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مطالعات تاريخي و اجتماعي خليج فارس در دوره قاجاريه به شدت تحت تأثير تحليلها و مطالعات مورخان
كمپاني هند شرقي و از آنجمله لوريمر )1(،ويلسون )2(،مايلز( )3و سالدانها( )4است .به عبارت ديگر بخش عمده
تحقيقات منتشر شده پيرامون تحوالت سياسي و اقتصادي خليج فارس متاثر از نوشتههاي مورخين انگليسي
و به ويژه مأمورين سياس��ي و اداري كمپاني هند ش��رقي بوده و سايه تحليل ها و برداشتهاي گاه مغرضانه
آنان بر اين تحقيقات گس��ترده ش��ده است .طي چند دهه پيش با سرمايهگذاري برخي از كشورهاي عربي و
مراكز تحقيقاتي آنها ،اسناد و مدارك انگليسي مرتبط با خليج فارس در سطح گسترده چاپ و منتشر شده و
تحت عنوان سلسله انتشارات ( )5( )Archive editionو در بعضي موارد با عناويني جعلي "Arabian
 "Gulfدر اختيار عموم قرار گرفته اس��ت .حجم گس��ترده چاپ اين اس��ناد در ابعاد بيش از هزار و صد جلد
كتاب و گزينشي شدن برخي از اسناد منتشر شده و استفاده از عناوين جعلي و خودساخته موجب شده است
تا سالمت و دقت مطالعات مرتبط با خليج فارس به ويژه در مواردي كه حاكميت ايران مورد بررسي است به
شدت به خطر افتاده و بر اساس اين اسناد گزينشي تحليلها و برداشتهاي نادرستي تحت عناوين مطالعات
تاريخي در اختيار جوامع علمي قرار گيرد )6(.مهمترين ويژگي اينگونه اسناد عبارتند از گزينشي بودن ،حذف
بسياري از اسناد مرتبط با حاكميت ايران در خليج فارس ،بزرگ جلوه دادن تمايزات عربي و ايراني در منطقه،
منعكس كردن بيش از اندازه اسناد مرتبط با روساي محلي و قبايل ساكن حوزه خليج فارس ،تالش براي
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هويت بخش��يدن به برخي از جريانهاي سياس��ي در خليج فارس و از همه مهمتر نش��ان دادن چهره كام ً
ال
تهاجمي و توسعه طلبانه ايران در اين منطقه است .يكي از راههاي موثر مقابله با اين جريان عظيم فرهنگي،
انتشار و چاپ اسناد و مدارك ايراني و معرفي آن به مجامع علمي است .به عبارت ديگر محققان و مورخان
داخلي اين رس��الت را در مورد دفاع از حق حاكميت تاريخي ايران در خليج فارس برعهده دارند و مهمترين
وظيفه آنان شناسايي و معرفي و انتشار اسناد و مدارك بومي و تحقيقاتي است كه كمتر تحت تأثير تحليلها
و برداشتهاي مغرضانه مورخين كمپاني هند شرقي باشد.
يك��ي از اف��رادي كه تاكنون در اين زمينه خدمات ارزش��مندي را به انجام رس��انيده اس��ت جناب آقاي
«محمدعلي كريمزاده تبريزي» اس��ت كه با چاپ و انتش��ار اسناد بومي در مورد تاريخ ايران سهم بسزايي را
در معرفي اين گونه اس��ناد داش��ته است و تاكنون دو مجموعه سند منحصر و منتشر نشده پيرامون تحوالت
خليج فارس از ايشان منتشر شده كه يكي از آنها تحت عنوان «اسناد و فرامين منتشر نشده قاجاري از دوران
فتحعليش��اه قاجار»( )7و ديگري «اسناد متفرقه قديمي»( )8اس��ت .در كتاب نخست تعدادي اسناد منحصر از
روابط پادش��اهان قاجار با امام مس��قط در مورد مسئله بندرعباسي به چاپ رسيده كه در نوع خود قابل توجه
و كتاب بعدي حاوي تصوير اس��ناد س��فرنامه يكي از كارگزاران ايراني عصر ناصري به بوشهر و بندرعباس
است.
