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مقدمه  

خلیج فــارس و نواحــی پس کرانــه ای آن در طــول تاریــخ، نقــش عمــده ای در 
تحــوالت فرهنگــی و تمدنــی منطقــه و جهان ایفا نموده اســت. تمدن های درخشــان 
بین النهریــن، ایــران قدیــم و اســام در نواحــی مجــاور ایــن آبــراه شــکل گرفته انــد 
ــی و فرهنگــی عمــده ای  کــه طــی دوران اوج و عظمــت خــود دســتاوردهای تمدن
ــب  ــارس موج ــی خلیج ف ــژه جغرافیای ــت وی ــد. موقعی ــان عرضــه کرده ان ــه جه را ب
ــراودات  ــادالت اقتصــادی و م ــی تب ــز اصل ــه یکــی از مراک ــه ب ــن منطق ــا ای شــده ت
اجتماعــی بیــن نواحــی شــرق آفریقــا، حــوزه اقیانــوس هنــد و جنــوب شــرق آســیا 
ــه ای و  ــزرگ منطق ــای ب ــن قدرت ه ــت بی ــأله رقاب ــواره در مس ــده و هم ــل ش تبدی
جهــان دارای جایــگاه ویــژه ای بــوده اســت. حضــور مســتمر و کشــمکش برانگیــز 
ــت آن در  ــارز اهمی ــای ب ــارس یکــی از نموده ــتعماری در خلیج ف ــای اس قدرت ه
مناســبات بین المللــی اســت. بــا اکتشــاف نفــت در نواحــی پــس کرانــه ای و فــات 
ــه  ــد و صــادرات نفــت خاورمیان ــز عمــده تولی ــه مرک ــن منطق ــارس ای ــاره خلیج ف ق

گردیــد و بــر اهمیــت اقتصــادی سیاســی آن افــزوده شــد. 
ــه در اقتصــاد و مناســبات فرهنگــی – سیاســی  ــن منطق ــه ای ــی ک ــا همــه ی اهمیت ب
جهــان داشــته اســت، تاریــخ تحــوالت سیاســی و کیفیــت تعامــل بیــن فرهنگ هــا و 
میــزان تأثیرگــذاری آن تاکنــون بــه طــور کامــل مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. 
گــروه تاریــخ دانشــگاه تهــران پــس از ایجــاد گرایــش کارشناســی ارشــد مطالعــات 
ــرای تعمیــق پژوهش هــای تاریخــی  ــه ای ب ــا زمین ــد ت ــارس، در صــدد برآم خلیج ف
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حــوزه خلیج فــارس فراهــم آورد. بــرای تحقــق ایــن قصــد، شــورای گــروه تاریــخ 
برگــزاری منظــم همایش هــای دوســاالنه پژوهش هــای تاریخــی خلیج فــارس را بــه 

تصویــت رســاند. 
حضــور  بــا  فرهنــگ«  و  تمــدن  »خلیج فــارس  ســاالنه  دو  همایــش  نخســتین 
اندیشــمندان و محققــان داخلــی طــی روزهــای 11 و 12 اردیبهشــت ماه ســال1386 

ــت.  ــرار گرف ــگران ق ــجویان و پژوهش ــتقبال دانش ــورد اس ــد و م ــزار گردی برگ
دومیــن همایــش دوســاالنه خلیج فــارس بــا گرایــش تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ نیــز 
بــا هــدف بررســی جنبه هــای گوناگــون تحــوالت اجتماعــی فرهنگــی و اقتصــادی 
ایــن منطقــه از منظــر تاریخــی طراحــی و برنامه ریــزی شــد، و طــی روز هــای 24 
ــان داخلــی و خارجــی در تهــران و  ــا حضــور میهمان ــان ســال 1388 و ب تــا 27 آب

بندرعبــاس برگــزار شــد. 
ــا گرایــش تمــدن و فرهنــگ در اردیبهشــت ماه 1391 در  ســومین همایــش نیــز ب
ــی و  ــان و دانشــگاهیان داخل ــا حضــور محقق ــوم انســانی ب ــات و عل دانشــکده ادبی

خارجــی برگــزار گردیــد. 
 چهارمیــن همایــش دوســاالنه بین المللــی خلیج فــارس روزهــای 10 و 11 مهــر  مــاه 
1395 در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد گردیــد. 

محورهای اصلی همایش:   

1- تبادالت تجاري حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس
2- مسأله مهاجرت اقوام در خلیج فارس

3- حضور قدرتهاي بزرگ در خلیج فارس
4- یافته هاي باستان شناسي در خلیج فارس

5- جایگاه خلیج فارس در مناسبات فرهنگي و تجاري كشورهاي منطقه
6- منابع و مراجع مطالعاتي و كتابشناسي تاریخ؛ تمدن و فرهنگ خلیج فارس

7- زبان ها و گویش هاي محلي در خلیج فارس
8- جابجایي كانون هاي تجاري در خلیج فارس
9- ویژگي هاي بومي مردم شناسي خلیج فارس
10- قدرتهاي محلي و منطقه اي خلیج فارس
11- نفت، قدرت و سیاست در خلیج فارس

12- ریخت شناسي زندگي بنادر
13- بومیان و فرنگیان: تضاد و تعامل

14- بازارهاي بومي
15- دریانوردي: سنن، شیوه ها و فنون
16- فرهنگ، باورها و تحول عادات
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17- تاریخ شفاهي خلیج فارس
18- اهمیت اشعار حماسي در جنوب

19- جغرافیاي تاریخي خلیج فارس
20- جایگاه ایران در تحوالت فرهنگي خلیج فارس

تقویم همایش  

برگزاری: 10و 11 مهر  ماه 1395، 1 و 2 اکتبر 2016

دبیران علمی همایش:   

دکتر منصور صفت گل »دانشگاه تهران«
دکتر محمدباقر وثوقی »دانشگاه تهران«

دکتر فرج اله احمدی »دانشگاه تهران«

دبیر اجرایی همایش:   

دکتر فرج اله احمدی »دانشگاه تهران«

مسئولین دبیرخانه دائمی همایش:   

دکتر گودرز رشتیانی عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دکتر یاسر قزوینی حائری عضو هیئت علمی گروه تاریخ

اعضای کمیته علمی همایش:   

دکتر ابوالحسن امین مقدسی »ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی«
ــانی  ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــی دانش ــت پژوهش ــان »معاون ــن کریمی ــر حس دکت

ــران« ــگاه ته دانش
دکتــر محمــد علــی حســن زاده »مدیــر کل مرکــز بررســی هــا و مطالعــات راهبــردی 

ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران«
دکتــر ســید ســعید جالــی »معــاون پژوهشــی مرکــز مطالعــات راهبــردی و آمــوزش 
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کشور« وزارت 
دکتر ادریس بستان »دانشگاه استانبول«

دکتر مصطفی بوداک »رئیس آرشیو نخست وزیری ترکیه«
دکتر رسول جعفریان »دانشگاه تهران«
دکتر حسن حضرتی »دانشگاه تهران«

دکتر عبدالرسول خیراندیش »دانشگاه شیراز«
دکتر وانگ ای دان »دانشگاه پکن چین«

دکتر جورجیو روتا »مؤسسه ایران شناسی اتریش«
دکتر روزبه زرین کوب »دانشگاه تهران«

دکتر حسن زندیه »دانشگاه تهران«
دکتر سعید بن محمد بن سعید الغیانی »دانشگاه سلطان قابوس عمان«

دکتر بهادر قیم »دانشگاه شهید چمران اهواز«
دکتر خوزه کاتیاس»دانشگاه آلکانته اسپانیا«

دکتر رالف کاوتس »دانشگاه بن آلمان«
دکتر رابرت گلیو »دانشگاه اگزتر انگلستان«

دکتر رودی متی »دانشگاه دلویر آمریکا«
دکتر شهناز نجم آبادی »دانشگاه فرانکفورت آلمان«

دکتر نورالدین نعمتی »دانشگاه تهران«
دکتر ماساشی هانادا »دانشگاه توکیو ژاپن«

دکتر ادمند هرزیگ »دانشگاه آکسفورد انگلستان«

زبان همایش:   

فارسی، عربی و انگلیسی

نشانی دبیرخانه همایش:   

ــان انقــاب اســامی، پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهــران، دانشــکده  تهــران، خیاب
ــوم انســانی، گــروه تاریــخ ادبیــات و عل

شماره تلفن: 66495380 و 61112579
فکس: 66971170 و 66957136
صندوق پستی: 6158- 141155

persiangulf@ut.ac.ir :پست الکترونیک
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* * *
»مسئولیت نقطه نظرها و مطالب مندرج 

در چکیده هر یک از مقاالت به 
عهده نویسندگان آن مقاالت است، و 

برگزارکنندگان همایش هیچ گونه مسئولیتی 
در قبال محتوای مقاالت ندارند.«
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مطالعه تطبیقی مسجد جامع سیراف با مساجد ستوندار 

قرون اولیه اسالمی 

اکرم ابراهیم زاده*   

ایجــاد مســاجد جامــع در مراکــز جمعیتــی بــزرگ، از ویژگی هــای نظــام سیاســی-
اداری قــرون اولیــه اســامی بــوده اســت. از نمونه هــای بجــا مانــده ایــن دوره 
مســجد جامــع ســیراف اســت. بنــدر ســیراف از مراکــز مهــم تجــاری دوران ساســانی 
ــارس اســت کــه ایجــاد مســجد جامــع در آن از  و اوایــل اســامی حــوزه خلیــج ف
دالیــل جایــگاه ویــژه ایــن بنــدر تجــاری در قــرون اولیــه اســامی اســت. بنــا بــه 
ــی  ــر روی بنای ــری، ب ــوم هج ــرن س ــیراف در ق ــع س ــجد جام ــن مس ــر محققی نظ
ساســانی احــداث شــده اســت. مطالعــه و تطبیــق ســاختاری مســجد جامــع ســیراف 
بــا دیگــر مســاجد جامــع قــرون اولیــه اســامی و تعییــن نــوع پــان آن از اهــداف 
پژوهــش حاضــر اســت کــه بــا رویکــردی تاریخی–تطبیقــی و بــا تکیــه بــر منابــع 
ویژگی هــای  مقایســه ی  بــه  باستان شناســی  کاوش هــای  نتایــج  و  کتابخانــه ای 
ســاختاری ایــن مســجد بــا برخــی مســاجد جامــع جهــان صــدر اســام مــی پــردازد. 
بــه نظرمی رســد اســتفاده ازپــان شبســتانی ســتوندار بــرای مســاجد، مــورد توجــه 

ــوده اســت.  ــه اســامی ب ــرون اولی ــا در ق حکومت ه

واژگان کلیــدی: خلیــج فــارس، قــرون اولیــه اســامی، مســجد جامــع ســیراف، پــان 
شبســتانی ستوندار

*. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی/ گرایش تمدن و فرهنگ اسامی ایران و سرزمین های 
دیگر دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
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بندرعباس از منظر گزارش های افسران نیروی دریایی هند 
بریتانیا)1864م-1281ق/1932م-1351ق-1311ش(

بدرجهان ابراهیمی نژاد*  

ــه_  ــد، فرانس ــال، هلن ــی_ پرتق ــای دریای ــا رقب ــادی بریتانی ــم می ــرن هجده در ق
ــد  ــوس هن ــرقی در اقیان ــد ش ــاوگان هن ــرن ن ــن ق ــر ای ــا اواخ ــت داد و ت را شکس
ــد  ــان کشــتی های تجــاری و جنگــی هن ــن زم ــارس مســتقر شــد. در ای ــج ف و خلی
شــرقی بیــش از هــر زمــان نیــاز بــه راهنمایــی در مســیرهای دریایــی و اطاعــات 
جامــع در مــورد ســواحل و ســاکنان بومــی منطقــه داشــتند. جمــع آوری اطاعــات 
و نقشــه برداری از ایــن مناطــق از اواخــر قــرن هجدهــم آغــاز شــد. ولــی بــه 
دلیــل موانــع متعــدد از جملــه بکارگیــری کشــتی های جنگــی در جریــان ســرکوب 
قواســم)1818-1820م/1233-1235ق( و شــورش هنــد )1857-1858م/1273-
ــق  ــی دقی ــدازه کاف ــه ان ــوده و ب ــده ب ــاز بصــورت نامنظــم و پراکن 1274ق( در آغ
نبــود. امــا ایــن کار بصــورت دقیق تــر از ســال 1864م/1281ق اصــاح و پیگیــری 
ــت  ــاری حکوم ــی و تج ــتفاده سیاس ــور اس ــه ها بمنظ ــن نقش ــه ای ــا ک ــد. از آنج ش
هنــد بریتانیــا تهیــه شــد دقیــق و قابــل اســتناد اســت. در ایــن نوشــتار بــا اســتناد بــه 
گزارشــات افســران بریتانیــا در مــورد بندرعبــاس، تــاش شــده اســت کــه ارتبــاط 
میــان رویدادهــای سیاســی، تجــاری و اجتماعــی بندرعبــاس و گزارشــات مذکــور، 

در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم و ابتــدای قــرن بیســتم، بررســی شــود. 

واژگان کلیدی: بندرعباس، نقشه برداری، نیروی دریایی هند بریتانیا

*. کارشناس ارشد مطالعات خلیج فارس. 
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روابط خلیج فارس و خلیج بنگال در بستر مناسبات 
فرهنگی و تجارتی 

 محمد ابوالهاشم*  

ــوب  ــه طــول ســواحل آن در جن ــیا اســت ک ــاّره آس ــزرگ در ق ــران کشــوری ب ای
و شــمال بســیار اســت، درشــمال ایــن کشــور بزرگتریــن دریاچــه خــزر و جنــوب 
ــی آن آذربایجــان،  ــوده و همســایگان کنون ــارس ب ــج ف ــان و خلی ــای عم آن دری
نیــز از  بنــگادش  ایــن میــان  افغانســتان، پاکســتان هســتند و در  ارمنســتان، 
ــران ســال ها پیــش از  ــوان برشــمرد. مــردم ای ــران می ت ــه ای کشــورهای نزدیــک ب
ــه هــدف تجــارت و یــا  ــی ب طریــق دریــای عمــان و خلیــج فــارس ســفری طوالن
دعــوت اســام بــه بنــگال کــرده انــد، و از ایــن رو مناســبات بســیار نزدیــک دینــی 
و فرهنگــی بــا ســرزمین بنــگال برقــرار کرده انــد و روابــط نزدیــک مســلمانان بــا 
بنــگال از شــهرت بســیاری برخــوردار اســت. خلیــج بنــگال بــه عنــوان مهم تریــن 
ــه شــمار مــی رود و  ــران ب ــگال و ای ــن بن ــی بی ــط اصل ــع راب ــای منطقــه در واق دری
مــردم ایــن ســرزمین از اوایــل قــرون نخســتین اســامی بــا ورود دریانــوردان عجــم 
و عــرب بــا فرهنــگ ایــران و کشــورهای عربــی آشــنا شــده انــد. در واقــع بــر اثــر 
همیــن مــراودات دریایــی بــوده کــه بســیاری ســنت های دینــی و تمدنــی از خلیــج 
فــارس بــه بــه بنــگال رســیده ومســیر دریایــی ایــن دو آبــراه بســیار مشــهور بــوده 
و ذکــر آن در کتاب هــای بنگالــی و انگلیســی آمــده اســت. در زمــان ورود اســام 
مــردم مســلمان و علمــای دیــن اســام ســوار بــر کشــتی در بنــدر چاتــگام نزدیــک 
خلیــج بنــگال پیــاده شــده و کتاب هــای دینــی و اخاقــی از ایــن طریــق بــه بنــگال 
رســیده و آنــان در برگشــت بــه ســرزمین اصلــی کاالهــا و برخــی عناصــر فرهنگــی 
ــه ســعی می شــود  ــن مقال ــد. در ای ــی می کردن ــه دیگــر مســلمانان معرف ــگال را ب بن
کــه بــا اســتفاده از متــون تاریخــی مناســبات دریایــی بیــن خلیــج فــارس و بنــگال 

مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گیــرد. 

واژگان کلیــدی: تاریــخ رابطــۀ بیــن بنــگال و فــارس، مناســبات دینــی، مناســبات 
تجارتــی. 

*. دانشگاه چیتاگنگ بنگادش
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صید مروارید و اهمیت آن در اقتصاد و تجارت خلیج فارس

زهرا احسان مهر*  

موقعیــت  و  ذخایرطبیعــی  وجــود  دلیــل  بــه  فــارس  خلیــج  بنــادر  و  جزایــر 
قــرون  مــورد توجــه حکمرانــان محلّــی و در  مناســب همــواره  ژئوپولتیــک 
متأخرتراســتعمارگران خارجــی بــوده و توانســته اســت دراوراق زّریــن وتاریــک 
ــت و  ــذارد. طبیع ــادگار گ ــه ی ــا از خودب ــان م ــه زم ــا ب ــی ت ــی ماندن ــخ ردّپای تاری
ــی، ایــن خلیــج  ــارس درکنارتجــارت اقــام وکاالهــای بازرگان ــج ف ــای خلی جغرافی
رابــه منطقــه ی مهــم اقتصــادی در داد و ســتد کاال در طــول تاریــخ تبدیــل نمــوده 
اســت. مرواریــد مــاده ی ارزشــمندی بــوده اســت کــه در زیســت بــوم خلیــج فــارس 
ــده می شــده و در طــول تاریــخ نقشــی بســزا درمعیشــت،  ــه طــور طبیعــی پروری ب
اقتصــاد وتجــارت مــردم منطقــه ایفــا کــرده اســت در ایــن مقالــه نگاهــی گــذرا بــه 
پیشــینه صیــد مرواریــد انداختــه و تأثیــر ایــن صیــد را در معیشــت مــردم منطقــه 
ــوری را در  ــک مح ــروز اقتصــاد ت ــر ام ــه تعبی ــه ب ــی ک ــم تجارت ــی می نمایی بررس

ــه عهــده داشــته اســت.  ــخ ب مقاطعــی از تاری

واژگان کلیدی: خلیج فارس، تاریخ، تجارت، اقتصاد، مروارید. 

*. کارشناس ارشدایران شناسی از دانشگاه شیراز
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بازنمایی مولفه های اثرگذار بر وضعیت جنوب ایران از 
منظر سدیدالسلطنه

محمد امیر احمدزاده *  

ــران  ــگاری ای ــم در تاریخن ــهای مه ــی و کنش ــر پویای ــم عص ــرن نوزده ــر ق اواخ
اســت و محمدعلــی سدیدالســلطنه)کبابی( بــه مثابــه ی کنشــگری اجتماعــی در عصــر 
مظفــری و پــس از مشــروطه بــرای انتبــاه مقامــات دولتــی و توجــه دادن آنــان بــه 
ــه اســت.  ــع معرفتــی پرداخت ــق مناب ــه خل ــارس ب ــج ف ــاد مســائل و اهمیــت خلی ابع
تحلیــل محتــوا و موضــوع شناســی ایــن منابــع می توانــد بیانگــر عمــق، گســتره ذهــن 
و زبــان او در ثبــت امــور واقعــه در ســرزمین های جنوبــی ایــران باشــد. ایــن کــه 
چگونــه و چــرا سدیدالســلطنه بــه ایــن رویکــرد نســبتاً جامــع در طــرح مســائل و 
موضوعــات زیســتگاه فرهنگــی- اجتماعــی خــود رســیده، مســاله نوشــتار حاضــر 
ــد  ــوان چن ــار او می ت ــی آث ــوا و ارزیاب ــل محت ــا روش تحلی ــد. ب را تشــکیل می ده
دســتاورد اساســی را برشــمرد؛ آگاهــی و بهــره گیــری سدیدالســلطنه از منابــع 
جدیــد تحقیــق در ابعــاد مختلــف رخدادهــا و تحــوالت جنــوب ایــران، رویکــرد 
چنــد وجهــی مولــف در خلــق آثــار متنــوع، وســعت نــگاه او در موضوع نــگاری ، 
ــاس(  ــگارش احــوال وطــن مألوفش)بندرعب ــت ن ــه صراف ــه او را ب وطن خواهــی ک
واداشــته، تاکیــد مولــف در آثــارش بــر ذکــر حقایــق اطاعــات و دقایــق نــکات، 
بازتــاب رویکــرد کاربــردی ســازی شــناخت در نــگاه او کــه در طــرح انگیــزه اش 
از نــگارش اعــام النــاس مشــهود اســت و بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــته کــه جلــد اول 
را از ایــن جهــت بــه اولیــاء دولــت علیــه ایــران تقدیــم کــرده کــه تــا شــاید بتوانــد 
توجــه آنــان را بــه محافظــت از دروازه مملکــت خــود جلــب نمایــد، مقدمه نویســی 
بــر آثــار و شــرح الگــو و روش نــگارش، طــرح نــکات دقیــق و حائــز اهمیــت در 
عرصــه تاریــخ اقتصــادی از عامــات مســکوکات تــا مالیــات طــرز جدیــد و تعــداد 
نخلســتان ها، بنــادر و محصــوالت کــه ایــن عوامــل باعــث ترکیــب جغرافیــای 
تاریخــی، تاریــخ اجتماعــی- سیاســی، مــردم شناســی، طــرح اســتعدادها و کاســتی ها 
از ســوی او شــده اســت. سدیدالســلطنه در تبییــن موضوعــات اجتماعــی، سیاســی، 
اقتصــادی خلیــج فــارس بــه رویکــرد مــردم شــناختی و جغرافیــای فرهنگــی 
ــع انســانی و  نزدیــک اســت کــه ایــن مســاله باعــث طــرح جزئیــات دقیــق از مناب
طبیعــی، اوضــاع فرهنگــی و الگــوی او در ثبــت تواریــخ و بســط روش شــناختی 
آثــارش شــده اســت. کاربســت روش مشــاهده و ســفرنامه ای در ثبــت عینــی 
ــای تاریخــی  ــای روایت ه ــر غن ــر ب ــه تصاوی ــگاری و ارای ــا و موضــوع ن رخداده

*. - استادیار پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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سدیدالســلطنه افــزوده و او را در جایــگاه مورخــی دقیــق و عمیــق نشــانده اســت. 

