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 صفوي عصر بندرعباس در سااري ديوان فروپاشی و رشد
 

 // :تاریخ دریافت
 /:/تاریخ پذیرش

 
  *نقوی الدین حسام

 
  چکیده

 در ساز دوران مراحل از یکی ،کرد ایجاد دینی و اجتماعی ،اقتصادی بندی صورت در که تحواتی دلیل به صفوی عصر
 ایجاد زمین، ایران گسترش مشخص، سیاسی مرزهای تعیین اسام، جهان از صفویان یدور. است ایران یپیشینه پر تاریخ
 پدید آنان حکمرانی اواسط در که ـ تیول شکل به داری زمین نظام در تحول و بازرگانی ،یاقتصاد شکوفایی منظم، نسبتاً ارتش

 . طلبیدمی را ایگسترده سااری دیوان و سامانه ـ آمد
 شناسی جامعه مطالعات بر تکیه با را عصر آن در بندرعباس سااری دیوانوضعیت  ،تحلیلی و توصیفی یشیوه به مقاله این

 آن سااری دیوان و بندرعباس رشد دایل ترینعمده ،دهدمی نشان این پژوهش از حاصل نتایج کند.بررسی می تاریخی ـ
 این به صفوی حکام یویژه توجه جهانی، تجارت و نقل و حمل مسیر در گرفتن قرار هرمز، یجزیره فروپاشیعبارت است از: 

 در آنها عوامل و شاه شخص دخالت دیوانی، استبداد دولتی، اقتصاد یسلطه ،قانونمندی درون ساختار فقدان ،دیگر سوی از .بندر
 .رودمی شمار به آن این بندرگاه و دیوان سااری فروپاشی عوامل از...  و دیوانی نظام و بازرگانی امور

 .فارس خلیج بندرعباس، سااری، دیوان صفوی، عصر:  هاکلیدواژه

 مقدمه
 ایران تمدن پر تاریخ در عطفی ینقطه ،انددانسته ایران اجتماعی سیاسی هایدگرگونی و گذار دوران را آن که صفوی عصر

 هامغول زمان از که بود اسام جهان از ایران جدایی و واگرایی ،دینی هویت دگرگونی ،تغییرات این ترینعمده از یکی. است
 فرمانروایی و سلطه از رهایی برای دینی ایدئولوژی به اتکاء این امر، یعمده دایل از یکی یافت. فزونی دوره این در و شد آغاز

 یکی است که ایران پیشین آهنگ دراز تاریخ با مقایسه در دگرگونی ،دیگر وجه. (: )آقاجری،  بود عثمانی امپراطوری
 بورژوازی اقتصاد رشد و پویایی پای به پا بتواند تا بود فرهنگی و سیاسی آن تبع به و اداری – اقتصادی رشد نادر مراحل از

 .دهد قرار آنها ردیف در اما متوازن نا چهگر را خود اروپا،
 ایران» ،قومی و سرزمینی باستانی مفهوم که دراین فرایند کم کم سبب شد حکومتی واحد، گسترده و متمرکز شکل گیرد 

-جامعه به شمار می و حکومت اتصال ایدئولوژیك این حکومت، مذهب تشیع بود که عامل و فلسفی نام داشت. مبنای «زمین
با سه مؤلفه، یعنی سرزمین واحد، حکومت واحد و جمعیت واحد  – پیشامدرن و ابتدایی شکل به چند هر -رفت. این مذهب 

 آقاجری، ) بود مفاهیم همان چارچوب در« ملت» و« دولت» گیری شکل ،آن یزمینه پیش و ازمه راه گشت کههم
 در لزوماً که عریضی دیوان سااری دستگاه یعنی طلبد؛می کارآمدی سااری دیوان هاییمؤلفه چنین که است بدیهی(. :

 .شد تولید باز و آورد بر سر صفوی حکومت دوم ینیمه
 اواخر در آن فروپاشی تا شکوفایی و رشد زمان از بندرعباس در سااری دیوان ،شودمی پرداخته بدان مقاله این در آنچه

 رشد برای که است اداری نظام ،منظور از دیوان سااری در بندرعباس. باشدمی هجری  تا  سال از یعنی ؛صفویه

                                                           
                   Naghavihesam@yahoo.com                               پژوهشگر. *
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 و بازرگانی گسترش منظور به ایران بود که المللی بین و فعال بندر بزرگترینبندرعباس  این شهر به وجود آمد. یاداره و
 یجزیره جایگزین را بندرعباس مقصود، این به نیل برای وی. شد ایجاد جانشینانش و عباس ی شاه، به وسیلهدولتی اقتصاد
 . گردد او حکومت المللی بین نقل و حمل و اقتصادی مبادات گوی پاسخ بندر این که داشت نظر در و کرد هرمز

 و اول عباس شاه زمان در صفویه کلی سیاست سبب به منطقه از هاپرتغالی اخراج از پس ،دهدمی نشان تاریخی شواهد
 ثروتمند و آباد ،پرجمعیت، تجاری یبندر به سریع خیلی گمبرون جمعیت کم و کوچك روستای خان، قلی امام او سردار
 دست از را خود تجاری و بندری ممتاز موقعیت و نهاد فروپاشی به رو کم کم دهه چند از پس نیز شتاب همان با و شد تبدیل

 . پرداخته شود آن به دیگر هایپژوهش در باید که سازدمی مطرح را بسیاری هایپرسش ها،دگرگونی و تغییرات این. داد
 عوامل ؟داشته است نقشی چه بندر این افول و رشد در سااری دیوان شود کهسؤاات مطرح می ، اینانداز چشم این با

 ؟ است شده آن ناکارایی یا رشد سبب و نهاده ثیرتأ آن اداری امور بر چگونه ،صفوی حکومتی شده نهادهای درونی و بیرونی
 ؟ است کردهمی عمل چگونه ،دیوانی امور بر ناظر درونی نظام

 و ناکارآمدیآن  در پی و پویایی و کارایی درونی، عملکرد گیری، شکل چگونگی بر ناظر مقاله مطالعاتی محور بنابراین،
 در هم هاشود. این نظریهمی انجام شناختی جامعه هاینظریه یبرپایه است که صفوی عصر بندرعباس در اداری نظام ایستایی

 بایستمی و دارد متنوع ابعادی که موضوعی. شد خواهد به آن پرداخته مقاله ابه ای در تدریج به هم و مقاله نظری چارچوب
 قرن در دریانوردی و سوداگری رشد با کهـ  جهانی اقتصادی نظام پیدایش جمله از ؛شود نگریسته آن به مختلف جهات از

 چرای و چونبی یسلطه و دیوانی استبدادبود ـ  آن حاصل از نتایج از یکی بندرعباس آمدن بر و شد آغاز اروپا در شانزدهم
 تحلیل سطح سه با حاضر یمقاله در جهت همین به. اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایعرصه تمام در صفوی پادشاهان
 شویم: سطح کان، سطح میانی و سطح خرد.می مواجه اجتماعی

 و موجز بسیار صورتی به ،عصرصفوی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی -اجتماعی کلی ساختار یعنی ،کان سطح در ابتدا 
 توصیف به اطاعات کمبود دلیل به اما ،شودپرداخته میبندرعباس  دیوانی نهادهای به میانی سطح در شود؛فشرده بررسی می

، خودکامه سااران دیوان ،ایران شاهانپاد حکومت یبه نحوه خرد، سطح در .گردداکتفا می مدیران اختیارات حدود و نهاد آن
 به. است یافته اختصاص عباس شاه و خان قلی امام مانند منصبان صاحب از برخی فردی هایشایستگی و مدیریتی ویژگی
 قرن در جهان اجتماعی تحوات از ،داشت وجود ی زمانیبرهه آن در که مباحثی پیشبرد و رویدادها درك ،دیگر عبارتی

 یعنی ؛تحول یك عام و کلی شکل که فرایندی .داشتارتباط  ایران تاریخی شناسی جامعه و با نبود جدا بعد به شانزدهم
 مهم بندر به دهکده یك تبدیل و شهر یك گیری شکل دیگر، سوی از .گیردبرمی در را بازرگانی بندر یك سریع پیدایش
 اصلی موضوع اصواً اجتماعی تغییرات. است مهمی اجتماعی دگرگونی و تغییر یافته سازمان اداری نظام با توأم ،تجاری

 آن طریق از که کاری و ساز درك برای است کوششی تاریخی شناسی جامعه ؛هستند تاریخی شناسی جامعه هایپژوهش
 .پردازدمی آینده و حال با آن ارتباط و گذشته به تاریخی شناسی جامعه. کنند تولید باز را خود تا یابندمی شکل تغییر جوامع

() 
 کشف است بدیهی  است. مانده باقیدر مورد بندرعباس  ی صفویاز دوره که است اطاعاتی تحلیل بررسی، این از هدف

 چگونگی از ما درك به تواندمی ،بود دوره آن در دیوان سااری زوال و رشد ساز زمینه که هاییپدیده میان مناسبات و روابط
 .به کار آید نیز معاصر روزگار در دیوانی نظام کارکرد

 وسیع نسبتاً مطالعات رغم علی سفانهمتأ. است اسنادی و آماری اطاعات ،اداری نظام بررسی در هاداده ترینمهم از یکی
وجود  بندرعباس مورد در سندهای چندان معتبری دوره، آن به مربوط مدارك و اسناد اختیار داشتن در و صفویه یحلقه در

 و ایحرفه مورخان ،منشیان که است هاییکتاب شاملباشد، اطاعاتی که در مورد صفویه وجود دارد یا با آنها مرتبط می. ندارد
 نیز و است اروپایی دولتی مورانمأ یا جهانگردان مشاهدات به مربوط دیگر بخش ؛اندنوشته صفوی سااران دیوان و بگیر حقوق
انجام  ایران از خارج و ایران دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز در متأخر پژوهشگران که است تحقیقاتی منابع، این یعمده بخش
 . اندداده
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افزوده  را آثار این شناختی جامعه و تاریخی ،علمی ارزش ،نویسندگان تحلیلی و انتقادی دیدگاه ،اخیر هایمجموعه در
 .باشدمی هابررسی گونه این دار وام عمدتاً نیز حاضر یمقاله است.

 یعنی ؛اقتصاد از یبخش به آنها توجه و صفوی شاهان حد از بیش تمرکزگرایی و اقتدار که است این مقاله یهافرض پیش
 و بگیر حقوق قشون و دربار مصارف برایها و پرداخت از آن خزانه درون گردش در پول یذخیره به آنها گرایش و بازرگانی

 رقابت و عمل ابتکار ،شغلی امنیت امر این بود. شده اجتماعی و اقتصادی شکوفایی و سرمایه انباشت مانع خود، فرمان به گوش
 نقاط سایر همچون بندرعباس در اداری نظامسبب شد  و کرد سلب دیوانی مورانمأ و مردان دولت ،محلی بازرگانان از را تجاری

 نیز و ،خصوصی و شخصی ملکی همچون دیوانی دستگاه به صفوی پادشاهان و حکام نگاه این، بر عاوه. باشد ناکارآمد ایران
 دیگر سوی از بود. اداری نظام کارایی فقدان اصلی دایل از ،فارس خلیج ایمنطقه هایرقابت با اداری روابط در عقانیت نبود

 .شد دوره آن در نظام این شکوفایی و رشد سبب شخصی و فردی مدیریت و درایت توجه، حسن

 نظری های چارچوب
 سااری دیوان ـ
 ای کلمه را دیوان همچنین .است باستان رسفُ ینویسنده معنی به دبیر یریشه هم ،«دوان» از برگرفته دیوان یواژه
 آن، در که بودند کرده ایجاد را ایگسترده و متمرکز اداری نظام ساسانیان که دانیممی زیرا اند؛نموده ذکر اداره معنی به پهلوی

 (. : تنکابنی،) است بوده فرما حکمنیز  مناسبی ترتیب و نظم
 خزانه مخارج و مداخل ثبت عمومی دفتر محاسبات، دفتر دفترخانه، خانه، وزارت اداره، معنی به دیوان یواژه گذشته در
 اما ،کندمی بیان را مبهمی ضمنی مفاهیم گاهی سااری دیوان معنا، مقام در دیگر سوی از. است رفتهمی کار به دولت و داری

 در اکراه اداری، جریانات کندی اداری، تشریفات مرکزی، نظارت سازمانی، کار با است معادل هازبان تمامی در کلی طور به
 دیوان ،ایران اداری و سیاسی ادبیات در همچنین(. :  کامینکا،) هافرم و قوانین ضروری غیر ازدیاد گیری، تصمیم
 بر حاکم گروه روایی، فرمان و قدرت حکومت، اقتدار، سلطنت، هیأت سلطنت، دولت، معانی به( :  لمتن،) سااری
 . است رفته کار به حاکم هیأت و قوه سه جمع سیاسی، نظام وزیران، هیأت مملکت، کشور، اداری نظام مجریه، یقوه کشور،

 به نیز کشورها کهن و پیشامدرن جوامع اما ،رودبه شمار می مدرن هایدولت هاینشانه از سااری دیوان یا اداری نظام
  اند.داشته خود یویژه اداری هایفعالیت نوعی

 ،او نظر به. است سااری دیوان مدرن ینظریه پدرماکس وبر، . است کلیدی مفهومی سااری دیوان شناسی، جامعه در
 و بزرگ اشخانواده که پدری باشد؛ خود مردمِ پدر یمنزله به که است وابسته کسی فرمانرواییِ به باستان هایسااری دیوان

 همچون اداری، امور با وضعیتی چنین در. است احترام و وفاداری خواستار آن، الزامی رئیس عنوان به هنوز ولی ،شده پراکنده
 دیوان باشدمی وبر نظر مد آنچه اما .است سازگار بسیار ما بررسی مورد یجامعه با تعریف این. شودمی برخورد شخصی امور

 حوزه از را  شخصی فعالیت که است رفتاری و عقانی شده، شخصی غیر نظامی یعنی ؛است آن آرمانی ینمونه یا ناب سااری
 (.-:  کامینکا، نك،) کندمی تفکیك اداری ی

 این بر ناظر اجتماعی قانون و اداری سازمان اصلی یهسته کند،می کیدتأ سااری دیوان عقانیت بر که وبری مفهوم در
 بر، فرمان و باشد مبتنی همکاری از توجهی قابل میزان و انتظار مورد مشروعیت بر ،اجتماعی اقتدار از اطاعت که است نکته

