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61چگونگی ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
چگونگی ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس

2، دکتر حمید بصیرت منش1زادهمرضیه بیگی

چکیده
ترین آبراه تجاري و استراتژیک جهان، خلیج فارس است که در جنوب کشورمان ایران قرار دارد. مهم

ي خلیج فارس از ترین کشور حوزهو به عنوان مهمباشد ایران داراي بیشترین ساحل در بخش شمالی آن می
قدیم االیام مورد توجه کشورهاي اروپایی بوده است. همین توجه باعث شد که ایران از حوادثی که در اروپا 

گذشت متاثر گردد. بعد از اکتشافات جغرافیایی میمیان کشورهاي اروپایی و به تبع آن در خلیج فارس 
ه توانست در منطقه خلیج فارس حضور داشته باشد پرتغال بود. بعد از پرتغال نخستین کشور استعماري ک

انگلیسی هاو کشمکشهانوبت به هلند و انگلیس و فرانسه و روسیه و آلمان رسید و پیروز نهایی این رقابت
.ندمیالدي از منطقه خارج کرد1971بودند تا بعد از حضوري چهارصدساله سرانجام نیروهاي خود را در 

رو است که بررسی علل و عوامل حضور کشورهاي استعماري در منطقه خلیج فارس از اهداف مقاله پیش
خلیج فارس تبیین و هاي استعماري در اي دالیل حضور قدرتشود با استفاده از منابع کتابخانهتالش می

موقعیت ترانزیتی این تجاري و بازرگانی خلیج فارس وهاي پژوهش، ظرفیتاساس یافتهتحیل گردد. بر
فارس متأثر از دید. و عوامل رقابت آنها در خلیجآبراهه باعث حضور کشورهاي اروپایی در منطقه گر

هاي آنها در سایر نقاط بوده است.کشمکش

خلیج فارس، ایران، پرتغال، هلند، انگلیس، فرانسهواژگان کلیدي: 

دانشجوي دکتري تاریخ پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمینویسنده مسئول، -1
اسالمیامام خمینی و انقالبپژوهشکده عضو هیئت علمی -2
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مقدمه
ترین آبراه ارتباطی بین بازارهاي شرق و غرب عنوان مهمفارس به هاي دور خلیجاز گذشته

وه بر اینکه عامل مطرح بوده و به همین دلیل مورد توجه اقوام گوناگون بوده است. خلیج فارس عال
ي زربافت و هاي آسیا و اروپا و آفریقا بود از لحاظ تجارت مرواید و ادویه و پارچهپیوند سه قاره

ي فوق از لحاظ هااوان داشت. امروزه این منطقه عالوه بر حفظ مزیتابریشم و.. نیز اهمیت فر
ترین داشتن منبع عظیم نفت و موقعیت استراتژیک نیز مورد توجه است. ایران نیز به عنوان مهم

ي دور تا امروزه از حوادثی که بر این آبراه حیاتی، گذشته هاي خلیج فارس از گذشتهکشور حوزه
متاثر بوده و هست.

ورهاي اروپایی که درصدد یافتن موقعیتی براي امر تجارت و بازرگانی در خلیج فارس بودند کش
هااند. نخستین اروپاییانی که با ایران ارتباط برقرار کردند ونیزياز برقراري رابطه با ایران بودهناگزیر

ي ان با ایران در دورهوابط اروپاییبودند که قراردادهایی را با ایلخانان مغول به امضاء رساندند. ر
یی که خاص این هاي صفویه عالوه بر داشتن ویژگیرسید و دلیل آن این بود که دورهصفویه به اوج

حکومت است مصادف بود با عصر اکتشافات جغرافیایی در اروپا، که همین عامل باعث توجه 
همانطور که بیان کشورهاي اروپایی به خصوص کشورهاي استعماري به این منطقه از جهان شد. 

ي تجارت العاده در زمینهی حیاتی و مهم و داشتن اهمیت فوقشد، خلیج فارس نیز به عنوان آبراه
ي خلیج به طورکلی هیچ دریایی به اندازهو بازرگانی مورد توجه کشورهاي اروپایی قرار گرفت.

ن را به خود جلب شناسانویسان و باستانمورخان، جغرافیفارس توجه سیاحان، کشورگشایان،
نکرده است.
براي تسلط بر خلیج فارس از قرن شانزدهم میالدي شروع شد. ابتدا هارین رقابتتسخت

رسید و کشور فرانسه هاو انگلیسیهادر این منطقه حضور یافتند سپس نوبت به هلنديهاپرتغالی
هاي گرم خلیج ت یافتن بر آببعد از آنها وارد عرصه شد. پطرکبیر، تزار روسیه، نیز در آرزوي دس

تالش زیادي نمودند تا هافارس بود. با وقوع انقالب کبیر فرانسه و روي کار آمدن ناپلئون، فرانسوي
ها به خاط موقعیت خاص و درگیريهاي این کشمکشا بر خلیج فارس تحقق بخشد و همهتسلط ر

یاري دست یابند.توانستند با تسلط بر آن به منافع بسمیخلیج فارس بود که 
تداوم حضور کشورهاي اروپایی در خلیج فارس باعث تغییر عملکرد آنها از تجاري به سیاسی 

یی بود که کشورهاي حاضر در منطقه، در اروپا با یکدیگر داشتند. که هاگردید و دلیل آن نیز رقابت
بین فرانسه و ي هفت سالههابازتاب آن را در خلیج فارس شاهد هستیم. به عنوان مثال جنگ

ي هاانگلیس و یا انقالب کبیر فرانسه و سپس ظهور ناپلئون مواردي بودند که باعث تشدید رقابت
بین انگلیس و فرانسه در خلیج فارس گردید.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


63چگونگی ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
شود این است که با کاهش قدرت و نفوذ ایران در داخل میو شواهد استنباط آنچه که از قراین

ذ کشورهاي حاضر در منطقه خلیج فارس و قبایل و طوایف کشور و خلیج فارس بر قدرت و نفو
شد. این مسئله به خصوص بعد از زوال فدرت صفویان و ناتمام ماندن اقدامات میمنطقه افزوده 

بر نفوذ سیاسی و هاگردد. بعد از این دوران است که انگلیسیمینادرشاه افشار بیشتر آشکار 
دند.اقتصادي خود در منطقه خلیج فارس افزو

اي و به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده له که با تکیه بر منابع کتابخانهبه هر روي، این مقا
است بر آن است که در چند عنوان ابتدا به دلیل اهمیت خلیج فارس نزد کشورهاي اروپایی، سپس 

چگونگی حضور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس بپردازد. 
یابی و تسلط بر خلیج فارس داراي امتیازات فراوانی براي کشورهاي فرض بر این است که دست

اروپایی بود و آنها با دانستن این موضوع در تالش بودند که حضور سیاسی خود را نیز در منطقه 
رشار مندي از منافع سهاي نفوذ خود را به منظور بهرهافزایش دهند تا به این طریق بتوانند پایه

تر نمایند. خلیج فارس محکم

علل توجه اروپاییان به خلیج فارس
ي آسیا عیت راهبردي آن در اتصال سه قارهاز روزگاران قدیم بیشترین اهمیت خلیج فارس، موق

هاي آن از نظر صید صدف و ترین مسیر براي رسیدن به هندوستان، ظرفیتو اروپا و افریقا، مهم
و امروزه نیز به دلیل داشتن منابع هاي دیگر بوده استبي گرانهام و پارچهتجارت مروارید و ابریش

عظیم نفت مورد توجه است.
اکتشافات جرافیایی در قرن شانزدهم میالدي باعث تسهیل امر تجارت گردید و خلیج فارس که 

راي آمد تحت تاثیر اوضاع جدید قرار گرفت و پذیمیهاي تجاري جهان به شمار یکی از آبراه
اما رقابت بین دو آبراه البته این آغاز عصر استعمار بود. دریانوردان و کاشفان اروپایی قرار گرفت و 

حیاتی خلیج فارس با دریاي مدیترانه و دریاي سرخ از قدیم االیام وجود داشته است که گاه تفوق 
د در دنیاي سیاسی با یکی و گاه با دیگري بوده است و این مسئله بستگی به شرایط حاکم و موجو

