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 مقدمه 

در  و کاپیتوالسیون یکی از مظاهر استعمار در کشورهای ضعیف و تحت سلطه است

 و بر بسیاری از کشورهای ضعیف تحمیل شده است ،معاصر ةبه ویژه در دور طول تاریخ،

رایج این است که  باور تاریخ ایران، یدر بررس کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

به شکل رسمی وارد تاریخ داد ترکمانچای یه و در قرارکاپیتوالسیون از دوره قاجار ةپدید

در ایران نیز  یهقاجاردوره  پیش از این پدیده در حال آنکهسیاسی ایران شده است؛ 

 وجود داشته است.

از تر  بسیار گستردهاروپاییان  ، ارتباط ایران بات صفویحکومپس از تشکیل 

وری قدرتمند عثمانی در کنار مرزهای ایران و دشمنی اتوجود امپر .برقرار شدقبل 

 تاشد  موجببی و ارضی هبر اثر مسائل مذ ،بین این دو حکومت مسلمان

به فکر ایجاد  قرار داشتند، وری عثمانی تحت فشارتکه از سوی امپرا یانیاروپا

به عنوان اهرم فشاری برای و استفاده از دولت صفوی سترده با ایران گ ةرابط

های  هبه خطر افتادن را ،از سوی دیگر عثمانی به اروپا باشند. کاستن از حمالت

به کاالهای ارزشمند آنها  گذشت و نیاز می عثمانیخاک که از اروپاییان  تجاری

تسهیالت الزم و تساهل مذهبی  ،همچنین ایجاد امنیت ایرانی به ویژه ابریشم و

 به ایران در قالب بازرگان،اروپاییان مسافرت  موجبپادشاهانی مانند شاه عباس، 

 مذهبی شد.های  سیونیجهانگرد و م

 مخالفاندر برابر اروپاییان  از نیروی دریایی برداری برای بهره زندیه افشاریه و ،هصفوی

گسترش مراودات و نیازهای  نیاز داشتند.اروپاییان  به ،و همچنین گسترش تجارت خود

مشابه کاپیتوالسیون امتیازاتی  ،اروپاییان برای ایرانیهای  حکومتدوسویه باعث شد که 

 .گیرندبدر نظر 

پیش  کاپیتوالسیون در ایرانِ مسألةروشن ساختن  کوششی است برای ،حاضر پژوهش

؟ را پذیرفتندکاپیتوالسیون  ایرانیام حکّرا چالت که اؤو پاسخگویی به این س از دوره قاجار

 ؟ه استهمچنین این پدیده چه نتایج و پیامدهایی در پی داشت
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  کاپیتوالسیون

 "کاپیتوالر" بندی و از ریشه التین بندی و طبقه اپیتوالسیون در لغت به معنای فصلک

 16 ةنسه در سددر نظام حقوقی فراان فارسی شده است. این واژه سپس وارد زب وگرفته 

کشورهای  درکشورهای نیرومند  معموالً حقوقی داشت و -، مفهوم تاریخیمیالدی

  .(23:1353 ،کاسمینسکیند )بود ضعیف از این حق برخوردار

ان باتباع بیگانه از قوانین جزائی و مدنی در قلمرو کشور میز ،بر طبق کاپیتوالسیون

مخصوص و یا های  دادگاهدر آنها  و رسیدگی دعاوی حقوقی و جرایم دمستثنی هستن

در تعاریف  .(9:1361 ،)مدنی گیرد می و با حضور کشور خارجی انجام طلتمحاکمه مخ

کنسولی و  داوریکه حقوق  اند هایی دانسته پیمانکاپیتوالسیون را به معنای  ،دیگر

 ،)اسدالهی کند می ءمرزی را به کشور دیگری در قلمرو میزبان اعطا حقوق برون

های  تصمیمات یک جانبه یا عهود و اسناد دیگری که در سرزمین ،در واقع .(24:1373

بدون ها  تباع بیگانه در این سرزمینا مسیحی داده شده،های  اتباع دولت غیرمسیحی به

 ،بابایی خارج بودند )علی یرعایت اصل متقابل از حضور صالحیت مقامات قضایی محل

قع توانست مورد قبول این دول وا نمی یلّمح داوریصالحیت  . از آنجا که(595:1366

 ،)سعیدوزیری آنها را به تحمیل کاپیتوالسیون و واگذاری امتیازات وادار کردند ،شود

8:1355-5).  

 

 کاپیتوالسیون ۀسابق

و  شد که به شورای کاهنان و راهبان می به کسی گفته "کاپیتولر"در قرون وسطی 

قلمرو  و هم بر مقامی قانونی داشتآن شورا، هم هر کشیش عضو  بود.وابسته کشیشان 

درآمدهای حاصل از آن  ه،راند و قوانین حاکم بر آن قلمرو را وضع کرد می مشخصی حک

 وری روم، قوانین بومی خود را برتلبه بر امپراغنیز هنگام ها  ژرمن کرد. می را خود دریافت

و  ، ساالنه دو مجمع عمومیاش وریتامپرا ةنین شارل برای ادارچهم .دتحمیل کردنها آن

داد که یکی در بهار برای ساماندهی امور لشکری و دیگری در پاییز  می رسمی تشکیل

به کاپیتولر شهرت  ،کرد می برای ساماندهی امور کشوری و فرمانی که در آنها صادر

صلیبی با های  تجار ونیزی نیز که در جریان جنگ .(23:1353 ،)کاسمینسکی داشت
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های  ت دو پایگاه دریایی قبرس و مصر و اقامت در این دو، بین اروپا و سرزمینوساط

را به آنها  ،یام محلّداد با حکّقرار انعقاد از طریق ،مشغول بودند اسالمی به تجارت

مرتکب جرم یا ان عوامل آن در صورتی که ،مجبور کردند که بر اساس آنای  پذیرش ماده

 ،اساس قوانین خود بر کردند و می باید به کنسول ونیز مراجعه ،شدند می جنایتی

هایی ساختند  همچنین دارالتجارهآنها  .(7:1360 ،)رانسمان شدند می محاکمه و مجازات

و تحت آداب و رسوم خود در آن  کردندبنا خصوصی های  محله شانبرای امنیت خود و

امی زموران اعأهمچنین در قسطنطنیه به م .(10:1382 ،)چلونگربردند  به سر میها  محله

ی اتباع خود رسیدگی کنند ئی و جزامسائل حقوق ةونیزی اجازه داده بودند به کلی

 .(11:1382 ،)چلونگر

 

