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  مقدمه

، تحقيق و مطالعه در  سوم ميالديةسازي غرب در هزار ني امروز و در شرايط جهاةدر دنياي آشفت

 هيچ كمكي جز تاريخ براي ما ، در آيندهيت انسانلذا براي تثبيت هو. ، امري ضروري استتاريخ

 اين مرز و بوم پاسداري ما بايد بزرگانمان را بزرگ بشماريم و نسبت به كساني كه از. نيست

ما همه تمام افتخار و شرفمان در . نظر از صفات نيك و بد آنها، تعظيم داشته باشيم اند، صرف كرده

 : فرمودند)ص( پيامبر اعظم.  خاك ايمان داريمم و به اين آب واين است كه ايراني مسلمان هستي

كه به در تاريخ آمده است كه ناپلئون بناپارت طي نامه اي » .دوستي جزو ايمان است وطن«

در . ي نظامي محبوب خويش عنوان مي كند، نادر را مي ستايد و او را الگوشاه مي فرستد فتحعلي

، در حالي ده هزار جلد كتاب مي نويسند پيش  همين ناپلئون حدود بيست سالةغرب فقط دربار

ن جهت آنگارنده در اين نوشتار از . ايد بيست جلد كتاب هم ننوشته اند نادر شةكه در ايران دربار

االت متعددي را طراحي نمايد و اهل تحقيق و مطالعه را در ارتباط با اين براي مخاطبان سؤكه 
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 انجام ،ابي به جواب آنها  ترغيب نمايددر جهت دستي) هجري قمري1148 -1160( كوتاه ةدور

  . نه بدان منظور كه دنبال حل مسئله باشد،وظيفه نموده

،  كوتاهةد و مدارك تاريخي اين دور، اسناهاي علمي و تجزيه و تحليل منابع با بررسي  

ترين شخصيت نظامي ايران با محوريت تشكيل   اقتصادي اين برجسته-هاي سياسيرويكرد

هد شد تا زواياي ديگري از حقانيت نام نيك هميشه ا دنبال خوفارس خليجر نيروي دريايي د

 دو ة آبي و نيلگون به پيكرةخي اين خط هميشه سرافراز و وابستگي تام تاريفارس خليجفارس بر 

تر  تر و متقن ن و نابخردان گيتي روشن، نامردما تاريخي ايران بر نااهالنةهزار و چهارصد سال

  .گردد

  

  رافقهاي دو

 از .ام من پارسي« :، بند سوم آن چنين استاز داريوش اول در كانال سوئز يافته اندكه در كتيبه اي 

ي ركه در مصر جا) يعني نيل( امر كردم اين كانال را بكنند از پي رو .پارس مصر را تسخير كردم

ها روانه شدند است تا دريايي كه در پارس بدان روند اين كانال كنده شد چنانكه امر كردم و كشتي

در محل اقدام ديگر داريوش اين بود كه در فتوحات شرق فالت ايران  1». من بودةچنانكه اراد

بسازند و آنها را جهازاتي داريوش فرمود  2، نزديك شهر كسپاپيرساتصال رود كابل و رود سند

رداد، وي قرا 3تحت فرماندهي يك نفر يوناني از مردم آسياي صغير به نام اسكيالس كارياندي

اين مأموريت كه سه ماه به طول انجاميد، تمامي در .  شد از رود سند راه مصر را بيابدمورمأ

 4شمنگير.  درياي احمر مورد تجسس قرار گرفت، درياي عمان وفارس خليجصفحات دريايي 

ر اين منظو اهداف سياسي ـ نظامي و تجاري را به اين اقدام داريوش مترتب مي داند،« ضمن اينكه

داريوش را اتصال بخش هاي شرقي شاهنشاهي به مستملكات غربي آن ـ سواحل و جزاير درياي 

 فارس خليجايي بود كه بنادر يبعد از اين تحقيقات و اكتشافات در 5».مديترانه ـ قلمداد مي كند

مي توان ادعا كرد كه . ، هند و آفريقا و غيره گرديداي كشتيهاي تجاري مللي همچون چينپذير

  . برقرار بوده استفارس خليجگر در ن وضعيت تا زمان حضور پرتغالي هاي استعماراي
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رش بحرين سپاهي را به آنجا اعزام، و  ساساني براي دفع شوةسس سلسلمؤاردشير بابكان   

در زمان سلطنت انوشيروان  6.گردد  تعيين حاكم ايراني به بيستون برمي، وبعد از دفع شورش

 از درياي عمان و سواحل غربي فارس خليجيان ايران گذشته از سواحل سپاه)  ميالدي579ـ531(

ل بحر احمر و بستان گذشته عدن و يمن را نيز به اطاعت واداشتند و نفوذ خود را تا سواحعر

ن در جهت حفظ موجوديت اين نمونه ها از اهتمام پادشاهان ايران باستا 7.آفريقا گسترش دادند

مقارن  ظهور اسالم بحرين به ايران تعلق  . كشورمان مي باشدهاي دريايي جنوبيخود در مرز

 آنقدر نهادينه فارس خليج كه حاكميت و نفوذ ايران در نماياند اين موضوع چنان مي 8. استهداشت

مطلق ايران محسوب شده بود كه حتي بعد از فروپاشي آخرين حكومت باستاني ايران نيز ملك 

  . شده است مي

بعد از آنكه امراي آل بويه قدرت را در دست گرفتند براي ريخ ايران،  اسالمي تاةدر دور  

 ديلمي ة، يكي از مهمترين فتوحات معزالدول توجه كردندفارس خليجقرامطه به سركوبي خوارج و 

 هجري قمري 536 تا 456از تاريخ .  هجري قمري است335 بحرين در سال  عمان وةفتح ناحي

تورانشاه بن قاورد از امراي اين .  كرمان بودة قلمرو سالجقة ضميمفارس خليجعمان و جزاير 

 ، سيرافة كيش را به جاي جزيرةسلسله آنچنان كه در تواريخ محلي ايران مسطور است جزير

اتابك .  قرار دادفارس خليج مركز تجارت ، آل بويهة در دورفارس خليجيكي از مهمترين بنادر 

 تمامي صفحات ، محلية ديگر از حاكمان اين سلسليكي)  هجري قمري658 -623( ابوبكر سعد

 ة، و از اين زمان به بعد جزيرسواحل هند را به تصرف خود درآورد از بصره تا فارس خليجدريايي 

في نفسه عمليات دريايي حكومتهاي . دي مطرح گردفارس خليج ةهرمز به عنوان مهمترين جزير

تي و عدم نفوذ مستقيم حكومتهاي مركزي رغب  و درياي عمان گوياي بيفارس خليجمحلي در 

  .   آبي مي باشدةوقت ايران در اين خط

در زماني كه انقالب صفوي به رهبري شاه اسماعيل اول به پيروزي رسيد و حاكميت خود   

 تهاجم ،يهاي غربي و شرق به دليل مشكالتي كه در مرزسراسر ايران به ظهور رسانيددر را 

، گرچه حاكمان محلي جنوب و جزاير  گريبانگير آنها گرديد،ها زبك اعثمانيان و تجاوز

، اما شاه اسماعيل موفق به تشكيل نيروي دريايي در بعيت ايران را پذيرفته بودندتا فارس خليج
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هاي استعمارگر  لذا پرتغالي.  جنوب ايران نگرديدهاي آبي به منظور تثبيت و حفظ مرزفارس خليج

