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Local historiography is a representation of the past on a local and regional 
scale 

 

Abstract 

Local historiography is a representation of the past on a local and regional 
scale. Such research is characterized by thematic, temporal, and spatial 
constraints, and this provides the basis for a detailed look at social history. 
On the other hand, living in the geographical environment of the research 
gives local historians the opportunity to study and record all the 
phenomena that are of interest to them. Sadid al-Saltanah Kababi is one 
of the local historians of Bushehr who has left important works about the 
history of Bushehr and the Persian Gulf.In this article, an attempt is made 
to study the history of Bushehr and the Persian Gulf in the historiography 
of Sadid al-Saltanah in a descriptive-analytical manner. The findings of the 
research show that Sadid al-Saltanah, despite being a Qajar statesman, 
has not limited himself to chronicle writing and reporting for the 

historiography of this region. 

Unlike the law-abiding secretaries and historians of the court of her 
predecessors and predecessors, 

she gave a detailed description and analysis 
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 سدید السلطنهبوشهر و خلیج فارس در تاریخ نگاری 

 1رضا قندهاری زاده

 2احمد کامرانی فر

 3سهیالترابی فارسانی

 چکیده

تاریخ نگاری محلی، بازنمایی گذشتتتدر مر مسیاح محلی ن مه سر ای ا تتتگ. نیوگی هون    ای 

ن این امر زمیهر جزئی نگری ن  ایهگونر، محدنمیگ بر لحاظ موضتتتو ی، زمانی ن مکانی ا تتتگ

سدن مر محیط جغرافیایی هون  ،  هرماخدن بر تاریخ اجدما ی را فرا م می آنرم. از  وی میگر زی

بر مورخین محلی این فرصگ را می م د کر بدوانهد  مر هدیده  ایی را کر مورم توجهشان ا گ را 

ابی یکی از تاریخ نگاران محلی برر تتی کرمه ن بر ت گ ن ضتت ط آن ا دان کههد.  تتدیدالستتل هر ک 

باشد کر آتار مهمی مرباره تاریخ بوشهر ن خلیج فارح از خوم بر جای گذاشدر ا گ. مر بوشهر می

تحلیلی، بر برر ی تاریخ بوشهر ن خلیج فارح مر -این مسالر  عی بر آن ا گ تا بر شیوه توصیفی

باشد کر نشان م هده این موضوع می تاریخ نگاری  دید السل هر هرماخدر شوم.  یافدر  ای هون  

ن ایع  تهها بر مه سر، این نگاریتاریخ برای بوم،  اجاری ایهکر منلدمرمی برخالف  تتدیدالستتل هر

سیگزارش ن نگاری شیان ا گ. ان نکرمه اکدفا نوی سانتاریخ ن برخالف مه  مرباری بگیرحسوق نوی

 گیریندیجر  لمی ن تحلیل ن تجزیر ن م یق توصیف ن تشریح بر خوم،  لف هیشین ن  ایحکومگ

 ا گ. زمه م گ نیز رخدام ا این از

 ناژگان کلیدی: تاریخ نگاری، بوشهر، خلیج فارح،  دیدالسل هر ک ابی
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 مسدمر

چهین گوید نگارنده، محمد لی هور حاج احمدخان، چون کارگزاران منلگ بر مرجر ای صرف نظر 

شمرمه ن مرنازه از بهامر ن جزایر خلیج فارح کرمه کر ناحیر ن یعر ر ا گویا خارج از خری ر ایران 

شدر ن   ب آن  مر تغافل، م ام گ این حدنم از  جهوب ممالک خوم را بدنن محافظ ن مرا ب گذا

صول آن میار کر خاص  مرکز بر نظر آمد، این ا گ کر بر خوم ناجب یافدم، اطال ات خوم را مر ا

ان، جمع ن ط ا گ، ن آن  ا را نزم خوم هریشان ماشدرایان مأموریگ مدعا  ر ن ا فار مدوالیر مر آن نسا

ل اح تدنین هوشتتانیده ن بر نظر انلیاا امور خوم ر تتانیده، شتتاید اند اه یابهد ن بیدار شتتوند ن توجر 

خوم را بدین صتتوبر مع وف  تتازند ن چون ا میگ بهدر  ا تتی بیشتتدر از نساط میگر بوم، ابددا بر 

 مری ن مر  تتال  1324توفیق ن  لیر تکالن. شتترنع آن مر  تتهر  اهللنگارش حال آن میار نموم. من

 (.1: 1363 ی ن چهارن زندگانیم ا گ ) دیدالسل هر ک ابی، 

سل هر ک ابی این زیر مدن کر می اچر کداب ارجمهد بهدر  اح ن خلیج فارح  اتر محمد لی  دیدال

