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چكيده
بندر بوشهر بهعنوان يكي از بندرهاي مشهور و تاريخي داراي جايگاه مهمي در اقتصاد ،سياست ،تاريخ و
دريانوردي ايران و خليجفارس بوده است .بندر بوشهر در طول دوره افشاريه ،زنديه ،قاجاريه و حتي بخشي از
دوران پهلوي اول نهتنها بزرگترين بندر ايران در جنوب كشور بشمار ميرفت بلكه مهمترين و مشهورترين بندر
خليجفارس نيز محسوب ميشد بهطوريكه حدود بيست كشور خارجي در آن داراي كنسولگري بودند .اقتصاد
بوشهر در قرن نوزدهم ميلادي بر پايه تجارت و دريانوردي تجاري استوار بود .گسترش تجارت دريايي بوشهر در
طول قرن نوزدهم موجبات شكلگيري يك جامعه تجاري قدرتمندي را در بوشهر فراهم كرد بهگونهاي كه تجار
بزرگ و صاحبان سرمايه از سراسر ايران به بوشهر مهاجرت نموده و در آن ساكن گشتند .عليرغم اين جايگاه
برجسته تاريخي ،بوشهر در نيمه دوم قرن بيستم از توسعه بازماند و جايگاه خود را به رقباي خود همچون
بندرعباس ،اهواز و شيراز واگذار كرد بهطوريكه اينك جزو بندرها درجه دوم خليجفارس بشمار ميرود .اين
پژوهش در پي آن است كه موانع تاريخي توسعه بوشهر را مورد كاوش قرار دهد و بنابراين پرسش محوري اين
پژوهش اين خواهد بود كه موانع تاريخي توسعه بوشهر كدام موانع هستند؟ فرضيه اصلي اين مطالعه اين است
كه ضعف و انحطاط جامعه تجاري بوشهر بهموازات يك سلسله از عوامل ديگر زمينههاي افول بوشهر را رقمزده
است .بديهي است كه ساير عوامل نيز در اين پژوهش موردبررسي واقع ميشوند .روش اين پژوهش توصيفي –
تحليلي است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهند كه توسعه بوشهر منوط به برطرف شدن موانع تاريخي هست.
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مﻘدمه
بندر بوشهر شبهجزيرهاي است كه در جنوب غربي ايران و شمال شرقي خليجفارس جاي گرفته و
مساحت آن  ٩٨٤كيلومترمربع است .بر اساس سرشماري سال  ١٣٩٥خورشيدي بيش از  ٢٣٠٠٠٠نفر
جمعيت دارد (www.amar.org.ir) .پيشينه تاريخي بوشهر به عهد تمدن ايلاميان ميرسد و آثاري
از آن دوره در بندر بوشهر بهدستآمده است )كامرون١٣٦٥ ،؛  (٩٧كهنترين سندي كه نشان از وجود
خط و كتابت در فلات ايران را به دست ميدهد در بوشهر بهدستآمده كه متعلق به دوره ايلاميها است
و سابقه آن به هزاره دوم پيش از ميلاد ميرسد )پزارد .(١٢٣ ،١٣٨٤ ،در دوره ايلاميها بندر بوشهر را
ليان ميناميدند )وثوقي .(١٣٧ ،١٣٨٤ ،در عهد هخامنشيان ليان همچنان نقش بندري و تجاري خود را
حفظ كرد و دولت هخامنشي در پﺲكرانههاي ليان ،شهر تموكن كه نام ديگر آن تااوكه است را در
محل فعلي برازجان تأسيﺲ كرد) .اسدپور  (٤٤ :١٣٩٥در دوره ساسانيان نيز بندري نوبنياد در شبهجزيره
بوشهر ساخته شد كه تأسيﺲ آن را به اردشير بابكان نسبت ميدهند) .مظفريزاده.(٤٣ :١٣٩٥ ،
بندر بوشهر كنوني بندري جديد و شهري نوبنياد است كه حدود سيصد سال پيش در عهد نادرشاه
افشار تأسيﺲ شد و مدتي هم بندر مباركه نادريه ناميده شد )لكهارت .(١٣١ ،١٣٥٧ ،قبل از تأسيﺲ
بوشهر شهر ريشهر كه در جنوب شبهجزيره قرار دارد موردتوجه بود .تأسيﺲ بندر بوشهر نتيجه اراده
نادرشاه براي ايجاد كانون تجاري و نظامي جديد در خليجفارس بوده است) .اسدپور  (١٣٩٧ ،٣٤٤بعد از
نادرشاه و در عصر كريمخان زند بندر بوشهر همچنان به ترقي خود ادامه داد .حكام محلي بوشهر
بهمنظور كسب موفقيت در رقابت تجاري با ساير بندرها و مراكز تجاري خليجفارس ،زمينههاي
مساعدي را براي جذب بازرگانان و دريانوردان به وجود آوردند و بدين ترتيب جايگاه بوشهر رفتهرفته
تقويت و مستحكم شد .ازلحاظ چهارچوب نظري اين مقاله با تكيهبر اهميت شهر و كاركردهاي آن در
توسعه به بررسي موانع توسعه بوشهر در دوران معاصر ميپردازد .نظريه كاركرد شهرها و نقش كاركرد
شهري در توسعه ناظر به مباحث اين مقاله ميباشد .بهموازات افزايش اهميت تجاري و دريانوردي
تجاري در بوشهر ،جايگاه سياسي و اداري و نيز نظامي بوشهر در دوره قاجاريه ارتقا يافت .بندر بوشهر از
عصر زنديه به محل سكونت و حضور نمايندگي كمپاني هند شرقي و سپﺲ نمايندگي مقيم بريتانيا در
خليجفارس و يا همان رزيدنسي  Residencyتبديل شد كه بعد ًا به كنسولگري انگلستان تغيير يافت.
نمايندگان بريتانيا از  ١٧٦٣ميلادي تا  ١٩٤٦ميلادي در بوشهر حضور داشتند) .برومند(١٣٨١ ،٤١ ،
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هلنديان نيز در سال  ١٧٣٨ميلادي در بوشهر داراي دفتر نمايندگي تجاري بودند اما پﺲ از قتل نادرشاه
اين دفتر تعطيل شد )اسدپور .(١٣٩٧ ،٣٥١ ،بعد از ماجراي هرات و تهاجم بريتانيا به جزيره خارگ و
تهديد بوشهر ،توجه مقامات قاجاريه به بوشهر خصوصاً و خليجفارس عموماً افزايش يافت و اين موضوع
خود به افزايش اهميت سياسي و اداري و نيز نظامي بوشهر افزود .در بندر بوشهر علاوه بر بازرگانان
ايراني و مسلمان تجار غيرمسلمان اعم از ارمني ،يهودي ،زردشتي و غيره نيز حضور داشتند و
بهاينترتيب جامعه تجاري خاصي كه گفتمان حاكم بر آن مدارا و پذيرش چندگونگي فرهنگي بود،
شكل گرفت) .سعادت .(١٣٩٠ ،٢١ ،باوجود انتشار كتب و مقالههاي متعدد درباره تاريخ بوشهر ،مطالعه
مستقلي تحت اين عنوان صورت نگرفته و اين نخستين مقاله در اين حوزه بشمار ميرود.
توسعه و مفهوم آن
واژه توسعه همانا ترجمه كلمه  Developmentدر زبان انگليسي است Develop .به معناي
ظهور است )طالبان (٢٤ ،١٨٤ ،در فرهنگ انگليسي آكسفورد واژه  Developmentبه معناي باز
شدن تدريجي و بارز شدن كامل اجزاي هر چيزي آمده است )باتامور (١٣٥٧ ،٣٢٥ ،بااينوجود ،تعاريف
بسيار متعدد و متنوع براي مفهوم توسعه از سوي صاحبنظران بيانشده است .توسعه يك مفهوم علمي
و اجتماعي است كه مابهازاي عيني و تجربي دارد .توسعه تحولي چندبعدي است كه البته ابعاد اجتماعي
و اقتصادي آن مورد تأكيد تمام نظريهپردازان اين حوزه است .آمارتياسن ،توسعه را فرايند گسترش
آزادي واقعي كه مردم از آن سود ميبرند ميداند) .آمارتياسن (١٣٨٦ ،١٧٨ ،البته وي نيز اذعان دارد كه
بيان تعريفي از توسعه كه موردقبول همگان باشد ،بههيﭻعنوان موضوع ساده و آساني نيست و بنابراين
در مقدمه كتابش چنين مينويسد :اين منظر از توسعه يعني تأكيد بر آزادي بشر با ديدگاههاي تنگي كه
توسعه را با عناوين و معيارهايي چون رشد توليد ملي ،افزايش درآمدهاي شخصي ،صنعتي شدن،
پيشرفت فناوري و يا مدرنيزه شدن مشخص ميكنند در تضاد است) .آمارتياسن (١٣٨٣ ،١١٣ ،با تمام
اين تفاوتها و تعارضاتي كه بين صاحبنظران وجود دارد ميتوان گفت كه هدف توسعه در يككلام
ارتقا كيفيت زندگي است )ملايي.(١٣٩٥ ،٢٢ ،
بوشهر در عصر قاجاريه به علت شرايط و زمينههاي موجود از اقتصادي پويا و اجتماعي فعال
برخوردار بود اما در دوره پهلوي با بروز موانع اين اقتصاد پويا و جامعه فعال دچار ركود و رخوت شد.
