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چكیده

بررسی ماهیت اجارهداری بندر عباسیی در دورۀ قاجیار ،در شیناتت

تعاملهای ساحلنشینان سواحل شمالی و جنوبی ،نقشیی ممی دارد و

تحلیل این آترین نمونههای عینی از سنت مقاطعه ،بیرای ااسیخدادن
بییه برتییی ابمییا هییا وییروری اسییت .مالیییاو و عییوارر یمر ییی

بندرعباس از آغاز دورۀ قاجار ،با قبول تابعیت ،به حکمران بسیک
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سپس مسقط وایذار شد .در برتی تألیفاو ،بیهدلییل بییتیوجمی بیه
سنت مقاطعه ،جزیرهها و بندرهای ساحل ایران بهاشکباه ،جیزو قلمیرو
مسقط دانسکه شده اسیت .تحیول در مناسیباو منهقیهای بیا توجیه بیه

قدرو روزافزون و سیاست انگلسکان و نیز عقبماندن دربار قاجار از

تحوالو جدید ،بهتدریج ،تعاملهای آلبوسعید و حکومت مر یزی

را تدشهدار رد .در این مقاله ،با رویکردی تحلیلی ،ویمن بررسیی
ماهیت اجارهداری بندرعباس و نقش آن در تعاملهای آلبوسیعید بیا
حکومت مر زی اییران ،بیهدنبیال ااسیخدادن بیه ایین سیؤال اساسیی

بودهای

ه اجارۀ بندر عباسی به حیا

مممی را درحوزۀ سنتهای مدیریکی حا

ییا امیا مسیقط ،چیه نکیاو

بیر منهقیۀ تلییج فیارس

دربییر میییییییرد .فییرر غالییب ،آن اسییت ییه مووییوه اجییارهداری
بندرعباس ،بیانگر نوعی ارتبیا نزدیی

مییان حکمرانیان مسیقط بیا

حکومت مر زی ایران براساس سنت تاریخی مقاطعه است؛ هرچنید

تحوالو سدۀ نیوزده مییالدی /سییزده هجیری قمیری و اسیکقرار
تییدریجی اایییههییای سییب

بهیونهای دیگر نشان داد.

نییوین اقکصییادی و تجییاری ارواییا آن را

واژههای کلیدی :قاجاریه ،دیوانساالری ،آلبوسیعید ،بنیدرعبیاس،

اجارهداری.
 .1مقدمه

ایرچه امروزه ،مناسباو میان سیاحلنشیینان دو سیوی تلییج فیارس ،تحیوالو بسییار یافکیه

است ،با نگاهی به اوواه سدۀ نوزده میتوان رداایی از سنتهای تیاریخی دییرین حیا
بر تعاملهای ساحلنشینان تلیج فارس را یافت .هریونه نکاش در سنتهای تاریخی ایین
منهقه ،روزنهای در حلقۀ یمشیدۀ ماهییت مناسیباو حکمرانیان اییران بیا منیاطی جنیوبی ییا
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ماهیت مبم مناسباو حکومت مر زی ایران و شیوخ و امرای محلی تلیج فیارس بیهشیمار
میرود .امروزه تالش میشود ارتبا سا نان دو سوی تلیج فارس درطول تاریخ ،مرنگ
نشان داده شود و این مسئله حکی بر تاریخنگاری این منهقه ،بهصورتی شگرف اثیر یذاشیکه
است .نویسندیان عرب و حکی ایرانی ،تعامل عناصر ایرانی و عیرب در زمینیههیای مخکلی
فرهنگی ،تجاری و سیاسی را مرنگ نشان دادهاند؛ مثالً دربیارۀ بنیدرعبیاس ،اژوهشیگران
عرب ،اما مسقط را حکمران مسکقل و حیا

بیر ایین منهقیه و مضیافاو آن (جزییرههیا و

بندرهای میانی بندرعباس تا یوادر) دانسکهاند؛ درمقابیل ،محققیان ایرانیی هی آلبوسیعید را
مکجاوز یا مکمرد شمردهاند .بییتیوجمی بیه ماهییت موویوه ،ایین سیؤال را در ذهین ایجیاد
می ند ه اساس اجارهداری در بندرعباس چه بوده و مقاطعیه طبیی سینت دییوانی ،در چیه
زمان و با چه شرایهی اعها میشده است .هرچند باید بهصورو ه زمان ،موقعیت و اهمییت
روزافزون انگلسکان را مدّنظر قرار داد ،این مسئله ،تود میتواند موووه تحقیقی مجزا قیرار
ییرد؛ یرچه تغییر تدریجی سب

ادارۀ بندرهیای تلییج فیارس از سیال 1235ق. 1820 / .

بهبعد نباید محققان را در چگونگی رفکار حکمرانیان مسیقط دچیار اشیکباه نید؛ زییرا از آن
اس ،با حا میت معیارهای جدید سیاسی -امنیکی در منهقۀ تلیج فارس ،سنتهای تیاریخی
بهتدریج رنگ باتت.
برای بررسی موووه ،نخست باید سراغ اسناد و مکن قراردادهای موجیود در ایین زمینیه
بروی تا ببینی مفاد و اصهالحاو قراردادها و اسیناد ،بییانگر چیهنیوه ارتبیاطی مییان حیا
مسقط و حکومت مر زی است .ازمیان منیاب تیاریخی موجیود ،در چنید اثیر ازجملیه آثیار
سدیدالسلهنۀ بابی ( ،)1371 ،1370 ،1363فسایی ( ،)1367بنیعباسیان بسککی (1339ش)،
فرامرزی (1381ش) و قیام مقیامی (1341ش) ،همگیی تنمیا بیه شیرت و توصیی

نیامنظ و

منقه حوادث مرتبط ارداتکه شده و اطالعاتی ارا نده آمده است .درمیان تألیفاو فارسی،

جز اسیناد تیا موجیود در مجموعیۀ اسیناد تلییج فیارس (1375ش) و اسیناد بنیدر عباسیی

(1387ش) ،در دیگر تألیفاو ،اطالعاتی چندان داده نشده است .احمید سیایبانی در از بنیدر

جرون تا بندر عباسیی (1377ش) ،رونید تغیییراو شیمر بنیدرعبیاس و تحیوالو آن از دورۀ
صفوی بهبعد را بررسی رده است .بدرجمان ابراهیمینژاد در مقالیۀ «روابیط اییران و عمیان
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در دورۀ ناصییری» (1392ش) ،بییر دورۀ دو قاجاریییه تأ ییید ییرده اسییت .در اییین حییوزه،
مقالهای مسکقل به زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی تألی

نشده است.

آثار انگلیسی و عربی نگاشکهشده در این حوزه ،بیشکر مبکنیبر اسناد و مناب سدۀ نوزده
در مپانی هند شرقی است ه صیرفاً بیاهیدف توجییه منیاف اقکصیادی و سیاسیی انگلسیکان
تالش می نند وچ

ترین تغییر در «وو موجود» ( )Status Quoمیورد نظیر حکومیت

انگلسییکان در هنیید را نادیییده ییرنیید و از اییین روی ،معکقدنیید بنییدر عباس یی و مضییافاو آن
بهصورو مقهعی در تصرف بوسعیدیان بیوده و اییران تنمیا حا مییت بیر آن را ادعیا یرده

است .در تألیفاو صیاحبنظیران انگلیسیی همویون لیی ،) 1968( 1ویلسیون ) 1927( 2و

مییایلز ) 1968( 3و نیییز مجموعییۀ یییزارشهییای لریمییر ،) 1986( 4آتوینسییون،) 1909( 5

سالدانما ) 1986( 6و لو ( ،) 1993صرفاً اطالعاتی ارا نده از تحوالو عینیی بیهدسیت داده

شده است؛ البکه در این میان ،مجموعۀ اسناد مپانی و حکومت هند ،منبعیی مفیید و حیاوی
اسناد مخکل

دربارۀ تحوالو بندرعباس اسیت .مؤلفیان مهیرت در نیمیۀ اول از سیدۀ بیسیک

میالدی ،یعنی لریمر و سالدانما (دو همفکیر لرد یرزن 7در ویدیت بیا روسییه) و ...همگیی
تحت تأثیر سیاست انگلسکان در هند ،تنما مناف شییخنشیینهیای تحیتالحماییۀ انگلسیکان را
درنظر میییرند .تألیفاو جدید عربی نسبتبه مؤلفیان سیدۀ نیوزده و آغیاز سیدۀ بیسیت در
عمان مثل سیابی ( ) 1965و صالح شماب ( ) 2001بیشکر به انگلیسیها تمایل دارند و حکیی

آثار برتی مؤلفان میانهروتر همویون سیاسة االیرانیة فی الخلیج علی عهد ناصررالدی شرا ،

نوشکۀ عقیل ( ) 2009و عالقات عمانیرة -فارسریة فری عهرد بوسریید ( ،) 2000تیألی
عبداهلل فیارس نییز بیه همیان سیب

نویسیندیان عیرب یه بیشیکر جنبیۀ تبلیغیاتی و عوامانیه

داشکهاند ،نکاو تاریخی چندانی ندارند و تنما به لییییویی ارداتکیه و وشییدهانید نقیش
عناصر عرب در منهقۀ تلیج فارس را اررنگ نشان دهند .حکی برتی محققان شیناتکهشیده
1. J.B. Kelly
2. Wilson
3. S.B. Miles
4. J.G. Lorimer
5. C.U. Atkhinson
6. J.A. Saldanha
7. Lord Korzon
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هموون عقیل ( ) 1994و جمال ز ریا قاس  ،نویسندۀ کاب تاریخ الخلییج العربیی ]تلییج

الفارسی[ الحدیث و المعاصر ( ،) 1998در کابی دیگر بهنا دولة بوسریید فری عمرا و
الشرق االفریقا منذ تأسیس و حتی نهایة حکمها فی زنگبار و بدایة عهدها الجدید فی عما