واژگان کلیــدی: سدیدالســلطنه، خلیــج فــارس، دوره ناصــری، مــردم شناســی، 
ــاس ــوال بندرعب ــی اح ــاس ف ــام الن ــی، اع ــای فرهنگ جغرافی
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ارتباط تجاری بندر سیراف با شهر اردشیرخوره در دوران 
ساسانی و اوایل اسالمی

حسام الدین احمدی*، احمد صالحی کاخکی**  

در دوره ساســانی ارتبــاط نزدیــک بنــادر حاشــیه شــمالی خلیــج فــارس بــا مراکــز 
شهرنشــینی درون خــاک ایــران از عوامــل رونــق گرفتــن ایــن مراکــز در زمینه هــای 
ــا  ــیراف ب ــدر س ــاری بن ــاط تج ــت. ارتب ــوده اس ــی ب ــاورزی و صنعت ــاری، کش تج
شــهر اردشــیرخوره نمونــه ای از ایــن ارتبــاط متقابــل اســت. آثــار باقــی مانــده از 
ســیراف و اردشــیرخوره نشــان از اهمیــت فــوق العــاده آن هــا در دوران ساســانی و 
ســده های نخســتین اســامی دارد. این کــه تاثیــرات متقابــل بنــدر ســیراف و شــهر 
اردشــیر خــوره در دوران ساســانی و اوایــل اســامی چگونــه بــوده اســت؟ مســئله ای 
اســت کــه در ایــن پژوهــش در پــی پاســخ به آن هســتیم. مطالعات باســتان شــناختی 
نگارنــدگان در دشــت فیروزآبــاد )اردشــیرخوره( مشــخص کــرد، کــه ایــن دشــت 
تــا قــرن چهــارم )ه. ق( در اوج شــکوفایی در زمینه هــای تجــاری، کشــاورزی 
ــدر ســیراف داشــته اســت. از  ــا بن ــاط تجــاری پرســودی ب ــوده و ارتب ــی ب و صنعت
مهمتریــن دســتاوردهای ایــن پژوهــش می تــوان بــه معرفــی آثــار تاریخــی بیــن راه 
تجــاری اردشــیرخوره بــا بنــدر ســیراف، و تاثیــرات از رونــق افتــادن بنــدر ســیراف 

بــر شــهر اردشــیرخوره اشــاره کــرد. 

واژگان کلیدی: اردشیرخوره، بندر سیراف، ارتباط تجاری، خلیج فارس، ساسانیان. 

*. دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
**. دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان
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بریتانیا و فن آوری ارتباطات در خلیج فارس و بین 
النهرین : بررسی موردی طرح اوشنزی، 1856

فرج هللا احمدی*  

ــی گذشــت  ــی م ــرن از انقــاب صنعت ــک ق ــه حــدود ی ــی ک ــه 1850، زمان در ده
ــی  ــتری م ــی بیش ــک و نظام ــاری، دیپلماتی ــت تج ــات اهمی ــن آوری ارتباط و ف
ــر  ــا مســتعمرات و مهمت ــا ب ــت، توســعه و افزایــش ســرعت ارتباطــات بریتانی یاف
از همــه هندوســتان، از اهیمــت ویــژه ای برخــوردار شــد. در ســال 1856، بــا 
حمایــت فرمانــدار کل هندوســتان، ویلیــام بــروک اوشــنزی کــه از تجربــه زیــادی 
ــرای اتصــال  ــی را ب ــود، طرح ــوردار ب ــد برخ ــی در هن ــوط تلگراف ــاد خط در ایج
سیســتم تلگرافــی هنــد بــه مدیترانــه از مســیر خلیــج فــارس بــه کمپانــی هنــد شــرقی 
ــد. در  ــن طــرح تاســیس گردی ــرای اجــرای ای ــی آن شــرکتی ب ــه کــرد و در پ ارائ
شــرایطی کــه ایــن طــرح مــورد حمایــت دولــت لنــدن و ســفیر بریتانیــا در اســتانبول 
ــود و  ــودداری نم ــی خ ــی انگلیس ــه کمپان ــاز ب ــی از دادن امتی ــت عثمان ــود، دول ب
طــرح نــاکام مانــد. اگــر چــه اجــرای ایــن طــرح عملــی نگردیــد، امــا مقدمــات الزم 
ــرای توســعه خطــوط تلگرافــی در دهــه 1860 فراهــم کــرده و بســط قــدرت  را ب
سیاســی، نظامــی، و اقتصــادی بریتانیــا را در غــرب آســیا، خلیــج فــارس و شــرق 
ــای  ــت ه ــوب سیاس ــنزی در چارچ ــرح اوش ــتار ط ــن نوش ــال آورد. در ای ــه دنب ب

ــه اســت.  ــرار گرفت ــا مــورد بررســی و تحلیــل ق منطقــه ای امپراتــوری بریتانی

ــن  ــنزی، ف ــرح اوش ــه، ط ــارس، مدیتران ــج ف ــد، خلی ــا، هن ــدی: بریتانی واژگان کلی
آوری ارتباطــات، ییــن النهریــن 

*. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
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بررسی نظام آوایی گویش لمزانی

محمدصالح ارزن کار*، زهرا انصاری**  

ــداول در قســمت مرکــزی بخــش مهــران اســت کــه  ــی، گویشــی مت گویــش لمزان
در شــمال شــرقی شهرســتان بندرلنگــه، جنــوب شــرقی بســتک و محــدودة غربــی 
بنــدر خمیرواقــع گشــته اســت. مــردم شــهر لمــزان و ســیزده روســتای همجــواردر 
ــه بررســی و  ــن گویــش هســتند. پژوهــش حاضــر ب ــز بخــش، گویشــوران ای مرک
توصیــف نظــام آوایــی ایــن گویــش در تقابــل بــا فارســی معیــار مــی پــردازد. ایــن 
ــه پژوهشــگر،  ــا وجــودی ک ــه اســت وب ــی انجــام گرفت ــه صــورت میدان ــق ب تحقی
خــود از گویشــوران بومــی محســوب مــی شــود و طــی ده ســال بــه ثبــت و ضبــط 
داده هــای گویشــی اهتمــام ورزیــده اســت، امــا جهــت ســنجش بهتــر و باالبــردن 
دقــت پژوهــش، از گویشــوران اصیــل و مدرســه ندیــده اعــم از کهنســال و میانســال 
و نیــز تعــدادی گویشــور میانســال آشــنا بــه لغــت و شــم زبانــی بــرای تلفــظ دقیــق 
ــه واج هــای  ــی اســتفاده گردیــده اســت. در ایــن مقال و تصحیــح خطاهــای احتمال
گویشــی بــا اســتفاده از جفــت هــای کمینــه در ســه موضــع آغــازی، میانــی و پایانــی 
توصیــف شــده انــد. همچنیــن واج آرایــی، ســاختمان هجــا، قواعــد توزیــع کّمــی و 
کیفــی هجاهــا و نیــز واحدهــای زبرزنجیــری تکیــه، درنــگ وآهنــگ مــورد تجزیه 
و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. برآینــد ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد گویــش لمزانــی 
ــه  ــودگی، واجگون ــدگی، ناس ــر خیشــومی ش ــی نظی ــای آوای ــی ه در برخــی ویژگ
هــای همخوانــی، کشــش واکــه ای و واج آرایــی از فارســی معیــار متمایــز اســت. 

واژگان کلیــدی: گویــش لمزانــی، نظــام آوایــی، واج آرایــی، ســاخت هجــا، 
واحدهــای زبــر زنجیــری

*. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 
**. استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان 
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شهرهای سلوکیان در سواحل خلیج فارس و حنوب ایران

حسن اسماعیلی*  

ــم و  ــت تحکی ــیان جه ــاهی هخامنش ــر شاهنش ــه ب ــس از غلب ــی پ ــکندر مقدون اس
تــداوم فرمانروایــی خویــش در مناطــق تســخیر شــده، شــهرهایی را تاســیس کــرد 
کــه در آن شــمار زیــادی از مقدونیــان و یونانیــان ســاکن شــدند. ســلوکیان هــم ایــن 
سیاســت را ادامــه دادنــدو شــهرهای جدیــدی در مناطــق مختلفــی همچــون ایــران، 
ــان  ــکان یونانی ــت مهاجــرت و اس ــر، جه ــیای صغی ــوریه و آس ــن، س ــن النهری بی
ــد. ســواحل خلیــج فــارس بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی، سیاســی  تاســیس کردن
و تجــاری خــود بــرای ســلوکیان حائــز اهمیــت بــود بــه همیــن جهــت آنهــا شــهر 
ــکاروس  ــم ای ــهر مه ــن ش ــد. همچنی ــی را بناکردن ــهر کنون ــل بوش ــه در مح انطاکی
ــج  ــلوکیان در خلی ــم تجــاری س ــز مه ــم از مراک ــینو ه ــس اسپاس ــکا ( و خاراک )فیل
ــه بــه شــهرها و ماندگاههــای مهــم ســلوکی در جنــوب  فــارس بودنــد. درایــن مقال
ایــران و ســواحل خلیــج فــارس براســاس منابــع تاریخــی و اســناد باســتان شناســی 

اشــاره شــده اســت. 

واژگان کلیدی: سلوکیان، خلیج فارس، شهرسازی. 

*. استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور
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 از چانگشا تا سیراف؛
تحلیلی بر بازرگانی دریایی ایران و چین در هزاره اول میالدی با استناد 

بر یافته های سفالین چانگشا و منابع نوشتاری 

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار*، محسن جعفرنیا**  

ــارس  ــذار خلیج ف ــم و تاثیرگ ــای مه ــه بندره ــان، از جمل ــدر ماهروب ــیراف و بن س
هســتند کــه بــر اســاس شــواهد باستان شــناختی، منابــع نوشــتاری و مطالعــات 
میان رشــته ای بــا بندرهــای هنــد و چیــن در ارتبــاط بوده انــد. هرچنــد ارتبــاط 
ــده  ــاد ش ــدارک ی ــاس م ــر اس ــکانیان ب ــل از دوران اش ــن حداق ــران و چی ــن ای بی
قابــل بحــث اســت امــا آخریــن یافته هــای باستان شناســی در ایــن دو بنــدر نشــان 
می دهــد کــه ایــن دو بنــدر از دوران ساســانی دارای بازرگانــی بین المللــی بــا 
بندرهــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای خلیج فــارس و درادامــه در صــدر اســام 
بوده انــد. از طرفــی شــهر چانگشــا، مرکــز ایالــت هونــان در بخــش مرکــزی چیــن 
ــوش را از  ــنگی و منق ــا خمیر س ــفالینه هایی ب ــه س ــگ تس ــه یان ــق رودخان از طری
اواخــر دوران ساســانی تــا قــرن چهارم هجــری بــه بنــدر خانفــوا یــا کانتــون انتقــال 
ــرده  ــا صــادر می ک ــارس و شــرق افریق ــد، خلیج ف ــوس هن ــه اقیان داده و از آنجــا ب
اســت و در مقابــل تولیــدات بومــی مناطــق یــاد شــده بــه چیــن وارد می شــده 
اســت. در مقالــه حاضــر برآنیــم تــا ضمــن معرفــی ایــن گونــه ســفالی کمتــر شــناخته 
شــده در ایــران، بــه تحلیــل ارتبــاط بازرگانــی ایــران و چیــن از اواســط هــزاره اول 
ــدر  ــه هــای ســفالین چانگشــا در بن ــر اســاس یافت ــل هــزاره دوم ب ــادی و اوای می
ســیراف از یکســو و از ســوی دیگــر بــا محمولــه کشــتی غــرق شــده بلینگتــون کــه 
ــی کاوش شــده اســت و  ــتان شناســان آلمان ــزی توســط باس ــیاه اندون ــگ س در تن
حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی از ســفال هــای نــوع چانگشــا بــوده اســت، بپردازیــم. 
ایــن مطالعــه متکــی بــر نویافته هــای ســفالین بــه دســت آمــده در کاوش هــای 

ــد انجــام شــده در ســیراف اســت.  جدی

واژگان کلیدی: چانگشا، سیراف، ایران، چین، خانفوا

*. عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 
**. استادیار، مدرسه طراحی، دانشگاه هونان، چانگشا، چین
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چگونگي تأثیرگذاري روابط دوجانبه جمهوري اسالمي 
ایران و سلطنت عمان بر مناسبات منطقه اي

حمید رضا اکبری*  

روابــط خــوب ایــران و عمــان طــی چهــار دهــة اخیــر علی رغــم تحــوالت گســترده 
بین المللــی) اعــم از: پیــروزی انقــاب اســامی، پایــان جنــگ ســرد، جنگ هــای 
ــور  ــی در ام ــده و حت ــظ ش ــپتامبر و. . (، حف ــازده س ــارس، ی ــج ف اول و دوم خلی
ــه، بررســی نحــوه تأثیــر گــذاری  مختلــف گســترش پیــدا کــرد. ســوال اصلــی مقال
ایــن روابــط ثابــت و پایــدار بــر مناســبات منطقــه ای ایــران بــا ســایر کشــور 
ــه نظــر مــی رســد فهــم مشــترك مســایل  هــای منطقــه خلیــج فــارس مــی باشــد. ب
منطقــه اي و جهانــي، عــدم فــرض یكدیگــر بــه عنــوان تهدیــد، احســاس خطــر از 
ناحیــه دیگــر كشــورهای منطقــه بــه صــورت نســبتاً مشــترك، در كنــار هویت هــاي 
ــور  ــان دو كش ــي می ــن روابط ــكل گیري چنی ــب ش ــي، موج ــي و ژئوپلیتیك تاریخ
شــده اســت و ایــن عوامــل بــه نســبت عوامــل ســاختاري یــا كارگــزاري صــرف طــي 
40 ســال اخیــر تغییــر نكــرده اســت، بلكــه همــواره در زمینه هــاي مختلــف بــراي 
ــه دو  ــي اســت ك ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــا ب ــا گره گش ــل مشــكات و بحران ه ح
كشــور بــه صــورت جداگانــه و بعضــاً متعــارض، دوســتان و متحدانــي را بــراي خــود 
ــگاری  ــه ســازه ان ــد. بررســی مــوارد ذکــر شــده در چارچــوب نظری فــرض كرده ان

موضــوع اصلــی ایــن مقالــه مــی باشــد. 

عمــان،  و  ایــران  مناســبات  هرمــز،  تنگــه  فــارس،  خلیــج   : کلیــدی  واژگان 
نگاری ســازه ا

*. دکترای روابط بین الملل از دانشگاه عامه طباطبایی
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شیالت جنوب و نحوه عملکرد دولت و مجلس شورای 
ملی 1357-1332

فاطمه امیری پری*  

موقعیــت مناســب خلیــج فــارس، محیــط مناســبی را بــرای رشــد آبزیــان در ایــن 
منطقــه فراهــم آورده اســت. وابســتگی مــردم مناطــق جنوبــی بــه ایــن منبــع مهــم 
و نقــش موثــری کــه در تامیــن معیشــت مردمــان آن ایفــا مــی نمایــد از اهمیــت 
ــه  ــیات در منطق ــت ش ــه وضعی ــی ب ــه کاف ــدم توج ــت. ع ــوردار اس ــی برخ خاص
خلیــج فــارس در طــی ســالیان متمــادی، مشــکاتی را بــرای ســاکنین ایــن مناطــق 
بــه همــراه داشــت. وجــود ایــن مشــکات ســبب گردیــد کــه پــس از کودتــای 28 
مــرداد، نماینــدگان مجلــس بــر لــزوم ایجــاد شــرکت شــیات جنــوب تاکیــد نماینــد. 
ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد ایــن شــرکت در ســال 1339 گردیــد. چگونگــی عملکــرد 
شــیات در جنــوب کشــور و بررســی معضــات آن بــا توجــه بــه مشــروح مذاکرات 
مجلــس شــورای ملــی، مســاله ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی آیــد. پژوهــش حاضــر 
در نظــر دارد بــا اســتفاده از مشــروح مذاکــرات مجلــس، اســناد عرایــض و همچنیــن 
ــر  ــردازد. ب ــاله بپ ــن مس ــریح ای ــه تش ــی 32-57 ب ــازه زمان ــی ب ــات، در ط مطبوع
اســاس پژوهــش فــوق، علــی رغــم اهمیــت تاســیس شــرکت شــیات بــرای بهــره 
ــه موقعیــت صیــادان جنوبــی و همچنیــن  ــع آبــزی، عــدم توجــه ب بــرداری از مناب
نداشــتن اطاعــات کافــی از نحــوه عملکــرد مناســب در ایــن بخــش، کنــش ایــن 

نهــاد را در مناطــق جنوبــی خلیــج فــارس، بــا مشــکاتی همــراه نمــود. 

ــی  ــی جنوب ــیات، نواح ــی، ش ــورای مل ــس ش ــوی دوم، مجل ــدی: پهل واژگان کلی
ــارس ــج ف خلی

*. دانشجوی دکتری گرایش انقاب اسامی پژوهشکده امام خمینی )ره( و انقاب اسامی و کارمند 
کتابخانه مجلس شورای اسامی 
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بررسی انسان شناختی آیین اوشار )به آب انداختن لنج( 
در بندرکنگ

بنیامین انصاری نسب*  

از زمان هــای بســیار دور بندرکنــگ درزمینــۀ دریانــوردی ولنــج ســازی دارای 
ــرای ســاختن  ــوده اســت ولنجهــای مختلفــی ســاخته می شــد. ب ــی ب شــهرت فراوان
لنــج ابتــدا ناخــدا یــا تاجــری کــه می خواســت لنجــی را اوشــار کنــد بــه نــزد اســتادلنج 
ســاز می رفــت و ســفارش ســاخت لنــج مــی داد. لنــج در نزدیکــی ســاحل ســاخته 
می شــد. بعــد از چنــد مــاه کار بــر روی لنــج بــه اتمــام می رســید و درنهایــت 
ــار  ــی چه ــه ال ــار س ــدازد. اوش ــا بین ــه دری ــج را ب ــج می بایســت آن لن ــب لن صاح
روز طــول می کشــد تــا ایــن جهــاز بــه داخــل آب انداختــه شــود. اوشــار ازجملــه 
آیین هــای دیرپــای مردمــان ساحل نشــین هرمــزگان، به ویــژه بنــدر کنگ-ازبنــادر 
ــت  ــرن اهمی ــن ق ــتره چندی ــه در گس ــت ک ــوردی ایران-اس ــخ دریان ــم در تاری مه
خاصــی در مراســم بــه آب انداختــن لنــج برخــوردار بــوده اســت. یافته هــای ایــن 
مقالــه بــر پایــه ی نظریــه انسان شــناختی امیــل دورکیــم و بــا اســتفاده از روش 
بــه توصیــف چگونگــی معنــا بخشــی و هم نشــینی نشــانه ها در  نشانه شناســی 
ــکل گیری  ــوه ش ــن نح ــه و همچنی ــر پرداخت ــار یکدیگ ــار در کن ــن اوش ــن آیی مت
همبســتگی اجتماعــی در درون ایــن آییــن دریایــی را نشــان می دهــد نتیجــه نشــان 
می دهــد کــه آییــن اوشــار در ایجــاد وجــدان جمعــی و حفــظ همبســتگی اجتماعــی 
ــده اســت.  ــع، بســیار مهــم و تعیین کنن ــد و ثمربخــش جوام ــاِت مفی ــه حی ــرای ادام ب

جمعــی،  وجــدان  نشانه شناســی،  بندرکنــگ،  اوشــار،  آییــن  کلیــدی:  واژگان 
اجتماعــی  همبســتگی 

*. کارشناس ارشد جامعه شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر بندرعباس، 
پست الکترونیک
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قانون انحصار تجارت خارجی ایران و تاثیرآن بر ساحل 
نشینان بخش شمالی خلیج فارس

سید رضا آل طاها*  

بــا آغــاز حکومــت پهلــوی اول و تحکیــم موقعیــت حکومــت مرکــزی در ایــران 
ــورد  ــای مملکــت م ــاخت ه ــر س ــه زی ــه ب ــی و توج ــای عمران ــه ه ــرای برنام اج
ــه ارز  ــد ب ــر روز نیازمن ــه مملکــت ه ــرایطی ک ــن ش ــت. در چنی ــرار گرف توجــه ق
بــود، وقــوع بحــران اقتصــادی ســال 1929 آمریــکا و کاهــش ارزش نقــره باعــث 
کاهــش ارزش قــران و در نتیجــه کاهــش واردات و نیازمنــدی هــای اساســی 
مملکــت شــد. ایــن رونــد لزومــا دولــت را بــه اتخــاذ راهــکار بــرای جلوگیــری از 
کاهــش ارزش پــول ملــی )قــران بــر مبنــای نقــره( وادار نمــود. دولــت وقــت جهــت 
تــوازن در امــر صــادرات و واردات کشــور در الیحــه ای در تاریــخ 1309/12/6 از 
مجلــس تقاضــای انحصــار تجــارت خارجــی کشــور را نمــود. مطمئنــا اجــرای ایــن 
ــه ســعی  ــراوان داشــت. ایــن مقال ــر ف ــون در زندگــی مــردم و طبقــه تجــار تاثی قان
در متمرکــز شــدن تاثیــر ایــن قانــون بــر معیشــت و کســب و کار ســاحل نشــینان 
خلیــج فــارس دارد و بــه بررســی تاثیــرات ایــن قانــون براســاس اســناد موجــود مــی 
پــردازد. مســئله ای کــه تحقیــق بــه آن مــی پــردازد جایــگاه و نقــش ایــن قانــون 
در تحــوالت اجتماعــی صــورت گرفتــه از اواخــر دوره قاجــار در جنــوب ایــران 

مــی باشــد. 

واژگان کلیــدی: انحصــار تجــارت، تعهــد اســعاری، ارزش قــران، تجــارت جنــوب، 
مهاجــرت تجــار

*. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش مطالعات خلیج فارس. 
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تصویب قانون انحصار تجارت و تاثییر آن بر جابجایی 
جمعیت در بندر لنگه در زمان پهلوی اول)1304ه. ش. 

/1925م. تا 1320ه. ش. /1941م(

آسیه باکری*  

مهاجــرت پدیــده ای آشــنا بــرای ایرانیــان ســاکن جنــوب ایــران از دیربــاز بــوده 
ــه ســمت ســواحل شــمالی  ــی ب ــاز مهاجــرت از ســواحل جنوب ــر ب و هســت. از دی
خلیــج فــارس و ایــران جریــان داشــته. ایــن رونــد مهاجــرت از اواخــر دوره قاجــار 
ــردم  ــی م ــد. زندگ ــی رس ــود م ــه اوج خ ــوی اول ب ــده و در دوره پهل برعکــس ش
ــارت  ــن تج ــه ای ــت ک ــی اس ــارت دریای ــه تج ــته ب ــران وابس ــی ای ــهرهای جنوب ش
ــود  ــا رک ــوی اول ب ــان پهل ــارت در زم ــار تج ــون انحص ــب قان ــا تصوی ــی ب دریای
ــون  ــن قان ــب ای ــر تصوی ــاد تاثی ــده ابع ــه ســعی گردی ــن مقال ــد. در ای مواجــه گردی
بــر مهاجــرت ایرانیان)بــا تکیــه بــر اســناد موجــود بنــدر لنگــه( بررســی گــردد. در 
ــق  ــن تحقی ــه ای ــده. نتیج ــتفاده گردی ــی اس ــی- توصیف ــگارش آن از روش تحلیل ن
تاثیــر بســزای ایــن قانــون کــه هرچنــد در نــگاه اول قانونــی بــه جــا و بــه نفــع منافــع 
ملــی بــود ولــی شــرایط جغرافیایــی و زیســتی جنــوب کشــور در نظــر گرفتــه نشــده 
و تصویــب ایــن قانــون اثــرات جبــران ناپذیــری بــر تجــارت و معیشــت ســاکنان 
بنــدر لنگــه و ســایر بنــادر وارد آورد کــه بــه تبــع آن ســاکنان ایــن نواحــی مجبــور 
شــدند تــن بــه مهاجــرت دهنــد کــه ایــن جابجایــی مــردم در طوالنــی مــدت تجــارت 

دریایــی خلیــج فــارس را از بیــن بــرد. 