 قبل از صفوی ایرانِ کاپیتوالسیون در

از طرف  ،ین دورهادر  و گردد میکاپیتوالسیون در ایران به دوره مغول باز ةسابق

و اروپا و دالیل به ایران آمدند. فتوحات مغول در آسیا هایی  هیئت ،کلیسای کاتولیک

مسیحی به دربار مغوالن شده بود. هدف آنها ضربه های  ونیام میساعز موجب ،مذهبی

جلوگیری از نفوذ بیشتر مغوالن در اروپا و  اسالمی مانند مملوکان،های  زدن به دولت

ور مغول در برابر حمایت تامپرا ن،آصلیبی بود. منگوقاهای  جنگهای  جبران شکست

وعدة سیای صغیر آ، به مسیحیان وکهیتوم پادشاه مسیحی ارمنستان از لشکرکشی هال

هالکو نیز در برابر  .(141:1353 ،یلتسو) مقدس دادهای  و اعطای مکاناحترام 

از کشیشان و مبلغان مسیحی در  کند وحمایت آنها  از تااعزامی پاپ قول داد های  هیئت

خان مغول را  ،مسیحیان .(145:1353 ،یلتسو) نشود دریافتقلمرو مغول خراجی 

مصر با  که در شام و یدند از قدرت او برای مسیحیانیکوش می پنداشتند و میمنجی خود 

یورش  اسالم را از آسیا و آفریقا براندازند. احتماالًنند و کاستفاده  ،جنگیدند می مسلمانان

 ،)اقبال است صورت گرفتهتحریکات مسیحیان  ابه شام نیز به نوعی ب هالکو

 ا را تصرفقآخرین پناهگاه اسالم یعنی شام و شمال آفریها،  اگر مغول .(198:1365

مشکل بود که  ،با توجه به پافشاری صلیبیون عیسوی برای نابودی مسلمانان ،کردند می

 .(145:1353 ،یلتسو) م بیاوردتوز دوا دشمن کینهاسالم میان دو 



 83/  عهد قاجاریه ایرانِ پیش از های کاپیتوالسیون در ریشه

راگون اسپانیا قول داد آپادشاه  ،غازان خان به جیمز دوم .م1300./ ق700 سال در

المقدس بروند و اراضی  راگون بدون پرداخت خراج یا مالیات به زیارت بیتآزائران که 

 غازان خان در برابر مملوکان حمایت کنند ازآنها  به مسیحیان واگذارد ورا مقدس 

امتیازات فراوانی به تجار ونیزی  نیز الجایتو .م1305./ ق705. در (56:1366 ،)نوائی

به چند هایی  کنسول ،ایرانو فصل دعاوی خود و مردم  حلّ برایکه اجازه داد  بخشید و

در  خانهسیس کنسولأونیزی با تهای  هیئت .(348:1365 ،خانی بفرستند )اقبالشهر ایل

از مصونیت سیاسی  ،عالوه بر گسترش روابط بازرگانی با ایرانمانند تبریز، هایی  شهر

 .(1050:1375 ،برخوردار شدند )بیانی

 

 صفوی عهدکاپیتوالسیون در 

سترش روابط ایران با اروپا گ موجب، مسائل سیاسی و اقتصادی صفوی ةدور در آغاز

و شد  آغازها  پرتغالی به دستهرمز  با تصرفشاه اسماعیل و  ةاین ارتباط از دور .گردید

تجاری های  کمپانی رتباط ایران باا ،شاه عباس به اوج خود رسید. در این میان ةدر دور

 بود.اروپاییان  ، هلند و فرانسه بیشتر از دیگرسه کشور انگلستان

 

 کاپیتوالسیون ۀلأانگلستان و مس

 ةشاه تهماسب و ورود نمایند ةبه دور ،صفویه عصرآغاز روابط ایران و انگلیس در 

گردد. هدف  میبازشرکت تجاری مسکووی به نام آنتونی جنکینسون به ایران 

با بازرگانان پرتغالی که  ،جنکینسون این بود که با خرید ابریشم از ایاالت شمالی ایران

هر چند  ؛(115:1377 ،نوایی)رقابت کند  ،تجارت ابریشم را به خود اختصاص داده بودند

 سبب هشاید پادشاه ایران ب .ناکام ماندنظر شاه تهماسب  در جلبجنکینسون که 

 ،فیر توجهی نکردسوفاداری به پیمان صلح با عثمانی و همچنین تعصب مذهبی به این 

حفظ این  و وره سلطنت شاه سلیمان قانونی بودد وزیرا در این زمان اوج قدرت عثمانی 

 ،فیرسبه این  اعتنائی بی. ضرورت داشتر صفوی بسیا حکومت حیاتتداوم  برایصلح 

از آنها فیر و انتقادات سمذهب این  باباز پرسش شاه در اروپاییان  سرایی داستان موجب
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رسد که شاه از دین و مذهب سفیر و  می ولی بعید به نظر ،شاه تهماسب شده است

 نداشته است. طالع موریتش قبل از مالقات با او اأم

روابط ایران و  .م1600 /.ق1009 سال با ورود برادران شرلی در ،شاه عباس ةدر دور

به اتباع ای  شاه عباس امتیازات گسترده ،و طبق فرمانی گسترش بیشتری یافتانگلیس 

 و (147:1366 ،صفویه شد )ویلسون ةانگلیسی داد که سنگ بنای کاپیتوالسیون در دور

همچنین هر فرد در  .رساند آزاری میار مسیحی تجّ نباید بههیچکس  ،این فرمانبنابر 

ها  حق بازرسی و مطالبه عوارض و باج و خراج تحت هیچ عنوانی از انگلیسی ،هر مقامی

، این فرمان . دردخالت کنندآنها  در امور مذهبی نداشتندحق  نیزافراد روحانی  و نداشت

