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فارس از آغاز حکومت قاجاریه تا اوایل سده بنادر و جزایر خلیج

چهاردهم هجری اغلب تحت نظارت والی فارس و به صورت 

شدند. اما در عصر ناصری با تاسیس نهاد غیرمتمرکز اداره می

به « فارسحکمرانی بنادر و جزایر خلیج»جدیدی تحت عنوان 

تمامی این مناطق به صورت متمرکز زیر نظر  مرکزیت بوشهر، اداره

 -توصیفی با رویکرد مقاله شخص حکمران بنادر قرار گرفت. در این

این  گیریشکل روند و با استفاده از اسناد جدید به بررسی تحلیلی

 ناصری خواهیم پرداخت.  عصر در نهاد تازه تاسیس

 و اتهر مساله که هرچند وقوع دهد،می نشان تحقیق هاییافته

توان محمدشاه را می عصر در بوشهر و خارك به هاانگلیسی لشکرکشی

در  اما .دانست بنادر جنوب اهمیت به نسبت قاجار حکام سرآغاز توجه

ناصری با ظهور رجال آگاه و کاردانی همچون امیرکبیر و اعمال  عصر

 رد باکفایت والیان فارس، گماشتنبینانه وی در قبال خلیجهای واقعسیاست

 الزم برای هایکم زمینهکم جنوب، بازرگانان و تجار هایحمایت و فارس

 از پس آن اصلی نتایج که شد، فراهم بنادر جنوب اداره نحوه در تجدیدنظر

 حکمرانی تاسیس به منجر بنادر، داریاجاره نظام لغو ضمن کوتاه، ایدوره

البته  .شد انالسلطامین توسط ق1503سال  در فارس خلیج جزایر و بنادر

جنوب، در عمل بنادر به منظور اداره متمرکز  تاسیس این نهاد جدید

 دست یابد.ای شایستهمطلوب و نتایج نتوانست به 
 

 

السلطان، امین شاه،ناصرالدین جنوب، بنادرقاجاریه، : هاکلیدواژه

 .حکمرانی بنادر و جزایر خلیج فارسبوشهر،  بندر

 

From the start of the Qajar government to the early 

14th century, Persian Gulf ports and islands were 

often governed by the Fars governor and 

decentralized. But in Naseri era, since the 

foundation of a new institution, "Governing the 

Persian Gulf ports and Islands", in the year 1305 

hegira, the running of all the regions was centrally 

governed  by ports governor  that was elected from 

the center. In this article, we will pay to the view 

on the formation method of this new founded 

institution with descriptive and analytical approach 

in Nasser’s Era 

The findings of this research show that in 

Nasseri Era with the appearance of aware men and 

experts like Amir Kabir and his actual 

performance in Persian Gulf and appointment of 

efficient governors in Fars and the support of 

southern traders, gradually made a revision in 

running in method of south ports. After a short 

period, the main result was the cancelling of port 

rental system which resulted in the foundation of 

ports governance and Persian Gulf islands with 

Bushehr in centre by Amin-al-soltan in 

1305hegira. The foundation of the new institution 

as the center running of ports and south island 

countered a lot of the problems actually and 

desirable results were not obtained.  
 

 

Keywords: Qajar, southern ports, Nasser-al-din 
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 مقدمه. 1

 از اقتباس با هیقاجار حکومت یادار تشکیالت

 با و کرد دایپ سامان هیصفو حکومت یادار سازمان

 رییتغ و گسترش حکومت، ةتوسع و زمان گذشت

 ،رانیا در خود یزمامدار یابتدا در قاجارها. افتی

 ریدرگ ،یداخل هایکشمکش و هایریدرگ بر عالوه

 هاجنگ نیا. شدند هاروس با اریع تمام جنگ دو

 سیزدهم قرن اوّل ةمین در ،کوتاه یافاصله در که

 یچاترکمن و گلستان یلیتحم قرارداد دو به هجری

ی پ در رانیا یبرا یمیوخ اریبس جینتا شد، منجر

 زمامداران غفلت آن، مهم عواقب از یکی. داشت

 ةدور در .بود فارس جیخل ریجزا و بنادر از قاجار

 و لیقبا( ق1021-1010) هیقاجار حکومت اوّل

 از استفاده با بودند توانسته منطقه عرب طوایف

 از که را یداراجاره نظام قاجاریه ضعف و غفلت

 دیتمد بود، شده برقرار مناطق این در هیزند ةدور

 سلطنت دوم ةنیم تا داریاجاره سیستم نیا. ندینما

 ایرانی جزایر و بنادر بر همچنان شاهناصرالدین

 از پس ،قاجاریه دولتمردانتا اینکه  ،دبو فرماحکم

 نظامی واکنش که محمدشاه دوره در هرات واقعة

 یپ در را بوشهر و خارك به حمله و انگلستان

 تغییر از ناگزیر ،(31: 1530)سعادت کازرونی،  داشت

 جزایر و بنادر در خود هایگذاریسیاست در عمده

 ةادام صورت در که چرا شدند فارس خلیج

 مناطق که رفتمی آن بیم پیشین، ایهسیاست

 هایبخش همچون سرنوشتی دچار نیز جنوبی

 .بشود ایران شرقی و شمالی

در دورة محمدشاه اقدامات اندکی برای تجهیز و 

استحکام بنادر جنوب از جمله بوشهر انجام گرفت 

اما با روی کار  (،130: 1533)اتحادیه، میرمحمد صادق، 

 کاردانی و آگاه رجالور شاه و ظهآمدن ناصرالدین

 شاهد کمکم ناصری ةدور در امیرکبیر همچون

 در توجهی قابل و عمده تغییرات

 جزایر و بنادر به مربوط هایگذاریسیاست

 مربوط مشکالت ترینمهم از. هستیم فارس خلیج

 چگونگی ،فارس خلیج جزایر و بنادر ةادار به

 و تگمرکا مالیاتی عواید دریافت و کنترل و نظارت

 به توجه با که بود کاال خروج و ورود عوارض

 به آن بر نظارت ةلئمس نیز و بنادر سرشار درآمد

 و فارس والیان، محلی حاکمان ةمناقش موضوع

 قاجار حکام. بود شده تبدیل مرکزی کارگزاران

 منظور به هجری سیزدهم قرن اواخر در سرانجام

 در فارس خلیج جزایر و بنادر اداری مسائل حل

 واقع در که برآمدند جدیدی نهاد سیسأت اندیشه

 و صادرات و واردات امور با مرتبط مسائل ةکلی

 این کنترل و نظارت تحت فارس، خلیج بنادر ةادار

 به محققان از بسیاری. گرفتمی قرار جدید نهاد

 تاریخ ،المآثرواالثاردر  اعتمادالسلطنهاستناد گفتة 

 آقا توسط و ق1033 را بنادر مرانیحک سیسأت

 اعتمادالسلطنه،)اند ذکر کرده السلطانامین براهیما

 این در استفاده مورد جدید اسناد اما. (382/ 1: 1525

 چنین سیسأت ةاندیش هرچند که دهدمی نشان مقاله

 جزایر و بنادر حکمرانی» عنوان تحت نهادی

 ابراهیم آقا توسط بار نخستین «فارس خلیج

 گمرکات کردن جدا با ق1033 سال در السلطانامین

 باید اما ،شده مطرح فارس التیا از جنوب بنادر

 السلطانامین نه را جدید نهاد اینواقعی  سسؤم

 السلطانامین اصغرخانعلی میرزا پسرش که اوّل

 دانست ق1503ق که سال 1033، و نه در سال ثانی

  .(3833/033 :ساکما)

 خلیج ترین بنادر ایران در کرانة شمالیمهم

فارس در دورة مورد بحث شامل بنادر بوشهر، 
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عباسی و لنگه بودند و سایر بنادر و جزایر اغلب 

جزو مضافات و توابع این سه بندر مهم محسوب 

شدند و بیشتر کاربرد محلی و صیادی داشته و از می

 این هدفاند. یت چندانی برخوردار نبودهاهمّ

 و نادرب حکمرانی گیریشکل روند بررسی پژوهش

 از استفاده با ناصری عصر در فارس خلیج جزایر

البته . است تاریخی اوّل دست منابع و جدید اسناد

قبل از پرداختن به موضوع اصلی و اینکه حکومت 

بنادر براساس چه سازوکاری و با چه کیفیتی شکل 

گرفته است، الجرم نگاهی خواهیم انداخت به 

 اوّل قاجاریه.  وضعیت ادارة این بنادر مهم در دورة

 