بوشهر در مقايسه با ساير بندرها و كانونهاي تجاري خليجفارس در عصر قاجاريه شهري بزرگ و
پرجمعيت بود كه از امكانات رايج آن روزگار بهره ميبرد .تأسيسات جديدي شهري ،امكانات فرهنگي،
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چاپ و انتشار روزنامه و كتاب بخشي از اين امكانات بود .ورود و آشنايي مردم بوشهر با مظاهر جديد و
مدرن همچون گمرك ،پست ،بيمارستان ،تلگراف و تلفن و حتي فوتبال زمينههاي ارتقا سطح زندگي و
خدمات را در بوشهر افزايش داده بود .بهموازات اين خدمات و امكانات شهري ،فعاليتهاي مدني،
اجتماعي نيز در بوشهر از سطح قابل قبولي در مقايسه با همگنان خود برخوردار بود .جامعه روشنفكري
بوشهر ،تجار و بازرگانان و حتي علما در عرصه فعاليتهاي مدني و اجتماعي پيشتاز بودند و مشاركت
داشتند .وقف و گسترش آن در اين دوره از تاريخ بوشهر بينظير و بيمثال هست .همان اندازه كه
تجارت و اقتصاد بوشهر در آن دوره گسترش يافت وقف و اوقاف نيز گسترش يافت اين در حالي است
كه بنا به اظهارات مقامات وقف در حال حاضر اوقاف در بوشهر ضعيف و نحيف است و دستاندازي و
دستدرازي به اراضي وقفي بشدت افزايشيافته است) .مديركل اوقاف بوشهر ،هفته وقف(١٣٩٧ ،
جامعه تجاري بوشهر در عصر قاجاريه
بوشهر در آن عصر شهري نسبت ًا توسعهيافته بود كه بزرگترين معيار توسعهيافتگي آن همانا
استقرار جامعهاي تجاري قدرتمند از يكسو و جايگاه بوشهر در اقتصاد ايران از سوي ديگر بود .اين
وضعيت باعث افزايش سطح زندگي در بوشهر و ارتقا كيفيت حيات اجتماعي شده بود اما از اواسط قرن
بيستم ميلادي اين وضعيت دچار خدشه شد و با بروز علائم و موانع متعدد جايگاه بوشهر در اقتصاد ايران
تضعيف شد و بوشهر از امكانات زمانه دور افتاد و به شهري محروم و درجه سوم بدل شد .بر اين اساس
پرداختن به موانع توسعه بوشهر بدون توجه به زمينهها و تحولات تاريخي امكانپذير نيست و اين هدفي
است كه اين پژوهش آن را دنبال ميكند .دوران طلايي تجارت در بوشهر كه توماس ريكﺲ از آن
تحت عنوان دوران رنسانﺲ تجاري بوشهر )سعادت (١٣٩٠ ،٣٥٣ ،ياد ميكند در دوران قاجاريه نيز
تداوم يافت و البته گستردهتر و شكوفاتر شد .در دوران زنديه سنتهاي تجاري در بوشهر تحكيم شد و
در دوره قاجاريه اين سنتها نهادينه گشت .شكوفايي گفتمان تجاري در بوشهر در دوره قاجاريه چند
دليل داشت .نخست اينكه امنيت كه نياز اوليه يك جامعه بازرگاني است وجود داشت .دوم اينكه
انتظارات و ملاحظات يك جامعه تجاري رعايت شده و مورداحترام بود .اتفاق ًا يكي از علل سقوط خاندان
آل مذكور در بوشهر در سال  ١٨٥٠ميلادي همانا عدم تحقق انتظارات تجار بوشهر و عدم احترام به
خواستههاي تجار بود .دليل سوم آن است كه فرهنگ مدارا و بردباري در بوشهر نهادينهشده بود و اين
جامعه از وجه تمايز خاصي كه همانا چندگونگي فرهنگي است برخوردار بود .يكي از ويژگيهاي ممتاز و
برجسته بوشهر در طول دوره قاجاريه همانا تكثير و گسترش گفتمان تجاري و نهادينه شدن اصول و
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رفتارهاي يك جامعه تجاري بود .منظور از جامعه تجاري جامعهاي است كه اقتصادان بر محور بازرگاني
آزاد و دريانوردي تجاري استوار بود و بازرگانان و صاحبان سرمايه از اركان اصلي آن بشمار ميرفتند .در
آن عصر برخلاف روزگار معاصر ،تجار بزرگ و درجه اول ،صاحبان سرمايه و سرمايهداران در بوشهر
سكونت داشتن دو ماهيت شهر تحت تأثير حضور تجار گوناگون و شركتهاي بازرگاني متعدد ماهيتي
تجاري و بازرگاني بود و در اين شهر كاركردهاي تجاري از اركان اصلي اقتصاد شهر بشمار ميرفتند.
بهعبارتديگر ساختار اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بوشهر در آن عصر تحت تأثير تجارت و تجار قرار
داشت .امروزه ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بوشهر تحت تأثير تجارت قرار ندارد بلكه تحت
تأثير ساختار اداري ،سياسي و نظامي هست .در حال حاضر بخش عمدهاي از فعاليتهاي بازرگاني در
بوشهر را ترخيصكاران كالا بر عهدهدارند .اين بدان معنا نيست كه تاجري در بوشهر وجود ندارد بلكه
بدان معناست كه امروزه تعداد تجار بوشهر اندك است و عمدت ًا تجار محلي بشمار ميروند درحاليكه در
دوران قاجاريه مشهورترين و ثروتمندترين تجار ايران در بوشهر زندگي كرده و خود به بازرگاني
مي پرداختند .اين سكونت تجار بزرگ در بوشهر داري ابعاد گوناگوني بود .نخست اينكه گفتمان حاكم بر
شهر را يك گفتمان تجاري و اقتصادي مينمود .دوم اينكه مشاركت آنها را در امور عمومي شهر
افزايش داده و آنها را به يك گروه كه داراي مرجعيت اجتماعي بودند تبديل ميكرد .سوم اينكه حضور
تجار و بازرگانان فراوان در بوشهر سطح زندگي و رفاه و مناسبات شهري را افزايش داده و آن را به
شهري متمايز بافرهنگ مدارا تبديل مينمود .اين شكوه و ثروت و فرهنگ تكثرگرا در معماري،
خانهسازي ،بناهاي عمومي ،خوردوخوراك ،پوشاك و گذران اوقات فراغت خود را نشان ميداد .چهارم
اينكه حضور خانوادهها و بستگان اين بازرگانان در بوشهر موجبات فراهم آمدن خدمات و تسهيلات
گسترده شهري همچون مدارس و مراكز رفاهي و بهداشتي و ارتباطي ميشد و دقيقاً به همين دليل
است كه بوشهر بهعنوان دروازه ورود مدرنيته به جنوب ايرانشهر اولينها نامگرفته است .پنجم اينكه
قدرت اقتصادي و سياسي و اجتماعي تجار در بوشهر نقش بسيار تعيينكنندهاي در سير تحولات داشت و
اقشار و لايههاي مختلف اجتماعي از قبيل سياستمداران ،حكام محلي و امرا و علماي ديني شهر همگي
تلاش داشتند كه جايگاه و منافع تجار در بوشهر رعايت شود .اين رعايت و ملاحظه جايگاه و شأن
بازرگانان در بوشهر متضمن توسعه و شكوه شهر بود .از سوي ديگر قدرت سياسي و اجتماعي تجار كه
ناشي از قدرت اقتصادي آنان بود به حدي بود كه ميتوانست جايگاه و منصب امرا و مقامات محلي در
بوشهر را به چالش كشيده و موجبات بركناري آنها را فراهم آورد .درواقع يكي از علل اصلي بركناري

٢١٨

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٥پاييز و زمستان ١٣٩٨

خاندان آل مذكور در بوشهر در عصر ناصرالدينشاه همانا جلبتوجه تجار بوشهري بود) .مظفري:٣٧٢ ،
(١٣٩٥
بعد از بركناري آل مذكور در بوشهر حكومت اين شهر مدتي به دست حكمرانان و امرايي بود كه از
تهران و يا حكومت ايالت فارس انتخابشده و اعزام ميشدند .اين حكام داراي منصب دريابيگي بودند
تا آنكه در سال  ١٣٠٣قمري برابر با  ١٨٨٦ميلادي اداره حكمراني بندرها خليجفارس تأسيﺲ شد و
حكمران بندرها خليجفارس مقيم بوشهر شد .حاكم بوشهر بعدازاين تاريخ حكمران كل بندرها و جزاير
خليجفارس بود و قلمرو وي تا بلوچستان و بندر چاهبهار ادامه داشت) .نظام مافي (٣٠ ،١٣٩١ ،در بوشهر
در آن دوره اداراتي از قبيل كارگزاري امور خارجه ،ساخلوي دولتي ،گمرك و كنسولگريهاي خارجي
مستقر بودند .علاوه بر اينها دفاتر نمايندگي شركتهاي بازرگاني داخلي و خارجي و نيز نمايندگيهاي
شركتهاي كشتيراني خارجي نيز مستقر بودند )سعادت .(٢٢ :١٣٩٠ ،تجار مقيم بوشهر خود به دودسته
تقسيم ميشدند .تجار بوشهر دو قسماند قسمي كه عامل ديگران است و حقالسعي گرفته مالالتجاره
تجار داخله را از گمرك مرخص مينمايد .قسم ديگر كه براي خود تجارت ميكنند )سعادت،١٣٩٠ ،
 ( ٣٦همين قسم دوم و يا نوع دوم از تجار بودند كه اركان اصلي اقتصاد بوشهر و ستون فقرات جامعه
تجاري آن روز بوشهر را تشكيل ميدادند.
مقايسهاي بين ميزان صادرات و واردات بندر بوشهر با بندرعباس و بندر خرمشهر در دهه بيست
خورشيدي و دهه نود خورشيدي نشان ميدهد كه حتي در بين بندرها ايراني بندر بوشهر به بندري
درجه دوم تبديلشده و اين درحالي است كه بندر بوشهر در اوايل قرن بيستم نهفقط بزرگترين بندر
ايران بلكه يكي از مشهورترين و پرجمعيتترين بندرها خليجفارس بود .امروزه بندرعباس داراي
 ٦٨٠٠٠٠نفر جمعيت است درحاليكه جمعيت بوشهر  ٢٣٠٠٠٠نفر است )مركز آمار ايران  (١٣٩٥اين
آمار بهتنهايي نشاندهنده نقش اين دو بندر در اقتصاد دريايي كشور است .در قرن نوزدهم و تا اواسط
قرن بيستم ميلادي بندر بوشهر بندر اصلي ايران در خليجفارس بود و بعدازآن بندر خرمشهر و بندرلنگه و
بندرعباس قرار داشتند ولي در اواخر قرن بيستم بندرعباس به بزرگترين بندر ايران در جنوب كشور
تبديل شد .بنا به نوشته سديدالسلطنه كبابي در سال  ١٣٣٠قمري بوشهر سي هزار نفر جمعيت داشته و
بندرعباس شش هزار نفر و بندرلنگه هم حدود ده هزار نفر سكنه داشته است )كبابي(٢٣٥ :١٣٧١ ،
همانگونه كه اشاره شد جمعيت امروزي اين بندرها قابلمقايسه نيست .بوشهر در سال  ١٣٣٠قمري
داراي سي هزار نفر جمعيت بود )كبابي .(٣٧ ،١٣٧١ ،در سال  ١٣٠٠خورشيدي جمعيت بوشهر ٢٥٠٠٠
نفر برآورد شده و در سال  ١٣٢٠خورشيدي جمعيت شهر به حدود  ١٥٠٠٠نفر كاهشيافته بود و روند
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مهاجرت بخصوص مهاجرت تجار از آن شدت گرفته بود) .پديدار (٢٥٣ ،١٣٩٣ ،البته در يك دوره
كوتاهي در حد فاصله مهرومومهاي پﺲ از مشروطيت تا وقوع جنگ جهاني اول تجارت در بوشهر تا
حدي احيا شد .ولي دوباره بازرگاني دچار ركود شد و مهاجرت بازرگانان از بوشهر بعد از جنگ جهاني
اول تشديد شد .در عصر رضاشاه عليرغم برخي سياستها و اقدامات اداري و اقتصادي بوشهر همچنان
دچار ركود شد و تضعيف اقتصاد آن شدت گرفت .نكته مهم درباره اقتصاد و تجارت بوشهر در دوره
رضاشاه اين است كه تفكيك درآمدهاي دولت مركزي ايران از گمرك و بندر بوشهر از درآمدها و وضع
معيشت تجار و كسبه بوشهر است .توضيح اينكه بر طبق آمارهاي موجود در عصر پهلوي اول تحت
تأثير اقداماتي همچون تصويب و اجراي قانون انحصار تجارت ،قانون مبارزه با قاچاق و نيز اصلاح
ساختار گمرك ،درآمدهاي دولت مركزي در بندر بوشهر افزايش يافت ولي وضع معيشت بازرگانان روي
به تنزل گذاشت .البته بايد تأكيد كرد كه اين اطلاعات و آمارها يكسويه بوده و گمراهكننده هستند زيرا
اين آمار تنها درآمدهاي دولت را نشان ميدهند و بيانگر شرايط تجاري و وضعيت بازرگانان بوشهر
نميباشد.
