
  

  

  

  

  

  فارس خليجنيروي دريايي ايران در 

  )از قرن دهم ميالدي تا پايان دوران قاجار (

  

  وغ روحاني شهركيفر

  شناسي دانشجوي دكتري ايران

  

  

  مقدمه

 اهميت و رونق فارس خليجدر دوران حكومت ساسانيان، ايالت فارس و همچنين شهرها و بنادر 

اخلي ايران متصل بودند و كاالهايي كه از شرق مي اين بنادر اكثراً به شهرهاي د. زيادي يافتند

  .آوردند به اين شهرها وارد مي گرديد

 توسط ساسانيان از ابتدا آشكار بود و از آغاز فارس خليجاهميت در اختيار داشتن   

نشين  نشين و عرب  سوم ميالدي، بنادري در هر دو سوي ايرانيةگيري اين سلسله در سد شكل

 ساسانيان و دو ة در دورفارس خليجويليامسون، آندريو، تجارت ( .ه بود ساخته شدفارس خليج

  ).142 -151 ص، 1351، 10 و 9هاي  شناسي و هنر ايران، شماره قرن اول هجري، باستان

با آنكه دليل ساختن اين بنادر و دژها آشكار نيست، احتمال دارد كه ناوگاني ساساني در اين   

ه جز چند گزارش اندك، اشاره اي به نيروي دريايي ساسانيان نشده اماكن مستقر شده باشد، زيرا ب

   ).251 -255 ص، 1350، تهران، 1رائين، اسماعيل، دريانوردي ايرانيان، ج  (.است
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از آثار اندكي كه حكايت از وجود نيروي دريايي يا وجود دژهاي نظامي در برخي از بنادر   

اي يك دژ نظامي ساساني در سيراف اشاره نمود كه  مي كند، مي توان به بقايفارس خليجايراني 

  . اسالمي دراين منطقه مشاهده شده استةشناسي، در زير شهري مربوط به دور طبق شواهد باستان

 ساساني بندرگاه بوده يا نه، اگر بپذيريم كه ةاگر چه آشكار نيست كه سيراف در اواخر دور  

ل زياد همچون مركزي براي رسيدن به رفت و آمد اين شهر تنها محلي نظامي بوده است، به احتما

سيراف عصر ساساني . كرده است  عمل ميفارس خليجاي تأمين امنيت هاي دريايي و جايگاهي بر

 اسالمي به بندري تجاري تبديل مي ةسازد، در دور كه به عنوان پايگاهي نظامي خود را نمايان مي

. يراف به عنوان بندري پررونق ياد شده استق از س235براي نخستين بار در حدود سال شود و 

 بالذري ةاين اشار. كند  ساساني در ضمن فتوحات مسلمانان اشاره ميةبالذري نيز به گشودن قلع

 و بنادر آن نيروي نظامي متشكلي فارس خليجكند كه در هنگام هجوم اعراب به ايران، در  ثابت مي

ل يكي از مورخين اسالمي در نوشته هاي خود تحت عنوان نيروي دريايي وجود نداشته كه حداق

 - در حديث ديگرانفارس خليج(به درگيري آنها با نيروهاي عرب مهاجم اشاره اي كرده باشد 

 -103 ص، 1386شناسي، تهران،  مجموعه مقاالت، به كوشش امير هوشنگ انوري، بنياد ايران

102.(  

 دوم قرن هفتم ميالدي، ة آغاز نيمبه همين داليل است كه همزمان با سقوط ساسانيان در  

عربهايي كه به بحرين و عمان حمله كرده اند خيلي راحت موفق شده اند كه تقريباً بر سراسر 

 خالفت ةبدين ترتيب در تمام دور. مسلط شوند) عمان( و درياي مكران فارس خليجكرانه هاي 

  .ي خلفاي عرب بوده است سياسي و نظامةخلفاي راشدين و خلفاي اموي اين مناطق تحت سيطر

 چنداني به تجارت دريايي نداشته اند؛ اگرچه بعدها، پس از فتوحات ةخلفاي اموي، عالق  

در زمان  .برداري شد گذاري كرده بودند، بهره  مسلمانان در ايران، از الگويي كه ساسانيان پايهةاولي

شدند اداره  ت منصوب ميخلفاي عباسي نيز اين مناطق را والياني كه به فرمان دستگاه خالف

 را به خاندان ايراني سهل واگذار فارس خليجكردند؛ از جمله مأمون حكومت سواحل شمالي  مي

  .كرده بود
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 حكومت بنادر و جزاير اين ة سوم قمري و همزمان با حكومت صفاريان، ادارة سدةدر ميان  

 ديلمي ةق عمادالدول323سال تا اينكه در .  صفاريان به ويژه عمروليث صفاري بودةمنطقه به عهد

عضدالدوله ديلمي هم عالوه بر اينكه شهر سيراف را .  هرمز تسلط يافتةبر سواحل و جزاير تنگ

 مسندم ةتصرف نمود و نام آن را به فيروزآباد تغيير داد، به عمان لشكر كشيد و تمامي شبه جزير

  .فعلي را تصرف كرد

به ايران، در اين منطقه از همين دوره آغاز  سازندگي، بعد از حمله عرب ةنخستين مرحل  

 ة حكمراني معزالدولةآل بويه در دور.  سال اين منطقه را اداره مي كردند120آل بويه به مدت . شد

 عمان را كه از آبادترين نقاط جنوبي بود، متصرف ة، جزاير بحرين و منطق)م965/ ق354(ديلمي 

نظيري   زمان، بندر سيراف رونق بازرگاني كمدر آن.  فارس كردندة خطةشدند و آن را ضميم

داشت و غالب جغرافيانويسان مسلمان، از جمله ياقوت حموي، به وصف آباداني و شكوهمندي 

 و مركز فارس خليجدر همان زمان، بصره نيز يكي از بندرهاي معتبر شمال . آن خطه پرداخته اند

تكميل . (مي رفت و شهرت فراوان يافته بودالنهرين به شمار   بينةتجارت مسلمانان و اعراب منطق

  ).38 -39 ص، 1380، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، فارس خليجهمايون، ناصر، 

 فارس بود، تا اينكه در اين ةضميم) امارت عمان( هرمز ةق، سواحل جنوبي تنگ456تا سال   

هاي شمالي و  كرانه  بر كرمانةسال قاورد سلجوقي، والي كرمان، بر آل بويه غلبه يافت و سالجق

 كرمان بود و ةق جزو قلمرو سالجق583 ابوموسي تا سال ةجزير.  هرمز مسلط شدندةجنوبي تنگ

  .كردند  كرمان بودند، آن را اداره مية سالجقةكه سرسپرد) بني قيصر(ملوك كيش 

 هرمز ة جزاير و سواحل تنگةبا چيرگي ملوك هرموز بر ملوك كيش، اتابك سعدزنگي ادار  

 عطفي در تاريخ ةروي كار آمدن ملوك هرموز نقط). ق626(واگذار كرد » ملوك هرموز«ا به ر

ق دوازده نفر از اين خاندان 641 تا 450از سال . آيد سواحل و جزاير جنوبي ايران به حساب مي

  .به حكومت رسيدند

هرمز كهنه را آمدند و سپس ) ميناب فعلي(االصل بودند كه از عمان به موغستان  اينان ايراني  

آخرين .  قلمرو فرمانروايي خود پرداختندةدادند و به بسط و توسع مركز حكومت خود قرار



 

  

  فارس مطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خليج202

/ ق641الدين محمد است كه تاريخ وفات او را سال   ملوك قديم هرموز شهابةپادشاه از سلسل

  . ذكر كرده اندم1243

نام ملوك جديد هرموز ياد به بعد، با ) محمود قلهاتي(پس از آن از سيزدهمين پادشاه هرموز   

بندي مشخص نيست، اما شايد از آنجا كه محمود قلهاتي شكوه و اعتبار  علت اين تقسيم. كرده اند

در دوران فرمانروايي ملوك . ملوك هرموز را مجدداً احيا كرده اين نام به او اطالق گرديده است

هرموز گاهي زير نظر حكمرانان ملوك . هرموز شهر هرمز كهنه بندرگاه پررونق ايالت كرمان بود

اما   كرمان بودند و خراج خود را به آنها پرداخت مي كردند،ةفارس و گاهي نيز زير نظر سالجق

 هرمز، ةتنگ  زعيمي، غالمرض، (.زدند استقالل مي دم از غنيمت مي شمردند و فرصت را گاهي نيز

  ). 46 -47 ص  ،1381 تهران،  دفتر پژوهشهاي فرهنگي،

عيت تا دوران ايلخانيان مغول نيز ادامه داشت و اينان در اين زمان خراج خود را اين وض  