 پژوهش ةپيشين. 2

 و بنادر رانیحکم یریگشکل یچگونگ ةدربار

 و مستقل پژوهش امروز به تا فارس خلیج ریجزا

در  که یاثر نیترمهم. است نگرفته انجام یجامع

 حکومت لیتشک ـ به البته نه به طور مستقل ـ آن

 ،یخیتار یبررس کتاب پرداخته شده، ریجزا و بنادر

ـ  یبیحب) است عباس بندر اسناد یاجتماع و یاسیس

 یبررس ضمن سندگانینودر این اثر،  .(1583وثوقی، 

 قاجار عصر در عباس بندر یاجتماع یاسیس خیتار

 ادیبن ویآرش در موجود اسناد بر یمبتن که

 سیسأت به گذرا طور به است،ی شناسرانیا

 هم فارس جیخل ریجزا و بنادر یحکمران

 نیا ریثأت بر شتریب آنها نگاه البته که اند،پرداخته

. است بوده معطوف عباس بندر در دیجد التیتشک

 ممالک و فارسجیخل کتاب در زین یوثوق محمدباقر

 گیریشکل به مختصر خیلی صورت به ،همجوار

 نقش و فارس جیخل ریجزا و بنادر یحکمران

 در اما ،است اشاره کرده واقعه این در السلطانامین

 این عملکرد و نشده ایاستفاده هیچ اسناد از اثر این

 وثوقی،) استقرار نگرفته  ارزیابیمورد  نیز نهاد

 ةدربار گذشته انیسال در یامقاله نیهمچن. (1581

 جنوب بنادر ةادار وةیش و اداری ـ سیاسی ساختار

 ضمن سندهینو که دهیرس چاپ به قاجار عصر در

 را نادرب رانیحکم سیسأت سال اشتباه به نکهیا

 چیه زین دوره نیا اسناد از ،ذکر کرده ق1033

 حکومت عملکرد یابیارز به و نکرده یااستفاده

 . (1583 فرد،یمحسن) است نداشته یتوجه زین بنادر

 

-1211) قاجاريه اوّل ةدور در جنوب بنادر. 3

 (ق1221

 تحوالت ،ایران بر قاجاریه حاکمیت با زمانهم

هم مناطق و فارس خلیج در یمهم رویدادهای و

 ایران جزایر و بنادر بر که داد روی آن جوار

توان به از جملة این وقایع مهم می. بود تاثیرگذار

روی کار آمدن خاندان قدرتمند آل بوسعید در 

: م1383 القاسمی، ؛30-83: 1530سدیدالسلطنه،)مسقط 

 هدایت،)گیری آل سعود در عربستان ، شکل(38-20

های جدید استعماری غییر شیوهو ت (585/ 1: 1553

جوار آن فارس و ممالک هم انگلستان در خلیج

 saldanha,1986: vol ؛101: 1585 القاسمی،)اشاره کرد 

 کاریرو با که تاثیرگذار ةواقع نیآخر اما .(85-80 :12

 کانون جاییهجاب داد، رخ ایران در قاجاریه آمدن

 توسط پایتخت تغییر یعنی ایران، یسیاس

 اعتمادالسلطنه،) بود تهران به شیراز از غامحمدخانآ

 دور و پایتخت تغییر با قاجاریه. (1538/ 0: 1523

 و دقیق نظارت امکان عمالً نواحی این از شدن

از  جنوب بنادر و فارس خلیج مسائل بر را شایسته

 دو در ایران درگیرشدن گرید طرف ازدست داد؛ 
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 اکمیتح تجدید برای کشمکش و روسیه با جنگ

 را مناسبی ةزمین قفقاز و مرکزی آسیای مناطق بر

 سالطین و سعودآل ایمنطقه هایقدرت برای

 و تازییکه به تا کرد ایجاد انگلستان و مسقط

 بپردازند ایران جنوب جزایر و بنادر در خواهیباج

 .(20: 1583حبیبی ـ وثوقی، )

 جزایر و بنادر در ایران قدرت کاهش روند

 ناتمام اقدامات و صفویه سقوط با که فارس خلیج

 زند خانکریم مرگ با ،بود شده شروع نادرشاه

 سر بر کشمکش از جدیدی ةدور آغاز و( ق1135)

 که قاجار آغامحمدخان و او جانشینان بین قدرت

 در امنیت بود، جریان در شدت به ق1003 سال تا

 ترینپایین به را فارس خلیج شمالی سواحل طول

 و محلی حکام گیریقدرت به و ندرسا خود حد

 درلذا .شد منجر منطقه این درعرب  طوایف و قبایل

 کنگ و لنگه در مذکور، آل قدرتمند ةقبیل بوشهر

 مسقط امامان بندرعباس در و قواسم مختلف قبایل

. (211/ 1: 1523 ،فساییحسینی)به قدرت رسیدند 

 ةادام معنی به طوایف و قبایل این گیریقدرت

 جزایر و بنادر در مرکزی دولت ناتوانی و ضعف

بنادر جنوب تحت نظارت  دوره، نیا در. بود جنوب

 مقام در فارس والی ایالت فارس قرار داشت و

 و بنادر با مرتبط امور کلیه سیاسی، مقام ترینمهم

 و مناطق این بین واسطه و کردمی کنترل را جزایر

 حبیبی ـ وثوقی،) شدمی محسوب یمرکز حکومت

 در یرانیا بندر نیترمهم عنوان به بوشهر .(21: 1583

 خاندان دست در هیافشار زمان از فارسجیخل

 یوخ این آلش. (3: 1583 فلور،) داشت قرار مذکورآل

شاه در بوشهر توانستند تا اوایل حکومت ناصرالدین

 بندر در. (223-218 /1: 1523 ،ییفسا)حکومت کنند 

سلطان  ،یهجر زدهمیس قرن آغاز در، زین عباس

سعید امام مسقط با اشغال جزایر قشم و هرموز و 

معین که از زمان سقوط صفویه شکست طایفة بنی

 پسبندر عباس را در اجارة خود داشتند، موفق شد 

 گمرکات و عوارض گفتگو، و مذاکره چندبار از

 از سال 33 مدت به را آن توابع و بندرعباس

 ؛Miles,1966, op. cit: 287) کند اجاره شاهیفتحعل

 . (211: 1528 دالسلطنه،یسد

 جیخل یشمال سواحل در دیگر مهم بنادر از

 نیترعمده» عنوان به که بود لنگه بندر فارس،

 توسطاز زمان کریم خان زند  «الرستان تیوال

 اجاره یقاسم فیطوا یساؤر به یبستک خاندان

 بندر .(103-108: 1553 ،یبستک انیعباسیبن) شدیم داده

 دست دراوایل سدة چهاردهم هجری  تالنگه 

 سیسأت با نکهیا تا ماند یباق قواسم رؤسای

 خیش عزل با سعدالملک ق(،1503) بنادر حکومت

 دیبخش انیپا بندر نیا در آنها نفوذ به وسف،ی

اوّل حکمرانی قاجاریه  ةدور در .(110: 1581 ،یوثوق)

 د،ندا رخ جنوب بنادر در یریچشمگ تحول هرچند

 تا شد موجب شاهدر عصر محمد هرات ةمسئل اما

 و بنادر تیاهم و تیموقع متوجه یقاجار دولتمردان

 آنان یکل نظر کمدست و شده فارسجیخل ریجزا

 مناطق نیا در رانیا تیحاکم تیوضع به نسبت

 در هرات به شاهمحمد ةحمل دنباله ب. شود جلب

 ةتادفرس ،نیلکم هایتالش ماندن ناکام و ق1031

 که دیرس خبر ،هرات فتح از ممانعت برای انگلیس

 تصرف را كخار ةریجز یسیانگل یهایکشت

 و كخار اشغال. (231-232 /1: 1533 سپهر،) اندکرده

 از محمدشاه ینینشعقب موجب  بوشهر به حمله

این  تداوم و (101-103: 1580 ه،یاتحاد) شد هرات

 به یحکم یط ،یآقاس رزایم یحاج شد باعث مسئله

 او مناسب اقدام خواستار فارس، یوال رزا،یمدونیفر
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 به پاسخ در رزا،یمدونیفر. شود بارهنیا در

 تیوضع ةدربار مبسوط یانامه ،یحاج درخواست

 فارسجیخل سواحل در رانیا تیحاکم یعموم

 وضع که است یاسناد معدود جزء که نوشت

 هب فارس خلیج در دوره نیا در را رانیا  تیحاکم

 ةدربار هشدار ضمن یو .دهدیم نشان یخوب

 بوشهر و كخار رهیجز مناسب و حساس تیموقع

 رانیا کامل یناتوان و ضعف از انتقاد در رانیا یبرا

  :سدینویم ییایدر یروین ةنیزم در

 و مسقط امام یحت دارند یجنگ یکشت هادولت کل

 هم  هیماشو و بغله کی فعالً شما پاشا یمحمدعل

 به کنیل است، بحرالعجم اسمش د،یندار عمان در

: 1511 مقامی،قائم) ندارد تیمدخل شما به وجه چیه

125). 

