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چڪیده

هدف :این پژوهش بر آن است تا به بررسی شکلی و محتوایی
«دستورالعملحکومتبنادرخلیجفارس»بهعنوانیکیازاسنادمهم
و ارزشمند بهجای مانده از دورۀ قاجاریه دربارۀ منطقۀ اسرتاتژیک و
مهمخلیجفارسبپردازد.
روش/رویکرد:اینمقالهبرپایۀاسنادآرشیویومنابعکتابخانهایوبه
روشتوصیفیوتحلیلینگاشتهشدهاست.
یافتهها و نتایج :در بازخوانی و چاپ این کتابچه اشتباهات فاحشی
رخداده است .مشیرالدوله بهعنوان وزیر امورخارجه و امینالسلطان
بهعنوانصدراعظمعرصمظفریازاهمیتوجایگاهحیاتیوتاریخی
خلیجفارس و بنادر و جزایر جنوب ایران آگاه و مطلع بودهاند .آنها در
ایندستورالعملبهموضوعاتمهمیهمچونتوجهبهکنسولگریها
و چگونگی روابط با دول بیگانه ،جلوگیری از استمالک بیگانگان
در خاک بنادر ،سوءاستفادههای انگلیسیها و مأموران محلی از
تلگرافخانه ،مراقبت از کشتی پرسپولیس ،ادارۀ امور گمرک و تذکرۀ
بنادر و وظایف شخص حکمران بنادر در قبال این مسائل پرداختهاند.
همچنین از دالیل مهم بیتوجهی و غفلت نسبت به بنادر و جزایر
خلیجفارس در این دوره ،سازمان اداری فاسد و فرسودۀ قاجار ،نبود
ثباتدرمدیریتوتعددمراکزتصمیمگیریدرخصوصبنادر،حضور
کشورهای استعامرگر خارجی مانند انگلستان و سیاست استعامری
آنها در منطقه و ضعف نیروی نظامی و ناوگان دریایی بود.
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مقدمه

یکی از مسائل تاریخی که در عصر قاجار کمتر به آن توجه شده است تحوالت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس و بنادر و جزایر آن است؛ درصورتیکه در تمام دوران
حاکمیت قاجار این منطقه تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مهمی را پشت سر
گذاشت و بهتدریج از یک آبراه دریایی ترانزیتی به یک مرکز اقتصادی و سوقالجیشی
منطقهای تبدیلشد .رویدادهای مهمی که در طی قرن نوزدهم میالدی (13ق) در این منطقه
شکلگرفت ،از چنان اهمیتی برخوردار است که درواقع میتوان گفت «پایه و زمینة اصلی
تحوالت قرن بیستم در خاورمیانه» بهحساب میآید .بدون شک یکی از مهمترین دالیل
این کمتوجهی -با توجه به کمبود شدید منابع و مراجع فارسی -برمیگردد به نگرش
منفی و با هدف درشتنمایی ضعف و ناکارآمدی نظام سیاسی ایران در دورة قاجار که از
سوی حاکمیت پهلوی تبلیغ میشد (حبیبی و وثوقی ،1387 ،ص)55؛ بنابراین در چنین
شرایطی است که اسناد بهجایمانده از این دوره میتواند در روشن شدن بخش مهمی از
تاریخ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس و بنادر و جزایر آن و همچنین نوع نگاه و
نگرش رجال و دولتمردان قاجار به این منطقة مهم و استراتژیک نقش اساسی داشته باشد.
در دورة اول حکومت قاجار(1264-1210ق) قبایل و طوایف عرب منطقه توانسته
بودند با استفاده از غفلت و ضعف قاجار نظام اجارهداری را که از دورة زندیه در این مناطق
برقرارشده بود ،تمدید نمایند .این سیستم اجارهداری تا نیمة دوم سلطنت ناصرالدینشاه
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همچنان بر بنادر و جزایر ایرانی حکمفرما بود؛ اما شواهد تاریخی نشان میدهد که دولتمردان
قاجار پس از مسئلة هرات در دورة محمدشاه که واکنش نظامی انگلستان و حمله به خارک
پی داشت ،ناگزیر از تغییر عمده در سیاستگذاریهای خود در بنادر و
و بوشهر را در 
جزایر خلیج فارس شدند؛ چراکه در صورت ادامة سیاستهای پیشین ،بیم آن میرفت که
مناطق جنوبی نیز دچار سرنوشتی همچون بخشهای شمالی و شرقی ایران بشود .به دنبال
اقدامات کوتاهمدت محمدشاه در شناخت بیشتر سواحل خلیجفارس ،با روی کار آمدن
رجال آگاه و کاردانی همچون امیرکبیر در دورة ناصری کمکم تغییرات عمده و زیادی در
سیاستگذاریهای مربوط به بنادر و جزایر خلیج فارس به چشم می خورد (آدمیت،1354 ،
ص.)549
با افزایش نسبی آگاهی سالطین و رجال قاجار از جایگاه و اهمیت بنادر و سواحل
خلیجفارس ،بهتدریج از اواخر قرن سیزده ِ قمری دولتمردان به فکر تغییر شیوة ادارة بنادر
جنوب از اجارهداری به حکمرانی مستقل افتادند تا اینکه با تالشهای ابراهیم امینالسلطان
و پسرش میرزا علیاصغرخان -امینالسلطان بعدی -حکومت بنادر و جزایر خلیجفارس در
سال 1299ق در بوشهر شکل گرفت (نظامالسلطنهمافی ،1362،ص .)99اعتمادالسلطنه از این
تشکیالت جدید تحت عنوان «حکومت بندرات فارس» یاد میکند (اعتمادالسلطنه1367 ،ب،
ص .)476شکلگیری نظام اداری جدید در بنادر میتواند نشاندهندة توجه روزافزون قاجارها
از اواخر عصر ناصری به خلیج فارس و بنادر جنوب باشد .هدف این پژوهش بررسی شکلی
و محتوایی دستورالعمل صادره از سوی امینالسلطان و مشیرالدوله به ساالرمعظم ،حکمران
بنادر و جزایر خلیجفارس ،پس از تقریب ًا دو دهه از شکلگیری حکومت بنادر (1319ق)،
بهعنوان یکی از اسناد مهم و باارزش در این حوزه است که با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با
استفاده از اسناد و منابع دستاول انجامگرفته است.

سؤاالت پژوهش

صادرکنندگان این دستورالعمل -امینالسلطان و مشیرالدوله -بهعنوان دو تن از رجال
معروف عصر قاجار تا چه میزان از اهمیت و جایگاه حیاتی بنادر و جزایر خلیج فارس
آگاه و مطلع بودهاند؟
مسائل و موضوعات مهم و مورد تأکید حکومت بنادر و جزایر خلیج فارس در این
دوره چیست؟ و وظایف شخص حکمران بنادر در قبال آنها چه بوده است؟
ازنظر صادرکنندگان این دستورالعمل علل غفلت و بیتوجهی نسبت به بنادر و جزایر
خلیجفارس چیست؟

70

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 103

بررسیوبازنگریدستورالعمل
حکومتبنادرخلیجفارس(1319ق)

فرضیهها

به نظر میرسد که صادرکنندگان این دستورالعمل به اهمیت و جایگاه حیاتی بنادر و جزایر
خلیجفارس آگاهی داشتهاند.
به نظر میرسد سوءاستفادة انگلیسیها از تلگرافخانه ،منع استمالک اتباع دول خارجه
و چگونگی ارتباط با قنسولگریها ،از مهمترین مسائل مورد تأکید در این دستورالعمل
هستند .مهمترین وظایف حکمران بنادر نیز جلوگیری از استمالک اتباع خارجه ،مراقبت
از کشتی پرسپولیس و رسیدگی به امور گمرک و تذکرة بنادر است.
به نظر میرسد مهمترین علل بیتوجهی به بنادر و جزایر در این دوره ضعف
حکومت مرکزی و نبود یک ساختار و سازمان اداری منسجم و کارآمد ،نداشتن کشتی و
نیروی دریایی قدرتمند و حضور کشورهای استعمارگر خارجی مانند انگلستان و سیاست
استعماری آنها در منطقه و خلیج فارس است.

دستورالعملچیست؟

دستورالعمل به معنی «دستور کار ،دستور عمل ،برنامة کار ،حکم ،فرمان ،طرز و روش و ترتیب
و نظام و نسق محدود کار» (فرهنگ بزرگ سخن ،1381 ،ج ،4ص ،)3198ترکیبی نادرست
و رایج از «دستور» فارسی با «عمل» عربی است که معادل فارسی آن «دستور کار» است؛ اما
دستورالعمل در اصطالح نوشتهای است که چگونگی اجرای کار و وظیفة ردههای پایینتر را
در ادای وظایف اداری و مأموریتها بیان میکند (دهخدا ،1341،ذیل دستورالعمل) .میرزاسمیعا
در معرفی کتاب خود مینویسد« :خالصهای است مسمی به تذکرهالملوک که مشتمل است
بر دستورالعمل خدمت هریک از ارباب مناصب درگاه معلی موافق ازمنة سالطین صفویه»
(میرزاسمیعا ،1378 ،ص .)1در افضلالتواریخ ضمن وقایع سال963ق به مناسبت شروع به کار
صدر میر زینالدین سید علی آمده است« :دستورالعملی بر آداب مملکتداری و رعیتپروری و
1
قشونآرایی و طمطراق پادشاهی و سلوک با رعیت و سپاهی و اخذ وجوهات هر محل و الوس
حتی احداث و جریمة مجرمان» (رربورن ،1383 ،ص .)87شاردن نیز که در اواخر دورة صفویه
حضورداشته است میگوید که حکام هنگام شروع به خدمت دستورالعملی دریافت میکردند
که در آن اطالعات مفصلی دربارة «حدود و ثغور قلمرو حکومتی» و مالیاتهای آن محل وجود
داشت (شاردن ،1375 ،ج ،5ص.)265
در دورة قاجار نیز دستورالعمل به معنی بودجة دولتی،کتابچهای شامل درآمدهای
مالیاتی و مخارج یک ناحیه و همچنین فرمان دادن به کاری با ذکر جزئیات و چگونگی
اجرای آن بهکاررفته است (مستوفی ،1384 ،ج ،3ص .)482از این نوشتهها معلوم میشود

 . 1الوس :کلمه ای ترکی -مغولی
مخفف اولوس به معنی قوم
است(دهخدا ،1341،ذیل اولوس).
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که دستورالعمل در عصر صفوی و قاجار هم به معنی برنامة کاری و راه و روش صاحبان
مشاغل و مناصب حکومتی و هم به معنی ضوابط اخذ مالیات بهکار میرفته است.

