شماره ۱۰

آرمان

پرتغالیها در دریانوردی پیشرو بودند و از طریق
دور زدن آفریقا به خلیج فارس رسیدند و بر این
گذرگاه مهمّ آبی تسلّط کامل پیدا کردند .شاه
عبّاس برای پسگرفتن خلیج فارس و تنگۀ هرمز از
پرتغالیها ،از انگلستان کمک خواست و انگلیسیها
که از یکسو هم راه عبور از مدیترانه و بیابان
سوریه و هم راه دریایی به شمال روسیه و از آنجا
تا دریای خزر را دشوار و پُرخطر میدیدند و از
سوی دیگر سودای ایجاد کمپانی هند شرقی و
استعمار هند را در سر داشتند با دور زدن آفریقا از
راه دریایی به کمک ایران آمدند و دست
پرتغالیها را از خلیج فارس کوتاه کردند و خود
در این پایگاه آبی ماندگار شدند ،تا آنجا که
شیخنشینهای آن سوی آب را هم به زیر سُلطۀ
خود درآوردند.

1

اسپانیاییها در  ۱۴۹۲آمریکا را کشف و به اتفّاق

پرتغالیها سواحل آمریکای جنوبی را مستعمرۀ خود

Cyrus Ghani. Shakespeare, Persia and the East. Mage Publishers, Washington,
DC. 2008.
1
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قراردادند.پانزدهسالبعدکهانگلیسیهابهقارّۀجدیدپاگذاشتندباسرزمینهایسردمستعمره
نشدهایروبروشدندکهامروزهایاالتمتحدۀآمریکاوکانادانامدارند.

اندکیپیشازآن،پرتغالیهادر۱۴۸۷راهدریاییبهآسیاراازمسیردماغۀامیدنیکدرجنوب
آفریقاواقیانوسهندیافتهبودندوبااینکشفدرصفاولبرایرسیدنبهخلیجفارسو
تجارتباهندقرارگرفتند .تاآنزمان،راهقدیمبهخلیجفارسازطریقمدیترانهوبیابانسوریه
ودرّۀفراتبودکهبخشغربیآندرسیطرۀامپراتوریعثمانی 1وبخششرقیآندرقلمرو
بهرو میکرد .پرتغالیها این
ایران قرار داشت .عبور از این مسیر عابران را با دشواریهایی رو 
راه ها را نه فقط برای داد و ستد ،بلکه به قصد فتح و تصرّف میپیمودند .ژنرال پرتغالی،

،برایرسیدنبههدفهایخودوگسترش دادوستدبین

Alfonso de Albuquerque
شرقوغربسهنقطۀکلیدیوحسّاسراشناساییکردهبود:یکیتنگۀماالکابیناقیانوسهند
وجنوبدریایچینکهآنراتصرّفکردهبودندودودیگریکیخلیجعدنمحلّاتّصال
دریایسرخواقیانوسهندودیگریتنگۀهرمزحدّفاصلخلیجفارسوخلیجعمّانبود .این
جزیرۀهرمزراازدستعربهاخارجکرد.بابازگشتویبهمنطقهدر۱۵۱۵و

ژنرالدر۱۵۰۹
اِشغالجزیرۀقشمراهورودبهخلیجفارسدرکنترلکاملپرتغالیهادرآمدوسیمایدادو
ستددرخلیجفارس،کهکانونتجارتبینشرقوغرببود،بهکلّیدگرگونگردید .
تجارتونیزیهاودیگراروپاییانباشرقازدریایمدیترانهوعبورازبیابانسوریهو

راهقدیم
درّۀفُرات(یابدونعبورازخشکیازطریقترعۀسوئزودریایسرخ)وخلیجفارسواقیانوس
هندبود،تاآنکهپرتغالیهادر۱۴۸۷راهدریاییعبورازدماغۀامیدنیکرابرایرسیدنبهشرق
کشفکردندوبازرگاناناروپاییاینراهتازهرایادگرفتند.پرتغالیهاکهبرتنگۀهرمزتسلّط
یافتهبودند،بازرگاناناروپاییرامجبورمیکردندازبارکشهایپرتغالیاستفادهکنندواضافه