 .محض یسلطه یا اجبار نه است مشروع حاکمیتِ یعنی ،سلطه حق این البته ؛باشد داشته فرمانروا به وثیقی اعتقادِ
 و سازدمی را تاریخی و منطقی هایگرایش و داخلی، روابط و هسته که است نظری یاسازه سااری دیوان کلی طور به

 شدن قادر مفهوم بر مبتنی بیشتر مورانمأ قدرت یا فرمان. است تریگسترده مفهوم بر ناظر رو این از ؛کندمی دهی سازمان
 که تشبیه شده است پیوسته طیف یك از اینقطه به نحو بهترین به و شودمی گرفته ،قدرت معادل که است چیزی و باشدمی
-:   عضدانلو، و -:   وبر،. نك نیز و : همان) گیردمی بر در را مطلق قدرت تا ارادگیبی از

.) 
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 برگردد. این نظام می دهی سازمان مند نظام نحو به و هدایت متمرکز طور به که است ستادی اداری نظام ،دیگر عبارت به
 دیوان یمحدوده از فراتر که مدیرهایی یا فرمانروایان توسط شده دیکته هایسیاست طبق بر و شودمی بنا مراتب سلسله اساس

 به گرایش بر و یگفته به ستادی چنین. گرددمی بزرگ مقیاس در اداری وظایف  ثرِمؤ و منظم اجرای وقف دارند، قرار سااری
 .دارد گروهی یروحیه و شدن صیشخ غیر گسترش، کارکرد، شدن تخصصی قانون،
 غیر قدرت ساختار براساس سازمان کارایی بر کیدتأ با چیز هر از بیش سااری دیوان در هماهنگی ،وبر ماکس نظر به

 معتقد استوبر (. -:  وبر،) گیردمی صورت متمرکز نظارت و کنترل با وظایف تفویض و ،مراتبی سلسله و شخصی
-نشانه عنوان به عقانی سازمان نوع این. یابدمی نمود ساارانه دیوان هماهنگ هایفعالیت یعرصه در ،عقانیت وجه ترینمهم

 تخصصی کار تقسیم حسببر وظایف یمحدوده تعیین و ،رفتار شخصی غیر ضوابط و مراتب سلسله یپایه بر، نوین عصر ی
 در افراد تعامل جهت تعیین به ،انتصابی معیارهای طبق نه و تخصصی شایستگی وفق افراد انتصاب با و است بوده استوار
 (.:  اصل، محمدی) انجامدمی سازمانی ساخت
 کان یکننده هماهنگ نقش قرار دارد که دولت سااری شرقی، شاه یا رهبر مستبد در رأس دیوان مقتدر کشورهای در
 .دارد عهده بر را نظامی و انتظامی اداری، ساختار
 با. است بندرعباس در سااری دیوان ،ترجزئی صورت به و صفوی عصر اداری نظام ،شودمی مربوط مقاله این به آنچه اما

ی اعقیده مبنای عنوان به خود اقتدارگرایی تحکیم برای ،کردند سیستأ نیرومندی بسیار مرکزی حکومت صفویه که آگاهی این
ی رسمی عقیده به کشیدند،می چالش به را حاکم یطبقه آن یوسیله به مردم هایتوده زمان آن تا که را تشیع ،حاکمیتشان

 یهمه بر مرکزی )دیوان سااری( بورکراسیبه مرور زمان، . آمیختند در دولت با این مذهب را و کردند تبدیلنظام اداری خود 
فراهم نمودند  یازمینه و کردند منتقل سلطنت مقام و شاه به را اراضی تدریج به صفوی شاهان. شد مسلط زندگی هایجنبه

 سلطنتی اراضی پیاپی افزایش. شکل گیرد ایقبیله رهبران از مستقل نظامی یتشکیات و عظیم بسیار اداری سازمانیك  که
 از خاصی شکل پیدایش به سرانجام بود که داری تیول روابط یعنی ،نظامی و دیوانی دستگاه یبودجه و مالی منابع مینتأ برای
 در عقانیت آن یامبنکه  وبر ماکس ینظریه بر عاوه مقاله، نظری بحث یادامه در منظور همین به. انجامید دیوانی نظام

 کار به ()شرقی استبداد پژوهش در ،تبار ایرانی مورخ ،آبراهامیان یراندو که دیوانی استبداد ینظریهاز  ،است سااری دیوان
 فقدان و ثبات فقدان بر مبنی کاتوزیان همایون آراء همچنین .(-:  آبراهامیان،) است شدهنیز استفاده  گرفته

 پردازان نظریه سایر هایتئوری و «مدت کوتاه یجامعه یا کلنگی یجامعه» عنوان با ،ایران تاریخ در دیوانی حکومت مشروعیت
 . رودبه شمار می مقاله تحلیلی زارهایاب... و «ایرانیان خودمداری» موضوع با مرادی قاضی حسن مانند ،ایرانی

-ضرورت بنابر شاه یا سرور مستبد ایران، یگسترده تاریخ ایابه در که است استوار پایه این بر هانظریه این تمامی بنیان
 سوی از آب منابع مدیریت لزوم ،ایران خودکفای روستاهای و شهرها وسعت و پراکندگی آب، کمبود اقلیمی، و جغرافیایی های

 و بود خود رعایای یا مملکت افراد تمامی مال و جان مالك...  و آن بودن اهمیت کم و مالکیت خصوصی اعتباریبی ها،حکومت
بود؛ به  او یاراده و فرمان تحت دیوانی و اداری تشکیات و امور یکلیه رو این از پاسخگوی هیچ کس و تابع هیچ قانونی نبود.

 آلت و بازیچه به نوعی و کردمی عمل نمادین شکلی به فقط و نبود بنیادی و نهادینه دیوانی و نظامی تشکیات ،عبارت دیگر
-نمی مالکیت در نهادی هیچ و ندکردمی حکومت موروثی سااری دیوان طریق از این پادشاهان مستبد .بود او یاراده دست

این در حالی  ؛بگیرند پس ،بودند کرده اعطا  قباً که را مزایایی توانستندمیآنها حتی  توانست با ایشان برابری یا مقابله کند.
 همایون و :  آبراهامیان،. نك) مانع از این امر گردد که نبود مستقلی میانجی هیچ میان آنها و رعایایشان است که
 ()(.-:  کاتوزیان،

 به او کارگزاران و شاه ،(-:  الف سیوری،. نك) تجاری و بازرگانی امور یعرصه در بررسی مورد یدوره در
 حکام و سااران دیوان سلطنتی، یخانواده اقتصادی گیریجهت و فرایند و ؛کردندمی دخالت تجار هایفعالیت درمیزان زیادی 

 تجارت حجم افزایش به چند هر مصرفی اقتصاد. بود معطوف اجتماعی ثروت و دارایی یمسرفانه و آشکار مصرف به نیز آنها
 .کرد مواجه رکود با را اقتصادی نظام هایجنبه سایر اما انجامید،
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 ایران عهد اقتصادی و اجتماعی بندی صورت در ،بود همزمان اروپا در داری سرمایه نظام گسترش با که تاریخی فرایند این
 کلیت فهم و مقاله تاش شده است، اطاعاتی که به درك در این به وجود آورد. ـ بنیادی غیر هر چند ـ زیادی تغیراتصفوی، 

 چارچوب یادامه دررساند، گردآوری و تحلیل شود. یاری می آن عصر بندرعباس در دیوانی نظام آن در پی و صفوی ایران
-یافته از استفاده با محقق و در آن است تأییدی و تفصیلی تحقیقات شمار در مقاله این که است ضروری نکته این ذکر ،نظری
 خود نظرهای نقطه به شدن نزدیك برای شواهدی جوی و جست به ،اطاعات ساختار گردآوری و پژوهشگران دیگر علمی های
 مورد یا ،پذیرفت قاطعیت و اطمینان با تواننمی را اینظریه هیچ انسانی علوم یزمینه در اصواً که است بدیهی پردازد؛می

 تا وبود  نگارنده علمی بضاعت حد در و موجود محدود اطاعات یپایه بر نیز شده ارائه هایتحلیل و هاداده .داد قرار تردید
 .باشد نیامده دست به عصرصفوی بندرعباس مورد در بیشتری اطاعات و اسناد که باشد مطرح و معتبر تواندمی زمانی

 ی آنرشد و توسعه اجتماعی -اقتصادیهای و زمینه بندرعباس در دیوانی نظام ـ 
 نوعی اقتدارگرایی. گرفتمی بر در را افراد زندگی شئون تمامی نظام این درونی منطق. بود اقتدارگرا نظام یك صفویه
 محوریت با را افراد سرنوشت و کشور مسائل و موضوعات تمامی ،شاه شخص مرکزیت با که است عمودی و هرمی سازماندهی

 در سالم و کارآمد نظام یك در رسدبه نظر می که حالی در .(:القلم، سریع) دهدمی شکل شاه هایخواسته و منافع
 سلسله و مقرراتقواعد و  کاردان، انسانی نیروی آن، هایلفهمؤ ترینمهمباشد؛ می کان مدیریتی نیازمند که پهناوری کشور
 اداری محیط در اشخاص تعامات و انسانی روابط و واسطه به نیاز بدون که ایدرونی سازوکار به توجه یعنی؛ باشد اداری مراتب
 .نماید عمل

 سیستم نبود و سازمانی درون عقانیت فقدان سبب به ،ایران نقاط سایر مانند نیز صفوی عصر بندرعباس در اداری نظام
 مشاغل گذاشتن مقاطعه به. شدمی تبدیل اشخاص تیول به درنگبی ادارات و بود ثباتبی پولی، و اقتصادی یسازمان یافته

 عوارض از بیشتر چه هر برداشت برای را مورینمأ دست خان، قلی امام و اول عباس شاه مرگ از پس بندرعباس در دیوانی
 از پس نبود. قانون و نظم تابع آنها فعالیت که است بدیهی نهاد ومی باز دامی و کشاورزی محصوات و مالیاتی وجوه ،گمرکی
 دور شهرهای در ویژه به را خود کنترل و فرمانروایی سااری، دیوان مرکز و کردندمی پیدا گرایش استقال به مورانمأ چندی

 ابتدا است ازم بندرعباس اداری نظام تبیین برای(. :  وثوقی، .نك)دادند می دست از بندرعباس مانند مرکز از
تر در همان چارچوب بالیده و با همان یز کمی بااتر یا پایینکه بندرعباس ن ارائه شود لیت ایران عصرصفویتصویری از ک

 .گرددبررسی  نیز نظام این های اقتصادی و سیاسیزمینهالگوها شکل گرفته است، همچنین 

 بندرعباس  یو توسعه گیریشکلو تأثیرات آن بر  صفوی عصر در ایران عمومی سیمای ــ
 خود یتوسعه و وابستگی ینظریهاست. او  های اجتماعیجامعه شناسی تاریخی و دگرگونی نظرصاحب  ،والرشتاینامانوئل 

 بخش سه به را جهان و گرفت کار به بعد به میادی شانزدهم قرن از بود، جهانی داری سرمایه نوین نظام خصوص در که را
 خود به المللی بین اقتصاد سرمایه گذاری از را سهم بزرگترین که قوی هایدولت شامل مرکزی یاهسته اول ؛کرد تقسیم

 سوم گیرند؛می قرار سرمایه گذاری مورد باایی حد در که ضعیف هایدولت از ایحاشیه یامنطقه دوم دهند؛می اختصاص
 مناطق کشورهای اما شوند،می سرمایه گذاری مرکزی یهسته سوی از که هادولت از هاییایه شامل ایحاشیه نیمه یامنطقه
 دولت اتصال ینقطه و پرتاب سکوی کهـ  بندرعباس شناختی جامعه بررسی. ()دهندمی قرار سرمایه گذاری مورد را ایحاشیه
-ارزیابی می نیز الگو این با ارتباط در است ـ هفدهم قرن داری سرمایه نوپای نظام با آن ارتباط و ،جهانی بازرگانی با صفوی

 این و بود دورتر ایحاشیه موقعیت از، آسیا سایر مناطق و عثمانی با مقایسه در حتی صفوی عصر ایران که آگاهی این با. شود
 آن در عصرصفوی ایران .(: سیوری،الف، و :  فوران.نك) آورد دوام عباس شاه سلطنت اواخر تا وضعیت

 هادست و داد آنها با ،اروپا محوری هایقدرت با برابر و همتراز سطحی در که بود پیدایش حال در جهانی اقتصاد از بخشی ،دوره
 ،بزرگ همسایگان و هلند و انگلستان ویژه به ؛جهان کشورهای با برابر سطحی در که جهانی تجارت و هاستد و داد این. کردمی

 .کرد ایجاد مهمی هایدگرگونی و تحواتگرفت، صورت می( مغولی) هندوستان و روسیه عثمانی، هایامپراتوری یعنی
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 از پس. بود عمودی صورت به طبقاتی مراتب سلسله و داشت قرار شاه هرم این رأس در بود؛ شکل هرمی صفوی یجامعه 
 هرم یقاعده در وداشتند  قرار روحانی مقامات قبایل و سایرؤ کشوری، و لشکری اشراف مانند عمده منصبان صاحب شاه

 (.:  سیوری، .نك)جای داشتند  شهرها کوچك تجار و دکانداران ،صنعتگران عشایر، ،روستاییان دهقانان،
 که اندزده تخمین( -:  اکهارت،) نفر میلیون ده تا هشت بین را هفدهم قرن پایان در صفوی ایران جمعیت

-می عشایری صورت بهو  بودند بخش بزرگی کوچ رونده .سکونت داشتند روستاها در بقیه و شهرها در آنها درصد پانزده تا ده
 ایران جمعیت درصد پنج و پنجاه حدود در. اشتغال داشتند وری پیشه و دامداری ،کشاورزی اقتصادی، بخش سه در و زیستند

 نظام به توجه باشد،می دوره آن در سااری دیوان رشد مقاله بحث محور چون. (:  فوران،) زیستندمی روستا در
 یگفته به. رودبه شمار می دیوانی مراکز رشد دایل از یکی ضروری است؛ زیرا تیول شکل به داری زمین بوروکراتیك
 هایزمین، (خالصه یا خاصه) شاه به متعلق هایزمین :است داشته وجود اراضی مالکیت نوع چهار صفوی عصر در مینورسکی

در  (.-:   مینورسکی،) افراد به متعلق هایزمینو  موقوفه هایزمین و روحانیون به متعلق هایزمین ،دولتی
 به یا مأموریت انجام ازای به شد. این امرواگذار می حکام و والیان ،قبایل سایرؤ به تیول صورت به دولتی هایزمینآن دوره، 

