
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


197هاي افشاریه و زندیه در ...تاریخی حکومت-کاربست سیاسی

بوشهر تجاري بندر اعتالء در هاي افشاریه و زندیه حکومتتاریخی -سیاسیکاربست

3پهلوانیطلعت ده2وندیونس یوسف1زادهفرشاد کرم

چکیده
یانات یک شهر با جر، و توسعۀاندها داشتهی ارتباط تنگاتنگی با قدرت حکومتاسالمهاي دورةتوسعۀ شهر

اي از توجه به برخورداري از مجموعهبا بوشهربندر بوده است.ا در ارتباطهسیاسی و تاریخی درون حکومت
برخورداري از یک خور(خلیج کوچک) طبیعی در قسمت شرقی دماغه چونعوامل مناسب محیطی هم

فارس نسبت به سایر اه مناسب آن در سواحل شمالی خلیجچنین جایگو همآب شیرینجزیره، منابع شبه
، عوامل سیاسی عوامل جغرافیاییورد توجه قرار گرفت. عالوه برمو زندیهافشاریهدر دورة،هاین ناحیهايشهر

سازي و تأسیس نیروي دریایی توسط ۀ کشتیچون از رونق افتادن بندرعباس، ایجاد کارخانهماناین دور
ت مرکزي ایران به شیراز نادرشاه، برقراري امنیت تجاري بین بوشهر و بازارهاي داخلی ایران، انتقال قدرت دول

.این بندر شدندتوسعۀها در تجارت دریایی بوشهر، باعثمذکور و نقش آندورة زندیه و وجود خاندان آلدر
هاي اعتالي بندر بوشهر در دوران حکومتعوامل سیاسی و تاریخی دراین است که آیاسؤال اصلی این پژوهش 

؟ نقش این عوامل در رونق این بندر تا چه حدي بوده استو؟نهایاندنقشی داشتهافشاریه و زندیه
تعامل مثبت به وجود آمد سیاسی و تاریخی نوعیعوامل عوامل جغرافیایی و ران این دو حکومت، بین دودر 

بزرگ بنادرو به یکی ازو رشد خاصی برخوردار شدءاز اعتالبوشهر،در این دوران و پس از آناي که به گونه
که به دو سؤال اصلی که در باال سعی شده است حتی االمکان در این مقاله .دذار ایران تبدیل گردیثیرگو تأ

مطرح گردید، پاسخ داده شود.

مذکور.خان زند، آل، کریمافشارنادرشاهفارس، بوشهر،لیجخ:کلیديهاي هاژو

مقدمه
ـ تـو کیل و توسعۀ شهرهاي ایران در دورة اسـالمی را مـی  تشفرایند  ، ا توجـه بـه عوامـل تجـاري    ان ب

موقعیـت  ،بررسـی کـرد. امـا در ایـن بـین     و دوران تاریخی و سیاسی فرهنگی و مذهبی جغرافیایی، 
اي کـه بـر   اند، بـه گونـه  فا کردهها را ایترین نقشفیایی و عوامل سیاسی و تاریخی مهممناسب جغرا

نویسنده مسئول: دانشجوي دکتري تاریخ علم دورة اسالمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، -1
karamzade.farshad@yahoo.com

yyvand@gmail.comشناسی،ارشد باستانکارشناسی-2

pahlavan.t@gmail.comتاریخ اسالم دانشگاه اصفهان، دانشجوي دکتري -3
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توسـعه و اعـتالي   بـر ایـن عوامـل،    عـالوه  اند. گیري مسیرهاي عمدة تجاري نیز تأثیر گذاشتهجهت
.داشته استیرتباط تنگاتنگانیز ها با قدرت حکومت،شهرهاي این دوره

ی، سیاسـی و تـاریخی در   یثیر عوامل مختلف جغرافیاتأی است که تحت ییکی از شهرهاشهر بوشهر
گـرو  در هـا  ریشۀ بسیاري از این پیشرفتیافت کهچشمگیريافشاریه و زندیه رشد و توسعۀدوران

بوشهر به عنوان پایگاهی براي دوره،در این .بوده استاین دو حکومتهاي خاصالزامات و سیاست
آمـد  ودر رفـت طر سـهولت تردید به خابیوشدفارس شناخته میبر خلیجءعملیات دریایی و استیال

ر مرکز مهمـی بـراي   بوشهعالوه بر این موارد، بندر بوشهر براي پایگاه دریایی انتخاب شد. ها،کشتی
نسبت به سایر بنادر، وجـود تجـار فعـالی    آنامتیازوشدت کشاورزي محسوب میصادرات محصوال

بسـتگی بـه   ،شکوفایی اقتصاد بوشـهر وتنگاتنگی داشتندۀا بازرگانان شیراز و اصفهان رابطبود که ب
بلکـه بـه عنـوان    ،یتـی نه فقط یک بندر ترانزو داشتاین مناطق هاي اقتصادي در فعالیتۀمجموع

آمد. مرکزي براي پخش کاال در جنوب ایران به حساب می
شـاه افشـار بـه ایجـاد     پیشرفت این بندر شـد توجهـات نادر  عاملی که باعث ترقی ودر دورة افشاریه 

چنین پی بردن به اهمیت جایگاه بندر بوشهر و نقش نیروي دریایی براي رونق بخش اقتصادي و هم
کـرد کـه   نادر این ضـرورت را درك مـی  ، کن استپیشرفت و آبادانی کشور بود. ممکلیدي آن براي 

هـاي حیـاتی و اقتصـاد    تحوالتی بوده کـه در سـاختار و بخـش   پیشرفت کشورهاي اروپایی ناشی از 
وي به نیاز کشور براي تشکیل نیروي دریایی پی برد.،ثیر گرفتن از این وقایعأتداد، با جامعه رخ می

امـا اقـداماتش در   بندر بوشهر شدتاد نیروي دریایی، باعث رونق تجارایجهتوجه او بدیگريسواز 
رو شد.  هایی نیز روبهوسازي و پیشرفت این بندر با شکستن

سیاسـی و  ، ا کرد و به یک پایگـاه اسـتراتژي  این بندر دوباره جایگاه سابق خود را پیدزندیه ةدر دور
-ین جایگاهی به خـاطر اقـدامات کـریم   به دست آوردن چنشد.فارس تبدیل خلیجبازرگانی مهم در

ه موقعیـت مهمـی   که توانستند با همکاري یکدیگر این بنـدر را بـ  خان و حاکمان محلی بوشهر بود
ا در این کرد و تمام تالش خود ریان به طور سنجیده عمل میئاروپاخان در برخورد بابرسانند. کریم

در .گرفـت ، منافع کشور را نیز در نظر میبه این کشورهادن امتیازاتیدارغمعلیو زمینه به کار برد
هاي داخلی بر سر چنین جنگبه دلیل کوتاه بودن مدت زمان حکومت این دو سلسله و هممجموع،

فرصت زیادي براي پرداختن به مسائل بازرگانی به دست نیامد با این حال، حاکمان ایـن  ،جانشینی
ایـن مقالـه در   .خود را براي بازسازي و تقویت اقتصـاد کشـور انجـام دادنـد    دو سلسله نهایت تالش 

از لحـاظ سیاسـی و   محورهاي زیر به بررسی توسعه و اعتالي بندر بوشهر در دوران افشاریه و زندیه
؛خواهد پرداختتاریخی

بوشهربندر موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی -
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یه و زندیهدورة افشاروضعیت سیاسی بوشهر در-
بوشهر در دورة افشاریه و زندیهعوامل توسعۀ-
افشاریه و زندیهبندر بوشهر در دورةتاریخی و سیاسی توسعۀهايبررسی شاخص-

تاریخی بوشهر  ۀو پیشینیوقعیت جغرافیایم
دقیقـه  16درجـه و  30دقیقه تا 14درجه و 27خلیج فارس، بین ۀبوشهر در جنوب ایران و حاشی

ویچ النهـار گرینـ  ي طول شرقی از نصفدقیقه58جه و در52دقیقه تا 6درجه و 50ض شمالی وعر
هـوایی آن تـا تهـران    ۀمتـر و فاصـل  5آزاد از سطح دریاي(شهر بوشهر) قرار دارد. ارتفاع این منطقه

کمـی ارتفـاع از دریـا و نزدیـک بـودن بـه خـط اسـتوا ،         ۀاست. این منطقه به واسـط مترکیلو751
غربی که امتداد آن تقریباً از شمالد قرار دارايجزیرهدر شمال شبهو م و مرطوب استینی گرسرزم

باشـد و بـدین   مـی یکشـ بـه خ انب مشرق متصل وسط این شبه جزیره از ج، به جنوب شرقی است
ترتیب دو خلیج کوچک در جانب شمال و جنوب آن، در فاصله بـین دو قسـمت شـمالی و جنـوبی     

