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چکیده

ـ    يدار بررسی موضـوع اجـاره   ـنت    یبنـدرعباس در دوره قاجاریـه نقش  يهـا  مهـم در شـناخت س

ـ    فارس جیدر منطقۀ خل یرانیا يساالر وانید بـا   یو جنـوب  یسـواحل شـمال   نانیو تعـامالت سـاحل نش

ـ ا یبررس. حکومت قاجار دارد ـ روشـن شـدن ماه   يموضـوع، بـرا   نی ـبات تـار   تی ـ ا یخیمناس و  رانی

و عرب در منطقـۀ   یرانیعناصر ا انیروابط و تعامالت م نییو تب فارس جیخل یوبسواحل جن نانینش ساحل

ـ  یخیتار يهایبررس. دینمایم يضرور فارس جیخل  یدر باب اجارة بندرعباس نشان دهندة نوعی همراه

ـ      فـات یتأل یامام مسقط با حکومت قاجار است که در منابع کمتر به آنها اشـاره شـده و امـروزه در برخ

بـا توجـه بـه قـدرت      يا تحول در مناسـبات منطقـه  . شودیم ادیاز آن  گرید يریبا تعاب یعربو  یفارس

کارآمـد شـد و بـا     یاستیمانع اتخاذ س دیروزافزون انگلستان و بازماندن حکومت قاجار از تحوالت جد

و حکومـت   دیموجب اختالل در تعامالت خـانوادة بوسـع   جیبروز اختالفات، موضوع بندرعباس به تدر

داري بنـدرعباس و نقـش آن در    این مقاله با رویکردي تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت اجـاره . شد يکزمر

ـ  نیبه دنبال پاسخ به ا ،یو حکمرانان محل دیتعامالت بوسع اسـت کـه موضـوع اجـارة      یپرسش اساس

کند؟یمناسبات حکومت قاجار و امام مسقط را منعکس م تیبندرعباس، تا چه حد ماه

واژگانکلیدي  
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  مقدمه

هاي گوناگون، نوع خاصی از مناسبات  شواهد تاریخی حاکی است که در دوره

هاي سیاسی و اجتمـاعی میـان    مبتنی بر تعامالت اقتصادي و به ویژه تجاري، پیوند

عمان فارس به خصوص دو منطقۀ بحرین و  دو سوي سواحل شمالی و جنوبی خلیج

داري بندرعباس ماهیت اجاره از جمله اینکه در این موضوع،. کرده است را برقرار می

تحوالت جدید را در پیونـد  موقعیت و اهمیت روزافزون  باید در این زمینه، چه بود؟ 

انگلسـتان در کنـار تقویـت اهمیـت     با وقایع محلّی و تحوالت ناشی از نفوذ و تـأثیر  

تغییر تدریجی سـنت و عـرف مـدیریتی در خلـیج     . ارددر نظر قرار دتجارت مسقط 

نبایـد محققـان را در بـاب نحـوة رفتـار      . م1820./ ق1235فارس، به ویـژه پـس از   

به بعد گمراه کند، زیـرا از آن پـس، بـا    . م1840./ ق1250حکمرانان مسقط از دهۀ 

هـاي   امنیتـی در منطقـۀ خلـیج فـارس، سـنت      - حاکمیت معیارهاي جدید سیاسی

  . باخت ندك اندك رنگ میتاریخی ا

ۀ کبـابی، فارسـنام   ۀآثار سدیدالسلطناز جمله در میان منابع تاریخی موجود، 

همگی تنها به شرح و توصـیف   ،قائم مقامیو  فرامرزيعباسیان بستکی،  بنیناصري، 

از میـان  . انـد  اي به دسـت داده  و اطالعات پراکندهنامنظم و منقطع حوادث پرداخته 

 جز مجموعـه است،  شده، آنچه به زبان فارسی تألیف این خصوصدر  تألیفات جدید

اطالعات چندانی ارائه حسن حبیبى به کوشش  اسنادبندرعباس وفارس  اسناد خلیج

روند تغییرات شـهر  "از بندر جرون تا بندرعباس"احمد سایبانی در کتاب . دهندنمی

نـژاد  ابراهیمـی . استبندرعباس و تحوالت آن را از دورة صفوي به بعد بررسی کرده 
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ــط ایــران و مســقط در دوره ناصــري "کتــابدر  ــد "رواب  داري اجــارهشــرحی از رون

  . پرداخته استناصري و رفتار کارگزاران مسقط در بندرعباس  ةدر دور بندرعباس

کمپانی . م19سدة مبتنی بر اسناد و منابع ، به طور کلی انگلیسی و عربی آثار

 کوشـند  میمنافع اقتصادي و سیاسی انگلستان است که با هدف توجیه هند شرقی 

و از ایـن  نادیده بگیرند را مورد نظر انگلستان  1»وضع موجود«ترین تغییر در کوچک

بـه صـورت مقطعـی در تصــرف    آن و مضـافات   بـر ایـن نظرنـد کـه بنــدرعباس    ، ور

محققـان انگلیسـی   . حاکمیت بر آن بوده استعی و ایران مد قرار داشته بوسعیدیان

همچون کلی، ویلسون، مایلز، لریمر و سالدانها اطالعات پراکنده و رسمی از تحوالت 

اند و البته در این میان، مجموعه اسناد هند انگلستان منبعـی مفیـد و    به دست داده

اول  ۀنیمـ  محققـان پـرآوازة  . حاوي اسناد مختلف در باب تحوالت بندرعباس اسـت 

در ) و ایـران  بـا روسـیه   دشمنیلردکرزن در دو همفکر (لریمر و سالدانها .م20ةسد

هـاولی همگـی تحـت تـأثیر سیاسـت هنـد        و آتچینسون، کلی، مایلز، ویلسونکنار 

الحمایـه در نظـر    هـاي تحـت   نشـین  ،تنها منافع استعماري خود را در شیخانگلستان

. م20و آغاز سـدة   19چنانکه آثار جدید عربی نیز، نسبت به مؤلفان سدة . اند گرفته

 هسیاسـ "آثـاري همچـون   . نگر هستند مان مثل سیابی و صالح شهاب یکجانبهدر ع

 - هعمانیـ عالقـات  "نوشـتۀ عقیـل و    "شـاه  فی الخلیج علی عهد ناصـرالدین  هاالیرانی

، تألیف عبداهللا فـارس نیـز، بـا همـان سـبک و سـیاق       "فی عهد آل بوسعید هفارسی

نویسندگان عرب نوشته شده است که به طور کّلی جنبۀ تبلیغاتی و عوامانه دارنـد و  

انـد و   کـرده  "کلّی گویی"هاي تاریخی قابل استناد آنها بسیار ناچیز است؛ تنها  نکته

                                               
1. Status Quo
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حتـی  . دهنـد  فارس پررنـگ نشـان   اند نقش عناصر عرب را در منطقۀ خلیج کوشیده

زکریا قاسم، نویسندة کتـاب چنـد   و  برخی از پژوهشگران شناخته شده مانند عقیل

ـ "، در کتـاب دیگـر   "تاریخ خلیج فارس"جلدي  بوسـعید فـی عمـان و شـرق      هدول

  . کوشیده است بوسعیدیان را حکمران بندرعباس جلوه دهد "آفریقیا

ثـار پژوهشـگران   هاي موجـود میـان آ   اجارة بندرعباس، به سبب اختالف نظر

باید بررسـی و   آنچه می. از جهاتی ضروري و شایسته بررسی است ایرانی و غیرایرانی

ارزیابی شود، ماجراي اعطاي بندرعباس به مسقط در آستانۀ حکومت قاجار اسـت و  

داري در دورة  هاي رایـج، رونـد موضـوع اجـاره     در ادامه، ضمن بررسی برخی دیدگاه

  .قاجار بیان خواهد شد شاه آقامحمد خان و فتحعلی

  