 تصرف و بوشهر به یسیانگل یروهاین ةحمل

 یناتوان و ضعف ،یخیتار مقطع نیا در كخار

 انینما شیپ از شیب فارس، جیخل در را هیقاجار

 ینظام استحکامات شد متوجه شاهمحمد و ساخت

 از اساساً او و ندارد وجود رانیا جنوب در الزم

 یجنوب بنادر و فارس جیخل احوال و اوضاع

 از کمتر فاصلة به رونیا از ؛ستین آگاه کشورش

 یمهندس و ینظام امور متخصص نفر دو سال، چند

 از داد دستور آنان به و کرد اعزام جنوب بنادر به را

 شهر، به شهر و روستا به روستا شیمایپ قیطر

 کنند گزارش او به و یآورجمع را الزم العاتاط

(Davies,1987: Vol. XXV, 125-153). یبارتلم ژنرال 

 به شاه فرمان به ق1533سال زمستان در که نویسم

 را بوشهر بندر تا شد مأمور فارس جیخل سواحل

اتحادیه، ) کند جادیا آن در تازه یاستحکامات و زیتجه

 تیوضع ةاردرب، (130: 1533میرمحمد صادق، 

  بوشهر ینظامـ  یدفاع زاتیتجه و استحکامات

  :سدینویم

 در تواندیم شود، متصرف را بوشهر یدولت هر اگر

 آن و مستحکم یآسان به را بوشهر روز چند مدت

 معتقدم من...کند نفوذ رقابلیغ یخشک طرف از را

 بتوان نفر هزار دو با دیشا کوچک، یقوا کی با که

 .(130: 1533 اتحادیه،) رفتگ را بوشهر و خارك

نیز که در این ایام از  یکازرون میمحمدابراه 

 درباره جامع یگزارش یةته مأمورمیرزا سوی فریدون

 تیجمع خود گزارش شود، دریم فارس جیخل

 آوردن با و کرده برآورد خانه 5000 را بوشهر

 و رونق از اکنون که ابوشهر بندر» :همچون عباراتی

مردم آن آشفته و پریشان   و «تادهاف سابق یآباد

 بندر که داده نشان (32-33: 1523 کازرونی،) هستند

 ةلطم هایسیانگل یلشکرکش یماجرا از بوشهر

 فیتوص در یکازرون که هرچند. است دهید یاریبس

 بنادر عروس» عنوان به بندر نیا از لنگه بندر

 یقاسم حاکم ،دیسع خیش از اما کرده، ادی «فارس

 به هایوهاب جانب از که یستم و ظلم علت هب ،لنگه

 یایاول از و کرده انتقاد شده،یم انیعیش تیاقل

 باررقت وضع به عاجل یدگیرس خواستار دولت

 گزارش .(113: همان) است شده بندر نیا انیعیش

وضعیت  از یکازرون پسند دل چندان نه و کوتاه

  :چنین است زین عباس بندرمردم 

 خیش از سامان آن یایرعا از یاحد آنکه وجود با

 بندر در مسقط سلطان ندهینما فیس خیش ـ مذکور

 دارند، تیشکا کمال و ستندین خوشنود ـ عباس

 به یفرصت کههنگامی در. دیکش توانندینم نفس

 به را ما که ندینمایم چند ادیفر آرند دست

 دیاسپرده کفار نیا دست به خطا نیکدام مکافات

 . (103: 1523 کازرونی،)

 هرات ةمسئل یعموم تبعات از یجدا ،هرحال به
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 نشان موجود مدارك و اسناد ه،یقاجار تیحاکم در

 در یاعمده رییتغ موجب حادثه نیا که دهدیم

 مسائل به نسبت قاجار رجال و محمدشاه نگرش

 سرآغاز که آورد دیپد را یطیشرا و شد فارسجیخل

 بمحسو جنوب بنادر در هیقاجار موضع رییتغ

 .شودمی

  

 ناصري عصر در جنوب بنادر. 1

 ةدرواز و ایران بندر نیترمهم بوشهر که آنجا از

 در رییتغ لذا ،شدیم محسوب کشور به کاال ورود

 آغاز بوشهر از یناصر عصر در زین بنادر ادارة ةویش

 ق1023سال در د،یجد شاه آمدن کار یرو با. شد

 رتجا یجمعدسته اعتراض یهانشانه نینخست

مذکور به علت آل ناصر خیش هیعلبوشهر 

 بهانحصارگرایی و کنترل شدید وی بر تجارت 

: 1533 سپهر،) شد آغاز رازیش به آنها حرکت صورت

 زین رازیش تجار اعتراض، نیا یپ در .(1030 /5

 بوشهر تجار از یطرفدار به را خود کامل تیحما

. شدند آنها مشکالت به یدگیرس خواستار و اعالم

 کی در فارس تجار قشر که دهدیم نشان امر نیا

 ساختار در یتحوالت جادیا درصدد یجمع حرکت

: 1523 ،ییفسا) بودند خود نفع به مهم بندر نیا یادار

 با یبوشهر تجار اعتراض تینها در. (810 /1

 حسن خیش تیحما با و فارس تجار یهمراه

 ،3: 1520 دالسلطنه،یسد) بوشهر جمعهامام عصفورآل

 جهینت به ،یرازیش قوام خاندان کاتیتحر و (11

 یوال ،الدولهنصرت ،ق1022 سال در و دیرس

 خیش ات،یمال پرداخت در ریخأت دنبال به ،فارس

 تهران ةروان عزل، از پس و احضار رازیش به را ناصر

 عنوان با را بوشهر یحکمران منصب و کرد

 الملکقوام پسر ،خانیحسنعل رزایم به یگیابیدر

 حاجی. (12313/032: ساکما) کرد واگذار ی،رازیش

 گفتگویی و دیدار در بوشهر التجارملک عبدالمحمد

 پاسخ در ،داشته ق1028 سال به شاهناصرالدین با که

 زمان در بوشهر وضعیت ةدربار شاه الؤس به

  :گویدمی آن از بعد و مذکورآل

 این نبود محروسه ممالک جزو این بر سابق

 است قوام حاجی تصرف در که ینیم و یکسال

 اسم این بر سابق ... شده محروسه ممالک جزو

 از مشایخ با فعلش و بود ایران با بوشهر بندر

 معقول تاکنون شده متصرف قوام حاجی که روزی

 شایان خدمات ،گردیده منظم و معمور و آباد

 وارده توپ ،کرده برپا دولت علم جمله من ،نموده

  .(12313/032: ساکما) زندمی

 فیطوا از یکی مذکورآل سقوطبه هرحال 

 حکومت لیاوا در بوشهر در عرب قدرتمند

 تیحاکم تیتثب در ثرؤم و مهم یگام شاهنیناصرالد

 ،فارسجیخل در رانیا بندر نیترمهم در ،هیقاجار

 .شودیم محسوب
  

 جنوب بنادر و اميركبير. 5

 و آشنایی هایجرقه نخستین توان گفتمی

 وضعیت از قاجاریه سیاستمداران و رجال آگاهی

 در ایران جزایر و بنادر اقتصادی و سیاسی

 بمبئی در ایران کارپردازی سیسأت با فارس خلیج

ه ب امیرکبیر. شد زده امیرکبیر خانمیرزاتقی توسط

 از بیگانگان دست کردن کوتاه سیاست اعمال دنبال

 مفاد به توجه با ،بار نخستین برای ،ایران امور

 ،(ق1033) انگلستان و ایران بین تجارتی قرارداد

 در و برآمد بمبئی به سیاسی ةدننمای اعزام درصدد

 سپهساالرـ  خانمیرزاحسین ق1023 سال اوائل

ایران  قونسولگری و کارپردازی سمت به را ـ بعدی

 از یکی. (313 /0 :تابی محمود،) کرد بمبئی مأمور
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 مورد امیر ایهنامه در که کارپرداز مهم وظایف

 به و دقیق رسانیاطالع گیرد،می قرار مکرر کیدأت

 کیداتأت این. (313: 1531 آدمیت،) است موقع

 اعزام از اصلی هدف که دهدمی نشان امیرکبیر

 ایران دیپلماسی کردن فعال واقع در بمبئی به مأمور

 و هندوستان در انگلستان موقعیت کردن رصد و

 در خانمیرزاحسین .است بوده آن مجاور نواحی

 از خارجه امور وزارت به خود هاینامه از یکی

 موقعیت و مسقط امام به عباس بندر ةاجار واگذاری

 و کرده انتقاد شدت به بندر این مردم نامناسب

  :نویسدمی

 خانسعیدسید تصرف در علّیه دولت بندر باید چرا

 بیچاره از ...نماید آن در تصرفات انواع و باشد

 تبعه به ضرر و گیرندمی عشور دو ایران اهل تجار

 . (188: 1583 ،ـ وثوقی حبیبی) رسدمی علّیه دولت

، خاننمیرزاحسی جانشین ،کاشانی میرزاصادق

 اقدامات از موقع به و دقیق هایگزارش ةارائ با نیز

 فارس خلیج در هاانگلیسی تحرکات و مسقط امام

 به بتنس قاجاریه سیاست چرخش در ثریؤم نقش

: 1523 ،ییفسا) کرد ایجاد جنوب جزایر و بنادر ادارة

1 /801). 

