
  1جايگاه دانمارك در تكاپوهاي استعماري

  عبداهللا شهبازی

  
تـرين تحـرك را در        هاي اخير دانمارك بيش     در ميان كشورهاي اسكانديناوي، در طول سده      

اين نقش به دليل پيوندهاي عميقي اسـت كـه از           . زمينه تكاپوهاي استعماري داشته است    
رافيت دانمـارك بـا شـبكه       نيمه اول سده هفدهم مـيالدي ميـان خانـدان سـلطنتي و اشـ              

هـاي نـوزدهم و       وطن پديد شد و در نهايت در سـده          منسجمي از يهوديان زرساالر و جهان     
  . ها و يهوديان انجاميد بيستم به تكوين اليگارشي ثروتمندي مركب از دانماركي

  شراكت تاريخي با زرساالران يهودي
است كـه بـا نـام       ) 1645-1580(نام آلبرتوس دنيس      اولين يهودي مقتدر دانمارك فردي به     

دنـيس از يهوديـان     . شـود   پرتغالي آلوارو دينيز و نام يهودي شموئيل يحيي نيز شناخته مـي           
 كريـستيان چهـارم، پادشـاه       1618در سـال    . پرتغال بود كه به بندر هامبورگ مهاجرت كرد       

مـور  دنيس عالوه بر اداره ا    . دانمارك، وي را در سمت رئيس ضرابخانه دولتي منصوب كرد         
او . مالي دربار دانمارك به صادرات غله و واردات شكر در مقياس گسترده اشتغال داشـت              

، در دهـه    المعـارف يهـود     دائـرة  نوشته    اي از كارگزاران خويش را پديد ساخت و، به          شبكه
  . ايجاد كرد» سرويس اطالعاتي و خبري« براي دربار دانمارك يك 1630

 با ارسال پيامي به     1622 نوامبر   22وس دنيس، در    كريستيان چهارم، به درخواست آلبرت    
سران يهودي آمستردام و هامبورگ از آنان درخواست نمود كـه گروهـي از يهوديـان را بـه                   
سرزمين او اعزام كنند تا در جنوب دانمارك، در مناطق مرزي دانمارك و هلشتاين، سـاكن                

                                                      
هيـه شـده     ت  زرسـاالران  اين يادداشت بر مبناي مطالب مندرج در مجلدات اول تا پنجم كتاب            . 1

 .براي آشنايي با منابع به كتاب فوق مراجعه شود. است



  ۲

يهوديان به عنـوان    . يان اعطا كرد  اي به اين يهود     العاده  پادشاه دانمارك امتيازات فوق   . شوند
صرافان و تجار جواهرات خاندان سلطنتي و اعـضاي جامعـه اشـرافي دانمـارك تكـاپوي           

  .اي را در اين كشور آغاز كردند گسترده
) ساموئل دو كاسرز(نام گابريل گومز    يهودي مقتدر ديگر دربار كريستيان چهارم فردي به       

 مقتدرترين صرافان يهودي اروپا در سده هفـدهم         است كه به عنوان يكي از ثروتمندترين و       
و از خويشان اسحاق و يعقوب ابـو اب،         » ابو اب «گومز از خاندان يهودي     . شود  شناخته مي 

اعضاي اين خانـدان در عثمـاني، اسـپانيا، آمـستردام، ونيـز،             . يهوديان نامدار عثماني، بود   
خـود  » كارگزار كل مـالي «عنوان كريستيان چهارم گومز را به . اوترخت و لندن مستقر بودند 

در ايـن زمـان     . اين سمت در زمان پادشاه بعدي، فردريك سوم، تداوم يافت         . منصوب كرد 
رفتند كه شريان     شمار مي   به» يهوديان درباري «اي منسجم از      دنيس و گومز از اعضاي شبكه     