  قاجاره ةدر دورات داري گمرک ماهیت اجاره

بیشــتر پژوهشــگران معاصــر عــرب، در بررســی تحــوالت ســواحل شــمالی   

هـاي وسـیعی از سـواحل     فارس با تأکید بر تسلط حکومت مسـقط بـر بخـش    خلیج

مکران تا لنگه، تحت تأثیر تبلیغات نادرست، اصـل موضـوع مناسـبات ایـران و ایـن      

نـدرعباس و  براي مثال، زکریا قاسم ضمن اشاره به ب. اند ها را فراموش کرده سرزمین

"مسـتملکات آل بوسـعید  "مضافات آن در کنار دیگر منـاطق عمـان تحـت عنـوان     

در دورة قاجار، ایران نه تنها هـیچ نظـارتی بـر    : نوشته است) 1/104: 1996قاسم، (

مناطق ساحلی بندرعباس نداشت، بلکه در مواردي انگلستان بنا بر منافع تجاري در 

: 1982درویـش،  (افع مسقط ضربه وارد کرده است ایران، به یاري ایران آمده و بر من

این نویسندگان گذشته از مواضع سیاسـی و تبلیغـاتی   ). 52: 1959؛ عقاد، 79و  86
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آثارشان، از ماهیت مناسبات سنّتی حاکم بر تحـوالت اقتصـادي و مـدیریتی حـوزة     

  .خواهند آن را نادیده بگیرند تمدنی ایران آگاهی چندانی ندارند، یا می

ري بندرعباس و توابع آن به عنوان اجاره به حاکمان مسقط، اگر چه در واگذا

نخسـتین سـابقه از   . اي طوالنی داشـت  دورة آقامحمد خان صورت گرفت، اما سابقه

اجارة عواید بندرعباس مربوط به دورة نادري است که بـه خـان بسـتک اعطـا شـد      

هاي ایـران   ومتکه حک حاکی استتاریخی  هاي بررسیو ) 53- 54: 1339بستکی، (

، شهرها و قصبات و حتی والیات بزرگ را به صورت مقاطعه به گوناگونهاي  در دوره

هاي سرشناس دیوانی و لشـکري بـا عنـاوین مختلـف      افراد مورد اعتماد و شخصیت

سـاالران حکومـت مرکـزي     آنکه به حضور مستقیم نظامیان و دیـوان  ، بیسپردند می

در دوره قاجاریـه  گردآوري مالیات و مـوارد دیگـر    واگذاري امتیازسنت . نیازي باشد

اگر چه تاکنون تحقیق جامعی در بارة . است ثبت شدهتحت عنوان مقاطعه یا اجاره 

ایرانـی بـراي تأییـد     اجارة بندرعباس صورت نگرفته است، امـا شـماري از محققـان   

 ذکـر ،"عـوارض و مالیـات   ةاجـار "اصـطالح ، با تأکید بر نظارت قاجاریه بر بندرعباس

داننـد  آثـار انگلیسـی و عربـی نادرسـت مـی     در برخـی  را  "بندرعباس ةاجار"عنوان

حتی با پـذیرش   ،اصل مقاطعه ، حال آنکهاین تعابیر و)63: 1387حبیبی و وثوقی، (

. نیسـت  قاجاریه بر بندرعباسرد حاکمیت  ۀبه منزل نیزاعطاي امتیازاتی فراتر از آن 

اصــطالح اقطــاع و مقاطعــه رایــج بــود و مصــادیق و   در ادوار دور، در تــاریخ ایــران

که شـرایط   شد اعطاء می تنها به افرادي ، امااقطاع و مقاطعهکاربردهاي بسیار داشت

گـاه  هـیچ   "اقطـاع "بنابراین، . کردند رعایت میرا  فرمانبرداري از حکومت تابعیت و

ة جـار اوانگهـی،  . توانسـته باشـد   نبـوده و نمـی  مستقل از نظارت حکومـت مرکـزي   
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مهـم از نظارتحکومـت مرکـزي بـر آن حفـظ       یبندرعباس در شرایطی بود که بخش

  . وري مالیات و گمرك در اختیار حاکم مسقط بودآشد وتنها حق گرد می

بـه طـور   . تر شود، باید به سنت مقاطعه اشـاره کـرد   براي آنکه موضوع روشن

نطقه بـه رسـم   یک مخلیفه، سلطان و امیر حق داشت که جاي خاصی را در تی سنّ

 ،تیـول، صـاحبان مـوروثى سـیورغال     در کنـار . کندتیول، اقطاع یا سیورغال واگذار 

، از حق معافیت قضـایى و ادارى  )همچون صاحبان اقطاع(گذشته از معافیت مالیاتى

  .)124/ 1: 1387قدیانی، (نیز برخوردار بودند 

میت دارد، بررسی تطـابق اجـاره بـا سـنت رایـج      هآنچه در موضوع بندرعباس ا

اقطاع به امور ارضی، مالیاتی و دیـوانی  ،منابع تاریخی بنا بر. داري در ایران استمقاطعه

وبه معنی واگذاري مشروط منطقه، شهر، زمین و منابع یا منافع حاصل  شد مربوط می

. خصـی خـاص بـود   بـه ش از آنها یا واگذاري حق گردآوري خراج و مالیات و عواید آن 

در  و سـابقۀ آن را ایـران باسـتان نیـز رواج داشـت      ةدر دورحتـی  رسم اقطاع و اجاره 

تـوان   نیز می قاجاریه ةتا دورهنگام فتوحات ساالري ایران و مناطق پیرامونی، از  دیوان

هاي متفاوت تعریف و حدود و مبـانی  نادر زمان و مک رسماین  که هرچند. پی گرفت

اقطـاع بـه دو صـورت اسـتغالل و تملیـک صـورت        ،اسـالمی  ةدور در. داشتمتفاوت 

،  جایز نیست اراضى تملیک اقطاع،به نوشته بسیاري از علماي قرون نخستین. گرفت می

  .)63- 75: 1381احدي،(است مسلمانان ۀو هم المال زیرامتعلق به بیت

رسم اجاره یا مقاطعه به دالیل بسیار از جمله تداوم برخـی   ،در دورة قاجاریه

هـاي   ساالري، همراه با لزوم واگذاري برخی اختیـارات بـه حکومـت    هاي دیوان تسنّ

بلکه تیول یـا اعطـاي واگـذاري اختیـارات      ،نه تنها رسم مقاطعه. ی تداوم یافتمحلّ
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اي وسـیعی از کشـور بـه    هسرزمین آنجا کهتا . جاري بودیا منطقه نیز  ایالتیک تام

آوري ، چه به صورت واگذاري مناطقی براي جمعشد واگذار می عنوان اقطاع یا تیول

مقاطعه و چه در عوضِ حقوق مأموران حکـومتی بـه دیگـران     ، یعنیهاي آنمالیات

ــان، 139- 140: 1346، لمبتــون( ــذاري برخــی   .)179: 1362؛ هم ــواردي از واگ م

ي و حتی حکمرانان و امراي والیـات مرکـزي   سرحد اختیارات به حکمرانان مرزي و

ذکر این نکته ضروري است که مقاطعه و تیول و سیورغال یـا   البته. شد دیده مینیز 

 گرفـت و  صـورت مـی  هاي مختلف  مرزهاي حکومت ةدر محدود ،بایدهر عنوان دیگر

. همراه بود هاي خاص خود گیژتنها با پذیرش تابعیت با وی

شود که اصل مقاطعه بـا پـذیرش شـرایط زمـانی و      ه میبدین ترتیب مالحظ

  .شد می ءن معتمداعطاامکانی خاص به متابعان و متنفذ

  