دوازدهم (مهم در قرن پنجم هجري دچند رویدا"آن روزگاران داشته است به عنوان مثال؛ 
را فراهم "سیراف، مهروبان و بصره"ي افول بنادر شمالی خلیج فارس هاشرایط و زمینه).میالدي

گذاري و نمود. تقسیم قدرت جهان اسالم به دو طیف خالفت عباسی و خالفت فاطمی و سرمایه 
توجه خلفاي فاطمی به سمت رونق بنادر دریاي سرخ و مدیترانه، استقرار ملوك شبانکاره در نواحی 

بویه پس از مرگ ي هرمز، ضعف قدرت آلهاشرقی فارس و گسترش ناامنی در پس کرانه
عضدالدوله دیلمی و کشمکش جانشینان وي بر سر تقسیم قدرت و از دست رفتن یکپارچگی نواحی 
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منجر ي سیاسی آنان که نهایتاً هابویه، پیدایی سلجوقیان در ایران و پراکندگی قدرتلطه آلستحت 
ي هاي محلی در منطقه گردید و گسترش درگیريهاگیري حکومتبه تقویت نهاد اتابکی و شکل

ز مذهبی در عمان و نفوذ آن به نواحی ساحلی و از بین رفتن امنیت بنادر صحار و قلهات، ا- ايفرقه
ی را بر اي خلیج فارس به وقوع پیوسته، و تأثیرات مهممواردي هستند که در نواحی کرانهجمله

به دنبال این قضایا و به دالیل شرایط سیاسی ).130: 1387(وثوقی، "انداقتصاد آن بر جاي گذاشته
بین ي تجاري خلیج فارس طی قرون پنجم تا هشتم هاو اقتصادي که در منطقه حاکم بود کانون

در گشت به این صورت که سیراف جاي خود را به کیش داد و کیش میمناطقی دست به دست 
).141- 140: 1387( وثوقی، نهایت جاي خود را به هرمز داد

ي تجاري از قبیل دریاي هایی است که خلیج فارس بر سایر آبراهههاي صفویه از دورهاما دوره
که یکی از علل و در واقع عامل اصلی این تفوق پیروزي مدیترانه تفوق داشت در منابع آمده است

میالدي بوده است زیرا این 1453ترکان عثمانی بر حکومت بیزانس و سقوط قسطنطنیه به سال 
یابی به اروپاییان ناگزیر شدند براي دسترویداد باعث تسلط ترکان بر منطقه شام شد در نتیجه

تسلط ترکان "که هاي جدید بپردازند. به این صورتکاالهاي شرق به خصوص ادویه به کشف راه
م. موجب شد که خطوط ارتباطی و تجاري 1453عثمانی بر قسطنطنیه و سقوط بیزانس در سال 

مدیترانه شرقی در زیر سلطه و سیادت سالطین عثمانی درآید و به تعبیر دیگر راه تجارت اروپا با 
ا بازرگانان سود پرست مغرب زمین هرگز مشرق از راه آسیاي صغیر و شام بسته شود؛ ام

اي تمام شده انگارند و از آن همه ثروت و گانی پرسود خود را با شرق افسانهتوانستند بازرمین
هاي دیگري براي رسیدن به نفایس و تحف شرق چشم بپوشند. از این روي بر آن شدند که راه

دانستند که دو راه براي رسیدن به میش ي آسیایی بیابند. بازرگانان اروپایی کم و بیهاسرزمین
مشرق زمین وجود دارد؛ یکی از راه خشکی یعنی از شرق اروپا، روسیه و ایران و دیگري از طریق 

یابد. راه نخستین راه سخت و خطرناکی بود میهاي اقیانوس هند ارتباط دریاهاي جنوبی که به آب
گذشت و پر بود از دزدان و مینامنظم روسیه ي اروپاي شرقی و کشور پرآشوب و هاکه از سرزمین

راهزنان و طوایف غیرمتمدن ازبک، قزاق، تاتار و راه دیگر نیز طریق پرخطري بود سراسر طوفان و 
امواج هولناك، وانگهی وجود چنین راهی اگر از جانب دانشمندان به یقین پیوسته بود، عمال هنوز از 

.)78: 1377( نوایی،"طرف دریانوردان کشف نشده بود
زودتر از سایر کشورهاي اروپایی به منطقه خلیج فارس آمدند و روابط سیاسی و هاپرتغالی

هجريي نخست قرن دهمدر دهههاتجاري خود را با کشورهاي منطقه از سرگرفتند. پاي پرتغالی
از مین هندوستان و استفادهتصرف سرزهابه هند سپس به خلیج فارس باز شد. هدف پرتغالی

بر شامات و عراق، این راه به سوي اروپاییان هاي تجاري شرق بود که پس از تسلط عثمانیزمینه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


65چگونگی ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
د اما عالوه بر مورد فوق، دالیل دیگري براي شروع ورو. )137: 1383جعفریان، بسته شده بود (

که ستي آن زمان و شروع عصر اکتشافات جغرافیایی ذکر شده ااروپاییان به دریاهاي ناشناخته
گذاري براي یسا و روي آوردن کلیسا به سرمایهسرمایه در دستگاه کلعبارتند از: الف) انباشته شدن

-ي افسانههاي جهان، ب) کوشش براي دست یافتن به ثروتهاترویج آیین مسیح در دیگر سرزمین

ش تجهیزات اي شرق و غارت آنها، پ) رشد امکانات و دانش دریانوردي اروپاییان آن عصر و پیدای
.)36: 1387طرفداري، (ي دریانوردي به ویژه قطب نماازهت

فارس، اهمیت این آبراه، براي رسیدن به هندوستان از عوامل توجه اروپاییان به خلیجیکی دیگر 
بود زیرا اروپاییان درصدد کشف راه آبی به سوي هندوستان بودند. به طوریکه کریستف کلمب، 

اهی کشف کند که ناخواسته به ی کوشید براي رسیدن به هند از راه غرب رنخستین دریانورد اروپای
.ي امریکا رسید و آنجا را کشف نمودقاره

به هر حال با شروع عصر استعمار از آنجا که کشور هندوستان از لحاظ تولید و تأمین کاالهاي 
یج فارس از نظر کنترل فراوان اشتهار داشت مورد توجه استعمارگران قرار گرفت و در این میان خل

ي فارس مکمل یکدیگر بودند و رابطهبر هند نیز مورد توجه بود. در واقع تسلط بر هند و بر خلیج
ترین مثال در این مورد س و هند وجود داشت. به یقین واضحمستقیمی بین تسلط بر خلیج فار

ه از خلیج فارس رانده شدند، در زمان صفویهاکشور پرتغال و انگلستان است زیرا زمانی که پرتغالی
ابتدا جاي پاي خود را در خلیج فارس محکم نمودند و بعد هاهند را نیز وا گذاشتند سپس انگلیسی

ي ایم اگر بگوییم در آن عهد عدهبه قول مورخان راه اغراق نکرده"از آن به استعمار هند پرداختند. 
شمار، نباتات بها، حیوانات بیهرات گرانوارفتند و جمیي هند خواب با اندیشههاکثیري شب

دیدند. نه تنها سوداگران و بازرگانان و میسحرآسا و عطریات مدهوش کننده آن را خواب 
د بودند، چه این ماجراجویان و نوع پرستان، بلکه دانشمندان و متفکرین فرنگ هم فریفته هن

ژرف بود. تماس اروپا با هند تأثیر عمیقی ي هاي دیرین مهد افکار عالی و اندیشهسرزمین از ازمنه
.)6-5: 1341( میرفندرسکی، "نه تنها در سرنوشت این دو قاره، بلکه در تاریخ بشر بخشید

ي آن قاره براي تأمین موادخام، کارگر هابه هرحال تحوالت داخلی اروپا سبب شد که دولت
هاکدیگر بپردازند و یکی از سرزمینارزان قیمت و بازار فروش براي محصوالت خود، به رقابت با ی

ان براي تأمین مواد مورد نیاز آنها سرزمین هندوستان بود به همین جهت بود که تسلط بر هندوست
ي اروپا گردید. هدف دیگر اروپاییان از اقامت در سواحل خلیج آرزوي کشورهاي استعمارگر قاره

ارید و... بودفارس همچنین در دست گرفتن تجارت ابریشم، ادویه، مرو
همچنین از دالیل دیگري که باعث توجه اروپاییان به خلیج فارس شد؛ ارتباط خلیج فارس با 