  .براي ابوسعيد، ايلخان مغول مي فرستادند

در پي گسترش قلمرو ملوك هرموز، آنها بر كيش، قشم، هرموز، الرك و سواحل و جزاير   

مسقط، بحرين، امارات ، از جمله بخشهايي از عربستان، عمان، فارس خليج شمالي و جنوبي ةحاشي

در ( تا داراب فارس خليج شمالي ةو در حاشي)  جنوبيةدر حاشي( عربي فعلي، قطر فعلي ةمتحد

 ةحاشي. در غرب مسلط شدند)  فعليةبندر لنگ(و آنجا ) در شرق(و سيستان و بلوچستان ) شمال

 هرمز، دفتر ة تنگزعيمي، غالمرضا،. (گويند جات مي شمالي قلمرو ملوك هرموز را اصطالحاً سبعه

  ).45 -49 ص، 1381پژوهشهاي فرهنگي، تهران، 

در پايان قرن هشتم قمري سپاهيان امير تيمور به شهرهاي همجوار هرموز كهنه يورش   

اقتداري، احمد، آثار شهرهاي (آوردند و هفت قلعه را در آنجا تسخير كردند و همه را سوزاندند 

  ).575، ص 1348رياي عمان، انجمن آثار ملي، تهران،  و دفارس خليجباستاني سواحل و جزاير 

 و استيالي آنها بر فارس، ملوك هرموز خراج ساليانه  گيري حكومت آق قويونلوها با شكل  

كردند، اما پس از مرگ اوزون حسن، ملوك هرموز از پرداخت خراج  را به آنها پرداخت مي

از امراي خود به نام خليل موصلو را، به خودداري كردند، از اين رو بايسنقر آق قويونلو يكي 

  . هرمز برسدةاما او به دليل نداشتن كشتي نتوانست به جزير. هرموز فرستاد
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 ةبا روي كار آمدن صفويه دور. بدين سان ملوك هرموز استقالل نسبي خود را حفظ كردند  

ل صفوي براي چنين مي نمايد كه زماني كه شاه اسماعي. جديد زمامداري ملوك هرموز آغاز شد

سركوبي سلطان مراد آق قويونلو به همدان رفت و از آنجا به شيراز لشكر كشيد ملوك هرموز 

  . اطاعت صفويه را گردن نهادند

 روشن است اكثر تحوالتي كه پس از سقوط فارس خليجكه بر آشنايان سرگذشت  به طوري  

 و جنوبي آن به وقوع پيوسته  و مناطق شماليفارس خليج اعراب به ايران در ةساسانيان و حمل

ريشه در مسائل تجاري و بازرگاني داشته و جنگ و جدالها و جا به جايي قدرتها نيز فارغ از 

درگيري هاي دريايي بوده و اغلب در خشكي و توسط نيروهاي زميني صورت مي گرفته است و 

يران حكومت كردند از دوران صدر اسالم تا دوران صفويه هيچكدام از قدرتهايي كه بر كشور ا

به هيچوجه حتي داراي تجربه و امكانات ) بجز آل بويه و آنهم بصورت بسيار ابتدايي و محدود(

نبردهاي دريايي نبودند چه رسد به اينكه بخواهند نيروي دريايي داشته باشند؛ زيرا تاريخ نشان 

ندگي در باديه و تهاجم و  زيادي نداشته اند و بيشتر با زةداده است كه اعراب نسبت به دريا عالق

رفتند  پيش مي بود، صحرا كه زمين و آنجا تا در دوران فتوحات نيز. غارتگري بياباني آشنا بوده اند

، دفتر پژوهشهاي فارس خليج   ناصر، تكميل همايون، (.كردند اما با رسيدن به دريا توقف مي

  ). 39 ص  ،1380فرهنگي، تهران، 

دريا آشنايي بيشتري داشتند، وقتي زمام امور كشور با سقوط يزدگرد از آنجايي كه ايرانيان با   

، بازرگاني ايران تا چين و خاور دور ادامه پيدا كرد و فقط در فارس خليجسوم از هم پاشيد، در 

چنان كه به نظر بسياري از مورخان، دريانوردي .  عباسي، دچار اغتشاش شدة متوكل، خليفةدور

 ساساني است و ةو اقيانوس هند، تداوم منطقي دريانوردي ايرانيان از دور فارس خليجمسلمانان در 

به همين دليل، در اين منطقه بي هيچ ترديدي ايرانيان بودند كه دريانوردي را به اعراب آموختند و 

  ناصر،  تكميل همايون، (.چين آشنا كردند و آنان را با تجارت و داد و ستد با مردم خاور دور

  ). 40ص   ،فارس خليج

در اين روند تجارتي چه بسا اعراب بر ايرانيان پيشي گرفتند به طوري كه دريانوردي  هرچند  

، در فارس خليجاعراب شهرت بيشتري يافت ولي با فرارسيدن دوران رونق مجدد بازرگاني در 
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 و بسياري از امور تجارتي و اجتماعي در تمدن نوين اسالمي، نام هاي فارسي بر روي شهرها

  .بندرهاي موجود باقي مانده و واژه هاي جديدي در قاموس عربي داخل گرديد

 با برداشت هاي گوناگون در فارس خليج ةكوتاه سخن، نزديك به هزار سال مسلمانان منطق  

ديانت جديد به زندگي تاريخي خود ادامه دادند و در تمام اين مدت حكومتهاي متعدد ايراني در 

 قدرت ة ايران را به گونفارس خليجسيادت داشتند و ساكنان جنوبي  فارس خليجسياست عمومي 

سياسي، پايگاه اقتصادي و مركز فرهنگي و حتي ديني پذيرفته بودند و در امنيت نسبي كه در آن 

  .روزگار بوده، زندگي مي كردند

 ادامه فارس خليجاين وضعيت كم و بيش تا دوران صفويه و باز شدن پاي اروپائيان به   

 بيشتر مرهون تعامل بين نيروهاي موجود در آن و فارس خليجت و تعادل نسبي حاكم بر داش

آنچه كه در . ل تجاري و اصوالً زندگي اجتماعي و فرهنگي بودئنگرش شرقي اين نيروها به مسا

 گرديد صرفاً مسلط شدن آنان در فارس خليجنهايت باعث تسلط اروپائيان بر شرق و خصوصاً 

 برخورد و نگرش آنان در مقايسه با شرقيان بود كه اسباب سلطه را به ة بيشتر شيودريا نبود بلكه

  .وجود آورد

آميز نيروهاي   اين تعامل و زندگي مسالمت(.Abu- Lughod, Janet. L)» ابولغد«خانم   

  :  قبل از ورود اروپائيان به اين منطقه را چنين تشريح نموده استفارس خليجود در جمو

شد، اما اين  ثباتي مي  در شرق اگرچه بعضاً دچار رقابتها، هرج و مرج و بيسيستم تجاري  

در دريا نوعي ثبات همواره . افتادند مشكالت در مجموع بطور عمده در مناطق خشكي اتفاق مي

در شرق وجود داشت و بازيگران نظام تجارت بين الملل در دريا به يك نوع همزيستي با يكديگر 

ارت ديگر، هرچهار بازيگر اصلي تجارت در شرق، چيني ها، هنديان، ايرانيان به عب. رسيده بودند

به همين . و اعراب حضور و نقش يكديگر را پس از قرنها داد و ستد به رسميت شناخته بودند

 ثبات و امنيت نسبي از فارس خليج اقيانوس هند، درياي عرب و عمان و نهايتاً ةدليل در حوز

كه هيچيك از بازيگران درصدد حذف ديگري و تسلط كامل  ود، به نحويديرباز به وجود آمده ب

  .خود بر دريا و به تعبير امروزه ايجاد انحصار و مونوپولي نبودند
(Abu- Lughod, Janet. L, Before European Hegmony: The world system A.D. 1250-

1350, Oxford university Press (U.K., 1989), P. 360- 364.) 
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، فارس خليجآيد اين است كه فضاي حاكم بر   باال به دست ميةي كه از مالحظم مهةنتيج  

در غرب، حمل و نقل تجاري در دريا همواره . درست برعكس فضاي حاكم بر دريا در اروپا بود

ساختار ژئوپليتيك در . گونه نبود كه در شرق اين با نوعي همراهي نظامي همراه بود، در حالي

 به گونه اي بود كه نياز چنداني به حضور نيروي فارس خليجنوس هند، درياي عمان و  اقياةحوز

نظامي براي امينت حمل و نقل دريايي نبود و به همين دليل اصلي است كه هيچكدام از 

، قبل از ورود فارس خليجحكومتهاي ايراني و يا حتي حكومتهاي كوچكتر سواحل جنوبي 

 نيازي به داشتن يك نيروي دريايي مقتدر با كشتيهاي جنگي فارس خليجاروپائيان استعمارگر به 

