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مقدمه
يكي از حوادث مؤثر در تحوالت خليج فارس در نيمه ي دوم قرن سيزدهم 
(نوزدهم ميالدي)، تأسيس ناوگان دريايي در اين منطقه بود. از آنجاكه حكومت 
قاجار درصدد تثبيت حاكميت و قدرت خود در خليج فارس بود، براي دستيابي به 

اين هدف تالش هاي بسياري نمود. 
پيش از آن شاهان مقتدر صفوي براي حاكميت بر خليج فارس كوشش هاي 
جدي انجام دادند چنانكه شاه عباس اول كوشيد نخستين استعمارگران يعني 
پرتغالي ها را از خليج فارس بيرون كند، اما براي ايجاد نيروي دريايي در خليج 

فارس اقدام جدي صورت نگرفت.
بعدازآن در زمان نادرشاه نخستين تالش هاي عملي براي تشكيل ناوگان 
دريايي به عمل آمد. وي با خريد و صدور سي كشتي از هند و اروپا قصد داشت در 
آب هاي خليج فارس ناوگان دريايي ايجاد نمايد. همچنين مي خواست در سواحل 
جنوب ايران مركز كشتي سازي داير كرده و عده اي مازندراني را براي توسعه ي 

صنعت كشتي سازي به جنوب بفرستد اما با مرگ وي اين كارها ناتمام ماند. 
در دوره ي پادشاهي كريم خان زند به جز فتح بصره به دست صادق خان (برادر 
كريم خان) با كمك سي كشتي هيچ كوششي براي ايجاد نيروي دريايي در 

آب هاي خليج فارس صورت نگرفت.1
اوليويه  در سفرنامه ي خود در اين باره مي نويسد: «ايران را قوه ي بحريه 
نباشد. در زمان گذشته در خليج فارس براي ضبط اعراب داشتند و با آن با 
مسقط، سورات و هندوستان تجارت مي كردند. به علت اينكه جهت جنوبي ايران 
جنگل ندارد بسيار مشكل است كه در خليج فارس كشتي را به قيمت مناسبي 
تمام كنند اما در سواحل درياي خزر سهولت نيز دارد، جنگل مازندران و گيالن 
چوب هاي خوبي جهت عمل كشتي سازي دارد و حمل آن به ساحل نيز مخارج 

چنداني ندارد»2.
تأسيس نيروي دريايي در دوره قاجار

نخستين نشانه هاي توجه جدي حكام قاجار به تأسيس نيروي دريايي ابتدا 
در دوره آقامحمد خان قاجار صورت پذيرفت كه درصدد تشكيل يك ناوگان 
دريايي در درياي خزر برآمد. اما انديشه ي وي در اين مقطع به دليل مرگ 

زودهنگامش به سرانجام نرسيد.3
در زمان پادشاهي فتحعلي شاه، در طول جنگ هاي ايران و روس طرح 
تأسيس نيروي دريايي مطرح شد و ميرزا ابوالقاسم فراهاني صدراعظم ايران 
در سال 1225هـ.ق با سرگور اوزلي سفير انگلستان در اين  باره گفتگو كرد. 

 زهرا مروتي
پژوهشگر و كارشناس ارشد تاريخ



28

قرار دادن يك بند در قرارداد فيمابين ايران و انگليس در سال 1227هـ.ق كه 
در آن كمك هاي كارشناسانه ي انگليس به دولت ايران براي ساختن كشتي در 
خليج فارس پيش بيني شده بود،4 ظاهراً در همين راستا صورت پذيرفته است. 
اما اين موضوع پس از آن پيگيري نشد و در قرارداد 1229هـ.ق سخني 
از اين توافق اوليه به عمل نيامد تا اينكه در سال 1252هـ.ق، فريدون ميرزا، 
فرمانرواي فارس طي نامه  اي از حاج ميرزا آقاسي صدراعظم خواهان خريد 
كشتي جنگي و غيرجنگي شد، هرچند با وجود تالش هاي فريدون ميرزا براي 

خريد كشتي اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت.
اميركبير و تأسيس ناوگان دريايي

اميركبير نخستين كسي بود كه در راستاي تحكيم اقتدار حكومت قاجار در 
سواحل خليج فارس درصدد تشكيل ناوگان دريايي برآمد.

