
 

 

  

  

  

  

  

  نادريةبندر عباسي در دور

  

  احمد بازماندگان خميري

  
  

  مقدمه

ان  سياست داخلي ايرةسقوط صفويان و ظهور نادر موجد تحوالت و تغييرات فراواني چه در زمين
ها توجه به حضور نظامي پرقدرت در  ترين اين دگرگوني يكي از مهم. و چه خارجي گرديد

 روابط ايران و اعراب كرانه هاي جنوبي رخ ة در زمين بود كه خود موجب دگرگونيفارس خليج
دت ها و حمالت ايرانيان به  پس از مفارس خليجحضور پر قدرت ناوگان دريايي ايران در  .داد

  .هاي جنوبي در اين دوره موجب كشمكش ها و اختالفات بسياري در سده هاي بعد گرديد كرانه
اشتن يك پايگاه مستحكم دريايي در منطقه  نيازمند دفارس خليجافزايش قدرت ايران در   

 نظامي و داليل پيامدهاي قاله به بررسي چگونگي تبديل بندرعباس تجاري به بندرعباساين م .بود
اما ،  نادري استةعباسي در دورة بندرهرچند عنوان مقال. شكست اين سياست نادر مي پردازد

توان مورد بررسي  فارس نمي خليجيدادهاي تغييرات روي داده در بندر عباسي را بدون توجه به رو
فارس و تاثير آن بر بندر عباسي  خليجاز اين روي بخشي از اين مقاله به بررسي اوضاع  .قرار داد

  .پردازد مي
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   نادريةبندر عباسي در دور

اين هرج و مرج  .ايران را در يك هرج و مرج فراگير فرو برد،  افاغنهةسقوط دولت صفويه بوسيل
سياست هاي .  را بيشتر از نقاط ديگر متحمل زيان و خسران نمودفارس خليجساحلي مناطق 

 عمالً موجب كاهش فارس خليج شاه عباس به بعد در مورد ةنادرست دولت صفوي از دور
اين سياست غلط را به طور خالصه مي توان  . حساس گرديده بودةقدرت و نفوذ ايران در آن نقط

 ة هرموز بوسيلةتا پيش از تصرف جزير .يا كرانه اي به دفاع پس ع كرانهتبديل دفا :چنين بيان كرد
حكومت محلي ملوك هرموز اصل سياست خود را بر گسترش شعاع ، انگليسي -نيروهاي صفوي

ة نفوذ خود در اطراف عمالً هرموز را در پناه بدين ترتيب كه با گسترش حوز .دفاعي قرار داده بود
 كيش آشكار گرديد و تا ةاين امر به ويژه پس از تصرف جزير. داد سدهاي نفوذناپذير قرار مي

  .هنگام حضور پرتغاليان هيچ نيروي خارجي نتوانست تهديدي جدي براي هرموز فراهم آورد
با ويران ساختن  عباس اول . دولت صفويه تغيير كردةاين سياست با سقوط هرموز بوسيل  

مينه را براي كاهش حضور قدرتمند و مستمر ايران در  عباسي عمالً زةهرموز و ايجاد بندر مبارك
 موجب خالء قدرت در منطقه فارس خليجخروج تدريجي ايران از  . فراهم نمودفارس خليج
هنگامي كه اعراب نخيلو دست  .آمدة خود عباس اول به صدا دراولين زنگ خطر در دور. گرديد

شورشيان همراه با اسباب و وسايل خود ، با ورود نيروهاي صفويه به آن منطقه، به شورش زدند
نيروهاي صفوي به دليل فقدان  فرار كردند و فارس خليج جنوبي ة كشتي به حاشيةبوسيل
ناتواني دولت صفوي در برخورد با  1.هاي جنگي قادر به جلوگيري از فرار آنها نشدند كشتي
، ن حكومت شديدتر شددر اواخر عمر آفارس،  خليجبه ويژه اعراب كرانه هاي جنوبي ، اعراب

هايي كه آنجا لنگر  ة اعراب مسقط به كشتيي كه حاكم بندر عباسي نتوانست از حملا گونهب
  2.ممانعت به عمل آورد، انداخته بودند

گيري  دليل آن در. افاغنه به بندر عباسي سه سال پس از سقوط اصفهان رخ دادةحمل  
نام محمد ميرزا براي مدتي حكومت ا فردي بپيش از آنه 3.تهماسب و اختالفات داخلي آنها بود