( ) 2000( )1970-1741وشیده است بوسعیدیان را حکمرانیان بنیدرعبیاس نشیان دهید؛
هرچند تا نون ،مقالهای مسکقل به زبانهای عربی و انگلیسی دربارۀ اجارۀ بندرعبیاس منکشیر
نشده است.
بر این اساس ،موووه مقاطعه یا اجیارۀ یمر یاو بنیدرعبیاس و مضیافاو آن ،بیهدلییل
وجود اتکالفنظرهیایی مییان تألیفیاو ایرانیی و غیرایرانیی ،از جمیاتی ویروری و شایسیکۀ
بررسی است .در این میان ،آنوه باید بهصورو مشخص ارزیابی شیود و در ادامیۀ مقالیه ،بیا
اسکفاده از روش یفکمان به آن ارداتکه تواهد شد ،در وهلۀ نخست ،بررسی ماهییت اجیارۀ
بندرعباس و ریشۀ آن در سنت دیوانساالری و سپس جریان اعهای این منهقه بیه مسیقط در
آسکانۀ حکومیت قاجیار اسیت .در ادامیه ،ویمن بررسیی برتیی دییدیاههیای راییج ،رونید
اجارهداری در دورۀ اول قاجاریه تا اسکقرار ناصرالدینشاه را تحلیل می نیی  .در ایین مییان،
بررسی ماهیت اجارۀ بندرعباس و چرایی اعهای آن به مسقط ،دارای اهمیت فراوان اسیت و
روند اجارۀ بندر عباسی طی دورۀ قاجاریه تا عصر ناصری باید میا را بیه هیدفهیا و نکیایجی
برساند ه به رف ابماماو در مناب موجود و شناسایی هرچه بیشکر ماهیت مناسباو حکومت
مر زی ایران با ساحلنشینان مقی سواحل جنوبی در دورۀ قاجاریه منکمی شود.
 .2ماهیت اجارهداری گمرک و مالیات در دورۀ قاجاریه

امروزه ،مؤلفان عرب در بررسی تحوالو سواحل شمالی تلییج فیارس ،بیشیکر بیا تأ یید بیر
تسلط حکمران یا اما مسقط بر بخشهایی وسی از سواحل مکران تا لنگیه ،بیهظیاهر تحیت

تأثیر سیاست اسکعماری انگلیس ،اصل مناسباو تاریخی اییران و سیواحل جنیوبی را نادییده
میییرند؛ مثالً جمال ز ریا قاس ومن سخنیفکن از بنیدرعبیاس و مضیافاو آن درحیوزۀ
قلمرو عمان تحتعنوان «مسکملکاو آلبوسعید» (قاس  )106-104 /2 : 1998 ،نوشکه است:
در دورۀ قاجاریه ،ایران نهتنما بر مناطی ساحلی بندرعباس هیچ نظیارتی نمیی یرد؛ بلکیه در
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مواردی ،انگلسکان بهدلیل دارابودن مناف تجاری در ایران ،به م

این شیور آمیده و بیه

مناف مسقط ،وربه زده است (همان115-114 :؛ همیو143-139 : 2000 ،؛ همونیین ر: .
درویش 79 : 1982 ،و 86؛ عقاد .)52 : 1959 ،هرچند ایین نگیاه در بیشیکر تألیفیاو عربیی
وجود دارد ،در اینجا نمیتوان تما این دیدیاهها را مهیرت یرد .ایین محققیان ،یذشیکه از
غلبۀ مواو سیاسی و تبلیغاتی در آثارشیان ،از ماهییت مناسیباو سینکی حیا

بیر تحیوالو

اقکصادی و دیوانساالری ایران ه چندان اطالعی ندارند.
وایذاری بندرعبیاس و توابی آن بیهعنیوان اجیاره بیه حا میان مسیقط ایرچیه در دورۀ
آقامحمدتان صورو یرفت ،دارای سابقهای تاریخی مربو به دورۀ افشیار اسیت و در آن
زمان ،این منهقه به حا

محلی بسک

داده شد (بنییعباسییان بسیککی1339 ،ش)54-53 :؛

اما بررسیهای تاریخی نشان میدهد حکومیتهیای اییران در دورههیای مخکلی  ،شیمرها،
قصباو و حکی والیتهیای بیزر

را بیهصیورو مقاطعیه و بیدون نییاز بیه حضیور مسیکقی

نظامییان و دیوانسییاالران حکومییت مر ییزی ،بییه افییراد میییسییپردند .سیینت وایییذاری امکیییاز
یردآوری مالیاو و ...در دورۀ قاجاریه ،باعنوان مقاطعه یا اجیاره ثبیت شیده اسیت .ایرچیه

تا نون ،تحقیقی جام دربارۀ اجارهدادن بندرعباس صورو نگرفکه است ،در مجموعۀ اسناد
بندر عباسی ،برای تأیید نظارو حکومت قاجار بر این بنیدر ،بیا تأ یید بیر اصیهالت «اجیارۀ

عوارر و مالیاو» ،ذ ر عنوان «اجارۀ بندرعباس» ،نادرست انگاشیکه شیده اسیت (حبیبیی و
وثوقی1387 ،ش)76 :؛ درحالی ه واژهها در اصل موووه ،اهمیکی ندارند و اصیل مقاطعیه
حکی با اذیرش اعهای امکیازاتی فراتر از آن نیز بهمنزلۀ رد حا مییت قاجارهیا نیسیت؛ بلکیه
تأیییدی بییر تابعیییت حییا

مسییقط محسییوب میییشییود .در تییاریخ ایییران در دورۀ میانیه ،دو

اصهالت «اقهاه» و «مقاطعه» رایج بود و مصداقها و اربردهای بسیار داشت؛ اما نککۀ ممی
دربارۀ این دو اصهالت ،آن است ه اقهاه و مقاطعه ،تنما به افرادی داده میشد ه شیرایط
فرمانبرداری از حکومت را داشکند؛ بنابراین ،هیچیاه نمیتیوان اقهیاه را بیه یی

حکومیت

تارجی مسکقل اعها رد؛ درحالی ه اجارۀ بندرعباس در ووعیکی صورو مییرفیت یه
در آغاز ،بخشی مم از نظارو حکومت مر یزی بیر آن منهقیه حفی مییشید و تنمیا حیی
یردآوری مالیاو و یمر

دراتکیار حا

مسقط بیود .بیرای روشینشیدن موویوه بایید
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سنت مقاطعۀ مالیاو را ذ ر رد .بهطور سنکی ،ی
اقهاه یا سیورغال به ی

منهقه یا ل ی

والیت بهرس تییول،

فرد یا تاندان وایذار میشد؛ درحالی ه در نار تییول ،صیاحبان

موروثى سیورغال ،یذشکه از معافییت مالییاتى (همویون صیاحبان اقهیاه) ،از حیی معافییت
قضایى و دیوانی ه برتوردار بودند (قدیانی1387 ،ش.)124 /1 :
در مناب تاریخی ،اقهاه مربو به امور اروی ،مالیاتی و دیوانی است و یعنیی واییذاری
مشرو منهقه ،شمر ،زمین ،و مناب یا مناف حاصل از آنها و یا واییذاری حیی ییردآوری
تیرا و مالیییاو و عواییید آن بییه یکییی از تییابعین .رسی اقهییاه را از دوران باسییکان تییا دورۀ
اسالمی و زمان حکومت قاجار میتوان ایگیری رد؛ هرچنید ایین اصیهالت در زمیانهیا و
مکانهای مکفاوو ،تعری ها ،حدود و مبانی مخکل
به دو شکل اسکغالل و تملی
تملی

داشکه است .در دورۀ اسیالمی ،اقهیاه

صورو مییرفت؛ هرچنید نظیر غالیب ،ایین بیود یه اقهیاه

اراوى ،جایز نیست؛ زیرا به بیتالمال و همۀ مسلمانان تعلی دارد (ماوردی: 1990 ،

220-216؛ تنجی1362 ،ش .)307 :در دورۀ دو عباسی ،با رشد حکومتهای نیمهمسکقل،
راه برای افزایش مقاطعۀ ایالتهای بزر

باز شد؛ مثالً تلیفۀ مقکدر اساز اذیرش ثیر بین

احمد و سیسکانیان به تابعیت از بغداد ،مالییاو سیسیکان را بیه اانصیدهیزار درهی بیهصیورو
مقاطعه به ثیر وایذار رد (بمیار1314 ،ش .)307 :در دیوانسیاالری سیلجوقی ،اتابکیان در
فارس و نیز بندرها و جزیرههای تلیج فیارس ،وسیی تیرین نظیا اقهیاعی را ایجیاد ردنید.
مقاطعۀ اراوی و مالیاو در دوران یذار از سیلجوقی بیه مغیول ،از ممی تیرین منیاب درآمید
حکومیتهییای شیرق و غییرب اییران بییود (اشیپولر338-336 : ،؛ نسییو 164 : ،؛ ابینبلخییى،
1363ش328 :؛ بنیییدار اصیییفمانی .)132 : 1980 ،در عصیییر مغیییول ،درآمییید حاصیییل از
زمینها اینجو یه اغلیب بیه مقاطعیه داده مییشیدند ،میزانیی قابیل توجیه بیود (همیدانی،
1373ش305 :؛ اهروشفسکى1366 ،ش .)455 /2 :در دورۀ قراقوینلوها و آققویونلوها حکی
اصهالت «تیول» نیز بهمعنی وایذاری حی یردآوری مالیاوِ الکا به افراد سرشناس با اعهیای
برتی مصونیتها تعبیر شده است (طمرانی .)371 /2 : 1964-1962 ،سیورغال بهمعنیی هبیه
(اشپولر1385 ،ش337 :؛ ورهرا 1367 ،ش )667 :در دورۀ فرمانروایی تیموریان و سیپس در
عصر صفویه ،درحوزۀ بخشش مالیاو به ار مییرفیت (روملیو1384 ،ش247 /12 :؛ منشیی
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قمییی1363 ،ش)563 /1 :؛ امییا از دورۀ صییفویان ،سیییورغال ،بیشییکر بییه طبقییاو مییذهبی
(حسنآبادی1386 ،ش )70 :و شخصیتهای بیانفیوذ دربیار (شوسیکر والسیر1364 ،ش)41 :
وایذار شد و در نار تیول ،بهجای اصهالت «اقهاه» به ار رفت .از این اس ،اقهاه با حفی
اهمیت و برتی تغییراو در عنوان ،بیشاز ایش دراتکیار غیرنظامییان قیرار یرفیت (لمکیون،
1346ش )126 :و این ،تود زمینهای مناسب برای مقاطعه و اجارهداری در دورۀ قاجار بیود.
از سوی دیگر ،یروه بسیاری از تاندانهای تیولدار و اقهاهدار در این عصیر ادیید آمدنید
ه برتى از آنها قدرو و ثروو تویش را بییشاز دو قیرن حفی