  دالیل اعطاي بندرعباس به مسقط 

ازجمله  بود،توجه کمتر به مناطق جنوبی  موجبقاجاریه چند عامل  ةورددر 

هـا بـه مرزهـاي شـمالی،      روسویـژه  هاي اروپایی به ایـران و بـه    قدرتبیشتر  توجه

هـاي   کـاهش درآمـد   ،دیگـر  سويهاي مکرر درمرزهاي غربی و شرقی و از  درگیري

هاي  کمپانیتسلط  سببتجاري و بازرگانی به  هاي در زمینه ویژهبه ،حکومت مرکزي

ایـن  بررسی هـر یـک از    .هاي مهم تجاري هاي اقتصادي و راهنابر شری تجاري اروپا

فارس  خلیج رها ب کاهش نظارت مستقیم قاجار موجبکه را طی تواند شرای می عوامل

داري بنـدرعباس، الزم   پیش از بررسـی ماهیـت اجـاره    ،در ادامه. کندتبیین گردید، 

  . دهیمساز اجاره ارائه شرایط زمینه در بارةاست مختصري 
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بـا   ،شد و برخالف دیگر بنادر معتبر منطقه تأسیسصفوي  ةبندرعباسدر دور

تنها بر اسـاس   ،عباسشاه ةبندرعباس در دور. ضعف حکومت صفویه دچار زوال شد

هـا ایجـاد شـد    ساحلی براي مقابله با پرتغـالی  یسیس پایگاهأت برايمقطعی  ينیاز

صـورت  بـه   ،استقرار سپاهیان ایـران  این بندر، بعدها به سبب.)546: 1384وثوقی، (

هـم بسـتگی   توجه حکومت مرکزي  آن بهرونق و  درآمدمحلی  تاجرانبازاري براي 

  . داشت

 به سببسقوط صفویه تا استقرار قاجاریه، هنگام از  ،از منظر تحوالت تاریخی

برخی قبایل و شیوخ عرب  هاي طلبی جاهشرایط براي  ،نابسامانی اوضاع داخلی ایران

قواسم، بنـی یـاس و آل    ۀسه قبیل ، یعنیو ازجمله حکمرانان الر و بستک در جنوب

اهمیـت بنـادر و    توجه به این شرایط با) Fryer ,1909: 159-63(بوسعید فراهم شد 

هـاي   حوزه ۀهاي محلی را به توسع جزایر در اقتصاد و تجارت دریایی، شیوخ و قدرت

قواسـم بـه    ۀاتحادیـ  ،در این میان. هرمز سوق داد ۀنفوذ به سمت بنادر و جزایر تنگ

 :Kelly, 1972(خیمه و بوسعیدیان مسـقط اهمیـت بیشـتر یافـت     س الأمرکزیت ر

108, Lorimar, 1970; I: 421(  

 ةکه حکومت مرکزي را از دور بودیکی از عواملی آن منطقه نابسامانی بنابراین، 

. ی بسـپارد واداشت تا امور این بندر را به شیوخ تحت فرمان محلّ ،نادرشاه افشار به بعد

حضـور او در صـفحات    ،هنگامآقامحمد خان قاجار ةمربوط به دورتاریخی منابع  بنا بر

خواسـت از بابـت جنـوب     جنوبی، اخبار ناگواري از قفقاز رسید و آقامحمدخان که می

مسـقط بـراي دریافـت حـق اخـذمالیات و       ةبا درخواسـت نماینـد   ،باشدآسوده خاطر 

آنکـه   حـال . کـرد گمرك بندرعباس و مضافات آن بـا شـرط قبـول تابعیـت موافقـت      
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تـدمري، منازعـات قبایـل محلـی و متعـدد در اطـراف       نویسندگان عرب و براي نمونه 

بندرعباس را که حکمرانان الر و بستک و قشـم تـا مسـقط در آن درگیـر بودنـد، بـه       

از دست مهاجمـان ایرانـی    "هاي عربی آزادسازي سرزمین"عنوان کوشش اعراب براي 

اجار به قفقاز، مسقط به این هدف دست یافت اند و اینکه پس از رفتن شاه ق جلوه داده

حتی نویسندگان عرب در نیمـه دوم  ). 87- 88: 1986؛ عابد، 79- 80: 1408تدمري، (

). 314: 1984ابن رزیق، (به بعد در عمان نیز چنین دیدگاهی نداشتند . م19سدة 

و از همه بـاالتر،  قابلیت اداري و سیاسی  کسیاگر  ،اجاره ۀت مقاطعطبق سنّ

توانست به عنوان خدمتگـذار حکومـت امتیـازاتی دریافـت      داد می می داري نشانوفا

مهم در اعطـاي   یپیشینه و صالحیت خاندان بستکی عامل، نادري نیز ةدر دور. کند

بازمانـدگان   از خاندان بنى عباسیان بستکی که خـود را زیراب به آنان بود، صاین من

و بـه   اسـتقرار داشـتند  بسـتک  در دانستند، از اواخر عصر مغـول  خلفاى عباسى مى

نـد و در مـوارد متعـدد، جزئـی از     مهـم بـه دسـت آورد    یتدریج موقعیت و جایگـاه 

حبیبـی و وثـوقی،   (شـدند   لشکریان حکومت مرکزي در صفحات جنوبی شمرده می

1387:67 -66(.  

ــازدر  ــه ةدور آغ ــ ،قاجاری ــراي ت ــتگاه  أب ــر در دس ــادر و جزای ــت بن مین امنی

 ،دیگــرســوي از . موقعیــت آل بوســعید خاصــبود ســاالري نوپــاي قاجــاري دیــوان

هـاي ارتبـاط    بوسعیدیان، با توجه به موقعیت مهم مسقط به عنوان یکـی از واسـطه  

مناسـب همکـاري میـان     ۀزمینـ  ندتوانسـت  مـی  ،اقیانوس هنـد  ةایران و حوز تاجران

لنگـه و مسـقط را فـراهم    ، فارس ازجمله بوشهر، بنـدرعباس  حکمرانان محلی خلیج

قابـل توجـه بـود    قاجاریه  ةدور درنوعی رقابت میان بنادر مختلف  که هرچند. دنکن
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توانسـت بـه    مـی  ،نه چندان مناسب بنـدرعباس  شرایط) 112- 115: 1378گرمون،(

  .بهبود یابددست حکمرانان تازه نفس مسقطی تا حدودي 

منازعـات ایـران در    دامنـۀ بایـد در   ،مسقط را درکنار دالیل فوق ةتداوم اجار

هـا از وضـعیت    ها از شمال و بهره برداري انگلیسی قفقاز و سپس نفوذ تدریجی روس

هاي قفقازي، موضوع تهدید فرانسه همزمان باآغاز جنگ. جست و جو کرددر جنوب 

ت محمـد  أهیـ  ،قابـل در م ،انگلسـتان . مـد آبراي هند و توجه به ایرانو مسقط پـیش  

  . خان بهادر جنگ و سرجان ملکم را به عمان و ایران فرستادعلی

. م1800و  1798./ق1214و  1212قـرارداد  درتوانسـتند  دو نمایندة کمپانی 

دفع خطر ناپلئون با انگلستان همراه کنند و  ۀحاکم مسقط را براي نخستین بار به بهان

طرفـی و موفقیـت در    ضمن حفظ سیاست به ظاهر بـی  ،در حین جنگ ایران و روس

سیدسـعید بـن    در دورةت گـاردان از ایـران، مسـقط را کـه     أدفع ناپلئون و اخراج هی