ــوی اول،  ــارت، پهل ــار تج ــون انحص ــات، قان ــرت، اصاح ــدی: مهاج واژگان کلی
ــی، لنگــه.  تجــارت دریای

*. کارشناس ارشد تاریخ- گرایش مطالعات خلیج فارس
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تاثیر مناسبات محلی و منطقه ای در تحول اقتصاد شبانِی 
حکومت محلی شبانکارگان به اقتصاد تولیدی-ترانزیتی در 

»بوم و بِر« خلیج فارس)قرون8-7ه. ق(

علی بحرانی پور*  

شــبانکارگان چنانکــه از نامشــان بــر مــی آیــد، جامعــه ای دامــدار بودنــد کــه 
ــود را  ــادی خ ــی و اجتماعی-اقتص ــات سیاس ــی حی ــبانی در کوههای ــاد ش ــا اقتص ب
آغــاز کردنــد کــه میــان فــات داخلــی ایران)پشــتکوه( و ســواحل خلیــج فــارس را 
فاصلــه مــی انداخــت. بــه تدریــج در آشــوب حملــه مغــول و بــا توجــه بــه شــرایط 
متغیــر و شــکنندۀ روابــط شــبانکارگان بــا حکومتهــای محلــی ســلغری، قراختائیــان 
ــث  ــورد بح ــی م ــی، حکومــت محل ــی طیب ــوک آل ــوز و مل ــوک هرم ــان، مل کرم
ــارس را در  ــّرِ ف ــه ســمت ب ــر راههــای بحــر ب ــی ســلطه ب ــرزخ جغرافیای ــن ب در ای
ــی، خــود را  ــه و ضمــن بازســازی و احــداث زیرســاختهای مواصات دســت گرفت
بــه جامعــه ای صادرکننــدۀ احشــام)خاصه اســب( مبــدل ســاختند. البتــه بــه اقتضــای 
بــوِم جغرافیایــِی خویــش از مــواد معدنــی چــون مومیایــی بــه مثابــۀ کاالیــی غافــل 
نشــدند کــه بــاِب "تجــارت اغنیــا" بــود. هــدف مقالــه یافتــن مبانــی ایــن دگرگونــی 
در سیاســت اقتصــادی ایــن حکومــت از یــک اقتصــاد تولیدکننــدۀ اســب و احشــام 
و فــراروده هــای دامــی بــه قدرتــی امنیــت بخــش و واســطه ای در ترانزیــت جــادۀ 
ــه  ــی از آن اســت ک ــق حاک ــه هــای تحقی ــه شــیراز اســت. یافت ــوز ب ــش و هرم کی
تغییــرات در ســپهر سیاســی جنــوب ایــران در عهــد ایلخانــان، و بازیگــری سیاســِی 
ــوک کیــش،  ــان همسایگانش)ســلغریان، مل ــاط می مناســب ایــن حکومــت در ارتب
ــرای آن پدیــد آورد.  قراختائیــان کرمــان و ملــوک هرمــوز( چنیــن موقعیتــی را ب

واژگان کلیــدی: اقتصــاد شــبانی، تجــارت خلیــج فــارس، شــبانکارگان فــارس، 
تجــارت ترانزیتــی، ایلخانــان

 

*. عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید چمران
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طرح چم و تاثیر آن بر اقتصاد بنادر شمالی خلیج فارس

شیوا تقوایی زحمت کش*  

ــران،  ــی ای ــت مل ــرکت نف ــری ش ــکل گی ــت و ش ــت نف ــدن صنع ــی ش ــس از مل پ
ــه  ــس رســید ک ــب مجل ــه تصوی ــد شــد و ب ــن شــرکت قی وظایفــی در اساســنامه ای
ازجملــه آنهــا تصــدی عملیــات صنعــت نفــت ایــران و صنایــع وابســته آن در داخل 
و خــارج بــود. شــرکت ملــی نفــت ایــران مــی توانســت بــرای انجــام عملیــات فــوق، 
ــد  ــران منعق ــارج ای ــل و خ ــات در داخ ــخاص و موسس ــا اش ــکاری ب ــرارداد هم ق
ــا شــرکت هایــی کــه نفــت خــام و محصــوالت  کنــد. شــرکت ملــی نفــت ایــران ب
نفتــی را تولیــد میکردنــد قــرارداد همــکاری منعقــد کــرد و ایــن شــرکتها بــه دلیلــی 
ــه شــرکت هــای  ــی شــدند ب ــران محســوب م ــی نفــت ای ــِل شــرکت مل اینکــه عام
عامــل نفــت ایــران موســوم شــدند. شــرکت هــای عامــل نفــت ایــران بــرای افزایــش 
صــدور نفــت خــام ایــران و افزایــش محصــوالت نفتــی، طرحــی بــه نــام طــرح چــم 
را در منطقــه مشــخصی از جنــوب ایــران آغــاز کردنــد. از ســال 1339ش /1960م 
بــا اجــرای طــرح چــم مرکــز صــدور نفــت خــام ایــران، خــارک تعییــن شــد و مقــرر 
شــد کــه محصــوالت نفتــی پاالیشــگاه آبــادان از بنــدر ماهشــهر صــادر گــردد. بــرای 
عملــی شــدن ایــن برنامــه مــی بایســت طــرح هــای عمرانــی عظیمــی در بنــدرگاه 
ــا  و اســکله جزیــره خــارک و بنــدر ماهشــهر انجــام مــی گرفــت؛ ایــن پژوهــش ب
ایــن پرســش اصلــی کــه طــرح چــم چــه تأثیــری بــر پیشــرفت جزیــره خــارک و 
ــت  ــل نف ــای عام ــرکت ه ــه بررســی عملکــرد ش ــته اســت ب ــه ماهشــهر داش منطق
ایــران در خصــوص نوســازی و کارآمــد کــردن بنــادر ماهشــهر و جزیــره خــارک 
مــی پــردازد. بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مــورد تحقیــق مســتقلی صــورت نگرفتــه 
اســت ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا در وهلــه اول بــا شناســایی اســناد و مــدارک 
موجــود مرتبــط بــا طــرح چــم آن را بــه عنــوان یــک مســئله تاریخــی مــورد مطالعــه 
ــارس  ــج ف ــادر شــمالی خلی ــر اقتصــاد بن ــرات اجــرای طــرح را ب ــرار داده و تأثی ق

بررســی نمایــد. 

واژگان کلیــدی: شــرکت هــای عامــل نفــت ایــران، نوســازی، طــرح چــم، جزیــره 
خــارک، بندرماهشــهر. 

*. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسامی دانشگاه تهران
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علمای شیعه بحرین و دولت صفوی مطالعه موردی علی 
بن محمد بن احمد بحرانی

رسول جعفریان*  

تــا پیــش از عصــر صفــوی، تشــیع در بخــش عربــی جهان اســام اســتقرار داشــت. چند 
نقطــه مهــم عبــارت بودنــد از عــراق، شــهرهایی چــون حله، نجــف و کربا، شــامات در 
حلــب و جبــل عامــل، و در حاشــیه جنوبــی خلیــج فارس در بحرین و قطیف و احســاء. 
امــا از دهــه آغازیــن قــرن دهــم هجــری کــه دولــت صفــوی تشــکیل شــد، مرکزیــت 
تشــیع دســت کــم بــه لحــاظ سیاســی و جمعیتــی، بــه ایــران انتقــال یافــت. طــی دویســت 
و ســی ســال دولــت صفــوی، تبریــز، مشــهد، قزویــن، و اصفهــان، مرکــز رفــت و آمــد 
علمــای عــرب شــیعه بــود. بســیاری در ایــن شــهرها ســاکن شــدند و در پیشــرفت علمی 
و تمدنــی ایــران ســهیم شــدند. تعــدادی از آنهــا، بــرای زیــارت حضــرت رضــا بــه ایران 
آمدنــد، و برخــی بــه مشــاغلی چــون قضــاوت و شــیخ االســامی و تدریــس مشــغول 
شــدند. امــا شــماری هــم در بــاد خــود ماندنــد. حتــی برخــی آمدنــد و ماننــد پــدر شــیخ 
بهایــی بــه بــاد عربــی بازگشــتند. شــیخ حســین بــن عبدالصمــد پــدر شــیخ بهایــی، پــس 
از ســالها اقامــت در ایــران، بــه بحریــن رفــت و آنجــا درگذشــت. بحریــن در نقطــه ای 
آســیب پذیــر قــرار داشــت و عالمــان شــیعی آن کــه هــزار ســال در آن دیــار اســتقرار 
داشــتند، بــه ایــران، بویــژه مناطــق جنوبی مــی آمدند. آنهــا همفکر عالمان شــیعه ایران 
بودنــد و نســبت بــه صفویــه بــه عنــوان بزرگتریــن دولــت شــیعی احتــرام مــی گذاشــتند. 
ایــن وضعیــت، بــه خصــوص در مواقــع بحرانــی، کــه نمونــه آن حملــه خــوارج عمــان 
بــه آنــان در اوائــل قــرن دوازده هجــری بــود، بیشــتر مــی شــد. بعدهــا بــا تســلط مخالفان 
ســنی نجــدی بــر بحریــن، ایــن دلبســتگی بیشــتر شــد. آثارنوشــتاری بحرانی ها، بــا این 
رفــت و آمدهــا بــه ایــران صفــوی، در ایــران گســترش یافــت و ضمــن آن کــه اصالــت 
تشــیع بحریــن باقــی مانــد، و ویژگــی هــای محلــی خــود را حفــظ کــرد، امــا نســبت بــه 
شــاهان صفــوی دلبســتگی داشــتند. در اینجــا در بــاره اثــری کــه یکــی از دانشــمندان 
بحرینــی در اواخــر قــرن یازدهــم هجــری خطاب به شــاه ســلیمان نوشــته و اصل نســخه 
باقــی مانــده ســخن بــه میــان آمــده اســت. وی بــه نــام علــی بــن محمــد بــن عبــدهللا بــن 
احمــد بحرانــی، اثــری در علــم کام تالیــف کــرد و در مقدمــات آن، متــن هــای ادبــی 
جالبــی خطــاب بــه شــاه ســلیمان صفــوی و وزیــر او شــیخ علــی خــان زنگنــه نوشــت. 

واژگان کلیدی: بحرین، صفوی، ایران، علما 

*. استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
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وایكینگها در اقیانوس هند: 400 سال كمپاني هند شرقي 
دانمارك

محسن جعفري مذهب*  

مشــهورترین دریانــوردان دنیــاي كهــن وایكینگهــا بودنــد كــه دریــاي بالتیــك را 
ــاي رود  ــاره ه ــا كن ــر آن در شــرق ت ــاوه ب ــاخته و ع دریاچــه اي وایكینگــي س
ولــگا در روســیه، و در غــرب و در شــمال اقیانــوس اطلــس، شــاید تــا كنــاره هــاي 
ــرزمینهاي  ــارت س ــا غ ــتر ب ــده و بیش ــدي( ران ــكاي بع ــاره آمری ــد )ق ــاي جدی دنی
ســاحلي گــذران میكردنــد. پــس از حضــور هــزار ســال ســر و كلــه وایكینگهــاي نــو 

در اقیانــوس هنــد پیــدا شــد. 
در آغــاز عصــر اســتعمار كــه دریانــوردان پرتغالــي، راه دریایــي بــه هنــد را یافتــه 
و پایگاههایــي در اقیانــوس هنــد بدســت آورده، دیگــر كشــورهاي دریانــورد 
اروپایــي بــا تشــكیل كمپانیهــاي هنــد شــرقي، نیروهــاي دریایــي خــود را بــه شــرق 
ــس از  ــد. پ ــاز ش ــرقي آغ ــرزمینهاي ش ــي س ــي و زمین ــتعمار دریای ــتاده و اس فرس
پرتغــال، انگلســتان، هلنــد و فرانســه بفكــر هنــد شــرقي افتادنــد ودر نهایــت 400 
ــد  ــوس هن ــه اقیان ــارك ب ــور دانم ــب كش ــن در قال ــاي كه ــش، وایكینگه ــال پی س
آمــده، بــا تاســیس كمپانــي هنــد شــرقي دانمــارك، محــدوده اي كوچــك در شــرق 
هنــد تشــكیل داده و در دو ســرزمین دانزبــورگ )دژ دانماركــي( در ترنكبــار 
ــتان  ــدي( در اس ــرامپور بع ــور )س ــس نگ ــادو، و فردریك ــل ن ــي تامی ــتان كنون اس
بنــگال، امپراتــوري نویــن وایكینگهــا را برقــرار و بیشــتر در محــدوه خلیــج بنــگال 
ــدم  ــل ع ــت زده و بدلی ــاي دس ــدود و گاه دزدي دری ــي مح ــه بازرگان ــیان ب و س
پشــتیباني لجســتیكي از ســوي دانمــارك، گاه بــا انگلیســیان و گاه بــا هلندیــان بــر 
علیــه دیگــران متحــد شــده و ســرانجام در ســال 1845 میــادي امپراتــوري خــود را 

بــه كمپانــي هنــد شــرقي انگلســتان فروختــه بــه دانمــارك بازگشــتند. 
ــرقي  ــد ش ــي هن ــي كمپان ــي دریای ــم از بازرگان ــانه اي محك ــون نش ــه تاكن ــا آنك ب
دانمــارك بــا خلیــج فــارس و ایــران بدســت نیامــده )و ظاهــرأ بدنبــال آن نیــز نبــوده 
ایــم(، ایــن مقالــه ســر آن دارد برخــي ســرنخهاي موجــود در اثبــات ایــن مســئله را 

گوشــزد و پیگیــري نمایــد. 

واژگان کلیدی: دانمارک، اقیانوس هند، خلیج فارس، کمپانی هند شرقی دانمارک. 

*. عضو هیئت علمي پژوهشكده اسناد کتابخانه ملی
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حلقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و امنیت جمهوری اسالمی 
ایران؛ فرصت ها و چالش ها

محمد جعفر جوادی ارجمند*، میعاد شبانیان فرد**، محمدمهدی   
دهدار*** 

ــت  ــر امنی ــارس، ب ــج ف ــت خلی ــار معضــل امنی ــی آث ــش بررس ــن پژوه ــدف ای ه
جمهــوری اســامی ایــران و بیــان چالش هــا و فرصت هــای پیــش روی ایــن 
قــدرت منطقــه ای می باشــد. پرســش اصلــی مقالــه اینســت کــه تحــوالت ژئوپلیتیــک 
ــا  ــذار اســت؟ ب ــران تاثیرگ ــر امنیــت جمهــوری اســامی ای ــه ب ــه چگون ــن منطق ای
توجــه بــه وضعیــت منطقــه خلیــج  فــارس، نظریــه  »مجموعــه امنیتــی« بــاری بــوزان 
ــق  ــود. طب ــع ش ــد واق ــد مفی ــه ای می توان ــه ای و فرامنطق ــار منطق ــن رفت ــرای تبیی ب
ــه ایــن پژوهــش منطقــه خلیــج فــارس ویژگی هــای یــک مجموعــه  امنیتــی  فرضی
را دارا بــوده و پیچیدگی هــای ایــن صورت بنــدی، چالش هــا و فرصت هایــی را 
ــر ایــن  ــه ب پیــش روی جمهــوری اســامی ایــران قــرار می دهــد. نویســندگان مقال
باورنــد کــه موقعیــت خــاص منطقــه  خلیــج   فــارس، دخالــت قدرت هــای بــزرگ و 
رقابــت آنهــا، ســاختار منطقــه ای قــدرت و توزیــع نامتناســب آن موجــب کاهــش 
ــرای  ــه تبــع آن تهدیــدات امنیتــی گســترده ب امنیــت منطقــه، افزایــش بحــران و ب
واحدهــای قــوی و ناراضــی منطقــه ای از جملــه جمهــوری اســامی ایــران گردیــده 
اســت. در نهایــت، راهکارهایــی از جملــه تقویــت همکاری هــای دوجانبــه، 
تاکیــد بــر الگوهــای امنیتــی مشــارکتی و همــکاری جویانــه و گــذار بــه نظام هــای 
امنیتــی جدیــد در جهــت تامیــن امنیــت و اهــداف جمهــوری اســامی ایــران ارائــه 

می گــردد. 

واژگان کلیــدی: خلیــج فــارس، مجموعــه امنیتــی، امنیــت، قدرت هــای فرامنطقه ای، 
جمهــوری اســامی ایران

*. دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران 
**. کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای گرایش ایران دانشگاه شیراز 

***. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
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نقش ژئوپولیتیکی خلیج فارس در سیاست خارجی و 
امنیتی ایران- برداشت اروپا از این مسئله

روبرت چولدا*  

خلیــج فــارس یکــی از حــوزه هــای بســیار مهــم ســوق الجیشــی در جهــان معاصــر 
محســوب مــی شــود. خلیــج فــارس از مهمتریــن حــوزه هــای سیاســت هــای 
ــاد و  ــیار زی ــات بس ــد امکان ــم میتوان ــه ه ــد ک ــی باش ــران م ــی ای ــی و امنیت خارج
ــران محســوب شــود.  ــرای ای ــدی ب ــد تهدی ــی توان ــد و هــم م ــدی را ایجــاد کن مفی
ــه، معرفــی نقــش ژئوپولیتیکــی منطقــه خلیــج  هــدف اصلــی از نــگارش ایــن مقال
فــارس در سیاســت هــای ایــران و از دیــدگاه یــک محقــق اروپائــی اســت. در ایــن 
رابطــه چنــد مطلــب ماننــد : نقشــی کــه خلیــج فــارس در آگاهــی و هویــت مــردم 
ایــران ایفــا مــی کنــد و ابعــاد سیاســت هــای خارجــی و امنیتــی و دفاعــی ایــران و. 

. بایــد مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد. 

ــران،  ــی ای ــت امنیت ــران، سیاس ــی ای ــت خارج ــارس، سیاس ــج ف ــدی : خلی واژگان کلی
ــک ژئوپولیتی

*. استادیار دانشگاه لودز لهستان
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بررسی محدوده ی سرزمینی ایران و جانمایی بنادر و 
جزایر در خلیج فارس؛ مطالعه ی موردی: نقشه های به 

جای مانده از قرن شانزدهم 

فاطمه حیدری*  

نقشــه هــا یکــی از منابــع مهــم مطالعاتــی تاریــخ و جغرافیایــی محســوب میشــوند و 
هــم از لحــاظ نــام شناســی و هــم مرزبندیهــای تاریخــی قابــل ماحظــه انــد، مســاله 
محــدوده تاریخــی ایــران در خلیــج فــارس اّمــا، اگرچــه بــر اســاس شــواهد تاریخــی 
ــان  ــا نش ــی ه ــه بررس ــن هم ــا ای ــت، ب ــده اس ــن و مشــخص ش ــدودی روش ــا ح ت
میدهــد کــه از قــرن شــانزدهم میــادی تــا کنــون کــه ســنت نقشــه نــگاری اروپایــی 
دســت بــه تولیــد نقشــه هــای مختلــف زده اســت، آثــار و نشــانه هــای بســیاری از 
محــدوده تاریخــی ایــران در ایــن نقشــه هــا بــه چشــم میخــود کــه تــا کنــون معرفــی 
و مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت. زمــان صفویــان بــا عصــر اکتشــافات معاصــر 
ــی  ــه حضــور م ــی را ب ــای جهان ــدرت ه ــارس ق ــج ف ــان خلی ــن زم ــت و در ای اس
پذیــرد و ایــن باعــث میشــود در اســناد و نقشــه هایــی کــه از مکاتــب نقشــه نــگاری 
ــر  ــه تصوی ــر خــود ب ــل ت ــا شــکل اصی ــارس ب ــج ف ــده، خلی ــر جــای مان ــی ب اروپای
کشــیده شــود بنابــر ایــن بــا مطالعــه ی مــوردی تــک تــک ایــن نقشــه هــا مــی تــوان 
در یافــت کــه محــدوده ای کــه نقشــه هــای بــه جــای مانــده از قــرن 16 بــه عنــوان 
محــدوده ی ســرزمینی ایــران در خلیــج فــارس معرفــی مــی کننــد از آخریــن شــهر 
از ایالــت مکــران تاریخــی کــه در نزدیکــی گجــرات قــرار دارد، مســتقیما تــا فــرات 
کــه در طــول تاریــخ اغلــب مــرز ایــران و انیــران بــوده اســت را در بــر مــی گیــرد. و 
در جنــوب نیــز شــامل بحریــن تاریخــی کــه عــاوه بــر جزیــره ی بحریــن، مناطــق 
احســا، قطیــف، و ســاحل اســتان الشــرقیه کشــور عربســتان امــروزی را در بــر مــی 
گرفتــه، بــه اضافــه ی منطقــه جلفــار و قلهــات و قریــات تــا راس الحــد و البتــه تمــام 
جزایــر اصلــی خلیــج فــارس مــی شــود. ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا ضمــن معرفــی 
مهمتریــن نقشــه هــای قــرن شــانزدهم میــادی، مســالۀ محــدودۀ ســرزمینی ایــران 

در ایــن دوره را معرفــی و مــورد بررســی قــرار دهــد. 

واژگان کلیــدی: ایــران، نقشــه نــگاری پرتغالــی، صفویــان، بحریــن تاریخــی، 
ــی ــران تاریخ مک

*. دانش اموخته رشته خلیج فارس دانشگاه تهران
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جادو در آیین هاي حوزه خلیج فارس با تاكید بر آیین 
جادو – درماني »زار«

میتراخواجه ئیان*، اشرف سلطاني نیا**  

مقالــه حاضــر تحقیقــي اســت در مــورد باورهایــي جادویــي در آیین هــاي حــوزه 
خلیــج فــارس بــا بررســي و تاكیــد بــر آییــن جــادو – درمانــي »زار« كــه بــه روش 
توصیفــي – تحلیلــي و بــا اســتفاده از روش كتابخانــه اي و مطالعــات میدانــي انجــام 
ــاد زار در  ــه ب ــد ك ــن باورن ــر ای ــارس ب ــان ساحل نشــین خلیج ف ــه اســت. بومی گرفت
جســم برخــي اشــخاص حلــول كــرده و آنهــا را بیمــار مي ســازد. لــذا بــراي درمــان 
ــزاري چــون گســتردن ســفره و  ــا اب ــد و او ب ــاي زار كمــك مي گیرن ــا مام ــا ی از باب
ــه  ــي خــاص ب ــدن اوراد و انجــام دادن اعمال ــا خوان ــي و موســیقي و ب خــون قربان
مــداوا مي پــردازد. لــذا ایــن پژوهــش در پــي یافتــن نشــانه هایي مبتنــي بــر تفكــر 

جــادو بــاوري و جانپنــداري و جــادوي كام در ایــن آییــن انجــام یافتــه اســت. 

