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چکیده:

کرانه ها و نواحی پسکرانه ای شمالی خلیج فارس و دریای عمان در دوره
قاجاریه ،از مناطق برجستهه بازراتانی دریتایی بته شتمار متیرفتت بشت

عمده ای از ثروت خالص و ناخالص و سرمایة در اردش ایران و کاالها و

نیازمندی هتای خترد و کتکن ک تور از تهاپوهتای ت تار و شترکتهتای

داخلی و بین المللی در این سرحدات حاصل میشد پرس

نگارنتده ایتن

است که چرا با وجود قابلیتهای بالفعل و بالقوة جزایر و بنتادر جنتوو و

جنوو شرقی ایتران و ح تش شتگفت آور ثتروت تولیدشتده ،ایتن منتاطق
همچنان در محرومیت بته ستر متیبترده استت در فرجتا نگارنتده نهی ته
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میایرد که با وجود پی رفت کمّی و کیفی در میزان صتادرات و واردات
انواع کاال و رونق بازراانی دریایی ،م موعه عوامل منفیِ چند الیته متان

بهبود سطح معی ت و زندای مرد بومی منطقه شده است در حقیقت در

تناقض با باور عمومی ،نوعی پارادوکس و تضاد مابین شتهوفایی ت تاری

خلیج فارس و دریتای ع متان از یتس ستو و ت تدید فقتر و تنتزل کیفیتت

زندای ساکنان آن بهخوبی قابل م اهده میباشد پیرو این فرایند ،رشتد

و بالندای داخلی و رفاه اجهماعیِ مهناسب با جایگاه این منتاطقِ ارزشتمند

اقهصادی و سیاسی در فعل و انفعاالت جدید ایران و فرامنطقتهای ،حاصتل

نگردید

واژگان کلیدی :خلیج فارس و دریای عمتان ،عصتر قاجاریته ،کرانته و
پسکرانهها ،اقهصاد ،توسعهنیافهگی ،محرومیت

مقدمه

پس از انقکو فرانسه ،جنگهای ناپلئونی و بتهویتهه کنگتره ویتن در ستال  ، 1815اقهصتاد

حالت جهانی یافت پیامد کوتاهمدت این فراینتد ،رشتد و رونتق فزاینتده اقهصتاد دریتایی و
شهوفایی بنادر و جزایر در اروپا و مناطق ماوراءالبحار بود خلیج فارس و دریتای عمتان در
تهاپوهتتای ت تتاری ایتتن دوران نقتت

بستتیار مهمتتی را ایفتتا متتیکتترد متتابین ستتالهتتای

1261/ 1845ق و 1282/ 1865ق ،هزینه ت ارت دریایی از راه خلیج فارس پنج برابر شد و
به بی

از  600هزار لیره افزای

یافت با وجود توسعه ت تارت دریتایی در حتوزه استهرده

خلیج فارس و دریای عمان ،اثری از افزای

رفاه اجهماعی و محرومیتتزدایتی در جزایتر و

بنادر آن دیده نمیشود نگارنده با تهیه بتر منتاب اصتلی بتهویتهه م تاهدات عینتی ستیاحان
اروپایی ،ازارشهای اقهصادی مأموران خارجی و کنسولاریهای اروپاییِ مستهقر در ایتن
مناطق و مأموران رسمیِ اعزامیِ دولت قاجاریه ،سعی نموده است به سؤال ذیل پاسخ دهد:
ت علل و زمینههای توسعهنیافهگی اقهصادی و تداو محرومیت در کرانههای جنوبی ایران
در دوره قاجار کدا بود و این عوامل چگونه تأثیرات سوء خود را ن ان میدادند؟
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اهمیت اقهصادی و میزان ثروت جزایر و بنادر ایران در کرانههای خلیجفتارس و دریتای
عمان بر هیچکس پوشیده نیست و حهتی نیتاز بته بحتن و نوشتهار جدیتد نیتز نتدارد هتد
نگارنده آن است تا ن ان دهد چرا با وجود قابلیتهای بالفعل و بالقوه جزایر و بنادر جنتوو
و جنوو شرقی ایران و ح ش ثروت تولیدشده ،ایتن منتاطق همچنتان در محرومیتت بته ستر
میبردند باید توجه نمود که مابین ح شِ در اردشِ سرمایه ازا

و عملهرد ت ّار عمده و

صادرات و واردات اسهرده با زندای عامه مرد تفاوت وجود دارد از این ثتروت در دوره
قاجاریه نصیب اندکی به مرد منطقه میرسید یهی از م شصههای سفرنامهنویسان خارجی
عصر قاجاریه که از ملیتهای آمریهایی ،انگلیسی ،فرانستوی ،آلمتانی ،اتری تی ،ایهالیتایی،
روس و غیره بودند و در نهی ة این اونتااونی از میتزان حتبّ و بغتض و جهتتایتریهتای
سیاستتی آنتتان متتیکاهتتد ،توجتته بتته قابلیتتت و ثتتروت جنتتوو ایتتران و بکفاصتتله شتتگفهی از
محرومیت و عد رفاه اجهماعی فراایر آن و یا در حقیقت ،محرومیتت در عتین ثروتمنتدی
میباشد این مسئله در ازارشهای رسمی و غیررسمی م اهدهاران ایرانتی نیتز بته ووتو
دیده میشود
الف .بازرگانی جزایر و بنادر شمالی خلیج فارس در دوره قاجار

برپایه آمار و ارقا همگا با تحوالت جهانی ،ت ارت و بازراانی دریتایی خلتیج فتارس در
دوره قاجار نتوعی رشتد در واردات و صتادرات ،ح تش کتاال ،تنتوع متالاله تاره ،ارزش و
قیمت کاال و شرکتها ،افراد و ک ورهای درایر و ذینف در این فراینتد را ن تان متیدهتد
بوشهر از دوره سلطنت فهحعلی شاه ،بازار و مرکز مبادله عمتده انتواع کتاال در نیمتة شتمالی
خلتتیج فتتارس بتتود (زنگنتته ( ،)111-110 :1380،اوبینتتو( ،)121 :1367 ،اتتزارش هیئتتت
بازراانی هند بریهانیا )156-8 :1376 ،و بندر لنگه از بنادر عمتده و پررونتق عصتر قاجاریته،
فعالیتهای اسهرده ت اری را هدایت مینمتود (استهفان رای( ،)22-23 :1378 ،ستهاندی ،
( ، )259 :1383کرزن )491-2 :1367 ،براساس اتزارش هیئتت بازراتانی هنتد بریهانیتا در
سالهای  1904-5بندرعباس بههرین و مناسبترین موقعیت را در میان بنادر خلیج فتارس،
به اسهثنای اهواز که با دریا در ارتباط بود ،داشهه است این شهر محل ورود و خروج طبیعتی
کاالهای ت اری نه تنها در جنوو شرق ایران بلهه در تما منطقه وسی میتان هترات و یتزد،
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م هد و بمپور بتود (اتزارش هیئتت بازراتانی )105-6 :1376 ،در جنتوو شترقی ایتران و
سواحل دریای عمان نیز بندر چابهار به صورت تاریشی عمدهترین مرکز ت تارت محستوو
میشد متابین ستالهتای 1261/ 1845ق و 1282/ 1865ق ،ت تارت دریتایی از راه خلتیج
فارس از نظر قیمت پنج برابر شد و به بی

از  600هزار لیتره افتزای

یافتت بتا وجتود ایتن

تحوالت ،سطح زندای و رفاه ساکنان این خطه نسبت به ادوار اذشهه تنتزل یافتت و رونتق
بازراانی و افزای