ت جغرافیـایی و  . بـه لحـاظ موقعیـ   جـود آمـده اسـت   به وفارسا سواحل راست خلیجمزبور بةجزیر
نسـبت بـه داخـل کشـور و     ،فـارس و مرکزیـت آن در بـین بنـادر جنـوب     خلـیج ۀاستقرار در حاشی

فـارس بـا   بین سواحل خلیجآن در موقعیت مناسب تجاري چنینو همفارس خلیجةکشورهاي حوز
.بوده استايداراي اهمیت ویژهجهانکشورهاي شرق دور و سایر مناطق 

هـاي  ترین منطقهیکی از کهنبه است، بندر بوشهر و منطقه باستانی ریشهر که در جنوب شرقی آن 
اسکان و ۀآید که پیشینبه شمار میفارساسکان یافته در جنوب فالت ایران و سواحل شمالی خلیج

مطابق .گرددپیش از میالد باز میسوم ةزارهبه حدودنواحیر اینتشکیل نخستین جوامع بشري د
ن شناسـی ت باسـتا ئـ هییـق از طرم1913/هــ .ق 1332ه در سـال  یالمی کـ عهاي عصر ل نبشتهگ

در آن زمان ایـن  ،قی به دست آمدهبرداري به طور اتفاتل بر اثر خاكپیفرانسوي در محلی به نام تل
و به روایتی به معنی سـرزمین آفتـاب درخشـان    یالمی استعیامنلیان نامیدند. میه را لیانقطمن

بوشهر امروزي، به عنوان محـل برپـایی یکـی از    ی در نزدیکاین ناحیه).1376:1(مشایخی، باشدمی
زمـان بـا   و هـم عیالمیترین بنادراز مهموه اي برخوردار بودهاي عیالمیان از اهمیت ویژهپرستشگاه
یکـی از  ،به سبب موقعیـت خـاص جغرافیـایی   عیالمیانزمان . لیان باستانی درباشدمیی تمدن بابل

ی فـالت ایـران، بـه    زیرا مرزهـاي جنـوب  ؛هاي شرق و غرب دنیاي قدیم بوددنهاي ارتباطی تمحلقه
ـ ةبه ساکنان فـالت هنـد و در  ،فیاییمحدود بودن به دریا و سایر شرایط جغراۀواسط سـند  ۀرودخان

النهرین اسـتفاده  فالت ایران و دشت بینهاي اي ارتباط با تمدنساحلی برهايداد تا از آباجازه می
ــد. از ــان در دور کنن ــاع لی ــز در دور ةاوض ــا و نی ــیةماده ــزو    (ان هخامنش ــه ج ــن منطق ــه ای ک
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هـاي  ، دانسـتنی )16-18-19:  1383(شـریفیان،  )شـده محسـوب مـی  پـارس  نشین(استان) ساتراپ
بـه عنـوان   هخامنشـیان  ةدر دورلیـان ۀمنطقـ زاما در بعضی منابع ا،در دست نیستزیاديمستند

).3: 1381(برومند، یاد شده استنشین آن بخشی از چهاردهمین ساتراپ
. ایـن  ه استشناسی، بوشهر مقارن دوران اشکانیان نیز محلی مسکون بوداستانهاي ببه استناد یافته

ی ا ریواردشیر معروف شد و یکو به نام ریشهر یبازسازي)م240-180(ر در زمان اردشیر بابکانبند
م  در کتب جغرافیـایی مسـلمین   13ق /ه6با این حال تا حدود قرن . از بنادر معتبر در آن دوره بود

در طـول  توان چنین پنداشت که بوشهر میبا استناد به این منابع نامی از این بندر برده نشده است. 
و بـه نظـر   )4: 1381رومند، (به استرفتشمار میاي کوچک بهو دهکدهمحلی يبندراعصار تمدنی

م بدین اسم خوانـده شـده و پـیش از آن    1794ق/1153ابوشهر در زمان نادرشاه افشار، رسد که می
نام برده شده اسـت اسم سیف از آن بهدورة اسالمیدر بعضی منابع،که به نام ابوشهر شناخته شود

).25-24: 1380(ریشهري،ه استگیري بیش نبودکوچک ماهیةو یک دهکد
که نادرشاه تصمیم به ایجاد یک پایگاه دریایی در آن کرد، به نام بنـدر  بعد از ایندر دوران افشاریه و 

پس از دسـتور نادرشـاه   رسد که به نظر میگذاري شد. بوشهر نامابوشهر و بعد به نامنادریه و سپس
بـه واقـع همـان نـام بوشـهر تـاریخی و       ،(بوشهر فعلی)جاد پایگاه دریایی در جنوب ایرانمبنی بر ای
سـاختمان و بنـاي ایـن شـهر     انـد. ا به عاریت گرفته و بر مکان جدید(بوشهر کنونی) نهادهباستانی ر

مربوط به دوران سـلطنت نادرشـاه   ،آن گردیدۀ ج جایگزین تمدن چندین هزار سالجدید که به تدری
و ایجاد نیروي دریایی در ساختار ارتش را سازي کشتیۀباشد که قصد تأسیس یک کارخانمیافشار

اش کـه همانـا   نداد تا از طریق این بندر به اهداف سیاسی و نظامیاجازهه عمر نادرشاهداشت. اگرچ
فارس و دریاي عمان بـود برسد(بوشـهر قـدیم در    خلیجتسلط دائمی ایران بر سرتاسر نواحی اطراف 

اسـتراتژیکی خـود و   همیت و موقعیـت هر به لحاظ اولی بندر جدید بوش؛)1: 1385ي تصویر، آیینه
تبـدیل بـه یکـی از    ،ي آن عصر و حتی پس از آنانیز در راستاي تحوالت تأثیرگذار جهانی و منطقه

ایرانی پس از افشـاریه هاي فارس شد و حکومتتصادي خلیجنظامی و اق،رتر سیاسیمراکز عمده و ب
قل حاکمیت خود را بر تمامی بنادر و جزایـر و سـواحل   به برکت همین موقعیت ممتاز توانستند حدا

شـواهد و  بلوچسـتان اعمـال نماینـد.   المللی از خوزستان تـا سیسـتان و  شرقی این آب راه مهم بین
رفتـه  رفتـه کید دارد؛ زیرا پس از فروپاشی سلسله صفویه رك موجود نیز بر صحت این مطالب تأمدا

بوشهر جاي آن را گرفت و از این تاریخ به بعد اسـت  ربندعباس کاسته شد واز شهرت و اعتبار بندر
در دورةشهرهاي سـواحل خلـیج فـارس   ترینکه شهر بندري بوشهر همواره به عنوان یکی از بزرگ

جایگاه بسیار مهمی در بین سایر شهرهاي ایران پیدا کرد. و زندیه یهافشار
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یهافشاریه و زندرانسیاسی بوشهر در دووضعیت 
رود. یکـی از  هـاي تـاریخی ایـران بـه شـمار مـی      ترین دورهترین و حساسشاریه یکی از مهمعصر اف

در برابـر روس و  ، تحقـق اسـتقالل ایـران و ایجـاد دولتـی قدرتمنـد       شاهترین دستاوردهاي نادرمهم
ةکـه دور نخسـت ایـن  ؛توان داراي اهمیت خـاص دانسـت  ر میرا از چند منظهدوراین عثمانی بود. 

هد فروپاشی دولت صفویان بود که بدون شک موردي ممتاز در تاریخ ایران بعـد از اسـالم   مذکور شا
دهاي اساسی به همراه داشـت. نکتـه  بود. چنین رویدادي براي تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران پیام

هـاي  هـاي اساسـی در زمینـه   مـذکور شـاهد دگرگـونی   ةتحـوالت، دور دیگر این که هم زمان با این 
.بوددر اروپاانقالب کبیر فرانسهو ها انقالب صنعتیه از بارزترین آنود کمختلف ب

پس از اضمحالل حکومت صفوي، و بروز اغتشاشات ناشی از فقدان کارآیی سیاسی شـاه طهماسـب   
جـا  لی براي شورش متمردین تبدیل شد. از آن، سواحل خلیج فارس به مح)ه.ق1145-1135(دوم

شــاه (نادرخـان افشار بردنــد، طهماسـب قلــی فــارس پنـاه مـی  خلـیج کـه سـران متمــرد بـه جزایــر    
براي سرکوبی آنان و تثبیت موقعیت سیاسی ،نظامی طهماسب دومفرمانده م1794ق/1153افشار)

ایران در مناطق جنوبی، متوجه سواحل و جزایر خلیج فارس و در نتیجه نیازمند به نیـروي دریـایی   
شـرقی  هنـد کمپـانی  هـاي  با استفاده از کشـتی حل جنوبی راگردید. نادر موفق شد اغتشاشات سوا

فارس بـه منظـور   شکیل نیروي دریایی مستقر در خلیجبریتانیا و هلند سرکوب نماید، بنابراین لزوم ت
م 1734ق/1147اقـدامات آتـی وي قـرار گرفـت. در     ةبرقراري امنیت این نواحی در زمـر حفاظت و

