رقابت بندرعباس و بوشهر در عصر نادرشاه افشار و دالیل برآمدن بوشهر
احمد بازماندگان خمیری

*

تاریخ دریافت98/12/02:

چکیده
بوشـهر یکـی از مهمتریـن کانونهـای تجاری ایـران در خلیجفـارس پیش از تحـوالت دوران
جدید اسـت که با افول بندرعباس رشـد یافت و جایگزین آن شـد .سـؤال اساسـی آن اسـت که
چـرا و چگونـه بنـدری بدون پیشـینهی تاریخی نه چندان روشـن ،توانسـت بـه اصلیترین مرکز
تبادل تجاری ایران در خلیج فارس تبدیل شـود .پاسـخ به این سـؤال را باید در دو دسـته دالیل
درونی (امنیت نسـبی ،تشـویق تجارت توسـط حاکم بوشـهر و نزدیکی بوشهر به شـیراز) و برونی
(تلاش نادرشـاه در ایجـاد بنـدری تجـاری بـرای رقابـت با بصـره ،افـول و ناامنـی در بندرعباس،
رقابـت شـیراز بـا الرسـتان و نیازهای بـازار ایران بـه کاالهای پارچهای) جسـتجو کـرد .این مقاله
درصـدد اسـت براسـاس شـیوهی کتابخانـهای ،زمینههای افـول بندرعباس و رشـد بوشـهر را در
دورهی افشـاریه بررسی کند.
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Poia21@gmail.com
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1ـ مقدمه
جابهجایــی کانونهــای تجــاری در خلیجفــارس ،یکــی از مباحــث مهــم در پژوهشهــای
خلیجفارسشناســی اســت .بــا نگاهــی بــه تاریــخ پرفــراز و نشــیب خلیجفــارس ،یــک مســیر
رفــت و برگشــت را در جابهجایــی ایــن کانونهــا میتــوان دیــد؛ ابتــدا ایــن مســیر از غــرب بــه
شــرق (ســیراف ،کیــش ،هرمــوز و بندرعبــاس) و در دوران جدیــد از شــرق بــه غــرب (بندرعباس
و بوشــهر) خلیجفــارس اســت .آخریــن بنــدری کــه پیــش از تحــوالت دوران جدیــد بــه عنــوان
کانــون تجــاری ایــران در خلیجفــارس ســر بــرآورد ،بوشــهر بــود .بوشــهر شــهری نســبتاً جدیــد
و بــدون پیشــینهی نــه چنــدان روشــن تاریخــی اســت کــه حتــی برخــی آن را شــهر بیتاریــخ
نــام نهادهانــد .چــرا و چگونــه ایــن چنیــن شــهری بــه مهمتریــن کانــون تجــاری ایــران در
خلیجفــارس تبدیــل میشــود؟ ایــن مقالــه درصــدد اســت بــا بررســی منابــع و اســناد تاریخــی،
بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد و رونــد و چگونگــی رشــد ایــن بنــدر شــهر را بررســی کنــد.
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2ـ افول بندرعباس
پــس از ســقوط جزیــرهی هرمــوز ،بندرعبــاس بــه مرکــز اصلــی تبــادل بازرگانــی در
خلیجفــارس و انــدک زمانــی پــس از آن ،بــه یکــی از بزرگتریــن بنــادر تجــاری در آســیا
مبــدل شــد .رشــد بندرعبــاس بیتردیــد بــه عواملــی چنــد بســتگی داشــت؛ امنیــت پــس-
کرانـهای ،جداســازی ســاختار سیاســی از ســاختار مالــی در بندرعبــاس ،نزدیکی به هنــد ،حضور
تجارتخانههــای اروپایــی و تشــویق و امتیازاتــی کــه شــاهان صفــوی بــه تجــار اروپایــی میدادند،
از مهمتریــن ایــن عوامــل بــه شــمار میآمــد .ســقوط دولت صفــوی تغییــر چندانــی در موقعیت
و اهمیــت بندرعبــاس ایجــاد نکــرد .ایــن بنــدر دروازهی ورود بــه شــرق ایــران در خلیجفــارس
بــود کــه از آن جــا راههــای تجــاری تــا جیحــون و هندوکــش امتــداد مییافــت (کــرزن:1380 ،
 .)489گزارشهــای موجــود بیانگــر آن اســت کــه در اواخــر دورهی صفویــه ،نزدیــک بــه ســیزده
بنــدر فعــال تجــاری در کرانههــای ســاحلی ایــران وجــود داشــت (مســتوفی .)363 :1390 ،بــا ایــن
وجــود ،در اواخــر دولــت صفــوی بــا گســترش ناامنــی در خلیجفــارس و حمــات گســتردهی
بلوچهــا و افاغنــه ،زنــگ خطــری بــرای بندرعبــاس بــه صــدا درآمــد .اگرچــه محمــود افغــان در
نخســتین حملـهی خــود بــه طــور مســتقیم بــه بندرعبــاس یــورش نبــرد ،حضــور نیروهــای او
در اطــراف آن شــهر موجــی از وحشــت ایجــاد کــرد .بــه ویــژه بــه دلیــل فقــدان نیــروی نظامــی
در شــهر ،هــر آن احتمــال غــارت آنجــا بیشــتر میشــد (فلــور.)49 :1365 ،
سـقوط اصفهـان دورهای از هـرج و مـرج و ناامنـی را در سراسـر ایـران بـه وجـود
آورد .بیتردیـد بنـادر و شـهرهای تجـاری ،بیشـترین آسـیب را در ایـن زمینـه متحمـل
شـدند .وجـود مدعیـان متعـدد ،جنگهـا و غـارت کاروانهای تجـاری ،تجـارت را بیش
از پیـش مشـکلتر سـاخت (فلـور .)84 :1367 ،در کنـار آن ،ناتوانـی افغا نهـا در ایجـاد
امنیـت (لکهـارت )366 :1383 :و حملات هـواداران شـاه تهماسـب دوم و نادرافشـار (فلـور،
 )121 :1368بـه بندرعبـاس ،ضربـات مهلکـی را بـر شـهر و تجـارت آن وارد کـرد .پیروزی
نادرافشـار بـر اشـرف افغـان در ابتـدا امیدهایـی بـرای بهبـود اوضـاع در بیـن تجـار و
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مـردم ایجـاد کـرد ،امـا بـه زودی ایـن امیدها بـه ناامیـدی تبدیل شـد .حضـور نیروهای
نـادر نتوانسـت تأثیـر مثبتـی بـر جـای نهـد .گزار شهـای موجـود حاکـی از آن اسـت
کـه در ابتـدای حضـور آنهـا ،فشـارهای مضاعفـی بـر تجـار محلی وارد شـد؛ بـه گونهای
کـه بسـیاری از آنهـا از شـهر فـرار کردنـد .هـر چنـد بعـدا ً تالشهایـی صـورت گرفت تا
آنهـا بـه شـهر بـاز گردنـد ( .)Lorimer, 1915: 99حزیـن الهیجـی کـه در همیـن دوره از
بندرعبـاس دیـدن کردهاسـت ،از وجـود ظلـم و تعـدی بسـیار نسـبت به خالیـق آن یاد
میکنـد و مینویسـد« :بـا ایـن حـال گماشـتگان دیـوان و عمـال ،بـر هرکـس بـه وجوه
مختلفـه اصنـاف زر در پیـش داشـتند ،عـذر و عجـز و البـهی کسـی مسـموع نبـود و هر
کسـی بـه حـال خـود درمانـده ،دادرسـی در میانه نـه( ».حزیـن.)245 :1375 ،
بــا تمــام ایــن احــوال ،تالشهــای نــادر در ایجــاد امنیــت پسکران ـهای تــا حــدود زیــادی
موفقیتآمیــز بــود .امــا وضعیــت راههــای دریایــی همچنــان خطرنــاک و ناامــن باقــی مانــد .نادر
بــرای ایجــاد امنیــت در بندرعبــاس ،ســه اقــدام مهــم انجــام داد:
الف) قراردادن بندرعباس زیر نظر والی فارس
ب) بــه اطاعــت واداشــتن روســای قبایــل اطــراف بندرعبــاس از طریــق سیاســت تهدیــد و
تحبیــب بــه وســیلهی والــی فــارس
ج) ایجاد ناوگان دریایی (حبیبی و وثوقی.)44 :1387 ،
علیرغــم ایــن اقدامــات ،بــاز هــم ناامنــی دریایــی هــر از گاهــی بــروز میکــرد .پــس از
آن کــه در بوشــهر تعــدادی از فرماندهــان کشــتی نــادر دســت بــه شــورش زدنــد ،نماینــدهی
شــرکت هندشــرقی در دفتــر روزان ـهاش چنیــن نوشــت« :در حقیقــت ،اغتشــاش و آشــوب در
همــه جــا دیــده میشــود .آخــر کار چــه خواهــد شــد خــدا میدانــد .آن چــه هســت ایــن
اســت کــه آینــدهی بســیار بــدی در انتظــار اســت .ایــن مســئلهی جدیــد ،مشــکلی به مشــکالت
ســابق افزودهاســت .اگــر حتــی یــک کشــتی از یاغیــان و دزدان بــه جلــو دفتــر کمپانــی بیایــد،
مــا فقــط میتوانیــم مقاومــت کمــی بکنیــم و بایــد هــر چــه آنــان درخواســت کردنــد بــه آنهــا
بدهیــم( ».امیــن.)26 :1370 ،
در کنـار ناامنـی دریایـی ،عامـل مهم دیگری نیـز در افـول بندرعباس نقش مؤثری داشـت و
آن تبدیـل بندرعبـاس از یـک بنـدر تجاری به بنـدری با کارکـردی نظامی بود .شـاهعباس اول با
جداسـازی امور مالی از بخش سیاسـی نظامی شـهر ،توانسـت شـالودهی مناسـبی برای ادامهی
حیـات بندرعبـاس پیریـزی کنـد .ایـن تقسـیمبندی قدرت ،زمینـهی تعادل قـوا را فراهـم کرد.