 حکومت اقتدار تحکیم ةاندیش در پی امیرکبیر

 درصدد ،فارس خلیج سواحل و بنادر در قاجار

 مخالفت با که برآمد انگلستان از کشتی خرید

 .(505-500: 1531 آدمیت،) نرسید نتیجه به هاانگلیسی

 مبتکرش که فارس خلیج در ایران فعال سیاست

 حکومت برای چشمگیری نتایج بود، امیرکبیر

 آمیزموفقیت انجام دنبال به. داشت قاجاریه

 با احتماالً و بمبئی در ایران کارپردازان مأموریت

 ق1030 سال از قاجار دولتمردان ،آنها پیشنهاد

 که کردند مسقط بندر مأمور نیز را اینماینده

 ةدربار فارس والی به أمورم این ارسالی هایگزارش

 نیت سوء ویژهبه و فارس خلیج رویدادهای و اخبار

 اقدامات و چابهار و گوادر بندر ةدربار انگلستان

 نقش عباسبندر  و لنگه بندر در آنها استعماری

 اوضاع از قاجاری دولتمردان آگاهی در را مهمی

 ایجاد از اعتمادالسلطنه. است داشته منطقه بر حاکم

 مهام کارپرداز» عنوان با شیراز در جدیدی منصب

 اصلی ةوظیف که دهدمی خبر دوره این در «خارجه

 تهران و مسقط در ایران نمایندگی بین هماهنگی آن

 سال در. (1833 /0: 1523 اعتمادالسلطنه،) است بوده

 بندر اداری ساختار در مهمی تغییرات نیز ق1030

 عناوین تتح مرکزی مأموران و آمد وجودهب عباس

 و «نویسوقایع» و «عباس بندر خارجه مهام ناظم»

 نظارت جهت ،فارس حکومت طرف از «کارگزار»

 با همچنین. شدند اعزام آنجا به ،امور ادارة بر

 مرکزی حکومت بمبئی، در ایران کارگزار پیشنهاد

 در را «تذکره امین» اداری پست ق1038 سال در

 ،008: 1538قی، ـ وثو یبیحب) کرد ایجاد لنگه بندر

051). 
 

 جنوب بازرگانان و تجار. 2

 و تجار کارگزاران، یهاگزارش کنار در

 تجار مانند زین بستک و الر عباس،بندر  بازرگانان

 اخراج و مبارزه در یاساس نقش یرازیش و یبوشهر

عرایض و شکایات  ارسال با و داشتند مسقط امامان

 بندر در طمسق امام ندگانهای نمایمتعدد از اجحاف

 الدولهنصرت که ،بود فارس و الر حکام به عباس

 را یبستک خانیمصطف شاهنیناصرالد فرمان به

 امام نایب اخراج و عباس بندر به حمله مأمور

 زمان نیا در. (05050/032: ساکما) کرد آنجا از مسقط
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 بازرگانان از یکی ،التجارملک خانمیمحمدرح حاج

 از پس ،یبمبئ میمقو  رازیش ثروتمند و معروف

 و رفت تهران به ق1023 سال در وطن به بازگشت

 بندر یحکمران ،شاه به شتریب االجارةمال پرداخت با

 اما. (113 /1: 1533 سپهر،) آورد دست به را عباس

 بیفر با سالم بن دیسع خیش دیری نپایید که

 یزندان هرمز ةریجز در و ریدستگ را یو التجارملک

 ؛درآورد تصرف به گرید بار را باسعبندر  و کرد

 دالدولهؤیم ةدوبار یلشکرکش موجب واقعه نیا لذا

 روز شش از پس که شد عباسبندر  به ق1030 در

 یآزاد و بندر نیا یةتخل به موفق ،محاصره

 چون» دالسلطنهیسد نوشته به بنا اما. شد التجارملک

 سورت از یعباس ساخلو قشون د،یرس تابستان موقع

 «کردند فرار جان میب از ای گفتند، جان وداع ای گرما،

 تابستان در لذا. (022-023: 1528 دالسلطنه،یسد)

 هزارسه با ـ مسقط امام فرزندـ  ینیدثویس ق1031

 و قشم به زورق ستیب و یکشت نیچند در یسپاه

 خود یحکومت عامالن توانست و کرد حمله یعباس

 دالسلطنه،یدس) دینما مستقر عباس بندر در دوباره را

 یک ارسال با بار این مسقط امام. (113: 1530

 را ایران حکومت از خود تیتابع اظهار تعهدنامه،

 بارها دوره نیا در. (1133/338: ساکما) کرد اعالم

 مسقط امامان و یرانیا حاکمان نیب عباس بندر

 یسع مسقط امامان و گشتیم دست به دست

 آنجا در را ودخ نفوذ شده که یمتیق هر به داشتند

 نیا پرسود تجارت از یخوب به رایز ،کنند حفظ

 دوره این در که گویدمی فسایی. داشتند آگاهی بندر

 اداری امور تا کرد پیشنهاد مرکزی حکومت حتی

 واگذار کرمان والی به و منتزع فارس از عباس بندر

 .(800 /1 :1523 ،ییفسا) شود

 بندر يداراجاره نظام لغو و السلطنهحسام. 7

 عباس

 امام و ایران حکومت بین هایکشمکش در اما

این  ةلئمس اتفاق دو وقوع ،عباس بندر سر بر مسقط

 مرگ واقعه اوّلین. کرد حل همیشه برای را بندر

 آغاز و ،ق1035 در مسقط قدرتمند امام سیدسعید

 بین جانشینی هایجنگ و اختالف دهه یک از بیش

 عامل دومین و، (028: 1528 دالسلطنه،یسد) او فرزندان

 سال در فارس والیگری به السلطنهحسام انتصاب

 والیگری ةتجرب یکبار نیز بالًق که وی. بود ق1080

 به قاجار آگاه حاکمان معدود از داشت را فارس

 درصدد فارس در استقرار از پس که آمدمی حساب

: 1523 فسایی،) برآمد جزایر و بنادر ادارة نحوه تغییر

، در عباس بندر فتح از پس السلطنهحسام. (850/ 1

 از مسقط امامان نفوذ یایبقا دنیبرچ وق 1083سال 

 به یانامه در، (211: 1528 دالسلطنه،یسد) منطقه آن

 در شاه أیر رییتغ از را خود میب شاه،نیناصرالد

 ،کرد اشاره و اعالم سیانگل فشار اعمال صورت

 و یتکش داشتن بدون بنادر، ینگهدار و حفظ

 پاسخ در رانیا پادشاه. ستین سریم الزم، زاتیتجه

 ضمن که کرده ذکر را یمطالب السلطنه،حسام ةنام

 یتوجهقابل یخیتار قیحقا نیّمب تواندیم اینکه

 برقراری در شاه جدی عزم ةدهندنشان باشد،

 . است فارس خلیج بنادر در جدید اداری سازمان

 : سدینویم شاه

 کردن تصرف از پس اوّال که میداریم مقرر و امر

 بعد من که است نیّب و واضح ر،یجزا و بنادر نیا

 نخواهد دولت شأن مناسب وجهچیه به آنها هیتخل

 ابداً که باشد آسوده و مطمئن اکرم عمّ آن. بود

 نخواهد دایپ مبارك الیخ در یرییتغ باب نیدر

 کندیم نیمع و مشخص آنجا در که یسیرئ...  شد
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 و پادار آدم که کرد خواهد دقت و ظهمالح البته