تجـاري مهـم بـه دسـت      موقعیتبه تدریج ) م1805- 1853./ق1219- 1269(سلطان

فع بود، با منا نیرومند آورد و در برابر خطر روزافزون وهابیون و قواسم نیازمند متحدي

- 1228(هــاي ایــران و روس   جنــگ ۀهمزمــان، در میانــ  . کننــدخــود همــراه  

و پس از حـذف   متمرکز شدفارس  خلیج رتوجه انگلستان ب.) م1805- 1813/.ق1218

محلّـی  هاي  نشینسیس شیخأآغاز ت ۀکه نقط.م1820./ق1235خطر قواسم، با قرارداد 

دیگـري بـراي تقویـت     بود، گامفارس  بندرهاي ساحل جنوبی خلیج - در برخی روستا

تهدیـد قواسـم و    شـاهد رفـع  مسـقط کـه   از سوي دیگر،امـام  . موقعیت خود برداشت

  . ناچار و به مرور زمان به حکومت هند انگلستان تمایل یافت ،بودوهابیون 
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  توجه آل بوسعید به بندرعباس و نخستین قرارداد اجاره

 ةصـفویه و قاجـار محـدود    زمـان  در، شمالی تنگه هرمـز  ۀبندرعباس در کران

صفویه، بندرعباس را بخشی از اقلیم فارس و حاکم دورة منابع در . تري داشتوسیع

از والیت بخشی افشاریه و زندیه  ةاما در دور بود،آنجا از زیردستان بیگلربیگی فارس 

ۀمؤلف بـه نوشـت   ،قاجـار  ةدر دور. رفـت  به شمار مـی الرستان و تابع امراي الرستان 

و طول آن را از بندر خمیر تا جاسک بود ی از فارس ئبندرعباس جز ۀناحی ۀفارسنام

انـد و  فرسـخذکر کـرده   6فرسخ وپهناي آن از تخت سر دره تـا شـغو    62موغستان 

از «و  رسـید  می» از جانب مشرق به نواحی بلوچستان و بلوك بشاگرد«: آن ةمحدود

غرب به نواحی الرستان سمت شمال به بلوك رودان و احمدي و نواحی سبعه و از م

/ 2: 1367حسـینی فسـایی،   (»این بلـوك عباسـی اسـت    ۀقصب«و  شد می» محدود

سدیدالسلطنه بندرعباسرا شامل شش بلوك وچهار جزیره و دوامالك خالصه  .)807

بلوك سته عبارتند از خمیر، محال، شمیالت، میناب، بیابان، بلـوچی و  «: آورده است

هرمز، الرك، هنگام، قشم و امالك خالصه شامل حسن لنگی : جزایر اربعه عبارتند از

  ).4: 1364سدید السلطنه، (» و شیخ آباد است

حـال   هـا بـه   مـدت  با توجه به اینکه امور بندرعباس ،افشاریه ةدر ابتداي دور

به ایـن فکـر افتـاد    نادرشاه براي نخستین بار ),Ives, 1773: 198-207,(خود رها بود

از ایـن رو، بـه   . ببـرد به یـک قـدرت محلـی     آنجا راو گمرك  انتظامات و مالیات که

سال به شیخ  20امور انتظامی همراه با حق اخذ گمرك و مالیات به مدت  او،دستور 

ایـن فرمـان کـه بـا عنوانـامور حکـومتی بسـتک و        . شـد  ءمحمد خان بستکی اعطا

ــه  ــایی،(جهانگیری ــر  ) 2/1518: 1367حســینی فس ــه و جزای ــی و لنگ و بنادرعباس
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لنگـه طبـق    ،کریم خـان  ةدر دور. بود برقرارکریم خان  ةهرمزصادر شد، تا دورۀتنگ

امـا شـرایط    ءگردیـد، نـان اعطا آتوافق با قواسم بـه نیابـت از حکومـت مرکـزي بـه      

دگرگـون شـد و حکّـام    مرگ نادر با توجه به رقابت حکام محلـی   پس ازبندرعباس 

تجاري هاي  مداخالتکمپانیبه  باتوجهقشم و  مسقط ،خیمهال أسالر، بستک، ر محلی

در .ق1175سال  آغازدر نتیجه تا . دست به تحرکاتی زدندانگلستان، فرانسه و هلند 

 بنـا بـر گـزارش    ).Fryer, 1909: 158-64(رکود کامل حاکم بـود تجارت بندرعباس 

 ،رئیس دفتر نمایندگی کمپانی هند شرقی انگلیس در بندرعباس، الکساندر دوگالس

حکام محلـی تـوجهی بـه اوضـاع تجـارت       .م1761فوریه 28/.ق1174رجب  23در

نتیجه چنین اوضاعی ویرانـی تجـارت   «:ندارند وتنها به فکر حفظ منافع خود هستند

بیشتر امـور تجـاري از   . آیددیگر هیچ کشتی به بندرعباس نمی«و »بندرعباس است

داخل ایرانارسال  کاالهاي مختلف از آنجا به کرمان و... شود انجام می... طریق میناب

 IOR G/29/7, Reports dated August 1760, G/29/11, 7 January(»شـود  مـی 

1761.(  

بسـیار  بندرعباس نسبت بـه سـه سـال    ، اي دیگر دوگالس در نامهبه گزارش 

باقی مانـده   تاجرانکاهش یافته و بسیاري از  سختشهر  شمار ساکنان: تغییر کرده

بوشـهر را تنهـا    ،هاي طـوالنی  اي دیگر پس از بررسی هنام دراو .اندگریختهنیز از آن 

دانسته اسـت  محل مناسب براي استقرار دفتر نمایندگی در میانه بندرعباس و بصره 

)Lorimer,1970: l/ 144-145.(  

در اختیار خوانین بستک بود و کـریم خـان    در ظاهراین دوره بندرعباس  در

رد فرمان حکومت بندرعباس و جزایر تابعه را به خوانین بستک واگذار کـ  در بارهنیز 

خانـدان بنـى عباسـیان     )1518/ 2: 1367حسینی فسـایی، ؛ 147: 1339بستکی، (
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» حاکم بندرعباس و جهانگیریه و لشتان و گوده و ایلـود «زندیه،  ةبستکتا پایان دور

، 1387حبیبـی و وثـوقی،   (باقی ماندند و از حامیان لشکریان زند در منطقه بودنـد 

اما تداوم منازعات در بندرعباس و چندین دور حمله به این بندر، همزمـان بـا    ،)66

براي توجه بیشتر مسقط به نزدیکی به تنگـه هرمـز   را زمینه  ،تقویت تجاري مسقط

را از رستاق  حکومت حاکم احمد بن سعید دوم، مرکز. م1789در سال . آوردفراهم 

رد و به تقویت ناوگان تجاري عمان پرداخت و بندر مسقط را بـه  به مسقط منتقل ک

حسـینی  ؛ 147: 1339بسـتکی،  (د هنـد و فرانسـه و انگلـیس گشـو     بازرگانانروي 

فعالیـت ناوگـان دریـایی     ةاو گسـتر ). 390: 1371؛ کبابی، 1518/ 2: 1367فسایی،

  . مسقط را تا شرق آفریقا کشاند

  و انتقال آن به حکمران مسقط بستکحکمران قرارداد اولیه با 

د و جانشـین محمـد خـان بسـتکی تـا        ،خـان بسـتکی  هادي / .ق1205فرزـن

برابـر  بارهـا در   او. کنـد مـدیریت   نیـک توانست امور تجاري بنـدرعباس را   .م1791