)وحید  ندارندرا آنها  هیچ یک از قضات حق صدور حکمی ضدّکه شده بود  تأکید

ام که هیچ یک از حکّ است در قسمت دیگری از این فرمان آمده .(62:1350 ،مازندرانی

از ایشان ای  هالزحم و قضات حق ندارند در مقابل رسیدگی به تظلمات تجار عیسوی حق

اند  از تجار مسیحی بپرسند برای چه مقصودی در ایران اقامت گزیده کنند یادریافت 

  .(149:1366 ،)ویلسون

، انگلیس در هند ةتخانتجارسیس أت زیرا پیش از ،رتغال بودهدف انگلستان مقابله با پ

الدین محمد جهانگیر پادشاه به نورای  نامه ،برای کمکجیمز اول پادشاه انگلستان 

نخستین کشتی شرکت هند  .م1608 /.ق1017. سپس در ارسال کردگورکانی هند 

چهار سال  .گسیل شدشرقی به فرماندهی ویلیام هاوکین به سواحل غربی هندوستان 

سه کشتی دیگر به فرماندهی سر تامس بست به سواحل هند رسید و قراردادی با  ،بعد

 .(143:1377 ،و تجارتخانه دایر کرد )نوایی نمود ءامضا نجاآحاکم 

ریچارد استیل به همراه جان کروثر از سوی کمپانی هند  .م1614 /.ق1023در 

های  کشتیرفت و آمد شرقی به ایران آمدند تا از شاه عباس فرمانی در خصوص آزادی 

در  .(203:1342 ،نی در خلیج فارس و بنادر ایران دریافت کنند )فلسفیکمپاتجاری 

 برخورد مهربانانه با ،ها شاه عباس فرمانی در خصوص تجارت انگلیسی .م1616 /.ق1025

هیئتی  ،پس از مدتی .(139:1374 ،صادر کرد )والیتی ایشان دفاع از جان و مال وآنها 

سپس به حضور  آمدند وادوارد کاناک به بندر جاسک  از بازرگانان انگلیسی به ریاست

این هیئت توانست فرمانی از شاه عباس در  .م1617 /.ق1026در  .شاه عباس رسیدند
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هر کس در هر شهر و والیت » :دی تجارت به دست آورد. بر طبق این فرمانخصوص آزا

نباید به آنها تعدی نماید و چنانچه حاکم محل در خصوص  ،که کنسول انگلیس باشد

توانند  ها میآن نماید. می شاه او را تنبیه ،عملی انجام ندهدها  مسائل و مشکالت انگلیسی

بقه در میان ایشان دزدی یا اگر کسی از هر ط د نگه دارند.ناسلحه که بخواههر قسم 

اگر دزد یا وند. آنها نشگری کرده، در محل انجام جرم کشته شود، حکام متعرض حرامی

حکام در محل با حضور کنسول انگلیس او را مجازات کنند و  ،مجرم مسلمان باشد

خود آزاد  شدر دین و کیها  کنسول او را قصاص کند. انگلیسی ،چنانچه فرنگی باشد

وارد ایران کرده، هر چه بخواهند  ،توانند هر کاالیی که بخواهند میآنها و  هستند

خریداری کرده، حکام بدون ایجاد مزاحمت برای آنها باید هر چه اسب و استر جهت 

نوزدهم این  ةدر ماد .(65:1360 ،به آنها کرایه دهند )نوایی ،دحمل اجناس خود بخواهن

، اختالف روی و افراد انگلیسی در معامالت جزئیگر میان مسلمان ا» :فرمان آمده است

اگر در معامالت  بفرستند. همچنینالزم است که آنها را نزد کنسول انگلیس  ،دهد

با حضور  بفرستد تا او چیرا نزد ایلآنها  کنسول ،مان باشداختالف بیش از بیست تو

، در صورت فوت هر انگلیسی» ، یا(69-70همان: ) «کنسول و قضات اسالم عمل نماید

آنها  داننرسد و در صورت فوت فرز می اثراموال او توسط کنسول انگلیس ضبط و به و

 (.149:1377 همان:) «شود می به کنسول انگلیس سپرده

با ایران با مشکالت فراوانی  دادهای خوداجرای قرار دولت انگلستان در ،زماندر این 

انگلیس بازرگانان بودند و جیمز اول ن لماراز اعضای پا توجهی شمار قابلزیرا  ،روبرو بود

ریزی کند تا  جنگی علیه هلند طرح ،المللی بین ةپادشاه آن کشور نتوانسته بود در صحن

. از سوی شودتضعیف  ترین رقیب تجاری موقیعت کمپانی هند شرقی هلند به عنوان مهم

حاضر  ،در شرق ت خودعیموقکیم نسبی با تح ،کمپانی هند شرقی و بازرگانان آنان ،دیگر

بپذیرند و خواست آنها در رابطه با ایران را دولت انگلیس گری  نقش میانجیکه  نبودند

به همین  ؛اقتصادی ادامه دهند ةبه رابطبدون واسطه با ایران  بازرگانان، این بود که

 .(139:1374 ،کردند )والیتی نمی از جیمز اول حمایت سبب،

در نظر داشت که مسیر تجارت و به ویژه تجارت ابریشم را از خاک  شاه عباس نیز

از ها  تا با محروم کردن ترک دو آن را به مسیر تجارت دریایی بکشان کند عثمانی منحرف



 1397 زمستان، 77، ش 20فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  86

همچنین از نیروی دریایی انگلیس  به دست آورد؛مد این کاال، بتواند درآمد بیشتری آدر

 گیرد. در خلیج فارس بهرهها  در سرکوب پرتغالی

 ت صفویه با اعطای امتیازاتی مشابهحکومقبل از ها  از مدت ،ها جالب آنکه عثمانی

برداری کنند. با بررسی برخی  ، سعی کردند از این امتیاز به نفع خود بهرهکاپیتوالسیون

توان به اهداف صفویان در واگذاری این  می از این امتیازات در دولت عثمانی بهتر

 امتیازات پی برد.

لطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنیه فرمان داد تا کشیشان ارتدوکس از س

سلطان بایزید در  و و در امور دینی خود آزاد باشندشوند ف عوارض معا مالیات و

دولت ونیز  .(14:1382 لونگر،امتیازات فراوانی به تجار فرانسوی داد )چ .م1508 /.ق914

امتیازاتی مانند آزادی تجارت،  ،ه بودتعثمانی بسطبق پیمانی که با  .م1521 /.ق928در 

اصی برای میراث و همچنین امتیازات خ امتیازات حقوقی مربوط به دعاوی و

دولت  .م1535 /.ق942. در (501:1369 ،)اوزون چارشی لیهایش به دست آورد  ایلچی

قضایی  ةحوزها  ترک آن،اساس  بر که کرد ءامضاای  معاهدهنیز عثمانی با فرانسه 

به  شناختند ووری خود به رسمیت تامپرا ةو کنسولی فرانسه را در محدودها  ادگاهد

 ،کردند )راس ءمقدس اعطا اماکنت از ظآزادی کامل مذهبی و حفاها  فرانسوی

کنسولی در سواحل شام مستقر شد، تا امور ها،  همچنین از سوی فرانسوی .(329:1373

این کشور در  ةقوانین فرانسه و زیر نظر نمایندمربوط به تجار فرانسوی را مطابق 

کنسول فرانسه  ةبر عهد به طور کامل. حقوق گمرکی بسیار کمتری دل انجام دهواستانب

 .(17:1382 ،)چلونگر بود

امپراتوری  شد که ءاین امتیازات در شرایطی به کشورهای اروپایی مانند فرانسه اعطا

وری عثمانی سعی در تداوم ترسد که امپرا می عثمانی در اوج قدرت خود بود. به نظر

مناطق حاشیه اقیانوس هند، غرب  د در غرب و ایجاد روابط تجاری درروابط خارجی خو

یترانه و دریای سرخ در مد عربی در سواحلهای  زیرا اکثر سرزمین ،آسیا و آفریقا داشت

برای آنها  تجارت پرداختند و میاز این طریق به تجارت اروپاییان  و بودها  عثمانی اختیار

 عثمانی سودآور بود.
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ترین مانع در برابر  وری اتریش به عنوان مهمتشکست امپرا ،هدف دیگر عثمانی

اتحاد با فرانسه  که از طریق سبب کوشیدبه همین  و وپا بودنفوذ عثمانی در ارگسترش 

سعی  .م1536 /.ق943، زیرا پاپ در مانع اتحاد این دو قدرت گردد ،دادن امتیازاتی و

چند  هر ؛علیه عثمانی برانگیزد را به جنگآنها  ،دو قدرت میانصلح  برقراریکرده بود با 

انی عثمپس سلطان  .(400:1369 ،شی لی)اوزون چار اتحاد دوام چندانی نداشتاین که 

و کننده داشت  نقش متعادلبرای اروپای قرن شانزدهم  ،با این اتحاد و دخالت در اروپا

به  .(183:1373 ،)راس شد میاروپاییان  مانع اتحاد ،المللی خود عالوه بر رشد قدرت بین

 /.ق947 چنانکه در پیشروی کند؛در اروپا  شد انی موفقاتحاد با فرانسه بود که عثم یاری

 برسنگینی های  نیروی دریایی عثمانی، شکست ة، فرماندخیرالدین بارباروس .م1540

 ،)یاقیبیشتر جزایر دریای اژه مسلط شد  بر و وارد کرداروپاییان  نیروی دریایی

63:1386). 

با ایران و خطرات ناشی از آن در آینده اروپاییان  همچنین عثمانی نگران اتحاد بیشتر

نظامی و اقتصادی مشابه  ،که صفویان نیز به دالیل سیاسی بنابراین، روشن استبود. 

 .دادندن اروپاییا عثمانی، امتیازاتی به

 

 کاپیتوالسیون همسألهلند و 

مشرق زمین های  کشور ا، هلندیان به تجارت باز اواسط قرن شانزدهم میالدی

بازرگانی به نام  دبا ورو در ایران و گسترش امور تجاری آنان،هلندیان  آغاز کار .پرداختند

1هوبرت وسنیچ
 او ابتدا به هرمز و بندرعباس رفت .بودهمراه  .م1623 /.ق1032 سال در 

ا کمک ایران بر پرتغال بها  انگلیسی ،این زمان سپس به حضور شاه عباس رسید. درو 

از نیز  شاه عباس .بسیاری به دست آورندامتیازات  قصد داشتند و بودند غلبه کرده

بهره  بیشتراروپایی های  از رقابت بین کشور هدف که ، با ایناستقبال کردها  هلندی

به تجار  ،هلنددادی بین دربار ایران و قرار ، درپس از مدتی .(256:1342 ،)فلسفی گیرد

آنها برای و  کسب و کار و تجارت آزادانه در سراسر قلمرو ایران داده شد ةهلندی اجاز

به فقط وجه مختصری  واز حقوق و عوارض گمرکی  بودند، معافتجارت هر کاالیی آزاد 

                                                           
1. Huybertvisnich 
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 نداشتند راآنها  التجاره موران ایرانی نیز حق ضبط مالأم و ندپرداخت می داریعنوان راه