انتش��ار س��فرنامه «ميرزا نصراهلل اصفهاني» به بنادر جنوب در واقع مكمل اطالعات بومي است كه پيش
از اين تاكنون منتش��ر ش��ده اس��ت كه از آن جملهاند :دو س��فرنامه از جنوب  -مربوط به دوران محمدشاه
و ناصرالدين ش��اه قاجار( - )9و س��فرنامه محمدابراهي��م كازروني( )10و «تحوالت سياس��ي صفحات جنوبي
ايران»( )11اس��ت .دو سفرنامه نخست مربوط به س��الهاي  1256و  1307قمري و سفرنامه بعدي مربوط به
س��الهاي  1250تا  1264قمري و گزارش ديگر رويدادهاي سال  1338قمري را دربر گرفته است .سفرنامه
منتشر شده توسط آقاي «محمدعلي كريمزاده تبريزي» مربوط به سال  1298قمري است و در واقع تكميل
كننده اطالعات منتشر شده قبلي است.
اصل سفرنامه در  68صفحه به خط نستعليق شكسته نوشته شده است و در آغاز آن آمده است« :شرح
مس��افرت اين بنده درگاه خاليق اميدكاه ميرزا نصراهلل اصفهاني بر حس��ب امر جناب جاللتمآب اجل اكرم
افخ��م آقاي امينالس��لطان مدظله العالي بخطه فارس الي بندرعب��اس و مضافات و وقايع آنحدود در ئيالن
ئيل سنه .»1298
الزم به ذكر اس��ت كه در اواخر عصر ناصري از مهمترين مش��كالت مربوط به اداره بنادر و جزاير خليج
فارس ،چگونگي كنترل و نظارت و دريافت عوايد مالياتي گمرك و عوارض خروج و ورود كاال بود.
ناصرالدين ش��اه قاجار در س��ال  1298قمري درصدد ايجاد راه حلي براي پايان دادن به مس��ئله برآمد و
برنام��ه جديدي براي س��امان دادن به امور گمركي بنادر و جزاير خلي��ج فارس ارائه كرد )12(.طراح و مجري
اين برنامه جديد «آقا ابراهيم امينالسلطان» از نزديكان و مشاوران اصلي شاه بود .شاه ايران او را به سمت
وزي��ر دربار اعظم و خزانه گمرك منصوب كرد« .امينالس��لطان» درصدد احي��اي درآمدهاي گمرك براي
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دولت بود اما نميتوانست در مقابل ظلالسلطان اقدام مستقيمي انجام دهد زيرا هركسي را كه براي تصدي
گمرك جنوب ميفرس��تاد ظلالسلطان نميپذيرفت )13(.امينالسلطان پس از مشورت با شاه و جلب موافقت
او «حس��ينقلي خان نظامالس��لطنه مافي» را مأمور امور گمركي فارس و بنادر كرد« .اعتمادالسلطنه» از اين
رويداد به تش��كيل س��ازمان جديد تحت عنوان «حكومت بندرات فارس» ياد كرده اس��ت )14(.نظامالسلطنه
مافي در بخش��ي از خاطرات خود در اين مورد مينويس��د« :امينالس��لطان از آن حقهبازيهايي كه داش��ت
كتابچه مفصل لغوي نوش��ت و برد حضور ش��اه و سر او را با قيطان بست و مهر و الك كرد كه بعد از ورود
بن��ادر بخوان��م .كتابچهاي در تعليمات عاميانه به قدر فهم خودش ب��راي تكليف يوميه تا مراجعت به تهران
نوش��ت و فراميني به ظلالس��لطان و صاحب ديوان كه پيشكار فارس بود و حاكم كاشان صادر كرد .من در
اول برج دلو س��نه  1299تهران بيرون رفتم .با اين حالت باز به اس��م آن كه ش��ما يك نفر ميرزا الزم داريد
و ميرزانصراهلل اصفهاني كه س��ابق نويس��نده رحيمخان گمركجي بوده است از امور گمركي بصير است ،اين
ميرزا نصراهلل را كه طرف وثوق و لـلة اطفال خودش بود ،همراه من كرد .دانس��تم منظورش اين اس��ت كه
()15
راپرتچي داشته باشد؛ قبول كردم».