ردنید (اسیکندربیی

منشییی1317 ،ش279 /3 ،322 /1 :؛ لمکییون1362 ،ش215 :؛ بییرن1357 ،ش 49 :و  .)82در
دورۀ حکومت افشار ،اقهاهداران در تما نواحی شور و بهویژه امال  ،تنمیا مبلغیی معییّن
از درآمد اراوی را به تزانه میارداتکند؛ ولیی از تزانیه ،حقیوق نمیییرفکنید و قسیمکی از
محصول اوافی را بهنف تود ،بهصورو قانونی برداشت می ردنید؛ زییرا ایین مبلیع معییّن،
مالیاتی بر مقاطعۀ آنان بود و اقهاهدار در حوزۀ مأموریت تود ،صاحباتکییار و حکمرانیی
مسکقل محسوب میشد و مانند سلهان با مرد رفکار می رد (شعبانی1369 ،ش.)79 :
در دورۀ حکومت قاجار ،رس اجاره یا مقاطعه بهدالییل بسییار و ازجملیه تیداو برتیی
سنتهای دیوانساالری ،همراه لزو وایذاری برتی اتکیاراو به حکومتهای محلی تداو
یافت و نهتنما رس مقاطعه ،بلکه تیول یا اعهای وایذاری اتکیاراو تا ی

ایالت یا منهقیه

نیز تداو یافت؛ تا جایی ه سیرزمینهیایی وسیی از شیور بیهعنیوان اقهیاه ییا تییول ،چیه
بهصورو وایذاری منیاطقی بیرای جمی آوری مالییاوهیای آن (مقاطعیه) و چیه درعیور
حقوق مأموران حکومکی به دیگران -ه بیشکر دربیاری و صیاحب نفیوذ در تمیران بودنید-
وایذار میشد؛ اما مواردی از وایذاری برتی اتکیاراو به حکمرانیان میرزی و سیرحدی و
حکی حکمرانان و امیران والیتهیای مر یزی نییز مشیاهده مییشیود و ذ یر ایین نککیه نییز
وروری است ه مقاطعه ،تیول ،سیورغال یا هر عنوان دیگر نهتنما بیا شیر قیرارداشیکن در
محییدودۀ مرزهییای حکومییتهییای مخکلی

مییوردبحییث ،بلکییه تنمییا بییا اییذیرش تابعیییت بییا

ویژیی های تاص تود وایذار میشید (لمکیون1362 ،ش .)179 ،140-139 :عیینالسیلهنه
نوشکه است حکی در اواتر دورۀ قاجاریه« ،تالصۀ دولیت در اغلیب ،بلکیه همیۀ ممالی

اییران
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برسبیل تخمین بود» .وی معکقد است به همین علیت ،سیود چنیدانی عایید دولیت نمییشید و
«تراب بود و مواظبت نمىشد ه اصل آن مقاطعه هی برسید .فروتکیه شید تیا میرد آبیاد ننید،

مواظبییت ننیید ،ه ی تییود بمییره ببرن ید ،ه ی رعیییت ،ه ی مالیییاو یییا مییالاالجییارۀ دولییت برسیید»
(عینالسلطنه1374 ،ش)5034 /7 :؛ هرچند با اشاره به دسیسهچینیی دربارییان بیرای تقسیی
مقاطعهها نوشکه است نف اصلی در تقسی مناصب را تجار جدید و مقاطعه یاران مییبردنید
(همان)8030 /10 :؛ بدین ترتیب ،اصل مقاطعه در زمانها و مکیانهیای مخکلی  ،ازجانیب
تما حکومتهای ایرانی اذیرفکه میشده است.
 .3دالیل اعطای بندرعباس به حكمران مسقط

در دورۀ حکومت قاجار ،چند عامل ،زمینه را برای توجه مکر به مناطی جنوبی فیراه

یرد

ه ازجمله آنها میتوان موارد زیر را نا برد :آغاز توجه قیدروهیای اروایایی بیه اییران و
بهویژه توجه روسها به مرزهای شمالی شورمان؛ درییریهای مکرر در مرزهای غربیی و
شرقی و از طرف دیگر ،اهش درآمدهیای حکومیت مر یزی بیهوییژه درزمینیۀ تجیاری و
بازریانی بهدلیل تسلط مپانیهای تجاری اروایا بیر شیریانهیای اقکصیادی و راههیای ممی
تجاری .بررسی هری

از این عوامل میتواند راهگشیای تبییین وویعیکی باشید یه در آن،

عوامل اهش نظارو مسکقی قاجارها بر مسامل تلییج فیارس تبییین مییشیود و بیهتعبییری،
موجب شد سایۀ شاهنشاه ایران جای تود را به سایۀ اادشاه انگلسکان بدهد .بنیدرعبیاس یه
در دورۀ صفوی ،برتالف دیگر بندرهای معکبر منهقه -ه به مرور زمان و بهسبب تبیادالو
تجاری ،اقکصادی و محلی ایجاد شده بود ،بنا بر تصمیماو حکومت تأسیس شید -بیهدنبیال
وع

حکومت صفوی ،دچار زوال شد .در واق  ،بندر عباسی در دورۀ شاهعباس ،براسیاس

نیاز مقهعی و مصلحت وقت برای تأسیس ی

اایگاه ساحلی بهمنظور مقابلیه بیا ارتغیالیهیا

ایجاد (وثوقی1384 ،ش )546 :و بهتدریج بهدلیل طیوالنیشیدن اسیکقرار سیپاهیان اییران در
آنجا ،به بازاری برای تجار محلی تبدیل شد .از منظر تحوالو تاریخی بنیدرعبیاس ،بیهدلییل
نابسامانی اوواه داتلی ایران از سقو صیفویه تیا اسیکقرار قاجارییه ،زمینیه بیرای قیدرتیابی
برتی قبیلهها ،شیوخ و حکا محلی ازجمله حکمرانان الر ،بسک

و مسقط و نیز قبیلیههیای
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قواس و بنییاس فراه شد ( .)Fryer, 1909: 159-163این اوواه ،همراه اهمیت بندرها
و جزیرهها در اقکصیاد و تجیارو درییایی ،شییوخ و قیدروهیای محلیی را بیهسیوی توسیعۀ
حوزههای نفوذ بهسمت بندرها و جزیرههای تنگیۀ هرمیز سیوق داد .در ایین مییان ،اتحادییۀ
قواسییی بیییه مر زییییت رأسالخیمیییه و بوسیییعیدیان مسیییقط ،بیشیییکر اهمییییت یافکنییید
(.)Kelly, 1972: 108; Lorimer, 1986: Vol. IA:421
اوویییییاه نابسیییییامان بنیییییدرعبیییییاس در دورۀ ایییییس از حکومیییییت صیییییفویان
( ،)Ives, 1773: 198-207ازجمله عواملی بود ه بارها سیبب شید حکومیت مر یزی از
دورۀ نادرشاه افشار به بعد ،امور این بندر را بیه حکیا محلیی بسیپارد (فسیایی1367 ،ش/2 :
 .)1518در مناب مربو به دورۀ آقامحمدتان قاجار آمده است در زمان حضور این اادشیاه
در جنوب ،اتباری نایوار از قفقاز رسید و آقامحمدتان ه میتواست تییالش از جنیوب
راحت باشد ،با درتواسیت نماینیدۀ مسیقط بیرای دریافیت حیی ییرفکن مالییاو و یمیر
بندرعباس و مضافاو آن بیهشیر قبیول تابعییت موافقیت یرد (تبرییزی1368 ،ش)161 :؛
درحالی ه ازمیان نویسندیان عرب ،تدمری ،منازعاو قبیلههیای محلیی مکعیدد در اطیراف
بندرعباس را ه حکمرانان الر ،بسک

و قش تا مسیقط در آن ،دریییر بودنید ،تیالشهیای

اعراب برای آزادسازی سرزمینهای عربی از دست مماجمان ایرانی دانسکه و معکقد اسیت بیا
اعزا شاه قاجار به قفقاز ،مسقط به هدف تود در تسیلط بیر تنگیۀ هرمیز دسیت یافکیه اسیت
(تدمری1408 ،ق .)80-79 :دیگر نویسیندیان عیرب نییز دییدیاههیایی مشیابه دربیارۀ ایین
موووه دارند (العابد )88-87 : 1986 ،و حکی بررسی دیدیاههای نویسندیان نیمیۀ دو از
سدۀ نوزده بهبعد عمان نشان مییدهید ایین دییدیاه ،مکفیاوو بیا نظیر مؤلفیان اتییر اسیت
(ابنرزیی)314 : 1984 ،؛ درحالی ه بیا بررسیی منیاب موجیود درمییییابی امامیان مسیقط
هیچیاه تود را ی