شـاهعباس اول درصـدد بـود تـا بندرعبـاس را بـه یـک بنـدر تجـاری بینالمللـی تبدیـل کند تا
بدیـن طریـق ،از وابسـتگی ایـران به راههای سـنتی تجـاری با اروپا بکاهد .رسـیدن بـه این هدف
مسـتلزم دور نگهداشـتن سیاسـتمداران و نظامیـان از مسـائل مالـی و تجـاری شـهر بـود .حتی
میتـوان آزادیهـای مدنـی و اجتماعـی موجـود در بندرعبـاس را در همیـن راسـتا تفسـیر کرد.
در منابـع ،هیـچ اشـارهای بـه گرفتـن خـراج و مالیات از مـردم بندرعبـاس وجود نـدارد و به نظر
میرسـد تنهـا عوایـدی کـه از آنجـا حاصـل میشـد ،همیـن عـوارض گمرکـی بـود .این مسـأله
موجـب شـده بود تا شـاهبندر از اسـتقالل عمل بیشـتری برخـوردار شـود و در بسـیاری از اوقات
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در برابـر اقدامـات حاکـم بر ضـد تجارتخانههای خارجی ،موضعـی متفـاوت و گاه خصمانه بگیرد
(فلـور1371 ،الـف .)131 :سـقوط دولت صفویـه ،زمینههای ناامنی و غارت توسـط نیروهای متعارض
را فراهـم سـاخت .فقـدان حکومـت مرکـزی ،زمینهی مناسـبی را بـرای ظهور مدعیـان حکومت
در جنـوب ایـران فراهـم کـرد .بـه دنبـال آن ،شـاهبندر کـه تـا زمـان سـقوط صفوی تـا حدودی
اسـتقالل خـود را حفـظ کـرده بود ،بـه زیر فرمـان آنها در آمـد .این حـکام جدید بـا اخاذیهای
بیضابطـه و قانـون خـود از مردم ،بازرگانـان ،تجارتخانههـای خارجی و اخذ عـوارض گمرکی ،در
عمـل شـاهبندر را بـه مقامی پایین و تابع خـود تنزل دادند و اختیـارات او را محـدود کردند (فلور،
 .)46 :1367پـس از شکسـت افغانهـا ،کسـانی کـه از سـوی نـادر به عنـوان حاکم بـه بندرعباس
میآمدنـد دارای اختیارات سیاسـی نظامی وسـیعی بودنـد .مهمترین وظیفهی آنهـا ،از بین بردن
شورشـیان و مخالفـان نادرشـاه و جلوگیـری از فـرار آنهـا بـود (فلـور1371 ،ب .)129 :اجـرای ایـن
مأموریـت بـدون همـکاری شـرکتهای اروپایـی و گرفتـن مالیاتهـای فوقالعـاده ممکـن نبود.
نادرشـاه از همـان ابتـدای قدرتیابـی ،تغییراتـی را در سـاخت اداری بندرعبـاس ایجاد کـرد .در
سـاختار جدیـد ،اختیارات وسـیعی بـه سـرداران فرماندهان نظامی داده شـده بود .سیاسـتهای
نظامیگـری نادرشـاه موجـب شـد تا دسـت نظامیان در امور سیاسـی باز باشـد .گمـاردن آنها در
رأس امـور اداری بـا اختیـارات زیـاد ،به کاهش قـدرت دیگر اعضای اداری شـهر بندرعباس منجر
شـد .در ایـن دوره بـه دلیـل سیاسـتهای نادرشـاه در خلیجفارس ،دو نفـر در بنادر و سـواحل از
قـدرت فراوانـی برخـوردار بودنـد و دیگـران در زیـر سـایهی آنها قـرار داشـتند :بیگلربیگی فارس
و دریابیگـی .افـراد دیگـر تنهـا گاهـی از آنها نـام برده میشـود و نقـش چندانـی در فعالیتهای
سیاسـی و حتی مالی بندرعباس ندارند (فلور .)180:1368 ،امور نظامی بیشـتر برعهدهی سـرداری
بـود کـه از سـوی نادرشـاه تعیین میشـد و از نزدیکتریـن یاران او به شـمار میرفت (اسـترآبادی،
506 :1384؛ آرونـووا و اشـرفیان .)141 :1356 ،نادرشـاه در پـی حضـور قدرتمنـد ایـران در خلیجفارس
و سـرزمینهای جنوبـی آن بـود .دسـتیابی بـه این هـدف ،نیازمند داشـتن یک نیـروی دریایی
کارآمـد بـود .بندرعبـاس به عنـوان بزرگترین و مهمترین بنـدر ایران در کرانههـای خلیجفارس،
نقـش عمـدهای در سیاسـتهای دریایـی نـادر ایفـا میکـرد .هـر چنـد گفتـه میشـود کـه
بوشـهر مرکـز نـاوگان دریایـی نـادر بـود (شـعبانی ،)91 :1373 ،امـا در عمـل بـه واسـطهی حضور
تجارتخانههـای خارجـی کـه دارای کشـتیهای جنگـی و تجـاری بودنـد و بازرگانـان ،بیشـترین
اقدامـات از طریـق بندرعبـاس بـه عمل میآمد .تمرکـز نیروهای دریایـی و زمینی نادرشـاه برای
حملـه بـه سـرزمینهای اطـراف ،ضربههـای زیادی بـر اقتصاد و تجـارت بندرعباس وارد سـاخت
(میـرزا رضیتبریـزی ،بـرگ 352؛ فسـایی .)551 :1382 ،ایـن مسـأله بـه ویـژه زمانی حادتر میشـد که
موسـم کشـتیرانی در خلیجفـارس بـود؛ نمونـهی آن را در هنـگام حملـهی نیروهـای ایرانـی به
مسـقط میتـوان دیـد .در این سـال ،هیچ بازرگانی حاضر نشـد بـه بندرعباس بـرود و تجارت در
شـهر به طـور کامل دچـار رکـود شـد (.)Floor, 2005: 49
مـرگ نادرشـاه بـر وخامـت اوضـاع افـزود .وجـود تعـدادی از کشـتیهای نـاوگان شـاهی و
تجارتخانههـای خارجی و بازرگانان که میتوانسـتند درآمد مناسـبی را فراهـم کنند ،از مهمترین
دالیـل توجـه مدعیـان حکومت در جنوب بدان شـهر بنـدر بود .درگیـری و نبرد ایـن خوانین به
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همـراه حملات اعـراب و بلوچهـا ،زمینـهی فروپاشـی تجـاری بندرعباس را تشـدید کـرد .با این
حـال ،از گزارشهـای موجـود چنیـن بـر میآیـد کـه در اواخـر دهـهی  50قـرن 18م /دهـهی70
قـرن  12ه خوانیـن اطـراف بندرعبـاس از چنـان قدرتـی برخوردار شـده بودند کـه توجه چندانی
بـه حاکـم شـهر نداشـتند .آنهـا با اعمـال و رفتـار خود ،جـو ناامنـی را در آنجـا ایجاد کردنـد .در
روسـتاهایی مثـل سـورو ،نایبنـد و شـهرهای کوچک ،هر خانی بـرای خود حکومـت میکرد و با
اسـتفاده از نیروهـای خـود کـه به ندرت از سـیصد تا چهارصد نفـر تجاوز میکـرد ،در رفت و آمد
کاروانهـای تجـاری اختالالتی ایجـاد میکردنـد (.)Ives: 201
در مجموع ،میتوان عوامل زیر را دالیل افول بندرعباس برشمرد:
1ـ راههــای زمینــی منتهــی بــه بندرعبــاس در مســیرهای شــیراز ،کرمــان ،الر و بندرلنگــه با
اســتقرار رؤســای طوایــف بلــوچ ،نصیرخــان الری و مدعیــان قدرتهــای محلــی ،کامـ ً
ا ناامــن
شــد و بندرعبــاس اهمیــت خــود را بــه عنــوان شــهر صادرکننــده و داد وســتد کننــدهی کاال بــه
شــهرهای مهــم شــیراز ،کرمــان و الر از دســت داد (وثوقــی.)269 :1389 ،
2ـ بــا اســتقرار ناوگانهــای امــام مســقط ،راههــای دریایــی بندرعبــاس و بندرکنــگ در اختیــار
او قــرار گرفــت و کشــمکش قــدرت آنــان ،امــکان مبادلـهی کاال را بــه حداقــل رســانید (همــان.)263 :
3ـ تعطیلــی دفاتــر تجــاری هلند و بریتانیــا در بندرعبــاس و پرتغالیها در بندرکنگ ،باعث شــد
ایــن بنــادر کــه مهمتریــن ایســتگاه و بارانــداز شــرکتهای خارجــی بودنــد ،موقعیــت صــد و چنــد
ســالهی خــود را از دســت بدهنــد و همیــن امــر جابهجایــی جمعیــت و مهاجــرت را تشــدید کرد.