  )Abu- Lughod, Janet.ibid( .احساس نمي نمود

 عطفي در تاريخ ايران، به ويژه مرزهاي جنوبي اين سرزمين ةروي كار آمدن صفويه نقط  

ي يورش ازبكان به مرزها(و خارجي )  جانشينيةمسئل(اينان به دليل معضالت داخلي . است

كنند، لذا از اين  از توجه به مرزهاي جنوبي غفلت مي) شرقي و يورش عثماني به مرزهاي غربي

ل داخلي ئدوره به بعد قدرتهاي برون منطقه اي در مرز جنوبي ايران حضور مي يابند و در مسا

  .كنند كشور دخالت مي

داني جزاير توجه صفويه هرگاه فراغتي مي يافتند به مرزهاي جنوبي، به ويژه عمران و آبا  

 ساساني در قشم كه رو به ويراني نهاده بود، در روزگار ةبسياري از سدهاي دور. كردند مي

  . صفويان مجدداً احيا و مرمت شد

كمي پيش از روي كار آمدن حكومت صفويه در ايران بود كه استعمارگران اروپايي به ظاهر   

شدند؛ اما از همان آغاز، با سود جستن از  فارس خليجبراي تجارت و كسب منافع اقتصادي وارد 

نيروهاي نظامي پيشرفته، راه را براي برقراري سلطه سياسي خود بازكردند به ويژه كه در درون 

، تحوالت اجتماعي و صنعتي رو به گسترش بود و قدرتهاي فني و اقتصادي بدست »ها متروپل«

  .آمده، تسلط بر سرزمينهاي ديگران را ضروري مي ساخت
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  جنگهاي دريايي ايرانيان در دوران صفويه

ثروت و شهرت، عظمت و شكوه هرمز سبب شد، پاي قدرت استعماري جديدي به منطقه باز 

اندازي به بنادر و راههاي تجاري  ها كه در اوايل قرن شانزدهم ميالدي درصدد دست پرتغالي. شود

)  اميدنيكةدماغ(ساحل جنوبي آفريقا و منابع ثروت آسيا برآمده بودند، قصد داشتند با دور زدن 

هاي متعددي   پادشاه پرتغال هيئتم1487/ ق893به همين منظور در سال . خود را به آسيا برسانند

 Pedro de)را به اطراف جهان اعزام داشت كه يكي از آنها به سرپرستي پدرودي كويلهام 

Covilham)وثوقي، (ز هرمز ديدار كرد او نخستين پرتغالي است كه ا.  هرمز رسيدة به جزير

 ةو همين ديدار مقدم) 175، ص 1384 و ممالك همجوار، سمت، تهران، فارس خليجمحمدباقر، 

تاريخ ملوك هرموز ارتباط .  را باعث شدفارس خليج پرتغاليها در ةفتح هرمز و حضور يكصدسال

رن، از قرن ششم تا  هرموز به مدت پنج قةجزير. تنگاتنگي با تاريخ تجارت دريايي ايران دارد

دوازدهم تا هفدهم ميالدي به عنوان پايگاه اصلي و كانون مبادالت اقتصادي و / يازدهم هجري

 و اقيانوس هند نقش مهمي را ايفا كرده است و در واقع تاريخ آن، فارس خليجتجارت دريايي 

 و روشن شدن حيات سياسي. سرگذشت دريانوردي و كشتيراني و آمد و رفت دريايي است

 هرموز در طول حاكميت امراي محلي آن، در برآورد ميزان نقش ايرانيان در ةاقتصادي منطق

  .تجارت دريايي منطقه اهميت بسزايي خواهد داشت

 Alfonso de) يك ناوگان پرتغالي به فرماندهي آلفونسو د آلبوكرك م1507/ ق913در سال   

Albuqureque)هرمز، چندين كشتي ةت به سمت تنگاو پس از حرك.  هرمز وارد شدة به منطق 

اهالي آنجا از بيم جان و زندگي خود . صيادي را در رأس الحد آتش زد و سپس به قلهات رفت

 آلبوكرك قلهات .تسليم شدند ولي حكمران ايراني قلهات، كه شرف الدين نام داشت مقاومت كرد

 مسقط شد و ةنجا روانرا تصرف نموده و عازم قوريات شد و پس از تصرف شهر و آتش زدن آ

در آنجا بسياري از اهالي را گوش و بيني بريد و سرانجام پس از تصرف صحار و خورفكان راهي 

  ). 51-52 ص هرمز، ةزعيمي، تنگ ().ق913/ م1507(  هرمز شد ةجزير

وزير دانا و . الدين كه دوازده سال بيشتر نداشت، پادشاه هرموز بود در اين زمان سيف  

، نيرويي مركب از سي هزار نفر ايراني و عرب و مزدور )خواجه عطار(اجه عطا خردمند او خو
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اما نيروي سي هزار نفري به دليل هراسي كه از نيروهاي پرتغالي، كه مجهز به توپ . تدارك ديد

 كاري از پيش نبردند و به ناچار تسليم شدند و طبق ،رغم كثرت و برتري نيرو و علي داشتند بودند

 منعقد شد، پادشاه هرموز تابعيت پادشاه پرتغال را پذيرفت و تعهد كرد غرامت قراردادي كه

  ).50- 53 ص هرمز، ةزعيمي، تنگ. (جنگي و خراج ساليانه به پادشاه پرتغال بپردازد

 شاه اسماعيل صفوي براي گرفتن خراج ساالنه به ةدر زمان اقامت آلبوكرك در هرمز، نمايند  

ما هرمز را با زور و توانايي گرفته ايم و متعلق به دون «: او پيغام دادهرمز آمد، اما آلبوكرك به 

مهدوي، (» .مانوئل پادشاه پرتغال است و امير هرمز حق پرداخت خراج به پادشاه ديگري ندارد

). 22، ص 1374هوشنگ، عبدالرضا، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، نشر البرز، تهران، 

توان  اين است آنچه مي«: ي گلوله توپ و تفنگ نزد او فرستاد و پيغام داددر مقابل آلبوكرك مقدار

قائم مقامي، جهانگير، اسناد فارسي، عربي و (» .به عنوان خراج و ماليات براي شاه ايران فرستاد

، ص 1354 روابط عمومي و تاريخ و آرشيو نظامي، تهران، ة، ادارفارس خليج هرمز و ةتركي دربار

  .جواب شاه اسماعيل را به مقابله برنينگيختحتي اين ). 39

 نسبتاً كوتاه صورت پذيرفت و دليل اصلي ةو سواحل عمان در يك دور فتح هرموز و بنادر  

فتح توپخانه اي سواحل عمان همراه با . اين پيروزي تفوق كامل توپخانه اي ناوگان پرتغالي بود

  .تصادي و سياسي هرموز وارد ساخت شهرهاي آن، ضربه اي بزرگ بر پيكر اقةويراني گسترد

بر اساس منابع موجود پادشاه هرموز و سياستمداران آن به ويژه وزير مشهورش خواجه   

عطا، تمامي تالش و توان خود را براي دفع مهاجمين به كار بردند اما برتري كامل در تجهيزات 

ن هرگونه مدافعه اي را به  ناوگان پرتغال، امكاةچون و چراي توپخان نظامي و به ويژه قدرت بي

گرفت و كشتيهاي   دريا صورت ميةاز سوي ديگر چون اين حمالت از ناحي. حداقل مي رساند

. محلي صرفاً براي مأموريتهاي تجاري طراحي شده بودند، قادر به مقابله با كشتيهاي جنگي نبودند

 درياي عمان و از اين رو عامل اصلي شكست را عدم نيروي دريايي منسجم و قدرتمند در

  . بايد بر شمردفارس خليج

اي كه بر عليه آنها به وقوع  رغم شورشهاي پراكنده  عليفارس خليجحضور پرتغاليها در   

 قرن هفدهم با افول قدرت امپراتوري ةدر آستان. پيوست حدود يكصد سال دوام پيدا كرد مي
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راي نظاميان و حاكمان پرتغالي  اقيانوس هند بة جهاني و دشواري شرايط در حوزةپرتغال در صحن

و حضور دو رقيب قدرتمند انگليس و هلند در تجارت دريايي، شرايط بيش از پيش براي 

 قرن هفدهم ةتوان گفت اين جزيره در آستان از اين رو مي. سردمداران پرتغالي هرموز وخيم شد

تقريباً . كردبحراني ترين وضعيت اجتماعي خود را در طي دوران حيات سياسي خود طي مي 

تمامي قلمرو هرموز كه پيش از آن با عنوان عمومي بيرونات ناميده مي شد، پيوندهاي خود را با 

جزيره قطع كرده بود و هر يك از آن مناطق بنا به ويژگيهاي اجتماعي خود مستقل از هرموز عمل 

  ).245 و ممالك همجوار، ص فارس خليجوثوقي، محمدباقر، تاريخ (مي كردند 

 عثمانيها در غرب و ازبكان در شرق آسوده ساخته بود، ةه عباس كه خيال خود را از ناحيشا  