 یدرستکار و طمعکم و غرضیب و خوشرفتار

 منحصر ،را آنجاها ریجزا حفظ و نظم نکهیا... باشد

 نیا محسنات از یشرح و نموده یکشت داشتن به

 و حیصح اریبس بود، دهیرسان اقدسض عر به کار

 فرنگستان روانه یمأمور...بود کرده عرض درست

 یجنگ جهاز فروند کی لحسابایعل که شد

 عمان بحر روانه یزود به نموده اعیابت یشراع

 فارس بنادر به جهاز نیا ورود مجرد به و ...دینما

 یکشت اعیابت به شروع بالفاصله یتعال اللّهبعون

 . (085: 1583ـ وثوقی،  یبیحب) شد خواهد هم یدود

 تیحاکم تیتثب بر دیتأک ضمن شاهنیناصرالد

 حاًیتلو خود ةنام انیپا در عباس، ندرب بر رانیا

 شده خواستار زین لنگه بندر در را وهیش نیا اعمال

 از شاهناصرالدین که دهدمی نشان نکته این. است

 و ی داشتهآگاه بنادر اداری ساختار ناکارآمدی

 موجود، امکانات از استفاده با تا بوده درصدد

 .کند تثبیت مناطق این در را خود موقعیت

 احمدخان حاج مؤثر نقش از که السلطنهمحسا

 گذشته انیسال یط ،عباس بندر تحوالت در یکباب

 و بندرعباس حکومت» شاه نظر جلب با ،بود مطلع

 دالسلطنه،یسد) کرد ضیتفو یو به را «آن متعلقات

 کشمکش دوره کی از بعد ،بیترت نیا به. (03: 1528

 مسقط، امامان با رانیا حکومت نیب یریدرگ و

 و یملغ عباس بندر یداراجاره و یضابط ستمیس

 یوال اریاخت تحت بوشهر بندر مانند زینآنجا  ادارة

 . گرفت قرار فارس
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 جنوب

 امام ندگانینما و مذکورآل وخیش اخراج از پس

 ستمیس لغو و عباس و بوشهر بنادر از مسقط

 التیا به بنادر نیا ةادار یذارواگ و ،یداراجاره

 شکل رانیا بنادر خیتار در جدید ایدوره فارس،

 حاکمیت تثبیت درازمدت در آن ةنتیج که گرفت

 یحکمران» سیسأت و فارسجیخل سواحل در ایران

اوایل قرن چهاردهم  در «فارسجیخل ریجزا و بنادر

 کنار بااز آنجا که . بود هجری به مرکزیت بوشهر

 مذکورآل وخیش و مسقط امام ةندیمان گذاشتن

 کردن پر یبرا را الزم ییتوانا هیقاجار یادار سازمان

 اعمال به ریناگز، بود اوردهین دست به خالء نیا

 خطا و شیآزما بر یمبتن و زودگذر یهااستیس

 زمان از یعنی. (113: 1583ـ وثوقی،  یبیحب) آورد یرو

 حکمرانی سیسأت زمان تا بنادر داریاجاره نظام لغو

 طوله ب سال چهل تقریباً که جزایر و بنادر مستقل

  لنگه و عباس بوشهر،  مهم بنادر حکومت انجامید،

 از موارد یبرخ در و فارس یوال یسو از اغلب

 التیا نظارت تحت و یمرکز حکومت طرف

 نیا و شدیم واگذار یمحل سران به معموالً فارس،

 یحکمران تتح کوچک ریجزا و بنادر زین افراد

 واگذار خودشان ندگانینما نزدیکان و به را خود

 و گمرکات. (150: 1520 ،وقایع اتفاقیه) کردندیم

 داده مقاطعه به حکمران توسط ای زین یدولت داتیعا

 ،یشاه خزانه به فارس التیا قیطر از کالً ای شدیم

 .(111 ،153-153: 1585 زنگنه،) دیگردیم زیوار

 شدن آزاد با هجری همسیزد قرن اواخر در

 جنوب، بنادر یاتیمال و یگمرک یدرآمدها

 جهش کبارهی به گمرکات از حاصل یدرآمدها

 لیتبد آن بر کنترل و نظارت لذا و افتی یاعمده

 انیوال ،یمحل حاکمان ةمناقش یاصل موضوع به

 میابراه آقا. شد یمرکز کارگزاران و فارس
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 در گمرك و هخزان و اعظم دربار ریوز السلطان،نیام

 امور به دادن سامان یبرا را یدیجد ةبرنام سال نیا

 شاهنیناصرالد به فارسجیخل ریجزا و بنادر یگمرک

 السلطاننیام .(1321 /5: 1523 اعتمادالسلطنه،) کرد ارائه

 داتیعا از یاعمده بخش نکهیا به توجه با

 د،یرسیم رانیا دولت به بنادر قیطر از گمرکات

 یهابخش در یدیجد ساختار جادیا درصدد

 زمان نیا در. برآمد فارسجیخل بنادر اداره مختلف

 یزد و اصفهان حکمران»که  السلطانظل رزایمسعودم

 بود «غیرها و لرستان و عربستان و عراق و فارس و

 نیز جنوب بنادر ،(1353 /5: 1532 ،تربیتروزنامه )

 عمده و آمدمی حساب به او یجمع ابواب عمالً

 مر،یرول) دیرسیم او به زین جنوب یگمرک یمدهادرآ

 یدرآمدها یایاح درصدد السلطاننیام. (51: 1531

 مقابل در توانستینم اما بود، دولت یبرا گمرك

 هر رایز. دهد انجام یمیمستق اقدام السلطانظل

 فرستاد،یم جنوب گمرك یتصد یبرا که را یکس

 .(33 /1: 1520 ،یماف) رفتیپذینم السلطانظل

 تیرضا کسب از پس السلطاننیام

 ابالغ و نوشت یخاص دستورالعمل شاهنیناصرالد

 سعدالملک خانیقلنیحس به را فارس بنادر گمرك

 مکاتبات در السلطنهنظام. داد( یبعد السلطنهنظام)

  :سدینویم نیچن خصوص نیا در خود

 من و فرمود شاه. کردند احضار جاجرود به مرا

. کردم قبول اهلل على متوکال و شدم لقبو از ناچار

 داشت، که ىیهابازىحقه آن از السلطانامین

 و شاه حضور برد و نوشت لغوى مفصل کتابچه

 بعد که کرد الك و مهر و بست قیطان با را او سر

 تعلیمات در اىکتابچه. بخوانم بنادر ورود از

 تا یومیه تکلیف براى ،خودش فهم قدره ب عامیانه

 السلطانظل به فرامینى و نوشت تهران به مراجعت

 حاکم و بود فارس پیشکار که دیوانصاحب و

 . (33همان: ) کرد صادر کاشان،

 که هآورد المآثرواآلثار در اعتمادالسلطنه

 به دو هر فارس بنادر گمرك و حکومت

 توجه با گفته نیا البته که شده، واگذار السلطنهنظام

 رسدینم نظر به درست السلطانظل یهامخالفت به

 زین اتفاقیهوقایع. (382 /1: 1525 اعتمادالسلطنه،)

 السلطانامین جانب از سعدالملک تیمأمور موضوع

 ذکر «فارس هایگمرك سرکشی جهت» تنها را

 .(131: 1520وقایع اتفاقیه، ) است کرده

 با مالقات درنیز  شخاطرات در السلطنهنظام

خود  تیمأموروع ، موضرازیش حاکم ،وانید صاحب

 صرفاً و سال یکبه مدت  السلطاننیام طرف از را

عنوان کرده و  فارس گمرکات امور یسامانده برای

 ریجزا و بنادررانی حکم لیتشکای به هیچ اشاره

 البته. (100 /1: 1520 ،یماف)نکرده است  فارس، جیخل

 موافقت با بعداً لنگه و عباس بنادر حکومت ایگو

 السلطنهنظام. شودمی محول او به السلطانظل

  :گویدمی

 که، رسید السلطانامین از تلگرافى بین، این در

 و گمرك تجزیه چون گویدمى السلطانظل

 که حاال است، ممتنع لنگه و عباسى در حکومت

 روى از هم را حکومت اید،کرده ضبط را گمرك

 و سرباز ساخلوى من ولى کنید؛ قبول دیوانى جمع

/ 1: 1520 ،یماف) بدهم توانمنمى وارس و توپچى

110) . 

 السلطاننیام به که دیگویم ادامه در یو

 اگر که دیکن قبول شاهزاده از فوراً» که زدم تلگراف

. (110همان: ) «شودیم مانیپش بکشد، طول

 نیچن نیا بوشهر در استقرار از پس خانقلیحسین

  :کندیم آغاز را جدید تغییرات
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 میرزا مقدمتاً بودم، بنادر حالت به مسبوق چون

 لنگه به را پاشامیرزا و عباسى به را نصراهلل

 ناصر بن محمد حاجى به کاغذى. فرستادم

 عباسى گمرك و حکومت که، نوشتم صدرآبادى

 نیابت عنوان به را نصراهللمیرزا است؛ من به محول

 و کلى مسئولیت ولى. باشد تو منزل در فرستادم

 شیخ به. بود خواهد تو با تى،دول معامالت جزئى

 من با حکومت که، نوشتم هم لنگه حاکم یوسف

 فرستادم گمرك ضبط براى فقط را پاشامیرزا است؛

 ولى. باشد عباس بن محمد حاجى منزل در

 گمرك کار در باید و است خودت با حکومت

  .(100 همان:) کنى تقویت

 یراتییتغ موجب که سعدالملک ییاجرا اقدامات

از سوی  شد، بوشهر و لنگه بندر عباس، دربن در

 هاانگلیسی و بوشهر حاکم رالملکینص السلطان،ظل

 دوره نیا در که آنجا از. درو شروبه ییهامخالفتبا 

 تیتثب یبرا رانیا دولت یسو از که یاقدام هر

 با گرفتیم انجام فارسجیخل در خود تیموقع

 لذا د،یگردیم مواجه هایسیانگل سرسخت مخالف

 را یسیانگل کارگزاران یتینارضا زین دیجد تغییرات

 موجب رانیا پادشاه به آنان اعتراض و ختیبرانگ

 بخواهد سعدالملک از السلطاننیام یحت تا شد

. (13: 1585 ،ییصفا) سازد متوقف یمدت را «ماتیتنظ»

