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مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرتهای خارجی در خلیج فارس
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حسین اسکندری

 چکیده
خلیج رارس به عنوان یک شاهرا تجاری مهم است که در طول تاریخ ،نقطه اتصال
بسیاریاز اقوام بود.تأثیراین پدید جغراریاییو پیوند آن با مسائل ایرانبه صورتیاست که
هرگا روندتجاریایراندرخلیجرارسازساختارمنطقیبرخورداربود ،جامعهایرانازآن
امدهایمنفی آن به
بهرمند گاته است و هر گا این مناسبات دکار گسست شد است ،پی 
جامعه ایرانیآسیبزد است .با سقوط صفویه ،تجارت در ایران و خلیج رارس دکار رکود
قدرتگیری برخی حکام محلی رراهم شد .ظهور نادر اراار موجب ایجاد

گردید و زمینه 
وحدت و امنیت در ایران گردید و این مسأله بر تحوالت سیاسیو اقتصادیخلیج رارس نیز
درتهایحاضردرخلیجرارس،جهترونق
تالشهاینادرشا درارتباطباق 
تأثیرگذاربود .
بخایدن به اوضاع اقتصادیایران و همچنین بهر بردن از آنان بهمنظور ایجاد یک ناوگان
تالشهایاو جهت احیایسلطه سیاسیو
دریاییقدرتمند بود که با قتل نادر شا بسیاریاز  
اقتصادی ایران بر خلیج رارس متوقف شد .این پژوهش ،کوشای جهت بررسی و تحلیل
قدرتهایخارجیدرخلیجرارساست.
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مقدمه
خلیج فارس و در تداوم آن ،دریای عمان از مهمترین مناطق قابل کشتیرانی در
جنوب غربی آسیا و حتی جهان است .این دو منطقه که در زمره مهمترین دریاهای گرم
محسوب میشوند ،اهمیت بسیار زیادی در تاریخ ایران و جهان داشتهاند .در طول تاریخ
بهرهبرداری از این دریاها به ویژه در زمینه بازرگانی ،خلیج فارس را به عنوان یکی از پر
منفعتترین آبراههای تجاری جهان در آورده است .علیرغم ناامنی و آشوبهای فراوان در
ادوار مختلف تاریخ ایران ،باز هم اهمیت سیاسی و اقتصادی خود را حفظ نموده است،
چنانکه در دوره پرآشوب مغول و تیموریان ،بهرهبرداری تجاری از خلیج فارس و از جمله
جزیره هرمز اهمیت و جایگاه خاصی داشت و به حیات تجاری ایران و دیگر اقوام مختلف،
رونق و بالندگی خاصی بخشیده بود .ورود استعمارگران به خلیج فارس ،اوضاع سیاسی و
اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار داد .عالوه بر استعمارگران غربی ،حکومت مسلمان عثمانی
نیز توجه خاصی به خلیج فارس و منافع فراوان آن داشت .با ضعف حکومت صفویه و
سپس حکومت افاغنه بر بخشهایی از ایران که حاصل آن از هم پاشیدگی اوضاع سیاسی
و اقتصادی ایران و رواج پدیده ناامنی بود ،تجارت در خلیج فارس نیز دچار رکود گردید.
ظهور نادر افشار و ایجاد وحدت سیاسی همراه با برقراری امنیت ،موجب بازگشت
رونق اقتصادی خلیج فارس شد .اقدامات نادر شاه به ویژه بنیانگذاری ناوگان دریایی ایران
که زمینهساز احیای اقتدار و سلطه ایران بر کرانههای خلیج فارس گردید ،بسیار حائز
اهمیت است .قتل نادر شاه و درگیریها و منازعات جانشینان وی و مدعیان کسب قدرت
در سراسر ایران ،نه تنها آثاری مهم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران داشت ،که اوضاع
سیاسی و اقتصادی خلیج فارس نیز تحت تأثیر آن قرار گرفت .این پژوهش بر آن است که
روابط و مناسبات ایران عصر افشاریه در خلیج فارس را بررسی و تحلیل نماید و سؤاالت
اساسی این است که روابط نادر شاه با قدرتهای خارجی در خلیج فارس بر چه اساسی
استوار بود؟ این روابط چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس داشته است؟
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همچنین قتل نادر شاه چه تأثیری بر این مناسبات داشته است؟ به نظر میرسد که نادر
شاه روابط خود با این قدرتها را بر اساس بهرهبرداری متقابل بنیان نهاد .این روابط باعث
احیای قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس و نیز رونق تجاری و اقتصادی بنادر
ایرانی گردید .همچنین قتل نادر شاه و ظهور مدعیان قدرت ،باعث آشفتگی در روابط ایران
با قدرتهای حاضر در خلیج فارس شد که ظهور تمرکززدایی در عرصه سیاسی خلیج
فارس را به همراه داشت .در عرصه اقتصادی نیز ،جابجایی کانونهای تجاری از بنادر ایرانی
به بنادر عربی از پیامدهای مهم این مسأله است .پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش توصیفی و
تحلیلی به شیوهای توأمان است که با گردآوری دادهها و شواهد و همچنین گزینش و
ارزیابی به تحلیل و استنتاج از این دادهها پرداخته شده است.