دریاساالر نادر در خلیج فارس معروف بود، مأموریـت خـود را   لطیف خان که نزد انگلیسیان به محمد
وي بـدین منظـور   .ردبراي تبدیل بندر بوشهر به مرکز ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس آغـاز کـ  

پس بوشهر، بنـدر نادریـه نامیـده    ها در خارج از این بندر را تعمیر کرد و از این قدیمی پرتغالیۀ قلع
م مقدمات تبدیل بندر محلـی بوشـهر   18ق/ 12ي قرندین ترتیب در نیمهب).5: 1381(برومند، شد

شمال غربی خلیج فارس فراهم شد کـه ایـن امـر از    ةالجیشی در حوزیک بندر مهم سوقبه صورت 
اهداف نـادر از تبـدیل بوشـهر بـه عنـوان محـل       .گرفتت میأقدامات سیاسی و نظامی نادرشاه نشا

فـارس، از دو ویژگـی مبنـی بـر سیاسـت داخلـی و       ران در خلیجهاي ناوگان دریایی ایساخت کشتی
این اساس از بعد اقدامات داخلی در صورت فعال شدن بندر بوشـهر و  گرفت. برارجی او نشأت میخ

توانست ضمن نظارت مستقیم بر عملکرد قبایـل و سـاکنین سـواحل    تشکیل نیروي دریایی، نادر می
نیـت  از امکـان برقـراري حاکمیـت و ام   ،مسقط و بحرینةرس به ویژه حوزی و جنوبی خلیج فاشمال

ن بوشهر به عنوان سیاست خارجی نیز، با رونق یافتۀدر حیط.ان یابدینایران در این منطقه نیز اطم
رحداد خلـیج فـارس، موقعیـت سـ    ةهـاي ایرانـی در حـوز   و حرکت کشتیتجاري ،یک بندر سیاسی

،الجیشـی بصـره  شمال غربی خلیج فارس، به ویژه بندر تجاري و سوقۀجنوبی عثمانی واقع در دهان
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کرد. از این رو، به شد و از سوي دیگر موازنه قدرت در این منطقه به سود ایران تغییر میمتزلزل می
منظور ساخت ناوگان دریایی ایران و حفظ استقالل در این امر، توجه نادرشاه بیش از پیش به بنـدر  

.ی براي نیل به این مقصود، جلب شدمحلبوشهر به عنوان
. 2امور سیاسی .1؛گانه بودیتی دوفارس داراي ماهخان زند در خلیجهاي دخالت کریمعلل و زمینهاما 

فـارس کـه تحـت    هاي خلـیج امور تجاري و مالی. وجود جوامع تجاري مستقل و نیمه مستقل در کرانه
هـاي  از جمله عوامل و زمینه،ناسبی هم برخوردار بودندسرپرستی شیوخ عرب قرار داشته و از ثروت م

سیاسـی ایـران در   ۀچنـین فقـدان سـلط   فـارس بـود. هـم   خان زند به خلـیج ثر در جلب توجه کریمؤم
بـا بصـره و   ه رکـود تجـاري بنـادر ایـران در مقایسـ     فارس، کاهش سهم ایران در تجارت منطقه و خلیج

هـاي آن توسـط   اوگان نـادري و تجزیـه و تصـاحب کشـتی    سرنوشت ناز دیگر عوامل مهم بود. ،مسقط
فارس به شمار آورد.  خان به امور خلیجفارس را باید یکی دیگر از علل توجه کریمحکام محلی در خلیج

فـارس،  در رأس شمالی خلـیج ؛رو بودفارس با چندین بحران روبهخان در پیوند با مسایل خلیجکریم
ی در یهـا ها و قیـام شورشزماناین در چنین همارت ایران بود.قدرت بصره تهدیدي جدي براي تج

هاي انگلـیس  ها دسیسهآمد که در بسیاري از آنفارس به وجود مینواحی خوزستان و سواحل خلیج
چنـین  در خوزسـتان بـود. هـم   1کعـب سلیمان رئیس قبیله بنیشد، از جمله سرکشی شیخدیده می

از پرداخـت خـراج   خارك و سرپیچی امـام احمـد بـن سـعید    حاکم بندر ریگ و 2سرکشی میرمهنا

فارس و قدرت خود را در نواحی خلیج،هاي پس از آنیکی از طوایف قدرتمند عرب که در ایام سقوط صفویه و سال-1
نانی هاي ربیعه و از شاخه عدخفاجه، از تیرهي از قبایل بنیاشعبهبه ویژه در منطقه خوزستان کنونی گسترش دادند،

صفوي در زمان حکومت افراسیاب در دورهخفاجه ساکن عراق عرب بودند وکعب مانند اسالف خود، بنی. بنیبودند
ها در قبان بود. این شهر آبادي کوچکی در جنوب گاه کعبیاند. نخستین منزلپاشاي دیري به خوزستان مهاجرت کرده

هاي جنوبی خوزستان پراکنده حکومت نادر این طایفه در بخشخوزستان بود که در کنار دریا قرار داشت. در زمان 
دژ ،اهللا در شورش محمدخان بلوچ او را یاري نمود و نادرشاه با لشکرکشی به این ناحیهشدند و رئیس آنان به نام فرج

نشد. تا زمان را صادر کرد که به دالیلی نامعلوم این امر انجامهانادرشاه دستور کوچاندن آنوقبان را تسخیر کرد 
کعب در قدرت آلنمودند. توسعهحیات نادر این طایفه در محل خود بر جاي ماندند و کمتر تعرضی به اطراف می

سواحل خوزستان، بصره و نواحی شمالی آن شرایط جدیدي براي جانشینان نادرشاه به وجود آورد و این مسئله به 
.)333: 1384ا نشان داد(وثوقی، خان خود ري در دوره کریمصورت یک مشکل منطقه

م پس از کشتن پدر درصدد 1753ق/1167میرمهنا فرزند میرناصراز رؤساي طایفه زعاب ساکن بندر ریگ در سال -2
میرمهناکهآمد. او و برادرش میرحسین، براي کنترل بندر ریگ با هم رقابت کردندقبضه کردن قدرت در این نواحی بر

هاي که او به وجود هاي خانگی با برادرش و تنشبندر ریگ را به عهده گرفت. جنگترل کاملبرادر خود را کشت و کن
را به شیراز احضار کرد و به زندان انداخت، اما به خاطر وساطت یکی از ويخان به او شد وآورد باعث توجه کریممی

دست زد که آرامش در منطقه را برهم زد و به اقداماتینزدیکانش آزاد شد و به بندر ریگ بازگشت. او پس از بازگشت
خان براي خاتمه دادن به این مسائل، ها و حمله به خارك بود. کریمآن درگیري با حاکم بوشهر و ضبط کشتی
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). در بنـدر  146-147: 1366(زاوش، خـان زنـد بـود   از جمله مشکالت کریم،سالیانه از زمان نادرشاه
شرایط سختی را براي عبـور و مـرور   ،ها در این بندرمسقط، خوارج عمان مستقر بودند و اسکان آن

سـبت بـه تشـیع    ردم این ناحیه به علت اختالفات مـذهبی ن کرد و از طرفی هم مها فراهم میکشتی
خـان بـا حکـام    در این زمان در بوشهر، روابـط کـریم  ).197:  1378(شعبانی، شدیدي داشتندۀکین

محلی آن بندر تابعی از قدرت و شرایط طرفین بود و هنوز از شفافیت برخوردار نبود. حکـام محلـی   
که هاات به حکومت مرکزي بپردازند. آنعوارض و مالیکهندبوشهر، نیز مانند سایر حکام مایل نبود

چنـان  پس از قتل نادرشاه، براي خود قدرتی ایجاد کرده بودند تمایل داشتند که این شـرایط را هـم  
ها چندان خوشایند نبود اما بافت تجاري و ساختار خان زند براي آنبنابراین ظهور کریم.ادامه دهند

ند بازار بزرگ ایران براي صادرات و واردات از یکسـو و امنیـت خطـوط آن از    اقتصادي بوشهر، نیازم
ها بود. حکام محلی بوشهر ابتدا بـه  خان زند نیز نیازمند ناوگان دریایی آنسوي دیگر بود. البته کریم

فرصـتی  امـا پـس از قتـل نـادر    بوشهر به خدمت شاه افشـار پیوسـتند  عنوان کارگزاران نادرشاه در 
ةدر بوشهر به دست آوردنـد و در دور اقتصادي خود وي استحکام قدرت سیاسی، دریاییبرامناسب 

مشـاوران بازرگـانی و   فارس ایفا نمودنـد و ت خلیجخان زند نقش مهمی در تحوالبین نادرشاه وکریم
هـاي خـارجی   رتبـاط بـا کمپـانی   فارس و ضرورت برقراري اخان در باب بازرگانی خلیجتجاري کریم

