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چکيده

نسخة خطي احواالت جزيرة بحرين پيرامون مسائل
خليجفارس بويژه وضعيت بحرين در سالهاي آغازين سلطنت
ناصرالدين شاه در سال  1268هجري قمري است که
دربرگيرندة دادههاي تاريخي تازهيي ميباشد .نويسندة رساله
ناشناس ولي به مسائل خليجفارس آگاه است .اين نسخة
منحصر بفرد متعلق به کتابخانة علياصغر مهدوي بوده و در
فحواي يک مجموعه کتابت شده است .نوشتار پيشرو در پي
آن است تا با تصحيح اثر ياد شده ،متن آن را زنده نگاه داشته
و براي استفادة پژوهشگران ،بويژه متخصصان دورة قاجاريه،
آن را بهاشتراک بگذارد.
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کليدواژگان

خليجفارس؛ قاجاريه؛ بحرين؛ دورة ناصري؛ کتابخانة
علياصغر مهدوي

مقدمه

از دورة قاجاريه و بويژه عصر ناصري ،گونهيي از دستنويسه ا
برجاي مانده که به انگيزة نوشتن گزارش تحرير شده است.
اغلب اين گزارشها «برحسب امر» شاه و گاهي نيز «به سفارش»
يا «به جهت» صدر اعظم يا فرد ديگري که معمو ًال در متن،
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انجامه و يا ديباچة نسخه از او ياد ميشود ،کتابت ميشده است.
مخاطب اين گزارشها نه مردم که شخص سفارش دهنده بود.
خاستگاه نويسندگان گزارشها بيشتر طبقات فرادست و نخبة
جامعه بود كه معمو ًال داراي مناصب سياسي ،نظامي ،درباري
و ديواني بودند .ساختار عمومي اين دستنوشتهها نيز بگونهيي
است که نويسنده پس از تحميديه در برگ ديباچة نسخه ،به
بيان انگيزة خود ميپردازد و در ادامه ،يک وضعيت را توصيف
نموده و در انجام ،پيشنهادهايي ارائه ميدهد.
«احواالت جزيرة بحرين» يکي از ايندست گزارشهاست
که چنانکه از انجامة نسخه برميآيد ،در سال  1268ﻫ.ق
تحرير شده است .بنظر ميرسد مخاطب يا بعبارتي روي سخن
نويسنده ،ناصرالدينشاه (ف1313 .ﻫ.ق) و صدراعظم وقت
او حاجي ميرزا آقاسي است .متن سمتوسويي راهبردي و
نظامي دارد و انگيزة دروني کاتب که همانا برقراري و ايجاد
نيروي دريايي قدرتمند براي حفظ و تداوم حاکميت ايران
بر جزاير و مرزهاي دريايياش است که در آن زمان ناامن
شده بود.
نويسنده ،دوراني از تاريخ خليجفارس را روايت ميکند
که بحرين مدت ده سالي در تصرف شيخ محمد بن خليفه
بود .متن در مورد چگونگي قدرتگرفتن وي در بحرين و
کشمکشهايي که بين او و برادر و برادرزادگان صورت گرفته،
آگاهيهاي تازهيي ارائه ميدهد.
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بخشبندي محتواي نسخه

نسخه در دو بخش سامان يافته است :نويسنده در بخش
نخست با عبارت «العبد مأمور و المأمور معذور» وارد تنة اصلي
گزارش ميشود .در اين بخش از وضعيت بحرين و ديگر جزاير
خليجفارس ياد شده و داليلي نيز در اثبات مالکيت ايران بر
اين جزيره اقامه ميشود .محور گزارش در اين بخش ،پس
از توصيف وضعيت جغرافيايي و سياسي بحرين ،بگونهيي
راهبردي ،راه استيالي دوبارة آن را نشان ميدهد .در فصل
ديگر نيز از بخش ياد شده به «مال و مداخل بحرين» توجه
نشان داده ميشود .از دادههاي ارائه شده در اين بخش بنظر
ميرسد که نويسنده ،فردي آگاه به مسائل منطقه و همچنين
داراي پيشينهيي نظامي بوده است .زيرا ضمن ترسيم نقشة راه
در بازپسگيري نظامي ،بهجزئيات طرح و نيز ابزارها و ادوات
آن اشاره ميکند.
بخش دوم متن ،گزارش مستقل ديگري است که ارتباطي
با بخش آغازين آن ندارد .در اين بخش ،نويسنده از حکمي ياد
ميکند که طي آن از سوي حاجي ميرزا آقاسي براي تحقيق
و جستجو در مورد يکي از تاجران ايراني که با هند دادوستد
ميکرده ،مأموريت مييابد.
ويژگيهاي نسخهشناسي

متن حاضر برگرفته از مجموعهيي است که متعلق به
کتابخانة زندهياد استاد اصغر مهدوي ميباشد .اين نسخه با
شمارة  146حفاظت و نگهداري ميشود .رساله با خط شکسته
نستعليق يازده سطري در کاغذ الوان فرنگي تحرير شده است.
ذيل برخي کاغذها با مهر برجستهيي با اثر  BATHتمايز
يافته است .تمامي اوراق جدولکشي و سطربندي شده است.
تمامي برگها از طريق رکابه به يکديگر ارتباط يافته است .يک
صفحهشمار عددي نيز در صدر چپ برگ وجود دارد.
شيوة تصحيح

تصحيح حاضر به شيوهيي قياسي و براساس تنها نسخة
در دسترس و شناختهشده سامان يافتهاست .تمامي واژههاي
خاص ،آيات ،اشعار ...با منابع همطراز و مستند شدهاند.
برخي از منابع در پانوشت نشان داده شده است .در متن

پايان هر برگ نسخه با ذکر شمارة برگ و نماد ( :aرو) و پشت
( :bپشت) نشان داده شده است تا قابليت جستجو بهسهولت
انجام پذيرد .ضبط برخي از واژهها با رسمالخط اصلي نسخه
حفظ شدند :فائيز( /پاييز) برخي ضبطها نيز مانند :سکني و
بوقچه تغيير کردهاند :سکنا و بُقچه.
در انجام نيز نمايهيي مشتمل بر جايها ،نامها ،وزنها و
مقدارها ،اصطالحات ديواني و اداري ،اصطالحات دريايي و
نظامي آمده است.
متن

