ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺷﯿﻮا ﺗﻘﻮاﯾﯽ زﺣﻤﺖﮐﺶ

١

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﺤﻮﻻت
رخ داده در ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮوز روﯾﺪاد اﺳﺖ .در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت رخ داده در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎر
ارﺋﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺪه دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر و ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖ اداره آلﻣﺬﮐﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺰاﯾﻨﺪهای
ﯾﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﭘﻨﺞ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ،آلﻣﺬﮐﻮر.

 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
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در ﻃﻮل ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ اروﻧﺪ رود،
دﺷﺖ ﮐﻢارﺗﻔﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤﯽ از ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺗﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎی
زاﮔﺮس ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ١ .در دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻨﺎدری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﺳﯿﺮاف،
ﺑﻨﺪرﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت ﻣﯽﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎدر را
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽداده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  ۲۷۶۵۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۸ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ،دﯾﺮه ،دﺷﺘﺴﺘﺎن ،دﺷﺘﯽ ،ﮐﻨﮕﺎن ،ﮔﻨﺎوه و دﯾﻠﻢ اﺳﺖ ٢.ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۹۸۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺪار  ۵۰درﺟﻪ و  ۵۱دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ و ۲۸
درﺟﻪ و  ۵۹دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﺑﻮﺷﻬﺮ درﻣﺪار  ۲۹درﺟﻪ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و  ۵۰درﺟﻪ و  ۵۵دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﺻﺪﻓﯽ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮل  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺮض  ۲ﺗﺎ  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺿﻼع در دل ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺷﯿﺮاز  ،۲۷۰ﺗﺎ ﺗﻬﺮان  ۱۱۱۶و ﺗﺎ اﻫﻮاز ﺣﺪود  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
٣
و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻠﮕﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﮕﻪای در اﻣﺘﺪاد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٤.دو ارﺗﻔﺎع در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺷﺮق و دﯾﮕﺮی در ﻏﺮب روﺑﺮوی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﻮﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺪر دﻟﻮار ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رود ﻣﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رود ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ از
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻨﺪر دﯾﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وارد ﺷﺪه و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺒﺮﯾﻦ،
 .١رﺿﺎ دﺷﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎر وﺗﺠﺎرت ،ﺗﻬﺮان:
ﭘﺎزﯾﻨﻪ ،۱۳۸۰ ،ص.۵۱

 .٢ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ج  ،۱۲ذﯾﻞ واژه ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۷۴ ،ص.۲۲-۲۱
 .٣دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص.۵۳
 .٤اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺴﻞ داﻧﺶ ،۱۳۶۹ ،ج  ،۱ص .۳۷
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ﻧﺨﯿﻠﻮ و ام اﻟﮑﺮام را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﭻ ﺗﺮاش ﻧﺎم دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻪ
١
اداﻣﻪ زاﮔﺮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ آﺑﺨﻮر
ﮐﻢ و ﺧﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری و ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮاﺣﻞ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎ
ﺳﻮاﺣﻠﯽNOﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار
آﺑﺨﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﻧﺪ .دوم GS
ORMA
دارﻧﺪ؛ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺳﻠﺴﻠﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث اﺳﮑﻠﻪ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه را ،ﺑﯿﺶ از
٢
ﺳﻮاﺣﻞ دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ درﯾﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
و ﺷﺮق دور را ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﺶ در ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮب ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان،
ﻫﻤﻮاره دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﺑﻨﺎدر
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﺴﯿﺎر آﺑﺎدﺗﺮ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﺳﺖ.
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۷۳۴م ۱۱۴۷/ق ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﺻﯿﺎدی ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ و ﺑﻨﺪر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﺣﺪودی از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از اﻫﻤﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ٣.اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهای
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن در آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪری ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ.
 .١ﺑﻬﺎدر زارﻋﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ دوﻻح ،ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :دادﮔﺴﺘﺮ ،۱۳۸۶ ،ص .۱۷۶
 .٢ﻫﻤﺎن ،ص .۱۷۸
 .٣وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر ،ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻃﻠﻮع داﻧﺶ ،۱۳۸۷ ،ص .۹
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 ۴۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از ﺑﻨﺪر ﻟﯿﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .ﺑﻮﺷﻬﺮ از روزﮔﺎر ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻟﯿﺎن ،ﻣﯿﺰاﻣﺒﺮﯾﺎ ،ﺑﺨﺖ اردﺷﯿﺮ ،رام اردﯾﺸﻬﺮ،
١
رﯾﺸﻬﺮ ،زﯾﻀﻬﺮ ،اﻟﺒﻮﺷﻬﺮ ،ﻧﺎدرﯾﻪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن
در ﻫﺰاره ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻼﻣﯽﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ٢ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
اﯾﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻟﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ٣.اﯾﺸﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﻟﯿﺎن ٤ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﺮوزی ،ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ٥.ﻟﯿﺎن از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
٦
ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﺎه اﻧﺸﺎن و ﺷﻮش« ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
٧
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﯿﺎن ،اﮐﻨﻮن در ﯾﺎزده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد.
در اواﺧﺮﻋﻬﺪ اﯾﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهای ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ درآن ﻗﺮار دارد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪر
رﯾﺸﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ٨.رﯾﺸﻬﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ راه درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻮش ﺑﻪ ﻣﻬﺎﻧﺠﻮدارو ،از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف و
ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ رود ﺳﻨﺪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در ﺳﺎل
 ۱۲۹۲ه.ش ۱۸۷۵/م .ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در دوره اﯾﻼم ،ﻟﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ٩.رﯾﺸﻬﺮ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮوف ﺻﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﺎﻻﻫﺎ وﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی
 .١اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ ،۱۳۷۸ ،ص .۱۸۷
 .٢ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ وﺛﻮﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻫﻤﺠﻮار ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ ،۱۳۸۴ ،ص .۲۷
 .٣اﻓﺸﺎرﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۸۹
ORMAGS
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4. Liyan