 رسانيده بودند موفق شدند مهمترين جزيره و مركز تجاري فارس خليجكه در اين زمان خود را به 

پرتغالي ها كه شاه اسماعيل  با اين تعهد .  هرمز را به تصرف درآورندة يعني جزيرفارس خليج

ها را  اين اتفاق جسارت پرتغالي.  هرمز را واگذاشتةكنند، جزير ي يارها ايران را در مقابل عثماني

  . اندازي كردند  خاصه بحرين دستفارس خليجاير و سواحل افزون كرد و به ساير جز

 هجري قمري بحرين اولين 1009 ورديخان در سال در زمان شاه عباس اول و با تدبير اهللا  

سيها و هلنديها رقيبان در اين زمان انگلي. اي بود كه از چنگال پرتغالي بيرون آورده شد نقطه

عباس اول با مورد توجه قرار . د شده بودنفارس خليج ز وارد بازار تجاريها ني سرسخت پرتغالي

نها، بعد از يك قرن و جلب حمايتهاي دريايي آدادن اين مهمانهاي اروپايي تازه از راه رسيده 

،  دريايي متحدينك سلسله عمليات هجري قمري بعد از ي1031، در سال ها تسلط پرتغالي

  . هرمز را فتح نمودندةآخرين و مهمترين پناهگاه پرتغالي ها يعني جزير

، تسلط و نفوذ ايران در شدزادگان اردبيل بعد از عباس اولضعف دستگاه حكومتي مر  

 در زمان شاه سلطان فارس خليجعدم حضور دريايي صفويه در .  را ضعيف نمودفارس خليج

 حتي سراسر ، كهحسين به سر جنبانان خوارج فرصت داد تا در زمان امامت سيف بن سلطان

 عمان ة كيش و قشم را ضميم بحرين را تصرف و جزاير هرمز و،نوس هند را تهديد كردنداقيا

، تا جايي كه براي دفع آنها از انگليس ، هلند و فرانسه طلب كمك نمود و جواب منفي نمايند

ها در  پرتغالي.  ايران يعني پرتغالي ها متوسل شدة و نهايتا به دشمن ديرينه و طرد شدكرد،دريافت 

نگ در هم شكسته و اعراب تابع كخوارج را در بندر )  ميالدي1719( هجري قمري 1131 سال

  . بحرين را از دست خوارج بيرون آوردندنيز نام هوله ه ايران ب

  

  رويكردهاي سياسي ـ نظامي

ميراث «شكوهي است كه ما در فرهنگ خودمان به عنوان ة مĤثر با همةكنند ة صفويه زندهسلسل

 كه  اين سلسله همراه با قهرماني هايي استةعمر تقريبا دويست و پنجاه سال. ايمثبت كرده » يمل

، مثل شاه اسماعيل و شاه عباس اول نشان دادند و ايران را در بعضي از شخصيت هاي اين سلسله
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 ي فالت ايران در تاريخ  نگه داشتند و موجوديت تاريخةموقعيت ممتازش با حضور در صحن

  .زدندايران زمين را رقم 

ة آن پديد آمد  صفوي و تزلزلي كه در اركان قدرت دويست و پنجاه سالةانحطاط سلسل  

هاي بسيار در ايران گرديد كه نه تنها عاقبت به در هم پيچيده شدن بساط  موجب بروز فتنه

ة آشوب را به سرعت در ، بلكه عرصالدين اردبيلي انجاميد ف شيخ صفيحكومت اخال

ازه داد كه به ت ايران گسترد و به سرجنبانان داخلي و مدعيان خارجي اجهاي پهناور فال سرزمين

  9!ادعا بكوبندكوس ، از هر گوشه سربلند كنند و هاي گوناگون بهانه

خصيب ، روس ها تمام هالل  از خاك كشورمان را اشغال نمودندها يك سوم عثماني  

م آن قسمت هايي كه امروز  بخشي از  و بندر گز و تماهرادفقاز تا آشوجغرافيايي را از در بند ق

همچنين كشورمان شاهد يك شورش داخلي از طرف  10.آذربايجان و گيالن است گرفته بودند

ن شرايطي بود در چنا 11.رمان فرمانروايي پيدا كرده بودندافغانها بود و آنها در بخش هايي از كشو

  . كه نادر به پا خاست

خالل سه جنگ تندروهاي قندهاري و غلزايي را در  ،12نادر پس از سركوبي ابداليان هرات  

تار و مار ساخت و تهماسب را بر  15و مورچه خورت 14 و خواررهسرد ،13مهماندوست: مهم

سرانجام نادر در ركاب شاه تهماسب صفوي كار افغانها  16.ختگاه اجدادي خويش مستقر گردانيدت

، به اطاعت آوردند ه هيچ حكومتي سر فرود نمياو مردمي را كه ب 17.را در زرقان فارس يكسره كرد

شان تلقي داشت تا اقتدار و شكوه ايران را اقتدار و شكوه خودحكومت مركزي درآورد و آنها را وا

، يك سال وقتش را براي تمكين تي نادر موقع بازگشت از هندوستانح. كنند و اين اتفاق افتاد

  18.دافغانها صرف كرد و كل افغانستان را تسخير كر

 تاريخي كه با ما از دو هزار و چهار صد سال پيوستگي ،النهرين بخشي از توجه نادر به بين  

جويي اشرف افغان و همراهان او فراغت  نادر چون از فتنه. ه ايم، معطوف شدعظيم مدني داشت

، و تا قبل از پايان سال كردعزم قلع و قمع تركان را )  هجري قمري1142جمادي الثاني(يافت 

، ري طي چند حركت جنگي سريع و دقيق، صفحات خوزستان، لرستان هجري قم1142

 1143، و در بيست و هفتم محرم سال است را از وجود قواي اشغالي پيركرمانشاهان و كردستان
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هاي مكرر  خبر پيروزي 19».كشي نمود اسيران رومي را وادار به ارابه«  آزاد وراهجري قمري تبريز 

اي شد تا دولت   روس ها را نيز موجب آمد و وسيله، خرسنديثماني در اين زمانرتش عايران بر ا

، به ارتش  تركهاة آن به وسيلةا پس از تخلياي عمل كند كه شهر اردبيل ر روس به صورت واسطه

  20.ايران تحويل دهد

و با سپاهيان عثماني در نزديكي  21النهرين شد  هجري قمري عازم بين1145 در سال نادر  

 ايران تنگ ، عرصه بر سپاهبراي فرمانده و ارتش ايران نداشتامره مصاف داد ولي يمن خوشي س

م و عزم آهنين و خردمندي، صمياما نادر اين شكست را به نيروي ت. و به شكست منجر گرديد

پس از دو  ،22جاي نظامي خود هبه هر حال او با پندگيري از غرور و اشتباه ناب. سريعا جبران كرد

 1146 نبرد در جمادي االول . ه گردانيد و به جنگ تركان بازگشت ارتشي ممهد و مكمل آمادماه

شهرهاي حله، سامره، نجف، .  و شكست قطعي تركها پايان يافتبه سود ايرانهجري قمري 

غداد ، كركوك و ديگر عتبات عاليات به تصرف ايران در آمد و بكوفه، كربال، سلمانيه، موصل

نادر را از تعقيب سياست هاي نظامي  ،23 مشكالتي كه پيش آمدةاما به واسط. محاصره گرديد