رو   از اين4.او مدعي بود كه فرزند شاه سلطان حسين است.بندر عباسي را در دست داشت
بلكه در ابتدا ، منازعه نبود ها بي  اما تسلط افاغنه بر كرانه.توانست براي خود پيرواني پيدا كند
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 5.ند و پس از آن نيروهاي نادر با آنها پيكار كردندافرادي بنام شاه تهماسب به مبارزه با آنها پرداخت
اول  /م1730 ة ژانوي9اين تقابل و درگيري تا شكست اشرف از نادر ادامه پيدا كرد و سرانجام در 

  6.نشيني كرد ان از بندر عباسي به سوي الر عقب آخرين حاكم افغاني بنام باروخق1142رجب 
 پيش از تسلط نيروهاي .جا را تصرف كردند نادر آنه از بندر عباسي نيروهايبا خروج افاغن  

 ة فرار آن عده نقطه ضعف عمد7.ي از افاغنه از طريق دريا به عمان گريختندا نادر بر شهر عده
 را آشكار ساخت و آن فقدان يك ناوگان دريايي براي جلوگيري از ورود و فارس خليجايران در 

بر آن نادر دريافت كه امنيت كرانه هاي ساحلي عالوه .خروج دشمنان به داخل خاك ايران بود
 .پذير نخواهد بود بي و نظارت دائمي بر آنجا امكان بدون تسلط بر بخش جنوفارس خليجايران در 

به عبارت ديگر اين سياست نادر دقيقاً منطبق است بر سياستي كه ملوك هرموز براي چندين قرن 
 براي اين منظور نادر . مركزيةي حفظ نقط دفاعي براةگسترش داير :در پيش گرفته بودند

ود رد و پس از آن به گسترش نفوذ خك نمايي مي  قدرتفارس خليجهاي  بايست در ابتدا در آب مي
گرديد مگر با داشتن يك   اين دو امر ميسر نمي. مي پرداختفارس خليجهاي جنوبي  در كرانه

  . را از ميان برداردفارس خليجاامني در  آن بتواند تمامي عوامل نةناوگان دريايي قوي كه بوسيل
اولين قدم در اين راه يافتن مكاني جهت تمركز قوا و فرماندهي عمليات و نظارت بر   
اين بندر . ي اين منظور بودترديد در آن هنگام بندر عباسي بهترين نقطه برا  بي. بودفارس خليج

هايي كه هم  شتن سواحل و كرانه دا-1 :هاي منحصر به فردي داشت كه عبارت بودند از ويژگي
هاي ارتباطي   داشتن راه-2 ،براي لنگر انداختن و هم براي پناه دادن كشتي بسيار مناسب بود

، نزديكي آن به هندوستان -4 ، هرمزةنزديكي آن به تنگ -3 ،مناسب با شهرهاي مهم داخل ايران
گونه كه عباس اول را ترغيب به اين مزايا همان . هاي مهم خارجي در آن خانه اسقرار تجارت -5

  .باعث تبديل آن به يك بندر نظامي از سوي نادر گرديد، ايجاد بندر تجاري مباركه عباسي نمود
 .پس از آن نادر شروع كرد به خريد كشتي از كشورهاي اروپايي براي تشكيل ناوگان خود  

ي اين منظور به بندر ساالري براق محمد لطيف خان را با منصب دريا1145 /م1736او در سال 
زيرا انگليسيها از فروش  . او در ماموريت خود موفقيت چنداني به دست نياورد8.عباسي فرستاد

آنها پيشنهاد كمك به ايران براي خريد كشتي از ، به جاي آن 9.كشتي به او خودداري كردند
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ندي و دو كشتي دو كشتي هل ، چهار كشتية اجارة آنها همچنين وعد.سورات هندوستان را دادند
  10. كيش را دادندةبراي استفاده بر ضد شورشيان در جزير ،انگليسي

 ة اوليةها هست  آن كشتي11.در سال بعد لطيف خان موفق به خريد سه كشتي از اروپائيان شد  
هاي   زمان نادر توانست بر تعداد كشتيبه مرور . نادر را تشكيل دادندةناوگان درياي ايران در دور

سازي در سورات تهيه  ن كشتي ها را از كارگاه هاي كشتيبرخي از اي. خود بيفزايدناوگان 
 ةها بر دوش مردم منطق ة اين هزينه تهي.داشتاي سنگيني را دربره اما خريد آنها هزينه، كردند مي

 تومان ماليات 3000 گرمسيرات  تنها از مردمق1348 /م1735اي كه در سال  به گونه .جنوب بود
 ةنتيج كه درها تعديات بسياري رخ داد  براي گرفتن اين ماليات.ده براي اين منظور اخذ شدالعا فوق