دریاي عمان و اقیانوس هند بوده است. 
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در خلیج فارسهاپرتغالی
در خلیج فارس، جهات ارتباطی و تجاري این منطقه بوده هاترین دالیل حضور پرتغالیاز مهم

آغاز نمود و پس میالدي مسافرت تاریخی خود را با چهار کشتی 1497در سال است. واسکودوگاما
ي امیدنیک به غرب اقیانوس هند رسید. در این مسافرت بود که مناطق حساس از عبور از دماغه

میالدي، 1506اقیانوس هند و خلیج فارس را شناسایی نمود. تا اینکه پادشاه پرتغال در سال 
هاه فرماندهی آلبوکرك راهی اقیانوس هند و خلیج فارس نمود. ورود پرتغالیتعدادي ناو جنگی را ب

ي پرتغال هابه خلیج فارس با نام آلفونسو دو البو کرك همراه است. او شخصی بود که کشورگشایی
داده بودند و "مارس پرتغال"ي او بود و به همین جهت هموطنانش به او لقب هامرهون کوشش

خواندند.می"مخوف"یش او را هابی رحمیمسلمانان به دلیل 
ي تسلط هاراهلبوکرك بنا به دستور پادشاه پرتغال راهی هندوستان شد. او مأموریت داشت تاآ

بر بازرگانی مسلمانان را در دریاي عمان و دریاي سرخ را بررسی کند. در بازگشت از این سفر بود 
میالدي با 1506ا گرفت به همین سبب در سال که موافقت پادشاه پرتغال را براي تسخیر سوگوتر

میالدي مسلمانان 1507فریقا شد و در سال اي تسخیر سوگوترا در شرق رهسپار آناوگان بزرگی بر
ي هاآنجا را شکست داد و آنجا را به صورت پایگاهی دریایی براي نظارت بر رفت و آمد کشتی

و افسر مافوقش بر سر مقصد بعدي اختالف نظر تجاري دریاي سرخ درآورد، اما پس از مدتی بین او 
و بخشی از آنها رهسپار پیش آمد و همین اختالف سبب شد تا نیروهاي پرتغالی به دو گروه تقسیم

.)179: 1384( وثوقی، (ب)، هند شوند
لبوکرك تصمیم گرفت براي گسترش نفوذ پرتغال در اقیانوس هند به سوي هند در این میان آ

ي گوا را وردند ولی در عوض توانستند جزیرهبرد با حکمران کالیکوت شکست خبرود. اما در ن
رفت، البوکرك بعد از آن راهی میمتصرف شوند. از آنجا که ماالکا، کلید اقیانوس آرام به شمار 

ا در آن مناطق در اختیار بگیرد. ي بازرگانان عرب ریاي جنوب شرقی شد تا تجارت ادویهماالکا و آس
هاپس از غارت ماالکا و قتل مسلمانان آنجا به گوا بازگشت. از این زمان بود که پرتغالیلبوکرك آ

توانستند بر اقیانوس هند مسلط شوند. اما سالطین عثمانی که در این زمان مصر و شام را تحت 
سلطه خود درآورده بودند کوشیدند با اتحاد با سالطین مسلمان هند و آسیاي جنوب شرقی علیه 

وارد نبرد شوند ولی به دلیل ضعف نیروي دریایی، مسلمانان نتوانستند به سیادت هاالیپرتغ
.)37-32: 1341میرفندرسکی، (بر اقیانوس هند و خلیج فارس پایان دهندهاپرتغالی

، به منظور تسلط بر تجارت مسلمانان در غرب اقیانوس هند، هالبوکرك پس از این پیروزيآ
ارس به مراکز تجاري این مناطق حمله برد و در این راستا به قلهات، مسقط دریاي عمان، و خلیج ف

ي خود توانستند همه ي بنادر و سواحل عمان به دلیل برتري توپخانههاو هرمز هجوم برد. پرتغالی
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ي بزرگی بر پیکر سیاسی و اقتصادي این منطقه وارد آورند. با این اوصاف را تصرف کنند و ضربه

با برتري نظامی که در اختیار داشتند توانستند اهداف خود را در دریاي عمان پیش ببرند هاپرتغالی
اي از این نوع حمالت نداشتند و به دلیل تداوم تجربههاضمن آنکه مردم مناطق ساحلی این حوزه

آمیز در این مناطق، شهرها و بنادر ساحلی مناسبات سیاسی و اقتصادي مسالمتهمیشگی
دفاعی نداشتند. از این روي ناوگان نظامی پرتغال توانست بدون برخورد با قدرتی برتر، استحکامات 

همه ي بنادر و شهرهاي آباد عمان را فتح کند و با خشونت، بسیاري از آنها را به آتش بکشند و 
ي تجاري، مسافربري و ماهیگیري بومیان را نابود سازد و سپس رهسپار هرمز شوند( هاکشتی

.)189- 178: 1384، وثوقی(ب)
، در نبردي لبوکرك رهسپار هرمز شد، حاکم هرمز شخصی بود به نام خواجه عطاهنگامی که آ

پیروز شدند و به باز به دلیل برتري نظامی، هالبوکرك روي داد، پرتغالیکه بین نیروهاي او و آ
پادشاه هرمز ناگزیر شد به امضاء رسید که طی آن هااي بین خواجه عطا و پرتغالیدنبال آن معاهده

هاتبعیت پادشاه پرتغال را بپذیرد و به وي خراج پرداخت کند و امور تجاري منطقه را به پرتغالی
بسپارد. به این قرار که: الف) حاکم دست نشانده هرمز همه ساله پانزده هزار اشرفی به دولت پرتغال 

از مقدار معینی حقوق گمرکی نگیرد و خراج دهد. ب) حاکم هرمز از کاالها و اجناس پرتغال بیش 
ي بومی حق هاکاالهاي هرمز نیز در پرتغال از پرداخت عوارض معاف باشد. پ) هیچ یک از کشتی

ي کند. ت) آلبوکرك براي حفظ جزیرهي مأموران پرتغالی در خلیج فارس تجارتاجازهندارد بی
ي نظامی هابسازد. ث) ساخت قلعهي احتمالی، پایگاهی نظامی هاهرمز از دست دشمنان و شورش

همچنین آلبوکرك تعهد کرد که: .)58: 1382( اقبال، زایر اطراف هرمز مثل قشم و نابنددیگر در ج
الف) سیف الدین ابانصر، پادشاه پیشین هرمز، همچنان حاکم آنجا باشد به شرطی که از پادشاه 

رسمیت بشناسند. پ) رییس نورالدین وزارت خواجه عطا را بههاپرتغال اطاعت کند. ب) پرتغالی
به دنبال این قرارداد ) 38تا: امیرابراهیمی، بی.(فالی به نیابت سرپرستی پادشاه هرمز انتخاب شود

سال تسلط 115آلبوکرك در هرمز به ساختن ارگی نظامی اقدام کرد. همین قلعه به مدت 
این موافقت نامه که اساس قدرت .)58: 1382را بر خلیج فارس تضمین کرد( اقبال، هاپرتغالی

میالدي بین طرفین به امضاء رسید. از آنجایی 1507نظامی پرتغال در خلیج فارس شد. در سال 
لبوکرك مجدداً نبردهایی صورت بود بین او و آهاکه خواجه عطا در پی ایجاد اختالل در کار پرتغالی

گرفت.
جیر استعمار پرتغال را به لحاظ سلطه بر نقاط ي زنهامیالدي، حلقه1507اشغال هرمز در سال 

کرد. این حمله در زمان سلطنت شاه اسماعیل صفوي رخ داد. در میاستراتژیک خلیج فارس تکمیل 
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هاي داخلی و خارجی بود بلکه نیروي دریایی قدرتمندي براي این زمان ایران نه تنها گرفتار جنگ
.)127- 125: 1366ویلسون، (مقابله با آنها نداشت

میالدي به مقام حکمرانی 1510لبوکرك بعد از این نبردها به هندوستان بازگشت و از سال آ
میالدي با ناوگانی عظیم بندر 1515مستعمرات پرتغال در اقیانوس هند رسید. وي مجدداً در سال 

کند. ي هرمز ترك کرد و توانست هرمز را به طور کامل تصرف وا را به قصد دریاي عمان و جزیرهگ
را در این منطقه استوارتر هارفت موقعیت پرتغالیمیبا فتح هرمز که کلید خلیج فارس به شمار 

: 1384( وثوقی(ب)، کرد. البوکرك بعد از این اقدام به گوا بازگشت و پس از مدتی در گوا درگذشت
204-214(.