 ۀحکمرانان مسقط براي توسـع  .الخیمه ایستادسأسید سلطان و قواسم ر هاي یورش

باید اختیار بنـدرعباس را در   ،میداشت تکیه ایرانبنادر ساحلی برکه  ،تجارت مسقط

اي با بسـتک برقـرار    روابط دوستانه کوشیدسلطان بن احمد  بنابراین،. دست داشتند

مهم از تجارت منطقـه   یتوانستند بخش بستک و مسقط با همکاري نزدیک می. کند

اي  دهسیدسلطان نماینـ . م1791/.ق1205در. را از طریق بندرعباس در اختیار گیرند

نزد هادي خان بستکی فرستاد و تقاضا کرد گمرکـات عباسـی و جزایـر تابعـه را بـا      

 ،با رضایت هادي خان). 87- 88: 1364کبابی، (هزارتومان اجارهکند 7پرداختساالنه 
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در . ی بسـته شـد  شیوخ محلّ گواهیبندرعباس به مسقط با وساطت و  ةقرارداد اجار

حکمـران بسـتک حـق    ، ت مقاطعـه سـنّ  صورت عدم تابعیت مسقط از ایران، طبـق 

نامه از سوي فردي تبادل اجاره. به حکمران مسقط نداشت ةبندرعباس رااعطاي اجار

که حکومت مرکزي او را به عنوان یکی از تـابعین فـرامین حکومـت طـرف قـرارداد      

آوري حقـوق گمرکـی و مالیـات آنجـا     مور رسیدگی به امور یک منطقـه و جمـع  أم

اقطـاع   عادي بـود؛ در صفحات جنوبی ایران  ،ري با شرایط مشابهکند، با فرد دیگ می

شد  حکومت اعطا می همان تنها با رضایت حاکم شرعی و با تأیید حکومت به تابعین

تابعیت از ایران ایـن قـرارداد را بـه     به سببمسقط در واقع، .)120: 1362، لمبتون(

. شد دیدهقراردادهاي رسمی بعدي نیز  درموضوعی که  ؛دست آورد

ـ   حکومـت  هاي نزاعامور گمرکی سواحل به دلیل  ،در این زمان ی و هـاي محلّ

خـان بـه   دچار نابسـامانی بـود و هـادي    مناطق دیگر الخیمه، قشم وسأام الر، رحکّ

بـا صـالحدید شـیخ     ،سبب آنکه مدتی عوارض گمرکات بندري بالوصول مانده بـود 

حـاکم  کـه   مقـرر شـد   و سلطان مسـقط اجـازه داد   ةقشم و مشایخ حاضر به نمایند

موضوع حاکی از این اسـت  این . عهده بگیردبرمسقط تنها وصول عوارض گمرکی را 

عباسیان به حفظ امنیت بنـدرعباس،  کومت مرکزي و تعهد بنیحضعف  که با وجود

از ایـن رو  . انـد  بودهبنی عباسیان بستک متوجه احتمال بازخواست حکومت مرکزي 

د که انتظامات بندرعباس و توابع به شیخ بنی معین، ضـابط جزیـره قشـم و    مقرر ش

االجاره تا چند سال به قوت خـود  این قرارداد مال. یکی از مشایخ بستک واگذار شود

شد و حاکم مسـقط نیـز    باقی ماند ومالیات بندرعباس به حاکم مسقط پرداخت می

  ).189- 190: 1339بستکی،(پرداخت مبالغ اجاره را به حکام بستک می
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- 1796./ ق1206- 1210(بــر تخــت پادشــاهی  اســتقرار آقــا محمــد خــان

. مقارن بـود .)م1792- 1804./ ق1206- 1219(با حکومت سید سلطان .)م1792

 با فتحعلی میرزایقاجار ولیعهد و مقیم شیراز و حسینعلی میرزا فرمـانرواي فـارس   او

 ها تحفهرا نسبت به قاجاریه با ارسال تابعیت خود کوشید  و کردبرقرار  روابط نزدیک

بحـرین و سـایر    ، با این وعده کهبا اعزام نماینده و ارسال هدایا او. کندو هدایا اثبات 

و خود هم  در خواهد آوردبه اطاعت و تصرف شاهنشاهى ایران  را نشینان عمانشیخ

با فرمـان آقـا   را عوارض گمرکات و مناالت بندرعباس و جزایر تابعه  ،تابع ایران باشد

 را آن حدود و خلـیج فـارس   ۀمحمد خان اجاره کرد و تمام انتظامات و امنیت بحری

  .)188- 192: همان(به بندرعباس فرستاد را خود ةبه عهده گرفت و نمایند

بود و حسینعلى میرزا  تیعهدکه در شیراز  ،شاه قاجارحاکم مسقط با فتحعلى

بـه  خود و ارسـال هـدایایى    ةو با اعزام نمایندکردبرقرار  هم روابط فرمانرواى فارس

عـوارض گمـرك و    ةفرمـان اجـار   )190: همـان (شیراز و تهـران و قبـول تعهـداتی   

و پذیرفت  داشتو جزایر تابعه را بار دیگر دریافت ) بلوك تابعه(بندرعباس و مضافات

گیـري بحـرین و منـاطق دیگـر خلـیج فـارس       که با حکومت مرکزي بـراي بـازپس  

هر چند که در اسناد انگلیسی، ایـن  ). 1387: 1387حبیبی و وثوقی،(ند همکاري ک

هاي سید سعید بر جزیرة بحرین یا دیگر نقـاط یـاد    وقایع تحت عنوان دست اندازي

-Lorimer,1970: 2/ 461(شده است  462.(  

فـارس و   او همچنین متعهد شد که بـراي برقـراري نظـم و امنیـت در خلـیج     

از این رو . کندهمکاري  درجه نهایت ، بهمنطقه با دولت مرکزيمقابله با نا امنی این 

هـاي اروپـایی و    غـارت کشـتی   در پـی که  را درگیري مسقط با برخی شیوخ منطقه
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. تلقـی کـرد  توان بخشی از تعهد مسقط در برابر حکومـت مرکـزي    می ،هندي بودند

قط بـه  سید سلطان با استقرار در بندرعباس و توابع آن قصد داشـت وابسـتگی مسـ   

ام محلی یا رقباي تجاري همچونقواسم و شیوخ بنی معین و حتیشیوخ بحـرین،  حکّ

. هـاي داخلـی ایـران ارتبـاط یابـد      کاهش دهد و مستقیما با بخش بصره و بوشهر را

توانست بخشی مهم  حکمران مسقط با دریافت حق نظارت بر گمرك بندرعباس می

اتی ایران را به هند و شـرق آفریقـا   از خشکبار و نمک و خرما و دیگر کاالهاي صادر

به عالوه، از اینجا بخشی مهم از کاالهـاي   ).Wilson, 1927: 124-126(انتقال دهد 

شرق آفریقا که به واسطۀ حضور تجار مسقطی و شیرازي در کنترل تاجران محدودة 

فارس بود، از مسیر بندرعباس به داخل ایران یـا خراسـان و آسـیاي مرکـزي      خلیج 

این تعامل دوسویه بود و جاي آن هست ).(Curzon, 1892: 425-426شد  میارسال 

ولستد جمعیت ایرانی و عرب بندرعباس . که به عنوان تحقیقی مستقل بررسی شود

 ,Wellsted(انـد   هزار نفر اعالم کرده اسـت کـه عمـدتاً تـاجر بـوده      5را  1830در 