).   221-222:  1387دپور، (اسبودند
ظهـور خانـدان   ،وقوع پیوسـت بهم1740یا 1730/ ق1153-1143ۀخالل دهرویداد مهمی که در

عرب مطریش بودنـد ۀیلها عضو قبعربی بود که سرآمد این خاندان شیخ نصر اول بود و آنۀبرجست

خان افشار را براي سرکوبی او فرستاد و میرمهنا نیز با خانواده خود به خارك فرار کرد(موسوي نامی اصفهانی، امیرگونه
خان بود، تمامی حاکمان بنادر و سواحل دشتستان مطیع بوشهر که متحد کریمجز شیخ ه ب. )1368:275،161

خان افشار را با سپاهی براي سرکوبی دادند از این رو وکیل امیرگونهخان نمیگونه خراجی به کریممیرمهنا بودند و هیچ
خان بستند م پیمانی با کریم1768ق/1182لیس در میرمهنا عازم بندر ریگ کرد. پس از تسلط میرمهنا بر خارك، انگ

میرمهنا تأسیسات بازرگانی انگلیس را اما که به موجب آن مقرر شد که در سرکوبی میرمهنا به او کمک دریایی کنند. 
براي سرکوب کردن میرمهنا . فارس مختل کرد تجارت را در خلیج،هاي دریاییبا حملهدر بندر ریگ ویران ساخت و

چنین انگلیس که تجارت خود را در ي بصره دچار زیان شده بودند و همها هم که از ناحیهبر ایران، عثمانیعالوه
خان زند را مأمور سرکوب میرمهنا کرد چون براي خان، زکیدید، اظهار عالقه کردند. کریمفارس مختل میخلیج

ها ها داد تا وسایل بحري را در اختیار او قرار دهند ولی آنسیسرکوب او نیاز به نیروي دریایی بود، لذا امتیازاتی به انگلی
خان راه رسیدن آذوقه را به روي میرمهنا بست و به حکام بنادر و فقط یک کشتی را در اختیار ایران قرار دادند. زکی

م گرفتند او را فارس دستور تهیه کشتی و سرباز داد، اما متحدین میرمهنا از ترس تصمیرؤساي عشایر و سواحل خلیج
سلطان مورد حمله قرار کرد، توسط گروهی به رهبري حسناو در بازار خارك گردش میتحویل دهند. هنگامی که

گرفت. اما میرمهنا توانست خود را به دریا برساند و از طریق کویت به بصره برود و در بصره به وسیله مأموران عثمانی 
).56-1385:57دستگیر شد و به قتل رسید(شعبانی، 
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ثروتمندترین خاندان ترین و ). آل مذکور بزرگ50: 1380(حمیدي، معروف شدند1که به آل مذکور
امـا بـا آغـاز    ،طوالنی در اختیـار خـود داشـتند   ت بازرگانی بندر بوشهر را در مدتپیشه، تجارتاجر
ودي در امـر تجـارت  آل مـذکور گـرایش زیـا   .ق این اقتدار رو به کاهش نهاد1195م/1780ي دهه

شـان  آل مـذکور منـافع  تند. اي داشبا سایر جامعه تجار هم روابط بسیار صمیمانهند وبازرگانی داشت
هاي بازرگـانی را بـه خـود جلـب     ونق باشد تا بتواند فعالیتربوشهر بندري آباد و پرکردکهحکم می

که کنترل کامل اداري و اجرایـی  دهد که این خاندان یک دهه پیش از آنکند. آثار موجود نشان می
، 188: 1378گرمـون،  (رايبودنـد موقعیت خود را مستحکم کـرده  بوشهر را در دست داشته باشند، 

عب در رأس کمذکور، داراي روابط غیرمنظم با اعراب بنی). حکام بندر بوشهر در دوران آل50، 187
بـه شـدت تجـاري و    ايمـذکور، جامعـه  وشهر تحت حکومت آلجامعه بوفارس بودندشمالی خلیج
از دو منبع مهم درآمـد  و)368، 370: 1387سدپور، ( اهاي بازرگانی و دریانوردي بودیهمبتنی بر پا

کنترل خود. ) مالیات نواحی تحت2)درآمدهاي گمرکی 1: ندبرخوردار بود
چـه  بوشهرکوشیدند تا نفوذ خود را هرعنوان حاکمان محلیه مذکور بق آل1205م / 1790در دهه

خارك ةزیربه دست آوردند براي مثال جییهابیشتر گسترش دهند که در بعضی موارد هم موفقیت
و بندر ریگ تحت تسلط بوشهر درآمد. اما این خاندان قادر نبود در جریان تبدیل اقتصـاد معیشـتی   

بـرداري  به نظام اقتصادي وابسته به صادرات محصوالت کشاورزي در جنوب ایران به نفع خود بهـره 
). 203، 213، 216: 1378(راي گرمون، ماندندو به همین خاطر در حد یک قدرت محلی باقیکند

یهافشاریه و زندةوشهر در دورندر ببۀعوامل توسع
هـاي  شده است. بـه لحـاظ ادوار و سلسـله   هجري آغاز12بندر بوشهر از قرن اعتالي روند توسعه و 

1209-1163(و زندیه)م1796-1736/ه.ق1163-1148(افشاریهةآغاز دوراین زمان با،تاریخی
نـادر و  ت توجهات و اقداماۀبه واسطبوشهردر این زمان، بندر. داردت قمطاب)م1796-1736ه.ق/ 

که در قرن دوازدهم هجري بر بوشهر و نواحی منظور از آل مذکور پسران شیخ مذکور و جانشینان وي می باشد-1
شیخ ناصرخان: پسر شیخ مذکور ابومهیري ناخدا باشی و -1ها به ترتیب عبارتند از: کردند. آناطراف آن حکومت می

م طراحی 1737هـ .ق/1150ي شهر بوشهر را در او به دستور نادرشاه نقشههاي نادرشاه در خلیج فارس ،فرمانده کشتی
بحرین تاخت و تا سال شیخ نصرخان فرزند و جانشین شیخ ناصرخان که در زمان حکومت خود بر جزیره-2کرد.

-3د. عقبه قلمرو بحرین از دست وي خارج شم این جزیره را در تصرف داشت با شورش اعراب بنی1795هـ .ق /1210
مذکور بود که حکومت محلی ترین شیوخ آلنصر اول از مشهورترین و سرشناسناصر و برادر شیخسعدان فرزند شیخشیخ

بوشهر را به عهده داشت. او نخستین کسی بود که بدون توجه به حیله انگلیس، براي رونق بازرگانی بوشهر و آمدوشد 
؛ و نیزنگاه 1380:50خان در شیراز رسانید(حمیدي، کرد و به نزد کریماي با انگلیس امضاءاي ده مادهتجار معاهده

) . 204تا:کنید به فسائی، بی
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ترین صورت مهمه شکوه و عظمت خاصی یافت و ب،چنین اقدامات خاندان آل مذکورخان و همکریم
عباس در رد کـه کـاهش اهمیـت بنـدر    توان تردید کان در این دوره درآمد. البته نمیشهر بندري ایر

ثیر فراوان داشته است.أفارس، در آبادي و توسعه بوشهر تنی ایران و خلیجمناسبات سیاسی و بازرگا
افشاریه و زندیه بررسی شده است.ترین عوامل و دالیل این توسعه در دورهمدر زیر برخی از مه

ها از فرانسویانحمله ناوگان مجهز فرانسه به نیروهاي انگلیسی و شکست آن
شدید بازرگانی دول اروپایی بر سر تسلط اقتصاد و تجارت دریـایی  هاي صفویه، رقابتةدر اواخر دور

هـا از  خلیج فارس بار دیگر اوج گرفت. حمله ناوگان مجهز فرانسه به نیروهاي انگلیس و شکسـت آن 
ل سؤاندرعباس زیر بازرگانی خارجی بامنیت،فرانسویان و تحمل صدمات اقتصادي و سیاسی فراوان

ري هاي اروپایی به ویژه انگلیس از بندرعباس، اهمیت تجـا ها و کمپانیرفت و با خارج شدن سرمایه
یبالفاصله به ایـن مسـأله توجـه خاصـ    هکه با تأسیس دولت افشاریاین شهر نیز کاهش یافت تا این

مبذول شد. پس از بررسی و علل ضـعف اسـتراتژیک بنـادر دیگـر در مقابـل حمـالت دریـایی و در        
نظـر  ر شمال ریشهر قدیم بدین منظور درداينقطه،یصه مبري باشدکه از این نقجستجوي مکانی 

(خلیج کوچـک)  یکـی برخـورداري از یـک خـور    ؛زینش شـد ی که باعث این گیهاویژگیگرفته شد.
ایـن آبراهـه و   ،جزیره بود که با وجود اتصـال بـه خلـیج فـارس    طبیعی در قسمت شرقی دماغه شبه