رضاقلیخانساالرمعظمکیست؟

رضاقلیخان مافی فرزند حیدرقلیخان برهانالدوله در سال 1284ق متولد شد .در
پانزدهسالگی به تهران نزد عمویش ،حسینقلیخان نظامالسلطنه ،رفت و در آنجا به تحصیل
پرداخت و بهتدریج وارد امور مالی و اداری عموی خود شد .در اواخر سال1316ق با
پیشنهاد حسینقلی خان نظامالسلطنه و تصویب امینالسلطان «حکومت بندر بوشهر و
مضافات و سایر بنادر و جزایر خلیج فارس تا بندر جاسک و اختیار جهاز پرسپولیس
دولتی» به رضاقلیخان مجیرالسلطنة امیرتومان واگذار گردید (ساکما .)232/866 ،حکومت
وی در این نواحی خیلی طوالنی نشد و دوباره پیشکاری امور نظامالسلطنه در تهران را
عهدهدار شد .در سال ١٣١٨ق با لقب سردارمکرم به ریاست قشون آذربایجان رسید.
(بامداد ،1371،ج ،2صص .)34-31رضاقلیخان یکبار دیگر در سال 1319ق با لقب
ساالرمعظم به حکمرانی بنادر و جزایر خلیجفارس منصوب شد که تا اوایل سال1322ق
در این سمت باقی ماند .با مرگ حسینقلیخان نظامالسلطنه در1326ق لقب نظامالسلطنه
به رضاقلیخان رسید .وی در سال 1329ق به حکومت کرمانشاهان و از آنجا به حکومت
فارس منصوب شد .در سال 1330ق از حکومت فارس عزل شد و به اروپا رفت .پس
از بازگشت از اروپا در سال1331ق به حکومت بروجرد ،لرستان و خوزستان رسید .در
بحبوحة جنگ جهانی اول با تهیة قشونی از بروجرد به جنگ با قوای روسیه پرداخت و
تشکیل هیئت دولتی داد که مهاجرین نیز از تهران به وی پیوستند و ریاست وزرایی او را
تصدیق کردند .وی پس از مدتی جنگ با روسها به استانبول رفت و در آنجا ساکن شد
و پس از پایان جنگ به ایران برگشت .نظامالسلطنه در سال1341-1340ق به حکومت
خراسان منصوب شد .تا اینکه در سال 1343ق در تهران درگذشت و در مقبرة خانوادگی
خود در امامزاده عبداهلل شهرری به خاک سپرده شد (نظاممافی ،1391،صص.)23-19

بررسی شکلی و ساختاری دستورالعمل حکمران بنادر

قبل از وارد شدن به موضوع اصلی بحث و بررسی محتوایی دستورالعمل الزم است تا
بهطور مختصر به معرفی این سند ارزشمند پرداخته شود« .دستورالعمل حکومت بنادر
خلیجفارس» که در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانة ملی نگهداری میشود ،در بیستوسه
برگ به خط شکستهنستعلیق ،نوشتة میرزانصراهللخان نائینی (مشیرالدوله) وزیر امورخارجة
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وقت مظفرالدینشاه قاجار است که در تاریخ23جمادیاولی1319ق به نام رضاقلیخان مافی
ساالرمعظم ،حکمران بنادر و جزایر خلیج فارس صادرشده است .این سند مهم و ارزشمند
که میتواند در تحقیقات و پژوهشهای حوزة خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوب دارای
اهمیت فراوانی باشد ،یکبار در سالیان قبل بازخوانی و بهصورت کتاب چاپشده،1که
متأسفانه در بازخوانی آن اشتباهات فاحشی رخداده است .2محقق محترم این دستورالعمل
را بهاشتباه به میرزا علیاصغرخان امینالسلطان صدراعظم ناصرالدینشاه منتسب کرده
است؛ درحالیکه نویسندة متن شخص میرزانصراهللخان مشیرالدوله وزیر امور خارجة
مظفرالدینشاه بوده که مهر،تاریخ و امضای وی در پایان متن کام ً
ال واضح و مشخص
است(ساکما ،5-18476 ،صص23،1؛ امينالسلطان ،1390،ص .)15ابنرحمان بهاشتباه نام
ناصرالدینشاه را بهعنوان توشیحکنندة دستورالعمل آورده است (ساکما ،5-18476 ،ص1؛
امينالسلطان  ،1390،ص ،)15درحالیکه تاریخ صدور سند (1319ق) که در برگ اول و
آخر سند ذکرشده مصادف با سلطنت مظفرالدینشاه است (ساکما ،5-18476 ،صص-1
 .)2محقق محترم در همان برگ اول تاریخ جمادیالثانی را جمادیاالول خوانده و جمله
آخر نامه «زیاده زحمت نمیدهد» را نخوانده است(ساکما ،5-18476 ،ص.)23
همچنین در سندی دیگر مربوط به اسناد وزارت امور خارجه در سال1319ق نامهای
در هفت فصل از مشیرالدوله به رضاقلیخان ساالرمعظم حاکم بنادر وجود دارد که در
این نامه مشیرالدوله تنها بر وظایف حکمران بنادر در حوزة روابط خارجی تأکید دارد:
«اگرچه با فرط بصیرت و احاطه که در وضع و ترتیب امور بنادر دارید ،شرح و تفصیل را
غیر الزم میداند ،لکن از کارهای خارجه آنجا را برای اطالع آنجناب جاللتمآب اجل ذی ً
ال
چند فصلی مندرج مینماید» ( نظاممافی ،1391 ،ج ،1صص .)115-113شواهد موجود
ازجمله انشای و محتویات این نامه با «دستورالعمل حکمران بنادر» که در برخی جاها
کام ً
ال منطبق باهم هستند ،نشان میدهد که هردو نامه را مشیرالدوله نوشت ه است .البته با
توجه به ساختار و سازمان اداری عصر قاجار که حکام ایاالت و والیات زیر نظر مستقیم
شاه و وزارت دربار اعظم قرار داشتند و شخص وزیر امور خارجه نمیتوانست در عزل
و نصب حکام والیات و ایاالت بهطور مستقیم اقدام کند (باقری ،1371 ،ص)40؛ بنابراین
تنها فرضیة قابلقبول در این خصوص این است که این دستورالعمل به دستور صدراعظم
وقت امینالسلطان ،توسط مشیرالدوله وزیر امور خارجه تهیهشده و پس از توشیح (امضا)
شاه برای ساالرمعظم ارسالشده است.

.1امینالسلطان،علیاصغربنابراهیم(.)1390
دستورالعمل حکومت بنادر فارس( .علیرضا
ابنرحامن ،کوششگر) .تهران :دفرت نرش معانی.
 .2در فهرستنویسی این سند در بخش نسخ
خطی کتابخانۀ ملی نیز هرچند که نویسندۀ
سند را بهدرستی مشیرالدوله تشخص دادهاند،
اما بهاشتباه میرزانرصاللهخان مشیرالدوله
را صدراعظم ایران ذکر کردهاند ،درحالیکه
مشیرالدوله از سال 1324-1315ق وزیر امور
خارجه ایران بوده است (بامداد ،1371 ،ج،4
ص360؛ ساکام.)5-18476 ،
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اهمیت خلیج فارس ،تنگۀ هرمز و بنادر و جزایر آن