  گرفت.صورت می سااران دیوان و ارتش در خاص هایمقام به حقوقدادن  جای
 اداره را ایدولتی داری سرمایهاو همچنین  .داشت اختیار در را کار نیروی بیشترین و بود کشور دار سرمایه بزرگترین شاه

. نك) کردمی جلوگیری نیز سایرین توسط سرمایه گردش از انجامید،می درباریان و او یسرمایه انباشت به گرچه که کردمی
 (.-:   ب، سیوری،

 بندرعباس در دیوانی مراکزی توسعه و تجارت رشد ــ
 به هافرانسوی و هاهلندی ها،انگلیسی یعنی ،آنها جانشینان ،فارس خلیج در پرتغال حاکمیت پایان و هرمز سقوطپس از 

 مورانمأ سوی از تجاری هایقرارداد شدند؛ ایران با ستد و داد یعرصه وارد استعمارگر عنوان به نه ،ماجراجو یبازرگانان عنوان
 دولت شراکت آن ینتیجه که گرفتمی قرار مذاکره مورد آزادانه بلکه ،شدنمی تحمیل صفوی شاهان به اروپایی هایقدرت این

 شانزدهم و پانزدهم) هجری دهم و نهم قرن در که تغییراتی از زیرکانه آنها. بود هاتجارت این از حاصل سود در صفوی
 (.-: سیوری،) یافتند دست نظیریبی رونق به ،داد روی جهانی تجارت یموازنه در (میادی

 تجارت بکوشد که بود انگلستان سود به داشت، برتری خلیج فارس دریایی ترابری در انگلیس شرقی هند کمپانی که آنجا از
 ؛دهد افزایش کمپانی به را شاه وابستگی تا سازد منتقل فارس خلیج به و کند منحرف سنتی مسیرهای از را صفویه المللی بین

 یعنی بود؛ فارس خلیج تجارت اصلی کانون ،زیاد هاینشیب و فراز با قرن یك حدود هرمز سقوط از پس بندرعباس رو این از
 .داشت قرار فرانسه و هلند انگلیس، پرتغال، جمله از عمارگرانتاس پنهان و پیدا هایرقابت ثیرتأ تحت زمان آن در که ایمنطقه

 برای هم و ایران برای هم آن نگهداری و حفظ و گذاشت فزونی به رو بندر این در تجاری مبادات ،هارقابت این رغم علی
 جاییجابه آن بارزترین که بود مهمی حوادث شاهد طوانی یدوره این در بندرعباس. بود اهمیت حائز تجاریش شرکای
 (.: وثوقی،) است بازرگانان بیشتر چه هر امتیازات کسب برای پنهان کشمکش و تجاری هایشرکت

 را جرون و بحرین ار، کهگیلویه، فارس، بیگلربیگی عنوان هرمز، فتح از بعد بافاصله عباس شاه» منظور این به نیل برای
 به را« خان قلی طهماسب» برادرش بافاصله و کرد درك را آمده وجود به حساس موقعیت نیز او .داد «خان قلی امام» به

 وردی اله» نام به را  خود یبرجسته افسران از یکی و بود بندرعباس یکرانه پس شهر ترینمهم که کرد منصوب ار حکومت
 (.:همان) .«نمود بندرعباس یقلعه از حفاظت مورمأ «سلطان
 نفوذ تحت زمینی هایهگذرگا از را ایران ،جدید ارتباطی راه یشبکه یك ایجاد با تا داشت نظر در گیریتصمیم این با

 اهمیت بندرعباس رشد و رونق در ،گرفت قرار هلندی و انگلیسی هایکمپانی اختیار در که هاییفرصت. سازد نیازبی عثمانی
 هاامتیاز این اعطای در ،هاپرتغالی از هرمز پس گرفتن باز برای آنها کمك ازای به انگلیسی هایشرکت البته که داشت زیادی

 (.:  فریر،) بردندمی بیشتری یبهره
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 هایفعالیت از ایعمده بخش شدن متمرکز موجب ،بندرعباس در جهان بزرگ بازرگانی کمپانی سه تجاری دفاتر استقرار»
 کامل امنیت ایجاد ضمن ،صفوی پادشاه یویژه توجه اثر در. افزود آن جمعیت و آبادی بر تدریج به و شد شهر این در تجاری

 بندرعباس اصلی مسیر در راهی بین سیساتتأ ساز و ساخت به ،گسترده مالی گذاری سرمایه و آن مجاور نواحی و شهر این در
 هاکاروان برای را مناسبی بسیار راهی بین رفاهی امکانات و پرداختند ،گذشتمی شیراز و جهرم ار، شهرهای از که اصفهان به
 (.:  وثوقی،) «.شد ساخته اصفهانـ  بندرعباس مسیر در زیادی سیساتتأ نیز و آوردند فراهم مسافران و

 جرون در قدری که چنان ؛گردیده منعکس نیز دوره آن ادبیات در خان قلی امام اقدامات و ها،جوش و جنبتحوات و  این
 :است کرده تشریح گونه بدین آنرا نامه

 دیار هر در نیست «عباسیه» چو                  حصار حصن به بنادر اندر که...
 کـاروان سـرزمین آن در آید در                  بازارگـان خیـل کـز روز هر به

 افـزا زنـد راحـت یبـاده یـکـی                  زند دریا و کشتی به خود یکی
 جهـان نقش تماشـای و سیر بـه هندوستان ملـك از آیـد یکی

 فرنـگ و پـرتکـال از و روسـی ز زنگ و روم توران، از و ایران ز
 نـفیـس متـاع هـر از آرنـد کـه انگلیس از هم و اندلیزو از هم

 زر... کان هم و هست را شاه هم که گـذر آنـجـا از کنند تمـامـی
 (: )قدری،  
 بود، استوار مورانمأ عملکرد بر کامل نظارت و اجتماعی و سیاسی امنیت مینتأ اصل دو بر که اول عباس شاه سیاست     

 در بود، اقتصادی رونق و رشد پولی، اقتصاد بالندگی یدوره که صفویه یدوره. شد شهر این در الملل بین تجارت رونق سبب
 به ایاسکله ساخت و راهداران گماردن و اصلی هایراه سر بر سراها کاروان و پل ایجاد و هاجاده ساخت با اول عباس شاه زمان
 پیشه قشر گرفتن خدمت به با عباس شاه اما. »بود ضروری بسیار تجارت رشد برای که آورد پدید زیرساختی مایل، یك طول

 و شریفه بیوتات در کارگاه  با ،رسیدمی نفر  به آن تعداد که سلطنتی هایکارگاه و دربار در ماهر کارگران و ور
 ایرانی بازرگانان ریسك و ماجراجویی و پیشگی تجارت روح ابریشم، تجارت درآوردن انحصار به و دولتی داری سرمایه یاشاعه

 (.-: الف، سیوری،) «.برد تحلیل را
 اهمیتی بندرعباس رشد ونظام دیوانی  شکوفایی در ،گرفت قرار هلندی و انگلیسی هایکمپانی اختیار در که هاییفرصت

 قبیل از ؛به دست آورد ایویژه امتیازات هرمز تصرف در ایرانیان به کمك ازای در ،انگلیس شرقی هند کمپانی. داشت بسزا
 همچنین. آنها به بندرعباس گمرکی عایدات از نیمی واگذاری و عوارض پرداخت از معافیت واردات، گمرکی حقوق از معافیت

 کامل آزادگی خود مذهبی اعمال در نداشتند، محدودیتی نوع هیچ کااها فروش و خرید و ایران به سفر در شرکت افراد
 آنها امنیت و گرفته قرار ایویژه حمایت تحت ؛ درنتیجهکنند حمل ساح توانستندمی خود مال و جان از دفاع برای و داشتند

 .بود شده تضمین محل اهالی تهدیدات مقابل در
، اهمیت تجارت خارجی در بندرعباس سبببه  ،داشت دست در را به صورت انحصاری ابریشم تجارت که عباس شاه

 ().کردمی صادر فعالیت این تسهیل برای متعددی هایفرمان مستقیماً

 در بندرعباسحاکم و نظام سیاسی  نهاد دولت، قدرت ـ  
را کنترل کند و خود قدرت مطلق باشد؛ تعداد زیادی  هاایل سران قدرت انجام داد تا عباس شاه که اصاحاتی از نظر صرف

 مقامات از%  حدود ،کرد استخراج الملوك تذکره از مینورسکی که جدولی براساس ها بودند.از مقامات صفوی بزرگان ایل
 غیر ایقبیله رهبران آنها از%  / و بودند قزلباش قبایل از امرا%  / و ایقبیله رهبران از صفویان یرتبه عالی

 ساختار الشعاع تحت اداری نظام کل ،بنابراین ؛بودند مرکزی یقبیله سران تابع و سپرده سر افراد و محلی حاکمان، ترکمن
حکومت شاه  یگرچه این آمار مربوط به دوره(. -: مینورسکی، نك، و :نویدی،) بود حکومت ایقبیله

 ادامه صفویه دراز و دور حکومت پایان تا صفوی اسماعیل شاه زمان از ایقبیله ساختار این تفاوت، ولی با اندکی طهماسب است
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 قزلباش قبایل سران قدرت از نمود سعی عباس شاه مثاً داشت؛ ضعف و شدت و تغییرات هادوره از برخی در که هرچند .یافت
 کرده تربیت دیوانی مزدوران عنوان به کهـ  خود گوش به حلقه غامان به را اداری کلیدی و عمده مناصب آنها جای به و بکاهد

 نو هایشهرارکان  ، حتیرو این از. نکرد ایجاد تغییری صفویه ایلی اقتدار اساس در وجه هیچ به تغییر این اما ؛بدهدـ  بود
 خط از تأثر با وجود ،بود ملیتی چند تقریباً و شده نهاده بازرگانی هایفعالیت یپایه بر آن بنیان که بندرعباس مانند بنیادی

 تجربه با کارکنان گرفتن خدمت به ،منطقه در هاپرتغالی مدت طوانی استقرار دلیل بهکه  – اروپاییان اداری سیستم و مشی
 پیروی ایقبیله اداری نظام از -ندبود کار به مشغول هرمز یجزیره در پیش از این آشنایی داشتند و اروپایی هایزبان به که
 – ایلی و نداشت ایماحظه قابل اثر بندر این گیری شکل و نظام این بنیان در . درنتیجه تأثر از خط مشی اروپاییکردمی

 .ماند باقی همچنان ایعشیره
 شهر اینبر  ،فارس بیگلربیگی ،خان قلی امام طرف از که حاکمی نخستین و بود نشین حاکم صفویه زمان در بندرعباس

و حکام بندرعباس داشته  رهااگر نگاهی به اسامی شه بند (.:وثوقی،) داشت نام «زنگنه خان سوندوك» شد منصوب
که پنجمین پیوست اسناد بندرعباس است )اسناد  (م تا  .ق ) ه تا  های باشیم، طی سال

که  پسوند بیگ ـ ی ترك تبار بالقدر و زنگنهذوا ایهمنصبان از خانواده بحاغلب این صا، (-:  بندرعباس،
ند مان ؛باشندبوده است ـ می های ترك است یا اوغلو که پسوند غامان تركشاهزادگان، نخبا و امرای قبیله عنوانی برای

 . ... ذوالقدر، قراخان بیگ، عوض بیگ، محمدعلی بیگ وسوندوك بیگ، قولنجانچی اوغلو 
 خصوص درمورخان و سیاحان عصرصفوی آراء  مجموع بندی جمع با ،«عصرصفوی در قشون و دیوان» کتاب در فلور
 ینمونه خان دربار. داشت سلطان یا خانی لقب حاکمی هر  قرن در» :است کرده نقل چنین ایالت و حکومت سازمان
 نزدیك درباریان و خدمتکار و نوکر انبوهی ،روندمی سواری برای وقتی. دارد مشابهی تشریفات و است پادشاه دربار کوچکتر

 سلطان لطف نظر او محابای تنها که است فرمانروایی خان. هست نیز محل قاضی او .نوازندمی هاخانهنقاره روز هر. آنانند همراه
 (.:فلور،) «.است

 شاهی مطبخ برای هدایایی و تحف. کند مینتأ را خود فرمانروایی یحوزه خاص قشون از معینی تعداد مواجب باید حاکم
  بر بالغ او یساانه عایدات. کندمی دریافت تومان  قیمت به خلعتی مقابل در نماید، تقدیم پیشکش و سازد گسیل

 مراقب سه حاکم هر. باشدمتفاوت می خان آز و حرص و حکومت تحت یناحیه وسعت بر مبنای است که تومان  تا
 نحو به حاکم تا بودند مراقب آنها سه هر .نویس وقایع و خان جانشین وزیر، مشتمل بر کرد؛می منصوب را هاآن شاه کهداشت 
 : همان) داشت تام اختیار ،خود اقتدار یحوزه حکام نصب و عزل در خان قلی امام ولی ،گیرد نظر در را شاه منافع احسن

 (.:  مینورسکی، و :  فریر، و
 مطلوب مدیریت یسکه سوی آن مالیات اخذ» ؛است بوده مالیات آوری جمع و اخذ بر نظارت ،حکام وظایف تریناساسی

 (.: فلور،) «.داشت مهمی نقش زمینه این در وزیر.  بود
 در و داشت را خود حکومت یحوزه قضایی و اداری هایسازمان بر عمومی نظارت حق ،بود دولتی مرجع ترین عالی حاکم

 خود دستان زیر با نمود. او می مبادرت کدخدایان و کانتران عمال و داروغه داران، تیول امرا، از یك هر تعقیب و تفتیش
 .حاکم با شاه که کردمی رفتار گونه همان

 از نوشته شده ـ (م-) هایسال بین که ـ خود یسفرنامه در ،فرانسوی جهانگرد ،«کاره آبه» که تصویری
-می روز آن عباسربند از تصویری و حکومتی مقر وضعیت نشانگر ،دهدمی دست به[ خان علی ناصر] بندرعباس جدید حاکم
 :باشد

 این با را او قبل ماه یك حدود که بود شاه دربار در بسیار قدرت دارای و واامقام قدرتمند، ایرانی یك حاکم» ...  
 مورد نیز اطراف نواحی در بلکه شهر در تنها نه ،معمول غیر تحسین و شادمانی با او. بودند فرستاده جا این به عنوان