واژگان كلیدي: خلیج فارس، آیین زار، جادو، درمان

*. كارشناسي ارشد كارگرداني، پژوهشگر، مدرس دانشگاه علمي كاربردي تهران 
**. كارشناسي ارشد كارگرداني، عضو هئیت علمي دانشگاه آزاد اسامي، واحد بوشهر
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پادشاهان بر و بحر؛فصل جدیدی که تاریخنگاری فرهنگی 
در بازشناسی تاریخ و حاکمیت دریایی ایرانیان می گشاید

عبدالرسول خیراندیش*  

از میــان شــمار فــراوان فرمانروایانــی کــه درتاریــخ ایــران نامشــان در منابــع 
انعــکاس یافتــه اســت، تعــدادی دارای لقــب پادشــاه یــا ســلطان بــر و بحــر هســتند. 
بــه نحــوی خــاص بــرای بعضــی عنــوان پادشــاه دریــا )بحــر( هــم دیــده مــی شــود. 
گســتره جغرافیایــی کاربــرد چنیــن عنــوان هایــی فرمانروایانــی از خلیــج فــارس تــا 
ــر مــی  ــد را در ب ــران بخصــوص پادشــاهان قدرتمن ــا سراســر ای ــی و ی نیمــه جنوب
ــوان  ــه عن ــی. ب ــا مل ــی ت ــت هایــی در مقیــاس محل گیــرد؛ یعنــی سلســله هــا و دول
مثــال بــرای سلطانشــاه از فرمانروایــان بنــی قیصــر )ملــوک کیــش(، اتابــک ابوبکــر 
از فرمانروایــان ســلغری )اتابــکان فــارس( و محمدشــاه قاجــار عنــوان پادشــاه بــر و 
بحــر بــه کار رفتــه اســت. چنیــن عنوانهایــی کــه در نامــه هــا و فرمــان هــای رســمی 
ــد، از منظــر تاریخنــگاری  و یــا مدایــح و بخصــوص توقیــع هــا انعــکاس یافتــه ان
ــه شــمار مــی آینــد. در همــان  فرهنگــی، منابعــی قابــل توجــه و واجــد اهمیــت ب
ــه  ــن واقعیــت تاریخــی اســت ک ــده ای ــو کنن ــر و بحــر بازگ ــوان پادشــاه ب حــال عن
ــع و منافــع آن در ابعــاد سیاســی، نظامــی،  ــا و بهــره منــدی از مناب ــه دری توجــه ب
ــی در دوره هــای مختلــف تاریــخ ایــران امــری  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگ

مســتمر، مؤثــر و مــورد تاکیــد بــوده اســت. 

ــد  ــش، محم ــوک کی ــارس، مل ــکان ف ــر، اتاب ــّر و بح ــاهان ب ــدی: پادش واژگان کلی
شــاه قاجــار. 

*. استاد تاریخ دانشگاه شیراز
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تاثیر ارتباطات تاریخی و فرهنگی بر روابط معاصرایران و عمان 

مرتضی دامن پاک جامی*  

ــد هــزار ســاله دارد و بخــش هــای  ــی چن ــران قدمت ــا ای ــاط عمــان ب ــده: ارتب چکی
زیــادی از ایــن ســرزمین از زمــان دولــت وســیع هخامنشــی تــا ساســانیان و پــس 
از اســام، همــواره در قلمــرو امپراتــوری مقتــدر ایــران بــوده اســت. بــا آنکــه ایــن 
ــا  ــر آمــدن صفویــان، ب ــا ب پیوســتگی سیاســی )و تجــاری( در دوران اســامی و ت
ــه  ــه منطق ــاً در دوره ورود اســتعمار ب ــوده و نهایت ــی مواجــه ب ــراز و نشــیب های ف
خلیــج فــارس بــه جدایــی تدریجــی آن از قلمــرو حاکمیــت ایــران منجــر شــد، امــا 
ایــن واقعیــت مســلم تاریخــی را نمــی تــوان انــکار کــرد کــه عــاوه بــر پیوســتگی 
جغرافیــای و فرهنگــی مردمــان دو ملــت، سرنوشــت سیاســی و تاریخــی ســرزمینی 
ــا تحــوالت سیاســی ســرزمین  ــام عمــان از دوران باســتان تاکنــون همــواره ب ــه ن ب
اصلــی ایــران پیونــدی عمیــق و نزدیــک داشــته اســت. بنابرایــن، روابــط ایــران و 
عمــان تحــت تاثیــر عوامــل جغرافیایــی، ژئوپلتیکــی و فرهنگــی- تمدنــی، همــواره 
روابطــی متمایــز از دیگــر کشــورهای عربــی منطقــه بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، 
ــه  ــی خــود ب ــای نظام ــزام نیروه ــا اع ــالهای 55 – 1351ش ب ــران در س ــت ای دول
ــن کشــور، نقــش  ــر اســاس درخواســت ای ــار در عمــان ب ــه آشــوب زده ظف منطق
مهــم و تعییــن کننــده ای را در کمــک بــه حفــظ اســتقال و تمامیــت ارضــی ایــن 
ســرزمین ایفــا کــرد. ســئوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا مســائل مربــوط بــه 
ژئوپلتیــک و ماحظــات امنیتــی، ســبب اصلــی مداخلــه ایــران در بحــران ظفــار و 
اســتمرار روابــط متقابــل در دوران معاصــر بــوده اســت؟ در ایــن پژوهــش، عــاوه 
بــر نقــش عوامــل جغرافیایــی و ژئوپلتیکــی، تاثیــر چشــمگیرارتباطات تاریخــی و 
فرهنگــی ایــران و عمــان نیــز بــر روابــط دو کشــور بررســی خواهــد شــد. در واقــع، 
فــرض تحقیــق ایــن اســت کــه علیرغــم تاثیــر انــکار ناپذیــر عوامــل ژئوپلتیکــی و 
امنیتــی، توجــه ویــژه ایــران بــه عمــان و حضــور نظامــی چنــد ســاله در خــاک ایــن 
کشــور بــرای ســرکوبی چریــک هــای جدایــی طلــب، از یــک احســاس مســئولیت 
ــق فرهنگــی و  ــای عمی ــه ه ــان و علق ــه ســرزمین عم ــان نســبت ب تاریخــی ایرانی

تمدنــی بیــن دو ملــت نشــأت گرفتــه اســت. 

واژگان کلیــدی: ایــران و عمــان, روابــط تاریخــی و فرهنگــی، جنــگ ظفــار، 
ژئوپلتیــک تنگــه هرمــز. 

*. 1- معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه 
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تسلط روسیه بر آب های گرم خلیچ فارس؛ سیاست رسمی، 
سند سازی و امکان تحقق

گودرز رشتیانی*  

خلیــج فــارس و دنیــای پیرامــون آن نقشــی مهمــی در تحــوالت منطقــه ای و 
ــا شــروع دوران جدیــد از قــرن شــانزدهم  ــه ویــژه ب ــاز داشــته و ب چهانــی از دیرب
میــادی بــه کانــون پرتاطــم قدرت هــای جهانــی تبدیــل شــده اســت. همیــن 
اهمیــت و جذابیــت جغرافیایــی، سیاســی و اقتصــادی، توجــه دولــت روســیه را کــه 
ازقــرون جدیــد شــروع بــه توســعه ســرزمینی کــرده بــود را نیــز برانگیختــه بــود و 
ــرای گشــودن راه ارتباطــی  پتــر اول)1681-1725م( را واداشــت کــه تاشــهایی ب
بــه هندوســتان و خلیــج فــارس از ســر گیــرد. در تاریخنــگاری دویســت ســده اخیــر 
ایــران بــا اســتناد بــه وصیــت نامــه منســوب بــه پتــر اول تســلط روســیه بــر آبهــای 
ــه عنــوان یــک سیاســت اساســی آن دولــت بازنمایــی شــده  گــرم خلیــچ فــارس ب
و در متــون رســمی درســی، آمــوزش دانشــگاهی و تاریخنــگاری مســتقل ایرانــی 

باالتفــاق توجــه بســیاری بــه ایــن موضــوع صــورت گرفتــه اســت. 
ــندیت  ــت و س ــتدل اصال ــای مس ــه داده ه ــتناد ب ــه اس ــه ب ــن مقال ــنده در ای نویس
ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــش کشــیده و ب ــه چال ــور را ب ــه مزب ــت نام تاریخــی وصی
ایــن متــن برســاخته تحــوالت اروپــا در نیمــه دوم ســده هیجدهــم و اوایــل قــرن 
بیســتم اســت کــه دولتهــای لهســتان و فرانســه در راســتای سیاســت روســی هراســی 
ــن دســت  ــن مت ــد و انتشــار گســترده ای ــه تولی ــدرت آن کشــور ب ــی ق و بزرگنمای
یازیدنــد. دیگــر محــور اصلــی ایــن مقالــه بررســی سیاســت رســمی دولــت روســیه 
ــر خلیــج فــارس اســت.  و نیــز زمینــه هــای امــکان تحقــق طــرح تســلط روســیه ب
ــای شــناخته شــده  ــه اشــتهای ســیری ناپذیر همــه دولته ــان ب نویســنده ضمــن اذع
قــرون هیجدهــم و نوزدهــم از جملــه امپراتــوری روســیه بــرای توســعه ارضــی بــر 
ایــن بــاور اســت کــه اساســا دولــت روســیه کمتریــن بخــت و توانایــی ممکــن بــرای 
ــا آگاهــی از ایــن ظرفیــت و جبــر جغرافیایــی  تحقــق ایــن هــدف را نداشــت و ب
گرفتــار در آن!، ، تاشــی هــم در ایــن حــوزه بــه کار نبســت. از اینــرودر مقایســه 
ــا ســایر دولتهــا، روســها کمتریــن حضــور تاریخــی ممکــن را در خلیــج فــارس  ب
ــادی  ــد زی ــا ح ــا ت ــان آنج ــرای بومی ــان ب ــتند و نامش ــون آن داش ــای پیرام و دنی

ناشــناخته مانــد. 

واژگان کلیدی: روسیه تزاری، خلیج فارس، وصیت نامه پتر اول

*. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
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بررسی آواهای گویش کرشی از منظر زبان شناسی تاریخی

طاهره رضایی*  

ــان بلوچــی اســت کــه در شهرســتان های  گویــش کرشــی یکــی از گویش هــای زب
اســتان  اســتان هرمــزگان و همچنیــن در چنــد آبــادی  بندرعبــاس و مینــاب 
فــارس گویشــور دارد. ویژگی هــای آوا شــناختی ایــن گویــش یکــی از منابــع 
ــرای نخســتین  ــی رود. پژوهــش حاضــر ب ــه شــمار م ــی ب ــات زبان ارزشــمند مطالع
ــان شناســی تاریخــی پرداختــه  اســت.  ــه بررســی آواهــای کرشــی از منظرزب ــار ب ب
گــردآوری داده هــای گویــش کرشــی مبتنــی بــر تحقیــق میدانــی نگارنــده در 
ــرای  ــد. ب ــاس می باش ــتان بندرعب ــع شهرس ــین تاب ــرش نش ــف ک ــای مختل آبادی ه
ــی  ــتایی و فارس ــای اوس ــود زبان ه ــای موج ــز از کتاب ه ــی نی ــه های تاریخ مقایس

ــرده شــد.  ــه بهــره ب میان

واژگان کلیــدی: کرشــی، زبان هــای ایرانــی، اســتان هرمــزگان، زبــان شناســی 
تاریخــی 

*. پژوهشگر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان. 
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علل افول اقتصادی و اجتماعی هرموز کهنه )میناب(

علی رضایی*  

ایالــت هرمــوز در ســده هــای گذشــته بویــژه در قــرن هشــتم در خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان دارای اقتــدار و نفــوذ فراوانــی بــود و بــا توجــه بــه رونــق بازرگانــی 
ــاالی اقتصــادی و  ــار ب ــن منطقــه از اعتب ــه وابریشــم ای حاصــل از وجــود راه ادوی
اجتماعــی برخــوردار بــود. حضــور و ســلطه پرتقالــی هــا و پــس از شکســت آنهــا 
جایگزینــی بنــدر جــرون بــه جــای هرمــوز و توجــه ویــژه بــه بندرعبــاس ســبب 
کاســته شــدن شــکوه و رونــق هرمــوز یــا مینــاب کنونــی مــی شــود. بــا ایــن حــال 
ویژگــی ممتــاز ایــن خطــه باعــث شــد کــه همچنــان در مرکــز توجــه بازرگانــان قــرار 
گیــرد چــون جایــگاه مناســبی بــرای انتقــال کاال بــه مرکــز ایــران و نیــز افغانســتان 
ــار  ــن دی ــه ای ــود و از آنجــا ک ــی ب ــار و ســرزمین هــای عرب و هندوســتان و زنگب
ــادی  ــه هــای آب شــیرین ســرزمین حاصــل خیــز و آب ــه خاطــر وجــود رودخان ب
بــود مالــکان و ســرمایه داران را پایبنــد کــرده بــود. ایــن رونــق تجــاری بــا همــه 
افــت و خیزهــا تــا اواخــر قاجاریــه چشــمگیر اســت از آن پــس بــه خاطــر ضعــف 
حکومــت مرکــزی و بــه اجــاره دادن ایــن خطــه بــه حــکام عمانــی عــرب هرمــوز 
کهنــه و مرکــز آن مینــاب اعتبــارش خدشــه دار مــی شــود امــا همچنــان بازرگانــان 
بومــی حلقــه اتصــال بازرگانــی از شــهرهای کرمــان، یــزد و فــارس و. . بــا دیگــر 
بــاد مثــل هندوســتان و آفریقــا و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مــی شــوند. از 
دهــه چهــل بــه بعــد بــه دلیــل از هــم گســیختگی خانــواده هــای مــاک و اســتفاده 
ــاس و کنجــد  ــل و رون ــل نی ــی مث ــی هــای کشــاورزی محصوالت نادرســت از زمین
ــه محصــوالت  ــود جــای خــود را ب ــا کــه مــورد توجــه خریــداران خارجــی ب و حن
صیفــی داد. و باغــداری نیــز بــه خاطــر احــداث ســد مینــاب بــه خطــر افتــاد و دو 
محصــول عمــده خرمــا و لیمــو خشــک آســیب دیــد. ویرانــی کارگاههــای پارچــه 
بافــی، ســفال ســازی و حصیــر بافــی زمینــه را بــرای کاالهــای خارجــی فراهــم کــرد 
و بــه دنبــال آن واســطه گــری و قاچــاق جانشــین بازرگانــی مولــد شــده بــا کاســته 
شــدن رونــق بازرگانــی، او از هــم پاشــیدگی خانــواده هــای اثــر گــذار در بازرگانــی 
و هجــوم روســتاییان بــه شــهر و حاشــیه شــهر و رونــق مشــاغل کاذب و از همــه 
مهمتــر جابــه جــا شــدن مســیر ارتباطــی، مینــاب بــه حاشــیه رانــده شــد. از ســوی 
دیگــر رشــد ســریع بندرعبــاس و ســرازیر شــدن ســیل جمعیــت و رونــق تجــاری 

مجالــی بــرای احیــا ء دوبــاره مینــاب باقــی نگذاشــت. 
نیــاز بندرعبــاس بــه آب فــراوان و اینکــه تنهــا منبــع تامیــن آب ســد مینــاب بــود. 

*. پژوهشگر
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حجــم عظیمــی از ذخایــر آبــی ایــن شــهر بــه ســوی بندرعبــاس روانــه شــد. بــه آن 
هــم بســنده نشــده بــا حفــر حلقــه هــای متعــدد چــاه هــای عمــق شــیره جــان مینــاب 
براســتی مکیــده شــد. و از آن شــهر نــام آور تاریخــی و اثــر گــذار در زمینــه 
ــا اینحــال شــرایط  ــد. ب ــی مان ــده باق ــه حاشــیه ران اقتصــادی و اجتماعــی شــهری ب
محیطــی و امتیــاز آن دارای آنچنــان ظرفیتــی اســت کــه بــا انــدک توجهــی بــه آن 
از جملــه مدیریــت مصــرف آب و نیــز بــا احــداث جــاده ســاحلی بندرعبــاس بــه 
ــادی گذشــته را  جاســک خــون تــازه ای در رگهــای ایــن شــهر جــاری کــرد و آب

بــه آن بگردانــد. 

واژگان کلیدی : هرموز، تجارت، مهاجرت، کشاورزی، راه های ارتباطی 
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بازتاب سفر دریانوردان بندرکنگ در فرهنگ عامیانه ی 
زنان این منطقه

بدریه زارعی*  

پیشــه ی مــردان بندرکنــگ از دیربــاز بــه ســبب موقعیــت جغرافیایــی خــاص، تجــارت 
دریایــی بــود. تجــارت دریایــی اقتضــا می کــرد کــه مــردان بــه مــدت 8 مــاه یــا چیــزی 
فراتــر از آن بــه دور از خانــه باشــند. در ایــن مــدت زنــان کــه دلتنــگ مردانشــان بودنــد، 
دغدغه هــا و آرزوهایشــان را بــا زبــان و بیانــی ادبــی در قالــب چهــار عنصــر مختلــف 
فرهنگــی از جملــه باورهــا، آیین هــا، اشــعار زنانــه )ترانه هــا و الالیی هــا( و افســانه ها بــه 
تصویــر کشــیده  اند. زنــان در راســتای ســنت دریانــوردی مــردان، باورهــا و آیین هــای 
ــد؛ باورهایــی ماننــد پنهــان شــدن ســتاره ی ســهیل در درون چــاه و  خاصــی آفریده ان
خــارج شــدن از آن بــا هــدف راهنمایــی مــردان در ســفرهای دریایــی، بــاور بــه نحــس 
بــودن ســفر در ایــام خــاص، حضــور زنــان بــه همــراه مــرغ در لنــج و چرخانــدن گیــاه 
ــر  ــی ب ــا و فضــوالت حیوان ــدن حن ــد مالی ــی مانن ــی آن؛ و آیین های ــاد در پ و وزش ب
درب خانه هایــی کــه بــه ســمت ُکــوش )مشــرق( قــرار دارد، ریختــن هســته خرمــا دم 
ــا تســبیح، خوشــبو کــردن خــود  در خانه هــا، مراســم چهاردهــی، مراســم تفــأل زدن ب
بــرای شــوهر، جشــن و پایکوبــی پــس از پایــان ســفر و دوخــت انــواع لبــاس و کاه بــه 
وســیله ی زنــان. برخــی از ایــن باورهــا و آیین هــا میــان زنــان و مــردان مشــترک، حــال 
آنکــه برخــی دیگــر کاماً زنانه هســتند و در راســتای تســهیل ســفرهای دریایــی مردان 
ــه یــا  شــکل گرفتــه اســت. آنهــا همچنیــن دغدغه هــای خــود را در قالــب اشــعار زنان
قصه هــا و افســانه ها بــر زبــان می آورنــد؛ بدیــن صــورت کــه در ترانه هــا و الالیی هــا، 
گاه از درد جدایــی و فــراق حکایــت می کننــد، گاه از آرزوی بازگشــت معشــوق و 
زمانــی در قالــب دعــا دســت بــه دامــان خــدا و پیامبــر می شــوند تــا مــردان را به ســامت 
بــاز گردانــد. از ســوی دیگــر در قصه هــا و افســانه های زنــان نیــز بــه عناصــر مرتبــط 
بــا ســفرهای دریایــی از جملــه ســتاره و ماهــی پرداختــه شــده اســت. در ایــن قصه هــا، 
دریــا هــم نمــادی از خیــر و برکــت اســت و هــم نمــادی از مــرگ. اکنــون کــه ســفرهای 
دریایــی در ایــن منطقــه کــم رنــگ شــده و بــا خطــرات همــراه نیســت، ایــن گنجینــه ی 
عظیــم فولکلــور ناگزیــر در حــال از بیــن رفتــن اســت. در ایــن پژوهــش بــه گــردآوری 
ــان(  ــا و افســانه های برســاخته ی زن ــا، الالیی ه ــا، ترانه ه ــا، آیین ه ــوارد )باوره ــن م ای

پرداختــه شــده اســت. 

واژگان کلیدی: بندر کنگ، فرهنگ عامه، زنان، باورهای زنان، آیین های زنان . 

*. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه پیام نور بندرلنگه. 
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بررسی وضعیت کارگران ایرانی-خّطۀ دشتی- در سواحل 
عربی خلیج فارس )از شهریور1320ش. تا پیروزی انقالب 

اسالمی در ایران(

 غالمرضازائری*  

در پژوهــش حاضــر بــه بررســی سرنوشــت کارگــران ایرانــی مهاجــر بــه ســواحل 
غیــر ایرانــی خلیــج فــارس پرداختــه شــده اســت. ایــن مهاجــرت بــا اشــغال ایــران 
ــی آغــاز می شــود. هــدف  ــواد غذای ــود م ــت کمب ــه عل در شــهریور 1320ش. و ب
ــادان  ــروی کار در آب ــباع نی ــی اش ــود ول ــادان ب ــی آب ــدر نفت ــرت، بن ــۀ مهاج اولی
ــی حاشــیۀ  ــا دســته هایی از مهاجــران رهســپار شــیخ نشــین های عرب باعــث شــد ت

خلیــج فــارس شــوند. 
ــرت، روش  ــل مهاج ــی عوام ــر بررس ــتمل ب ــر مش ــش حاض ــی پژوه ــأله اصل مس
ــن پژوهــش ســعی شــده  ــای آن اســت. در ای ــق و مشــکات و پیامده طــی طری
اســت تــا بــه ســواالتی از جملــه ضــرورت مهاجــرت، چگونگــی رونــد هجــرت از 
ایــران تــا شــیخ نشــین های عــرب، شناســایی مســیرهای اولیــه و بعــدی مهاجــران 

ــه شــود.  ــان پرداخت و دســتاوردهای مهاجــرت ایرانی
بــر روش  تلفیــق دو شــیوۀ تحقیــق مشــتمل  از  ایــن پژوهــش  انجــام  بــرای 
کتابخانــه ای یعنــی جمــع آوری مطالــب از البــای کتــب و روش میدانــی بــا اقــدام 
ــه  ــام مصاحب ــن انج ــران ضم ــفاهی مهاج ــرات ش ــن خاط ــع آوری و تدوی ــه جم ب

ــده اســت.  ــتفاده ش ــا اس ــا آنه ــفاهی ب ش
دســتاورد ایــن پژوهــش اثبــات نکاتــی از جملــه تأثیرگــذاری محیــط کار بــر 
کارگــران ایرانــی و از طریــق آنهــا بــر منطقــه دشــتی بــوده اســت. ایــن امــر تحــت 
تأثیــر آشــنایی آنهــا بــا آداب و رســوم ملــل دور و نزدیــک، زبان هــای مختلــف، 

اســتفاده از البســه و القــاب و پــاره ای واژگان جدیــد اســت. 