 .1پلطیک :در کتاب امنيالسلطان این
لغت در دو جا خوانده نشده و بهصورت
[کلمۀ ناخوانا] در داخل قالب آمده است
(امینالسلطان ،1390 ،صص 16و.)19
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ازآنجاکه این دستورالعمل با دستور و تأیید امینالسلطان توسط مشیرالدوله تهیه و ارسالشده
است میتوان گفت که درواقع این دستورالعمل حاوی نظرات و دیدگاههای امینالسلطان
بهعنوان صدراعظم و مشیرالدوله بهعنوان وزیر امور خارجة عصر مظفری دربارة اهمیت
و جایگاه خلیجفارس ،تنگة هرمز و بنادر و جزایر آن در نیمة اول قرن چهاردهم هجری
(1319ق) است .شاید در نگاه اول همچون بسیاری از پیشداوریها دربارة رجال قاجار به
نظر برسد که سالطین و دولتمردان قاجار هیچگونه شناخت و آگاهی از اهمیت و موقعیت
سوقالجیشی و ژئوپلیتیک خلیج فارس و بنادر و جزایر آن نداشتهاند؛ اما درواقع مطالعه
و بررسی این سند ارزشمند حداقل دربارة صادرکنندگان این دستورالعمل خالف این ادعا
را نشان میدهد.
مشیرالدوله در دستورالعمل صادره ،از بنادر و جزایر جنوب با تعابیر «دروازه دولت ایران»
و «اهم نقاط مملکت ایران» یادکرده است و دربارة اهمیت خلیج فارس و بنادر و جزایر آن
به ساالرمعظم چنین مینویسد« :جنابعالی امروز به حکومت نقطهای مأمورید که اهم نقاط
مملکت ایران و مطمعنظر [پلطیک] 1دول است ،دروازه دولت ایران ،امروز بنادر خلیجفارس
است که از آنجا به تمام دنیا میتوان رفت و تمام دنیا از آن راه وارد ایران میتوانند شد .هر نفوذ
و سلطه و استقالل و وسعت خاکی که سالطین تاجدار ایران در این مملکت تحصیلکردهاند،
میتوانم با کمال اطمینان و قوت قلبی به شهادت استیالی بر هندوستان و استمالک در افریقا
و غیره و غیره ،بگویم که درصد نود قسمت از راه جنوب ایران و از راه خلیجفارس بود،
امروز هم میبینید که از غالب دول روی زمین و ملل اجنبی کشتیهای جنگی بهرسم سیاحت
و کشتیهای تجاری برای تجارت به بنادر خلیجفارس میآیند .هر ثروتی که میتواند وارد
خاک ایران و نصیب ایرانیان شود ،غالب ًا از این راه است و همچنین هر ضرر و صدمهای هم
ج و از سوء تدبیر
که دولت ایران ممکن است دچار آن بشود غالب ًا از این راه و از این خلی 
مأمورین محلیه آن است» (ساکما ،5-18476 ،صص .)2 -1وی همچنین در ادامه با تأکید
بیشتر بر اهمیت این منطقة ژئوپلتیک مینویسد« :بالجمله بهقدری منافع مادی و معنوی دولت
علیه در خلیجفارس و بنادر آن عریض و دقیق و منبسط و باریک است که نمیتوان به تقریر
یا تحریر ،حق شرح و توضیح هریک را ادا کرد» (ساکما ،5-18476 ،ص.)2
با توجه به ایننظرات میتوان گفت که مشیرالدوله بهعنوان وزیر امور خارجه و شخص
امینالسلطان بهعنوان صدراعظم ایران بهخوبی از اهمیت ،نقش و جایگاه خلیج فارس ،بنادر
و جزایر آن در طول تاریخ حکومتهای ایران آگاهی داشتهاند؛ بهطوریکه بهدرستی ،نود
درصد کشورگشاییها و توسعهطلبیهای حکومتهای ایران در ادوار گذشته را از طریق
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دریای جنوب و خلیج فارس دانسته و درعینحال پاشنة آشیل اغلب حکومتهای ایران را
نیز همین منطقه ارزیابی کردهاند .البته منظور مشیرالدوله بیشتر حکومتهای عصر باستان و
امپراتوریهای هخامنشی و ساسانی بوده است که توانستند با تشکیل ناوگان دریایی بزرگ و
مجهز بر بسیاری از کشورها و ملل مختلف آن عصر فائق آیند (سعیدی ،1369 ،صص.)11-1
مشیرالدوله در ادامه میگوید که هر یک از بنادر و جزایر خلیج فارس نیز «یک جهت
ممتازه دارند» که به آن علت ازنظر پولیتیک دارای اهمیت ویژه و قابلتوجه هستند (ساکما،
 ،5-18476ص .)5ازجمله بنادر و جزایر هنگام ،جاسک و بندرعباس به علت اینکه
محل تلگرافخانه انگلستان بودهاند (استادوخ1323 -20-21-1 ،ق؛ 1331 -61-40-4ق؛
عباسی ،1372،سند شمارة  ،12ص )320و جزیرة هرمز به علت وجود معادن نمک و
خاک سرخ -در زبان محلی ِگلک -که در آن ایام از اقالم صادراتی مهم ایران محسوب
میشدند (سدیدالسلطنه ،1371،صص)358-357؛ اما جالب است که در این دستورالعمل
مشیرالدوله لزومی به پرداختن به اهمیت بندر بوشهر بهعنوان بندر حاکمنشین و مهمترین
بندر ایران در خلیج فارس ندیده و از میان سایر بنادر جنوبی تنها خواستار توجه ویژه به
بندرِ عباسی و بندرِ لنگه شده است« .لیکن از تمام جزایر و بنادری که در اطراف بوشهر
و در تحت حکومت شما واقعند بندرلنگه و بندرعباس اهمیتی فوق اهمیت سایر بنادر
دارند» (ساکما ،5-18476 ،ص .)6بهبهانی در مقالة «بنادر ایران در خلیج فارس» به معرفی
بیش از چهل بندر کوچک و بزرگ ایران در سواحل شمالی خلیجفارس پرداخته است.
(سلطانی بهبهانی ،1369 ،صص ).264-219اما باید توجه داشت که اکثر این بنادر در دورة
قاجار فاقد ارزش تجاری ،سیاسی بوده است و اغلب آنها بندرهایی کوچک با کاربری
محلی جهت صیادی روستاییان بهحساب میآمدند (الریمر ،1394 ،ص .)34مهمترین بندر
جنوبی ایران در عصر قاجار که محل استقرار شخص حکمران بنادر و جزایر خلیجفارس
نیز محسوب میشد ،بندر بوشهر بود .درواقع بندر بوشهر پس از سقوط صفویه که بندرِ
عباسی از رونق افتاد و از نیمة اول قرن دوازدهم هجری با تصمیم نادرشاه مبنی بر تأسیس
پایگاه دریایی در بوشهر بر سر زبانها افتاد و بهتدریج در اسناد و متون تاریخی به کار رفت
ل گردید.
ک بندر مه م تبدی 
ی ب ه ی 
ک ماهیگیر 
ی کوچ 
و رفتهرفته بندر بوشهر از یک روستا 
لرد کرزن در این خصوص مینویسد« :بوشهر… فقط تاریخی 150سال ه دارد و در اصل
ی بوده ک ه نادرشاه در نیم ة قر ن گذشته ،آنجا را بندر جنوبی
ک ماهیگیر 
ک دهکدة کوچ 
ی 
ی قرار داد» (کرزن ،1350 ،ج ،2ص.)282
س نیرویدریای 
ی تأسی 
ی برا 
و مرکز کشتیساز 
بوشهر با روی کار آمدن قاجار تبدیل به مهمترین و آبادترین بندر ایران در خلیج فارس
شد و این روند تا اواخر حکومت قاجار ادامه داشت تا اینکه با کشف نفت و کشیدن خط

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 103

75

حشمتاللهعزیزی
داریوش رحمانیان ...

 .1در زمانهای گذشته در مرشق زمین
از راه مثل میگفتند« :اگر دنیا حلقۀ
انگشرتی باشد هرموز نگین آن است»
(اقتداری،1389 ،ص .)886
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راهآهن به بندر خرمشهر این بندر بهتدریج جای بندر بوشهر را گرفت.
وزیر امور خارجه از حکمران بنادر میخواهد که خیلی هوشیارانه مراقب احوال
بنادرِ عباسی و لنگه باشد و از طریق مسافرت و نظارت شخصی و همچنین با استفاده از
راپورتهای مفتشین همواره بر اوضاع این بنادر واقف و ناظر باشد (ساکما،5-18476،
ص .)6وی ضمن توصیة به حکمران بنادر به دلیل اهمیت این دو بندر به لحاظ تجاری-
اقتصادی برای دولت ،از سوءاستفادة برخی از حکمرانان قبلی به خاطر دریافت بودجه
و مخارج اضافه به جهت حساسیت دولت بر روی این بنادر مینویسد« :اهمیت موقع
و مراقبت مأمور هیچوقت موجب توفیر [زیادی] مخارج دولت نمیشود ،آن چه دولت
را به مخارج فوقالعاده دچار میکند بیمباالتی و غفلت و عدم مراقبت حکام است ،نه
مراقبت آنها  ...پس میتوانم بگویم هر حادثه که در بندرِ لنگه و [بندرِ] عباس یا سایر
ج فارس افکار سیاسیه و خزانه مالیه یا قوای عسکریه دولت را مشغول
بنادر و جزایر خلی 
کرد همانا به سبب غفلت و کوتاهی و مسامحه و سوءتدبیر حکام و مأمورین محلیه بود»
(ساکما ،5-18476 ،صص .)8-7اهمیت باالی تنگة هرمز نیز از نگاه صدراعظم و وزیر
امور خارجهاش پنهان نمانده و در دستورالعمل صادره بهدرستی موقعیت استراتژیک تنگة
هرمز مهمتر از بنادر عباسی و لنگه توصیفشده است« :مهمتر از بندرعباس و بندرلنگه
تنگ ه هرموز است .تنگه هرموز تنگهای است که به قوت آنجا میتوان مملکت ایران را از
تطاول دول حفظ نمود ،اگرچه هنوز مالیه دولت اجازه نداده است که حق استحکامات
آنجا ادا بشود ،لیکن مأمورین و حکام بنادر فارس گویا آنقدر هم مراقبت نداشتهاند که
استحکامات قدیمیه آنجا محفوظ بماند» (ساکما ،5-18476،ص .)9هرموز بهعنوان نگین
انگشتری دنیا 1از دیرباز از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که آلفونسو دِ آلبوکرک
دریاساالر پرتغالی و فاتح هرمز در قرن دهم هجری در گزارش خود به دربار پرتغال
اینچنین از آن یاد میکند« :مرکز روابط تجارتی آسیا و هندوستان سه نقطه است :تنگه
ماالکا ،عدن و هرموز که از آن دو مهمتر است و با در دست داشتن این سه نقطه دولت
پرتغال باید خود را مالک دنیا بخواند» (اقتداری ،1389 ،ص .)100در اینجا نیز مشیرالدوله
نبود توجه کافی به تنگة هرموز را معلول کمبود بودجه و منابع مالی دولت عنوان کرده
است و از طرفی از کمتوجهی حکام و مأمورین قدیمی این تنگه در حفظ استحکامات آن
انتقاد میکند .وی معتقد است که کاربرد این تنگه نباید منحصر به «صدور برات و وصول
وجه» باشد و باید به حفظ و تجهیز امکانات و استحکامات موجود در آنجا نیز توجه شود
(اقتداری ،1389 ،ص.)10
بهطورکلی بررسی دیدگاهها و نظرات مطرحشده در این سند نشان میدهد که
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مشیرالدوله و امینالسلطان بهخوبی از موقعیت حساس و استراتژیک خلیج فارس ،تنگة
هرمز و بنادر و جزایر آن در عصر خودآگاه و مطلع بودهاند .هرچند که در آسیبشناسی
علل کمتوجهی به این مناطق ،تقصیر را متوجه کمبود بودجه و اهمال و سستی حکام و
مأموران محلی در گذشته کردهاند؛ اما به نظر میرسد که دالیل اصلی این غفلت را باید
نخست در ضعف حکومت مرکزی و نبود یک ساختار و سازمان اداری منسجم و کارآمد
دانست که خود این افراد در رأس آن قرار داشتند.