  . شتندهاي بزرگ و كوچك اروپا را به دست دا مالي و اطالعاتي تقريباً تمامي حكومت
پس از دنيس و گومز سومين يهودي مقتدر دانمارك بنيامين موسافيا بـود كـه در سـال                  

 نـام    داماد موسافيا به   1684در سال   .  به عنوان پزشك مخصوص پادشاه منصوب شد       1646
) قـاره آمريكـا   (گابريل ميالن در مقام حكمران مستملكات دانمارك در جزاير هنـد غربـي              

  . جاي گرفت
، ابنـزور،  )دو ليمـا (هاي يهـودي ليمـا     هفدهم و هيجدهم اعضاي خاندان هاي  در سده 

فرانكو، گرانادا، ملدوال، دومزا، مورسكو، تكزيرا دوماتوس و كاسيرز به عنوان كارگزاران مالي             
  . و ديپلماتيك در خدمت دربار دانمارك بودند

  از راهزني دريايي تا شكار برده
ها تا  انگليسي«: نويسد كمپاني هند شرقي بريتانيا ميفيليپ الوسون در پژوهش خود درباره     

مـورخين دانـشگاه عبـري      » .دانستند   چيز زيادي از جزييات دنياي تجاري نمي       1600سال  
توانستند بدون واسطه يهوديان بـا شـرق          در عمل، تجار انگليسي نمي    «: نويسند  اورشليم مي 
هـا،   پرتغـالي . حـدود نيـست   هـا م   اين كامالً درسـت اسـت و بـه انگليـسي          » .معامله كنند 

ها، و تمـامي اروپاييـاني كـه راهـي شـرق            ها و آمريكايي   ها، فرانسوي  ها، دانماركي  هلندي
  . شدند، هيچگاه بدون ياري زرساالران يهودي قادر به آغاز و تداوم تكاپوي خويش نبودند
ران تكاپوهاي استعماري دانمارك به تبع ارتباطات نزديك كريستيان چهارم بـا زرسـاال            

به دليل اين شـراكت     . يهودي هامبورگ و استقرار آلبرتوس دنيس در دانمارك تكوين يافت         
) 1620(تأسـيس شـد و چهـار سـال بعـد            » كمپاني هند شرقي دانمـارك     «1616در سال   

كارگزاران كمپاني هنـد شـرقي      . خود را در شرق هند مستقر كرد      ) دفتر تجاري (» فاكتوري«
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در آن زمـان    . در هند سوء شهرت فراوان يافتند     » زد دريايي د«دانمارك به سرعت به عنوان      
شان  ها و نقش مشترك ها و دانماركي زيب در هند به پيوندهاي پنهان انگليسي دولت اورنگ

تـوان ايـن      امروزه بر بنياد اسناد با قطعيت مي      . هاي دريايي به شدت مشكوك بود       در دزدي 
 -اد و از سـهم بـزرگ سـرمايه انگليـسي    زيب را مورد تأييـد قـرار د      ادعاي حكومت اورنگ  

امروزه ثابت شـده كـه در شـبكه         . ها سخن گفت    هاي دريايي دانماركي    يهودي در راهزني  
دزدان دريايي اقيانوس هند و درياي عمان و خليج فارس، كه در نيمه دوم سـده هفـدهم                  

ها و  لنديها و ه ها، در كنار آمريكايي شد، دانماركي توسط جان آوري انگليسي هدايت مي  
  . ها، نقش فعال داشتند فرانسوي
.  بـود  1695ترين اقدام اين شبكه تبهكار غارت كشتي گـنج سـوايي در سـپتامبر                 فجيع

كشتي گنج سوايي، متعلق به دولت هند، به حمل و نقل حجاج اختصاص داشت؛ در آن                
آن بـا   رفت و فرمانـدهي       شمار مي  هشتاد توپ مستقر بود، بزرگترين كشتي بندر سورت به        