حکومت مسکقل تلقی نکردنید و بیهتعبییر بیادجر ،اتکیای آنهیا نیه بیه

توسعۀ سرزمینی ،بلکه به تجارو بود ()Badjer, 1871: 341,325
درواق ی  ،در نییار یرفکییاری قاجارهییا در شییمال (بییهعنییوان عییاملی مم ی در وایییذاری
بندرعباس) ،حا

محلیی مسیقط ،شیرایط الز بیرای برعمیدهییرفکن وظیای

اداری بنیدر

عباسی را داشت؛ چنان ه در دورۀ نادری نیز ایشینه و صالحیت تاندان بسککی ،عاملی مم
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در اعهای این منصب به آنان بود .بنیعباسیان بسک
مىدانسکند ،از اواتر عصر مغول در بسک

ه تود را بازماندیان تلفا عباسیى

مسکقر شدند و بهتدریج ،جایگاهی مم بهدسیت

آوردند (حبیبی و وثوقی1387 ،ش .)67-66 :در ابکدای دورۀ قاجار ،اتبیار تقوییت ناوییان
دریایی بوسعیدیان مسقط در تلییج فیارس و موقعییت آنیان بیرای تیأمین امنییت بنیدرهیا و
جزیرهها در دسکگاه دیوانساالری نواای قاجار ،مهرت بیود .از طیرف دیگیر ،هرچنید نیوعی
رقابت میان بندرهیای مخکلی

طیی دورۀ قاجیار ،نماییان بیود ،ازدییدیاه حکومیت قاجیار،

بوسعیدیان با توجه به موقعیت مم مسقط بهعنوان واسهۀ ارتبا ایران و حوزۀ اقیانوس هنید
میتوانسکند به احیای بندرعباس م

نند (عبداهلل فارس.)111-109 : 2010 ،

 .4توجه آلبوسعید به بندرعباس و نخستین قرارداد اجاره

ایرچه در حال حاور« ،بنیدرعبیاس» ،نیا بنیدری در رانیۀ شیمالی تنگیۀ هرمیز اسیت .در

دورههای صفویه و قاجار ،این بندر ،محدودهای وسی تر در مقایسه بیا حیدومیرز نیونی آن
داشت .در مناب مربو به دورۀ صفویه ،بندر عباسی ،بخشی از اقلی فارس و حا

آنجیا از

زیردسکان بیگلربیگی فارس دانسکه شده است (میریان ،بیتا)165 :؛ اما در دورههای افشیاریه
و زندیه ،بندرعباس ،بخشی از والییت الرسیکان بیود .در دورۀ قاجیار ،ایین منهقیه ،ویمیمۀ
ایالت فارس شد و «ازجانب مشرق به نواحی بلوچسیکان و بلیو
بلو

بشیایرد ،و از سیمت شیمال بیه

رودان و احمدی و نواحی سبعه ،و از مغرب به نواحی الرسکان» محدود مییشید (فسیایی،

1367ش .)1516 /2 :سدیدالسلهنه بندر عباسیی را شیامل شیش بلیو  ،چمیار جزییره و دو
امال

تالصه دانسکه است (سدیدالسلهنه1363 ،ش.)4 :
از دورۀ افشاریه ،بندرعباس بهظاهر دراتکیار توانین بسک

بود و سپس یری تیان هی

بار دیگر ،حکومت بندر عباسی و جزیرههیای تیاب آن را بیه تیوانین بسیک

واییذار یرد

(بنییییعباسییییان بسیییککی1339 ،ش147 :؛ حسیییینی فسیییایی1367 ،ش .)1518 /2 :تانیییدان
بنىعباسیان بسک

تا اایان دورۀ زندیه ،حا

مناطی بندرعباس ،جمانگیریه ،لشکان ،یوده و

ایلود باقی ماندند (حبیبی و وثوقی1387 ،ش )66 :و ه زمان ،تداو منازعاو در بندرعبیاس
و تقویت تجاری مسقط در دورۀ حمد بن سعیدو سلهان بین احمید ( ،) 1804-1797زمینیۀ
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توجه اما مسقط به تنگۀ هرمز را فراه

رد (بنیعباسییان بسیککی1339 ،ش147 :؛ حسیینی

فسایی1367 ،ش .)1518 /2 :اما مسقط برای توسعۀ تجارو مسقط یه بیهمیزانیی زییاد ،بیه
بندرهای ساحلی ایران مککی بود ،به نکرل بندر عباسی نیاز داشت و درواقی  ،رونیی مسیقط
به بندرهای ساحل شمالی تلیج فارس ،وابسکه بود ( بابی1371 ،ش.)390 :
هییادیتییان بسییککی ،فرزنیید و جانشییین محمیدتییان بسییککی تییا سییال 1205ق. 1791 /.
توانست بندرعباس را دراتکیار تود داشکه باشد .در این زمیان ،سیلهان بین احمید ،روابهیی
نزدی

با حا

بسک

برقرار رد و در سال 1205ق . 1791 /.نمایندهای نیزد هیادیتیان

فرسکاد و تقاوا رد یمر او عباسی و جزیرههیای تیاب آن را بیهبمیای سیاالنه هفیتهیزار
تومان به او اجاره دهد (همیان .)188-187 :در ایین زمیان ،امیور یمر یی سیواحل بیهدلییل
منازعاو حکومتهای محلی و نیز اتیکالفهیای حکیا الر ،رأسالخیمیه ،قشی و ...دچیار
نوعی نابسامانی بیود ( )Alqasemi, 1999: 38-42و عیوارر یمر یاو بنیدری وصیول
نشده بود .هادیتیان بیا صیالحدید شییخ قشی و دیگیر مشیایخ ،بیا اعهیای امیور یمر یی
بندرعباس به امیا مسیقط موافقیت یرد و مقیرر شید حیا

مسیقط تنمیا وصیول عیوارر

یمر ی را دراتکیار ییرد و انکظاماو بندر عباسی و تواب با شیخ بنییمعیین ،ویابط جزییرۀ
قش و یکی از مشایخ بسک

باشد (بنیعباسیان بسککی1339 ،ش.)190-189 :

موووه اجارۀ بندر عباسى یا اجارۀ یمر

و مالیۀ آن در اینجا اهمیت ایدا می نید یه

در درجۀ اول بپیذیری حکمیران مسیقط بیا ایذیرش تابعییت اییران توانسیت بنیدرعبیاس را
بهصورو مقاطعۀ مالیاو و یمر

دراتکیار یبرد .ایرچیه طبیی مهالیب ییادشیده ،بررسیی

ماهیت اقهاعداری و اجارهداری ،تود میتواند راهگشای بسییاری از سیؤالهیای مهیرت در
این زمینه باشد ،محققان جدید در بررسی تاریخ مناسیباو مییان منیاطی جنیوبی و شیمالی بیا
نگاه امروزی و با توجه به ووعیت نونی نظا ادارۀ صفحاو جنوبی را بررسیی میی ننید و
تحیوالو سییدۀ شییانزده تییا نییوزده را ازمنظیر نییونی مییینگرنیید .در مییواردی ،ووییعیت
سلهاننشین عمان در عصر حاور را بهعنوان ی

شور مسکقل مدّنظر قیرار مییدهنید و بیا

این نگاه ،نحوۀ تعامل حکمران مسقط با حکومت مر زی و ارتبا آن با سیواحل از ییوادر
تا بندرعباس را تبیین می نند .در سدۀ نوزده  ،بهتیدریج ،تقوییت نظیا جدیید امنیکیی یه
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انگلسکان ،آن را هدایت می رد ،بر بسیاری از سنتهای دیوانساالری ایرانی اثیر یذاشیت و
همین عامل بهویژه از نیمۀ دو سدۀ نوزده  ،زمینه را برای تغییر در ماهیت مناسباو سیاسیی
و اقکصادی در منهقه فراه

رد؛ هرچند طی سدۀ نوزده نیز هنوز سنکی یه بیراسیاس آن،

حکمرانان سرزمین ایران تنظی نندۀ نظا اداری بندرها و جزیرهها محسیوب مییشیدند ،در
اسناد مربو به قراردادهای حا

مسقط و حکومت مر زی ایران ،مشمود است.

دربارۀ سید سعیدتان (1272-1221 /. 1856-1806ق ،).مشمورترین حیا
آمده است ه او «ترا یذار حا

بوسیعیدی

فارس و چا ر قدیمى دولت ایران» بود (فسیایی1367 ،ش:

 .)703موووه تابعییت مسیقط از اییران را در اسیناد تیاریخی مکعیدد میرتبط بیا دورۀ قاجیار
میتوان بررسی رد .در تما اسناد مرتبط بیا اجیارۀ بنیدر عباسیی ،حیا

مسیقط بیا شیر

اذیرش تابعیت ایران ،این قراردادها را بهدست آورد .در سندی مرتبط با درتواست می
ازسوی مسقط دربرابر وهابیان ،سید سعید ومن ایذیرش تابعییت از حکومیت اییران تقاویا
رده است برای دف فکنۀ وهابیان ،نیرویی نظامی از اییران بیه عمیان اعیزا شیود؛ درمقابیل،
فکحعلیشاه ومن اذیرش این درتواست ،در نامهای ومن تقدیر از اقداماو سلهان سیعید،
او را از تدمکگزاران الیی دولت ایران دانسکه است .فکحعلىشاه در فرمانی یه ایساز اعیزا
نیرو به عمان و دف وهابیان صادر شد ،سلهان سعید را «یکى از بندیان ارادو یش»« ،سیال

طریی تدمککار » و «امیر االمراء العظا » نامیده و بندیى او را اذیرفکه است (حبیبی و وثیوقی،
1387ش .)66-64 :ابالغ این فرمان بهمعنا تأیید «تدمککار » سلهان سیعید بیود و اادشیاه
ایران این عناوین را بهمنزلۀ ی