مناسبات و روابط حکومت صفویه در خلیج فارس
ظهور حکومت صفویه و سقوط آن ،آثاری مهم بر ایران داشته است و خلیج فارس
نیز از این تأثیرات به دور نمانده است .به همین دلیل ،شناخت مناسبات ،روابط و نیز
تحوالت سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در دورههای پس از صفویه ،مستلزم شناخت
ریشههای آن در دوره صفویه است ،زیرا بسیاری از اقدامات حکام و قدرتهای بینالمللی
و تحوالت دوره افشاریه ،پیامد تحوالت دوره صفوی است.
در سالهای آغازین حکومت صفوی ،استعمارگران پرتغالی با انگیزههای تجاری و
مذهبی وارد مشرق زمین شدند .از زمان جنگهای صلیبی به بعد ،این تصور در اروپا
رواج یافته بود که مملکتی نصرانی در قلب اسالم و بین چین و آفریقا واقع است و تالش
پرتغالیها جهت سلطه بر چنین مملکتی بوده است (سلمان .)25 :2001 ،آنها به تدریج
موفق به تسلط بر شاهراههای تجاری شدند و سلطهشان بر این راهها چنان بود که خود
را خداوند فتح و کشتیرانی و تجارت مینامیدند؛ پاپ هم این لقب را برای آنها تصویب
نمود (ویلسن .)1366 :124 ،آلبوکرک از سران نظامی پرتغال به اهمیت تجارت در
خلیج فارس پی برد و به ویژه فتح هرمز را جهت توسعهطلبی پرتغالیها بسیار ضروری
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میدانست (جاللی .)146 :1387 ،ورود آلبوکرک به خلیج فارس از همان آغاز با خشونت
همراه بود .او به نابودی تجارت مسلمانان ،سوزاندن کشتیهای آنان ،به اسارت گرفتن
تجار و غارت اموالشان به بدترین شکل ممکن اقدام نمود (سلمان.)170 -171 :2001 ،
تالشهای سیفالدین حاکم هرمز به همراه وزیر و مشاورش خواجه عطاء ،در برابر
پرتغالیها فایدهای نداشت .چنانکه خواجه عطاء تالش نمود تا با تهدید پرتغالیها و
نشان دادن آمادگی نیروهای هرمز ،پرتغالیها را وادار به عقبنشینی کند .وی در نامهای
به آلبوکرک اعالم نمود «سنابیق بر روی آب میگردانی که نمیگذارم لشکر به اندرون
بیاید .به عنایت اهلل تعالی از لشکر و آذوقه و اسباب کمی نیست ،اگر باور ندارید ،معتمد
بفرست تا تمام مشاهده نماید» (قائم مقامی .)648 :1369 ،علیرغم این تالشها ،هرمز
به تصرف پرتغالیها در آمد و قرارداد سنگینی بر حاکم هرمز تحمیل گردید .در این
نبردها نقش اسلحه گرم و قدرت توپخانه پرتغالیها کامال مشاهده میشود ،چنانکه
قدری سراینده جرون نامه نیز به آن اشاره نموده است:
در این جزو دوران و توپ و تفنگ

شده عرصه بر مرد و مردانه تنگ

به جنگی که توپ و تفنگ است یار

دلیاری و مردی نیااید به کاار

(جنگ نامه کشم و جرون نامه)41 :1384 ،
پس از آلبوکرک نیز رکود تجارت در خلیج فارس و به ویژه جزیره هرمز تداوم
یافت که نتیجه اقدامات پرتغالیها ،انحصار تجارت از سوی آنان و تقاضاهای فزاینده
پرتغالیها از حاکمان مناطقی مانند حاکم جزیره هرمز بود (قائم مقامی.)657 :1369 ،
قیامهای مردم کرانههای خلیج فارس علیه پرتغالیها نیز به علت برتری و قدرت اسلحه
گرم پرتغالیها و خیانت برخی از سران عرب ،مانند سلطان بن مسعود و حسین بن
سعید از سران بنی جبور با شکست مواجه گردید (اسدپور.)15 :1392 ،
از آغاز دوره صفویه تا پایان سلطنت محمد خدابنده ،به دلیل کشمکشهای قبیلهای
درون قلمرو صفوی و همچنین منازعات و نبردهای این حکومت با ازبکان و به ویژه عثمانیها
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توجه چندانی از سوی حکومت صفوی به خلیج فارس نشد .از زمان سلطنت شاه عباس بود که
مسأله خلیج فارس و روابط با قدرتهای حاضر در این منطقه مورد توجه حکومت صفوی قرار
گرفت .در این زمان ،مسائل اقتصادی و به خصوص تجارت ابریشم و رونق تجارت آن به عنوان
مهمترین منبع کسب درآمد حکومت صفوی ،بسیار حائز اهمیت بود و تجارت این کاال توسط
اروپائیان از مسیر خلیج فارس بر اهمیت این راه تجاری میافزود .در این دوره که پرتغالیها نیز
نسبتاً در موضع ضعف قرار داشتند ،صفویان با تصرف الر و بحرین ،زمینه آزادسازی دیگر
مناطق مهم تحت سلطه پرتغالیها را فراهم نمودند .تصرف این مناطق ،قدرت تدارکاتی
پرتغالیها در خلیج فارس را کاهش داد (امین.)17 :1370 ،
در سال 1022ق .امامقلی خان که به عنوان حاکم فارس ،جانشین پدرش اهلل
وردیخان شده بود ،موفق به تصرف بندر گمبرون گردید و این بندر را از تصرف
