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پیدایی امیرنشین شارجه؛ زمینه ها و علل

عباس احمدوند

1

چکیده

شــارجه ،یکــی از شیخنشــینهای امــارات متحــده عربــی و پایتخــت آن بــه همین
نــام و دومیــن شــهر قلمــرو قواســم و پایتخــت حکومــت دوم قواســم بــه رهبــری
شــیخ ســلطان بــن َصقــر بــوده اســت .در  1235/1820انگلســتان بــا شــیخ ســلطان
و چهــار تــن دیگــر از شــیوخ عــرب معاهــدهای منعقــد ســاخت کــه بنابــر یکــی از
مفــاد آن ،شــارجه  شیخنشــینی مســتقل گردیــد .بــا ایــن حــال بــه دلیــل موقعیــت
اســتراتژیک شــارجه و تاثیرگــذاریاش در امنیــت راههــای دریایــی خلیــج فــارس،
انگلســتان همــواره در امــور داخلــی آن دخالــت کــرده و  ایــن امیرنشــین ،فــراز و
فرودهــا ،تنشهــای مختلفــی را بــه خــود دیــد .ســرانجام در عصرشــیخ خالدبــن
محمــد قاســمی(1343ش1350 -1965 /ش )1972/ماننــد دیگــر امارتهــا
وارد مذاکــرات اتحــاد شــد و در دوم دســامبر  1391 /1971بــه عنــوان یکــی از
امارتهــای هفتگانــه امــارات متحــده عربــی اســتقالل یافــت .از نظــر جغرافیــای
سیاســی شــارجه را بایــد ازهمگســیختهترین امــارت کشــور امــارات دانســت کــه
عمــا بــا هــر شــش امــارت دیگــر و پادشــاهی عمــان ،مــرز مشــترک دارد .در طــول
ایــام  ،قبایــل و طوایــف پرشــماری بــه شــارجه مهاجــرت کردهانــد کــه چــون
هیــچ کــدام مالــک واقعــی اراضــی شــارجه نبودهانــد ،پیوســته بــه نــزاع بــا یکدیگــر
پرداختهانــد؛ ِقیطــاب و غافــر مهمتریــن قبایــل ســاکن در شــارجه و قواســم(که
َ
بادلــه؛ آل
خــود را از نســل پیامبــر(ص) برم 
یشــمارند امــا از بنیحوالهانــد) ،ع ِ
علی(کــه برخــی از آنــان ایرانیانــد)؛ حوالــه؛ برخــی تیرههــای بنییــاس چــون:
ُ
َ
َ
بوماهر(بومهیــر) و َمــرار؛ َمطاریــش؛ َنعیــم؛ َنقبییــن؛ شــرقیین؛ شــویهیین؛
آل
َ
َ
َ
َطناییــج؛ زعــاب؛ مناصیــر و مزاریــع نیــز از دیگــر طوایــف ســاکن در شــارجه
محســوب میشــوند کــه اغلــب حنبلــی مذهبانــد.
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واژگان کلیدی

شارجه ،امارات ،قواسم ،انگلستان
مقدمه

بررســی تحــوالت سیاســی و اجتماعــی خلیــج فــارس و امیرنشــینهای همجــوار آن از
پیچیدگــی و دشــواری خاصــی برخــوردار اســت؛ زیــرا ایــن آبــراه کمعمــق در مرکــز خاورمیانــه قــرار
گرفتــه کــه در طــی تاریــخ ســابقه و اهمیــت بســیاری داشــته و بــه نوبــه خــود کانــون حــوادث
و رویدادهــای تاریــخ بشــری از دیربــاز تاکنــون بــوده اســت .شــارجه ،یکــی از شیخنشــینهای
امــارات متحــده عربــی بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک ،فــراز و فرودهــای مختلــف سیاســی و
تغییــرات جغرافیایــی سیاســی آن ،مطالعــه و بررســی پیشــینه تاریخـیاش حائــز اهمیــت اســت.
در ایــن پژوهــش ،تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و پیشــینه تاریخــی ایــن
ســرزمین بررســی میشــود .از ایــن رو در ایــن مقالــه بــه مفهومشناســی شــارجه ،چگونگــی
پیدایــی امیرنشــین شــارجه و نــزاع داخلــی خانــدان قاســمی و موقعیــت ایــن امــارت ،جغرافیــای
طبیعــی و سیاســی و چگونگــی شــکلگیری نهادهــای تعلیــم و تربیــت آن خواهیــم پرداخــت.
بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــه دنبــال یافتــن پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه تشــکیل امــارات شــارجه
در راســتای چــه سیاســتی اتفــاق افتــاده و چــه عواملــی در شــکلگیری آن دخیــل بــوده اســت؟
پرسشــی کــه در ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی تحلیلــی و شــیوه کتابخان ـهای بــا بهرهمنــدی از
جدیدتریــن اســناد مربــوط بــه حــوزه تحقیــق در پــی پاســخ آن خواهیــم بــود.