ارتباط با اتباع و قنسولگریهای خارجه

یکی از مسائل و موضوعات مهم و مورد تأکید در این دستورالعمل بحث قنسولگریها
و چگونگی ارتباط با اتباع بیگانه است .خلیجفارس و بنادر و جزایر آن بهعنوان مهمترین
منطقة خاورمیانه از قدیم نقش حیاتی و مهمی بر سرنوشت سیاسی ،اقتصادی و تجاری
ایران و سایر کشورهای منطقه داشته است .دو عامل اساسی از دیرباز توجه و طمع
کشورهای قدرتمند و استعمارگر جهان را به خلیجفارس و بنادر و جزایر آن جلب کرده
است .یکی موقعیت سوقالجیشی،که آن را تبدیل به حلقة ارتباطی میان آسیا ،اروپا و آفریقا
کرده و حضور استعمارگرانی مانند پرتغال ،فرانسه و انگلستان را از زمان صفویه در آن
رقمزده است و عامل دیگر که از قرن نوزدهم در صحنة خلیجفارس و بالطبع بنادر جنوب
ایران بروز کرد نهتنها مسئلة تجارت که منافع سیاسی و استراتژیکی بود که با توجه به
منافع استعماری بریتانیا در هند به وجود آمده بود .درواقع چیدمان سیاستهای استعماری
بریتانیا که تا اندازة بسیار زیادی بر مناسبات حیات تاریخی ایران در دورة معاصر تأثیر و
جهتدهی داشته است ،در کل بر پایة محاسبات آن قدرت در حفظ منافع خویش در
خلیج فارس استوار بوده است .خلیج فارس در نزد بریتانیا از چنان اهمیتی برخوردار بود
که نفوذ هر دولت خارجی به این آبراهه را به معنای اعالن جنگ به لندن برآورد میکرد
(انوری ،1390 ،ص.)11
البته با آغاز قرن بیستم و کشف نفت در حوزة خلیج فارس اهمیت این آبراهه برای
کشورهای استعمارگر دوچندان شد .برای همین ،دولتها و حکومتها سعی داشتند تا
با اتخاذ سازوکارهای مناسب و ارتباط با نمایندگان سیاسی و تجاری کشورهای خارجی
مخصوص ًا انگلستان -که در دورة قاجار قدرت بالمنازع خلیج فارس محسوب میشد
و سایر شیخنشینهای جنوبی خلیج فارس نیز تحتالحمایه او بودند -،ضمن تأمین
امنیت خلیجفارس حداکثر بهرهبرداری را از منابع و منافع سرشار اقتصادی این منطقة
سوقالجیشی کسب کنند .از دورة ناصری ،به علت گسترش روابط خارجی ،کنسولگریها
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و سفارتخانههای دول خارجه در ایران و بالعکس کنسولگریها و سفارتخانههای
ایران در کشورهای خارجه به وجود آمد؛ زیرا در این دوره ،بهواسطة پیوند با مرکز ،در
تصمیمگیریهای سیاست خارجی پیوند و نظمی نسبت ًا منطقی و ناگسستنی بین اجزاء
وزارت با سفرا و کنسولها بهعنوان نمایندگان برونمرزی وزارت دول خارجه برقرارشده
بود (زرگرینژاد ،1380،ص .)528در این دوره ،سه شهر به لحاظ وجود کنسولگریها از
اهمیت بیشتری برخوردار بودند و اکثر کشورهایی که با ایران پیمان میبستند ،کنسولگری
خود را در یکی از این سه شهر تأسیس میکردند .نخست تبریز به لحاظ موقعیتی
جغرافیایی ،چون در شمال کشور واقعشده و رابط ایران با عثمانی ،روسیه و بهنوعی اروپا
بود .دومین نقطه تهران مرکز دارالخالفه و پایتخت اداری -سیاسی قاجارها در مرکز ایران
بود و دیگری بوشهر در جنوب و نزدیک به خلیج فارس و دریای عمان ،که گذرگاه
هندوستان و محل استقرار سفرای انگلستان محسوب میشد (سایکس ،1363 ،ص.)209
مشیرالدوله با توجه به تشکیل قونسولگریهای روس ،انگلیس ،فرانسه و عثمانی
در بوشهر و اینکه قسمت عمدة تجارت در بنادر جنوب در دست انگلیسیها بود و لذا
نفوذ و عالیق آنها در آنجا از سایرین بیشتر بود ،شخص حکمران را با توجه به مفاد
قراردادها و معاهدههای موجود بین ایران با سایر دولتها ،بر حفظ حقوق تجار و اتباع
دول بیگانه و همچنین مراقبت و محافظت از حقوق رعایای ایرانی در برابر آنها توصیه
کرده و مینویسد« :نه حقوق مسلم مشروع یک نفر از تبعه خارجه را باید تضییع کرده
تا تضییق شده باشند و نه حقوق ما را باید به آنها واگذاشت که ترویج و تشجیع بشوند»
(ساکما ،5-18476 ،ص .)19وزیر امور خارجه با اشاره به حضور «دول اجنبیه» و اهمیت
سیاسی و تجاری این بنادر و جزایر معتقد است که هر نوع استفاده و بهرهبرداری از این
منافع برای دولت ایران «مستلزم معامله و سلوک و رفتار و مشاهدات باریک و مختلف»
با سایر کشورهایی است که در این منطقه و آبهای خلیجفارس حضور و فعالیت دارند
(ساکما ،5-18476 ،ص.)3
ت که در این دستورالعمل بهترین سیاست و روش برای مذاکره و برقراری
جالب اس 
ارتباط با بیگانگان «مالیمت و مهربانی و حسن مراوده» معرفیشده است (ساکما-18476 ،
 ،5صص )20-19و در ادامه تأکید شده که مسئولیت هر نوع مذاکره و مکاتبة «زبانی و
قلمی» با مأمورین و اتباع خارجه ،با کارگزار خارجه است؛ چراکه او به «اصول آشنا و بصیر
است» و شخص حکمران باید در مناسبات خود با اتباع و مأمورین دول خارجه از کارگزار
خارجة مستقر در بنادر کمک و مشاوره بگیرد تا کارها به تعویق نیفتد و در آینده مشکلی در
رابطه با دول خارجه پیش نیاید و شکایتی نیز از جانب آنها مطرح نشود (ساکما،5-18476،
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ص .)20لذا مشاهده میشود که ضمن توجه بر مسئلة تقسیمکار ،در این دستور تأکید شده
است تا همواره بین شخص حکمران بنادر و کارگزاران وزارت خارجه ارتباط نزدیک و
تنگاتنگی در ادارة امور بنادر و چگونگی رابطه با نمایندگان کشورهای بیگانه وجود داشته
باشد و به همین خاطر است که مشیرالدوله در نامهای جداگانه به حکمران بنادر بر اهمیت
دوبارة این مسائل تأکید میکند (نظاممافی ،1391،ج ،1ص .)114وی همچنین از تعویق
برخی از امور توسط حکمران قبلی و شکایات انگلیسیها در این خصوص که موجب
شد تا او حسامالوزراء را برای رتقوفتق این امور معوقه به بوشهر مأمور کند ،انتقاد و ابراز
امیدواری میکند که با حضور حکمران جدید دیگر نیازی به حضور حسامالوزراء نباشد
(ساکما ،5-18476 ،ص20؛ نظاممافی ،1391،ج ،1ص.)15

استمالک در خاک بنادر

استمالک در لغت یعنی تصرف کردن مِلکی ،تملک (انوری ،1381 ،ج ،1ص )389و
در اصطالح یعنی به تصرف و تملک درآوردن مِلک و زمین در یک کشور توسط اتباع
کشور بیگانه .یکی از مسائل و وظایف مهم و مورد تأکید که هم در این دستورالعمل و
هم در نامة مشیرالدوله به حکمران بنادر به آن پرداختهشده است« ،مساله منع استمالک
اتباع دول اجنبیه است» (ساکما ،5-18476 ،ص10؛ نظاممافی ،1391 ،ج ،1ص .)113در
دستورالعمل آمده است که هرچند اتباع خارجه در خاک ایران حق داشتن خانه و انباری
جهت تجارت را «عهدا ً و اصوالً» دارند ،اما بنادر به علت اینکه جزء «امالک خالصه
همایونند» و یا به علت اهمیت و موقعیت استراتژیکی که دارند از این قاعده استثناء هستند
و لذا به حکمران بنادر دستور دادهشد تا از هرگونه استمالک اتباع دول خارجه اعم از تجار
و کمپانیها در خاک بنادر جلوگیری کند و در صورت درخواست ،آنها باید دکان و یا
انباری موردنیاز خود را از اتباع ایرانی اجاره کنند .این سند ارزشمند بهخوبی به یکی از
روشها و سوءاستفادههایی که اتباع کشورهای خارجی مقیم بنادر در خصوص استمالک
به آن مبادرت میورزیدند میپردازد و هشدار میدهد که اتباع دول خارجه «در استمالک،
افکار دقیق و تشبثات عمیق دارند» آنها خانه و انبار موردنیاز خود را نه معموالً میسازند و
نه مبایعه میکنند بلکه ازدواج با همسر ایرانی را «وسیله اباحه منهیات قرارداده» و بعد هرچه
را که به دست میآورند به نام همسر ایرانی خود میکنند و در آینده با انتقال این امالک
به فرزندان خودشان که تبعیت خارجی دارند ،به اهداف خودشان که همانا استمالک در
خاک بنادر است میرسند (ساکما ،5-18476 ،ص .)11البته مسئلة استمالک در خاک هر
کشور بستگی به نوع قراردادها و مفاد عهدنامههایی بین کشورها داشت .مث ً
ال در خصوص
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استمالک اتباع عثمانی در خاک بنادر در این دستورالعمل گفته شده است که هرچند اتباع
ایرانی و عثمانی با رعایت شروطی چند که در عهدنامة فیمابین وجود دارد میتوانند در
خاک یکدیگر صاحب امالک باشند اما چون در آن زمان مأمورین عثمانی در نقاط مرزی
عراق از استمالک اتباع ایرانی در عراق عرب جلوگیری به عملآوردهاند لذا وزارت خارجه
نیز این اقدام آنها را مخالف عهدنامة موجود بین دو کشور تلقی کرده و هم به حکومت
کرمانشاهان و هم به حاکم بنادر دستور داده است که از استمالک اتباع عثمانی در آن حدود
جلوگیری بکنند و در صورت مواجهه با چنین درخواستی از سوی تبعة عثمانی حتم ًا
مسئله را به وزارت خارجه اطالع دهند (ساکما ،5-18476 ،صص.)12-11