 سلفش خاف بر بود؛ خویش حکومت و مهربانی عدالت، یواسطه به او احترام و محبوبیت .گرفت قرار پذیرایی
. بود گرفته قرار کینه و تنفر مورد اشعادانه غیر هایاخاذی و استبداد سبب به که[ خان قلی صفی پیشین، حاکم]
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 برای ،خارجی هایملت از یك هر که است مرسوم – ایران اصلی و مادر بندرِ – شهر این به جدید حاکم ورود با
-می دعوت ناهار صرف برای دیگری از پس را آنان حاکم رو این از. بروند او نزد ارزشمند ایهدیه پرداخت و احترام

 را ما که خواست«  شاردن»  از ما ینماینده. است منتظرمان که فرستاد پیام حاکم صبح  ساعت حدود در. ...  کند
 دریا بر مشرف ،خوب راحتیِ اتاق یك به را ما. شد پذیرایی بسیاری احترام با ما از. کند همراهی حاکم یخانه تا

 آنها. بودند شده جمع همگی [ فاخر ] خوب هایلباس به ملبس شهر، بزرگان و کانتر و حاکم که کردند هدایت
 به ؛بودند کشیده صف منظم طور به عالی هایقالی روی بر ،[اداری مراتب سلسله و مرتبه اساس بر] شأن طبق

 سنت طبق گفتگو، ساعت نیم حدود از بعد. بودند آماده نظامی احترام ادای برای هاتوپ شلیك برای که طوری
 و سااد ،[ خشکبار و آجیل]  خشکیده هایمیوه مربا،...  خوردیم ناهار و شد پهن هاسفره قالی روی بر ایرانیان
 در شرکت برای[  بیگ علی محمد]  بندر شاه وقت همان در...  هاشراب ترینلذیذ با همراه ،ایرانی کباب مقداری
 (.-: کاره، آبه) «....  داد قرار حاکم چپ سمت در را خودش و شد وارد مهمانی

 و درگیری همواره ،بودند حکومتی قدرتمند عنصر دو که بندر شه و حاکم بین شودمی معلوم کاره آبه کام مفهوم از
 آنها که هنگامی گوید:چنین می روایت همین یادامه در زیرا ؛است داشته وجود هاگیری تصمیم و قدرت سر بر هاییکشمکش

 از توپ گلوله چند او احترام به ،حاکم توپ شلیك پاسخ در فرانسوی کشتی کاپیتان که بود قرار ،شوندمی حکومتی مقر وارد
 حاکم کند.خودداری می کار این از ،هافرانسوی تحقیر برایداشت  بند و زد هاهلندی با که بندر شه اما ،کند شلیك دریا

 .دهدمی فرانسوی کاپیتان به را توپ شلیك یاجازه و کندمی برخورد بندر شه با شود،می خبردار دسیسه این از که بندرعباس
 امور از برخی و کردای موارد خود حاکم او را تعیین میدر پاره ی ویلم فلورشاه،به گفته که است داشته هم نایبی حاکم

 مالیاتی درآمدهای از را آنها حقوق که داشت اختیار در نیز مسلحی افراد و نظام سواره و گارد او. نمودمی محول وی به را مهم
 مقیم های، واکنش و حرکت هلندیخود یسفرنامه قسمت آخرین یا دوم یضمیمه در تاورنیه. کردمی پرداخت غیره و

ی او زشت انگلستان شرح داده است؛ حرکتی که به گفته با جنگ در هلند پادشاه پیروزی خبر شنیدن از پس را بندرعباس
 ماکت )نمونه تصویر( و کنندرا آغاز می توپ شلیك و پایکوبی و جشن خبر این شنیدن با هاهلندی که ترتیب این بهباشد؛ می

 انگلیسی شرکت ینماینده. داشتند آن را آتش بزنند قصد ،هاانگلیسی تحقیر برای و گذارندمی قایقی درون را انگلیسی پادشاه
 هاهلندی ،فرستدمی هاهلندی نزد نظام سواره با را خود نایب ،حاکم. شود کار اینمانع  که خواهدمی بندرعباس حاکم از

-نمی حاکم نایب درخواست به اعتنایی . پسگیریمنمی دستور شما حاکم از ما که دهندمی پاسخچنین  و شوندمی مسلح نیز
 (-: تا بی تاورنیه،) .کشندمی آتش به را قایق بااخره و کنند
 با طوانی مدت این طی که است بدیهی .نیست دست در دقیقی اطاع ،بندرعباس در حاکم فرمان تحت کارکنان تعداد از 
 و امنیتی مورانمأ شامل که حکومتی مازمان یا کارکنان اما؛ کردمی تغییرشهر  ،آن و رشد و افول بازار کسادی و گرفتن رونق

است؛ این سخن  کرده ذکر نفر تعداد آنها را  الملوك، تذکره در کتاب سمیعا میرزا شد همچنان فراوان بود.می نظامی
یکی دیگر از وظایف  (.: سمیعا، میرزا) بود (افغان) غلزایی محمود دست به صفویه کامل فروپاشی و افول با مقارن

کردند، دارها که زیر نظر خان کار میراه .وارداتی بازرگانان است ها و مراقبت از کااهای صادراتی ومهم حاکم، حفظ امنیت راه
-بر عهدهخسارت یا بازگرداندن عین جنس  در غیر این صورت نمایند،ها مجبور بودند سارق را پیدا صورت سرقت از کارواندر 

ی مینورسکی است. به گفتهیکی از منابع هنگفت درآمد دولت، عوارض راهداری  ،از سوی دیگر ی راهدار یا حاکم بود.
منظور تأمین مخارج  و حقوق نگهبانان وضع شده بود، بعدها افزایش پیدا  این عوارض که ابتدا به ،(: )مینورسکی، 

 ایسابقهبی رونق نیز زمینی نقل و ی بازرگانی در بندرعباس، حملا گسترش صادرات و واردات و توسعهبدیهی است که ب کرد.
-مهم و نبود خبری چرخدار نقل و حمل وسایل ؛ ازنداشت تحول چندانی و تغییر صفویان یدوره در راه الگوی چند هر ؛یافت
 به یا سمت یك از شد،می بندرعباس وارد وامتعه اجناس اینکه محض به» .بود قاطر و اسب شتر، نقل و ی حملوسیله ترین
 موازات به شرقی مرز یجاده طرف به آنجا از و گشتمی ارسال اردکان و یزد کرمان، بم ،جیرفت طریق از شرقی شمال طرف
 شهرهای از که بود شمال طرف به دیگر راه (.:همان) «.رفتمی هند تا قندهار و خراسان بیرجند، طبس، تا کویر دشت
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 فسا و داراب طریق از بود که شیراز به بندرعباس طریق از نیز یدیگر مسیر و یافتمی ادامه اصفهان تا...  شیراز جهرم، ار،
 . گرفتصورت می

، نویسان وقایع هاییادداشت در زیادی اطاعات صفویه زمان در ترابری و زمینی و دریایی هایراه مورد در چند هر
 بر ناظر هایصنف و سازمان ، اداری،انسانی نیروی مورد در اما ؛باشدمی موجود نویسان جغرافیا هاییادداشت ها وسفرنامه
سخنی شدند، می نامیده کش کرایه مالدار، دار، ااغ قاطرچی، حمال، بنده، خر مکاری، چاودار، عناوین با که نیروها این فعالیت

 اشاراتی آنها ایحرفه رفتار به کاره آبه یسفرنامهو  تاورنیه یسفرنامه درکه  گریخته و جسته اطاعاتی جز به ،به میان نیامده
 ،اندبوده کار به مشغول دیوانی مراکز از خارج و داشته فعالیت آزاد صورت به کار، عظیم نیروی این که است بدیهی. است شده

-برمی باشی قاطرچی باشی، چاودار میرآخورباشی، مانند دیوانی مشاغل و عناوین به الملوك تذکره جمله از صفوی منابع در اما
 این زیادتعداد  بر این، عاوه ؛( ، ، ،:  سمیعا، میرزا) اندبوده کار به مشغول حکومتی مراکز در که خوریم
 سازان، خورجین سازان، زین بندان، نعل سراداران، کاروان ها،فعا مانند به آن وابسته هایحرفه سایر شدسبب می صنف

توان در آینده ایفا کنند و میو نقش بسیار مهمی در چرخش اقتصاد این شهر  رونق داشته باشند نیز آنها شاگردان و مهتران
 (.  -:  ، پور موسی. نك)  کردورت جدی تر مطالعه آن را به ص

  بندرعباسو رشد تجارت و بازرگانی در تشکیات گمرکی  ،بندر شهـ  
-عهده که (:  وثوقی،) داشت نام« بیگ نقدی» شد، منصوب سمت این به بندرعباس در که بندری شه نخستین

 . کند انتخاب ، نایبیخود برای توانستمی و بود بندری و مالی اموردار 
 : دهدمی شرح گونه این را بندر شه وظایف فریر رانلد

 
 حقوقی امور یهمه که شدمی نامیده بندر[ شه] شاه ،داشت اروپایی هایکمپانی با نزدیك ارتباط که موریمأ»

 دیدمی تدارك را بندری تسهیات و بود او با امتعه ارسال و باراندازی و بارگیری یاجازه و کردمی تنظیم را هاکشتی
 با شخص این انتخاب اول عباس شاه زمان در رسدمی نظر به. داشت اهمیت بسیار تجار و بازرگانان برای او رضایت و

. گرفت قرار دربار اختیار در صفی شاه زمان در وی قتل از پس انتصاب این ولی ،بود فارس حاکم خان قلی امام
 یسده اواخر در ولی ،بود مشخص حقوق با شغلی آغاز در که رسدمی نظر به. نیست روشن چندان شغل این جزئیات
 «.بود تومان  بندرعباس یمقاطعه و دادندمی «مقاطعه » به را شغل این میادی، هفدهم/ یازدهم

 (.:فریر،)
، با حاکم همتراز بود و گاه با و مقام و منزلت اجتماعی ،به دلیل کنترل امور مالی و بازرگانی شهر بندر شه که است بدیهی

 داشته نیز مسلح افراد احتمااً و پرتعداد مازمان و خدمه خود، وظایف انجام و بندر امور یاداره برایاو . هم رقابت داشتند
 نقل کاره آبه از بایستی هم باز اما ،نیست دست در مستندی سند زمینه این در ،بندرعباس «شه بندر» مورد در البته که است
 از را وی تعلق داشت، بندرکنگ شه که به مسلح ایرانی مأمور شش برد،می سر به بندرکنگ در که هنگامی زیرا ؛کرد قول

 (.-: کاره، آبه)کرد  پراکنده را آنها و داد نجات ،بودند کرده محاصره را او یخانه که عربی نفر  دست
 برای و رسدمی شاه به درصد شانزده گمرك حقوق از ،وی یگفته به. ردبمی نام تجار رئیس عنوان به بندر شه از تاورنیه

 شه ؛کندمی اضافه او. دهندمی او کارمندان و بندر شه به هم درصد دو نشوند، معطل زیاد بندرعباس گرمای در تجار اینکه
 بی تاورنیه،) دهد پس حساب دریافتی، روی از امانت به و دریافت کند را گمرکی حقوق که است مورمأ شاه طرف از بندر

ز بندرها مانند بندرکنگ وی تا جایی که در برخی ا ،کردمیام حاکم برابری که با مق ای بودمقام شه بندر به گونه (.:تا
ی و بازرگانی شهر را در وی نبض مال جهتبه هر  .(-:  )ر.ك. آبه کاره،  دادی حاکم را نیز انجام میوظیفه

امور  یبرای روشن شدن سهمی که این دیوان ساار در ادارهرو  از این داد؛وظایف سنگین و مهمی را انجام می و دست داشت
 ،به وضعیت گمرك زگار، ازم است کهدر تنها بندر فعال صفویه در آن رو به ویژه برعهده داشت؛ بازرگانی و صادرات و واردات

  ().شودای و حمل و نقل دریایی اشاره واردات درات واحجم ص
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 به را ایران دریایی هایتجارت بیشترین حجم که بود بندرعباس در ایران هایگمرك تشکیات کل ی مورد بررسی،در دوره
 به توجه با امر این .است مغشوش و آشفته آن میزان و مقدار موثق، و مطمئن آمار فقدان سبب به اما؛ ()دادمی اختصاص خود
 نیست. تعجب جای بازرگانان و تجار اعمال و مورینمأ بندهای و زد ،یدیوان امور یاداره یشیوه

 هم بقیه .کردندمی بدل و رد ساحل در را اجناس ،گمرکی حقوق نوع هیچ پرداخت بدون محلی هایقایقدر بیشتر مواقع 
 ؛کردندمی مبادله آنها نام به را اجناس و نمودندمی پاخت و ساخت اروپایی هایکمپانی با گمرکی حقوق پرداخت از فرار برای
 هر به ولی ساخت،می آزرده بسیار را ایرانی مورانمأ ،به دلیل کاهش درآمدهای گمرکی و داشت نام« کنی رنگ» که ایرویه
 تجارت به خود بادبانی هایقایق با آنها ؛داشتند گیری چشم نقش فارس خلیج تجارت در نیز هاهندی. بود برقرار همواره حال

 در یعنی ؛کردندمی احتراز بنادر آن به شدن نزدیك از بندرکنگ و بندرعباس گمرکی مقررات دلیل به معمواً و بودند مشغول
 .داشتند خود به مخصوص )کاروانسراهای کوچك( هایتیمچه ایران بزرگ شهرهای در آنها. بودند فعال( قاچاق) پنهان تجارت
 نیز صرافی امور در ،تجاری امور بر عاوه. شدند مشکل گرفتار شانمذهبی عقاید و آداب سبب به بارها بندرعباس در هندوها

 تااطاع به نیاز و غیره و پاگودا دوکات، ریکس، دار، ریال، چکوین، پیاستر، مانند هاسکه و ارزها انواع فراوان بودن ؛بودند فعال
 شاه زمان در ویژه به آنها شمار سبب شد که شاهی و عباسی یعنی ،ایران مسکوکات با ارزها آن در مورد نرخ دقیق برابری

 .(: آبه کاره، ) یابد افزایش جانشینانش و صفی
 شامل امتیازات این اروپایی هایشرکت برای خصوصه ب ؛یافت بهبود عباس شاه سلطنت اواسط در تجار امکانات و امتیازات

 تعدادی یساانه صدور یاجازه آنها، با محلی مورانمأ یدبانهمؤ رفتار راهداری، فراوانی بود؛ از جمله عوارض عوارض از معافیت
 خرید یاجازه نیاز، مورد آب تدارك و تهیه ها،کاروان برای محافظان مهیا کردن شراب، در ساخت آزادی اقامت، امنیت اسب،
 تشکیات بازار، از هاییبخش در. به وجود آمد تجاری مراکز و بازارها بندرعباس، مانند بزرگ هایشهر در. ...  و کرمان پشم

