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 مقدمه

 دری رانیکشت قابل مناطقترین  مهم از عمانی ایدر ،آن تداوم در و فارس جیخل

 گرمی اهایدرترین  مهم زمره در کهمنطقه  دو نیا. است جهانی حت و ایآسی غرب جنوب

 خیتار طول دراند.  داشته جهان و رانیا خیتار دری ادیز اریبس تیاهم شوند، می محسوب

 پر ازی کی عنوان به را فارس جیخل ،یبازرگان نهیزم در ژهیو به اهایدر نیا ازی بردار بهره

 در فراوانهای  آشوب وی ناامن رغمیعل. است آورده در هانجی تجارهای  آبراهترین  منفعت

 ،است نموده حفظ را خودی اقتصاد وی اسیس تیاهم هم باز ران،یا خیتار مختلف ادوار

 و از جمله فارس جیخل ازی تجاری بردار بهره ان،یموریت و مغول پرآشوب دوره در چنانکه

 مختلف، اقوام گرید و رانیای جارت اتیح به و داشتی خاص گاهیجا و تیاهم هرمز رهیجز

 وی اسیس اوضاع فارس، جیخل به استعمارگران ورود. ه بوددیبخشی خاصی بالندگ و رونق

ی عثمان مسلمان حکومت ،یغرب استعمارگران بر عالوه. داد قرارتأثیر  تحت را آنی اقتصاد

 و هیصفو حکومت ضعف با. داشت آن فراوان منافع و فارس جیخل بهی خاص توجه زین

ی اسیس اوضاعی دگیپاش هم از نآ حاصل که رانیا ازهایی  بخش بر افاغنه حکومت سپس

 .دیگرد رکود دچار زین فارس جیخل در تجارت ،بودی ناامن دهیپد رواج و رانیای اقتصاد و

 بازگشت موجب ت،یامنی برقرار با همراهی اسیس وحدت جادیا و افشار نادر ظهور

 رانیایی ایدر ناوگانی انگذاریبن ژهیو به شاه نادر اقدامات. دش فارس جیخلی اقتصاد رونق

 حائز اریبس د،یگرد فارس جیخلهای  کرانه بر رانیا سلطه و اقتداری ایاح ساز نهیزم که

 قدرت کسب انیمدع وی و نانیجانش منازعات وها  یریدرگ و شاه نادر قتل. است تیاهم

 اوضاع که، داشت رانیای اقتصاد وی اسیس عاوضا بر مهم آثاری تنها نه ران،یا سراسر در

 که است نآ بر پژوهش نیا. گرفت قرار نآتأثیر  تحت زین فارس جیخلی اقتصاد وی اسیس

 االتؤس و دینما لیتحل وی بررس را فارس جیخل در هیافشار عصر رانیا مناسبات و روابط

ی اساس چه بر سفار جیخل دری خارجهای  قدرت با شاه نادر روابط که است اینی اساس

 است؟ داشته فارس جیخل دری اقتصاد وی اسیسهای  امدیپ چه روابط نیا بود؟ استوار
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 نادر که رسد می نظر به است؟ داشته مناسبات نیا بری ریثأت چه شاه نادر قتل نیهمچن

 باعث روابط نیا. نهاد انیبن متقابلی بردار بهره اساس بر راها  قدرت نیا با خود روابط شاه

 بنادری اقتصاد وی تجار رونق نیز و فارس جیخل در رانیای اقتصاد وی اسیس قدرتی ایاح

 رانیا روابط دری شفتگآ باعث قدرت، انیمدع ظهور و شاه نادر قتل نیهمچن. دیگردی رانیا

 جیخلی اسیس عرصه دریی تمرکززدا ظهور که شد فارس جیخل در حاضرهای  قدرت با

ی رانیا بنادر ازی تجارهای  کانونیی جابجا ز،ینی اقتصاد صهعر در. داشت همراه به را فارس

 وی فیتوص روش بری مبتن ،حاضر پژوهش. است لهأمس نیا مهمهای  امدیپ ازی عرب بنادر به

 و نشیگز نیهمچن و شواهد وها  دادهی ورآگرد با که است مانأتو ای شیوه بهی لیتحل

 . است شده داختهپرها  داده نیا از استنتاج و لیتحل بهی ابیارز

 

  فارس جیخل در هیصفو حکومت روابط و مناسبات

 فارس جیخل و است داشته رانیا بر آثاری مهم ،آن سقوط و هیصفو حکومت ظهور

 نیز و روابط مناسبات، شناخت ،لیدل نیهم به. است نمانده دور به راتیثأت نیا از زین

 شناخت مستلزم ه،یصفو زا پسهای  دوره در فارس جیخلی اقتصاد وی اسیس تحوالت

ی الملل نیبهای  قدرت و حکام اقدامات ازی اریبس رایز است، هیصفو دوره در آنهای  شهیر

 . استی صفو دوره تحوالت پیامد ه،یافشار دوره تحوالت و

 وی تجارهای  زهیانگ بای پرتغال استعمارگران ،یصفو حکومت نیآغازهای  سال در

 اروپا در تصور نیا بعد، بهی بیصلهای  جنگ زمان از. شدند نیزم مشرق واردی مذهب

 تالش و است واقع قایفرآ و نیچ نیب و اسالم قلب دری نصرانی مملکت که بود افتهی رواج

 جیتدر بهها آن .(25: 2001 سلمان،) است بودهی مملکت نیچن بر سلطه جهتها  یپرتغال

 خود که بود چنانها  راه نیا بر شان و سلطه شدندی تجارهای  شاهراه بر تسلط به موفق

 بیتصوها آنی برا را لقب نیا هم پاپ ؛دندینام می تجارت وی رانیکشت و فتح خداوند را

 در تجارت تیاهم به پرتغالی نظام سران ازآلبوکرک  .(1366 :124 لسن،یو) نمود

ی ضرور اریبسها  یپرتغالی طلب توسعه جهت را هرمز فتح ژهیو به و بردی پ فارس جیخل
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 خشونت با غازآ همان از فارس جیخل بهآلبوکرک  ورود .(146: 1387 ،یجالل) دانست می

