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ها در دریانوردی پیشرو بودند و از طریق  پرتغالی

دور زدن آفریقا به خلیج فارس رسیدند و بر این 

گذرگاه مهمّ آبی تسلّط کامل پیدا کردند. شاه 

گرفتن خلیج فارس و تنگۀ هرمز از  عبّاس برای پس

ها  از انگلستان کمک خواست و انگلیسیها،  پرتغالی

سو هم راه عبور از مدیترانه و بیابان  که از یک

سوریه و هم راه دریایی به شمال روسیه و از آنجا 

دیدند و از  تا دریای خزر را دشوار و پُرخطر می

سوی دیگر سودای ایجاد کمپانی هند شرقی و 

از استعمار هند را در سر داشتند با دور زدن آفریقا 

راه دریایی به کمک ایران آمدند و دست 

ها را از خلیج فارس کوتاه کردند و خود  پرتغالی

در این پایگاه آبی ماندگار شدند، تا آنجا که 

های آن سوی آب را هم به زیر سُلطۀ  نشین شیخ

 1خود درآوردند.

اسپانیایی در اتفّاق۱۴۹۲ها به و کشف را آمریکا

پرتغالی آمریکای سواحل خودها مستعمرۀ را جنوبی

                                                 
1

 Cyrus Ghani. Shakespeare, Persia and the East. Mage Publishers, Washington, 

DC. 2008. 
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هایسردمستعمرهباسرزمینندبهقارّۀجدیدپاگذاشتهای.پانزدهسالبعدکهانگلیسقراردادند

 ایاالتمتحدۀآمریکاوکانادانامدارند.هکهامروزندایروبروشدنشده

درجنوبیدنیکراهدریاییبهآسیاراازمسیردماغۀام۱۴۸۷درها،پرتغالیاندکیپیشازآن

 واقیانوسهندیافتهبودندوآفریقا اینکشفدرصفاولبرایرسیدنبهخلیجفارسوبا

تاآنزمان،راهقدیمبهخلیجفارسازطریقمدیترانهوبیابانسوریه.گرفتندتجارتباهندقرار

وبخششرقیآندرقلمرو1ودرّۀفراتبودکهبخشغربیآندرسیطرۀامپراتوریعثمانی

دشواری با را عابران اینمسیر از عبور داشت. قرار میبههاییروایران پرتغالیرو اینکرد. ها

میراه تصرّف و فتح قصد به بلکه ستد، و داد برای فقط نه را پرتغالی،ها ژنرال پیمودند.

Alfonso de Albuquerqueبرایرسیدنبههدف دادوستدبینهایخودوگسترش،

شرقوغربسهنقطۀکلیدیوحسّاسراشناساییکردهبود:یکیتنگۀماالکابیناقیانوسهند

اتّصال بودندودودیگریکیخلیجعدنمحلّ تصرّفکرده وجنوبدریایچینکهآنرا

ایندریایسرخواقیانوسهندودیگریتنگۀهرمزحدّفاصلخلیجفارسوخلیجعمّانبود.

و۱۵۱۵هاخارجکرد.بابازگشتویبهمنطقهدرجزیرۀهرمزراازدستعرب۱۵۰۹ژنرالدر

خلیجفارسدرکنترلکاملپرتغالی به ورود قشمراه درآمدوسیمایدادواِشغالجزیرۀ ها

کلّیدگرگونگردید.ستددرخلیجفارس،کهکانونتجارتبینشرقوغرببود،به

هاودیگراروپاییانباشرقازدریایمدیترانهوعبورازبیابانسوریهوتجارتونیزیراهقدیم

درّۀفُرات)یابدونعبورازخشکیازطریقترعۀسوئزودریایسرخ(وخلیجفارسواقیانوس

رقراهدریاییعبورازدماغۀامیدنیکرابرایرسیدنبهش۱۴۸۷هادرهندبود،تاآنکهپرتغالی

هاکهبرتنگۀهرمزتسلّطکشفکردندوبازرگاناناروپاییاینراهتازهرایادگرفتند.پرتغالی

هایپرتغالیاستفادهکنندواضافهکردندازبارکشیافتهبودند،بازرگاناناروپاییرامجبورمی

می نیز ونیزی بازرگانان شامل اجبار این که بپردازند عوارضعبور و ونیزیشدهزینه امّا ها.

نیرویدریاییکارآمدشانبهخلیجفارسبیایندوپرتغالیامیدواربودندکهانگلیسی با هاراها

بیرونکنند.