اعداد و ارقا ت اری تأثیری بر بهبود حیات اجهماعی آنان نداشت

ب .عوامل مؤثر در توسعهنیافتگی اقتصادی ایاالت ساحلی
خلیج فارس و دریای عمان

 .1اجاره جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان به اتباع خارجی

مقارن با ت هیل سلسله قاجاریه ( 1209-1344ق) ،اعراو جنوو خلیج فارس با استهفاده از

عد تمرکز سیاسی و نظامی حاصل از دوران تعویض حهومتها در ایران ،حمکت خود را
به سرزمین های شمال تنگه هرمز ت دید نمودند سلطان بن احمد (حهومت1207-1219 :ق
 ) 1793-1804 /حهمران عمان با اعزا نیرویی به فرماندهی یوسف بن علی ،جزایر و بنادر
اواتر (اوادر) ،چابهار ،ق ش و هرمز را اشغال کترد او در ستال 1209ق  1794 /بتا انعقتاد
قراردادی با آغامحمد خان به مبلغ ساالنه  6000تومان ،بنتدرعباس و توابت آن شتامل ق تش،
هرمز ،هنگا  ،میناو و سواحل الرسهان را به اجاره خود درآورد متدت زمتان ایتن قترارداد
 75سال تعیین اردید و براساس آن تمامی اخهیارات و امهیازاتی خاندان بنیمعین ،کته پتی
از آن در این مناطق صاحب قدرت و نفوذ بودند ،بته آنتان نیتز تفتویض شتد (اقبتال:1328 ،
( ،)118سفارت جمهتوری استکمی ایتران( ،)155 :1381 ،اقبتال( ،)130-2 :1328 ،حستینی
فسائی ،1382 ،ج  ،2صص ( ،)806-7خورموجی( ،)164-8 ،1363 ،نیر نوری ،1347 ،ش 5
 )439-42:پدیده اجاره سترزمینهتای دریتایی جنتوو ،یهتی از مهتشتترین علتل وتعف و
نتتاتوانی حهمرانتتان ایتتران در دوره قاجاریتته متتیباشتتد ستتهوان پوتستتینگر ،انگلیستتی م تأمور
حهومت هندوسهان ،که با هد

تهیه ازارشی از اوواع دو ایالت بلوچسهان و سند -کته بتا

عنوان سفری به بلوچسهان و سند منه ر اردید -در سال  1810در کرمان حضور داشت بتا
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اشاره به اجاره سرزمینهای کرانهای ایران و استهیکی تضتعیفکننتده امامتان عمتان بتر ایتن
حدود ،متینویستد« :بنتدرعباس هنتوز متالاله تارههتای ختود را از طریتق مستقه بته بنتادر
هندوسهان و دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا صادر مینماید یس پاداان سترباز مهعلتق
به اما مسقه از آن بندر حراست و حفاظت مینماید شهر بسیار کثیتف و ستهنه آن اغلتب
بیمار و کوچههای آن تنگ و تاریس و در جاهایی به علت خرابی کوچههتا مستدود استت
در این ش

سال اخیر در عمران و آبادی این بندر به طور کلی غفلت و سهلانگتاری شتده

است بی هر سرزمینهای این ناحیه مهروک خالی از سهنه میباشتد» (امیتری- 312 :1369 ،
 )311در سال 1283/ 1866ق صید سالش در عمان و مستقه بته حهومتت دستت یافتت او
مبالغ ازافی بر عوارض و مالیات امرکی و راهتداری بنتدرعباس و توابت آن اوتافه کترد
ف ار طاقتفرسای این عوارض سبب اسهمداد مرد منطقه از مصطفی خان حتاکش بستهس و
عریضهنویسی به فرمانفرمای فارس و در نهایت ناصرالدین شاه اردید (بنیعباسیان بستههی،
« )251-253 :1339یاغیاتری و بتیعتدالهی» امامتان عمتان ،بتهویتهه پتس از تتکشهتای
ناصرالدین شاه برای اعاده حاکمیت ایران بر این مناطق ،به اوج خود رستید (سترابی:1344 ،
 )104در مقابلِ توسعه فقر و ای تاد عقتبمانتدای شتدید ،امامتان عمتان و مستقه «ثروتتی
عظیش» را از سرحدات جنوو ایتران بته دستت متیآوردنتد (هتدایت ،1339،ج،)8617 : 10
(سپهر ،1377 ،ج )1236 :3برخی از مهشترین معادن این مناطق از جمله معتادن اتوارد در
محدوه بندر خمیر ،بندرعباس و مینتاو در اخهیتار آنتان قترار داشتت (مارکتا )91: 1367،
اجاره سرزمینهای جنوبی ،تدری اً بافت فرهنگی و مذهبی این منتاطق را تحتت تتأثیر قترار
داد ،چنانکه باعن اسهرش تفهرات وهابیاری و تعدی بر بومیان شیعه اردید بندر لنگته
که دارای  400خانوار شیعه بود ،شدیداً از این معضل رنج میبرد شتیعیان ،متذهب ختود را
در سرزمینی که شیعه مذهب رسمی آن بود پنهان میکردند ،زیرا مال و زنان و دخهران آنها
حکل و قهل آنان نیز از دیدااه وهابیون عرو مبا شمرده میشد چپاول اموال شتیعیان نیتز
امری عادی به شمار میرفتت (کتازرونی )117 :1367 ،استهیکی امامتان عمتان کته همی ته
«دوست صدیق دولت انگلسهان» محسوو میاردیدند ،سببساز نفوذ اسهرده سیاستهای
مشرّو اسهعمار بریهانیا در سرحدات جنوبی ایران بود (مارکا )91 :1367،
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 .2ضعف زیرساختهای اقتصادی

با وجود اهمیت اسهراتهیس بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان در تحوالت اقهصادی

ایران ،این مناطق زیرساختهای اقهصادی و اداری وعیفی داشهند کینتر هنگتا صتحبت از
مدنیت بندر دورق در خوزستهان در ستال  ، 1810از قلتت امهانتات و وتعف ت تارت آن
مینویسد (امیری )323 : 1369 ،اهواز (ناصریه) که در اذشتهه شتهری آبتاد بتود ،از رونتق
افهاده و در حدود  600یتا  700نفتر ستهنه بی تهر نداشتت (همتان( ،)324 ،ستایهس:1363 ،
 )284این شهر در حدود سالهای  ، 1842-1840بی هر از یس شهر به دههدهای کوچتس
شباهت داشت (الیارد )183-186 :1367 ،هنگامی که نیروهای انگلیسی در تهاجش خود بته
خوزسهان در  29مارس  1856به اهواز وارد ا هند ،شهر را مشروبته یافهنتد (واتستن:1356 ،
 )420بندر محمره (خرم هر) شهر کوچتس و کثیفتی بتود (ستایهس )283 :1363 ،دیتوار
ارداارد بندر هندیان در چند نقطه فرو ریشهه بود و حتوزه حهمرانتی شوشتهر ،کته زمتانی
ثروتمندترین بش

خوزسهان به شمار میرفت ،به سرزمینی مهروک و خالی از سهنه تبدیل

شتتده بتتود (همتتان( ،)324-327 ،دوبتتد( ،)337 :1371،الیتتارد )181 :1367 ،بتتا فروپاشتتی
شوشهر ،بش

مهمی از ساکنان آن بته دزفتول ،کته مرکتز خوزستهان شتده بتود ،مهتاجرت

نمودند بهبهان که به صورت تاریشی روابه نزدیس با بنتادر بوشتهر داشتت ،از یتس شتهر
پرجمعیت به یس ناحیته حاشتیهای تبتدیل شتده بتود (الیتارد )151: 1367 ،هرمتان نتوردن
انگلیسی که در زمان انهقال حهومت از قاجاریه به دولت پهلوی از خوزسهان و ستایر منتاطق
جنوو ایران دیدار نموده و کهاب

از سفرنامههای خاص به شمار میرود ،با ابتراز شتگفهی،

از خالیبودن روسهاهای خوزسهان و ویرانی و مهروکهشدن آن خبر میدهد (نتوردن:1356 ،
 )18-19بنادر خلیج فارس در مسیر خوزسهان به سوی دشهسهان (برازجان) نیز سشت تحتت
تأثیر سیاست ناکارآمدی عمرانی دولت قاجاریه قرار داشهند بتابن و هوسته در اتذر از ایتن
نواحی و بندر دیلش ( ،) 1885به خوبی این فرایند را توصتیف نمتوده استت (بتابن و هوسته،
 )132-133 :1363بوشهر به عنوان یهتی از مهمهترین بنتادر ایتران نیتز ستشت تحتت تتأثیر
توسعهنیافهگی کرانهای ساحلی جنوو ایران بود بارتلمی ستمینو جمعیتت ایتن بنتدر را تنهتا
حدود  4000نفر دانسهه است (اتحادیه و میتر محمتد صتادق( ،)188-189 :1375 ،آل داود،
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 )70 :1371مأموران رسمی محمد شاه قاجار که در همین محدوده زمتانی از بوشتهر دیتدار
نمودند (1256/ 1839ق) یس سو (ثلن) شهر را بهکل خرابته و فاقتد هتر اونته آبتادی بتا
م هل نایابی آو ثبت نمودهاند (همان )71-2 :بوشهر در ابهدای دهه  40قترن  19بتر ستر
راه نقل و انهقال ح اجی بود که از ایران و هندوسهان به مهه میرفهند ،اما از لحتا متدنیت
و رفاه اجهماعی «ابداً تغیری نیافهه و کسی هش درصدد برنیامده که آن را تغیر دهد» (فکندن،
 )368 :1356اوبینو که در آوریل  1855از طریق بندر بوشهر به ایران آمد ،دیگر فرانسوی
است که توسعهنیافهگی این بندر را مورد توجه قرار داده است (اوبینتو)120-123 :1367 ،
بروا ن سفیر دولت پروس ،که از سال  1859تا  1861در ایران حضور داشهه است ،نیز از
توسعهنیافهگی این شهر نوشهه است (بروا  )517 :1368 ،در جتزء ختاطرات یتس متأمور
انگلیسیِ ساخت خطوط تلگرا