 از مقیاس و اوزان رایج در کشور ایران در تمام مناطقها  هلندی .(146:1374 ،)والیتی

وسایل سکونت  برای آنهاکه موظف بودند  نیز حکام ایرانی همة و کردند می استفاده خود

به منازل  داشتنحق کس بدون کسب موافقت رئیس هلندیان  هیچ کنند وو غذا فراهم 

 اگر یکی از اتباع هلند به دین اسالم در ،داداین قرار 13 ةمادبر  آنان وارد شود. بنا

 به هر کجاکند و اموال او را مصادره  ةاجازه داشت کلیها  رئیس هلندی ،آمد می

مقامات قضایی  رساند، می قتلکسی تجار هلندی را به اگر  . همچنین،خواهد بفرستد می

 واگذارها  او به سرپرست هلندی ةبلکه محاکم کنند،را محاکمه  حق نداشتند قاتلایرانی 

یک هلندی با زنی  اگردر این قرارداد تأکید شده بود که  (.43:1387 ،)رمضانی شد می

تقصیر در صورت  ایی ایران حق تعقیب او را نداشتند ومراجع قض کرد، برقرار میرابطه 

دمان خمست ؛(163:1377 ،)نوایی کردند میاو را محاکمه باید ، مقامات هلندی هلندی

 ،داداین قرار .(174:1352 ،)فلسفیند طور کامل مصون بوده در خدمت آنان نیز ب ایرانیِ

و بیشترین امتیازی که تا آن زمان به اتباع بود  کاپیتوالسیون به معنای واقعی کلمه

ها  موفقیت هلندی ةزمین ،این امتیازات در کنار تجارت چند جانبه بود.خارجی داده شده 

 ،توانستند از رقبایی مانند انگلستان پیشی بگیرند )فاضل و آنهارا فراهم کرد 

به ها  داد و اتحاد با هلندیین قرارشاه عباس هم سعی کرد با استفاده از ا .(319:1376

آنها  یاریموسی بیگ را روانه هلند کرد تا با  ،سبببه همین  .خود برسدهای  خواسته

 را از ندگان سیاسی و بازرگانی خودنمایتا بخواهد آنها  را از مسقط براند و ازها  پرتغالی

در زمان شاه صفی نیز آنها  پیمان و آنها پاسخ روشنی ندادند اما ؛بخوانند عثمانی فرا

 .(87:1378 ،)رضایی گردیدتمدید 

 

 کاپیتوالسیونفرانسویان و 

در  گردد: باز میسلطنت شاه عباس اول  به ،صفویه ةآغاز روابط ایران و فرانسه در دور

نتونی شرلی داد تا به دربار هانری چهارم آبه ای  شاه عباس نامه .م1599 /.ق1008سال 

در  .(93:1364 ،والسرسبیال ؛483:1368 ،)لکهارت ن داده نشدآگویا پاسخ  اما ،ببرد
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حضور در دربار شاه عباس اول  1پرژوست به نام کشیشی فرانسوی .م1610 /.ق1019

ورود او با قتل هانری چهارم  گسیل کرد، امابه فرانسه او را ای  نامه او دربار ایران بیافت 

در دوره سلطنت  .(122:1384 ،)مهدوی مصادف شدو هرج و مرج در اوضاع فرانسه 

رقابت بین فرانسه و اسپانیا و همچنین اقتدار  در دورة ( و.م1610-1643ی سیزدهم )یلو

فرانسه متوجه  ،صدراعظم آن کشور به دست آمده بود ریشیلیو های کوششفرانسه که با 

با  تا کوشیدند . در این زمان، فرانسویانحضور در ایران و به ویژه خلیج فارس شداهمیت 

به همین  .دنی نیز دست یاببه نفوذ اقتصاد ،فرستادن کشیشیانی به ایران و نفوذ فرهنگی

آزادی مسیحیان کاتولیک در ایران صادر شد  هایی برای فرمان ،در زمان شاه صفی سبب،

کمپانی هند  سیسأ( و پس از ت.م1643-1715ی چهاردهم )یدر زمان لو .(123همان: )

دامنة فرانسویان برای نفوذ در ایران  های کوشش ،.م1665 /.ق1076شرقی فرانسه در 

اطالعات مفصلی راجع به ایران تا  کوشیدن کشور آصدراعظم کلبر  یافت و حتی بیشتری

فرانسویان توانستند فرمانی  پس از مدتی کوشش، .(485:1368 ،به دست آورد )لکهارت

از شاه عباس دوم مبنی بر معافیت گمرکی بازرگانان فرانسوی در ایران و آزادی 

خود  ةه تاورنیه در سفرنام. چنانک(319:1376 ،مسیحیان کاتولیک دریافت دارند )فاضل

 کرک به فرانسه و آوردن جواهراتی به دربار شاه عباس دوم و معافیت از صدور پشم و

 .(259-260:1336 ،گفته است )تاورنیه نداری سخخود از پرداخت حقوق کمرکی و راه

امنی و نا موجب ،اعراب مسقطهای  شبیخون ،یدر اواخر قرن هفدهم میالد

هند شرقی هلند و های  شرکت ، اماه بوددر خلیج فارس شد های قابل توجه خسارت

 زیرا از یک سو ،اعراب به ایران کمک کنند کوبرانگلیس مایل نبودند در س

ت صفوی را حکوماز سوی دیگر حاکمیت ضعیف  وند وخواستند با اعراب درگیر ش نمی

 ند.دانست میتر  مناسب خودهای  رسیدن به خواسته برای

به همین  و با فرانسویان رابطه برقرار کند کوشیدشاه سلطان حسین  در این زمان،

از جانب ای  نامه .م1698 /.ق1110الدوله صدراعظم ایران در شاهقلی خان اعتماد ،سبب

را به اطالع آنان شاه سلطان حسین به دربار فرانسه فرستاد و ایجاد رابطه بین دو طرف 

 ،شرایط متقابل، دریافت کمک دریایی برای سرکوب اعراب مسقط، تقسیم غنائم رساند:

                                                           
1. Prejuste 



 1397 زمستان، 77، ش 20فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  90

در شهرهای آنها  مسکن مناسب برای ةدادن بندر در خلیج فارس به فرانسویان و تهی

ان سفیر گاه به فرانسه نرسید و دربار ایر این نامه هیچ ظاهراً .(266:1377 ،)نوایی ایران

 اما ،کم استرآباد را برگزید تا به دربار فرانسه اعزام کندحا دیگری به نام میرزا احمدخان