حکمران تاب حکومیت میرزی بیه او عهیا یرد .بیراسیاس

سندی دیگر مرتبط با دورۀ محمدشاه قاجار -ه ازسو شیاه قاجیار بیه سیلهان سیعید و در
ااسخ به نامۀ اظمار بندیى حا

مسقط نوشکه شده است -سلهان سعید ه در آن زمیان ،در

او اقکدار بود ،دو فرسکاده را برا عرر ارادو ،یزارشدادن فکوحاو سیواحل بحیرین و
دف رؤسا اعراب عکوبی به دربار محمدشاه قاجار فرسکاده و ظاهراً اعیزا نیروهیا نظیامى
را درتواست رده بود .محمدشاه قاجار نیز در ااسخ ،نامها به او نوشکه بیود یه محکیوا
آن نشان میدهد اادشاه قاجار هموون اسالف تود ،سلهان سیعید را یکیى از تیدمکگزاران
قلمداد می رده است .عباروهای ذ رشده در میکن فرمیان محمیدشیاه ،دارا عنیوانهیایی
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هموییون «ارادوآیییاه»« ،امیییراالمییراء»« ،مکمسیی

بییه تییدمککار » و «ثابییتقیید در طریییی

تدمکگزار » است (همان.)69 :
 .5روند اجارۀ بندرعباس در نیمۀ نخست عصر قاجار

سالهای اسیکقرار آقامحمیدتیان (1210-1206ق ). 1796-1792 /.هی زمیان بیا حکومیت
سیدسیلهان (1219 -1206ق ). 1804-1792 /.اسیت .حیا

مسیقط ،روابهیی نزدیی

بیا

فکحعلیمیرزای قاجار ،ولیعمد و مقی شیراز و نیز حسینعلیمیرزا فرمانروای فارس برقرار و بیا
ارسال تحفهها و هدایایی برایی وی تابعیت تود را اثباو رد .او با اعزا نماینده به شییراز و
با این وعده ه بحرین و دیگر شیخنشینان عمان را بیه اطاعیت اییران درمییآورد ،عیوارر
یمر او و مناالو بندر عباسى و جزیرههای تاب با فرمیان آقامحمیدتیان را اجیاره یرد و
تما انکظاماو و امنیت بحریۀ آن حدود و تلیج فارس را برعمده یرفت و نماینیدۀ تیود را
به بندرعباس فرسکاد (بنیعباسیان بسککی1339 ،ش.)192-188 :
اما مسقط همونین با ولیعمد و والی فارس ،حسینعلىمیرزا روابط برقرار رد و با اعیزا
نماینده و فرسکادن هدایایى به شیراز و تمران ،فرمان اجارۀ عوارر یمیر
مضییافاو (بلییو

بنیدر عباسیی و

و جزیییرههییای تییاب ) را بییه تأیییید مجییدد رسییاند و اییذیرفت ییه بییرای

بازاسییری بحرین و تأمین امنیت بندرها همکاری ند (همان)190 :؛ هرچند درمقابیل ،در
همۀ مکون انگلیسی ،از این رویدادها باعنوان دستاندازیهای سید سعید به جزیرۀ بحرین ییا
دیگیر نقیا ییاد شیده اسیت ( .)Lorimer, 1986: Vol, IA: 461-462دریییری امیا
مسقط با قواس را ه به تأثیر از وهابیان ،بهصورو مقهعی ،شکی ها را غیارو میی ردنید،
میتوان بخشی از تعمد مسقط دربرابر حکومت مر زی دانست .سید سیلهان بیا اسیکقرار در
بندر عباسی و تواب آن ،قصد داشت وابسیکگی مسیقط بیه حکیا محلیی ییا رقیبیان تجیاری
هموون قواس و شیوخ بنیمعین و حکی شییوخ بحیرین ،بصیره و بوشیمر را یاهش دهید و

بهطور مسیکقی  ،بیا اییران ارتبیا برقیرار نید ( Wilson, 1927: 124-126, Curzon1,

 .)1892: 425-426بخشی مم از االهای شرق آفریقا در نکرل تجار ایرانی و عرب بود
1. G.N. Curzon
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و از مسیر بندرعباس و مکران به ایران و آسییای مر یزی ارسیال مییشید .ولسیکد 1جمعییت
بنییدرعبییاس در سییال  . 1830را ایینجهییزار نفییر اعییال

ییرده ییه بیشییکر تییاجر بییودهانیید

(.)Wellsted, 1840: 74-75
اادشاهان آغاز دورۀ قاجار بهدلیل یرفکار در شمال ،فرصت افى برا توجیه هیرچیه
بیشکر به ایالت فارس و سواحل و بندرهای جنوب را نداشکند؛ از این روی ،ایرچه سنتهای
دیوانساالری در وایذاری بندرعباس ،نمایان اسیت ،از آنجیا یه جرییان امیور بیا توجیه بیه
تشدید مشکالو داتلی و تارجی ،روند تغییراو تدریجی را طی می رد ،حکومت قاجار،
قرارداد مقاطعۀ بندر عباسی را بدون هییچیونیه تغیییر تمدیید یرد .برتیی معکقدنید تیداو
قرارداد تا دورۀ ناصری ،نوعی «واقعیتیرایى سیاسیى» بیود یه براسیاس آن ،حفی ووی
موجود در سواحل تلیج فارس با توجه به واردشدن ایران به دو دورۀ جنگهیا فرسایشیى
با روسیه ،موردتوجه شاهان بعدی دورۀ قاجار قرار یرفت( .حبیبی و وثوقی1387 ،ش.)67 :
وقای نویسان انگلیسی در تبیین اطالعاو تاریخی دربارۀ بندرعباس و تداو اجیارۀ عیوارر
و یمر او آن تا دورۀ ناصیری ،رواییاتی مکنیاق

را نقیل یردهانید .از آنجیا یه مؤلفیان

انگلیسی ،تنما برای حف وو موجود ( )Status Quoموردنظر حکومیت هنید انگلسیکان،
مهالبی نگاشکهانید ،اطالعیاو ایین منیاب درجمیت نادییدهییرفکن هیریونیه ایوسیکگی مییان
حکومت مر زی ایران در منهقۀ تلیج فارس بود .در این آثار ،بدون اسکثنا سعی شده اسیت
تسلط هر حکومت محلی بر بندرها و جزیرههای تلیج فارس ،اسکقالل این مناطی تلقی شود
()Lorimer, 1986: Vol. IA:148,422؛ درحیالی یه نویسیندیان انگلیسیی تیا اییشاز
اایان سدۀ نوزده تأ ید ردهاند بندرعباس جزو قلمرو ایران و در اجارۀ حا

مسقط بیود

( .)Colomb, 1873: 69مکأسیییفانه ،بسییییاری از نویسیییندیان ایرانیییی هی ی بیییهدلییییل
دراتکیارنداشکن مناب تاریخی یا مبود اطالعاو تاریخی دربارۀ تحوالو صیفحاو جنیوبی
و تلیج فارس در دورههیای تیاریخی ،دادههیای تیاریخی نوشیکهشیده در منیاب انگلیسیی را
ترجمه ردهاند (اقبال آشکیانى118 : ،؛ قام مقامی1341 ،ش.)136 -135 :

1. R. Wellsted
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بهدنبال مر

سیدسلهان ،حا

مسقط در سال  ،1804فرزندش سیدسیعید جانشیین وی

شد (Badger ,1871: Cxxvi؛ السالمی1350 ،ق 195 /2 :و  .)228در دورۀ فکحعلییشیاه،
مقرر بود ه نمایندۀ حا

مسقط به نیوان شیاه بنیدر ییا رمییس یمر یاو در بنیدر عباسیی

اقامت ند و انکظاماو بنادر بهعمدۀ هادیتان ،حا

جمانگیرییه ،بسیک

بندر لنگه باشد .شیخ بنیمعین نیز مکعمد شد هموون حا

 ،بنیدر عباسیی و

مسقط ،ومن اایبندی به تابعییت

از حکومت مر یزی ،عیوارر درآمیدهای حاصیل از جزییرۀ قشی و توابی آن را بپیردازد
(همان .)191-189 :در قرارداد جدید ،شر فرمیانبرداری از حکومیت مر زینییز قیید شیده
بود .توسعۀ حوزۀ نفوذ مسقط در بخشهایی مم از حوزۀ اقیانوس هند ،درآمدی سرشیار را
برای مسقط فراه می رد .مسقط و بندرعباس در این دوره بهعنوان دو یاون اصیلی بیرای
املوییری شکیهای تجاری تجار مسقهی اهمیت یافیت یه بیشیکر آنیان ،ایرانیی و عیرب
بودند؛ تا جایی ه در دهۀ نخست از سدۀ نوزده  ،درآمید مسیقط از یمیر

بنیدرعبیاس،

معییادل صییده یزار دالر ماریییاترز و سییومین منب ی مم ی از درآمییدهای حییا

مسییقط بییود

( .)Saldanha, 1986: 21-27تجارو سیاهان زنگباری ،عیا  ،چیوب ،غلیه ،ادوییۀ هنید،
میوه و تشکبار زنگباری ،االهای میاهوو و کیان بیه اییران و صیادراو االهیای ایرانیی
ازجمله اسب ،اش  ،تشکبار و نم

ازطریی بندرعبیاس ،زمینیهای مناسیب را بیرای سیب

درآمیید ازسییوی حکییا مسییقط فییراه مییی ییرد ( Coupland, 1938: 181-182.