واژگان کلیدی: کارگر، مهاجرت، شیخ نشین، آبادان، کار

*. - دبیر تاریخ مقطع متوسطه در منطقۀ کاکی- استان بوشهر
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اسبذیان بحرین: نمونه ای از تحریف در تاریخ ساسانی

روزبه زرین کوب*  

اســناد مکتــوب ایرانــی و غیــر ایرانــی و شــواهد باســتان شــناختی نشــان مــی دهــد 
کــه دســت کــم از روزگار هخامنشــیان، کرانــه هــای جنوبــی خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان، ماننــد ســواحل شــمالی آن در قلمــرو ایرانیــان قــرار داشــت و ایــن حضــور 
ــز  ــان عهــد ساســانی نی ــا پای ــن مناطــق ت ــان در ای و تســلط سیاســی –اداری ایرانی

تــداوم یافــت. 
در ایــن میــان، حضــور ایرانیــان در بحرین از آغاز تشــکیل شاهنشــاهی هخامنشــی 
ــر  ــد اســت و گواهــی هــای موجــود در اواخــر دوره ی اشــکانی هــم ب ــل تایی قاب
ــد  ــن در عه ــان در بحری ــاب حضــور ایرانی ــن در ب ــذارد. همچنی ــی گ ــه م آن صّح

ساســانی، بــر اســاس متــون و کاوش هــای باســتان شــناختی تردیــدی نیســت. 
ــون و  ــه در مت ــت ک ــی اس ــاب ایران ــا و الق ــام ه ــود ن ــواهد، وج ــن ش ــی از ای یک
تواریــخ اســامی نیــز بــر جــای مانــده اســت. از جملــه ی ایــن نــام هــا، »اَســبَذ «، و 

ــن لقــب هــا »اســبذی « اســت.  یکــی از ای
ــوت  ــدان یاق ــاذری و معجــم البل ــدان ب ــوح البل ــد فت ــی، مانن ــون عرب برخــی از مت
ــرده،  ــی ک ــن معرف ــبذیان در بحری ــا اس ــبذیه ی ــوان اس ــه عن حمــوی، گروهــی را ب
ــه  ــد ک ــی ده ــواهد موجــود نشــان م ــد. ش ــده ان ــتندگان اســب خوان ایشــان را پرس
ــه ســهو،  ــا ب ــه عمــد ی ــوده، ســبب شــده اســت کــه ب ــا درســت ب چنیــن تعبیــری ن
ــانی در  ــد ساس ــان در عه ــداوم حضــور ایرانی ــه ت ــوط ب ــم مرب ــواهد مه یکــی از ش
ــران در  ــخ ای ــف در تاری ــروز تحری ــب ب ــود و موج ــته ش ــده انگاش ــن نادی بحری

روزگار ساســانیان را فراهــم آَوَرد. 

واژگان کلیــدی: اســبذیان، بحریــن، هخامنشــیان، ساســانیان، خلیــج فــارس، دریــای 
عمــان. 

*. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران. 
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بررسی پیامدهای فضایی- اجتماعی ناشی از توسعه 
فیزیکی- کالبدی شهر عسلویه

فرضعلی ساالری سردری*، مهدی نوری**  

یکــی از پیامدهــای رشــد ســریع جمعیــت شــهرها، توســعه فیزیکــی آنهــا اســت. 
رشــد روز افــزون شــهرها متاثــر از رشــد جمعیــت و مهاجــرت میباشــد کــه منجــر 
بــه ســاخت و ســازهاي بــدون برنامه ریــزي و تغییــرات زیــاد در ســاختار فضایــي 
بــه خصــوص توســعه فیزیكــي شــهر گشــته اســت. توســعه فیزیکــی شــهر فرآینــدی 
اســت کــه طــی آن محــدوده هــای فیزیکــی شــهر و فضاهــای کالبــدی آن در 
ــی  ــش م ــی افزای ــی و کیف ــر کم ــان از نظ ــول زم ــودی و در ط ــی و عم ــاد افق ابع
ــادل  ــی متع ــیق فیزیک ــه تنس ــد ب ــه باش ــی برنام ــریع و ب ــد س ــن رون ــر ای ــد. اگ یاب
ــد و در نتیجــه ســامانه هــای شــهری  ــوزون فضاهــای شــهری نخواهــد انجامی و م
ــده ای مواجــه خواهــد ســاخت.  ــا مشــکات عدی وســاختار و جامعــه شــهری را ب
ــی از  ــی ناش ــی- اجتماع ــای فضای ــر پیامده ــی ب ــر، تحلیل ــق حاض ــدف از تحقی ه
توســعه فیزیکی-کالبــدي شــهر عســلویه و تغییــرات جمعیتــی آن در 20 ســال اخیــر 
مــی باشــد، شــناخت عوامــل مؤثــر در رشــد فیزیکی-کالبــدي شــهر، بررســي ســیر 
گســترش شــهر و الگــوي توســعه فیزیکــي آن، شــناخت توانمندیهــا و محدودیــت 
هــاي توســعه فیزیکــي شــهر و چالــش هــای اجتماعــی و زندگــی شــهری در شــهر 
عســلویه و ارائــه راهکارهایــي جهــت برنامــه ریــزي اصولــي و عملــي بــراي توســعه 

فیزیکــي شــهر بــوده اســت. 

واژگان کلیــدی: توســعه فضایی-کالبــدی، پیامدهــای فضایــی- اجتماعــی، شــهر 
ــارس ــج ف ــتخراجی، خلی ــهرهای اس ــلویه، ش ــاحلی عس ــی س صنعت

*. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور گله دار، ایران. 
**. کارشناس ارشدجغرافیا طبیعی، شهردار گله دار، دانشگاه پیام نور گله دار، ایران
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بررسی حضور هخامنشیان در مناطق جنوبی خلیج فارس با 
استناد به کاسه های سفالی

علی اصغر سلحشور*  

علــی رغــم گســتردگی زمانــی )550-330 ق. م( و قلمــرو پهنــاور شاهنشــاهی 
هخامنشــی، از ایــن دوره مــدارک باستان شــناختی زیــادی بــه دســت نیامــده اســت. 
همچنیــن شــواهد باستان شناســی در مناطــق جنوبــی خلیــج فــارس )جنــوب شــرق 
ــا توجــه  ــه نــدرت یافــت شــده اند. از طرفــی، ب عربســتان تــا شــبه جزیره عمــان( ب
بــه کمبــود مــدارک نوشــتاری در ایــن مناطــق، ســفال بــه عنــوان یکــی از داده هــای 
ــی  ــز اهمیــت فراوان ــارس، حائ مهــم در راســتای حضــور هخامنشــیان در خلیــج ف
ــواع کاســه های ســفالی هخامنشــی در  ــن پژوهــش ضمــن بررســی ان اســت. در ای
محوطه هــای مهــم حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس، حــوزه گســتردگی و پراکنــش ایــن 
کاســه ها در جای جــای شاهنشــاهی هخامنشــی و ارتبــاط میــان آنهــا از نظــر بافــت، 
ــای  ــرد. یافته ه ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــش و. . م ــگ، پوش ــه، رن ــب، گون ترکی
ــی برنامه ریــزی  تحقیــق، گســترش و توســعه شــبکه  ی راه هــای تجــاری و بازرگان
شاهنشــاهی  در  استانداردســازی  و  فرهنگــی  همگون ســازی  احتمــاالً  و  شــده 
ــه  ــت ک ــی اس ــی تاریخ ــش دارای ماهیت ــن پژوه ــد. ای ــان می ده ــی را نش هخامنش
دســتیابی بــه نتایــج آن، بــر اســاس مطالعــات کتاب خانــه ای و بــا روش توصیفــی 

- تحلیلــی انجــام گرفتــه اســت. 

ســفال  زورقــی،  کاســه های  ســفالی،  کاســه های  هخامنشــی،  کلیــدی:  واژگان 
فرهنگــی.  همگون ســازی   ،BMSW

*. کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه هنر اصفهان
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راه های کاروانی منتهی به جزیره ی هرموز قبل از عصر صفوی

مریم شاه حسینی*  

بــا انتقــال پایتخــت ملــوک هرمــوز بــه جزیــره ی جرون)هرمــوز( در قــرن هشــتم 
ــی  ــن دوره، نواحــی داخل ــد تجــاری آن در ای ــادی و رش ــم می هجــری/ چهارده
ایــران و بــه ویــژه راه هــا ی منتهــی بــه کرمــان و شــیراز بــه عنــوان دو شــهر مهــم 
پــس کرانــه ای هرمــوز در جریــان تجــارت منطقــه ی خلیــج فــارس رونــق یافتنــد. 
ــا بیــان شــرایط و اوضــاع سیاســی ایــران و بر شــمردن  ــه در نظــر دارد ب ایــن مقال
عوامــل مختلــف در بر آمــدن و رشــد تجــاری و اقتصــادی جزیــره ی هرمــوز، بــه 
ــری در  ــره چــه تأثی ــن جزی ــگاه ای ــت و جای ــه اهمی ــد ک ــن پرســش پاســخ ده ای
ایجــاد و رونــق راه هــا ی تجــارت زمینــی در پــس کرانــه هــا ی خلیــج فــارس و نیــز 
رونــق برخــی توقفــگاه هــا ی واقــع در ایــن مســیر هــا، در دوره ی زمانــی »قــرن 
ــن  ــه ضم ــت. در ادام ــته اس ــوی« داش ــت صف ــدن حکوم ــا بر آم ــری ت ــتم هج هش
شناســاندن راه هــا ی کاروانــی منتهــی بــه جزیــره هرمــوز کــه در قالــب ارائــه نقشــه 
ــدک  ــداد ان ــری از اطاعــات موجــود در تع ــا بهــره گی ــا ب می باشــد، ســعی شــده ت
ســفرنامه هــا ی ایــن دوره همچــون ســفرنامه ی ابــن بطوطــه، آمبروزیــو کنتارینــی 
ــی  ــور تقریب ــه ط ــان را ب ــن زم ــداول در ای ــی مت ــران، راه کاروان ــان در ای و ونیزی
ترســیم کــرده و وضعیــت توقفــگاه هــا ی واقــع در آن را در قالــب جــدول نشــان 
ــی  ــز کاف ــا و نی ــفرنامه ه ــن س ــداد ای ــودن تع ــدک ب ــه جهــت ان ــه ب ــه البت ــم ک دادی
نبــودن اطاعــات ارائــه شــده در آن هــا، شــناخت تمامــی منــازل کاروانــی و 

ــد.  ــراه می باش ــت هم ــا محدودی ــی آن، ب ــق جغرافیای ــت دقی موقعی

واژگان کلیــدی: جزیــره ی هرمــوز، توقفــگاه، مســیرها ی کاروانــی، قبــل از عصــر 
صفــوی، ســفرنامه. 

*. کارشناسی ارشد تاریخ- مطالعات خلیج فارس- دانشگاه تهران. 
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صادرات مادر مروارید از بندر لنگه به اروپا 

مریم شیپری *  

پیرامــون مباحــث مربــوط بــه صــادرات کاال از بنــادر جنوبــی ایــران در دوره 
قاجاریــه مطالــب گوناگونــی در قالبهــای کیفــی و کٌمــی بیــان شــده اســت. امــا یکــی 
از مهــم تریــن ایــن مــوارد موضوعــی اســت کــه کــم تــر بــدان اشــاره شــده کــه برخی 
از بنــادر ایــران فقــط یــک کاال بــه اروپــا صــادر مــی کــرده انــد کــه دالیــل متفاوتــی 
داشــته اســت. گاهــی بــه دلیــل عــدم توســعه یافتگــی ایــن بنــادر و گاهــی نیــز دلیــل 

جغرافیایــی و یــا ایــن کــه کاالی صادراتــی خــاص بــوده اســت. 
بنــدر لنگــه یکــی از بنــادر مهــم ایــران در دوره قاجاریــه مــی باشــد. عمــده 
روابــط تجــاری ایــن بنــدر بــا مناطــق محلــی بــوده اســت ولیکــن در اســناد تجــاری 
انگلســتان ایــن بنــدر یکــی از مهــم تریــن بنــادر ایــران بــرای کشــورهای صنعتــی 
اروپایــی در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میــادی بــه بعــد اســت. علــت ایــن امــر نیــز 
صــادارات کاالیــی بــود کــه بــه مقــدار فراوانــی در ســواحل ایــن بنــدر یافــت مــی 
شــد. کاالیــی کــه اســناد انگلیســی از آن بــا عنــوان " Mother o Pearl " یــاد کــرده 
انــد. نــام دیگــر آن بــه فارســی "نقیــر"))Nagir( بــوده اســت. صدفــی کــه مــاده آلــی 
ســفید رنــگ یــا الوانــی کــه در آن موجــود اســت در صنعــت پوشــاک بــرای دکمــه 

ســازی و تزئینــات کاربــرد فراوانــی دارد. 
بررســی هــای اولیــه نشــان مــی دهــد کــه در اواخــر قاجاریــه صــادرات ایــن کاال 
رشــد فراوانــی کــرده اســت. چنــان کــه در فاصلــه ســال هــای 1875 م. تــا 1885م. 
ارزش صــادرات ایــن محصــول از 24000هــزار روپیــه بــه 118400 هــزار روپیــه 
رســید بنابرایــن ایــن تحقیــق بــر پایــه ایــن ســوال کــه چــه عواملــی موجــب رشــد 
صــادرات مــادر مرواریــد از بنــدر لنگــه بــه اروپــا در ایــن بــازه زمانــی شــده اســت 
؟ تنظیــم شــده اســت. ایــن بررســی بــا اســتفاده از اســناد تجــاری موجــود پیرامــون 

تجــارت در منطقــه خلیــج فــارس بــا اروپــا تهیــه و تنظیــم شــده اســت. 

واژگان کلیدی : بندر لنگه، مادر مروارید، خلیج فارس، کشتی بخاری. قاجاریه

*. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
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سکه های ضرابخانه های بنادر خلیج فارس در قرون 
نخستین اسالمی

اسمر شهبازی*  

ــت  ــی از اهمی ــت خــاص جغرافیای ــه جهــت موقعی ــارس ب ــر خلیج ف ــادر و جزای بن
اقتصــادی و سیاســی برخــوردار بــوده و در طــول تاریــخ مــورد توجــه حــکام قــرار 
داشــته اند. در برخــی از دوره هــای تاریخــی بنــادر بــه عنــوان ضرابخانــه بــه محــل 
تبــادل اقتصــادی مهمــی تبدیــل شــده اند، در واقــع ضرابخانه هــا بــه عنــوان مراکــز 
ــج- ــادر خلی ــه مســکوکات بن ــی ک ــا همــه اهمیت ــد. ب ــم اقتصــادی مطــرح بوده ان مه
فــارس داشــته اند تاکنــون کاری متمرکــز در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت کــه 
یکــی از دالیــل آن می توانــد کمبــود اطاعــات در منابــع سکه شناســی باشــد، بــر 
ــری  ــد کمــک موث ــادر می توان ــن بن ــی ســکه های ای ــن اســاس شناســایی و معرف ای
ــر  ــه ب ــا ضرابخانه هــای خلیج فــارس باشــد. ایــن مقال در تــداوم مطالعــات مرتبــط ب
آن اســت تــا بــه معرفــی و بررســی مســکوکات ایــن ضرابخانه هــا بپــردازد. بــرای 
ایــن تحقیــق تعــدادی ســکه از موزه  هــای پــول تهــران، ملــک و مجموعــه شــمس 
اشــراق مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و جهــت تحلیــل بهتــر نتایــج در ایــن پژوهــش، 
از ســکه های موزه هــای بریتانیــا، مــوزه فیتــز ویلیــام دانشــگاه کمبریــج و موسســه  
ــم شــده  ــتفاده شــده اســت. پژوهــش در دو بخــش تنظی ــکا اس سکه شناســی  آمری
اســت، کــه در بخــش نخســت ضرابخانه-هــای اردشــیرخوّره، ســیراف، فســا، هــزو، 
میشــان، عمــان و تــّوج معرفــی شــده اند و در بخــش دوم تمامــی ســکه ها در 
ــکه  و  ــوش س ــن و نق ــس، وزن، مت ــل جن ــی از قبی ــم و ویژگی های ــی تنظی جدول

ضرابخانه هــا بررســی شــده اســت. 

واژگان کلیدی: سکه، ضرابخانه، بنادرخلیج  فارس، قرون نخستین اسامی

*. کارشناس ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران
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گویش خنجی بازمانده زبان پهلوی از مناطق پس کرانه ای 
خلیج فارس

یونس صادقی*، محمد ابونجمی**  

ــی  ــا و لهجــه هــای مختلف ــش ه ــارس دارای گوی ــج ف ــه ای خلی ــس کران مناطــق پ
ــه  ــارس و منطق ــوب ف ــج در جن ــی خن ــهر تاریخ ــق ش ــن مناط ــی از ای ــت. یک اس
الرســتان مــی باشــد کــه دارای گویــش محلــی ویــژه ای اســت. ایــن نــوع گویــش 
ــاختار  ــت و اصــول و س ــاوت اس ــتانی متف ــای الرس ــش ه ــر گوی ــه دیگ ــبت ب نس
ــوده و در هــر  ــا نب ــش ه ــل مشــابه ســایر گوی ــه طــور کام ــی و نحــوی آن ب صرف
ــر یــک  ــا ب ــد مباحــث صرفــی و نحــوی خــاص مــی باشــد. بن ــه خــود نیازمن زمین
نظــر ایــن نــوع گویــش جــزء شــکل هــای بازمانــده و متحــول شــده گویــش هــای 
مختلــف زبــان پهلــوی اســت. در ایــن مقالــه، ضمــن معرفــی جغرافیــای تاریخــی 
شــهر خنــج و گویــش محلــی آن، از طریــق مقایســه ی واژگانــی و ســاختاری ایــن 
نــوع گویــش بــا زبــان پهلــوی، میــزان قرابــت یــا تفــاوت آن را بــا ایــن زبــان کهــن 

مــرد بررســی قــرار مــی دهــد. 

واژگان کلیدی: خلیج فارس، خنج، گویش محلی، زبان پهلوی

*. - کارشناس ارشد تاریخ 
**. - استادیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران-
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سنگ نگاره های پس کرانۀ خلیج فارس؛ محوطۀ »ِدهتَل«

مینا صفا*  

ــع اســتان  ــع در شهرســتان بســتک از تواب محوطــۀ ســنگ نگاره های »ِدهتَــل«، واق
هرمــزگان، یکــی از محوطه هــای مهــم باســتانی پس کرانــه ای خلیــج فــارس اســت. 
نگاره هــای ایــن محوطــه تمــام دســته بندی پنج گانــۀ ســنگ نگاره ها؛ انســانی، 
حیوانــی، گیاهــی، تخیلــی و همچنیــن عائــم و نشــانه  ها، را شــامل می شــود. 
مهمتریــن نقــوش محوطــۀ باســتانی دهتــل نشــانه های نوشــتاری هندســی رایــج در 
میــان تمدن هــای ســند، ســومر، ایــام و هلیــل رود )جیرفــت( در هــزارۀ ســوم ق. 
ــخ تجــاری، سیاســی و فرهنگــی نواحــی  ــن کشــف صفحــه ای از تاری م اســت. ای
پس کرانــه ای خلیــج فــارس در هــزارۀ ســوم ق. م در ارتبــاط بــا تمدن هــای باســتانی 

ــد.  ــه ویــژه هلیــل رود را رقــم می زن یــاد شــده ب

باستان شــناختی،  بررســی های  دهتــل،  ســنگ نگاره های  کلیــدی:  واژگان 
هلیــل رود.  تمــدن  فــارس،  خلیــج  پس کرانــۀ 

*. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسامی-دانشگاه شیراز
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نظری بر »عمارت کاله فرنگی« بندرعباس

نـیمـا صـفـا درگـیری*  

ــده از عصــر صفــوی  ــی مان ــای باق ــاس، تنهــا بن » عمــارت کاه فرنگــی « بندرعب
)1501 – 1722 ( یعنی از ســال های ابتدایی شــکل گیری، گســترش و رونق این 
شــهر مــی باشــد کــه توســط کمپانــی هلنــدی هنــد شــرقی بعنــوان مرکــز تجارتخانــه 
ــان آن  ــن و بازرگان ــتقرار ماموری ــل اس ــی مح ــالهای طوالن ــده و در س ــداث ش اح
کشــور و نیــز نظامیــان وابســته بــه آنهــا بــوده اســت و پــس از خــروج ایــن کمپانــی 
از بندرعبــاس، بعنــوان قلعــه ی شــهر و اصلــی تریــن ســاختمان و محــل اســتقرار 
حاکــم و همچنیــن گمــرک فعــال بــوده و بلحــاظ تاریخــی شــاهد وقایــع و اتفاقــات 
بســیار مهــم و موثــری در سرنوشــت بندرعبــاس و مردمانــش همچــون حملــه ی 
افغــان هــا در بحبوحــه ی ســرنگونی سلســله ی صفــوی و نیــز جنــگ هــا و زد و 
ــذا  ــوده اســت ؛ ل ــی بیــن ســایر مهاجمیــن و مدافعــان آن، ب خــورد هــای گوناگون
شــناخت تاریخچــه ی آن، پیونــدی ناگسســتنی بــا تاریــخ شــهر بندرعبــاس دارد و 
بــه منزلــه ی دروازه ی مهمــی بــرای مطالعــه ی تاریــخ ایــن شــهر خواهــد بــود. ایــن 
مقالــه در مقــام تشــریح چگونگــی تاســیس و احــداث ایــن بنــای تاریخــی، ســاختار 
ــدف  ــا ه ــم رخ داده در آن ب ــع مه ــان وقای ــدی و بی ــای بع ــری ه ــاری، کارب معم

شــناخت نقــش و جایــگاه مرکــزی آن در تاریــخ بندرعبــاس اســت. 

واژگان کلیدی : خلیج فارس، کاه فرنگی، بندرعباس، هلند، تجارتخانه

*. - کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی
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از دریا به دریا؛ خلیج فارس تا دریای مازندران، سیاست 
دریایی، برنامه ریزی و تکاپوهای ایران از صفویان تا 

برآمدن زندیان

منصور صفت گل*  

بــا اینکــه پیشــینه تکاپوهــای دریایــی ایــران بــه گذشــته هــای دور بازمــی گــردد امــا 
بخــش روشــن تــر و تــا انــدازه ای جــدی تــر ایــن فعالیتهــا پــس از تغییــر وضــع سیاســی 
و اقتصــادی ایــران در پــی یــورش مغــوالن و از همــه مهمتر بــا روی کارآمدن صفویان 
آغــاز گردیــد و در دوره افشــاریان ادامــه یافــت. برنامــه ای کــه در صــورت تــداوم مــی 
توانســت تأثیــری جــدی بــر تحــوالت جامعــه ایرانــی بگــذارد. همزمانــی ایــن برنامــه 
هــا بــا برنامــه هــای فنــاوری و توســعه تکاپوهــای دریایــی بعضــی از همســایگان ایــران 
یعنــی عثمانیــان و روســیان و نیــز بــا گســترش چشــمگیر فنــاوری دریایــی اروپاییــان 
معنــی دار بــود. نوعــی از همزمانــی کــه ابتــدا تــا انــدازه ای بــه در پیــش گرفتــن اقداماتــی 
جــدی از ســوی برنامــه ریــزان ایرانــی بــرای عقــب نمانــدن از جریان جهانی توســعه در 
عصــر صفویــه و افشــاریه منجــر شــد. امــا رویدادهــای بعــدی در تاریــخ معاصــر ایــران 

ســبب نوعــی تأخیــر تاریخــی در ورود بــه دنیــای جدیــد دریایــی گردیــد. 
اســاس سیاســت دریایــی ایــران در دوره صفویــه و افشــاریه بــه صورت برنامــه ای جامع 

طراحــی و پــی گیــری شــد. نقــاط اصلــی ایــن برنامــه عبارت بــود از: 
اعــاده چیرگــی دریایــی ایــران بــر ســواحل دریاهــای جنوبی)خلیــج فــارس و 

دریــای عمــان(
ــدران و  ــای مازن ــه دری ــی ب ــای جنوب ــال دریاه ــرای اتص ــاختهای الزم ب ــاد زیرس ایج

ــی.  ــمالی و غرب ــی ش ــای کاروان راه ه
ــای  ــا ایجــاد پایگاه ه ــدران ب ــای مازن ــر ســواحل دری ــران ب ــی ای ــی دریای ــاده چیرگ اع
ــد.  ــا دربن ــان ت ــان و خوارزمی ــه ترکمان ــن نواحــی ب ــی در طــول ســاحل از نزدیکتری دریای
پیونــد دریــای مازنــدران و راه هــای کاروانــی جنوبــی ایــران بــا دریــای بالتیــک، دریــای 

سیاه. 
ایرانی سازی دریای مازندران و باز نگاری نقشه آن بربنیاد اعاده ایران تاریخی

ــه سیاســت  ــوط ب ــی طرحهــای مرب ــا موضــوع هــم زمان پژوهــش حاضــر می کوشــد ت
دریایــی ایــران در خلیــج فــارس و دریــای مازنــدران را در دوره تاریخــی صفویــان تــا 

برآمــدن زندیــان مــورد بررســی و مقایســه قــرار دهــد. 