مفهومشناسی شارجه و جغرافیای طبیعی آن

اصــل واژه شــارجه ،شــارقه بــوده کــه در تلفــظ محلــی قــاف بــه جیــم تبدیــل شــده اســت
( Higgins؛ 9: 1757ج  ،Lorimer ،1986،ذیــل "شــارقه") .برخــی معاصــران واژه شــارقه/
1
شــارجه را برگرفتــه از نــام یکــی از اصنــام  قدیــم عــرب پنداشــته یــا آن را در اصــل ســاراکوا
دانستهاند(ســنان ،41 :1963،حاشــیه 1؛  ، Higginsذیــل "شــارقه") امــا بــه نظــر میرســد قــرار
گرفتــن ایــن محــدوده در اقصــای شــرق ،یــا در معــرض تابــش خورشــید بــودن آن ،وجــه تســمیه
1.Saracoa
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ایــن واژه باشــد( .هاولــی342 :1972،؛ قاســمی)319 :2003،
امــارت شــارجه را از نظــر جغرافیــای طبیعــی میتــوان بــه دو بخــش شــرقی و غربــی تقســیم
باطنــه یــا شــاملیه اســت کــه دریــای عمــان در شــرق
کــرد .بخــش شــرقی در واقــع همــان دشــت ِ
آن اســت 9، 1758( .ج Lorimer ،1986،؛ ســنان41 ،1963،؛ عبــداهلل )95 :1973،بخشــی
از باطنه/شــاملیه در دامنــه کوههــای َحجــر قــرار دارد کــه در اینجــا رؤوسالجبــال خوانــده
َ ّ
میشــود ،از ایــن رو آب و هــوای آن بــه ویــژه در ِدبــا و خــور فــکان هــم کوهســتانی و هــم ســاحلی
است(.ســنان41 :1963،؛ مجتهــدزاده367 :1379 ،؛ هیگینــز ،ذیل"شــارقه") .بخــش غربــی
نیــز در ســواحل جنوبــی خلیــج فــارس اســت .در ایــن ســاحل پســت ،نخلســتانهایی نــه چنــدان
زیــاد نیــز بــه چشــم میخــورد .در انتهــای ایــن نخلســتانها ،ش ـنزاری همــوار وجــود دارد کــه
در نهایــت از ســمت شــرق بــه کوههــای َحجــر میرســد؛ آب و هــوا در ســواحل گــرم و مرطــوب و
در نواحــی ش ـنزار گــرم و خشــک اســت .تنهــا واحــه ِذیــد آب و هوایــی مطبــوع دارد(Wilson،
1959: 200 - 201؛ مجتهــدزاده367 ،1379 ،؛ قاســمی )319 :2003،امــا بــه رغــم ایــن تنــوع
جغرافیایــی ،بــارش بــاران در نواحــی گوناگــون شــارجه عمومــا کــم و بیشــتر بــه صــورت ســیالب
است(ســنان.)66 :1963،
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شــارجه ،یکــی از شیخنشــینهای امــارات متحــده عربــی و پایتخــت آن بــه همیــن نــام
اســت .شــارجه در قــرن  18 /12دومیــن شــهر قلمــرو اتحادی ـهای از قبایــل عــرب موســوم بــه
قواســم بــه شــمار میآمــد ،امــا پــس از یــورش انگلیســیها بــه مرکــز قواســم ،رأسالخیمــه
و ویرانــی آن ( ،)1234/1819ایــن شــهر پایتخــت حکومــت دوم قواســم بــه رهبــری شــیخ
ســلطانبن َصقــر( حــک )1282 -1217 :شــد 2:448- 450( .ج Curzon، 1966،؛
ســنان41 :1963،؛ Abdullah ، 1973: 90؛ رأسالخیمــه) در  1820انگلســتان بــه منظــور
حفــظ امنیــت دریایــی و تجــاری امپراتــوری خویــش ،بــا شــیخ ســلطان و چهــار تــن دیگــر از
شــیوخ عــرب معاهــدهای منعقــد ســاخت کــه بنابــر یکــی از مفــاد آن ،شــارجه ،شیخنشــینی
مســتقل گردیــد(Wilson ،1959: 216؛ Hawley ، 1972: 129؛ج Aitchison ،1987،
11:199- 200؛ مجتهدزاده )368 ،336 :1379 ،و شیوخ مذکور در مقابل با خاتمه دریازنی
و تجــارت بــرده در قلمــرو خویــش موافقــت کردنــد .انگلیسـیها نیــز از 1853 /1269بــه بعــد،
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ســواحل جنوبــی خلیــج فــارس را ســواحل متصالــح و در صلــح خواندنــدCurzon ،1966،( .
 2:448- 450ج؛  )433 :1968،Kellyآنــان در  1238/1823نماینــدهای محلــی را بــرای
کســب گــزارش از تحــرکات محلــی ،در شــارجه گماردنــد؛ ایــن نمایندگــی تــا  1954 /1332کــه
بــه دبــی انتقــال یافــت ،در شــارجه دایــر بــودKelly ،1968: 321، 326( .؛Hawley ،1972:
20 ،342؛ عبــداهلل 95 :1973 ،؛ )Heard-Bey ،1982: 287شــیخ ســلطان بــا تأســیس
امــارت شــارجه ،زیــر نظــر انگلیســیها ،در واقــع درصــدد تجدیــد قــدرت پیشــین قواســم
بــود ،از ایــن رو عمــا بــه مفــاد قــرارداد  1235/1820پایبنــد نمانــد و اتباعــش همچنــان بــه
دریازنــی ادامــه میدادنــد و وی را رئیــس اتحادیــه دزدان میدانســتندCurzon ،1966،(.
: 450ج2؛ Kelly ،1968: 205؛ عبــداهلل . )95 :1973،او در دوران حکومــت خویــش بــه
َ
قلمــرو خــوار ج اباضــی بــر ســاحل غربــی دریــای عمــان نیــز یــورش بــرد و مناطقــی چــون  کلبــا،
َ ّ
ِدبــا و خورفــکان را اشــغال کــرد و عمــا حکومتــی را تشــکیل داد کــه مشــتمل بــر شــهرها و
مناطقــی چــون ِحیــرهَ ،حمریــه ،جزیــرة َ
الحمــراء ،رأس ُ
المســندم ،رؤوسالشــأم در ســاحل
َ
َ ّ
باطنــه یــا شــاملیه بــر ســاحل غربــی دریــای
خلیــج فــارس و ِدبــا ،خورفــکان و کلبــا در منطقــه ِ
عمــان و نیــز واحــه ِذیــد در شــرق شــارجه بود(.ســنان23 :1963،؛ عبــداهلل )95 :1973،امــا
بــه رغــم ایــن اتحــاد ،مــردم َحمریــه در  1854/1270بــر ضــد حکومــت شــارجه قیــام کردنــد و
ُ
قبیلــه آل بوشــمیس کــه در ُب َریمــی ،ا کنــون واقــع در شــمال شــرقی کشــور عمــان و هــم مــرز
بــا امــارات ،ســا کن بودنــد نیــز بــه یــاری مــردم َحمریــه برخاســتندّ .