.)Wilkinson, 1987: 548-550
ه زمان ،تالش اریزاران انگلیسیی منهقیه بیرای جیدا ردن حیا

مسیقط از اییران و

جلوییری از هریونیه ارتبیا مسیکقی مییان حکیا و شییوخ محلیی بیا دربیار اییران ایساز
فکحعلیشاه ،روندی سری تر یافت .در دورۀ محمدشاه بهدنبال بیروز بحیران هیراو در سیال
1253ق . 1837/ .و تماج انگلیس به تار

و بوشمر ،سبب آیاهی حکومیت مر یزی از

اهمیت مرزهای آبی جنوب شد (تورموجی1363 ،ش132-131 :؛ بیابی1368 ،ش114 :؛
قام مقامی1341 ،ش136 :؛ حسینی فسیایی1367 ،ش )772 :؛ هرچنید نظیا ادارۀ بنیدرهیای
جنوب تا دورۀ ناصری تغییر نکرد.
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بهدنبال مر

فکحعلیشاه ،سلهانسعید قرارداد اجارۀ بندر عباسی را تمدید رد و حیا

محمدعلی سدیدالسلهنۀ بابی را بهمنظور تمنیتیفکن به اادشاه جدید (محمدشاه قاجیار) و
تجدید قرارداد بندر عباسی میأمور یرد (فرامیرزی1381 ،ش170-169 :؛ بیابی1370،ش:
 .)110محمدشاه ،مبلع اجارۀ بندر عباسی را از ششهزار تومان به دوهزار تومان تخفیی

داد

و قرار شد مسقط ومن حف تابعیت ،درمقابل اجارۀ بندر عباسی ،ساالنه دوهزار تومان نقید
و معادل دوهزار تومان تفنگ برای تأمین مایحکا حکمران فارس بیه شییراز ارداتیت نید
( بابی1371 ،ش)110 :؛ همونین عنوان اجارۀ بندرعباس بهتیدریج در ایین دوره ،مرنیگ
شد و بندر عباسیی و توابی آن بیهعنیوان تییول بیه سییدسیعید واییذار شیدند (قیام مقیامی،
1341ش.)136 :
مسقط ومن اذیرش تابعیت ،ناویان دریاییای بزر

را دراتکیار داشت ه ازدییدیاه

حکومت مر زی ،دارای قابلیت برای تیأمین امنییت تلییج فیارس بیود؛ از ایین روی ،امیور
انکظامی بندر نیز به قرارداد اجاره اوافه شد .سندی مربو به سیال 1226ق . 1811 /.وجیود
دارد ه براساس آن میتوان این نککه را اثباو رد .در ایین سیند یه موویوه آن ،فرمیان
حکومت بر بحرین ،بندر عباسی ،شمیل و میناب بهنا سید سعیدتان است ،بهوووت از سید
سعید ،باعنوان تدمکگزار و بنیدۀ ارادو ییش دولیت ییاد شیده اسیت یه امنییت آبهیای
جنوبی را تأمین می ند (تبریزی1368 ،ش .)161 :سیلهان سیعید موظی

بیود نماینیدهای را

برای تأمین اداری و انکظامی بندرعباس در آنجا مسکقر نید؛ از ایین روی ،سیی

بین نبمیان

معاولی در بندر عباسی مسکقر شد (تورموجی1363 ،ش )131 :و تا نیمۀ دو سیدۀ نیوزده
در این سِمت تود باقی ماند (السالمی1350 ،ش .)229 /2 :سیی
نزدی

با حکمران شیراز برقرار رد و مقرر شد حا

ایساز اسیکقرار ،روابهیی

منصوبشده ازطرف مسقط همواره

ازجانب شیراز نیر حک تأیید حکومت دریافت ند ،رابهۀ او با حکومیت مر یزی ازطرییی
حسینعلیمیرزا ،فرزند انج فکحعلییشیاه و حکمیران فیارس جرییان یابید و حکومیت بنیدر
عباسی «با حا می ذووجمین باشد ه اتکالفی نماند»؛ بنابراین ،فرمانفرمای فارس به شیخ سی
بن نبمان ،لقب تانی داد و او ه زمان ،نمایدۀ مسقط و نایبالحکومت شیراز شد( .هیدایت،
1380ش .)8687 /10 :سی

با سرسخکی تما  ،نظی و امنییت را در بندرعباسیی و مضیافاو
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آن تأمین رد ( ازرونی1367 ،ش .)126 :در آن زمان ،نظ و امنیت بخشهیای سیاحلی از
بندر عباسی تا نگان ،بهظاهر برعمدۀ حا

الرسکان و بهصورو غیرمسکقی  ،تحت نظیارو

شیراز بود (وثوقی1384 ،ش .)409 :در دورۀ حکمرانیی حسیینعلیمییرزا در شییراز ،شیمیل،
میناب ،بلو

رودان و احمدی بهطور مجزا به مقاطعۀ شیخص سیی

واییذار شید ( بیابی،

1368ش)277 :ا و این قرارداد ،تود تأییدی دیگر بر دیدیاه حکمران شییراز دربیارۀ اصیل
تابعیت مسقط از حکومت مر زی است.
 .6زمینههای سوءبرداشت از وضعیت بندر عباسی و پایان اجارۀ آن
سی

بن نبمان در مدو حضورش در بندرعباس ،سابقهای بد از تود برجیای یذاشیت یه

البکه بیشکر ،ناشی از اتبار رقیبانش بود .بااینکه سی

میبایست از دو حکمران محلیی ،یعنیی

حا مان شیراز و مسقط ،حک تأیید دریافت می رد ،در مناب ذ ر شده است ه او بهسبب
نبودِ نظارو قوی ازجانب حکومت مر زی ،سخکگیری بر تجار ،شیاورزان و دیگیر رعاییا
را شروه رد و قلمرو اسیکیجاری تیود را توسیعه داد ( یازرونی1367 ،ش126 :؛ هیدایت،
1380ش8687 /10 :؛ سییپمر1353 ،ش)78 /4 :؛ بییدین ترتیییب ،در اواتییر دورۀ محمییدشییاه،
تعمداو مسقط و سی

به شیراز و حکمیران الر در بسییاری از مواقی  ،بیهطیور امیل اجیرا

نمیشد .ه زمان بیا شیکایتهیای شییراز از ارداتیتنشیدن مبلیع اجیاره و تفنیگ ( بیابی،
1370ش ،)114 :مسقط نیز از اهش درآمدهای یمر ی ،شا ی بود و نوعی بیینظمیی در
ارداتت مبلعهای موردتوافی وجود داشت .نظا الدولیه (بامیداد1347 ،ش،)429 -426 /1 :
حکمران فارس ،بابت مناطی رودان و احمیدی ،از شییخ سیی  ،مالییاو اویافه درتواسیت
رد .ارداتتنشدن این مبلع ،موجب شد عزیزتیان ،سیرهنگ فیو چمیار تبرییز و مییرزا
محمد فسایی ،حکمران سبعهجیاو ،میأمور تصیرف رودان و احمیدی شیوند (تورمیوجی،
1363ش.)132 -131 :
شیخ سی

در سیال 1266ق . 1850 /.در بحبوحیۀ سیلهنت ناصیرالدینشیاه ،بیه مسیقط

فراتوانییده شیید و در سییال 1267ق . 1851 /.دریذشییت .برتییی مییر

سییی

را ناشییی از

ناتشنودی بوسعیدیان از عملکرد او و برانگیخکن تش حکومیت مر یزی اییران دانسیکهانید

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 189 /

(هدایت1380 ،ش8688 /10 :؛ حسینی فسایی1367 ،ش .)800 :سید سعید ایساز بازیشیت
از زنگبییار و ایییاهی از ناروییایکی شیییراز از وویی بنییدرعبییاس ،حکومییت مینییاب را بییه
احمدشاهتان داد و ادارۀ یمر

بندر عباسی را به فردی هندیاالصل سپرد ،حکومت بندر

عباسی را به شیخ سعید ،تواهرزادۀ شیخ سی

داد و برای حف بندر عباسی و یرفکن تأییید

حکومت مر زی ،ایشاز مراجعت به زنگبیار ،هیدایا و تحفیههیای فیراوان را ازطرییی سیید
احمد بن سید عبدالصمد بحرینی به دربار ناصیرالدینشیاه فرسیکاد ( بیابی1370 ،ش-114 :
.)115
در این زمان ،بخشی مم از دفکیرهیای یمر یی آلبوسیعید را نماینیدیان مسیقط -یه
بیشکر ،هندی بودند -اداره می ردند و این مسیئله ،باعیث نارویایکی تجیار از زییادهتیواهی
نمایندیان مسقط شد .ارارداز ایران در بمبئی ه ظاهراً با تجیار بوشیمری ارتبیا نزدیی
داشت ،آما حمله و شکایت از عملکرد نادرست نمایندۀ مسقط در بندرعبیاس بیود (اسیناد
مکمل،اروندۀ  ،302سیند ش 138تیاریخ 16 :ذیحجیۀ 1269ق .). 1853 /.نامیههیای مکیرر
اریزار ایران در بمبئی بامضمون لزو توجه به بندرعباس ه در رقابت بیا مسیقط و تحیت
نفوذ تجار بوشمری بود ،موجب شید در سیال 1268ق . 1852 /.حیاجی محمیدرحیی تیان
شیرازی ه سالها در بمبئی سا ن بود و از تجارو شمیل ،مینیاب و عباسیی ،اطیاله امیل
داشت ،طی سفر به تمران ،ومن شکایت از وو درآمدهای بندرعباس ،یمیر

آن بنیدر

را با ارداتت مبلغی رشوه ،بهصورو اجاره دریافت ند (تورموجی1363 ،ش133-132 :؛
فرامرزی1381 ،ش.)172 :
حکومت مر زی در موارد مکعدد ،از رقابت مییان تجیار بیزر