 .٥ﭘﯿﺮ آﻣﯿﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯿﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،۱۳۴۹ ،ص.۲۹
 .٦ﻫﻤﺎن ،ص .۵۲
 .٧ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪی ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻠﺦ،
 ،۱۳۹۱ص .۴۸۲
 .٨اﺣﻤﺪ اﻗﺘﺪاری ،آﺛﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و
ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۵ ،ص .۱۳۹
 .٩ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﻘﺪم ،وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﻌﺎد ،۱۳۷۵ ،ص .۲۱۴
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴۱

ﺻﺎدراﺗﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ١.در زﻣﺎن اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺷﻬﺮ رام اردﺷﯿﺮ در ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺸﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
٥
ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آن را رﯾﻀﻬﺮ ٢ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ٣و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آﻧﺮا ﮐﺮﺳﻮﻧﺌﻮس ٤ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻮﺷﻬﺮ در دوره اﺳﻼﻣﯽ
رﯾﺸﻬﺮ در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ،ﻋﻤﺮ ،ﻣﻔﺘﻮح اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺸﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو از
ﻓﺘﺢ رﯾﺸﻬﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺘﺢ رﯾﺸﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد؛ ٦اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ،
ﻧﺸﺎن از روﻧﻖ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﻨﺪر رﯾﺸﻬﺮ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدن رﯾﺸﻬﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮕﺮ اﯾﺮان و اﻋﺮاب
درﮔﺮﻓﺖ» ،وﻗﻌﻪ رﯾﺸﻬﺮ« و ﯾﮑﯽ از اﯾﺎم اﻟﻌﺮب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﻋﺮاب اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را در ﺳﺨﺘﯽ و
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.٧
ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﺑﻨﺪر ﭘﺮروﻧﻖ رﯾﺸﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﺘﻮﺣﺎت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ؛ ﻓﺘﺢ رﯾﺸﻬﺮ ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﻤﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺘﺢ ﻓﺎرس را در ﺳﭙﺎه اﺳﻼم دﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻌﺎص ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﺎن و
٨
ﺑﺤﺮﯾﻦ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﺎرس ﺑﺮود.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر آﺑﺎد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وارد ﺷﺪ ،ﺑﻨﺪر
رﯾﺸﻬﺮ دﭼﺎر رﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪ؛ اﺑﻦﺑﻠﺨﯽ ﻣﻮﻟﻒ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ
 .١ﯾﻮزف ﻣﺎرﮐﻮات ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺗﻬﺮان :ﻃﻬﻮری ،۱۳۸۳ ،ص .۴۶
 .٣اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۸۹