نقـش یـک   ،جزیره خـود بـراي آن  شبهبودند چرا که دماغهایی هاي دریسواحل آن مصون از طوفان
یابد که به عمق سواحل این مسأله وقتی بیشتر اهمیت خود را می.کردشکن طبیعی را بازي میموج

رگـاه و  ایـن مسـأله خـود باعـث جـدایی و فاصـله لنگ      را کهخور شرقی بوشهر توجه کافی شود چو
هاي بزرگ تجاري و نظـامی  که کشتینچنا. )40: 1375،  مهر(کرامتیبندرگاه در بوشهر شده است

-در آن زمان نیز مانند امروز امکان نزدیک شدن مستقیم به ساحل را نداشتند از این جهت از بزرگ

ونقـل کـاال از کشـتی بـه     چند که مسـأله حمـل  عی طبیعی دریایی برخوردار بود هرترین مزیت دفا
ـ     ساحل و بالعکس را با مشکل مواجه ساخت ه ولی دالیل امنیتی ظـاهراً اهمیـت بیشـتري داشـت. ب

هـا و  چند کیلومتري ساحل لنگر انداختـه، و بـه وسـلیه لـنج    ۀبایست در فاصلطوري که کشتی می
بسـتر سـنگی   این عوامل،به ساحل برسانند. عالوه برکاال و مسافران خود را،هاي مناسب دیگرقایق

گونه خطر آب گرفتگی این قسـمت در  دریا خود امکان هرجزیره نسبت بهو بلند دماغه شمالی شبه
این بود که نطفه بنـدري جدیـد در ایـن مکـان     .کردمد آب دریا و یا امواج ساحلی را منتفی میاثر

خوري که بعـدها  .بر روي هم چیده شد،خوربرها در ناحیه شرقی مشرفمنعقد شد و اولین سنگ
ی از قبیل کاروانسرا، پایگاه دریایی، کارخانـه کشـتی سـازي،    به نام خور سلطانی معروف شد و بناهای

بناها و اماکن دیگري که براي یک بندرگاه در آن زمان الزم بود توسط دولت افشاري در ایـن محـل   
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که از بنادر تاریخی و نسبتاً معتبـر خلـیج فـارس درآن زمـان بـه      راسپس اهالی رشید،ساخته شد
ه بندر نوبنیاد نمودند.  رفت تشویق به مهاجرت بشمار می

در وضعیت و موقعیـت نامناسـب   شکست ناوگان انگلیسی از فرانسه که عامل اصلی آنبدین ترتیب
یرانـی را  تري نسبت به سایر بنـادر ا بندر مناسبسیس و یا تألزوم یافتن ،شدبندرعباس جستجو می

سیس بنـدر جدیـد در   راي تأشهر باعث انتخاب این مکان بقعیت مناسب بوهرچه بیشر نشان داد. مو
که براي یک بندرگاه در آن زمان الزم بود توسط دولـت افشـاري در ایـن    بناهاییاین نقطه شد که

ل احداث شد.مح
در بوشهرشاهسازي نادرهاي کشتیکارگاهو ایجاد کارخانه

ها با ایـن  نتقاضاهاي مکرر فرماندهان نادرشاه از انگلیس و هلند براي خرید کشتی و عدم موافقت آ
بوشـهر  ر کشتی را در بنـد سختی قرار داد و تصمیم گرفت که عملیات ساختامر، او را در موقعیت

دید کـه وقتـی پـول و    نادر وقتی در حمله به ترکستان ستباید دان). 63: 1369(الکهارت، آغاز کند
وقـت  ، آنشـود و در رود جیحون به کار گرفته مـی کشتی ساخته1000قدرت باشد با چه سرعتی 

). 774:  1354(سـردادور،  سـازي راه بیندازد کشـتی ارخانهفارس نیز کخلیجتصمیم گرفت در کرانه
هـا دسـتور داد تـا    بـه آن ،فرسـتاد الهیجان و مازندران،طبق فرامینی که براي حکام رشتنادرشاه

ها در بوشهر بفرستند.چوب مورد نیاز را براي ساخت کشتی
الملکوالی دکـن فرمـان داد تـا بیسـت فرونـد کشـتی       بازگشت از هند، به نظامپس از چنین همنادر 

ي هاستان، انواع کشتیوجنگی در بندر سورت براي او بسازند. بندر سورت یکی از بنادر ساحلی هند
هاي سـورت بسـیار   پارسیان بودند. کشتیآنسازان د و اکثر کشتیشپیما در آن ساخته میاقیانوس

هـا از  طالب زیادي داشت. به دسـتور نـادر همـه کشـتی    ،علت دوام و مصالح خوبگران بود ولی به
چنین نادرشاه، به والی فارس دستور داد تـا سـالی دو نـاو    سورت به طرف مسقط حرکت کردند. هم

هـا درآمـد حاصـله را صـرف     جنگی پر از کاالهاي ایرانی نموده و به بندر سورت ببرند و با فروش آن
هـاي جنگـی بـراي    نیز دستور داد تا کشتیسازان بندر گنگ زند. او به کشتیر ساخرید ناوهاي دیگ
خواست منظور نادر از ساختن کشتی کامالً آشکار بود او می«نویسد: الکهارت میایران فراهم کنند.

طلبـی او چنـان   سازي نیـازي بـه بیگانگـان نداشـته باشـد و روح اسـتقالل      که ایران از لحاظ کشتی
چنین او اطمینان داشت که بـا  داشت. همشرقی باز مید که او را از توسل به کمپانی هندنیرومند بو

کمتر تولید کند. ولی در نظر نگرفته بود که اجراي هاي با هزینهتواند کشتیانی میکارگر و مواد ایر
مهـارت  ). چون ایرانیان در سـاختن کشـتی   271: 1331(الکهارت، »این کار تا چه اندازه دشوار بود

نتوانست به سـرعت  ساز به ایران بیاورد امااي کشتیالزم را نداشتند، نادرشاه تصمیم گرفت که عده
.  اهم کندنظر را فرهاي موردکشتی
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اقدامات نادرشاه در تأسیس نیروي دریایی
اعـراب  ،پیمـود ضـعف را مـی  ةکه ایران دور،)ه.ق1105-1135(سلطان حسیناز اواخر سلطنت شاه

وقتی اصفهان واندازي کردندفارس دستواحل خلیجسۀمان قدرت زیادي یافته و به کلیعمسقط و
تصرف نمودند. بنابراین نادر تصمیم گرفت اعراب مزبور را بـه جـاي خـود   نیزبحرین را ،سقوط کرد

که تنها بـا  رسیدین نتیجهبه ام1734/ ق1147در سال و )171: 1383بنشاند(هوشنگ مهدوي، 
فـارس جلـوگیري بـه    قانونی در خلـیج ومرج و بیتوان از هرجنیروي دریایی و ایجاد نظم میتأسیس 

عمل آورد. او درك کرده بود که به عاریت گرفتن کشتی از شرکت هند شرقی حتی زمانی که انجام 
فـارس کـافی نخواهـد    هاي ساحلی خلیجکنترل سرزمینو پذیر باشد، براي ایجاد نظم مکاناین کار ا

أسیس نیروي دریایی، عشق و محرك نادرشاه در ت« گوید: ). هانوي می69-70: 1377(سیوري،بود
در نظـر  وي).262تـا:  (هانوي، بـی »فارس بودبر خلیجو در به دست گرفتن تجارت و سلطهاعالقه

ضـمن اجـراي نقـل و انتقـال نیروهـاي      ،داشت با تأسیس نیروي دریایی همراه با جهازات بازرگـانی 
(زنگنـه،  ثروت هنگفت و تجارت شکوفایی را نیز به سـواحل جنـوبی ایـران بـه ارمغـان آورد     ،ظامین

براي تشکیل نیروي دریایی، بـا  و، اما این هدف طرحی عظیم و طاقت فرسا بود)156، 172: 1377
فـارس بـود. بنـابراین او در سـال     یکی از این مشکالت کمبـود چـوب در خلـیج   .مشکالتی روبرو بود

ونقل چوب آماده گردد. اما بـه دلیـل   هاي مخصوص براي حملم دستور داد که عرابه1740ق/1153
د کـه الوارهـا را بـه دوش    هاي مناسب، کارگران ناگزیر بودنـ چنین فقدان جادهمسافت طوالنی و هم

).355-357: 1339(قدوسی، حمل کنند
فارس را گذشته از جنبه سیاسی و نگهـداري مرزهـا،   ایجاد نیروي دریایی در خلیجدر توجه نادرشاه

انـدازي  حمایت از بازرگانان خـارجی و راه با ويسیاست اقتصادي وي نیز دانست. توان مبتنی بر می
فـارس و  هاي رشد تجـارت و دریـانوردي ایـران در خلـیج    فارس زمینهناوگان دریایی ایران در خلیج