هزینه و عوارض عبور بپردازند که این اجبار شامل بازرگانان ونیزی نیز میشد .امّا ونیزیها
امیدواربودندکهانگلیسیهابانیرویدریاییکارآمدشانبهخلیجفارسبیایندوپرتغالیهارا
بیرونکنند .
 1در سال  ۱۴۵۳امپراتوری روم شرقی (بیزانس) منقرض و امپراتوری عثمانی در محل ترکیۀ
امروزی برقرار گردید .در نتیجه Constantinople ،یا شهر کنستانتین (قسطنطنیه) به Islampole
یا شهر اسالم (و به دلیل نبودن حرف «پ» در عربی) به اسالمبول و در انگلیسی  Istanbulتغییر نام
یافت.
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باآنکهانگلستان دراوائلقرنشانزدهمازیکنیرویدریاییقویبرخورداربود،ولیدرامر
بازرگانیازاسپانیاوپرتغالوجمهوریونیزعقبافتادهبود.برایجبراناینعقبافتادگی،در
شرکتمشترکروسوانگلیسبهنامMuscovyتأسیسگردیدوقرارشدبرایدادو

۱۵۵۳
ستدباهندوچین،بهجایعبورازبیابانسوریهدرقلمروعثمانیهایاازطریقدماغۀامیدنیک

در جنوب آفریقا و اقیانوس هند و خلیج فارس که در تصرّف پرتغالیها بود ،از راه سومی
استفادهشود.اینراهشاملیکبخشدریاییازانگلیستابندر Archangelدردریایسفید
درشمالروسیهویکبخشزمینیدرخاکروسیّهتابندرآستراخان1وعبورازدریایخزرو
ورودبهایرانبود.قبالًدوکشتیدرراهرسیدنبهبندر  Archangelبراثرتوفاندرشمال
نروژگمشدهوبهاینبندرنرسیدهبودند .
اندکیبعدملکۀالیزابتبرتختنشستواز ۱۵۵۸تا،۱۶۰۳از ۲۵تا ۷۰سالگی،برانگلستان
پادشاهیکرد.ازاوبهعنوانپادشاهیمحتاطومعتدلیادمیشود.در،۱۵۶۱ملکهالیزابتطی
نامهای از تزار روسیه درخواست کرد که به حامل نامه آنتونی جِنکینسُن ( Anthony

) Jenkinsonکهدریانوردیجوانوکارآمدبوداجازۀعبورازخاکآنکشوردادهشودتا
وی به ایران برود.ملکهدر نامۀدیگری بهتاریخ ۱۵آوریل ۱۵۶۱خطاب بهشاهتهماسب با
تعارفوتکلّفبسیارحاملنامه،آنتونی جِنکینسُن،رایکیازخادمانصدیقووفادارمعرفی
کرد و ضمن پیشنهاد گشایش باب داد و ستد بین انگلیس و ایران ،او را نمایندۀ شرکت
 Muscovyومورداعتمادخوددانست.لزومرعایتآدابواحتراموپیشکشکردنهدایاو
جزئیاتنحوۀتجارتدردوکشورروسیهوایرانبهجِنکینسُنیادآوریشدهبود 2.
جِنکینسُن با کشتی به بندر آرکانجِل رفت و از آنجا به مسکو نزد تزار روسیّه ،ایوان چهارم
معروفبهایوانمخوف،رفتوباجلباعتمادوپشتیبانیِسزاربرایاینمأموریت،ازمسکوبه

 1بندر آستراخان یا حاج طرخان یا حاجی ترخان در دهانۀ ورود رودخانۀ ولگا به دریای خزر قرار
دارد و به این سبب شاهراه آبی/زمینی بهشمار میآید .این بندر قرنها در سیطرۀ ایران بود و در
 ۱۵۵۸به تابعیت مُسکو درآمد.
2
جنکینسُن بنگرید به:
برای شرح جزئیات سفر ِ
Richard Hakluyt, The principal navigations, voyages, traffiques [traffic] and

discoveries of the English nation: made by sea or overland to the remote and
farthest distant quarters of the earth, at any time within the compasse [compasse] of
these 1600 years, London: J. M. Dent & Co. and New York: E. P. Dutton & Co.
.926vol. II, 1
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بندرآستراخانآمدوپسازطیدریایخزر،درساحلغربیآنپابهخشکیگذاشتواز
سوی عبداهلل خان اُستاجلو امیراالمراء ،برادرزن و پسر عمّ شاه تهماسب ،مورد استقبال قرار
گرفت.جِنکینسُندرمسیرخودبهقزوینازشهرهایشیروانواردبیلگذشتودردومنوامبر
واردقزوینشدکهدرآنوقتپایتختایرانبود.ویدربیستمنوامبربهحضورشاهتهماسب
رسیدونامههایملکۀانگلستانوتزارروسیهرابهشاهتهماسبتسلیمنمود .
نویسد:شاهازمن(باواسطۀمترجم)پرسیدکهازکدامکشوراروپاییمیآیموچه