خود کردند. هر چند ي تجاري دریایی جدید منافع سرشاري را نصیبهابا کشف راههاپرتغالی
با قدرت هاکرد؛ زیرا پرتغالیمیاین راههاي تجاري دور بود اما منافع سرشار آن دوري راه را جبران 

ي آنجا، توانستند سود هنگفتی به هانظامی دریایی و حذف بازرگانان بومی منطقه و غارت ثروت
بار به صورت محل فروش دست آوردند و افزون بر آن، بازارهاي شرق را نیز براي نخستین 

.)77: 1340تاج بخش، (محصوالت و کاالهاي اروپایی درآوردند
سرانجام از نیروهاي ایرانی و کمپانی هند شرقی انگلیس طی حمالتی از جانب هاپرتغالی

خشکی و دریا، شکست خوردند و مجبور شدند هرمز را براي همیشه ترك کنند اما تا چند سال بعد 
بعد از خروج از هرمز، بندر مسقط هاپرتغالیحوزه ي خلیج فارس حضور داشتند. يدر دیگر بندرها

را مرکز تجاري و پایگاه دریایی خود قرار دادند ولی در آنجا هم با اعراب عمان درگیر بودند و پس از 
ر رقابت کردند تا اینکه دهامیالدي در آنجا با انگلیسی1640مدتی به بصره دست یافتند و تا سال 

را از مسقط بیرون راندند و از این زمان آخرین پایگاه هامیالدي اعراب، پرتغالی1650سال 
.)194: 1378جوادي، (امپراتوري دریایی پرتغال در خلیج فارس از بین رفت

در خلیج فارسهاهلندي
ي مختلفی که براي تجارت با هند شرقی هابنا به دستور دولت هلند شرکت1602در سال 

سیس شده بودند با هم ادغام شدند و کمپانی هند شرقی هلند را تأسیس کردند. از این زمان به تأ
و انگلیسی در زمینه ي تجارت ادویه صورت گرفت و هاو پرتغالیهابعد رقابت سختی بین هلندي

ندي پرتغالی راه جزایر ادویه را براي خود باز کردهاي هلندي پس از مغلوب نمودن کشتیهاکشتی
.)183: 1366ویلسون، (

ي اول رقابت با کمپانی هند شرقی ل کمپانی هند شرقی هلند، در درجههدف اصلی از تشکی
فارس، در خلیجهابه همین سبب همزمان با حضور انگلیسی.)14: 1356انگلیس بود(فلور، 
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ري روابط تجاري با ایران دو نیز در صدد ایجاد روابط بازرگانی با ایران برآمدند. آنها از برقراهاهلندي

ي مبادالت با ایران شان یعنی انگلیس از چرخهولین دلیل بیرون راندن رقیب اصلیهدف داشتند؛ ا
به همین منظور ویس نیخ .)194: 1384،( وثوقیو دلیل دوم، یافتن کاالي جدید به منظور تجارت

تجاري در بندر عباس به اصفهان از طرف حکمران کل باتاویا جهت انجام مذاکرات و تأسیس دفتر
آمد و توانست با شاه عباس قراردادي منعقد کند که به موجب آن تسهیالت الزم براي تجارت 

شد. همچنین ویس نیخ مرکز اصلی کمپانی هند شرقی را در اصفهان میدر ایران فراهم هاهلندي
ري از کمپانی هند شرقی در عباس دایر کرد. شعبات دیگاي از آن را در بندرداد و شعبهقرار

از .)258-255: 1342فلسفی، (شهرهاي شیراز، الر، کرمان، بوشهر، بندرگنگ و بصره تأسیس شد
بودند رقابت میان آنها زمانی شدت یافت که در سال ها، انگلیسیهاآنجایی که رقیب اصلی هلندي

بندرعباس تأسیس کردند. در اي را در ن کمپانی هند شرقی انگلیس، شعبهؤالومیالدي، مس1623
همان سال نخستین کشتی هلندي به بندرعباس وارد شد بنابراین طولی نکشید که منافع تجاري 

.)11: 1371تصادم پیدا کرد( فلور، هاو انگلیسیهاهلندي
اي که بین ایران و هلند در زمان شاه عباس اول منعقد گردید سرآغاز روابط رسمی توافق نامه

شود؛ روابطی که پس از مرگ شاه عباس اول دچار فراز و فرودهاي میلند محسوب ایران و ه
که جاي هاهلندي.)195: 1384، ( وثوقیبسیاري شد اما تا یک قرن بعد همچنان ادامه داشت

پایی در خلیج فارس پیدا کرده بودند بیکار ننشستند و درصدد بودند امتیازات مشابهی را کسب 
کردند؛ براي کاالهاي ایرانی قیمت بیشتري میکلیه امکانات موجود استفاده ازهاکنند. هلندي

دادند و کاالهاي اروپایی را با حداقل قیمت میکردند، به مقامات ایرانی رشوه میپرداخت 
فروختند به همین سبب بود که آنها حجم تجارت خود را با ایران از حجم تجارت انگلستان با می

: 1384، وثوقی(ري با ایران را به خوبی حفظ کنندد و توانستند برتري نسبی تجاایران باالتر بردن
196(.

بعد از مرگ شاه عباس و تغییر سیاست اولیاي حکومت تازه نسبت به هابه هر حال هلندي
شدند، استفاده کرده و توانستند میمحسوب ها، که در این مقطع رقیب اصلی هلنديهاانگلیسی

در نهایت از هافارس بیش از پیش بهبود بخشند به طوریکه انگلیسیدر خلیجود را موقعیت خ
بندرعباس متوجه بصره شدند.

عالوه بر باالبردن قیمت کاالهاي ایرانی و پایین آوردن قیمت کاالهاي خود در بازار، هاهلندي
دید نظامی ایران ي آن تهکردند؛ که نمونهمیبراي پیشبرد اهداف خود از هر وسیله ممکن استفاده 

ي کیش حمله کرد تا سال نیروي دریایی هلند به جزیرههـ.ق. بود. در این1055م/1645به سال 
ي هلند را پذیرفت هاي هلند وادار کند. شاه ایران نیز درخواستهاایران را به تسلیم در برابر خواسته
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خلیج فارس برتري کامل ، در هابه هر حال در این مقطع زمانی هلندي.)198: 1384، (وثوقی
تجاري داشتند.

در آغاز قرن هجدهم میالدي، به دلیل وضعیت رو به ضعف بازرگانان هلندي، کمپانی هند 
ي بوشهر هاشرقی هلند تصمیم گرفت شعبات خود را در تعدادي از شهرها تعطیل کند و تنها شعبه

ؤالن کمپانی هند وف میان مسو بندرعباس را نگه دارد. همچنین پس از مدتی به علت بروز اختال
ي خارك منتقل شد و طی دوازده سال اشغال دولت عثمانی، شعبه بصره به جزیرهشرقی هلند و 

.)356: 1364واداال، (تجارت مروارید و ادویه پرداختندخارك به
توسط میرمهناي بندر ریگی رقم هااز آنجایی که هر آغازي را پایانی است پایان حضور هلندي

1765در برابر کریم خان زند قدعلم کرده بود توانست در سال . او که به عنوان یک یاغیخورد
میالدي 1765در خلیج فارس پایان داد. میرمهنا در سال هامیالدي به دوران سلطه هلندي

ي خارك سازماندهی کرد و در دسامبر همان سال حمله ي در جزیرههاحمالتی را علیه هلندي
علیه دژ موسلستاین به فرماندهی هوتینگ واقع در خارك به مرحله اجرا درآورد که نهایی خود را

ي خارك شدند به این ترتیب با سقوط جزیرهتلفات بسیار دادند و بالخره تسلیم هاطی آن هلندي
اه سال ادامه داشت به پایان در خلیج فارس که حدود صد و پنجهادوران سلطه و نفوذ هلندي

.)11: 1371( فلور،رسید

حضور انگلستان در خلیج فارس
در اواخر قرن شانزدهم میالدي رقیبان سرسختی براي پرتغال پیدا شد که با گسترش روند 
اکتشافات جغرافیایی خواهان پیدا کردن جاي پایی در مناطق مختلف جهان به خصوص شرق 