سهم بازرگانان بوشهري و بندربوشهر در صادرات و واردات كالا در اين دوره مرتب ًا در حال كاهش
بود .نگاهي به ميزان و آمار صادرات و واردات بوشهر در سال  ١٣٠٤خورشيدي و مقايسه آن با سال
 ١٣٢٠خورشيدي نشان ميدهد كه بوشهر جايگاه اول خود را به نفع خرمشهر ازدستداده و به اين
ترتيب افول اقتصادي بوشهر رقم خورد )نعمتي (١٣١ ،١٣٩٣ ،افول تجاري بوشهر ناشي از علل متعددي
بود كه در ادامه بدانها خواهيم پرداخت اما نتيجه فوري آن همانا خروج بازرگانان و صاحبان سرمايه از
بوشهر بود .نگاهي به اسامي و تنوع تجار بوشهر در سال  ١٣٠٠خورشيدي و مقايسه آن با اسامي و تنوع
بازرگانان بوشهري در سال  ١٣٢٠خورشيدي نشان از تغييرات عمده و اساسي ميدهد .طبق اسناد و
گزارشهاي اتاق بازرگاني بوشهر جلد اول كه در سال  ١٣٩٣منتشرشده ،تجار بوشهر تحتفشارهاي
شديد قرار داشته و مرتب ًا مرتب نارضايتي خود را از شرايط تجاري بوشهر اعلام كرده و خواهان حل
مشكلات و موانع كار خود شدهاند .بر طبق گزارشهاي متعدد و پيوستهاي كه توسط اتاق بازرگاني
بوشهر در سالهاي گوناگون بخصوص بعد از سال  ١٣١٠خورشيدي به تهران ارسالشده ،مهاجرت
تجار از بوشهر در اين مهرومومها شدت گرفته و اكثر آيت تجار مهاجر بوشهر را به مقصدهايي همچون
خوزستان ،شيراز ،اصفهان ،تهران ،كويت ،بحرين و هند ترك كردهاند )پديدار .(١١٤ ،١٣٩٣ ،با خروج و
مهاجرت تجار بزرگ و صاحبان سرمايه از بوشهر كه روند آن از جنگ جهاني اول آغازشده و در دو دهه
نخستين قرن جاري خورشيدي شدت يافته بود جامعه تجاري بوشهر رو به ضعف و افول نهاد .اهميت
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جامعه تجاري بوشهر فقط محدود به كاركرد تجاري و اقتصادي آن نبود بلكه اين جامعه بانفوذ و
تعيينكننده در ابعاد گوناگون حيات اجتماعي بوشهر تأثيرگذار بود و تضعيف و اضمحلال آن به تضعيف
حيات اجتماعي در اين شهر منجر ميشد.
تجار بوشهر و در رأس آنان تجار برجستهاي همچون محمدمهدي ملكالتجار ،معينالتجار و
خاندانهاي مشهوري همچون خاندانهاي ده دشتي ،كازروني ،هفته و شيرازي )دشتي (١٦٥ ،١٣٨٠ ،از
اركان اقتصاد و اجتماع بوشهر بشمار ميرفتند .آنها در امور سياسي شهر نقش مهمي داشتند .اتحاد و
يا اختلاف آنها با حاكم شهر ميتوانست زمينههاي رشد و يا سقوط حاكم را فراهم كند .در برخي مواقع
تجار بوشهر منبع مهمي براي تأمين نيازهاي مالي حكومت محلي بوشهر و ازجمله نماينده سياسي و
نظامي دولت مركزي بشمار ميرفتند .همچنين تجار بوشهر نيازهاي مالي مردم و عادي را نيز از طريق
وام دادن و قرض دادن و اخذ بهره تأمين ميكردند .همچنين برخي از تجار داراي چنان نفوذ و قدرتي
بودند كه ميتوانستند همانند قوه قضاييه به حبﺲ و زنداني كردن افراد مجرم و يا آزاد كردن آنها
بپردازند) .موحد (٧٢ ،١٣٨٤ ،برخي از تجار بوشهر از چنان شهرت و ثروتي برخوردار بودند كه از طرف
تجار تهران بهعنوان نماينده تهران در اولين دوره مجلﺲ شوراي ملي انتخاب شدند ،معينالتجار كه وي
را سلطان اقتصاد جنوب ايران ميخواندند و در سال  ١٩٠٠ميلادي صاحب يكميليون تومان ثروت بود
)عيسوي (٦٤ ،١٣٦٩ ،بهعنوان نماينده تجار وارد مجلﺲ شوراي ملي اول شد )دشتي(١٨٤ ،١٣٨٠ ،
برخي از تجار بوشهر سهامدار كارخانههاي مهم پارچهبافي در بريتانيا و منچستر بودند.
تجار بوشهر روابط نزديك و تعيينكنندهاي هم با علما و روحانيون داشتند .اين روابط مستحكم و
مستمر در وقايع و رويدادهاي مهمي همچون حمايت از حقوق تجار و اعتراض به رفتار مأموران گمرك
با تجار و يا در هنگامه دفاع از ميهن و مبارزه با اجنبي بسيار نزديكتر و مؤثرتر بود) .فراشبندي،١٣٦٥ ،
 (٤٤حوزه ديگري كه بازرگانان بوشهري در آن مشاركت داشته و به مسئوليت اجتماعي خود عمل
ميكردند همانا مشاركت در امور عامالمنفعه و خدمات عمومي بود .بهطور مثال مشاركت تجار بوشهر در
تأسيﺲ مدرسه سعادت مظفري در بوشهر )دشتي (٨٧ ،١٣٨٧ ،و يا وقف اراضي و كمك به ساخت
مساجد و تكايا و آبانبارها و كمك به مستمندان و غيره بود .علاوه بر آن تجار بوشهري مورد اعتماد
مردم بودند و مردم اسناد ملكي ،سكههاي طلا و يا اشيا باقيمت خود را نزد تجار به امانت ميگذاشتند.
جامعه تجاري بوشهر كه در تمام حوزههاي اجتماعي فعال بود در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفي
خود نيز فعال بود و از ساختارهاي ضروري بهره ميبرد .وجود مقاماتي همچون ملكالتجار و معينالتجار
و معاونالتجار نشاندهنده دو موضوع است نخست به رسميت شناخته شدن تجار و جامعه تجاري از
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سوي قدرت حاكم بهعنوان يك جامعه مستقل و داراي نفوذ و دوم وجود تشكيلات و سلسلهمراتب
صنفي دروني بين تجار در جهت دفاع از منافع صنفي آنها .ملكالتجار كه در رأس بازرگانان هر شهر
قرار داشت وظيفه دفاع از حقوق صنفي تجار و همچنين داوري بين آنها در موقع اختلاف را بر عهده
داشت )پولاك .(٣٩٢ ،١٣٦٨ ،اولين ملكالتجار بوشهر در دوره قاجار حاجي عبدالمحمد پسر غلامحسين
تاجر بود كه در سال  ١٢٦٠قمري به اين سمت نائل آمد )دشتي (١٠٢ :١٣٨٠ ،معينالتجار بوشهري
نمونه بارزي از تركيب قدرت اقتصادي سياسي و اجتماعي بود .او در عهد ناصرالدينشاه عضو مجلﺲ
وكلاي تجار شد بعد از انقلاب مشروطيت به عنوان نماينده تجار وارد اولين دوره مجلﺲ شوراي ملي شد
)بحريني (٤١ ،١٣٩٦ ،او دريكي از فرمانهاي ناصرالدينشاه مقرب الخاقان خطاب شده )ترابي فارساني،
 (٩٤ ،١٣٨٤است .در دوره احمدشاه قاجار نيز معين تجار رياست شوراي عالي تجارت ايران را بر عهده
داشت كه داراي  ١٢عضو بود) .مستوفي (٥١٤ ،١٣٧١ ،در بندر بوشهر نيز تجار و بازرگانان داراي
تشكيلات صنفي بودند .وجود مقام ملكالتجار نشاندهنده وجود اين تشكيلات است .كسبه و اصناف
بوشهر هم داراي تشكيلات صنفي بودند )دهقاني (١٤٤ ،١٣٩٦ ،نخستين انجمن تجارت بوشهر در سال
 ١٣٢٥قمري تأسيﺲ شد )پديدار (١٠ ،١٣٩٣ :در دسامبر  ١٩٠٨قمري شركتهاي انگليسي مقيم بوشهر
نيز اتاق تجارت بريتانيا در بوشهر را تأسيﺲ كردند .در مقابل تجار بوشهر در سال  ١٣٢٧قمري برابر با
 ١٩٠٩ميلادي اتاق تجارت بوشهر را تأسيﺲ كردند .اين اتاق فعال بود تا اينكه قانون تشكيل اتاقهاي
تجارت در روز پنجشنبه دهم مهرماه  ١٣٠٩خورشيدي در مجلﺲ شوراي ملي به تصويب رسيد و به
دنبال آن در بوشهر نيز مقدمات تأسيﺲ اتاق جديد فراهم شد و انتخابات آن در سال  ١٣١٠خورشيدي
برگزار شد .اتاق تجارت كه بعد ًا به اتاق بازرگاني تغيير نام داد تا امروز در بوشهر فعال باقيمانده و به
حيات خود ادامه ميدهد.
