگلیســیها درآمدنــد( .بارنــو ،ص
 )96-97در ایــن زمــان کــه موقعیــت هلندیهــا در خلیجفــارس تضعیــف شــده بــود ،آنهــا
بیشتــر در اندونــزی و بــه ویــژه جــاوه تمرکــز کردنــد تــا جایــی کــه توانســتند بــر مــردم ایــن
جزیــره بــزرگ حاکمیــت خویــش را تحمیــل کننــد( .ریکلفــس ،ص )137
انگلیســیها در مقایســه بــا هلندیهــا توانســتند موقعیــت خــود را در خلیجفــارس حفــظ
کننــد چونکــه نســبت بــه ســایر اروپاییــان در منطقــه ،رابطــه انعطافپذیرتــری بــا قدرتهــای
محلــی داشــتند .ایــن مــورد در طــول زمــان متضمــن بیشتریــن فایــده بــرای انگلیســیها
بــود .بایــد تأکیــد شــود کــه شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس در اوایــل درصــدد آن بــود تــا تــاش
خــود را در هنــد و خلیجفــارس عمدت ـ ًا وقــف تجــارت کنــد و از تعهــدات سیاســی دور بمانــد،
ولــی بــه زودی ایــن شــرکت متوجــه شــد کــه بعضــی تعهــدات سیاســی بــرای تســهیل امــور
تجــاری ضــروری اســت .بــه دنبــال آن انجــام مذاکــرات ،انعقــاد پیمانهــای سیاســی و کســب
امتیــازات بخــش مهمــی از وظایــف انگلیسـیها را در منطقــه تشــکیل مـیداد .گرچــه گاه برخــی
از ایــن امتیــازات لغــو میشــدند ،ولــی همینهــا نیــز بــرای ادعاهــای آینــده آنهــا ســودمند
بودنــد( .امیــن ،ص )41-42
بــا همــه اختالفاتــی کــه بیــن شــرکتهای هندشــرقی انگلیــس و هلنــد وجــود داشــت،
ایــن دو درســال  1688بــا هــم متحــد شــدند تــا بتواننــد از توســعه نفــوذ فرانســه درخلیجفــارس
جلوگیــری کننــد .در اواخــر ســده هفدهــم همــه چیــز در منطقــه بــه نفــع انگلیســیها بــود.
از جملــه در ســال  1699شــاه ســلطان حســین ،حاکــم صفــوی ،بــدون توجــه بــه تقاضاهــای
شــرکت هلنــدی بیشتــر بــه حمایــت از انگلیســیها میپرداخــت .در ایــن ایــام در مقابــل
اقتــدار اعــراب مســقط ،هلندیهــا عقبنشــینی کردنــد .قــدرت ایــن اعــراب چنــان افزایــش یافته
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بــود کــه بیــم آن میرفــت آنهــا از طریــق حمــات گســترده بــه کشــتیرانی خلیجفــارس،
ایــن منطقــه را بــرای تجــارت ناامــن ســازند .ازای ـنرو ،در ســال  1708شــرکتهای مختلــف
تجــاری انگلیــس باهــم متحــد شــدند تــا بتواننــد در برابــر تهدیــدات راهزنــان دریایــی از نفــوذ
خویــش در خلیجفــارس دفــاع کننــد .در ایــن زمــان دزدی دریایــی محــدود بــه اعــراب مســقط
نبــود ،اروپاییــان نیــز گروههــای منظمــی بــرای راهزنــی دریایــی تشــکیل داده بودنــد( .ویلســن،
ص  )195-226کــه بحــث دربــاره آن مجــال دیگــری میطلبــد.