کرد منطقه میبودند. از جمله این مناطق که هر کشور استعماري را ترغیب به آمدن و ماندن در آن 
ي دور داراي اهمیت تجاري و مواسالتی بود.هاود زیرا این منطقه از گذشتهخلیج فارس ب

ي بت با این کشور در اروپا به حوزهیکی از رقیبان سرسخت پرتغال، کشور انگلستان بود که رقا
نطقه خلیج فارس نشان دهنده براي حضور در مهاخلیج فارس نیز کشیده شد. تالش انگلیسی

ي فراوان تجاري که هابراه حیاتی جنوب ایران است و البته استفادهي آنها به این آعالقه
توانستند از این منطقه ببرند.می

ي هامیالدي، به دالیل سیاسی و نظامی نفوذ انگلستان به آرامی در قسمت1600از سال 
).41: 1370، پورسیاوشبه سیطره ي پرتغالیان خاتمه داد(مختلف، از جمله خلیج فارس 

ي امید نیک به خلیج فارس میالدي از راه دماغه1579در سال شخص انگلیسی کهنخستین
میالدي به هرمز و ایران سفر کرد. 1581رسید توماس استفان بود. پس از او نیوبري در سال 
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ي س هند شده بودند، و از اوایل سدهي اقیانوي شانزدهم میالدي وارد حوزهاز سدههاانگلیسی

رقی انگلیس دند تا پرتغال را از دور خارج کنند. به همین دلیل کمپانی هند شهفدهم در تالش بو
خارج کند و در واقع پایگاه سیاسی و اقتصادي هاي هرمز را از دست پرتغالیدرصدد برآمد تا جزیره

آنها را در خلیج فارس از بین ببرد. در راستاي این هدف بود که سرکردگان کمپانی هند شرقی 
ي این اتحاد نیروهاي شاه عباس صفوي از عباس صفوي متحد شدند که در نتیجهشاه انگلیس با 

را در سال هاراه خشکی و نیروهاي انگلیسی از راه دریا به هرمز حمله کردند و پرتغالی
میالدي شکست دادند. شکستی که با پایان عمر ملوك هرمز و رونق اقتصادي و تجاري این 1622

( وثوقی، ي خود را به دست نیاوردنق گذشتهز از این پس هرگز آبادي و روجزیره همراه شد و هرم
از خلیج فارس که با کمک نیروهاي انگلیسی رخ هابه دنبال خروج پرتغالی).253- 264(ب)، ص 

ق به ادوارد کنوك داده بود تأیید کرد و به نمایندگان 1026داد، شاه عباس، قولی را که در سال 
لستان اجازه داد هرقدر ابریشم بخواهند از هر نقطه ایران بخرند و بدون شرکت هند شرقی انگ

مجوز تأسیس یک مرکز هاپرداخت عوارض و مالیات به اصفهان حمل کنند. همچنین انگلیسی
تجاري در بندر عباس را کسب کردند و شاه ایران دو باب خانه بزرگ در بندر عباس را براي تإسیس 

هـ.ق. 1038م/1628سرانجام در سال ).193: 1384( وثوقی،ان قرار دادنتجارتخانه در اختیار آ
نخستین هیئت رسمی از طرف کمپانی هند شرقی به ایران اعزام شد. سرپرست این هیئت

نش به نام توماس بود. شرح مسافرت او را یکی از همراها-یک تاجر انگلیسی–سردومور کوتن 
).194: 1384( وثوقی،هربرت نوشته است

ي مساعد یتشان در منطقه خلیج فارس، زمینهو اتمام حاکمهادین ترتیب با اخراج پرتغالیب
ستان، حفظ و غارت آن فراهم شد و بعدا با تسلط بر هندوهابراي حضور فعال تجاري انگلیسی

اي شد تا حضور و نفوذ خود را در منطقه افزایش از طریق خلیج فارس، بهترین بهانهاي کشور افسانه
دهند و با هر کشوري که قصد یافتن موقعیتی در خلیج فارس را داشت وارد نبرد شوند. در نهایت 

میالدي، اعالم 1898خلیج فارس تا بدانجا براي انگلستان اهمیت پیدا کرد که لرد کرزن در سال 
).13-11: 1381ي بریتانیایی تبدیل گردد(جعفري ولدانی، کرد خلیج فارس باید به یک دریاچه

جهان همچنین به زعم سردمداران سیاست بریتانیا در دست داشتن هند، سندي براي فرمانروایی بر 
به همین جهت بود که انگلستان بسیاري از مناطق از جمله ایران را ).718: 1380کرزن، (شرق بود

قربانی حفظ منافع خود نمود.
طرح بود یکی از دالیل اهمیت از آنجایی که در ابتدا منافع تجاري و بازرگانی خلیج فارس م

هاي و هر قدرت استعماري دیگر، قرار گرفتن خلیج فارس در مسیر راههاخلیج فارس نزد انگلیسی
شد پس از پیمودن میي ادویه بود؛ جاده ابریشم که از چین شروع تجارتی جاده ي ابریشم و جاده
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پس مسیر دریایی خود را تا ونیز و از رسید تا از اینمیي خلیج فارس هاهزاران کیلومتر به کرانه
شد و از راه آب به میآنجا تا سراسر اروپا ادامه دهد جاده ي ادویه نیز که از هندوستان شروع 

یران و آسیاي میانه و دور، رسید و پس از پر شدن بازارهاي داخلی امیي خلیج فارس هاکرانه
اي به این مهمی مسئله).2: 1384محمدي، خان(شدمیي اضافی به اروپا و شمال افریقا صادر ادویه

صدد دست یافتن به ه شود که بعد از انقالب صنعتی درنادیده گرفتهاتوانست از دید انگلیسیمین
بازارهاي فروش، نیروي کار و مواد خام ارزان قیمت بودند.

آبراه حیاتی ، حفظ هندوستان از طریق این هااز دیگر دالیل اهمیت خلیج فارس نزد انگلیسی
بعد از اینکه پایگاه خود را در هابود. حفظ هندوستان از طریق خلیج فارس تا بدانجا بود که پرتغالی

ي هاخلیج فارس از دست دادند هندوستان را نیز واگذاشتند تا کشور انگلستان وارث سنت
کشور روسیه به با ظهور ناپلئون در اروپا و اضافه شدنعماري آن کشور در هندوستان باشد. است

لیست کشورهاي استعماري، سلطه انگلستان بر هندوستان تهدید شد، بنابراین اهمیت حفظ و 
گسترش نفوذ سیاسی و نظامی انگلستان در خلیج فارس که به منزله ي دروازه ي هند به شمار 

هاي دیگري که اهمیت خلیج فارس را نزد انگلیسیبا کشف نفت مسئلهرفت، دوچندان شد.می
کیندر بود مبنی میالدي از جانب سرهالفورد م1904رتلند در سال هايداد طرح نظریهمیافزایش 

ي جهان است و آنکه کند فرمانرواي جزیرهمیرتلند [آسیاي مرکزي] حکومت هاآنکه بر"بر اینکه: 
با این ).366: 1381(ایوانز و نیونهام، "کند، فرمانرواي جهان استمیي جهان حکومت بر جزیره

کرد.میاوصاف انگلستان از حضور در خلیج فارس اهداف اقتصادي و سیاسی را دنبال 
ب بعد از سقوط هرمز موقعیت مناسبی در منطقه خلیج فارس کسهابه هر حال انگلیسی

فارس، امام ي امتیازات اعطایی از جانب شاه عباس اول و والی کردند. این موقعیت مساعد نتیجه
واقعه هااما مرگ شاه عباس به زعم برخی محققان براي انگلیسی).12: 1380افشار، بود(قلی خان، 

دوست و یاور خود را از دست بهترین هااي دردناك بود زیرا با مرگ شاه عباس، انگلیسی
هامرگ شاه عباس و جانشینی شاه صفی، به روزگار خوش انگلیسی).18: 1370عبداالمیر، (دادند

و تضعیف هرچه هاکه مصادف با افزایش نفوذ هلندياي شروع شدس پایان داد و دورهخلیج فاردر 
بیشتر انگلستان بود.