 گرفتن اسارت به نان،آهای  یکشت سوزاندن مسلمانان، تجارتی نابود به او .بود همراه

 .(170 -171: 2001 سلمان،) نمود اقدام ممکن شکل نیبدتر بهشان  اموال غارت و تجار

 برابر در ،ءعطا خواجه مشاورش و ریوز همراه به مزهر ن حاکمیالد فیسهای  تالش

 وها  یپرتغال دیتهد با تا نمود تالش ءعطا خواجه چنانکه. نداشتای  دهیفاها  یپرتغال

ای  نامه دری و. کندی نینش عقب به وادار راها  یپرتغال هرمز،ی روهاینی آمادگ دادن نشان

 اندرون به لشکر گذارم نمی کهی انگرد می بآی رو بر قیسناب» نمود اعالمآلبوکرک  به

 معتمد ،دیندار باور اگر ،ستینی کم اسباب و ذوقهآ و لشکر ازی تعال اهلل تیعنا به .دیایب

 هرمزها،  تالش نیا رغمیعل .(648 :1369 ،یمقام قائم« )دینما مشاهده تمام تا بفرست

 نیا در. دیگرد لیتحم هرمز حاکم بری نیسنگ قرارداد و مدآ درها  یپرتغال تصرف به

 چنانکه ،شود می مشاهده کامالها  یپرتغال توپخانه قدرت و گرم اسلحه نقش نبردها

 :است نموده اشاره نآ به زین نامه جرون ندهیسرای قدر
 

 تنگ مردانه و مرد بر عرصه شده تفنگ و توپ و دوران جزو نیا در

 اراک به دیااینی مرد وی رایدل اری است تفنگ و توپ کهی جنگ به
  

 (41 :1384 نامه، جرون و کشم نامه جنگ)
 

 تداوم هرمز رهیجز ژهیو به و فارس جیخل در تجارت رکود زینآلبوکرک  از پس

 ندهیفزای تقاضاها و آنانی سو از تجارت انحصارها،  یپرتغال اقدامات جهینت که افتی

 .(657 :1369 ،یممقا قائم) بود هرمز رهیجز حاکم مانندی مناطق حاکمان ازها  یپرتغال

 اسلحه قدرت وی برتر علت به زینها  یپرتغال هیعل فارس جیخلهای  کرانه مردمهای  امیق

 بن نیحس و مسعود بن سلطان مانند عرب، سران ازی برخ انتیخ وها  یپرتغال گرم

 .(15 :1392 اسدپور،) دیگرد مواجه شکست با جبوری بن سران از دیسع

ای  لهیقبهای  کشمکش لیدل به ،خدابنده محمد سلطنت نایپا تا هیصفو دوره آغاز از

ها  یعثمان ژهیو به و ازبکان با حکومت نیای نبردها و منازعات نیهمچن وی صفو قلمرو درون
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 که بود عباس شاه سلطنت زمان از. نشد فارس جیخل بهی صفو حکومتی سو ازی چندان توجه

 قراری صفو حکومت توجه مورد منطقه نیا در حاضرهای  قدرت با روابط و فارس جیخل لهأمس

 آن به عنوان تجارت رونق و شمیابر تجارت خصوص به وی اقتصاد مسائل ،زمان نیا در. گرفت

 توسط کاال نیا تجارت و بود تیاهم حائز اریبس ،یصفو حکومت مدآدر کسب منبعترین  مهم

 زینها  یپرتغال که دوره نیا رد. افزود ی میتجار راه نیا تیاهم بر فارس جیخل ریمس از انیاروپائ

 گریدی زادسازآ نهیزم ن،یبحر و الر تصرف با انیصفو داشتند، قرار ضعف موضع در نسبتاً

ی تدارکات قدرت مناطق، نیا تصرف. نمودند فراهم راها  یپرتغال سلطه تحت مهم مناطق

 .(17 :1370 ن،یام) داد کاهش را فارس جیخل درها  یپرتغال

 اهلل پدرش نیجانش فارس، حاکم عنوان به که خانی امقلام .ق1022 سال در

 تصرف از را بندر نیا و دیگرد گمبرون بندر تصرف به موفق ،بود شده خانیورد

 توسط العبور حق وی گمرک عوارض نیشتریب آن در کهی بندر ؛کرد خارجها  یپرتغال

 رهیجز نجامسرا .(898 :1392 ،یفلسف) شد می گرفته گریدهای  یکشت ازها  یپرتغال

 گمبرون و انداخت رونق از را نآ عباس شاه چند هر ؛مدآ در انیصفو تصرف به نیز هرمز

 اقدامها،  یپرتغال دادن شکست از پس عباس شاه. شد نآ نیگزیجا بندرعباس عنوان با

ی هلند و یسیانگلهای  شرکت مانندی اروپائهای  یکمپان بای متعددی قراردادها انعقاد به

 ضعف اما ،بودی تجار وی اقتصاد مسائل به دنیبخش رونق وی هدف نکهآ جودو با. نمود

 بهها نآ در کهیی قراردادها ؛بود ثرؤم دادهارقرا نیا بستن در زین رانیایی ایدری روین

 .(35 :1394 اسدپور،) نمود مشاهده را ونیتوالسیکاپ توان ی مینوع

 حمالت ؛دیگرد شکارآ فارس جیخل در رانیا ضعف گرید یبار عباس، شاه از پس

 شاه وی صف شاه حکومت زمان در قشم و شیک ریجزا مانندی رانیا ریجزا بهها  یهلند

ی تجارهای  خواسته به دنیرس جهتی صفو حکومت دادن قرار فشار تحت و دوم عباس

 شاه دوره دری صفو درباری تیکفا یب .(176 :1377 ،یینوا) است مدعا نیا بری گواه خود،

 وی صفو قلمرو درون در تیامن فقدان جهینت در وها  شورش گسترش باعث نیحس سلطان

 پس دری ناامن با همراه مسقط، اعراب انهیغارتگرا حمالت. شد فارس جیخلهای  کرانهی حت
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 اعراب چنانکه. دیگرد فارس جیخلی اقتصاد اوضاع رکود باعث فارس جیخلهای  کرانه

 ،یصفوی مرعش) نمودند غارت را هرمز و رکال قشم، ن،یبحر مانندی مناطق بارها مسقط

 اعراب با مقابله جهتیی روهاین ارسال به اقدامی صفو حکومت نکهآ جالب .(152 :1362

ی نیسنگهای  شکست تحمل با و نداشتندی انوردیدر تجربه گونه چیه که نمود مسقط

 ارتباط جادیا جهتی صفو دربارهای  تالش .(44 -45: همان) شدندی نینش عقب به مجبور

 جیخل در رانیا تیحاکم و قدرتی ایاحی برا نانآی روهاین از بردن بهره و گانهیب دول با

 تداوم و هیصفو دوره اواخر در فارس جیخل اوضاع به توجه با حال. ماند جهینت یب هم فارس