نتیجه

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت میتــوان گفــت گرچــه در طــول ســده هفدهــم میــادی
انگلیسـیها و هلندیهــا بــه ســبب رقابتــی کــه بــا هــم داشــتند ،هرگــز نتوانســتند آن تســلطی
را کــه پرتغالیهــا در قــرن شــانزدهم در منطقــه خلیجفــارس داشــتند بــه دســت آورنــد .بــا
ایــن حــال ،مــدت بیشتــری از قــرن هفدهــم هلندیهــا در زمینــه امــور مالــی و تجــاری ایــن
ناحیــه از انگلیســیها فعالتــر نمایــان شــدند و عمدتــ ًا ابتــکار عمــل را در دســت داشــتند.
انگلیس ـیها همــواره در صــدد آن بودنــد تــا هــم بــه واســطه آزادی عملــی کــه بــه بازرگانــان
خویــش میدادنــد و هــم از طریــق بهــرهوری بیشتــر از تولیــدات خــود ،بــا تفــوق هلندیهــا
مقابلــه کننــد کــه ســرانجام در اواخرایــن ســده بــر آنهــا پیشــی گرفتنــد.
انگلیســیها از هنــگام ورود بــه خلیجفــارس حامــی فعالیتهــای تجــاری آزاد اتبــاع خــود
شــدند .بدینمعنــا کــه عــاوه بــر شــرکت هنــد شــرقی انگلیــس ،بازرگانــان ایــن کشــور نیــز خارج
از مقــررات ایــن شــرکت میتوانســتند در ناحیــه خلیجفــارس بــه دادوســتد بپردازنــد .حــال آنکــه
امــور بازرگانــی هلندیهــا در ایــن منطقــه در انحصــار شــرکت هندشــرقی هلنــد بــود و بــه تجــار
هلنــدی اجــازه داده نمیشــد کــه بــه طــور مســتقل در خلیجفــارس مشــغول فعالیتهــای تجــاری
شــوند ،آنهــا ملــزم بودنــد کــه تحــت نظــارت و چارچــوب ایــن شــرکت کار کننــد .همچنیــن آغــاز
ورود انگلیس ـیها بــه حــوزه خلیجفــارس غالب ـ ًا از طریــق اقدامــات دیپلماتیــک آنــان بــود ،آنهــا
بــه منظــور تــداوم حضورشــان در ایــن ناحیــه بــرای اینگونــه اقدامــات نیــز اهمیــت خاصــی قائــل
بودنــد .امــا هلندیهــا بــه امــور دیپلماتیــک کمتــر توجــه داشــتند کــه شــاید همیــن امــر دارای
بیشتریــن تأثیــر بــوده تــا آنهــا بــه تدریــج از عرصــه رقابــت در خلیجفــارس ،بــه عقــب رانــده
شــوند و دامنــه نفــوذ انگلیسـیها در منطقــه گســترش یابــد.
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اســدی ،بیژن».)1387(،موقعیــت ویــژه اقتصــادی -تجــاری جزیــره کیــش در تاریــخ»،
مجموعــه مقــالات خلیجفــارس فرهنــگ و تمــدن ،تهــران ،انتشــارات مؤسســه تحقیقــات
و توســعه علــوم انســانی.
افشارسیســتانی ،ایــرج .)1374( ،جزیــره ابوموســی و جزایــر تنــب بــزرگ و تنــب
کوچــک ،تهــران ،مؤسســه چــاپ و انتشــارات وزارت امــور خارجــه.
الهــی ،همایــون .)1368(،خلیجفــارس و مســایل آن ،تهــران ،شــرکت آموزشــی و فرهنگــی
اندیشه.
امیــن ،عبداالمیــر .)1370(،منافــع بریتانیــا در خلیجفــارس ،ترجمــه علــی رجبــی یــزدی،
تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.
اولئاریــوس ،آدام( .)1373ســفرنامه اولئاریــوس ،ترجمــه احمــد بهپــور ،تهــران ،انتشــارات
ابتــکار.
بارنــو ،آدریــان یاکــوب .)1347( ،ســرزمین و مــردم هلنــد ،ترجمــه ربیــع مشــفق همدانــی،
تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
باســتانی پاریــزی ،محمدابراهیــم .)1362( ،سیاســت و اقتصــاد عصــر صفــوی ،تهــران،
انتشــارات صفــی علیشــاه.