                                                 
امپراتوری روم شرقی )بیزانس( منقرض و امپراتوری عثمانی در محل ترکیۀ  ۱۴۵۳در سال  1

 Islampoleیا شهر کنستانتین )قسطنطنیه( به  Constantinopleامروزی برقرار گردید. در نتیجه، 

تغییر نام   Istanbulدر عربی( به اسالمبول و در انگلیسی« پ»یا شهر اسالم )و به دلیل نبودن حرف 

 یافت.
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،ولیدرامرنیرویدریاییقویبرخورداربودیکازدراوائلقرنشانزدهمانگلستانباآنکه

درهبود.برایجبراناینعقبافتادگی،بازرگانیازاسپانیاوپرتغالوجمهوریونیزعقبافتاد

تأسیسگردیدوقرارشدبرایدادوMuscovyنامشرکتمشترکروسوانگلیسبه۱۵۵۳

هایاازطریقدماغۀامیدنیکستدباهندوچین،بهجایعبورازبیابانسوریهدرقلمروعثمانی

تصرّ در خلیجفارسکه و اقیانوسهند و جنوبآفریقا سومیفپرتغالیدر راه از بود، ها

دردریایسفید Archangelاستفادهشود.اینراهشاملیکبخشدریاییازانگلیستابندر

وعبورازدریایخزرو1درشمالروسیهویکبخشزمینیدرخاکروسیّهتابندرآستراخان

بندر رسیدنبه دوکشتیدرراه قبالً ایرانبود. به اثرتوفاندرشمال Archangelورود بر

نروژگمشدهوبهاینبندرنرسیدهبودند.

سالگی،برانگلستان۷۰تا۲۵،از۱۶۰۳تا۱۵۵۸ازاندکیبعدملکۀالیزابتبرتختنشستو

،ملکهالیزابتطی۱۵۶۱در.شودیادمیمحتاطومعتدلپادشاهیکرد.ازاوبهعنوانپادشاهی

روسنامه تزار از )ای جِنکینسُن آنتونی نامه حامل به که کرد درخواست  Anthonyیه

Jenkinsonکهدریانوردیجوانوکارآمدبوداجازۀعبورازخاکآنکشوردادهشودتا)

تاریخ دیگریبه نامۀ در ملکه ایرانبرود. تهماسببا۱۵۶۱آوریل۱۵ویبه شاه خطاببه

جِنکینسُن،رایکیازخادمانصدیقووفادارمعرفیتعارفوتکلّفبسیارحاملنامه،آنتونی

شرکت نمایندۀ را او ایران، و انگلیس بین ستد و داد باب گشایش پیشنهاد ضمن و کرد

Muscovyومورداعتمادخوددانست.لزومرعایتآدابواحتراموپیشکشکردنهدایاو

2نسُنیادآوریشدهبود.جزئیاتنحوۀتجارتدردوکشورروسیهوایرانبهجِنکی

چهارم ایوان روسیّه، تزار نزد مسکو به آنجا از آرکانجِلرفتو بندر کشتیبه با جِنکینسُن

معروفبهایوانمخوف،رفتوباجلباعتمادوپشتیبانیِسزاربرایاینمأموریت،ازمسکوبه

                                                 
بندر آستراخان یا حاج طرخان یا حاجی ترخان در دهانۀ ورود رودخانۀ ولگا به دریای خزر قرار  1

سیطرۀ ایران بود و در ها در  آید. این بندر قرن شمار می دارد و به این سبب شاهراه آبی/زمینی به
 به تابعیت ُمسکو درآمد. ۱۵۵۸

 برای شرح جزئیات سفر ِجنکینُسن بنگرید به: 2
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. 

vol. II, 1926. 
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ب هخشکیگذاشتوازبندرآستراخانآمدوپسازطیدریایخزر،درساحلغربیآنپا

قرار استقبال مورد تهماسب، شاه عمّ پسر و برادرزن امیراالمراء، اُستاجلو خان عبداهلل سوی