الف :موانع دروني توسعه بوشهر:
پرداختن به مقوله توسعه ،علل و زمينههاي آن همواره يكي از دشوارترين و پر چالش نرين مباحث
در بين صاحبنظران و اهلفن بوده است زيرا هريك از صاحبنظران از زاويه خاصي به موضوع نظر
افكنده و پيرامون آن به تبيين ديدگاههاي خود ميپردازند .در اين پژوهش نگاه غالب ،نگاه تاريخي به
مقوله توسعه در بوشهر و موانع آن است .به همين سبب موانع تاريخي توسعه بوشهر به دو بخش
تقسيمشده و مراد از اين تقسيمبندي آن است كه مجموع علل و زمينههاي موجود در درون منطقه و
خارج از آن موردبررسي قرارگرفته ،تجزيهوتحليل شوند .در بين مجموعه علل و زمينههايي كه در درون
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منطقه منجر به عدم توسعه شده ميتوان فهرست بلندبالايي را تهيه كرد اما با عنايت به مجال محدود
ما در اين مقاله ذيلاً به برخي از مهمترين موانع موجود بر سر راه توسعه بوشهر از منظر دروني
ميپردازيم:
-١موقعيت جغرافيايي و اقليمي بوشهر ،بوشهر شهري است ساحلي و بندري كه از آب و هوايي
گرم و مرطوب برخوردار است .شدت رطوبت و گرما به حدي است كه تقريب ًا هشت ماه از سال تداوم
دارد و تنها چهار ماه از سال هوا معتدل ميشود .ميزان اندك بارندگي ساليانه و كمبود منابع آبي ازجمله
مهمترين ويژگيهاي طبيعي منطقه است .بوشهر ازلحاظ محدوديت كشاورزي نياز به واردات انواع
محصولات غذايي و كشاورزي دارد .گرمي هوا رطوبت و شرجي ،دوري از مركز كشور بافاصلهاي در
حدود يك هزار و يكصد كيلومتر و وجود موانع طبيعي همچون كوههاي زاگرس و سختي راههاي
مواصلاتي همواره بوشهر را جزو مناطقي قرار داده كه زندگي و كار در آن سخت و دشوار است .بوشهر
فاقد شبكه راهآهن است .فقدان شبكه ريلي در بوشهر نتيجه عوامل زيادي و ازجمله توسعه نامتوازن
كشور و عدم وجود اولويتبندي در گسترش خطوط ريلي در ايران است .به هر صورت عليرغم پيشرفت
فناوري و گسترش راههاي ارتباطي در كشور و نيز عليرغم موقعيت استراتژيك بوشهر در ساحل
خليجفارس هنوز اين شهر به شبكه راهآهن ايران متصل نشده و اين عامل نقش سلبي فراواني در
توسعهنيافتگي بوشهر ايفا ميكند .از سوي ديگر باوجود پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك هنوز بوشهر و
ساير بندرها و جزاير ايران در خليجفارس اسير شرايط اقليمي از قبيل گرماي هوا ،شرجي و كمبود آب
هست درحاليكه در كرانههاي جنوبي خليجفارس كه شرايط اقليمي و آب و هوايي بهمراتب بدتر از
بوشهر است رشد و توسعه همهجانبه اتفاق افتاده است.
 -٢ضعف نخبگان و ديوانسالاران بومي :ريشههاي تاريخي اين پديده به دوران قاجاريه
برميگردد .بعد از بركناري حاكمان محلي بوشهر در سال  ١٨٥٠ميلادي )مظفري (٣٥١ ،١٣٩٥ :حضور
نخبگان بوشهري در ساختار تصميم سازي و تصميمگيري كشور دچار يك ضعف تاريخي شده و قادر به
ايفاي نقش خود در توسعه بومي نشده است .از سوي ديگر ديوانسالاران بومي نيز كه به هر ترتيبي وارد
ساختار اداري و سياسي كشور بعد از مشروطيت تاكنون شدهاند از آنچنان توان و نفوذي برخوردار
نبودهاند كه قادر به ايفاي نقش مؤثري باشند .نخبگان اداري و سياسي بوشهري در دولتهاي مركزي
ايران در سطوح متوسط و پايين حضورداشته و كمتر به لايههاي سطح اول قدرت سياسي و اداري نائل
شدهاند .بهعنوان نمونه اگر به تعداد وزرايي كه اصالتا بوشهري بوده و در توانستهاند به مقام وزارت
برسند نگاهي بيندازيم با فقر آماري روبرو ميشويم .بجز يك نفر بنام جواد بوشهري كه در دولت اول
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دكتر محمد مصدق بر مسند وزارت راه بوده ما ديگر وزير بوشهر سراغ نداريم.
)معزي (www.iichs.org.ir،در بين نمايندگان مجلﺲ شوراي ملي ،مجلﺲ سنا و مجلﺲ شوراي
اسلامي نيز استان بوشهر و شهر بوشهر داراي نمايندگان شاخص و بانفوذ نبوده است به جز معينالتجار
بوشهري ،ميرزا علي كازروني ،محمدرضا مساوات ،علي دشتي و رسول پرويزي از نخبگان سياسي و
اداري و اقتصادي بوشهر كمتر كسي را سراغ داريم كه توانسته باشد در لايههاي قدرت در ايران حاضر
شده و قادر به هدايت سرمايهها ،بودجه و امكانات در جهت توسعهي بوشهر باشد .عمده شهرت افرادي
هم كه به نام آنها اشاره شد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ادبي و مطبوعاتي آنان بوده است .اهميت
اين موضوع زماني بيشتر روشن ميگردد كه بدانيم يكي از مهمترين عوامل برخوداري و يا عدم
برخورداري استانهاي كشور ،برنامهريزي نظاممند دولت نبوده بلكه ميزان نفوذ استانها و شهرستانها در
دولت بواسطه نفوذ و اعتبار نخبگان و ديوانسالاران هر استان و ناحيه بوده است .اين موضوع امري
نيست كه بتوان آن را انكار كرد .اگر براي نمونه ،تعداد ،ميزان و سطح حضور نخبگان و ديوانسالاران
مناطق و استا نهاي مختلف ايران را در دولتها و اعضاي كابينههاي ايران بعد از انقلاب مشروطيت
تاكنون بررسي نماييم به روشني و وضوح متوجه خواهيم شد كه سهم استانها و مناطق ايران يكسان
نيست .اين خود يكي از عوامل وجود عدمتوازن در توسعه نواحي گوناگون ايران است.
-٣ساختارهاي سنتي اقتصاد و معيشت :دو ركن مهم اقتصاد در بوشهر عبارت است از تجارت و
صيادي .تجارت و شاخههاي آن اعم از واردات ،صادرات ،تجارت داخلي ،اصناف ،پيلهوري و خرده-
فروشي همواره تابعي از اوضاع سياسي و اجتماعي بوده است .به سخن ديگر؛ هم بازرگاني و هم صيادي
در بوشهر از تحول جدي و تعيينكننده برخوردار نشده و اين دو ركن مهم نتوانستهاند ،نقش موثري در
توسعه شهر و منطقه ايجاد كنند .تجارت و بازرگاني بوشهر بعد از دوره درخشان و طلايي خود دچار افول
شد و بوشهر از مقام بندر درجه يك ايران در خليجفارس به بندر درجه دو تنزل يافته و جايگاه خود را از
دست داد .از لحاظ اقتصاد ماهيگيري ،صيادي و شيلات عليرغم تأسيﺲ و حضور سازمانهايي همچون
شيلات و بندرها و دريانوردي و ساماندهي اين دست از فعاليتها نيز تفاوت چشمگيري و معناداري
بوجود نياورده و نقش صنعت شيلات و صيادي در زندگي و اقتصاد محلي بوشهر در همان حد محدود و
سنتي باقي ماند .امروزه به جاي كشتيهاي بادباني و ابزار و ادوات سنتي ماهيگيري ،كشتيها و ادوات
و ابزارهاي مدرن و مجهز در اختيار ناخدايان و جاشوها و ملوانان قرار دارد اما سهم اين بخش از
فعاليتها در اقتصاد بوشهر تعيين كننده نيست .ملوانان و جاشوها و حتي ناخدايان جز اقشار آسيبپذير
محسوب ميشوند و از حمايتهاي لازم برخوردار نيستند .عدم سرمايهگذاري در اين بخش و عدم رغبت
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صاحبان سرمايه در جهت توجه به اين بخش باعث شده كه اين عرصه از اقتصاد بوشهر به كاركرد
سنتي خود ادامه دهد و از توسعه كافي برخوردار نگردد .در فصل صيد ميگو توجهات جامعه و از جمله
مقامات به موضوع صيادي و دريا جلب ميگردد ولي اين موضوع ،امري گذرا و موقت است .انتظار اين
است كه براي تبديل بوشهر به بندري توسعه يافته ،اقشار مرتبط با دريا و صيادي ازجمله اقشار برخوردار
و مطرح باشند و از حمايتهاي قانوني و اجتماعي گستردهاي برخودار گردند .آن دسته از دريانوردان
بومي نيز كه روي صيادي نياورده و به تجارت و دريانوردي تجاري ميپردازند نيز همانند صيادان از
شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسبي برخودار نبوده و آسيبپذير هستند .اين دسته هر چند با واردات
كالاهاي مصرفي از طريق موتور لنجها امرار معاش ميكنند ولي در رنج و عسرت هستند .همين مسئله
يكي از عوامل پنهان ولي بسيار مهم رواج پديده قاچاق بشمار ميرود.