در گزارشي رسمي از شيل به وزير امور خارجه ي انگلستان در ايران آمده 
است: «امير مصمم به تأسيس نيروي دريايي در خليج فارس است در وهله ي 
نخست مي خواهد چهار فروند كشتي جنگي توپ باشد به اضافه ي اسلحه و 
مهمات ديگر، يك كشتي تجاري با قدرت دويست اسب با مهمات و اسلحه، 
يك كشتي هفتاد اسب بخاري كه در دريا و رودخانه  رفت و آمد كند با مهمات 

و اسلحه.»5
اولين اقدام اميركبير براي دستيابي به ناوگان دريايي، مذاكره با شيل6 وزير 
مختار بريتانيا در ايران بود. امير در گفتگو با شيل پرسيد: آيا دولت انگلستان 
حاضر است كشتي هاي مزبور را بفروشد و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا 
موافقت دارد كه ملوانان و مهندسان انگليسي به خدمت ايران درآيند؟ تقاضاي 
اميركبير با مخالفت شديد انگلستان روبه رو شد و پالمرستون7 در پاسخ كوتاهي 
به درخواست شيل نوشت: به شما دستور مي دهم به اطالع اميرنظام برسانيد كه 
دولت انگلستان نمي تواند با پيشنهاد وي راجع به تحصيل كشتي هاي منظور 

موافقت نمايد.8
علت اصلي مخالفت انگليس با درخواست ايران مبني بر خريد كشتي جنگي 
و غيرجنگي اين بود كه ايران با مجهز شدن به كشتي هاي جنگي مي توانست 

حاكميت و اقتدار خود را بر بنادر، جزاير و اعراب زيرحكومت خود داشته باشد در 
حالي كه دولت انگلستان در همين زمان با بستن پيمان هاي مختلف با شيوخ 

عرب حضور ايران را در منطقه كمرنگ مي كرد.9

اهداف اميركبير از تأسيس ناوگان دريايي در خليج فارس
اهداف اميركبير براي ايجاد ناوگان دريايي در خليج فارس را مي توان چنين 

بيان كرد:
1) مبارزه با قاچاق برده و ندادن حق بازرسي كشتي هاي ايراني به مأموران 
انگليسي. در اين باره دولت انگلستان تالش مي كرد كه اجازه ي تفتيش كشتي ها 
را از دولت ايران بگيرد اما امير زير بار اين كار نمي رفت و معتقد بود كه اين امر در 
صالحيت و مسئوليت خود ايران است. مأموران انگليسي به بهانه ي جلوگيري 
از تجارت برده حق بازرسي كشتي ها را در آب هاي خليج فارس به خود اختصاص 
داده بودند. دولت اميركبير و سفارت انگليس در تهران مذاكرات متعددي در 
باره ي اين موضوع داشتند. اميركبير براي گرفتن چنين حقي از انگليس و 

همچنين حفظ اقتدار ايران در خليج فارس درصدد ايجاد نيروي دريايي برآمد.
2) نفوذ شيوخ عرب از جمله شيخ مسقط بر منطقه. در اين زمان به دليل 
عدم نظارت حكومت مركزي، اين شيوخ شروع به ايجاد ناامني در منطقه نموده 
بودند. اميركبير براي تثبيت حاكميت ايران و اقتدار آن بر خليج فارس درصدد 

ايجاد نيروي دريايي برآمد.
3) در آن زمان سيدسعيدخان امام مسقط، بندرعباس را اجاره كرده و شيخ 
سيف كه از سوي او حاكم بندرعباس شده بود از پرداخت ماليات هاي قانوني به 
دولت مركزي خودداري مي كرد. اميركبير كه از ارتباط با انگلستان نتيجه اي به 
دست نياورده بود، براي حفظ حاكميت دولت مركزي در خليج فارس دست به 

اقداماتي زد از جمله اين كه:
الف) در سال 1267 ق  به ژان داودخان كه مأمور استخدام معلم از اتريش و 
پروس بود مأموريت داد سه فروند كشتي جنگي بخرد. اميركبير به ژان داودخان01 
چنين نوشت: «الزم است كشتي هم به طوري كه در كاغذ جداگانه نوشته ام دو 
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فروند واپور و يك فروند كشتي يلكن در آنجاها قرار تحصيل بدهي.»11
شيخ  به  و  نمود  پشتيباني  ايران  اتباع  تجاري  كوچك  كشتي هاي  از  ب) 
نصرخان دريابيگي ايران دستور داد هرگونه كمكي را براي پيشرفت كار صاحبان 
كشتي ها معمول دارد. در درياي خزر نيز همين رويه را در پيش گرفت و براي 
كشتي هاي بازرگاني عالمت اژدها تعيين شد كه از بيرق كشتي هاي دولتي كه 

نشان شير و خورشيد ايران در نظر گرفته شده بود متمايز باشد.
ج) سومين تدبير امير اين بود كه براي تقويت وضع سياسي ايران در خليج 