او در اين مقطع، .  رويارويي با پرتغاليها مي شدةدر اين ايام با در پيش گرفتن ديپلماسي انتظار، آماد

 در  اقتصادي منطقه افتاد و سياست نزديكي با انگليس راة حذف كامل هرموز از صحنةبه انديش

  .پيش گرفت

گرايانه  شاه عباس كه موقعيت داخلي خود را مستحكم مي ديد، با انتخاب سياست واقع  

وي خواهان آن بود كه پس از فتح هرموز .  كامل از اختالفات دو استعمارگر برآمدةدرصدد استفاد

تقل اين جزيره به كلي ويران گردد و تجارت آن به طور كامل به بندر جاسك و يا گمبرون من

  .شود

ها كرد و از طرف  شاه عباس سردار خود امامقلي خان را مأمور حمله به استحكامات پرتغالي  

اين براي نخستين بار . ديگر با انگليسيها به توافق رسيد كه او را در اين لشكركشي ياري دهند

ر متوسل اي ديگ براي مقابله با يك كشور رقيب به قدرت برون منطقه) ايران(است كه اين كشور 

متأسفانه سياستگران . دهد  ايران را تحت الشعاع قرار ميةشود كه خود همين مسئله تاريخ آيند مي

سياست ايران به دستور شاه عباس اول، بي آنكه به چگونگي و عواقب شوم همكاري با  بي

بي و  سركوةبيگانگان چنان كه بايد، آگاهي داشته باشند، مقدمات ورود انگليسي ها را به بهان

اما آن سان كه تاريخ نشان مي دهد، اين قدرت تازه نفس و . بيرون راندن پرتغاليها فراهم آوردند

  برخوردار از انقالب صنعتي اروپا، با تجهيزات دريايي و نظامي جديد، پس از بيرون راندن رقيبان،

  . حاكميت يافتةدر منطق» قدرت برتر«همانند 
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 پرتغال و اسپانيا درهم ادغام شده بود و پرتغاليها در همزمان با اين طرح جنگي، سلطنت  

/ ق1010پيش از آن اهللا ورديخان، بيگلر بيگي فارس، در سال . اروپا دچار معضالتي شده بودند

 م 1615/ ق1024در سال .  بحرين را تصرف كرده و قلعه عباسي را در آنجا بنا كرده بودم 1602

ايران . تصرف كرد و از آن پس اين بندر، بندرعباس ناميده شدرا ) گامبرون(سپاه ايران بندر جرون 

 قراردادي بين م 1622/ ق1031در سال .  رأس الخيمه را بازپس گرفتم1619/ ق1028در سال 

 كمپاني هند شرقي، به امضا رسيد و ة، نمايند(Edward Monox)امامقلي خان و ادوارد مونوكس 

 اين همكاري ةنتيج.  هرمز و قشم، ايران را ياري دهدةيرمقرر گرديد تا انگلستان در حمله به جز

  ).55 هرمز، ص ةزعيمي، تنگ( بود م 1622/ ق1031مشترك، تصرف قشم و هرمز در سال 

 دستاوردهاي احتمالي نبرد را به تساوي بين ايران و انگليس ةمتن پيشنهادي قرارداد، هم  

ديد،  نيازمند همكاري نيروي دريايي كمپاني ميكرد و امامقلي خان كه به اشتباه، خود را  تقسيم مي

 قشم توسط ة كامل قلعةبا آن موافقت نمود اما پس از چند روز وقتي خبر محاصر در ابتدا

شدگان به او رسيد، به اشتباه خود پي برد  نيروهاي ايراني و تقاضاي صلح و تسليم شدن محاصره

ست ظاهراً مورد موافقت مونوكس قرار گرفت اين درخوا. و بالفاصله درصدد تغيير مواد آن برآمد

اين در حالي بود كه پيروزي سپاه . بين او و امامقلي خان به امضاء رسيد» كوهستك «ةو معاهد

رويدادهاي . رسيد و نيازي به كمك گرفتن از بيگانگان نبود ايران در اين جنگ حتمي به نظر مي

والي فارس در . تباه امامقلي خان صحه گذاشتگيري اش بعد، اين موضوع را تأييد كرد و بر تصميم

 مونوكس و قرباني ناآگاهي خود از شرايط شد و بعدها تمامي ةاين ميان گرفتار سياست زيركان

تالش خود را براي جبران آن به كار برد، اما سير حوادث نشان داد كه او قادر به بازگرداندن كامل 

زي در اين نبرد بين ايران و انگليس تقسيم شد در پيروزي به سود ايران نيست و افتخارات پيرو

  .حالي كه سهم كمپاني در اين پيروزي بسيار كمتر از ايران بود

در مورد دستاوردهاي نبرد هرموز براي ايران و نتايج آن بايستي آن را در دو بعد نتايج كوتاه   

 شاه عباس و والي نبرد هرموز در كوتاه مدت براي. مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار داد

 و جزاير فارس خليجفارس يك شكست، به دست آوردن حاكميت دوباره بر بخشهايي از سواحل 

 هرموز و پايان دادن به استيالي سياسي و اقتصادي آنان و ةآن، كوتاه كردن دست پرتغاليها از جزير



 

  

  فارس مطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خليج210

مدت در اين نبرد  مهمترين دستاوردهاي كوتاه ةبدست آوردن پيروزي در يك نبرد دريايي از جمل

شود، اما شكل اجراي  اگرچه فتح هرموز در تاريخ نظامي ايران يكي از افتخارات محسوب مي. بود

آن و اقدامات بعدي شاه عباس و امامقلي خان نتايجي را به بار آورد كه در دراز مدت به ضرر 

يره و تأسيسات آن نابودي كامل جز. حاكميت اقتصادي و سياسي ايران بر اين آبراه مهم تمام شد

به عبارت .  و اقتدار رقبا را فراهم آوردفارس خليج تضعيف موقعيت ايران در ةدر دراز مدت زمين

ديگر برآورد اشتباه و غير واقعي شاه و مشاورانش باعث انحطاط حيات سياسي ملوك هرموز و 

طقه شد كه طي اي جديد در تحوالت من زوال حاكميت كامل ايران بر عمان ساحلي و شروع دوره

 ةآن روز به روز نقش ايران و تجارش ضعيف تر گرديد به طوري كه سرانجام در قرن بيستم زمين

 كويت، ابوظبي و سپس دبي فراهم گرديد و تعادل منطقه به نفع نواحي ةمناسب رشد و توسع

   ).270 و ممالك همجوار، ص فارس خليجتاريخ    محمد باقر، وثوقي، (جنوبي آن تغيير كرد

بعد از شكست پرتغالي ها و اخراج آنها از منطقه، انگليسيها مركز تجارت و كشتيراني خود   

نفسي به نام هلند مواجه  را از جاسك به بندر عباس منتقل كردند، اما ديري نپائيد كه با رقيب تازه

 افزايش) جانشين شاه عباس اول(ها در ايران در زمان سلطنت شاه صفي  نفوذ هلندي. شدند

 آن ة رقابت ميان انگليس و هلند باعث جنگ ميان اين دو كشور شد كه در نتيجةادام. يافت

هلندي ها سه كشتي انگليسي را در بندر جاسك تصرف كردند و دو كشتي ديگر را در نزديكي 

از اين تاريخ تا . نمايندگي تجاري انگليس در بندر عباس تعطيل شد. بندر عباس غرق كردند

 هرمز مسلط ةدهم ميالدي هلندي ها يكه تاز ميدان بودند و بر جزاير و سواحل تنگاواخر قرن هف

عالقگي پادشاهان صفوي به تشكيل يك نيروي دريايي ايراني تا حد زيادي ناشي از  بي. شدند

آرامش نسبي مرزهاي جنوبي ايران در مقايسه با مرزهاي غربي، شمالي و شرقي بود كه به ترتيب، 

حتي . گرفتند ها، ازبك ها و مغوالن هندوستان مورد هجوم قرار مي اتي با عثمانيدر جريان منازع

 و متوقف شدن فارس خليج كه باعث بسته شدن م 1645/ ق1055 نظامي با هلندي ها در ةمنازع

دولت ايران دريافته بود كه . كشتي هاي تجاري ايران شد، به تغييري در اين مورد منتهي نگرديد

مند  ه طوالني كه به تجارت و سود آنان لطمه خواهد زد، عالقةخير قلمرو و منازعهلندي ها به تس

طي مذكرات متعاقب آن، هلندي ها در ميان چيزهاي ديگر پيشنهاد كردند كه، در قبال . نيستند
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 دريايي دشمنان ايران حفاظت ةتجارت آزاد و بدون مانع، قلمرو ايران را در مقابل هر نوع حمل

ن مذاكرات بدون نتيجه متوقف شدند و چنين پيشنهادي در هيچيك از مذاكرات بعدي كنند، اما اي