 دادن جا و نقل و حمل باربری، تهیه فروشی، خرده و فروشی عمده منظور به تجار ملزومات خدمت در تا شد جایگزین صنوف
 داشت متفاوتی تشکیات غذایی مواد فروشی خرده ولی ،باشد تجاری اختافات در داوری و گذاری قیمت بر نظارت چهارپایان،

 (.:فریر،) بود شده پراکنده بازار سرتاسر در و
 موقعیت از زنده تصویری  است ـ بندرعباس و هرمز یجزیره یدرباره که ـ خود یسفرنامه سوم و بیست فصل در تاورینه

شه بندر و  در این تصویر، نقش مهم سیاسی و اقتصادی حاکم، یتأمل که با اندك نمایدمی ترسیم بندرعباس بازرگانان و تجاری
  کند.تر میسایر مأموران اداری بندرعباس را برجسته

 تجار منزل برای آنها باای که است شده التجاره مال برای وسیع هایمخزن با بزرگی شهر اکنون بندرعباس»
 بندرعباس در تجاری یعمده معامات باز بود، هاپرتغالی تصرف در هرمز که هم وقت همان. است شده بنا عماراتی
 چون ... اندکرده بنا دریا کنار در عالی عمارات و دارند خانه تجارت آنجا در هاهلندی و هاانگلیسی ... گرفتمی صورت

 و عثمانی و ایران برای هندوستان از که بزرگی هایکشتی تمام ؛است فارس خلیج در لنگرگاه بهترین بندرعباس
 بازرگانان ها،کشتی ورود هنگام. اندازندمی لنگر و آمده بندرعباس به کنند،می حمل کاا اروپا و آسیا نقاط سایر

 در آنها بندر، گرم هوای خاطر به. هستند ایران مقیم هایهندی و ارمنی و ایرانی اغلب که حاضراند آنجا در زیادی
 ... نمایند خریداری آنها از را ازم کااهای که شوندمی بندرعباس تجار ورود منتظر و کنندمی اقامت اصفهان

 تجار ،است نقد پول از زیادتر التجاره مال شود؛می بندرعباس وارد کشتی زیادی تعداد که افتدمی اتفاق گاهی
 آنها. شود حاضر دارد، دادن قرض برای نقد پول هرکس تا دهندمی اطاع دیگر شهرهای و ار اصفهان، شیراز، به فوراً
 را پول ماه سه ظرف باید ولی ،پردازندمی او به بخواهد قرض پول که تاجری هر و آیندمی بندرعباس به سرعت با نیز

 (. -: تا بی تاورنیه،) «... . کنندمی معین[  سود]  فرع درصد دوازده تا شش از و نماید مسترد
توان ، میه استپرداختبه شرح آن ت پیشین این مقاله نیز در صفحابا چشم اندازی که تاورنیه ترسیم کرده و رالند فریر 

. بود کرده پیدا زیادی رونق بومی بازرگانی و محلی تجارت ،عباس شاه زمان در تجارت انحصار رغم علینتیجه گرفت که 
 سواحل در بندرعباس و رفت و آمد از این شهر به آنها حضور از (،) سال در انگلیسی هایشرکت نعاما مدیر گزارش
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 دیگر مناطق و بندرعباس دارانکشتی شود کهیاد می چلبی احمد و عبدالغفور از همچنینها شدر این گزار. دهدمی خبر هند
. است شده ذکر در این گزارشات نامشان که هستند نفری هاده از یکی آنها اشتغال داشتند. ادویه تجارت سود پر کار به بودند و

() 

    کانترـ 

ی آبه کاره نیز از او یاد شده است نمود. در سفرنامههایی است که در بندرعباس انجام وظیفه میکانتر از جمله شخصیت 
شود؛ از جمله اینکه ( در مورد نقش و وظایف کانتر، اظهار نظرهای متفاوتی دیده می-:  )ر.ك. آبه کاره، 

 دیگری کانتر وظایف ،تاورینه یگفته بر بنا .است بوده آن کدخداهای تعیین و روستاها امور به رسیدگی شهر کانتر یوظیفه
 حکم مطیع و شودمی مأمور شاه طرف از که هست هم کانتر یك شهر هر در»: است داروغه کار مشابه که نیز برعهده داشته

 ،آوردمی عمل به سختی کمال قتل مسئله در و نماید حفظ حاکم تعدی از را شهر اهالی که است این او تکلیف و نیست احدی
 (. :تا بی تاورنیه،) «.کند خاص را قاتل بتواند پول دادن اینکه بدون

 در که بردمی نام نیز محتسب و آصف عسس، مانند یمشاغل از پلیس و دادگستری تشکیات میان در تاورنیه ،این بر عاوه
 یاخالصه اراضی مالیات آوری جمع و نظارت کانتر یوظیفه ترینمهم رسدمی نظر به اما ؛اندداشته نقش شهرها کان یاداره

 که فارس ایالت ،خان قلی امام قتل از پس و صفی شاه زمان در که دانیممی شد.حاصل می روستاییان کشاورزی از بود که
 به اراضی این از بخشی؛ شودمی تبدیل شاه شخص ملك یعنی، خاصه یا خالصه اماك به باشدمی آن از یجزئ نیز بندرعباس

 هالشکرکشی و جنگ در شرکت برای آنها دستمزد قبال در شد، این امرداده می قبایل امرای و نظامی سرداران به تیول صورت
 تذکره کتاب در سمیعا میرزا گزارش طبق. شدمی داده اجاره یانروستائ و دهقانان به مزارعه طریق از نیز دیگر بخش بود؛

 و هزار چهار مداخل غیره، و عباسی یمبارکه بندر حاکم» برای را چنین ذکر کرده است: اراضی این از حاصل درآمد الملوك
 غیر ذکر شده که درآمدی البته. (:،سمیعا میرزا) «.نفر هشت و هفتاد[  و]  هزار مازمان و ،تومان شصت و هشتصد

او . است بوده دیگر متفرقه درآمدهای و بنیچه مالیات ،راهداریی اموال، درآمدهای اتفاقی مانند مصادره ،گمرکی درآمدهای از
 شده هارائ آمار . یادآوری این نکته ازم است کهاست کرده ذکر نفر  را حکومتی کارکنان و بگیران حقوق تعداد همچنین

 عصرصفوی نویسان سفرنامه که گونه آن باشد.می  تا  هایسال بین بندرعباسو افول  رکود یدوره به مربوط
 است نهاده کاهش به رو نیز جمعیت میزان اراضی کردن خاصّه از پس ، کرده استناد آنها به مینورسکی و اندداده گزارش

 کشور در باید مبالغ این که صورتی در ،ریزدمی شاه یخزانه به را وجوهات زیرا ؛کشاندمی نیستی به را مملکت خاصه ترتیب»
 «.است شده کاسته نفر  آن جمعیت از که است فارس ترتیب، این اثر سوء از کامل مصداق و مثال .باشد داشته جریان

 (. :مینورسکی،)

 تا کانتر و رئیس. بود کشوری تشکیات به وابسته که رفتمی کار به مأموری یدرباره کانتر عنوانبه نظر خانم لمپتن، 
 سر عمومی نظم و مالیات همچون گرفت،می بر در را مردم منافع که مسائلی با و ندبود حکومت و مردم بین رابط زیادی حدود

 کانتر ،تاورنیه. است وزیر هایخواهی زیاده و ظالمانه عملکرد مقابل در نیساکن حقوق از دفاع کانتر یوظیفه. ندداشت کار و
 برابر در را مردم از دفاع مسئولیت و است جوابگو شاه مقابل در فقط کانتر ؛نویسدمی و کندمی مقایسه پاریس بندر شاه با را

-العاده فوق و عادی هایمالیات ،مردم بضاعت و دارایی یپایه بر کانتران. برعهده دارد حکام یستمگرانه اعمال و هاعدالتیبی
 ایرابطه کانتر که دهدبه میان نیامده است، نشان می کانتر از سخنی الملوك تذکره در اینکه. کنندوضع می آنها بر ای

 نظر به(. :  لمبتن،) است نبوده حاکم یا وزیر مانند بااتر مقامات خدمت در و نداشته حکومت با مستقیم
 وی حقوق بود. اصناف بینآن  تقسیم کردن و مالیات تعیین ،کدخدایان تعیین ،کانتر یوظیفهدر شهر اصفهان ، مینورسکی

 اواخر به کهـ  خود یسفرنامه در اهیجی حزین ،دیگر سوی از. داشت نقیب نام به معاونی و شدمی تأمین محل همین از نیز
 گماشتگان مانندنام برده است؛  ار شهر دراز مشاغل متفاوتی  گردد ـبازمی ایران بر افغان محمود استیای و صفویه دوران
(. -:  اهیجی،) شهر کانتر کدخدا و ،(مالیاتی مأموران) محصان حاکم، امیرسپاه، حکومت، عمال دیوان،
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 هرمز شهر در( داروغه) آشیك یکلمه به باشدمی فارس خلیج و هرموز یدرباره که پرتغال آرشیو فارسی اسناد در همچنین
 .()شده است اشاره

 کوتوال وزیر، داروغه،ـ  

 میان به سخنی بندرعباس شهر در داروغه حضور از ،آمده دست به صفویه مورد در تاکنون که موجودی تاریخی اسناد طبق
 مهم شهرهای از کدام هر در ،نویسان سفرنامه اظهارات طبق اما ؛دادمی انجام را ی داروغهوظیفه بندر شه ظاهراً است. نیامده

 برقراری ها،مالیات گردآوری ،از آن حراست و محل و شهر یاداره داروغه یوظیفه .است داشته وجود ایداروغه عصرصفوی
 سراهای کاروان باراندازها، و کاا انبار بازار، اسکله، یعنی شهر اقتصادی قلب آرامش و امنیت مهم امر سرانجام و قانون و نظم

 شبگردهای و عسس کار همانداروغه  بود. افراد تجمع مراکز و تفریحی اماکن خانه، قهوه بر نظارت و رسیدگی و شهر داخل
 نقش ،صفویان حکمرانی یدوره بودن طوانی دلیل به البتهنامیدند. می هم بازار یداروغه را او گاه و دادمی انجام را صلح حافظ
 داروغه. است بوده داروغه مافوق گاهی که وزیر؛ مانند کرده تغییر دوره هر در مورانمأ سایر مانند نیز مأمور این وظایف و اداری

 داروغه اروپایی منابع از برخی .بود نیز حاکم رفتار مراقب شد ومی انتخاب شاه سوی از مستقیماً ،صفویه حکومت از ایدوره در
 .اندکرده ترجمه نیز جنایی امور پلیس و قضایی ابطض شهردار، را

 و سوابق حفظ و قضایی امور مالیات، اخذ اداری، امور مسئول را وزیر ،«صفویه عصر در قشون و دیوان» کتاب در فلور ویلم
 نمود،می نظارت نیز هاپل و هاراه ،ابنیه تعمیرات و ساز و  ساخت در که دانستمی عایدات وصول و حسنه روابط تأمین اسناد،

 نیز را داروغه تعیین اختیار گاهی و بود داروغه مافوق او». بود مرکزی حکومت گوش و چشمو  کردنمی عمل حاکم از مستقل
 صفی شاه دستور به ار وزیر /  سال در که چنان ؛داشت نظارت نیز سربازگیری امور در عاوه به. است داشته

 (. -:  فلور،) «.کرد بسیج عجم صحرانشینان دفع برای را توابع و ار قشون اول،

 هرمز یجزیره در که چنان. دادمی انجام کوتوال یا بان قلعه را او یوظیفه نداشت وجود داروغه که کوچك شهرهای در
 و مشاغل این که است روشن شد اشاره که طور همان ؛کردمی کار بندرعباس خان زیر نظر او بود. چنین این پاشی، فرو از پس

 هم در آنها وظایف و بود دگرگونی حال در پیوسته ،داشت ادامه قرن دو از بیش که صفویه حاکمیت طوانی دوران در مناصب
 .شدمی ادغام

 قلی امام مرگ از پس» .بود خان قلی امام و عباس شاه مرگ ،نهاد اثر بندرعباس اداری نظام در که تغییراتی ترینعمده 
 را میناب و شمیل و بحرین و عمان بحر تا گیلویه کوه و ار و فارس نواحی تمامی حاکمیت و بود فارس بیگلربیگی که خان

 وزیر ار و شیراز ؛شد واگذار حکام به جداگانه صورت به نواحی این از یك هر میادی /  سال در .است داشته
 درباره ،الفردوس ریاض از و گرفتند قرار گیلویه کوه بیگلربیگی تحت نواحی این حکام و شد نشین حاکم ایاات سایر و نشین

 ،مشرق در بیگلربیگی این فرمانروایی حدود که آیدمی بر چنین  – /   - سلیمان شاه سلطنت ی
 (.:برن،) «.شدمی شامل هم را بیابان و جاسك...  قشم و جرون میناب، و شمیل سوای

  قاضی ـ

 را دوم درجه نقش قضایی امور در یعنی داد؛می انجام حاکم نظر زیر بود، روحانی فردی که شهر قاضی را حقوقی امور
 مواردی در اما کرد.می فعالیت فروش و خرید هایقباله کردن رقم و، مهر و میراث تقسیم ،طاق و عقد مورد در بیشتر و داشت

 تنفیذ با فقط اعدام حکم صدور. کردمی صادر حکم و یافتمی حضور دادگاه در مستقیماً حاکم شدمی مطرح بزرگ دعاوی که
 کردمی تأیید بیگی بیگلر باید را( اربعه احداث) جرحو  ضرب و کردن کور ناموس، به تجاوز قتل، مانند هاییمجازات و بود شاه

 (.:همان)

کند که در را تعریف می موزامبیکیِ پوست سیاه غام ماجرای خود یسفرنامه در تاورنیه قاضی، و حاکم اختیارات مورد در
 یك با برکه از آب برداشتن سر بر گچین سرای کاروان درغام  .شد همسفر بندرعباس از بود و با او بابلی یتاجر اختیار
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 را حکم اجرای حاکم اما بازگرداند، عباسربند به و کرد دستگیر را قاتل کاروان پلیس. کشت را او و شد درگیر محلی قاطرچی
 .(-: تا بی تاورنیه،) کرد شیراز یروانه محاکمه برای را او و ندانست خود حاکمیت یحوزه در