آن خويش بازداشت و ناگزيرش ساخت كه با حاكم بغداد معاهده اي منعقد كند كه به موجب 

  24.، خارج شوندطي ده سال اخير اشغال كرده بودند، كه عثماني ها از تمامي خاك ايران

 قفقاز از ة منطقي قمري به قصد آزادي مناطق اشغال هجري1147نامدار افشار در سال   

بخش . چنگال عثمانيان عازم آن ديار گرديد و در ربيع االول همان سال شروان را متصرف شد

 ارتش ايران ةديگر سپاه نادر تفليس را آزاد نمود و با استعانت روس ها گنجه نيز به محاصر

 ميالدي در دشت بغاورد و 1753 ژوئن  هجري قمري در1148نبرد اساسي در محرم . درآمد

 ص قفقاز به كلي شكست و كمي بعد نيز قارةمحل آق تپه رخ داد كه سپاه عثماني مستقر در منطق

قمري  هجري 1148 بدين ترتيب تا رمضان .) هجري قمري1148جمادي االول (مسخر گشت 

، مرزهاي كشور  روسهاةد به وسيلبنباكو و درسراسر قفقازيه به زير نفوذ ايران در آمد و با استرداد 

  25.رسيدهجري قمري  1134در غرب و شمال به حدود طبيعي فالت ايران و حد خود در سال 

ايجاب مي ، حدودي كه فالت ايران نادر مي خواست ايران را به حدود تاريخي اش برساند  

 كوب كردن، و سرراسر ايرانبر اين اساس پس از بيرون راندن تركها و روسها از س. كرد
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 آرامش و امنيت به مردم مملكت، در ةادهاي داخلي افغانان غلزه و ابدالي و استرآباد و اع شورش

 براي رفتن اي ، بهانهار به حال طبيعي خود در آمده بود، جز در قندهكه مرزهاي قطعي كشور حالي

 را بعد از پانزده ماه ، قندهارتن به هندوستانقبل از پرداخ نادر مقدمتاً 26.به هندوستان پيدا كرد

در آورد و به دنبال حوادث به تصرف )  هجري قمري1150ة حج تا ذي1149شوال(محاصره 

  . ، بلخ نيز تسخير شدقندهار

ة امپرياليسم حكم  لغت ويژاستعماري به آن شكل كهر در تسخير هندوستان اصالً مطامع ناد  

آن بخش از هند : شتهند چند خواسته داشاه پادشاه گوركاني او از محمد. كند، در سرش نبود مي

، دولت هند را سر عقل بياورد كه رفتارهاي متعادلي ايران بود، به ايران ملحق كندرا كه متعلق به 

 ،مناسبات دو كشور ايران و هند را دو مرتبه بر نهج اصول سر حدي رو به راه كند ،27داشته باشد

 خودش هم چيزي دست و پا ةخزانلبته براي سپاه و ، و ارا در زير يك پرچم واحد نگه داردايران 

البته خرابي اوضاع مملكت هندوستان و غايت عجز و زبوني محمد شاه را نيز بايد به اين . كند

  .عوامل افزون كرد

، يعني تمام فيايي و مرزي جزو فالت ايران بودكه از لحاظ جغرارا نادر آن قسمت از هند   

 براي بخش همچنين، گوييم گرفت و به ايران ضميمه كردن مي قسمتهايي كه هم اكنون پاكستا

نظير و سالمت  بي با خردمندياو . يين كرد كه پيوسته به ايران باشدكشمير، فرماندار مخصوص تع

ذيقعده (بعد از تصرف دهلي. ايت جهانداري كه داشت به هند رفت؛ نه به خاطر جنگنفس و در

و دستور داد به نام شاه محمد گوركاني سكه زدند  ،اندچهل روز در دهلي م ،) هجري قمري1151

فقط از . ادار كرد از شاه محمد پيروي كنندو تاج را هم مجددا روي سر او گذاشت و همه را و

 و روز بعد از عزيمت  به او بدهند، پول و طال و جواهر،هندي ها خواست كه از زيادي اموالشان

  .هر دهلي برپا شد، دوباره كسب و كار در شنادر به ايران

 او. ه مرز هاي مطمئن كشور را بازيابدنادر اين انديشه را از ديرباز به خاطر سپرده بود ك  

و و ننگ هاي تاريخي   آنان بگيردز مغول را اةقصد داشت انتقام شكست هاي دردناك فاجع

كه هم قي تمام آن مناط 28. چنگيز و حتي تيمور را جبران كندمداران اعصار ايرانهاي  فضاحت

، اينها همه قزستان و بخش شرقي قرقيزستان است، قزااكنون به نام هاي ازبكستان، تاجيكستان
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و آن نواحي  شان با فرهنگ بشري و زبان و ادب فارسي را مديون ما هستند مسلماني و آشنايي

ق مناطيابي ما هم هست و ما در آن  يخي ما نيست بلكه حريم حضور هويتتنها حريم حضور تار

وع مري تمام اين مناطق را وادار به خض هجري ق1153نادر در سال . بوده، هستيم و خواهيم بود

كرد و پيوستگي تاريخي ما را به آنها نشان داد و به صورت بارزي براي آخرين بار پرچم ايران را 

كه لذا اين اهدافي بود . ر رودخانه هاي شكوهمندش برافراشتبر روي كوه هاي بلند و در كنا

  . النهر بعد از مطيع كردن افغان ها دنبال نمودءنادر در آسياي مركزي و ماورا

پراتوري ايران نادر در انجام هدف هاي خويش ناگزير از توجه به حفظ سر حدات وسيع ام  

 چونان ،كه در باال ذكر رفت  آنچنان،او با همسايگان مجاور ايران. مان بوددر دريا و خشكي توأ

، روابطي آميخته با فعاليت هاي نظامي در دو سوي كشور قرار گرفته بودندكه عثماني و هند 

، و  اطاعت از امر را بدان تحميل كرد ايران كشيد و نوعيةو تا آنجا كه هند را به زير سلط داشت

 كه به دوران ناخوشي ممتد و عثمانيان را با مجادالت مكرر آنچنان فرسوده و خسته كرد

ة عدم نفوذ نظام و النهر و خوارزم هم كه به واسطءمناطقي مانند ماورا.  كشانيدناپذير عالج

و  ازبك ها و مغوالن ة، كم و بيش به زير سلطي نظامات حكومتي ادوار قبل ايرانپاشيدگ درهم

تاتاران در آمده بودند دگر بار موقعيت تاريخي خود را در درون مرزهاي فالت باز يافتند و با 

و اما اقدامات  29.، پادشاه ايران را به رسميت شناختند حكومتي و شاهياي ظاهريكسب عنوانه

 فارس خليج نظامي نامدار افشار در صفحات جنوبي كشور به ويژه در آبهاي نيلگون -سياسي

، بود و شمالي مملكت اتفاق افتاد، ت متفاوتي از آنچه در صفحات غربي، شرقيماهيت و سنخي

  . به آن خواهيم پرداختكه ذيالً

 توسط نادرشاه افشار مربوط به سال فارس خليج نيروي دريايي ايران در ة اوليةتشكيل هست  

 بعد از عدم فارس خليجسيس نيروي دريايي در در تأعزم نادر .  هجري قمري مي باشد1145

 هجري قمري مي باشد كه براي بيرون راندن 1145موفقيت او از تصرف بغداد و بصره به سال 

گرچه در زمان انحطاط . كشي كرده بودي به آن منطقه لشكرالنهرين تاريخ ة بينمنطقعثمانيان از 