پرتغالیها خارج کرد؛ بندری که در آن بیشترین عوارض گمرکی و حقالعبور توسط
پرتغالیها از کشتیهای دیگر گرفته میشد (فلسفی .)898 :1392 ،سرانجام جزیره
هرمز نیز به تصرف صفویان در آمد؛ هر چند شاه عباس آن را از رونق انداخت و گمبرون
با عنوان بندرعباس جایگزین آن شد .شاه عباس پس از شکست دادن پرتغالیها ،اقدام
به انعقاد قراردادهای متعددی با کمپانیهای اروپائی مانند شرکتهای انگلیسی و هلندی
نمود .با وجود آنکه هدف وی رونق بخشیدن به مسائل اقتصادی و تجاری بود ،اما ضعف
نیروی دریایی ایران نیز در بستن این قراردادها مؤثر بود؛ قراردادهایی که در آنها به
نوعی میتوان کاپیتوالسیون را مشاهده نمود (اسدپور.)35 :1394 ،
پس از شاه عباس ،باری دیگر ضعف ایران در خلیج فارس آشکار گردید؛ حمالت
هلندیها به جزایر ایرانی مانند جزایر کیش و قشم در زمان حکومت شاه صفی و شاه
عباس دوم و تحت فشار قرار دادن حکومت صفوی جهت رسیدن به خواستههای تجاری
خود ،گواهی بر این مدعا است (نوایی .)176 :1377 ،بیکفایتی دربار صفوی در دوره شاه
سلطان حسین باعث گسترش شورشها و در نتیجه فقدان امنیت در درون قلمرو صفوی و
حتی کرانههای خلیج فارس شد .حمالت غارتگرایانه اعراب مسقط ،همراه با ناامنی در پس
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کرانههای خلیج فارس باعث رکود اوضاع اقتصادی خلیج فارس گردید .چنانکه اعراب
مسقط بارها مناطقی مانند بحرین ،قشم ،الرک و هرمز را غارت نمودند (مرعشی صفوی،
 .)152 :1362جالب آنکه حکومت صفوی اقدام به ارسال نیروهایی جهت مقابله با اعراب
مسقط نمود که هیچ گونه تجربه دریانوردی نداشتند و با تحمل شکستهای سنگینی
مجبور به عقبنشینی شدند (همان .)44 -45 :تالشهای دربار صفوی جهت ایجاد ارتباط
با دول بیگانه و بهره بردن از نیروهای آنان برای احیای قدرت و حاکمیت ایران در خلیج
فارس هم بینتیجه ماند .حال با توجه به اوضاع خلیج فارس در اواخر دوره صفویه و تداوم
آن به شکل بدتری در دوره سلطه افاغنه بر ایران ،میتوان به درک بهتری از اقدامات
حکومت افشاریه جهت ایجاد ارتباط با قدرتهای حاضر در خلیج فارس و تالش جهت
احیای حاکمیت ایران بر کرانههای آن رسید ،همچنین میتوان به شکل دقیقتری تأثیرات
قتل نادر شاه بر این مناسبات و روابط را ترسیم نمود.
مناسبات نادر شاه با قدرتهای خارجی در خلیج فارس
سلطنت نادر شاه و اقدامات وی در زمانی که حکومت صفویه به شکل تحقیرآمیزی
سقوط نمود و ایران تحت سلطه افاغنه و دیگر نیروهای بیگانه در آمد ،بسیار حائز اهمیت است.
نادر افشار در شرایطی به سلطنت رسید که ایران گرفتار گسترش آشوب و ناامنی
رکود تجارت و بازرگانی و تجزیه گردیده بود و به نوعی دوران ملوکالطوایفی را سپری
مینمود (استرابادی .)20 :1377 ،رشد و شکوفایی بندر بصره ،تسلط کمپانیهای هند
شرقی انگلیس و هلند بر بنادر ایرانی خلیج فارس ،تسلط اعراب هوله بر بحرین و
هجومهای پیاپی اعراب مسقط به کرانههای خلیج فارس ،از مهمترین ویژگیهای این دوره
است (کروسینسکی.)44 :1363 ،
نادر شاه پس از آنکه وحدت سیاسی را به ایران بازگرداند ،در پی احیای تجارت و
بازرگانی و به صورت کلی رونق اقتصادی ایران بر آمد و قدر مسلم ،خلیج فارس در این
مسأله نقش اساسی و حیاتی ایفاء مینمود .وی از همان آغاز اخراج افاغنه از اصفهان ،به
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امور اقتصادی توجه نمود و نخستین تماسهای او با کمپانیهای تجاری اروپایی از همان
زمان آغاز شد (فلور .)130 :1368 ،نادر شاه همچنین پس از اخراج افاغنه ،در شهر
اصفهان به دلجویی از مقامات و نمایندگان کمپانیهای تجاری پرداخت و «در نخستین
رویارویی با تجار اروپایی ،آنها را مورد تشویق قرار داد» (امین .)33 :1370 ،به همین
دلیل ،کمپانیهای اروپایی بعد از مدتی از نادر شاه تقاضای تجدید و تأیید امتیازاتی
داشتند که از دوره صفویه به آنها واگذار شده بود .این مسأله بیانگر تسلط نادر شاه بر
اوضاع ایران ،احیای حکومت مرکزی و نیز اهمیت جایگاه تجاری خلیج فارس برای
اروپائیان است .لوریمر گزارش داده است که «بر خالف دوره پادشاهی شاه سلطان
حسین صفوی که تجارت در خلیج فارس کاهش یافته بود ،با ظهور نادر شاه ،تجارت در