1840:1/ 74- 75.(  

 سـبب شـاه قاجـار، بـه    آقا محمـد خـان و فتحعلـى    ،قاجارى نخستپادشاهان 

ها در شمال و شمال شرقى، مجـال  هاى روساندازيها و نیز تجاوزها و دستگرفتارى

و اگر چـه  و فرصت کافى براى توجه به ایالت فارس و سواحل و بنادر جنوب نداشتند 

بـه نفـوذ    ساالري در واگذاري بندرعباس جریان داشت، امـا بـا توجـه    هاي دیوان سنّت

ها در شمال ایران، تغییرات بـه تـدریج سرشـتی     روزافزون انگلستان و در مواقعی روس

تلقـى کـرد   »گرایى سیاسىواقعیت"توان نوعى را مىاعطاي این امتیاز . یافت دیگر می

فارس توجه  خلیجدر سواحل  "حفظ وضع موجود«شاهان قاجاري به که براساس آن،
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 ةاى بنـدرعباس در دور کرانههاى تجارت پسه زیرساختنباید فراموش کرد ک .داشتند

،فضـاي امـن   بـیش از همه  ،دیـده بـود و بـراى بازسـازى    آسیب سختطوالنى ناامنى، 

هاى فرسایشى با روسیه و پـس از  ایران به دو دوره جنگ با ورود. اهمیت فوري داشت

امنیتـی در آن  برقراري چنان ها در شرق، در مسأله هرات و نفوذ انگلیسى يآن درگیر

  .)67: 1387حبیبی و وثوقی، (رسید  منطقه، قدري دست نیافتنی به نظر می

اطالعـات تـاریخی    ۀمایلز همگی در ارائ و ویلسن، لوریمرنویسانی مانند  وقایع

بـا   ،عوارض و گمرکـات آن بـه مسـقط    اجارةدر خصوص بندرعباس و ماهیت بحث 

 ةآغـاز اجـار   ةوروایات مختلف و متناقضى دربار اند نگریستهدیدگاهخاصی به موضوع 

هاي پایانی قـرن   آنها در سالهر سه . اند به دست دادهعوارض و گمرکات بندرعباس 

و  انـد  داشـته رس و هند نقش ادر تحوالت خلیج ف نوزدهم میالدي/ دوازدهم هجري

 انـد، مطلب نوشتهفارس  تاریخ قرن نوزده خلیج ءهمۀ کسانی که در باببدون استثنا

از ایـن رو بعیـد    انـد،  وفـادار بـوده  انگلستان 1حفظ وضع موجود به سیاستبه نوعی 

حکومـت   بـا  درجهت نادیده گرفتن هر نوع پیوستگی ،نیست که اطالعات این منابع

بـدون   آثـار در ایـن  . فـارس باشـد   خلـیج  ۀدر منطقـ  و منـافع روسـیه  مرکزي ایران 

طرفدار منافع انگلستان بر هر  تسلط هر حکومت محلی ءکوشش شده است تااستثنا

کـه  . م1903تـا   1898از  ویـژه و بـه   قرن نوزدهمدر اواخر . اي به اثبات برسدنقطه

هـا مطـرح    تهدید روس وهرمز  ۀاي در خصوص تابعیت جزایر تنگ هاي گسترده بحث

 ۀتحت حاکمیت اسمی شـیوخ تحـت الحمایـ    جزایرشد، موضوع لزوم قراردادن این 

 کوشـیدند انگلیسی از این پس  نویسندگاناز این رو،  .بر زبان آمد بار دیگرانگلستان 

                                               
1. Status Quo
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تحـت   ةفارس را در حـوز  بخش بیشتري از سواحل خلیج خود، خاص هاي با شیوهتا 

  ).Lorimer, 1970: 1/148 , 422(قرار دهند  مطیع خویشنفوذ شیوخ و امراي 

حتــی  ایــن قــرن ودر حــالی کــه نویســندگان انگلیســی تــا پــیش از پایــان 

که بندرعباس جزو قلمرو ایران و در  اند کردهکید أنویسندگان در مورد شرق آفریقا ت

ــلطان مســقط ةاجــار ــوده س ــفانه بســیاري از أمت .)1380:69ریکــس، (اســت ب س

هـاي   فـارس در دوره  تحوالت صفحات جنوبی و خلـیج  بابنویسندگان ایرانی نیز در 

 از آن جمله.اند به دام آنها افتاده لیسیدر منابع انگ ۀاطالعات مندرجترجم باتاریخی 

سید سـلطان بعـد از اسـتحکام مقـام     «:نوشته استباره عباس اقبال آشتیانى در این

بهـار  پس از فتح بنادر گوادر و جاسک و چاه... یی خود در عمان به خیال کشورگشا

» با هرموز و بندرعباس گرفـت  . ق1209نجا را در سال آقشم حمله برد و  ةبه جزیر

منـابع   تـأثیر  تحـت نگـاه غالـب و    بـا همـین  و قائم مقامی نیز ) 118: 1328اقبال، (

تسلط بر مناطق  ۀ فعالیت برايکه مسقط در ادام به صراحت پذیرفته استانگلیسی 

و اینکه براي فریـب   آنجا را تصرف کردبندرعباس و مضافات  ،طلبیساحلی و توسعه

 سرلشـکر مقتـدر   .)135- 1341:136(بوداین منطقه ، در پی اجارة حکومت مرکزي

هایی از سـواحل  کهحاکم مسقط به زور بر بخش تأکید کرده است این دیدگاهنیز بر 

ـ     ام محلـی ایـران   ایران از گوادر تا لنگه مستولی شـد و بنـدرعباس را بـه زور از حکّ

بهار و گواتر را تصاحب کرد، سپس به سراغ بندرعباس و بنادر جاسک و چاه«: گرفت

ایر هرمز و قشم رفت و آنها را از دست شیخ حسین معـین ضـابط دولـت ایـران     جز

  ).62- 63: 1333(»خارج نمود
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کـه موضـوع را بـه عنـوان      اند، تا آنجـا  زبر همین راه رفتهنویسندگان عرب نی

 بـه طـور کلـی،   . انـد  تلقـی کـرده   "وطـن و سـرزمین عربـی   "تسلط بوسعیدیان بـر  

درموارد متعدد مسـقط   اند، بودهانگلیسی  دیدگاهمؤلفاننویسندگانی که تحت تأثیر 

و در مقابل، نویسندگان عرب بر اند متجاوز به حقوق ایران توصیف کرده حکومتیرا 

این نظرند که این مناطق را حکمران مسـقط بـا نیـروي نظـامی و ناوگـان دریـایی       

سـندگان  از دیـدگاه نوی . تصرف کرده و جزو قلمرو حکومتی آل بوسعید بـوده اسـت  

را از ایـن  باید اعطاي تمـامی بنـادر جنـوبی ایـران از جملـه لنگـه و بوشـهر        ایرانی، 

موقعیـت   تلقی کرد؛حـال آنکـه  ن ادر دست متجاوزدیدگاهنگریست و این مناطق را 

بوشهر و بندر لنگـه روي داد،  سلطان مسقط تفاوتی با آنچه در دیگر مناطق ازجمله 

عصر اشکانی و ساسانی گمرکخانه داشت و چـون  بندر معشور از ، براي مثال .نداشت

بندر ا عنوان هایآن را ببهاي کاال بود، اعراب گمرکخانه) عشر= % (10مالیات گمرکی 

این رسـم اجـاره در عصـر اسـالمی،     . دادندبه امیران و ثروتمندان اجاره می"عشور"