در سال  ، 1879از مصتائب تتودههتای عتامی بترای رفت

ت نگی بندرن ینان اظهار شگفهی شده است (اف ار )227 :1352 ،ماساهارو نشسهین فرسهاده
ژاپن به ایران ،که در  20مه  28/1880جمادیالثانی 1297ق وارد بوشهر شده است ،از نق ِ
بر آوشدن تصورات خود در مورد مدنیت و شهوه بوشتهر ستشن افهته استت (ماستاهارو،
 )46-47 :1373ژان دیوالفوای فرانسوی که در اواسه / 1881ذیح ته 1298ق بته بوشتهر
وارد شده است ،آااهیهای بسندهای از وعف زیرستاختهتا و توستعه نیتافهگی ایتن بنتدر
عروه نموده است (دیوالفوا )541-542 ،537-538 :1371 ،در تأییتد نوشتهههتای ستیاحان
اروپایی ،ازارش میرزا تقی خان ،حهیشباشی ظلالسلطان ،که در تتاریخ 1299ق 1881/از
بنادر جنوو و بوشهر دیدار نموده ،حاوی نهات بستیار مهمتی استت او در  23صتفرالمظفر
سال 1299ق ،از ووعیت مهأثرکننده بندر بوشهر ازارش داده است (صتفایی)105 :1349 ،
پیر لوتی فرانسوی که در اواسه آوریل  1901از هند بته بوشتهر رستیده استت ،آن را «شتهر

اندوه و مرگ با ساخهمانهای ویران» خوانتده استت (لتوتی )26 :1372 ،برادلتی بترت 1در
فصل دو کهاو «از خلیج فارس تا دریای خزر از طریق ایران» که در سال  1909در لندن
منه ر شد ،به کاسهیهای بندر بوشهر اشاره نموده است (زنگنته )155 :1377 ،هنگتامی کته
فکندن فرانسوی از سواحل خلیج فارس دیدار نمود ،بنتادر کوچتس مهعتدی در کنتار دریتا
1. Bradley Birth
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(در محدوه بوشهر) قرار داشهند که همگی از رونق و اهمیت به دور بودنتد (فکنتدن:1356 ،
 )368در اواخر دوره قاجاریه ،آثار کمبود ،فقر و بیهاری در همه چیز و همته جتای بوشتهر
دیده میشد (نوردن)22 :1356 ،
جزیره خارک مابین ستالهتای  1840-1842دههتده کتوچهی بتود کته ستهنه آن را
شماری ماهیگیرِ بیبضاعت و فقیتر ت تهیل متیدادنتد(الیارد )154 :1367،بنتدر انتاوه بته
صورت یس سوراخ مهعفن بتود کته جتز اتل و ختاک و مگتس و آو راکتد ناستالش چیتز
دیگری در آن به چ ش نمیختورد (نتوردن )23 :1356 ،در دهته نشستت قترن  ، 19بی تهر
سرزمینهای مابین بندرعباس و کرمان ،بیابان و ختالی از ستهنه بتود (امیتری،)312 ،1369 ،
(بروا ن )132: 1368 ،بندرعباس به عنوان یهی از مهشترین مراکز دریایی ایتران در ستال
 1821چنین توصیف شده است« :شهر صرفاً م موعهای از آلونسهای فککتبتاری بتود
که از ال و یا سنگ و ساروج ساخهه شده بود بتازار بنتدرعباس اغلتب تهتی از کتاال بتود،
محلی غشانگیز و دلگیر بود نمای بیرونی ساخهمانهای شهر حهایت از ویرانی و اومحکل
ستری متتیکتترد» (کلتتی و ستتیوری )41-44 :1377 ،براستتاس اتتزارش رستتمی کتتارازاران
قاجاریه در صفحات جنوو و جنوو شرقی در  11رمضان  ،1340امهانات دولهی ایتران در
بندرعباس بسیار محدود بود (وثوقی )121-2 :1381 ،هر چه به اواخر قترن  19نزدیتستتر
میاردد ،فروپاشی اقهصادی بندرعباس و تواب آن از جمله بندر لنگه بی هر نمایان متیشتود
(  )almanni and alsharari.2014:45ویلسن انگلیسی آوانبارهای مهعفن مابین بندرعباس
به الر را در این دوره توصیف میکند (ویلستن )21 :1363،در چابهتار تنهتا اداره امترک
مهعلق به ایران بود و در قریه تیس (تیز) نیز دولت دارای یس قلعه بتود کته آن نیتز مشروبته
شده بود در اواتر تنها بنای دولهی اداره امرک بتود کته کپتر حصیرپوشتی آن را ت تهیل
می داد سدیدالسلطنه با اشاره به علل تأثیراذار در عقبماندای چابهار ،سوء رفهار با بومیان
منطقه را سبب مهاجرت آنان به ناحیه اوادر از بنادر بلوچسهان انگلسهان و ت دید روند عد
توستتعهیتتافهگی آن متتیدانتتد (سدیدالستتلطنه بندرعباستتی )300-301 :1371 ،هنگتتامی کتته
سایهس در آخرین سالهای قرن  19این بندر را م اهده نموده ،به قریته کتوچهی تبتدیل
شده بود کته دارای چنتد خانته محقتر و معتدودی اشت ار پراکنتده بتود (ستایهس :1363 ،
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147ت )124در بنادر و جزایر جاسس ،سریس ،میناو ،هرمز ،ق ش ،کوهسهس ،هنگا  ،لنگه
و کنگ نیز مدنیت حضور دولتت مرکتزی در حتداقل قترار داشتت (وثتوقی،175 :1381 ،
 )226 ،246 ،184 ،195 ،204 ،122 ،146 ،161 ،166بتتر استتاس ایتتن اونتته اتتزارشهتتا
امهانات و زیرساخت های اداری ،اقهصتادی و نظتامی ایتران در ستایر بنتادر و جزایتر ،دیتر،
کنگان ،تمبس ،طاهری ،عسلویه ،شیو ،مقتا  ،شتیخ شتعیب ،چیترو ،کتی  ،چتارک ،مغتو،
هرمز ،ق ش و غیره نیز بسیار محدود و بدون توانایی تأثیراذاری بتر فعتل و انفعتاالت منطقته
خلیج فارس و دریای عمان بود (همتان،36 ،39 ،45 ،55 ،79 ،84 ،90 ،95 ،99 ،104 ،110 :
( ،)،31سایهس( ،)314-315 :1363 ،لوریمر)15 -16 :1376 ،
 .3خشکسالی و شیوع بیماریهای واگیردار

در فاصله یس دهه مابین سالهای  1860تا  1277/ 1871تا 1288ق ،به طور مهوسه هر دو

سال یهبار خ هسالی ایران را دربر میارفت پیامد این فرایند ،قحطی و ارسنگیِ همراه بتا
بیماری و تلفات اسهرده انسانی در حتدود  2میلیتون نفتر بتود (آدمیتت )79-78 :1353 ،از
جمله مهشترین قحطیهای این دوره میتتوان بته ستالهتای  1239-1240( 1860-61ش)،
1251-1248(1871-72ش)  1259(1880،ش) ،اشاره نمود (فتوران )184 :1377 ،در ستال
1287-1288/1870 -1871ق قحطی عمومی در ایران به وجود آمد (ریچاردز،)38 :1379 ،
(مسهوفی ،بیتا )110 :بنا بر بترآوردی در ستال 1250( 1871ش) دو ستو از کتل دا هتای
جنوو ایران براثر قحطی و خ هسالی نابود ا هند و در سال 1266( 1887ش) کمبود مواد
غذایی بندر بوشهر را تحت تأثیر پیامدهای ستوء ختود قترار داد (همتان )187-208 :چتارلز
جیمز ویلز ( )1842-1912پزشس انگلیسی که در حدود سال  1880در ایران بتوده استت،
م اهدات عینی خود را از تبعات خ هسالی در نوار ستاحلی جنتوبی ک تور ذکتر متیکنتد
(ویلز )287،292 :1368 ،عملهرد ت ارمآبانه مقامات نیز نوعی شبه قحطتی مصتنوعی را بته
وجود میآورد(ویلسن( ،)381 :1363 ،بروا  )546 :1368 ،اولین بار بتروز وبتا در ایتران
دوره قاجاریه در سال  1821اتفاق افهاد بیماری از بنتادر خلتیج فتارس بته شتیراز و فتارس
سرایت کرد و بی