در دو جنیات بوشیمر و

مسقط ،اطاله نداشت و یا حداقل ،اهمیکی برای آن ،قامل نبیود .بخشیی مممییاز آنویه شیاید
نهتنما دولکمردان قاجار و اریزاران حکومت مر یزی در جنیوب و بمبئیی از آن ،آییاهی
نداشکند ،این مسئله بود ه ارداتتنشدن حیاالجاره بیهنسیبت سیالهیای قبیل و نارویایکی
هردو طرف مسقهی و شیرازی از وو تجارو بندرعباس ،ناشی از ظل  ،اجحاف و فشار به
تجار یا طم بوسعیدیان به درآمدهای مالی و یمر ی نیست؛ بلکه نکیجۀ یاهش روزافیزون
تجارو منهقه است ه عواملی مکعدد ازجملیه توسیعۀ شیبکۀ تجیارو مپیانی هنید شیرقی
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انگلسکان ،اهش درآمد مسقط از شرق آفریقا بهسبب قراردادهای اسکعماری با انگلسیکان و
نیز تشدید منازعاو مسقط و زنگبار با سیاسیت انگلسیکان بیود (قاسی  .)115 /2 : 1998 ،در
این ووعیت ،حکومت مر زی ایران ،دسکور تصرف بنیدرعبیاس را صیادر یرد و در سیال
1272ق . 1856 /.قراردادی جدید امضا شد .ادبیاو نامهها و قرارداد نشان میدهد حکومت
مر زی تحت تأثیر تالشهای مکرر انگلسکان بری مسیکقل نشیاندادن مسیقط از اییران قیرار
یرفکه بود و حکی حکومت مر یزی دربیارۀ تابعییت سیید ثیوینی از اییران اطمینیان نداشیت
(سپمر1353 ،ش237-234 /4 :؛ بابی1370 ،ش .)124-120 :اند ی بعد ،سید سعید در راه
زنگبار وفاو رد ( .)Miles, 1968: 351بیهدنبیال میر

سیید سیعید و تجزییۀ زنگبیار و

مسقط با طرت حکومت هند ه به زوال تجارو مسقط انجامیید ،حکومیت مر یزی بییشاز
ایش ،ومن ناآیاهی از ووعیت ناشی از اِعمال سیاسیتهیای انگلسیکان ،امیا مسیقط را بیه
فشارآوردن بر تجار و اایبندنبودن به قرارداد مکم
برتی مؤلفان عرب است یه معکقدنید ایساز میر

رد .نککۀ ممی در اینجیا تحلییل عامدانیۀ
سیید سیعید و تضیعی

تیوان تجیاری

مسقط ،انگلسکان بهدلییل داشیکن منیاف زییاد در اییران ،در قراردادهیای بنیدرعبیاس ،طیرف
قاجارها را یرفت و مسقط را به حال تود رها رد (قاسی )115 /2 : 1998 ،؛ درحیالی یه
اسناد انگلیسی ،درسیت عکیس ایین موویوه را نشیان مییدهنید؛ بیهیونیهای یه در اسیناد
انگلیسییی ،تجدییید قییرارداد ،بییزر تییرین وییربه بییه منییاف انگلسییکان تلقییی شییده اسییت
(.)Burdett and Seay, 2000: Vol.1. P.481-484
به هر حال ،جریان امور طی ماههای بعد ،زمینه را برای رفکار غلط حکومیت مر یزی بیا
نمایندیان مسقط و تلقی آنان بهعنوان ی

حکومت تارجی فراه

رد ه تواست اصلی

انگلیسیها بود .حکومت سید سعید طی چند سال نخست از حکومت ناصرالدینشیاه تیداو
یافت و اساز مر

سید سعید در سال 1856ش .دوران زوال قدرو اقکصادی بوسعیدیان و

تقسی قلمرو مسقط با توطعۀ مسکقی انگلسکان آغاز شد .در سال  . 1867فرزنیدان سیعید دو
منهقۀ زنگبار و مسقط را بیا توطئیۀ انگلسیکان مجیزا ردنید و راه را بیرای تسیلط روزافیزون
انگلسکان بر شریانهای اقکصادی تود یشودند .این وو تا آغاز جنگ جمانی اول تکمییل
شیید (آدمیییت1348 ،ش )297 :سییید ثییوینی (حکومییت1277-1272 :ق.). 1861-1856 /.
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چنان ه قبالً در دورۀ حیاو ادرش نیز نشان داده بود ،بیه حفی سینت ارتبیا بیا حکومیت
مر زی ایران ،چندان توجمی نکرد و بهتدریج ،تحت نفوذ وهابیت و سیاستهای انگلسیکان
قرار یرفت .جریان امور ،با ترغیب سید ثوینی بر قهی ایونید تیود بیا اییران بیهدرتواسیت
نماینیدۀ سییاس انگلسییکان و هی زمییان ،تماجمیاو مکعییدد حکومیت مر ییزی بیرای تصییرف
بندرعباس ،درنمایت ،سبب شد در سیال 1287ق .ایین بنیدر بیرای همیشیه از اجیارۀ مسیقط
تار شود و این رویداد ،تود مُمر تأییدی بر اایان ارتبا مسقط با حکومت مر زی اییران
شد.
 .7نتیجهگیری

موووه اجارۀ مالیاو و یمیر

بنیدر عباسیی در دورۀ قاجیار ،در منیاب تیاریخی ،چنیدان

موردتوجه قرار نگرفکه است .برتی محققیان ایرانیی تحیت تیأثیر نگیاه نادرسیت بیه ماهییت
مناسباو مسقط با بنیدرهیای تلییج فیارس و حکومیت مر یزی اییران ،معکقدنید حکمیران
بوسعیدی مسقط به بندرها و جزیرههای ایران دستانیدازی یرده و برتیی محققیان عیرب
ازمنظری مغروانه ،بر این باورند ه مسقط ،بندر عباسی را تحت سیلهۀ تیود داشیکه اسیت؛
اما بررسی ماهیت اجاره و مقاطعه در دورههای مخکل

تاریخ ایران ،ماهیت واقعی موویوه

بندر عباسی را نشان میدهد .این سنتهیا تیا اسیکقرار تیدریجی نظیا اداری جدیید در دورۀ
ناصری تداو یافت .درای آغاز حکومت قاجیار ،بیا توجیه بیه تحیوالو داتلیی و مرزهیای
شمال ،موووه اجارۀ بندرعباس موردتوجه قرار یرفت .آلبوسعید نیز بهدلیل داشکن ناویان
تجییاری ،الز بییود بارانییدازی مم ی را در سییواحل شییمالی تلیییج فییارس دراتکیییار ییرنیید.
برتالف دیدیاه امروزی ،حضور اما مسقط در بندرعباس و مضافاو آن ،هریز بیهمعنیای
نادیدهیرفکن حا میت اییران نبیود و بیرعکیس ،تأیییدی بیر سینت دیوانسیاالری محسیوب
میشود ه بهشکلهای مخکل

از تیول و سیورغال تیا اقهیاه و الکیه و ...سیابقهای طیوالنی

دارد .مسقط تا زمان وفاو سید سعید در سال 1272ق . 1856 /.به تعمداو تود عمل یرد
و بهدنبال مر

سید سعید ،روابط حکمران مسقط با حکومت مر یزی اییران ،تحیت تیأثیر

تحوالو جدیید منهقیهای یه یکیی از ممی تیرین عوامیل آن ،سیاسیت انگلسیکان بیود ،بیه
بیاعکمادی و درنمایت ،فسخ قرارداد اجارۀ یمر

و مالیاو بندرعباس انجامید.
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در اایان ،ذ ر این نککه الز است ه در روند مهالعاو صورویرفکه برای این تحقییی،
نکاو بسیار دربارۀ ماهیت و نقش مسقط در مناسباو تارجی ایران در تلیج فارس ،روشین
شد ه بهدلیل قرار نداشکن در محدودۀ اژوهش حاویر بایید درقالیب اثیری دیگیر ارزییابی
شود و قهعاً در دستیافکن به در
شمالی تلیج فارس و نیز در

بمکر دربارۀ ماهییت مناسیباو مییان بنیدرهیای جنیوبی و
بمکر موووه اجارۀ بندرعباس ،اهمیت دارد؛ ازجملیه اینکیه

جایگاه بندرعباس در جابهجاییهای جمعیکی یسکرده از سواحل ایران به شیرق آفریقیا مثیل
مماجرو بلوچها و شیرازیها به شرق آفریقا و توسعۀ حکومت شیرازیها چه بود؛ همونیین
در مناب  ،بررسیای دقیی دربارۀ نقش تعامل مسیقط و بنیدرعبیاس در انکقیال یاال و نییروی
انسانی از شرق آفریقا بیه تلییج فیارس صیورو نگرفکیه اسیت و از ایین روی ،بیا توجیه بیه
سکونت جمعیکی زیاد از ایرانیان در مسقط و بالعکس ،جا دارد تعامل میان بندرهای جنیوبی
و شمالی با دقت بیشکر بررسی شود.
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 افشار سیسکانی ،محمود (1358ش) .سیاست اروپا در ایرران .ترجمیۀ سیید وییاءالیدین
دهشیری .تمران :نشر موقوفاو افشار یزدی.
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 اقبال آشکیانی ،عبیاس (1328ش) .مطالعاتی درباب بحرین و جزایر و سواحل خلریج

فارس .تمران :چااخانۀ مجلس.

 باسکانی ااریزی ،محمدابیراهی (1378ش) .سیاسرت و اقتصراد عصرر صرفوی .تمیران:
صفیعلیشاه.

 بامداد ،ممیدی (1347ش) .شرح حرال رجرال ایرران در قررن  13 ،12و 14ق .چ.1
تمران :زوار.

 برن ،رهیر (1357ش) .نظام ایاالت در دورۀ صفویه .ترجمیۀ یی یاووس جمانیداری.
تمران.

 بنداری اصفمانى ،فکح بین علیی ( ). 1980زبر ة النصر ة :مختصرر تراری آلسرلجوق

عمادالدین کاتب .بیروو.

 بنیعباسیان بسککی ،محمداعظ (1339ش) .تاری جهانگیریه و بنیعباسریان بسرتک.
به وشش عباس انج روز .تمران.