2. Rizahr

4. Kersuneus
 .٥ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻟﻐﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ
ﻣﺤﺪث ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۷۶ ،ص .۱۰۵
NOORMAGS
ّ
 .٦ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻓﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،۱۳۷۵ ،ج  ،۲ص .۱۰۳
 .٧ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺎدت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎﯾﯽ،
ﺗﻬﺮان:ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،۱۳۹۰ ،ص.۱۴
 .٨ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﻫﻤﺎن.
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 ۴۲ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ
١

ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ از ﻗﻠﻌﻪ آن ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﻮﺷﺮ« ٢ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﺮا ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻼذری ،روﺑﺮوی
ﺗﻮج ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ٣.ﯾﺎﻗﻮت اﯾﻦ ﺑﻨﺪر را ﺟﺰء اﻋﻼم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻧﮑﺮده و آن را ذﯾﻞ
ﺑﺤﺮ ﻓﺎرس و ﺷﺮح ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﯿﺰ و ﻧﺠﯿﺮم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﻗﻮت ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ در ﺟﺎی
٤
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﻨﺪر رﯾﺸﻬﺮ ،ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻌﺘﺒﺮی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﺑﻦﺑﻠﺨﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ راهﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ٥و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی و ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از ﺳﻮی
ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اﺻﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ،در دوره اﻓﺸﺎرﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

NOORMAGS

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ
ً
در ﺧﻼل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺪﯾﺪا دﺳﺘﺨﻮش
ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۱۱۴۰ه.ق ۱۷۲۸ /م .اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس روی
ً
٦
آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻓﻮل ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ
ً
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺗﺠﺎر ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان روﻧﻖ
 .١اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﺷﯿﺮاز :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﯽ ،۱۳۷۴ ،ص .۴۳۱

2. Busher
 .٣ﮔﯽ ﻟﺴﺘﺮﻧﺞ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎن،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ
و ﻧﺸﺮﮐﺘﺎب ،۱۳۳۷ ،ص .۲۸۱
 .٤ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۱۳
 .٥اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۴۵۸
 .٦ج.ج ﻟﻮرﯾﻤﺮ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺒﻮی ،ﺷﯿﺮاز:
ﻧﻮﯾﺪﺷﯿﺮاز ،۱۳۷۹ ،ص .۲۲
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴۳

داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﺪر رﯾﮓ ،ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک و ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره ﺟﺪﯾﺪی را در ﺣﯿﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻت در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ و ﺟﺪی
١
ﺑﻨﺪرﺑﺼﺮه ﺷﺪ.

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر و ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ

NO

OR

MA

GS

در ﺳﺎل ۱۱۴۷ه.ق۱۷۳۵/م .ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪ؛ وی ﻟﻄﯿﻒ ﺧﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻞ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻨﺪرﻫﺎ ،ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺟﻨﻮب ،دﺷﺘﺴﺘﺎن و ﺷﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﻟﻄﯿﻒ ﺧﺎن
ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﯾﮏ آﺑﺎدی ﮐﺮاﻧﻪای ﺑﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺷﻬﺮ رﯾﺸﻬﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ و در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ
٢
ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر »ﻧﺎدرﯾﻪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۱۴۹ه.ق۱۷۳۷/م .ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ٣.در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺷﻮرﺷﯽ در ﻓﺎرس رخ داد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎدر ﺷﺎه آﻧﺮا ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ وﻟﯽ
ﺳﺮان ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺎدر ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺸﺖ و از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻠﻨﺪی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وی ﮐﺮاﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮان ﺷﻮرﺷﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎزد؛ ﺳﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ راﺳﺖ ﯾﺎ
دروغ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎدر را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﻘﻂ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻋﺮاب و ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .٤ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن داﺷﺖ.
 .١وﺛﻮﻗﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۳۴۸
 .٢اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ج  ،۱ص .۳۴
 .٣اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ،ﺗﻬﺮان :ﻗﻠﻢ آﺷﻨﺎ ،۱۳۸۰ ،ص .۷۸
 .٤ﻻﮐﻬﺎرت ،ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺷﺮق ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻻﮐﻬﺎرت در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻟﻨﺪن ،ﺗﻬﺮان:
ﺑﻨﯿﺎد ،۱۳۶۹ ،ص .۱۷۹
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 ۴۴ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﺎدرﺷﺎه را ﻣﺼﻤﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ
در ﺑﻮﺷﻬﺮ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﮑﺮی دﭼﺎر ﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺎل ﺗﺮﻗﯽ و
ﺗﻘﻮ ﯾﺖ اﯾﺮان را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻬﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد دوﻟﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﺖ و
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وی ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ .و دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .رﻋﺎﯾﺎی
دﻫﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻣﺪد ﮐﻨﻨﺪ .١ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ٢ ،اﻣﺎ
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺻﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ وﻗﺘﯽ در اﯾﺮان از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﺎﺟﺰ
ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر راه ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ،ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺳﻮرات ﻫﻨﺪ ﺑﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎدر ﺷﺎه
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﯾﻖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه
اﯾﻦ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺎدر را از ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﮐﻢﮐﻢ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺄﻣﻮران ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﻪﺣﺪی
ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎوﮔﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﻠﯽ از دﺳﺖ داد ٣.اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﻮﺷﻬﺮ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺧﻠﯿﺞ
٤
ﻓﺎرس ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﺎدر در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺬل ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮد .او ﺑﯿﺴﺖ ﻓﺮوﻧﺪ
ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻫﻨﺪﯾﺎن آﻧﺮا اداره ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻔﻮذ و ﻧﯿﺮوی اﯾﺮان را در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ درآورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺎدر در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﻢ
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 .١وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻓﺌﻮدورووﯾﭻ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻧﺎدر ﺷﺎه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب،
 ،۱۳۸۷ج  ،۱ص .۲۶۵
 .٢وﺛﻮﻗﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص.۳۱۳
 .٣ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۳۶۴
 .٤راﺟﺮز.ام ﺳﯿﻮری ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن  ۱۸ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ:
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،۱۳۷۷ ،ص.۷۰
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴۵

ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ اﻟﻮار از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزان ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
زﯾﺎدی وارد ﺷﺪ ١.وی ﺑﺎ ﮔﻤﺎردن ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن اﻟﺘﻮن« ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ درآورد ٢.در دوره ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻨﺪر رﯾﮓ را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ٣.در دوره اﻓﺸﺎرﯾﻪ
 Sﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪﯾﺎن آزادی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ داده ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪﯾﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺑﻮﺷﻬﺮ
G
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ و ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎدرﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻮﮐﺮان و
MA
R
٤
OO
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهNﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۱۰۰ﺗﺎ ۱۱۵۰ه.ق ۱۷۰۰ /ﺗﺎ ۱۷۵۰م .ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮب
ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻄﺎرﯾﺶ ﺳﻨﯽﻣﺬﻫﺐ در ﻋﻤﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮاﯾﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
٥
ﻧﺎدرﺷﺎه او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ،ﺑﮕﻤﺎرد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻸ ﻗﺪرت
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ آلﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻮد .وی در ﺳﺎل ۱۷۵۱م .اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد و رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﻮاﯾﻒ دﺷﺘﺴﺘﺎن
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻋﺮاب ﻫﻮﻟﻪ از ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه،
ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢدﺳﺖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻪﺑﻨﺪر ،ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻤﺮک ،در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺨﺼﯽ ارﻣﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
٦
ﺷﻪﺑﻨﺪر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﯿﮏ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
 .١ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۴۶۸
 .٢رﺿﺎ دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۵۶
 .٣اﺣﻤﺪ دﺷﺘﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ :ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻌﺎدت،۱۳۷۸ ،ص .۱۳
 .٤وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻠﻨﺪی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺮی ،ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس ،۱۳۶۸ ،ص .۱۵۹
 .٥ﻟﻮرﯾﻤﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۷
 .٦وﯾﻠﻢ ﻓﻠﻮر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﯾﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ :ﺷﺮوع ،۱۳۸۹ ،ص .۹۵-۸۸
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 ۴۶ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺠﺎریاش را در ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﺳﺎل ۱۷۴۷م .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺼﺮه درآورد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺼﺮه ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ آلﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ را
ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻨﺪرﺑﺼﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺎی ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﯿﻪ
ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد؛ وﻗﺘﯽ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﻤﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ آلﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺤﺮﯾﮏ
١
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎدر ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ،در ﺳﺎل ۱۷۵۳م .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را در ﺧﺎرک ﻣﺴﻘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آلﻣﺬﮐﻮر
در ﺳﺎل  ۱۱۵۰ه.ق ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮﻣﻬﯿﺮی آلﻣﺬﮐﻮر )ﻧﺎﺧﺪا ﺑﺎﺷﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎدرﺷﺎﻫﯽ در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس( ﻃﺮح ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .اداره ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
۱۱۵۰ه.ق۱۲۷۲-ه.ق ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه ،دوره زﻧﺪﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،در دﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان آلﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﻮﯾﺪاﻟﺪوﻟﻪ ،واﻟﯽ
ﻓﺎرس ،ﺷﯿﺦ ﻧﺼﺮﺧﺎن دوم را ﻋﺰل ﮐﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ آلﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ واﻟﯿﺎن ﻓﺎرس
٢
ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻧﺪﯾﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺗﺠﺎرت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ رواﺑﻂ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ و ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ آن ﺑﻨﺪر
از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻮرش ﻣﯿﺮﻣﻬﻨﺎی ﺑﻨﺪررﯾﮕﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮی ،ﺑﺎ
ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ و در ازای اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ،ﻋﻨﻮان ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﻣﻨﺼﺐ درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ﻧﺎوﮔﺎن
٣
اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در دوره زﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﺎدری ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺎدر در ﺳﺎل
۱۱۶۰ه.ق ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ او ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن
S
AG