از  8000نفر قربانی ارفت در سال  1831-2طاعون جنوو ایران را به

نابودی ک اند (یاپ و کوپربوش )18 ،1388 ،طاعون این سال موجب قهتل عتا حتدود 20
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هزار نفر در شوشهر مرکز حهمرانی خوزسهان شد و در نهی ه در کنتار ستوء ستلوک حهتا
فرایند انحطاط این ناحیه را شدت بش تید (الیتارد )181: 1367 ،در ستال  1851و 1853
وبا در بوشهر شای اردید در سالهای  1867، 1861و  1872بیماری وبا به تمتا والیتات
جنوو و شرق کرانههای خلیج فارس و دریای عمان سترایت نمتود (لمبهتون-179 :1375 ،
( ،)75دولتآبادی ،1371 ،ج( ،)36 :1فووریته )286-290 :1388 ،در وبتای ستال ، 1892
تنها  2000نفر در شوشهر تلف اردیدند در سال  1923نیز بر اثر این اپیدمی ،بتی

از 911

نفر در آبادان دراذشهند (فلور )16-17 :1385 ،لسانالملتس ستپهر در ختکل رویتدادهای
ستتال  1245ق(ستتپهر ،)47: 1344،اعهمادالستتلطنه (اعهمادالستتلطنه،)1605 -1607 :1367 ،
محمود میرزا قاجار(محمود میرزا قاجار )294 :1389 ،و (ریاوی هروی،133 ،157 :1372 ،
 )25به مسئله بیماری وبا و طاعون و اثرات مشرو آن در ایران اشاره نمودهاند یهی از علتل
عمده انه ار بیماریهای همهایر در جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان ،ورود عناصر
خارجی به ویهه از مبدأ هندوسهان و م شصاً منطقته بمبئتی بتود (،)Potter.2014:231-235
(نبیپور )72 :1391 ،آو آلودة م روو بندر و جزایتر خلتیج فتارس ناقتل کتر پیتوک و
تبهای مسری موذی به ساکنان بومی به ویهه فقرا و کاراران بود ( )Potter.2009:10-9به
نوشهة دیوالفوا ،هنگامی که وی در منطقه اهر بوشهر لبهای خود را با آو مهعفن انبار تتر
نمتتوده ،پنداشتتهه استتت کتته اشتتهباهی روی داده و بتته جتتای آو بتته او نفتتت دادهانتتد
(دیوالفوا )529 :1371،فقر و م هکت شدید زیرساخهی از عوامل اصلی ت دید بیمتاریهتا
و عد تتوان مهتار آن بتود ستیریل الگتود کته در ستال  1925بتهعنتوان پزشتس ستفارت
انگلسهان به ایران آمد و طی اقامت ش

ساله خود عکوه بر طبابت ،به تحقیق درباره تتاریخ

طب و بیماریهای ایران نیز پرداخت ،با ذکر ورود طاعون و وبای ستال 1287/ 1871ق بته
منطقه خلیج فارس ،به این مسئله در بوشهر توجه نموده است (الگود )572-576 :1371 ،در
کنار این م هکت ،نبود مراکز درمانی م شص نیز شدت بیمتاریهتا را در ایتاالت حنتوبی
باعن شد(نبیپور )67 :1391 ،قحطی ،بکیای طبیعی و شتیوع بیمتاریهتا بتر ت تدید تقلیتل
بازراانی خارجی ،پدیتده مهتاجرت و کتاه

نیتروی انستانی در سترحدات جنتوبی تتأثیر

مسهقیش داشت (یاپ و کوپربوش( ،)27 :1388 ،لمبهون( ،)138-9 :1379 ،فلور)22: 1386،
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 .4سیاستهای رفتاری حاکمان

ایالت فارس که جزایر و بنادر خلیج فارس در جنتوو آن قترار متیارفتت ،صتحنه عتزل و
نصب مهعدد حاکمان بود از زمان مرگ فهحعلی شاه در اواخر ستال 1213( 1834ش) ،تتا

1219( 1840ش) ش

حاکش بتر ایتن ایالتت پهنتاور حهومتت نمودنتد کته در هتیچ یتس

سیاسهی برای پی رفت این ناحیه منظور نگردید میرزا ابوالحسن خان ایلچی در ستال -1814
 1813در مقایسهای مابین ایالت فارس و آذربای ان ،ری ه اصلی انحطاط و ویرانتی فتارس
را تعدی و سیاستهای ظالمانه وزرا و حاکمان آن دانستهه استت «کتاش اهتالی فتارس هتش
طریقی میشد که هر چندی به دست تعدی وزیری مبهک نمیشدند بلهه بته ایتن نستبت ،آن
والیت خراو و ویران و خلق او مهفرق نمیشدند» (شیرازی )11 :1362 ،بش
روسهاهای اطرا

شیراز به علل عد توجه مقامات به بش

عمدهای از

ک اورزی ،مالیاتهتای مهعتدد

دولهی و عوارض اونااون فئودالی به ویرانههایی خالی از سهنه تبدیل ا هه و «رعایتا تتاو
نیاورده و راه فرار را پی

ارفهته و رفهنتد» (آل داود )53-56 :1377 ،بتارون دوبتد ،ستیا

روس که در سال  1840از فارس دیدن کرده است ،با اشاره به تعتویض مهترر حاکمتان و
مسئله فروش مقامات اداری مینویسد« :فارس از این تعویضهای بیامان از نظر مادی زیتان
دیده است نشسهین هد

والی پس از اسهقرار در شتغل جدیتد آن استت کته تتا آن تا کته

میتواند از جیب ساکنان والیت خود بدون توجه به مالیات معمول در ک ور ،مشتارج رفهتة
را به خود بازارداند» (دوبد )118 :1371 ،انباشههشدن مالیاتهای سنگینِ عقبمانده یا بقایا
میتوانست به دسهگیری و م ازات زندانهای طوالنی من ر شتود (نایتباالیالته)1 :1373 ،
دیوالفوای فرانسوی به هنگا دیتدار از بوشتهر ،پتس از اشتاره بته مستئله فتروش مقامتات و
مالیاتایریهای مهعدد از مرد  ،از زبان حاکش این بندر متینویستد« :حهتا بتا ع لته تمتا
خون ملت را میمهند و خود را مهمّول میسازند که پس از بترآوردن ختواه
زندای راحهی برای خوی

اربتاو هتش

داشهه باشند» (دیوالفوا )541 :1371 ،بنتدر کنگتان در جنتوو

بوشهر که در دورة ستلطنت فهحعلتیشتاه مبلتغ  70تومتان پی ته

متیپرداختت ،در زمتان

حهومت محمدشاه قاجتار م بتور بته پرداختت  1200تومتان مالیتات اردیتد ،درحتالیکته
جمعیت آن به علل وبا و طاعون و از «عهده نیامدن حقوق دیوانی» بته ستایر منتاطق بتهویتهه
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جنوو خلیج فارس مهاجرت نمتوده بودنتد (آل داود )101 :1371 ،اوبینتوی فرانستوی بتا
اشاره به سوءمدیریت مالی مقامتات ،چپتاول بودجتة عمتومی و نقت