«بسم اهلل الرحمن الرحيم»
احواالت جزيره بحرين

الملک ،مجري ال ُفلک را
حمد و سپاس حضرت مالک ُ
صفات جالليه
معرفت
بحرين
سزاوار است ،که نُه فُلکِ فلک در
ِ
ِ
ِ
و جمالية او  -تعاليشأنه  -حبابآسا ،متحير و سرگردان و مانند
غوّاصان که بطلب مرواريد غلطان فرورفته بدريا و تهيدست
عمماقبل.
برآمده ،واله و حيران ،و نِ َ
ز غ ّواصان اين بحر فلکُ ،فلک برآمد غلغل سبحان ذي
الملک]1b.f [1
وجود تالي
و صلوات و تسليمات بر حضرت صادر اول که با ِ
معرفت صفاتش
بودن واجب الوجود ،به اظها ِر عجز از ادراک
ِ
ِ
معرفت کما قال -صلي اهلل عليه و آله:
اعتصام الوري بمعرفت کعجز الواصفون عن صفتـک
حـق مـعرفتک
تُب علــينا فانــنا بـشر ماعرفـناک ّ

2

عم ّ
مکرم او  -صلي اهلل عليه و
و بر ابن ّ
معظم و اهل بيت ّ
عليهم و سلّم.

 .1براي آگاهي بيشتر ر.ک :حکمت.329 :1386 ،
 .2براي آگاهي بيشتر ر.ك :علي ابن ابيطالب ( 37 :1376 ،به ابوعلي سينا و
اشخاص ديگر نيز نسبت داده شده است).
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ا ّما بعد ،به حکم « العبدمأمور و المأمور معذور» معروض
رأي واقفان حضور ميدارد؛
در باب جزيرة بحرين
جزيرهيي است معمور و آباد ،معدن مرواريد گلي ،هر ساله
در وقت معين جماعت غوّاص بهغوص از دريا بيرون ميآورند
و موسم غوص دو وقت است :تابستان و فائيز به قدر يکصد نفر
تاجر آنجا سکنا دارند که معاملة مرواريد و ساير اجناس[]2a .f
تجارتي مينمايند.
جزيرهيي است بسيار معمور و به هرجا نزديک .سيصد و
شصت قريه توابع و لواحق دارد .مرواريد آنجا از کثرت خوبي
و وفور به مُلک هندوستان و روم و ايران هرساله کلي ميرود
و در اينکه جزيرة مذکوره جزو ممالک محروسة ايران بوده،
شکي و شبهتي نيست .اينمعني اظهر من الشمس و احدي
از ساير دول منکر نميباشد ،چنانکه بهانه و جواب حضرات
اعراب عتّوب 1به هرکس در خيال تسخير بحرين داشته اين
بوده که مال ايران است.
شاهد بر مدّعا اوقاتي که صيد سعيدخان -امام مسقط -به
تسخير بحرين رفته بوده ،بههمين جواب اعراب او را ُمجاب و
2
ساکت نموده بودند.

صاحبنامي در ابوشهر باليوز بوده ،طرفين هر يک آدمي نزد
مدعا خواسته بودند.
او روانه ،نوشته نگاشته ،تصديق حقيقت ّ
مومياليه جواب هر يک نوشته:
«جزيرة بحرين جزو مملکت ايران است ،وضع تغيير ندارد».
تصديق او موجب تفريق و سکوت عباسپاشا گرديده،
نتوانست بقاعدة دولتي نزاعي نمايد .چشم از تسخير پوشيده،
مطالبة اخراجات نموده ،موازي چهار هزار ريال فرانسه که
عبارت از مبلغ يک هزار و هشتصد تومان رايج خزانة عامره
باشد ،گرفته مراجعت کرد.
و چون شيخ عبداهلل بن احمد 5که تا سنة 1258جزيرة
بحرين را در تصرف داشت ،در سنة مذکوره فيمابين او و
بنياعمام او []3aکه محمد بن خليفه 6و علي برادرش باشد،
نزاع و فسادي واقع شده بود و شيخ عبداهلل غالب آمده،
مومياليها را از بحرين اخراج کرده ،آنها هم پناه به طايفة
اعراب که در جزيرة کيس و شيخ تغلب سکني دارند ،برده
و عمدة آن طايفه بنطريف است و در باطن عداوتي با شيخ
عبداهلل داشته ،لهذا در ورود بنياعمام او را غنيمت شمرده،
آنها را دستآويز اظهار عداوت باطني خود ساخته حمايت
نموده ،چند فروند بغله و کشتي با جمعيت برداشته بر سر
جزيرة بحرين رفتند .شيخ عبداهلل تاب مقاومت و قوة استقامت
در خود نديده ،فرار اختيار نموده ،محمد بن خليفه جزيره را با
دولت شيخ عبداهلل بهحيطةتصرف درآورده ،ساکن شد .حال
مدت ده سال است بحرين در تصرف اوست.

ايامي هم که ملک حجاز در تصرف محمدعلي پاشاي والي
مصري بود ،قشون و جمعيت زياد فرستاد ،رياض و لحسا
و قطيف را تصرف کردند ،خيال به تسخير جزيرة بحرين
3
نمود و آن اوقات در تصرف شيخ عبداهلل بن احمد عتّوبي
بود ،باز جواب به عباسپاشاي سرعسکر[ ]2bدادند که اين
جزيره مال دولت عجم است ،چگونه به تصرف شما ميدهيم؟
4
گفتگوي زيادي در ميانه شد .باألخره قرار به تصديق باليوز
دولت انگليس -که در ابوشهر بود -داده بودند و آن زمان بدين

و در ايام حکومت مرحوم ميرزا نبيخان 7شيخ عبداهلل با
دو نفر از ولدان خود آمدند بندر ابوشهر ،مدت چهل پنجاه روز

 .1از طوايف خليجفارس است (براي آگاهي بيشتر ر.ک :حسيني فسايي:1382 ،
.)1/753
 .2براي تفصيل اين ماجرا (ر.ک :همان.)1/703 :
 .3براي آگاهي بيشتر ر.ک :همان.2/1264 :
 .4منظور کرنيل پيلي است که در تاريخ ياد شده باليوز بوشهر بوده است
(براي آگاهي بيشتر ر.ک :قائم مقامي .)66 :1341 ،در برخي از متون « باليور»
ضبط شده که صحيح نيست؛ براي نمونه ر.ک :علوي شيرازي.232 :1363 ،