«ميرزانصراهلل اصفهاني» كه در خاطرات «نظام الس��لطنه مافي» به آن اش��اره شده نويسنده سفرنامهاي
است كه در اينجا به معرفي آن پرداخته ميشود« .ميرزانصراهلل اصفهاني» در اين مورد و در تأييد اطالعات
نظامالس��لطنه مينويس��د :در اواخر معامله ئيالن ئيل بعرض رس��يد كه اگر ش��خص اميني از جانب ديوان
ميم��ون اعلي مأم��ور بضبط گمركخانههاي خطه ف��ارس از دارالخالفه باهره الي بندرعباس ش��ود از روي
دق��ت و بصي��رت عمل آنح��دود را ضبط نمايد تفاوت كل��ي از جهة ديوان اعلي حاصل خواهد ش��د .جناب
موتمن السلطان سعدالملك را با كتابچه دستورالعمل مفصل مأمور و اين چاكر را نيز به اسم سر رشتهداري
گمرگخانههاي محروسه در خدمت جناب معظماليه مأمور و مخارج سفر را از اكل و شرب و عليق حيوان و
كرايه و مواجب نوكر نقد به خزانه مباركه محول فرموده دريافت گرديد».
«سفرنامه ميرزا نصراهلل اصفهاني» حاصل مسافرت او به اتفاق «نظامالسلطنه مافي» از طريق كاشان و
اصفهان و شيراز به بوشهر و پس از آن اعزام او به بندر لنگه و بندرعباس و دوبار مراجعت او به اين مناطق
است .سفرنامه شرح مختصري از مسير تهران به شيراز را دربر دارد و پس از آن به سفر بوشهر پرداخته شده
()17
است .توصيف بوشهر بسيار مختصر است و پس از آن نويسنده در ذكر «مسافرت بندر لنجه و بندرعباس»
به شرح مسافرت خود به اين دو بندر پرداخته است .توصيف او از بندر لنگه حاوي مطالبي است كه در ديگر
س��فرنامههاي نامبرده كمتر به چش��م ميخورد كه از آنجملهاند :اسامي تجار عمده لنگه ،توصيف عمارات و
ابنيه ،توضيح درباره تجارت مرواريد ،نحوه عملكرد حاكم بندر لنگه و ش��رح فعاليتهاي «حاج س��يدمحمد
مجتهد بحريني» از علماي شيعه آن ديار و اشاره به مبلغ ماليات ديواني و گمركي آن بندر است.
بخش بعدي او شرح مسافرت دريايي از طريق بندر لنگه به بندر عباس است و در توصيف اين بندر به
مطالب جالبي اش��اره دارد كه از آنجملهاند :اقدام براي س��اختن اسكله و برآورد هزينه احتمالي آن ،توصيف
ابنيه و عمارات مهم ،تركيب مذهبي ،بيماري زار و نحوه معالجه آن ،مشكالت زندگي در اين بندر و نحوه
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قرار و مدار اجاره گمركخانه.
پس از آن نويس��نده ش��رح كوتاهي از مراجعت دريايي خود از بندر عباس به بندر لنگه آورده كه در آن
توصيف حالت ش��خصياش در هنگام وقوع طوفاني دريايي قابل توجه اس��ت )19(.در اين بخش از س��فرنامه
نويسنده به بخشي از تاريخ لنگه پرداخته و از شيخ يوسف حاكم وقت آن بندر و مقاومت او در برابر پرداخت
درآمد گمركي و نحوه راضي كردن او پرداخته شده است )20(.تشريح بازگشت دريايي از بندر لنگه به بوشهر
و سپس دريافت حكم «نيابت حكومت بندرعباس» و صورت تلگراف آن و نحوه بازگشت به بندرعباس كه
با توصيف جالبي از نحوه اقامت در كشتي انگليسي است بخش بعدي سفرنامه را شامل ميشود )21(.نويسنده
در سفر بعدي خود به بندرعباس مسافرتي به ميناب و ئيالقات «كوه گنو» و «جزيره قشم» داشته كه حاوي
اطالعات جالب و مفيدي به ويژه درباره ميناب و قش��م در اين دوره اس��ت« )22(.ميرزانصراهلل اصفهاني» در
هنگام اقامت در بندرعباس به بيماري سختي دچار شده با كسب اجازه از «نظامالسلطنه مافي» از طريق دريا
به بوشهر مراجعت نموده است .در سفرنامه او اسامي آباديها و قراي بندرعباس و بندر لنگه و ميزان دريافت
ماليات گمركي آنها نيز ذكر شده است( )23كه در ديگر منابع بچشم نميخورد .نويسنده در پايان سفرنامه خود
ش��رحي نسبت ًا مفصل از نحوه استقرار نيروهاي قاجاري در بندر عباس طي سالهاي  1270تا  1272هجري
قمري آورده و در پايان متن معاهده «امام مسقط» در مورد اجاره بندرعباس را ذكر كرده است( )24كه با شرح
آن سفرنامه او به پايان ميرسد.