بعد از فتح دهلي نادر  ق1151 /م1738 در سال 12.آن شماري از مردم جان خود را از دست دادند
  13. كشتي را به بندر عباسي بفرستد20درخواست كرد تا ، از نظام الملك والي دكن

سازي تاسيس  فت در جنوب ايران كارگاههاي كشتيكشتي نادر تصميم گردر كنار خريد   
 فارس خليجكند ساخت كشتي مستلزم وجود چوب مرغوب بود چيزي كه در مناطق ساحلي 

 فارس خليجهاي  از اياالت شمالي چوب را به كرانه چوب نادر دستور داد ة براي تهي.شد يافت نمي
ي او مجبور بودند كه باخرج خود قطعات چوبهاي بزرگ را از رعايابراي اين كار « 14.انتقال دهند

اين عمل نادر  15.» فرسنگي واز ميان يك صحراي هولناك و بي آب و علف بياورند300مسافت 
ن چوبها بودند نتيجه ديگري مرگ هزاران نفري كه مجبور به جابجايي اي  جزچيزي
  16.نداشتدربر

 عالوه  نادر17.كشتي در بندر عباسي اشاره شده استها به ساخت تعداد   مليتدر تاريخ كار  
ريزي را در  ة توپسازي در بندر عباسي دستور ساخت يك كارخان بر طرح ايجاد كارگاه كشتي

 از 19.اند پ مسي در اين كارخانه اشاره كرده برخي از منابع به ساخت تعدادي تو18.آنجا صادر كرد
تا جايي كه نگارنده بررسي كرده اين  .دست نيستسفانه اطالعات ديگري در أخانه متاين كار

  .ريزي در بندر عباسي است ة توپاولين كارخان
به موازات آن .  گرديدفارس خليجاين اقدامات نادر موجب تقويت توان دريايي ايران در   

اين تغيير و . بندر عباسي نيز از شكل يك بندر تجاري خارج و به يك بندر نظامي تبديل گرديد



 

  

5  بندر عباسي در دورة نادري

  

ير بيشتر اين تاث . هم بر زندگي اجتماعي و هم بر زندگي اقتصادي مردم تاثير مستقيم داشتتبديل
 اين .هاي گزاف بود ناوگان دريايي نيازمند هزينه ةتشكيل و ادار .هاي منفي بود تا مثبت داراي جنبه

هاي  انهخ يا با استقراض از تجارت العاده بر مردم و تجار و هزينه از طريق وضع مالياتهاي فوق
حزين  .شماري همراه بود هاي بي ها با ناروائيها و ستم اخذ ماليات .گرديد خارجي تامين مي
 نادر از بندر عباسي ديدن كرده پس از اشاره به ظلم هايي كه مردم شهر در ةالهيجي كه در دور

 بر هر كس گمشتگان ديوان و عمال...  «:نويسد ة حال مردم ميدوران افاغنه متحمل شده اند دربار
 كسي مسموع نبود و هر كسي به ةعذر و عجز و الب، به وجوه مختلفه اصناف زر در پيش داشتند

 او در سفر بعدي خود حال مردم را چنان پريشان يافت 20».دادرسي در ميان نه، حال خود در مانده
  :ه است كه طاقت ماندن در آنجا را نيافت و در شرح حال مردم بندر عباسي اين بيت را آورد

  يداوي بماء من يغص بلقمه        و كيف اداوي ان شرقت بماء
گير شوم  ب عالج مي كند ولي اگر با آب گلوبا آ  گيرش شود آن را لقمه گلوهر كسي :يعني

  21.چگونه مداوا كنم
 خها قرار گرفت و شهر را بالشهر مورد حمله م، زمان با يورش اعراب، چند سال بعد هم  

را مي ديدي كه در  )مردم(نها آرفتي  هرگاه به كوچه و خيابان مي «:رو كرد كهچنان قحطي روب
اما كسي . »كف راه دراز كشيده اند و جنازه هاي آدميان پراكنده است يا در حال جان كندن است

   22.حاضر نمي شد حتي جنازه هاي آنان را دفن كند
جلفار هر آنچه غذا و تداركات در  نيروهاي ايراني در ةدر همين دوره به دليل كمبود آذوق  

 اين امر منجر به قحطي بسيار شديدي در بندر .بندر عباسي يافت مي شد بدانجا گسيل داشتند
 اين 23.»داختنددستان به ناچار مانند چارپايان به خوردن علف پر تهي«عباسي گشت به گونه اي كه 
 تجار كه . وارد آورديا ه اقتصادي بندر عباسي ضربات كشند-شرايط بر زندگي اجتماعي