 .5دورة حکومت شيخ عبداهلل بن احمد بن سلمان از  1245تا  1258ﻫ.ق بوده
است (براي آگاهي بيشتر ر.ک :قائم مقامي.)87 :1341 ،
 .6وي حاکم بندر لنگه بوده است (براي آگاهي بيشتر ر.ک :سپهر.)2/384 :1386 ،
 .7ميرزا نبيخان قزويني ،امير ديوان والي فارس و پدر ميرزا حسين خان
سپهساالر ،يحييخان مشير الدوله و عالء الملك بود (براي آگاهي بيشتر ر.ك:
حسيني فسايي 839 :1382 ،و .)1/847

[استمداد شيخ عبداهلل و فرزندانش از حکومت مرکزي
براي بازپسگيري بحرين]
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توقف کرده و استدعاي او از امناي[ ]3bدولت قاهره اين بود که
جهاز و کشتي نميخواهم ،خود بقدر ضرورت دارم .پانصد نفر
سرباز پادشاهي ميخواهم ،برهنهپا بروم بحرين را تصرف کنم.
دو پسر خود را گرو ميدهم در شيراز نگاه دارند و هرساله سالي
چهل هزار ريال فرانسه که عبارت از نود هزار تومان رايج خزانة
عامره باشد ميدهم .عريضه مبني بر اينمعني به مرحوم ميرزا
نبيخان نوشت .جواب رسيد که مطلب ترا خدمت امناي دولت
روزافزون عرض کردهام .تأمل نماييد تا جواب از دارالخالفه
برسد .وصول جواب بطول انجاميد و در اين بين ،ديگران در
جزو او را خائف و ترسان از دولت ايران نمودند .آنهم مأيوس
گرديده ،مراجعت به بندر چارک که منجمله بنادر محروسة
فارس است و بعد از فرار از بحرين چندي آنجا را مسکن خود
قرار داده بود ،کرد و بعد از آن فوت شد.
ايام حکومت عاليجاه حسينخان در فارس يعني اوقاتي
که مشاراليه بجهت انجام مهام خود به دار الخالفه[ ]4aآمده
بود ،ولدان شيخ عبداهلل مذکور آمدند ابوشهر و باز استدعاي
اعانت و امداد از اولياي دولت خداداد داشتند که قشون
پادشاهي بهايشان بدهند ،بروند بحرين را از تصرف محمدبن
خليفه بيرون آورند ،گرو بدهند و سالي يکصدهزار تومان به
خزانة عامره رسانند .چند روزي در ابوشهر توقف کردند ،ديدند
احدي بهعرض آنها نميرسد ،مأيوس شده ،مراجعت کردند.
و در سال گذشته درب خانة فيصل بن ترکي -امام نجد-
رفتند .از او امداد خواستند که بحرين را بگيرد ،به تصرف
آنها دهد .فيصل قبول کرده آنها را با جمعيت برداشته ،بر
سر بحرين آمده ،چون جهاز و بغلة بزرگِ مستعدي نداشت،
تسخير صورتپذير نشده ،شکست خورده ،مراجعت کرد و
بعد از مراجعت و اخالل ديگران در کار آن ،عريضهيي به خاک
پاي مبارک سرکار کسريشعار ،سکندر اطوار بندگان اقدس
اعليحضرت ّ
ضلاللّهي شاهنشاهي پادشاه جمجاه اسالمپناه
روحي و روح العالمين فداه -معروض داشت[ ]4bو در حقيقتمقصود او از عرض عريضه اين بود که راهي با دولت روزافزون
پيدا نمايد ،بهاذن و اجازه و امداد دولتي بحرين را بهتصرف
درآورد ،ديگر معلوم نشد که از مصدر خالفت و شهرياري
حکمي در جواب عريضة او صادر گرديد يا نه؟

و ا ّما

مال ديوان و مداخل بحرين

از قرار مذکور سنوات سابقه که در تصرّف شيخ عبداهلل بن
احمد بوده ،سالي شش لک ريال فرانسه که دويست و هفتاد
هزار تومان رايج خزانة عامره باشد ،بل زياده عايد ميشده و در
اين اوقات که به تصرف محمد بن خليفه است ،چون برادر و
منسوبان او هر يک گوشهيي از واليت را گرفته به طلب خواطر
ميخورند و او هم چندان تسلط ندارد که منع و رفع آنها تواند،
لهذا از قرار قول معتبرين با اطالع سالي چهار لک ريال فرانسه
که يکصد و هشتاد هزار تومان باشد ،عايد خود محمد بن
خليفه ميشود و ديناري بهاحدي بر سبيل باج و خراج نميدهد
و ولدان شيخ عبداهلل بن احمد دربهدر ميگردند.
و[ ]5aشش سال قبل از اين ،اولياي دولت قويشوکت به
توسط نواب فرهاد ميرزا و مرحوم ميرزا ابوالحسنخان  -وزير
دول خارجه -خواهش سکة بحرين فرموده بودند تا از روي
سکه تشخيص داده باشند که بحرين جزو ايران بوده يا نبوده؟
معمرين به تحقيق و استسفار شد ،مذکور نمودند :گاهي
از ّ
در بحرين ضرابخانه نبوده و سکهيي نزدهاند .کيفيت خدمت
امناي دولت عرض شد.
وليکن اين معني بديهي است که نبودن سکة بحرين دليل
بر نبودن جزو ممالک محروسه نميشود ،بعلت آنکه در مملکت
فارس ضرابخانه و سکه منحصر بدارالعلم شيراز است .بندر
ابوشهر و بهبهان و کازران و الرستان که هريک واليتي معمور
و جزو مملکت است ،هيچيک ضرابخانه و سکة مخصوص
ندارد ،چنانچه نبودن سکه بحرين دليل خارج بودن آن فرض
شود و الزم ميآيد که واليات مسفوره هم بسبب نداشتن
ضرابخانه و سکة مختص ،از مملکت فارس خارج باشد و
حال آنکه جزو مملکت بوده و خواهد بود]5b[ .
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و اما
ادلّة صريحه الدالله بر اينکه جزيرة بحرين جزو ممالک
محروسه ايران بوده