وهابیهــای نجــد نیــز از
ایــن فرصــت اســتفاده و آنجــا را بــه پایگاهــی بــرای خویــش تبدیــل کردنــد ( .مجتهــدزاده،
 )369 :1379بــا ایــن حــال انگلســتان بــه یــاری حاکمــان شــارجه برخاســت و مــردم َحمریــه
را مجبــور بــه پرداخــت خســارت بــه شــارجه کــرد ،امــا ّ
وهابیهــا بــار دیگــر بــه ُبریمــی یــورش
بردنــد و بــرای مدتــی آن را بــه اشــغال خــود درآوردنــدKelly ،1968: 688( .؛ مجتهــدزاده،
 )369 :1379شــیخ ســلطان بــه رغــم تمایــات نزدیــک مذهبــی بــا ّ
وهابیهــا بــه هیــچ رو
تســلط آنــان را برنمیتابیــد .از ایــن رو در 1864 /1280رســما بــه تحتالحمایگــی انگلســتان
کــه چنــدان تمایلــی بــه توســعهطلبیهای ّ
وهابیهــا نداشــت ،در آمــدKelly ،1968: 688( .
700؛مجتهــدزاده)369 ،1379 ،
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بهرغــم آنکــه شــیخ ســلطانبن َصقــر تالشهــای نظامــی بســیاری بــرای اتحــاد بخشهــای
گوناگــون شــارجه انجــام داد ،پیــش از مرگــش ،بــه شــیوه بدویــان ،مناطــق گونا گــون امــارت
را میــان فرزنــدان و بــرادران خویــش تقســیم کــرد و از آنــان خواســت از فرزنــد بزرگتــرش شــیخ
َصقربــن ســلطان ،حاکــم شــهر شــارجه  ،اطاعــت کننــد( .جنــاب277 :1349،؛عبــداهلل:1973،
95؛ مجتهــدزاده .)369 :1379 ،دوران پــس از شــیخ ســلطانبن َصقــر را بایــد روزگار نــزاع
داخلــی خانــدان قاســمی بــر ســر حکومتــی کامــا پــاره پــاره خوانــد 9:( .ج Lorimer ،1986،
1760- 1761؛ Anderson، 1991 : 34 ، 56؛ ســنان )43 :1963،در واقــع شــیخ ســلطان بــا
تقســیم امــارت در میــان نزدیــکان خویــش ،دو سـ ّـنت را در نظــام اداری و سیاســی شــارجه از خــود
بــر جــای گــذارد؛ نخســت بــه طــور ســنتی حاکــم شــهر شــارجه را بــر تمامــی نواحــی امــارت مســلط
کــرد و دوم ،وجــود حکومتهــای محلــی را در درون امــارت بــه رســمیت شــناختAnthony( .
ُ
 )1975: 172امــا حکومــت َصقــر بــر شــارجه دیــری نپاییــد و او در نبــردی بــا حا کــم أمالقیویــن
جــان باخــت و بــرادرش ،شــیخ خالدبــن ســلطان بــه جــای او نشســت .پــس از درگذشــت شــیخ
خالــد نیــز در  ،1868/1284ســلیمبن ســلطان حکومــت یافــت .در دومیــن ســال حکومــت او،
 ،1869/1285شــیخ ُح َمیدبــن عبــداهلل ،پســر بــرادر ســلیم و حاکــم رأسالخیمــه ،ســر به شــورش
برداشــت و خواســتار اســتقالل رأسالخیمــه شــد( .جنــاب277 :1349،؛ مجتهــدزاده:1349 ،
122؛ همــو369 ،1379 ،؛ رأسالخیمــه) بــا افزایــش احتمــال درگیــری میــان شــارجه و رأس
الخیمــه ،انگلســتان مداخلــه کــرد و میــان دو طــرف صلحی برقرار ســاخت کــه در نتیجه آن رأس
الخیمــه از امــارت شــارجه جــدا شــد؛ هرچنــد بــا مــرگ شــیخ ُحمیــد در  1900/1317رأسالخیمــه
بــرای مدتــی مجــددا بــه شــارجه پیوســت :200( .ج Aitchison ،1987، 11؛رأسالخیمــه) شــیخ
ســلیم نیــز در 1883 /1300بــه دســت عمــوزادهاش ،شــیخ َصقربــن خالــد در یــک کودتــا کشــته
شــد .در ایــام  حکومــت شــیخ َصقــر ســرانجام انگلســتان در  1921 /1299رأسالخیمــه را بــه
عنــوان شیخنشــینی جداگانــه بــه رســمیت شــناخت( .جنــاب277 :1349 ،؛ مجتهــدزاده،
 )370- 369 : 1379حکومت جانشین او ،شیخ خالدبن احمد( 1292ش1302-/1914 /ش
 )1924/نیــز موفقیتــی در پــی نداشــت و در  1924در اثــر شورشــی عمومــی ســرنگون شــد.
(مجتهــدزاده 370 : 1379 ،؛ ) Anderson ، 1991 : 52دیگــر اجــزای امــارت نیــز چنــدان موافــق
َ
حکومــت بیثبــات حاکمــان شــهر شــارجه نبودنــد .در  1936 /1314انگلســتان ،اســتقالل کلبــا
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َ
را بــه رســمیت شــناخت و شــیوخ ِدبــا نیــز بــا کلبــا متحــد شــدند ( .جنــاب278 - 277 :1349 ،؛
ســنان47 : 1963،؛ قاســمی )109 : 2003 ،امــا در  1951 / 1329یکــی از افــراد خانــدان قواســم
َ
رأسالخیمــه ،حاکــم کلبــا را بــه قتــل رســاند و توانســت یــک ســال بــه جــای او تکیــه زنــد ،ولــی
چــون موفــق بــه ادامــه حکومــت نشــد ،فقــط بــه دلیــل آن کــه تنهــا فــرد ذکــور خانــدان قواســم در
َ
آن زمــان ،حاکــم شــارجه بــود ،کلبــا مجــددا بــه شــارجه ملحــق شــد؛ هرچنــد هیـچگاه از دعــاوی
اســتقالل خویــش دســت نشســت( .جنــاب277 :1349،؛ مجتهــدزاده369 : 1379،؛ قاســمی،
ُ
َ
 )109 : 2003شیخنشــین فجیــره نیــز کــه اکنــون در شــمال کلبــا قــرار دارد ،تــا قــرن نوزدهــم جــزو
َ
شــارجه بــود ،امــا در  ،1879 /1296شــیخ َح َمدبــن عبــداهلل از شــیوخ قبیلــه شــرقیین ،در ســواحل
فجیــره اعــام اســتقالل کــرد .انگلســتان در  1952 /1330اســتقالل فجیــره را بــه رســمیت
شــناخت ( .مجتهــدزاده369 :1379 ،؛  قاســمی 109 : 2003 ،؛1، 175ج  ) Shoup، 2009 ،بــه
هــر رو شــارجه کــه در اوایــل قــرن بیســتم بخــش قابــل مالحظ ـهای  از شــبه جزیــره مســندم را
بــه اســتثنای شیخنشــین عجمــان و أمالقیویــن دربرمیگرفــت ،پــس از جنــگ جهانــی اول بــه
نــوار باریــک ســاحلی کمتــر از یــک کیلومتــر فروکاســت ،امــا تأســیس فــرودگاه نظامــی انگلســتان
در شــارجه ،در ســال  1932/1310چــون ارتبــاط میــان خــاور دور و هنــد را بــا اروپــا تســهیل
میســاخت و در کنتــرل خلیــج فــارس اهمیتــی بســزا داشــت ،مجــددا اهمیــت شــارجه را روشــن
ســاخت 9: 1757( .ج Lorimer ،1986،؛ Hawley ،1972: 20، 343؛ Anderson ،1991:
  53، 55 ، 57؛ هیگینــز ،ذیــل "شــارقه") در واقــع انگلیس ـیها تــا پایــان حضورشــان(،)1971
شــارجه را مرکــزی راهبــردی بــا بنــدری مهــم میدانســتند کــه تامینکننــده صلــح و تجــارت بــود.