سوءاستفادۀانگلیسیهاومأمورینمحلیازتلگرافخانۀانگلیس

به دنبال تحوالت جهانی در قرون نوزدهم و بیستم میالدی و توسعة مستعمراتی بریتانیا،
نهادهای متعدد و موازی بهمنظور پیشبرد اهداف سلطهجویانة دولت انگلستان در این مناطق
شکل گرفت .بریتانیا به دنبال تحمیل ارادة نظامی خود بر مناطق مختلف جهان ازجمله
خلیجفارس و ایران سعی داشت تا با ایجاد مراکز تجاری ،سیاسی و همچنین استقرار
تجهیزات و تأسیسات جدید ارتباطی ضمن تثبیت موقعیت خود یک حریم امنیتی در این
مناطق برای حفظ منافع خودش به وجود آورد .تأسیس کنسولخانهها و تجارتخانههای
وابسته به کمپانی هند شرقی را که عالوه بر ایفای نقش اقتصادی و مستعمراتی ،عهدهدار
انجام وظایف نظامی و سیاسی هم بودند باید با این نگاه سیاستمداران انگلیسی مرتبط
دانست (استادوخ1321 ،4-8 ،ق).
با امضای توافقنامة ریوال (1907م) و تقسیم ایران به منطقة نفوذ انگلیس در جنوب،
منطقة به ظاهر بیطرف در مرکز و منطقة نفوذ روسیه در شمال ،منافع انگلستان در
خلیجفارس تثبیت شد .ازاینپس این دولت بهمنظور سیطرة کامل بر منطقه و انتقال سریع
اخبار و اطالعات و گرفتن نظر فوری از لندن و هندوستان تأسیسات تازهای در خلیجفارس
و برخی بنادر و جزایر و پسکرانههای آن ایجاد نمود که میتوان به تأسیسات تلگرافخانه
در مسقط ،جزایر هنگام و قشم و بندر جاسک و بندرعباس و امتداد آن از طریق کرمان
و اتصال به تهران اشاره نمود .اختالف در محل ایجاد تلگرافخانة انگلیس و همچنین
چگونگی استفاده از آن و محافظت از سیم تلگراف یکی از پرمناقشهترین مسائل میان ایران
و انگلستان در این دوره بوده است (استادوخ20،1325-18-1،ق) .دولت ایران نیز با کمک
استاس مدیرکل گمرک و پست بندرعباس اقدام به ایجاد یک خط تلگرافخانه میکنند
که انگلیسیها با ایجاد کارشکنی از اجرای این قرارداد جلوگیرینمودند« .قریب دو سال
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و نیم است که دولت علیه ایران منابعی خرج کرده که یک رشته سیم تحتالبحر از جزیره
هنگام به بندرعباس کشیدهاند...از وقتیکه این سیم را کشیدهاند ،تاکنون انگلیسیها تصرف
کرده هرروز تلگرافچیهای انگلیس مخابرات خودشان را تمام کرده سر سیم را در اطاق
خودشان توقیف مینمایند و به تصرف مأمور تلگرافخانه دولت علیه ایران که دو سال و
نیم است در آنجا معطلمانده نمیدهند» (استادوخ1325-13-5-8 ،ق).
طبیعی بود که ایجاد تلگرافخانه و عبور سیم تلگراف از مناطق بحری و ّبری
مختلف با توجه به مسئلة امنیت راهها و جادهها در آن زمان موجب بروز مشکالت و
بعض ًا اختالفاتی میان دولت ایران و انگلستان نیز شده است .لذا در دستورالعمل صادره و
در نامة مشیرالدوله به حکمران بنادر به مسئلة اهمیت تلگرافخانة انگلیس و عبور خطوط
تلگراف از خاک بنادر و سوءاستفادههایی که از این طریق صورت میگرفته بهطور مفصل
پرداختهشده است .در این اسناد خطاب به حکمران بنادر آمده که طبق فرمانی که در
گذشته صادرشده است اگر خسارتی عمدا ً به سیم و یا تیر یا محل تلگرافخانة انگلیس
از سوی اتباع ایرانی وارد بشود غرامت آن را از «حقاالرض جاسک و گوادر» که میباید
به خزانة دولت ایران میپرداختند ،اول مبلغ خسارت را کسر و بعد بقیة مبلغ را از طریق
وزارت خارجه خواهند پرداخت ،لذا باید مراقب این خطوط و محل تلگرافخانه باشید
تا آسیبی به آنها وارد نشود و اگر هم گزارشی شد که خسارتی به این تجهیزات وارد
شده است باید به همراه انگلیسیها دراینباره تحقیق کنید تا آنها از این مسئله سوءاستفاده
نکنند .در ضمن مراقبت و حفاظت از این خطوط به عهدة حکام مناطقی است که این
خطوط از آنجا میگذرد و در صورت وقوع هرگونه خسارت به این خطوط آنها باید
مجرمین را دستگیر و خسارت را از آنها دریافت کنند و درصورتیکه موفق به گرفتن
مجرمین نشوند خودشان باید خسارت کمپانی انگلیسی را بپردازند (ساکما،5-18476 ،
صص14-12؛ نظاممافی ،1391 ،صص.)15-14
وزیر امور خارجه همچنین به سوءاستفادههایی که مأمورین محلی در گذشته از
این مسئلهکردهاند ،اشاره میکند و هشدار میدهد که مراقب مأمورین محلی باشید تا
در زمان تحقیق و یا در زمانهای دیگر به بهانة وارد شدن خسارت به خطوط و سیم
تلگرافخانه از مردم محل اخاذی نکنند (ساکما ،5-18476 ،ص .)14نگاه صادرکنندگان
این دستور به مسئلة تلگرافخانه انگلیس بیشتر معطوف به نظارت و محافظت از این
خطوط است به علت جلوگیری از وارد شدن خسارت مالی به حکومت ،درحالیکه از
سایر بهرهبرداریهای سیاسی انگلیسیها از طریق توسعة این خطوط جهت بسط نفوذ
خود در ایران و خلیج فارس غافل هستند .بههرحال هرچند ایجاد تلگرافخانه توسط
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انگلیسیها در بنادر و جزایر خلیج فارس زمینة بسط و نفوذ روزافزون آنها را در این
مناطق فراهم ساخت اما در بعضی از مواقع همچون زمان مشروطیت و مواقعی که مردم و
مشروطهخواهان در معرض خطر حکام استبداد قرار میگرفتند ،ضمن استفاده از این مراکز
جهت تحصن ،میتوانستند از این طریق اخبار و خواستههای خود را به اطالع شاه ،مقامات
دولتی و نمایندگان مجلس برسانند (اوبن ،1362 ،ص.)236

اهمیت دریانوردی و مراقبت از کشتی پرسپولیس

 .1ایران در میان کشورهای حاشیۀ
خلیجفارس با 1259کیلومرت خط ساحلی
بیشرتین پیوستگی و آمیختگی را با دریا
دارد (انوری ،1390 ،ص.)17