اول
اينکه در جزو جمع ماليات فارس بموجب ثبت دفاتر ازمنة
سابقه ،جمع جزيرة بحرين معين و مرقوم است ،چنانکه در
زمان مرحوم کريمخان زند بموجب بُنچة دفتري ّ
کل ماليات
فارس ،مبلغ دويست و سي و پنج تومان بدون زياده و نقيصه
بنچه داشته که در دفاتر مستوفيان آن زمان ثبت و ضبط است
و منجمله دويست و سي و پنج تومان مبلغ بيست تومان
بنچه ،متوجهات بحرين بوده است.
د ّوم
مدت
اينکه شيخ نصر  -پدر مرحوم شيخ عبدالرسولخانّ -
سي و شش سال از جانب مرحوم کريمخان زند و غيره،
حکومت بحرين کرده ،مال ديوان گرفته ،تولد مرحوم شيخ
عبدالرسولخان و شيخ درويش برادرش هم در بحرين شده
بوده است.
س ّيم
اينکه پولِ سياهي که تا اکنون در آن جزيره موجود و در
معامالت بازاري رواج دارد ،سکة کاشان و شيراز است]6a[.
چهارم
اينکه مساجد و حمامي که در بحرين ميباشد ،باني آنها
اهل شيراز بوده است ،نه اهل بحرين و عتّوب .مساجد اآلن
داير و حمام باير است.
[پنجم]
و اين طايفة اعراب عتّوب در سنة  1197بحرين را ّ
مسخر
کرده ،تصرف نمودهاند و در عهد سلطنت خاقان شهيد
آقا1محمدخان -اسکنه اهلل تعالي في روضات الجنان -پيشکش
و چيزي از بابت مال ديوان ميدادند ،چنانکه چند فقره عبداهلل
بن جابر ،حامل و عامل بوده ،ميآورده ،تحويل ميداده.
 .1کذا

[ششم]
و در اوايل سلطنت خاقان مغفور رضوانجايگاه فتحعليشاه-
طاب اهلل ثراه -تا سنة 1218نيز هر ساله تسبيح مرواريد و
اسبهاي عربي بسيار خوب و گالبپاش که از مرواريد تص ّنع
کرده يک خلشه 2به رسم پيشکش ميآوردند و بعد از سنة
مذکوره ديگرموقوف داشته نياوردند.
از جانب اولياي دولت بهمرحوم حسينعليميرزا -فرمانفرماي
مملکت -حکم شد ،بحرين را ّ
مسخر سازند .مرحوم ميرمحمد
صادقخانآقا ولد رضاقليخان قاجار را بهسرداري[ ]6bتعيين
و روانه فرموده بودند .بحرين را تصرف کرده ،چندي اقامت
داشت .بسبب قلّت استعداد و کثرت بياحتياطي حضرات،
اعراب ضعف حال او را ديده ،ق ّوت گرفته بوده ،بر سر آنها
ريخته ،سردار طاقت قرار و تاب نبرد و پيکار در خود نديده،
مراجعت جان خود و قشون را سالمت به در برده.
[هفتم]
پس از چندي از آن مورد که گذشته ،در سنة  1239يا يک
سنه قبل و يا يک سنه بعد ،مر ًى بعد اخري و کر ًى بعد اولي ،از
جانب امناي دولت حکم به تسخير شد .در اين فقره خود مرحوم
فرمانفرما با قشون و جمعيت زيادي از شيراز حرکت نموده،
وارد دَيرشدند که قريب بندر کنگان و از مضافات آن است.
بغلهجات و سفاين از حکام بنادر فارس خواستند .منجمله
شيخ عبدالرسول مشاراليه چند فروند بغله و بطيل که از خود
مالک بود ،برداشته که در َدير شرفياب حضور شود .از قضاياي
بحدي که قريب
اتفاقيه در عرض راه طوفان شديدي رو نمودهّ ،
بهغرق بودهاند .باالخره صدمه خورده ،وارد دير شرفياب خدمت
ميشود .کيفيت بهعرض مرحوم فرمانفرما ميرسد .باعث خوف
و[ ]7aواهمة آن مرحوم ميشود و از سوار شدن دريا و تسخير
بحرين انحراف رأي و فسخ عزيمت حاصل مينمايند ،ولي با
وجود اين معني اعراب عتّوب ،پيشکش زيادي فرستادند و قرا ِر
دادن مالياتي هم دادند .آنوقت مرحوم فرمانفرما از دير مراجعت
ِ
بهشيراز فرمودند و بعد از آن حضرات اعراب در دادن مالياتي
که قرار داده بودند ،ب ه عهد و قول خود وفا نکردند.
 .2کذا

معرفي و بررسي نسخة خطي «احواالت جزيرة بحرين»63 /
و اما
گرفتن جزيرة بحرين

بهحول و قوة حضرت اله ،از يمن دولت و اقبال و بخت
بلند بيزوال و قوت طالع فيروزي مطالع پادشاه ،کواکبسپاه،
شاهنشاه جمجاه اسالمپناه  -روحي و روح العالمين فداه-
حکايتي ندارد ،به سهولت ميتوان گرفت .دو غراب مستعد
عراده
جنگي و چهار پنج بغلة بزرگ و يک فوج سرباز و چهار ّ
توپ ضرور دارد و چون جزيرة مذکوره وسعتي دارد ،بعد از
آنکه قشون پادشاهي به ياري جناب اقدس الهي در خشکي
پياده شوند ،بايد متوجه قلعهيي موسومه به دمّام شوند و قلعة
مزبوره چند فرسخ [ ]7bاز اصل بحرين دور است .اطمينان و
استظهار اعراب بدان قلعه است -انشاءاهلل الرحمن_ به ق ّوت
طالع شاهنشاهي و به ضرب گلولة توپِ قلعهکوبِ پادشاهي
در عرض سه ساعت قلعة مسفوره ،مصداق آية وافي هدايه
(فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها)1خواهد گرديد و ّ
مسخر ميشود و بعد
از آنکه قلعه را بدست آوردند ،بديهي است که ديگر اعراب را
ق ّوهيي نيست و پاي است نميماند ،فرار بر قرار اختيار خواهند
کرد و چون عاليجاه مقرّبالخاقان حاجي قوام آدمي است با
استخوان ،مدبّر و کاردان و مسموع القول ،چنانچه مصلحت
مدت ،اين خدمت
اقتضا نمايد که از جانب اولياي دولت ابد ّ
بعهدة ايشان شود ،به اندک زماني بانجام ميرسد ،ضميمة
ممالک محروسه ميشود ولي مشروط به دو شرط :اول ،داشتن
دو فروند غراب و چهار پنج فروند بغلة بزرگ و چهار عرّاده توپ
و يکفوج سرباز .دويم ،ولدان شيخ عبداهلل بن احمد که ده سال
قبل بحرين در تصرف پدر آنها[ ]8aتا در هنگام ضرورت ديگر
حالت معطلي در کار نباشد.
و اما
کيفيت طول و عرض هر يک از جهازات مذکوره