4ـ در ایــن دوره ،برنامهریــزی و مدیریــت واحــدی در ایــن بنــادر اعمــال نمیشــد و طــی
بیســت و دو ســال ،بندرعبــاس شــاهد بــه قــدرت رســیدن ده حاکــم متفــاوت بــود کــه در طول
مــدت حکومتشــان ،بیشــتر بــه فکــر منافــع شــخصی خــود بودنــد و چنــدان توجهــی بــه امــور
شــهری نداشــتند (همــان276 :؛ حبیبــی و وثوقــی.)49 :1378 ،
علاوه بـر ایـن ،باید توجه داشـت کـه بندرعباس یک بنـدر ترانزیتی بـود که وظیفـهی انتقال
کاالهـای پسکرانـهای را بـه خـارج و کاالهـای وارداتـی را به مناطـق پسکرانهای بر عهده داشـت.
در ایـن دوره مهمتریـن کاالی صادراتـی ،کـرک کرمـان بـود .ناامنیها و جنگهـای داخلی کرمان
و اختالفـات آن ایالـت بـا کریمخـان ،تأثیر بدی بر تجـارت این کاالی مهم و حیاتـی در بندرعباس
بـر جـای نهـاد .عـدم تولید و صـدور آن ،مجال چندانـی را برای حضـور تجارتخانههـای خارجی در
بندرعباس بر جای نگذاشـت .این مسـأله را در نوع کاالهایی که پس از ورود انگلیسـیها به بوشـهر
وارد میشـد ،بـه وضوح میتوان مشـاهده کرد .در بوشـهر مهمتریـن واردات ،پارچه بـود .بازار پارچه
در بندرعبـاس چنـدان رونـق نداشـت؛ از این رو ،آنها بیشـتر به صـدور کرک میپرداختنـد .این در
حالـی اسـت کـه بوشـهر یکی از مهمتریـن مراکـز ورود پارچه بود؛ از این رو شـاهد آن هسـتیم که
تـا پایـان قـرن 18م /اوایل قـرن  13ه مهمترین طرف تجاری با بوشـهر در هند ،بنادری هسـتند که
در آن تولیـد پارچـه اولویـت دارد .امـا طرفهای تجـاری بندرعباس در هند بنادری بودنـد که از آن
جـا کاالهـا بـه انگلیس صادر میشـد و حضـور آنهـا در آنجا پر رنگتـر بود.
از ســوی دیگــر تغییــر مرکــز ثقــل سیاســی تجــاری ایــران ،نقــش پررنــگ و مهمــی در افول
بندرعبــاس ایفــا کــرد .انتخــاب شــیراز بــه عنــوان پایتخــت دولــت زنــد مســتلزم آن بــود کــه
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بنــدری بــرای آن انتخــاب شــود کــه بهتــر بتوانــد آن را تحتنظــر داشــته باشــد .بندرعبــاس
بــه چنــد دلیــل فاقــد ایــن ویژگیهــا بــود :مســیر بندرعبــاس شــیراز از الر میگذشــت؛ یعنــی
جایــی کــه مهمتریــن و قویتریــن رقیــب کریمخــان در فــارس بــر آن حکومــت میکــرد .از
ســوی دیگــر ،حمــات اعــراب و بلوچهــا بــه ایــن شــهر نشــان داده بــود کــه ایــن بنــدر فاقــد
قــدرت دفاعــی کافــی اســت .وجــود تعداد زیــاد مدعیــان حکومــت بــر آن ،از معضــات دیگر آن
شــهر بــود .در حالــی کــه فاصلـهی بوشــهر تــا شــیراز بســیار نزدیکتــر بــود و حکامــی کــه در
آن مســیر بــر شــهرها حکومــت میکردنــد ،از هــواداران و متحــدان کریمخــان بودنــد .حکومــت
قدرتمنــد آل مذکــور بــر بوشــهر ،از ثبــات و پایــداری برخــوردار بــود و کمتــر از ســوی رقبــا بــه
چالــش کشــیده میشــد .وجــود یــک نــاوگان نســبتاً قــوی ،بــر توجــه بــدان بنــدر افــزوده بــود.
در کنــار آن ،تقویــت بوشــهر بــه منزل ـهی تضعیــف بندرعبــاس بــود کــه میتوانســت در دراز
مــدت بــر قــدرت اقتصــادی الر تأثیــر منفــی بگــذارد.
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3ـ موقعیت جغرافیایی بوشهر
بوشـهر بـر روی شـبه جزیـرهای قـرار دارد کـه سـه سـوی آن را آب فراگرفتهاسـت و تنها یک
سـوی آن بـه خشـکی راه دارد (ویلسـون308 :1348 ،؛  .)Hude, 1819: 21پیـش از ایـن ،محل اتصال
بوشـهر بـه خشـکی بیـش از چهار کیلومتر نبـود و در روزهـای بارانی یـا زمانی که مـد در اوج خود
قـرار داشـت ،عبور و مرور را مشـکل میسـاخت (گرومـون .)27 :1378 ،این بنـدر همچون بندرعباس
از نظـر لنگـرگاه مشـکل داشـت؛ بدینگونه که تنهـا شـناورهای کمعمق میتوانسـتند در نزدیکی
آن توقـف کننـد و کشـتیهای بزرگ مجبور بودنـد در فاصلهی هفت کیلومتـری آن لنگر بیندازند
(کـرزن285 :1380 ،؛ قاسـمی .)29 :1383 ،بخـش خشـکی آن بـه وسـیلهی یک دیوار و تعـدادی توپ
محافظت میشـد  )Waring, 1807: 2(.دالیل آن به دو عامل مهم برمیگشـت :الف) شـیخ بوشـهر
تعدادی از کشـتیهای ناوگان شـاهی را به ارث برده بود که با اسـتفاده از آنها ،میتوانسـت در برابر
ن جـا دفـاع کند .ب) عامـل مهمتر آن بود که بوشـهر بیش از آن که از سـوی
حملات دریایـی از آ 
دریـا احسـاس خطـر کند ،از حملات رقبای پسکرانهای خود میترسـید .مسـألهای کـه در دوران
بعـد بـه کرات به اثبات رسـید .مسـافرانی که از بوشـهر دیـدن کرده ،بـر این نکته تأکید داشـتهاند
کـه دلیل وجود این اسـتحکامات آن بود که همیشـه بوشـهر از آن سـمت در معـرض خطر رقبای
شـیخ بوشـهر قـرار داشـت ( .)Wellested, 1840: 132البتـه ابـن بدان معنی نیسـت که بوشـهر از
سـمت دریـا در معـرض حملـه قرار نداشـت؛ به طـور مثـال در سـال 1773م 1187 /ه امام مسـقط،
احمـد بوسـعیدی ،کشـتیهایی را بـه سـوی بوشـهر فرسـتاد و مدتـی آنجـا را محاصـره کـرد ،اما
نتوانسـت کاری از پیش ببرد و عقبنشـینی کرد ( .)Miles, 1966: 271این حمالت کمتر بوشـهر
را تهدیـد میکـرد و نمیتوانسـت حیات سیاسـی اقتصـادی آن را با مشـکل مواجه سـازد .حمالت
از طریـق خشـکی ،خطرناکتـر و درازمدتتـر بـود .رقبایـی کـه از سـمت شـمال بـدان جـا حمله
میکردنـد ایـن توانایـی را داشـتند کـه نیروهای زیـادی را گرد آورنـد؛ از این رو اسـت که میبینیم
یکـی از اولویتهـای اصلی حکام بوشـهر ،سـاخت دیواری در سـمت شـمال شـهر بود .بـه ویژه اگر
توجـه کنیـم کـه در مناطق پسکرانهای آن ،دشـمنان قوی و همیشـگی حضور داشـتند.