بلگریــو ،ســرچارلز .)1369( ،ســفرنامه دریایــی لاخ ،ترجمــه حســین ذوالقــدر ،تهــران،
انتشــارات آناهیتــا.
تاجبخش ،احمد .)1349( ،ایران در زمان صفویه ،تهران ،کتابفروشی چهر.
تاورنیــه ،ژان باتیســت .)1336( ،ســفرنامه تاورنیــه ،ترجمــه ابوتــراب نــوری ،تصحیــح حمیــد
شــیرانی ،اصفهــان ،چاپخانــه پروین.
دن گارســیا ،دســیلوافیگوئروآ .)1363( ،ســفرنامه دن گارســیا ،ترجمــه غالمرضــا ســمیعی،
تهــران ،نشــر نــو.
دورانــت ،ویــل وآریــل .)1369( ،تاریــخ تمــدن (عصراصــلاح دیــن) ،ترجمــه فریــدون
بــدرهای و دیگــران ،تهــران ،ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
ریکلفــس ،ام .ســی .)1370( ،تاریــخ جدیــد اندونــزی ،ترجمــه عبدالعظیــم هاشــمی نیــک،
تهــران ،دفتــر مطالعــات سیاســی و بینالمللــی وابســته بــه وزارت امــور خارجــه.
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سانسون ،مارتین .)1346( ،سفرنامه سانسون ،ترجمه تقی تفضلی ،تهران ،بینا.
سیوری ،راجر .)1374( ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران ،نشرمرکز.
شوســتر -والســر ،ســیبیال .)1364(،ایــران صفــوی از دیــدگاه ســفرنامههای اروپاییــان،
ترجمــه غالمرضــا ورهــرام ،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.
علــی بابایــی ،غالمرضــا .)1375(،تاریــخ سیاســت خارجــی ایــران ،تهــران ،انتشــارات
درســا.
فلسفی ،نصراهلل .)1369(،زندگانی شاه عباس اول ،تهران ،انتشارات علمی.
فلــور ،ویلــم« .)1381(،تاریخچــه فعالیتهــای تجــاری کمپانــی هندشــرقی هلنــد درجزیــره
خــارک» ترجمــه شــقایق مســعودی ،فصلنامــه تاریــخ روابــط خارجــی ،ســال چهــارم ،شــماره
 ،13زمســتان.
 .)1371( ،-------اختــلاف تجــاری ایــران و هلنــد و بازرگانــی هلنــد در عصــرافشــاریان و زندیــان  ،1712-1715ترجمــه ابوالقاســم ســری ،انتشــارات تــوس ،تهــران.
قائــم مقامــی ،جهانگیــر« .)1369( ،مســأله هرمــز در روابــط ایــران و پرتغــال» ،مجموعــه
مقــالات خلیجفــارس ،مرکزمطالعــات خلیجفــارس ،تهــران ،دفتــر مطالعــات سیاســی و
بینالمللــی.
گاردنــر ،برایــان .)1383(،کمپانــی هنــد شــرقی ،ترجمــه کامــل حلمــی و منوچهــر هدایتــی
خوشــکالم ،تهــران ،انتشــارات پژوهــه.
مهــدوی ،عبدالرضــا هوشــنگ .)1369( ،تاریــخ روابــط خارجــی ایــران ،تهــران ،انتشــارات
امیرکبیر.
نوایــی ،عبدالحســین .)1377( ،روابــط سیاســی و اقتصــادی ایــران در دوره صفویــه،
تهــران ،انتشــارات ســمت.
وبــر ،ماکــس .)1371(،اخــلاق پروتســتان و روح ســرمایهداری ،ترجمــه عبدالمعبــود
انصــاری ،تهــران ،ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
ویلســن ،ســرآرنولد .)1348( ،خلیجفــارس ،ترجمــه محمــد ســعیدی ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه
و نشــر کتــاب.
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