 در حديث ديگران، به كوشش امير هوشنگ انوري، بنياد فارس خليج(دوباره مطرح نشد 

  ).39شناسي، ص  ايران

  

  نيروي دريايي ايران در زمان نادرشاه افشار

ايران و مرزهاي جنوبي آن به ويژه در سواحل اي جديدي در  با ظهور نادر شاه افشار قدرت منطقه

ها  دوازدهم قمري ايران، پس از قرن/  هرمز پاگرفت و در قرن هيجدهم ميالديةو جزاير تنگ

 افشاريه، نادر در رفع شورش داغستان به ةدر دور. نيروي دريايي نسبتاً چشمگيري را تشكيل داد

نيروي دريايي در درياي خزر پي برد و متعاقب آن با حوادثي كه در بنادر و جزاير اهميت 

 به وقوع پيوست در تصميم خود براي ايجاد يك نيروي دريايي قدرتمند راسخ تر فارس خليج

 ضعف و آشفتگي شاه سلطان حسين صفوي در ايران، قبيله هاي عرب در ةدر دور. گرديد

تعمار، افزون بر راهزني و مشكل آفريني، بر سواحل ايران نيز  با كمك عامالن اسفارس خليج

  .اندازيهايي كردند دست

رسد كه نادرشاه به اين مسئله و خطرات ناشي از آن آگاه بود و با خريد  البته به نظر مي  

كشتي هاي جنگي و نيز ساختن كشتي هاي جديد به دست كاردانان ايراني در بوشهر، خواسته 

تكميل (اي هم در اين كار توفيق يافته است   ايران را نيرومند كند و تا اندازهةرياست تا قواي بح

  ).45- 46 ص، فارس خليجهمايون، 

 به قدرتهاي خارجي متكي فارس خليجتا آن زمان پادشاهان ايران براي حفظ امنيت در   

درحالي كه در  مسلط بود؛ فارس خليجطي قرن شانزدهم ميالدي نيروي دريايي پرتغال در . بودند

امن . قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم هلندي ها و تا حدودي كمتر انگليسيها برتري داشتند

 كشور را ظاهراً از نيروي م 1622/ ق1031بودن مرزهاي جنوبي ايران بعد از فتح هرمز در سال 

 فارس خليجكند؛ با وجود اين، پادشاهان مختلف ايراني براي حفظ امنيت در  نياز مي دريايي بي

هرچند اين سياست تا زماني كه تهديد واقعي براي . گاهي به هلندي ها و انگليسي ها متكي بودند
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كه ايران  مرزهاي ساحلي ايران در جنوب وجود نداشت ظاهراً سياست كارآمدي بود ولي هنگامي

ها  ا به هلنديبراي مقابله با نيروهاي مسقط نياز به نيروي دريايي داشت، معلوم شد كه سياست اتك

تمام اين مالحظات به كوشش هايي براي تشكيل يك نيروي دريايي  .و انگليسي ها كارآمد نيست

 م1734 منجر شد؛ هرچند فقط اقدام سال م1734/ ق1147 و م 1718/ ق1131ايراني در سالهاي 

  ).36 در حديث ديگران، ص فارس خليج(آميز بود  موفقيت

او قصد داشت به عنوان . ر اعراب ساحلي اعمال كند بيشتري بةنادر مي خواست سلط  

بخشي از استراتژي نظامي خود بر ضد عثماني ها به بصره حمله كند و بحرين را دوباره به مدار 

خواست عملياتي را بر ضد مسقط و امپراتوري مغوالن كبير  ايران بازگرداند و سرانجام، مي

  .ي اروپايي به خوبي از نيات او آگاه بودندكمپاني ها.  اجرا درآوردةبه مرحل) هندوستان(

داد تا هرچه   بيگ كه با سپاه خود در نزديكي بغداد مستقر بود دستوربنادر به تهماس  

كمي بعد از آن، ناوگان ايران نخستين آزمايش خود را . سريعتر يك نيروي دريايي تشكيل بدهد

كعبي، كه دوباره با عثمانيان در بصره ناوگان ايران كه با شناورهاي اعراب . در جنگ پس مي دهد

و يك كشتي ) غراب(درافتاده بودند، و نيروي لطيف خان مركب از دو كشتي بزرگ دو دكله 

 مه 30و چهل شناور گوناگون ديگر، تقويت شده بود در ) بريگانيت(مخصوص دزدان دريايي 

ه به خاطر حمايت دو هرچند اين حمل. كند ق به فرمان نادر به بصره حمله مي1148/ م 1735

شود، اما  نشيني نيروهاي ايراني منجر مي كشتي كمپاني انگليسي از عثمانيها به شكست و عقب

 نيروي دريايي نادر شاه تشكيل شده و مدتي بعد با خريد يك شناور انگليسي به نام ة اوليةهست

/ م 1736 مه 26در  نيروي دريايي نادرشاه تقويت مي شود و (northumberland)» نورتومبرلند«

اين نيرو مركب از . كند  نيرو با كشتي به سوي بحرين حركت مي4000ق لشكري مركب از 1149

ده كشتي كه چهار فروند آن از انگليسي ها و سه فروند ديگر از شيخ راشد خريداري شده بود 

  ).50- 53 ص در حديث ديگران، فارس خليج(تشكيل گرديده بود 

 400 انگليسي، هركدام به ظرفيت ة توپ20 (frigat)با دو كشتي فريگات چند ماه بعد ناوگان   

 تومان بود و يكي از آنها كوان 8000 پا و قيمتشان 145ها  طول كشتي. شود تن، تقويت مي

(Cowan)ناميده مي شد .  
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ريزي توپهاي خود  ق نادرشاه براي ساختن كشتي و قالب1154/ م 1741 دوم سال ةدر نيم  

آورد، اما به خاطر نداشتن متخصص نجاري براي ساخت   اقداماتي به عمل ميسفار خليجدر 

شود،  سازي نادر عملي نمي با آنكه طرح هاي كشتي. آيد  اجرا در نميةكشتي اين پروژه به مرحل

تواند ناوگان قابل مالحظه اي را از طريق خريدن كشتي ها، هديه گرفتن و تصرف كردن  وي مي

ق فرماندهان نيروي دريايي وي 1156/ م 1743 ةا همين نيرو در حوالي ژوئيآنها تشكيل بدهد و ب

 در فارس خليج(اغلب شهرها و دژهاي مسقط و قسمت اعظم عمان را به تصرف در مي آورند 

  ).64- 66، 54 صحديث ديگران، 

البته اقدامات نادرشاه براي تشكيل يك نيروي درياي قدرتمند، هم به دليل كارشكني دول   

 درخشاني عايد ايران نكرد، ولي با ةرجي از جمله هلند و هم به دليل مرگ زود هنگام او نتيجخا

 و سواحل جنوبي آن اردو كشتي كند و بحرين، فارس خليجاين همه نادر موفق شد چهار باربه 

عمان، مسقط، صحار و بصره را باز پس گيرد و حاكميت مجدد ايران را در اين مناطق بر قرار 

  ).56 هرمز، ص ةزعيمي، تنگ(سازد 

به هر روي، نادر مي بايستي در دوران آخر سلطنت از رسيدگي به ناوگان خويش غفلت   

جنگ با عثماني و قيامهاي روز افزون در ايران، تمام توجه وي را به خود جلب كرده . كرده باشد

غرق و باقي ق، تعدادي از كشتي هاي وي 1160/ م 1747در زمان مرگ وي، در ژوئن . بودند

با اين همه، آنان قادر به نگهداري . مانده آنها موضوع نزاع در ميان فرماندهان ناوگان شده بودند

  .ناوگان نبودند

از آن تعداد «: ق، نوشته است1169- 1170/ م 1756طبق گزارشي كه يك هلندي در سال   

باقي مانده اند كه بر روي آب  گزافي ساخته بود، تنها دو فروند ةكشتي هايي كه نادر با چنان هزين

كشتي مستقر در بندر ريگ . چنان وضعيت بدي هستند كه ديگر قابل تعمير نيستند اما در .شناورند

» .ناپذير است ها بود، سال گذشته غرق شد كه جبران كه يكي از بهترين كشتي
(Lockhrt,L.Nadirshah, London , 1938, PP. 221 – 222.)  