اما گرفتاري عمده اي كه .  تا حدي ضعيف شده بودفارس خليجر  صفويه تسلط ايران بةسلسل

، بر  هجري قمري وجود نداشت1145ا سال  شود تفارس خليجباعث دل مشغولي نادرشاه در 
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، شمالي و شرقي كشور را و خيالي آسوده تثبيت مرزهاي غربيخاطر همين اساس نادر با فراغت 

 كه فارس خليجنادر نيك مي دانست كه حضور ميهمانان غربي در . اولويت اول قرار داده بود

، ، و در اين مقطع زماني نيز راه پيدا كرده بودندآنجاه همزمان با ظهور قدرت صفويان در ايران ب

ت و جسارت پيدا نموده ئ جر،در بصره يروهاي عثماني مستقرهاي انگليسي به ن كمك كشتي

اي را براي  ، و در آينده مشكالت عديده صف دشمنان ايران زمين قرار دهندبودند خود را در

، دست به اقدامات و تدابير الزم متناسب با  فراهم نمايندفارس خليجگاهبانان مداران و ن ايران

  .مقتضيات موجود زد

ي چون بر آسياي تركان عثمان.  اقدامات، ذكر نكاتي چند الزم استن به اينقبل از پرداخت  

، ، طرق ارتباطي ايران با دنياي پر تحرك غرب را به روي مردم اين كشور بستندصغير تسلط يافتند

 ،مانع از هر گونه تداخل مدني در ميان اقوامي كه قرنهاي طوالني با يكديگر تماسهايي داشتند و

ني پس از سقوط قسطنطنيه بيشتر صراحت و اهميت يافت و اثرهاي دراز مدت اين مع. شدند

به حقيقت دنياي غرب پس از ركودهاي طوالني . قطع روابط معنوي و مادي را آشكارتر گردانيد

هاي جهالت قرون گراي آن براي زدودن غبار  و واقعتكان سنگيني خورد و پيشاهنگان پر تالش

اما . ، فعاليت هاي مداومي در پيش گرفتندهاي جديدانداز  و چشمها بر دنياوسطايي، و دستيابي

نه  وابط و تغييرات دنياي متحول آشنا نشان دادند و نه خود را با ض،تركها در خالل چندين سده

هاي ديگر چون ايران راه به سوي شناسايي وجوه مثبت سرزمين هاي مترقي گذاشتند كه كشور

ت ان خود به سوي صفحايزمينتا آنجا كه پاي باختر، ازكندغرب و درك اسلوب تعالي آنها ب

استثمار و ، و وامشان براي تسخير مناطقالد ناپذير و علي خاوري گشوده شد و مجاهدات تكلف

  .ي به همراه آورديآگاهيها استعمار آنها بيش و كم

 خاصه مقطع زماني مورد بحث، حائز آنچنان وسعت و فارس خليجحضور اروپائيان در   

اعتباري نيست كه فرضا از آغاز قرن نوزدهم ميالدي پيدا كرد و اگر روابط با دولت تزاري را كه 

 را در آسياي مركزي جستجو اندك اندك به مرزهاي ايران نزديك مي شد و جاي پاي بزرگتري

فا  صرفارس خليجي چون انگليس ، فرانسه و هلند در هايروابط ايران با دولت ،كرد، كنار بگذاريم مي

دليل اين امر را بايد بيش از همه در آن دانست كه هنوز غرب به آن . مي توان اقتصادي تلقي كرد
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تنا به منافع و با اعه سرحدات ايران برساند و آنگاه اندازه وسعت پيدا نكرده بود كه مرزهايش را ب

 مستحق ك و، قدرت هاي مستقر در اين سوي آبها و كوهها را رقيباني خطرنامطامع ديرپاي خود

ترش انظار غربيان به جانب از طرف ديگر هم دو عامل اساسي گس. سرنگوني و ادبار بپندارند

اي در راه  نوز نيم سده، كه پيدايش انقالب كبير فرانسه و متعاقب آن ظهور ناپلئون باشد، هشرقيان

سيا خاصه صفحات جنوبي آان به يرغم برخي تجاوزات باخترزمين نهايت اينكه علي. مانده بود

ايران زمين زبانزد خاص و عام كارايي دالوران  و قهرماني و شهامتسطوت ، هنوز فارس خليج

  .آور مي نمود ان به نظر رسد، دشمني قوي و ترس، و بيش از اينكه طعمه اي آسبود

، تسخير آسياي مركزي و شكست هاي مكرر عثماني باعث شده بود كه شهرت فتح هند  

 قدمهاي خود را از مرزهاي تجاري فراتر نگذاشته و فارس خليجستقر در ي ميهماوردهاي اروپا

، در لباس نمايندگان اقتصادي و سياح به ايران آمدندي هم كه جسته و گريخته در انجاسوس

، پادشاه ايران را براي شناسايي بيشتر المثل لي از اعراب نيافتند تا فيمناسبات سياسي ـ نظامي مح

  30.د و يا به انعقاد قراردادهاي مهم و اعزام هيئت هاي معتبري اقدام كنندكشورشان ترغيب نماين

بحري ايران در بوشهر خاستگاه تشكيل اولين ناوگان دريايي و مركز فرماندهي عمليات   

بان كه از دو تن از صاح (Patna) و (Ruperall)دو كشتي به نام هاي . زمان نادر شاه بود

 اولين ناوگان ةنطفا كشتي ديگري كه فراهم شده بود، ود بهاي جنوب خريداري شده ب كشتي

، نمايندگان كمپاني هند ر اصفهان ، تهماسب قلي خان جالير د،در همين زمان 31.كشور گرديدند

شرقي انگليس و هلند را به خدمت خود احضار و فرمان نادر را داير بر تحويل تعداد كافي كشتي 

ايندگان شركت هاي مزبور به اين علت كه ايجاد قدرت ولي نم. جنگي به ايران ياد آور شد

 تجاري براي خود خطرناك  را هم از نظر سياسي ـ نظامي و همفارس خليجدريايي ايران در 

  32.وجهي به اين درخواست نشان ندادند، تانگاشتند

 كه نادر يالدي م1736/ هجري قمري1147اولين آزمون دريايي ايران در اين زمان در سال   

 اين آزمون دريايي ة صحنقاعدتاً.  قفقازيه بود، اتفاق افتادة منطقغول يكسره كردن كار تركها درمش

 از مدت ها محاصره از پشت سپاهيان ايران بعدهجري قمري  1145بصره بود كه در سال 

 و اين بار نيز به دليل اشتباهات تاكتيكي اميرالبحر ايراني. هاي آن دست خالي برگشته بودند دروازه
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 و فارس ، معبر استراتژيكي ارتباطي خليجاز نيروي عثماني 33»ناوگان انگليسيپشتيباني  «مضافاً

انگليسيها به ،  شركت هند شرقي در بندر عباسةيندطبق يادداشتهاي نما«. النهرين مسدود ماند بين

جالير از قلي خان   درخواست تهماسبةاما با توجه به تجرب 34».اجبار در جنگ دخالت كرده اند

 هجري قمري مبني بر تحويل تعدادي 1145 و هلند در سال مايندگان كمپاني هند شرقي انگليسن

كه ، چرا ترديد كرد مي توانفوق ، بر قول ن و استنكاف آنها از اين درخواستكشتي جنگي به ايرا