گرفت.جِنکینسُندرمسیرخودبهقزوینازشهرهایشیروانواردبیلگذشتودردومنوامبر

ضورشاهتهماسبواردقزوینشدکهدرآنوقتپایتختایرانبود.ویدربیستمنوامبربهح

هایملکۀانگلستانوتزارروسیهرابهشاهتهماسبتسلیمنمود.رسیدونامه

آیموچهنویسد:شاهازمن)باواسطۀمترجم(پرسیدکهازکدامکشوراروپاییمیجِنکینسُنمی

دارم؟ سوی1کار از دوستی پیام با انگلستان در لندن معروف شهر از که گفتم پاسخ در

ام.ماخواستارعبورآزادکاالومردماندرقلمرویاحضرتملکۀالیزابتپادشاهانگلستانآمدهعل

شاه بهنقاطدیگرببریمواینمنشأدرآمدیبرایهردوکشورباشد. هستیمتاکاالهارا شما

عبری،گفتهایالتینی،ایتالیاییوهابهچهزبانهستندوچونپاسخدادمبهزبانپرسیدکهنامه

اینزبان که نداریم کسیرا نمیما سلطان مگر گفتم بداند. را مللها و اقوام با که خواهند

وقتیدریافتکهمسیحیهستم ایمانمنپرسیدو ازدینو شاه باشند. مختلفارتباطداشته

هخادمانگفتمابهدوستیباشمانیازینداریموازمنخواستتاآنجاراترککنم.بالفاصل

درببزرگخروجی تا نزدیکشاه از یکنفرهمجایپایمرا همراهیکردند. مرا دربار

هایمرازدهبودم.روبید،منهمخوشحالازاینکهحرف

گردمیاازطریقهرمزبادرروزهایبعدشاهپیامدادکهآیاازهمانراهیکهآمدهبودمبرمی

جوابداکشتی من و پرتغالی، آمدههای که راه همان از پرتغالیدم با ما زیرا دوستیام، ها

می که بودم دریافته را شاه قصد پرتغالینداریم. و ما که کند اوخواستوانمود علیه بر ها

به من و آمدههمدستهستیم ایران جاسوسبه قزوینعنوان در را زمستان حال، هر در ام.

ینراترککردموازهمانراهاردبیلوشروانومارس)شبعیدنوروز(قزو۲۰گذراندمو

بهبندرآستراخانرسیدم.دهروزآنجابودموازطریقرودولگاو۱۵۶۳مِه۳۰دریایخزردر

هاازهمانراهدریاییدراوتبهمسکورسیدم.زمستانراآنجابودموپسازماه۱۲راهزمینی

واردلندنشدم.۱۵۶۴سپتامبر۲۸شمالروسیهبازگشتمودر

                                                 
1 “…what country of Franks I was, and what affairs.” 

 نامیدند. می Franksمردمان شمال اروپا )فرانسه و آلمان( را 
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بود. ایرانقدمگذاشته به نخستینانگلیسیبودکه چندسالبعدهمکاری1جِنکینسُناحتماالً

روسوانگلیسبهسببکدورتبینتزاروملکه،ناشیازدرخواستتزاربرایازدواجبایکی

.هایملکهومخالفتملکه،پایانپذیرفتوشرکتمشترکمنحلشدازندیمه

درسالیانبعدمعلومشدکهراهزمینیشمالروسیهودریایخزرپُرخطراستوراهزمینیعبور

النهریندرقلمروایراننیزبدوندشوارینیست،ناچارتوفیقهاوبینازسوریهدرسیطرۀعثمانی

زآنجابود.هاابازرگانیانگلیسدرگروعبورازراهدریاییوخلیجفارسوقطعدستپرتغالی

دانستکهراندنآنانهاراازبحرینبیرونکند،ولیمیشاهعبّاستوانستهبودپُرتغالی۱۶۰۲در

ازقلعۀمستحکمهرمزبدونکمکگرفتنازیکنیرویدریاییقویوبرترممکننیستو

همیننیازدوسویهپایۀهمکاریبینایرانوانگلیسقرارگرفت.

***

امردرایرانحدودنیمقرنبهعقب پیشینۀ تربرمیبرایآشناییبا اسماعیلگردیم. پانزدهشاه

تاجگذاریکردومذهبشیعهرامذهبرسمیایرانقراردادواینسبباتّحاد۱۵۰۲درساله

امپراتوریعثمانی،اکثریتمردمشیعهدربرابرهمسایگانسُنّی دررأسآنها ایهگروهنیزو،

دردرخراسانشکستداد.۱۵۱۰گردیدتاآنجاکهاواُزبکانسُنّیرادروالیاتسُنّیدربرخی

درخطرمیتوریبیشازهمهامپرااینمیان نخستیناقداماینامپراعثمانیخودرا توریدید.