82

قدرت دریایی شامل هردو نیروی دریایی جنگی و نیروی دریایی بازرگانی برای هر
کشوری که به دریا دسترسی دارد در نگاهداری آنچه داراست و به دست آوردن آنچه
بدان نیازمند است ،مهم و حتی در غالب موارد ضروری به نظر میرسد (داونز،1382 ،
ص .)123اقیانوس هند و خلیج فارس بیش از 1800کیلومتر از کرانههای جنوب و
جنوب خاوری ایران را در برگرفته است .1خلیج فارس ازنظر سوقالجیشی و اقتصادی
و درعینحال سیاسی یکی از مهمترین نقاط خاورمیانه و جهان به شمار میآید و ایران
با داشتن موقعیت استراتژیک و منحصربهفردی همچون جزایر هرمز و هنگام در دهانة
خلیج فارس میتواند به آسانی ادارة آن را در دست بگیرد ،اما کشوری با چنین مشخصات
جغرافیایی طبع ًا باید دارای نیروی دریایی بزرگ و ارزنده و تاریخ دریانوردی باسابقهای
باشد .امری که با توجه به دستورالعمل صادره بعید است ،دولتمردانی همچون امینالسلطان
و مشیرالدوله از آن بیخبر و بیاطالع بوده باشند .هرچند که در عمل حکومت ایران در
دورة موردبحث یعنی نیمة اول قرن چهاردهم هجری (1319ق1901/م) با در اختیار داشتن
فقط یک کشتی بزرگ دارای یکی از ضعیفترین ناوگان دریایی در خلیجفارس بود لذا از
توصیههای مؤکد مشیرالدوله به ساالرمعظم ،مواظبت و مراقبت از تنها کشتی ایران یعنی
کشتی پرسپولیس است .این کشتی600تنی در سال1303ق به فرمان ناصرالدینشاه توسط
صنیعالدوله به همراه یک کشتی250تنی به نام شوش از آلمان خریداری شد (معتمدی،
ی پرسپولیس
 ،1348صص172-165؛ هدایت (مخبرالسلطنه) ،1330 ،ص .)126کشت 
ی ایران بود ک ه در عصر قاجا ر وارد آبهای خلیجفارس شد .در
ن ناو جنگ 
درواقع اولی 
ی آلما ن بودند .همانگونه
ی دریای 
ی از صاحبمنصبا ن نیرو 
ن کشت 
آغاز کارکنا ن و خدم ه ای 
ی بود
ب احمدخا ن دریابیگ 
ی جنا 
ن کشت 
ی ای 
س ایران 
ن رئی 
ی مینویسد اولی 
ک ه روزنامة مظفر 
ی قشو ن و از شاگردا ن پیادهنظا م مدرس ه دارالفنو ن به شمار میرفت(روزنامة
ک ه از روسا 
مظفری ،شماره نهم(1320ق) ،ص.)52
صادرکنندگان این حکم نبود کشتی ایرانی دیگری در خلیج فارس و ضعف نیروی
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دریایی ایران در این دوره را به نداشتن ثروت دولت نسبت میدهند و آرزو میکنند که در
آیندهای نزدیک شاهد حضور فراوان «کشتیهای جنگی زرهپوش» ایران در خلیج فارس
و دریای عمان باشند تا جایی که باعث رشک و غبطة اجانب بشود (ساکما،5-18476 ،
ص .)15وزیر امور خارجه تأکید میکند که چون «تمام تشریفات بحریه دولت به همین
کشتی ایفا میشود» و بهنوعی آبروی ایران در خلیج فارس است ،لذا کمال توجه و دقت
را در حفظ و نگهداری و تزیینات این کشتی به عملآورید و در این راه از هیچ هزینهای
مضایقه نکنید و تنها در صورت نیاز مأمورین گمرک جهت رفتن به سایر گمرکخانههای
آنجا کشتی را در اختیار آنها قرار دهید (ساکما،5-18476 ،ص .)16سدیدالسلطنه در
سال1330ق یعنی یازده سال پس از صدور این دستورالعمل ،در توصیف «قوای دولتی»
حکومت بوشهر ،دربارة نیروی دریایی و کشتیهای ایران در خلیج فارس چنین مینویسد:
«دو سفاین حربیهای از ورود به خلیج فارس در سنه[1318ق] بدون ذخیره ،دولت از
فرنگستان وارد کرده بدون محفظه و محافظ جلو دارالحکومه افتادهاند .سفاین پرسپلیس و
1
مظفری هم در لنگرگاه باشند و مأمور نظم بنادر شوند .آنها را هم استعداد شایسته نیست»
(سدیدالسلطنه ،1371 ،ص .)37سدیدالسلطنه ورود کشتیهای کوچک برای دولت ایران
در خلیج فارس ازجمله ،کشتی گیالن برای بوشهر ،کشتی خراسان برای بندرلنگه ،کشتی
تهران برای عباسی ،کشتی مازندران برای چاهبهار و کشتی آذربایجان برای محمره را از
سال 1324ق ذکر کرده است (سدیدالسلطنه ،1371،ص.)113
واقع ًا جالب است که ایران در آغاز قرن بیستم (1319ق1901/م) تنها یک کشتی
بزرگ دولتی در خلیج فارس و دریای عمان در اختیار دارد ،که باید با این کشتی هم نظم
و امنیت را در بنادر و سواحل خلیج فارس تأمین کند ،هم به تشریفات ،بازرسی ،گمرک
و سایر امور بنادر رسیدگی کند .تازه همین کشتی پرسپولیس هم به قول سدیدالسلطنه
نیروی ماهر و کافی در اختیار نداشته است .در همین زمان انگلستان بیش از صد کشتی
بزرگ و ناو جنگی در خلیج فارس داشت و حتی اعراب حاشیة جنوبی خلیج فارس نیز
که اغلب تحتالحمایة انگلستان یا دولت ایران قرار داشتند ،بیشتر از دولت ایران کشتی
در خلیجفارس داشتند(سدیدالسلطنه ،1371،ص 286؛ سدیدالسلطنه ،1363 ،ص.)647
این در حالی بود که ایرانیان در ادوار گذشته و بخصوص در دورة باستان همچنان که
مشیرالدوله نیز در این نوشته به آن اذعان نموده است ،بیشترین فتوحات خود را از طریق
دریا کسب کردند و از پیشتازان دریانوردی و کشتیرانی و اختراعات در این حوزه محسوب
میشدند (ساکما ،5-18476 ،ص2؛ همچنین نک :الکهارت ،1369 ،ص.)59

 .1سدیدالسلطنه ورود کشتیهای کوچک
برای دولت ایران در خلیج فارس را از سال
1324ق ذکر کرده است که همه یک اندازه
و یک وضع دارای  72فیت طول  18فیت
عرض،هفتفیتآبخورکه 9میلانگلیسی،
ساعتی راه میروند .اسامی و محل توقف
این کشتیها :کشتی گیالن برای بوشهر،
کشتی خراسان برای بندر لنگه ،کشتی
تهران برای عباسی ،کشتی مازندران برای
چابهار و کشتی آذربایجان برای محمره.
همچنین «اسم صاحب سلیکا که دولت
ایران ابتیاع کرده مظفری اسم نهاده»
(سدیدالسلطنه،1371،ص.)113
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مراقبت از گمرک بنادر و چگونگی ادارۀ امور تذکره

 .1همچنیـن اولین تعرفۀ گمرکی ایـران ،بر
اسـاس وزن و ارزش ،در سـال ۱۲۸۲ش بـه
وسـیلۀ مستشـاران بلژیکـی تنظیـم گردید
و نخسـتین قانون تعرفـۀ گمرکی ایـران ،در
اردیبهشـت ۱۳۰۷ش ،بـر اسـاس حداقـل
و حداکثر حقـوق گمرکـی ،تصویـب شـد
(سـاکام1336/5/22 :240-451،ش)
 .2محمدحسن خان سعدامللک برادر
حسینقلیخان نظامالسلطنه و عموی
رضاقلیخان که سالها اجارۀ گمرکات
خلیج فارس را به عهده داشت (نظاممافی،
 ،1391صص18و)31