 سفیر را از حرکت به فرانسه منصرف کردند ،هلندی و انگلیسی با دادن رشوههای  شرکت

 /.ق1120نسه به نام میشل در از فراسفیر دیگری  ،پس از مدتی .(399:1366 ،)نوایی

 فرانسویان ،دادبنابر این قرار .قراردادی بین طرفین بسته شدآمد و به ایران  .م1708

طال و نقره صادر  مقدار چشمگیری ،چیزیبا پرداخت حقوق گمرکی بسیار ناتوانستند  می

 ،در اختالفات بین فرانسویان نیز .آزاد باشندتکالیف مذهبی خود  و درکنند و وارد 

 ةدر ماد .(12-19:1348 ،)هربرت کرد می رسیدگی ایشانکنسول آن کشور طبق قوانین 

دولت  ةکید شده بود که در اختالفات بین یک فرانسوی و یک تبعأاین قرارداد ت 16

 .کنند بررسیموضوع را باید با حضور کنسول فرانسه  ،موران محلأحاکم و مدیگر، 

اگر میان یکی از اتباع دول دیگر و رئیس » ،داداین قرار 17ماده  بر بنامچنین ه

 ،را نداشتهآنها  قضات ایرانی حق جلب ،روی دهدبازرگانان فرانسوی اختالفی 

ا باید ب قضات مسلمان در مواقع نیاز،. «هر و موم کنندتوانستند خانه فرانسویان را مُ نمی

 در. (141-149:1363 ،)نوایی دادند میانجام حضور کنسول فرانسه تحقیقات خود را 

پنجاه تومان  ،آسایش فرانسویان شود مخلّکه هر کس  :این قرارداد آمده است 25 ةماد

نقل و تولید و حمل داده شده بود در حتی به فرانسویان اجازه  خواهد شد. جریمه

 .(90-91:1348 ،)قائم مقامیآزاد باشند م فروش به مسلمانان به شرط عد ،شراب

 هلندی وهای  شرکت و شد های داخلی و نزاعها  مدتی گرفتار جنگفرانسه پس از اما 

 ،والسر)سبیال آن را تقاضا کردنداز شاه لغو  ،دادضمن مخالفت با این قرار نیز انگلیسی

 ،با تداوم مشکالت ناشی از حمالت اعراب مسقط به سواحل خلیج فارس .(95:1364

 /.ق1127در  و ا بیگ به فرانسه فرستاددربار ایران سفیر دیگری به نام محمدرض

توانستند  می فرانسویان ،این قرارداد بنابرقرارداد اولیه بین دو کشور تکمیل شد.  .م1715

آزادانه هر کاالیی به ایران صادر و وارد کنند. سفیر فرانسه بدون پرداخت حقوق گمرکی، 

 تجار ایرانی نیز که به مارسی ،. عالوه بر آنداشت میسفرا برتری و تقدم  ةباید بر همنیز 

در کنسولی از طرف ایران  شدند و می و امتیازاتها  مشمول همان معافیت ،رفتند می
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 .(523 -524:1368، شد تا به دعاوی ایرانیان رسیدگی کند )لکهارت می مارسی مقیم

 میلی بیو همچنین  فرانسه و اسپانیا و تضعیف نیروی دریایی فرانسههای  جنگ

را به عهدة داد اجرای کامل این قرار ،فرانسویان به شرکت در جنگ با اعراب مسقط

 بهای  دولت فرانسه ضمن ارتباط با اعراب مسقط در نامه ،. در این زمانتعویق انداخت

و وقتی است دهیم که فرانسه دوست شما  می ا به شما اطمینانم: »آنها اعالم کرده بود

 را اعالم دوستی و همکاری خود خورد کنند با عالئم معمول،ما با شما برهای  کشتی

 ،)نوایی «باره ما چنین خواهند کرد شما نیز درهای  نمایند و مطمئنیم که کشتی می

که موجب  ،افاغنه به ایران ةبا وجود اختالفات بین خود فرانسویان و حمل .(282:1377

 در نیامد. ءاین قرارداد به مرحله اجرا ،سقوط صفویه شد

 

 زندیه افشاریه و ةکاپیتوالسیون در دور

تجارت  رکود موجب از هم پاشیدگی اوضاع، افاغنه بر ایران و تسلط سقوط صفویه و

رو مامش در قلرآ ثبات و برقراری و ظهور نادر افشار با اروپایی گردید.های  شرکت و زیان

شاه به صورت  نادر تجاری غربی فراهم شد.های  برای کمپانیای  فرصت دوباره ایران،

 نگاهداشتنادر برای  کوشش .کردتوجه  یادر درنیروی نظامی ایران  ضعفی به جدّ

شورش محمدخان بلوچ اغنه به عمان، فاز ا شماریز فرار به ویژه پس ا عمان و بحرین و

 تشکیل نیروی دریایی بود براینادر های  از انگیزه کیش، ةاو به جزیر پناهندگی و

ی بندر سازان محلّ به تقویت کشتی حتیبدین منظور،  شاه، نادر و (305:1390 ،)وثوقی

 .(681:1364 ،)مروی بندر کنگ پرداخت عباس و

رونق  گسترش و عالوه بر مسائل نظامی، ،توجه به نیروی دریایی ازشاه  هدف نادر

ضعف  ،وط صفویه در زمان شاه سلطان حسینعلل سق یکی از از نظر او،زیرا  ،بودتجارت 

 مدهای ناشی از عوارض گمرکی وآبه ویژه در وحکومت مدهای آکاهش در منابع مالی و

از وجود تا  کوشیدشاه  نادر .(131:1387 ،)اسدپور خلیج فارس بودهای  بندری کرانه

اما موفق  ،نیروی دریایی بهره گیرد ساختن هلند در هند شرقی انگلیس وهای  کمپانی

 ، مسائلامتیازات به اروپائیاناعطای از او  بنابراین، هدف (.270:1357 ،)لکهارتنشد 

 تجاری بود. نظامی و
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های  عالوه بر معافیت، اعطاء شدها  به انگلیسی شاه نادر ةدر دور در امتیازاتی که

ن اخدمتکار مجازات کارکنان و دیب وأت ورود مشروبات الکلی و ةاجاز راهداری، مالیاتی و

 -457:1369 ،)شعبانیقابل توجه است ال کمپانی عمّ دستکمپانی هند شرقی به 

حق  ایرانیان، ،از سوی دیگر .شباهت داشتکاپیتوالسیون به  امتیازات،این  و (456

 کلیه تسهیالت باید در و بازرسی کنندرا محتوی کاالهای انگلیسی های  صندوق نداشتند

تا حدّی  تجارت ،شاه نادر ةدر دور. (468همان: )گرفت  می بازرگانان انگلیسی قرار اختیار