آن در عقتبمانتدای

بوشهر ،مسئله ساخت دیوار و برج و حصار برای بندر و هدر دادن پولی را که از مرکز برای
این امر تشصیص یافهه بود ،تمسشر کرده است(اوبینو )122 :1367 ،السلز ،کنسول بریهانیتا
که در ستالهتای 1271-1272( 1892-1893ش) در صتفحات جنتوبی ایتران بته ستیاحت
پرداخهه است ،ووعیت فارس را کامکً غیرقابل توصیف ذکر نموده است به نوشهه او مترد
هراز به یاد ندارند با آنها بدینپایه بدرفهاری شده باشد و تتا ایتن انتدازه براثتر ستهش پایمتال
شده باشند (فوران )192: 1377،در دوران ملس منصور میرزا شعاعالسلطنه پسر مظفرالتدین
شاه قاجار که در سالهای 1318ق و  1322ق به حهومت ایالت فارس م غول بتود (امتداد،
( ،)426: 1387کرمانی« )154 :1346 ،آه و ناله و فریتاد و فغتان اهتالی از تعتدیات و ظلتش و
ستتهش وی بتته هتتوا خاستتت» (ظهیرالدولتته( )152 :1367 ،قتتائشمقتتامی )236 :1359 ،نتتواحی
اونااون خوزسهان تحت تأثیر سوءستلوک حاکمتان آن ،فقتر و محرومیتت افتزونتتری را
ت ربه میکردند در حتدود ستال  ، 1840-1842حهمتران و معهمتد ایتن ایالتت بتا هتد
اخاذی و دریافت پول ،اهالی شوشهر ،دزفول و طوایف عرو خوزسهان را تحت ف ار شدید
قرار داده بود در نهی ه ،بسیاری از خانوادههای قدیمی و ثروتمند در اثر جور و ستهش عمتال
حهومهی دچار فقر و ورشهسهگی ا هه و حهی خانه و عمارت خود را نیز از دستت دادنتد
درحالیکه صاحبمنصبان نظامی ،اغلب اوقات به شراوخواری میپرداخهنتد و شتبهتا در
حالت مسهی تا دیری در م الس رقص و آواز دخهران و پسران جتوان زمتان متیاذراندنتد
(الیتارد )229 :1367 ،منتاطق فکحیته(دورق) و محمتتره (خرم تهر) در نهی ته اعتزا قتتوای
دولهی و ظلتش مقامتات محلتی ختالی از ستهنه شتده و مترد مهتواری بودنتد (همتان،)285 :
(ویلسون )121 :1363 ،سیاستهای مرکزاریزانته حاکمتان محلتی نیتز از عوامتل متؤثر در
کاه

نفوذ دولت ایران در جزایر و بنادر جنوو بود چنانکه به ازارش سمینو فرانستوی،

جزیره خارک به وسیله شیخ نصر(ناصر) اداره میاردید وی جزیرة را ملس ششصی ختود
میدانست که از اجداد او به ارث رسیده و خود را فرمانروای مطلق آن میدانست (اتحادیته
و میر محمتد صتادق( ،)186 :1375 ،یاحستینی )23 :1389 ،ختوانین در شتهرهای مشهلتف

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 73 /

خوزسهان از جمله دزفول ،مناطقی را در تیول خود داشهند و به طور دائتش در حتال جنتگ و
سهیز بودند اغلب به خانههای یهدیگر حمله کرده و مرتهب قهل و خونریزی میشتدند در
نهی ه دزفول که مرکز ت تارت و دادوستهد خوزستهان محستوو متیا تت ،بته یتس شتهر
نیمهمهروکه مبدل شده بود (الیارد )293 :1367 ،بر این استاس ستوء سیاستتهتای مقامتات
دولهی قاجار از عوامل مؤثر در توسعهنیافهگی سترحدات جنتوبی ایتران قلمتداد متیاردیتد
(اوبینو )141 :1367 ،مهاجرت نیروی انستانی کارآمتد و سترمایه بته منتاطق جنتوبی خلتیج
فارس ،از پیامدهای کوتاهمدت سیاستهای ظالمانة مقامات محلی در حاشیة شتمالی خلتیج
فارس و دریای عمان بود (سدیدالسلطنه بندرعباسی )300 ،26 :1308 ،هنگامی که سایهس
انگلیسی در اواخر قرن  19از نواحی اه ،قصرقند و بنت در م اورت چابهار دیتدار نمتود،
«عده زیادی در اثر تضییقات حاکش محل» بته کراجتی و مستقه و زنگبتار مهتاجرت نمتوده
بودنتتد (ستتایهس )150 :1363 ،عتتکوه بتتر ایتتن منتتاطق ،هندوستتهان نیتتز یهتتی دیگتتر از
سرزمینهایی بود که اهالی جنوو به دنبال یافهن فرصتهای بههترِ زنتدای بته آن مهتاجرت
متتیکردنتتد (مراغتتهای )21 :1325 ،از دیگتتر پیامتتدهتتای ایتتن فراینتتد ،پتتذیرش تبعیتتت و یتتا
تحتالحمایگی بریهانیا از سوی برخی رجال و ت ّار بزرگ منطقه بود چنانکته حتاجی بابتا
صاحب از ت ار معهبر بوشهر ،که دارای چنتد ک تهی بازراتانی بتود ،بتهعلتت ف تار حهتا
فارس و بوشهر و اعمالِ قدرت دلبشواهیِ عمّال دیوانی به تابعیت انگلسهان در آمد (اشر ،
( ،)56 :1359صفایی)114 :1349 ،
 .5عدم توسعه خطوط مواصالتی زمینی و دریایی

بیتوجهی به بهسازی و نوسازی راهها ،یهی از م هکت عمده در فرایند توسعة کرانتههتا و
پسکرانههای خلیج فارس و دریای عمان در دوره قاجار بود دیهستن کته در ستال 1852
به ایران مسافرت نمود ،بتا اشتاره بته عتد تمایتل دولتت بترای استهرش خطتوط ارتبتاطی،
مطمئنترین سیاست برای ایران را مضمون این وروالمثل میداند که به همین اندازه اکهفتا
کن از این بههر نمیشود (لمبهون )135 -136 :1379 ،بر این اساس نشسهین راه شوسه ایتران
در اکهبر 1291/1874ق احداث اردید (سرنا )193 :1362 ،در سرتاسر شتبهجزیتره بوشتهر
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هیچ جاده منظمی وجود نداشت (دااکس )96 :1378 ،راه م هور بوشهر به شیراز که یهی
از مهشتترین معتابرِ دسهرستی ایتران داخلتی بته جنتوو و بتالعهس بتود ،از خطرنتاکتترین
جادههای ک ور به شمار میرفت (فکندن )340-341 :1356 ،در مناب و سفرنامههتای ایتن
دوره راه پرپیچ و خش ،با درههای عمیق ،فراز و فرود ارتفاعات و کهلهای مهعدد ،که ستبب
کندی حرکت و باعن وارد آمدن تلفات به کاروانیان و چارپایتان و نتابودی متالاله تاره و
سرمایه آنان میاردید ،ذکر شده استت (لتوتی( ،)55-51 :1372 ،بتروا -517 :1368 ،
( ،)516دوبتتتد( ،)128-129 :1371،دااتتتکس( ،)100 :1378 ،اوبینتتتو( ،)137 :1367 ،آل
داود( ،)57 :1371 ،زنگنه( ،)28 :1380 ،سایهس( ،)334 :1336 ،فکندن)291 :1324 ،
بروا

نبود خطوط مواصکتی مناسب را از علل افول رونتق و شتهوفایی بنتدر بوشتهر

دانسهه است (بتروا  )518 :1368 ،براستاس اتزارش استهات ادوارد وارینتگ ،کارمنتد
غیرنظامی کمپانی هند شرقیِ بنگال کته بته علتت بیمتاری در  1216هتت ق  1802 /متدت
چهار ماه در شیراز و حومه آن اذرانتد ،در ستال  9 ، 1802ایستهگاه راهتداری متابین بنتدر
بوشتتهر تتتا شتتیراز وجتتود داشتتهه استتت (لمبهتتون )195 :1375 ،در دوره  14ستتاله ستتلطنت
محمدشاه قاجار ،راههای جنوبی ایران و کرانههای خلتیج فتارس بته علتل نتاامنیِ طتوالنی و
صعبالعبور بودن و عد نوسازی و نظارت مقامات ذیتربه رو بته ویرانتی و انهتدا اتذارد
(همان )182 :این ووعیت تا اواخر قترن  19پایتدار مانتد (دیوالفتوا )525 :1371،بتر ایتن
اساس ،راههای صعبالعبور یهی از عللِ اصلیِ عد پی رفت بسندة بندرعباس و بنتدر لنگته
در این محدوه زمانی بود (سایهس )120 :1363 ،ستایهس در بررستی راههتای کتاروانرو
بندرعباس مینویسد« :راهها در این ا فقه ن تان و جاپتایی بودنتد کته بتهوستیله حیوانتات و
چارپایان کاروانها ساخهه شده بودند و اینان در ایران یگانه مهندسین متیباشتد» (ستایهس،
 )663 :1368ووعیت نابسامان در خطوط آبی نیز دیده متیشتد تتا اواسته دورة قاجاریته،
ک هیهای کوچس امهان حمل کاال در رود کارون تا بندری در اهواز را داشتهند (الیتارد،
 )314-315 :1367موقعیت جغرافیایی مناسب محمتره (خرم تهر) کته در نزدیهتی ملهقتای
رودخانه جراحی با کارون واق شده ،سبب میا ت تا ک هیها به رأس خلیج فارس آمتده
و کاالهای خود را از رودخانه نیز بگذارنند ،بدون آنهه نیازی باشد تا مسیر طوالنیتتری در
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شهالعرو بپیمانند و به بصره برسند (دوبد )329-330 :1371 ،به علت عد توجته مقامتات
محلی به الیروبی کانالهای آبتی اطترا