این منطقه باری دیگر جان تازهای گرفت» (لوریمر.)140 :1971 ،
از سوی دیگر ،نادر شاه به مسائل سیاسی خلیج فارس که تأثیرگذار بر مسائل
اقتصادی و تجاری بود ،نیز اهمیت میداد؛ چنانکه وی خواهان یکپارچگی مناطق ایران
در کرانههای خلیج فارس بود .در این زمان ،بخشهایی از خاک ایران مانند بحرین که
لطفعلیخان داغستانی به عنوان کارگزار حکومت صفوی ،با پرداخت مبالغی به اعراب
مسقط ،موفق به رهایی آن از سلطه این اعراب شده بود ،با سقوط حکوت صفویه به
دست اعراب هوله افتاد و فرماندهی آنها به عهده شیخ جباره بود (سلوت.)244 :1993 ،
نادر شاه با اعزام لطیفخان به خلیج فارس و اعطای منصب دریاساالری به وی نشان داد
که هیچ گاه اهمیت خلیج فارس را فراموش نکرده است .در این برهه ،کمپانیهای
اروپایی نیز از اقدامات نادر شاه خرسند بودند ،چنانکه آنها از پرداخت باج و خراجهای
فراوان به افاغنه رهایی یافته بودند (اسدپور )129 :1387 ،و از سوی دیگر ،امیدوار به
رهایی از اقدامات اعراب مسقط بودند که لوریمر ،اقدامات آنان را «راهزنی دریایی»
نامیده است (لوریمر.)154 :1971 ،
نادر شاه به جز معدود مواردی ،سعی در جلب حمایت کمپانیهای تجاری اروپایی
و ایجاد روابط مناسب با آنها داشت .از جمله این موارد معدود که باعث خشم وی از
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انگلیسیها گردید ،مربوط به ماجرای حمله لطیفخان به بصره و شکست او به دلیل
کمک انگلیسیها به قوای حاکم بصره بود (هنوی .)311 :1376 ،چنانکه پاشای بصره از
حمایت کشتیهای انگلیسی به نامهای رویال جرج 1و دین فریگیت 2که دارای توپهای
ساحلی بودند ،استفاده کرد و در نتیجه نیروهای ایرانی با تحمل تلفاتی عقبنشینی
کردند (نوایی .)573 :1366 ،یکی از دالیل همراهی نادر شاه با کمپانیهای اروپایی،
عالوه بر رونق بخشیدن به امر تجارت ،امیدواری او به مساعدت این کمپانیها در تشکیل
ناوگان دریایی ایران بود .هر چند لوریمر ،دلیل همراهی نادر شاه با این کمپانیها به
ویژه کمپانی هند شرقی انگلیس را پیامهای شادباش رؤسای این کمپانی در بمبئی به
نادر شاه جهت به سلطنت رسیدن او میداند (لوریمر .)146 :1971 ،در حالی که او
غافل از این موضوع است که هدف نادر شاه ،بهره بردن از این کمپانیها جهت تأسیس
ناوگان دریایی و تحقق اهدافش بود.
اقدامات نادر شاه جهت تأسیس ناوگان دریایی که موجب کنترل امور خلیج فارس
از سوی حکومت مرکزی ایران میگردید ،از جمله مسائلی است که با استقبال اروپائیان
روبرو نشده است .آنها تالشهای حکومت ایران در این مورد را امری بیهوده قلمداد
نمودهاند (کرزن )473 :1373 ،و این اقدام نادر شاه ،باعث حدس و گمانهای متفاوتی از
سوی مورخان نیز شده است .چنانکه برخی ،آن را ناشی از شورشهای اعراب ساکن
کرانههای خلیج فارس و لزوم برخورداری از ناوگان دریایی جهت سرکوب آنها دانستهاند
(رائین .)635 :1356 ،برخی دیگر ،آن را ناشی از بلندپروازی و جاهطلبی نادر شاه
برشمردهاند (امین )30 :1370 ،و البته عدهای نیز آن را ناشی از راهنماییهای خارجیان
میدانند (شعبانی .)412 :1365 ،بدون شک ،آگاهی نادر از گسترش قدرت دریایی
اروپائیان ،در تشویق وی به ایجاد نیروی دریایی بسیار مؤثر بوده است .چنانکه بازن،
کشیش مسیحی و پزشک نادر شاه اشاره میکند« :هنگامی که وی از نیروی دریایی
1

. Royal George
. Dean Frigate

2
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اروپائیان سخنانی شنید ،فوراً برای داشتن یک بحریه در اقیانوس و دریای قزوین
طرحریزی کرد» (بازن.)43 :1365 ،
به هر روی اقدام نادر شاه جهت راهاندازی ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس
بسیار تحسینبرانگیز است؛ اقدامی که مهمترین پیامدش ،گسترش و تعمیق امنیت در
کرانههای خلیج فارس بود .از سوی دیگر ،این اقدام از لحاظ روانی نیز این اطمینان را به
صاحبان سرمایه داد تا با آرامش به گسترش تجارت خود با ایران بپردازند (اسدپور،
 .)154 :1387بنابراین ،بخشی از روابط خارجی ایران در دوره نادر شاه در زمینه تأسیس
نیروی دریایی بوده است ،چرا که وی در راستای احیای حاکمیت ایران در خلیج فارس و
سرکوب شورشهایی مانند شورش محمدخان بلوچ ،نیازمند نیروی دریایی بود.