RM
O

 .١ﻫﻤﺎن ،ص .۱۰۵-۱۰۴
 .٢اﺣﻤﺪ دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۳
 .٣ﮔﺮﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎن رای ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ،ﻗﻢ :ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ،
 ،۱۳۷۸ص .۷۰
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴۷

آلﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺎه ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺪارک دﯾﺪ ١.وی ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﻤﻼ درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻟﻘﺐ از ﻃﺮف ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ رواﺑﻂ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ را در ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺗﺤﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ و ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن در ﭘﯽ
S
AG
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ وی ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺤﺪودRM
O
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ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،وﻟﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻗﻮای ﻣﺤﻠﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ روﻧﻖ ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻸ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ را ﭘﺮﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ وی از ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد ٢.ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ آلﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد درآورد و ﻓﺮزﻧﺪان وی در ﻗﺒﺎل ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﭘﺪرﺷﺎن ﻧﺰد
ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در دﺳﺖ
داﺷﺖ ،ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﻗﺒﺎل وﻓﺎداریاش ﺑﻪ دوﻟﺖ زﻧﺪﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ،در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
٣
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﻨﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ در دوره زﻧﺪﯾﻪ
در دوره ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رﻓﺖ .در ﺳﺎل
۱۷۵۳م .ﺑﺴﺎط ﺗﺠﺎرت آﻧﺎن در ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺼﺮه ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن،
ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۷۷۶م .ﮐﺎﻣﻼ در
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺼﺮه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ
 .١رﺿﺎ دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص.۵۷
 .٢ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺪﭘﻮر ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻋﺼﺮ اﻓﺸﺎرﯾﻪ و زﻧﺪﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،۱۳۷۸ ،ص.۲۲۳
 .٣ﻓﻠﻮر ،ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ص.۲۳
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 ۴۸ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﻪ ﺑﺼﺮه و ﺗﺼﺮف ﺑﺼﺮه ﺗﻮﺳﻂ وی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ً
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و از ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺑﺼﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﺎم
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،در ﺑﺼﺮه دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﺼﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
١
ﺑﻮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪ.
ﺗﺠﺎر ﻫﻠﻨﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۶۲۳م .رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
از ﻗﺘﻞ ﻧﺎدرﺷﺎه اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺼﺮه را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در
اﺛﺮ دﺳﯿﺴﻪ رﻗﺒﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
٢
ﺧﺎرک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻏﺎز ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺎزهای ﺷﺪ .در ﺳﺎل ۱۱۷۷ه.ق اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﻧﺼﺮﺧﺎن ﻗﺮارداد ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن
زﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ٣.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻮﺷﻬﺮ در زﻣﺎن ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﻨﺪر ﺑﺼﺮه ،در ﻋﺮاق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ
٤
زﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۷۵۰م .ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻓﺴﺎ ،داراب
و ﺟﻬﺮم را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﺮاز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻏﻼت و اﻣﻮال
ﺳﻮی
GS
A
M
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺷﺪ .ﻫﺮج وﻣﺮج درOR
NO
ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ٥.ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آن
 .١ﺳﺮ آرﻧﻮﻟﺪ وﯾﻠﺴﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ،۱۳۴۸ ،ص .۲۱۶
 .٢ﺣﺴﻦ زﻧﺪهدل ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﯾﺮاﻧﮕﺮدان ،۱۳۷۷ ،ص.۲۷
 .٣اﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۷۰ ،ص .۱۱۱
 .٤ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۴۷
 .٥ﻟﻮرﯾﻤﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۲۵
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴۹
NOORMAGS