فارس به دولت امريكا روي آورد و با آن پيمان بازرگاني و كشتيراني بست.
در  ايران  سفير  محمدخان  ميرزا  به  هدف  اين  به  رسيدن  براي  اميركبير 
استانبول دستور داد با نماينده ي امريكا در استانبول مذاكره كند. پس از گذشت 
يك سال و سه ماه در سال 1267 ق . قراردادي به نام عهدنامه ي «دوستي 
و كشتيراني» ميان ايران و آمريكا به امضا رسيد. براساس ماده ي چهارم اين 
و  بنادر  به  خود  پرچم  با  بودند  آزاد  دولت  دو  بازرگاني  كشتي هاي  عهدنامه، 

لنگرگاه هاي دو كشور براي بارگيري و باراندازي رفت و آمد كنند.21
اما با بركناري امير از قدرت و مرگ نابهنگامش تمام تالش هاي او براي 
ايجاد نيروي دريايي ناتمام ماند. تالش هاي مجدد براي تشكيل ناوگان دريايي 
در زمان والي گري سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه در فارس شكل گرفت. او 
در سال 1275ق. پس از پايان گرفتن ماجراي محاصره ي هرات و عقب نشيني 

اجباري از افغانستان، به سمت والي گري فارس منصوب شد.31
وي در مدت اقامت كوتاهش در خليج فارس به لزوم تأسيس قوه ي بحريه 
آگاهي يافت و در نامه اي به تاريخ سوم شوال 1276 ق  فرخ خان امين الملك 
وزير حضور شاه و وكيل كارهاي حسام السلطنه در تهران شاه را از دخالت 
مستقيم به اداره ي بحرين به دليل نداشتن كشتي و اسباب گرفتن بحرين برحذر 
داشته است. مسأله ي بحرين موجب شد تا اهميت نيروي دريايي براي شاه بيش 

از پيش روشن شود.
در همين رابطه برخي از كارگزاران و مأموران دولت ايران در بنادر و جزاير، 
بارها درباره ي اهميت نيروي دريايي با مركز نامه نگاري كردند از جمله آنها ميرزا 
مهدي خان منشي مهام خارجه ي فارس بود. در بخشي از نامه ي او به وزارت 

امور خارجه آمده است:
«رفع همه ي اين معايب داشتن چند فروند جهاز جنگي است كه فوايدش 
در ضمن كتابچه به عرض خاك پاي مبارك رسيد هرقدر كشتي زودتر برسد 
معايب مرتفع و محاسن ظهور و بروز خواهد كرد علي العجاله دو سه فروند جهاز 

شرعي هم مي شد بسيارخوب بود تا انشاءاهللا بعد جهاز كشتي حاضر شود.»41
نامه هايي كه از سوي ميرزا مهدي خان ارسال شده است حاكي از آن است 

كه وي راه هايي كسب درآمد براي خريد كشتي ها را پيش روي حكومت قرار 
داده است. وي در نامه هايي استفاده از معادن زغال سنگ منطقه و نيز فوايد 
حاصل از تجارت را براي تأمين هزينه ي كشتي ها پيشنهاد نموده است. ارسال 
اين نامه ها ادامه يافت تا اين كه در سال 1278 قرن/ 1861 م. حسنعلي خان 
اميرنظام سفير ايران در بريتانيا مأمور انجام تحقيقاتي درباره ي خريد كشتي از 
كشورهاي اروپايي شد و با كارخانه هاي كشتي سازي وارد مذاكره شد. از متن 
نامه اين چنين برمي آيد كه ايران خواهان خريد دو فروند كشتي جنگي بوده 
است كه هريك حاصل بيست عراده توپ بيست و چهار پوندي باشد. شركت 
كشتي سازي آلماني تعهد كرده بود در مدت 7 ماه دو كشتي را آماده نمايد و 
دولت ايران نيز در چهار قسط هزينه ي آنها را بپردازد. اميرنظام به دولت ايران 
اعالم نمود در صورت خريد كشتي ها بهتر است كاپيتان و صاحب منصبان كشتي 
را از كشورهاي هلند يا آمريكا انتخاب نمايد چرا كه به صاحب منصبان بريتانيا 

اعتمادي نيست.51
در نامه هاي متعددي كه از طرف نصيرالملك كارگزار وقت بوشهر و همچنين 
حاجي محسن خان وزير مختار ايران در لندن به دولت مركزي فرستاده مي شد 
عواقب نداشتن ناوگان دريايي را گوشزد مي كردند. اين كه حاجي محسن خان از 
لندن به فكر داشتن نيروي دريايي افتاده بود نشان مي دهد موضوع تجهيزات 
و نيروي دريايي در دولت مركز پيگيري نمي شده است. او در نامه اي به پادشاه 