لطیفخان ،به عنوان نماینده نادر در امور مربوط به خلیج فارس و نیروی دریایی ،به
مذاکره با کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند پرداخت تا از مساعدت آنها بهرهمند شود.
آنان از واگذاری کشتیهای جنگی به جز در مورد سرکوب محمدخان بلوچ خودداری
کردند (نوایی .)571 :1366 ،عدم همراهی کمپانیهای اروپایی با نادرشاه در راستای
تأسیس نیروی دریایی باعث حمایت وی از کشتیسازان سنتی مانند کشتیسازان بندر
کنگ شد (وثوقی .)312 :1390 ،نادر شاه همچنین دستور داد تا جهت تهیه توپ و
تفنگ مورد نیاز کشتیها و سربازان ،در کارخانههای توپریزی بندرعباس ،توپهایی
ساخته شود و نیروی ایران در حمله دریایی به عمان از این توپها استفاده کرد (مروی،
 .)681 :1364افزون بر آن ،نادر شاه موفق به خریداری یک کشتی موسوم به پنتا 1از
یک انگلیسی به نام ودل 2و کشتی دیگری به نام روپرال 3از یک انگلیسی دیگر به نام
کوک شد (نوایی.) 572 :1366 ،
1
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. Weddle
3
. Ruperall
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مسأله دیگری که باعث اهمیت یافتن خلیج فارس برای نادر شاه و ارتباط وی با
قدرتهای حاضر در این منطقه گردید ،جابجایی کانونهای تجاری و دریانوردی خلیج
فارس در اواخر دوره صفویه و به ویژه در زمان حکومت افاغنه بر ایران بود .چنانکه
ناامنیهای ایران باعث شد که بندر بصره مورد توجه تجار ،دریانوردان و کمپانیهای
تجاری غربی واقع شود و اقتصاد و تجارت آن بندر در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد
( .)A chronicle of Carmelites in Persia 1939: 538همچنین مراکز دیگری مانند
مسقط که در اختیار اعراب بود ،به سبب حمالت آنان و ناامن شدن بندرعباس به شکل
وسیعی رونق یافت .به همین دلیل ،کانونهای تجاری از ایران و کرانههای شمالی به
سواحل جنوبی خلیج فارس منتقل شد؛ امری که خوشایند نادر شاه نبود (اسدپور،
 .)136 :1387بر همین پایه بود که نادر شاه با انتخاب بندر بوشهر به عنوان مقر ناوگان
دریایی خود ،زمینههای رشد و شکوفایی بندری را پیریزی کرد که« :بر جای ویرانههای
لیان باستانی و ریشهر قدیمی قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن ،مرکز مهم
تجاری ایران در خلیج فارس باشد (رائین .)632 :1356 ،به این ترتیب ،مقامات
کمپانیهای اروپایی نیز تمایل یافتند که دفاتر و نمایندگیهای تجاری خود را از حوزه
سفالی خلیج فارس به نقاط مرکزی و شمالی آن انتقال دهند تا از تهدیدات قوای
دریایی اعراب مسقط در امان بمانند (اسدپور.)138 :1387 ،
نادر شاه با توجه نشان دادن به روابط عمیق با کمپانیهای تجاری ،رونق اقتصادی
را به خلیج فارس و ایران بازگرداند .این توجه نادر به امور اقتصادی چنان است که حتی
جونس هنوی که بسیاری از اتهامات به نادر از سوی او مطرح شده است ،اعالم میکند:
«نادر ،خواه در اثر سیاست و خواه انگیزههای دیگر ،گاهی عالقه خود را به عدالت نشان
میداد .عدالتی که وی در مورد بازرگانان انگلیسی رعایت کرد .زیرا او دستور داد تا
معادل زیانهایی که به آنان وارد شده است ،به آنها پرداخت شود» (هنوی:1365 ،
 .)292این اقدامات نادر شاه موجب بازگشت رونق به بنادر ایران مانند بندرعباس شد.
لوریمر اشاره میکند که تاجران و بازرگانانی که بر اثر فشارهای گوناگون افاغنه و
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اجحافات حکام محلی از بندرعباس رفته بودند ،با سیاستهای نادر شاه دوباره به ایران
بازگشتند ،زیرا نادر شاه آنان را قانع نموده بود (لوریمر .)159 :1971 ،اروپائیان نیز به
این نکته واقف بودند که بنادر ایران میتواند برای آنان نسبت به مناطق دیگر سودآورتر
باشد ،زیرا بنادری مانند بندر بوشهر به بازارهای گسترده در پس کرانههای خود متصل
بودند .به هر حال ،نادر شاه ضمن بازگرداندن رونق اقتصادی به بنادر ایران در خلیج
فارس ،زمینههای گسترش قدرت ایران در کرانههای خلیج فارس را فراهم نمود.