شود   گزاف انساني و مالي همراه ميةر ديگر برنامه هاي نادرشاه، با هزينناوگان دريايي، نظي  

نادر در ايجاد يك پايگاه سياسي و مالي براي ناوگان خود كه ضامن ماندگاري . و توسعه مي يابد
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ناوگان مغرور وي مانند امپراتوري اش تكه پاره . آن بعد از مرگ وي باشد، شكست مي خورد

 150 در ايران بعد از جنگهاي فراوان و خونين دوباره احيا مي شود، اما حكومت سلطنتي. شود مي

 ص  در حديث ديگران،فارس خليج(. سال وقت الزم بود تا ناوگان ايرانيان دوباره تشكيل شود

66-65.(  

  

  فارس خليجحكومت زنديه و تحركات نظامي بيگانگان در 

، كارگزاران استعماري دولتهاي پس از قتل نادرشاه و در اوايل حكومت كريم خان زند  

 و آبهاي ساحلي بندر فارس خليج، كشور فرانسه در م 1759/ق1173انگلستان و هلند و در سال 

عباس حضور يافتند و براي برقراري تجارت، مذاكرات و اقداماتي كردند كه در حيات كريم خان 

 م، دوران آشوب 1779/ ق1193مخاطرات چشمگيري ايجاد نكرد، اما پس از مرگ وي در سال 

  . آغاز شدفارس خليجحد و حصر  و هرج و مرج ايران و آشفتگي بي

توان گفت خان زند به تجارت براي رونق اقتصادي و رفاه عامه  با بررسي مسائل مختلف مي  

توجه زيادي داشت؛ خصوصاً آنكه بصره در اين زمان رونق زيادي به دست آورده بود و يكي از 

  . ان براي فتح بصره نيز همين مسئله بودداليل مهم كريم خ

يابي آنها مخالف بود، اما از چند جهت ورود آنها  اگرچه كريم خان با نفوذ انگليس و قدرت  

هاي دريايي در اتخاذ اين تصميم بسيار مهم بود،  نقش ناامني. را پذيرفت و با آنها قرارداد امضا كرد

از جمله آنكه بعضي از . دي را به وجود آورده بوداين ناامني در جنوب ايران مشكالت زيا زيرا

حكام جنوبي ايران حاضر به پرداخت ماليات نبودند و صراحتاً به ضعف و ناتواني نيروي دريايي 

كريم خان در برقراري امنيت دريايي اعتراض داشتند و خواستار توجه جدي به قلمرو آبي ايران 

ي نيز از عوامل موثر انعقاد اين قرارداد بود زيرا دولت يوجود مير مهنا راهزن دريا. در جنوب بودند

براي اين منظور خان زند . ايران فاقد نيروي دريايي بود و نمي توانست او را در دريا شكست دهد

 خارك به انگليسي ها به شرط ةواگذاري جزير. درصدد برآمد از قدرت انگليسي ها استفاده كند

  ). 68شعباني، رضا، كريمخان زند، ص  (. راستا بوده استاخراج مير مهنا از آنجا در همين

  :  را مي توان به شرح زير خالصه كردفارس خليجمشكالت اساسي كريم خان در   



 

  

215   )از قرن دهم ميالدي تا پايان دوران قاجار(فارس  نيروي دريايي ايران در خليج

 نفوذ او و ايجاد ة خارك و گسترش حوزة قدرت گرفتن ميرمهنا در سواحل بندر ريگ و جزير-1

  ؛ناامني در اين نواحي

  ؛ در نواحي بندر عباس و جزاير مجاور آن قدرت امام مسقطة گسترش و توسع-2

 آل كعب و تضعيف حاكميت ايران ةگيري مسئل  قدرت گرفتن كعبي ها در خوزستان و شكل-3

  ؛در اين نواحي

  .فارس خليج رقابت شديد بين بصره و بنادر ايراني و بيم از دست رفتن موقعيت ممتاز ايران در -4

وي پدر خود را مقتول ساخت و تمام اعمام . ريگ بودمير مهنا پسر مير ناصر از مشايخ بندر   

 مشغول گشت و فارس خليجو عموزادگان خود را نيز يكي بعد از ديگري كشت و به راهزني در 

 ة خارك از سلطة خاركو را تصرف كرد و به دليل كوچكي جزيره به فكر انتزاع جزيرةجزير

، به كوشش حسين فرامرزي، بي نا، فارس جخليفرامرزي، احمد، كريمخان زند و . (هلندي ها افتاد

  ).33- 35 ص، 1346تهران، 

هلندي ها از شيخ سعدون آل مذكور، حاكم بوشهر، كمك خواستند و در جنگي كه بين دو   

 خارك را محاصره كرد ةطرف واقع شد سپاه هلند و بوشهر شكست خوردند و مير مهنا جزير

  ).152، ص 1373ن ميرپنج، مدبر، تهران، شميم، علي اصغر، از نادر تا كودتاي رضاخا(

در همان حين مير مهنا تأسيسات بازرگاني انگليس را در بندر ريگ ويران ساخت و با   

 مختل كرد و زيانهاي فراواني به بازرگانان انگليسي در فارس خليجهاي دريايي تجارت را در  حمله

 بصره دچار ةعثماني هم كه از ناحيبراي سركوب مير مهنا عالوه بر ايران، . بوشهر وارد ساخت

 مختل مي ديد اظهار عالقه فارس خليجزيان شده بود و همچنين انگليس كه تجارت خود را در 

  ).96، ص 1352رجبي، پرويز، كريمخان زند و زمان او، امير كبير، تهران، (مي كردند 

نياز به نيروي و چون براي سركوب مير مهنا  كريم خان، زكي خان را مأمور دفع وي كرد  

وسايل بحري و نيروي الزم را در اختيار وي قرار  دريايي بود، لذا امتيازاتي به انگليسي ها داد تا

زكي خان راه رسيدن آذوقه را . دهند ولي آنها فقط يك كشتي كوچك در اختيار ايران قرار دادند

ؤساي عشاير و از هر جهت بر روي مير مهنا بست و با همكاري حكام بنادر در جنوب و ر

 او را به محاصره درآورد، اما مير مهنا توانست خود را به دريا برساند و از فارس خليجسواحل 
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وي در بصره به وسيلة مأموران عثماني دستگير شد و به دستور عمر . طريق كويت به بصره برود

  ).96، ص ...رجبي، كريمخان زند (پاشا حاكم اين شهر به قتل رسيد 

 ايران بود، ةتل مير مهنا به دست مأموران عثماني را از آن جهت كه وي از تبعكريم خان ق  

دخالت در امور داخلي ايران دانست و به شدت به والي عثماني در بغداد اعتراض كرد و تصميم 

 علت بروز اختالف بين كريم خان و دولت عثماني نظرهاي ة دربار.به تصرف بصره گرفت

 يقين قبل از تسخير بصره مدتي بود كه روابط دو كشور به سردي اما به متعددي وجود دارد،

ق، عالوه بر رونق 1188 انگلستان از بوشهر به بصره در سال ةانتقال تجارتخان. گرائيده بود

لذا كريم خان، با حمله به . اقتصادي بصره موجب زيان عظيم بر تجارت خارجي ايران گرديد

ديگر فرنگيان مقيم شهر بگيرد و بصره را از رونق بيندازد بصره مي خواست زهر چشمي از آنان و 

  ).40، ص ...فرامرزي، كريمخان زند (و طبعاً تجارت بنادر ايران را رونق دهد 

سرانجام بصره بعد از سيزده ماه محاصره از سوي نيروهاي ايراني به علت كمبود آذوقه و   

 سپاه ايران در ماه صفر سال عدم وصول كمك جدي از سوي بغداد ناچار به تسليم شد و

 ميرزا حيرت اصفهاني، بمبئي، بي نا، ةمالكم، سرجان، تاريخ ايران، ترجم. (ق، وارد بصره شد1190

، 2 فخرداعي، دنياي كتاب، ج ة؛ سايكس، سرپرسي، تاريخ ايران، ترجم286، ص 2، ج1876

  ).407، ص 1377تهران 

وي كه جوان بسيار دلير ولي خام و . شدپس از فتح بصره علي محمد خان زند حاكم بصره   

اي بود، بر اثر بعضي از اقدامات نسنجيده و غير اخالقي، در جنگي با اعراب بني منتفق به  ناپخته

قتل رسيد و صادق خان زند با تعدادي نيرو به سرعت خود را به بصره رسانيده و زمام امور را در 

 ةن زند به او رسيد و صاق خان كه داعيولي در همين زمان خبر مرگ كريم خا. دست گرفت

سلطنت داشت با افرادش به شيراز بازگشت و مجدداً بصره به كنترل عثمانيان و سليمان پاشا 

  .حاكم منصوب باب عالي درآمد

البته ذكر اين نكته ضروري است كه فتح بصره را بايد پيروزي نيروي زميني ايران محسوب   

اين پيروزي با بي تدبيري بعضي از سران . عمده اي نداشته استكرد و نيروي دريايي در آن نقش 

نظامي، نتوانست دستاوردهاي ملموس و دراز مدتي را براي رونق تجارت دريايي ايران به دنبال 
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،  ...فارس خليجوثوقي، . (بياورد و براي مدتي كوتاه به يك پيروزي نظامي كوچك تبديل گرديد

  ).372- 373 ص

 آرامش نسبي كريم خان كوتاه و روابط كريم خان با انگلستان ةفت، دوردر نهايت بايد گ  

اگر چه بعد از مرگ او جعفر خان زند اميتاز بيشتري به انگليسي ها واگذار  بسيار محدود بود و