اگرچه نميتوان به طور كامل در اين مختصر به موضوع اهميت جايگاه اين سفرنامه در مطالعات مرتبط
با خليج فارس اش��اره نمود اما در يك نگاه كلي و با توجه به مش��كالتي كه در مقدمه اين مقاله به آن اشاره
شد ميتوان گفت كه انتشار اين سفرنامه گامي به جلو در تحقق انتشار منابع بومي در مطالعات خليج فارس
و تائيدي ديگر بر مس��ئله اس��تمرار حاكميت ايران بر بنادر و جزاير آن اس��ت و س��ند و مدرك تازهاي براي
اس��تفاده در تحقيقات تاريخي اين منطقه مهم محس��وب ميشود و از اين نظر بايد از ناشر مجموعه جناب
آقاي «محمدعلي كريمزاده تبريزي» سپاسگزار بود و اميدواريم كه مسئولين فرهنگي كشور موضوع «انتشار
مناب��ع بوم��ي» را جديتر از پيش دنبال كرده تا بتوان از اين راه در تس��هيل ام��ور مرتبط با تحقيقات خليج
فارس گامي موثر برداشت.
()18
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 )5براي آگاهي از فهرست اجمالي سلسله انتشارات آن بنگريد به :حبيبي و وثوقي ،بررسي تاريخي سياسي
و اجتماعي اسناد بندر عباس ،تهران ،بنياد ايرانشناسي ،1387 ،صص .83-84
 )6نگارنده به برخي از تحليلهاي نادرس��ت و غيرواقعي مورخين كمپاني هند ش��رقي اشاره كرده است:
براي آگاهي بيشتر بنگريد به :وثوقي ،محمدباقر ،شاه اسماعيل و اكبوكرك ،مجله تاريخ ،شماره يك ،سال
دوم ،1380 ،صص .283-291
 )7كريمزاده تبريزي ،محمدعلي ،اسناد و فرامين منتشر شده قاجاري از دوران فتحعليشاه قاجار ،لندن.1386 ،
 )8كريمزاده تبريزي ،محمدعلي ،اسناد متفرقه قديمي ،لندن ،انتشارات مستوفي.1386 ،
 )9دو سفرنامه از جنوب ايران ،به تصحيح و اهتمام سيد علي آل داوود ،تهران ،انتشارات اميركبير.1368 ،
 )10محمد ابراهيم كازروني ،تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس ،تحصيح و تحشيه منوچهر ستوده ،انتشارات
موسسه فرهنگي جهانگيري ،چاپخانه گيالن.1367 ،
 )11تح��والت سياس��ي صفحات جنوبي ايران ،به كوش��ش محمدباق��ر وثوقي ،تهران ،مركز اس��ناد تاريخ
ديپلماس��ي( .1381 ،اي��ن كتاب حاوي مجموعه گزارشهاي يمينالممال��ك كارگزار بنادر خليج فارس در
سال  1338قمري است).
 )12براي آگاهي بيشتر از جزئيات اين تحوالت بنگريد به :وثوقي ،محمدباقر ،تاريخ تحوالت خليج فارس
و ممالك همجوار ،تهران ،سمت ،1384 ،صص  475تا .480
 )13براي آگاهي بيشتر بنگريد به :حسينقلي خان نظامالسلطنه ،خاطرات ،به كوشش معصومه مافي ،منصوره
اتحاديه ،سيروس سعدونديان ،حميد رام پيشه ،تهران ،نشر تاريخ ايران ،1362 ،باب اول ،ص .99
 )14اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ،الماثر و االثار ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،انتشارات اساطير ،1367 ،ص .427
 )15خاطرات حسينقلي خان نظام السلطنه ،پيشين ،ص .99
 )16اسناد متفرقه قديمي ،پيشين ،صفحات  4و .5
 )17همانجا ،صفحات  9تا .16
 )18همانجا ،صفحات  16تا .24
 )19همانجا ،صفحات  24تا .27
 )20همانجا ،صفحات  27تا .30
 )21همانجا ،صفحات  31تا .35
 )22همانجا ،صفحات  35تا .42
 )24 /همانجا ،صفحات  60تا .66
 )23همانجا ،صفحات  43تا .48