 دیوانی مشاغل سایرـ  

 مدیران دینی، هایحوزه و اماکن مسئولین ها،میراب مانند آنها هایمسئولیت و جزئیات و دیوانی مشاغل سایر مورد در
 دست در دقیقی اطاع ... و نظامی نیروی ،محافظین مترجم، منشی، ها،کاروان پلیس و مسئولین شهری، درون سراهای کاروان
 نیز بندرعباس در شهری یسامانه و الگو که کرد اظهار تاریخی متون و جهانگردان شواهد مجموعه براساس توانمی اما ؛نیست
 و طبیعی غیر صورت به و نداشت تاریخی یپیشینه این شهر که چند هربود.  صفوی عصر شهرهای سایر سیمای از متأثر

 .بود کرده رشد نامتعارف

 دور نظر از تواننمی ،زیستندمی شهرها در صفوی ایران جمعیت از درصد ترینپایین و شمار ترین کم اینکه رغم علی
 و سیاسی قدرت پایگاه و آمدهمی حساب به ایران در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، زندگی ارکان جزء دیرگاه از شهر که داشت
 بر عاوه نیز بندرعباس در شهری ساختار(. :حبیبی،) است بوده حکومتی نظام دیوانی دستگاه استقرار محل

 مالی، تبادل داوری، مذهبی، موقوفات اداری، دینی، آموزشی، مرکز زمینی، و دریایی نقل و حمل ،بندری و بازرگانی خدمات
 نهادهای دیگر و حمام مساجد، ها،میدان گذرها، بازار، ها،پادگان نظامی، مراکز آشامیدنی آب ذخایر علوفه، غله، انبار کاا، انبار

 .است کارآمد و کان دیوانی نظام وجود نیازمند شهری چنین یاداره و بود نیز عمومی

  هااداره درونی ساختار ـ 

 قرار «خان قلی امام» فارس والی یاداره و نظر تحت متمرکز، نیمه صورت به شهر این که زمانی تا بندرعباس اداری امور
 مأموران گماردن و صفی شاه زمان در فارس پهناور ایاات تقسیم از پس اما ؛شدمی اعمال ایمنطقه و نظارت آن در داشت،
 سطوح تمامی در اداری نظام آنها، مدت کوتاه تصدی و پی در پی تعویض و منطقه اقتصادی – اجتماعی هایویژگی به ناآشنا

 (.-: وثوقی،) داد دست از را ازم کارآیی تدریج به و گرایید سستی به آن

 والیان ،شاه یسپرده سر و فرمان به گوش ،دیوانی مأموران و حاکمان که بود این ناکارآمدی دایل ترینعمده از یکی
 .حایز بود کمتری اختیارات از و نداشت بهنگام العمل عکس و فوری گیری تصمیم قدرت و بود دیگر مافوق هایمقام و هاایالت

این شغل بودند  تصدیم کوتاهی که زمان در مأموران انجامید. اداری ثبات تزلزل و شغلی اطمینان کم کم به فقدان امر همین
 بلکه ،پرداختندنمی وضعیت بهبود به تنها نه همگون نا تصمیمات و سلیقه اعمال با و اندیشیدندخود می شخصی منافع به تنها

 پس شهرهای و منطقه اقتصاد به ناپذیری جبران ضربات مستقیم، نظارت بدون اختیارات واگذاری. کردندمی تر وخیم را اوضاع
 (.-:  همان) کرد وارد آن ایکرانه

 بود سیاسی قدرت منشأ تنها( مستبد سرور) شاه صفویه، نظام در که چرا ؛است بوده نیز بزرگتری عامل معلول ،علت این
 و سیاسی نظام به نه بودند وفادار شاه به آنها .نمودمی اجرا لشکری و دیوانی طویل و عریض دستگاه را او یاراده و خواست که

 ارتباطات توسعهفقدان  سبب به. قانونمند نه داشت شخصی ایجنبه سازمانی درون روابط و حکومت رو این از ؛مدنی و دیوانی
 شهرهای و محل ایاات سران از و کردمی اعمال انتظامی کنترل فقط شاه ،استبدادی مرکزی حکومت سنگین هایهزینه و

 .نمودمی ترویج را سرسپردگی و گرفتمی آنها از را عمل ابتکار موضوع این .خواستمی وچرا چون بی اطاعت خود فرمان تحت
-شیوه همان به و کنند نقش ایفای شده مشخص دقیقاً هایشیوه به بودند مجاز فقط محلی هایحکمران» فلور ویلم یگفته به
 پژوهشگران از برخی ،دلیل همین به(. :فلور،) «.نمایند ثابت مرکز به را خود سرسپردگی تا دهند ادامه سنتی ی

 شکل ملزومات از یکی .است بوده توجه قابل افراد نفوذ عوض در و نداشته وجود حقیقی معنای به دولت ایران در که ندمعتقد
 مورد یدوره در آنکه حال ،شوند قایل مشروعیت و احترام آن برای و بپذیرند را آن کردگی سر مردم که است این دولت گیری

. نداشتند مشروعی و شایسته جایگاه مردم میان در و بودند مستبد رهبران خواران جیره حکم در دیوانی مأموران ،بررسی
 در ـ است کرده سفر بندرعباس به بارها و باشدمی صفوی عصر دگراندیش و بین روشن شاعران از که ـ اهیجی حزین
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 دیوان از و نمایدمی اشاره نکته این به صراحتاً کندمی معرفی را خودمعاصر با  فضای از تعدادی که جایی در ،خود یسفرنامه
 میرزاعاءالدین السادات عمدت دیگر ...» کندمی یاد بدی به آنها از و دهدمی ارائه آیندی ناخوش تصویر عصر آن سااران
 بر و بردمی سر به افاده و عبادت به .داشت تمام اختصاص مرحوم والد با و بود اتقیا و افاضل از ،است گلستانه به معروف محمد
 آلوده دیوانی مناصب به اوادش و درگذشت نیز او اوان همان در .داشت بعزت روزگاری و دارد تعلیقات شرعیه یمتداوله کتب
 (. :اهیجی،) «... . نماند احترام و عزّت را ایشان و شدند

 شناختی جامعه هاینظریه یبرپایه بندرعباس دیوانی نظام شناسی آسیب ـ 

 که چند هر ؛نهاد نام اقتصادی شکوفایی و پولی اقتصاد بالندگی دوران توانمی را عباس شاه برآمدن زمان از صفویه یدوره
 داشته جلو به رو حرکتی اروپا اقتصاد پویایی پای به پا و نماید ایجاد ایران داخلی اقتصاد در تحولی درون از نتوانست این دوره

 ممکن را آنها عمودی حرکت و کرد ایجاد را تحواتی جامعه متوسط اقشار میان در گرچه او هایسیاست و اقدامات. باشد
 ایطایفه و زبانی و خونی تکثر و خویشاوندی نظام با که اجتماعی بندی صورت و سنتی ساختار در نتوانست ولی ،ساخت
 .نماید ایجاد تغییری ،بود پیوسته

 اقتصادی حیات در را نقش ترینعمده آن مالکیت و زمین بود، دامداری و کشاورزی یپایه بر اقتصاد اساس که شرایطی در
 ملك همچوناین بندر  آن برگزیدند. یاداره برای خان قلی امام و عباس شاه که الگویی و سرمایه و پول نه ،کردمی بازی

 ایلی اداری نظام از بلکه ،نبود نوین و جدید نظامی شد،می گفته« عباسی یمبارکه بندر» آن به و گردیدمی تلقی شاه  شخصی
 که چند هر نیاورد، بار به اجتماعی طبقات ساختار در تغییری نظامی چنین که است بدیهی .بود برگرفته شده مراتبی سلسله و

 . تولید کرد جامعه یمیانه یایه در را تحرکاتی

 اقتصادی تحوات با مقایسه در بود، صفویه عصر هایمیانه در بازرگانی مهم کزامر از گرچه نیز بندرعباس اقتصادی ساختار
 سرمایه یعنی ؛شد عمل آن خاف بر بلکه بود مواجه بیشتر تولید برای اریگذ سرمایه پویایی عنصرفقدان  با اروپا در همزمان
 یروانه مستقیماً راحاصل شده  سرشار سود و درآمد دربار کامل انحصار به بلکه نگرفت، صورت سازندگی و تولید برای گزاری
 . نگذاشت ایماحظه قابل ثیرتأ عمومی اقتصاد یچرخه بر و کرد دربار

 دست آن اقتصادی – اجتماعی ساختار ولی ،کرد عوض چهره ترکمانان سنتی و عشیرتی – نظامی دولت» ،دیگر عبارت به
 در سنتی، ساختار با کنترل، جدید ابزارهای سازی همگون و مدت کوتاه اصطاح به تحول و هاگونیدگر این. ماند باقی نخورده
رو  از این (.-:  بنانی،) «.انجامید حاکمه نهادهای سایر انحطاط و تباهی و نظامی قدرت پراکندگی به نهایت

به  ـ که مبانی نظری نسبتاً مشابهی دارندـ رایج جامعه شناختی  هایی نظریهپایه تحلیل اجتماعی نظام دیوانی بندرعباس بر
 باشد.میشرح زیر 

 ی جامعه کوتاه مدتـ نظریهـ 
 خصوصی و عمومی هایعرصه تمامی بر مستبد رهبر یا شاه یاراده آن در که بود دیکتاتوری شدت به ینظام صفویه نظام
 هانظام گونه این در. نیافت تغییری گونه هیچ درون، از که ایران پیشین سیاسی هاینظام روند یادامه یعنی ؛گردیدمی تحمیل
 ،قرار داشت رأس در خیرخواه دیکتاتوری گاه هر که معنا این به بود؛ حاکم تمرکزگرایی ـ مرج و هرج ـ گرایی تمرکز از دوری

 و مرج و هرج یهنگامه لیاقت،بی و عنصر سست رهبران زمان و بودیم شاهد را اقتصادی رونق و ثبات و آرامش از دورانی
(. :کاتوزیان،) اندنهاده نام «مدت کوتاه یا کلنگی» یجامعه را جوامع گونه این پردازان نظریه از برخی. بود سامانیبنا

 به و است جامعه از مستقل و دولت مظهر که شودمی دانسته زمین روی بر خدا نایب مستبد رهبر یا شاه ،جوامعی چنین در
 اتباع مال و جان بر و نیست گو پاسخ منصب و مقام ،ثروت ،اعتبار ،فضل از درجه هر با جامعه طبقات و افراد برابر در وجه هیچ

 .دارد گشاده دستی رعیت، یا
-جامعه .اجتماعی – اقتصادی قانونمند ساختار فاقد ایجامعه یعنی ؛بود اجتماعی بندی شکل این از کاملی ینمونه صفویه

 یجامعه و فردی یسرانه خود حکومت ینماینده خود ینوبه به و بوده ساختار فقدان معلول هم و علت هم «مدت کوتاه» ی
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 خود حکومت از طوانی ایچرخه ترتیب بدین و گرایدمی آشوب به شود تضعیف آن بر دولت تسلط گاه هر که سراست خود
-بی سر، خود حاکم جانشینی و مشروعیت فقدان جوامع این هایویژگی از. شودمی ایجاد سر خود حکومت ـ آشوبـ  سر

انجامد. می سرمایه ه نشدنانباشت به خود که( : کاتوزیان، ) است اقتصادی امنیت فقدان و افراد مال و جان اعتباری
 سااری دیوان توسط آن ساماندهی رود وبه شمار می اجتماعی ـ اقتصادی یتوسعه اصلی شرط سرمایه که این در حالی است

 .گیردصورت می

 استبداد دیوانیی ـ نظریه ـ 

 حکومت که پنداشت نباید ؛است صفوی عصر عباسربند در سااری دیوان افول و رشد عامل ترینمهم استبداد گرچه
 تاریخی و اجتماعی یپدیده هر مانند نیز اقتدارگرا و متمرکز حکومت. است نداشته یمثبت نقش ضرورت و گونه هیچ استبدادی

 لزوم صفویه یدوره در. نهدمی افول به رو نیازها آن حذف با و کندمی رشد ،آیدمی وجود به هاییضرورت و نیازها پی در دیگر
 پهناور سرزمین در پراکنده جوامع از مالیات و محصول اندك مازاد آوری جمع ضرورت ،اشغالگر و متخاصم هایدولت با مقابله
 شکل به شهری و روستایی ایلی، بندی صورت سه هر در کشاورزی مناسب هایزمین و آب منابع کمبود دلیل به که ـ ایران

 را استبدادی متمرکز حکومت و بود بنیادی ضرورتی ـ بودند پذیر آسیب شدت به و زیستندمی هم از جدا و خودکفا و پراکنده
 . ماند پابرجا همچناننیز  نیازها این رفع از پس بندی شکل این اما، (-:  مرادی، قاضی) کردمی توجیه

 در بود که خارجی بازرگانی یتوسعه از ایجاد این شهر شاه عباسهدف ایجاد شد.  عباس شاه خواست به بندرعباسشهر 
 در و دانستمی امن نا خود ابریشمی هایپارچه و خام ابریشم صادرات برای را عثمانی راه که وی .او قرار داشت خود انحصار

 خلیج در که انگلیسی بازرگانی هایشرکت تشویق با پرداخت کند، کاا ترانزیت عوارض خود دشمن به خواستنمی حال عین
 که کااهایی سایر با همراه را ابریشم. برگزید اروپا به خود کااهای بار انداختن برای را بندر این داشتند، دریایی برتری فارس

 در ،بودند او بازرگانی مزدوران که ارمنی بازرگانان و آوردندمی بندرعباس به اصفهان از ،شدمی ساخته سلطنتی هایکارگاه در
 (.-: همان) کردندمی یاری را او زمینه این

 مسیرها این در بایستی نشود، وارد خللی بندرعباس به اصفهان از و اصفهان به شمال از کااها این انتقال در اینکه برای
 بودند نیز مردم از هاییبخش ، بلکهکردن عمل شاه عباس منافع راستای در فقط اقدامات این البته؛ گردد ایجاد آرامش و امنیت

. مند شدند بهره خود زندگی از حراست در چه و بازرگانی ــ اقتصادی فعالیت یزمینه در چه شده ایجاد امنیت و آرامش از که
 و مالی و اداری هایدستگاه اما گذاشت؛می تأثیر جامعه کل در کلی طور به او بازرگانی و تولیدی هایفعالیت که حال عین در

همان: ) بمانند استوار و نمایند عمل شاه شخص از مستقل بتوانند تا نبودند دولت درون از مدهبرآ نهادهایی او دیوانی مأموران
.) 