هـاي تجـاري و گسـترش حاکمیـت ایـران در      هند را به وجود آورد. او با حمایت از کمپانیاقیانوس 
هاي تجاري و دریانوردي ایـران را تقویـت نمـوده و محـور     تالش نمود تا مراکز و کانون،فارسخلیج

هاي ایرانی منتقل سازد. تأسیس بنـدر  فارس را به کرانههاي تجاري و دریانوردي خلیجاصلی فعالیت
سایر بنادر ایرانـی سـواحل خلـیج فـارس     احیاي قدرت و جایگاه تالش در جهت وشهر از یک سو و ب

الـذکر بـه شـمار    همین سیاسـت اخیر واقع نتیجهدر،از سوي دیگرتجاري بندرعباس چون بندر هم
مـل  ترین عوافارس که نادرشاه آن را به وجود آورد یکی از مهمرود. ناوگان دریایی ایران در خلیجمی
د.روموقعیت بندر بوشهر به شمار میتکویندر 

بین بوشهر و بازارهاي داخلی ایرانري تجاارتباطبرقراري امنیت و رونق 
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نادرشاه بـه تقویـت و   داشته است.قش بسیار مهمی در تجارت این بندرموقعیت جغرافیایی بوشهر ن
و )2: 1388(فلـور،  ور کمـک کرد هر با شهرهاي درون کشتحکیم روابط و مناسبات تجاري بندر بوش

. ایـن  ه اسـت واقع به دلیل وجود راه ارتباطی بوشهر به شیراز بـود قسمتی از اهمیت نسبی بوشهر در
عباس بوده از لحاظ امنیت بهتر از راه بندرو آیدجاري جنوب ایران به شمار میترین راه تمسیر مهم

شـود. مسـئله امنیـت بـراي     نظر گرفته مـی و از همین جهت بوشهر براي مقر نمایندگی بریتانیا در
هـاي تجـاري خـود    تواننـد بـه فعالیـت   هاي اروپایی اهمیت زیادي دارد، زیرا در سـایه آن مـی  دولت
به عنـوان یـک   کهگذردراه متعارف بوشهر به شیراز از برازجان می). 321: 1363(سایکس، ندبپرداز

یش توسعه یافت و مبدل به مرکز اصلی بـازار  مرکز مهم توزیع کاال براي منطقه ساحلی پیرامون خو
آوري محصوالت کاالهاي مصرفی تولید شده در دشتستان گردید. از سوي دیگر به عنوان مرکز جمع

آنرشـد اقتصـادي   وازارهـاي جهـانی شـد   تولیدي محلی خود براي ارسال به بوشهر و به تبع آن ب
ــه افــزایش اهمیــت تجــاري بوشــهر د  ــه بوشــهر صــورت آنادراتتمــامی صــاشــت وبســتگی ب ب

).3، 4، 11،7، 15، 17: 1388گرفت(فلور، می

زندیهبوشهر به شیراز در دورةارتباطی مسیر راه 
انتقال قدرت دولت مرکزي ایران به شیراز در دوره زندیه

ويشد. استراتژیک او شکل گرفته باۀبراي بندر بوشهر بایستی در اندیشدلیل اصلی انتخاب نادرشاه 
درواقـع  قـرار داد. تشکیالت نیروي دریایش را تا حد امکان در نزدیکی مرزهـاي عثمـانی   ،با احتیاط

اساساً بیشتر پیشرفت و ترقیش را در آن زمان مدیون تأسیس تعمیرگاه کشتی و ایجـاد  بوشهربندر 
ایـران را در  و شوکت پایگاه دریایی توسط نادرشاه بود، زیرا او تصمیم داشت با نیروي دریایی اقتدار 

). ایـن بنـدر در دوران اسـالمی، بـه دلیـل رونـق و       165: 1377،(سیوريفارس گسترش دهدخلیج
تا حدي موقعیت گذشته خود را از دست داد اما ،بندرعباسوسیراف، هرموزشکوفایی بنادري نظیر

جایگاه تجاري بوشهر در اما وشهر داراي اهمیتی دو چندان شد.به دلیل توجه نادرشاه به این بندر، ب
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را بـراي  ام توجه دولت انگلیس به ایـن بنـدر  دوران زندیه، به طور کامل تثبیت شد. به طوري که تم
به خود جلب کرد. در واقـع بـه دلیـل    ف سیاسیایجاد یک پایگاه تجاري و سیاسی در آن براي اهدا

تجـارت  خاطر به وشودمیت مین بندر بوشهر داراي اهخان به بنادر جنوبی در این دوراتوجه کریم
توجـه انگلـیس را بـراي ایجـاد دفتـر      ،چنین نزدیکی بوشهر به شیرازو آرامشی که حاکم بود، و هم
کند.نمایندگی در بوشهر جلب می

خان به بصرهاردوکشی کریم
معتقد بود که اگـر  حدود ایران را گسترش دهد وبه بصرهلشکرکشیبادر نظر داشت کهخانکریم

سـت  ره را تصرف کند بر عمان هم که اغلب تجارتش با این بندر بود، تسلط خواهـد یافـت و سیا  بص
ـ ،ایران با هم متفق شـده بودنـد  بصره که در تحریم بنادر ةنمایندگی بریتانیا و نمایند شکسـت  ارا ب

خـان بـه بصـره ایـن بـود کـه       لشکرکشی کـریم ). علت دوم139:  1388(لوریمر، د کردمنجر خواه
خـان  یس در این زمان مرکز بازرگانی و دریایی خود را از بوشهر به بصره انتقال داده بود و کـریم انگل
د که مرکزیت اقتصادي خـو ها بگیرد و هم آنخواست با لشکرکشی به بصره هم زهرچشمی از آنمی

بنـادر  ضعیت نامساعد وبهدر نظر داشت که ويواقعر). د121: 1375نی، (مدرا به بوشهر بازگرداند
پایان دهد.ایرانی 

الثـانی  در اوایل ربیعو آنروانه بصره نمودخانهزار نفر به سرداري صادق35ةخان سپاهی به عدکریم
آقـا حـاکم   ماه طول کشـید. سـلیمان  13آنةمحاصروم به محاصره سپاه ایران درآمد1775ق/1189
خـان  د تن از امراي خود را نـزد صـادق  آمد، چنمحاصره به ستوه نی شدناز قحطی و طوالوقتیبصره 

ماه در بصره توقف نمـود  4خان مدت فرستاد و امان خواست و شهر به تصرف سپاه ایران درآمد. صادق
محمدخان زند را بـه حکومـت   م به شیراز برگشت و در غیاب خود، علی1776ق/1190و در اواخر سال 

خان دوباره به بصـره آمـد و   او را کشتند و صادقشهر گماشته بود اما در نبود او اعراب شورش کردند و
نیروهـاي دخالـت . )159- 160:  1373(شـمیم،  خان در حکومت بصـره بـاقی ماند  ریمتا زمان وفات ک

ایـن جنـگ   طرفی خـود را در خان زند بود که بیها به کریمخدعه آنةدهندانگلیس در این نبرد نشان
ها به خاطر طوالنی شدن جنـگ  عمان نیز دخالت کردند اما آناعالم کرده بودند. در این نبرد نیروهاي

).   126- 128: 1368گشا، (گیتینشینی کردندهاي زیاد عقبهزینهو
مذکور در بوشهروجود خاندان آل

حسـن  میرزامـذکور بـود.   آلۀطایفـ ،هاي قدرتمند جنوب ایران در دوره افشاریه و زندیهخاندانیکی از
ي را از اعراب برّ نجد دانسته و استقرار این طایفـه را در نـواحی بوشـهر در نیمـه    حسینی فسایی، آنان

ناصـر  حسـینی فسـایی، شـیخ   میرزا حسنۀبنا به گفت).1421تا: ی، بی(فسایه استذکر کردق 12قرن 
بعضی از مورخان معتقدنـد کرد.به بوشهر نقل مکان م1737/ق1150مذکور در سال رئیس طایفه آل
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). نوشته 50: 1378(گرمون، اندابوظبی بودهمنطقهمهاجران ان عرب نواحی بوشهر در اصل از که ساکن
کنـد و  م حکایـت مـی  1736ق /  1149مـذکور در بوشـهر در سـال    برخی از منابع از تثبیت قدرت آل

). کـوچ  193- 194:  1371(فلـور،  دوره بودخـان در ایـن   دهنـده اقتـدار ناصـر   هـا نشـان  اسناد هلنـدي 
درتمنـد محلـی   کور از جنوب به شمال احتماالً در نتیجه اتحادي بوده که این خاندان با طوایف قمذآل

ثر آنان در تجارت دریـایی، پـس از مـرگ    ؤمذکور در بوشهر و شرکت محضور آلاین نواحی بسته بود.
هب سـاي آن شـیعه مـذ   ؤسی در منطقه بود. این خانـدان و ر یکی از عوامل عمده در تحوالت سیا،نادر

.دادندهاي سیاسی در منطقه تمایالت خود را نشان میو در واکنش)331:  1384(وثوقی، بودند

افشاریه و زندیههاي توسعه بندر بوشهر در دورةبررسی شاخص
تـوان بـه   هاي قبل، به خوبی مـی افشاریه و زندیه با دورهطی دورةوضعیت بندر بوشهر در با مقایسۀ

. در زیر براي این منظور به بررسی اوضـاع  این شهر طی دوره مزبور پی بردمیزان پیشرفت و اعتالي
ی مهمـی  یجـا پس از مرگ نادرشاه، جابـه بازرگانی در بندر بوشهر طی این دوره پرداخته شده است.