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
 ۱۱۶۳ه.ق۱۷۵۰/م .ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
اوﺿﺎع در اﯾﺮان آن ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان را ﺗﺼﺮف
ﮐﺮده و ﺟﺰ ﯾﺮهای را در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﻐﺎل در آورﻧﺪ ١.ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺤﺎف و
٢
ﺗﻌﺪﯾﺎت ﻧﺼﯿﺮﺧﺎن ﻻری ،ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ۱۷۶۳م .ﭘﺮاﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺷﯿﺦ
ﺳﻌﺪون ،ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﺠﺎری ،اﺗﺒﺎع اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺣﻀﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ ٣.ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ از ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﮔﺰارش
ﻣﻨﺴﺘﯽ و ﺟﻮﻧﺰ ٤ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎل در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺒﺎر
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺼﺮه ،ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ٥.اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻃﺎﻋﻮن در ﺑﺼﺮه ﻋﻮاﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺰاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت در
٦
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ.
 .١وﺛﻮﻗﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۳۴۷
 .٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۷
 .٣ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۱۱۱

4. Manesty & Jones
ﻣﻨﺴﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۰۰و ۱۸۱۰م ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﺎرد ﻓﻮرد ﺟﻮﻧﺰ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ و
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،از ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان در ﺳﺎﻻی ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٥ﺻﻔﻮرا ﺑﺮوﻣﻨﺪ» ،رﮐﻮد ﺗﺠﺎری ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ۱۷۹۰-۱۸۰۰م« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ :ﻧﻘﺶ اﺳﻨﺎد در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ :زﻣﺰهﻫﺎی روﺷﻦ ،۱۳۹۰ ،ص .۱۹
 .٦ﻫﻤﺎن ،ص.۲۴-۲۲