تشکیل نیروی دریایی با  رونق تجارت و برای نادر شاههای  رونق گرفت، گرچه کوشش

 .رخت بر بستایران  رامش ازآ وی، بر سر جانشینی ها در نزاع و ناکام ماند قتل او

در  نیز، کریم خانشد، گرچه  ثبات نسبی در ایران پدیدار کریم خان زند، در دورة

قدرت  ةتوسع ا حاکم بندرریگ،میر مهنّرت دق گسترش مشکالتی مانند خلیج فارس با

. او برای حل مواجه بودهمچنین رقابت بصره با بنادر ایران  وها  کعبی امام مسقط و

های  کمپانی سود بردن از تجارت با وها  گیری از نیروی دریایی غربی بهره مشکالتش و

 .بخشید امتیازاتیبه آنها  اروپایی،

بسته  رشیخ سعدون حاکم بوشه کوشش که باها  انگلیسی کریم خان با در قرارداد

زمین در مناطق  ةزادانآخرید  زادی مذهبی وآ گمرکی،های  معافیت مواردی مانند شد،

کید شده بود که اگر أاین قرارداد ت در .(187:1377 همان:)را در نظر گرفتند مختلف 

 گردد.ها  باید تسلیم انگلیسی کرد،سرباز یا مالحی انگلیسی از خدمت خود فرار 

شخص مقروض  ،باید حاکم محل ،مقروض باشندها  اهالی ایران به انگلیسی همچنین اگر

یک به  تسلیم انگلیسی .(212:1356 ،)نوایی کندبه پرداخت دیون خود مجبور  را سریعاً

 نفوذ گسترش های از نمونه انگلیسی دیگر و اجبار ایرانیان به پرداخت سریع دیون،

 ال انگلیسی در ایران است.قضایی عمّ

قراردادی با زندیه بود که  خواهان عقد ،کمپانی هند شرقی فرانسه نیز ةنمایند ،روسو

 . به نظر(221 همان:)شود کنسولی گنجانده  داوریحق  ن امتیازات تجاری وآدر 

 ةاز همموران انگلیسی أم بنابر آن،که  دادها  کریم خان امتیازی به انگلیسی ،ویلسون

 است که مسلم. (209:1366 ،)ویلسونشده بودند مقررات ایران مستثنی  قوانین و

نیز  همان کاپیتوالسیون یعنیمسائل قضایی  شامل مقررات و مقررات، ةاز هم استثناء
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 ،)اسدپور تجدید شدها  این امتیازات برای انگلیسی همخان زند ة جعفردر دور .گردید می

استقالل  ةلأمس، در قراردادهای خود کوشیدندموران انگلیسی أدر واقع م و (270:1387

است گاهی مقامات ایرانی آاز نا ای و این موضوع، نشانه بگنجانند راها  قضایی انگلیسی

باید در نیز را  ها به غربیآنها  نیاز ،گاهیآدر کنار نا که چند هر ؛(210:1387 ،)حائری

  نظر گرفت.

با کریم خان ها  به ویژه انگلیسی هم روابط اروپاییان وباز  وجود این قراردادها، با

جلوگیری خان زند برای  کوششها، نآوجود بنادری مانند بصره برای تجارت  .پایدار نبود

ایجاد شده  مشکالت کعب و دم برخورد کریم خان با اعراب بنیع پول از ایران، از خروج

کامل انگلیس در سرکوب میر  عدم همکاری همچنین وها  برای انگلیسیآنها  از سوی

کریم خان پس از مدتی . (370 و 374:1381 ،)پریتأثیر داشت ا در این امر مهنّ

مالیات مبنی بر پرداخت ها  رهبر کعبی ،با پذیرش شیخ سلمانها  درگیری با کعبی

با  ، البته(142:1369 ،)غفاریکرد روابط دوستانه برقرار آنها  با سالیانه به خان زند،

 هم برای رونق تجارت به باز ، کریم خاننیاز کمتر به اروپاییان ا وسرکوب میر مهنّوجود 

از  یکی از حکام معروف هند و ،کریم خان با حیدر علی ،ن زماننیاز داشت. در ایآنها 

این که هر چند کرد، نیروی دریایی ارتباط برقرار  امور تجاری و ، برایدشمنان انگلیس

 .(279:1381 ،)پری تداوم نیافتای  ردهارتباط به شکل گست

 

 نتیجه

مشابه هایی  نمونه ،شاه عباس به بعددوره و به ویژه از  ام ایرانیحکّ های فرماندر 

هایی  قدرتدر مقابله با ایران ضعف نیروی دریایی توان یافت.  میکاپیتوالسیون برای 

به امر  ایران توجه پادشاهان ،و اعراب مسقط از یک سو و از سوی دیگرها  مانند پرتغالی

 مانندهایی  قدرتمقابله با  برایکافی و متحدان قدرتمند  ةبه سرمایآنها  تجارت و نیاز

 .تأثیر تمام داشتمشابه کاپیتوالسیون  در واگذاری امتیازات ،عثمانی

رونق  موجببه نوعی  و تحمیلی و یک طرفه نبود ،این دورهکاپیتوالسیون در 

 های دولت ،در این زمان .شداروپاییان  های بین کمپانی ها گیری از رقابت اقتصادی و بهره

جانبه  قراردادهای دوانعقاد متفاوت به همکاری و های  با طرز تلقی و دیدگاه اروپا و ایران
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در کنار سود جستن از  ،ریافت کمک از اروپاسیاسی و دپرداختند. دربار ایران با دیدگاه 

بیشتر مبتنی بر امور هایی  ی با دیدگاهیاروپاهای  کمپانی ،بالعکس و مسائل تجاری

 ةجنب وبود نیز قراردادها متقابل  ایرانیاندر اوج ضعف  .به ایران روی آوردند اقتصادی

شد.  میمنعقد  اروپا تجاریهای  با شرکت به طور عمدهدادها راین قرا .نداشت تحمیلی

 منافع سیاسی و توجه داشتند، نهبیشتر به منافع تجاری  ها در این دوره غربی

نیز بدون  ،ایران فرمانروایانتحمیل کنند. ایران ر یک جانبه ب قراردادهای توانستند نمی