اما عالوه بر تغییر سیاست جانشینان شاه عباس اول نسبت به کمپانی هند شرقی انگلیس 
شدید . رقابت1در خلیج فارس مؤثر بود از جمله؛ هاعوامل دیگري نیز در تضعیف موقعیت انگلیسی

ي گوناگون ها. رقابت شرکت2با تجار انگلیس در خلیج فارس. هاسیاسی و اقتصادي هلندي
).198: 1384( وثوقی، انگلیسی در شرق با یکدیگر و عدم اتخاذ سیاستی واحد در قبال شرق
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ي جانشینان نادر، ایران ثبات قتل نادرشاه شاه افشار، در دورهبعد از سقوط سلسله صفویه و

سی خود را از دست داد و اوضاع براي تجارت اروپاییان مساعد نبود. در این دوره فقدان امنیت سیا
در این دوره بود ).53: 1362(ملکم، روپاییان و رکود تجارت ایران بوداز عوامل کاهش آمد و شد ا

ي هاهکه مراکز تجاري تعدادي از کشورها ي اروپایی به کار خود پایان دادند و حتی تجارت خان
اوضاع در زمان ).251: 1348آصف، (در چند شهر از جمله رشت و اصفهان غارت شدهاانگلیسی

داشت چنان شد که مراکز تجاري خود را هاکریم خان زند به دلیل سوء ظنی که نسبت به انگلیسی
ان هـ.ق. با تقاضاي نمایندگ1188خان در سال بندر عباس منتقل کردند. حتی کریماز بوشهر به 

: 1348انگلیسی براي ایجاد تجارت خانه در خاك ایران مخالفت کرد و آنها را اخراج نمود (آصف، 
در خلیج هاخان، برادر خود، را مأمور تصرف بصره کرد که مرکز تجارت انگلیسیو صادق).388

فارس بود.
جعفرخان رسید. آشنا بود نوبت بههابا مرگ کریم خان، که به خوبی با اهداف و نیات انگلیسی

برقرار نمود. وي پس هاوي به عنوان جانشین کریم خان اما برخالف او روابط حسنه اي با انگلیسی
از پذیرفتن هیئت کنسول انگلیس، فرمانی صادر کرد که طی آن مقرر گردید، با اتباع انگلیس در 

و عوارض و حق راهداري هاو همراهی به عمل آید و از کلیه مالیاتامور بازرگانی نهایت مساعدت
معاف باشند.آمد و شد تجار انگلیسی در سرتاسر خاك ایران آزاد باشد و در نقل و انتقال پول آزاد 

با ).10- 9: 1344محمود، (باشند البته هدف جعفرخان از صدور این فرمان توسعه تجارت ایران بود
فارس افزایش دادند و در طی با صدور این فرمان، نفوذ خود را در خلیجهااین حال انگلیسی

ي بعد، از ضعف حکومت مرکزي ایران استفاده کرده و به تدریج بر قدرت و نفوذ سیاسی و هادوره
از خارك و بصره اخراج شده بودند.هااقتصادي خود در خلیج فارس افزودند مخصوصا اینکه هلندي

خلیج فارس به این شرح است؛ تا خروج آنها از هاساله انگلیسی400جمع بندي کلی از حضور
یی با هدف تجارت با کشورهاي آسیایی در انگلستان تأسیس شد. هادر اواسط قرن شانزدهم شرکت

کمپانی هند شرقی انگلیس بود که دامنه فعالیت آن در زمان شاه عباس هایکی از این شرکت
ی خود در خلیج فارس رتمیالدي بندر جاسک را به عنوان بندر تجا1619گسترده شد که در سال 

یی هامبارزه با دزدان دریایی، تاجران برده و قاچاقچیان اسلحه بهانه).67: 1364واداال، برگزیدند(
پرداختند بازرسی کنند. مییی را که در خلیج فارس به رفت و آمد هاکشتیهاشد که انگلیسی

خلیج فارس شد. چنان که باعث توسعه نفوذ و تسلط هر چه بیشتر انگلستان برهاهمین بهانه
انگلستان از اواسط قرن نوزدهم میالدي به بعد یک ناوگان نظامی دائمی در بحرین مستقر کرد 

بعد از پایان جنگ جهانی دوم یک رقیب قدرتمند براي انگلستان در ).224: 1366(ویلسون، 
ن نیز با توجه به خاورمیانه مطرح شد که سررشته کار را از دست انگلستان خارج کرد. انگلستا
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مشکالت اقتصادي که داشت تحمل مخارج سنگین استقرار نیروهاي نظامی و ناوگانی عظیم در 
1968ژانویه 16رولد ویلسون در هاباالخره).438: 1349جناب، (ي دور دست را نداشتهاآب

تا پایان میالدي در مجلس عوام آن کشور اعالم کرد که انگلستان تمامی واحدهاي نظامی خود را
میالدي از منطقه خلیج فارس و شرق سوئز خارج خواهد کرد. سرانجام، انگلستان در 1971سال 

از خلیج فارس و شرق به سلطه و نفوذ چهار قرنی خود در منطقه پایان داد و 1971پایان سال 
).244: 1355( امیري، سوئز خارج شد

حضور فرانسه در خلیج فارس
ن عصر صفوي با مبلغان مذهبی شروع شد که البته همراه با اهداف حضور فرانسه در ایرا

شد. مبلغان مذهبی نقش بسزایی در گسترش روابط میمذهبی، اهداف تجاري و سیاسی نیز دنبال 
ي مذهبی آگوستین که که از مؤفقیت فرقههابین ایران و فرانسه داشتند. به همین خاطر فرانسوي

ي کاپوشن را روانه اصفهان کردند. به پرتغال آگاه شدند، هیأتی از فرقهاز طرف پادشاهان اسپانیا و 
).468: 1368این ترتیب انگیزه ي مذهبی در خدمت اهداف سیاسی و تجاري قرار گرفت (لکهارت، 

بردند به طوریکه میي مذهبی در خدمت منافع بازرگانی خود استفاده هااز انگیزههاالبته فرانسوي
"منافع مذهبی و بازرگانی باید مکمل یکدیگر باشند"چهاردهم معتقد بودند که لویی سیزدهم و 

).213: 1366(معزي، 
آید اولین ارتباط فرانسه با ایران در زمان شاه عباس ماهیت مذهبی میآنطور که از منابع بر

عباس ههـ.ق. پرپاسیفیک را به دربار شا1037م/1627داشت به طوریکه کاردینال ریشیلیو در سال 
ي تأسیس پایگاهی براي تبلیغات مذهبی کاپوشن را در ایران بگیرد. اول فرستاد تا از وي اجازه

از نظر سیاسی به مقابله ي اگوستینجراي مأموریتش موفق شد و با فرقهپرپاسیفیک در ا
ه نوبت بهاو هلنديهاو انگلیسیهابه هر حال بعد از پرتغالی).66: 1377(سیوري، برخاست
عباس تأسیس کنند. به دنبال تأسیس ا نیز دفتر تجاري خود را در بندررسید که آنههافرانسوي

هـ.ق. و استقرار آن در بندر سورات(واقع در غرب 1075م/1664کمپانی هند شرقی فرانسه در سال 
ه از هندوستان) مسؤالن این کمپانی به فکر نفوذ در خلیج فارس افتادند بنابراین یک هیئت سه نفر

فرمانی از شاه ایران بگیرد که جانب فرانسه براي آغاز مذاکرات وارد ایران شدند. این هیئت توانست 
اساس آن به مدت سه سال مجاز به تجارت آزاد با ایران باشند. هیئت دفتر تجاري خود را در بندر بر

ز بازرگانان هندي برقرار کردند و با حمایت اهااي را با انگلیسیحسنهعباس تأسیس و روابط 
درصدد قاچاق کاال از بندرعباس به سورات برآمدند تا به این طریق از معافیت سه سال گمرکی به 

هاشد و شرایط را براي درگیري هلنديهاخوبی استفاده کنند که همین امر باعث اعتراض هلندي
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با تعطیلی مراکز .)195: 1384وثوقی، (دیگر فراهم کرداز یک سو و فرانسه و انگلیس از سوي

در بصره، بوشهر و بندرعباس و تصرف خارك توسط میرمهناي هاسیاسی و بازرگانی هلندي
در خلیج فارس بود، هاي آخرین پایگاه هلنديهـ.ق. که به منزله1179م/1765سال بندرریگی در 
که هاسیدر خلیج فارس رو به افول گذاشت. با پیش آمدن چنین اوضاعی انگلیهاقدرت هلندي

اي گرفتند و توانستند برتري دیدند دوباره جان تازهمیي خود را رو به زوال قدرت رقیب دیرینه
سیاسی و اقتصادي خود را در خلیج فارس ثابت کنند اما طولی نکشید که رقیب تازه اي سربرآورد 

حضورشان در که در ابتداي هادر خلیج فارس گردید. فرانسويهاکه جانشین عدم حضور هلندي
به رقیب هابرقرار کرده بودند با افول قدرت هلنديهاخلیج فارس همکاري نزدیکی با انگلیسی

تبدیل شدند و البته این مسئله بازتاب اوضاع و احوال این دو کشور در هاتجاري و سیاسی انگلیسی
اروپا بود.

