
چکیده

ــاوگان ــیسن ــاتأس ــهرب ــدربوش ــدبن ــخجدی 1تاری

ــد ــایبع ــد.دردورهه ــازش ــارآغ ــاهافش ــینادرش دریای

بهویــژهدردورانقاجــاربنــدربوشــهربــهدروازةتجــارت

ایــرانتبدیــلوحضــورکمپانیهــایداخلــیوخارجــیو

ــن ــاجدیدتری ــیباعــثآشــناییمــردمب اقلیتهــایدین

مظاهــرفرهنگــیوتمدنــیغــربشــد.درنتیجــهآگاهــی

ــتو ــشیاف ــهروزافزای ــردمروزب ــفم ــاتمختل طبق

جمعیــتبوشــهرروبــهفزونــینهــادوطبقــاتمختلــف

ــد. ــودپرداختن ــیخ ــایاجتماع ــاینقشه ــهایف درآنب

ایــنپژوهــشبــااســتفادهازروشهــایتوصیفــی،تحلیلی

ــام ــهانج ــهایب ــاتکتابخان ــهمطالع ــرپای ــنادیب واس

ــجایــنپژوهــشنشــانمیدهــدکــه رســیدهاســت.نتای

رونــقاقتصــادیباعــثرفــاهنســبیوظهــورمؤسســات

فرهنگــی،اداریوحکومتــیجدیــددربوشــهرشــد.ایــن

تحــوالتونوگرایــیدربنــدربوشــهرگاهــیدرتقابــلو

گاهــیبــاتســاهلومــدارابــابافــتاجتماعــیســنتگرا

1.کارشناسارشدتاریخوتمدنمللاسالمیدانشگاهآزاداسالمی
omidbuzahed@gmail.com.بوشهر

ــج ــدرای ــی،برخــالفرون ــننوگرای برخــوردمیکــرد.ای

درپایتخــت،ماهیــتدولتــیودربــارینداشــت.طبقــات

ــتند. ــارکتداش ــزدرآنمش ــننی ــیپایی ــطوحت متوس

مؤسســاتفرهنگــی،اداریوحکومتــیومراکــزیماننــد

مــدارس،دفاتــرروزنامــه،انجمنهــا،قرائتخانههــا،

ــه،ادارهگمــرک، ــه،مالی ــه،عدلی ــه،بلدی ــا،نظمی چاپخانهه

ــن،اداره ــرافوتلف ــه،ادارهتلگ ــزاری،ادارهقرنطین کارگ

ــینماها، ــا،س ــرق،عکاسخانهه ــک،ادارهب ــت،بان پس

ــود ــیب ــایدیگــرامکانات ــهیخســازیوکارخانهه کارخان

کــهپیــشازدیگــرمناطــقجنــوببــهبوشــهرمیرســید

ــاهو ــدیازآنرف ــابهرهمن ــهرب ــهریبوش ــهش وجامع

ــیداد. ــقزندگــیخویــشراشــکلم رون

کلیدواژه

بوشـهر؛مؤسسـاتفرهنگـی،اداری،حکومتی؛قاجار؛

مـدارس؛روزنامه؛تلگراف؛پسـت.
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مقدمه