بنـادر   خـاص وضعیت تنهـا  این . شد جا میه جاب کاران مقاطعهدست میان بهدست

بـا  رضه یا بندرگاه تجـاري  فَ) کنونی بابلسر(مشهدسر  ،در مازندران خلیج فارسنبود؛

ها از کوچـک و  کشتیو ... جایی منزه و با صفا«منجم یزدي ۀبه نوشت و بود اهمیتی

ـ  آنجـا ).65- 68: 1381احدي، (» بزرگ در میان دریا و رودخانه بسیار  اي هگمرکخان

ایـن  .انـد داده گرفتند و این مالیات را به اجـاره مـی   ت میمهمی داشت وتمغا یا مالیا

گمرکخانۀ مشهدسر هر سال . م1860/.ق1277در  سنت تا دورة قاجار ادامه یافت و

نقـد   برخی پژوهشگران ایرانـی،در . شد میهزار تومان اجاره داده  12با شیالت، همراه 

هند شرقى، انعکـاس   مورخان کمپانى هاي و اینکه نوشتهنویسندگان انگلیسی  مطالب
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 ۀترجمـ را نادرسـت و  بنـدرعباس،   ةاجـار «به کار بردن عبارت  نیست،واقعى رویدادها 

 ةاجـار «موضـوع قـرارداد،   اند و بر این نظرند که  دانستهعبارات لوریمر، ویلسون و مایلز 

حال . )67: 1387حبیبی و وثوقی، (بوده است » عوارض و گمرکات بندرعباس و توابع

ــراي آنکــه  ــ ب ــ ،بنــدرعباس ةاجــار ۀلأبررســی و تبیــین دقیــق ماهیــت مس ــه  دبای ب

نـه تنهـا    :هاي مدیریتی ایاالت و والیات در تاریخ ایـران پرداخـت   تسنّ هاي سرچشمه

اعطاي حکومت برخـی منـاطق بـه حکمـران      ،تر از آنبلکه مهم ،بندر یا گمرك رةاجا

حکومـت   اعتنـائی  بـی ی گاه به معنـ مسقط نیز در اسناد تاریخی موجود استو این هیچ

بلکـه بـا پـذیرش اصـل      ،اصل تابعیت آن منطقه از حکومـت ایـران نیسـت    بهمرکزي 

فرمـان  «شاه قاجار فتحعلی ،براي مثال. شد ادر میصتابعیت مسقط از ایران این احکام 

را به اسم صید سعید خان به عنـوان  » حکومت بحرین و بندرعباس و شمیل و میناب

  ).68- 75: 1391قاسمیان،(کرد و دولت ایران صادر  فردى خدمتگزار پادشاه

تـاریخی بـه   در منابع  از قاجار هاي پیش در دوره اقطاع و مقاطعۀ بنادر تسنّ

هـاي   در برخـی دوره سـاالري ایرانـی بـا تمـام فـراز و فرودهـا        دیوان تفصیل آمده و

در کنار دیگر عنـاوین   از مقاطعه اصطخري. است داشتهاقطاع  و تیول تاریخی، نظام

هـاي   و بخش فارسوالیت در  بردهکه نام خراج تعیین راههاي انواعجمله از ،و عطایا

درست اسـت  ). 158- 1368:157اصطخري،(است داشته وسیعی از سواحل رواج

 و ایـن  خودداري کردبه حکومت مرکزي  بارها از پرداخت خراجکه حکومت مسقط 

، شـده اسـت  طلبی محسوب استقالل ۀدر منابع به نوعی عدم تابعیت و نشان موضوع

ضعف حکومـت   :شود دیگر مناطق و ازجمله شیراز موارد مشابهی مالحظه می دراما 

عـدم پرداخـت خـراج شـیراز      بخواهی برخی حکمرانان محلی موجمرکزي و زیاده
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هـیچ پژوهشـگري   بـود و   طـور همـین  گـاهی وضعیت بوشهر و کرمان نیز  و شد می

. تلقی نکـرده اسـت  استقالل این مناطق ۀ به منزل سرپیچی آنها را از پرداخت خراج،

ط نزدیـک داشـت     با انگلیسی ،آنهااسناد خانان فرمانفرما ، بنا برشیراز در و  ندهـا رواـب

و  نظمـى  بى ،منابع تاریخی به گفته. میان طرفین منعقد شده است هم قراردادهایی

از  تـا پـس   شـد  در ادوار گوناگون موجب میاجارة مالیاتى در تحصیل دولت ىناتوان

 ةدر دور. شـود  سـپرده و مقاطعـۀ نظامیـان   اجـاره  به ،مالیاتانواع گردآوري ،مدتى

 ةدادنـد و در حـوز  بري انجام مییک بارمراسم خلعت سالی حکام تیولدار ،عباسشاه

احـدي،  (کردنـد  خود اختیارات نامحدود داشتند و همچون شـاه محلـی رفتـار مـی    

  .)15: 1378باستانی پاریزي،  ؛6- 11: 1381

هاي وسیعی به عنوان تیول، چه به صورت واگـذاري  در دورة قاجاریه، سرزمین

آوري مالیات و چه در عوضِ حقوق مأموران حکومتی واگـذار شـد   مناطقی براي جمع

حدود یک پنجم تمام درآمد  ،قاجار ةدردوربر اساس برآوردها ). 140: 1953، لمبتون(

حتـی در   اقـدام،  و ایـن  شـد تیول از اختیار حکومـت مرکـزي خـارج     صورتایران به 

در شـرایط   .)179: 1362، لمبتـون (افتاد  اتفاق مینیز ترین والیات به پایتخت نزدیک

در مفهومی تقریباً شبیه به اقطـاعِ والیـات در    "تیول"اصطالح  ،صفویه ةمشابه در دور

هـایی از تیولـداران ایـاالت مهـم ایـران بودنـد        و خاندان رفت دورة سلجوقی به کار می

  )215ـ124- 125: 1362، لمبتون ؛352، 1/322: 1317منشی، بیک اسکندر(

مقاطعه در مراکز دیگري چون پستخانه و ضرابخانه نیز معمـول بـود و یکـی از    

اعتضادالسـلطنه  . ق1286در . آمـد  هاي ثابت و مستقیم ایران به شمار مـی مالیاتانواع 

ایـن  . هـزار توماناجـاره کـرد   ساالنه سه ورا به مدت پنج سال  ایرانمخابرات تلگرافی 
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میرزا در شیراز،  در دورة حکمرانی حسینعلی  مثالً: وضع در موارد دیگر ذکر شده است

یخ سیف نمایندة حاکم مسقط شد و سیف، بلـوك  شمیل و میناب نیز جزء مقاطعۀ ش

).277: 1364کبابی، (رودان و احمدي را نیز از حکومت الرستان اجاره کرد 

نخست باید پذیرفت که آن  ۀگمرك و مالی ةبندرعباس یا اجار ةاجاردر موضوع 

بـود و بـا ایـن     "محلّـی حکمـران  "،یک ایرانتابعیتاز دولت مرکزي مسقط با پذیرش 

ۀیک افـت حـق مقاطعـ   یدر .دکنزي اجاره کبندرعباس را از حکومت مر توانستشرط 

استحکومت مرکزي  آن، به منزلۀ پذیرش تابعیت ازمالیات و عوارض  ناحیه یا بندر و

  ).100: 1371؛ کبابى؛ 703/ 1: 1368؛ فسایی، 203/ 1: 1353سپهر (

خـود را   ،تاریخیت سنّ بنا بربلکه  ،خان دآقامحم ةحاکم مسقط نه تنها در دور

سلطان صید سعید، حـاکم مسـقط و   «:به نوشتۀ فسایی. دانست تابع حکومت ایران می

/1368:1فسـایی،  (»گذار حاکم فارس و چاکر قدیمى دولـت ایـران بـوده   عمان خراج

حـاکم مسـقط بـا شـرط پـذیرش      ، بنـدرعباس  ةاجـار  مربوط بهاسناد  بر طبق. )703