شدر  شها بومه کر خ اب بر  ران حکومگ نگا بهدر  ا ی ا گ، فریام ا دراض بزرگ مرمی مرم آ

 14شمسی مر بغدام مدولد شد ن مر  1249ا گ، مر  ال  شده ا گ. ان فرزند  رتیپ احمد ک ابی

هدر  اح  1320مرمام  یافگ. نی هس از  تتتال  ا خدمات منلدی مر ب درنفات  ترین از برجستتت

شاه ن  ایر  ران مربار  اجار مورم  کارگزاران منلگ مر جهوب بومه ن بار ا از  وی مظفرالدین 

 تسدیر  رار گرفدر ا گ:

محمد خان امیر ههجر  تتدیدالستتل هر مر بهدرات فارح مشتتغول جان ن اری ن خدمگ  چون میرزا

گزاری ا گ، محض هاح حسوق ا الف ان بر ا  ای یک توب هالدو شمسر مار مرصع مر از ال سر 

صوص ما ا گ  رافراز فرمومیم کر زیهگ بر منش ا د ار ن  ان را مخلع ن بین االمائل ناال ران مخ

سدر  شهر ذی افدخار خوم مان شاه  اجار، فی  شد. مظفرالدین  شا با کر زایدا  لی ما  ق  ا ی ن کو

 (.29: 1363) دیدالسل هر ک ابی،  1318السعده  یچسان ئیل  هر 

صحیح  شور ن  ال ر فرانان زحمگ ت احمد ا دداری، از مورخان میگر جهوب ن خلیج فارح کر با 

مسدمر کداب بهدر  اح ن خلیج فارح  ن تحشتتتیر ن اندشتتتار آتار ان را بر  هده گرفدر ا تتتگ مر

برای کسی کر اندک تحسیسی مر یکی از مسائل خلیج فارح کرمه باشد، نان  دیدالسل هر »نویسد: می

سگ...  دید  فدام ن یک  ال زندگی خوم را مر خدمات میوانی، منلدی ن  شهاخدر نی بهدر  ا ی نا

بر خصوص جغرافیای تاریخی بهدر ا مسافرت  ای تحسیسی ن تد ع مر مسایل مخدلف خلیج فارح 

 (.21: 1363) دیدالسل هر ک ابی، « ن جزیره  ای آن بر  ر آنرم

شیخ   دالر امان جمعر بوشهری ن   دید، تحصیالت  دیمر خوم را نزم  ید جوام مجدهد یزمی ن 

ال میرزا حسین ا رمی ن حسین کهگانی، ن  لون جدید، از جملر جغرافیا ن  لم  یأت را از  ید جم

الدین ا دآبامی مر بوشهر فرا گرفگ ن مدتی نیز امیب هیشانری بر آموخدن شعر ن امبیات مشغول 

بومه ا تتگ چهان کر خوم شتتود مهدانر « نهانی»ن هی  از آن «  اری»شتتد. نان نیوه ان مر شتتعر 

 نویسد:می
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خلص یکی یکی از  ر تخلص نگارنده ا گ ن آن  ر تخلص )نهانی( بعد از این کر میدن ت«  اری»

سدان «  اری»از زنان  المر ا گ، تغییر مامه ن  شدر )یعهی بر هر(. خوانهدگان گمان نکههد کر تاب گذا

ا تتگ ن بهده بر هر ان. یسین بدانهد کر زمستتدان ا تتگ ن  رگاه آ ای میرزا محمدجوام امیر  مایون 

ص ضا کر انلین تاجر  شان جهاب آ ای محمدر امرکههده امدعر ایران نمایهده انل تهران ن برامر بزرگدر

 ستتدهد ن انالم جهاب حاج معین الدجار بوشتتهری باشتتهد، ن ومند، مر زمستتدان  م مر این ا تتارت، 

 (.41: 1362ان ) مان، ا گ کر مر کم تر شعری بر آن تخلص کرمه«  دید»بر هر بومن. ن میگر 

 ای مر  تتمگک ابی بر ملیل  شتتیاری، مانایی ن مر تتگ کاری ن  تتایر توانمهدی  ای شتتخصتتی، 

تذکره  یا تتتگ  فر، ر گر ن طرم محمد بن خلی هدرله مان م ی مر جهگ ن فدح ب هد فر مان مخدلفی 

، کارگزاری منلگ رن تتتیر مر بهدر لهگر، نکالگ )گذرنامر( خلیج فارح، کفالگ ن کارگزاری بهامر