( )47 : 1991، Andersonاز ایــن رو ارتــش انگلســتان ،بــه ویــژه نیــروی دریایــی آن ،تــا مدتهــا
در شــارجه باقــی مانــد و حتــی بســیاری از بومیــان را بــه اســتخدام خویــش درآورد .دولــت
انگلســتان تــا پیــش از حضــور امریــکا در خلیــج فــارس ،نقشــی تعیینکننــده در رهبــری امــارت
داشــتAnthony ،1975: 172( .؛ خلیــج فــارس) ســرانجام شــارجه در عصــر شــیخ خالدبــن
محمــد قاســمی( )1972/1350 -1965 /1343ماننــد دیگــر امارتهــا وارد مذاکــرات اتحــاد شــد
و در دوم دســامبر  1971 /1349بــه عنــوان یکــی از امارتهــای هفتگانــه امــارات متحــده عربــی
اســتقالل یافــت( .جنــاب 290 :1349،؛ Anthony،1975 : 148- 149؛ اســعدی ،1366،ج :1
226؛ مجتهــدزاده)342 : 1379 ،
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از نظــر جغرافیــای سیاســی ،شــارجه را بایــد ازهمگســیختهترین امــارت کشــور امــارات
دانســت کــه عمــا بــا هــر شــش امــارت دیگــر و پادشــاهی عمــان ،مــرز مشــترک داردAnthony ،( .
1975 : 172؛ مجتهــد زاده )367 :1379 ،از ایــن رو  بایــد واحدهــای سیاســی و اداری متفــرق
و دور از هــم آن را نیــز در چارچــوب همــان تقســیم طبیعــی شــرقی و غربــی شناســایی کــرد .در
بخــش غربــی ،ســرزمین اصلــی شــارجه قــرار دارد کــه دبــی در جنــوب ،عمــان در جنــوب شــرقی،
رأسالخیمــه در شــرق و أمالقیویــن در شــمال آن اســت و حــدود  17کیلومتــر از کرانــه جنوبــی
خلیــج فــارس را دربرمیگیــرد .ایــن محــدوده بخــش بزرگــی از شیخنشــین عجمــان را در کرانــه
هــای خلیــج فــارس ،بــه محاصــره خویــش درآورده اســت 9: 1757( .ج Lorimer ،1986،؛
جنــاب279 : 1349،؛ مجتهــدزادهَ )367 : 1379 ،حمریــه نیــز بــر کرانــه جنوبــی خلیــج فــارس و
میــان امــارات عجمــان و أمالقیویــن  ،حــدود  25کیلومتــر با شــارجه فاصله دارد ( .ســنان1963،
43 :؛ مجتهــد زادهِ )367 : 1379 ،ذیــد در  57کیلومتــری شــارجه ،واح ـهای پســت اســت کــه
آبهــای جــاری از رؤوسالجبــال بــدان ســرازیر میشــود؛ انبوهــی از نخلســتان و باغهــای مــوز
آن دربرگرفتــه و اقامتــگاه تابســتانی شــارجه تلقــی میشــود ( .ســنان )46- 45 :1963،بخــش
َ ّ
َ
شــرقی نیــز شــامل ِدبــا ،کلبــا و خورفــکان اســت کــه ســابقه تاریخــی بســیار دارد .ظاهــرا ِدبــا و
َ
کلبــا  از بازارهــای  قدیــم عــرب در عمــان بــوده اســت( .مرزوقــی اصفهانــی384 : 1417،؛ یاقــوت
َ
حموی،ذیــل «دبــا») همچنیــن یاقــوت حمــوی ،کلبــا را شــهری کهــن در عمــان میدانــد کــه
مســلمانان آن را در ســال  11هجــری بــا زور گشــودهاند( .بــاذری83 :1988،؛ یاقــوت حمــوی،
َ
ذیــل «شــارجه») کلبــا بــه دو بخــش شــهر در ســاحل غربــی دریــای عمــان و خــور در غــرب آن
تقســیم میشــود .ایــن خــور کــه در میــان عمــان و فجیــره قــرار گرفتــه ،ســاحلی تورفتــه دارد
و بنــدری امــن و سرســبز را بــرای کشــتیها بــه وجــود آورده اســت( .ســنان- 46 :1963،
47؛مجتهدزاده )367 ،1379 ،دراطراف خور واحه بزرگی دارای درختان ســدر و نخلســتانها
قــرار دارد و در شــمال ،چشــمههای آب معدنــی یافــت میشــود .کاخ تابســتانی حا کــم شــارجه
َ
نیــز در کلباســت و فرودگاهــی محلــی در غــرب آن واقــع شــده اســت (.ســنان)47 - 46 : 1963،
َ ّ
منابــع کهــن از بنــدر آبــاد خورفــکان ،نخلســتانها و چشــمههای گــوارای آن ســخن گفتــه و آن
را در محاصــره کوههــا دانســتهاند( .یاقــوت حمــوی ،ذیــل مــاده " خــور"؛ ابــن بطوطــه،1417،
َ ّ
َ
ج  )138  :2مناطــق ِدبــا ،کلبــا و خورفــکان پیــش از تســلط پرتغالیهــا ،جــزو قلمــرو پادشــاهان
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َ ّ
هرمــز بــود( .ابــن بطوطــه ،1417،ج 138 :1؛ غانــم )235 :2003 ،امــروزه خورفــکان ســرزمینی
سرســبز اســت کــه میــان دو بخــش شــمالی و جنوبــی شیخنشــین فجیــره در کرانــه دریــای عمــان
َ ّ
قــرار دارد .مرکــز ایــن منطقــه ،بنــدر زیبــای خورفــکان اســت( .مجتهــدزاده)367 :1379 ،
بخــش کوچــک ِدبــا بــر خــوری قوسیشــکل قــرار گرفتــه کــه پهنــای آن  7کیلومتــر اســت .ایــن
خــور ،بنــدری زیبــا را در میــان کــوه و دریــا بــه وجــود آورده اســت( .ســنان51 : 1963،؛ Hawley
1972، 20، 343؛ مجتهــدزادهِ )367 :1379 ،دبــا بــا وجــود کوچکــی در میــان ســه امــارت