روابط نادر شاه با کمپانیهای حاضر در خلیج فارس بر اساس بهرهبرداری متقابل و
دوگانه بود .به واقع هدف نادر شاه واگذاری امتیازات سابق به این کمپانیها ،جهت
گسترش رونق اقتصادی ایران بود و اوج این مناسبات در اقدام وی جهت تأسیس ناوگان
دریایی ایران متجلی شد .در راستای همین مناسبات و سیاستهای تشویقی نادر شاه
بود که دفاتر تجاری این کمپانیها در ایران دوباره بازگشایی شد و آنان نیز از منافع
سرشاری بهرهمند میشدند (شعبانی.)453-473 :1365 ،
قتل نادر شاه و مناسبات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس
قتل نادر شاه در یازدهم جمادی الثانی 1160ق .توسط محمد بیگ قاجار ایروانی،
موسی بیگ افشار ،قوجه بیگ افشار ارومی و حسن بیگ شاهوار با اشاره علی قلی خان و
تمهیدات صالح خان ابیوردی و محمد قلی خان افشار روی داد (استرابادی:1377 ،
 .)420-426قتل او برای ایران و خلیج فارس به عنوان یک واقعه مهم محسوب میگردد
که ایجاد واحدهای سیاسی جداگانه در خلیج فارس را به دنبال داشت .پس از قتل نادر
شاه ،رؤسای قبایل و رهبران محلی در جزایر و بنادر خلیج فارس با تصرف بخشی از
ناوگان دریایی نادر شاه به تمرکززدایی دامن زدند .چنانکه طایفه بنیمعین با تصرف
بخشی از ناوگان نادر و افزایش قدرت دریایی خود ،حاکم بالمنازع قشم گردیدند (وثوقی،
 .)321 :1390برخی دیگر مانند مالعلی شاه که از افسران نیروی دریایی نادر شاه بود،
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به رقابت با دیگر قدرتها برخاست (همان .)336 :به طور کلی میتوان بازیگران محلی
مهم در امور سیاسی خلیج فارس را به صورت زیر برشمرد:
 -1اعراب هوله که در منطقهای بین بندر کنگان تا بنادر کنگ و چارک و حتی بحرین
مستقر بودند -2 .اعراب جواسم که بر بندر جلفار تسلط داشتند -3 .اعراب بنیمعین که در
جزیره قشم بودند -4 .مال علی شاه که در بندرعباس تمرکز یافته بود -5 .احمد بن سعید که
با شورشی بر عمان سلطه یافته بود -6 .میر ناصر بوشهری حاکم بوشهر -7 .میر ناصر ریگی
حاکم بندر ریگ -8 .قبایل بنیکعب که در شمال خلیج فارس مستقر بودند -9 .آل عتوب که
در کویت ساکن شده بودند -10 .حکومت بصره که توسط عثمانیها اداره میشد -11 .منطقه
الرستان و حاکم آن ،نصیرخان الری -12 .کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند.
رقابتهای این عناصر مختلف سیاسی منجر به پیروزی چهار گروه گردید که
عبارت بودند از -1 :احمد بن سعید حاکم محلی عمان و بنیانگذار خاندان آل بوسعید در
عمان (سدیدالسلطنه -2 .)332 :1370 ،میر ناصر بوشهری حاکم بوشهر (گرمون،
 -3 .)53 :1378خاندان بنی عتوب در کویت (کریستال -4 .)331 :1378 ،جواسم در
جلفار ( العابد .)75 :1976 ،قتل نادر شاه و پس از آن منازعات جانشینان وی ،آثاری
مهم بر مناسبات ایران با قدرتهای حاضر در خلیج فارس و در نتیجه اقتصاد آن منطقه
داشت .پس از قتل نادر شاه ،کمپانیهای تجاری تالش نمودند تا مناسبات خود را با
قدرتهای محلی گسترش دهند؛ چنانچه کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند ،روابط
مناسب و گستردهای با مال علی شاه برقرار ساختند .مال علی شاه از افسران نیروی
دریایی نادر شاه بود که قدرت قابل توجهی در بندرعباس داشت .مناسبات او با این
کمپانیها چنان بود که وی با کمک کمپانی هند شرقی هلند موفق شد از حضور
نمایندگان عادلشاه افشار در بندرعباس آگاهی یافته و از اسارت خود توسط آنان رهایی
یابد (فلور .)185 :1370 ،انگلیسیها نیز به دلیل قدرت فراوان مال علی شاه در
بندرعباس ،اطاعت قوای دریایی از وی و همچنین تسلط او بر سواحل هرمز ،روابط خود
را با مال علی شاه توسعه دادند .قدرت وی چنان بود که حتی شاهرخ میرزای افشار ،او را
به عنوان نماینده خود در بندرعباس معرفی نمود (سلوت .)326 :1993 ،هر چند به

مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرتهای خارجی در خلیج فارس 63 /

تدریج ،این روابط کاهش یافت و از جمله دالیل آن ،زیادهخواهیهای مال علی شاه و
ظهور قدرتهای دیگری مانند نصیرخان الری بود (امین.)68 :1370 ،
عالوه بر قتل نادر شاه ،ضعف و ناتوانی عثمانیها به منظور دخالت در خلیج فارس
و همچنین عدم توانایی اروپائیان نیز بر خالء سیاسی قدرت افزوده بود .چنانکه هلندیها
نمیتوانستند اقدام مؤثری جهت مقابله با برخی ناامنیها انجام دهند و انگلیسیها نیز
درگیر جنگهای خود با فرانسویان بودند (لوریمر.)169 :1971 ،
مسأله سیاسی دیگر که مقارن با قتل نادر شاه روی داد ،آن بود که به دلیل فقدان
وجود مناسبات منطقی ،اقدامات نادر شاه جهت احیای قدرت و حاکمیت ایران در خلیج
فارس دچار انقطاع گردید و حاکمیت ایران بر این شاهراه مهم تجاری به خطر افتاد .از سوی
دیگر با پایان یافتن نبردهای انگلیس و فرانسه که به نفع فرانسویان بود ،به تدریج زمینه
سلطه انگلیسیها بر خلیج فارس و خارج ساختن دیگر قدرتها از این منطقه فراهم آمد.