جِنکینسُنمی
کار دارم؟  1در پاسخ گفتم که از شهر معروف لندن در انگلستان با پیام دوستی از سوی
یاحضرتملکۀالیزابتپادشاهانگلستانآمدهام.ماخواستارعبورآزادکاالومردماندرقلمرو

عل
شماهستیمتاکاالهارابهنقاطدیگرببریمواینمنشأدرآمدیبرایهردوکشورباشد.شاه
پرسیدکهنامههابهچهزبانهستندوچونپاسخدادمبهزبانهایالتینی،ایتالیاییوعبری،گفت
ما کسی را نداریم که این زبانها را بداند .گفتم مگر سلطان نمیخواهند که با اقوام و ملل
مختلفارتباطداشتهباشند.شاهازدینوایمانمنپرسیدو وقتیدریافتکهمسیحیهستم
گفتمابهدوستیباشمانیازینداریموازمنخواستتاآنجاراترککنم.بالفاصلهخادمان
دربارمراهمراهی کردند .یک نفرهم جایپایمرااز نزدیکشاهتا درب بزرگ خروجی
روبید،منهمخوشحالازاینکهحرفهایمرازدهبودم .

درروزهایبعدشاهپیامدادکهآیاازهمانراهیکهآمدهبودمبرمیگردمیاازطریقهرمزبا

کشتیهای پرتغالی ،و من جواب دادم از همان راه که آمدهام ،زیرا ما با پرتغالیها دوستی
نداریم .قصد شاه را دریافته بودم که میخواست وانمود کند که ما و پرتغالیها بر علیه او
همدست هستیم و من بهعنوان جاسوس به ایران آمدهام .در هر حال ،زمستان را در قزوین
گذراندمو ۲۰مارس(شبعیدنوروز)قزوینراترککردموازهمانراهاردبیلوشروانو
دریایخزردر ۳۰مِه ۱۵۶۳بهبندرآستراخانرسیدم.دهروزآنجابودموازطریقرودولگاو
اوتبهمسکورسیدم.زمستانراآنجابودموپسازماههاازهمانراهدریاییدر

راهزمینی ۱۲
شمالروسیهبازگشتمودر۲۸سپتامبر۱۵۶۴واردلندنشدم .

“…what country of Franks I was, and what affairs.” 1
مردمان شمال اروپا (فرانسه و آلمان) را  Franksمینامیدند.
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جِنکینسُناحتماالًنخستین انگلیسیبودکهبهایرانقدمگذاشتهبود 1.چندسالبعدهمکاری
روسوانگلیسبهسببکدورتبینتزاروملکه،ناشیازدرخواستتزاربرایازدواجبایکی
ازندیمههایملکهومخالفتملکه،پایانپذیرفتوشرکتمشترکمنحلشد .

درسالیانبعدمعلومشدکهراهزمینیشمالروسیهودریایخزرپُرخطراستوراهزمینیعبور
هاوبینالنهریندرقلمروایراننیزبدوندشوارینیست،ناچارتوفیق


ازسوریهدرسیطرۀعثمانی
بازرگانیانگلیسدرگروعبورازراهدریاییوخلیجفارسوقطعدستپرتغالیهاازآنجابود.

هاراازبحرینبیرونکند،ولیمیدانستکهراندنآنان

در۱۶۰۲شاهعبّاستوانستهبودپُرتغالی
ازقلعۀمستحکمهرمزبدونکمکگرفتنازیکنیرویدریاییقویوبرترممکننیستو
همیننیازدوسویهپایۀهمکاریبینایرانوانگلیسقرارگرفت .
*** 
تربرمیگردیم.شاهاسماعیل پانزده

برایآشناییباپیشینۀامردرایرانحدودنیمقرنبهعقب
سالهدر ۱۵۰۲تاجگذاریکردومذهبشیعهرامذهبرسمیایرانقراردادواینسبباتّحاد
گروههای
اکثریتمردمشیعهدربرابرهمسایگانسُنّی،دررأسآنهاامپراتوریعثمانی ،ونیز 
سُنّیدربرخیوالیاتگردیدتاآنجاکهاواُزبکانسُنّیرادر۱۵۱۰درخراسانشکستداد.در
عثمانیخودرادرخطرمیدید.نخستیناقداماینامپراتوری