و انجام  هاي خود را هر لحظه در معرض خطر مي ديدند ديگر تمايلي براي رفتن به آنجا سرمايه
 .دادند مي شورشيان و نيروهاي دولتي به طور يكسان مردم را مورد تاراج قرار .و ستد نداشتند داد

 به همين دليل است كه .نداشتند مردم عادي نيز ديگر رغبتي براي ماندن در شهر يرو حت از اين
   24. ناميدند»بندر در حال مرگ«هلنديان در اين دوره بندر عباسي را 
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 خواه ناخواه به درگيري و فارس خليجدر  قدرت نمايي نادر تشكيل ناوگان شاهي و  
اولين برخورد نيروي  . منتهي مي گرديدفارس خليجكشمكش با اعراب سواحل كرانه هاي جنوبي 

اثر  بحرين كه در . بحرين رخ دادةلئ بر سر مسق1149 /م1736درياي نادر با اعراب در سال 
صفوي از زير اطاعت دولت مركزي ايران خارج شده بود توسط شيوخ  ةاغتشاشات اواخر دور

 نيروهاي ايراني دوباره تصرف گرديد و كارگزاران دولت ةدر اين سال بوسيل، شد محلي اداره مي
هاي  ن نوبت به سركوبي سركشي و راهزنيپس از آ 25.تق وفتق امور آن پرداختندنادري به ر

اما نبرد  26 را مختل كرده بودندفارس خليجاعمال خود گردش كاال در  شيوخ قواسم رسيد كه با
ها توانستند بزرگترين ناوگان   آنها پس از اخراج پرتغالي.امامان مسقط بود اصلي نيروهاي نادر با

درت آنها چنان افزايش ق ق1129 /م1717در سال  . ايجاد كنندفارس خليجدر  مي رادريايي بو
 در سال 27.دادند  تاز قرار ميمهابا با بسياري از جزاير و بنادر ايران را مورد تاخت و يافت كه بي

اثر اختالف و انشقاق خاندان سلطنتي بين بلعرب بن حمير و سيف بن   درق1145 /م1732
 سيف بن سلطان ق1149 /م1737  در سال28.مامت عمان جنگ داخلي آغاز گرديدسلطان بر سر ا

 نادر كه منتظر 29از نادر تقاضاي كمك نمود، كه از رقيب خود متحمل شكست هايي شده بود
در باطن  به ظاهر براي كمك به سيف بن سلطان و ي رايچنين فرصتي بود در همان سال نيروها

 كشتي متوسط 2،  كشتي بزرگ4نيروي اعزامي شامل  30.ل دادبراي تصرف عمان بدان سوي گسي
بر فراز  32كردند ميس اسب را حمل أ ر1500 باز و سر5000 كه 31چندين كشتي كوچك بود و

كه تصوير شمشير سرخي در ميان آن نقش بربسته  پرچمي سفيد برافراشته بودند، ساالركشتي دريا
  33.بود

دليل صلح بين سيف  ه اما بعدها ب34هايي را بدست آوردند ي در ابتدا پيروزچند اين نيروهاهر  
نشيني به  هايي شدند و ناگزير به عقب متحمل شكست، و بلعرب و اتحاد آن دو بر ضد ايرانيان

سرزمين عمان متصرفاتي را بدست  در تا هم تالش نمود باز سال بعد چند نادر 35. گرديدندجلفار
در دست  از مرگ نادر بعد  تاجلفا تنها و بود دوام و زودگذرنيز كم  ها اين پيروزي اما 36آورد

  37.نيروهاي ايراني باقي ماند
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كه شايد  شمردتوان داليل زيادي را بر وفقيت نيروهاي ايراني در عمان ميدر مورد عدم م  
  :از ترين آنها عبارت باشند مهم

نه از سوي دو گروه شده تفاوت مذهبي بين ايرانيان و اعراب عمان كه موجب كشتار بيرحما -1
  38؛بود
مشكل اصلي ناوگان دريايي نادر  اختالف كشمكش بين فرماندهان ايراني و ملوانان عرب -2

به دليل عدم  .ان به ملوانان و جاشويان عرب بودكمبود ملوانان زبده ايراني و اتكاي زياد اين ناوگ
انوردي هميشه بين آنها و ملوانان درك و آشنايي بسياري از دريا ساالران با مسايل دريا و دري