جان آوري به كشتي فوق حمله      . يكي از دريانوردان نامدار هند بنام ناخدا ابراهيم خان بود         
 تن از محافظان انجاميـد، سـرانجام دزدان وارد          45برد و پس از جنگي سخت، كه به قتل          

 تن از زايران خانه     1500در اين زمان، كشتي فوق از جده عازم سورت بود و            . عرشه شدند 
بسياري از مـسافران زن بودنـد و       . گرداند  از انجام مناسك حج، به وطن بازمي      خدا را، پس    

در ميـان مـسافران   . هـاي محتـرم سـادات هنـد تعلـق داشـتند        برخي از آنان بـه خانـدان      
راهزنان به مدت سه روز كـشتي       . زيب نيز حضور داشت    خانمي از خاندان اورنگ       شاهزاده

ورآالت زنان را به تاراج بردند و بـه آنـان تجـاوز             را به اشغال گرفتند، كاالهاي قيمتي و زي       
. بسياري از زنان خود را به دريا انداختند تـا بـه دسـت مهاجمـان اروپـايي نيفتنـد        . كردند

اينـان هيچگـاه بـه وطـن        . همراه خود به ماداگاسكار بردنـد       راهزنان سپس يكصد زن را به     
ي و يـك پـسر خردسـال از         از جمله اسراي نگونبخت، شاهزاده خـانم گوركـان        . بازنگشتند

جان آوري اين دو را به عنوان اسـراي شخـصي خـود بـه               . خويشان او، شايد پسرش، بود    
 250ارزش طال و جواهرات حجاج كه به دست دزدان افتاد، بيش از        . جزيره سن ماري برد   

  .هزار پوند استرلينگ گزارش شده است
ـ           ا يهوديـان زرسـاالر، بـه      خاندان سلطنتي و اشراف دانمارك، در پي شراكت تاريخي ب

در » شـكار بـرده   «نيز دست زدند و از اين طريـق در          » كمپاني هند غربي دانمارك   «تشكيل  
آفريقا و ايجاد كشتزارهاي بزرگ مبتني بر كار بردگـان سـياه در جزايـر هنـد غربـي                   غرب  

در اواخر سده هيجدهم، هر چند بخش عمده جزايـر هنـد غربـي بـه                . حضور فعال يافتند  
در اين زمـان    . ها نيز سه جزيره را در تملك داشتند         ها تعلق داشت ولي دانماركي      انگليسي

ه فرانسه، دو جزيره به اسپانيا و يك جزيره به سوئد تعلق شش جزيره به هلند، پنج جزيره ب
  . داشت
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  هاي سلطنتي دانمارك و بريتانيا  پيوند خاندان
به دليل همين پيوندهاي تاريخي ميان استعمارگران انگليسي و دانماركي است كـه ادوارد              

دختـر   ( بـا آلكـساندرا    1863در سـال    ) پسر ملكه ويكتوريا و پادشاه بعـدي بريتانيـا        (هفتم  
پادشـاه بعـدي انگلـيس و پـدر         (جرج پـنجم    . ازدواج كرد ) كريستيان نهم پادشاه دانمارك   

  .حاصل اين وصلت است) بزرگ ملكه اليزابت دوم
كريستيان چهارم، كه شـراكت تـاريخي اليگارشـي دانمـارك بـا زرسـاالران يهـودي و                  

تبـار ايـن    . وتـورپ اسـت    گ -اليگارشي بريتانيا را بنيان نهاد، از خاندان آلمـاني هلـشتاين          
اي   رسد و گويا ويتكند، اولين نياي واقعـي يـا اسـطوره             خاندان به سران قبايل ساكسون مي     

از سـده دوازدهـم     . اين خاندان، از رهبران طوايف شورشي ساكسون عليه شـارلماني بـود           
ميالدي، اعضاي اين خاندان كنت منطقه اولدنبورگ، در شمال غربي آلمان، بودند و لذا به         