کهستتتول گری رن تتتیر مر بهدر  اح ن معاننگ حکومگ بهامر جهوب ن حکومگ بهدر لهگر را بر 

شهگ  دای  بر   هده شی از آتار بازمانده ان کر تو ط نوه مخدری  مههدح  و شدر ا گ. بخ ما

شگاه تهران ا داا گرمیده ا گ،   ارتهد از:  بهدر  اح ن خلیج -1مرکز ا هام ن کدابخانر مرکزی مان

خوم ان ن جلد انل ن منن آن بر فارح )ا الن الهاح فی احوال بهدر  اح( کر جلد انل تو تتتط 

مشوش نامر کر جُهگی از شعر شا ران بر نیوه شا ران -2مد ا دداری مهدشر شده ا گ. کوش  اح

ش  احمد ا دداری مر مجلر برر ی کداب مرج گرمیده  شی از آن بر کو جهوب فارح ا گ ن بخ

مجمو ر الهوامر کر ان نیز ترجمر ن تألیف برخی از م الب تاریخی ن گرمآنری شتتتعر -3ا تتتگ. 

مجمو ر الظرایف جُهگ -4پ  تتهگی آن مر  هد اندشتتار یافدر ا تتگ. شتتا ران میگر ا تتگ کر چا

مغاص اللئالی ن -5میگری از شتتعر شتتا ران جهوب )کر این اتر نیز مر  هد مهدشتتر شتتده ا تتگ(. 

صد  ال  شمالی هیرامون خلیج فارح ن مریای  مان مر  مهاراللیالی کر تحگ  هوان  رزمین  ای 

ش  احمد ا دداری بر چاپ ر  مفاتیح االمب فی تاریخ العرب کر تاریخ -6یده ا گ. هی ، بر کو

شده ا گ.  شر  سمدی از آن مهد شور ای  ربی ا گ ن   المهاص فی احوال غوض ن -7هیدای  ک

 تتفرنامر  تتدید )الدد یق فی -8الغواص )صتتید مرنارید( کر مر زمان حیات  تتدید اندشتتار یافگ. 

ب گرمیده، بر  النه چهدیدن مسالر ن ر الر  یرال ریق( کر بر کوش  احمد ا دداری نارم بازار کدا

-5اصتت الحات کشتتدی -4لغات الری -3انزان چو -2احوال لهگر -1کر مهم ترین آن  ا شتتامل: 

شوم. بر ا اح گزارش تعلیق بر خوارج ن نوشدر  ای هراکهده میگر می-6تجارت خانر  ای بوشهر 

مجمو ر ای کر آ ای مههدح  تتدای  از طرف خاندان  تتدیدالستتل هر بر »زنده یام ایرج افشتتار 

کدابخانر ا دا فرمومه اند، جمعا   ارت ا گ از نوم ن ههج کداب ن ر الر خ ی ن  ر کداب چاهی از 

 عات فرمان ن حکم، خارجی ن ایرانی مربوط بر ایران ن  آتار  تتدید ن نوم ن من   عر نسشتتر  ای 

 (.28: 1362) مان، « ابالغ حسوق ن نشان منلگ  ای خارجی

این گهجیهر  ای  لمی، امبی ن تاریخی کر  لی رغم تالش بی شتتائ ر احمد ا دداری،  هوز  تتامانر 

م د کر  تتدید هون شتتگی بومه کر با شتتایستتدر ای نیافدر ن نیازمهد نیرای  میگری اند، نشتتان می

ی، مرا ب  مر چیز بومه ن  ر موضو ی را با م گ زیر نظر ماشدر ا گ ن مر هاره کهجکانی ن تیزبیه

آتار تاریخی، مونوگرافی  ا ن ر تتتالر  ای  لمی  -اگرچر ناهرنرمه–ای موارم با ذکر آمار ن ار ان 
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صر نمومه بر طوری کر  ر خوانهده ای می ش یر بر م العات مدرن معا تواند با اطمیهان آن را خوم را 

ن با بیهشتتی اندسامی آتار برجستتدر خوم را خلق ا تتدهام  ررا م د. ان  م چون مدفکری مدجدم  مورم

 نمومه ا گ.