 در تشیمأمور انجام از پس خانیقلنیحس سرانجام

 گمرك یواگذار و بنادر گمرك امور یسامانده

 لنگهبندر  و عباسبندر  حکومت و بنادر و فارس

 در ترشکوچک برادر ،خانمحمدحسن به

 /0: 1520 ،یماف)شت گازب تهران به ،ق1500سال

520). 
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 فارس جيخل ريجزا

 ق(،1500) السلطاننیام میابراه آقابا مرگ 

 که اصغرخانیعل رزایم پسرش توسط او اقدامات

 گرفت، زین السلطاننیام لقب و شده پدر نیجانش

 نیچننیا را یثان السلطاننیام کرزن لرد. شد دنبال

 :کندیم یمعرف

 داخله، هاىوزارت حاضر حال در السلطانامین

ه ب است دارعهده هم را مالیه و گمرك دربار،

 بنادر حاکم و دولتى ضرابخانه رئیس عالوه

  .(333 /1: 1530 کرزن،) است فارس خلیج

 نینخست رانیا گمرك در خود وزارت یط یو

 خانوسفی ةلیوسهب را رانیا «یگمرک ةنظامنام»

 و کرد نیتدو ،فارس گمرك مأمور ،یگمرکچ

 دیافزایب گمرك درآمد به تومان هزار000 توانست

 .(180 /1: 1525 اعتمادالسلطنه،)

 رالملکینص یحاج ق1033سال در بوشهر حاکم

 به ،ق1500سال رجب در. (1328 /5: 1533 ران،یا) بود

 یحاج دشتستان و یدشت مردم یهامخالفت علت

 و عزل بوشهر حکومت از ،رالملکینص

 بوشهر الحکومهبینا الملکتمنؤم خاننیرزاحسیم

 نواب ق1500 سال در. (05531/032 ساکما،) دش

 شودمی انتخاب بوشهر حاکم عنوان به ،رزاینوذرم

 یمحمدمهد یحاج یهامخالفت علت به که

 بوشهر به یو اعزام از یدشت نیخوان و التجارملک

 به ینام یرزاخانیم ماه چهار تا و شودیم یریجلوگ

 کندیم حکومت بوشهر در الحکومهبینا عنوان

 و بوشهر حکومت سپس. (030 :1520 ،وقایع اتفاقیه)

 و لنگه بنادر حکومت نیهمچن و فارس گمرکات

 از ،بود خانمحمدحسن دست در که زین عباس
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 شودیم واگذار التجارملک به ق1505 سال لیاوا

 زین التجارملک یحکمران .(03: 1528 دالسلطنه،یسد)

 نیب دیشد یریدرگ علت به و کشدینم کسالی به

 و محل آن نیخوان با دشتستان ضابط خانیعل

 اعزام به که لهئمس نیا حل در التجارملک یتیکفایب

شود و با ی منجر میمرکز حکومت طرف از روین

صاحب به شاهنیناصرالداز  تند تلگرافرسیدن این 

 شود بنا را فروشکرباس شخص» :که یواند

 بهتر نیا از اهیرسیبش وزارت به دیبده حکومت

 از التجارملک، (020 :1520وقایع اتفاقیه، ) «شد نخواهد

 ،خانیفضلعل یحاج و عزل بوشهر حکومت

 نیجانش موقت طور به ،وانیدصاحب ةخواهرزاد

 ق1501 سال لیاوا در نکهیا تا شودیم یو

 و خشت و دشتستان و یدشت و بوشهر حکومت

 به دوباره ،بهبهان یمدت از بعد و کازرون و کمارج

 ،وقایع اتفاقیه) شودیم واگذار رالملکینص یحاج

1520 :082) . 

 استعفاء ،ق1501 والش در زین رالملکینص

. شودیم او نیجانش رزاینوذرم دوباره ودهد می

 السلطاننیام یهاکشمکش علت به که است جالب

 در بنادر گمرك و حکومت سر بر السلطانظل و

 به نفر هفت( ق1501-1033) سال شش فاصله

 سال در اینکه تا ؛رسندیم  بوشهر یحکمران

 فارس، حکومت از السلطانظل عزل با ،ق1503

 امکان چون و کرده استفاده فرصت از السلطاننیام

 یاساده کار چندان بنادر یادار و یمال امور کیتفک

 و یدشت ،مضافات و بوشهر» یحکمران نبوده،

 فارس یهاگمرك و تماماً بنادر و دشتستان

 «یربحریام» و «یسعدالملک»القاب  با را «موضوعاً

وقایع ) کندیم واگذارسعدالملک  خانمحمدحسن به

 دستور با چنین این و. (503 :1520 ،اتفاقیه

 یشمال یةحاش در یدیجد نهاد السلطاننیام

 ریجزا و بنادر مرانیحک» عنوان با ،فارسجیخل

و از  ردیگیم شکل ،بوشهر تیمرکز به «فارسجیخل

 بنادر حاکم» را بوشهر رانحکماین به بعد شخص 

 قلمرو و ،(18132/3 :ساکما) دندینامیم «فارسجیخل

 را جاسک تا بوشهر از جنوب بنادر تمام باًیتقر او

. (151-155: 1585 زنگنه،) گرفتیم بر در

 عنوان تحت دیجد التیتشک نیا از اعتمادالسلطنه

: 1525 اعتمادالسلطنه،) است کرده ادی «فارس بندرات»

 ضیعرا ارسال با بندرعباس یاهال و تجار. (103 /1

 به سعدالملک انتصاب از السلطاننیام به مختلف

. (3835/033 :ساکما) اندکرده یقدردان بنادر حکومت

 و تسنن اهل سیرئ ،تاجر عبدالقادرخیش ةضیعر در

 به خطاب ی،عباس تجارت مجلس یاجزا از

  :است آمده نیچن صدراعظم

 بندر حکومت شدن مرحمت بر یمبن مطاعه قهیتعل

 محمدحسن به فارسجیخل ریجزا و بنادر و بوشهر

 موهبت نیا شهداله دیگرد ارتیز سعدالملک خان

 است بهیغ الهامات از مملکت نیا یاهال به نسبت

 ملوکانه ریپذالهام بخاطر یحضرتعال بتوسط که

 دارند تمام تشکر یهمگ کرده، خطور روحنافداه

 .(3835/033: ساکما)

 درباره السلطاننیام به یانامه در سعدالملک

  :سدینویم بوشهر یقبل اکمح یهامخالفت

 یدلتنگ کمال ستیانهیپرک آدم رالملکینص یحاج

 فارس از را بنادر و بوشهر چرا که رسانده بهم را

 .(3833/033 :ساکما) است کرده موضوع

 از ق1503 الحجهیذ در یانامه یط سعدالملک 

 یبرا دستورالعمل و حکم درخواست السلطاننیام

 نیهمچن ورا نمود  نادرب امور در اقدام هرگونه

 دیبازد یبرا سفر ملزومات و فیتکل نییتع خواستار

 یو. (3251/033 :ساکما) شد جنوب بنادر ریسا از
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 به ،ق1503 سال به جاسک بندر از دیبازد از پس

 او اراتیاخت ةمحدود در که یبندر نیآخر عنوان

 بندر به یدود یکشت با ساعته دوازده یسفر ،بوده

 ةدربار شاه به خود گزارش در هک کرده چابهار

  :است آورده چابهار تیوضع

 مسافت بعد واسطهه ب. است کرمان بلوچستان جزو

 ستین کرمان کارگزاران یاعتنا و مالحظه محل

 درصدد فارسجیخل در هایسیانگل اوقات نیا

 داشته نقطه نیا در یتصرف که هستند زیآودست

 مرانحک ای ندیفرما مقرر صورت نیا در باشند

 آنجا توقف و یآباد یبرا مخصوص مأمور کرمان

 :ساکما) دیبفرمائ بنادر جزو آنکه ای دینما روانه

3833/033). 