تقســیم شــده اســت؛ بخــش شــرقی از آن عمــان اســت ،بخــش جنوبــی از آن فجیــره و مرکــز آن
کــه بــه نــام حصــن ِدبــا نیــز شــهرت دارد ،متعلــق بــه شــارجه اســت( .ســنان )51 : 1963،یــک
َ
منطقــه کوچــک هــم در کوههــای َحجــر و نزدیــک بــه منطقــه کلبــا قــرار دارد ( .مجتهــدزاده،
 )367 : 1379جزایــر جویــزه و ِصیــر ابــو ُن َعیــر نیــز از آن شــارجه اســت( .مجتهــدزاده:1379 ،
367؛هیگینــز ،ذیــل "شــارقه")
توسعه شارجه و رقابت با دبی و ابوظبی

توســعه شــارجه پیوســته تحــت تأثیــر شــرایط اقتصادی بوده اســت .شــارجه در قــرن نوزدهم
و اوایــل قــرن بیســتم بــا بهرهگیــری از خــور واقــع در قســمت بــاالی شــهر و آبهــای خلیــج فــارس
و نیــز ســود حاصــل از ماهیگیــری ،کشــاورزی ،تجــارت مرواریــد و راهزنــی ،رونــق اقتصــادی
مناســبی داشــت ،امــا پــس از رشــد صنعــت مرواریــد در ژاپــن ،تجــارت مرواریــد در شــارجه دچــار
افــول شــد و چندیــن دهــه پیاپــی ،اقتصــاد شــارجه را ضعیــف کــرد ،بهگون ـهای کــه مردمــان
بســیاری از شــارجه مهاجــرت کردنــد ( .عبــداهلل  )103 :1973 ،عــاوه بــر ایــن ،دبــی و ابوظبــی
نیــز کــه پیوســته بــا شــارجه رقابــت سیاســی و اقتصــادی داشــتند ،بــا دارا بــودن امکانــات تجــاری
و بنــدری مناســبتر ،هرچــه بیشــتر موجــب افــول اقتصــادی در شــارجه شــدندLorimer( .
: 1761- 1763ج 1986، 9؛ Kelly ،1968: 23؛ Anthony ،1975: 172؛ Anderson ،1991:
54؛ هیگینــز ،ذیــل "شــارقه") بــه ویــژه آنکــه انگلســتان بــا اطــاع از ارزش ذخایــر نفتــی ابوظبــی،
نماینــده سیاســی خویــش را در دبــی ،تجــارتگاه جهانــی آینــده ،مســتقر ســاخته بــودHawley( .
1972: 20 ، 342؛ Anthony ، 1975: 181؛  )Heard-Bey ،1982: 307مهاجــرت ســاکنان
شــارجه بــه دبــی ،ابوظبــی و دیگــر مناطــق تــا ســالها بعــد ادامــه یافــت و تنهــا کمکهــای مالــی
انگلســتان و اجــاره ای کــه بابــت پایگاههــای نظامــی خــود میپرداخــت و نیــز کمکهــای مالــی
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کشــورهایی چــون کویــت ،ایــن امــارت را حفــظ کــرد( .عبــداهلل135 :1973 ،؛Anthony،1975:
180؛  )Anderson ،1991: 53 ، 55امــا در دهــه  1950حفاریهــای نفتــی در امــارات متصالــح
آغــاز شــد و بــا آنکــه ابوظبــی در عقــد قراردادهــای حفــاری و بهرهبــرداری از نخســتین چــاه
نفــت خویــش بــر دیگــر امــارات پیشــی گرفتــه بــود ،شــارجه نیــز بــا شــرکت در ایــن مســابقه،
امتیــازات متنوعــی را بــرای حفــاری نفتــی در قلمــرو خویــش بــه شــرکتهای گونا گــون غربــی
وا گــذار کــرد .ســرانجام نخســتین چــاه نفــت ایــن شیخنشــین در َحمریــه بــه بهرهبــرداری رســید
و ســیل دالرهــای نفتــی بــه شــارجه هــم ســرازیر شــد( .ســنان43 :1963،؛ Hawley ،1972:
222؛ Heard-Bey ،1982: 106، 307؛   )Anderson ،1991: 65بــا آنکــه توســعه شــارجه بــا
ســاخت بنــدر بــه وســیله شــیخ خالدبــن احمــد ،ســاخت فــرودگاه  بــه دســت ســلطانبن َصقــر
دوم (حــک )1951/1329-1924 /1302 :و زیــر نظــر انگلیسـیها و برنامــه آموزشــی و اجتماعــی
شــیخ َصقربــن ســلطان(حک )1343-1965/1329-1951:آغــاز شــده بــود ( .ســنان:1963،
36؛ عبــداهلل106 :1973،؛قاســمی )109 :2003،امــا توســعه واقعــی شــارجه از  1965و در دوران
حکومــت شــیخ خالدبــن محمــد قاســمی(حک )1972/ 1350-1965 :و بــرادرش ســلطان
اتفــاق افتــاد( .جنــاب )290 :1349،همچنیــن ایــن دو بــرادر بــا دریافــت کمــک از دولتهایــی
چــون کویــت و مصــر بــه نوســازی بنــدر شــارجه ،ســاخت راههــا ،تاســیس مرا کــز عمومــی ،قضایــی
و نظامــی پرداختنــد و توســعه شــهری بــه ویــژه گســترش آب و بــرق را در برنامههــای خویــش
قراردادنــد( .جنــاب292 :1349 ،؛ Hawley ،1972 : 342؛ Anthony ،1975: 173 -174؛
Heard-Bey ،1982: 383- 394؛ Anderson،1991: 65؛ قاســمی .)111 -110 :2003،البتــه
آنــان از عقبماندگــی اقتصــادی شــارجه ،نســبت بــه دبــی و ابوظبــی و تــازه تأســیس بــودن
بســیاری از نهادهــا و زیرســاختهای توســعه آ گاهــی داشــتند )Anthony ،1975: 173( .از
ایــن رو میکوشــیدند در کنــار توســعه نفتــی کــه خــود در توســعه اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی
و نوســازی شــارجه نقشــی بســزا ایفــا میکــرد ،قلمــرو خــود را بــه عنــوان مرکــز فرهنگــی امــارات
معرفــی کننــد .(Anthony ،1975: 15-17، 114،220) .اکنــون در شــارجه کــه دارای دو منطقه
آزاد تجــاری اســت ،بهرهبــرداری از صنایعــی چــون ســیمان ،پلیپروپلیــن و پلیاســترین نیــز آغــاز
شــده اســتHelm ،1985: 79 ، 85(.؛ هیگینــز ،ذیــل "دبــی شــهر رســانه.)"1
1.Dubai Media city
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ریشهیابی قبایل و طوایف شارجه

در طــول ایــام  ،قبایــل و طوایــف پرشــماری بــه شــارجه مهاجــرت کــرده انــد کــه چــون
هیــچ کــدام مالــک واقعــی اراضــی شــارجه نبــوده اند،پیوســته بــه نــزاع بــا یکدیگــر پرداختهانــد
( 9: 1759ج Lorimer ،1986،؛ Heard-Bey،1982: 80؛ هیگینــز ،ذیــل "شــارقه").
ِقیطــاب و غافــر مهــم تریــن قبایــل ســاکن در شــارجه هســتند( 9: 1762ج Lorimer ،1986،؛
مجتهــدزاده.)368- 367: 1379 ،عــاوه بــر ایــن دو قبیلــه ،تیــره هــای گوناگونــی از دیگــر
قبایــل نیــز در ایــن شــیخ نشــین زندگــی مــی کننــد ،از جملــه :قواســم  کــه طایفــه بزرگــی اســت
و خانــدان حاکــم نیــز برخاســته از آن اســت ( )Kelly ،1968: 17-18؛ امــا بــا وجــود آن کــه
قواســم خــود را از نســل پیامبــر مــی شــمارند ،در واقــع از اعــراب َحوالــه انــد کــه چنــد قــرن پیــش
َ
بادلــه؛ آل
در کرانــه هــای  خلیــج فــارس ســکونت یافتــه انــد( مجتهــدزاده)368 :1379 ،؛ ع ِ
َ
بوماهر(بومهیــر) و َمــرار؛ َمطاریــش؛ َنعیــم؛
علــی؛ حوالــه؛ برخــی تیــره هــای بنــی یــاس چــون :آل
ُ
َ
َ
َنقبییــن؛ شــرقیین؛ شــویهیین؛ َطناییــج؛ َزعــاب؛ َمناصیــر و مزاریــع نیــز از دیگــر طوایــف ســاکن
در شــارجه محســوب مــی شــوند ( 9: 1762ج Lorimer ،1986،؛ ســنان56 ، 47 :1963،؛
Heard-Bey ،1982: 74 ،502؛مجتهــدزاده368 - 367 :1379 ،؛ قاســمی.)318 :2003،
َ
ایرانیــان نیــز ســابقه حضــور طوالنــی در شــارجه ،بــه ویــژه کلبــا داشــته و ظاهــرا برخــی تیــره هــای
طوایــف آل علــی و َحوالــه ،ایرانــی تبارنــد( ســنان47 :1963،؛ مجتهــدزاده.)367 ،1379 ،
ســودانی هــا ،هندوهــا و خوجــه هــا هــم در شــارجه زندگــی مــی کــرده انــد(Lorimer ،1986:
، 1759ج9؛ .)Heard-Bey ،1982 : 77 ،133-134عمــده ایــن ســاکنان مذهــب حنبلــی و
گرایشــات ّ
وهابــی دارنــد و تنهــا تیــره هایــی از حوالــه و تیــره هایــی از شــرقیین ســاکن ِدبــا شــافعی
بــوده و برخــی تیــره هــای مــرار  و مطاریــش ،پیــرو مذهــب مالکــی انــد( لوریمــر :1986،ج،9
1762؛ مجتهــدزاده.)368 : 1379 ،در ســالیان اخیــر رشــد و توســعه حاصــل از نفــت ،مهاجــران
گوناگونــی را بــه شــارجه کشــانده اســت؛ از جملــه ایرانیــان  کــه بــه زبــان هــای فارســی ،عربــی و
انگلیســی ســخن مــی گوینــد و از نظــر اقتصــادی تاثیــر بســزایی در شــارجه داشــته انــد ،پاکســتانی
هــاَ ،پطهــان هــا و هنــدی هــا  .ســهولت اخــذ شــهروندی و تملــک زمیــن در افزایــش رونــد ایــن
مهاجــرت هــا بــی تاثیــر نبــوده اســت(.)Anthony ،1975:  15- 17، 114، 118 ، 181
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تعلیم و تربیت در شارجه

در  1953 /1331انگلســتان نخســتین مــدارس جدیــد امــارات متصالح را در شــارجه تاســیس
کــردAnthony ،1975: 172( .؛ Heard-Bey ،1982: 319 ، 331؛ هیگینــز ،ذیــل « شــارقه» ؛
همــو ،ذیــل "دبــی") پــس از آن بــا کمــک ویــژه انگلســتان ،کویت ،مصــر و حمایــت بحرین و قطر
مــدارس متعــدد دیگــری در شــارجه تاســیس شــد و معلمــان کشــورهای عربــی مذکــور در آنهــا
بــه تدریــس پرداختنــد( .عبــداهلل147 -146 :1973،؛  )Heard-Bey ،1982: 319محصــان
شــارجه نیــز بــه برخــی از ایــن دول اعزام شــدند( .عبداهلل .)147 :1973،حتی همســران معلمان
مصــری و فلســطینی شــاغل در شــارجه هــم بــه تدریــس زنــان پرداختنــد( .عبــداهلل:1973،
 )146در کنــار ایــن آموزشهــای جدیــد مبلغانــی از نجــد نیــز شــارجه را بــه مرکــزی بــرای تعالیــم
ّ
وهابــی و ســلفی تبدیــل ســاختند( .عبــداهلل107 :1973،؛ طابــور ،1993 ،ج27 -21 : 1؛ میســل،
ذیــل ّ
"وهابیگــر") امــروزه شــارجه میکوشــد بــا تأســیس شــهرکی دانشــگاهی مشــتمل بــر شــش
دانشــگاه و کالــج ،عنــوان «مرکــز فرهنگــی کشــور امــارات» را شایســته خویــش ســازد( .هیگینــز،