یکی از مهمترین تأثیرات این مسأله ،گسترش ناامنی و عدم ارتباط و مناسبات با
کمپانیهای تجاری و به دنبال آن ،تغییر کانونهای تجاری در خلیج فارس بود .این امر
در نتیجة تغییر سیاست سرمایهگذاری اروپائیان و به ویژه انگلیسیها و هلندیها و
انتقال دفاتر تجاری آنان به بصره صورت گرفت .هاوزن ،نماینده واک (کمپانی هند
شرقی هلند) در بصره موفق شد با درایت و زیرکی به گسترش تجارت هلندیها در این
بندر بپردازد (فلور .)37 -47 :1371 ،در این دوره ،غارت دفاتر تجاری کمپانیهای
اروپایی در برخی شهرهای ایران مانند کرمان و اصفهان در انتقال سرمایههای آنان به
بصره بسیار مؤثر بود (نظامی .)115 :1383 ،همچنین انگلیسیها قصد داشتند تا از
مسیر خشکی بینالنهرین جهت ارسال مراسالت ایک (کمپانی هند شرقی انگلیس) سود
جویند (وثوقی.)342 :1390 ،
در این برهه از تاریخ ،عالوه بر ناامنیهای داخلی ایران ،نبردهای بین اروپائیان نیز در
تغییر کانونهای تجاری مؤثر بود ،چنانکه فرانسویان با حمله به تجارتخانه انگلیسیها در
بندرعباس به تخریب بخشی از تجارتخانه پرداختند و محافظان آن را به عنوان اسرای
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جنگی محبوس نمودند و به غارت اموال انگلیسیها اقدام کردند (ویلسن.)207 :1366 ،
البته باید گفت که فقط بازرگانان اروپایی نبودند که این روند تغییر را انجام دادند ،بلکه
بسیاری از تجار ایرانی نیز برای خرید پارچههای پشمی به بصره میرفتند .به این ترتیب
سرمایههای بازرگانان ایرانی نیز به بصره منتقل میگردید (وثوقی .)355 :1390 ،با اینکه
در زمان نادر شاه تالش شده بود تا بنادر ایرانی رونق یابند ،پس از قتل او محور بصره-
مسقط فعال گردید و یکی از دالیل حمله کریم خان زند به بصره نیز همین مسأله بود.
در این زمان ،هلندیها متوجه ضعف ایران در خلیج فارس بودند و تالش داشتند با
کنترل جزیره خارک که بر سر راه تجارت بصره با مسقط و هندوستان بود ،امور بازرگانی
خلیج فارس را تحت سلطه خود در آورند :اقدامی که جزو آخرین اقدامهای مهم هلندیها
در خلیج فارس محسوب میشود (فلور .)8 :1371 ،هاوزن نماینده واک در بصره معتقد بود
که با تصرف خارک و همچنین بحرین ،منافع هلندیها در خلیج فارس تضمین میگردد و
از سوی دیگر آنها از صنعت صید مروارید بهرهمند میشوند (اسدپور.)191 :1387 ،
در چنین شرایطی ،هیچ گونه اتحادی میان حکام ایرانی وجود نداشت و هر کدام
در جلب نظر یکی از کمپانیهای اروپایی تالش میکردند و نمونه بارز آن ،رقابت حکام
بنادر بوشهر و ریگ است .شیخ ناصر در بوشهر ،سعی در اتحاد با ایک داشت و شیخ ناصر
زعابی در بندر ریگ ،جهت همکاری با هلندیها اقدام میکرد (آل احمد.)61 :1376 ،
علیرغم همه تالشها و اقدامات هلندیها ،باز هم نفوذ انگلیسیها بیشتر شد و کمپانی
هند شرقی به سلطه تجاری خود در خلیج فارس تداوم بخشید .هلندیها سیاست
کارآمدی در خلیج فارس نداشتند و اکثر دفاتر تجاری خود را در خلیج فارس جز جزیره
خارک از دست دادند (اقبال.)108 -109 :1328 ،
هر چند پس از قتل نادر شاه ،کمپانیهای اروپایی جهت انتقال سرمایههای خود
به بنادر عربی کوشش میکردند ،اما برخی از بنادر ایرانی مانند بوشهر تا حدودی رونق
خود را حفظ نمودند و با تالش حکام محلی ،دوباره شهرنشینی در خلیج فارس رونق
یافت .در حالی که در دیگر مناطق ایران به دلیل آشوبهای ناشی از رقابت مدعیان
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قدرت ،آسیبهای فراوانی به شهرها وارد شد و شهرنشینی دچار عقبنشینی گردید
(هدایتی .)71 :1334 ،برخی حکام و رهبران محلی کرانههای خلیج فارس سعی
کردند تا با سیاستهای تشویقی به جلب نظر سرمایهداران و رونق بازارهای محلی
بپردازند .در زمانی که افراد و گروههای رقیب در داخل قلمرو ایران ،هیچ گونه توجهی