 مر نظر  دیدالسل هر نخلیج فارح مسائل اجدما ی بوشهر

  آماب ازمناج ن  رن ی-1

 تتدیدالستتل هر با رنیکرمی آئین شتتها تتی ن م العر فر هگ  امر مر  یکی از نخستتدین م اح ی کر

یامماشتتگ  ای خوم آنرمه، چگونگی مرا تتم  سد ن ازمناج مر میان ا الی بوشتتهر ن بامیر نشتتیهان 

اطراف شهر ن آماب ن ر ون هیرامونی آن ا گ. ان بر  ان یک مرمن نگار حرفر ای کوشیده تا  مر 

 ج را کر مشا ده کرمه، بر طور م یق ن ذکر جزئیات رنایگ کهد.مرا م خوا دگاری،  سد ن ازمنا

بدایگ بلوغ را  ال چهارمه »نویسد: مرباره ن گ ازمناج، اندخاب  مسر ن چگونگی خوا دگاری می

شان بر چهارمه ر هد، بدناً نجر زفاف را تدارک کرمه،  پس مخدری را اندخاب  سران مانهد. چون ه

ان خوم گویهد. چون آرائشتتان مدفق شتتوم، مخدر را نزم هدر یا بزرگان کههد ن بر هدر ن مامر ن بزرگ

مخدر خوا تتتدگرا شتتتوند. چون مرجر   ول یافگ، میگر مامام ا تتتدمراراً بر خانر مخدر ترمم کهد ن 

 (.24: 1371) دیدالسل هر، « بر خانر مخدر فر ددخدمات هدر مخدر انجان م د ن تحف ن  دایا 

سد: ری  ا ن کار ا ن رفدار مامام میمرباره ر م ن ر ون خوا دگا ص احی گذرم، »نوی چون چهد 

شدری ن یک زنج کف  از خانر مامام بر خانر مخدر ب رند ن از آن   یک م گ ل اح ن یک حلسر انگ

شده سر فالن  شوند ن گویهد: مخدر فالن، گوش مهر ه سوب  سل هر، « رنز نامزم  م مح ) دیدال

هس از آن با شتتیریهی بر خانر »نویستتد: ر تتون  سد ایهچهین می(.  مچهین مرباره آماب ن 24: 1371

مخدر فر دهد، بعد ترتیب مجلس مر خانر مامام م هد. شیخ آن نس ر با من دان مامام م وت شوند ن 

شتتیخ مزبور من نفر از موتسین خوم بر خانر مخدر فر تتدامه ن مر حالدی کر مخدر با آرای  مر حجلر 

شیخ ن جالس ن من دان مخدر هیرامو شیههد ن نکالگ  شده ن  ریب مخدر ن ن ان گرفدر، موتسین نارم 

چهار بار تکرار کههد.  پس بر آ هگ نرمی، مخدر  -انعسام  سد را اجازه خوا هد، ن مران خوم را  ر

 «  گوید ن  مان بلر، اجازه شمرمه شوم...« بلر»

  نضعیگ بهداشدی-2

 ای افرام ایران ن بهدر بوشتتهر، چهان بوم کر خانر تت ک زندگی مرمن تا هی  از نرنم بر مدرنیدر بر 

معمولی ن ر یگ، فا د حمان بوم ن فسط معدنمی از رجال مدمول ن اشتتتراف، مر خانر  ای خوم 

شدهد.   ک زندگی نیز ال در طوری بوم کر کمدر خانوامه ای بی  از یک بار مر  صی ما صا حمان اخد

سل هر ک ابی مر یکی  ا یک تا من ماه می فدر، ن مر برخی از خانر سدهد بر حمان برنند.  دیدال توان

مر بوشهر، »از یامماشگ  ای خوم مرباره تعدام حمان  ای  مومی بوشهر ن صاح ان آن  ا نوشدر: 

حمان طال، حمان نمکی، حمان خان، حمان حاج محمدجعفر صفر، حمان   شگ حمان موجوم ا گ؛

شا. آب تمان  سن، حمان ملگ شیخ ح شکل ن  ه ری، حمان  شور ن از حیث ن طرز ن  این حمان  ا 
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مر   دن نظافگ، با ث شتیوع امراض  تاریر، ن مر کلیر بی ترتی ی مانهد اشتدراک صتحیح ن مریض

شدرک، ن چرکین بومن آب خزانر، م ل  ایر حمان  ای  یک خزیهر ن ا ا مال لهگ ن   یفر  ای م

نر تهها با ث  فونگ حمان  ا، بلکر  ایران ا گ.  وخگ آن  ا  رگین ن  ایر موام خ ی ر ا گ کر

اطراف مجانره ان  ا شتتتده ا تتتگ؛ بر  النه، بومن بیگ الخلوه ن نوره ک  خانر  ریب ف تتتای 