ذیــل «شــارقه»؛ همــو ،ذیــل "امــارات متحــده عربــی"؛ میررضــوی و احمــدی لفورکــی:1383،
 .)166ازایـنرو عــاوه بــر آمــوزش ،از 1355ش  1977/بــه بعــد  نمایشــگاههایی چــون لبــاس،
ســاعت و جواهــرات در ایــن امــارت برگــزار شــده اســت( .هیگینــز ،ذیــل "جشــنوارهها )"1ایــن
شیخنشــین از   1982 /1360نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب شــارجه را برگــزار میکنــد؛ انجمنهــا
و موزههــای هنــری متعــددی نیــز در شــارجه تاســیس شــده اســت( .هیگینــز ،ذیــل" شــارقه"
هیگینــز ،ذیــل "جشــنوارهها")
شهر شارجه

ظاهــرا قــرار گرفتــن شــارجه در کنــار مرا کــز صیــادی و تجــارت مرواریــد در پیدایــی ایــن شــهر
مؤثــر بــوده اســت( .وضعیــت شــهرهای عربــی ،20122 ،ص )144از نظــر جغرافیایــی ،شــهر در
غــرب شــبه جزیــره مســندم و بــر کرانــه جنوبــی خلیــج فــارس قــرار دارد .وجــود یــک تورفتگــی در
ســاحل شــهر ،باعــث پیدایــی خــوری در شــمال غربــی آن شــده اســت:( .جLorimer ،1986،9
1761؛ســنان42 :1963،؛  )Anthony ،1975: 172شــهر در قــرن  19و اوایــل قــرن   20دیــواری
1 .Festivals
2 .The state of Arab cities, 2012
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نداشــت و تنهــا در محــل ســکنای شــیخ شــارجه ،اســتحکاماتی محــدود همچــون بر جهایــی
گلیــن وجــود داشــت کــه بــر شــهر و نخلســتانهای مجــاور مشــرف بــود( .ج Anthony ،1986،
 .)9: 1762خانههــای مســکونی ،بیشــتر در مناطــق ســاحلی و بــا چــوب ،ســنگ ،حصیــر و یــا
لیــف خرمــا ســاخته شــده بــود: 1762( .ج Anthony ،1986،9ســنان42 :1963،؛ Hawley
 .)1972: 20خیابانهــا و کوچههــای شــهر تنــگ و باریــک و مهمتریــن مشــکل مــردم ،آب
آشــامیدنی بــود کــه از چاههــای اطــراف شــهر تامیــن میشــد: 1762( .جHawley ،1986،9؛
ســنان )43 :1963،بــا آغــاز توســعه اقتصــادی اواســط قــرن بیســتم ،شــهر شــارجه توســعه بســیار
یافــت و از شــمال بــه جنــوب شــامل  5منطقــه مهــم شــدُ .1 :جبیــل در شــمال غــربَ .
.2مریجــه
َ
ُ
در شــمالِ .3 .شــویهیین در شــمالُ .4 .مجــاره شــمال شــرق .5 .منطقــه شــرقAnderson( .
 )1991: 84در ایــن ایــام مراکــز خدماتــی و عمومــی چــون پســت ،پلیــس و ســینما در شــهر
تأســیس شــد .دارالحکومــه نیــز در ابتــدای شــهر قــرار داشــت و کاخ دو طبقــه حا کــم ،در غــرب
آن واقــع بــود .میدانــی حدفاصــل میــان دارالحکومــه و کاخ بــود( .ســنان .)43 - 42 :1963،در
ُ
 1971/1349شــارجه دارای شــهرداری گردیــد .شــهرداری در دهــه  1990منطقــه شـ َـویهیین را
احیــا کــرد و مراکــزی چــون مــوزه میــراث فرهنگــی 1،ســوق َعرصــه و بــازار مرکــزی شــارجه موســوم
بــه ســوقاألزرق را بــه منظــور هویتبخشــی بــه شــهر بــا ترکیــب معمــاری عربــی و غربــی احیــا
کــرد 64( .ص Anderson ،1991،؛ هیگینــز ،ذیل"شــارقه"؛ میســل ،ذیــل "معمــاری") امــروزه
شــهر شــارجه از توســعه روزافزونــی برخــوردار شــده و از غــرب تــا مرزهــای دبــی ،از شــرق تــا مــرز
ََ ُ ّ
الم َعلــی گســترش یافتــه اســت .بیشــتر مناطــق مســکونی شــهر،
عجمــان و از جنــوب تــا فلج
ا کنــون در شــرق ،مرکــز و شــمال شــرق شــهر قــرار دارد .مرا کــز صنعتــی در غــرب و جنــوب غربــی؛
مناطــق تجــاری در مرکــز ،غــرب و شــمال غــرب و مناطــق کشــاورزی نیــز در شــرق و شــمال غــرب
اســتAnderson، 1991 : 93 ( .و تصاویــر 8.2؛  10.2و  )2 .14فــرودگاه خالــد نیــز در باریکــه
َ
واقــع در شــمال خــور و شــرق ل َّیــه 2و فــرودگاه بینالمللــی شــارجه در جنــوب شــرقی آن واقــع
اســت ،1991، Anderson( .تصویــر  )14.2در قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم ،بیشــترین
ســاکنان ایــن شیخنشــین در شــهر شــارجه زندگــی میکردنــد 9:( .ج Anderson ،1986،
 )1759امــروزه نیــز شــارجه یکــی از ســه شــهر پرجمعیــت امــارات متحــده عربــی بــه شــمار مـیرود
1.Shargah Heritage Museum
2.Layyah
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کــه از رشــد جمعیتــی نســبتا باالیــی برخــوردار اســت( .وضعیــت شــهرهای عربــی ،2012 ،ص،15
 129و جــدول .)1
نتیجهگیری

شــارجه ،یکــی از شیخنشــینهای امــارات متحــده عربــی و پایتخــت آن بــه همیــن نــام