به در خود قلمرو داخل در شیعیان عام قتل تسنّن اسالم مدافع اندکی۱۵۱۰عنوان بعدبود.

معروفبهنبردچالدران ،درنزدیکیخوی،سپاهیانعثمانیدرهجومیسنگینوغافلگیرانه،

راشکستیسختدادند.درفاصلۀکوتاهیسپاهیانسلطانسلیمکایرانیاننامجهّزبهتوپوتان

نرسیدنمهمّاتبازگشتند.وعلّتسختیراهوتلفاتتبریزرامحاصرهکردند،ولیبه

اشاه در ۱۵۲۴سماعیل ۳۷در او سالۀ ده ارشد پسر درگذشتو تختتهماسبسالگی بر

ترکانقزلباش.نشست قانونیادارۀامورکشوررا دراینفاصلهتارسیدنشاهتهماسببهسنّ

شاهتهماسبدانستند.سُنّیدردستداشتندوپسازآننیزخودرامحقّبهدخالتدرامورمی

هاموجبتضعیفحکومتشاهرد.درگیریدردوجبههباقزلباشانوعثمانیسالسلطنتک۵۲

                                                 
، در ۱۲۷۴و  ۱۲۶۰دو بار در  David of Ashbyسه قرن پیش از آن، انگلیسی دیگری به نام  1

عنوان مترجم نزد اباقا در تبریز آمده بود که  زمان تسلّط مغوالن بر ایران، برای مأموریت مذهبی و به
ایران از دیدۀ سّیاحان اروپایی از همراه نداشت. بنگرید به: حسن جوادی،  به اثرات سیاسی یا اقتصادی

 .۸۶، نشر بوته، تهران، جلد اول، صفحۀ ترین اّیام تا اوایل عهد صفویه قدیم
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ایرانتهماسبشد که آنجا تا ، رسما۱۵۵۵ًدر را شرقآناتولیا عراقو حاکمیّتعثمانیبر