 (.25: 1371) دیدالسل هر، « باشدگرمخانر، موجب مزید  فونگ ف ا ن حمان  ا می

  مدر ر مخدلط-3

بهدر بوشتتهر تسری ا  مزمان با الستت هر  این ا تتگ کر نکدر جالب مر یامماشتتگ  ای رنزانر  تتدید

تا جهگ جهانی انل، مارای مدر تتر ای مخدلط برای مخدران ن هستتران ارامهر ن  انسالب مشتترنطر

شهر بوم. نی مر باب تاریخ تأ یس، مخل ن خرج مدر ر ن حسوق معلمان ن  مسیحیان  اکن این 

مر آن زبان انگلیسی ن  تأ یس شده ن 1907مدر ر ارامهر مر  هر »نویسد: میگر  زیهر  ای آن می

شوند. ما انر شوم. ما انر انگلیسی چهار رنهیر ا گ. فسرای ارامهر مجانا   ول میفار ی تدریس می

شوم، ن بسیر صرف مصارف مدر ر ارامهر کر مؤ س خان، بین ارامهر ن تسری ا ما ی چهل رنهیر می

خیره مارم... با مؤ تتس خان از  زار ن هانصتتد تومان نجر ذنماید. مدر تتر غیره توزیع ن جمع می

شاگرمان مر نهایگ نظافگ. خوا ر  شدر اطفال مخدر بومند ن مدر ر ن  مدر ر ارامهر بازمید کرمه، بی

میرزا احمدخان، معلمر فار تتی ن خوا ر زن مکدور تُرن )هزشتتک  رندیهر بوشتتهر( معلمر انگلیستتی 

 (.105-101: 1371) دیدالسل هر، « بومند

 بزرگان ن معاریف -4

سل هر شرنع می 1896/ آگو گ  1314ن دی کر  فرش را مر ربیع االنل   دیدال شهر  کهد، از بو

اخدصاص  مامه ا گ. بها بر  ول « مراحوال ا یان ن معاریف ن بزرگان بوشهر ن من دان» فصلی را 

کهد، بر صورت انفرامی ن یا گرن ی افرامی بر خومش، ن دی  فرش بر مشهد را ا الن ن آشکار می

سانی کر معموالً از ط سات باالی میدار ان می صیف آنها هرماخدر ا گ. ک آمدند ن ان بر معرفی ن تو

 ای کهسولگری جامعر آن رنز  سدهد. تجار، رنحانیون، کارگزاران حکومدی، بزرگان  امات، مهشی

 ا اطال ات بستتیار خوبی راجع بر ترکیب جمعیدی شتتهر، موضتتوع مهاجرت،  ا... این توصتتیف

شرح مراتب لرنح صیل ن  شیعر یا  هی( ن نیز محل تح صولی( مذ ب )  ای فکری، )اخ اری  ن ا

توان  ا میم د. با تحلیل این مامها تتدامی طالب ن  لما ن نیز نضتتعیگ کهونی آنها بر م تتگ می

شها ی»اطال ات  صیگ  صفحر انل  فرنامر : « شخ سیاری بر م گ آنرم. یک نمونر مر  مان  ب

شرف بر بوشهر آمده ن حاج  ید محمد »  لی از ا ل به هان ن از زمره  لما ن  الها گ از نجف ا

صدراال الن را مر خانر مارم. خانر  ص یر حاج  ید  لیمان  سجد ملک الدجار نماز گذارم.  مر م

شان مو وبر ملک الدجار ا گ سکونر  سل هر، «)م (  یک مورم میگر راجع بر تغییر 1، 1362 دیدال

صرشی»مذ ب مر بوشهر  شان مر طریسر ا ل  هگ ن جما گ بومهخ نا اند ن میرگا ی خان ن  الیر 

شیع مر آمده اند شوم کر بر طریسر ت سل هر، «)ن شر یابی نحلر فکری 2، 1362 دیدال ( یا مر مورم ری

حاج شیخ احمد از  لما ن مر طریسر  اخ اریین ن بسیار هیرن صامق ن  موی حاج »خوانیم: افرام می

شهد ن  ر برامرند...شیخ محمد اما صفور با شیخ خلف ن از خانوام آل   « ن جمعر ن مامام مرحون 
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 ا از احمدخان مریابیگی حاکم بوشهر ترین توصیف( شاید یکی از جالب8، 1362) دیدالسل هر، 

اصلیگ ایشان از آذربایجان، لیکن  اکن مارالخالفر.  هشان از اربعین تجانز کهد. معرنف بر »باشد. 

ن بر بوشهر آمده ا گ. تهی م گ بوم مال ن مکهگ ایشان 1883ق/ 1301گی  سدهد مر  ال غالم ار

« زیامه ن ما ی بیشدر از منیسگ تومان مخارج  بوم. یک م دگاه خانر مر خارج شهر بها کرمه اند.