 اقدامات ازی بهتر درک به توان می ران،یا بر افاغنه سلطه دوره دری بدتر شکل به نآ

 جهت تالش و فارس جیخل در حاضرهای  قدرت با ارتباط جادیا جهت هیفشارا حکومت

 راتیتأثی تر قیدق شکل به توان می نیهمچن ،رسید نآهای  کرانه بر رانیا تیحاکمی ایاح

 .نمود میترس را روابط و مناسبات نیا بر شاه نادر قتل

 

 فارس جیخل دری خارجهای  قدرت با شاه نادر مناسبات

ی زیرآمیتحق شکل به هیصفو حکومت کهی زمان دری و اقدامات و شاه نادر سلطنت

 .است تیاهم حائز اریبس، مدآ در گانهیبی روهاین گرید و افاغنه سلطه تحت رانیا و نمود سقوط

ی ناامن و شوبآ گسترش گرفتار رانیا که دیرس سلطنت بهی طیشرا در افشار نادر

ی سپر رای فیالطوا ملوک دورانی نوع به و بود دهیگرد هیتجز وی بازرگان و تجارت رکود

 هندهای  یکمپان تسلط بصره، بندریی شکوفا و رشد .(20 :1377 ،یاستراباد) نمود می

 و نیبحر بر هوله اعراب تسلط فارس، جیخلی رانیا بنادر بر هلند و سیانگلی شرق

 دوره نیاهای  یژگیوترین  مهم از ،فارس جیخلهای  کرانه به مسقط اعرابی اپیپهای  هجوم

 .(44 :1363 ،ینسکیکروس) است

 و تجارتی ایاحی پ در بازگرداند، رانیا به رای اسیس وحدت نکهآ از پس شاه نادر

 نیا در فارس جیخل مسلم، قدر و مدآ بر رانیای اقتصاد رونقی کل صورت به وی بازرگان

 به اصفهان، از غنهافا اخراج غازآ همان ازی و. نمود می ءفایای اتیح وی اساس نقش لهأمس
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 همان ازیی اروپای تجارهای  یکمپان با اوهای  تماس نینخست و نمود توجهی اقتصاد امور

 شهر در افاغنه، اخراج از پس نیهمچن شاه نادر .(130 :1368 فلور،) شد آغاز زمان

 نینخست در» و پرداختی تجارهای  یکمپان ندگانینما و مقامات ازیی دلجو به اصفهان

 نیهم به .(33 :1370 ن،یام« )داد قرار قیتشو مورد را نهاآ ،ییاروپا تجار بای یارویرو

ی ازاتیامت دییتأ و دیتجدی تقاضا شاه نادر ازی مدت از بعدیی اروپاهای  یکمپان ،لیدل

 بر شاه نادر تسلط انگریب لهأمس نیا. بود شده واگذارها آن به هیصفو دوره از که داشتند

 برای فارس جیخلی تجار گاهیجا تیاهم نیز وی مرکز کومتحی ایاح ران،یا اوضاع

 سلطان شاهی پادشاه دوره خالف بر» که است داده گزارش مریلور. است انیاروپائ

 در تجارت شاه، نادر ظهور با ،بود افتهی کاهش فارس جیخل در تجارت کهی صفو نیحس

 .(140 :1971 مر،یلور« )گرفتای  تازه جان گرید یبار منطقه نیا

 مسائل بر گذارتأثیر که فارس جیخلی اسیس مسائل به شاه نادر ،گریدی سو از

 رانیا مناطقی کپارچگی خواهانی و چنانکه ؛داد می تیاهم زین ،بودی تجار وی اقتصاد

 که نیبحر مانند رانیا خاک ازهایی  بخش ،زمان نیا در. بود فارس جیخلهای  کرانه در

 اعراب بهی مبالغ پرداخت با ،یصفو حکومت رگزارکا عنوان بهی داغستان خان یلطفعل

 به هیصفو حکوت سقوط با ،بود شده اعراب نیا سلطه از نآیی رها به موفق مسقط،

 .(244 :1993 سلوت،) بود جباره خیش عهده به آنهای فرمانده و افتاد هوله اعراب دست

 داد نشانی و بهی اساالریدر منصبی اعطا و فارس جیخل به خان فیلط اعزام با شاه نادر

های  یکمپان ،برهه نیا در. است نکرده فراموش را فارس جیخل تیاهم گاه چیه که

های  خراج و باج پرداخت ازها نآ چنانکه ،بودند خرسند شاه نادر اقدامات از زینیی اروپا

 به دواریام ،گریدی سو از و( 129 :1387 اسدپور،) بودند افتهیی یرها افاغنه به فراوان

« ییایدری راهزن» را نانآ اقدامات مر،یلور که بودند مسقط اعراب اقدامات ازی یرها

 .(154 :1971 مر،یلور) است دهینام

یی اروپای تجارهای  یکمپان تیحما جلب دری سع ،یموارد معدود جز به شاه نادر

 از وی خشم باعث که معدود موارد نیا جمله از. داشتها نآ با مناسب روابط جادیا و
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 لیدل به او شکست و بصره به خان فیلط حملهی ماجرا به مربوط ،دیگردها  یسیانگل