پايان گرفتن حكومت .  تداوم به آن را ندادة متالطم و طوفاني لطفعلي خان زند اجازةكرد، اما دور

 قاجاريه شروع تازه اي در روابط ايران و انگليس در ابعاد سياسي، اقتصادي و ةرزنديه و آغاز دو

  ).71، ص 1383شعباني، رضا، كريم خان زند، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، (اجتماعي بود 

  

   حكومت قاجارةنيروي دريايي ايران در دور

 رو به افزايش م 1800/ ق1215 كه با ورود سرجان مالكم به ايران فارس خليجنفوذ انگلستان در 

 م 1812/ ق1227 و قرارداد مفصل م 1809/ ق1224نهاده بود با امضاي دو قرارداد مجمل 

  .مستحكم شد

 به رسميت شناختند فارس خليجبه موجب اين دو قرارداد انگليسي ها حاكميت ايران را در   

 باشد، دولت انگليس  به كمك احتياج داشتهفارس خليجو مقرر شد هر وقت دولت ايران در 

 خاور ميانه، ة و آيندفارس خليجطلوعي، محمود، جنگ (كشتي و قشون به كمك ايران بفرستد 

 هرات در زمان محمد شاه قاجار ةاما به سبب واقع). 65، ص 1370انتشارات تهران، تهران، 

 فردريك ناوگان انگلستان، مركب از پنج فروند كشتي جنگي به فرماندهي سر )م 1837/ ق1253(

 خارك را ة، وارد آبهاي ساحلي ايران شد و انگليسي ها جزير(Sir Frederick Meitland)ميتلند 

  ).252، ص ... مهدوي، سياست خارجي ايران (تصرف كردند 

از اين پس .  هرات كشيدةمحمد شاه كه توان مقابله با انگليس را نداشت دست از محاصر  

 موضوع مبارزه با دزدان دريايي و منع فارس خليجر انگليسي ها براي توجيه حضور خود د

اي براي مداخله در امور داخلي  فروشي در حقيقت بهانه مبارزه با برده. فروشي را مطرح كردند برده

  . بودفارس خليجايران و توجيه حضور انگليس در 
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ي از  گسترش دادند و بسيارفارس خليجانگليسي ها با بهانه هاي واهي نفوذ خود را در   

الرك را اشغال   هرمز از جمله قشم، هنگام وةجزاير ايراني منطقه، به ويژه جزاير واقع در تنگ

 نيروي ة را زير سلطفارس خليجما وظيفه داريم «: م اعالم كرد1838پالمرستون در سال . كردند

راه بايد به طوري كه هيچ قدرتي نتواند با ما به رقابت برخيزد و در اين . دريايي خود درآوريم

  ).49، ص فارس خليجتكميل همايون، (» .روشي اتخاذ كنيم كه از لحاظ مالي گران نباشد

 قاجار تنها در زمان صدارت اميركبير بود كه اقدامات عملي براي جلوگيري از ةدر دور  

خواهي انگليسي ها صورت گرفت، هرچند قبل از وي حاج ميرزا آقاسي صدراعظم محمد  فزون

 انجام داده فارس خليج انگليسيها در ةماتي در جهت مقابله با طرحهاي توسعه طلبانشاه نيز اقدا

شيل وزير مختار انگليس در .  بودفارس خليجاميركبير در صدد ايجاد نيروي دريايي قوي در . بود

امير مصمم به «: گويد  انگليس، از تصميم امير كبير سخن ميةمكاتبات خود به وزارت خارج

خواهد چهار فروند كشتي   نخست ميةدر وهل.  استفارس خليجدريايي در تأسيس نيروي 

 ةدو فروند كشتي كه هركدام مجهز به بيست و پنج توپ باشد، به اضاف: از اين قرار. تحصيل كند

اسلحه و مهمات ديگر، يك كشتي تجاري با قدرت دويست اسب بخار، با مهمات و اسلحه؛ يك 

  ».ريا و رودخانه رفت و آمد كند، با مهمات و اسلحهكشتي هفتاد اسب بخاري كه در د

شيل كه در اين زمينه ظاهراً . ارزيابي شيل از اين اقدام اميركبير جالب و شايان توجه است  

تواند منافي  ايجاد نيروي دريايي كوچكي به هيچوجه نمي«: با اقدام اميركبير موافق بوده، مي نويسد

  ».منافع انگلستان باشد

 ايراني آگاه بود، مي دانست كه اين اقدام، ةجو حاكم بر ايران و روحي ه درستي برشيل كه ب  

 او ةبه احتمال قريب به يقين پس از عزل يا مرگ امير نظام، نقش«: امير را، به مقصود نمي رساند

، 1348آدميت، فريدون، اميركبير و ايران، انتشارات خوارزمي، تهران، ( ».يكسره بر باد خواهد رفت

  ).95- 96 ص

 به م1861در سال .  شدندفارس خليجبا مرگ امير كبير، انگليسي ها دوباره مالك الرقاب   

همچنين انگليسي ها . ، بحرين را اشغال كردندفارس خليج حفظ امنيت خطوط كشتيراني در ةبهان
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 و ابوموسي را اشغال و اعالم كردند كه جزاير) م1891( ايراني تنب بزرگ و كوچك ةسه جزير

  . تنب متعلق به شيخ رأس الخيمه و ابوموسي متعلق به شيخ شارجه است

 در زمان فارس خليجپس از اين مقدمه كه اوضاع و شرايط سياسي و نظامي ايران در   

قاجارها را تا اندازه اي منعكس مي سازد، حال به روند تشكيل نيروي دريايي در زمان قاجاريه 

  :پردازيم مي

 آقا محمد ةابتدا در دور  بحريه،ةجه جدي حكام قاجار براي تأسيس قونخستين نشانه هاي تو

 او در ةانديش. خان صورت پذيرفت كه در صدد تشكيل يك ناوگان دريايي در بحر خزر برآمد

  .اين مقطع به دليل مرگ زود هنگامش به انجامي نرسيد

و در زمان ق 1252 در سال فارس خليجاولين حركتها براي تأسيس نيروي دريايي در   

او طي نامه اي به حاج ميرزا آقاسي خواهان . گري فريدون ميرزا مورد توجه قرار گرفت والي

خريد كشتي جنگي و غير جنگي گرديد و از اين نظر او را مي توان نخستين فرد از دستگاه 

رزا ظاهراً تالشهاي فريدون مي. سياسي قاجاريه دانست كه به اهميت اين موضوع اشاره داشته است

 صدارت امير كبير ةبراي تأمين منابع مالي جهت خريد كشتي به انجامي نرسيد و اين امر تا دور

امير كبير كه براي خريد كشتي جنگي از ارتباط با انگلستان نتيجه اي به دست . مسكوت ماند

روس  به ژان داود خان كه مأمور استخدام معلم از اتريش و پم1850/ ق1267نياورده بود، در سال 

الزم است كشتي هم به طوري كه در كاغذ جداگانه نوشته ام دو فروند واپور و «بود دستور داد كه 

- 303 صآدميت، امير كبير و ايران، .(»يك فروند كشتي يلكن در آنجاها قرار تحصيل بدهي

  .پرداين اقدامات نيز به انجامي نرسيد و مرگ او نقشه هايش را در اين مورد به فراموشي س). 302

 ميرزا علي اصغر خان امين الممالك در صدد تدارك سفر دوم م1875/ ق1295در سال   

او هنگامي كه در لندن بود مأموريت يافت به فرانسه رفته، در بندر . ناصرالدين شاه به اروپا بود

ق توسط 1301مأموريت او در سال . تولون و دويل فرانس براي دولت ايران كشتي جنگي بخرد

ليس خريداري شد و در  خان مخبرالدوله دنبال و دو كشتي به نامهاي شوش و پرسپوعلي قلي

 مسعود ة، مقال1348، 4، ش 4 بررسيهاي تاريخي، س ةمجل. (ق به بندر بوشهر رسيد1303سال 

  ).265- 272 ص نيروي دريايي ايران، ةمعتمدي تحت عنوان گوشه اي از تاريخچ
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دار به گنجايش ششصد تن و به قدرت چهارصد  كشتي پرسپوليس يك كشتي تجاري فلكه  

و پنجاه اسب بخار بود كه داراي چهار توپ كروپ و تعدادي توپ كوچك بود و كشتي شوش 

دويست و پنجاه تن ظرفيت داشت و تا مدتهاي مديد افسران آلماني آن را هدايت مي كردند و 

  .تاً به دست ناوبران ايراني سپرده شدمدتي كوتاه نيز يك ناخداي بلژيكي آن را اداره مي كرد و نهاي

.  مظفرالدين شاه يك فروند ناو ديگر به ناوگان دريايي ايران افزوده شدةپس از آن در دور  