-٤قاچاق :ريشههاي تاريخي قاچاق در كرانهها و پﺲ كرانههاي خليجفارس به قرن نوزدهم
ميلادي برميگردد .البته اين بدان معنا نيست كه پيش از آن قاچاق وجود نداشته بلكه بدين معناست كه
سازمانيافته و چنين گسترده نبوده است .ظهور قاچاق و گسترش آن ،پيش از هر عامل ديگري نتيجه
مداخلات ،سياستگذاري و برنامههاي دولتها در امور اقتصادي و سياسي و نيز اجتماعي است .فقدان
برنامههاي جامع و كاربردي براي اشتغال مردم از يكسو و قوانين و مقررات تجاري ،گمركي و اقتصادي
متفاوت ازسوي ديگر در كنار سود سرشار برخي از فعاليتهاي مخرب اقتصادي ،عمل ًا به ظهور قاچاق
منجر ميشود .براي نمونه ،تصويب و اجراي قانون انحصار تجارت در دولت پهلوي اول هرچند به
افزايش درآمدهاي دولت مركزي انجاميد ولي زمينههاي گسترده و مناسبي را براي گسترش قاچاق در
بندرها و كرانههاي خليجفارس در دهههاي نخستين قرن جاري خورشيدي فراهم نمود .قوانين گمركي
و تعرفههاي نامعقول آن همواره يكي از بسترهاي مناسب جهت رواج قاچاق بشمار آمده است .اقتصاد
مبتني برقاچاق كه بخش غيررسمي ولي مهمي ازاقتصاد بومي را تشكيل ميدهد ،سهم فراواني را در
چرخه مالي محلي برعهده دارد و اين خود يكي از موانع ساختاري توسعه بشمار ميرود .با صرف نظر از
اينكه زمينهها و عوامل ايجاد و رواج قاچاق چيستند ميتوان اين نكته را بوضوح بيان نمود كه قاچاق
مانع توسعه بوشهر شده و خود محصول توسعه نيافتگي است.
-٥خروج نخبگان و عدم ماندگاري آنان :اين فقره تنها مربوط به شهرستان بوشهر نشده و دامنگير
تمام نقاط استان بوشهر است .بر طبق يك سنت نانوشته ولي موجود ،نخبگان و سرآمدان بوشهري اعم
از سرآمدان علمي ،اداري ،سياسي ،اقتصادي و تجاري ،اجتماعي و فرهنگي بنا به علل گوناگون از
بوشهر مهاجرت مينمايند و درصد اندكي تمايل بر ماندگاري دارند .تهران ،شيراز ،اصفهان و حتي اهواز
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و خرمشهر در رأس مراكز و نقاطي هستند كه به محل جذب نخبگان بوشهري تبديل شدهاند .به اين
نقاط و مراكز ميتوان خارج اكشور را نيز اضافه نمود .علل گوناگوني براي مهاجرت نخبگان بوشهري و
عدم جذب آنان قابل طرح و مطالعه است كه از آن ميان ميتوان به فقدان شرايط و زمينههاي استاندارد
زندگي شهري و كمبود خدمات و امكانات مدرن شهري همچون مراكز آموزشي و بهداشتي مدرن اشاره
نمود .برطبق برآوردها روزانه بيش از دويست نفر بوشهري از سراسر استان براي درافت خدمات پزشكي
به شيراز مراجعه ميكنند .شهر بوشهر داراي شش بيمارستان است كه پنج بيمارستان آن متعلق به
سازمانها و دستگاههاي دولتي و نظامي است و تنها يك بيمارستان در اختيار عموم قراردارد كه آنهم
بيمارستان جامعي نيست .شرايط نامساعد آب وهوايي ،راههاي مواصلاتي نامناسب ،فقدان نظام آموزش
و پرورش كارآمد ،فقدان مدارس مناسب و نيز فقدان مراكز رفاهي و تفريحي لازم و امكانات اندك
شهري از جمله زمينههايي هستند كه باعث ميشوند نخبگان بوشهري تصميم به مهاجرت بگيرند.
براي نمونه ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه آموزش و پرورش استان بوشهر در بين استانهاي كشور
از حيث كيفيت آموزش و امكانات جزو سازمانهاي پيشرو و برخودار نيست و اين موضوع و پيامدهاي آن
نقش مهمي در جذب و يا عدم جذب نخبگان بومي دارد.
-٦زوال و افول جامعه تجاري بوشهر :همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد ،جامعه تجاري بوشهر در
عهد طلايي خود يكي از قدرتمندترين و موثرترين جوامع تجاري ايران و خليجفارس بشمار ميرفت .اين
جامعه نخبه و قدرتمند ،اساسيترين مؤلفه هويت شهري و اجتماعي و فرهنگي بوشهر را تشكيل
ميدادند .اين گروه اجتماعي بوشهر را در دوران طلايي خويش به مركزي فعال ،پرجمعيت و جذاب
تبديل كرده بودند .با بروز و ظهور شورشها و آشفتگيهاي سياسي و اجتماعي پﺲ از انقلاب مشروطيت
از يكسو و وقوع جنگ جهاني اول و پيامدهاي ناگوار آن براي ايران و ايرانيان ازسوي ديگر تا ظهور
رضاشاه و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي وي و عطف توجه به خوزستان و بخصوص احداث راه آهن
سراسري و اتصال آن به خوزستان ،زمينههاي مهاجرت تجار از بوشهر و افول تدريجي آن فراهم شد.
دشواريهاي تجارت در بوشهر در دوره پهلوي اول و فقدان امكانات از سويي و فراهم آمدن تسهيلات
در بندرها و مراك ز رقيب و امنيت موجود در آنجا از ديگر سو زمينهاي خروج تجار از بوشهر و تضعيف
جامعه تجاري بوشهر را رقم زد .گزارشهاي متعدد و مكرر اتاق بازرگاني بوشهر از حوالي سال ١٣١٢
خورشيدي تا  ١٣٢٢خورشيدي و حتي بعدازآن نشان ميدهند كه تجار بوشهري از سخت و دشوارشدن
شرايط تجارت به علل گوناگون همچون ناامني راهها ،سختي خطوط مواصلاتي و فقدان وسايل حمل و
نقل بار و مسافر ،اجحافات مالي و اداري ،تعرفههاي سنگين گمركي ،عدم حمايت از بازرگانان و فقدان
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امكانات بهداشتي و رفاهي بسيار ناراضي بوده و شكايت داشتهاند در طي همان سالهاي فوقالذكر
برطبق همان اسناد و گزارشها بندرها خوزستان و مخصوص ًا خرمشهر داراي شرايط مناسب و تسهيلات
كافي براي تجارت بود و همين موضوع باعث مهاجرت تجار به ناحيه و بازماندن بوشهر از قافله توسعه
شد .در اسناد اتاق بازرگاني بوشهر شكايات متعددي وجود دارد كه نشان ميدهد تجاربوشهري به
مقايسه شرايط و امكانات تجارت در خرمشهر و بوشهر دست زده و از تبعيضهاي موجود و عدم توجه
به بندر بوشهر در آن سالها بشدت انتقاد ميكردند .همه عواملي كه از سوي اتاق بازرگاني بوشهر در
آن سالها بعنوان موانع موجود بر سرراه كسب وكار تجار بوشهري بيان شده نه تنها دقيق و صحيح بودند
بلكه به موانعي پايدار در راه توسعه بوشهر مبدل گشتند .اين عوامل نه فقط مانع رشد تجارت و ارتقا
جايگاه تجاري بوشهر شدند بلكه موجبات زوال و افول جامعه تجاري بوشهر شدند ،جامعهاي كه طي دو
قرن رشد كرده و به هويت بوشهر تبديل شده بود .هويت تاريخي بوشهر در دوران طلايي و درخشان
حيات خود ،هويتي برخاسته از بازرگاني و تجارت و دريانوردي بود و اينك با خروج تجار از آن و
انحطاط جامعه تجاري ،تار و پود و تبار اين هويت نيز از هم گسسته ميشد .اين گسست به معني
بحران در هويت شهر بود .بدون ترديد بايد اذعان نمود كه تضعيف و افول جامعه تجاري بوشهر يكي از
مهمترين علل توسعه نيافتگي بوشهر در قرن جاري است و هر دستگاه و هر فردي كه در فكرتوسعه و
پيشرفت بوشهر است بايد به اين عنصر هويتي و كليدي در توسعه بوشهر عطف توجه نموده و به احيار
تجارت و جامعه تجاري بوشهر همت گمارد .به عبارت بهتر اگر در بوشهر زماني تجار برجسته و
مشهوري همچون معين التجار بوشهري حضور داشتند اين نتيجه رونق تجارت و قدرتمند بودن جامعه
تجاري بوشهر در آن عهد بوده است و اگر انتظار داريد دوباره تجار و بازرگاناني همچون معينالتجار در
بوشهر ظهور كنند تنها راه چاره احياي تجارت و احياي جامعه تجاري بوشهر است و اين مهم ميسر
نميشود مگر آنكه موانع برطرف شوند.
 -٧اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي :استان بوشهر و در پي آن كرسي استان يعني بندر بوشهر
از عصر مشروطيت و بهويژه از كودتاي محمدعلي شاه عليه آزاديخواهان و بازگشت استبداد تا
اصلاحات ارضي شاهد يك سلسله تحولات گسترده سياسي و اجتماعي بود كه نتيجه آنها بر هم
خوردن نظم سياسي و اجتماعي منطقه و بخصوص شهر بوشهر بود .اين ناملايمات سياسي و اجتماعي را
ميتوان از زواياي گوناگون موردبررسي قرارداد .صدالبته كه بخش مهمي از اين وضعيت داراي ارزش-
هاي انساني و اخلاقي بوده و ابعاد حماسي دارد اما پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين تحولات و
نابسامانيها نيز آنطور كه بايدوشايد ديده نشده است .در ماجراي استبداد صغير و قيام آزاديخواهان
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عليه محمدعلي شاه ،مشروطهخواهان بوشهري كنترل بوشهر را به دست گرفتند و گمرك به دست
مشروطه خواهان افتاد )مشايخي (١٤٢ :١٣٨٧ ،يكي از نتايج اين امر ركود اقتصادي بوشهر بود .اوضاع
تجارت و معيشت در بوشهر دچار كساد شد .اين امر و افراطوتفريط برخي از وابستگان به مليون و
مشروطه خواهان باعث بروز نارضايتيهاي گسترده شد .غارت گمرك بوشهر و وحشت مردم شهر
ازجمله جملات و كلماتي است كه در لابهلاي اسناد و گزارشها پيرامون اين واقعه بيانشده است.