در رفتن چنين نيرويي پا گ، آنها از ند، همانطور كه قبال نيز اشاره شدشواهد حكم مي ك

 با منافع فارس خليج در هراس بودند و حضور دريايي ايران عصر نادري را در آبهاي فارس خليج

هاي  تمرد نمايندگان كمپاني. دبوكه در اين نقطه از جهان به دنبال آن بودند در تضاد و تقابل خود 

ي و همچنين حمايت ناوگان كمپاني هند شرق» حكم نادري « هند شرقي انگليس و هلند از 

، انديشيدند رغم آنچه خود مي  علي،رفتآن  آنچنان كه ذكر ،انگليس از عثمانيان در نبرد بصره

 مي دانست كه براي اهتمامات و آگاهار ك چون سردار كهنه. قرار نگرفتند» سخط نادري«مورد 

، كه  تسخير بحرين، مسقط و عمانال برايأ، ناگزير با آنها سر و كار خواهد داشت و مبعدي

 عد از سقوط اصفهان كرّ اواخر حكومت صفويان و بةسرجنبانان آن ديار با استفاده از اوضاع آشفت

  35. ميل نامدار افشار رقم زده بودند، استفاده خواهد برداوضاع را خالف ، وي داشتندفرّ و

 ، درمي را تمام و كمال تصاحب كردو اقتدارات عمو ،36نكه به سلطنت رسيدآنادر پس از   

وگان دريايي هايش را در توسعه و گسترش نا ، تالش خودةهاي دريايي گذشت دامة سياستا

 به خدمت در ناوگان ايران ، و از هر طرف به جلب استعدادهايي كه عالقه ادامه دادفارس خليج

هلندي را مبني بر تشكيل ناوگان  37، پيشنهاد سارويو در راستاي اين سياست، پرداخت داشتند

 كه بتواند بر رقيبان تجاري و سياسي ايران از هر جهت تفوق يابد و درياهاي جنوبي نيرومندي

ايي را تسلط ايران  اين تفوق دريةهمچنين سارو الزم. يا را به زير نفوذ ايران در آورد، پذيرا شدآس

  38.دريايي دجله و فرات مي دانست، بندرعباس، مسقط و بصره و راههاي  هرمزةبر جزير

غازين آن سال آ ةفرآيند بازيابي افتخارات گذشته و تاريخي اين مرز و بوم كه نقطبر نادر   

تا  هجري قمري زمان تنبيه اشغالگران عثماني و اخراج آنها از صفحات غربي كشورمان بود 1142

هاي  ، از حوزهه گذاشتهاي قطعي شرق فالت ايران صح هجري قمري كه بر مرز1149سال 
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چرا كه .  و درياي عمان ذره اي غفلت نورزيدفارس خليجب شرق يعني  جنوب و جنوژئوپليتيكي

 كه فرمانده عمليات اخير دريايي ،اميرالبحر ايران لطيف خان)  هجري قمري1149(در همين سال 

، بيگلر بيگي خان شيرازي ادر و با استعانت محمدتقي از طرف ن، بصره نيز بودةايران در منطق

 1151 اين عمليات دريايي كه تا سال ةگستر. ان عازم بحرين شديي ايرفارس با ناوگان دريا

، و مسقط مي هجري قمري ادامه پيدا  كرد، شامل راس مسندم، خورفكان، جلفار، بهله، نزوه

  39.شد

اما معضالتي همچون اختالفات  لطيف خان و محمد تقي خان كه نهايتا محمد تقي خان   

و اينكه تا اين زمان نيروي دريايي ايران هنوز  ،40 ميان برداشتاميرالبحر ايران را با خوراندن زهر از

ان كشتي ها نيز ، و بسياري از ناخداي از ابناء وطن را پيدا نكرده بود كافيةفرصت تربيت عد

، ن نداشتنداي به پيشرفت كار ناوگان ايرا ، عرب و هندي بودند كه عالقه، هلنديناراضيان انگليسي

به ماندهان ايراني و امام بحرين مزيد بر علل اخير گشت و نيروهاي ايران و سرانجام اختالفات فر

دالور مردان ايران مجددا پيروزي هجري قمري  1153 تالش سال .ندمراجعت كردناچار به جلفار 

را تجديد نمود كه اين بار نيز شورش بيگلر بيگي هجري قمري  1151هاي عمليات دريايي سال 

  . قبل را براي ايران رقم زدةعليه خود نادر، همان نتيج بر )محمد تقي خان(فارس

 نگارنده به اهداف ،فارس خليج اقدامات سياسي و نظامي نادر در ،متناسب با اين موضوع  

آن تسلط  و د، هدف ديگري را مترتب مي دانن اشاره گرديدآ به وستان كه قبالًنادر از تسخير هند

 كه ،يوش بزرگ هخامنشي در اواخر قرن ششم قبل از ميالدكاري كه دار. نادر بر اقيانوس هند بود

نادر .  مطلوب هم رسيدةدنبال آن بود و به نتيجه  ب،در ابتداي همين نوشتار به آن اشاره شد

 اگر با دو پا حركت كنم دنيا را خواهم گرفت و اين توانايي را ،گفت من با يك پا هند را گرفتم مي

تر شده   سختفارس خليج نيروي دريايي در ةنادر براي توسع ة، ارادبعد از تصرف هند. داشت

اين كشتي ها در بندر .  بيست كشتي را فراهم نمودةات تهيدر همان ايام اقامت در دهلي مقدم. بود

همچنين نادر دستور داد تا در . شتي بر سفاين ايران افزوده مي شدسورت تهيه شد و هر سال دو ك

اي كه آخر عمر نادر  با اين اوصاف مشكالت عديده. ر كندازي دايس ة كشتيبوشهر كارخان

 نيز اثر فارس خليجيران در ، بر اوضاع و احوال نيروي دريايي اگريبانگير ملك و مملكت گرديد
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ولي با تمام اين احوال يك سال پس از كشته شدن وي نيز اين ناوگان حفظ معابر  .گذاشت

ة حمل و نقل كاال و به خوبي بر عهده داشته و واسط در هر دو سو را فارس خليجارتباطي سواحل 

41.زميني ايران بوده استهاي نيرو
 

  

  رويكرد اقتصادي 

 نه تنها و ترقي بود،، در منتهاي شكوه  صفويةزگار آباداني و عمران سلسلبازرگاني ايران كه در رو

وي را بر رنعمت هاي طاليي شرق پر ه دروازه، ككنان ايران، منافع سرشاري داشتبراي سا

، تا  دچار بحران دردناكي شد، اين سلسله با افول كوكب اقبال.پيشگان اروپايي نيز گشود تجسس

ج هاي متعدد داخلي از ، و پيدايش هرج و مر ناواقفان بر احوال ملك و ملتةلبآنجا كه بر اثر غ

  .رونق افتاد

 ثروت در ةبع تازش منا كشور و پيدايةآوازو با گسترش حدود و ثغور و افزايش شهرت   

الحظه شد نادر با به خصوص كه م. ري ايران اعتبار بيشتري پيدا كرد تجايت، موقع نادريةدور

صدد ايجاد وسايل حمل و نقل بر آمد تا هم مرزهاي دريايي مملكت را به جايگاه زيركي بسيار در

  . برخوردار شود،د همراه داشتن برساند و هم از منابع سرشار كه امور بازرگاني با خوآقديم 