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4ـ سابقهی تاریخی بوشهر
بـا وجـود آن کـه منطقـهی اطـراف بوشـهر دارای تاریخـی بلند مـدت و طوالنی اسـت ،اما
از خـود بوشـهر تـا پیـش از دهـهی 1730م1140/ه اطالعـات چندانـی در دسـت نیسـت و تنها
زمانـی که نادرشـاه در سـال 1734م1146/ه بوشـهر را به عنـوان یکی از پایگاههـای دریایی برای
نـاوگان تحـت فرمانـش در خلیجفـارس برگزیـد ،تاریـخ رسـمیتر ایـن شـهر بـه صورتـی قابل
درک درآمـد (گرومـون)45 :1378 ،؛ از ایـن رو اسـت که کرزن آن را شـهر بیتاریـخ مینامد (کرزن،
 .)282 :1380فسـایی نیـز مینویسـد« :ببایـد دانسـت کـه بندر بوشـهر از شـهرهای نـو و تازهی
بلاد فـارس اسـت( ».فسـایی .)1321 :1382 ،بـا ایـن حـال تردیـدی نیسـت کـه در نزدیکـی آن،
شـهرها و روسـتاهایی بودنـد که وظیفـهی ارتباط نواحـی پسکرانهای با خلیجفـارس را برعهده
داشـتند کـه مهمترین آنها ریشـهر بـود (روملـو .)1277 :1384 ،همیلتون جزء آخرین کسـانی بود
کـه آن شـهر را در دورهی صفویـه دیدهاسـت .او آن را چنیـن توصیـف میکند :شـهری دریایی
اسـت کـه در جزیـرهای واقـع شـده کـه از طریق دریا و خشـکی از تجـارت پر رونقـی برخوردار
اسـت )Hamilton, 1727: 577( .مرعشـی مینویسـد که ریشهر محل اسـتقرار حاکم دشتستان
بـود کـه در حملـهی عمانیهـا به بحریـن (1128ه) ،بـه یاری حاکـم آن جزیره رفـت و نیروهای
عمانی را شکسـت داد (مرعشـی.)37 :1362 ،
محمدلطیفخـان ،اولیـن قپـودان نـاوگان نادرشـاه ،در هفتـم ژانویـه 1735م 12/شـعبان
1147ه بـه منظـور فراهـم سـاختن مقدمات ایجـاد کارگاه کشتیسـازی و حملـهی دریایی به
بصـره ،رهسـپار ریشـهر شـد .او قلعـهی قدیمی ریشـهر را که مربوط بـه سـدههای میانه بود،
تعمیـر کـرد و آن را «بندرنادریـه» نامیـد (فلـور50 :1389 ،؛  .)Floor, 1987: 39در اینجـا هیـچ
اشـارهای بـه ایـن مسـأله نشدهاسـت کـه محمدلطیفخـان شـهر جدیـدی را بنا کرده باشـد.
فسـایی بـه صراحـت ،سـاخت آن را بـه شـیخ ناصرخان ،ناخداباشـی کشـتیهای نادرشـاهی
در دریـای فـارس ،نسـبت میدهـد و بنـای آن را سـال 1150ه میدانـد (فسـایی.)1321 :1382 ،
خورموجـی نیـز شـیخناصر را بانی و صاحب اختیار بوشـهر میداند .او برخالف فسـایی ،سـال
سـاخت آن را بیـان نمیکنـد .از محتـوای گفتـار او چنیـن برمیآیـد که بوشـهر پیـش از آن
وجـود داشـت و او بیشـتر مشـوق و رونقدهنـدهی آن بـود (خورموجـی .)63 :1380 ،همجـواری
بوشـهر بـا اهـداف نظامـی در سـمت غـرب خلیجفـارس و نیـز وجـود منابـع غنـی غلات در
مناطـق پسکرانـهای آن ،توجیهگـر ایـن گزینـش بـود .از دیـد فلـور ،بوشـهر جـدا از اینکـه
یـک پایـگاه دریایـی بـود ،منطقـهای مهم بـرای تـدارک غـذا و تهیهی سـایر لـوازم موردنیاز
بـرای حملـه بـه بصره و مسـقط به شـمار میرفـت (فلـور .)49 :1389 ،بـه نظر میرسـد که این
دیـدگاه فلـور چنـدان درسـت نباشـد .بایـد گفت کـه نادر تنهـا یـک کارگاه کشتیسـازی به
وجـود نیـاورد؛ علاوه بـر آن ،او در بندرکنـگ و حتـی گفته میشـود که در الفـت نیز چنین
کارگاههایـی تأسـیس کـرد (قاسـمی .)27 :1383 ،در واقـع ،بوشـهر هـم کارکـرد تجـاری و هـم
کارکـرد نظامـی داشـت؛ از نظـر نظامی بـرای ایجـاد امنیت مناطـق غربی خلیجفـارس از آن
اسـتفاده میشـد و از جهـت تجـاری ،بـرای رقابت با بصره و تغییر مسـیر کشـتیها به سـمت
بنـادر ایـران .اگرچـه گرمـون عقیـده دارد که ایجاد بوشـهر برای انتقـال مرکز امـور اقتصادی
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5ـ برآمدن خاندان مذکور در بوشهر
در ابتـدای قـرن 18م12/ه ،شـیخ رحمـه از خانـدان مذکـور بـر ریشـهر حکومـت میکـرد.
ولسـتید ،اصـل شـیوخ بوشـهر را از اعـراب سـاکن ابوظبـی میدانـد کـه بـه ایـن مناطـق کوچ
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خلیجفـارس بـه سـمت مناطق غربیتر آن بودهاسـت (گرمـون ،)48 :1378 ،هیچ سـند و مدرکی
در دسـت نیسـت کـه بتواند ایـن ادعا را تأییـد کند .بلکه برعکـس ،حضور نماینـدگان ویژهی
حکمـران فـارس در بندرعبـاس بیانگـر توجـه مخصـوص شـیراز بـه ایـن بنـدر بود .از سـوی
دیگـر ،بندرعبـاس ورودی سـنتی کاال بـه مناطق شـرقی و شـمال شـرقی ایران بـود و از نظر
مسـافت و هزینـه ،بوشـهر نمیتوانسـت بـرای ایـن کار بندر مناسـبی باشـد .همـان گونه که
فلـور نشـان دادهاسـت ،حکمرانان ریشـهر (و بعـدا ً بوشـهر) از دورهی صفویه تلاش میکردند
تـا آن جـا را بـه یکـی از بنـادر مهم تجـاری خلیجفارس تبدیـل کنند .در این زمینـه ،حتی از
پرتغالیـان نیـز دعـوت کردند تا بوشـهر را بـه جای بندرکنـگ برگزینند .ایـن تالشها چندان
نتیجهبخـش نبـود و ریشـهر نتوانسـت جایـگاه مهمـی در تجـارت خلیجفارس به دسـت آورد
(فلـور .)40 :1389 ،در دورهی افشـاریه ،نادرشـاه بـا تقویـت بوشـهر درصـدد برآمـد تـا آن را در
برابـر بصـره علـم کنـد؛ بـه ویژه کـه تالشهـای گسـتردهی نیروهـای او بـرای تصـرف بصره
بـه شکسـت انجامیـده بـود .از سـوی دیگـر ،رونق بوشـهر میتوانسـت بـه تسـهیل ورود کاال
بـه مناطـق غربـی ایـران منجـر شـود و از ایـن طریـق بـه رقابت بـا بصره بپـردازد .ایـن نکته
زمانـی اهمیـت بیشـتری مییابد کـه دریابیم بـه دلیل نزدیکـی مناطق غربی ایـران به بصره،
سـاکنان آن بیشـترین نیازمندیهـای خـود را از آنجـا تأمیـن میکردند.
از ســوی دیگــر ،ایجــاد ثبــات و امنیــت در مناطــق شــرقی خلیجفــارس بــر عهــدهی
نیروهــای بندرعبــاس بــود؛ از ایــن رو مقــر فرماندهــی حمالتــی کــه بــه جلفــار ،عمــان و
کرانههــای ســند صــورت میگرفــت ،در بندرعبــاس قــرار داشــت .مــواد غذایــی و تــدارکات
آن نیــز از بندرعبــاس و نواحــی پسکران ـهای آن تأمیــن میشــد .منابــع بــه بــروز قحطــی
در بندرعبــاس اشــاره میکنــد کــه در نتیجــهی مصــادرهی مــواد غذایــی بــرای تــدارک
حملــه بــه عمــان در آن شــهر رخ داده بــود (فلــور .)122 :1368 ،اگرچــه گاهــی نیروهایــی از
بوشــهر نیــز اعــزام میشــدند ،بــار اصلــی ایــن گونــه عملیــات بــر دوش بندرعبــاس بــود.
گرمون ،تاریخ بوشهر در قرن 18م12 /ه را به چهار دورهی مجزا تقسیم میکند:
الــف) دهـهی 17301740م1140-1150/ه ،ظهــور آل مذکــور و رشــد و توســعهی بوشــهر
بــه عنــوان یــک بنــدر تجــاری .در ایــن مرحلــه ،آل مذکــور توانســت وظایــف «حاکــم» و
«شــاهبندر» را در هــم ادغــام کنــد و آن را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ب) 1751-1768م1164-1182/ه ،گســترش نمایــان تجــاری اقتصــادی بوشــهر و اســتحکام امــور
سیاســی آن.
ج) 1769-1782م1182-1196 /ه ،تســلط بــر ناحیــهی مرکــزی خلیجفــارس بــر اســاس
اتحــاد کامــل دودمــان زندیــه بــا آل مذکــور.