رانسه و انگلیس هـ.ق. بین ف1770-1777م/1756- 1763هايي هفت ساله طی سالهاجنگ
رخ داد که مناقشات اصلی این دو دولت در مستعمرات آنها از جمله کانادا، آمریکا و هندوستان بود. 

خاتمه یافت زیرا هانتیجه رقابت بین فرانسه و انگلستان به سود انگلیسی).622: 1366(نهرو، 
هاهـ.ق. انگلیسی1177/م1763موقعیت فرانسه در مستعمراتش متزلزل شد. با این اوصاف در سال 

قراردادي را با شیخ سعدون منعقد کردند و به این صورت پایگاه خود را در شهر بندري بوشهر 
( روزول پالمر، ع در هندوستان و خلیج فارس گردیدمستحکم کردند، و بریتانیا یگانه قدرت بالمناز

، از جانب فرانسه هیچ نسهي هفت ساله تا انقالب کبیر فراهاي جنگدر فاصله).230: 1375
ي آنها در بصره و اسقف بغداد، اتباع سیاسی و مذهبی و ایران اعزام نشد و تنها نمایندهاي بهنماینده

ر د).375: 1368پري، (شدندمیاقتصادي آنها در حوزه جنوب غرب آسیا و خلیج فارس محسوب 
ه طی آن اوضاع سیاسی اروپا و کبیر فرانسه به وقوع پیوست کاواخر قرن هجدهم میالدي انقالب

توازن قواي آن دچار تحول گردید. در نتیجه این تحوالت، فرانسه با انگلستان وارد رقابت شدیدي 
اي و داشتن نیروي دریایی قوي غیر قابل دسترسی ه انگلستان به دلیل موقعیت جزیرهشد از آنجا ک

ناپذیري وارد بر آن کشور لطمات جبرانانگلستانبود، فرانسه تصمیم گرفت که از طریق مستعمرات 
کند. به همین دلیل با وقوع انقالب فرانسه مستعمرات انگلستان در سرتاسر جهان مورد تهدید واقع 

ي هندوستان به شمار خلیج فارس به دلیل اینکه دروزاهشد. یکی از این مناطق هندوستان بود و
یگر شاهد حضور قدرتی دیگر در خود باشد. رفت در مسیر این تحوالت قرار گرفت تا بار دمی

با روي کار آمدن ناپلئون بناپارت و گسترش انقالب فرانسه و اعالم جنگ از سوي بریتانیا، 
منازعات این دو کشور به خلیج فارس نیز کشیده شد. به همین دلیل نمایندگی بریتانیا در بوشهر 

د شرقی انگلیس در خلیج فارس، به منظور حفظ موقعیت دولت متبوع خویش و کمپانی هن
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ي آن مدنظر متصل به خلیج فارس و سواحل حاشیههاي ي فرانسوي را در آبهاتحرکات کشتی
نیز ضمن حمایت از نیروهاي مخالف انگلستان در منطقه ها. فرانسوي)91: 1379گرفت(لوریمر، 

(رازي، افزایش دادندن، مسقط و هندوستان خلیج فارس، روابط سیاسی و تجاري خود را با ایرا
موفق شدند نایب کنسولگري خود را در هاهـ.ق. فرانسوي1307م/1889در سال ).461: 1335

ي هاهدف از تأسیس این کنسولگري، گسترش فعالیت).112: 1365بوشهر تأسیس کنند. (جناب، 
ر منطقه بازرگانی، تأمین منافع سیاسی و اقتصادي دولت متبوع خویش و رواج فرهنگ فرانسوي د

ي آن توسعه نفوذ آن ي عمدههاخلیج فارس بود. این کنسولگري به تلگراف مجهز بود و از هدف
وجود رقیب سرسختی مانند ).65: 1352یغمایی، منطقه، در رقابت با انگلستان بود(کشور در 

ي صلی خروج فرانسوبر خلیج فارس عامل اهاي بی چون و چراي انگلیسیلطهانگلستان حضور و س
و انگلیس ماند تا حضورش در خلیج فارس همچنان اسباب زحمت و دردسر ایرانیان از منطقه بود

هاي ي حراست آبارس همیشگی نبود و سرانجام وظیفهبر خلیج فهااما تسلط انگلیسیباشد.
طرح نظریه ، ي صاحبان اصلی آن قرار گرفت. به این صورت که پسنیلگون خلیج فارس بر عهده

م. که ایران به عنوان حافظ امنیت منطقه و 1969، رییس جمهور وقت آمریکا، در سال نیکسون
از منطقه خلیج 1971عربستان در حکم قائم مقام عمل کنند، دولت انگلیس نیروهاي خود را در 

فارس فراخواند.

گیرينتیجه
لیج فارس به به دنبال اکتشافات جغرافیایی و آشنایی اروپاییان با مناطق مختلف جهان، خ

ي هاي مهم مواسالتی و تجاري مورد توجه قرار گرفت به طوریکه کمپانیهاعنوان یکی از آبراهه
کردند. اما میشرقی کشورهاي اروپایی دفترهاي تجاري خود را در یکی از بنادر این منطقه مستقر 

این منطقه سالیان دراز رقابتی که آنها در اروپا با همدیگر داشتند به خلیج فارس نیز سرایت کرد و 
و نفوذ ي رقیب بود که هر کدام در صدد تحکیم موقعیت هاصحنه رقابت و زد و خورد بین قدرت

داد کانون میبه دنبال تحوالتی که در منطقه خلیج فارس رخ خود در خلیج فارس بودند. 
اروپاییان جاي که قبل از سایر هاشد بطوریکه پرتغالیمیي تجاري دستخوش تغیراتی هافعالیت

پایی در خلیج فارس پیدا کرده بودند، هرمز را به عنوان پایگاه خود انتخاب نمودند، سپس با 
به فرماندهی امامقلی خان در زمان شاه عباس، م1622ق/1031شکست از نیروهاي ایرانی در سال 

ي هاه کانون فعالیتسپردند و البتهااز خلیج فارس رانده شدند و جاي خود را در منطقه به انگلیسی
تجاري از هرمز به بندر گمبرون که بعد از این پیروزي به بندرعباس تغییر نام داده بود منتقل شد. 
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تعدادي از کشورهاي اروپایی به فراخور قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادي خود مدتی پرچم دار 

منطقه، کشور دیگري استعمار در منطقه خلیج فارس بودند. سپس با ضعف یکی و اخراج آن از 
گردید. با وجود رقابت شدیدي که بین کشورهاي میي استعماري آن کشور هاجانشین سنت

اروپایی حاضر در منطقه وجود داشت، کشورهاي حوزه خلیج فارس به خصوص ایران، که در آن 
شد، از این نقطه ضعف استفاده نکرده بلکه با ضعف میترین کشور منطقه محسوب زمان مهم

ت و نفوذ خود در دادند باعث شدند که کشورهاي استعماري بر قدرمییاسی که از خود نشان س
فارس بعد از خستین کشور اروپایی حاضر در خلیجکشور پرتغال به عنوان نمنطقه بیفزایند. 