 شايد غنايم به دست آمده از  و،هاي نادر در آسيا بهتر است بگوييم همان آوازة لشكركشي  

 و فارس خليجشكيل ناوگان دريايي در هاي شاه براي ت ، و همچنين انديشهكشي هندوستانلشكر

 و هلند، صوص انگليس، فرانسهاي براي ترغيب بازرگانان اروپايي به خ درياي مازندران وسيله

محاله ، ال به نعمت و مكنتبه عالوه كه شهرت قديم كشور. روسيه براي آمدن به ايران بود

، خود كه در اين اوقاتويه را راحت نمي گذاشت، و با اينبريشم و ادجويندگان طال در راه هاي ا

هاي وگانبه برخي از منابع اصلي و اصيل ثروت هاي افسانه اي شرق دست يافته بودند و وجود نا

. را تخفيف داده بود» پل ارتباطي « پيماي بزرگ و شناسايي راه هاي تجاري اعتبار قديمي  اقيانوس

هند و از ه هذا هنوز هم استعدادهاي سرشار مالي كشور وسيعي چون ايران كه از يك طرف ب مع

د  متصل بو به امپراتوري عثمانيجهتي به چين و از سمتي به كشور روس ها و از مرزي ديگر
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مند به كسب و  بود كه نظر هر تاجر فعال و عالقهپذيري مردمش طوري  خواهي و اسراف تجمل

  .كار پر منفعتي را به خويش جلب مي كرد

تجارت از پيش نگاه شاه «:نويسد  و ستد، ميباب اعتناي وي به داد  يكي از معاصران نادر من  

 يكي از منابع اصلي ثروت و سعادت كهبود كه برعكس كامال اعتقاد داشت نادر نه تنها دور ن

 در اين برهه از فارس خليج ة نظامي ايران در منطق-قدرت سياسي 42».اياالت مختلف ايران است

، بلكه قدرت هاي تجاري طور كه در باال نيز مالحظه گرديد، نه تنها نافذ و فائق بودزمان همان

در وي اهداف سياسي ـ نظامي نادر  را نيز اجبارا و ضرورتا به سمت و سفارس خليجموجود در 

، هلندي ها و  نيز مشاهده گرديد انگليسها قبالًهمانطور كه.  آبي حساس كشانده بودةاين حوز

.  شدندفارس خليج به سود ايران در  جنگي درياييخدمات شاياني در عملياتمنشأ فرانسوي ها 

 ، در سياست هاي بحري ايران حكم نادري نيز بر آن قرار گرفت كه به پاس خدمات آنهامضافاً

  . گشوده شودآنها در كشورمانباب تجارت نيز براي 

، گترراحث تجاري دريايي با افراد بزالبته در اين زمان وضع ايران شبيه اطفالي است كه در مب  

 ةناپذير و مجاهد رغم همت خستگي خيزند كه علي تر از خود به رقابت برمي تر و مجرب جثه قوي

 يالبته پشتوانه هاي اصيل چنين عزم راسخ. حمل خطرها و مصائب بسيار مي شوندتفراوان باز م

به سرعت جاي مناسب خود را در رغم همة باليا   مملكت شمرد كه عليةرا بايد امكانات بالقو

  .ورهاي غني و مرفه به دست مي آوردصف كش

برقراري روابط  عبارت بود از فارس خليج ةمناسبات دو كشور انگليس و ايران در حوز  

ة آوردن ماهوتهاي ، آنهم به طور عمده در زميني با ايرانتجاري شركت هاي هند شرقي و مسكو

هاي انگليس و پارچه هاي پنبه اي و كتاني هند به ايران و خريد ابريشم اين كشور و  كارخانه

بار ديگري دربه يكي از طرفين ، نه سفيري از پايتخت در خارج از اين مقوله.  به اروپاحمل آن

لبته براي تسهيل امر داد و ا. ت سياسي شخصي در جايي ضبط گرديده و نه مناسباتاعزام شده اس

، دستورها و ارقامي از شاه، جاي، جاي  انگليسيةپيش اگران زيرك و سياست، سودستدها

گي فارس بيخان شيرازي بيگلر اخلي مانند ميرزا تقي، و حكام درضاقلي ميرزاالسلطنه  نايب
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به صورت امريه هايي براي كارگزاران محلي ايراني بوده و تنها به ولي كليت اين فرمانها . اند گرفته

  .كاالهاي تجاري آنان صادر شده استمنظور حمايت از اتباع بريتانيا در ايران و فروش 

 ةها در اين مقطع زماني هنوز هند را به زير طاعت نكشيده و جز بر محدود انگليسي  

 .ش از هر وسيله اي استفاده كنندا مي براي نگهداري دائ آن پا نگذاشته بودند كه فرضاًكوچكي از

، بدانگونه كه  قديم دست تصرف دراز نكرده بودندةن تاريخ به هيچ بخشي از قارآهمچنين تا 

  . خود را مالك الرقاب آن ناحيه و صاحب حقي در آسيا تلقي كنند

ا زمام امور را يك جا در كف  هند كنار نكشيده بودند تود را ازپاي خ 43همچنين فرانسويان  

داده بود ولي وجود گرچه پرتغال نفوذ قديم استعماري را از دست . وداگران بريتانيايي بگذارندس

 خالي ، به عنوان يك كشور دريايي و متكي بر تجارت خارجي عرصه راپر حوصله 44هلند

. دست گيرد هكند و ميدان را يكباره بسرافرازي ن احساس قدرت و نگذاشته بود تا انگليس در آ

 ةورطو هند بدان ، عثماني  كشورهاي آسيايي و از جمله ايرانمهمتر از همه آن است كه هنوز

ر توان ، بدانسان كه ديگستي كه بعدها شاخص موجوديتشان شد، فرو نيفتاده بودندخطرناك س

  .ست داده باشندبرسرپا ايستادن را هم از د

تعدادي : د در طرحي ساده اينچنين مشخص كردشو ن كيفيت ارتباطات را ميبنابراي  

عد تجاري مملكت ايران گاه و خبير در نقاط مستآنمايندگي خريد و فروش به همت مردماني كار

، بندرعباس و غيره داير شده است و طبيعتا واسطه هاي مبادالت چون اصفهان، رشت، كرمان

. كانونهاي معامالتي قرارگرفته اند مسلمان و مسيحي در خدمت اين كاالها از اهالي ايران اعم از

تعدادي كشتي حمل و نقل كه به توپ ها و ساير تجهيزات نظامي مجهز است تا براي دفاع به كار 

  .، بار مي آورند و بار مي برنده روال سادهآيد نيز در خدمت آنها بود كه ب

  

  نتيجه

 و آخرين كسي بود كه بعد از فروپاشي ساسانيان درصدد توان گفت كه نادر اولين ئت ميبه جر

ين  ااو. كندر دريا براي آخرين بار زنده برآمد تا عظمت باستاني ايران را هم در خشكي و هم د

مرز و بوم بتپد بوم داد كه هركس قلبش براي تجديد واقعيات اين درس را به فرزندان اين مرز و 
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،  هم باشد، قادر خواهد بود در هر زمان و شرايطي،اده نه يك شاهز،زادهحتي اگر يك روستا

 ابيوردي اين نوشتار ةروستازاد .افتخار ايران زمين را مجددا حيات بخشد و پاس بداردگذشتة پر