بعدازآن جنگ جهاني اول رخ داد و استان بوشهر و مخصوص ًا بوشهر و دشتستان و تنگستان بهطور
مستقيم تحت تأثير تحولات سياسي و نظامي ناشي از حضور قواي بريتانيايي و اشغال كشور به دست
آنها قرار گرفتند .قحطي و گرسنگي و مهاجرت نصيب بسياري از مردم شد و ركود تجاري و اقتصادي
هم نصيب تجار و اصناف گرديد .راهها ناامن شد و كشمكشهاي بين خوانين منطقه نيز كه بهطور
سنتي وظيفه كنترل و مراقبت از راهها را داشتند منجر به گسترش بحران شد ه بود .يكي از وجوه ناگفته
تحولات و ناملايمات سياسي در منطقه بوشهر در دوره زماني فوقالذكر همانا آسيبهايي است كه به
تجارت و تجار بوشهر واردشده و به تضعيف اين گروه اجتماعي قدرتمند در بوشهر منجر شده است .به
عبارت بهتر به علت بروز جنگ جهاني اول و اشغال بوشهر به دست اجنبي قيامهاي متعددي در واكنش
به اين موضوع رخ داد اما بهموازات اين تحولات ،اقتصاد و تجارت بوشهر نيز آسيب فراوان ديد .يكي از
نتايج فوري اين قضايا مختل شدن تجارت رسمي از يكسو و گسترش قاچاق از سوي ديگر بود .تجار
بوشهر در اين شرايط دچار سردرگمي و سرگرداني بودند .بسياري از آنان مهاجرت را انتخاب كرده و از
ناحيه خارج شدند.
بعد از اتمام جنگ جهاني اول و نيز پﺲ از بركناري سلسله قاجاريه و ظهور پهلوي ،اوضاع سياسي
تا حدي آرام شد ولي در بخشهايي از استان مخالفتهاي سياسي و مقاومتهاي نظامي از سوي سران
قبايل و طوايف مشاهده ميشد .بااينوجود اوضاع سياسي بسامان شده بود و اقتصاد و بازرگاني بوشهر
ازسر گرفتهشده بود اما به علت تضعيف جامعه تجاري بوشهر و خروج بخشي از تجار معروف از بوشهر
شرايط تجاري به حالت پيشين برنگشت .نتايج تحولات سياسي و اقتصادي و نظامي در بوشهر كه طي
سالهاي  ١٢٨٧خورشيدي تا  ١٣٠٧خورشيدي رخ داد را ميتوان در عرصه عمومي شهر مشاهده كرد.
كاهش جمعيت شهر از نتايج اين تحولات بود .هرچند آمار رسمي از جمعيت بوشهر در آغاز سلطنت
پهلوي موجود نيست ولي برابر گزارشها ،در سال  ،١٣١٦بوشهر فقط  ١٦٠٠٠نفر جمعيت داشته
درحاليكه جمعيت شهر در سال  ١٣٣٢قمري يعني يكسال قبل از آغاز جنگ جهاني اول  ٣٠٠٠٠نفر
بوده است.
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بروز جنگ جهاني ،ناامني ،كمبود ارزاق ،گراني و بيكاري ،ركود اقتصادي و فقدان مايحتاج عمومي
ازجمله عواملي است كه باعث مهاجرت مردم از بوشهر ميشدند) .پديدار (١٠ :جنگ جهاني دوم و آغاز
و پايان آن نيز بر اجتماع و اقتصاد بوشهر اثرات منفي نهاد و به اقتصاد و جامعه تجاري بوشهر
آسيبهاي فراوان وارد نمود .جمعيت بوشهر براثر بروز جنگ جهاني دوم مجدد ًا كاهش يافت .بسياري از
تجار و مردم مهاجرت كردند .ارزاق عمومي و بخصوص نانو آرد كمياب شدند و قحطي و بحران نان
ظهور كرد .مردم فرودست و تنگدست دچار لطمات فراوان و رنج بسيار شدند )همان( .آمارها و اسناد
اتاق بازرگاني بوشهر در طي سالهاي  ١٣٢٠الي  ١٣٢٥خورشيدي نشاندهنده كاهش واردات و
صادرات از بوشهر است .كاهش واردات و صادرات كالا در اين سالها در بندر بوشهر در كنار فقر و
قحطي گسترده ،بحران نان و ناامني راهها ،يعني ركود تجارت و محروم شدن بوشهر از اصليترين
شريان اقتصادي و معيشتي خود .ماجرا بدين جا ختم نشد و ضربه ديگري بر اقتصاد و تجارت بوشهر و
جامعه تجاري آن در جريان نهضت جنوب در سال  ١٣٢٥خورشيدي وارد آمد .از نتايج ديدار خوانين و
بسياري از كدخداها با ناصرخان قشقايي ،حمله خوانين جنوب به بوشهر بود .طي چند روز پادگانهاي
نظامي و پاسگاههاي ژاندارمري و ساير ادارات اشغال شدند و گمرك بوشهر توسط خوانين غارت شد .با
غارت ادارات و گمرك بوشهر محموله بزرگ قند و شك و پول فراوان به دست خوانين افتاد) .كرم پور،
 ( ٥٠ ،١٣٩٣نتيجه فوري اين قضايا ركود تجارت در بوشهر و نتيجه درازمدت آن تضعيف جامعه تجاري
بوشهر با خروج تعداد بيشتري از بازرگانان بوشهري بود .در اين دفعه نيز برخي از تجار بوشهري به
خوزستان ،اصفهان ،تهران ،كويت و بصره مهاجرت كردند و نكته جالب كاهش تجار غيرمسلمان در
بوشهر بود .درحاليكه در سالهاي آغازين قرن چهاردهم خورشيدي در بين تجار بوشهر بازرگانان
غيرمسلمان حضور داشتند و اسامي تجار ارمني )هاشمپور (١٨١ ،١٣٩٥ ،و يهودي در بين اسامي
بازرگانان بوشهري ديده ميشد ولي سي سال بعد يعني در دهه سي خورشيدي ديگر نام ونشاني از آنها
وجود نداشت و اين به معناي كوچ و مهاجرت آنان از بوشهر بود.
 -٨مهاجرت و پيامدهاي آن :پديده مهاجرت در پيوند با فرايند توسعه در بوشهر را بايد از دو زاويه
موردمطالعه و بررسي قرارداد .نخست مهاجرت از بوشهر و دوم مهاجرت به بوشهر .به سخن ديگر
مهاجرت يكي از عوامل دروني مؤثر در توسعهنيافتگي بوشهر بشمار ميايد .عملكرد اين پديده در
توسعهنيافتگي بوشهر داراي دو وجه است .نخست مهاجرت نخبگان بخصوص نخبگان اقتصادي از
بوشهر و مهاجرت اقشار و لايههاي جديد اجتماعي كه از طبقه متوسط تا حاشيهنشينان شهري در آن
حضور داشتند .قضيه مهاجرت در بوشهر از ابتداي تأسيﺲ اين شهر در دوران افشاريه قابلرديابي و
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مطالعه است و اصول ًا بوشهر شهري مهاجرپذير است ولي سنخ مهاجرين و ويژگيهاي جامعهشناختي
آنان همانند نيست .درحاليكه تجار و بازرگانان در عصر زنديه و قاجار از شيراز و كازرون و بهبهان و ده
دشت به بوشهر مهاجرت ميكردند بهطور مثال تجار دهدشتي نقش مهمي در شكلگيري اقتصاد تجاري
بوشهر داشتند و صاحب مؤسسات و شركتهاي تجاري مهمي بودند .در دوره پهلوي دوم كاركنان
بخشهاي اداري ،سياسي و نظامي دولت وارد بوشهر ميشدند و يا بعد از آغاز جنگ عراق عليه ايران در
سال  ١٣٥٩خورشيدي مهاجران و آوارگان جنگي به بوشهر مهاجرت كردند؛ بنابراين تفكيك مهاجرت و
مهاجران از بوشهر در سه دهه اول قرن چهاردهم خورشيدي و مهاجرت به آن در دهههاي مياني و
پاياني قرن چهاردهم خورشيدي امري ضروري بشمار ميرود زيرا اين دو نوع مهاجرت نقش و تأثير
تعيينكنندهاي در هويت و كاركرد شهر از خود بجاي نهاده است .در قضيه مهاجرت از بوشهر در
دهههاي نخست قرن جاري خورشيدي ما شاهد كوچ و مهاجرت تجار و صاحبان سرمايه و نخبگان
اقشار ديگر از بوشهر هستيم .تجار و سرمايهداران بوشهري همان افرادي بودند كه در شكلگيري و
تداوم جامعه تجاري شهر و شكل يابي هويت تجاري اين بندر نقش اساسي ايفا ميكردند و اينك با
خروج آنان جامعه تجاري شهر روبهزوال و تضعيف نهاده بود .با آغاز روند مهاجرت تجار از بوشهر از
اهميت بوشهر كاسته شد و رفتهرفته جايگاه اين بندر در تجارت ايران دچار خدشه شد .خروج نخبگان از
بوشهر محدود به تجار نگرديد و به دنبال آنان بسياري از نخبگان ديني و مذهبي ،اجتماعي و
روشنفكران و نخبگان علمي و خاندانهاي معروف نيز از بوشهر رخت بربستند و رفتند.