 بمار ،محمدتقی [مصحح] (1314ش) .تاری سیستان .تمران :بینا.

 اهروشفسکی ،ایلیا ااولویچ (1375ش) .کشاورزی و مناسبات ارضی در ایرران عهرد

مغول .ترجمۀ ری

شاورز .تمران :نیل.

 اهروشفسکی ،ارل اان و جان ماسون اسمیت (1366ش) .تاری اجتماعی -اقتصادی

ایران در دورۀ مغول .ترجمۀ یعقوب آژند .تمران :اطالعاو.

 تدمری ،احمد جالل (1408ق)« .قراماو ارشیفیه فی وثامی الکاریخیه و فی صراه الیدولی
علی الخلیج» .مجموعه مقاالت :ابحاث الندوه راسالخیمه :االستعمار البرتقرالی فری

الخلیج العربی ،و عالقۀ بین الخلیج و شرق آفریقا ،رأسالخیمه.

 جمعی از نویسیندیان ( .) 1984تاری الخلیج العربی الحدیث و المعاصر .طبع ة
اولی .قاهره.

 حبیبى ،حسن و محمدباقر وثیوقى (1387ش) .بررسى تراریخى ،سیاسرى و اجتمراعى

اسناد بندرعباس .تمران :بنیاد ایرانشناسى.

 حسنآبادی ،ابوالفضل (1386ش)« .نگاهی به اسناد سیورغال در دورۀ صیفویه» .فصلنامۀ

گنجینۀ اسناد .س .17دفکر سو .
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 حسینی فسایی ،مییرزاحسین (1367ش) .فارسرنامۀ ناصرری .تصیحیح منصیور رسیکگار.
تمران :امیر بیر.

 تورموجی ،محمدجعفر (1363ش) .حقایق االخبار ناصرری .بیه وشیش سیید حسیین
تدیوج  .تمران :نشر نی.

 تنجی ،فضلاهلل بن روزبمان (1362ش) .سلوک الملوک .به وشش محمدعلی موحد.
تمران.

 درویش ،مدیحه احمید ( .) 1982سلطنة العمان فی القرنین الثامن و العشرر و التاسرع

عشر .طبیة االولی .دارالشروق.

 روملو ،حسن (1384ش) .احسن التواری  .به وشش عبدالحسین نوایی .تمران :اساطیر.
 السالمی ،نورالدین عبداهلل بن حمید (1350ق) .تحفة االعیان بسی ة اهر عمران .2 .طبیرة
الثانیه .القاهره.

 سایبانی ،احمد (1377ش) .از بندر جرون تا بندر عباسی .بندرعباس :چیچی ا.
 سپمر ،محمدتقیی لسیانالملی

(1353ش) .ناسر الترواری  .چ .2تمیران :کابفروشیی

اسالمیه.

 سلوو ،ب .) 1993( . .عرب الخلیج .ترجمۀ عایده توری .الهب االول .ابوظبی.

 السیابی ،سال بن حمود ( .) 1965اسعاف االعیان فی أنساب اهل عمان .2 .بیروو.

 .) 1994( _______ عمان عب التاریخ :سلطنة عمان .وزارة الکراث القومی و الثقافه.

 شعبانی ،روا (1369ش) .تاری اجتماعی ایران در عصر افشاریه .ج .1تمران :نوین.

1377( _______ ش) .تاری اجتماعی ایران در عصر افشاریه .1 .چ .2تمران :نشر
قومس.

 شوسکر والسر ،سییبیال (1364ش) .ایران صفوی ازدیدگاه سرفرنامههرای اروپاییران.
ترجمۀ غال روا ورهرا  .تمران :امیر بیر.
 صابى .هالل بن محسن ( .) 1958تحفة االم اء فى تاریخ الوزراء .تصحیح عبدالسکار احمد
فرا  .قاهره.

 صالح شماب ،حسن ( .) 2001عمان عبرر التراری  .دورۀ چمیارجلیدی .طبیرة االولیی.
سلطنة الیما  ،وزارو الکراث القومی و الثقافه.
 طمرانی ،ابوبکر ( .) 1964-1962دیاربكریه :تاری حسنبیک آققوینلو.
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 ظمیرنژاد ،مینا (1375ش) .گزیدۀ اسناد خلیج فارس .دورۀ انججلدی .واحد نشر اسناد.
تمران :دفکر مهالعاو بینالمللی.

 العابد .صالح محمد ( .) 1986دور القواسم فری خلریج العربری ]خلریج الفارسری[،

 .1820-1747بغداد :مطبیة االلیانی.
 عقاد ،صالت ( .) 1959تیارات السیاسی فی الخلیج الفارسی .قاهره.
 عقیل ،مصهفی ( .) 1994التنافس الدولی فی خلیج العربری ( .)1763-1622الطبیرة
الثانیه .الدوحه.
 عیسوی ،چارلز (1369ش) .تاری اقتصادی ایران .ترجمیۀ یعقیوب آژنید .تمیران :نشیر
یسکره.

 عینالسلهنه ،میرزا قمرمان سالور (1374ش) .روزنامۀ خاطرات .1 .تمران :اساطیر.
 فارس ،عبداهلل ( .) 2010عالقات عمانیة -فارسیة فی عه آلبوسعی  .سلطنة عمان :مسقط.

 فرامرزی ،احمد (1381ش) .عمان .به وشش حسن فرامرزی .تمران.

 فسایی ،میرزاحسن (1367ش) .فارسنامۀ ناصری .تصحیح منصیور رسیکگار فسیایی .چ.1
تمران :امیر بیر.

 قاس  ،جمال ز ریا ( .) 1998تاری الخلیج العربری ]خلریج الفارسری[ الحردیث و

المعاصر .2 .قاهره :دار الحضارة القومی و الثقافه.
 .) 2000( _______ دولة بوسعی ی فی عمان و الش ق االف یقا منذ تأسیس و حتری نهایرة

حکمها فی زنگبار و ب ایة عه ها الج ی فری عمران ( .)1970-1741ابیوظبی :مر یز الزایید
للکراث و الکاریخ.

 قدیانى ،عباس (1387ش) .فرهنگ جامع تاری ایران .دورۀ دوجلدی .تمران.

 قام مقامی ،جمانگیر (1341ش) .بحرین و مسائل خلیج فارس .تمران :کابخانۀ طموری.


ازرونی ،محمدابراهی 1367( .ش) .تراری بنرادر و جزایرر خلریج فرارس .تصیحیح

منوچمر سکوده .تمران.


بابی ،سدیدالسلهنه (1363ش) .بندرعباس و خلیج فارس :اعالم الناس فی احروال

بندر عباس .تصحیح احمد اقکداری .تمران :دنیای کاب.

1370( _______ ش) .تاری مسقط و عمان ،بحرین و قطرر (برهران سردید فری

احوال آلبوسعید) .تصحیح احمد اقکداری .تمران :دنیای کاب.
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1371( _______ ش) .سرزمینهای شمالی پیرامون خلیج فارس (مغاص اللیالی و

منار اللیالی) .تصحیح و تحشیۀ احمد اقکداری .تمران :جمان معاصر.



رزن ،لرد (1350ش) .ایران و قضیۀ ایران .ترجمۀ غال روا وحید مازندرانی .تمیران،

بنگاه ترجمه و نشر کاب.


ری زادۀ تبریزی ،محمدعلی (1368ش) .اسناد و فرامین منتشرنشدۀ قاجاری .لندن.

 ییالنی .شیخعلی (1352ش) .تاری مازندران .تصحیح منوچمر سکوده .تمران.

 .س1346( .ش) .تكامل نظام اقطاع در ایرران قررون وسرطی .ترجمیۀ

 لمکون ،ا.

عهاءاهلل مرزبان .نگین.

1362( _______ ش) .مالک و زارع در ایران .ترجمۀ منوچمر امیری .تمران :علمیی
و فرهنگی.
 ماوردی  ،علی بین محمید ( .) 1990االحکرا السرلطانیة و الوالیرات ال ینیر  .علقیه تالید
عبداللهی

سب العلمی .بیروو.

 مجموعۀ اسناد وزارت امور خارجه .اسناد مكمل پروندۀ .23-22

 محمود ،محمود (1329ش) .تاری روابط سیاسی ایرران و انگلریس .تمیران :چااخانیۀ
نقشجمان.

 مقدسی ،محمد بن احمد ( .) 1967احسن التقاسیم فی مع فة االقالیم .لیدن.

 ملگیوناُف،

 .و1363( .ش) .سفرنامۀ ایران و روسیه :نواحی شمال ایران .ترجمیۀ

اهرس .به وشش محمد یلبن و فرامرز طالبی .تمران :دنیای کاب.

 منج یزدی ،جاللالیدین محمید (1366ش) .تراری عباسری یرا روزنامرۀ مالجرالل.
تصحیح سی اهلل وحیدنیا .تمران.
 منشی قمی ،احمید بین حسیین (1363ش) .خالصرة الترواریخ .تحشییه و تصیحیح احسیان
اشراقی .تمران.

 میریان ،عباس (بیتا) .جغرافیای تاریخی خلیج و دریای فارس .ترمشمر :کابفروشی
میریان.

 وثوقی ،محمدباقر (1384ش) .تاری خلیج فارس و ممالک همجوار .تمران :سمت.

 هاولی ،دونالد (1377ش) .دریای پارس و سرزمینهای متصالح .ترجمۀ حسن زنگنیه.
بوشمر :بوشمرشناسی.
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 تصیحیح و تحشییۀ.10  و9 . روضۀ الصفای ناصری.)ش1380(  رواقلی تان، هدایت
. اساطیر: تمران.جمشید یانفر

 بیه وشیش محمید روشین و.  جامعالترواری.)ش1373(  رشیدالدین فضلاهلل، همدانی
. تمران.مصهفی موسوی
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