. آمد كه ايراني وجود نداشت آن برزماني به فكر نجات ايران و بازگرداندن آبروي تاريخي

دند و در چند فرسخي نصف و را در نورديده بپاشاهاي باب عالي صفحات غربي فالت ايران

شهري كه با خون كين آراسته بودند، ، آنها را به كيش خود تظر بودند تا شورشيان همجهان من

ه شبه ، زماني ك بشمار در اجرايي نمودن وصيت پترروس ها با فراغ بال و قدم. هدايت نمايند

وارثان .  يك را گفته بودندةافكنده بود، شمارقاپو سايه  شينان عالين انحطاط و فرومايگي بر كرسي

، تاتاران و اوزبكان هنوز به سنت و راه و رسم پدرانشان در ويرانگران ديروز ملك يعني مغوالن

كه در خشكي روشنايي نيافتند در پي فرزندان قرون سياه . بند بودند  خود پايةاق اهل و عشيرارتز

بخش آنها را بر حسب قضا بر سواحل پر نعمت و امن  ات به دريا زدند و طوفانهاي نجآن ناچاراً

ايران در چنين وضعيتي . ، شرق را در تاريكي فرو برندشرق رساند  تا براي روشن كردن غرب

 آفتاب درخشيدن گرفت و او ةبود كه خورشيد ابيوردي به تدريج از شرق به آسمان ايران تشن

ر طرف در خطر تجزيه و ن زمين كه از چها براي حل بحران ايرار آن واحدكمر همت بست و د

 غربي قدم به حوزه هاي آبي ةخواندنازماني كه ميهمانان . نابودي بود، وارد ميدان كارزار گرديد

 نهادند مقارن بود با ظهور يك حكومت فارس خليججنوب شرق و جنوب كشورمان خاصه 

يت ارضي ايران ت كردند و تمام ها جساري، گرچه پرتغال صفويانمحلي و قدرتمند در ايران يعني

آمدند و  گرفتار ، شاه عباس كبير،، اما به عقوبت يكي از فرزندان اين مرز و بومرا خدشه دار كردند

شاه هر چند پرتغالي ها نبودند اما برادران اروپايي آنها يعني ة نادردر دور.  تنبيه گرديدندشديداً

اينها شاهد انحطاط و . آنها را پر كرده بودندجاي خالي ، انگليسي ها و هلندي ها افرانسوي ه

ز شورش يك قدرت  ا هرج و مرج ناشيةظمت صفويان و دور، قدرت و عسقوط شوكت

 صورت يك فرصت طاليي خودنمايي ، لذا در استراتژي آنها اين بحران بهكوچك داخلي بودند

اقدام نادر در حفظ تماميت حال اين سوال مطرح است اگر .  به آن واقف بودكرد، كه نادر كامالً مي

، مي توان اينطور استنباط نمود كه همان كاري كه  نمي شدفارس خليج ايران خاصه در ارضي

 به هند با اين كشور  سال پس از رفتن نادر17 ميالدي و 1757كمپاني هند شرقي انگليس به سال 
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، فارس خليج دريايي در تشكيل نيروي؟ اما نادر با ادفتا اتفاق نمي ة، در اين خطانجام دادند

 همان رويه و شم ةه و ادام آبي در نطفه خفةدرانه هر خيال باطلي را در طمع به اين خطمقت

بدين شكل نادر هم باب تجارت را با آنها . بلي را در مقابل آنها ترسيم نمودتجاري بازرگاني ق

نبانان و تهديدكنندگان گشود و هم آنها را در خدمت گرفت و در عمليات دريايي براي تنبيه سرج

 ،هاي سياسي برداشت نگارنده از تالش.  استفاده شايان كردةزمين در منطقتماميت ارضي ايران 

 ،ناپذيري اين بخش ، تاكيد بر عدم انفكاك و جدايي و اقتصادي نادر در جنوب كشورماننظامي

انيس و هر شرايطي  فالت ايران كه در طول اعصار و قرون متمادي و در ة از پيكر،فارس خليج

 به لطف ايزد منان و اراده و عزم راسخ ايران ،، هستند و خواهند بودمونس همديگر گرديده بودند
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 بود در اين دوره همچنين . زمينه هاي علمي، دانش و انديشه، فقه، و هنرهاي ملي درخشيدةگرفت و كشور ما در هم

ريزي كرد آن هم در زماني كه خبري  ران اقتصاد پويا و پايداري را پيكه شاه عباس اول براي نخستين بار در تاريخ اي
  .از نفت نبود

پتر كبير كه از گرفتاري هاي مبارزه با شارل دوازدهم پادشاه دالور سوئد فراغت يافته بود، غارت دكانهاي . 10
دان آنها را در شماخي بهانه ساخت و حدود در بند و قسمتي از سواحل حو مت لزگيهابازرگانان روسي به دست  

. 31، ص1331 مشفق همداني، تهران، ة، ترجمنادرشاه ،لكهارت، الرنس. شمالي ايران در درياي خزر را متصرف شد
 وساطت  جانشين پتر و عثمانيان با،كه بين كاترينقمري  هجري 1136 ميالدي 1724 ژوئن 24 ةهمچنين معاهد
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تاثير   رسيدند در تعرض روس و عثماني بيصاحب ايران به توافق منعقد شد و بر سر تقسيم نواحي بيدولت فرانسه 
  .28، ص1369 انتشارات نوين، ة، جلد اول، تهران، مؤسستاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه ،شعباني، رضا. نبود
رمان مي راندند ولي به حقيقت  قومس و قسمت غربي خراسان فافغانان بر اصفهان، شيراز، كرمان، سيستان و .11
  .28شعباني، همان، ص. به تمامه تحت تصرف داشتند توان گفت كه حتي اين مناطق را نمي
 .88-89، ص1341، تصحيح انوار، تهران، جهانگشاي نادري ،خان زا مهدي استرآبادي، مير.12

 .96 جهانگشا، انوار، ص؛378، ص1343 عماد، تهران، ة، ترجم صفويهةانقراض سلسل ، لكهارت، الرنس.13

  .96 جهانگشا، انوار، ص؛61، تهران، صزندگي نادرشاه ، الرودي، حبيب اهللا.14
، به اهتمام ملك دين محمد، چاپ جهانگشاي نادري ،خان رآبادي، ميرزا مهدي نقل از است47 شعباني، همان، ص.15

 ة، ترجمزندگاني نادرشاه ،هان وي، جانس. 54كهارت، نادرشاه، صل. 102، ص1921 دين محمدي، الهور، ةمطبع
  .61، ص1346دولتشاهي، تهران، 

، تهران،  ناصريةفارسنام ،فسايي حاج ميرزاحسن. 107 به نقل از جهانگشاي نادري، ص47 شعباني، همان، ص.16
  .167ص
، با مجمل التواريخ پس از نادر ،شاهانگلستانه، ابوالحسن بن محمد امين وزير كرمان. 56 لكهارت، نادرشاه، ص.17

  .80العابدين كوهمرادي در تاريخ زنديه، به اهتمام مدرس رضوي، تهران، ص ذيل زين
 1919 بلكه تقريبا از سال ،لفظ افغانستان، آن زمان به اين نحو كه حاال به كل اين كشور تعلق مي گيرد نبود .18

  . آن مناطق اطالق شدة پيدا كرد و عنوان افغانستان به همميالدي بود كه افغانستان از انگليس استقالل
  . 169، صفارسنامة ناصري. 19
  : به نقل از71 شعباني، همان، ص.20