سل هر،  صیگ12، 1362) دیدال شخ شهر، ( بعد از  لما ن کارگزاران،  صحر بو  ایی م ل حافظ ال

شا هشا ی، مهشی کهسولگری فرانسر، رئیس هسگ، بع ی از تجار  رشهاح ن خالصر  مهشی بانک

مانیم تاریخ را مرمان رنزگار بر شکلی کلیر نخ گان بوشهر را بر توصیف نشسدر ا گ. چهان کر می

  ازند ن این کداب توجه  را بر شها ایی ن هرماخدن بر این مرمان مع وف کرمه ا گ.می

 مر نظر  دیدالسل هر انگلیسی  امارگری ا دعمسائل  یا ی ن 

  م آنها ا دعماری ا داف ن فارح مر خلیج بیگانگان ح ور ا میگ بر  دید  ای نوشدر بیشدر مر

 کر فارح خلیج مر  اانگلیسی ح ور ا گ. شده اشاره غیرمسدسیم  م بصورت ن مسدسیم بصورت

شدر ا گ امامر  مچهان ان رنزگار تا ن آغاز صفوی   اح شاه از زمان  ابددا مر کر ح ور این .ما

ایران  جهوب مر نفگ کشتتف زمان از بوم تجاری انحصتتارات امدیاز ن گرفدن ن برماری بهره برای

 .کهدمی ای خومنمایی نیوه بشکل نیز  دید آتار مر ملیل  مین بر ن شد ترهررنگ

ها ن فارح خلیج مر انگلیس نفگ  ایکمپانی ح تتتور  بویوه مه سر، بومی مرمن با برخورم آن

ضی اجارة مالکیگ ن  ر بر لر ا ن  ابخدیاری سل هر مر ارا سجد لیمان ) دیدال : 1371 ک ابی، م

 ا دعماری،  ایحکومگ ن   مانی منلگ مسابل مر ایران مریایی نیرنی ضعف  مچهین(، 157-164

سل هر  دید کر بومند  واملی شگ آن بر را ال ضوع تأتیر ن ا میگ بدلیل کر ما  حیات مر اخیر مو

 ن  لمی تحلیل بر م تتگ ماجرا، این از ان  اینگرانی مل نیز ن فارح خلیج ا دصتتامی -  تتیا تتی

 .نکهد اتکا صرف نگاری تاریخ بر ن بزند رنابط این  لل کشف ن موضوع ناگشایی

 بر برای منره، آن مر  یمگ انرژی ارزان این ا میگ را نفگ بر  اارنهایی توجر افزای   لگ ان

شین مرآنرمن گرمش صهعدیما سدر ارنها  ای   مر خلیج را آنها جوییبرتری ن نفوذ افزای  ن مان

 اندازی م گ ن نفوذ بر  مچهین کرمه ا گ. ان مسایسر  وئز کانال مر  اانگلیسی ح ور با فارح

شغول گوامر کر بهدر بر بریدانیا شر تهیة م سدان مرزی حدنم تعیین ن نس  این کرمن برای جدا بلوچ

 نیز را ایرانی برمار نسشر الزحمة حق حدی ایران، منلگ مرکزی کر موضوع این ن ایران خاک از بهدر

شر  زیهة از خوم مسداری جیب از  دید هدر ایهکر تا کرمه تلسی ا میگا بی ر آن ندامه ن  برمارینس

 (.301) مان: م د می  رار  رزن  مورم را  یا گ ن این اشاره نیز ا گ، هرماخدر را

 بدان بار ا فارح خلیج  ایر هون هدگان ن ا دداری احمد کر  مانگونر  هی   ال صد مر  مان

 کوچک ن تهب ن بزرگ تهب جزیرة  تتر بر ایران مالکیگ مورم مهمی مر  تتهد اند،کرمه اشتتاره

 ن نداشدر جزایر این بر حاکمیدی ایهکر  یچ گونر بر م هی جزیره این شیود نامة شهامت ن ابومو ی

 نامر شهامت مسئلر،  دید ا میگ ا گ. بدلیل شده ارائر مانهد،می ایران تابع حکومگ را خوم آنها

 آنرمه گرفدر، ا راب مشایخ از ان هدر را نامر شهامت بر ایهکر تأکید با الظرایف مجمو ر کداب مر را
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 ن ماشدر نگر را  لم شعور م د؛ بلکرنمی شعار نیسگ؛   حی نگر  دید موارم، گونر این ا گ. مر