اینمیانبیشازهمهامپراتوری 
بهعنوان مدافع اسالم تسنّن قتل عام شیعیان در داخل قلمرو خود در  ۱۵۱۰بود .اندکی بعد

سپاهیانعثمانیدرهجومیسنگینوغافلگیرانه،معروفبهنبردچالدران ،درنزدیکیخوی،
ایرانیاننامجهّزبهتوپوتانکراشکستیسختدادند.درفاصلۀکوتاهیسپاهیانسلطانسلیم
تبریزرامحاصرهکردند،ولیبهعلّتسختیراهوتلفاتونرسیدنمهمّاتبازگشتند .
شاه اسماعیل در  ۱۵۲۴در  ۳۷سالگی درگذشت و پسر ارشد ده سالۀ او تهماسب بر تخت
نشست.دراینفاصلهتارسیدنشاهتهماسببهسنّقانونیادارۀامورکشورراترکانقزلباش
سُنّیدردستداشتندوپسازآننیزخودرامحقّبهدخالتدرامورمیدانستند.شاهتهماسب
۵۲سالسلطنتکرد.درگیریدردوجبههباقزلباشانوعثمانیهاموجبتضعیفحکومتشاه
 1سه قرن پیش از آن ،انگلیسی دیگری به نام  David of Ashbyدو بار در  ۱۲۶۰و  ،۱۲۷۴در
زمان تسلّط مغوالن بر ایران ،برای مأموریت مذهبی و بهعنوان مترجم نزد اباقا در تبریز آمده بود که
اثرات سیاسی یا اقتصادی بههمراه نداشت .بنگرید به :حسن جوادی ،ایران از دیدۀ سیّاحان اروپایی از
قدیمترین ایّام تا اوایل عهد صفویه ،نشر بوته ،تهران ،جلد اول ،صفحۀ .۸۶
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تهماسب شد ،تا آنجا که ایران در  ۱۵۵۵حاکمیّت عثمانی بر عراق و شرق آناتولیا را رسماً
عثمانیها حاکمیتایرانرابرآذربایجانوشرققفقازپذیرفتند،بااینحال،

پذیرفتوباآنکه
شاهتهماسبرامجبوربهتغییرپایتختازتبریزبهقزوینکردند .
بامرگشاهتهماسبدر ۱۵۷۶پسرششاهاسماعیلدومبرایدوسالسلطنتکرد.بعدازاو
پسرشمحمدخدابندهبهسلطنترسیدوطینه سالتابهسلطنترسیدنشاهعبّاسدر۱۵۸۷
عثمانیهادوشهرتبریزوگنجهو

هم ازبکهابلخوهراتوخراسانرادردستداشتندوهم
تدریجازبکهارا

دواستانلرستانوخوزستانرااشغالکردند.شاهعبّاس،نوۀشاهتهماسب ،
به
ازخراسانوعثمانیهاراازبغدادراندومتعاقبآنبهزیارتعتباتعالیاترفت.اوباتوسعۀ

مشهدوبارگاهامامرضا،سیلزائرانشیعهراازاماکنمقدّسهدربینالنهرینبهسَمتخراسان
رواننمود.ویدر ۱۶۰۱اصفهانراپایتختقراردادودر ۱۶۰۳تبریزوایروانوشیروانرا
بازستاند.شاهعبّاساعالمکردهمانطورکهنَسَبجدّاوصفیالدّینبهامامدوازدهممیرسید،
وینیزنایبامامغایبومختارمطلقدرامورشرعیوعرفیاستوبهاینترتیبازعلمای
دین فاصله گرفت و از نفوذشان در دستگاه حکومت کاست .او برای ارامنه که از ایروان و
شیروانآمدهبودندمدرسهساخت،دستشانرادرتجارتابریشمبازگذاشت،تعدادیازآنهارا
بهسِمَتهایدولتیگماردوازطریقآنانباواتیکانارتباطبرقرارکرد .
*** 
همزمان با تأسیس کمپانی هند شرقی در  ،۱۶۰۰انگلیسیها بهدنبال کسب امتیاز برای ایجاد
مناسباتتجاریبودندوورودشانبهاینمنطقهزمینۀپیشرفتآنانرادراقیانوسهندوگسترش
نفوذشان را در تمامی منطقه فراهم کرد .توجّه انگلیس به ایران روز به روز بیشتر میشد و
نمایندگانبیشتریازآنانبهایرانمیآمدند.یکیازمأمورانکمپانیشرقیباتوجّهبهسرمای