هـاي  بـه کرانـه  هاي تجاري پیش آمد. این تغییر با ظهور حکام محلـی و مهـاجرت قبایـل    در کانون
ر ایرانـی بـه بنـادر عربـی     فـارس از بنـاد  هاي تجاري خلـیج و بار دیگر کانونفارس شدت یافتخلیج

مراکـز تجـاري   ودرعباس شـد فارس با مرکزیت بصره، جایگزین بنشمالی خلیجو ناحیهمنتقل شد
: 1387(اسـدپور،  به رقابت با بصره یا مسـقط نشدند عمالً قادراین دورهفارس در طی در خلیجایران 
توانسـتند بـا تکیـه بـر درآمـدهاي تجـاري و برقـراري        حکام محلیدر این زمان ).187،181، 189

گیـري از قـدرت ناوگـان دریـایی     هاي تجاري اروپایی و با بهـره مناسبات گسترده بازرگانی با شرکت
تدریج مقدمات جدایی از تابعیت دولت ه اي عمل کرده، بهاي محلی و منطقهفراتر از قدرت،خویش

براي بررسی امور اقتصادي و تجاري ).77-78-79: 1386کردند(آقاجري و رجایی، مرکزي را فراهم
افتاد توجه کرد. یکـی از عوامـل   اتفاق میئلی که در خارج از مرزهاي ایران باید به مسا،در این دوره

(اسـدپور،  بـر هنـد بود  وستان و تسلط آن شرکتعملکرد کمپانی ایک در هند،مؤثر در تجارت ایران
، فارسمسقط به عنوان مثلث تجاري خلیجوبصره، بوشهر،. عالوه بر این)240، 245، 274: 1387

،در ایـن وضـع  کـه  اي با هـم بودند زندیه داراي ارتباطات گستردهةدر دورخصوصه در این دوران ب
خان زند به خصـوص اقتـدارش بـر علیـه بصـره،      با ظهور کریمکه موقعیت خاصی بودبوشهر داراي 

پـیش از آن موقعیـت   ربایـد. و رقابت را از مسقط و بصره مییابدمیبوشهر در تجارت تغییرجایگاه 
خـان بـا حملـه بـه     بندر بصره دچار ضعف شده بود. بنابراین کریمها و وجودبوشهر به دلیل شورش

).  190-192: 1387(اسدپور، وفاي بنادر ایرانی را فراهم نمودبصره زمینه شک
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در این میان نقـش محـوري و   (از خاندان آل مذکور)ناصر اولشیخ،قدرتمند آنبندر بوشهر و حاکم
اي کـه در  حساسی را با توجه به تغییر وضعیت تجاري از بندرعباس به بوشهر ایفـا نمـود، بـه گونـه    

هـاي  خان زند با کمپانیپاي کریمفاصله کوتاهی این بندر توانست در جهت تقویت ارتباط دولت تازه
تـرین جایگـاهی   ثري را ایفا نماید. مهـم ؤهند شرقی نقش مفید و مه کمپانیویژه پایی و بتجاري ارو

که در این شهر پس از حکمرانی آن وجود داشت، منصب ریاست گمـرك بوشـهر بـود کـه در ایـن      
ناصـر در هنگـام بـه قـدرت     بندر) از آن یاد شـده بـود. شـیخ   (شاهبندردار شهوران با اصطالح معنید

بندر بوشهر حمله و آن را غارت کـرد و  ي شهخود به خانهخان زند با کمک افراد قبیلهمریرسیدن ک
فارس که ). در این دوره قبایل سواحل جنوبی خلیج52: 1378(گرمون، بندر بوشهر نامیدشهخود را 

قـدرت  گذار دولت مرکزي ایران بودند، با استفاده از خالء ایجاد شده در مرکزدر زمان نادرشاه خراج
هـاي  فرصت را غنیمت شمرده، ضـمن ادعـاي اسـتقالل و رد درخواسـت    ،و منازعه مدعیان سلطنت

هاي دریایی خود، با حمالت متعـددي بنـدرعباس و   بارها با برخورداري از ناوگان،مالیاتی دولت زند
ـ نمودند که در این میان مقابله با قبایل سواحل شـمالی و  بوشهر را هم تهدید به تصرف می ویـژه  ه ب

مذکور که در دوره زندیه بر بوشهر تسلط یافته بودند، در جهـت اسـتمرار حاکمیـت دولـت     قبیله آل
یـن قبایـل بـا    ایران بر این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار بـود. از سـوي دیگـر تقابـل و رقابـت ا     

ارس تـأثیر  فـ خود در ناامنی روند تجاري و وضعیت سیاسی سواحل شمالی خلیجۀیکدیگر نیز به نوب
فـارس بـا رکـود    هـاي غربـی را در خلـیج   هاي تجاري کمپانیي که فعالیتاي داشت، به گونهاعمده

ت ایـران  و در نهایت عواید مالیـاتی دولـ  همنطق، میزان درآمد تجار محلیشدیدي مواجه ساخته، بر
).78-79: 1386(آقاجري و رجایی ، جاي گذاشتتأثیر منفی بر

دسـتور کـار خـود    در حمایت از بازرگانان و تجـار را  ،رهت رونق اقتصادي کشودولت زندیه که در ج
هـاي داخلـی   تا در اثر فعالیت آنان به نظام اقتصادي ایران که در اثر چند دهـه جنـگ  قرار داده بود

آسیب دیده بود جانی تازه بخشید و هم بر این اساس شیراز را به دلیـل نزدیکـی بـه بنـادر جنـوبی      
هـاي محلـی از   گیـري از قـدرت خانـدان   ي جز بهرهاان پایتخت انتخاب کرده بود، چارهایران به عنو

ها نیز بدون تأیید دولت نوپاي زند به تنهایی قادر بـه  مذکور نداشت و در مقابل این خاندانجمله آل
فارس قرار هاي جنوبی خلیجکرانهنبودند، چه در معرض تهاجم قبایل عرب پستأمین امنیت منطقه

داشته و براي دفع این حمالت از بوشهر به نیروهاي اعزامی از شیراز چشم امید داشتند. 
رانـی  مذکور و افزایش سـهم ایـران در تجـارت و کشـتی    با توجه به رشد تجاري بوشهر در دوران آل

توان گفت که بندر بوشهر از رهگذر تحوالت تجاري و دریانوردي خود از یک بندر در فارس میخلیج
ها به یک بندر ترانزیتی تبدیل شـده بـود. پـس از تبـدیل بوشـهر بـه بنـدر ترانزیتـی،         یر کشتیمس

بازرگانان به اقامت دائم در بوشهر روي آوردند و این بندر را به صورت جایگاهی بـراي تجـارت خـود    
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عیـت  مذکور بر حفـظ موق آلةبوشهر در دور. ود برگزیدنددر داخل ایران و ارتباط با مراکز تجاري خ
قبایلی دریافت کننـده عـوارض   ۀک واحد اداري خاص درآید. جامعخود پافشاري کرد تا به صورت ی

هـاي تجـاري را تـأمین    راهداري که در نواحی پشت بندر بوشهر وجود داشت، نه فقط امنیت کاروان
ر کمپـانی  مذکور افتتاح دفتـ براي آلنمود. را نیز مهار میمذکورهاي شیخ آلطلبیکرد بلکه جاهمی

هندشرقی انگلیس در بوشهر از نظر تجاري و اقتصادي و دریانوردي فرصت بسیار مهمـی بـود، زیـرا    
هاي خارجی بـه بوشـهر و حضـور بازرگانـان اروپـایی و خـارجی، اثـرات        عالوه بر رفت و آمد کشتی

جـاري و  هـاي ت اقتصادي قابل توجهی نیز در پی داشت. دودمان حاکمان محلی بوشهر بنا بر انگیـزه 
-مـی فارس بودند. لیجهاي سیاسی و امنیتی به دنبال جلب نظر مقامات انگلیسی در خسپس انگیزه

.  مذکور انجامیدنهایت به زیان آلفروپاشی زندیه درتوان گفت که 

نتیجه
در توسـعه و پیشـرفت   تاریخی-عوامل سیاسیشود کهچنین استنباط میفوق مطالب با استناد به
و بـه  تـرین عوامـل  مهـم یکـی از  انـد.  داشتهسهم قابل توجهیافشاریه و زندیهةدر دوربندر بوشهر 