84

از موضوعات مهم دیگری که موردتوجه و تأکید صادرکنندگان این دستورالعمل قرارگرفته
مسئلة گمرک و امور تذکرة بنادر است .در پی گسترش تجارت جهانی و افزایش رقابت
برای ورود به حوزههای جدید اقتصادی ،خلیجفارس در دورة قاجار بهعنوان یکی از
مهمترین کانونهای اقتصادی و تجاری موردتوجه قرار گرفت و گمرکات آن تبدیل به
مهمترین دروازههای ارتباطی ایران با کشورهای قدرتمند گردید .یکی از مراکز گمرکی
که در این دوره نقش بسزایی در گسترش تجارت خارجی ایران در خلیج فارس ایفا
نمود ،گمرک بوشهر بود .این گمرک به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب و مزیتهای
مختلف اقتصادی ،نقش مهمی در رونق تجارت خارجی ایران ایفا نمود .بدینصورت که
دولت ایران تا عصر ناصری نتوانسته بود روابط مستمر با دیگر کشورها برقرار نماید و
بیشتر دارای روابط تجاری و دیپلماتیک یکطرفه یا یکجانبه بود و تشکیالت گسترده و
قدرتمندی نیز نداشت ،ولی از دورة ناصرالدینشاه با توجه به اینکه معادالت بینالمللی
حالت دوجانبه پیدا کرد ،حکومت ایران مجبور شد امور تجاری خود را انتظام ببخشد
و نهادهای اقتصادی خاصی را برای سروسامان دادن به تجارت داخلی و خارجی دایر
نماید .تشکیل وزارت تجارت و فالحت در سال1276ق و تشکیل وزارت گمرک در
1
سال1292ق ازجمله این اقدامات بود.
اما درواقع گام اساسی در سروسامان دادن به وضع گمرکات ایران مخصوص ًا گمرک
بوشهر در زمان آقا ابراهیم امینالسلطان زمانی که وی در سال 1299ق به سمت «وزیر
دربار اعظم و خزانه و گمرک» منصوب شد ،برداشته شد که پس از مرگ وی توسط
پسرش میرزا علیاصغرخان -امینالسلطان بعدی -دنبال شد (اعتمادالسلطنه1367 ،الف،
ج ،3ص .)1364امینالسلطان پس از آگاهی از درآمد کم ایران از گمرکات جنوب و پس
از مشورت با ناصرالدینشاه درصدد تغییر و اصالح وضعیت ادارة بنادر افتاد و با اعزام
سعدالملک 2بهعنوان مأمور امور گمرکی فارس و بنادر که بعدها به حکمرانی بنادر و جزایر
خلیجفارس منصوب شد ،درصدد تغییر سیستم اجارهای گمرکات و شیوة ادارة بنادر و
جزایر جنوب برآمد که اعتمادالسلطنه از این ساختار جدید تحت عنوان «حکومت بندرات
فارس» نامبرده است (اعتمادالسلطنه1367 ،ب،ص .)476لرد کرزن امینالسلطان پسر را
اینچنین معرفی میکند« :امینالسلطان در حالحاضر وزارتهاى داخله ،دربار ،گمرک
و مالیه را هم عهدهدار است بعالوه رئیس ضرابخانه دولتى و حاکم بنادر خلیج فارس
است .وى درواقع وزیر امور خارجه نیز هست» (کرزن ،1350،ج ،1ص .)559وی در
طی وزارت خود در گمرک ایران نخستین «نظامنامة گمرکی» ایران را بهوسیلة یوسفخان
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گمرکچی ،مأمور گمرک فارس تدوین کرد و توانست200هزار تومان به درآمد گمرک
بیفزاید (اعتمادالسلطنه1367 ،الف ،ج ،3ص379؛ اعتمادالسلطنه ،1356 ،ج ،1ص.)182
وجود مقام «شهبندر» در بوشهر نشانة قدرت تاریخی این گمرک محسوب میشود
(کاوه ،1387 ،ص .)123ساختمانها و تجهیزات و انبارها و امکانات گمرک بوشهر توسط
تجار متن ّفذ و قدرتمند ایران در دورة قاجار بود ،ساخته و
معینالتجار بوشهری که خود از ّ
تأمین شد (جمالی ،1383 ،ص )144ازآنجاکه در دورة قاجار گمرک بوشهر از گمرکات
پردرآمد ایران به شمار میآمد و بر تمام گمرکات بنادر جنوب ایران نظارت داشت ،لذا
همواره افراد بانفوذ سیاسی ،مدیریت آن را عهدهدار بودند (سعیدی سیرجانی،1362 ،
صص.)91-89
لذا بیدلیل نیست که میبینیم در این دستورالعمل که به دستور امینالسلطان تهیهشده،
اول به مسئلة تغییر تشکیالت ادارة بنادر جنوب یعنی لغو سیستم اجارهداری و مقاطعه دادن
بنادر به اعراب توسط ناصرالدینشاه اشارهشده و به خسارت و صدماتی که در گذشته از
این راه به دولت و تجار ایرانی وارد میشده است و سوءاستفادههایی که مأمورین محلی از
آن وضعیت میکردهاند پرداخته است« :در اوایل امر که تجار از مزایای نیات عالیه همایون
و منافع تنظیمات جدیده اطالع نداشتند خیلی متوحش و نگران بودند؛ بعد که دانستند
ایجاد این تنظیمات اساس ًا برای حفظ صرفه و منافع آنها بوده است ،با کمال امتنان اجرای
آن را استقبال کردند و به زحمت زیاد در بنادر فارس ترتیبات جدیده اجرا شد» (ساکما،
 ،5-18476ص .)17معلوم میشود که تغییر تشکیالت ادارة بنادر از شیوة اجارهای به
حکمرانی مستقل در این دوره با مقاومتهایی نیز از جانب تجار و برخی مأمورین محلی
که به قول امینالسلطان منافع شخصی خود را درخطر میدیدند ،صورت گرفته است که
البته در تحریک این افراد برخی از اعراب و دول خارجه مانند انگلیسیها نیز نقش داشتهاند
(صفایی ،1383 ،ص.)17
همچنین در پایان این دستورالعمل خطاب به ساالرمعظم دربارة نحوة عملکرد و
ساختار ادارة تذکره نیز نکاتی ذکرشده که در نوع خود حائز اهمیت است .از این نوشته
مشخص میشود که امور تذکره در بنادر نیز مانند گمرک تا دو سال قبل از صدور
این دستورالعمل (1317ق) بهصورت مقاطعه و اجاره واگذار میشده است .مشیرالدوله
میگوید که او با اجازه و دستور شاه رسم مقاطعه و اجارة ادارة تذکره را فسخ کرده و با
کمک و الهام از قوانین دولتهای فرنگی و «رعایت مناسبات محلیه» قوانین جدیدی را
وضع و تنظیم کرده است تا مسافرین از تعدیات اجارهکنندگان و «امنای تذکره» در آسایش
باشند« .کار تذکره دولت علیه ایران از زمان ایجاد آن تا دو سال قبل مثل گمرک ایران در
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تحت مقاطعه و اجاره و آلت دست تعدیات امنای تذکره بود ،من برای آسایش مسافرین و
محافظه آنها از معامالت متعدیانه مأمورین و اجرای تنظیمات جدید ،در این دایره که یکی
از شعبات مالیه دولت است ،با امر و اجازه اعلیحضرت اقدسهمایون روحنا فداه ،رسم
مقاطعه و اجاره را از اداره تذکره فسخ و قوانین جدیده از روی ترتیبات دول فرنگستان با
رعایت مناسبات محلیه ایجاد کردم و در اجرای عملیات آن در سایه توجهات وافیه ملوکانه
ال ترتیبات جدیده در شعبات این اداره کام ً
مراقبات مجدانه به عمل آمد .فع ً
ال مجری است»
(ساکما ،5-18476،ص .)22مشیرالدوله در ادامه از شخص حکمران تقاضا میکند تا در
اجرای قوانین جدید با مأمورین و امنای تذکره همکاری و مساعدت الزم را داشته باشد.
از این دستورالعمل معلوم میشود ضمن اینکه ادارة تذکره زیر نظر مستقیم حکمران
بنادر نبوده ،در تشکیالت جدید هم جزئی از شعبات ادارة مالیه به حساب آمده است.
درحالیکه به نظر میرسد در گذشته و تا قبل از صدور این دستورالعمل ،ادارة تذکره از
اجزاء و ادارات وزارت خارجه به شمار میرفته است .اعتمادالسلطنه در معرفی تشکیالت
وزارت امور خارجه در زمان وزارت قوامالدوله ،1ادارة تذکره را یکی از ادارات وزارت
امور خارجه ذکر کرده که در برخی از والیات مرزی همچون کردستان ،گیالن ،خراسان
و آذربایجان مستقر بود(اعتمادالسلطنه1367 ،ب ،صص .)416-413همچنین میرزا
مهدیخان ممتحنالدوله نیز در مآثر مهدیه ،ادارة تذکره را جزء «اداره دفتر عمومی» و
از تشکیالت وزارت امور خارجه معرفی کرده است (مآثر مهدیه ،برگ  .)31-30لذا این
سند نشان میدهد که تغییر تشکیالت ادارة بنادر جنوب از شیوة اجارهای بهصورت مستقل
از یک سال مشخص و یا در طول یک سال نبوده بلکه این کار از زمان امینالسلطان پدر
(1299ق) آغازشده و پس از مرگ وی (1300ق) توسط امینالسلطان پسر در سالیان بعد
پیگیری و اجراشده است.

علل بیتوجهی به بنادر و جزایر خلیجفارس

 .1میرزا عباسخان افغانی تفرشی معروف
به قوام الدوله از منشیان آقاخان نوری بود
که در 1272ق به سمت منشی اول وزارت
امور خارجه منصوب شد و سپس منشی
میرزا یوسف خان مستوفیاملاملک شد و در
زمان صدارت مستوفیاملاملک در1301ق به
نیابت صدارت و وزارت رسایل منصوبشد
و نامربده از سال 1305ق وزیر امور خارجه
شد و تا پایان عمر (1314ق) بر آن سمت
باقی ماند (سلیامنی ،1379 ،ص.)124
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صادرکنندگان این دستورالعمل در چند جا ضمن پرداختن به اهمیت تاریخی خلیجفارس
و بنادر و جزایر آن در سرنوشت تاریخی ایران ،به دالیل غفلت و بیتوجهی به این منطقة
مهم و استراتژیک نیز پرداختهاند .در بحث راجع به اهمیت خلیجفارس که آمده« :هر
ثروتی که میتواند وارد خاک ایران و نصیب ایرانیان شود» و یا «هر ضرر و صدمهای هم
که دولت ایران ممکن است دچار آن بشود» غالب ًا از طریق خلیجفارس و بنادر و جزایر
آن است ،مهمترین علت ضعف و ناتوانی ایران در این منطقة سوقالجیشی ،سوءتدبیر
حکام و مأمورین محلی معرفیشده است (ساکما ،5-18476،ص .)2در جایی دیگر در
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خصوص سوءاستفادة برخی از حکام قبلی به خاطر دریافت بودجه و مخارج اضافی از
دولت به علت حساسیتی که روی این بنادر و جزایر وجود داشته ،انتقاد شده است« :هر
حادثه که در بنادر و جزایر خلیج فارس افکار سیاسیه و خزانه مالیه یا قوای عسکریه دولت
را مشغول کرد ،همانا بهسبب غفلت و کوتاهی و مسامحه و سوءتدبیر حکام و مأمورین
محلیه بود» (ساکما ،5-18476 ،ص .)8در بحث اهمیت تنگة هرمز نیز با ذکر این نکته که:
«تنگه هرموز تنگهای است که به قوت آنجا میتوان مملکت ایران را از تطاول دول حفظ
نمود» و اهمیت آن بهمراتب از بنادر عباسی و لنگه بیشتر است ،ضمن انتقاد از «مأمورین
و حکام بنادر فارس» به علت کوتاهی کردن در حفظ و مراقبت از «استحکامات قدیمیه»
و محدود کردن کاربرد تنگة هرمز تنها به «صدور برات و وصول وجه» که آنهم درست
و بهجا هزینه نمیشود ،علت کمتوجهی به تنگة هرمز ،کمبود بودجه و منابع مالی دولت
عنوانشده است (ساکما ،5-18476 ،صص.)10-9
هرچند که صادرکنندگان این دستورالعمل دالیل اصلی بیتوجهی و ناتوانی ایران در
خلیج فارس را به دو عامل سوءتدبیر حکام و مأمورین محلی و کمبود منابع مالی دولت
نسبت دادهاند؛ اما شواهد و مدارک موجود نشان میدهد که دالیل این امر فراتر از این
دو عامل است .دالیل اصلی این غفلت را باید نخست در ضعف حکومت مرکزی و نبود
یک ساختار و سازمان اداری منسجم و کارآمد دانست که خود این افراد در رأس آن قرار
داشتند .عامل دیگر کمتوجهی و نبود آگاهی و شناخت کافی از موقعیت و اهمیت سیاسی-
اقتصادی بنادر و جزایر خلیج فارس در میان اغلب سالطین و دولتمردان قاجار بود
(ساکما296-16715 ،؛  .)290-1449عامل بعدی فساد و بیکفایتی حکام بنادر (ساکما،
290-4238؛  )290-6769و نبود ثبات مدیریت در بنادر بود .به نوشتة سدیدالسلطنه از
زمان تأسیس حکومت بنادر (1299ق) تا زمان مشروطیت ،هفده نفر در بندرِ عباسی به
حکومت رسیدهاند که این مسئله میتواند بهنوعی نشاندهندة نبود ثبات در حکومت
بنادر باشد (سدیدالسلطنه،1363،صص .)284-283عامل مهم دیگر که در اسناد زیاد به آن
اشارهشده است مشخص نبودن محدودة اختیارات حکمران بنادر و از طرفی تعدد مراکز
تصمیمگیری -تهران ،فارس ،الر ،بوشهر -و تداخل وظایف کارگزاران سیاسی ،و اداری
و مالی مستقر در بنادر بوده است (ساکما499-13،؛ 999-30289؛ 999-30353؛ -2721
240؛ 290-1302؛ همچنین نک :حبیبی و وثوقی ،1387 ،صص.)376 ،371 ،355-354
البته باید به این عوامل ضعف نیروی دریایی و نداشتن کشتی و ناوگان دریایی قدرتمند
در خلیج فارس و نهایت ًا حضور کشورهای استعمارگر خارجی بهخصوص انگلستان و
سیاست استعماری آنها در منطقه را نیز افزود.
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نتیجه