د) 1783-1796م1196-1210/ه ،آغــاز کاهــش قلمــرو حکومتــی و فروپاشــی اتحــاد بــا
زندیــه (گرومــون.)46 :1378 ،
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کردهانـد .او مینویسـد :همـهی مـردم بر اثـر ازدواج بـا ایرانیان ،فرهنـگ ایرانـی را پذیرفتهاند،
امـا شـیخ آنهـا هنـوز بـر همـان عربـی بـودن خـود تأکیـد مـیورزد و سـنن گذشـته را حفظ
میکنـد ( .)Wellested, 1840: 133نیبـور ،آنهـا را ترکیبـی از اعـراب ماهیگیـر سـاکن عمـان
میدانـد کـه بـه سـواحل ایـران مهاجـرت کردهانـد ( .)Niebuhr,1972: 145شـیخ رحمـه در
عیـن حـال بـه تجـارت نیـز میپرداخـت و مالک یک کشـتی تجـاری بود کـه با بصره و سـایر
بنـادر داد و سـتد میکـرد (فلـور .)45 :1389 ،گرمـون نشـان دادهاسـت کـه این داد و سـتدها به
صـورت محلـی بـود و رفـت و آمـد کشـتیها ،تنها به تـردد بین بنـادر کوچک اطـراف منحصر
میشـد (گرومـون .)20 :1378 ،بـا انتخـاب بوشـهر بـه عنوان پایـگاه دریایی ایـران در بخش غربی
خلیجفـارس ،محمدلطیفخـان تلاش کـرد شـرکتهای اروپایـی را تشـویق کند تا در بوشـهر
شـعبهای دایـر کننـد .او کـه علاوه بـر منصب قپودانباشـی ،حاکـم دشتسـتان نیز بـود (نوایی،
 )458 :1368از حمایـت نادرشـاه و محمدتقیخـان ،بیگلبریگـی فـارس نیز برخوردار بـود .از دید
فلـور ،علـت ایـن کار آن بـود «کـه بتوانـد از حضـور هلندیهـا در ایـن بنـدر ،بـه دانـش فنـی
راجـع بـه کشتیسـازی و نیز ضروریات دریایی از جمله کشـتی دسـت یابد( ».فلـور.)51 :1389 ،
در کنـار آن میتـوان بدیـن نکتـه نیز اشـاره کـرد که یکـی از وظایف قپودانباشـی ،تشـویق و
گسـترش تجـارت بـود .محمدلطیفخـان قصـد داشـت بدین ترتیـب بوشـهر را در برابـر بصره
رونـق دهـد .از سـوی دیگـر ،نزدیکی بوشـهر بـه شـیراز آن شـهر را در موقعیت مناسـبی برای
ایـن کار قـرار داده بود.
بـرای اولیـن بار در سـال 1737م1150/ه ،هلندیان در بوشـهر مسـتقر شـدند (Floor, 2005:
 .)49تـا سـال 1747م1160/ه دفتـر بوشـهر تحـت نظـارت عالیـهی تجارتخانـهی هلندیـان در
بندرعبـاس قـرار داشـت .در این سـال باتاویـا تصمیم گرفت کـه مراکز بازرگانی بصره و بوشـهر
را از بندرعبـاس جـدا سـازد (فلـور1371 ،الـف .)180 :انگلیسـیها دیرتر از آنها در بوشـهر مسـتقر
شـدند .هـر چنـد برای اولین بـار در تاریـخ  27ژوئـن 1728م 9 /ذیقعده 1140ه ،منابع انگلیسـی
در گزارشهـای خـود بـه بوشـهر اشـاره میکننـد ،امـا یـک سـال بعـد از هلندیـان در سـال
1738م1151/ه نخسـتین کشـتی آنهـا بـا نام شـالوم وارد بوشـهر میشـود (گرومـون.)47 :1378 ،
دلیـل تأخیـر ورود آنهـا بـه بوشـهر بـا دو عامل زیـر در پیوند اسـت:
الف) انگلیسیها در خصوص فعالیت تجاری در بوشهر با دولت ایران قراردادی نبسته بودند.
ب) شــرکت هندشــرقی انگلیــس ،خطمشــی مشــخص و منســجمی در خصــوص
پرداخــت عــوارض از ســوی بازرگانــان خصوصــی انگلیــس کــه قــرار بــود در دیگــر بنــادر
خلیجفــارس فعالیــت کننــد نداشــت (همانجــا).
پـس از مـرگ نادرشـاه ،نظـارت دولـت مرکزی بـر کرانههای خلیجفـارس از بیـن رفت .این
مسـأله فرصتی برای شـیخ ناصر بوشـهری ،فرزند شـیخ رحمه و جانشـین او فراهم سـاخت تا
حکومـت بوشـهر را بـه صورت دو فاکتور به دسـت گیرد .به نظر میرسـد که خانـدان بومهیری
در اصـل عـرب سـنی بودنـد .شـیخناصر بـرای پیشـبرد اهدافـش و نزدیک شـدن بـه مقامهای
حکومتـی در فـارس ،تغییـر مذهب داد و به تشـیع گراییـد .لوریمر ،این واقعه را بـه دورهی نادر
نسـبت میدهـد ( .)Lorimer, 1915: 120بـا توجـه بـه اینکـه نادرشـاه به گرایشهـای مذهبی
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6ـ تبدیل بوشهر به مهمترین کانون تجاری ایران در خلیجفارس
بـروز و ظهـور و گسـترش ناامنیهـا و درگیریهـا در بندرعبـاس و نواحـی پسکرانـهای
آن و افزایـش اخاذیهـای نصیرخـان و مالعلـی شـاه ،سـبب شـد تـا انگلیسـیها بـه دنبـال
بنـدر جایگزیـن بـرای خـود باشـند ( .)Saldanha, 1986: 99یـک تاجر زمانی که میخواسـت
بنـدر یـا مسـیری را بـرای تجـارت خـود برگزینـد ،عواملـی را مد نظر داشـت .چنـان چه این
عوامـل و زمینههـا موجـود بـود ،آن نقطه میتوانسـت از نظر تجاری به شـکوفایی برسـد .این
زمینههـا را میتـوان چنیـن برشـمرد:
الــف) هزینـهی ایمنــی (عــوارض گمرکــی) در بنــدر :بــا توجــه بــه اینکــه تعرفهی یکســان و
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افـراد چنـدان اهمیـت نمـیداد ،بعیـد بـه نظـر میرسـید که ناصـر برای جلـب توجه نادرشـاه
ایـن کار را انجـام داده باشـد .او پیـش از هـر اقدامـی مجبـور بـود قدرتش را در بوشـهر تحکیم
بخشـد .اول میبایسـت بر ناوگان شـاهی مسـلط شـود .در زمان حیات نادرشـاه ،دریاسـاالران
او همگـی از اعضـای کادر نظامیـش بودنـد .گزارشهـای هلندیـان نشـان میدهـد کـه پس از
مـرگ نادرشـاه ،مواجـب و هزینههـای نـاوگان دیگر پرداخت نشـد .این مسـأله ،زمینـه را برای
شـیخناصر فراهـم سـاخت و بـا پرداخت پول موفق شـد آن را تصرف کنـد (فلـور1371 ،ب.)182 :
تصـرف نـاوگان شـاهی در بوشـهر ،قـدرت او را افزایـش داد (خورموجـی)63 :1380 ،؛ بـه گونهای
کـه توانسـت بـا کمک رقیب دیرینـهاش ،میرناصـر بندرریگـی ،در سـال 1752م1165 /ه بحرین
را تصـرف کنـد (فلـور .)10:1389 ،در کنـار آن ،تصاحب منصب شـاهبندری نیز میتوانسـت برای
او بسـیار راهگشـا باشـد .چنیـن بـر میآید کـه از ابتدای ایجاد بوشـهر ،شـاهبندر نیـز در آن جا
مقیـم بودهاسـت .گزارشـی در دسـت اسـت که نشـان میدهـد حتی پیـش از آن ،برخـی بنادر
آن ناحیـه نیـز دارای شـاهبندر بودهانـد (کاره .)123 :1378 ،در سـال 1737م1150/ه میـرزا مهدی،
شـاهبندر معـروف بوشـهر بـود (فلـور .)61 :1389 ،در همان سـال ،فـرد دیگری به نـام حاج علی
بـه ایـن مقـام منصـوب شـد که رابطـهی او با شـیخناصر چنـدان دوسـتانه نبـود (همانجـا) .در
سـال 1748م1160/ه ،یـک ارمنـی بـه نـام کـوگا مالش شـاهبندر بـود .موقعیت مالش با سـقوط
علـی بیـگ ،رئیـس او در بندرعبـاس ،با خطر روبرو شـد و او را از نظر سیاسـی منزوی سـاخت.
ایـن مسـأله بـه شـیخناصر فرصت داد تـا او را تحت فشـار قرار دهد و پس از کشـمکش بسـیار
و غـارت خانـهی او ،خـود را رسـماً شـاهبندر بوشـهر اعالم کنـد (گرومـون .)52 :1378 ،در پاسـخ
بـه ایـن سـؤال گرمـون که آیا ایـن اقدام شـیخناصر کاری خودسـرانه بـوده ،یا اینکه به دسـتور
یکـی از گروههـای معـارض در فلات ایـران انجـام شدهاسـت ،بایـد گفـت کـه در ایـن دوره
بیثباتـی سیاسـی آن چنـان گسـترده و فراگیـر بود کـه مدعیان قـدرت در ایران مرکـزی ،این
توانایـی را نداشـتند تـا کسـی را عـزل و نصـب کنند .بلکـه آنها تنها بـه تأیید حکومـت افرادی
کـه اطاعـت ظاهـری مینمودند ،خرسـند بودنـد .از این رو بعید به نظر میرسـد که شـیخناصر
ایـن عمـل را بـه فرمـان یا دسـتور کسـی انجام داده باشـد .از سـوی دیگر همان گونـه که خود
گرومـون نیـز اشـاره میکند ،پیروزی شـاهرخ که ناصر خـود را حکمران منصوب او میدانسـت
بـه افزایـش قـدرت او منجـر شـد؛ چنان که وقتی شـاه اسـماعیل سـوم سـه نفـر را به بوشـهر
گسـیل کـرد تـا مالیـات را از شـیخ مطالبه کنند ،شـیخ ناصـر آنها را بازداشـت کـرد (همانجا).