 به خطاب نامه همان ذیل در هم شاه

  :نویسدمی السلطانامین

 سعدالملک به سپرده بنادر جزو را![ ؟]چهاربار نیا

 کرمان حاکم کار به مسافت بعد بواسطه دیبکن

 بهتر صالحش بودن سعدالملک دست دیآینم

 .(جاهمان :همان) است

 نظر برخالف و دیجد اسناد به توجه با لذا

 اعتمادالسلطنه گفته این استناد به احتماالً که یکسان

 وی به فارس بنادر گمرك و حکومت 1033 در» :که

 به خدمت این بعد سال و گشت محول[ السلطنهنظام]

 ،(382 /1: 1525 طنه،اعتمادالسل) «شد داده برادرش

 ریجزا و بنادر حکومت سیسأت سال را ق1033سال

 التیا از جنوب بنادر ییجدا سال و فارس جیخل

 انددانسته اوّل السلطانامین دست به فارس

 سیسأت تاریخ اعالم در ای و (530: 1583 فرد،یمحسن)

 و ق1033 یهاسال نیب ،بوشهر در جدید نهاد این

: 1531ـ وثوقی،  یبیحب) اندشده دیترد دچار ق1503

 شده اشاره یدرسته ب زین تریگز در کههمچنان ،(113

 یرسم آغاز سال را ق1503 سال دیبا است،

 دست به فارس جیخل ریجزا و بنادر یحکمران

 ,Lorimer, 1970: Vol 1) دانست یثان السلطاننیام

 با پدر السلطاننیام که را یاستیس واقع در .(286

 لهیوسه ب ،فارس از بنادر گمرك نکرد جدا

 ،کرد آغاز ق1033 در السلطنهنظام خانیقل نیحس

 سالپنج از پس و شد دنبال پسرش وسیلةبه

 سرانجام السلطان،نیام و السلطانظل نیب کشمکش

 یحکمران فارس، حکومت از السلطانظل عزل با

 مرکزیت به فارس جیخل ریجزا و بنادر مستقل

 ةلیوسه ب و السلطاننیما حکم با بوشهر

 سیسأت ق1503 در سعدالملک خانمحمدحسن

 . شد

 

 جزاير و بنادر حکومت عملکرد ارزيابی.11

 فارس خليج

 به را ترکوچک بنادر اغلب بنادر حکمران

 ةادار و دادیم اجاره یمحل وخیش و تجار ن،یخوان

 یفرد به را لنگه و عباسبندر  :مانند تربزرگ بنادر

 واگذار الحکومهبینا عنوان تحت خود کانینزد از

 حکمران عملکرد. (120: 1528 دالسلطنه،یسد) کردیم

 هیقاجار حکومت که است مطلب نیا انگریب بنادر

 به گذشته همچون ،ریجزا و بنادر ةادار ةلئمس در

 در بنادر حاکم و رفته متمرکز استیس اعمال سمت

. است بوده امور نیا در پادشاه یاصل ةندینما واقع

 بنادر، یحکمران سیسأت یآن جینتا نینخست از یکی

 لنگه بندر از قواسم آل وخیش دست کردن کوتاه

 در مانده یجا به گاهیپا نیآخر لنگه بندر. است

 ةاجار در هیزند زمان از که بود عرب فیطوا دست

 نکهیا به توجه با. داشت قرار قواسم یساؤر
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 انگلستان با مهیالخرأس و شارجه در آنان وابستگان

 آنان حکومت تداوم داشتند، یگیالحماتحت قرارداد

 پس ،سعدالملک لذا. بود کنندهنگران لنگه بندر در

 جمله از بنادر ریسا دیبازد به ،بوشهر در استقرار از

 با یدیجد قرارداد اقدام نیاوّل در و رفت لنگه بندر

 با و ساخت منعقد ،قواسم سیرئ ،وسفی خیش

 خیش که دیجد قرارداد در مالتج نیا گنجاندن

 خانه،گمركامور و کارکنان  همه یبرا دیبایوسف 

دولت ایران استفاده  مخصوص نشان و لباساز 

 برافراشتن با و ،(111: 1583ـ وثوقی،  یبیحب) نماید

 ضمن و جزیرة سیری، بندر نیا در رانیا پرچم

 بودن یرانیا اتیخصوص و هایژگیو یتمام بر دیکأت

 در د،یجد قرارداد در آن توابع و لنگه ندرب و خیش

را  لنگه بندر و ورا لغ وسفی خیش قرارداد بعد سال

 The)داد  قرار بنادر حکمران میمستق تیحاکم تحت

lower gulf Islands, Vol.2, 140 ). 

 در بنادر حکمران اقامتگاه و یادار مقر 

نیروی نظامی در  .داشت قرار برج چهار ساختمان

 کی شامل اسماً» مران بنادر نیز هرچنداختیار حک

 بود، اما « یتوپچ نفر پنجاه و ادهیپ سرباز گردان

گفته شده که در عمل کارایی نداشتند و حتی 

شخص حکمران بنادر از نیروهای چریک برای 

: 1531 مر،یرول)کرده است محافظت خود استفاده می

 یکشت بنادر، حکومت ییایدر قدرت مظهر. (20

 یداریخر ق1500 سال در که بود سیسپولپر توپدار

 اریاختگویا  اما ،(53: 1531 دالسلطنه،یسد) بود شده

 و نبود بنادر حکمران شخص با شهیهم یکشت نیا

 فقط و داشت قرار گمرك سیرئ اریاخت در اغلب

 اتیمال یآورجمع و نظارت و یسرکش امور یبرا

 قرار بنادر حکومت اریاخت در بنادر ریسا از

 ةدربار مروریل. (213 :1520 ،وقایع اتفاقیه) تگرفیم

 :سدینویم بنادر حکمران فیوظا و یادار التیتشک

 جمعه روز یاستثنا به روزها یتمام بنادر حکمران

 عمارت در را بعدازظهر اواسط تا صبح آغاز از

 مطابق هنوز نجایا در. دارد اشتغال کار به چهاربرج

 به رمندانکا او دستور طبق بر و یرانیا رسوم

 یمدن مسائل. هستند مشغول کردن فلک و چوب

 که دارد قرار یشرع محاکم دست در معموالً

 و جرائم یبرا. است قرآن اساس بر القاعدهیعل

 یاحکام حاکم، حضور در لیقب نیا از یامور گرید

 و خودش لیم برطبق همآن شود،یم صادر

 ندارد وجود یامحکمه و قانون به رجوع گونهچیه

 .(21-20: 1531 مر،وریل)

 کپارچهی یبرا یعمل اقدامات از گرید یکی

 نیتدو و هیته بنادر، یادار ساختار کردن

 خروج و ورود ةنیزم در واحد یهادستورالعمل

 اسناد در که بود بنادر به یخارج و یداخل اتباع

 برده نام «تذکرهنظامنامة » عنوان با آن از موجود

 و گمرك آغاز در. (18132/3: ساکما) است شده

 اداره بنادر حکمران نظر ریزبعضاً  زین تلگراف

 و یادار ساختار رییتغ و زمان گذشت با اما ،شدیم

 نیا ،ق(1512ها )واگذاری گمرکات به بلژیکی

 شدند خارج بنادر حکمران اراتیاخت ةحوز از مراکز

اما نهاد جدیدی که در حاشیة . (21: 1531 مر،یرول)

 تیریمد هدف بافارس،  خلیجسواحل شمالی 

 درآمدها بر دولت نظارت کردن کپارچهی و متمرکز

در سال  فارس جیخل ریجزا و بنادر یادار امور و

 مدتکوتاه جینتا رغم به، شد جادیا ق1503

در درازمدت با موانع و  اما داشت، که یریچشمگ

 نیتر بزرگ از یکی رو شد.ای روبهمشکالت عدیده

 در شاهنیناصرالد یهااستیس یاجرا در موانع

 تیریمد ثبات عدم ةلئمس ،دیجد التیتشک قالب

 را یادار دیجد نظام که ییآنجا از. بود بنادر در
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 ثبات به ازین کردند،یم اجرا یحکومت کارگزاران

 در چون نمود،یم یضرور شیپ از شیب تیریمد

 دیجد نظام یکارآمد و ییکارآ ت،یریمد ثبات یةسا

 ةنوشت به. برسد ظهور ةمنص به توانستیم

 بنادر حکومت ق1513 سال در تنها دالسلطنهیسد

 از و شده ضیتفو «واحد بعد واحداً» نفر چهار به

 الحکومهبینا عنوان به نفر هشت فوق حکام طرف

 .(203 :1520 دالسلطنه،یسد) اندشده اعزام لنگه به

 زمان تا بنادر حکومت سیسأت زمان از نیهمچن

 عنوان با عباس بندر در نفر دههف ،تیمشروط

 لهئمس نیا که اندپرداخته یحکمران به الحکومهبینا

 در ثبات عدم و عیسر راتییتغ دهندةنشان اندتویم

  .(081-085: 1528 دالسلطنه،یسد) باشد بنادر حکومت

 دیجد یادار نظام گرید یهابیآس و موانع از

 و بنادر حکمران اراتیاخت ةمحدود نبودن مشخص

 الر، فارس، تهران،ـ  یریگمیتصم مراکز تعدد

 و یاسیس کارگزاران فیوظا تداخل و ـ بوشهر

: 1520 ،وقایع اتفاقیه) بود بنادر در مستقر یمال و یادار

 یکاربر تیماه لیدل به جنوب بنادر ةادار. (351

 نیب یهماهنگ به یمبرم ازین آن، ةچندگان

 یهانهخاوزارت کارگزاران و ییاجرا یهادستگاه

 و داشته گمرك و هیمال داخله، خارجه، مختلف

 کمک یادار نظام ییکارآ به آنها نیب یهماهنگ

 فاقد هیقاجار حکومت اما است، کردهیم یانیشا

 چارچوب نییتع ةنیزم در مشخص یدهسازمان

 بوده یمال و یادار و یاسیس کارگزاران فیوظا

 یادهاانتق دوره نیا از مانده یجابه اسناد در. است

 به نسبت بنادر مختلف کارگزاران یسو از یادیز

 به فیوظا تداخل و عمل ةحوز نبودن مشخص

-100 ،113-113/ 1: 1531 مافی،نظام) خوردیم چشم

در کل، این نهاد جدید به علت ضعف . (101

ساختاری قادر به ایجاد یکپارچگی در نظام اداری 

 گسترش یبرا را یمناسب ةنیزمنیز  نبود و همین امر

 یحکمران عملکرد از مردم عموم و تجار یتینارضا

 در آینده آشوب و یناامن بروز احتمال بردن باال و

 کرد.می جادیا

 