محمتره ،بتهتتدریج آبراهته کتارون نیتز در نهی تة

انباشت آبرفت قابلیت مواصکتی خود را از دست داد افزای

ال و الی در اطرا

سبب ازدیاد خاک در دلهای دجله و فرات به میزان  1مایل در ظر

محمره

 70سال اردیتد کته از

توسعه هر دلهای دیگری بی هر بود در نهی ه تا اواسه قرن  ، 19حتدود  50مایتل از ستاحل
خلیج فارس فاصله ارفهه بود ،درحالیکه در اذشهه تنها حتدود  2000قتد بتا دریتا فاصتله
داشت (واتسن )413-14 :1356 ،نبود لنگرااههای مناسب کته امهتان پهلتوایری را بترای
ناواانهای اونااون مهیا میساخت ،از م هکت اصلی بنادر بزرگ خلیج فارس و دریتای
عمان به شمار میرفت بهعنوان نمونه بندر بوشهر شدیداً از ایتن نقیصته مهضترر متیا تت،
(آل داود( ،)70 :1377 ،بروا ( ،)517 :1368 ،فکندن )367 :1356 ،هرچه به اواخر قترن
 19نزدیستر میشویش ،این معضل ت دید شده است (دیوالفوا )537 :1371،این ووتعیت
تا آغازین سالهای پس از فروپاشی دولت قاجاریه نیز در بندر بوشهر کماکتان ادامته داشتهه
است (کازاما )113-114 :1380 ،به علت وعف سیستهش حمتلونقتل ،جاب تایی کاالهتا در
بوشهر با تأخیر ان ا شده و ااه ک هیها برای تشلیه بار بته ستایر بنتادر فرستهاده متیشتدند
(لوریمر )60 :1376 ،هزینة انبارهای نگهداری کاال ،نابودی مالاله اره و عد ارسال بموق
آن به بازارهای فروش ،ورر و زیان بازراانان را افزای

میداد (نوردن)21 :1356 ،

بر این اساس بود که نیهلسن ،شارژدافر انگلتیس در تهتران ،طتی نامتة مفصتلی در ستال
1303/ 1886ق ،به وزارت امور خارجه ایران ،عنتوان نمتود« :بدبشهانته چنتین استت کته از
لندن به بوشهر که مسافت راه چند هزار مایتل استت زودتتر مهتاع متیرستد تتا از بوشتهر بته
طهران که چند صد مایل است درصورتیکه کرایة این مسافت قلیتل سته برابتر آن مستافت
کثیر است» (آدمیت )164 :1340 ،با افزای

فقر در سرحدات جنوبی ،پدیدة راهزنی و سترِ

اردنهایری نیز رواج یافهه از م هکت اصلی ت ار شد در مسیر بوشهر به شیراز ،این پدیده
بتتهووتتو ختتود را ن تتان متتیداد (آل داود( ،)64: 1371 ،بتتروا  )517 :1368 ،راهزنتتی
اروههای بلوچ (بلوص) که از کرانههای دریای عمان تتا مرزهتای کرمتان را تحتتال تعاع
خود قرار میداد ،همواره حرکت قافلهها و مسافران را در جادههای شترق و جنتوو شترقی
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تهدید مینمود (افضلالملس ،بیتا )166 :م هکت راهها را مأموران حفتاظهی نیتز ت تدید
مینمودند قراسواران که وظیفه ای اد امنیت در جادههای ک ور را برعهتده داشتهند ،از سترِ
اسهیصال و فقر شدید خود به لشتکردن کاروانیان و راهزنی متیپرداخهنتد (بتابن و هوسته،
 )130 :1363ح ش استهردة صتدمات راهزنتان بته بشت

اقهصتادی ک تور را متیتتوان از

شهوائیه ناصرالدین شاه در مورد ناامنیِ راهها در ایران دریافت نمود (هدایت)275 :1344 ،
برطبتتق اتتزارش نماینتتداان سیاستتی بریهانیتتا در ایتتران ،در فاصتتله ستتالهتتای  1908تتتا
 1326/ 1912تا 1330ق ،شرکتهای ت تارتی و بازراانتان انگلیستی  64بتار متورد ه تو
راهزنان قرار ارفهه اند (اشر  )41 :1359 ،در کنار عد توسعة خطتوط مواصتکتی ،انتواع
مالیاتها ،تعرفهها و عوارض راهداری ،که منطقه به منطقته از ت تار اختذ متیاردیتد ،ایتن
فرایند را شدت میبش ید میرزا تقی خان حهیشباشی که در سال 1261/ 1882ق به عنتوان
مأمور رسمی از کرانههای خلیج فارس و بندر بوشهر دیدار نموده به آن اشتاره کترده استت
(صفایی)104-115 :1349 ،
 .6عدم توجه به رشد صنایع و تولیدات بومی

ستترحدات جنتتوبی ایتتران در دوره قاجاریتته بتتا وجتتود رونتتق دادوستتهد ت تتاری و بازراتتانی

دریایی ،شدیداً از نبود یا بیرونقی صنعت محلی ،که زمینهساز اشهغال و بهرهوری اقهصتادی
میاردید ،رنج میبرد به عنوان نمونه در بوشهر ساخت قهوهجوش مسی (دله) تنها صتنعت
قابل ذکر بندر بود (لوریمر )170-1 :1379 ،حهی بش

ک هیسازی نیز تتدری اً رقابتت را

به تولیدات صنعهی اروپایی و اعراو جنوو خلتیج فتارس ،بتهویتهه اهتالی عمتان و مستقه،
وااذار نمود عد توجه به رشد صنای بومی و نق

آن در توسعهنیافهگی کرانههتای خلتیج

فارس ،از دید تیزبین سیاحان اروپایی به دور نمانده است اوبینو با طر این سؤال که چترا
بوشهر این قدر مفلوک و فاقد درخ ندای استت ،متینویستد« :ت تارت ترانزیهتی پررونتق
است اما در درون انبار کاال و امرکات چون بازراانان معهبری که به امر ترانزیتت اشتهغال
دارند منب عایدات ان در مناطق دوردست است و کاالهایی که به این شهر میآیتد ،متیرود
فقه از میان دستهای آنان میاذرد و در ختارج از شتعاع بوشتهر پشت

متیشتود چتون
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بوشهر هیچ چیز تولید نمیکنتد و هتیچ کتاالیی را نمتیتوانتد بشترد و نگته دارد» (اوبینتو،
 )121-122 :1367او لزو تبدیل بوشتهر بته شتهری بتزرگ و ثروتمنتد و پرجمعیتت را بتا
وجود شرایه نامساعد طبیعی ،در رونق بش
میداند (همان )122 :بروا

ک اورزی و افزای

نفتوس در ایالتت فتارس

پروسی نیز در بررسی علل عقبماندای بوشهر ،نبود صنعت

بومی و فقدان کاالی تولیدی م شص را ذکر نموده است (بروا  )518 :1368 ،در نهی ه
واردات اسهرده کاالهای اروپایی و هندی ،صنای بومی در کرانهها و پسکرانههتای خلتیج
فارس توان رقابت با کاالهای ارزان خارجی را نداشتهند (بتراون( ،)394 :1371 ،دوسرستی،
 )23 :1390در کنتتار عتتد توجتته بتته صتتنای بتتومی ،فقتتدان ستتیلو و انبارهتتای نگهتتداری
محصوالت زراعی و کاال نیز این فرایند را ت دید مینمود (صفایی )78 :1349 ،با ک ف و
اسهشراج نفت در خوزسهان و افزای

اهمیتت بنتادر ایتن منطقته در سیاستتهتای اقهصتادی

ایران و دول خارجی ،اهمیت نبود صنای بومی در بوشهر خود را بی هر ن ان داد (نوریزاده
بوشهری ،بیتا )76 :سرعت سقوط و انحطاط بوشهر ،که در فقدان تولیدات بتومی تنهتا بتر
ت ارت و تبادل کاال تمرکز داشت ،بتی

از  15ستال طتول نه تید عتد توجته بته بشت

زراعی نیز در این مرحله تأثیراذاری خود را بی هر ن ان داد (بدی تبریزی)7 ،1360 ،
نتیجهگیری

جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمتان در زمینته صتادرات و واردات انتواع کتاال نقت