عراده توپ بايد داشته باشد ،بايد يکصد
جهاز اول که سي ّ
و شصت ُفوت طول و چهل فوت عرض آن باشد و جهاز ثاني
عراده توپ قرار است يکصد و چهل فوت طول و سي
که بيست ّ
و پنج فوت عرض الزم دارد و جهاز ثالث که دوازده توپ قرار
است به مالحظهيي که بعد عرض ميشود ،بايد هشتاد فوت
 .1حجر.74 :

ذرع شاه
طول و بيست فوت عرض آن باشد و هر سه فوت يک ِ
است و قاعدة غراب اين است .فرنگان به تجربه رسانيدهاند هر
جهازي که طول آن زيادتر و عرضش کمتر است ،در حرکت و
رفتار اسرع ميباشد و المحاله جهاز جنگي بايد سريعالسير و
تندرو باشد .مالحظة ديگر هم بايد کرد که جهاز چندان بزرگ
نباشد که در وقت دخول ُخور حالت معطلي داشته باشد]8b[.
دو جهاز بزرگ بايد هريک هشتصد تن بارگير آن باشد و زياده
حد و مقدار تن اين است که هر تن سه خروار
بر اين نباشد و ّ
و بيست من ،جزئي عالوه ميشود.
خالصه آنکه جهازي که محل هشتصد تن باشد ،دو هزار
و ششصد خروار بارگير آن ميشود و چنانچه بزرگتر از آنچه
عرض شده ساخته شود ،بارگير آن زياد ميشود و هنگام
دخول در لنگرگاه آب زياد ميخواهد و در لنگرگاه آن قدر
آب ندارد که گنجايش جهاز بزرگ داشته باشد ،داخل شود
و لنگر کند الحم 2ميشود و باعث معطلي خواهد بود ،البد
بايد خارج خُور ابوشهر جايي که مشهور به َظهَر است ،لنگر
کند و جهاز پادشاهي در خارج لنگرگاه لنگر نمايد ،حسني
ندارد .بايد چنان باشد که در اصل ُخور و مکان لنگرگاهي که
جهازات ساير دول لنگر مياندازند ،لنگر کند .اين فقره الزم
است امناي دولت روزافزون منظور دارند.
و اما
در خصوص [ ]10aجهاز باب سيم که عرض شد

به مالحظهيي بايد هشتاد فوت طول و بيست فوت عرض
آن باشد .مالحظه اين است که در اين يک فروند جهاز الزم
است بيايد مقابل گمرکخانة ابوشهر و محاذي عمارت چهار
برج که منزل حاکم است ،لنگر نمايد ،مثل جهاز منصوري
مال مرحوم شيخ عبدالرسول که در ايام حکومت او ،عليالدوام
مقابل گمرکخانه لنگر ميکرد و هر شب و صبح در وقت معين
توپِ وارده ميزد و کشيک روي دريا با آن بود .احدي قدرت
نداشت بدون اذن و اجازة آن جهاز شب روي دريا تردد نمايد
و به خشکي بيايد.

 .2گيرکردن کشتي به زمين دريا (براي آگاهي بيشتر ر.ک :معين.)1387 ،
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و اما
در خصوص قيمت جهازات

موافق قاعده و قانون جماعت فرنگان و عياري که ايشان

بدست آورده و معيار اين کار قرار داده و صحيح ميدانند

عراده توپي دو هزار تومان تمام ميشود،
اين است که از قرار ّ
بهاين معني که جهازات جنگي پادشاهي نو ،مضبوط ،مستعد
با تمامي آالت و اسباب آتشخانه بهگنجايش توپ[ ]10bسوار
عراده توپي دو هزار تومان تمام خواهد شد
شدن در آن از قرار ّ
و بهاين قاعده و قانون سه فروند جهاز جنگي که شصت و دو
عرّاده توپ کارخانة چخماقي خوب در آن سوار شود ،يکصد و
بيست و چهار هزار تومان تمام مينمايند وليکن چنانچه بندة
جاننثار را قابل اين خدمت دانند ،چون بسيار شايق هستم که
اين خدمت بهدولت ابدمدت نمايم ،لهذا سه غراب مذکور را به
عراده توپ کارخانه
طريقي که فرمايش فرمودهاند ،شصت و دو ّ
چخماقي خوب داشته باشد ،اسباب و آالت و ضروريات آنها
نيز تمام و کامل باشد ،بدون يک هزار لوله تفنگ که آنرا بايد
از دولت عليه بدهند بهمبلغ يکصد هزار تومان تمام مينمايم.
بنحوي که بعد از فضل حضرت اله و ق ّوت دولت و اقبال بيزوال
سرکار بندگان اقدس ّ
ظلاللهي شاهنشاه جمجاه اسالمپناه -
روحي و روح العالمين فداه -احدي نتواند در جزئي از اجزاي آن
[ ]11aايرادي بگيرد .انشاءاهلل الرحمن -بهتر از جهازات ساير
دول باشد« ،ميگويم و ميآيمش از عهده برون».