،پذیرفتند،بااینحالآذربایجانوشرققفقازبرایرانراحاکمیتهاعثمانیباآنکهپذیرفتو

.کردندبوربهتغییرپایتختازتبریزبهقزوینمجراشاهتهماسب

بعدازاوسلطنتکرد.پسرششاهاسماعیلدومبرایدوسال۱۵۷۶مرگشاهتهماسبدربا

۱۵۸۷سالتابهسلطنترسیدنشاهعبّاسدرطینهپسرشمحمدخدابندهبهسلطنترسیدو

هادوشهرتبریزوگنجهوعثمانیمههابلخوهراتوخراسانرادردستداشتندوازبکهم

هاراتدریجازبکبه،نوۀشاهتهماسب،دواستانلرستانوخوزستانرااشغالکردند.شاهعبّاس

.اوباتوسعۀهاراازبغدادراندومتعاقبآنبهزیارتعتباتعالیاترفتازخراسانوعثمانی

 النهرینبهسَمتخراسانازاماکنمقدّسهدربینمشهدوبارگاهامامرضا،سیلزائرانشیعهرا

پایتختقراردادودر۱۶۰۱رواننمود.ویدر تبریزوایروانوشیروانرا۱۶۰۳اصفهانرا

رسید،الدّینبهامامدوازدهممیبازستاند.شاهعبّاساعالمکردهمانطورکهنَسَبجدّاوصفی

وینیزنایبامامغایبومختارمطلقدرامورشرعیوعرفیاستوبهاینترتیبازعلمای

ب او حکومتکاست. دستگاه در نفوذشان از گرفتو ودینفاصله ایروان از که رایارامنه

شیروانآمدهبودندمدرسهساخت،دستشانرادرتجارتابریشمبازگذاشت،تعدادیازآنهارا

هایدولتیگماردوازطریقآنانباواتیکانارتباطبرقرارکرد.بهسِمَت

***

 در شرقی هند تأسیسکمپانی با انگلیسی۱۶۰۰همزمان به، ایجادها برای امتیاز کسب دنبال

مناسباتتجاریبودندوورودشانبهاینمنطقهزمینۀپیشرفتآنانرادراقیانوسهندوگسترش

 کرد. فراهم منطقه تمامی در را مینفوذشان بیشتر روز به روز ایران انگلیسبه وتوجّه شد

د.یکیازمأمورانکمپانیشرقیباتوجّهبهسرمایآمدننمایندگانبیشتریازآنانبهایرانمی

عبّاسپیشنهادکردکارخانۀتولیدپارچۀپشمیدراصفهانتأسیس مناطقشمالیایرانبهشاه

شودکهموردموافقتقرارگرفت.اندکیبعدشاهطیفرمانیاجازۀهرگونهدادوستددرداخل

اجازه،کارصدورابریشمکهدردستارمنیانبودطیایرانرابهکمپانیهندشرقیداد.بااین

بهکمپانیهندشرقیواگذارشد،ولیایناجازهاثرسوئیبرکاربازرگانان۱۶۱۵فرمانیدر

مسلمانویهودینداشت.انگلستانبهایرانسفیرفرستادوامورحقوقیاتباعانگلیسیدرایران



               ۱۰شماره                                                      آرمان                                                                

92 

 

ناًاتباعانگلیسیدرایراناجازهیافتندفرایضومراسمزیرنظرسفارتانگلیسقرارگرفت.ضم

 مذهبیخودراآزادانهانجامدهند.

هامانعازدستیابیایرانودیگرانبهخلیجفارسشدهبودند،ولیشاهعبّاسباکمکپرتغالی

هاوقبایلعربراازخلیجفارسکوتاهکردودستپرتغالی۱۶۲۲نیرویدریاییانگلیسدر

از اوهیچگاه پسازقرنیبازپسگرفت. حاکمیّتبرخلیجفارسوتنگۀهرمزوبحرینرا

عالق مندبهتضعیفوشکستامپراتوریعثمانیبودندهواتیکانوحاکماناروپاییکهظاهراً

کمکنظامیدریافتنکردو،ولیدرعملایرانرادرمقابلهباآنامپراتوریتنهاگذاردهبودند

هکمکگرفتنازانگلیساکتفانمود.همکاریانگلیسباایراندرزمانشاهعبّاسپاگرفتوب

هایشازمستحکمشد.شاهعباسدرانگلیساشتهارومحبوبیتداشتوشکسپیردرنمایشنامه

1کرد.یادمی Sophyاوبانام

۱۶۹۴،شاهسلیمانتا۱۶۶۷ا،شاهعبّاسدومت۱۶۴۲،نوۀاوصفیتا۱۶۲۹بافوتشاهعباسدر

 تا حسین سلطان شاه او پسر خود۱۷۲۲و سَلَف از آنها از یک هر که کردند سلطنت

هاایرانراطوریکهعثمانیتربودند،تاآنکهزمینهبرایانقراضصفویهفراهمشد،بهکفایتکم

2راازآنخودکردند.هابایورشازشرقتاجوتختازغربموردتجاوزقراردادندوافغان

 

 توضیحات نقشه:

Ar = Archangel = بندرآرکانجِلدرشمالروسیه

M = Moscow = مُسکوپایتختروسیه 

As = Astrakhan = بندرآستراخاندرشمالدریایخزر 

H = Strait of Hormoz = تنگۀهُرمُزدرخلیجفارس

  B = Bombay (Mumbai) = بندربمبئیدرهند 

C of H = Cape of Hope = دماغۀامیددرجنوبآفریقا 

                                                 
 نامیدند. می Sophyهمۀ پادشاهان صفوی را در انگلیس  1
ز به یک سرزمین و تصّرف آوری این اصل وجود دارد که تجاو جویی و جنگ در علوم و فنون جنگ 2

آن از طریق دریا بسیار مشکل است، زیرا مدافعان خشکی نسبت به مهاجمان دریایی تسلّط و احاطه 
ها،  کنند. این مزّیت انگلستان را طی قرن دارند و از پیش آمدن و ورود آنان به خشکی جلوگیری می

ر مصون و برکنار داشته بود. قبل از عصر حمله و تجاوز هوایی، از آسیب تجاوز کشورهای دیگ
 ها از جهات مختلف خشکی مورد تجاوز و تصّرف قرار گرفته است. برعکس، ایران طی قرن
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S = Syria = سوریهدرشرقمدیترانه 

Med = Mediterranean Sea = دریایمدیترانه 

England – Ar – M – As – Iran //مسیرانگلستانبهایرانازطریق:روسیه 

England – Med – S – Iran //یق:مدیترانهوسوریهمسیرانگلستانبهایرانازطر 

England – C of H – H //مسیرانگلستانبهایرانازطریق:دماغۀامیدوخلیجفارس



 مسیرهای رسیدن از انگلستان به ایران

 

 