آنان در همين سده حكومـت منطقـه هلـشتاين و بنـدر             . خاندان اولدنبورگ شهرت يافتند   
بدينسان، حكومت منـاطق فـوق از طريـق ارث در ميـان             . دست گرفتند   شلسويگ را نيز به   

 ميالدي كريستيان هشتم، كنـت  1448در سال . هاي مختلف اين خاندان تقسيم شد      شاخه
تبار اولدنبورگ را بنيـان       ه دانمارك شد و سلسله آلماني     اولدنبورگ، با نام كريستيان اول، شا     

 سلطنت نروژ و هفت 1450او در سال    .  بر اين سرزمين حكومت كرد     1863نهاد كه تا سال     
در سـال   .  هلشتاين نيز شد     كنت 1460سال بعد سلطنت سوئد را به چنگ آورد و در سال            

وم مقدس كنـت هلـشتاين را بـه         ، در زمان حيات كريستيان اول دانمارك، امپراتور ر        1474
پـس از كريـستيان، حكومـت هلـشتاين و       .  تـابع ايـن امپراتـوري ارتقـاء داد         "دوك"مقام  

رسيد و گاه در دست خويشان او از همين           شلسويگ گاه از طريق ارث به شاه دانمارك مي        
  . خاندان بود

عنـوان    گ، بـه  از خاندان اولدنبور  ) 1559-1534(كريستيان سوم، پادشاه دانمارك و نروژ       
يكي از نامدارترين حكام خودكامه زمان خود و مروج بزرگ پروتستانتيسم در اسكانديناوي             

گري اين كشور را، كه از جملـه شـامل نيمـي از               او ثروت هنگفت اسقف   . شود  شناخته مي 
 يك كليساي لوتري تأسيس كرد كـه        1536كل امالك دانمارك بود، به تاراج برد و در سال           

اين سرآغاز گـسترش آئـين لـوتري بـه سراسـر            . ت شخص پادشاه قرار داشت    در زير نظار  
پـدرزن ادوارد هفـتم   (اين غارتگر بزرگ موقوفات نياي كريستيان نهـم    . اسكانديناوي است 

از اين طريق، اليزابت دوم و ساير اعضاي كنـوني خانـدان سـلطنتي    . است) پادشاه بريتانيا 
  . روند شمار مي ك بهانگليس از اعقاب كريستيان سوم دانمار
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  جايگاه اليگارشي دانمارك در تاريخ ايران و روسيه 
فردريك سوم، كه پس از پدرش كريستيان چهارم به تخت نشست، همان دوك هلـشتاين               

 از سـفرنامه اولئـاريوس  . است كه هيئت اتو بروگمان و آدام اولئاريوس را به ايـران فرسـتاد            
فردريك هشت سال پس از سفر هيئت فـوق         .  است منابع مهم تاريخ ايران در دوره صفوي      

فردريـك سـوم    . شـد ) 1670-1648(به ايران با نام فردريك سوم پادشاه دانمـارك و نـروژ             
 1848شـود كـه تـا انقـالب           عنوان بنيانگذار نظام استبدادي متمركز و قهاري شناخته مي          به

رت فراوان دسـت يافـت،      بورژوازي به قد  «نويسند در دوران سلطنت او        مي. اروپا دوام آورد  
دانمـارك و  [بخش عمده امالك سلطنتي را خريد و براي اولين بار مناصب مهم حكـومتي           

گابريـل  (كاسـرز   فردريك سوم همان كسي است كه سـاموئل دو » .دست گرفت را به ] نروژ
 صورت گرفـت  1630سفر هيئت فوق به ايران نيز در دهه . اش بود   وزير ماليه ) گومز يهودي 

يك سـرويس اطالعـاتي و      «، يهوديان   المعارف يهود   دائرةنوشته    همان زمان كه، به   يعني در   
يكـي از   .  گوتـورپ، تأسـيس كردنـد      -براي دربار دانمارك، و به تبع آن هلـشتاين        » خبري
 گوتـورپ  -هاي يهودي مخفي كه از سده هفـدهم در پيرامـون خانـدان هلـشتاين           خاندان