www.noormags.ir

 ۵۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽـﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ آ لﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻨﺪ و ﻣﺴﻘﻂ
ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ،درﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ او ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارث
رﺳﯿﺪ .ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ ،داراﯾﯽ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺛﺎﻧﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺛﺎﻧﯽ در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧﺪ و آﻏﺎﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ،از ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﮑﺮد و ﻣﺎﻧﻊ از ورود او ﺑﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺛﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .وی ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻓﺎرس ﮔﺮدن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،اﻣﺎ
١
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان را از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ دور ﻧﮕﻪ دارد.
ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ،ﺧﺮوج از ﻧﻈﺎم اﺟﺎرهداری
از اواﯾﻞ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻨﺪر واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪرﮔﺎه
ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ و ﺑﻨﺪر اﺻﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ٢.راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ و
آلﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۲۲۰ه.ق/
 ۱۸۰۷م .ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﺮاز و آلﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﯽ ﺧﺎن ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن وزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﺑﻮد ،اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و آلﻣﺬﮐﻮر
را از آن ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ.
آلﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل دورﺑﺎره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻟﯽ راﺑﻄﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺟﺎر
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۱۲۲۰ه.ق۱۸۰۷ /م .ﺷﯿﺦ ﻧﺼﯿﺮ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد ،در ﻣﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ.
٣
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮﺛﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎن ،ﺑﻠﻮک دﺷﺘﯽ و دﺷﺘﺴﺘﺎن را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل ۱۲۲۰ه.
ق۱۸۰۷/م .ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز اﺣﻀﺎر و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﺷﯿﺦ ﻧﺼﺮ ﺧﺎن دوم ،ﭘﺲ
از ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا ﻣﻌﺰزاﻟﺪﻟﻪ ،واﻟﯽ ﻓﺎرس ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻀﺎﻓﺎت رﺳﯿﺪ.
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 .١ﻓﻠﻮر ،۱۳۸۷ ،ص .۲۵
 .٢وﺛﻮﻗﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۳۸۸
 .٣اﺳﺘﻔﺎن رای ،ﻫﻤﺎن ،ص.۹۰
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در ﺳﺎل ۱۲۶۶ه.ق۱۸۵۳/م .ﮐﻪ ﻓﯿﺮوز ﻣﯿﺮزا ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﺰرگ واﻟﯽ ﻓﺎرس ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ
ﻧﺼﺮﺧﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد .وی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻀﺎﻓﺎت را ﺑﻪ
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺼﯿﺮاﻟﻤﻠﮏ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﺎن ﻗﻮام اﻟﻤﻠﮏ ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ ﺷﺪ ،واﮔﺬار ﻧﻤﻮد از آن ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ از دﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان آلﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ و
١
ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از ﻃﺮف واﻟﯿﺎن ﻓﺎرس اﻋﺰام ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﺪان آلﻣﺬﮐﻮر از ﺳﺎل  ۱۱۵۳ه.ق۱۷۴۰ /م .ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۲۶۶ه.ق۱۸۴۹/م .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﺑﺎﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽـاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻇﻠﻢ و اﺟﺤﺎف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎرت ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ،از
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﮐﻨﺎری اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ٢.اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ،
اﻧﺘﺼﺎب اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻪ وزارت ﮔﻤﺮک و ﺧﺰاﻧﻪ در دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﺟﺮا
درآورد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ،از اﺟﺎرهداری ﺧﺎرج و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎرس ﻫﻢ
٣
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد .و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﻠﻄﻪ آلﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻗﺎﺟﺎر ،دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ در ﺑﻮﺷﻬﺮ رخ داد
ﮐﻪ ذﮐﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ دﺷﺘﺴﺘﺎن و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۲۴۶ه.ق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ از ﻧﻮاب ﺗﯿﻤﻮر ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﯿﺮو ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از دو روز آن ﺑﻨﺪر را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎن آلﻣﺬﮐﻮر،
٤
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد.
دوم ،ﺣﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ۱۲۵۴ه.ق۱۸۳۷/م .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ
ﻫﺮات در ﺳﺎل ۱۲۵۴ه.ق۱۸۳۷/م .ﻃﺮح اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻤﻠﻪ اول اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد .ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ آلﻋﺼﻔﻮر ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﻧﻤﻮد؛ ﺷﯿﺦ
 .١اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻧﻮریزاده ﺑﻮﺷﻬﺮی ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﯽ ﻧﺎ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،ص .۷۶-۷۵
 .٢وﺛﻮﻗﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص .۴۳۷-۴۳۴
 .٣ﻫﻤﺎن ،ص .۴۷۹-۴۷۸
 .٤ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺴﺎﯾﯽ ،ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮی ،ص .۷۴۷-۷۴۶
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ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮادرزاده او و ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ازدﺣﺎم ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ و ﺑﺎﻟﯿﻮز
١
را از ﺷﻬﺮ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ً
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﺠﺪادا ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺮات و
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ۱۲۷۲ه.ق۱۸۵۶/م .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد
و ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﺎرک ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﻣﺎده ﺷﻮد ٢.ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ
ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﻓﯿﺘﯿﻠﻪای ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﮕﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﺟﻨﻮب و ﯾﺄس ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن وی را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﻨﮕﯿﻦ
٣
ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﺳﺎل ۱۲۷۳ه.ق۱۸۵۷/م .ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،در ﺳﺎل ۱۳۳۳ه.ق۱۹۱۵/م .اﻧﮕﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻫﺠﻮم آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد ،رﺋﯿﺲ ﻋﻠﯽ دﻟﻮاری ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ٤و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ اداﻣﻪ داد.

 .١ﻫﻤﺎن ،ص.۷۷۶
 .٢رﺿﺎ دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص.۷۲
 .٣ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺷﻤﯿﻢ ،اﯾﺮان در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺪﺑﺮ ،۱۳۸۴ ،ص .۲۳۱-۲۲۸
 .٤رﺿﺎ دﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﺎن ،ص.۷۴
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آﻣﯿﻪ ،ﭘﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯿﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۴۹ ،
اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،ﺷﯿﺮاز :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺳﯽ.۱۳۷۴ ،
اﺳﺘﻔﺎن رای ،ﮔﺮﻣﻮن ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻗﺪرت و ﺛﺮوت در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ،ﻗﻢ:
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ.۱۳۷۸ ،
اﺳﺪﭘﻮر ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻋﺼﺮ اﻓﺸﺎرﯾﻪ و زﻧﺪﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.۱۳۷۸ ،
اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﯾﺮج ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ.۱۳۷۸ ،
 ،-------------ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ،ﺗﻬﺮان :ﻗﻠﻢ آﺷﻨﺎ.۱۳۸۰ ، ،-------------ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ج  ،۱ﺗﻬﺮان :ﻧﺴﻞ داﻧﺶ.۱۳۶۹ ،اﻗﺘﺪاری ،اﺣﻤﺪ ،آﺛﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان:
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