 به )دیوان سااری( بورکراسی گسترش طریق از را خود نظامی خصلت تا کوشید ،بندرعباس گذار بنیان ،اول عباس شاه
 پیش یاعشیره ایلی مناسبات جای به ،سااری دیوان مناسبات کردنجایگزین  طریق از را امر این و کاهش دهد بازرگانی نفع
 پیشین پادشاهان زمان در داشتند، اقطاع صورت به زمین از برداری بهره و نظامی ساخت به ی کهگرایش منظور همین به. برد
 پرورش را اقتصادی مزدوران و نامی مزدوران که همچنان او ،بنابراین. داد تغییر داری تیول اداری ساخت تسلط سمت به را آنها
 نظام فروپاشی ساز زمینهبه صورت کلی  سرانجام ،او پروری مزدور نظام همین و گماشت همت نیز اداری مزدوران به داد،

 مرادی، قاضی) گردید بندرعباس در سااری دیوان ساز فروپاشیزمینه  صورت خاص، به شد و اجتماعی – اقتصادی
:189.) 

 توسعه و وابستگیی ـ نظریهـ

 یسازمان نیافته مناسبات افول و رشد در که را دیگری وجوه و عوامل باید ،صفویه حکومت استبدادی وجه بر عاوه
 هفدهم/ هجری یازدهم قرن در شهر این. داد قرار توجه قابل نیز ،اندداشته نقش بندرعباس دیوانی ـ اجتماعی ـ اقتصادی
 تمرکز و بودند روزگار آن جهانی اقتصاد و سیاست میدان تاز یکه اروپایی کشورهای که دورانی یعنی ؛کرد پیدا توسعه میادی
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 قدرت اساس بود، ثروتی که ثروت به توجه و سوداگری عصر عصر، این. آنها به سرعت افزایش یافته بود اداری و نظامی قدرت
 .رفتبه شمار می دریانوردی سیادت و دولتی

 داخلی بازارهای تمام که بود این بر اعتقاد کرد،دوران رشد خود را سپری می زمان آنکه  جهانی داری سرمایه نظام در
 آن منابع از و آورد دست به را یجدید هایسرزمین باید ،خام مواد به دسترسی منظور به و دگرد ادغام ملی یبازار در باید
بر اثر از بین . کرد ایجاد جهانی تجارت نظام در را هاییدگرگونی اروپایی کشورهای استعماری سیاست این. کرد برداری بهره

 یتوسعه عصر آنرا وثوقی که اقتصادی مناسبات از جدید ایدوره جهان، سطح در کااسراسری   توزیع اقتصادی نظام رفتن
 یتوسعه اما. سرشاری یافت تأثیرات آن از نیز بندرعباس و شد آغاز ،(:وثوقی،) است دانسته بزرگ هایکمپانی

 ـ شد نهادینه و پذیرفت صورت سده چندین طی و بومی امرای و حکام نظر زیر گام به گام که ـ هرمز برخاف بندرعباس
 فعالیت و کار جویای هایجمعیت هجوم که کرد تصور توانمی. گرفتصورت  ناگهانی و اصولی یبرنامه بدوندرون زا نبود و 

 که شهر ساکنین میان در دینی و نژادی زبانی، فرهنگی اختافات و تفاوت .آورد وجود به را یناهمگن شهری یجامعه تجاری،
 ساختارداشتند،  خود به مخصوص باورهای و هاآیین بودند و ... و اعراب بردگان، ها،اروپایی ها،هندی بومی، افراد شامل

 این در خود مدت کوتاه سود و کار برای کدام هر که جمعیتی بافت در تغییر این و کرد ایجاد ایپاره چند و موزاییکی اجتماعی
 هویت و نشد ایجاد ،است شهری و مدنی اداری، نهادهای رشد یازمه که جمعی خاطر تعلق گونه هیچ بودند آمده گرد شهر

 .نداد شکل را همگنی اجتماعی

 نیز سااران دیوان پی در پی نصب و عزل و تغییرات و ،مدیریت در ثباتیبی و شخصی هایسلیقه اعمال دیگر طرف از
  ساله صد ایدوره طی نماید؛می اظهار وثوقی که گونه آن بعد به /  سال از که طوری به شد؛ علت بر مزید
 (.  همان: ) رسدمی نیم و سال دو به آنها گری تصدی میانگین که اندشده منصوب بندرعباس در بندر شه و( سلطان) حاکم

 شود؛نیز مشاهده می بیشتر سود امتیاز کسب برای خارجی بازرگانی هایکمپانی و کشورها دخالت و رقابت ،عاوه بر این
 قشم یجزیرهبه  خود، تجاری قرارداد تحمیل و گمرکی عوارض نکردن پرداخت برای م /  سال در که هلند مانند

 آنها امتیازات شد مجبور دوم عباس شاه اینکه تا فرستاد بندرعباس ساحل به نیز جنگی کشتی چند تهدید برای و کرد تعرض
 گلوله را بندرعباس جنگی کشتی هشت با دیگر بار نیز /  سال در هاهلندی (.:مهدوی،) نماید تأیید را

 و مستقیم چه نیز انگلیس استعمارگر دولت سوی از اقدامات این (.:همان)نمودند  اشغال را قشم یجزیره و کردند باران
 سوی از همچنین. گرفتمی صورت سیاسی و تجاری امتیازهای کسب برای بلوچ و عرب قبایل تحریك یوسیله به چه

 .شددیده می مشابهی اقدامات چنین نیز عرب یهمسایه کشورهای

 بنادر ویژه به فارس خلیج یحاشیه بنادر رقابت بخشید؛ سرعت را آن اداری نظام و بندرعباس ی که به فروپاشیدیگر عامل
 که داد روی میادی هفدهم/ یازدهم قرن دوم ینیمه در بندرعباس افول» رفت.به شمار می هرمز دیرین رقیب که بود عمان
 نیز صفویان اقتصادی ـ اجتماعی و اداری ساختار عمومی روند در آن دنبال به و بود عباس شاه مرگ پیامدهای از یکی

 نوار و بندرعباس اجتماعی بافت در تغییر اجرایی، هایدستگاه در عمده تغییرات فوق دایل بر عاوه و داد روی تغییراتی
 (.:وثوقی،) «.افزود آن به باید نیز را جهانی هایقدرت جایی به جا در عمده تغییرات و ساحلی

 ایران شد، اشاره آن به مقاله آغاز در که وابستگی و توسعه الگوی بر مبنای مقایسه و و ،جهانی داری سرمایه نظام دیدگاه از
 هم هنوز داری سرمایه جهانی نظام برای تدریجی، و نسبی انحطاط و مرکزی حکومت ضعف رغم علی بررسی مورد یدوره در

 ،درآورد خود استعمار به را آن بتواند جهانی اقتصاد مرکزی یهسته که نبود کشوریایران . بود مستقل خارجی یعرصه یك
بدیهی است  .بپردازد اروپا با رقابت به خود از تر ضعیف آسیایی و آفریقایی کشورهای در برابر بتواند که بود آن از تر ضعیف اما

 تحت تأثیر ضعف حکومت مرکزی و انحطاط اجتماعی صفویه قرار گرفت. مستقیماً که بندرعباس نیز
 

 

 گیری نتیجه 
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 : برشمرد چنین را بندرعباس دیوانی و شهری نظام رشد یعمده دایل توانمی ،بررسی این نهایی برآیند و گیری نتیجه در

 به قوی دریایی نیروی فقدان دلیل بهشد. این امر  هرمز یجزیره گزین جای به دستور شاه عباس اول، شهر بندرعباســ 
 .صورت گرفت جزیره از حفاظت منظور

 هرمز یجزیره از انسانی نیروهای و اداری ،بندری هایساخت زیر و سیساتتأ نامتوازن و زده شتاب الانتق و برداری الگو ــ
 . بندرعباس به

 .بزرگ هایکمپانی یتوسعه عصر در جهانی تجارت مسیر در گرفتن قرارــ 

خارجی  بازرگانی یتوسعه با هدف ای داشت. این توجهتوجه ویژه خود طلقم ملك عنوان به بندر این به اول عباس شاهــ 
 .در این منطقه بود

 هایشرکت برای تسهیات ایجاد و خارجی تجارت رونق و رشد برای خان قلی امام هایگیری سخت و مدیریت درایت، ــ
 .بندر این در خارجی بازرگانی

 عبارتند از: بندرعباس رکود و سااری دیوان زوال دایل

 و خواهی تمامیت و آن غیرقانونی ساختار ،ایقبیله اقتصادی و اجتماعی ـ سیاسی هایبندی صورت مانند درونی عوامل ــ
 . صفوی حکام و شاه اقتدارگرایی

 .همجوار رقیب و قدرتمند هایحکومت گیری شکل و جهانی هایقدرت در جایی به جا مانند بیرونی عوامل ــ

 . استعمارگر هایدولت و خارجی تجاری هایکمپانی کشمکش و رقابت ــ

 و ،جهانی اقتصاد یصحنه در رقابت برای اروپایی کشورهای با رویارویی توان فقدان ،صفویه دولت عمومی ضعف ــ
 .میادی هفدهم قرن اواخر در اروپا و آفریقا و آسیا در بازرگانی

 . صفویه انقراض و فروپاشی ــ

 (.: فوران،) کرد مشخص «انحطاط» برچسب با را آن ،فوران که نهاد گام ایمرحله در ایران ،دوره این اواخر در
 عباسی یمبارکه بندر  .نماید ایفا نقشی جهانی اقتصاد در شکل گیری  حاشیه یا محور عنوان به نتوانست دیگر ،که طوری به

 .نماند کنار بر انحطاط این اثرات از رفت،به شمار می کاا المللی بین خروج و ورود یدروازه که نیز

 

 

 پی نویس

 :تهران( ) گودرزی غامرضا تألیف ایرانی، استبداد شناسی جامعه بر درآمدی :به بنگرید بیشتر مطالعه برایـ 
 .مازیار

 از آنرا نیز او خود که بنا شده ویتفوگل اوگوست کارل از شرقی استبداد ییافته گسترش هاینظریه یپایه بر فرضیه این ـ
 پراکندگی و آب کمبود دلیل به شرقی جوامع در که است این نظریه اساس است. گرفته عاریه به وانگلس مارکس ـ هگل

-دولت وجودسبب شد که  ،آب یذخیره و تهیه لوازم و هاقنات سدها، ،آب تأمین برای کشاورزان توانایینا ،هاآبادی و روستاها
 یسبب شد که دوره امر همین باشد. ضروری آبیاری امور انجام و کشاورزان تولید مازاد گرفتن برای خودکامه و قدرتمند های

 جوامع از غربی جوامع دگرسانی و جدایی ویژگی، همین با و گردد توجیه شرق در ایرانی استبداد ،شود طوانی دیکتاتوری
خارجی  پردازان نظریه یوسیله به تدریج به که بود زیادی هایکاستی و اشکاات دارای نظریه اینالبته  ؛دهند توضیح را شرقی

 نسبی وفاق مورد ،شناختی جامعه هایتحلیل در دیوانی استبداد و ایرانی استبداد نظریه امروزه گردید. اصاح یا رد ایرانی و
 دکتر کلنگی جامعه ینظریه ویژه به آنها است؛ از تلفیقی و هااز این نظریه برگرفته نیز مقاله این یفرضیه. است گرفته قرار

. عصرصفوی مورد در سیوری راجر مطالعات و مرادی قاضی حسن دکتر ایرانی استبداد ینظریه همچنین، کاتوزیان همایون
 در استبداد نیز و گردید ذکر مقاله شناسی کتاب در که مدت کوتاه یجامعه ایران هایکتاب به بنگرید بیشتر اطاعات برای
 .اختران :تهران سوم، چاپ مرادی، قاضی حسن( ) ایران
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 :ك.ر زمینه این در ترگسترده یمطالعه برای ـ

 ،() حسن مرادی، قاضی؛ ثالث : تهران ثاثی، محسن ی ترجمه ،شرقی استبداد ،() اوگست کارل ویتفوگل،
 ،() غامرضا گودرزی،؛ ایران شناسی جامعه در مقااتی( ) آبراهامیان؛ اختران :تهران سوم، چاپ ایران، در استبداد
( درآمدی بر استبداد سااری در ایران، تهران: ) سیف، احمد؛  مازیار :تهران ایرانی، استبداد شناسی جامعه بر درآمدی

 محمدعلی.؛  ایممانده عقب چرا و ایرانیان خودکامگی نامه، کتاب در مندرج شرح به( ) مرادی قاضی حسن؛ مرکز
؛  نامه کتاب در مندرج شرح به( ) القلم سریع محمود؛  نامه کتاب در مندرج شرح به( ) کاتوزیان همایون

 .تبارشناسی استبداد ایرانی ما، چاپ دوم، تهران: بازتاب ،() ماهرویان، هوشنگ

 در توسعه و وابستگی کتاب نویسندگان ،اتروفالتو و کاردوسو هنریك فرناندو ،وابستگی و توسعه ینظریه گذاران بنیان ـ
 اساسی و ازم پویای عنصر نتواند سرمایه گسترش و انباشت که است وابسته هنگامی نظام آنها نظر به .هستند اتین آمریکای

 نظر صاحب ،والرشتاین امانوئل کار با چیز هر از بیش نیز ،توسعه و وابستگی جهانی نظام ینظریه. بیابد نظام درون در را خود
 در که داردمی معطوف جهانی یچهارچوب سطح به را تحلیلی توجه نظریه آن. شودمی شناخته و مربوط ،تاریخی شناسی جامعه
 سال در شدنش مطرح زمان از الگو این. گنجدمی سوم جهان کشورهای اغلب ینیافته توسعه یا وابسته داری سرمایه آن درون

 یعنی ؛پرداخت آنها رفع به تولید وجوه تحلیل گرفتن نظر در با بتوان شاید اما ،گرفت قرار مهمی انتقادهای معرض در ()
 تاریخی تحوات بررسی در اجتماعی دگرگونی هایتئوری سایر با والرشتاین ینظریه تعدیل و تلفیق با فوران جان که کاری

 اسامی انقاب جمله از و هاانقاب پردازی نظریه عنوان با است گردآوری و تألیف که او دیگر کتاب ، همچنینایران انجام داد
 اساسی چارچوب را جهانی اقتصاد که آنیم نیازمند جهانی، نظام ینظریه ردناپذیر و قاطع دایل برابر در ،فوران نظر به .ایران