ید سـعید مقتـدرترین حکمـران    صـ . آورد دسـت مـی  ها را بـه  امتیازتابعیت ایران این 

اضـا  قاز حکومـت ت  از حکومت مرکزیقاجـار،  تابعیت تأکید بر ضمن، بوسعیدي مسقط

 ،و در مقابـل  دوهابیـت نیرویـی نظـامی بـه عمـان اعـزام شـو        ۀبـراي دفـع فتنـ    کرد

او رااز  تقـدیر کـرد و   از اقدامات سلطان سعید را پذیرفت وشاه این درخواست فتحعلی

بـه   ي نظـامی در فرمانی که پـس از اعـزام نیـرو    .خوانداران الیق دولت ایران زخدمتگ

 سعیدسید شاه صادر شد، فتحعلیبه مسقط از طرف وهابیون حمالت دفع  برايعمان 

و  "سالک طریق خـدمتکارى "و  "یکى از بندگان ارادت کیش"با عناوین  امام مسقط

: 1387حبیبی و وثوقی، (خطاب شده است"ء العظامامیر االمرا"الیق عنوان حکومتی 
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سعید بـود و  حکمرانی ابالغ این فرمان به معناى تأیید خدمتکارى و بندگى  .)64- 66

سـند  . عطـا کـرد  او ابـه  "کـیش  ارادت"ۀیک تبععنوان پادشاه ایران این عناوین را به 

اظهـار  "ۀدر پاسـخ بـه نامـ    وسعید سیدبه خطاب محمدشاه قاجار ي هماز سوي دیگر

 ،سلطان سعید در اوج اقتدار سالطین بوسعیدي. است در دستحاکم مسقط  "بندگى

بحـرین و دفـع   و جزیـرة  دو فرستاده براى عرض ارادت و گـزارش فتوحـات سـواحل    

نیـروى نظـامى   خواهـان  و  فرستادبه دربار محمدشاه  )وهابیون(رؤساى اعراب عتوبی

که پادشاه قاجـار همچـون    شود سعیدآشکار میسید محمدشاه به نامۀ محتواى از .شد

ارادت "عبـاراتى همچـون    :کـرد  مـی قلمـداد  خـود  اسالف خود، سعید را یکى از اتباع 

 "ثابت قدم در طریق خـدمتگزارى "و "متمسک به خدمتکارى"، "امیر االمراء"، "آگاه

ان ایر از حکومت مرکزيتبعیت اهالى مسقط  ،حاکی ازو در چند بخش از نامه عباراتى

.)67- 69: 1387، حبیبی و وثوقی(است 

  

  نتیجه

هـاي   موضوع اجارة مالیات و گمرك بندرعباس در دوره قاجاریـه در پـژوهش  

برخـی از پژوهشـگران ایرانـی تحـت     . هاي متفاوتی بررسی شده است تاریخی با نگاه

فـارس و   تأثیر نگرش نادرست نسبت به ماهیت مناسـبات مسـقط بـا بنـادر خلـیج      

به بنادر و جزایـر  حکومت مرکزي ایران بر این نظرند که حکمران بوسعیدي مسقط 

هـاي   کرد و برخی از نویسندگان عرب که مغرضـانه و بـا هـدف    اندازي می ایران دست

اند بر این نظرند که مسقط، بنـدرعباس را تحـت سـلطه     خاص به شرح وقایع پرداخته

هاي مختلف تـاریخ ایـران حـاکی     بررسی ماهیت اجاره و مقاطعه در دوره. داشته است
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با آغـاز حکومـت   . ساالري ایرانی ریشه داشت هاي دیوان تاست که این موضوع در سن

هـاي حکومـت مرکـزي را     ،تحوالت مناطق جنوبی و شمالی به تدریج سیاستقاجاریه

تـا حـدودي   و توجه بیش از پیش حکومـت بـه مرزهـاي شـمال     تحت تأثیر قرار داد 

ن و آل بوسعید که بـه سـبب تقویـت ناوگـا    . مناطق جنوبی را از توجه دور نگاه داشت

حوزة تجارت مسقط، نیاز داشتند بارانداز یا بندري مهم را در سـواحل شـمالی خلـیج    

فارس در تصرف داشته باشند، در اندیشـۀ اجـارة یـا مقاطعـۀ بنـدرعباس از حکومـت        

هـر چنـد کـه    . نگاري و ابراز ارادات و بندگی به دربار قاجار روي آوردنـد  قاجار، به نامه

راردادي به دیگر حکمرانان قشـم و بسـتک داده شـده    پیش از این، بندرعباس طبق ق

بود، آنها کوشیدند با کسب تأییـد از حکومـت مرکـزي و پـذیرش تابعیـت، گمـرك و       

نـان  آگمرك بـه  عنوان ناظران تنها  آغازدر .مالیات بندرعباس را از مرکز دریافت کنند

ـ   داري به حکمرانی تغییر یافـت ها عنوان اجاره واگذار شدو بعد رخالف برخـی  و ایـن ب

هاي رایج، هرگز به معنی نادیده گرفتن حاکمیت قاجارها بر آن منـاطق نبـود،    دیدگاه

ساالري ایران، انواع تیول و سیورغال تـا اقطـاع و مـوارد دیگـر      زیرا که در سنت دیوان

نـوزدهم مـیالدي   / اي طوالنی داشت و تحوالت نیمۀ دوم قرن دوازدهم هجـري  سابقه

مسقط تا زمان حیـات سـید سـعید بـه     . سنت را فراهم آوردزمینۀ متروك شدن این 

بند ماند و با مرگ او، برخی فرزنـدان و جانشـینانش از جملـه سـید      تعهدات خود پاي

ثوینی و سید سالم، با پذیرش تابعیت حکومت مرکزي بـه صـورت موقـت، قـرارداد را     

سـقط از  شرایط اقتصادي منطقه به ویـژه قطـع درآمـدهاي حاکمـان م    . تمدید کردند

هـاي رقیـب    شرق آفریقا به واسطۀ استعمار انگلستان، تسلط این کشور در کنار دولـت 

همچون آلمان و فرانسه و ورود کشتی بخـار کـه در کـاهش واردات کـاال بـه واسـطۀ       
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هاي بادبانی محلّی و کاهش صدور کاالهاي ایرانی به شرق آفریقـا ظـاهر شـد،     کشتی

بلغ اعطایی از طرف مسقط به شیراز را فـراهم  زمینۀ کاهش درآمدهاي بندرعباس و م

نقش انگلستان و به ویژه نقـش کشـتی بخـار در افـول تجـارت سـنّتی تـاکنون        . آورد

کـارگزاران محلّـی   . تواند موضوع چند تحقیق مسـتقل باشـد   بررسی نشده است و می

 ها را به عـدم  جنوب ایران و سیاستگزاران آن دوره به عمد یا به سهو، کاهش پرداخت

ـ . تعهد مسقط به قراردادها تلقی کردند همزمـان بـا    و ناصـري  ةا آغـاز دور در نهایت، ب

نفوذ در خلیج فارس و لزوم نظارت مسـتقیم بـر بنـادر،     ۀتوجه دولت مرکزي به توسع

اي براي بـروز   را پدید آورد و زمینهخروج بندرعباس از نظارت حکمران مسقط  ۀاندیش

  .هاي غربی به همراه داشت راي قدرتاختالفاتی شد که بعدها منافعی ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع و مآخذ

، صص 81شماره ،"نقش اقطاع داري و دیوانساالري در پویه تاریخ ایران"،1381،احدي، حسن

  .کیهان اندیشه: تهران، 62- 76
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