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 17پاییز و زمستان 98

87

] [ Downloaded from rdch.ir on 2022-09-28

یکنواختــی بــرای دریافــت عــوارض گمرکــی وجــود نداشــت ،شــیوخ محلی بنــادر میتوانســتند
بیشــترین عــوارض ممکــن را مطالبــه کننــد .در ضمــن همیشــه ایــن امــکان نیــز وجــود داشــت
کــه حــکام محلــی بتواننــد عــوارض گمرکــی را آن قــدر بــاال ببرنــد کــه تجــار مجبــور شــوند به
بنــادر دیگــر بروند.
ب) نیاز یک منطقهی بخصوص داخلی به یک بندر و نیز مجاورت جغرافیایی با یک بندر
ج) امنیــت جــادهای و روابــط قبیلــهای در پسکرانههــا :ایجــاد نظــم و امنیــت در
مناطــق وســیعی از جنــوب ایــران توســط قبایــل مختلفــی انجــام میشــد و جــدا از احتیــاج
بــه کاالهــای وارداتــی و صادراتــی در منطق ـهای بخصــوص ،روابــط قبیل ـهای میتوانســت
مانــع اســتفاده از نزدیکتریــن مســیر بــه یــک بنــدر شــود.
د) نفــوذ سیاســی و نظامــی حکمــران محــل :حکمــران محــل بــا اســتفاده از نیــروی
نظامــی و ظرافتهــای سیاســی میتوانســت جریــان تجــارت را از یــک بنــدر منحــرف کنــد
و مســیر آن را بــه قلمــرو خــود بکشــاند.
هـــ) اوضــاع کلــی سیاســی در یــک بنــدر معیــن :شــورشهای سیاســی طوالنــی و وقــوع
خیزشهــای انقالبــی میتوانســت بــه طــرزی نامطلــوب بــر رونــد تجــارت تأثیــر بگــذارد
(گرومــون.)25 :1378 ،
در ایــن زمــان هــر چــه بندرعبــاس از ویژگیهــا بــه دور بــود ،بوشــهر از آنهــا برخــوردار
بــود .انگلیس ـیها کــه شــاهد کاهــش تجــارت و عــدم اقبــال تجــار بــه بندرعبــاس بودنــد،
بــرای حفــظ تجــارت خــود در پــی یافتــن جایگزینــی بــرای آن برآمدنــد .آنهــا بــرای آن کــه
در آینــده بــا مشــکالتی روبــرو نشــوند کــه در بندرعبــاس بــا آن مواجــه بودنــد ،معیارهایــی
را مــد نظــر قــرار دادنــد .بــر ایــن اســاس ،انگلیسـیها معیارهــای زیــر را بــرای بنــدر مــورد
نظــر خــود اعــام کردنــد:
1ـ امنیت کاالها و اموال انگلیسیها ،حفظ و از اخاذی از آنها جلوگیری شود.
2ـ تجاری که بدان جا میآیند از امنیت کامل برخوردار شوند.
3ـ عوارض گمرکی آن پایین باشد (.)Saldanha, 1986: 76
آنهــا در ابتــدا درصــدد برآمدنــد یکــی از جزایــر خلیجفــارس را بــه عنــوان پایگاهــی
بــرای مرکــز تجــاری خــود برگزیننــد .از نظــر آنهــا ،ایــن جزیــره میبایســت دارای ایــن
ویژگیهــا باشــد:
1ـ دارای آب و مواد غذایی باشد.
2ـ ساکنان آن حاضر به واگذاری زمین باشند.
3ـ ساکنان آن حاضر به دفاع از جزیره در برابر حملهی رقیبان باشند (.)ibid: 73
بیتردیــد الگــوی تصــرف جزیــرهای در خلیجفــارس برگرفتــه از اقــدام هلندیــان در آن جــا
بــود ،امــا بــا توجــه بــه وضعیــت هلندیــان در جزیــرهی خــارک آنهــا ترجیــح میدادنــد کــه ایــن
جزیــره مســتقل باشــد و از حاکــم مســتقر در ســرزمینهای اصلــی ایــران تبعیــت نکنــد.
آنهــا پــس از بررســی گزینههــای موجــود ،ســرانجام بوشــهر را برگزیدنــد .از نظــر
انگلیســیها ،مزایــای آن بنــدر عبــارت بــود از:
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1ـ بیشتر تجار داخلی در آن زمان به بوشهر میرفتند.
2ـ آزادی بیشتری برای خرید و فروش یا صادرات کاالهایشان وجود داشت.
3ـ شخصیت فوقالعادهی حاکم بوشهر که بسیار رغبت داشت تا تجار در آنجا ساکن شوند.
4ـ امنیـت در بوشـهر بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی آن؛ چرا که سـه سـمت شـهر را آب
فـرا گرفتـه بـود و سـمت دیگر به وسـیلهی حصـاری محافظـت میشـد (.)ibid: 152
علاوه بـر ایـن ،آنجـا تنهـا بنـدر ایـران در خلیجفـارس بـود کـه با بصـره تجـارت زمینی
خ ناصـر به حاکم بمبئـی و دعوت از انگلیسـیها
داشـت (همـان .)154 :در کنـار آن ،نامـهی شـی 
بـرای تأسـیس تجارتخانـه در بوشـهر ،باعـث شـد تـا انگلیسـیها توجـه ویـژهای بدان داشـته
باشـند (همان .)153 :انگلیسـیها با شـیخناصر وارد مذاکره شـدند ،اما این مذاکرات به شکسـت
انجامیـد و دو طـرف بـه توافق نرسـیدند .دلیل اصلی شکسـت آن بـود که دو طرف نتوانسـتند
در خصـوص عـوارض صـادرات و واردات بـه توافقـی دسـت یابنـد (همـان .)95 :بـه دنبـال آن
انگلیسـیها درصـدد برآمدند تا با میرحسـین ،حاکـم بندرریگ ،به مذاکره بپردازند .میرحسـین
پـس از قتـل میر ناصر ،حاکم پیشـین بندرریگ ،توسـط پسـرش میـر مهنا حکومـت این بندر
را بـه دسـت گرفتـه بود (غفـاری .)274 :1369 ،در طی مذاکرات ،میرحسـین کـه روابط نزدیکی با
کریمخـان داشـت بـه شـیراز فراخوانده شـد و مدتـی این توافـق به تأخیـر افتاد.
در طـی ایـن مـدت انگلیسـیها بـار دیگر درصـدد برآمدنـد به بوشـهر بروند؛ امـا دریافت
فرمانـی از سـوی کریمخـان کـه بـه وسـیلهی میرحسـین بـه انگلیسـیها داده شـد مانـع از
ایـن کار شـد .در ایـن رقـم به انگلیسـیها اجازه داده شـد تـا در بندرریگ تجارتخانـهای دایر
سـازند .از نظـر انگلیسـیها ایـن توافقنامـه نمیتوانسـت خواسـتههای آنهـا را برآورده سـازد
و چنـدان بـدان امیـدی نبسـتند ( .)Saldanha, 1986: 95-96بـا این حال ،آنها نمیتوانسـتند
در ایـن مـورد تعلـل زیـادی به خـرج دهند .فرانسـویها با ایجاد یـک دفتر تجـاری در بصره،
فعالیـت تجـاری خـود را گسـترش میدادنـد .آنهـا از آنجـا کاالهـای خـود را بـه ایـران وارد
میکردنـد و بدیـن ترتیـب ایـن خطـر وجـود داشـت کـه بتواننـد بازارهـای ایـران را قبضـه
کننـد ( .)Lorimer, 1915: 139از سـوی دیگـر ،اسـتقرار کارملیتها از سـال 1750م1163/ه در
بوشـهر کـه رهبـری آنهـا را یـک راهـب فرانسـوی بـر عهـده داشـت (واداال ،)22 :1364 ،بر این
نگرانـی میافـزود .صومعـهی بوشـهر زیـر نظـر مرکـز بصره بـود کـه مهمترین مرکـز تجاری
فرانسـویان در آن جا قرار داشـت .سـرانجام انگلیسیها در سـال 1763م1176 /ه طی قراردادی
در بوشـهر مسـتقر شـدند و توانسـتند تجـارت آنجـا را بـه طـور انحصاری در دسـت بگیرند
(ویلسـون.)209 :1348 ،
بیتردیــد رشــد بوشــهر ،مدیــون آل مذکــور خانــدان حاکــم بــر آن و سیاســتهای
تجــاری آنــان بــود (آقاجــری و رجایــی .)83 :1386 ،بــا ایــن حــال رخدادهایــی کــه در دیگــر
مناطــق رخ داد ،بــه ایــن رونــد بســیار کمــک کــرد .ایــن عوامــل عبــارت بودنــد از:
الف) ناآرامیها و سرکوب و تعدی دولتی در اواخر دههی 1740م1750/ه در بصره
ب) عــوارض گمرکــی ســنگین در بندرعبــاس کــه موجــب شــد تــا بازرگانــان مســیر
فعالیتهایشــان را بــه بنــدری بــا تعرفــهی کمتــر تغییــر دهنــد.