 هایمرحله ،مدت بلند تاریخی هایدوره بررسی که کنیم اثبات و دهیم قرار سوم جهان در اجتماعی هایدگرگونی بررسی
 در. دهدمی روی توسعه و وابستگی آن درون در که سازدمی چارچوبی ،جهانی اقتصاد تاریخ هایچرخه و گوناگون اقتصادی

 نشأت خارجی نیروهای آن از که کنیممی فرض عامل ترینگسترده را جهانی پیدایش حال در نظام عصرصفوی، ایران مورد
 این به داد؛ نشان نیروها این برابر در ایفزاینده واکنش. ه دهم./م شانزدهم قرن از ایرانی یجامعه و اقتصاد دولت، و گرفتند

آن  تاریخ این از پس، بدانیم ( تا. م ) هفدهم یسده جهانی اقتصاد خارجی یعرصه از بخشی ابتدا را ایران که معنا
 کارآمدی و چگونگی از بیشتر اطاع برای .(-:  فوران. نك) خام مواد یکننده عرضه ایحاشیه کشور یمنزله به را

 (.-:همان) به کنید مراجعه نظریه این
 برای بندرعباس در خود وکیل به دادن فرمان شامل ،شد صادرم  تا  سال از که فرامین این از بخشی -
 هند کمپانی اموال از حمایتبندرعباس مبنی بر  گمرك هایفرمان به مقام ابریشم، یمبادله برابر در هاکاا قیمت تعیین
 ینماینده بورت آقای به خانه ساخت یاجازه رشوه، پرداخت عدم و انگلیس نمایندگان حضور با گمرك عوارض اخذ ،شرقی

 فرمان آنها، برای نظامی نگهبانان نهادن اختیار در و کمپانی کارکنان امنیت مینتأ برای خود افسران به والی فرمان شرکت،
 بر هاایرانی که بندرعباس وکیل به شاه فرمان کنند، همکاری کمپانی با خود اموال و هاطلب وصول برای که حکام به والی

 یعادانه تقسیم برای بندرعباس حاکم به والی فرمان دهند، تحویل ابریشم خود، بدهی چهارم سه جای به قرارداد اساس
 این در بیشتر اطاعات برای . ...و بندرعباس در انگلیس یخانه تجارت ساخت برای شاه فرمان ها،انگلیسی با گمرکی عوارض
 .شود مراجعه بندرعباس اسناد( :وثوقی،) به زمینه
 پیوست به گمرك کلی درآمد و شرقی هند کمپانی ،بندرعباس گمرك دریافتی عواید مورد در بیشتر اطاعات برایـ  
 .شود مراجعه - صص بندرعباس اسناد سوم

  / یا شیلنگ  معادل ریال هر) ریال  ساانه (،) سال در هاپرتغالی انگلیسی، منابع یپایه بر -
 (.-: فریر،) کردندمی دریافت هرمز در گمرکی حقوق ،درصد  گمرکی حق با( تومان

 پرداخت هم ناقص طور به که دریافت نموده ـ که از جنوب ایران و بندرعباس در طی قرن  انگلیس کمپانی سهم میزان
 ) سال در ؛تومان  تا م( ) سال در ؛تومان  تا  از م( ) سال در :است بوده زیر قراراز  ـ شده
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 در ؛تومان  تا م() سال در ؛تومان  تا م() سال در ؛تومان  تا م( ) سال در ؛تومان  تا (م
 ارزیابی تومان  تا  سال تا م( ) سال از و تومان  تا م() سال در ؛تومان  تا م() سال
 .بود کنگبندر و بندرعباس یعمده بنادر تجارت از بخشی حاوی فقط ارقام این. است شده

-همه در انگلیس شرقی هند کمپانی. شدمی وارد هلند و فرانسه انگلستان، از که بود منسوجات وارداتی اقام ترینمهم -
های خارجی این تجارت یعمده حجم .دهد گسترش بندرعباس طریق از را خود هایپارچه فروش تا کردمی سعی ایام ی

، دهدمی نشان ایران صادرات اقام (.: فریر،)گرفت صورت می قراردادهایی طی که بود هلند و انگلستان با منطقه
 نقش کااها سایر صدور در نیز معمولی بازرگانان بود درباریان و عباس شاه انحصار در که ابریشمی هایپارچه و ابریشم بر عاوه
 هایپارچه زربافت، هایپارچه کرك، اسب، مروارید،» ابریشم از پس ایران صادرات ترین مهمدر این دوره، . داشتند گیری چشم
 سنگ صدف، فیروزه، زرد، زرنیخ آنقوزه،[ تریاك] پادزهر خشکبار، بادام، پسته، ساغری، چرم چرمی، کارهای قالیچه، ای،پرده

 گوناگون هایپارچه :از بودند عبارت نیز فارس خلیج واردات ترین مهمو ... بود. [ شراب] شیرازی هاینوشابه گاب، اجورد،
 نارگیل، روغن، عاج، صندل، چوپ، مانند هندوستان از کااهایی واردات و قرمزدانه ،ظروف ساعت، فنجان، سرب، قلع، الوان،
 (.:وثوقی،) «.بود ایپنبه هایپارچه و شکر
 و محدود بسیار عصرصفوی بندرعباس مورد در موجود اسناد و مکتوب مدارك ،شد اشاره پیش از این که همانگونهـ  
 به هرمز یجزیره از ساار دیوان و انسانی نیروی ،هازیرساخت انتقال مورد در را سیاحان و مورخان هایگفته اگر .است اندك

 اسناد میان از، نگارندههرمز نیز به بندرعباس منتقل شده است.  حکومت دیوانی پس مشاغل و اصطاحات بپذیریم، بندرعباس
 یضمیمه عنوان به و کرداستخراج مشتمل بر مشاغل و اصطاحات دیوانی  جدولیبود،  پرتغال ملی آرشیو در که فارسی
 حکومت دیوانی احاتطاص و مشاغلبر  مشتمل . این جدولکردذکر  «هرمز حکومت قلمرو در فارسی نثر انحطاط» یمقاله
 ساختار این هایمشابهت حدودی تا تواندمی باشد ومی بندرعباس شهر گیری شکل از پیش بود که پرتغالیان زمان در هرمز

 .دهد نشان را دیوانی
 
 
 

 اصطاحات و مشاغل دیوانی و بازرگانی در مکتوبات هرمز
 از اسناد فارسی در آرشیو ملی پرتغال()برگرفته 

 حاکم مستوفی اه مال زراعت درگاه امیر
 )زیردست( آدم نواب تنخواه عمارت ( درگاه) در

 شیك)دارغه(آ وکیل نویسنده الضرب دار وزیر
 خوارج قاضی بیرونات (مترجم) چیکلمه سلطان

 تفنگچی ناخدا غازی تجارت بنکساروبنکسال
 درویش )کارمند گمرك( بنکسارکاراتن مالیات (مترجم)کشپر شاه

 برات کاتب الحروف اخراجات صاحب پادشاه
 مربی رئیس اعا دیوان اعظم صاحب امیر
 کماندار عساکر-عسکر لشکر کپتان ناخدا

 خدمتکار منشی فرمان خانه دیوان اعظم رئیس
 فیطوریهکاراتن

)کارمند امور 
 خراج آصف دایگان وغواصی غوص

 مقاطعه کدخدا رشوه مالیات
 خمارخانه مازم مرواریدیحبّه غام
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 بازرگانی(
 کاپتانکوت

 (قلعه یفرمانده)
 بی بی )شه بانو( غام زر خرید رعایا حواله

 مخبر قولنامه غام زادگان مال مقرره
 

 

 

 

 و مآخذ منابع

، - صص ایران، سیاسی شناسی جامعه در مقااتی ،«قاجار عصر ایران بررسی :شرقی استبداد»(، ) یراندو آبراهامیان،
 .دانش جهان :تهران

 .گلگشت: تهران خمیری، بازماندگان احمد ترجمه ،ایران به کاره آبه سفرنامه ،() بارتلمی ، کاره آبه

 .نو طرح: تهران ،صفوی عصر ایران در دولت و دین مناسبات ،() هاشم سید آقاجری،

 .کتاب نشر و ترجمه: تهران جهانداری، کیکاوس ترجمه ،صفویه دوره در ایاات نظام ،() رهر بُرن،

،  ـ  صص مقاات، مجموعه صفویان، زمان در« صفوی یدوره اجتماعی ـ اقتصادی ساختار» ،() امین بنانی،
  .مولی :تهران دوم، چاپ آژند، یعقوب تدوین و ترجمه

  .سنایی :تهران شیرانی، حمید تصحیح به نوری، تراب ابو ترجمه ،تاورینه سفرنامه ،(تا بی) باتیست ژان تاورینه،

 .فرهنگی و علمی: تهران ،ایران در سااری دیوان ،() حمید ، تنکابنی

 ـ  صص ،بندرعباس اجتماعی و سیاسی اسناد در« عباسی اسناد درباره وجهی چند ماحظات» ،() حسن حبیبی،
  .شناسی ایران بنیاد: تهران، 

 .فرزان: تهران ،قاجار عهد در ایرانی اقتدارگرایی ،() محمود القلم، سریع

 .مرکز: تهران هجدهم، چاپ عزیزی، کامبیز ترجمه ،صفوی عصر ایران ،(. الف) راجر سیوری،

 چاپ آژند، یعقوب ترجمه صفویه، ایران، تاریخ ،کمبریج دانشگاه در« صفویان تشکیاتی نظام» ،(.ب)ـــــــــــــ .
 .ـ   صص جام،: تهران چهارم،

 یعقوب ترجمه و کوشش به مقاات مجموعه ،صفویان در« صفویه دوره لشکری و کشوری تشکیات» ،() ــــــــــــ .
        .مولی: تهران،  ـ  صص دوم، چاپ آژند،

  .علمی :تهران ،- صص ،عقانیت قدرت، سیاست، در «مدرن عقانیت و وبر ماکس»، () حمید عضدانلو،

 چهارم، چاپ آژند، یعقوب ترجمه صفویه، ایران، تاریخ کمبریج، دانشگاه در« صفویان یدوره در تجارت» (،) رانلد فریر،
  .جام: تهران،  ـ  صص

 .آگاه: تهران فیروزمند، کاظم ترجمه ،صفوی عصر در قشون و دیوان ،() ویلم فلور،

                             .رسا :تهران دهم، چاپ تدین، احمد ترجمه ،(شکننده مقاومت) ایران اجتماعی تحوات تاریخ، () جان فوران،

 .اختران: تهران سوم، چاپ ،ما ماندگی عقب بر تأملی ،() حسن مرادی، قاضی

 .آمه: تهران ششم، چاپ ،ایرانیان مداری خود پیرامون در ،() ـــــــــــــــــ .

 .مکتوب میراث: تهران خیراندیش، عبدالرسول و وثوقی باقر محمد تصحیح به ،نامه جرون ،() قدری

 .شیرازه: تهران صبری، خسرو ترجمه ،سااری دیوان ،() یوجین کامینکا،

 .فرهنگی و علمی :تهران سوم، چاپ دولتشاهی، اسماعیل ترجمه ،صفویه سلسله انقراض (،) ارنس اکهارت،

 .سنایی: تهران ترقی، بیژن تصحیح به ،اهیجی حزین دیوان ،() حزین اهیجی،

 .گیو: تهران، دوم چاپ پهلوان، چنگیز ترجمه ،ایران در دولتی نظریه ،() اس. کی. آن. لمتن
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 چاپ آژند، یعقوب تدوین و ترجمه مقاات مجموعه ،صفویان در «صفوی یدوره در کانتر منصب» ،()ــــــــــــ . 
 .مولی :تهران دوم،

 مجله ،«اسامی یدوره در نقل و حمل سنتی ساختار در چاوداران /مکاریان ایحرفه زندگی»، () ابراهیم پور، موسی
 .آگه نشر ایران، شناسی انسان انجمن :تهران شانزدهم، شماره شناسی، انسان

 .آذین گل :تهران ،وبر ماکس شناسی جامعه ،() عباس اصل، محمدی

 .امیرکبیر: تهران چهاردهم، چاپ ،ایران خارجی روابط تاریخ ،() هوشنگ مهدوی،

 بر مینورسکی تعلیقات یا صفوی حکومت اداری سازمان و دبیرسیاقی محمد کوشش به ،الملوك تذکره( ) سمیعا میرزا
 .کبیر امیر: تهران سوم، چاپ الملوك، تذکره

 رجب مسعود ترجمه ،«الملوك تذکره بر تعلیقات و حواشی و تحقیقات صفوی حکومت اداری سازمان» ،() مینورسکی
 .کبیر امیر: تهران سوم، چاپ سمیعا، میرزا تألیف الملوك تذکره در نیا

 .نی: تهران آقاجری، هاشم ترجمه ،صفوی عصر ایران در اقتصادی ـ اجتماعی تغییرات ،() هوشنگ نویدی،

 .سمت: تهران ،همجوار ممالك و فارس خلیج تاریخ ،() باقر محمد وثوقی،
 اجتماعی و سیاسی اسناد در« قاجاریه یدوره آغاز تا اول عباس شاه زمان در بندرعباسی» ،()ــــــــــــــ . 

 . ـ صص ،شناسی ایران بنیاد: تهران ،بندرعباس

 .مرکز: تهران هشتم، چاپ صدارتی، احمد ترجمه ،شناسی جامعه اساسی مفاهیم ،() ماکس وبر،

 .جام :تهران فر، ثاقب مرتضی ترجمه داری، سرمایه روح و پروتستانی اخاق ،() ـــــــــ .
 .، ترجمه عباس کوثری، چاپ سوم، تهران: نیی کوتاه مدتجامعه، () همایون کاتوزیان، محمدعلی
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Growth and collapse of the bureaucracy in Bandar Abbas Safavid 

 

 

Abstract 

 

Abstract: Safavi Era is a remarkable era in Iran’s history, because of the changes in religious 

awareness and society digression and formation of “Government” and centralization of 

power. The necessity of such changes was a useful bureaucratic system. 
This study inspects bureaucratic system in Bandarabbas in Safavi Era from a sociological 

point of view. 
The results reveals that main reasons behind defunction of bureaucracy and fall of 

Bandarabbas in that era are:  involvement of government in trade, corruption of bureaucrats 

and long established dictatorship in Iran. 
 

Keywords: bureaucracy, Safavi Era, Bandarabbas, Persian Gulf 
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