واژگان کلیدی: سیاست دریایی، دریای مازندران، خلیج فارس، صفویان، افشاریان. 
*. استاد تاریخ دانشگاه تهران
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نقش کیچ در ارتباطات دریایی سواحل مکران در سده های 
نخست اسالمی

عبداله صفرزایي*  

شــهر کیــچ از شــهرهای عمــده مکــران در ســده هــای نخســت اســامی بــود. 
موقعیــت جغرافیایــی ایــن شــهر بــه نحــوی بــود کــه از یــک طــرف نقطــه اتصــال 
ــایر  ــا س ــران را ب ــواحل مک ــادر س ــی بن ــم و از طرف ــا ه ــران ب ــواحل مک ــادر س بن
ــی  ــای پیرامون ــت ه ــده ایال ــهرهای عم ــا ش ــداد آن ب ــران و در امت ــهرهای مک ش
مکــران، ماننــد: ســند، سیســتان، کرمــان و غیــره پیونــد مــی داد. گرچــه کیــچ شــهری 
ــه ای بنــدر تیــس )بزرگتریــن بنــدر ســاحلی  ــه پنــج مرحل بنــدری نبــود و در فاصل
ــک  ــن و نزدی ــزرگ تری ــه ب ــه اینک ــر ب ــت، نظ ــرار داش ــان( ق ــران در آن زم مک
تریــن شــهر بــه ســواحل مکــران بــود، ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه ایــن شــهر 
در توســعه ارتباطــات دریایــی ســواحل مکــران در ســده هــای نخســت اســامی تــا 
چــه حــد و در چــه ابعــادی نقــش آفریــن بــود. بــه عنــوان فرضیــه چنیــن اســتنباط 
می شــود کــه در نواحــی ســاحلی مکــران، ایــن شــهر در توســعه ارتباطــات دریــا بــه 
دریــا و دریــا بــه خشــکی و بالعکــس در ابعــاد سیاســی، نظامــی، تجــاری، دینــی 
و غیــره موثــر بــود. هــدف ایــن نوشــتار، واكاوي موقیــت شــهر کیــچ در توســعه و 
تــداوم ارتباطــات دریایــی ســواحل مکــران در ســده هــای نخســت اســامی اســت 
ــل  ــف و تحلی ــا توصی ــي ب ــه روش تاریخ ــه اي ب ــع كتابخان ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ك

داده هــا انجــام گرفتــه اســت. 

واژگان کلیــدی: کیــچ، مکــران، دریــای عمــان، خلیــج فــارس، ســده هــای نخســت 
اســامی

*. - مربی دانشگاه والیت و دانشجوي دكتري تاریخ ایران دوره اسامي دانشگاه فردوسي
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شکل گیری شیراز و گسترش مسیر های ارتباطی آن به 
سوی بنادر خلیج فارس از قرن اول تا قرن پنجم هجری

طیبه رحیمی *  

ــوده و  ــخ ب ــول دوران تاری ــران در ط ــم ای ــای مه ــت ه ــه از ایال ــارس ک ــت ف ایال
ــت و  ــل موقعی ــه دلی ــوده و ب ــانی ب ــم هخامنشــی و ساس ــدن مه ــتگاه دو تم خواس
جایــگاه آن همــواره مرکــز توجــه بــوده در طــی فتــح مناطــق ایالــت فــارس توســط 
اعــراب و ایجــاد حکومتــی جدیــد کــه باعــث بــه وجــود آمــدن شــهر هــای جدیــد 
و افــول شــهر هــای کهــن مــی شــود یکــی از ایــن نمونــه هــا قــدرت گیــری و افــول 
ــوده  ــیس نب ــد تاس ــهری جدی ــیراز ش ــد. ش ــی باش ــتخر م ــیراز و اس ــای ش ــهر ه ش
بلکــه قبــل از ورود اعــراب بــه ایــران وجــود داشــته امــا از درجــه اهمیــت کمتــری 
برخــوردار بــوده. مســئله اصلــی در ایــن تحقیــق رشــد و رونــق شــیراز در دوران 
اســامی – از ســال 67 هجــری – یعنــی بــا ورود اعــراب بــه فــارس از شــهر هــای 
کــه رشــد رونــق پیــدا مــی کنــد شــیراز هســت، شــیراز بــه ایــن علــت بررســی مــی 
ــق  ــد و رون ــن رش ــود، همچنی ــی ش ــارس م ــت ف ــز ایال ــه مرک ــل ب ــه تبدی ــود ک ش
بنــادر وابســته بــه شــرایط سیاســی درون پــس کرانــه هــا دارد و از طرفــی دیگــر 
تمامــی محصــوالت از نواحــی مختلــف وارد شــیراز شــده ســپس بــه دیگــر مناطــق 
توزیــع مــی شــود. و ســوال هــای اصلــی اینکــه چــرا و چــه عواملــی باعــث رشــد 
و رونــق شــیراز شــد ؟ و تاثیــر کــه حکومــت جدیــد و رشــد شــیراز بــر راههــای 
ــی  ــت م ــن ایال ــادر ای ــه ســمت بن ــای ارتباطــی ب ــر راهه ــه خصــوص ب ارتباطــی ب
ــا تغییــر حکومــت و مذهــب مســیر هــای  گــذارد بســیار مهــم هســت. همچنیــن ب
ــد و شــهر هــای  ارتباطــی از مراکــز مهــم حکومتــی و دینــی زرتشــت نمــی گذرن
جدیــد تاســیس جایگزیــن آنهــا مــی شــوند بــه ایــن علــت کــه گــذر کاروان هــا از 
شــهر هــا باعــث رشــد ورنــق اقتصــادی آن مــی شــود و در نتیجــه باعــث بــاال رفتــن 
رفــاه کــه افزایــش قــدرت را در پــی دارد مــی شــود. ایــن بــرای دیــن و حکومــت 
جدیــد خوشــایند نبــود چــرا کــه ممکــن بــود باعــث شــورش بــر علیــه حکومــت 

جدیــد شــود. 

واژگان کلیــدی : ایالــت فــارس، شــهر شــیراز، شــهر اســتخر، ســیراف، بنــادر خلیــج 
فــارس، مســیر هــای ارتبــاط

*. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی دانشگاه تهران 
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بررسی فرایند تشکیل فرمانداری کل بنادر و 
جزایر)خلیج فارس و بحر عمان( تا شکل گیری نهایی دو 

استان بوشهر و هرمزگان)1330 - 1360هـ. ش(

فاطمه فریدی مجید*  

اهمیــت اســتراتژیك مناطــق جنــوب ایــران و وجــود تحریــکات مــداوم خارجــی، 
حساســیت جزایــر ســه گانه، منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــات سیاســي مختلفــي از جانــب 
دولــت مركــزي، بــراي ادارة  ایــن منطقــۀ مهــم در دوره هــای مختلــف شــده اســت. 
یكــي از ایــن دوره هــا كــه تأثیــر مهمــي در تقســیمات کشــوری  داشــته اســت، دورۀ 
ــداري  ــاهد تشــكیل فرمان ــن دوره، ش ــالۀ 1330- 1360 ه. ش اســت. در ای سي س
ــان  ــر عم ــر بح ــادر و جزای ــداری کل بن ــارس و فرمان ــر خلیج ف ــادر و جزای كل بن
)1333 ه. ش( و انحــال آن، ایجــاد اســتان ســاحلي بنــادر و جزایــر خلیج فــارس و 
دریای عمان )1346 ه. ش( و. . . تا شــكل گیري دو اســتان بوشــهر ) 1352ه . ق( 
و هرمــزگان هســتیم. ایــن مقالــه درصــدد بررســی تقســیمات كشــوري اســتان هاي 
جنوبــي )بوشــهر و هرمــزگان( در ایــن مقطــع زمانــی اســت و تــاش دارد بــا 
درنظــر گرفتــن ترتیــب تاریخــی وقایــع و بهره گیــری از اســناد و مــدارک رســمی 
)کتاب هــا، اســناد، مصوبــات، روزنامه هــا و. . ( ایــن واقعــۀ مهــم تاریخــي- سیاســي 
ــه، در مقطــع  ــه نظــر مي رســد حساســیت هاي موجــود در منطق ــد. ب را بررســی کن
زمانــي ذكــر شــده، منجــر بــه تصمیمــات اداري- سیاســي متنوعــي شــده اســت كــه 
بیشــتر آنهــا در فاصلــۀ زمانــي كوتاهــي تغییــر یافتــه  و در نهایــت دولــت مركــزي 
ــال هاي 1352 –  ــال س ــي )در خ ــجم و قطع ــدی منس ــه جمع بن ــت ب ــته اس توانس

1355ه. ش( نایــل آیــد. 

بوشــهر؛  کل؛  فرمانــداری  کشــوری؛  تقســیمات  خلیج فــارس؛  کلیــدی:  واژگان 
هرمــزگان؛ بحــر عمــان. 

*. عضو هیئت علمی بنیاد ایران شناسی 
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مطالعات خلیج فارس: سیاست قدرت و روایت تاریخ

سیروس فیضی*  

تاریخ نــگاری خلیــج فــارس تــا پیــش از پدیــده اســتعمار در ســده هجدهــم، همچون 
ــگاری  ــن تاریخ ن ــود. ای ــول خــود ب ــارس مســتقل و در مســیر معم ــج ف خــود خلی
ــگاری، مهاجــرت، تجــارت،  ــی همچــون قوم ن ــات مطالعات ــاً حــول ضروری عمدت
ــود کــه نیازهــا و ضروریــات بومــی را بازتــاب  بوم شناســی محلــی و ماننــد ایــن ب
مــی داد. از زمــان حضــور پرتقالی هــا و ســپس انگلیســی ها در خلیــج فــارس، 
روایت هــای تاریخــی تفــاوت جدیــی نمــود: ایرانیــان دیگــر روایت کننــدگان 
ــد از دســت رفتــن ســلطه  ــد و ایــن بخشــی از رون اصلــی سرگذشــت منطقــه نبودن
ــژه در  ــه وی ــار و ب ــران در دوره قاج ــف ای ــاز ضع ــا آغ ــود. ب ــه ب ــر منطق ــران ب ای
دوره ناصرالدیــن شــاه، ایرانیــان تقریبــاً بــه مصرف کننــدگان تاریخ نویســی غــرب 
ــت و  ــود داش ــاً وج ــم تقریب ــد ه ــن وضــع در دوران بع ــدند. ای ــدل ش ــه ب از منطق
حتــی برتــری محســوس ایــران در دهــه 1970 نیــز نتوانســت آن را تغییــر دهــد. 
پــس از انقــاب اســامی و حضــور گســترده آمریــکا در منطقــه، تاریخ نویســی و 
ــدل شــده کــه  ــه پدیــده بســیار مهمــی ب روایــت تاریــخ منطقــه در دوران مــدرن ب
بــاز غــرب بــا شــدت بیشــتری در آن پیشــتاز اســت. ایــن مقالــه در پــی بررســی 
ایــن مســئله اســت کــه چگونــه روایــت تاریــخ منطقــه در دوران مــدرن بخــش مهــم 
پــروژه ناکامــی ایــران و کامیابــی غــرب بــوده شــده اســت. مقالــه نتیجــه می گیــرد 
کــه روایــت تاریخــی، اهمیتــی بــه انــدازه خــود قــدرت دارد و می توانــد سرنوشــت 

یــک منطقــه را دیگرگــون نمایــد

واژگان کلیدی: خلیج فارس، سیاست قدرت، تاریخ نگاری، غرب، استعمار

*. استادیار تاریخ دانشگاه تهران
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نگاهی به تحوالت اجتماعی منطقه شرق عربستان در دوره 
معاصر

یاسر قزوینی حائری*  

شــرق عربســتان کــه امــروزه بــا نــام المنطقــه الشــرقیه نامیــده مــی شــود و اکثریــت 
ــن  ــی از مهمتری ــند، یک ــی باش ــی م ــیعیان امام ــی ش ــور تاریخ ــه ط ــاکنان آن ب س
مناطــق نفتــی عربســتان، بلکــه جهــان مــی باشــد. حــوادث تاریخــی ای کــه ایــن 
منطقــه در عصــر جدیــد بــه خــود دیــد شــامل تأســیس کشــور عربســتان ســعودی 
و کشــف نفــت، جامعــه ســاکن ایــن منطقــه را دچــار تحــوالت عمــده ای نمــود، 
ــه فرهنــگ نفتــی در نیمــه نخســت قــرن بیســتم و  تحــول از فرهنــگ مرواریــد ب
ــدان  ــرن بیســتم، و تحــول در ســاختار اجتماعــی خان دهــه هــای اول نیمــه دوم ق
ــان و تحــوالت ناشــی از  ــفیدان« و جوان ــش س ــا »ری ــان وجه ــش می محــور و چال
ــد کارگــری و بســط  تأســیس شــرکت آرامکــو شــامل شــکل گیــری هویــت جدی
هژمونــی آرامکــو و همچنیــن تأثیــرات اجتماعــی توســعه نامتــوازن از جملــه 

ــدان هــا پرداختــه شــده اســت.  مســائلی هســتند کــه در ایــن نوشــته ب

واژ گان کلیــدی: فرهنــگ مرواریــد، نفتــی شــدن، وجهــا، هژمونــی، هویــت 
کارگــری

*. استادیار تاریخ دانشگاه تهران
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نام بحر فارس )دریای پارس( و خلیج فارس در تفاسیر 
کهن قرآن کریم

علی اصغر قهرمانی مقبل*  

کاربــرد نــام بحــر فــارس )دریــای پــارس( و خلیــج فــارس در متــون کهــن عربــی، 
منحصــر بــه کتاب هــای جغرافــی و تاریخــی نیســت. بلکــه عــاوه بــر ایــن 
کتاب هــا، ایــن نــام بــه ویــژه »بحــر فــارس« بــه کــرات در کتاب هــای تفســیر قــرآن 
کریــم آمــده اســت. مهم تریــن دلیــل توجــه مفســران بــه نــام »بحــر فــارس«، ورود 
واژۀ »البحریــن« )مثنّــای بحــر: دو دریــا( در 4 آیــه از آیــات قــرآن کریــم اســت 
کــه مفســران در تفســیر ایــن آیــات، نــام بحــر فــارس را ذکــر کرده انــد. ایــن نــام 
در نخســتین کتــاب تفســیر کــه بــه دســت مــا رســیده، آمــده اســت. از ایــن کتــاب 
می تــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه نــام »بحــر فــارس« اگــر پیــش از اســام در شــبه 
جریــره، رایــج نبــوده باشــد، از سلســلۀ روایــی ذکــر شــده در آن، چنیــن برمی آیــد 

کــه از صــدر اســام و پــس از آن، نامــی شــایع و رایــج بــوده اســت. 

واژگان کلیدی: بحر فارس، خلیج فارس، تفاسیر قرآن

*. دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی در دانشگاه خلیج فارس- بوشهر، رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی
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آب و اعتقاد در کرانه های کارون

بهادر قیم*  

در جلگــه خوزســتان پنــج رودخانــه ی مهــم کشــور یعنــی کارون، دز، جراحــی و 
زهــره جــاری هســتند. ایــن رودخانه هــا بــا تاریــخ و پیشــینه ی ســرزمین خوزســتان 
پیونــدی ناگسســتنی دارنــد. قدیمی تریــن اجتمــاع انســانی و نیــز مرکزیــت سیاســی 
ــه  ــه رودخان ــام، هدی ــد ای ــوِش عه ــی ش ــتان یعن ــتان خوزس ــران در اس ــخ ای تاری
کارون، پرآب تریــن رودخانــه ی اســتان بــوده اســت. ایفــای نقــش کارون تنهــا بــه 
ارتبــاط آبــی و کشــاورزی محــدود نمی شــود بلکــه شــکل گیری، اســتقرار و نشــر 
برخــی از عقایــد دینــی ســاکنان خوزســتان در ادوار باســتان و اســامی متأثــر از 
وجــود کارون اســت. "خضــر نبــی نگهبــان آبهــا و دریاهــا" در منطقــه ی جزیــرة 
ــا رودخانــه کارون  الخضــر و نیــز" تعمیــد مندائیــان اهــواز" رابطــه ی معنــا داری ب
دارنــد. قدمــگاه معــروف خضــر نبــی در جهــت جنــوب آبــادان بــر کرانــه رودخانــه 
ــه  ــوی و ب ــک فضــای روحــی و معن ــتمرار کارون( در شــکل گیری ی بهمنشیر)اس
تبــع آن عناصــر تمدنــی وابســته بــه ایــن فضــای فرهنگــی ماننــد ربــاط، خانقــاه، 
مســجد و حســینیه قابــل توجــه اســت. در بخــش شــمالی ایــن منطقــه و بــر ســاحل 
کارون در اهــواز، "منــدی" عبادتــگاه صابئیــن پیــروان یحیــی تعمیــد دهنــده واقــع 
اســت. تعمیــد در آب کارون و اســتقرار " گنــزورا چهیلــی " باالتریــن مقــام 
روحانیــت صابئــی در اهــواز، ایــن شــهر را بــه عنــوان مرکــز روحــی مندائیــان در 

آورده اســت 

واژگان کلیدی: کارون، خوزستان، جزیرة الخضر، مندائیان، تعمید 

*. عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران
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گونه شناسی و تعیین کاربری معماری دستکند حاشیه 
شمالی خلیج فارس، استان بوشهر

حسن کریمیان*، نصرهللا ابراهیمی**  

ــم  ــه علیرغ ــت ک ــی اس ــاری ایران ــاخص معم ــای ش ــه ه ــتکند از گون ــاری دس معم
کثــرت آن در کشــور و باالخــص در حاشــیه خلیــج فــارس و اســتان بوشــهر کمتــر 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. شــرایط اقلیمــی ایــن منطقــه باعــث گردیــده کــه 
در ادوار مختلــف تاریخــی گونــه هــای مختلفــی از ایــن معمــاری در حاشــیه خلیــج 
فــارس ایجــاد گــردد. اگــر چــه اکثــر ایــن آثــار در شــرایط حاضــر کاربــری خــود 
ــوان  ــه عن ــد، لیکــن ب ــده ان ــام آســیب دی ــل گذشــت ای ــه دلی را از دســت داده و ب

تجربیاتــی موفــق از معمــاری گذشــته ایــران بایســتی مطالعــه و ثبــت گردنــد. 
ــتان  ــتکند در اس ــاری دس ــای معم ــه ه ــا گون ــده ت ــاش گردی ــر ت ــه حاض در مقال
بوشــهر مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد. از جملــه ایــن آثــار مــی تــوان 
ــد در  ــه ســعدآباد در شهرســتان دشتســتان، کات من ــه دســتکندهای چهــل خون ب
شهرســتان دشــتی، ســیراف، دســتکند معــروف بــه کــره انگــوری در شــهر بوشــهر 
ــه هــا  و گوردخمــه هــای جزیــره خــارک اشــاره نمــود کــه هــر کــدام از ایــن گون
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد مطالع ــردی م ــر کارب ــه از منظ بصــورت جداگان
نتایــج پژوهــش حاضــر روشــن ســاخته اســت کــه در احــداث گونــه هــای معمــاری 
مــورد بررســی، عملکردهــای متفاوتــی از جملــه کاربریهــای اســتقراری، تدافعــی، 
ــتحصال آب و.  ــی، و اقتصادی)کشــاورزی، اس ــی، تدفین ــی(، آئین ــی )امنیت حفاظت
ــار  ــح عملکــرد آث ــه منظــور درک صحی ــن، ب ــوده اســت. همچنی ــورد نظــر ب . ( م
مــورد مطالعــه، مقایســه ای تطبیقــی میــان آنهــا و معمــاری دســتکند ســایر مناطــق 

صــورت پذیرفتــه اســت. 

واژگان کلیــدی: خلیــج فــارس، معمــاری دســتکند، کات منــد، چهــل خونــه، 
دســتکندهای ســیراف، کــره انگــوری، گوردخمــه هــای خــارک

*. دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
**. کارشناس ارشد میراث فرهنگی استان بوشهر 
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تحوالت ساختار اداری بنادر و جزایر خلیج فارس از 
دوره ی ناصرالدین شاه تا سال 1316هجری شمسی) سال 

اجرای نظام دهگانه ی ایالتی(. 

روزبه کوثری*  

نشــینی  برتخــت  دوره ی  از  ایــران  مرکــزی  حاکمیــت حکومتهــای  رویکــرد 
ــد کشــوری در  ــه تقســیمات جدی ــا ســال 1316ه. ش ک ــن شــاه قاجــار ت ناصرالدی
دوره ی پهلــوی اول بــه اجــرا در می آیــد نســبت بــه ســاختارادار ی جزایــر و 
ــا توجــه بــه ایــن  بنــادر در دســت خلیــج فــارس دارای شــکلی ثابــت نمی باشــد. ب
مهــم بررســی سیاســت گذاری هــا در بــازه ی زمانــی فوق الذکــر و تاثیراتــی کــه در 
رونــد اداری مناطــق مذکــور دارد، دارای جوانــب مختلفــی می باشــد. از یــک ســو 
بررســی یکپارچــه ی وقایــع، ســیر توالــی و پختــه شــدن ســاختار اداری در دوره ای 
کــه نزدیــک بــه یــک قــرن اســت را آشــکار می  ســازد و از جهــت دیگــر تاثیــرات 
تمرکز گرایــی بــر بافــت اجتماعــی و سیاســی کهــن را نمایــان می ســازد. ایــن مقالــه 
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده در پــی آن اســت کــه بــر اســاس اســناد بــه منابــع 
ــه  ــوق ب ــی ف ــازه ی زمان ــر سیاســت گذاری هــای حکومتهــای مرکــزی را در ب معتب
ــا  ــل ب ــارش را در تقاب صــورت تکامــل بافــت اداری و سیاســی تفســیرکرده و آث

ســاختار اجتماعــی و سیاســی کهــن مــورد بررســی قــرار دهــد. 