 مر نگارش مدرن نگاران تاریخ کر مانیمکهد. میمی برر ی را  ا لمی نا عیگ بصورت ن موشکافانر

 بر کر رنممی اندظار آنان از کم یا م تتگ م هدمی انجان کار  تتر اجدما ی ن  تتیا تتی ایتاریخر

 (:16: 1386)احمدی، کر با این  ر کار مر ارت اط  سدهد  م هد ها خ  اییهر  

 کههد؛می تشریح را ن ایع آن ن چگونگی گویهدمی باز اند، مامه رنی کر را ن ایعی برخی -1

 م هد؛ توضیح را ن ایع  لگ کر کوشهدمی برخی -2

 اند. شده مهجر ندایجی چر بر آن ن ایع کر کههد رنشن تا کههدمی تالش  م موارمی مر-3

 شدن م رح ملیل م د. نیمی ها خ  ر هر    ر بر رنممی اندظار ان از کر گونر  مان نیز  دید

 مسدعمره مر  درت انگلسدان ن نفوذ افزای  را - اجار  صر مر مزبور جزیرة مالکیگ  ر-ام ا  این

سیر مر را گمهان این جزایر ن فارح خلیج تا ماندمی  هد اش، سدان تجارت م  امل  ن مامه  رار انگل

 حاکمیگ ضتتعف را آن میگر از مالیل یکی شتتوم. نی انگلستتدان بر مدعدم  رارمام ای ناگذاری

 فارح مر خلیج را بیگانگان ح ور زمیهة کر ماندمی  اجار حکومگ مر انا ط  اجار حکان مرکزی

 کرمند. فرا م

  تتل ر طل انة ن خشتتن  تتویة برخورم با مر خوم رنزگار اجدما ی تحوالت کشتتاش مر ک ابی

خلیج فارح  ن جهوب مر کر ایران مر ا تتدعماری  ایمداخلر  درت مشتتا دة ن غرب بورژنازی

سدرمه ن تر یهی سا ات نوجویانر ن  ایگرای  بر توجر با بوم، ترگ  ن شعور ن من دانرمیهن اح

 م د. نینشتتان می ناکه  آن بر ن تابدبرنمی را انگلستتدان بویوه مخالگ بیگانگان، ملی، آگا ی

سائل مورم نیز مر را ایران مرکزی حکومگ بی تفانتی  مچهین  بام بر فارح، خلیج حیاتی ن مهم م

 نا عی آتار ارزش گمان ما بر اجدما ی - تاریخی مالحظات این از نظر صتترف گیرم. امامی اندسام

  ا نوشدر این ناخومآگاه مر کر ا گ یی طرفانر بی  یا ی ظا راً -اماری  ایکجی م ن  دید مر

 بی ن خیالی بی ن  امداخالت خارجی شا د نزمیک از ا گ  اجاری منلدمرمی کر نهفدر ا گ. ان

ن  یافدر فرصگ کر جا  ر بومه، مملکگ آبرنی ن  رض ن بامرفدن مال بر ن مرکزی منلگ  رضگی

 (.323: 1392 بخشیان، ا گ )رنح نیشی زمه مها  گ،  ر بر ن کرمه ر ا را  لم  هان ا گ، توانسدر

شان ن ا گ موضوع بیانگر این بخوبی بوشهر، مر )بالیوز( بریدانیانمایهده   ایگزارش  کر م دمی ن

شدر گفدار صراحگ از آنها  را رفدار  دید ن ا مال آنها جا و ان ن بومه بیمهاک  دید  ای ن نو

 نویسد:می خوم  ایگزارش مر نمایهدة بریدانیا کاکس نمونر بعهوان ؛ اند گرفدر تحگ نظر

 با کر نماید می گرمید... چهین نارم بوشهر انت چهارن رنز مر رن یر کهسول نایب بالیف، مو یو

شهر، بر نرنم سدین ا دان بو سل هر، اش،  دیمی  وامار از م وت ان نخ سولی  دیدال  نمایهدة که

شهر بر بهدر  اح مر رن یر شد... بو  مر ا گ  رار ایهکر بر مال گرمیده مریافگ اکهون اخ اری با

 (.116: 1386گرمم )کاکس،  مهظور رن یر کمیسیونر نایب بعهوان ایران یر،کمیسیون ترک
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 نیاز ن ماشدر شمول جهان نگا ی ا دعماری انگلیس،  ای یا گ افشای ن تحلیل مر  دید اگرچر

سی ا مال ن بازار ای جدید  وخگ، بر صر  هد، مر را  اانگلی  گذراند؛می از نظر فارح خلیج ن م