مهاجرت اقشار جديد همچون كاركنان دولت و طبقه متوسط به بوشهر نيز از سالهاي پاياني دهه
سي خورشيدي آغاز شد و در دهه چهل تداوميافته و در دهه پنجاه تسريع شد و بعد از انقلاب اسلامي به
اوج خود رسيد .بوشهر در سال  ١٣٥٥داراي  ٦٥٠٠٠نفر جمعيت بود درحاليكه در سال  ١٣٩٥اين آمار
به بيش از  ٢٣٠٠٠٠نفر رسيد .مهاجراني كه در اين دوران به بوشهر وارد شدند شامل طيف گستردهاي
از اقشار و لايههاي گوناگون اجتماعي بودند .عمده اين مهاجران در دودسته قابلتفكيك بودند :الف
مستخدمان دولتي با مرتبههاي متفاوت و ب :سايرين كه از مشاغل آزاد و فني و خدماتي تا
حاشيهنشينان را شامل ميشد .ميتوان گفت كه تا سال  ١٣٤٨خورشيدي مهاجرت گسترده اين اقشار
جديد صورت نگرفت .در دهه پنجاه خورشيدي به علت اتخاذ سياستهاي جديدي از سوي دولت
مركزي و انجام اقداماتي مهاجرت به بوشهر شدت وحدت يافت .اين شدت و حدت نتيجه خيزش چند
موج مهاجرت بود ،موج اول كسبوكار موج دوم تأسيﺲ پايگاه هوايي موج سوم حضور شركتهاي
ساختماني و موج چهارم تأسيﺲ نيروگاه اتمي .البته پايگاه هوايي ششم شكاري بوشهر نيز در سال
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 ١٣٤٩خورشيدي فعاليت خود را آغاز نموده بود )اسلام دوست .(٧٨ ،١٣٩٤ ،باوجوداين سرمايهگذاريها و
مهاجرتهاي گسترده كاركنان دولتي و نيز كارگران و نيروهاي خدماتي به بوشهر ،اقدامات عمراني و
شهري مناسبي در سطح شهر صورت نگرفته بود .بهموازات افزايش جمعيت شهر و تعداد مهاجرين،
پديدهاي بنام حاشيهنشيني و كپرنشيني هم در بوشهر ظهور يافته و رشد نمود .كپرنشيني و حاشيهنشيني
در دهه پنجاه خورشيدي در بوشهر به شكل واضحي نمايان بود .با حضور مهاجران جديد و گسترش
آنان سيما و هويت شهر بوشهر رو به دگرگوني نهاد و اندكاندك از قالب يك شهر بندري و تجاري
بهسوي قالب يك شهر اداري ،سياسي و نظامي سوق يافت بخصوص اينكه در سال  ١٣٥٢خورشيدي
بوشهر به مركزيت استان نوبنياد بوشهر نيز برگزيده شد و استانداري در آن مستقر شد) .كنين،١٣٨٨ ،
 (١٢بهاينترتيب بندر بوشهر بهعنوان مركز استان به كانون جذب كاركنان دولت و سازمانهاي وابسته
تبديل شد و اين روند رو بهسرعت نهاد بهگونهاي كه در دهههاي شصت ،هفتاد و هشتاد و حتي نود
خورشيدي شهر بوشهر ازلحاظ جغرافيايي و فيزيكي بسيار گسترده شد به طرزي كه اراضي و زمينهاي
خالي از سكنه در آن ديگر يافت نميشد و سرريز جمعيتي به شهرهاي اقماري مثل چغادك و بخصوص
شهر تازه تأسيﺲ عالي شهر هدايت شدند .شهرنشيني در بوشهر طي دهههاي اخير افزايش يافت و
حتي نواحي پراكنده روستايي را به هم پيوند داد بهگونهاي كه چهار محل شمالي شهر قديمي بوشهر به
چهار محل حاشيهاي و روستايي قديم گره خورد و شهر بوشهر شكل تازه به خود گرفت ،بااينحال
بوشهر بزرگ و پرجمعيت جديد نتوانست جايگاه سنتي خود را در تجارت و دريانوردي تجاري ايران و
خليجفارس به دست آورد و جامعه تجاري آن نتوانست دوباره شكوفا گردد.
 -٩ضعف سرمايهگذاريهاي صنعتي در بوشهر ،باوجودآنكه در طي دهه پنجاه خورشيدي دولت
پهلوي در بوشهر بنا به ملاحظات سياسي ،امنيتي و اقتصادي اقدام به تأسيﺲ پايگاههاي هوايي و
دريايي و نيروگاه اتمي نمود و استانداري و ادارات كل در اين شهر مستقرشده و شهر از توسعه فيزيكي
برونزا برخوردار شد اما سرمايهگذاريهاي جدي و بنيادين در حوزه اقتصاد و صنعت در آن انجام نشد.
بهجز شركت صنعتي كشتيسازي صدرا و كارخانه پارچهبافي اعتماديه ،مراكز صنعتي قابلتوجهي در
بوشهر تأسيﺲ نشدند .امروزه نيز عليرغم آنكه بوشهر در حوزه شاخصهاي عمومي نظير ميزان
باسوادي ،ميزان دسترسي به حداقل فضاهاي آموزشي ،خدماتي و بهداشتي تفاوت معناداري با ميزان
متوسط ملي ندارد اما ازلحاظ شاخصهاي اقتصادي در بدترين وضعيت قرار دارد .علت اين امر را
ميتوان در ضعف سرمايهگذاري انساني و عدم شكلگيريان به دلايل متعدد و ازجمله سطح پايين و
سنتي بودن فعاليتهاي اقتصادي و وضعيت امكانات رفاهي و عمراني دانست) .قديري و ديگران،

موانع تاريخي توسعه بوشهر در دوره پهلوي

٢٣١

 (٦٦ ،١٣٩٣يك تحقيق ديگر نشان ميدهد كه حتي در سالهاي اخير نيز توسعه پايدار در سرلوحه
سيستم مديريتي شهر بوشهر قرار نداشته است )سرابي و ديگران .(٥٧ ،١٣٨٩ ،ازنظر شاخصهاي توسعه
صنعتي و اقتصادي با صرفنظر از صنايع دولتي نفت و گاز ،بندر بوشهر را بايد جزو شهرهاي كمتر
توسعهيافته قلمداد كرد .صنايع و نيروي انساني شاغل در اين بخش درصد كمتري را در مقايسه با ساير
بخشهاي فعال اقتصادي به خود اختصاص ميدهد .باوجود شهركهاي صنعتي و نيز منطقه ويژه
اقتصادي )اتحاد خبر  ،(٢٤/٤/١٣٩٨تاكنون بخش صنعت نقش پررنگي در اقتصاد شهري بوشهر ايفا
نكرده است .بخش كشاورزي نيز نقش مؤثري در اقتصاد بوشهر ندارد .از حدود  ٢٢درصد شاغلين بخش
كشاورزي در بوشهر حدود  ٢٠درصد آن به شكل صيادي و خدمات وابسته انجام ميشود كه آنها غالب ًا
به شكل سنتي اداره ميگردد و لذا ميتوان گفتد ر حوزه كشاورزي نيز سرمايهگذاري مؤثري در بوشهر
صورت نگرفته و اين ادعا باملاحظه سهم اندك شاغلين بخش كشاورزي كاملاً قابلاثبات است) .قديري
و ممسني(٨٦ ،١٣٩٥ ،
نتايج حاصل از يك تحقيق ديگر نشان ميدهد كه استان بوشهر يكي از استانهاي محروم كشور
است و محروميت بهطوركلي در سطح استان ديده ميشود )زنگيآبادي و ديگران (٨ ،١٣٩٢ ،امتياز
بوشهر فقط  ٠/٤٥٦است .اگر به مقايسه جايگاه صنعتي بوشهر با ساير مراكز استانهاي ايران بپردازيم
متوجه خواهيم شد كه جايگاه آن از نرخ متوسط ملي كمتر و پايينتر است .نكته مهمي كه يادآوري آن
در اين مجال ضرورت دارد اينكه در اين مطالعه رتبه بندر بوشهر ازلحاظ صنعتي مدنظر است و نه استان
بوشهر بااينحال بايد به اين موضوع هم توجه داشت كه محروميت استان بوشهر و توسعهنيافتگي مركز
آن در حالي اتفاق ميافتد كه استان بوشهر رتبه ششم در اقتصاد ملي و توليد ثروت براي كشور را به
خود اختصاص داده است اما سهم آن همانا توسعهنيافتگي و محروميت است.
ب :موانع بيروني توسعه بوشهر:
در بخش قبلي به عوامل و موانع دروني توسعه بوشهر پرداختيم و اينك به بررسي فهرستوار
عوامل مؤثر بيروني خواهيم پرداخت.
 -١بحرانهاي سياسي و نظامي :بندر بوشهر و استان بوشهر در طي دو جنگ جهاني اول و دوم
متحمل آسيبها و خسارتهاي فراوان شدند .اقدام انگليسيها در اشغال بوشهر و نقض بيطرفي ايران
در هر دو جنگ جهاني باعث ظهور شرايط نابسامان و متلاطم در اين منطقه شد .پيامدهاي اجتماعي و
اقتصادي اين شرايط كه علل و عوامل آن خارج از ايران شكلگرفته بود آنچنانكه بايسته است
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موردتوجه مورخان و جامعه شناسان قرار نگرفته است .بهطور مثال تشكيل پليﺲ جنوب ايران و
پيامدهاي آنيكي از قضاياي مهم در اين رابطه است ،انگليسيها بهانه تشكيل پليﺲ جنوب ايران را
ناامني و ناتواني دولت ايران در برقراري نظم و امنيت قلمداد ميكردند .دولت انگليﺲ در  ١٢شوال
 ١٣٢٨قمري يادداشت شديداللحني براي دولت ايران ارسال كرد و در آن سه ماه فرصت داد تا دولت
ايران به اعاده نظم و امنيت درراه بوشهر و شيراز بپردازد) .بريتانيا (١٩٤٨ :٤ ،١٣٦٩-١٣٦٢ ،در بخش
پيشين در اين خصوص نكاتي مطرح شد و اينك از تكرار آن خودداري ميكنيم ولي شناخت پيامدهاي
اين دو جنگ جهاني در بوشهر از يكسو و تحولات اجتماعي ناحيه از سوي ديگر بسيار ضروري و لازم
است .در اين بخش ما به جنگ جهاني اول و دوم و پيامدهاي آن در بوشهر بهعنوان عوامل بيروني نظر
انداختهايم.