ليمـا،   ميگوئـل دابـرو دو    . ، خاندان ليمـا اسـت     تكاپوي خود را تداوم بخشيد    ) اولدنبورگ(
 در كتـاب    .رئيس هيئت دن سباستيان پرتغال در دربار شاه طهماسب، از اين خاندان است            

دسيــسه قتــل شــاه طهماســب اول و كودتــاي شــاه ) 346-342، صــص 4ج  (زرســاالران
  . ام اسماعيل دوم را به اين هيئت منتسب كرده

عنوان    مقارن با سلطنت شاه صفي و شاه عباس دوم، به          نيمه اول سده هفدهم ميالدي،    
هاي غربي و دالالن و كارگزاران هنـدي و          گر كانون   هاي متنفذ و دسيسه     دوران تكوين شبكه  

شود و در پيامد همين تكاپوست كـه از نيمـه دوم سـده         يهودي ايشان در ايران شناخته مي     
، فرايند انحطاط و فروپاشي دولت      )شاه صفي دوم  (هفدهم، از دوران سلطنت شاه سليمان       

هنـوز ايـران    «نوشته پيگولوسـكايا،      اين در زماني است كه، به     . گيرد  صفوي از درون اوج مي    
گذرانيـد و سـياحان اروپـايي از آبـاداني و             دوران رونق و اعـتالي اقتـصادي خـود را مـي           

 فراينـد فـوق، كمتـر از يـك سـده پـس از سـفر هيئـت        » .راندنـد  شكفتگي آن سخن مـي  
به پاياني فجيع كشيده شـد،      ) 1721اكتبر  ( دانماركي به ايران، با تهاجم افاغنه        -هلشتايني

هاي انحطاط ايـران      انقطاعي دهشتناك در رشد طبيعي جامعه ايراني پديد ساخت و بنيان          
  . هاي نوزدهم و بيستم فراهم آورد را در سده

ز تـأثيرات ژرف بـر       دانماركي بر سرنوشت تاريخي روسـيه نيـ        -طرح هيئت هلشتايني  
هـاي    از دوران پطر اول، نوه ميخائيل رومانوف، اين سرزمين را بـه كنـام كـانون               : جاي نهاد 

گر غربي بدل نمود و پيوندي چنـان عميـق ميـان خانـدان رومـانوف و                   ماجراجو و دسيسه  



  ۶

هاي حكومتگر آلماني پديد سـاخت كـه پيامـد نهـايي آن سـلطه كامـل خانـدان                     خاندان
، )دختـر پطـر اول    (در دوران پس از ملكه اليزابت روسيه        . رپ بر روسيه بود    گوتو -هلشتاين

يعني در بخش مهمي از نيمه دوم سده هيجدهم و تمـامي سـده نـوزدهم و هفـده سـال                     
كـارل پطـر اولـريخ      (از تبـار پطـر سـوم        » رومانوف«نخست سده بيستم تزارهاي موسوم به       

 گوتورپ تعلق داشتند و از      -ن هلشتاين بودند يعني در اصل به خاندا     )  گوتورپ -هلشتاين
تبـار، از جملـه       هاي حكومتگر آلماني    طريق پيوندهاي گسترده خويشاوندي با ساير خاندان      

بـه ايـن دليـل اسـت كـه          . شـدند   هاي سلطنتي بريتانيـا و دانمـارك، مربـوط مـي            خاندان
 كـه نـام     خوانـد   گوتورپ مي -آكادميسين تارله روسيه دوران فوق را تيول خاندان هلشتاين        

  .خاندان قديمي رومانوف را بر خود نهاده بودند
  1384 بهمن 20تهران، 

  
  
  
  