و من فضلاهلل الملک القادر به ق ّوت طالع بخت جوان
شاهنشاه جهان [ -]11bخلّد اهلل ملکه و دولته -بنوعي اين
خدمت را بهانجام ميرسانم که به خواطر احدي نرسيده باشد
و نظر به آنکه حکم المنتي به دولت روزافزون ميشود ،لهذا
جاننثار کمال مفاخرت و مباهات در اتمام و انجام آن خواهد
شود.
عرض ديگر اينکه ،بعضي اوقات ميشود که جهاز نو ساخته
و پرداخته ،بسيار خوب و بيعيب و نقص آماده بدست ميآيد
ميفروشند و ميتوان به قيمتي خريد که از تازهسازي مناسبتر
شود و چنانچه اسباب و آالت و آتشخانة آن کم باشد يا اينکه
نداشته باشد ،ميشود از خارج خريد و بر آن افزود که در هر
باب و هر مواد با جهازات دولتي موافق و مطابق کرد ،چنانچه
امناي دولت قاهره اين قسم را اصلح دانند ،بايد اذن بدهند،
مأذون و ّ
مرخص فرمايند ،شايد جهازي بر طبق خواطر خواه
و بهقيمتي که صرفة دولت باشد بدست آيد ابتياع شود .ديگر
امر امر]12a[.
--------جزيرة شيخ
شعيب*

--------جزيرة قشم
مشهور به
جزيرة دراز

------ ------ --------- --------جزيرة
کيس

شارجه بُوزبي هُرمز

* .همان جزیرة الوان است.

و يکصد هزار تومان تنخواه قيمت جهازات بايد در مدت دو
سال از خزانة عامرة پادشاهي وجه نقد برسد .پنجاه هزار تومان
در سال اول و پنجاه هزار تومان سال ثاني و در عرض مدت
هيجده ماه سه فروند جهاز مذکور بطريقي که عرض شده با
عراده توپ آنرا
اسباب کامل تمام ميشود و چنانچه شصت و دو ّ
در قورخانة مبارکه توپ زيادي باشد ،از دولت بدهند ده هزار
تومان برگشت مينمايد ،در نود هزار تومان تمام خواهد شد.
چناچه بندة جاننثار را قابل انجام اين خدمت دانند به جان
م ّنت ،حاضر و فرمان بردارم.
بــنــدگــانــيــم جـــان و دل بـــر کف
1
چشم بــر حکم وگـــوش بــر فــرمــان
 .1براي آگاهي بيشتر ر.ک :هاتف اصفهاني.1372 ،

جماعت اعراب بدون جهت تصرف کردهاند و در هر يک
از جزاير مذکوره يک نفر عرب پابرهنة بي ُعرضهيي خود را
شيخ و رئيس قوم قرار داده ،مال ديوان از رعاياي دولت جاويد
نشان گرفته ،بلع مينمايد و در شارَجَه و بُوزبي معدن مرواريد
صبح است .هر ساله مرواريد گلي لپار ممتاز دانهدرشت از آن
دريا به غوص بيرون ميآورند و مداخل اين دو محل بسبب
مرواريد زياده از ساير جزاير است .چنانچه از دولت قاهره جهاز
پادشاهي در آن سرحد باشد ،بديهي است جزاير مسفوره به
تصرف امناي دولت روزافزون ميآيد و جماعت اعراب ديگر از
خوردن مال پادشاه ممنوع خواهند گرديد.
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[محسنات جهاز دولتي]

عالوه بر اين ،محسنات ديگر در بودن جهاز دولتي پيدا
ميشود؛
ا ّول
اينکه بنادر معروفه که عبارت از کنگان و عسلو و چارک و
لنگه و عباسي باشد ،حکام آنها به اطمينان اينکه يک سمت
آنها دريا و راه [  ]12bگريز در دست دارند و جهاز دولتي نيست
که راه گريز آنها را مسدود سازد ،درست خدمت نمينمايند
و چنانچه از طريق خشکي حسب الحکم اولياي دولت قاهره
خلق بلد را
زوري بر سر آنها آورند ،اموال خود بلکه اموال ِ
برداشته ،بهدريا ميروند .واليتي خشک و خالي با جميع خلق
پريشان ،خالي بجهت صاحبکار ميماند .ولي بعد از آنکه جهاز
دولتي باشد و به طريق جهازات فرنگان ،گاهگاهي گردش کند
و تسلط در دريا داشته باشد ،رفع اطمينان حضرات از راه گريز
به دريا ميشود .موافق قاعده خدمت مينمايند و مال ديوان
ميدهند.
مثل اينکه بندر عباسي در تصرف شيخ سيف بن نبهان
است .توابع و لواحق زيادي دارد و بعالوه عشور مالالتجاره که
از هندوستان به ممالک محروسة ايران از آن طريق ميآيد و
چون جزئي مال ديواني ميدهد ،لهذا عشور مالالتجارى اقمشة
فرنگ را صد ،سه و نيم قرار داده و در صد ،سه و نيم هم با
تجار مسامحه ميکند بنحوي که صد ،سه بيرون ميآيد .بلي!
خرج[]14aکه از کيسة مهمان بود حاتم طائي شدن آسان
بود
به اين سبب مالالتجاره که از ملک هندوستان و فرنگستان
بجهت ملک ايران ميآيد در پنج قسمت ،يک قسمت به بندر
ابوشهر و چهار قسمت به بندر عباسي ميآيد و بدين تقريب
مداخل زياد دارد .در سال پنجاه هزار تومان ،بلکه زياده
ديگران ميگويند عايد او ميشود.
حال اولياي دولت روزافزون مالحظه فرمايند ،ببينند چه
ابدمدت ميکند؟ سالي پنجاه هزار تومان
خدمت به دولت
ّ

از واليت و رعيت پادشاه اسالمپناه -روحنا فداه -عرب س ّني
ناصبي خارجي ميگيرد و در مقابل چيزي نداده و نميدهد که
قابل ذکر و بيان باشد.
اينکه از جانب امناي دولت قويشوکت حکم شده که
ماليات بندر عباسي موافق قاعده از او گرفته شود ،با آنکه
واليت را از تصرف او گرفته باشند ،بسبب نبودن جهاز دولتي
همان عيبي که عرض شده در کار است و راه
مسلط شدن بر شيخ گمراه و گرفتن ماليات بر[]14b
طبق خواطر ،خواه موقوف و منحصر است به بودن جهاز
جنگي پادشاه جمجاه  -روحنا فداه -در سرحد «تا نشيند هر
کسي آنگه به جاي خويشتن»1.چنانکه جهاز دولتي ميبود،
مقابل بندر عباسي ميايستاد روي دريا و از طريق خشکي
هم جمعيتي ميرفت ،المحاله شيخ سيف اطاعت و امتنان و
جاننثاري ميکرد و هر مبلغ از امناي دولت قاهره حکم ميشد
بدهد ،چون دست ستيز و پاي گريز خود را بسته ميديد ،به
معجل کارسازي مينمود .حال
جان و دل قبول ميکرد ،ثورّ 2
تسخير عباسي از طريق خشکي آسان است ،چنانچه قشون
عراده توپ باشد در دو سهيوم
پادشاهي آنرا محصور سازند و دو ّ
ّ
مسخر خواهند نمود وليکن عيب کار از طرف درياست .فوراً در
جهازي بغلهاي سوار ميشود و ميرود روي دريا ،نيم فرسخي
لنگر اقامت ميافکند و از سمت دريا بندر عباسي را محصور
مينمايد .راه عبور و مرور از طريق بحر را بر عباسي ميبندد
و بعد از آنکه بندر محصور شود ،معلوم است از درجة اعتبار
ساقط ميشود و حسني و فايده هم ندارد ،ولي[  ]15aبعد از
آنکه جهاز پادشاهي روي دريا مقابل او ايستاده باشد ،جرأت
دريا رفتن نميکند و چنانچه برود دريا ،فوراً جهاز پادشاهي به
ضرب گلولة توپ آتشبار آنرا زير آب و ملحق به احباب خود
خواهد کرد.