انعقاد این  بارا نیازهای خود  کوشیدند می کنسولی، قضاوت مسألةگاهی کامل از آ

 .رفع کنندقراردادها 
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 خذآم منابع و

سازمان تبلیغات  :، تهرانآنهای  کاپیتوالسیون و پیامداحیاء ، 1373، مسعود، اسدالهی

 .اسالمی

 ،زندیه خلیج فارس در دوره افشاریه و سیاسی تاریخ اقتصادی و ،1387 ،حمید اسدپور،

  .توسعه علوم انسانی سسه تحقیقات وؤم :تهران

 .امیرکبیر :، تهرانمغولتاریخ ، 1365 ،عباس اقبال آشتیانی،

ایرج نوبخت،  :، ترجمه2 لد، جیتاریخ عثمان، 1369 ،اسماعیل حقی، اوزون چارشی لی

  .کیهان :تهران

مرکز نشر  :، تهران3 لد، جدین و دولت در ایران عهد مغول ،1373 ،، شیرینبیانی

  .دانشگاهی

 .سونهآ :ساکی، تهران محمد علی :ترجمه ،کریم خان زند، 1381 ،جان پری،

 .سنایی :ابوتراب نوری، تهران :، ترجمهامه تاورنیهسفرن ،1336 ،ژان بابتیست ،تاورنیه

 .مرکز :، تهرانیتوالسیون در تاریخ ایرانکاپ ،1382 ،محمدعلی چلونگر،

های ایرانیان با دو رویه تمدن بورژوازی  نخستین رویارویی ،1387 ،عبدالهادی حائری،
 .امیرکبیر :تهران ،غرب

 .کهکشان :پروانه ستاری، تهران :، ترجمهقرون عثمانی ،1373 ،، لردکینراس

منوچهر کاشف،  :، ترجمه2 لد، جصلیبیهای  تاریخ جنگ، 1360 ،، استیونرانسمان

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران

  .اطلس :، تهران1 لد، جگنجینه تاریخ ایران ،1378 ،، عبدالعظیمرضایی

  .ترفند :، تهرانمعاهدات تاریخی ایران، 1387 ،، عباسرمضانی

 :، ترجمهیانیاروپاهای  از دیدگاه سفرنامهصفوی  ایرانِ ،1364 ،سبیالوالسر، شوستر

 .امیرکبیر :غالمرضا ورهرام، تهران

، تهران: وزارت امور نظام کاپیتوالسیون و الغای آن در ایران، 1355سعیدوزیری، ایرج، 

 خارجه.

 .نوین :تهران ،تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه ،1369 ،رضا شعبانی،
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 افشاریه وهای  دوره اجتماعی ایران در تاریخ تحوالت سیاسی و، 1377 ،_______
 .سمت :تهران ،زندیه

  .ویس :، تهران2 لدج ،فرهنگ علوم سیاسی ،1366 ،، غالمرضابابایی علی

 .زرین :تهران غالمرضا طباطبایی مجد، :به اهتمام ،گلشن مراد، 1369 ،ابوالحسن غفاری،

 .سسه فرهنگی ضریحؤم :، تهرانشاه عباس دوم و زمان او ،1376 احمد،، فاضل

 .دانشگاه تهران :، تهران5 لد، جندگانی شاه عباس اولز ،1352 ،، نصراهللفلسفی

های  سازمان کتاب :، تهرانسیاست خارجی ایران در دوره صفویه ،1342 ،_________

 .جیبی

، ریخی ایران از جالیریان تا پهلویسند تایکصد و پنجاه  ،1348 ،، جهانگیرمقامی قائم

 .ستاد ارتش :تهران

مصطفی  :ترجمه ،انقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاغنه ،1368 ،الرنس ،لکهارت

 .مروارید :قلی عماد، تهران

 .امیرکبیر :تهران ،مشفق همدانی :ترجمه ،نادر شاه، 1357 ،_________

 .دفتر انتشارات اسالمی ، تهران:سیاسی معاصر ایرانتاریخ  ،1361 ،جالل دمدنی، سیّ

 :تهران امین ریاحی،محمد :تصحیحبه  ،رای نادریآعالم  ،1364 ،کاظممحمد مروی،

 .ارکتابفروشی زوّ

 :هرانت، .ق1138تا  1105اریخی ایران از اسناد و مکاتبات ت ،1360 ،، عبدالحسیننوایی

 .بنیاد فرهنگ ایران

 :، تهران.ق1135تا  1105ران از اسناد و مکاتبات تاریخی ای ،1363 ،___________

 .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم

 .هما :، تهرانجهان از مغول تا قاجاریه تاریخ ایران و، 1366 ،___________

 .سمت: ، تهرانقتصادی ایران دوره صفویهروابط سیاسی و ا ،1377 ،___________

 .فرانکلین :، تهرانزندکریم خان ، 1356 ،___________

 ، تهران: سمت.تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، 1390وثوقی، محمدباقر، 

تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا های  مجموعه نامه، 1350 ،، غالمعلیوحیدمازندرانی
 .وزارت امور خارجه :، تهرانپهلوی عصر
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، تهران: شاه عباس صفوی تاریخ روابط خارجی ایران در عهد، 1374والیتی، علی اکبر، 

 وزارت امور خارجه.

، : مسعود رجب نیا، ترجمهسفیران پاپ به دربار خانان مغول ،1353 ،، دوراکهویلتس

  .خوارزمی :تهران

 .فرهنگیو علمی  :، تهران: محمد سعیدی، ترجمهخلیج فارس ،1366 ،آرتور ، سرویلسون

 :، ترجمهدربار لوئی چهاردهممحمدرضا بیگ سفیر ایران در  ،1348 ،، موریسهربرت

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران ،حسین وجدانیلعبدا

تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ ، 1384مهدوی، عبدالرضا،  هوشنگ
 ، تهران: امیرکبیر.جهانی دوم

جعفریان، : رسول ، ترجمهدولت عثمانی از اقتدار تا انحالل ،1386 ،اسماعیل احمد اقی،ی

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهران:

 :، تهرانمنیؤ: محمدباقر م، ترجمهتاریخ قرون وسطی ،1353، ، الکسیویچ کاسمینسکی

 .اندیشه