 از بصرهی پاشا چنانکه .(311 :1376 ،یهنو) بود بصره حاکمی قوا بهها  یسیانگل کمک

های  توپی دارا که 2تیگیفر نید و 1جرج الیروهای  نام بهی سیانگلهای  یکشت تیحما

ی نینش عقبی تلفات تحمل بای رانیای روهاین جهینت درو  کرد استفاده بودند،ی ساحل

 ،ییاروپاهای  یکمپان با شاه نادری همراه لیدال ازی کی .(573 :1366 ،یینوا) کردند

 لیتشک درها  یکمپان نیا مساعدت به اوی دواریام تجارت، امر به دنیبخش رونق بر عالوه

 بهها  یکمپان نیا با شاه رنادی همراه لیدل مر،یلور چند هر .بود رانیایی ایدر ناوگان

 بهی بمبئ دری کمپان نیای ساؤر شادباشهای  امیپ را سیانگلی شرق هندی کمپان ژهیو

 او کهی حال در .(146 :1971 مر،یلور) داند می او دنیرس سلطنت به جهت شاه نادر

تأسیس  جهتها  یکمپان نیا از بردن بهره شاه، نادر هدف که است موضوع نیا از غافل

 .بود اهدافش تحقق ویی ایدر انناوگ

 فارس جیخل امور کنترل موجب کهیی ایدر ناوگانتأسیس  جهت شاه نادر اقدامات

 انیاروپائ استقبال با که استی مسائل جمله از د،یگرد می رانیای مرکز حکومتی سو از

 قلمداد هودهیبی امر را مورد نیا در رانیا حکومتهای  تالشها نآ. است نشده روبرو

 ازی متفاوتهای  گمان و حدس باعث شاه، نادر اقدام نیا و (473 :1373 کرزن،اند ) دهنمو

 ساکن اعرابهای  شورش ازی ناش را آن ،یبرخ چنانکه. است شده زین مورخانی سو

اند  دانستهها نآ سرکوب جهتیی ایدر ناوگان ازی برخوردار لزوم و فارس جیخلهای  کرانه

 شاه نادری طلب جاه وی بلندپرواز ازی ناش را نآ گر،یدی برخ .(635 :1356 ن،یرائ)

 انیخارجهای  ییراهنما ازی ناش را نآ زینای  عده البته و( 30 :1370 ن،یاماند ) برشمرده

یی ایدر قدرت گسترش از نادری گاهآ ،شک بدون .(412 :1365 ،یشعبان) دانند می

 بازن، چنانکه. است بوده ثرؤم اریبسیی ایدری روین جادیا بهی و قیتشو در ،انیاروپائ

یی ایدری روین ازی و کهی هنگام» :کند می اشاره شاه نادر پزشک وی حیمس شیکش

                                                           
1
. Royal George 

2. Dean Frigate 
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 نیقزوی ایدر و انوسیاق در هیبحر کی داشتنی برا فوراً ،دیشنی سخنان انیاروپائ

 .(43 :1365 بازن،« )کردی زیر طرح

 فارس جیخل در رانیا ییایدر ناوگانی انداز هرا جهت شاه نادر اقدام روی هر به

 در تیامن قیتعم و گسترش امدش،یپترین  مهم کهی اقدام ؛است زیبرانگ نیتحس اریبس

 به را نانیاطم نیا زینی روان لحاظ از اقدام نیا ،گریدی سو از. بود فارس جیخلهای  کرانه

 اسدپور،) بپردازند رانیا با خود تجارت گسترش به آرامش با تا داد هیسرما صاحبان

تأسیس  نهیزم در شاه نادر دوره در رانیای خارج روابط ازی بخش بنابراین، .(154 :1387

 و فارس جیخل در رانیا تیحاکمی ایاحی راستا در چرا که وی ،است بودهیی ایدری روین

. بودیی ایدری روین ازمندین بلوچ، محمدخان شورش مانندهایی  شورش سرکوب

 به ،ییایدری روین و فارس جیخل به مربوط امور رد نادر ندهینما عنوان به خان، فیلط

. شود مند بهرهها آن مساعدت از تا پرداخت هلند و سیانگلی شرق هندهای  یکمپان با مذاکره

ی خوددار بلوچ محمدخان سرکوب مورد در جز بهی جنگهای  یکشتی واگذار از آنان

ی راستا در نادرشاه ابیی اروپاهای  یکمپانی همراه عدم (.571: 1366 ،یینوا) کردند

 بندر سازان یکشت مانندی سنت سازان یکشت از وی تیحما باعثیی ایدری روینتأسیس 

 و توپ هیته جهت تا داد دستور نیهمچن شاه نادر .(312 :1390 ،یوثوق) شد کنگ

هایی  توپ بندرعباس،ی زیر توپهای  کارخانه در سربازان، وها  یکشت ازین مورد تفنگ

 ،یمرو) کرد استفادهها  توپ نیا از عمان بهیی ایدر حمله در رانیای روین و شود ساخته

 از 1پنتا به موسومی کشت کی یداریخر به موفق شاه نادر آن، بر افزون .(681 :1364

 نام به گریدی سیانگل کی از 3روپرال نام بهی گریدی کشت و 2ودل نام بهی سیانگل کی

 .( 572 :1366 ،یینوا) شد کوک

                                                           
1. Panta 
2. Weddle 
3. Ruperall 
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 بای و ارتباط و شاه نادری برا فارس جیخل افتنی تیاهم باعث کهی رگید لهأمس

 جیخلی انوردیدر وی تجارهای  کانونیی جابجا د،یگرد منطقه نیا در حاضرهای  قدرت

 چنانکه. بود رانیا بر افاغنه حکومت زمان در ژهیو به و هیصفو دوره اواخر در فارس

های  یکمپان و انوردانیدر تجار، توجه مورد بصره بندر که شد باعث رانیاهای  یناامن

شکوفایی قرار گیرد  ن بندر در مسیر رشد وآتجارت  اقتصاد و و شود واقعی غربی تجار

(A chronicle of Carmelites in Persia 1939: 538). مانندی گرید مراکز نیهمچن 

 شکل هب بندرعباس شدن ناامن و نانآ حمالت سبب به ،بود اعراب اریاخت در که مسقط

 بهی شمالهای  کرانه و رانیا ازی تجارهای  کانون ،لیدل نیهم به. افتی رونقی عیوس

 اسدپور،) نبود شاه نادر ندیخوشا کهی امر ؛شد منتقل فارس جیخلی جنوب سواحل

 ناوگان مقر عنوان به بوشهر بندر انتخاب با شاه نادر بر همین پایه بود که .(136 :1387

های  رانهیوی جا بر» :که کردی زیر یپ رای بندریی شکوفا و رشدی ها نهیزم خود،یی ایدر

 مهم مرکز قرن، دو از شیب که بود مقرر و داشت قراری میقد شهریر وی باستان انیل

 مقامات ،بیترت نیا به .(632 :1356 ن،یرائ) باشد فارس جیخل در رانیای تجار

 حوزه از را خودی تجارهای  یندگینما و دفاتر که افتندی لیتما زینیی اروپاهای  یکمپان

ی قوا داتیتهد از تا دهند انتقال نآی شمال وی مرکز نقاط به فارس جیخلی سفال

 .(138 :1387 اسدپور،) بمانند امان در مسقط اعرابیی ایدر

ی اقتصاد رونق ،یتجارهای  یکمپان با قیعم روابط به دادن نشان توجه با شاه نادر

ی حت که است چنانی اقتصاد امور به نادر توجه نیا. بازگرداند رانیا و فارس جیخل به را