به خلیج فارس نداشتند (اسدپور ،)188 :1387 ،انگلیسیها توجه خاصی به بندر
بوشهر داشتند .نظر آنها بر این بود که این بندر از سه طرف با آب دریا احاطه شده
است و از سمت خشکی دارای باروی محکمی با چندین توپ بزرگ است .آنها با
انتخاب بندر بوشهر به منظور برخی فعالیتهای بازرگانی و دریانوردی به رونق این
بندر افزودند (ویلسن.)208 :1366 ،
نتیجه
در دوره متقدم صفویه ،به دالیل گوناگون و از جمله توجه پادشاهان ایران به
خشکی و نه آبها و دریاها و نیز رقابت با عثمانی ،توجه چندانی به برقراری روابط با
قدرتهای خارجی در خلیج فارس نشد .در نتیجه پرتغالیها موفق به گسترش سلطه
خود در این ناحیه و تغییر تجارت سنتی و بومی شدند .در دوره شاه عباس کبیر
حکومت صفوی توجه اساسی به مناسبات با قدرتهای حاضر در خلیج فارس داشت که
پیامد آن آزادسازی هرمز و افزایش سهم ایران در امور اقتصادی و تجاری خلیج فارس
بود .پس از شاه عباس و در دوران متأخر صفویه ،مناسبات ایران در خلیج فارس
دگرگون گردید .در این دوره کمپانیهای تجاری غربی ،راه و روش پرتغالیها در این
ناحیه را تداوم بخشیدند .مناسبات حکومت صفویه با این کمپانیها بر مبنای تحمیل
شرایط آنان بر ایران بود که از قدرت نیروی دریاییشان ناشی میشد .نادر شاه پس از
آزادی ایران از یوغ بیگانگان ،جایگاهی ویژه را در برنامههای خود به مسأله اقتصاد و
تجارت اختصاص داد؛ به همین دلیل ،توجهی خاص به خلیج فارس نمود .هدف او در
خلیج فارس ،عالوه بر بهرهوری از منافع اقتصادی احیاء و تثبیت حاکمیت ایران در این
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ناحیه بود و به واقع نادر شاه به کنترل سیاسی ،نظامی و اقتصادی در خلیج فارس
میاندیشید .پس در راستای تحقق اهدافش ،به مناسبات با قدرتهای خارجی در خلیج
فارس پرداخت .روابط ایران با کمپانیهای تجاری اروپایی در خلیج فارس که به عنوان
مجری سیاستهای دول خود بودند ،بر مبنای منافع متقابل و بهرهوری از قدرت
اقتصادی و توان آنان در راستای ایجاد نیروی دریایی بود .نادر شاه ضمن تجدید
امتیازات سابق آنان ،موفق به مهار این کمپانیها نیز گردید .اتخاذ این شیوه از سوی نادر
شاه ،باعث رونق اقتصادی بنادر ایرانی و احیای حاکمیت ایران بر کرانههای خلیج فارس
شد .به نظر میرسد که نادر شاه با چنین سیاستها و اقداماتی در جهت ایجاد یک
امپراتوری گام برمیداشت و برای رسیدن به اهداف خود ،به تأسیس ناوگان دریایی اقدام
نمود .قتل نادر شاه موجب توقف مناسبات سیاسی افشارها با این قدرتها و ایجاد بحران
در خلیج فارس شد .پس از قتل وی ،رقابت میان مدعیان جانشینی و سپس دیگر
گروههای قدرتطلب ،باعث بیتوجهی به خلیج فارس گردید .به همین دلیل با قتل نادر
شاه ،حاکمیت ایران بر کرانههای خلیج فارس تضعیف گشت و نیروهای تمرکززدا در
مناطق مختلف خلیج فارس به قدرت رسیدند .همچنین روند تداوم فعالیت ناوگان
دریایی ایران نیز متوقف شد و این مسأله که پس از سالها در اندیشه و عمل یکی از
شهریاران ایرانی شکل یافته بود ،به فراموشی سپرده شد .قدرتهای محلی نیز با تصرف
بخشی از ناوگان دریایی نادر شاه ،سعی در افزایش قدرت خود داشتند .در این دوره،
قدرتهای حاضر در خلیج فارس ،مناسبات خود را با حکام محلی توسعه دادند و با
گسترش ناامنی ،روند تجارت و مناسبات اقتصادی به سود بنادر عربی مانند بصره و
مسقط شد و کانونهای تجاری ایران در خلیج فارس از جمله بندرعباس دچار رکود
شدند .با وجود آن ،به دلیل اقدامات اساسی و هدفمندی که نادر شاه پیش از آن انجام
داده بود و همچنین تالش برخی حکام محلی ،روند رونق نسبی تعدادی از بنادر ایرانی
مانند بوشهر و رشد شهرنشینی در کرانههای خلیج فارس بر خالف نواحی داخلی ایران
تداوم یافت.
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