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ج) اغتشــاش و ناآرامــی در منطقــهای کــه از بنــدر کنــگان تــا بندرعبــاس را در
برمیگرفــت و از حــدود ســال 1750م1764/ه شــروع شــد (گرومــون.)49 :1378 ،
شـیخناصر که خود در تجارت دسـت داشـت ،با ایجاد زمینههای الزم توانسـت بوشـهر را
از یـک روسـتای ماهیگیـری بـه بندری بینالمللی تبدیل سـازد .رشـد بوشـهر بـر بندرعباس
و نواحـی پسکرانـهای آن تأثیـر مسـتقیمی بر جـای نهـاد و زمینههای تضعیـف آن را فراهم
کـرد؛ از ایـن رو اسـت کـه میبینیـم نصیرخـان الری و مالعلیشـاه درصـدد بودنـد مانـع از
رشـد بوشـهر شـوند .آنها با تحریک و حمایت از خوانین محلی و دخالت در امور دشتسـتان،
قصـد داشـتند زمینههـای ناامنـی و ناآرامـی را در آن منطقـه بـه وجـود آوردنـد .از سـوی
دیگـر ،رونـق بوشـهر بـه درآمدزایـی خوانیـن پسکرانـهای بوشـهر منجـر شـد .ایـن مناطـق
کـه از کشـاورزی نسـبتاً خوبـی برخـوردار بـود ( ،)Waring, 1807: 17بـا اسـتفاده از بوشـهر
میتوانسـتند محصـوالت خـود را صـادر و نیازمندیهـای خـود را تأمیـن کننـد .در کنار آن،
عبـور و مـرور کاروانهـای تجـاری میتوانسـت درآمدهـای نسـبتاً ثابـت و پر سـودی را برای
آنهـا بـه ارمغـان بیـاورد .از ایـن رو اسـت کـه میبینیم آنهـا در هنـگام درگیـری کریمخان و
نصیرخـان ،مخالـف هـر نـوع سـازش و توافق صلحی بیـن طرفین بودنـد و کریمخـان را وادار
میکردنـد تـا نصیرخـان را بـه طـور کامـل شکسـت دهـد و او را خلع کنـد .با این حـال این
مانـع از آن نبـود کـه بیـن خوانیـن بوشـهر و نواحـی پسکرانـهای آن ،اختلاف و درگیـری
رخ ندهـد .اختالفـات ،درگیریهـا و رقابـت بیـن بوشـهر و ایـن خوانین بر سـر کسـب منافع
تجـاری آن ،چنـان آشـکار و عمیـق بـود کـه بـه یـک سـنت تبدیـل شـده بـود .در نواحـی
پسکرانـهای نیـز آنهـا بـه کـرات در معـرض خطر حملـهی دشـتیها قرار داشـتند.
آل مذکــور بــا شــیراز روابــط پــر فــراز و نشــیبی داشــتند .بــه نظــر میرســد یکــی
از عواملــی کــه باعــث شــد کریمخــان بوشــهر را بــر بندرعبــاس ترجیــح دهــد ،نزدیکــی
آن بــه شــیراز و ارتبــاط مســتقیم بــا آن بــود؛ چــرا کــه بیــن بندرعبــاس و شــیراز ،شــهر
الرســتان قــرار داشــت کــه نصیرخــان مهمتریــن رقیــب کریمخــان در فــارس بــر آن
حکومــت میکــرد .از ســوی دیگــر همــان گونــه کــه بعدهــا مشــخص شــد ،حــکام نواحــی
اطــراف بندرعبــاس چنــدان تمایلــی بــه اتحــاد بــا کریمخــان و اطاعــت از او نداشــتند و بــه
طــرق مختلــف در تــاش بودنــد ،خــود را از زیــر ســلطهی او رهایــی بخشــند؛ حتــی زمانــی
کــه کریمخــان موفــق شــد حکومــت خــود را در شــیراز تثبیــت کنــد (موســویاصفهانی،
 .)175 :1363آنچــه کــه کریمخــان و شــیخناصر را بــه یکدیگــر نزدیــک ســاخت ،نیازهــای
دو ســویه بــود .کریمخــان بــه نیروهــای متحــد ،مــواد غذایــی و درآمدهــای مالیاتــی نیــاز
داشــت کــه تمامــی آنهــا را فــردی ماننــد شــیخناصر میتوانســت تأمیــن کنــد .او همچنیــن
بــه بنــدری احتیــاج داشــت کــه بتواند از طریــق آن کاالهای اساســی خــود را به دســت آورد.
از طــرف دیگــر ،شــیخ ناصــر نیــز مجبــور بــود حمایــت کریمخــان را کســب کنــد؛ بــرای
نمونــه لشکرکشــی بــه بحریــن در صورتــی بــرای او ممکــن بــود کــه از نواحــی پسکرانـهای
آســوده خاطــر باشــد .از ســوی دیگــر ،حمایــت یــا فقــدان حمایــت کریمخــان میتوانســت
بــر امنیــت خــود بوشــهر نیــز اثــرات مســتقیم بــر جــای نهــد؛ همــان گونــه کــه حمــات
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نتیجهگیری
بــا بررســی منابــع و اســناد موجــود مشــخص شــد کــه دالیــل ایجــاد و رشــد بوشــهر را
میتــوان در دو امــر یافــت :ایجــاد امنیــت و رشــد تجــارت در مناطــق غربــی خلیجفــارس .ایــن
دالیــل خــود بــه بــه دو گــروه تقســیم میشــود :دالیــل درونــی و دالیــل برونــی .نادرشــاه پــس
از تثبیــت حکومــت خــود در ایــران درصــدد رونــق و تشــویق تجــارت در خلیجفــارس برآمــد.
ایــن امــر بــدون ایجــاد امنیــت در آن جــا میســر نمیشــد .اگرچــه بندرعبــاس مهمتریــن مرکــز
تجــاری ایــران در خلیجفــارس بــود ،بــه دلیــل بعــد مســافت از مناطــق غربــی نمیتوانســت
پاســخگوی نیازهــای آن منطقــه باشــد؛ از ایــن رو بــرای رقابــت بــا بصــره ،نادرشــاه بوشــهر را که
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میرمهنــا و کشــمکش مالیاتــی ســال 1767م1181/ه نشــان داد (گرومــون.)66 :1378 ،
سـرانجام اینکـه شـیخ ناصر صـرف نظر از نقش سیاسـیاش ،یک بـازرگان بـود .توانایی او
در ارسـال کاال بـه مناطـق داخلـی و فـروش آن به تجار داخلی در بوشـهر ،تا انـدازهی زیادی
بـه روابـط او با مقامات رسـمی در شـیراز بسـتگی داشـت و دوسـتی بـا خاندان زنـد نیز برای
امـور تجـاریاش بسـیار اساسـی و بـا اهمیت بـود (همانجا) .این همـان خوی تجـار گونهی او
بـود کـه وی را قـادر سـاخت بـا اسـتفاده از سـودهای حاصل از داد و سـتد با هند و مسـقط،
یـک نیـروی نظامی بـزرگ را نگهداری کنـد و در هنگام مـرگ دو میلیون روپیه 3000 ،شـتر
و  600قاطـر را بـرای جانشـین خـود بـه ارث بگـذارد (کـرزن283 :1380 ،؛ .)Waring, 1807: 7
بنابرایـن ،روابـط زندیـه آل مذکـور از نظـر ماهیت روابطی همسـاز و مکمـل یکدیگر بود.
هــرگاه اختالفــی بیــن بوشــهر و شــیراز رخ م ـیداد ،حمــات پسکران ـهای بــه بوشــهر
افزایــش مییافــت .در چنیــن مواقعــی کریمخــان خوانیــن دیگــر را بــر ضــد بوشــهر
تحریــک میکــرد و بــه حملــه وا میداشــت .ایــن حمــات بیانگــر نکتــهی دیگــری نیــز
بــود و آن ایــن بــود کــه کریمخــان نمیتوانســت یــا نمیخواســت خــود شــخصاً در ایــن
درگیریهــا نقشــی ایفــا کنــد .ایــن مســأله همچنیــن بیانگــر آن بــود کــه آل مذکــور بــدون
پشــتیبانی طایفههــای ســاکن در خشــکی ،بــه ســختی میتوانســت از موقعیــت سیاســی
خــود در بوشــهر دفــاع کنــد (گرومــون .)115 :1378 ،آنهــا ناگزیــر بودنــد هزینههــای گزافــی
را بــرای خریــد ایــن حمایــت بپردازنــد .زمانــی کــه آنهــا دیگــر قــادر بــه پرداخــت ایــن
هزینههــا نبودنــد ،حمــات شــیوخ پسکران ـهای افزایــش مییافــت و میتوانســت حیــات
سیاســی اقتصــادی بوشــهر را در معــرض خطــر قــرار دهــد (همــان.)128 :
در هــر حــال ،آل مذکــور در اوج قــدرت خــود توانســت بــر بحریــن ،بنــدر ریــگ ،گنــاوه،
دیلــم و بــا اقتــدار کمتــری بــر بنــادر جنوبــی تــا عســلویه اعمــال قــدرت کنــد .تالشهــای آنان
بــرای تســلط بــر شــهر خشــت چنــدان موفقیتآمیــز نبــود (همــان .)37 :ایــن شــاید بــه گونـهای
بیانگــر ماهیــت ســاخت سیاســی نظــام حاکــم بــر بوشــهر بــود .در خلیجفــارس شــیخناصر
پــس از مدتهــا جنــگ و درگیــری بــا اعــراب هولــه و مالعلیشــاه ،ســرانجام موفــق شــد بــا
کمــک رقیــب دیرین ـهی خــود میرناصــر ،حاکــم بندرریــگ ،بــر بحریــن مســلط شــود (همــان:
 .)56مدتــی بعــد بــه دلیــل رقابــت بیــن ایــن دو ،شــیخ ناصــر دســت رقیــب خــود را از بحریــن
کوتــاه کــرد .ایــن مســأله موجــب افزایــش رقابــت بیــن آنهــا شــد (همــان.)61 :
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منابع و مآخذ
آرونووا ،م .را و اشرفیان ،ک .ز ( ،)1356دولت نادرشاه افشار ،ترجمهی حمید امین ،تهران :شبگیر.