: کند می اعالم است، شده مطرح اوی سو از نادر به اتهامات ازی اریبس کهی هنو جونس

 نشان عدالت به را خود عالقهی گاه گر،یدهای  زهیانگ خواه و استیس اثر در خواه نادر،»

 تا داد دستور او رایز. کرد تیرعای سیگلان بازرگانان مورد دری و کهی عدالت. داد می

 :1365 ،یهنو« )شود پرداختها نآ به ،است شده وارد نانآ به کههایی  انیز معادل

. شد بندرعباس مانند رانیا بنادر به رونق بازگشت موجب شاه نادر اقدامات نیا .(292

 و افاغنه ونگوناگی فشارها اثر بر کهی بازرگانان و تاجران که کند می اشاره مریلور
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 رانیا به دوباره شاه نادرهای  استیس با ،بودند رفته بندرعباس ازی محل حکام اجحافات

 به زین انیاروپائ .(159 :1971 مر،یلور) بود نموده قانع را نانآ شاه نادر رایز ،بازگشتند

 ترسودآور گرید مناطق به نسبت نانآی برا تواند می رانیا بنادر که بودند واقف نکته نیا

 متصل خودهای  کرانه پس در گستردهی بازارها به بوشهر بندر مانندی بنادر رایز ،باشد

 جیخل در رانیا بنادر بهی اقتصاد رونق بازگرداندن ضمن شاه نادر ،حال هر به. بودند

 .نمود فراهم را فارس جیخلهای  کرانه در رانیا قدرت گسترشهای  نهیزم فارس،

 و متقابلی بردار بهره اساس بر فارس جیخل در حاضرهای  یکمپان با شاه نادر روابط

 جهتها،  یکمپان نیا به سابق ازاتیامتی واگذار شاه نادر هدف واقع به. بود دوگانه

 ناوگانتأسیس  جهت وی اقدام در مناسبات نیا اوج و بود رانیای اقتصاد رونق گسترش

 شاه نادری قیتشوهای  تاسیس و مناسبات نیهم یراستا در. شدی متجل رانیایی ایدر

 منافع از زین نانآ و شدیی بازگشا دوباره رانیا درها  یکمپان نیای تجار دفاتر که بود

  .(453-473 :1365 ،یشعبان) شدند می مند بهرهی سرشار

 

 فارس جیخل دری اقتصاد وی اسیس مناسبات و شاه نادر قتل

 ،یروانیا قاجار گیب مدمح توسط .ق1160ی الثانی جماد ازدهمی در شاه نادر قتل

 و خانی قلی عل اشاره با شاهوار گیب حسن وی اروم افشار گیب قوجه افشار، گیبی موس

: 1377 ،یاستراباد) دادی رو افشار خانی قل محمد وی وردیاب خان صالح داتیتمه

 گردد می محسوب مهم واقعه کی عنوان به فارس جیخل و رانیا برای او قتل .(426-420

 نادر قتل از پس. داشت دنبال به را فارس جیخل در جداگانهی اسیسهای  واحد جادیا که

 ازی بخش تصرف با فارس جیخل بنادر و ریجزا دری محل رهبران و لیقبای ساؤر شاه،

 تصرف با نیمع یبن فهیطا چنانکه. زدند دامنیی تمرکززدا به شاه نادریی ایدر ناوگان

 ،یوثوق) دندیگرد قشم بالمنازع حاکم خود،یی ایرد قدرت شیافزا و نادر ناوگان ازی بخش

، بود شاه نادریی ایدری روین افسران از که شاهی مالعل مانند گریدی برخ .(321 :1390
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ی محل گرانیباز توان ی میکل طور به. (336: همان) برخاستها  قدرت گرید با رقابت به

 :برشمرد ریز صورت به را فارس جیخلی اسیس امور در مهم

 نیبحری حت و چارک و کنگ بنادر تا کنگان بندر نیبای  منطقه در که هوله اعراب -1

 در که نیمع یبن اعراب -3 .داشتند تسلط جلفار بندر بر که جواسم اعراب -2 .بودند مستقر

 که دیسع بن احمد -5 .بود افتهی تمرکز بندرعباس در که شاهی عل مال -4 .بودند قشم رهیجز

ی گیر ناصر ریم -7. بوشهر حاکمی بوشهر ناصر ریم -6 .بود افتهی لطهس عمان بری شورش با