در تمدنی و فرهنگی ازخاستگاههای یکی بوشهر بندر

کرانههایشمالیخلیجفارساستکهازدورانباستانتاکنون

اقتصادیوسیاسی تاریخی،فرهنگی، بهلحاظموقعیتهای

هموارهدرتاریخایرانوخلیجفارسبهعنوانبندریتجاری

ونیزراهبردیموردتوجهبودهاست.دردورهنادرشاهافشار

وباساختکارخانههایکشتیسازیبندربوشهررشدفراوانی

منابع در بندر این میگیرد. شکل آن جدید تاریخ و کرده

دورهقاجاریهبهعنواندروازةتجارتایرانیا»باباالبواب«

جغرافیایی، خاص موقعیت این میشود. مطرح خلیجفارس

اقتصادیموجباتمهاجرتاقواموادیان،حضوراقلیتهای

نمایندگیهای تأسیس بازرگانی، و تجارت رونق مذهبی،

تجاریونیزکنسولگریهایخارجیمانندانگلستان،روسیه،

آلمان،فرانسه،هلند،ایتالیا،عثمانیو...رافراهمکرد.درپی

رونقتجارتوبازرگانی،مؤسساتفرهنگی،اداریوحکومتی

نیزیکیپسازدیگریدربندربوشهررشدوگسترشیافتند

وهریکتوانستنددررویدادهاورخدادهایتاریخیبوشهر

نقشآفرینینمایند.مؤسساتیمانندراهآهن،پست،تلگراف

روزنامه، چاپخانه، هوایی، پست مدرسه، تأسیس تلفن، و

کتابخانهوصحافی،سینما،عکاسیوعکاسخانه،اتومبیلو

مونتاژ،ایجادکارخانهریسندگیوبافندگی،بانکشاهنشاهی،

بهداشتوقرنطینه،گمرک،بلدیه،کارخانهیخسازی،قرنطینهو

مریضخانهازآنجملههستند.

در خارجی تجاری و سیاسی نمایندگی دهها حضور

بوشهر،حجمقابلتوجهمبادالتبازرگانیداخلی،پیشقدمی

دربسیاریازنوآوریهایتمدنی،زندگیشهریورونقو

رفاه،توانسیاسیقابلتوجهتجارایرانیساکنآنوبسیاری

دیگر،بوشهررادریکمقیاسملیوحتیبینالمللیقرار

میداد.خطوطتلگرافیومواصالتیونیزمطبوعات،آنرا

)سعادت، میساخت مرتبط جهان و ایران مختلف نواحی با

53:1390(.اکنوندرمیانمطالعاتوپژوهشهایانجامشده

دربارهبوشهر،موضوعبررسیروندشکلگیریوگسترش

اینمؤسساتفرهنگی،اداریوحکومتیونیزتأثیرآنبر

رویدادهایتاریخیبندربوشهر،کمترموردتوجهقرارگرفته

بیشتر انجامشده پژوهشهای مؤسسات، این درباره است.

دراینباره پژوهشی خأل و بوده کوتاه و مختصر پراکنده،

محسوساست.دراینپژوهشسعیبرآناستتاافزون

اداری فرهنگی، مؤسسات تأسیس تاریخچه به پرداختن بر

در تأثیرگذار عوامل و ریشهها علل، به جدید، حکومتی و

بر آنان تأثیر همچنین و مؤسسات این شکلگیری روند

تحوالتاجتماعی،اقتصادیوسیاسیمردمبوشهردردوره

قاجارپرداختهشود.رویدادهاورخدادهایتاریخیصورت

گرفتهدربندربوشهرمتأثرازاینمؤسسات،موضوعیاست

این بهبررسی اینپژوهش کهکمتربهآنپرداختهشدهو

موضوعخواهدپرداخت.

1. مؤسسات فرهنگی بوشهر در دوره قاجار

رویکارآمدنسلسلهقاجاریهدرایرانمقارنباظهور

برقراری با دوره این در بود. اروپا در صنعتی انقالب

اروپائی،شکلگیریمؤسسات باکشورهای اولیه ارتباطات

فرهنگیوتمدنیدرایرانسرعتگرفت.بندربوشهرنیزدر

آستانهاینتحوالتقرارگرفت.

1. 1. مدارس

اولینموسسةآموزشیبوشهر»مکتبخانهاحمدیه«بود

کهمدیریتآنراشخصیبهنام»شیخاحمد«برعهدهداشت.

»محمدباقر به مدرسه سرپرستی احمد شیخ مرگ از بعد

و بوشهر کارگزار »واثقالملک« شد. واگذار بهبهانی«

احمدخاندریابیگیکهمدرسهسعادترادرسال1317ق.

تأسیسکردند،بنیانمدرسهموردنظرخودراباتغییراتیدر

همینمکتبخانهشروعکردند)مشایخی،32-33:1394(.