 .1براي آگاهي بيشتر ر.ک :حافظ .1382 ،اصل بيت چنين است« :خوش
به جاي خويشتن بود اين نشست خسروي| تا نشيند هر کسي اکنون به جاي
خويشتن».
 .2کذا
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ُدويُّم

آنکه همين قدر که جهاز دولتي در سرحد باشد ،کلي
جهاز و بغلة بزرگ و کوچک اطمينان پيدا مينمايند زير علم
شاهنشاه عالمپناه  -روحنا و روح العالمين فداه -ميآيند و
علم پادشاهي در جهازات خود خواهند زد و اين باعث شوکت
و قوت دولت روزافزون و تسلط پيداکردن در دريا و تصرف
نمودن جزيرة بحرين و بندر عباسي و ساير جزاير که عرض
شده ،ميشود و بدون بودن جهاز دولني در سر حد محال و
ممتنع است انتظام جزاير و بنادر ،زيرا که با وجود قدرت
کامله ،عادت اهلل بر اسباب جاري شده و اسباب انتظام بنادر و
جزاير منحصر است به بودن جهاز دولتي.
سيم
ّ

آنکه منجمله فوايد بودن جهاز دولني در سرحد اين است
که[ ]15bمانع طمعکاري خصم خيره و حافظ هر بندر و
جزيره است ،چنانکه اگر جهاز جنگي دولت در سرحد مملکت
ميبود ،علي پاشاي والي بغداد جرأت و جسارت در تسخير و
تخريب بندر مُحمّره نمينمود .آن همه سفک دماء مسلمانان و
أسر نساء شيعيان و نهب اموال بيپايان ايرانيان به سبب نبودن
جهاز دولتي در سرحد مملکت شد.
چون مراتب معروضه را الزمالعرض ميدانست و از سرکار
بندگان عالي هم فرمايش بهعرض مراتب عل 
ي سبيل المتوصل
شده بود ،لهذا علي حسب االمثال ب ه عرض مراتب جسارت نمود.
اندکي پيش تو گفتم غم دل ،ترسيدم که دلآزرده شوي
ور نه سخن بسيار است.
ديگر «صالح مملکت خويش خسروان دانند» .حضرت
«بيچون ساعتي ب ه ساعت»  1بر ق ّوت و شوکت دولت روزافزون
«دوله كريم ٍه تُ ِع ُّز بها االسالمَ و اَهلَه،
بيفزايد و متصل به
ٍ
فاق واَهله»2بفرمايد« :که جز اين نبوده در دل
وت ِ
ُذ ًلِبها ال ِن َ
هوسي و آرزويي».
 .1موالنا ميگويد« :چون ز ساعت ساعتي بيرون شوي| چون نماند محرم
بيچون شوي».
 .2فرازي است از دعاي افتتاح.

و اما
در باب حکايت تنخواه مرحوم منوچهرخان معتمدالدوله []16a
که فرمايش فرمودند آنچه بدانم عرض کنم

کيفيت اين است :بندة جاننثار در ابتداي کار بموجب
حکمي که از مرحوم حاجي ميرزا آقاسي رسيد ،دست از
پي برده ،در صدد جستجو برآمده ،از حقيقت قال و تفصيل
احوال مطلع شدم که حاجي محمدجواد اصفهاني مشهور به
مثقاليفروش مبلغ شصت هزار تومان اشرفي ،هجده نخودي
در شصت کيسه ،جوف صناديق خشکبار که آن همه بانضمام
يکصد و دوازده بُقچه ابريشم رشتي بهبندر ابوشهر آورده ،مبلغ
مذکور را در جهاز آتشي سرکاري حمل و خود نيز در آن جهاز
سوار و روانة بمبئي شده و چون حکم مرحوم مذکور سهيوم بعد
از روانگي حاجي محمدجواد رسيد ،مومياليه و تنخواه نقدي
محجر شد
از ميان رفته بودند و ابريشم مزبور موجود بود .لهذاّ ،
و از قرار نوشتهيي که حاجي محمدجواد خدمت امناي دولت
خداداد سپرده و تقرير مينمايد ،مبلغ نه هزار تومان از نقدي
مسفوره در بمبئي خريد کرده و پس فرستاد و پنجاه و يکهزار
تومان ديگر را با اطالع حاجي محمدهاشم تاجر اصفهاني
شصت قطعه کاغذ نُوتِ بدون[ ]16bاسم خريده و در نزد حاجي
محمدهاشم نگا ه داشته ،بعد از چندي حاجي محمدهاشم
فوت ميشود .کاغذهاي نُوت ب ه تصرف آقا محمدصادق ولد آن
مرحوم ميآيد که تا حال در يد تصرف اوست و آنچه بعضي تجار
از بمبئي نوشته بودند و در دارالسلطنة اصفهان از تجار شنيدم،
تنخواه مسطور را عاليجاه ميرزا داودخان از آقا محمدصادق
ق الذکر مطالبه کرده بوده ،جواب داده که از امناي دولت
ساب 
ايران خوف دارم از من مطالبه نمايند .به اين جواب متمسک
شده ،عذر آورده تنخواه را نداده و معلوم هم نيست بدهد.
و اما
راه وصول اين تنخواه