میالدي هرمز را تصرف کرد و بعد از صد و پنج سال 1507اکتشافات جغرافیایی ابتدا در سال 
عباس صفوي به میالدي توسط نیروهاي شاه1622در این جزیره، سرانجام در حضور مستمر

ي تجاري هاخان از هرمز اخراج گردید و بعد از اینکه بندر مسقط را مرکز فعالیتفرماندهی امام قلی
میالدي از اعراب شکست خوردند و منطقه خلیج فارس را رها 1640ند در دو سیاسی خود قرار دا

میادي 1623در هامیالدي، هلندي1602أسیس کمپانی هند شرقی هلند در سال نمودند. با ت
ي سختی که در طول مدت حضورشان هاشعبه اي را در بندرعباس تآسیس کردند و پس از رقابت

میالدي توسط میرمهناي بندرریگی از خارك و 1765در خلیج فارس داشتند سرانجام در سال 
دند.خلیج فارس به طور کلی خارج ش

، به لطف شاه عباس و امام قلی خان، والی فارس، موقعیت هاکه بعد از اخراج پرتغالیهاانگلیسی
افزودند اما اینگونه نبود که میمناسبی را در خلیج فارس کسب کرده بودند به تدریج بر نفوذ خود 

از خروج خیال آنها از هر بابت آسوده باشد بلکه رقیب سرسختی به نام هلند داشتند و پس
جاي آنها را در رقابت با انگلیس گرفتند و توانستند در مدت حضورشان در ها، فرانسويهاهلندي

ایجاد کنند. رقابت و کشمکش بین انگلیس و فرانسه هایی را براي انگلیسیهاخلیج فارس مزاحمت
الب کبیر فرانسه و ي هفت ساله و بعد از وقوع انقهادر دو مقطع زمانی به اوج خود رسید: بین جنگ

نیروهاي انگلیسی، بعد از کرد. میرا در تمام جهان تهدید هاظهور ناپلئون که متصرفات انگلیسی
میالدي منطقه خلیج فارس را ترك کردند. بعد از 1971ساله سرانجام در سال صدحضوري چهار

با اهداف مذهبی که اهداف رسید. آنها ابتداهاکشورهاي پرتغال و هلند و انگلیس نوبت به فرانسوي
اقتصادي را نیز به دنبال داشت با ایران رابطه برقرار کردند و بعد از تأسیس کمپانی هند شرقی در 

میالدي به فکر نفوذ در خلیج فارس افتادند. کار خاصی که آنها در مدت حضورشان در خلیج 1664
بعد از ظهور ناپلئون هاکه این مزاحمتبودهایی براي انگلیسیهافارس انجام دادند ایجاد مزاحمت
بی جواب نگذاشتند و حضور قدرتمندشان در هااین مزاحمتهابه اوج خود رسید. اما انگلیسی

از خلیج فارس گردید.هامنطقه فارس عامل اصلی خروج فرانسوي
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منابع 
یسی. تهـران، بنیـاد موقوفـات    هاي پادشاهان صفوي براي بازرگانان انگلحکم)،1380(افشار، ایرج-

افشار.
تهران، اساطیر.مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس.)،1382(اقبال، عباس-
خلیج فارس، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.تا،امیرابراهیمی، عبدالرضا، بی-
تهـران، مؤسسـه   ي بین المللـی.  هاخلیج فارس و اقیانوس هند در سیاست)،1355(امیري، عباس-

ي سیاسی و اقتصادي بین المللی.هاپژوهش
ترجمه علی رجبی یزدي. تهران، منافع بریتانیا در خلیج فارس. )،1370(امین، عبداالمیر-
فرهنـگ روابـط بـین الملـل. ترجمـه حمیـرا مشـیرزاده و        )،1381(ایوانز، گراهام، نیونهام، جفري-

حسین شریفی. تهران، میزان،.
ترجمه محمد مشیري، تهران، بی نا.رستم التواریخ. )،1348(آصف، محمدهاشم-
ترجمه علی محمد ساکی. تهران، نشر نو.   کریم خان زند. )،1368(پري، جان-
تبریز، چهر.ایران در زمان صفویه.)،1340(تاج بخش، احمد-
طالعات تهران، دفتر مژئوپلتیک جدید دریاي سرخ و خلیج فارس. )،1381(جعفري ولدانی، اصغر-

سیاسی و بین المللی.
. تهـران،  تاریخ ایران اسـالمی، دفتـر چهـارم، صـفویه از ظهـور تـا زوال      )،1383(جعفریان، رسول-

مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه ي معاصر.
تهران، چاپ شریعت و شرق.خلیج فارس، آشنایی با امارات آن. )، 1349(جناب، محمدعلی-
تهـران،  . 1875-1900وذ بیگانگان و رویدادهاي سیاسیخلیج فارس نف)،1365(جناب، محمدعلی-

پژوهشکده علوم انسانی.
تهـران، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت     ایران از دید سیاحان اروپـایی.  )،1378(جوادي، حسن-

.1فرهنگ و ارشاد اسالمی، ج
فصـلنامه روابـط   . "ي فرهنگی خلـیج فـارس  نگاهی به پیشینه")، 1384(خان محمدي، علی اکبر-

.22، شماره خارجی ایران
تهران، اقبال.تاریخ مفصل ایران: از تأسیس سلسله ماد تا عصرحاضر. )،1335(رازي، عبداهللا-
ترجمه ابوالقاسم طاهري.تهران، انتشارات امیرکبیر.تاریخ جهان نو. )،1375(روزول پالمر، رابرت-
مال علم.تهران، کاستراترژي غرب در خلیج فارس. )،1370(سیاوش پور، عباس-
ترجمـه حسـن زنگنـه.    خلیج فارس از دوران باسـتان تـا قـرن هیجـدهم.     )،1377(سیوري، راجر-

بوشهرشناسی با همکاري انتشارات همسایه قم.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


79چگونگی ظهور و سقوط کشورهاي پرتغال، هلند، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس
حضور نخستین استعمارگران اروپایی در خلیج فارس: سرآغاز رویارویی ")،1387(طرفداري، محمدعلی- 

.36صلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره . ف"دو نظام اقتصاد سنتی شرق و بورژوازي غرب
ي جیبی.هاسیاست خارجی ایران. تهران، سازمان کتاب)،1342(فلسفی، نصراهللا-
کوشش داریوش مجلسی , حسین تهراناولین سفراي ایران و هلند،)،1356(فلور، ویلم-

. کتابخانه طهوري.ابوترابیان
ترجمه ابوالقاسم عصر کریم خان زند.ي خارك درهلندیان در جزیره،)1371(فلور، ویلم-

سري. تهران، انتشارات توس.
.1. تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، جي ایرانایران و قضیه،)1380(کرزن، جرج ناتیل-
انقراض سلسله صفویه و ایام استیالي افاغنه. ترجمه مصطفی قلی )،1368(لکهارت، الرنس-

. تهران، انتشارات مروارید.عماد
ترجمه سید محمدحسن نبوي. شیراز، انتشارات راهنماي خلیج فارس. )،1379(مر، ج.جلوری-

نوید شیراز.
.1. تهران، اقبال، جتاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس،)1344(محمود، محمود-
تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا.به کوشش همایون شهیدي. )،1366(معزي، نجفقلی حسام-
علم.نشر
ترجمه میرزا اسماعیل حیرت. تهران، کتابفروشی سعدي، تاریخ ایران.)،1362(جانملکم، سر-

.2ج
پیدایش و سقوط امپراتوري مستعمراتی پرتغال در هند. تهران، ابن سینا.)،1341(میرفندرسکی، احمد- 
. تهران، سمت.روابط سیاسی و اقتصادي ایران در دوره ي صفویه)،1377(نوایی، عبدالحسین-
.1. ترجمه محمود تفضلی. تهران، انتشارات امیرکبیر، جنگاهی به تاریخ جهان)،1366(واهرلعلجنهرو،- 
. ترجمه شفیع جوادي. تهران، سحاب کتاب.خلیج فارس در عصر استعمار. )1364(واداال، -
. تهران، سمت.تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار)،1384(وثوقی، محمدباقر-
ي سیاسی و اجتماعی در خلیج فارس، از سقوط هرمز تا هاجابه جایی قدرت")،1384(همو-

.56شماره نامه ي فرهنگ..  "سقوط اصفهان
. "ي تجاري خلیج فارس از قرن پنجم تا قرن هشتم هجريهاجابه جایی کانون")، 1387(همو-

.185شماره مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
ترجمه محمد سعیدي. تهران، انتشارات علمی و ،یج فارسخل)،1366(ویلسون، سرآرنولد-

فرهنگی.
تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.خلیج فارس. )،1352(یغمایی، اقبال-
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