از سـوي  .بـوده اسـت  آن خـاص یموقعیت جغرافیای،این شهرتشکیل و توسعۀاصلی عبارتی هستۀ
براي ایجاد یک پایگاه دریاي در تصمیم ويوشد این بندرباعث ایجاد امنیت در دیگر اقدامات نادر 

و بـه  کنـد پیـدا فـارس  در اقتصاد و تجارت خلیجي راجایگاهی ممتازاین شهر اعث گردید کهب، آن
خـان  زندیه و اهمیتی که کریمبا شروع سلسلۀیک بندر استراتژیک در شمال غربی آن تبدیل شود. 
موجـب شـد کـه    د توجه قرار گرفت. عاملی کهبراي بنادر جنوبی قائل بود، بوشهر بیش از پیش مور

بنادر به پایتخت( شیراز) بود؛ چرا کـه به بنادر جنوبی توجه کند، نزدیک بودن این بیشترخانکریم
خان زند و امنیت طوالنی حکومت کریمدورةآمد. بوشهر در آن زمان بندر اصلی شیراز به حساب می

و رچه بیشتر بوشـه هراین دوره، باعث توسعۀاري منتهی به بوشهر درنسبی حاکم بر مسیرهاي تج
هـاي تجـاري زیـادي    که گـرایش مذکورحاکمان آلدورهدر اینشد. توجه کشورهاي اروپائی به آن

سیاسـی ارتقـاء دهنـد و    ۀبه مرحلانستند جایگاه بوشهر را در ارتباط تنگانگ با دولت زند توداشتند
.شدندبوشهربیشتر هرچهی و رونق آبادانباعث

ی ه با وجود اهمیت زیاد عوامل جغرافیایی، تجاري و بازرگـان ککردتوان چنین استنباطدر پایان می
-واقع شوند و نکته دیگر اینو تاریخی سیاسی توانند تابع عواملیک شهر، این عوامل میدر توسعۀ

هـا  با توجه به قدرت و اقتدار حکومـت هاي مختلف تاریخی رورت و اولویت این عوامل در دورهکه ض
ضعف دارند. اند و شدت و متفاوت از هم
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نابعم
ي مجلـه ». زنـد فـارس در دوره مذکور در خلیجنقش قبیله آل«. 1386، آقاجري، هاشم و رجایی، غالمعلی-

.، بهار48ي دوم، شمارهةي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورپژوهشی دانشکده-علمی
مـاعی آن)،  ویژگـی هـاي فرهنگـی و اجت   . سنگستان(بوشهر قدیم و 1380احمدي ریشهري، عبدالحسین، -

.2شیراز، ججا، نشر نوید بی
خـان  از قتل نادرشاه تا ظهور کـریم فارسمالعلی شاه و نقش او در تحوالت خلیج. «1384، اسدپور، حمید-

.3، ج 1384خرداد،ي تاریخفارس در گسترهمللی خلیجالمجموعه مقاالت همایش بین». زند
کـاري  جـا، بـا هم  بـی .زنـد فارس در عصـر افشـار و  سیاسی خلیجتاریخ اقتصادي و.1387، اسدپور، حمید-

.مؤسسه مطالعات علوم انسانی
تهران، نشـر  .م)1763-1914ق / 1177-13322سرکنسولگري بریتانیا در بوشهر (.1381، برومند، صفورا-

.وزارت امور خارجه
ایرانشناسی، نشر شروع.. بوشهر، بنیاد1385ي تصویر، بوشهر قدیم در آیینه-
.بوشهر، نشر شروع.استان زیباي بوشهر.1384، حمیدي، جعفر-
ترجمه.م)1850تا 1750ثروت در جنوب ایران (از سال چالش براي قدرت و.1378، گرمون، استفانراي-

.جا، نشر همسایهبی.حسن زنگنه
.جا، نشر بهارهبی.ران استعمار)( نخستین کارگزاتحقیق در تاریخ معاصر ایراننقد و.1366، زاوش، ح. م-
.شیراز، نشر نوید.نویسان)جنوب ایران (به روایت سفرنامه.1380،زنگنه، حسن-
مؤسسه مطبوعاتی علی جا، بی. تاریخ ایران. ترجمه محمدتقی فخرداعی گیالنی.1335، سایکس، سرپرسی-

.2، جاکبرعلمی
.جا، چاپخانه ارتش شاهنشاهی. بیسیاسی دوران(نادرشاه)یخ نظامی وتار.1354، سردادور، ابوتراب-
مرکـز  .ترجمه حسن زنگنـه م. 18دوران باستان تا اواخر قرن فارس ازلیجخ.1377، بی کلیسیوري و جی-

.شناسی، نشر همسایهبوشهر
وه موسـیقی مرواریـد   . اهل ماتم آواها و آیین سوگواري در بوشهر، با همکاري گـر 1383شریفیان، محسن، -

لیان.
.نشر سخنجا، بی.هاي افشار و زندمختصر تاریخ ایران در دوره.1378، رضاشعبانی،-
.جا، نشر مدبر، چ دومز نادر تا کودتاي رضاخان میرپنج. بیا.1373، اصغرشمیم، علی-
منصور رستگار فسائی، . تاریخ فارسنامه ناصري، تصحیح و تحشیه1378فسایی، حاج میرزا حسن حسینی، -

.2تهران، نشر کتابخانه سنائی، ج
. ترجمـه ابوالقاسـم   رگانی هلند در عصر افشـار و زنـد  اختالف تجاري ایران و هلند و باز.1371، فلور، ویلم-

.جا، نشر توسبی،سري
.جا، نشر انجمن آثار ملی خراسانینادرنامه، ب.1339، حسینقدوسی، محمد-
.جا، نشر ثالثدق رضازاده شفق. بیترجمه صانادرشاه..1386، رانالکهارت و دیگ-
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.9و8شماره ، 1369شناسی و تاریخ. سال مجله باستان». نیروي دریایی نادرشاه. «1369الکهارت-
.ترجمـه سـیدمحمد حسـن نبـوي    .فارس( تاریخ و جغرافیاي استان بوشـهر) راهنماي خلیج.1379لوریمر،-

.شیراز، نشر نویدنیاد ایرانشناسیبوشهر، با همکاري ب
پایـان  ». تحلیل جغرافیایی تحوالت جمعیت و نقش آن در توسعه بندر بوشـهر . «1373، مهر، مسلمکرامتی-

.دانشکده جغرافیاي انسانی اصفهاننامه کارشناسی ارشد
ــدالکریم- ــیج . «1377، مشــایخی، عب ــاب خل ــی کت ــارس در عصــر اســتعمار معرف ی مجــالت تخصصــ». ف

.، مهر12، شماره 1377نورمگز.
.فارس نویسان. تهران، نشر توسلیجمحاکمه خ.1357، مدنی، احمد-
صـفویه تـا پایـان جنـگ     يتاریخ روابط خارجی ایران( از ابتـداي دوره .1383، مهدوي، عبدالرضا هوشنگ-

.امیرکبیر، چ نهمنشرتهران، ،جهانی دوم)
.فارس و ممالک همجوار. تهران، نشر سمت. تاریخ خلیج1384، وثوقی، محمدباقر-
. زندگی نادرشاه، ترجمه اسـماعیل دولتشـاهی، تهـران، شـرکت انتشـارات علمـی و       1383هنوي، جونس، -

فرهنگی.
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The historical-political structure of Afsharid and Zand governments in
advancing Bushehr’s commercial port

Farshad Karamzadeh1, Yunus Yusofvand2, Talaat Deh-Pahlavani3

Abstract
There is a close relationship between the development of cities and the
government’s power during Islamic period. The development of a city was
closely related to historical-political issues within a government. Because of a
series of suitable environmental conditions such as being close to a gulf (small
gulf) at the east of peninsula, having freshwater, as well as being situated at a
suitable place, at North of Persian Gulf compared to other cities, Bushehr Port
was very important to Afsharid and Zand governments. Furthermore, political
issues such as the fall of Bandar Abbas, the establishment of a shipbuilding
factory, the establishment of a navy by the King, Nader, the establishment of
security between Bushehr and interior markets in Iran, changing the capital of
Iran into Shiraz during Zands, the role of the tribe Al-Mazkurin maritime trade,
all plaed important roles in making this port very important. This research aims
at answering the question whether political and historical issues played any
roles in developing Bushehr port during Afsharid and Zand? How significant
had been their role in developing this port?
During these governments, there appeared a positive relationship between
geographical and political-historical factors, so that during this period and after
it, Bushehr developed fundamentally into one of the greatest and the most
effective ports in Iran. This research answers the questions mentioned.

Keywords: Persian Gulf, Bushehr, Nader Afshar, Karim Khan Zand, Al-
Mazkur.
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