مناطقشمالیایرانبهشاهعبّاسپیشنهادکردکارخانۀتولیدپارچۀپشمیدراصفهانتأسیس
شودکهموردموافقتقرارگرفت.اندکیبعدشاهطیفرمانیاجازۀهرگونهدادوستددرداخل
ایرانرابهکمپانیهندشرقیداد.بااین اجازه،کارصدورابریشمکهدردستارمنیانبودطی
فرمانیدر  ۱۶۱۵بهکمپانیهندشرقیواگذارشد،ولیایناجازهاثرسوئیبرکاربازرگانان
مسلمانویهودینداشت.انگلستانبهایرانسفیرفرستادوامورحقوقیاتباعانگلیسیدرایران
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زیرنظرسفارتانگلیسقرارگرفت.ضمناًاتباعانگلیسیدرایراناجازهیافتندفرایضومراسم
مذهبیخودراآزادانهانجامدهند.
پرتغالی هامانعازدستیابیایرانودیگرانبهخلیجفارسشدهبودند،ولیشاهعبّاسباکمک

دستپرتغالیهاوقبایلعربراازخلیجفارسکوتاهکردو

نیرویدریاییانگلیسدر ۱۶۲۲
حاکمیّتبرخلیجفارسوتنگۀهرمزوبحرینراپسازقرنیبازپسگرفت.اوهیچگاهاز
واتیکانوحاکماناروپاییکهظاهراًعالقهمندبهتضعیفوشکستامپراتوریعثمانیبودند
ولیدرعملایرانرادرمقابلهباآنامپراتوریتنهاگذاردهبودند،کمکنظامیدریافتنکردو
ب هکمکگرفتنازانگلیساکتفانمود.همکاریانگلیسباایراندرزمانشاهعبّاسپاگرفتو
مستحکمشد.شاهعباسدرانگلیساشتهارومحبوبیتداشتوشکسپیردرنمایشنامههایشاز

یادمیکرد 1.

اوبانام Sophy
بافوتشاهعباسدر،۱۶۲۹نوۀاوصفیتا،۱۶۴۲شاهعبّاسدومتا،۱۶۶۷شاهسلیمانتا۱۶۹۴
و پسر او شاه سلطان حسین تا  ۱۷۲۲سلطنت کردند که هر یک از آنها از سَلَف خود
طوریکهعثمانیهاایرانرا


تربودند،تاآنکهزمینهبرایانقراضصفویهفراهمشد،به

کفایت

کم
ازغربموردتجاوزقراردادندوافغانهابایورشازشرقتاجوتختراازآنخودکردند 2.


توضیحات نقشه:
= Ar = Archangelبندرآرکانجِلدرشمالروسیه 
= M = Moscowمُسکوپایتختروسیه
= As = Astrakhanبندرآستراخاندرشمالدریایخزر
= H = Strait of Hormozتنگۀهُرمُزدرخلیجفارس 
= )B = Bombay (Mumbaiبندربمبئیدرهند
= C of H = Cape of Hopeدماغۀامیددرجنوبآفریقا
 1همۀ پادشاهان صفوی را در انگلیس  Sophyمینامیدند.
 2در علوم و فنون جنگجویی و جنگآوری این اصل وجود دارد که تجاوز به یک سرزمین و تصرّف
آن از طریق دریا بسیار مشکل است ،زیرا مدافعان خشکی نسبت به مهاجمان دریایی تسلّط و احاطه
دارند و از پیش آمدن و ورود آنان به خشکی جلوگیری میکنند .این مزیّت انگلستان را طی قرنها،
قبل از عصر حمله و تجاوز هوایی ،از آسیب تجاوز کشورهای دیگر مصون و برکنار داشته بود.
برعکس ،ایران طی قرنها از جهات مختلف خشکی مورد تجاوز و تصرّف قرار گرفته است.
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= S = Syriaسوریهدرشرقمدیترانه
= Med = Mediterranean Seaدریایمدیترانه
England – Ar – M – As – Iran //مسیرانگلستانبهایرانازطریق:روسیه
England – Med – S – Iran //مسیرانگلستانبهایرانازطریق:مدیترانهوسوریه
England – C of H – H //مسیرانگلستانبهایرانازطریق:دماغۀامیدوخلیجفارس 

مسیرهای رسیدن از انگلستان به ایران
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