 .گرديد اين اختالفات به شورش نيز ختم مياختالف و درگيري بروز مي كرد كه در برخي مواقع 
كه هيستم سري در ناوگان شاهي خود نادري شاهد بروز چندين شورش و ة در دوراي كه گونه به

  39.موجب تضعيف و كاهش كارآمدي آن گرديد
  40 فرماندهان ايرانياختالف ورقابت بين -3

باري  امدهاي مصيبت نتايج و پيفارس خليجخصوص بندرعباسي و شكست سياست نادر در  
سپاهيان نادر كه در  .بار ديگر دچار بحران گرديد پس از مرگ نادر ايران .به دنبال داشت

 زمان از آن پس تا 41.شهر را غارت كردند و بندرعباسي مستقر بودند دست به شورش زدند
در طي مدت تسلط بر  ستقرار قدرت كريم خان هر يك از مدعيان سلطنت سعي مي كردندا

در اين ميان بيشترين خطر و لطمات از جانب اعراب  اما. هاي خود را پر سازند كيسه، ها نهكرا
جمعيت از  غارت موجبات بروز ناامني و فرار راهزني دريايي و آنها با .متوجه بندرعباسي گرديد

 كاال از كشتي در ة براي تخليق1169 /م1755ي كه در سال ا گونه به 42 را فراهم نمودندبندرعباسي
  43.باربر يافت نشد، شهر

اگر  .از اين دوره به بعد تغييري در نگرش اعراب در قبال سواحل و جزاير ايراني روي داد  
در اين بين  .وددر اين هنگام مقصود تصرف و تسلط ب، پيش از اين هدف آنها غارت و چپاول بود

و  كه به مدد وجود مدعيان قدرتي بود، رساند  در رسيدن به هدفشان ياري ميآنچه كه آنها را
ي آنها بر ضد رقيبان هاي جنگ دعيان از نيروهاي جنگاوري و كشتياين م 44.كمك آنها نياز داشتند

 ةدر دور .يراناين خود عاملي شد براي سهولت ورود آنها به خاك اصلي ا .بردند خود سود مي
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 به سواحل و بنادر توجه كمتري قاجار به دليل درگيري و منازعات در شمال غرب و غرب
اعراب از اين فرصت سود جسته و بسياري از بنادر و جزاير ايران تصرف كردند و دولت  .شد مي

  .گرفت اي از آنها اجاره مي نامه  از اين قبل سودي ببرد طي مقاولهقاجار براي اين كه
  

  نتيجه

 دگرگون فارس خليج دولت صفوي سياست ايران نسبت به ة هرموز بوسيلةپس از تصرف جزير
تالش نمود تا با ترويج تجارت و ، دولت صفوي به جاي افزايش قدرت نظامي خود .شد

 نفوذ فارس خليجبازرگاني و برقراري روابط تجاري با نقاط مختلف جهان بطور غير مستقيم در 
اين تغيير سياست  .ل عدم وجود امكانات الزم اين سياست به شكست منجر گشتاما به دلي .كند

با به قدرت رسيدن نادر  . گرديدفارس خليج نظامي ةدر بلند مدت موجب خروج ايران از صحن
خالف عباس اول به جاي ترويج و تشويق تجارت به  نادر بر.تالش شد تا نفوذ ايران اعاده شود

از اين روي با تبديل بندر عباسي تجاري به بندر عباسي نظامي سعي  .قدرت نظامي اعتقاد داشت
اما نادر نيز همچون عباس اول  . فراهم گرددفارس خليج حضور پر قدرت ايران در ةگرديد زمين

  .شكست خورد
اما علتي كه موجب شكست ، شمردشماري را بر توان براي شكست نادر داليل بي هرچند مي  
هاي جنوبي   كرانه.اجتماعي منطقه بود -هاي سياسي  توجه به زمينهو سياست گرديد عدمهر د
 جنگاوري و غارتگري ةاين اعراب داراي روحي .شمار عرب بود گاه قبايل بي  سكونتفارس خليج
فارس،  خليجهم عباس اول و هم نادر به جاي مشاركت دادن آنها در امنيت و تجارت  .بودند

اين امر موجب . نصيب بگذارند  امن بيفارس خليجياي يك سعي نمودند آنها را از سود و مزا
شايد به همين دليل اعراب پس از  .اعتمادي از سوي اعراب نسبت به ايرانيان گرديد  بيايجاد جو

 ساحلي ايران كردند تا مبادا در صورت ظهور يك دولت قدرتمند در ةمرگ شروع به تصرف كران
  . داشته باشندفارس خليجل ئي مشاركت در مساايران آنها بتوانند مجال و فرصتي برا
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