 که عتوب لآ -9 .بودند مستقر فارس جیخل شمال در که کعب یبن لیقبا -8 .گیر بندر کماح

 منطقه -11. شد می ادارهها  یعثمان توسط که بصره حکومت -10. بودند شده ساکن تیکو در

 .هلند و سیانگلی شرق هندهای  یکمپان -12 ی.الر رخانینص ،نآ حاکم و الرستان

 که دیگرد گروه چهاری روزیپ به منجری اسیس مختلف عناصر نیاهای  رقابت

 در دیبوسع لآ خاندان انگذاریبن و عمانی محل حاکم دیسع بن احمد -1: از بودند عبارت

 گرمون،) بوشهر حاکمی بوشهر ناصر ریم -2 .(332 :1370 دالسلطنه،یسد) عمان

 در جواسم -4 .(331 :1378 ستال،یکر) تیکو در عتوبی بن خاندان -3 .(53 :1378

 آثاری ،یو نانیجانش منازعات نآ از پس و شاه نادر قتل .(75 :1976 العابد،)  جلفار

 آن منطقه اقتصاد جهینت در و فارس جیخل در حاضرهای  قدرت با رانیا مناسبات بر مهم

 با را خود مناسبات تا نمودند تالشی تجارهای  یکمپان شاه، نادر قتل از پس. داشت

 روابط هلند، و سیانگلی شرق هندهای  یکمپان هچچنان ؛دهند گسترشی محلهای  قدرت

ی روین افسران از شاهی عل مال. ساختند برقرار شاهی عل مال باای  گسترده و مناسب

 نیا با او باتمناس. داشت در بندرعباس یتوجه قابل قدرت که بود شاه نادریی ایدر

 حضور از شد موفق هلندی شرق هندی کمپان کمک بای و که بود چنانها  یکمپان

یی رها نانآ توسط خود اسارت از و افتهی یگاهآ بندرعباس در افشار عادلشاه ندگانینما

 در شاهی عل مال فراوان قدرت لیدل به زینها  یسیانگل .(185 :1370 فلور،) ابدی

 خود روابط هرمز، سواحل بر او تسلط نیهمچن وی و ازیی ایدر یقوا اطاعت بندرعباس،

 را او افشار،ی رزایم شاهرخی حت که بود چنان وی قدرت. دادند توسعه شاهی عل مال با را

 به چند هر .(326 :1993 سلوت،) نمودی معرف بندرعباس در خود ندهینما عنوان به
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 و شاهی عل مالهای  یخواه ادهیز آن، لیدال جمله از و افتی کاهش روابط نیا ،جیتدر

 .(68 :1370 ن،یام) بودی الر رخانینص مانندی گریدهای  قدرت ظهور

 فارس جیخل در دخالت به منظورها  یعثمانی ناتوان و ضعف شاه، نادر قتل بر عالوه

ها  یهلند چنانکه. بود افزوده قدرتی اسیس ءخال بر زین انیاروپائیی توانا عدم نیهمچن و

 زینها  یسیانگل و دهند انجامها  یناامنی برخ با مقابله جهتی ثرؤم اقدام نستندتوا نمی

 .(169 :1971 مر،یلور) بودند انیفرانسو با خودهای  جنگ ریدرگ

فقدان  لیدل به که بود نآ داد،ی رو شاه نادر قتل مقارن با که گریدی اسیس لهأمس

 جیخل در رانیا تیحاکم و درتقی ایاح جهت شاه نادر اقدامات ،یمنطق مناسباتوجود 

ی سو از. افتاد خطر بهی تجار مهم شاهراه نیا بر رانیا تیحاکم و دیگرد انقطاع دچار فارس

 نهیزم جیتدر به ،بود انیفرانسو نفع به که فرانسه و سیانگلی نبردها افتنی انیپا با گرید

 .مدآ فراهم منطقه نیا ازها  قدرت گرید ساختن خارج و فارس جیخل برها  یسیانگل سلطه

 با مناسبات و ارتباط عدم وی ناامن گسترش له،أمس نیا راتیتأثترین  مهم ازی کی

 امر نیا. بود فارس جیخل دری تجارهای  کانون رییتغ ،به دنبال آن وی تجارهای  یکمپان

 وها  یهلند وها  یسیانگل ژهیو به و انیاروپائی گذار هیسرما استیس رییتغ ةجینت در

 هندی کمپان) واک ندهینما هاوزن،. گرفت صورت بصره به نانآی تجار دفاتر انتقال

 نیا درها  یهلند تجارت گسترش بهی رکیز و تیدرا با شد موفق بصره در (هلندی شرق

های  یکمپانی تجار دفاتر غارت ،دوره نیا در .(37 -47: 1371 فلور،) بپردازد بندر

 به نانآهای  هیسرما انتقال در اصفهان و انکرم مانند رانیای شهرهای برخ دریی اروپا

 از تا داشتند قصدها  یسیانگل نیهمچن .(115 :1383 ،ینظام) بود ثرؤم اریبس بصره

 سود (سیانگلی شرق هندی کمپان) کیا مراسالت ارسال جهت نیالنهر نیبی خشک ریمس

 .(342 :1390 ،یوثوق) ندیجو

 در زین انیاروپائ نیبی نبردها ران،یا داخلی های یناامن بر عالوه خ،یتار از برهه نیا در

 درها  یسیانگل تجارتخانه به حمله با انیفرانسو چنانکه ،بود ثرؤمی تجارهای  کانون رییتغ

ی اسرا عنوان به را نآ محافظان و پرداختند تجارتخانه ازی بخش بیتخر به بندرعباس
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 .(207 :1366 لسن،یو) دندکر اقدامها  یسیانگل اموال غارت به و نمودند محبوسی جنگ

 بلکه دادند، انجام را رییتغ روند نیا که نبودندیی اروپا بازرگانان فقط که گفت دیبا البته

 بیترت نیا به. رفتند می بصره بهی پشمهای  پارچه دیخری برا زینی رانیا تجار ازی اریبس

 با اینکه .(355 :1390 ،یوثوق) دیگرد می منتقل بصره به زینی رانیا بازرگانانهای  هیسرما

 -بصره محور او قتل از پس ابند،ی رونقی رانیا بنادر تا بود شده تالش شاه نادر زمان در

 .بود لهأمس نیهم زین بصره به زند خان میکر حمله لیدال ازی کی و دیگرد فعال مسقط

 با داشتند تالش و بودند فارس جیخل در رانیا ضعف متوجهها  یهلند زمان، نیا در

ی بازرگان امور ،بود هندوستان و مسقط با بصره تجارت راه سر بر که خارک رهیجز رلکنت

ها  یهلند مهمهای  اقدام نیخرآ وجز کهی اقدام :ورندآ در خود سلطه تحت را فارس جیخل

 بود معتقد بصره در واک ندهینما هاوزن .(8 :1371 فلور،) شود می محسوب فارس جیخل در

 و گردد می نیتضم فارس جیخل درها  یهلند منافع ن،یبحر نیهمچن و خارک تصرف با که

 .(191 :1387 اسدپور،) شوند می مند بهره دیمروار دیص صنعت ازها نآ گریدی سو از

 کدام هر و نداشت وجودی رانیا حکام انیمی اتحاد گونه چیه ،یطیشرا نیچن در

 حکام رقابت آن، بارز هنمون و دندکر می تالشیی اروپاهای  یکمپان ازی کی نظر جلب در

 ناصر خیش و داشت کیا با اتحاد دری سع بوشهر، در ناصر خیش. است گیر و بوشهر بنادر

 .(61 :1376 احمد، لآ) کرد می اقدامها  یهلند بای همکار جهت گ،یر بندر دری زعاب

ی کمپان و شد شتریبها  یسیانگل نفوذ هم بازها،  یهلند اقدامات وها  تالش همه رغمیعل

 استیسها  یهلند. دیبخش تداوم فارس جیخل در خودی تجار سلطه بهی شرق هند

 رهیجز جز فارس جیخل در را خودی تجار دفاتر اکثر و نداشتند فارس جیخل دری کارآمد

  .(108 -109: 1328 اقبال،) دادند دست از خارک

 خود های هیسرما انتقال جهتیی اروپاهای  یکمپان شاه، نادر قتل از پس چند هر

 رونقی حدود تا بوشهر مانندی رانیا بنادر ازی برخکردند، اما  کوشش میی عرب بنادر به

 رونق فارس جیخل دری نیشهرنش دوباره ،یمحل حکام تالش با و نمودند حفظ را خود

 انیمدع رقابت ازی ناشهای  آشوب لیدل به رانیا مناطقدیگر  در کهی حال در. افتی
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 دیگردی نینش عقب دچاری نیشهرنش و شد وارد شهرها بهی فراوانهای  بیآس قدرت،