«دستورالعمل حاکم بنادر خلیج فارس» که به سال1319ق به دستخط وزیر امور خارجة
وقت ،میرزانصراهللخان مشیرالدوله و بهاحتما ِلزیاد به دستور امینالسلطان نوشتهشده و
بعد از توشیح مظفرالدینشاه برای رضاقلیخانمافی -ساالرمعظم -حکمران بنادر فارس
ارسالشده است ،یکی از اسناد مهم و ارزشمند بهجای مانده از دورة قاجار دربارة اهمیت و
جایگاه خلیجفارس و بنادر و جزایر جنوب ایران از نگاه دولتمردان قاجار بهحساب میآید.
این سند مهم در سالیان گذشته به نام «دستورالعمل حکومت بنادر فارس» بهصورت کتاب
نیز به چاپ رسیده که متأسفانه اشتباهات فاحشی در بازخوانی آن اتفاق افتاده است.
تعابیر مشیرالدوله از خلیجفارس و بنادر و جزایر جنوب با عناوین «اهم مناطق
مملکت ایران» و «دروازة دولت ایران» و تأکیدات ایشان بر موضوعات و مسائلی همچون
موقعیت ،جایگاه و نقش اساسی بنادر و جزایر خلیج فارس و تنگة هرمز در سرنوشت
تاریخی حکومتهای ایران ،نشان از آگاهی و شناخت صادرکنندگان این دستورالعمل از
اهمیت و جایگاه تاریخی بنادر و جزایر خلیج فارس دارد .همچنین توجه به کنسولخانهها
و چگونگی روابط خارجی با دول منطقه و سایر دول بیگانه ،توصیه به حکمران بنادر
در خصوص همکاری و مشاوره با کارگزاران امور خارجه و رسیدگی به امور تذکره
و گمرک بنادر ،جلوگیری از استمالک در خاک بنادر و مراقبت از کشتی پرسپولیس از
مسائل و موضوعات مهم خلیج فارس و وظایف حکمران بنادر در این دوره بوده است.
صادرکنندگان این دستورالعمل دالیل اصلی بیتوجهی و ناتوانی ایران در دریای فارس
را به دو عامل کمبود منابع مالی و سوء مدیریت حکام و مأمورین محلی نسبت دادهاند،
اما به نظر میرسد که عوامل اصلی این ضعف ،بیتوجهی و غفلت را باید در نبود آگاهی
و نداشتن شناخت کافی از موقعیت و اهمیت استراتژیک بنادر و جزایر خلیج فارس در
میان اغلب سالطین و دولتمردان قاجاری ،فساد و بیکفایتی برخی از حکام بنادر و سازمان
اداری ناکارآمد قاجار ،تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود ثبات مدیریت در بنادر ،حضور
کشورهای استعمارگر خارجی مانند انگلستان و سیاست استعماری آنها در منطقه و
ضعف نیروی دریایی و کشتیرانی ایران در خلیج فارس دانست.
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اسنادآرشیوی

منابع

ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه(اِستادوخ)1323 -20-21-1 :ق؛ 1331 -61-40-4ق؛
20،1325-18-1ق؛ 1321 ،4-8ق؛ 1325-13-5-8ق.

سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران(ساکما)232/866 :؛ 5- 18476؛ 1336/5/22 :240-451ش؛ 499-13؛
999-30289؛ 999-30353؛ 240-2721؛ 290-1302؛ 290-4238؛ 290-6769؛ 296- 16715؛

.290-1449

نسخۀخطی

مآثرمهدیه .میرزامهدیخان ممتحنالدولهشقاقی .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
نسخة خطی شمارة .780

بهایفارسی
کتا 

آدمیت ،فریدون( .)1354امیرکبیر و ایران .تهران :انتشارات خوارزمی.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان(1367الف) .تاریخ منتظم ناصری( .ج( .)3اسماعیل رضوانی ،مصحح) .تهران:
دنیای کتاب.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان(1367ب) .المآثرواآلثار( .ایرج افشار ،کوششگر) تهران :اساطیر.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان( .)1356روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه( .ایرج افشار ،کوششگر) ،تهران:
امیرکبیر.

اقتداری ،احمد( .)1389خلیج فارس از دیرباز تاکنون .تهران :امیرکبیر.

اقتداری ،احمد( .)1369هرموز و جنگ دریایی امامقلیخان رسدار شاهعباس ،مجموعه مقاالت خلیج
فارس .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.

امینالسلطان ،علیاصغر بن ابراهیم( .)1390دستورالعمل حکومت بنادر فارس( .علیرضا ابنرحمان،
کوششگر) .تهران :دفتر نشر معانی.

انوری ،امیرهوشنگ( .)1390خلیجفارس در نیمة نخست قرن بیستم .تهران :خانة تاریخ و تصویر ابریشمی.
انوری ،حسن( .)1381فرهنگ بزرگ سخن( .ج .)4تهران :سخن.

اوبن ،اوژن( .)1362ایران امروز( .علیاصغر سعیدی ،مترجم) .تهران :زوار.

باقری ،علی( .)1371جامعه و حکومت در ایران .تهران :نشر بینالملل.

بامداد ،مهدی( .)1371شرححال رجال ایران در قرن 12و13و14ق .تهران :زوار.

حبیبی ،حسن؛ وثوقی ،محمدباقر( .)1387بررسی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس .تهران :بنیاد
ایرانشناسی.
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جمالی ،زهرا( .)1383سیری در تاریخچه و فعالیت گمرکات کشور .تهران :گمرک ایران.

داونز ،رابرت بینگهام( .)1382کتابهایی که دنیا را تغییر دادند( .احمد آرام و دیگران ،مترجمان) .تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

دهخدا ،علیاکبر( .)1341لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.

رربورن ،کالوس میشائیل( .)1383نظام ایاالت در دورة صفویه( .کیکاووس جهانداری ،مترجم) .تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

زرگرینژاد ،غالمحسین( .)1380رسایل سیاسی عصر قاجار .تهران :کتابخانة ملی ایران.

سدیدالسلطنه ،محمدعلیخان( .)1371سرزمینهای شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صدسال
پیش( .احمد اقتداری ،کوششگر) .تهران :انتشارات جهان معاصر.

سدیدالسلطنه ،محمدعلیخان( .)1363بندرعباس و خلیج فارس( .احمد اقتداری ،مصحح) .تهران :دنیای
کتاب.

سایکس ،پرسی( .)1363سفرنامة سرپرسی سایکس( .حسین سعادت نوری ،مترجم) .تهران :آسمان.

سعیدی سیرجانی ،علیاکبر( )1362وقایعاتفاقیه :مجموعه گزارشهای خفیهنویسان انگلیس در والیتهای
جنوبی ایران از 1291تا 1322ق .تهران :نوین.

سلیمانی ،کریم( .)1379القاب دورة قاجاریه .تهران :نشر نی.
شاردن ،ژان ( .)1375سفرنامة شاردن .تهران :توس.

صفایی ،ابراهیم( .)1383رهبران مشروطه .تهران :جاویدان.

عباسی ،محمدرضا( .)1372حکومت سایهها :مکاتبات محرمانه و سیاسی میرزا حسینخان سپهساالر .تهران:
سازمان اسناد ملی ایران.

کاوه ،بارتلمی( .)1387سفرنامة آبکاره به ایران( .احمد بازماندگان خمیری ،مترجم) .تهران :گلگشت.

قضیه ایران( .ج( .)2وحید مازندرانی ،مترجم) .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
کرزن ،جرج( .)1350ایرا ن و 
الریمر ،جانگوردون( .)1394سواحل خلیجفارس( .عبدالرسول خیراندیش ،مترجم) .تهران :آبادبوم.

ت و خطرات .تهران :زوار.
هدایت (مخبرالسلطنه) ،مهدیقلی ( .)1330خاطرا 

مستوفی ،عبداهلل( .)1384شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه .تهران :شهر کتاب؛ هرمس.

ميرزا سميعا،محمدسميع( .)1378تذكرهالملوك ،تهران :اميركبير.

نظامالسلطنة مافی ،حسینقلی ( .)1362خاطرات و اسناد حسینقلیخان نظامالسلطنة مافی( .منصوره اتحادیه؛
سیروس سعدوندیان ،کوششگران) .تهران :نشر تاریخ ایران.

نظاممافی ،خدیجه( .)1391حکومت بوشهر :اسناد و مکاتبات رضاقلی خان (ساالرمعظم) نظامالسلطنه مافی
(1320-1319ق) .تهران :نشر تاریخ ایران.

مقاله

معتمدی ،مسعود(« .)1348گوشهای از تاریخچة نیروی دریایی ایران» .مجلة بررسیهای تاریخی .شمارة
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 .4الکهارت،الرنس(« .)1369نیروی دریایی نادرشاه»( .غالمحسین میرزا صالح ،مترجم) .مجلة
باستانشناسی و تاریخ .شمارة  8و .9

مجموعهمقاالت

سعیدی ،محمد(« .)1369خلیج فارس در روزگار باستان» در مجموعه مقاالت خلیج فارس .تهران :دفتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی.

سلطانی بهبهانی ،سلطانعلی(« .)1369بنادر ایران در خلیج فارس» در مجموعه مقاالت خلیج فارس .تهران:
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.

روزنامه

روزنامة مظفری ،شمارة نهم1320( ،ق).
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نامۀ ارسال دستور العمل حکومت
بنادر خلیج فارس
ماخذ :کتابخانۀ ملی ایران5-18476 ،
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دستور العمل حکومت
بنادر خلیج فارس (1319ق)
ماخذ :کتابخانۀ ملی ایران5-18476 ،
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ادامۀ دستور العمل...
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ادامۀ دستور العمل...
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(منونۀ منت بازخوانی شده توسط
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