حیاتی را در اقهصاد ایران عصرِ قاجاریه ایفا متیکردنتد بتا وجتود ایتن ،بتهعلتت معضتکت
سیاسی و نظامیِ دولت قاجاریه ،نبود یس نیروی دریایی توانمند ،سیاستهای محدودکننده
دولت انگلسهان ،اجارهدادن جزایر و بنادر کلیدی خلیج فارس به اتباع بیگانه و وعف شدید
زیرساختهای اقهصادی ،نبود خطوط مناسب مواصکتی ،بیتتوجهی بته صتنای اشتهغالزای
بومی و امواج پیدرپی قحطی و بیماریهتای اپیتدمیس ،کرانتههتای خلتیجفتارس و دریتای
عمان نهوانست همگا با تحوالت اقهصاد جهانی ،حرکت روبهرشتد م تهودی داشتهه باشتد
در حقیقت درحالیکه این منتاطق در تحتوالت نظتامی و اقهصتادیِ جدیتد بتینالمللتی و در
عصر ت دید رقابتهای قدرتهتای اروپتایی ،جایگتاه ویتههای یافهته بتود ،نهوانستت دوران
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بالندای ت اری خود را در اعصار اذشهه حفظ و تهرار نماید دولهمردان قاجار ،بهویهه در
دوران حهومت آغامحمدخان تا عصتر ناصتری ،از اجترای برنامتههتای عمرانتی کته ستبب
تحرک بازراانی و افزای

ظرفیتتهتای بتالقوه و بالفعتل اقهصتادی محلتی ایتن سترحدات

میاردید ،ناتوان بودند ترکیب اقک دادوسهد ایران نیز در این دوره داراونی بارزی پیتدا
کتترد و ایتتن ک تتور در اوایتتل قتترن بیستتهش بته الگتتوی استتهعمارِ ککستتیس نزدیتتس شتتد در
چارچوو نظریه نظا جهانی ،ایران از عرصه خارجی (موقعیهی که در ستدههتای شتانزدهش،
هفدهش و ه دهش داشت و از دیدااه ایرانیان ک ور در اوج قدرت صفویه در قرن هفتدهش،
بش ی از هسهه غیراروپایی جهان به شمار میرفت) ،در طتی ستده نتوزدهش بته حاشتیه نظتا
ستترمایهداری جهتتانی ک تتانده شتتد پیتترو ایتتن فراینتتد ،بی تتهرین بهتترهمنتتدی اقهصتتادی از
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در پهنة وسیعی از کرانتههتای خلتیج فتارس و دریتای عمتان بته
عناصر م شص و کمپانیهای بیگانه و فرامنطقهای تعلق میارفت و آنچه به آن محرومیتت
اطکق میاردد و تا ادوار بعد نیز به یاداار ماند ،در تمامی جزایر و بنادر خلیج فارسِ عصرِ
قاجار دیده میشود
منابع و مآخذ
 آدمیت ،فریدون ( .)1340فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت .تهران :سخن.

 .)1353( _____ اندیشههه قههر ی و حکومههت هه،نوعص سپههر ر)ه هه،

تهررران:

خوارزمی.

 آل داود ،علی ( .)1377دو رفرن،مه از جنهو د ره ،هه،ی 1256 -1307ق .تهرران:
امیرکبیر.

 آبراهامیان ،یرواند ( .)1383ایراع بین دو انقال  .ترجمر اممرد ر محمرد ،،محمرد
ابراهیم فتامی .تهران :نشر نی.

 اقبال ،عباس ( .)1328مط،لع،تی د ب ،بحرین و جزایر و رواحل خلیج ف ،س .تهرران:
چاپخان مجلس.
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 الگود ،سیری ( .)1371ت ،یخ پزقکی ایراع و رهرزمین هه،ی خالفهت قهر ی .ترجمر
فرقانی .تهران :امیر کبیر.

 اورس  ،ارنست ( .)1382رفرن،مه فق،ز و ایراع ،ترجمر علریاصررر سریید .،تهرران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالیات فرهنگی.

 اعتمادالسلطن ( .)1367ت ،یخ منتظم ن،صری .ج .3محمداسماعی رضوانی .تهران :دنیا،
کتاب.

 افض الملک ،غالمحسین ( .)1358رفرن،مه خرار،ع و کرم،ع ،ب اهتمام قدرتاهلل روشنی
زعفرانلو ،تهران :توس.

 امداد ،مسن ( .)1387ف ،س د سپر ،ج ، ،شیراز ،دانشنام فارس و نوید شیراز.
 افشار ،ایرج ( .)1367خ،طرات و ارن،د ظهیرالدوله ،تهران :زرین.
 بابن و هوس ( .)1363رفرن،مه جنو ایراع .ترجمر و تیلیقرات از محمدمسرن خران
اعتمادالسلطن  ،ب اهتمام میر هاشم محدث .تهران :دنیا ،کتاب.

 بارنز ،الکس ( .)1373رفرن،مه ب ،نزص رفر به ایراع د سهد فتحعلی ق،ه ،جه ، ،ترجمر
مسن سلطانیفر ،مشهد ،آستان قدس رضو.،

 باوزانی ،السراندرو ( .)1359ایرانیه،عص ته ،یخ ایهراع به ،تکیهه بهر اواه،ص ا تپه،دی و
اجتم،سی .ترجم مسیود رجبنیا .تهران :روزبهان.

 بدیع تبریز ،،شمسالدین ( .)1360من،رب،ت ا ای د ایراع مع،صر .غالمحسین مترین.
تهران :اخگر.

 براون ،ادوارد ( .)1371یک  ،د می،ع ایرانی،ع .ترجم ذبیحاهلل منصور .،تهران :صفار.

 بر ش ،هینریش ( .)1368رفری به د ب ،رلط،ع ص،حبقراعص رفرن،مه ایلچی پهروس د
ایراع  ،1859 – 1861ترجم مهندس کردبچ  ،تهران :اطالعات.
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 بنیعباسیان بستکی ،محمد اعظم ( .)1339ت ،یخ جه،نگیر و ب تک ،ب کوشرش عبراس
انجمروز ،تهران :چاپخان کاویان.

 بنجامین ،ساموئ

رین ویلز ( .)1363ایراع و ایرانی،عص سپر ن،صهرالدین قه،ه ،ترجمر

مسین کردبچ  ،تهران :جاویدان.

 پوالک ،یاکوب ادوارد ( .)1361رفرن،مه پهو ،ص ایهراع و ایرانیه،ع ،ترجمر کیکراوس
جهاندار ،،تهران :خوارزمی.

 تره زل ،الفونس ( .)1361ی،دداقته،ی ژنرا ترهز د رفر به ایراعص اجع به ر ،ه،ی

 1780 – 1812م ،ب اهتمرام ژ .ب .دومرا .ترجمر عبراس اقبرال .تهرران :یسراولی و
فرهنگسرا.

 جمالزاده ،محمدعلی ( .)1362گنج ق،یگ،عص اواه،ص ا تپه،دی ایهراع د ابتهدای هرع
بی تم .تهران :کتاب تهران.

 مسینی فسایی ،میرزا مسن ( .)1382ف ،رن،مه ن،صهری .بر اهتمرام منصرور رسرتگار
فسایی .تهران :امیرکبیر.

 دوبد ،بارون ( .)1371رفرن،مه لررت،ع و خوزرت،ع .ترجم محمدمسرین آریرا .تهرران:
علمی و فرهنگی.

 دوسرسی ،کنت لوران ( .)1390ایراع د ر 56 1839 -1840 ،ه 1255ق رف ،ت
فوقالع،ده کنت دو ررری ،ترجم امسان اشراقی .تهران :نشر دانشگاهی.

 دیوالفوا ،ژان ( .)1371ایراعص کلده و قهو  ،علیمحمرد فررهوشری .بر اهتمرام بهررام
فرهوشی .تهران :دانشگاه تهران.

 رن دالمانی ،هانر .)1378( ،از خرار،ع ت ،بختی ،ی .ترجم غالمرضرا سرمییی .تهرران:
نشر طاوس.

 ریاضی هرو ،،محمدیوسف ( .)1372سینالو ،یع ب اهتمام محمد آصف فکرت .تهران:
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
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 زنگن  ،مسن ( .)1377میر مهنّ ،و قهر د ی،ه .،قم :همسای .
 زنگن  ،مسن ( .)1380جنو ایراع به وایت رفرن،مهنوی ،ع .شیراز :نوید شیراز.
 ر،زم،ع ارن،د و کت،بخ،نهه ملهی ایهراع ،سرند برا شناسر  ،295/7327شرماره مردرک
. 3729103

 سایکس ،سر پرسی ( .)1363رفرن،مه ژنرا ررپرری ر،یکس ی ،ده هزا میل د ایراع.
ترجم مسین سیادت نور .،تهران :لوم .