 نتيجه. 11

اوّلیه قاجار، به علت تغییر پایتخت از  نیسالط

های داخلی و وقوع دو شیراز به تهران، درگیری

 به پرداختن مجالها کمتر جنگ تمام عیار با روس

ه ادامة ب ناچار  لذا داشتند، را یجنوب جزایر و بنادر

ای اجارهمرسوم ادارة این مناطق به صورت  وةیش

 و هرات ةلئمس اما. شدند عرب به شیوخ قبایل

 شد یعطف نقطة بوشهر و خارك به انگلستان حملة

را به اهمیت و  قاجار دولتمردان و نیسالط که توجه

 آغاز با رد.فارس معطوف کجایگاه سواحل خلیج

 رانیا یکارگزار سیسأت و شاهنیناصرالد سلطنت

 ارسال و ریرکبیامبه دست  مسقط و یبمبئ در

 از ایرانی کارگزاران موقعبه و دقیق هایگزارش

 در مدیریت سوء و هاانگلیسی ةاندازبی مداخالت

 در حساسیت به شاهناصرالدین جنوب، بنادر ةادار

 تغییر درصدد ،شده اقفو جزایر و بنادر ةادار ةشیو

 واگذاری ةشیو در بازنگری و بنادر ةادار ساختار

 ،فارس انیوال یهاتالش با لذا. برآمد مناطق این

 تجار یهاتیحما و ،طنهلالسحسام و رزایمدونیفر

 دست از عباس بندرسپس  و بوشهر بازرگانان، و

 تحت و خارج مسقط امامان و مذکور آل وخیش

 .گرفتند قرار فارس التیا نظارت

 امام ندگانینما و مذکور آل وخیش اخراج با
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 بنادر یحکمران سیسأت جنوب، تا بنادر از مسقط

 الزم ییتوانا هیقاجار یادار ساختار چون ق(،1503)

 نیا ةفاصل لذا نداشت، خالء نیا کردن پر یبرا را

 و شیآزما بر یمبتن زودگذر یهااستیس با هاسال

 ابتکار با ابتدا ق1033 سال در. گذشت خطا

 و شد جدا فارس از بنادر گمرك اوّل السلطانامین

 بین  کشمکش سالشش از پس ،آن دنباله ب

 حکومت سرانجام ،السلطانظل و ثانی السلطاننیام

 با ق،1503در سال  فارسجیخل ریجزا و بنادر

 سازمان لیتشک با. شد سیسأت سعدالملک حکمرانی

 قرار بنادر حکمران نظرتحت زین لنگه بندر ،دیجد

 یمعنا به دیجد نهاد دادن شکل هرچند. گرفت

 نسبت یقاجار دولتمردان تیحساس شدن ختهیبرانگ

 کردن کپارچهی یبرا تالش و فارسجیخل مسائل به

 به توجه با عمل در آن ریجزا و بنادر یادار نظام

 نبودن موجود و هیقاجار یادار نظام ساختار ضعف

 بودن متعدد ت،یریمد ثبات نبود م،الز لیوسا و ابزار

 از یبرخ یتجربگیب و یریگمیتصم مراکز

 هر به اما د،ینجامین یاستهیشا جینتا به کارگزاران،

 را الزم ةنیزم که شدیم محسوب جلو به یگام حال

 .کرد فراهم ندگانیآ یریگبهره یبرا
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 سفرنامه .(1520)ی محمدعل ،یکباب دالسلطنهیسد

: تهران. یاقتدار احمد حیتصح. یکباب دالسلطنهیسد

 .نشر به

 عمان، و مسقط .(1530) یمحمدعل ،یکباب دالسلطنهیسد

 دنیای: تهران. اقتداری احمد تصحیح. قطر و بحرین

 .کتاب

 یهانیسرزم. (1531)ی محمدعل ،یکباب دالسلطنهیسد

 حیتصح. عمان یایدر و فارسجیخل رامونیپ یشمال

 .معاصر جهان :تهران. یاقتدار احمد
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 و بندرعباس. (1528) یمحمدعل ،یکباب دالسلطنهیسد

 یایدن: تهران. یاقتدار احمد حیتصح. فارس جیخل

 .کتاب

. تاریخ بوشهر(. 1530کازرونی، محمدحسین )سعادت

حقیق عبدالرسول خیراندیش و تصحیح و ت

 الحکمایی. تهران: میراث مکتوب.عمادالدین شیخ

 :تهران. مشروطه رهبران. (1585) میابراه ،ییصفا

 .دانیجاو

. هیزند تا هیصفو از بوشهر خیتار. (1583) لمیو فلور،

 .شروع: بوشهر

 در دریایی دزدان .(1585) محمد بن سلطان القاسمی،

 نشر: تهران. وثوقی باقرمحمد جمةتر. فارسخلیج

 .همسایه

 تقسیم. (م1383) محمد بن سلطان القاسمی،

 .التجاریه البیانمطابع: دبی. العمانیهاالمبراطوریه

 جیخل مسائل و نیبحر. (1511) جهانگیر مقامی،قائم

 .طهوری :تهران. فارس

 ریجزا و بنادر خیتار .(1523) میمحمدابراه ،یکازرون

 مؤسسه :النیگ ستوده، نوچهرم حیتصح. فارسجیخل

 .یریجهانگ یفرهنگ

 دیوح جمةتر. رانیا هیقض و رانیا .(1530) جرج کرزن،

 .کتاب ترجمه و نشر بنگاه: تهران .یمازندران

 .فارسجیخل سواحل. (1531) گوردون جان مر،یرول

 .آبادبوم :تهران ش،یراندیخ عبدالرسول جمةتر

 خاطرات(. 1520مافی، حسین قلی خان نظام السلطنه )

 کوشش به .یماف السلطنهنظام خانیقلنیحس اسناد و

 روسیس ه،یاتحاد منصوره ،یماف معصومه

 خیتار نشر: تهران. شهیپرام دیحمو  انیسعدوند

 .رانیا

 

 

 

 تحول و رییتغ ریس». (1583) محمود فرد،یمحسن

 از فارس جیخل یشمال بنادر یادار یاسیس ساختار

 در بنادر و ریجزا حکومت به یداراجاره ستمیس

-31. ص 12 ش. معاصر خیتار مجله. «قاجار ةدور

30. 

: تهران. سپهساالراعظم. (1502) فرهادمعتمد محمود،

 .شرکاء و علمی اکبرعلی

 و ایران سیاسی روابط تاریخ .(تایب) محمود محمود،

 اقبال نسبی شرکت: تهران. نوزدهم قرن در انگلستان

 .شرکاء و

 و اسناد بوشهر؛ حکومت .(1531) جهیدخ ،یمافنظام

 نشر :تهران. السلطنهنظام خان یرضاقل مکاتبات

 .رانیا خیتار

 ممالک و فارسخلیج تاریخ .(1581) محمدباقر وثوقی،

 .سمت: تهران. جوارهم

: تهران .یرجانیسیدیسع دیسع. (1520) هیاتفاقعیوقا

 .کانیپ

. صرینا الصفایروضه .(1553) خانرضاقلی هدایت،

 .مرکزی کتابفروشی :قم
Davies, Charles Edward 1987. Qajar rule in Fars 

Prior to, Iran. Vol. XXV. 

saldanha,j.a. 1986. The Persian gulf précis. 

archive editions, vol III. 
Lorimer, John Gordon 1970. The Gazetteer of the 

Persian Gulf. Oman and Central Arabia, Vol. 

1. op. cit. 

Miles, Samuel Barrett 1966. Countries and Tribes 

of the Persian Gulf. London, op. cit. 

The lower gulf Islands:Abumusa and Tunbs 1993. 

editor. p.l. toye. Buckinghamdhire. vol.2.  
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