 -٢سياستهاي دولتهاي ايران :منظور از دولتهاي ايران در اين بخش همانا كابينهها و هيات
وزيران دوره پهلوي است كه بعد از مشروطيت در ايران بر سركار آمدند و بهعنوان دولت مركزي ايران و
از تهران به اداره كشور و رتقوفتق امور آن پرداختند .يكي از موانع مهم بيروني توسعه بوشهر،
سياستهاي دولتهاي مركزي ايران بوده است .سياستهاي پهلوي اول و كابينههايي كه در آن عهد
بر سركار آمدند در جهت تقويت خوزستان بود .اهميت خوزستان از جهت وجود منابع و پالايشگاه و مركز
صادرات نفت از يكسو و اتصال راهآهن به بندرها خوزستان از سوي ديگر باعث تضعيف اقتصاد و اجتماع
بوشهر شد .يكي از عوامل اساسي مؤثر در مهاجرت تجار از بوشهر در آن دوره جذابيت بندرها خوزستان
بود .فقدان دسترسي بوشهر به شبكه راهآهن از نتايج سياستهاي نامتوازن دولتهاي مركزي ايران در
توسعه خطوط ريلي بشمار ميرود .عدم سرمايهگذاري صنعتي و اقتصادي دولت در بوشهر يكي ديگر از
مواردي است كه نقش دولت در عدم توسعه بوشهر را نشان ميدهد .عدم سرمايهگذاري دولت در اين
خصوص تنها محدود به شهر بوشهر نميگردد بلكه شامل تمام نواحي كرانهاي و پﺲكرانهاي
خليجفارس ميشود .ارسنجاني وزير كشاورزي ايران در عصر اصلاحات ارضي در طي يك سخنراني در
تهران ضمن اشاره به اوضاع نامساعد مناطق جنوبي و ساحلي كشور و ضرورت توجه دولت به آن چنين
مي گويد :كساني كه مدعي حقوق بشر هستند بايد به جنوب ايران سفر كنند و ببيند مردم با چه سختي
و مشقت زندگي ميكنند) .كيهان (٩ ،١٣٤٢ ،همين عامل بيروني سبب شده كه شهرها و بندرها ايراني
كرانههاي خليجفارس در زمره شهرهاي درجهدو و سه مطرح باشند .آقاي احمد خرم كه مدتي نيز وزير
راه و ترابري ايران بعد از انقلاب اسلامي بوده در اين خصوص ميگويد :طرح آمايش سرزمين را در سال
 ١٣٥٢شركت ستيران فرانسه انجام داد .افق آن  ٢٥ساله بود جمعيت ايران در سال  ١٣٧٨را پنجاه
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ميليون نفر پيشبيني كرده و قرار بود كه بيستوپنج ميليون نفر در سواحل شمالي خليجفارس مستقر
شوند) .ايرنا .خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران( درحاليكه در حال حاضر مجموع جمعيت سه استان
خوزستان ،بوشهر و هرمزگان به هشت ميليون نفر نيز نميرسد .در حال حاضر توزيع مناسب جمعيتي در
مناطق جنوبي كشور به لحاظ عدم توزيع مناسب فعاليت در منطقه صورت نگرفته است ،خصوص ًا در
استان بوشهر و هرمزگان از جذب جمعيتي مناسبي برخوردار نيستند )رجايي.(٩١ :١٣٩٤ ،
 -٣فاصله زياد از پايتخت كشور :يكي از موانع توسعه بوشهر و عدم توجه دولت پهلوي به بوشهر
همانا دوري جغرافيايي از مركز بوده است .بوشهر در حاشيه فلات ايران واقعشده و تهران در درون آن
جاي دارد .استانهاي بوشهر ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي ،كرمان و كردستان
ازجمله استانهايي هستند كه به علت دوري از مركز ،كمتر موردتوجه برنامهريزان و مقامات تصميمگير،
قرار گرفتهاند .عدم توازن در رشد و توسعه مناطق و استانهاي ايران امري غيرقابلانكار است ،اين
عدمتوازن نتيجه عوامل متعددي است كه يكي از آنها همانا دورافتادگي جغرافيايي از مركز كشور
است .در سال  ١٣٤٢وزارت كشور قانوني را تصويب كرد با اين مضمون كه :چون شهرستانها و بندرها
و جزاير جنوب ايران به علت دوري از مركز تاكنون از برنامههاي عمران و آبادي كشور آنطور كه لازمه
آن و مقتضاي زمان و سياست عمومي كشور بود استفاده ننموده و توجه به اين مناطق ازلحاظ عمران و
آبادي و توسعه فرهنگ و بهداشت و بالا بردن سطح زندگي عمومي و رشد ملي وجهه همه دولت و از
مسائل اساسي موردتوجه است) .پيك خجسته (١٣٤٢/١٠/٢٣
 -٤برخورداري و توسعهيافتگي استانهاي هم جوار :يكي از عوامل مهم ولي پنهان در عدم توسعه
بوشهر كه بهعنوان يك متغير بيروني نقش مؤثري ايفا ميكند همانا همجواري استان بوشهر با
استانهاي همجوار همچون فارس و خوزستان و با يك واسطه استان اصفهان و تا حدودي استان
هرمزگان است .برخورداري و ميزان رشد و توسعه اين استانها يكي از دلايل مهاجرت مردم استان
بوشهر و ازجمله اهالي شهر بوشهر اعم از نخبگان اقتصادي ،سياسي ،تجاري ،علمي و فرهنگي و نيز
ساير اقشار اجتماعي است .مهاجرت لايههاي گوناگون اجتماعي از بوشهر به مناطق همجوار در دو دهه
اخير افزايشيافته است .شيراز و اصفهان مقاصد اصلي بسياري از اين مهاجرين بوشهري هستند .يكي از
دلايل عمده اين جابجايي و مهاجرتهاي مستمر جمعيتي همانا برخورداري اين كانونهاي جذب
مهاجرين است .البته آبوهوا و شرايط اقليمي نيز در اين جابجاييها بدون تأثير نميباشد ولي علت
اصلي درواقع توسعهيافتگي ،برخورداري و وجود دسترسيهاي بيشتر به انواع خدمات است .بهطور مثال
در سالهاي پﺲ از پايان جنگ عراق عليه ايران و تأسيﺲ منطقه آزاد تجاري در خرمشهر برخي از
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تجار بوشهري به منظور برخورداري از تسهيلات و شرايط قانوني مساعد براي بازرگاني عازم خرمشهر
شدند .ميزان مناسب و درخور توجه تخفيف در تعرفههاي گمركي و افزايش سود بازرگانان ازجمله
عواملي بود كه تجار براي رفتن به خرمشهر در اين سالها تشويق ميكرد .همچنين بخشي از تجار به
دليل فرصتهاي بيشتر و بهتر عازم كانونهاي تجاري هرمزگان مثل جزيره كيش ،قشم و شهر
بندرعباس شدند.
شيراز و اصفهان و حتي تهران نيز به علل گوناگون و ازجمله شرايط مناسب آب و هوايي ،وجود
طيف گستردهاي از امكانات و خدمات در دسترس مقصد برخي ديگر از اقشار اجتماعي شد و بدين
ترتيب رشد و توسعهيافتگي استانهاي همجوار به عامل خروج سرمايههاي انساني و اقتصادي بوشهر
مبدل گشت .اگر يك پژوهش دقيق و جامع ازلحاظ جامعهشناختي و اقتصادي صورت پذيرد نشان
خواهد كه جمعيت بوشهريهاي ساكن تهران و يا شيراز از كدام پايگاه و خاستگاه اجتماعي برخوردار
بوده و چه نقشي در اقتصاد مراكز موردنظر داشتهاند .براي نمونه اين مطالعه احتمالي نشان خواهد داد
چند درصد از املاك و ساختمانهاي مسكوني و تجاري شهر شيراز به مهاجران بوشهري اختصاص دارد.
هر پند امروزه آمار دقيقي در دست نيست اما بر اساس حدسيات و شواهد ميداني ميتوان تخمين زد كه
از هر ده خانواده بوشهر چهار خانواده در شيراز صاحب املاك هستند .بهر صورت اين پديده نتايج منفي
در اقتصاد و اجتماع بوشهر و ازنظر اين پژوهش يكي از موانع توسعه بوشهر بشمار ميايد.
نتيجه
بوشهر از ابتداي بنياد آن در عهد نادرشاه افشار كه حتي بدين علت مدتي هم بندر مباركه نادريه
خوانده شد تا اواسط قرن سيزدهم قمري بهعنوان بزرگترين بندر ايران در خليجفارس و نيز دروازه ورود
مدر نيته و مظاهر مدرنيسم به جنوب ايران مطرح بود .در نيمه دوم قرن بيستم بوشهر از توسعه بازماند و
رفتهرفته به شهري محروم مبدل گشت .علل و زمينههاي توسعهنيافتگي بوشهر در هفتادسال گذشته از
ماهيتي تاريخي برخوردار است .به سخن ديگر موانع توسعه بوشهر در طي يكروند تاريخي شكلگرفته
و ظاهرشدهاند و محصول يك برنامه و سياست يكروزه نيستند .براي رفع محروميت بوشهر و سوق
دادن آن بهسوي توسعه بايستي موانع موجود را شناخت و مورد تجزيهوتحليل قرارداد .اين مقاله در پي
تشريح و تبيين موانع موجود بر سر راه توسعه بوشهر از ديدگاه و منظر تاريخي است .بديهي است كه
اين پديده يعني موانع توسعه بوشهر پديدهاي چندوجهي است و ميتوان آن را از زواياي گوناگون
موردبررسي قرارداد .موانع توسعه بوشهر بر دودسته كلي قابلتقسيم هستند .الف :موانع بيروني و ب:
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موانع دروني .مراد از موانع دروني آن دسته از عوامل و زمينههايي هستند كه در درون شهر و استان
باعث عقبماندگي محروميت شده و جامعه را از رسيدن به توسعه بازداشته است .منظور از عوامل
بيروني نيز آن دسته از علل و زمينههايي است كه از خارج استان بوشهر تحميلشده و عمل ًا مانع توسعه
شهر و استان بوشهر شده است .اين تقسيمبندي بسيار مهم و كاربردي است.
در بين موانع تاريخي مهمي كه بر سر راه توسعه بوشهر قرار دارد ميتوان به ضعف و انحطاط
جامعه تجاري بوشهر اشاره نمود .چگونگي تضعيف و انحطاط جامعه تجاري بوشهر در اين تحقيق
موردبررسي قرار گرفت و تحليل شد .تحولاتي كه بعد از انقلاب مشروطيت رخداد و با بروز جنگهاي
اول و دوم جهاني تشديد شد از زمينههاي مهم تضعيف جامعه تجاري بوشهر بود .درواقع شكوفايي
بوشهر در دوران طلايي خويش مديون حضور تجار و وجود جامعه تجاري قدرتمند آن بود و تنزل آن در
نيمه دوم قرن بيستم نتيجه خروج و مهاجرت تجار از آن بود .گذر از دوران اوج بوشهر به دوران تنزل
نتيجه همان تحولات سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي بود كه در طي مقاله مفصلاً بدان پرداختهشده
است .بر اين اساس بايد گفت يكي از عوامل توسعهنيافتگي بوشهر و عدم احياي جايگاه تاريخي آن
همان تداوم ضعف و انحطاط جامعه تجاري بوشهر است؛ بنابراين احياي جامعه تجاري بوشهر رمز ترقي
دوباره بوشهر و توسعه آن خواهد بود زيرا بوشهر بنا بر موقعيت جغرافيايي و اقليمي خود بايستي بر
مبناي اقتصاد دريايي و تجارت آزاد سازماندهي شده و اداره گردد .اركان اصلي اقتصاد بوشهر تجارت و
دريانوردي است ،دريانوردي شامل صيادي و دريانوردي تجاري ميباشد .اين هردو ركن بايد احياشده و
از شرايط و كيفيت سنتي خارج گردد تا قادر به ايفاي نقش تاريخي خود در اقتصاد بوشهر شود .احياي
تجارت در بوشهر و احياي جامعه تجاري آن نويدبخش بازگشت دوران طلايي و درخشان اين بندر
تاريخي بشمار ميرود .با توجه به رشد و پيشرفت فناوريها و رشد شاخصهاي عمومي انتظار ميرود
كه سرمايهگذاريها در بوشهر داراي جهت و هدف باشد و اين هدف وجهت جز احيا جايگاه درخشان
بوشهر با توجه به ملاحظات امروزي و ضروري نميتواند باشد.
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