اســت کــه در قــرن  18 /12دومیــن شــهر قلمــرو اتحادی ـهای از قبایــل عــرب موســوم بــه قواســم
بــه شــمار میآمــد ،امــا پــس از یــورش انگلیســیها بــه مرکــز قواســم ،رأسالخیمــه و ویرانــی
آن )1234/1819( ،ایــن شــهر ،پایتخــت حکومــت دوم قواســم بــه رهبــری شــیخ ســلطانبن
َصقــر (حــک )1282 -1217 :شــد کــه بنابــر مفــاد معاهــده انگلســتان بــا شــیوخ عــرب در ســال
 1820شــارجه ،شیخنشــینی مســتقل گشــت .شــیخ ســلطان بــا تأســیس امــارت شــارجه ،زیــر
نظــر انگلیســیها ،در واقــع درصــدد تجدیــد قــدرت پیشــین قواســم بــود .از ایــن رو عمــا بــه
مفــاد قــرارداد  1235/1820پایبنــد نمانــد و اتباعــش همچنــان بــه دریازنــی ادامــه میدادنــد و
وی را رئیــس اتحادیــه دزدان میدانســتند و قلمــرو خــود را بــه مناطقــی چــون ِحیــرهَ ،حمریــه،
َ
َ ّ
َ
جزیرةالحمــراء ،رأس ُ
المســندم ،رؤوسالشــأم در ســاحل خلیــج فــارس و ِدبــا ،خورفــکان و کلبا در
باطنــه یــا شــاملیه بــر ســاحل غربــی دریــای عمــان و نیــز واحــه ِذیــد در شــرق شــهر شــارجه
منطقــه ِ
گســترش دادنــد .شــورشهای متعــدد از جملــه شــورش مــردم حمریــه و وهابیهــای نجــد ،شــیخ
ســلطان را بــه رغــم تمایالتــش بــه وهابیهــا ،مجبــور ســاخت بــه تحتالحمایگــی انگلســتان
درآینــد .بــا ایــن حــال ،اقــدام شــیخ ســلطانبن َصقــر در تقســیم امــارت میــان فرزندانــش ،نــزاع
داخلــی خانــدان قاســمی ،پــاره پــاره شــدن بخشهــای مختلــف امــارت ،شــورش عمومی،کودتــا
و تغییــر مهرههــای سیاســی در کوتــاه مــدت را بــه همــراه داشــت .در واقــع شــیخ ســلطان بــا
تقســیم امــارت در میــان نزدیــکان خویــش ،دو سـ ّـنت را در نظــام اداری و سیاســی شــارجه از خــود
بــر جــای گــذارد؛ نخســت بــه طــور ســنتی حاکــم شــهر شــارجه را بــر تمامــی نواحــی امــارت مســلط
کــرد و دوم ،وجــود حکومتهــای محلــی را در درون امــارت بــه رســمیت شــناخت .بــا ایــن حــال،
شــارجه پــس از جنــگ جهانــی اول بــه نــوار باریــک ســاحلی کمتــر از یــک کیلومتــر فروکاســت،
امــا بــه دلیــل اهمیــت شــارجه در کنتــرل خلیــج فــارس و پایــگاه شــدن بــرای نیروهــای انگلیســی
و تأســیس فــرودگاه روشــن شــد .دولــت انگلســتان تــا پیــش از حضــور امریــکا در خلیــج فــارس،
نقشــی تعیینکننــده در رهبــری امــارت داشــت .ســرانجام شــارجه در عصرشــیخ خالدبــن محمــد
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قاســمی(1343ش1350 -1965 /ش )1972/ماننــد دیگــر امارتهــا وارد مذا کــرات اتحــاد
شــد و در دوم دســامبر  1971 /1349بــه عنــوان یکــی از امارتهــای هفتگانــه امــارات متحــده
عربــی اســتقالل یافــت .توســعه شــارجه پیوســته تحــت تأثیــر شــرایط اقتصــادی بــوده اســت.
شــارجه در قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بــا بهرهگیــری از خــور واقــع در قســمت بــاالی
شــهر و آبهــای خلیــج فــارس و نیــز ســود حاصــل از ماهیگیــری ،کشــاورزی ،تجــارت مرواریــد و
راهزنــی ،رونــق اقتصــادی مناســبی داشــت ،امــا پــس از رشــد صنعــت مرواریــد در ژاپــن ،تجــارت
مرواریــد در شــارجه دچــار افــول شــد و بــا رشــد موقعیــت تجــاری و بنــدری دبــی و ابوظبــی ،در
انــزوا قــرار گرفــت .توســعه آمــوزش در شــارجه تــا حــدود زیــادی متأثــر از فعالیتهــای انگلســتان
بــود .بهطوریکــه در  1953 /1331انگلســتان نخســتین مــدارس جدیــد امــارات متصالــح را در
شــارجه تأســیس کــرد .پــس از آن بــا کمــک ویــژه انگلســتان ،کویــت ،مصــر و حمایــت بحریــن
و قطــر مــدارس متعــدد دیگــری در شــارجه تأســیس شــد و معلمــان کشــورهای عربــی مذکــور در
آنهــا بــه تدریــس پرداختنــد .امــروزه شــارجه میکوشــد بــا تأســیس شــهرکی دانشــگاهی مشــتمل
بــر شــش دانشــگاه و کالــج ،عنــوان مرکــز فرهنگــی کشــور امــارات را شایســته خویــش ســازد.
همچنیــن قــرار گرفتــن شــارجه در کنــار مرا کــز صیــادی و تجــارت مرواریــد در پیدایــی ایــن شــهر
مؤثــر بــوده اســت .امــروزه نیــز شــارجه یکــی از ســه شــهر پرجمعیــت امــارات متحــده عربــی بــه
شــمار م ـیرود کــه از رشــد جمعیتــی نســبتا باالیــی برخــوردار اســت.
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