آنچه به عقل قاصر بندة جاننثار ميرسد ،اين است که
چنانچه در اينجا نزد عاليجاه وزير مختار دولت انگليس ثابت
و محقق گردد که اين تنخواه مال مرحوم معتمدالدوله است
و بايد به امناي دولت روزافزون برسد و شرحي مبني بر اين
معني ب ه حاکم بندر بمبئي بنويسد ،بدون زحمت گفتوشنيد
تنخواه بدست خواهد آمد و هرگاه بر عاليجاه مشاراليه ثابت و
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محقق نشود که شرحي ب ه حاکم بمبئي نويسد چون [ ]17aآقا
ابدمدت
محمدصادق اصفهاني رعيت دولت قاهره است و دولت ّ
بر او تسلط دارد ،ب ه قاعدة «زاکان» چارة کار در راه وصول اين
تنخواه اين است که رجوع اين عمل به دو نفر فرمايند .عاليجاه
ي نام-
ميرزا حسينخان -مصلحتگزار -و حاجي سيد هاد 
تاجر اصفهاني -که مدتي است متمادي در بمبئي ساکن و با
جاننثار منسوب ميباشد و سررشته و وقوف زيادي در مرافعات
عدالتخانة آن دولت و راه ايراد گرفتن در امورات تجارت دارد،
بحدي که در بمبئي بجهت اينکار نظير و عديل ندارد و عموم
کبار بمبئي در مرافعات عدالتخانه از مشاراليه کمال خوف و
احتياط دارند .بسبب آنکه غالب اوقات در مرافعات غالب آمده
و عاليجاه ميرزا حسينخان هم که معلوم است از جانب اولياي
دولت قاهره بجهت اتمام اين گونه مهمات و رفعو رجوع امورات
رعاياي دولت جاويد آيات آنجا رفته است.
بايد عاليجاه مشاراليه آقا محمدصادق را احضار و ب ه
توسط حاجي سيدهادي با او گفتگو نمايد که حکم از اولياي
دولت[ ]17bابدمدت چنين شده که تنخواه را اآلن تسليم
و تحويل نمايي! و ّالتو را در جهاز سوار کرده ،روانه ديار
شق ثالث هم ندارد .حکم
معدلتمدار سپهر اقتدار کنمّ .
محکم چنين شده و جز اين هم نخواهد شد .چنانچه تنخواه
را بدون عذر و دفعالوقت تحويل داد ،فهو المراد و هرگاه بناي
دفعالوقت و عذر و امهال داشته باشد ،چون رعيت دولت
زاکان دولتي احدي نميتواند سخني
جاويدعزت است ،بموجب ِ
بگويد .او را در يکي از جهازات رعيت دولت قاهره سوار کند
و نوشته از ناخداي جهاز بگيرد که او را در بندر ابوشهر آورده
به عليجاه دريابيگي سپرده ،قبض رسيد بگيرد .دريابيگي او
را روانة شيراز و از شيراز هم کارگزاران دولت روزافزون روانة
دربار سپهر اقتدار همايون سازند.
و ليکن ظاهر اين است که به اينجاها نرسد .همين قدر که
بموجب قاعده و قانون و سخن خيالي مطلب بر او سخت بگيرند
و عرصه بر او تنگ کنند وجه را تسليم نمايد و اوضاع تجارت
خود را پريشان نکند که عنفاً به ايران[ ]18a .fآيد و چنانچه
احياناً ضروري داعي شود که رجوع به عدالتخانه نمايند،
همان حاجي سيدهادي ظاهراً بدون گفتوشنيد زياد ،بر او

غالب و مسلّط شود ،فايق آيد و رفع گفتگوي او نمايد و انشاءاهلل
الرحمن به ق ّوت طالع پادشاه جهان -خلّد اهلل ملکه و دولته-
تنخواه را از او خواهد گرفت و احکامي که الزم است صادر شود.
فرمان قضاجويان مبارک و تعليقة مطاعه به سرافرازي
عاليجاه ميرزا حسينخان مضمون آنکه «تنخواه را از او بگيرند و
چنانچه حرفي و عذري داشته باشد ،ختم و حکم او را روانة ايران
کند» .به طريقي که عرض شد ،فرمان و تعليقه هم به سرافرازي
حاجي سيدهادي و حکمي هم به خود آقا محمدصادق که
تنخواه را تحويل و تسليم نموده ،قبض بگيرد و صدور اين احکام
به سرافرازي هر يک الزم است .حاجي محمدجواد اصفهاني
همچون حامل و عامل تنخواه بوده ،الزم است روانة بمبئي شود
که ديگر راه عذر و بهانه بجهت آقا محمدصادق نباشد و نيز
الزم است که اولياي دولت قاهره التزامي از حاجي محمدجواد[
 ]18bبگيرند ،در بمبئي در اين باب اهمال و خالفي از او سر
نزند ،چون اهل و عيال و کسان او در اصفهان است.
بعد از آنکه التزام از او گرفته شود ،ديگر خالف و اهمال در
بمبئي نميتواند بکند و اين بندة جاننثار اگر چه وجود خود
را قابل خدمت دولت روزافزون نميداند ،وليکن اميد دارم که
طالع ميمون
از فضل و کرم حضرت اله به ق ّو ِت ِ
بخت بلند و ِ
شاهنشاه جمجاه اسالمپناه -روحي و روح العالمين فداه -نهايت
پاداري و کمال جاننثاري دراين باب کنم و به حول و قوة الهي
بهتدبير عملي اين خدمت را بهدولت ابدمدت نمايم.
بنابرين الزم است که فرمان آفتابلمعان مبارک و تعليقة
مطاعه به سرافرازي و افتخار جاننثار و در اتمام اينکار شرف
اصدار يابد که به هر قسم از اقسام پيشرفت شود و صالح
دولت قاهره داند .سعي و کوشش و اهتمام و دقت در انجام و
اتمام اين خدمت نمايد .انشاءاهلل ]19a [ -از ق ّوت طالع پادشاه
سکندر دستگاه کواکبسپاه  -روحنا فداه -به انجام و اتمام
خواهد رسيد .آنچه به عقل ناقص بندة جاننثار در تدبير انجام
اين کار ميرسد ،همين است که معروض خدمت فلکرتبت
آمده ،ديگر امر ،امر امناي دولت قويشوکت است.
س عشر شهر رجب المرجب سنة ]19b[.1268
عُرِضَ فيساد 
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