 .)1368( _____ ت ،یخ ایراع .ج .2ترجم محمدتقی فخر داعی یالنی .تهران :دنیرا،
کتاب.

 سپهر ،محمدتقی ( .)1377ن،رخالتوا یخ .ج  .3ب اهتمام جمشید کیانفر .تهران :نشر نی.
 ستاندیش ،جان ( .)1383ایراع و خلیج ف ،س .ترجم عبدالرضا ساالر بهرزاد .،تهرران:
نشر نی.

 سدیدالسلطن بندرعباسی ،محمدعلی ( .)1371ررزمین ه،ی قم،لی پیراموع خلیج ف ،س
و د ی،ی سم،ع د صد ر ،پیش ،ب اهتمام اممد اقتدار .،تهران :جهان میاصر.

 سفارت جمهور ،اسالمی ایران (« .)1381روابط تاریخی ایران و عمان» .ت ،یخ وابه
خ ،جی .س  ،3ش .11

 سرابی ،مسین بن عبداهلل ( .)1344مخزعالو ،یعص قرح مأمو یت و م ،فرت فهر خه،ع
امینالدوله .ب اهتمام کریم اصفهانیان و قدرتاهلل روشنی .تهران :دانشگاه تهران.

 سرنا ،کارال ( .)1362رفرن،مه آدمه ،و آیینه ،د ایهراع .ترجمر علریاصررر سریید.،
تهران :زوار.

 سیید ،سیرجانی ،علیاکبر (اهتمرام) ( .)1383و ه،یع اتف ،یههص موموسهه گهزا

خفیهنوی ،ع انگلیس د و ی،ت جنوبی ایراعص از  1291ت 1322 ،ق ،تهران :آسیم.

هه،ی

 رفرن،مه تلگرافچی فرنگی ( .)1352ج  .19ب کوشش ایرج افشار .فرهنگ ایران زمین.
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 شیراز ،،میرزا ابوالحسن ( .)1363رفرن،مه میرزا ابوالح هن خه،ع قهیرازی ایلچهی بهه
وریه ،ب اهتمام محمد لبن ،تهران :دنیا ،کتاب.

 صفایی ،ابراهیم ( .)1349ارن،د نوی،فته ،تهران سخن.
 فصیحی ،سیمین ر طیبی ،صفورا (« .)1392میات اجتماعی شیراز عضو فتحیلیشاه بر
روایت وارینگ» .خردن،مه .ش ،11پاییز.
 فلور ،ویلم ( .)1386رالمت مردم د ایراع ،ج ،ترجم ایرج نبیپور .بوشهر :دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی بوشهر.

 فوران ،جان ( .)1377مق،ومت قکنندهص ت ،یخ تحو ت اجتم،سی ایهراع .ترجمر اممرد
تدین .تهران :رسا.

 قائممقامی ،جهانگیر ( .)1359نهضت آزادیخواهی مردم ف ،س د انقهال مشهروطیت
ایراع برار،س ارن،د رمی  .تهران :تحقیقات تاریخی.

 کازرونی ،محمد ابراهیم ( .)1367ت ،یخ بن،د و جزایر خلیج ف ،س .ب اهتمرام منروچهر
ستوده .تهران :جهانگیر.،

 کرزن ،جرج ناتانی ( .)1367ایراع و ضیه ایراع ترجم غالمیلری ومیرد مازنردرانی.
تهران :علمی و فرهنگی.

 کریمزاده تبریز ،،محمدعلی ( .)1386ارن،د متفر ه دیمی .لندن :انتشارات مستوفی.

 کلی ،جی .جی -سیور ،،راجر ام ( .)1377خلیج ف ،س از دو اع ب،رت،ع ت ،اواخر هرع
 18م .ترجم مسن زنگن  .مرکز بوشهرشناسی و انتشارات همسای قم.



وبینو ،کنت ژوزف آرتور ( .)1367ره ر ،د آری،ص رفرن،مه کنت دوگوبینهوص - 58

1855م  .ترجم عبدالرضا هوشنگ مهدو .،تهران :کتابسرا.

 الیارد ،سراوستن هنر .)1367( ،رفرن،مه ی ،د ی ،م،جراه،ی اولیهه د ایهراع ،ترجمر
مهراب امیر .،تهران :ومید.
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 لسان الملک ،محمدتقی خان سپهر ( .)1344ن،رخالتوا یخ ،رالطین ،ج ،یه .جرز دوم.
تهران :اسالمی .

 لمبتون ،آ .ک .اس ( .)1375ایراع سپر ،ج . ،ترجم سیمین فصیحی .تهرران :جراودان
خرد.

 .)1379( _____ نظریه دولت د ایراع .ترجم چنگیز پهلوان .تهران :یو.
 لوتی ،پیر ( .)1372رفرن،مه به روی اصفه،ع .ترجم بدرالدین کتابی .تهران :اقبال.
 لوریمر ،ج .ج ( .)1379اهنم،ی خلیج ف ،س .ترجم محمدمسن نبو .،انتشارات نویرد
شیراز با همکار ،بنیاد ایرانشناسی بوشهر.

 مارکام ،کلمنت ( .)1367ت ،یخ ایراع د دو ه ،جه ، ،ترجم میررزا رمریم فرزانر  .بر
اهتمام ایرج افشار .تهران :نشر فرهنگ ایران.

 ماساهارو ،یوشیدا ( .)1373رفرن،مه یوقیدا م،ر،ه ،وص نخ تین فررت،ده ژاپن به ایهراع

دو ه ،ج ،ص  1297 -98ق  1880 - 81 /مص ترجم هاشم رجبزاده .تهرران :آسرتان
قدس رضو ،با همکار ،نی ئی یا.

 محمود میرزا قاجار ( .)1389ت ،یخ صه،حبقرانی .ب اهتمام نادره جاللی .تهران :کتابخان
مجلس شورا ،اسالمی.

 ناظماالسالم کرمانی ( .)1346ت ،یخ بیدا ی ایرانی،ع .ب اهتمام سیید ،سیرجانی .بخش
اول .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

 نایباالیال  ،رضا قلی میرزا ( .)1373رفرن،مه ا ،لی میرزا ن،یبا ی،له نهوه فتحعلهی
ق،ه .ب اهتمام اصرر فرمانفرمایی قاجار .تهران :اساطیر.

 نبیپور ،ایرج ( .)1391طب رهین،یی د گهرا بهه مد نیتهه د ایهراع ،جه . ،بوشرهر.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

 نوردن ،هرمان ( .)1356زیر آرم،ع قهر .ترجم سیمین سمییی .تهران :دانشگاه تهران.
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 نور،زاده بوشهر ،،اسمیی (بیتا) .نظری به ایراع و خلیج ف ،س .بیجا .بینا.
 وثوقی ،محمدباقر ( .)1381تحو ت ری،ری صفح،ت جنوبی ایراع .تهران :دفتر مطالیات
سیاسی و بینالمل وزارت امور خارج .

 ویلز ،چارلز جیمز ( .)1398ایراع د یک رع پیش ،سفرنام دکتر ویلز ،تهران :اقبال.

 ویلسن ،آرنولد ( .)1363رفرن،مه ویل ن ی ،ته ،یخ ری،رهی و ا تپه،دی جنهو
ایراع .ترجم مسین سیادت نور .،تهران :ومید.

ربهی

 ویلس ،چارلز جیمز ( .)1363ت ،یخ اجتمه،سی ایهراع د سههد ،ج ،یهه .ترجمر سرید
عبداهلل .ب اهتمام جمشید دودانگ و مهرداد نیکنام .تهران :زرین.

 هالینگبر ،،ویلیام ( .)1363وزن،مه رفر رر ج،ع ملکم به د به ،ایهراع د ره ،هه،ی
 .1799 -1800ترجم امیر هوشنگ امینی .تهران :کتابسرا.

 هدایت ،رضا قلی خان ( .)1339واهالپف،ی ن،صری ،ج  ،10تهران :خیام.
 یاپ ،ملکم ر کوپر بوش ،بریتون ( .)1388خلیج ف ،س د آرت،نه هرع بی هتم ،ترجمر
مسن زنگن  .تهران :ب دید.

 یامسینی ،قاسرم ( .)1389بوقههرص تنگ هت،ع و دق هت،ع د
کتابها ،دانشنام بوشهر .بوشهر :شروع.

نهد رهفرن،مه .مجموعر
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