ی سع فارس جیخلهای  کرانهی محل رهبران و حکامی برخ .(71 :1334 ،یتیهدا)

ی محلی بازارها رونق و داران هیسرما نظر جلب بهی قیتشوهای  استیس با تا کردند

ی توجه گونه چیه ،رانیا قلمرو داخل در بیرقهای  گروه و افراد کهی زمان در. بپردازند

 بندر بهی خاص توجهها  یسیانگل ،(188 :1387 اسدپور،) نداشتند فارس جیخل به

 شده احاطه ایدر بآ با طرف سه از بندر نیا که بود نیا برها آن نظر. داشتند بوشهر

 باها آن. است بزرگ توپ نیچند بای محکمی باروی دارای خشک سمت از و است

 نیا رونق بهی انوردیدر وی بازرگانهای  تیفعالی برخ به منظور بوشهر بندر انتخاب

 .(208 :1366 لسن،یو) افزودند بندر

 

  جهینت

به  رانیا پادشاهان توجه جمله از و گوناگون لیدال به ه،یصفو متقدم دوره در

 با روابط برقراری بهی چندان توجه ،یعثمان با رقابت نیز و ها و دریاها خشکی و نه آب

 سلطه گسترش به موفقها  یپرتغال جهینت در. نشد فارس جیخل در یخارجهای  قدرت

 ریکب عباس شاه دوره در. شدندی بوم وی سنت تجارت رییتغ و هیناح نیا در خود

 که داشت فارس جیخل در حاضرهای  قدرت با مناسبات بهی اساس توجهی صفو حکومت

 فارس جیخلی تجار وی اقتصاد امور در رانیا سهم شیافزا و هرمزی آزادساز نآ امدیپ

 فارس جیخل در رانیا مناسبات ه،یصفو خرأمت دوران در و عباس شاه از پس. بود

 نیا درها  یپرتغال روش و راه ،یغربی تجارهای  یکمپان دوره نیا در. دیگرد دگرگون

 لیتحمی مبنا برها  یکمپان نیا با هیصفو حکومت مناسبات. دندیبخش تداوم را هیناح

 از پس شاه نادر. شد ی میناششان  ییایدری روین قدرت از که بود رانیا رب نانآ طیشرا

 و اقتصاد لهأمس به خودهای  برنامه در را ویژه یگاهیجا گانگان،یب وغی از رانیای آزاد

 در هدف او. نمود فارس جیخل به، توجهی خاص لیدل نیهم به ؛داد اختصاص تجارت

 نیا در رانیا تیحاکم تیتثب و ءایاحی اقتصاد منافع ازوری  بهره بر عالوه فارس، جیخل
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 فارس جیخل دری اقتصاد وی نظام، یاسیس کنترل به شاه نادر واقع به و بود هیناح

 جیخل دری خارجهای  قدرت با مناسبات به اهدافش، تحققی راستا در پس. دیشیاند می

 عنوان به که سفار جیخل دریی اروپای تجارهای  یکمپان با روابط ایران. پرداخت فارس

 قدرت ازوری  بهره و متقابل منافعی مبنا بر ،بودند خود دولهای  استیسی مجر

 دیتجد ضمن شاه نادر. بودیی ایدری روین جادیای راستا در نانآ توان وی اقتصاد

 نادری سو از وهیش نیا اتخاذ. دیگرد زینها  یکمپان نیا مهار به موفق نان،آ سابق ازاتیامت

 فارس جیخلهای  کرانه بر رانیا تیحاکمی ایاح وی رانیا بنادری اقتصاد قرون باعث شاه،

 کی جادیا جهت دری اقدامات وها  استیس نیچن با شاه نادر که رسد می نظر به. شد

 اقدامیی ایدر ناوگانتأسیس  به برای رسیدن به اهداف خود، و داشت میبر گامی امپراتور

 بحران جادیا وها  قدرت نیا باها  افشاری اسیس تمناسبا توقف موجب شاه نادر قتل. نمود

 گرید سپس وی نیجانش انیمدع انیم رقابت ،وی قتل از پس. شد فارس جیخل در

 نادر قتل با لیدل نیهم به. دیگرد فارس جیخل بهی توجه یب باعث طلب، قدرتهای  گروه

 در کززداتمری روهاین و گشت فیتضع فارس جیخلهای  کرانه بر رانیا تیحاکم شاه،

 ناوگان تیفعال تداوم روند نیهمچن. دندیرس قدرت به فارس جیخل مختلف مناطق

 ازی کی عمل و شهیاند درها  سال از پس که لهأمس نیا و شد متوقف زین رانیایی ایدر

 تصرف با زینی محلهای  قدرت. شد سپردهی فراموش به ،بود افتهی شکلی رانیا ارانیشهر

 ،دوره نیا در. داشتند خود قدرت شیافزا دری سع شاه، نادریی ایدر ناوگان ازی بخش

 با و دادند توسعهی محل حکام با را خود مناسبات فارس، جیخل در حاضرهای  قدرت

 و بصره مانندی عرب بنادر سود بهی اقتصاد مناسبات و تجارت روند ،یناامن گسترش

 رکود دچار درعباسبن از جمله فارس جیخل در رانیای تجارهای  کانون و شد مسقط

 انجام پیش از آن شاه نادر کهی هدفمند وی اساس اقدامات لیدل به ،آن وجود با. شدند

ی رانیا بنادر تعدادی ازی نسب رونق روند ،یمحل حکامی برخ تالش نیهمچن و بود داده

 رانیای داخلی نواح خالف بر فارس جیخلهای  کرانه دری نیشهرنش رشد و بوشهر مانند

 .فتای تداوم
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 خذآم و منابع

 فارسی:

 .دیمج: تهران ،فارس جیخل میتی درّ خارک رهیجز، 1376 جالل، احمد، آل

 عبداهلل دیّس :اهتمام به ،ینادری جهانگشا، 1377 خان، یمهد رزایم ،یاستراباد

 ی.فرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران انوار،

 خنامهیتار ،"یصفو هدع در ونیتوالسیکاپ" ،1394 ،یاسکندرحسین  و دیحم اسدپور

 ی.خوارزم دانشگاه: تهران دهم، شماره ،یخوارزم

 اشغالگران هیعل فارس جیخل ریجزا و بنادری مل جنبش"، 1392 د،یحم اسدپور،

 .تهران ،179 شماره ا،یجغراف و خیتار ماه کتاب ،"یپرتغال

 و هیافشار عصر در فارس جیخلی اسیس وی اقتصاد خیتار، 1387، _________

 ی.انسان علوم توسعه و قاتیتحق سسهؤم: تهران ،هیدزن

 ،فارس جیخل سواحل و ریجزا ن،یبحر باب دری مطالعات ،1328 عباس، ،یانیشتآ اقبال

 ی.ملی شورا مجلس: تهران

 .بغداد جامعه: بغداد ،جیالخلی ف دورالقواسم ،1976 صالح، محمد العابد،

: تهران ،یزدیی رجبی عل :ترجمه ،فارس جیخل در ایتانیبر منافع، 1370 ر،یعبداالم ن،یام

 . ریرکبیام

 .شرق: تهران ،یریحر اصغری عل :ترجمه ،نادرشاه بیطبهای  نامه ،1365 ،یپادر بازن،

 مجموعه ،یصفو عصر در رانیا دری پرتغالی مذهبی ونرهایسیم ،1387 نادره، ،یجالل

 توسعه و قاتیتحق سسهؤم: تهران ،یوثوق باقر محمد :کوشش به فارس، جیخل مقاالت

 ی.انسان علوم

 عبدالرسول وی وثوق باقر محمد :حیتصح به ،نامه جرون و کشم جنگنامه، 1384

 .مکتوب راثیم: تهران ش،یراندیخ

 .دانیجاو: تهران ،انیرانیای انوردیدر ،1356 ل،یاسماع ن،یرائ
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 :حیتصحبه  ،قطر و نیبحر عمان، مسقط، خیتار ،1370 خان،ی عل محمد دالسلطنه،یسد

 .کتابی ایدن: تهران ،یاقتدار احمد

 نیب ما الفترهی ف جیالخل وی العرب لجنوبی البرتغال و الغز ،2001 محمد، دیحم سلمان،

 .خیالتار و للتراث دیزا مرکز: نیالع امارات، ،.م1507-1525

 ی.ابوظب ،یفاخور دهیعا :ترجمه ،جیالخل عرب ،1993 ج، .ب سلوت،

 .نینو: تهران اول، جلد ،هیافشار عصر در رانیای اجتماع خیتار ،1365 رضا، ،یشعبان

 .نگاه: تهران ،2ج ،اول عباس شاهی زندگان، 1392 نصراهلل، ،یفلسف

 . توس: تهران ،یسر ابوالقاسم :ترجمه ،نادرشاه حکومت، 1368 لم،یو فلور،

 .توس: تهران ،یسر ابوالقاسم :ترجمه ،خارک رهیجز در انیهلند، 1371 ،______

 .توس: تهران ،یسر ابوالقاسم :ترجمه ،هلند و رانیای تجار اختالفات ،1370، ______

 مورد در پرتغال ویآرش دری ترک وی عرب ،یفارس اسناد ،1369 ر،یجهانگ ،یمقام قائم

 .خارجه امور وزارت: تهران فارس، جیخل مقاالت مجموعه ،فارس جیخل و هرمز

: تهران ،یمازندران دیوحی غالمعل :ترجمه ،نرایا هیقض و رانیا ،1373 جرج، لرد کرزن،

 ی.فرهنگ وی علم

 :حیتصحبه  ،یدنبل گیب عبدالرزاق ترجمه: ،ینسکیکروس سفرنامه، 1363 ،ینسکیکروس

 .توس: تهران ،یراحمدیم میمر

 شاپور وی سالم دیناه :ترجمه ،فارس جیخل در استیس و نفت، 1378 ل،یج ستال،یکر

 .رانیا معاصر خیتار: تهران جورکش،

 حسن :ترجمه ،رانیا جنوب در قدرت و ثروتی برا چالش ،1378 ،یرا استفان گرمون،

 .هیهمسا: قم زنگنه،

 .قطر رالدولهیام مکتبه: قطر االول، جزء ،یالثان القسم ج،یالخل لیدل ،1971 ج، .ج مر،یلور

 اقبال عباس :حیتصحبه  ،خیالتوار مجمع، 1362 ل،یمحمدخل رزایم ،یصفوی مرعش

 ی.سنائ: تهران ،یانیتآش
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: تهران ،یاحیر نیام محمد :کوشش به ،ینادری راآ عالم، 1364 کاظم، محمد ،یمرو

 .زواری کتابفروش

 روابط در فارس جیخلی شمالهای  رانهک بنادر و بصره نقش، 1383 ن،یغالمحس ،ینظام

 . بوشهر: بوشهر ،یعثمان و رانیا

: تهران ،هیصفو دوره در رانیای تصاداق وی اسیس روابط، 1377 ن،یعبدالحس ،یینوا

 .سمت

 .هما: تهران ،هیقاجار تا مغول از جهان و رانیا، 1366 ،___________

 . سمت: تهران ،همجوار ممالک و فارس جیخل خیتار، 1390 محمدباقر، ،یوثوق

 ی.فرهنگ وی علم: تهران ،یدیسع محمد :ترجمه ،فارس جیخل ،1366 آرنولد، لسن،یو

 .تهران دانشگاه: تهران ،هیزند خیتار ،1334 ،یهاد ،یتیهدا

 انتشارات: تهران ،یدولتشاه لیاسماع :ترجمه ،شاه نادری زندگان ،1365 جونس، ،یهنو

 ی.فرهنگ وی علم
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