 فارس خليجاين كشتي متعلق به يك فرانسوي كليمي به نام روزنتال بود كه در آخرين سفرش به 

/ ق1319 نام داشت در سال (Selika)كا اين كشتي كه در آغاز سلي. آن را به پادشاه ايران فروخت

  . خريداري و نام مظفري بر آن نهاده شدم1901

 قاجاري براي تشكيل و تكميل ناوگان دريايي در دوران سلطنت ةآخرين تالش در دور  

كه ( ش با كمك و همكاري مسيو پاتر هلندي 1303احمد شاه قاجار به عمل آمد و در سال 

اين چهار .  توپدار از انگلستان خريداري شدةچهار ناوچ)  درآمدبعدها به تابعيت دولت ايران

ناوچه هر يك هفتاد و پنج تن ظرفيت داشتند و به نامهاي آذربايجان، گيالن، مازندران و خراسان 

  .ناميده شدند

 بحريه اين ة قاجاري براي تأسيس قوة فعاليتها و تالشهاي به عمل آمده در دورةبا هم  

در واقع خريد . اني براي تجديد حاكميت ايران بر اين آبراه مهم دربر نداشتاقدامات نتايج چند

كشتي در اين منطقه بسيار دير به انجام رسيد و فوايد عملي ملموسي را براي كشور ايران نداشت 

با . و تحول چنداني در حمل و نقل دريايي و يا پاسداري هرچه بهتر از آبهاي ايران به عمل نيامد

 قرن جديد هجري و ميالدي مي توانست به عنوان نشانه هاي ةين فعاليتها در آستاناين همه، ا

 محسوب شود و بايد از آن به فارس خليجآشكار تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود در 

هاي آشكار تغيير سياست حكومت ايران از همراهي با حكومتهاي محلي، به تقويت نظارت  نشانه

  ).445، ص  ...فارس خليج، وثوقي. (مركزي ياد كرد

يكي از حوادث مهم دوران قاجار تصرف بحرين از سوي انگليسي ها بود كه موقعيت   

 مناسبي را براي مداخالت هرچه بيشتر انگلستان در اين منطقه ةتضعيف شده ايران و عثماني زمين

ر بحرين، عدم  ايراني دةنداشتن ناوگان دريايي، نبود حاكميت تثبيت شد. به وجود آورده بود
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آشنايي دولتمردان ايران با وضعيت اجتماعي بحرين و مشكالت عديده در روابط خارجي از 

با اين همه ديپلماسي انگلستان در اين دوره . جمله ناتوانيهاي ايران در اين زمينه محسوب مي شد

ور موثري در شرايط پيچيده اي را براي حكومتگران قاجاري به وجود آورد و آنان نتوانستند به ط

هر نوع برخورد سياسي و نظامي از سوي حكومتگران قاجار . اين جنگ ديپلماسي شركت نمايند

در مورد اقدام . اعتباري سياسي نداشت شكست و بي با انگليسي ها در اين دوران نتيجه اي جز

عمل ال  هرات توسط محمد شاه قاجار اشاره كرديم و دانستيم عكسة به محاصر نظامي كه قبالً

  . كوچك كفايت خواهد كردةانگلستان چگونه بود و در مورد اقدامات سياسي نيز ذكر يك نمون

 با احساس خطر از امضاي قراردادهاي انگليسي ها با م1840حاج ميرزا آقاسي در سال   

قبايل جنوبي ايران، طي اعالميه اي رسمي به بريتانيا اخطار كرد كه ايران اين قراردادها را نخواهد 

 حاج ةدولت بريتانيا نه تنها جواب اخطاري . آنها باطل هستندةپذيرفت و از نظردولت ايران هم

اي  تدريج زمينهه ، بلكه ب) حقوقي خواهد شدةچون مي دانست دچار مخمص(ميرزا آقاسي را نداد 

  !درا فراهم نمود كه حاج ميرزا آقاسي در تاريخ ايران به عنوان يك فرد ديوانه واحمق معرفي شو

 فشار ها و تهديدات ةبا تمامي اين اوصاف، ذكر اين نكته ضروري است كه قاجارها با هم  

 ابزارهاي خود براي احقاق حقوق ايران استفاده كردند و به اين ترتيب ةفتند و از كليره نگجنتي

 بحرين هيچگاه حق حاكميت خود را بر بحرين به عنوان يك مشكل الينحل و ناتمام از ةمسئل

به عبارت ديگر قاجارها با تمام توان خود و با استفاده .  قاجاري به عصر پهلوي منتقل گرديدةدور

از يك ديپلماسي منطقه اي ضعيف و كم اثر توانستند ضمن برخورد با دخالتهاي مستقيم انگلستان 

 حق حاكميت ايران بر اين منطقه را تا سالهاي پاياني حيات سياسي خود ةدر بحرين، مسئل

تمام براي اي نا هند و آن را به صورت مسئلهان در دستور كار ديپلماسي خود قرار دهمچن

  .حكومت پهلوي به ارث بگذارند

ه البته وارد شدن به مبحث وضعيت نيروي دريايي ايران از آغاز حكومت پهلوي تا امروز ب  

 ساختار دليل شرايط بسيار متفاوتي كه منطقه بعد از جنگ جهاني دوم تجربه كرده و كالً

 نظامي و حتي اجتماعي آن دچار تحوالتي بنيادي گرديده، بحثي بسيار  جغرافيايي، سياسي،

اي ديگر  نحوي كه پرداختن به اين موضوع الجرم نياز به مقالهه تخصصي و گسترده خواهد بود ب
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تن به نمايد كه بنده به اين دليل از پرداخ  فعلي، ضروري ميةرا حداقل با حجم و گستردگي مقال

 ساير دوستان و همكاران گرامي ة مطلب خودداري ورزيده و اين بررسي را به عهدةآن و ادام

  . نمايم واگذار مي

  

  :منابع 
 .1348، انتشارات خوارزمي، تهران، اميركبير و ايران آدميت، فريدون، -
 .2535، بي نا، تاريخ نيم قرن نيروي دريايي نوين ايراناحمدي، حميد،  -
 .1348، انجمن آثار ملي، تهران،  و درياي عمانفارس خليجآثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير ي، احمد، اقتدار -
 .1380، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، فارس خليجتكميل همايون، ناصر، -
 .1386، شناسي، تهران ، مجموعه مقاالت، به كوشش امير هوشنگ انوري، بنياد ايران در حديث ديگرانفارس خليج -
 .1350، بي نا، تهران، دريانوردي ايرانيانرائين، اسماعيل،  -
 .1352، اميركبير، تهران، كريمخان زند و زمان اورجبي، پرويز،  -
 .  ، بي نا، بي تادوهزارو پانصد سال بر روي درياهارسايي، دريابد فرج اهللا،  -

 .29/7/1312، 2028 ة، شمار اطالعاتةروزنام -
 .1381، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران،  هرمزةتنگمرضا، زعيمي، غال -
 .1324، سال  دنياةسالنام -
 .1377 فخرداعي، دنياي كتاب، تهران، ة، ترجمتاريخ ايرانسايكس، سرپرسي،  -
 .1383، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، كريم خان زندشعباني، رضا،  -
 .1373، مدبر، تهران، يرپنجاز نادر تا كودتاي رضاخان مشميم، علي اصغر،  -
 .1370، انتشارات تهران، تهران،  خاورميانهة و آيندفارس خليججنگ طلوعي، محمود،  -
 .1346، به كوشش حسين فرامرزي، بي نا، تهران، فارس خليجكريم خان زند و فرامرزي، احمد،  -
 .1377 احمد تدين، انتشارات رسا، تهران، ة، ترجممقاومت شكنندهفوران، جان،  -
 روابط عمومي و تاريخ و آرشيو ة، ادارفارس خليج هرمز و ةاسناد فارسي عربي تركي دربارقائم مقامي، جهانگير،  -

 .1354نظامي، تهران، 
 .1876 ميرزا حيرت اصفهاني، بمبئي، بي نا، ة، ترجمتاريخ ايرانمالكم، سرجان،  -
 .1339 اول، ة، سال اول، شماركاوش ةماهنام -
 .18 ة، شمارالعات ماهانه اطةمجل -
 .1348، 4، ش 4 بررسيهاي تاريخي، س ة، مجل نيروي دريايي ايرانةگوشه اي از تاريخچمعتمدي، مسعود،  -
 .1384، سمت، تهران،  و ممالك همجوارفارس خليجتاريخ وثوقي، محمدباقر،  -
شناسي و هنر ايران، شماره  ، باستانري ساسانيان و دو قرن اول هجة در دورفارس خليجتجارت ويليامسون، آندريو،  -

 .1351، سال 10 و 9هاي 
  .1374، نشر البرز، تهران، سياست خارجي ايران در دوران پهلويهوشنگ مهدوي، عبدالرضا،  -
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