Lockhart, L., Nadir Shah a Critieal Stad based Mainly upon Contemporary Sourees, 

London, 1938. 
  .بود)  طهماسبةعباس سوم فرزند هشت ماه(وي در اين زمان نادر مقام نسابت سلطنت پادشاه صف.21
 بريتانيا، لندن، به ة موزة خطي كتابخانةالتواريخ، نسخةزبد:  به نقل از محمد، محسن80 شعباني، همان، ص.22

  ..or.34.98ةشمار
 .كم وقت كهكيلويه مي باشدا ح، منظور طغيان محمدخان بلوچ.23

  .Nadir Shah.p.70-72 به نقل از80 شعباني، همان، ص.24
با مسرت بسيار، ) روس و عثماني( بيگانگان ةمردم قفقاز پس از سالها تحمل سلط. 179 ناصري، صة فارسنام.25

  . Nadir Shah . pp.90 - 92نقل از  به  84ص همان، شعباني، . مقدم فاتح نامدار خود را پذيرا شدند
 ملت خود را پادشاه ةكند با مراجعه به راي تود هجري قمري و قبل از آنكه عزم هندوستان 1148نادر در سال  .26

خوبي توانسته بود كه نقش تاريخي خويش را به عنوان  هاو تا اينجا ب. گذاري نمود ايران خواند و در دشت مغان تاج
  .فرزند صميمي مملكت ايفا كند و غرور ملي عناصر ايراني را به آنان بازگرداند

اني به سرزمين هندوستان وقعي  مكرر نادر مبني بر جلوگيري از فراريان افغمحمد شاه گوركاني به خواسته هاي .27
 .نهاد نمي

 ميكلوخوماكالي، جلد سوم، ة، با مقدمنامة عالم آراي نادري ، شعباني، همان، به نقل از محمد كاظم وزير مرو.28
  .57-60، ص1960مسكو، 

  .539-540دوم، ص، جلد نامة عالم آراي نادري شعباني، همان، به نقل از .29



 

  

245   توسط نادرشاه افشار فارس سيس نيروي دريايي ايران در خليجأچرايي ت

شعباني، همان، . 151، ص1293، چاپ جهانگشاي نادري ،خان به نقل ازاسترآبادي ، ميرزا مهديشعباني، همان، . 30
  .413-414، جلد اول، صعالم آراي نادري ةبه نقل از نام

Gombroon s Diary Reports on 2: ، به نقل از410 شعباني، همان، ص.31
nd

/Bth December.1734  
  .م1734، نوامبر 21 و 10همان يادداشت، گزارش: ، به نقل از411شعباني، همان، ص .32
  Nadir Shah.p.92-94:، به نقل از لكهارت411 شعباني، همان، ص.33

  .411ص.  همان.34
مي نويسد كه به صالح شركت نبود كه نادر ،  Nadir Shah.p.284:ه نقل از لكهارتب، 411 شعباني، همان، ص.35

  . داشته باشدفارس خليجيايي نيرومندي در نيروي در
 .25پاورقي . ك. ر.36

37. Sarauاين شخص از كمپاني هند شرقي كشورش ناراضي بود، و از سواحل ماالبار به ايران آمد ، .  
  :، به نقل از412 شعباني، همان، ص.38

Moginie, Daniel L., illustre paisan ou memoires et avantures de Daniel Moginie ou se 

trouvent plusieurs particularites anecdotes des dernieres revolutions de la perse et de l 

Indoustan et de regne de Thamas Kouli Kan. Lausann.1744.p.179-180.  
 ايام ياد كرده كه  التفاتات مخصوص نادر به فرانسويان در همينز، اان معاصر نادرنابر ادعاي يكي از مورخب .39

به ،  413  ص ، همان،شعباني.  ها استفاده نموده استمحتمال نادر به نحوي از مساعدت جهازات جنگي فرانسوي
  :نقل از

Auteur, Inconnu, Histoire du Schach Nadir Roi de Perse cidevant Thamas Kouli Kan. 

Ecrite sur les memoires les plus certaines et les plus autentiques, Geneve 1744, p.117-

118. 
خان شيرازي از دريانوردي اطالعي نداشت و نيز تحمل نمي كرد كه ديگران به نادرشاه از او پيشي  محمدتقي .40

  .گيرند
 .Nadir Shah.p.221-222:ه نقل از لكهارتب، 415 شعباني، همان، ص.41

  : ، به نقل از417 شعباني، همان،  ص .42
Auteur, Inconnu, Histoire du Schach Nadir Roi de Perse cidevant Thamas Kouli Kan, 

Ecrite sur les memoires les plus certaines et les plus autentiques, Geneve 1744, p.117. 
هايي نيز به هلندي ها بر عكس انگليسيها از مساعدت دريايي و نظامي با ايران چندان دريغ نمي ورزيدند و كمك. 43

 استعماري تجارتشان برد و وسعت قمنظور تقويت قواي بحري ايران نموده اند و همچنين به علت نداشتن سواب
  . بيشتري نسبت به ساير رقيبانش داشت

 صفويه داشتند، اما به علت شورش داخلي پايان حكومت ةرغم آنكه مراودات خوبي با ايران دور  فرانسويان علي.44
د از سقوط اصفهان و همچنين گرفتاريهايشان در اروپا نه تنها در عرصه هاي رقابتي تجاري در صفويان و بع

  . نادري عقب ماندند، بلكه به مرور  مقام خود را نيز از دست دادندة با برادران  اروپائيشان در دورفارس خليج

  

  منابع
 .1341ان، ، تصحيح انوار، تهر جهانگشاي نادري،خان  استرآبادي، ميرزا مهدي-

  .1346 آذرنوش آذرتاش، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ة، ترجمفتوح البلدانابن يحيي،   بالذري، احمد-
   .1311، تهران، انتشرات مطبوعات، 1، جلدايران باستان ، پيرنيا، حسن-



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط246

  .1369ات نوين،  انتشارة، جلد اول، تهران، مؤسستاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه ، شعباني، رضا-
  .، تهران ناصريةفارسنام ،حسن فسايي حاج ميرزا -
العابدين كوهمرادي در  ، با ذيل زينمجمل التواريخ پس از نادر ،گلستانه، ابوالحسن بن محمد امين وزير كرمانشاهان -

  .تاريخ زنديه، به اهتمام مدرس رضوي، تهران
  .1372محمد معين، تهران، انتشارات علمي فرهنگي،  ة، ترجمايران از آغاز تا اسالم ، گيرشمن، رومن-
  .، تهرانزندگي نادرشاه ،الرودي، حبيب اهللا -
 .1343 عماد، تهران، ة، ترجم صفويهةانقراض سلسل ،لكهارت، الرنس -

  .1331 مشفق همداني، تهران، ة، ترجمنادرشاه ، لكهارت، الرنس-
، تهران، انتشارات اشرفي، ) اقوام و پادشاهان پيش از اسالمدر تاريخ(ايران در عهد باستان ، مشكور، محمدجواد-

1369.  
 پژوهشگاه علوم ت عباس زرياب، تهران، انتشاراة، ترجمتاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان ، نولدكه، تئودور-

  .1378انساني و مطالعات فرهنگي، 
  .1346 دولتشاهي، تهران، ة ترجم،زندگاني نادرشاه ،هان وي، جانس -