س گ اما ضو ات بر ن سگ؛ بی نیز جزئی مو سی مخالگ نمونر، بعهوان تفانت نی  امارة مر را  اانگلی

 م:گیرمی اندسام بام بر گونرنمانده این  هههان نیز بخشیان رنح نظر از کر بهدر  اح شهرماری

سولگری م دور ط ق بهدر  اح، حکومة نایب نظان، شجاع احمدشاه،  ل هگ اناخر  انگلیس، کون

 اجرا مو ع بر شهری  وارض نان ن بر رار ذیل تعرفر ن شد تأ یس بهدر  اح مر ییبلدیر امارة

 حکومگ نجر  یچ بر نمومه، تأ یس خارجر ا ددار نفوذ تحگ کر ییبلدیر امارة حسیسداًشد.  گذاشدر

 انگلیس گریکونسول تو ط مصارف از بعد آن  واید نداشدر، آن امور بر مداخلر مر  درتی ملگ ن

 (.541: 1342ک ابی،   دیدالسل هر... )بومه هسولخانرک م یع بلدیر رئیس گزارمه، نمیعر بانک مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1299 
طنه

سل
د ال

دی
 س

ی
گار

خ ن
اری

ر ت
س د

فار
ج 

خلی
 و 

هر
وش

ب
 

 

 ندیجر گیری

کر بر مسائل اجدما ی بوشهر ن خلیج فارح هرماخدر شده ا گ،  دیدالسل هر  مر بخ  انل مسالر

کهد. ان با نگا ی نگاه صرفاً توصیفی ماشدر ا گ ن از  رگونر ارزش گذاری ن نسد  هگ اجدهاب می

صرفا م گ بر توصیف خشک ن بی طرفانر تالش کرمه تا مر حد ظرفیگ فکری خوم ن زمانر اش، 

 ای ان  مدالنر ا تتگ ن ش گذاری بگریزم. مر بع تتی موا ع نیز توصتتیفزمه ن از مانری ن ارز

 باشد.می« مشا ده مشارکدی» توان گفگ رنش  دیدالسل هر مر این گزارش  امی

شوم، نگاه تجدم گرایانر  دیدالسل هر بر خوبی مر بخ  منن مسالر کر بر مسائل  یا ی هرماخدر می

بر  را مهمی تأتیر کمکم خوم، نا تتازنارگی تمان با گطل انة مشتترنطیاصتتالح نمایان ا تتگ. جه  

شرنطر نخ گان ایدئولوژی مر آن را بازتاب کر نهام برجای ایرانی جامعة بیهیجهان ن فر هگ  بر م

شهی سل هر توانمی رن شا ده کرم.  دیدال  شمارنخ گان انگشگ این از یکی ترمید بدنن ک ابی، م

 مامه   ور خوم ذ ن مرننی صافی از را  ااین اندیشر مجمو ر  وشیاری ن آگا ی با کر ا گ ایران

 کرمه ا گ.  مه  ق بومی با شرایط را آنها ن
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 مهابع

 (، ر الر تاریخ، چاپ منن، تهران: نشر مرکز.1386احمدی، بابک، )

خلیج فارح یی برای ت گ مر تاریخ، مجمو ر مساالت مرنارید (، ام انامر1392رنح بخشتتتیان، ع، )

 مر بزرگداشگ احکد ا دداری، بر ا دمان می م کریمی، تهران: نسخر.

(، بهدر   اح ن خلیج فارح، تصحیح، مسدمر ن تحشیر، احمد ا دداری، چاپ 1342 دیدالسل هر، )

 انل، تهران: کدابخانر ابن  یها.

صحیح1362، )-------- سل هر؛ الدد یق فی  یر ال ریق، بر ت ن تحشیر احمد  (،  فرنامر  دیدال

 ا دداری. تهران: اندشارات بههشر. چاپ منن.

بر 1363، )-------- دداری،  سدمر: احمد ا  هدر  اح، تصتتتحیح ن م هاح فی احوال ب (، ا الن ال

 کوش :  لی  دای . تهران: جهان کداب.

(،  رزمین  ای شمالی هیرامون خلیج فارح ن مریای  مان مر صد  ال هی ، 1371، )--------

 ا دخراج ن تهظیم ن تحشیر ن تعلیسات، احمد ا دداری، تهران: جهان معاصر.

(، مشتترنطیگ جهوب ایران بر گزارش بالیوز بریدانیا مر بوشتتهر، ترجمر 1386کاکس،  تترهر تتی، )

 حسن زنگهر، بوشهر: بهیام ایرانشها ی.

 

 