واژگان کلیــدی: رویکــرد حاکمیــت، ســاختار  اداری، حکومــت مرکــزی، جزایــر 
و بنــادر خلیــج فــارس

*. کارشناس ارشد تاریخ- گرایش مطالعات خلیج فارس دانشگاه تهران
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بادهای محلی استان بوشهر و کاربرد آنها در امر تجارت و 
دریانورردی

فرشید الری منفرد*  

بادهــای محلــی بــه بادهایــی گفتــه مــی شــود کــه در بعضــی از مناطــق کــره زمیــن 
ــاً  ــوده و غالب ــد. حــوزه گســترش ایــن بادهــا محــدود ب ــاوب منظمــی می وزن ــا تن ب

ــند.  ــی می باش ــامی محل دارای اس
ــبه  ــی ش ــمال غرب ــای ش ــه در انته ــت ک ــهر اس ــتان بوش ــز اس ــهر، مرک ــهر بوش  ش
جزیــره بوشــهر قــرار دارد. بادهــای محلــی اســتان بوشــهر در اثــر اختــاف فشــار 
بیــن بیابــان گــرم عربســتان و ارتفاعــات جنوبــی ایــران در فصــول مختلــف پدیــد 

می آیــد. 
ــه تصــورات  ــا توجــه ب ــد کــه ب ایــن باد هــا در تمــام ســواحل خلیــج فــارس می وزن
ذهنــی دریانــوردان و تأثیــر ایــن بادهــا در زندگــی آنهــا اســامی مختلفــی بــه خــود 
ــوس و  ــرزن، ق ــر، پی ــاد لیم ــه ب ــوان ب ــا می ت ــن باد ه ــن ای ــد. از مهم تری می گرفتن

نعشــی اشــاره کــرد. 
ــه  ــم ک ــی اســت برآنی ــه ای و میدان ــه تلفیقــی از روش کتابخان ــن پژوهــش ک در ای
ــواع بادهــای محلــی مــورد اســتفاده دریانــوردان بوشــهری، شــیوه کاربــرد آنهــا  ان
ــی  ــورد بررس ــهری م ــوردان بوش ــی دریان ــر زندگ ــا را ب ــرات آنه ــن تأثی و همچنی

قــرار دهیــم. 

واژگان کلیدی: بوشهر، باد، دریانوردان، لیمر و قوس

*. دانشجو کارشناسی دبیری تاریخ پردیس عامه طباطبایی بوشهر
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نام خلیج فارس در عهد نامه و قرارداد های بین ایران و 
انگلستان دوره صفوی تا دوره پهلوی

رضا محمدی*  

بــا توجــه بــه پیشــینه ی ســرزمین ایــران و نقــش مهمــی کــه در جهــان کهــن 
اهمیــت و  از  تاریخــی  کتــاب هــای  داشــت، تحــوالت آن در ســال نامه ها و 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت. عــاوه بــر آن کتاب هــای جغرافیائــی و 
ســفرنامه نیــز موئــد ایــن مهــم هســتند و اطاعاتــی دربــاره ی موقعیــت جغرافیائــی 
و پدیده هــای طبیعــی ســرزمین ایــران دســت داده انــد. خلیج فــارس بــه عنــوان مــرز 
طبیعــی فــات ایــران در جنــوب؛ از روزگاران گذشــته تحــت حاکمیــت ایرانیــان 
ــیکوس  ــی آن، همچــون پرس ــرای معرف ــرده ب ــه کار ب ــا ی ب ــوده اســت و کلمه ه ب
ســینوس، ســینوس پرســیکوس، اکــواروم پرســیکو، خلیــج الفارســی و بحــر فارس؛ 

گواهیســت بــر ایــن مدعــا. 
بــرای اولیــن بــار در دهــه پنجــاه میــادی، نــام خلیج فــارس توســط کارگــزار 
انگلیــس در بحریــن مــورد تحریــف واقــع شــد. گــر چــه پیــش از آن نیــز بــه ایــن 
کار اقــدام شــده بــود، امــا بنــا بــه ماحظــات سیاســی و حفــظ منافــع خــود، همچنیــن 
ــود.  ــا - چنــدان موردتوجــه واقــع نشــده ب ــام آن - دریــای بریتانی ــودن ن بی مســما ب
ایــن پژهــش بــا بررســی قراردادهــای بیــن ایــران وانگلیــس بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه در تمــام ایــن قــرارداد هــا از نــام خلیــج فــارس یــا خلیــج ایــران و بحــر 
العجــم بــرای معرفــی آبــراه جنوبــی ایــران اســتفاده شــده اســت. از آنجــا کــه ایــن 
عهدنامــه و قرارنامــه هــا مــا بیــن دولــت هــای ایــران و انگلســتان بســته شــده بــود؛ 
دارای ضمانــت و تعهــد حقوقــی بــوده انــد. ازایــن روی مــی تواننــد در اثبــات نــام 
خلیــج فــارس از منظــر حقوقــی مرجــع قابــل توجــه و مناســبی باشــند؛ خصوصــا کــه 

اولیــن تحریــف کننــدگان نــام خلیــج فــارس انگلیســی ها بــوده انــد. 

واژگان کلیدی: خلیج فارس، ایران، انگلیس. 

*. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسامی
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» برخورد غضنفرالسلطنه برازجاني با واسموس آلماني « بر 
اساس شش سند منتشر نشده

هیبت هللا مالکی*  

ــي، در اواخــر ژانویــه 1915م.  چنــد روزي پــس از آغــاز دومیــن ســال جنــگ جهان
واســموس از روســتاي كوچــك »شــیخ ســعد« بــه همــراه كاروان كوچكــش بــه راه افتاد. 
دوســتان آلمانــي كــه در ایــن ســفر او را همراهــي مــي كردنــد یكــي دكتــر لنــدرس، 
 پزشــك ســاكن بغــداد بــود، دیگــري اریــك بوهنشــتورف،  مدیــر شــعبه بغــداد شــركت 
ونكهــاوس،  دومــي فارســي را خــوب صحبــت مــي كــرد، غیــر از ایــن دو نفــر آلمانــي، 
ســه نفــر هنــدوي برهمایــي مذهــب نیــز او را همراهــي مــي كردنــد،  كــه تمــام هــم و 
غــم ایــن ســه هنــدو،  آزادي وطــن خویــش از ســلطه ي انگلیســي هــا بــود،  ایــن هــا نیــز 
مــي خواســتند بــا لبــاس مبــدّل بــه میــان نیروهــای هنــدي،  لشــكرهاي انگلیســي نفــوذ 
كننــد، بلكــه بتواننــد بــا انصــراف هندوهــا از جنــگ، بزرگترین لطمــه را بــه انگلیس ها 
وارد كننــد، همراهــان هنــدوي واســموس نــام هــاي اســامي بــراي خــود انتخــاب كــرده 
بودنــد. چنــد نفــر ایرانــي ســر شــناس نیــز او را در ایــن ســفر همراهــي مــي كردنــد از 
جملــه همراهــان ایرانــي واســموس میــرزا محمــد خــان فاتــح زاده اســت كــه از اهالــي 
اصفهــان بــود و از مدرســه آمریكائــي بیــروت بــه ایــران بــر مــي گشــت واســموس از 
طریــق لرســتان و پشــتكوه وارد خــاك ایــران شــد. والــي پشــتكوه از هیئــت آلمانــي بــه 
گرمــي اســتقبال كــرد،  و از واســموس كمــال پذیرائــي را بــه عمــل آورد و ضمن مذاكره 
بــا وي یــاد آور شــد كــه اگــر آلمــان هــا پــول زیــادي در اختیــارش بگذارنــد حاضــر 
اســت بــه آلمانهــا علیــه انگلیســي هــاي منفــور كمك كنــد. والي پشــت کوه بــا دریافت 
ارمغــان هــاي ارزشــمندي از طــرف آلمــان بــا ســرور خاطــر،  هیئتــي را بــراي بدرقــه بــه 
همــراه واســموس كــرد، واســموس بــا آســودگي در ســرزمین بختیــاري مســافرت خــود 
را ادامــه داد. در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت تــا بــا بهره گرفتن از شــش ســند منتشــر 
نشــده، برخــورد غضنفرالســلطنه برازجانــي بــا واســموس آلماني در یک برهۀ حســاس 

تاریخــی ایــران معرفــی و مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی: غضنفرالسلطنه برازجاني، واسموس آلماني، جنگ جهانی

*. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی فیروز آباد



63

بهداشت عمومی و قرنطینه در خلیج فارس بر اساس روزنامه 
حبل المتین )مطالعه موردی بوشهر 1311 ق-1349 ق(

محمدحسن نادری*  

در اواســط عصــر قاجــار، پزشــکی نویــن محــل توجــه بســیاری از تحــول خواهــان 
ــان  ــر نش ــن ام ــه ای ــایانی ب ــه ش ــران توج ــزی ای ــت مرک ــا دول ــود ام ــه ب قرارگرفت
ــه  ــا ب ــواع بیماری هــای واگیــردار و ی ــه ان ــران ب نمــی داد. مــردم نواحــی جنــوب ای
اصــاح آن زمــان »ناخوشــی« مبتــا می شــدند. شــیوع ایــن بیماری هــا در نقطــه ای 
از خلیج فــارس و نادیــده گرفتــن اقدامــات بهداشــتی و درمانــی، دامــن اهالــی 
دیگــر مناطــق ایــران را نیــز می گرفــت و ایــن مســئله اهتمــام دولــت بــه بهداشــت 
ــا مبحــث  ــن مبن ــر ای ــی کشــور را ضــروری می ســاخت. ب ــی ســواحل جنوب عموم
ــدر  ــن بن ــه ای ــه وضعیــت عمومــی بهداشــت مــردم بوشــهر و کیفیــت قرنطین ــا ب م
بــر اســاس اخبــار روزنامــه »حبل المتیــن« در اواخــر عصــر قاجــار و اوایــل عصــر 
ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــی بوشــهر به عن ــن مقطــع زمان ــوی اشــاره دارد. در ای پهل
کانون هــای تجــاری خلیج فــارس مطــرح بــود و محــل رفت وآمــد بســیاری از 
ــزوم  ــن رو ل ــد؛ ازای ــف محســوب می ش ــردم، بخصــوص تجــار کشــورهای مختل م
توجــه بــه بهداشــت عمومــی و نحــوه صحیــح اجــرای قرنطینــه در ایــن بنــدر 
ضــروری بــه نظــر می رســید. در ایــن پژوهــش مــا بــر آنیــم تــا بــا رجــوع بــه منابــع 
دســت اول و به طــور مشــخص اخبــار روزنامــه حبل المتیــن و بــه روش توصیفــی- 
تحلیلــی، وضعیــت بهداشــت عمومــی و کیفیــت عمــل قرنطینــه در بوشــهر را 
موردبررســی قــرار دهیــم. موضوعــی کــه روزنامــه حبل المتیــن بــا دیــدی نقادانــه و 

ــدان پرداختــه اســت.  از زاویــه دیــد مــردم فرودســت ب

واژگان کلیدی: قرنطینه، بوشهر، خلیج فارس، بهداشت عمومی، حبل المتین

*. - دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران
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واکاوی سیاست های اقتصادی شاهان نخستین ساسانی در 
بنیان و تحول کانون های شهری و تجاری

فرهاد نام برادرشاد *  

بــا روی کار آمــدن ساســانیان بــه عنــوان شهرســازان بــزرگ ایران باســتان، شهرنشــینی 
و تمرکزگرایــی ایــن دوره کــه ریشــه در گذشــته داشــت، تحــول و تکامــل شــگرفی 
ــم  ــهری و ه ــد ش ــر کالب ــم از نظ ــانی ه ــینی دوره ساس ــازی و شهرنش ــت. شهرس یاف
از نظــر کارکــرد، دوره ای از توســعه را تجربــه کــرد و بخش هــای بــه آن افــزوده 
ــه حاضــر از  ــود کــه در مقال ــول عوامــل مختلفــی ب شــد. ایــن توســعه شهرنشــینی معل
منظــر جنبــه ی اقتصــاد سیاســی مؤثــر در ایــن تحــول و توســعه شــهرها مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. شــاهان ساســانی بــا تمرکــز دادن افــراد و صنعت گــران در درون 
شــهرهای نوبنیــاد و کانون هــای تجــاری و حمایــت از آنهــا، ایــن مناطــق را از نظــر 
اقتصــادی تبدیــل بــه نواحــی اســتراتژیک و جــذاب بــرای مهاجرپذیــری کردنــد. از 
ــال  ــه دنب ــی و شهرســازی ب ــا حمایــت از تمرکزگرای ــت ساســانی ب ســوی دیگــر دول

ــود.  ــی ســنتی ب سیاســتی پایــدار در جهــت تغییــر بنیان هــای اقتصــادی و بازرگان
از ایــن رو، هــدف ایــن پژوهــش تبییــن ویژگی هــای تاریخــی و تحلیــل عوامــل 
ــر  ــش و تأثی ــر نق ــه ب ــا تکی ــانی ب ــر ساس ــادی عص ــازی اقتص ــوی شهرس ــی الگ اصل
اقتصــادی تمرکــز صنعت گــران داخلــی و بیگانــه در بنیــان و تحــول مراکــز شــهری و 
تجــاری ایــن دوره می باشــد. هم چنیــن در پــی یافتــن پاســخی بــه ایــن پرســش اســت 
ــول  ــهرها و تح ــاخت ش ــه نقشــی در س ــی چ ــاع مال ــای اقتصــادی و انتف ــه مؤلفه ه ک
کانون هــای بازرگانــی و تجــاری ایفــا می کــرد؟ بررســی ایــن مســأله از راه تبییــن 
ــت  و تحلیــل تاریخــی نشــان می دهــد کــه گســترش شهرنشــینی تحــت حمایــت دول
ساســانی تأثیــر مثبتــی بــر فعالیت هــای شــهری، صنعــت و تجــارت  گذاشــت و توســعۀ 
شهرســازی و شهرنشــینی منتهــی بــه رشــد صنایــع، دادوســتد تجــاری و بــه جدایــی و 
شــکاف طبقــۀ هوتخشــبد )صنعتگــران( از واستریوشــان )کشــاورزان( کمــک کــرد و 

در ادامــه، ایــن وضــع بــه افزایــش طرفــداران دولــت انجامیــد. 

واژگان کلیــدی: شهرســازی، توســعۀ شهرنشــینی، تمرکزگرایــی، رونــق اقتصــادی، 
سیاســت های اقتصــادی. 

*. کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی- کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
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بررسی پاره ای از ویژگی های صرفی در شش گویش 
کرانۀ خلیج فارس بویژه گویش الرکی

بهجت نجیبی فینی*، مریم علیمرادی**   

ــج  ــۀ خلی ــع در کران ــزگان و اق ــتان هرم ــادی دراس ــای زی ــه ه ــا و لهج ــش ه گوی
ــان شناســی  ــات زب ــا مطالع ــون روی آنه ــا کن ــفانه ت ــه متاس ــارس وجــود دارد ک ف
ــن  ــی در ای ــای زبان ــتردگی جغرافی ــوع گویشــی و گس ــت. تن ــه اس صــورت نگرفت
اســتان و همچنیــن فقــدان و نابســنده بــودن مــواد تحقیــق موجــب مــی شــود نتــوان 
ــۀ گویــش هــای اســتان ترســیم  نقشــه ای دقیــق و جامــع گویــش شناســی از قاطب
کــرد. از آن جایــی کــه اغلــب گویــش هــا بــا نــام جغرافیایــی منطقــه شــناخته مــی 
ــرای شناســایی گویــش  ــی ب ــز از همــان نامهــای جغرافیای ــه نی ــن مقال شــود، در ای
ــه دو  هــای مــورد مطالعــه اســتفاده شــده اســت. گویــش هــای اســتان هرمــزگان ب
دســته شــرقی و غربــی تقســیم مــی شــوند ؛ مبنــای ایــن تقســیم بنــدی خطــی فرضــی 
ــه دو بخــش  ــتان را ب ــا اس ــد ت ــیم ش ــتان ترس ــز اس ــاس )مرک ــه از بندرعب اســت ک
شــرقی و غربــی تقســیم شــود، بــا ایــن توضیحــات مهــم تریــن گویــش هــای اســتان 

ــد از :  ــزگان عبارتن هرم
ــه ای،  ــتکی، لنگ ــری، بس ــینی، خمی ــدری، ایس ــامل : بن ــرب ش ــای غ ــش ه گوی

ــدی ــادی، گاوبن ــی آب ــی، حاج ــمی، الرک ــی، قش فین
ــی، بشــکردی،  ــتونی، تغ ــاری، چاس ــی، رودب ــامل : رودان ــای شــرق ش ــش ه گوی

ــی  ــوزی، میناب بلوچــی، ُکُرشــی، هرم
در ایــن مقالــه بــه بررســی برخــی از ویژگــی هــای صرفــی شــش گویــش رایــج در 
کرانــۀ خلیــج فــارس پرداختــه شــده اســت. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه معرفــی 
گویــش هــای رایــج در کرانــه خلیــج فــارس و حفــظ و صیانــت ایــن گویش هاســت. 

واژگان کلیدی : گویش، بندری، فینی، الرکی، هرمزگان

*. استادیار دانشگاه آزاد اسامی مرکز بندرعباس 
**. دکترای زبان و ادبیات فارسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی بندرعباس
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العالقات السیاسیة بین عمان وفارس 1792- 1856

نجیه بنت محمد بن سالم*  

لقــد اتســمت العاقــات العمانیــة الفارســیة زمــن اإلمــام )أحمــد بن ســعید ( بالسیاســة 
العدائیــة، فقــد كانــت العاقــة ســلبیة بســبب قیــادة اإلمــام )أحمــد بــن ســعید( 
المقاومــة العمانیــة ضــد غــزو نــادر شــاه زمــن اإلمــام )ســیف بــن ســلطان الثانــي(. 
فقــد بــدأت العاقــات بالتوتــر بیــن عمــان وفــارس خاصــة فــي عهــد )كریــم خــان 
الزنــد( الــذي قــام بمطالبــة اإلمــام أحمــد بــن ســعید بدفــع اإلتــاوة لفــارس. ورداً علــى 
هــذه السیاســة هــو قیــام اإلمــام أحمــد بــن ســعید بغــارة علــى بوشــهر عــام 1770م 
مطالبــاً بترضیــة كافیــة تعویضــاً عــن اســتیاء الفــرس علــى بعــض الســفن العمانیــة 
التــي كانــت راســیة فــي بعــض الموانــئ الفارســیة والتــي قــد هاجمهــا كریــم خــان 
الزنــد، كمــا هاجــم مینــاء بنــدر عبــاس ونتــج عنــه تحطیــم بعــض الســفن الفارســیة 
ــاء لنجــة.  ــي مین ــرس ف ــیده الف ــد ش ــرة ق ــه ومســتودع عســكري للذخی ــیة فی الراس
وكان حــكام الدولــة القاجاریــة غیــر مهتمیــن بموانــئ الجنــوب، مثــل مینــاء بنــدر 
عبــاس وشــهبار وغیرهــا، فقــد كان اإلمــام أحمــد بــن ســعید یتدخــل فــي أمورهــا، 
ویتصــرف بهــا، واكتفــت الدولــة القاجاریــة باســتقبال الهدایــا والتحــف مــن إمــام 
مســقط، وذكــر أســماء ملــوك القاجــار فــي الخطــب، وتــم تفویــض حكومــة بنــدر 
عبــاس إلــى حســن شــاه. وتــرى الباحثــة فــي سیاســة اإلمــام أحمــد بــن ســعید فــي 
إرســال الهدایــا ومحاولتــه فــي رســم عاقــة طیبــة مــع الدولــة القاجاریــة هــو رغبــة 
منــه فــي تحقیــق نــوع الســیطرة واالســتقال بالموانــئ الفارســیة، وهــذا مــا تحقــق 
فعــا بعــد أن حصلــت عمــان علــى بعــض الموانــيء الفارســیة المهمــة وبعــض الجــزر 

كجــوادر وشــهبار وبنــدر عبــاس. 

*. جامعه السلطان قابوس بعمان. 
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رقابت های دول بزرگ در اواخر قرن نوزدهم و نشریه فتح 
الباصر)مرشد االلباب( در خلیج فارس و بوشهر

غالمحسین نظامی*  

قــرن نوزدهــم اوج رقابــت قدرت هــای اروپایــی بشــمار می آیــد کــه یکــی از 
ــول نفــوذ کشــورهای  ــا اف ــت ب ــن رقاب ــود. ای ــارس ب ــج ف کانون هــای مهــم آن خلی
پرتقــال و هلنــد در ســده های پیشــین شــروع شــد و عمدتــاً بیــن کشــورهای 
ــیوه های  ــور از ش ــورهای مذک ــت. کش ــان داش ــیه جری ــه و روس ــتان، فرانس انگلس
ــان،  ــن می ــد. در ای ــره می گرفتن ــن کار به ــرای ای ــی و فرهنگــی ب اقتصــادی، نظام
انگلســتان بــا اســتفاده از قــدرت، ثــروت و پایگاهــی قــوی همچــون هندوســتان، 
برتــری بیشــتری داشــت. امــا فرانســوی ها هــم کــه در ایــن زمــان از گرفتاری هــای 
ــد بــرای پیــدا کــردن جــای پایــی در میــان رقبــا  داخلــی خــود رهایــی یافتــه بودن
در حــوزه خلیــج فــارس و دریــای عمــان، ســخت بــه تکاپــو افتادنــد و بــه اشــکال 
مختلــف بــا رقبــا بویــژه انگلســتان بــه رقابــت برخاســتند. یکــی از ایــن روش هــا، 
ــود. از نشــریات مهمــی کــه در  ــب نشــریات ب تبلیغــات گســترده فرهنگــی در قال
ایــن رابطــه می تــوان نــام بــرد، فتــح الباصــر یــا »مرشــد االلبــاب« بــود کــه بــه زبــان 
عربــی و در ســطحی گســترده در خاورمیانــه، بخصــوص کشــورهای حــوزه خلیــج 
ــه اهــداف و روش هــای ایــن گســتره تبلیغــی  فــارس توزیــع می شــد. در ایــن مقال

ــد.  ــای آن را تشــریح می نمای ــج و پیامده ــده و نتای ــی ش فرانســویان بررس

واژگان کلیدی: خلیج فارس، فرانسه، فتح الباصر، مرشد االلباب، آنتونی گوگایر. 

*. مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر- دکترای تاریخ 
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تاثیر اداره گمرک بر تجارت بندربوشهر و بندرعباس در 
دوره پهلوی اول

نورالدین نعمتی*  

از ســال1317ه. ق اداره بنــادر جنوبــی از اجــاره داری خــارج شــد و سیســتم 
گمرکــی بــر ورود و خــروج کاال نظــارت پیــدا کــرد، گمــرک نقــش مهــم در 
تبــادالت بازرگانــی خلیــج فــارس پیــدا کــرد. ایــن نقــش چنــان پررنــگ بــود کــه 
ــج  ــارت خلی ــر تج ــزی ب ــادی کان مرک ــای اقتص ــت ه ــای سیاس ــت همپ میتوانس

ــد.  ــذار باش ــارس تاثیرگ ف
ــرک  ــه عملکــرد اداره گم ــن اســت ک ــی ای ــن پژوهــش در پ ــش: ای ــدف پژوه ه
ــرار دهــد و  ــورد واکاوی ق ــوی اول را م ــاس در دوره پهل ــدر بوشــهر و بندرعب بن
ــر افــول تجــاری  ــدازه ب نشــان دهــد اداره گمــرک بوشــهر و بندرعبــاس تــا چــه ان
ایــن دو بنــدر در دوره پهلــوی اول ســهیم بودنــد و چطــور نتوانســتند فعالیــت هــای 
تجــاری را در ایــن دو بنــدر بــه گونــه ای تنظیــم کننــد کــه جایــگاه تجــاری خــود 

را حفــظ کننــد. 
منابــع دســت اول،  مبنــای  بــر  بــه شــیوه توصیفی-تحلیلــی و  ایــن پژوهــش 
اســت.  ایــران ســازماندهی شــده  ملــی  اســناد  اســناد ســازمان  احصائیــات گمرکــی و 
یافتــه هــا: یکــی از عوامــل موثــر در افــول تجــاری بندربوشــهر و بندرعبــاس در 
دوره پهلــوی اول عملکــرد ضعیــف ادره گمــرک ایــن بنــادر بــوده اســت. افــرادی 
کــه بــرای پســت هــای گمرکــی ایــن بنــادر در نظــر گرفتــه مــی شــدند نــه تنهــا هیــچ 
آشــنایی بــا منطقــه نداشــتند بلکــه تاشــی هــم در جهــت ســازگاری بــا تجــار داخلــی 
و خارجــی از خــود نشــان نمــی دادنــد. ایشــان بــا اعمــال مقــررات خشــن گمرکــی 
بــدون هیــج انعطافــی بــا تجــار برخــورد مــی کردنــد. سیاســتهای اقتصــادی دولــت 
پهلــوی اول بــرای ارتقــای بندرخرمشــهر در کنــار ناکارآمــدی گمــرک بندرعبــاس 
ــی و  ــار داخل ــیاری از تج ــا بس ــد ت ــبب ش ــوی اول س ــهر در دوره پهل و بندربوش
خارجــی تجــارت خــود را از ایــن دو بنــدر بــه بنــدر خرمشــهر منتقــل کننــد و رونــد 

افــول ایــن بنــادر را تســریع بخشــند. 

 واژگان کلیدی: گمرک، تجارت داخلی، تجارت خارجی، بندر عباس

*. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
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تحلیل گفتمان دو نامه ی خواجه عطاء به آلبوکرک

حسام الدین نقوی*  

نامــه هــای خواجــه عطــاء بــه آلبوکــرک در میــان اســناد فارســی، عربــی و ترکــِی 
آرشــیو ملــی پرتغــال دربــاره ی هرمــوز و خلیــج فــارس، برگــه هــای مهمــی 
ــه  ــرون میان ــارس در ق ــج ف ــی خلی ــداد تاریخ ــن رخ ــک بزرگتری ــای تاری از زوای
اســت. ایــن نامــه هــا کــه از زبــان یکــی از نخبــگان جامعــه ی هرمــز نوشــته شــده 
ــا میانجــی  ــوان ب ــرا از خــال آن هــا مــی ت ــدارد زی اســت تنهــا ارزش تاریخــی ن
ــتی،  ــای زیس ــی، الگوه ــی تاریخ ــه شناس ــانی جامع ــوم انس ــای عل ــاخه ه ــایر ش س
روان جمعــی، بــن مایــه هــای فکــری و عقیدتــی- هویــت هــای اجتماعــی و 
ســایر ویژگــی هــای جمعیــت هــای انســانی همــروزگار ایــن نخبــگان را نیــز مــورد 

ــرار داد.  بررســی ق
ایــن مقالــه بــا بهــره گیــری از شــیوه ی تحلیــل گفتمــان انتقــادی کــه دانشــی میــان 
رشــته ای در زبــان شناســی اســت، ســاخت و بافــت متــن نامــه هــا را در دو ســطح 
ــی  ــوی و باغ ــی، نح ــای واژگان ــه ه ــی، در الی ــرد درون ــری و کارک ــرد ظاه کارک
ــه خواجــه عطــا، وزیــر  بررســیده اســت. نتایــج حاصلــه نشــان مــی دهــد کــه چگون
بــا درایــت و قدرتمنــد هرمــوز بــه عنــوان نخســتین قهرمــان مبــارزه بــا اســتعمار در 
خلیــج فــارس، بــا اســتفاده ی نــرم افــزاری از زبــان توانســته اســت فرمانــده ی ناوگان 
دریایــی قــوی تریــن ابرقــدرت جهانــی آن زمــان را بــا کنشــی ترغیبــی از درگیــری 
نظامــی بــر حــذر داشــته و وی را از هرمــوز دور کــرده و بــه صــورت ضمنــی 
شکســتی دیگــر را بــر او تحمیــل نمایــد تــا در آن مقطــع زمانــی و تــا چنــد ســال 
بعــد کــه در قیــد حیــات بــوده اســت، از شکســت نهایــی هرمــوز جلوگیــری نمایــد. 

واژگان کلیدی: خواجه عطا، آلبوکرک، نامه، خلیج فارس

*. پژوهشگر، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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باورها و آیین هاي بومي خلیج فارس با محوریت جاسك

لیال نوری زاده*  

خلیــج فــارس آبراهــی تاریخــی اســت کــه از دیربــاز جایــگاه ویــژه ای در رونــق 
اقتصــادی و فرهنگــی ایــران زمیــن ایفــا کــرده اســت. ایــن منطقــه دارای مردمانــی 
اصیــل و نــژاده اســت کــه باورهــا و اعتقــادات بومــی خــود را بــه صــورت شــفاهی 

از یــک نســل بــه نســل دیگــر انتقــال داده انــد. 
اســتان هرمــزگان یکــی از اســتان های جنوبــی ایــران اســت کــه در کنــار آب هــای 
ــتاهایی تشــکیل  ــتان از شــهر ها و روس ــن اس ــراردارد. ای ــارس ق ــج ف نیلگــون خلی
ــه خــود اختصــاص  ــژه ای را ب ــادات وی ــا و اعتق ــدام باور ه ــر ک ــه ه شــده اســت ک
ــه قدمــت  ــن اســتان اســت ک ــادر مهــم ای ــد. شهرســتان جاســک یکــی از بن داده ان
و پیشــینه تاریخــی آن بــه عصــر اشــکانی وساســانی بــاز می گــردد. بــه ســبب 
همجــواری ایــن شهرســتان بــا اســتان سیســتان و بلوچســتان و دسترســی مردمــان 
ایــن منطقــه بــه دریاهــای آزاد، اقــوام و ملیت هــای مختلفــی در ایــن بنــدر زندگــی 
می کننــد و ایــن عوامــل ترکیبــی از آییــن هــا و فرهنگ هــا را در ایــن منطقــه بــه 

وجــود آورده اســت. 
بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی وپــر بــار شهرســتان جاســک، اهالــی آن دارای بــاور 
هــا و اعتقــادات بکــر و ناشــناخته ای هســتند کــه تاکنــون کمتــر مــورد تحقیــق و 
ــن  ــی ای ــای بوم ــادات و باوره ــه اعتق ــن مقال ــه اســت. در ای ــرار گرفت پژوهــش ق
ــا قســم  منطقــه کــه شــامل: ســوگند زن طــاق، ســوگند انگشــتر و روغــن، چــل ی
عبــور از آتــش، مراســم قبلــه دعــا، مراســم چهاردهمــی، چهارشــنبه آخــری، 
مــاه عقربــی، نزدیــک شــدن ســتاره زهــره و مشــتری ) شــب عرفــه (، باورهــای 
صیــادان جاســک، بــازی زار، داغ کــردن، پوســت کــردن، زائــو، زایمــان و تولــد، 

ازدواج و مراســم ترحیــم، مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد. 

واژگان کلیدی: خلیج فارس، جاسک، باورهاي عامیانه. 

*. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسامي واحد بندرعباس
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خلیج فارس و محصوالت صادرشده از ایران به چین در 
کتاب »جو فان جی«

چینگ وانگ*  

ایــن مقالــه ابتــدا بــه معرفــی کتاب »جــو فــان جــی« 諸蕃志zhufanzhi می پردازد 
کــه شــرحی از »تاریخچــه ی کشــورهای مختلفــی« اســت کــه بــا سلســله ی »ســونگ« 
ــوا« ــو ژوک ــرح حال »جائ ــپس، ش ــد. س ــر بوده ان ــن )960-1279م. ( همعص در چی
ــت، آن  ــود و در نهای ــو می ش ــاب، بازگ ــنده ی کت 趙汝适 Zhao Rukuo، نویس
بخشــی از کتــاب کــه بــه توصیــف خلیــج فــارس و محصــوالت صادرشــده از ایــران 
ــه ی  ــن منظــور، مقال ــرد. بدی ــورد بررســی قرارمی گی ــن اختصــاص دارد، م ــه چی ب
حاضــر بــه دو بخــش تقســیم می شــود. بخــش نخســت، تاشــی خواهــد بــود بــرای 
ارزیابــی نقــش، ارزش و جایــگاه مهــم کتــاب مزبــور در مطالعــه ی تاریــخ فرهنــگ 
کشــورها و ســرزمین هایی کــه در امتــداد جــاده ی ابریشــم دریایــی، مناســبات 
میــان شــرق و غــرب و نیــز، جریــان توســعه ی تجــارت بین الملــل قــرار داشــته اند. 
و  موضوعــات  نگارنــده،  زندگی نامــه ی  تاریخــی،  بســتر  مطالعــه ی  بنابرایــن، 
فصل بنــدی و همچنیــن، بررســی جزیی تــر و موشــکافانه تر اهمیــت داده هــای 
ــن بخــش  ــای ای ــه اســت. داده ه ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــن قســمت م ــاب در ای کت
بیانگــر آن اســت کــه مبــادالت تجــاری میــان چیــن و ایــران و خلیــج فــارس یکــی 
ــا جهــان پیرامــون خــود در ایــن برهــه  از مهمتریــن بخش هــای مبــادالت چیــن ب
ــان  ــبات، همزم ــترش مناس ــه گس ــن آنک ــت. ضم ــه اس ــمار می رفت ــخ به ش از تاری
ــر جامعــه ی چیــن  ــه ب ــرات چندگان ــا تأثی ــن ب ــی در چی ــا حضــور مهاجــران ایران ب
ــی در  ــات ذیقیمت ــع اطاع ــش منب ــن بخ ــن، ای ــته از ای ــت. گذش ــوده اس ــراه ب هم
ــا محســوب  ــون آن ه ــارس و محصــوالت گوناگ ــج ف ــران، خلی ــرزمین ای ــورد س م
می شــود. بخــش دوم متــن مزبــور، داده هــای ایــن کتــاب را در حــوزه ی ایــران و 
خلیــج فــارس و محصــوالت آن هــا، بــه زبــان فارســی ترجمــه کرده اســت، تــا شــاید 
بتوانــد بــرای خوانندگانــی کــه در زمینــه ی مناســبات تاریخــی چیــن و خلیــج فــارس 

بــه تحقیــق مشــغول هســتند، منبــع  مطالعاتــی جدیــدی فراهــم آورد. 

ــان  ــران، جــو ف ــن، ای ــی، چی ــارس، محصــوالت صادرات ــج ف ــدی: خلی واژگان کلی
ــو ژوکــوا جــی، جائ

*. کارشناس ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران 
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پژوهشی دربارۀ کهن ترین نام جزیره قشم

محمدباقر وثوقی*  

»قشــم« در میــان جزایــر خلیــج فــارس نــه تنهــا بــه دلیــل خصوصیّــات جغرافیــاِی 
طبیعــی یکــی از جزایــر اســتثنایی محســوب مــی شــود، بلکــه از لحــاظ فرهنگــی و 
دیرینگــی برخــی جاینامهــا نیــز دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد و قالــب تاملـّـی 
اســت کــه در مطالعــات تاریخــی کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. بــا توّجــه بــه 
موقعیــت طبیعــی ایــن جزیــره و اینکــه نســبت بــه دیگــر شــهرهای ایــران کمتــر 
ــام واژه هــای آبادیهــای آن، از قدمــت و  ــه، ن ــرار گرفت در معــرض تهاجمــات ق
اصالــت دیرینــه ای برخــودار بــوده و گوناگونــی و تنــّوع اســامی ایــن جزیــره در 
طــول تاریــخ، زمینــۀ مناســبی بــرای پژوهــش در ایــن مــورد و کیفیّــت تغییــرات 
ــداوِم تاریخــِی  ــه وجــود آورده اســت. پیوســتگی و ت ــی اســامی ب ــی و معنای آوای
آبادیهــا و ســکونتگاههای قشــم، از قدیــم تریــن ایّــام تــا عصــر حاضــر از جملــۀ 
دیگــر خصوصیــات قابــل مطالعــۀ آن اســت، از آنجایــی کــه کانــوِن اصلــِی شــهری 
جزیــره در دوره هــای گوناگــون بنــا بــه دالیــل مختلــف جابجــا شــده، در حافظــۀ 
ــی  ــای گوناگون ــام ه ــه ن ــره ب ــن جزی ــاور ای ــل مج ــر مل ــان و دیگ ــی ایرانی تاریخ
ــف تاریخــی و  ــون مختل ــام در مت ــّوع ن ــه قشــم از لحــاظ تن ــا آنجــا ک ــاد شــده ت ی
جغرافیایــی در میــان جزایــر خلیــج فــارس منحصــر بــه فــرد اســت، نــام ایــن جزیــره 
ــی از  ــظ هــای گوناگون ــا« )Oarecta( و تلفّ ــون تاریخــی »اُآِرکت ــن مت ــم تری در قدی
آن ثبــت شــده و از آنجایــی کــه تــا کنــون تحقیقــی تاریخــی و مبتنــی بــر مــدارک 
جغرافیایــی دربــارۀ ایــن نــام و تغییــرات آوایــی صــورت نپذیرفــه، ایــن مقالــه بــر 
ــه برخــی شــواهد  ــّکا ب ــا ات ــع اصلــی، و ب ــا ضمــن معرفــی برخــی مناب آن اســت ت
و مــدارک جغرافیایــی، رونــد تغییــرات بــه وجــود آمــده در قدیــم تریــن نــام ایــن 
ــهری  ــاِی ش ــی کانونه ــه جابجای ــه ب ــا توّج ــی آن را ب ــن جانمای ــره و همچنی جزی
ایــن جزیــره در ادوار مختلــف، بــه عنــوان یــک مســالۀ تاریخــی مــورد بررســی و 

ارزیابــی قــرار دهــد. 
واژگان کلیدی: اُآرکتا، جانمایی، بُُرخت، الفت

*. استاد تاریخ دانشگاه تهران
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چارچوب نظري دیالكتیك ایراني در خلیج فارس؛ از 
عصر قدیم تا عصر پساجدید

سید محمد هوشي سادات*  

ــران  ــط خارجــي ای ــن رواب ــه منظــور تبیی ــي ب ــك ایران چارچــوب نظــري دیالكتی
ــاي  ــان متغیره ــاط می ــر ارتب ــون ب ــتان تاكن ــارس از عصــر باس ــج ف ــه خلی در منطق
ــي، نظــام باورهــاي تصمیم ســازان،  ــي مي باشــد. در حــوزه مل ــي مبتن ــي و فرامل مل
تمایــل حاكمــان بــه بقــاي حكومــت، اقتصــاد سیاســي، ژئوپلتیــك ایــران و 
ــتم در  ــر سیس ــم ب ــد حاك ــاختار و قواع ــي، س ــه فرامل ــرزمیني و در عرص ــه س پهن
ــران و كنشــگران  ــبات ای ــي در مناس ــاي اصل ــي مؤلفه ه ــار تقســیم كار بین الملل كن
منطقــه اي و فرامنطقــه اي در منطقــه خلیــج فــارس محســوب مي گردنــد. از همیــن 
بــاب، مي تــوان چهــار شــاخصه را بــر پایــه متغیرهــاي مذكــور در نظــر گرفــت كــه 
ــل  ــزار، وابســتگی متقاب ــات موجــود در عرصــه ســاختار- کارگ ــر واقعی مشــتمل ب
در دو قالــب متقــارن و نامتقــارن، بوروكراســي و كانــون هــاي غیرحکومتــی 
قــدرت و قواعــد سیســتمیک مي شــوند. دیالکتیــک مثبــت ایرانــي محصــول تعامــل 
ــا  ــتان ت ــه اي، از عصــر باس ــه اي و فرامنطق ــطوح منطق ــاختار، در س ــزار و س کارگ
ســقوط پهلــوي در منطقــه خلیــج فــارس بــوده، در حالــي كــه رویکــرد تجدیدنظــر 
ــي را از  ــی ایران ــک منف ــه ایجــاد دیالکتی ــال یکدیگــر زمین ــن دو در قب ــه ای طلبان
زمــان تأســیس جمهــوري اســامي فراهــم آورده اســت. شــرایط كنونــي ســاختار- 
ــد دامنــه تعامــل منطقــه اي جمهــوري اســامي را  كارگــزار در عیــن حــال، مي توان

ــد.  ــي نمای ــه دیالكتیــك مضاعــف ایران وارد مرحل

واژگان کلیــدی: چارچــوب نظــري دیالكتیــك ایرانــي، دیالكتیــك مثبــت ایرانــي، 
دیالكتیــك منفــي ایرانــي، خلیــج فــارس

*. استادیار مطالعات خاورمیانه دانشكده حقوق و علوم سیاسي، دانشگاه تهران 
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The Early Direct Maritime Links 
Between China and the Persian Gulf
  Dang Baohai*

According to ancient Arabian records and new dis-
covered Chinese inscription of Tang Dynasty, the early 
direct maritime links between China and the Persian Gulf 
do exist no later than the 9th century. However, before 
Mongol conquest, many Chinese ships prefer to anchor 
at the harbors of India. Under Mongol hegemony, more 
advanced ships and merchants from China came to Iran 
and took Hormuz as their destination. 

*.   Associate Professor,   Peking University
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European Union and the Persian Gulf – 
opportunities and challenges
  Radosław Fiedler*

The main topic of the paper concentrates on Europe-
an Union policy to the Persian Gulf.  In fact, it is not for 
the Europe close neighborhood as the south Mediterra-
nean but maintaining relations with the region is vital for 
enhancing international security and  for the  European 
energy security.

For decades in regional policy and initiatives EU was 
not a visible actor, overshadowed by the United States. 
Despite of French and German strong criticism, Wash-
ington in 2003 decided to attack Iraq. The results of US 
direct military involvement has brought instability and 
new challenges.

More active European role was noted in relations 
with the Islamic Republic of Iran. EU initiated ‘critical 
and comprehensives dialogues’, while Washington was 
opting for hard instrument and punitive sanctions aimed 
in Iran . Germany, France and Great Britain were seeking 
the settlement with Teheran  on Iranian nuclear program. 
EU took active role in talks with Iran on nuclear issue 
and in achieving final agreement the Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPOA). Following to JCOPA 
nuclear deal, EU after years of tensions and crises in 
relations with Iran has resumed a wide range of business 
agreements with Teheran. It is a great opportunity for 
European energy security in seeking an alternative route 
to Russia from Iran. It is also essential role for  the new 
EU members from the Central Europe developing trade 
and political relations with Iran.

*.  Professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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From Cathay to Persian Gulf: the Mongols’ Flags 
on the Silk Road

   Xiaolin MA*

The flags along Persian Gulf depicted by medieval 
world map Catalan Atlas belong to Ilkhanid Mongols. 
This paper is an attempt to trace the origin of the flag 
and provide contemperory East Asian materials to com-
pare with Ilkhanid emblem. While Chinggis Qan’s white 
standard (mong. tuq) is the original model of all the 
mongols’ flags, various emblems of different rulers and 
leaders can be found in historical literature and paint-
ings. It is evidenced by Marco Polo and other sources 
that the Great Qa’an who succeeded Chinggis’ East Asian 
heritage started to have the image of sun and moon on 
his standard sometime between Chinggis Qan and the 
Yuan Dynasty. Probably at the same time the royal flags 
of all Mongolian golden families including the Ilkhanids 
expierenced transformation and localization.  

*. Professor, Faculty of History, Nankai University, Tianjin, China



77

Sailing to the Persian Gulf:
Tang China Connected with Persia by 
the Maritime Silk Road
   Rong Xinjiang 榮新江*

It is common knowledge that the route from Guang-
zhou to the Persian Gulf preserved in detail in the Xin 
Tangshu新唐書 (New History of the Tang) was recorded 
by Jia Dan 賈耽. But we do not know where Jia Dan got 
the information from or what was his sources. This paper 
would point out that it is possible that he used the sailing 
record by Yang Liangyao楊良瑤, who went to Baghdad 
from Guangzhou between 785 and 788. 

According to the Stele of Yang Liangyao excavated 
at Jingyang 涇陽 County, Shaanxi Province, in 1984, 
the Tang Dynasty dispatched the eunuch Yang Liangyao 
as envoy to the Abbasid Caliphate (AD. 750-1258) in 
the fourth month of 785. Yang Liangyao and his retinue 
brought the imperial letter and edict for this voyage with 
them, arriving in Guangzhou and then setting out on 
shipboard from there. After a long journey at sea, they 
finally reached the Abbasid Caliphate. By the sixth month 
of 788, the embassy had returned to Chang’an. This is 
very important record on the Tang sending envoys to the 
Persian Gulf in the late 8th century and a great step to 
construct the sea route between Guangzhou and Persian 
Gulf by the Tang. 

In this paper, I will discuss the following questions: 
Why did the Tang court dispatch the official diplomatic 
corps to undertake a long voyage to the Abbasid Cali-
phate? Why did Yang Liangyao choose the sea route? 
How long might Yang Liangyao’s journey have lasted? 
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Wang Mingyu 王明宇, living in the Kangxi 康熙 
period (1662-1722) of the Qing Dynasty (1644-1911) , 
was the first Hui Muslim in China whose Hajj pilgrimage 
has been recorded in detail by his contemporary scholar. 
According to Zhao Can 赵灿, a Muslim scholar and 
the author of Jing Xue Xi Chuan Pu 经学系传谱 (The 
Genealogy of Chinese Muslim Teaching System), Wang 
Mingyu performed the Hajj  both by land and by sea. 
Starting from his hometown Hezhou河州 (in Gansu甘肃 
province) and crossing the Hexi Zoulang河西走廊 (the 
Hexi Corridor), Yumenguan玉门关 (Jade Gate Pass) and 
the vast area of Tibet, he arrived in Xin-du-si-tuo-ni馨都
司托呢(Hindustan), i. e. the northeast of India. From here 
he went on his journey by boat. After passing more than 
twenty states along the coast of Indian Ocean, including 
the Persian Gulf, he finally arrived in Mecca, the Holly 
City of the Muslims. By analyzing the routes of Wang 
Mingyu’s pilgrimage, and the difficulties and dangers 
he had encountered, this article attempts to focus on a 
discussion of the characteristics of Chinese Muslim tradi-
tional education and the significance of Persian language 
teaching in this education system.  
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