مي نويسد:
«بدو شبه اگر خيال اولياي جاويد، بدون فوت فرصت با عزم ثابت و همت 
كامله متوجه احوال و در قيد مال كار خليج نشود تنگه ي هرمز كه سابقاً بر 
كشتي هاي جميع ملل مسدود بود در آينده به كشتي هاي دولت عليه مسدود 

خواهد شد و خليج فارس هم به صورت بحر خزر خواهد افتاد.»61
اين وضعيت تا سال 1300 ق  ادامه داشت تا اين كه در اين سال ناصرالدين شاه 
مرتضي قلي خان صنيع الملك را به آلمان فرستاد و دو ناوچه از آلمان خريداري 
شد تا با تردد در خليج فارس و رودخانه ي كارون حاكميت ايران در خليج فارس 

را تثبيت كنند.
نيروي دريايي متعلق به دولت ايران به طور رسمي در سال 1302 ق . 
تأسيس شد و در آب هاي خليج فارس شروع به كار نمود. اين نيرو از دو فروند 
كشتي  تشكيل مي شد يكي از آنها كه بزرگ تر و مجهزتر بود پرسپوليس71 و 
ديگري كه ناوچه ي كوچك و مخصوص خدمات رودخانه اي بود شوش ناميده 
مي شد. به ناوچه ي شوش در كارون بين اهواز و شوشتر مأموريت هايي محول 
شده و پرسپوليس نيز براي گشت در آب هاي ساحلي ايران مأموريت يافت81. در 
حقيقت پرسپوليس به دو منظور كلي يكي بمباران حدود ساحلي و ارعاب حكام 

علت اصلي مخالفت انگليس با درخواست ايران مبني 
بر خريد كشتي جنگي و غيرجنگي اين بود كه ايران با 
مجهز شدن به كشتي هاي جنگي مي توانست حاكميت 
و اقتدار خود را بر بنادر، جزاير و اعراب زيرحكومت 
خود داشته باشد 

نخستين ناوگان دريايي ايران در دوره ى قاجار
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محلي و شيوخ و ديگر حمل خرما و مسافران حج ساخته شده بود.91
مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) درباره ي خريد كشتي پرسپوليس مي نويسد:
آخر تدبير ناصرالدين شاه وقتي چاره ي مداخله ي روس و انگليس ميسر نشد 
اين بود كه دول ديگر را در ايران ذينفع كند و مسافرت هاي فرنگ بيشتر از اين 
نظر بود. در آغاز برآن شد كه از آلمان كشتي براي بوشهر خريداري شود. مرتضي 
قلي خان اخوي مأمور اين خدمت شد و برمن كشتي سفارش داد كارخانه براي 
نمونه كشتي بسيارخوبي در حدود سفارش به ساخت نظامي و تجارتي با زره و 

پنج توپ و 25 تفنگ.02
در سال 1301 ق  كشتي پرسپوليس از بندر كشتي سازي برفرهاون همراه 
با ناوبان هاي آلماني به سوي خليج فارس حركت كرد.12   با وجود صرف 
هزينه هاي فراوان اين كشتي هرگز مورد استفاده ي دولت ايران براي تثبيت 
حاكميتش در منطقه واقع نشد تا آنجا كه پس از يك سال شاه كه از صرف 
هزينه هاي گزاف جهت نگهداري از كشتي ها به ستوه آمده بود، از امين  السلطان 

خواست تا درباره ي آنها تصميم گيري كند.22
ناخداي كشتي پرسپوليس، ناخدا ابراهيم به روزنامه ي مظهري گاليه اي 

نوشت مبني بر اين كه: 
«چهل پنجاه هزار روپيه خرج تعمير پرسپوليس است كه سود ندارد... از 
بوشهر به طهران تلگراف شده كه مجلس بودجه اي براي تعمير اين كشتي ها در 
نظر نگيرد زيرا فرسوده اند و بهتر است اينها فروخته شود و كشتي نو نخرند.32»

با همه ي فعاليت ها و تالش هاي به عمل آمده در دوره ي ناصري براي 
تأسيس نيروي دريايي، اين اقدامات نتايج چنداني براي تجديد حاكميت ايران بر 
اين آبراه مهم در برنداشت چرا كه خريد كشتي در اين منطقه بسيار دير به انجام 
رسيد و فوايد عملي ملموس را براي كشور ايران نداشت و تجارت در بنادر ايران 
همچنان با كشتي ها و قايق هاي محلي و بومي انجام مي گرفت. با اين همه، اين 
فعاليت ها در آستانه ي قرن نوزدهم مي توانست به عنوان نشانه هاي براي تثبيت 

حاكميت ايران بر خليج فارس محسوب  شود.
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