آقاجــری ،سیدهاشــم و رجایــی ،غالمعلــی (« ،)1386نقــش قبیلــهی آل مذکــور در خلیــج
فــارس در دورهی زندیــه» ،مجل ـهی علمــی پژوهشــی دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی
دانشــگاه اصفهــان ،دورهی دوم ،شــمارهی .77 -108 :48
اســترآبادى ،ميرزامهديخــان (،)1384 دره نــادره تاريــخ عصــر نادرشــاه ،تصحیــح ســيدجعفر
شــهيدى ،چــاپ ســوم ،تهــران :علمــى و فرهنگــى.
ج فارس ،ترجمهی علی رجبییزدی ،تهران :امیرکبیر.
امین ،عبداالمیر ( ،)1370منافع بریتانیا در خلی 
پــری ،جــان ( ،)1365کریمخــان زنــد ،ترجمــهی محمــد هلیســاکی ،تهــران :مجموعــه
ایرانشناســی فــراز.
حبيبــى ،حســن و وثوقــى ،محمدباقــر ( ،)1378بررســى تاريخــى ،سياســى و اجتماعــى اســناد
بندرعبــاس ،چــاپ اول ،تهــران :بنيــاد ايرانشناســى.
حزیــن ،محمدعلــی ( ،)1375تاریــخ و ســفرنامهی حزیــن ،بــه کوشــش علــی دوانــی ،تهــران:
مرکــز اســناد انقــاب اســامی.
خورموجــی ،محمدجعفــر بــن محمدعلــی ( ،)1380آثــار جعفــری ،تصحیــح احمــد شــعبانی،
شــیراز :بنیــاد فارسشناســی.
روملو ،حسن ( ،)1384احسن التواریخ ،به اهتمام عبدالحسین نوایی 3 ،جلد ،تهران :اساطیر.
شعبانی ،رضا ( ،)1373تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه2 ،جلد ،چاپ سوم ،تهران :قومس.
غفاریکاشــانی ،ابوالحســن ( ،)1369گلشــن مــراد ،بــه اهتمــام غالمرضــا طباطباییمجــد،
تهــران :زریــن.
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احتمــاالً یــک روســتای کوچکــی بیــش نبــود ،بــه عنــوان پایــگاه دریایــی خــود در بخــش غربی
خلیجفــارس برگزیــد و بــا تشــویق تجــار درصــدد رونــق آن برآمــد .پــس از مــرگ نادرشــاه،
نواحــی کرانــهای و پسکرانــهای بندرعبــاس در هــرج و مــرج کامــل فــرو رفــت؛ از ایــن رو،
تجــار دیگــر رغبتــی بــرای تجــارت در آنجــا نداشــتند .در کنــار آن ناامنــی و غــارت کاروانهــا،
رقابــت الر و شــیراز بــر ســر حکومــت در گرمســیر و نواحــی اطــراف بندرعبــاس و شــورش در
کرمــان مهمتریــن مرکــز تهی ـهی کــرک کــه اصلیتریــن کاالی صادراتــی از بندرعبــاس بــود
هرگونــه توجیــه اقتصــادی را بــرای حضــور انگلیسـیها کــه مهمتریــن طــرف تجــاری خارجــی
در منطقــه بودنــد ،از بیــن بــرد .ایــن مســأله موجــب افــول و رکــود کامــل تجــارت در بندرعباس
شــد .بوشــهر از ایــن فرصــت کمــال اســتفاده را بــرد و بــا تشــویق و دادن امتیــازات تجــاری بــه
اروپاییــان ،ایجــاد امنیــت و بــه ویــژه داشــتن حاکمــی تجارت پیشــه ،توانســت تجــار و بازرگانان
را بــدان ســمت جلــب کنــد .عــاوه بــر ایــن ،آنچــه تجــار را بــرای رفتــن بــه بوشــهر تشــویق
میکــرد ،نزدیکــی آن بــه شــیراز مرکــز دولــت زندیــه بــود کــه بدیــن طریــق آنهــا میتوانســتند
بــه راحتــی کاالهــای خــود را وارد و صــادر کننــد .بدیــن ترتیــب ،بوشــهر در کمتــر از ســه دهــه
بــه مهمتریــن کانــون تجــاری ایــران در خلیجفــارس تبدیــل شــد.
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فســایی ،حاجیمیرزاحسنحســینی ( ،)1382فارســنامهی ناصــری ،تصحیــح منصــور
رستگارفســایی2 ،جلــد ،چــاپ ســوم ،تهــران :امیرکبیــر.
فلــور ،ویلــم ( ،)1365برافتــادن صفویــان ،برآمــدن محمــود افغــان ،ترجمــهی ابوالقاســم
ســری ،تهــران :تــوس.
ــــــــ  ،)1367( .اشرف افغان در تختگاه اصفهان ،ترجمهی ابوالقاسم سری ،تهران :توس.
ــــــــ  ،)1368( .حکومت نادرشاه ،ترجمهی ابوالقاسم سری ،تهران :توس.
ـــــــــ 1371( .الــف) ،اختــاف تجــاری ایــران و هلنــد و بازرگانــی هلنــد در عصــر افشــاریان و
زندیــان ،ترجم ـهی ابوالقاســم ســری ،تهــران :تــوس.
ـــــــــ 1371( .ب) ،صنعتــی شــدن ایــران وشــورش شــیخ احمــد مدنــی ،ترجمهی ابوالقاســم
ســری ،تهــران :تــوس.
ــــــــ  ،)1389( .تاریخ بوشهر از صفویه تا زندیه ،ترجمهی حسن زنگنه 2 ،جلد ،بوشهر :شروع.
قاســمی ،ســلطانمحمد ( ،)1383دزدان دریایــی در خلیجفــارس «از افســانه تــا واقعیــت»،
ترجمــهی محمدباقــر وثوقــی ،تهــران :دســتان.
کاره ،بارتلمــی ( ،)1387ســفرنامهی آبــه کاره در ایــران ،ترجمـهی احمــد بازماندگانخمیــری،
تهــران :گلگشــت.
كــرزن ،جورجناتانيــل ( ،)1380ايــران و قضيــهی ايــران ،ترجمــهی غالمعلــى وحيــد
مازندرانــى2 ،جلــد ،چــاپ پنجــم ،تهــران :علمــی و فرهنگــی.
گرومــون ،اســتفانرای ( ،)1378چالــش بــرای قــدرت و ثــروت در جنــوب ایــران ،ترجم ـهی
حســن زنگنــه ،قــم :همســایه.
الكهــارت ،الرنــس ( ،)1383انقــراض سلســلهی صفويــه ،ترجمــهی اســماعيل دولتشــاهى،
چــاپ ســوم ،تهــران :علمــى و فرهنگــى.
التواريــخ ،تصحیــح عبــاس اقبــال

مرعشــیصفوی ،میرزامحمدخلیــل ( ،)1362مجمــع
آشــتيانى ،چــاپ اول ،تهــران :كتابخانــه طهــورى و ســنايى.
مســتوفیبافقی ،محمدمفیــد بــن محمــود ( ،)1390مختصــر مفیــد ،بــه کوشــش ایــرج افشــار،
چــاپ اول ،تهــران :دکتــر محمــود افشــار.
میــرزا رضیتبریــزی ،زینــت التواریــخ ،کتابخان ـهی مجلــس شــورای اســامی ،نســخه خطــی
شــمارهی .4998
ش ،چاپ اول ،تهران :زرين.
نوايى ،عبدالحسين ( ،)1368نادرشاه و بازماندگان 
واداال ،ر ( ،)1364خلیجفارس در عصر استعمار ،ترجمهی شفیع جوادی ،تهران :کتاب سحاب.
وثوقــی ،محمدباقــر ( ،)1389علــل و عوامــل جابهجایــی کانونهــای تجــاری در خلیجفــارس،
تهــران :پژوهشــگاه تاریــخ اســام.
ویلســون ،ســر آرنولــد تالبــوت ( ،)1348خلیجفــارس ،محمــد ســعیدی ،تهــران :بنــگاه
ترجمــه و نشــر کتــاب.
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Abstract
Bushehr is one of Iran’s most important trading centers in the Persian Gulf
prior to the developments in the new era, replacing Bandar Abbas following
its decline. The main question is why could a port with no clear historical
legacy be converted into Iran’s major trading center in the Persian Gulf?
The answer to this question lies in two sets of reasons: internal reasons (relative security, promotion of trade by Bushehr’s governor, and being close
to Shiraz) and external reasons (attempts made by Nader to create a trading
port which can compete with Basra, decline of Bandar Abbas, competition
between Shiraz and Larestan, and Iran’s market demands for textile). The
present paper aims to examine this issue by investigating the reasons for the
decline of Bandar Abbas and the rise of Bushehr.
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