مدرسةسعادتنخستینمدرسهبهسبكجدیددرایالت

گشایش بوشهر بندر در ق. 1317 سال در كه بود فارس

سال در بوشهر حكمران دریابیگی، احمدخان یافت.
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1316ق.ازانجمنمعارفتهراندرخواستاعزاممدیری

شیخ نیز معارف انجمن كرد. مدرسه این تأسیس برای

افتتاحیه مدرسه فاضل معلم بوشهری، سعادت محمدحسین

وعضوانجمنمعارفتهرانرابرایاینمنظوربهبوشهر

ق. 1317 سال در سعادت محمدحسین شیخ كرد. اعزام

برادرش نهادو بنیاد بندر رادرآن نخستینمدرسةجدید

محمدباقر شیخ و نظامت به را سعادت عبدالكریم شیخ

آن معلمی به را احمدیه مكتبخانة مكتبدار بهبهانی،

مدرسهبرقراركرد.گرچهاحمدخاندریابیگیمسبباصلی

خود، بنیانگذار نام به مدرسه اما بود مدرسه این تأسیس

سعادتنامگرفت)امداد،247-253:1385(.

مدرسـةتربیـتدومیـنمدرسـهغیردولتیدربوشـهر

بـود.اینمدرسـهبهکوشـش»آقامحمـوددوانـی«و»میرزا

تأسـیس بوشـهر شـنبدی محلـه در کازرونـی« لطـفاهلل

میشـود.بهجهتفقـدانمنابعدربـارةاینمدرسـهتاکنون

تحقیقـیصـورتنگرفتـهاسـت.مدرسـهتربیتبـهدلیل

عـدماسـتقبالمـردمبوشـهرازآنونیـزبـروزبیمـاری

آنفلوانـزادرسـال1337ق.بهکلـیتعطیـلشـد.

منطقه آن در ق. 1322 سال در بحرین ایرانیان مدرسه

از مدرسه این معلمان و مدیر اینکه بر افزون شد. تأسیس

بوشهربهبحریناعزاممیشدندکلیهاعتباراتمالیمدرسهنیز

ازطرفادارهفرهنگبوشهرپرداختمیشد.اعتبارمالیآن

مدرسهازطرفادارهفرهنگبوشهروبرخیازتجاربوشهر

بهویژهخاندانایرانیتأمینمیشد)مشایخی،73:1394(.

مدرسةچهاركالسةفردوسیبهسال1300بههمتمیرزا

ابراهیمصدیقوباكمكمالیمحمودپوررضافارغالتحصیل

علماقتصادازآلمانبنیانگذاریشد.دیگرمؤسسةآموزشی

جدیدبوشهرمدرسةملیدشتیجبریبود.اینمدرسهازسال

1306تا16شهریور1307كهتبدیلبهدولتیگردید،بهنام

مدرسةدولتینمره17موسومشد.

دبستانپورسینایاساالریهدرسال1301درحومةبوشهر

درمحلامامزادهبههمتمرحومشیخحسینخانچاهکوتاهی

باناممدرسهساالریهتأسیسشد.دبستانمعینیبوشهراولین

موسسهآموزشیدخترانةبوشهربودکهدرسال1302تأسیس

ساختمان در خورشیدی 1302 سال در معینی دبستان شد.

اهداءكرده ادارةفرهنگ به كه بوشهری معینالتجار اهدایی

بود،بامدیریتخانممالباجیکهازاهالیچاهکوتاهبود،كار

خودراشروعكرد.براساساسنادومداركموجودناممدرسه

محلة كنارمسجدشیخسعدوندر در كه بود، نسوان« »بنات

كوتی1قرارداشت)همان،85(.

دبستاناخوت،بههمتمیرزایوسفاخوتدرقریةبهمنی

بوشهر همجوار مناطق و بومی اطفال تحصیل برای بوشهر

قریةخواجههامكتبخانهای تأسیسشد.درسنة1302در

)دواس، مجاور قراء وسایر مزبور قریة اطفال كه بود، دایر

مخبلند،ریشهر،بهمنی،جفرهو...(بدانمكتبخانهمیرفتند.

اهالیقریةمزبورازمشاهدةمدارسجدیدالتأسیسشهریبه

اینفكرافتادندكهوضعمكتبخانةخودرابهصورتدبستان

صحیحیدرآورند.

دبستانشاهدختدومینمدرسهدخترانهبوشهربهسبک

نوینبودکهدرسال1305بههمتبانوشوکتسالمیتأسیس

شد.بانوشوكتسالمیدرخانوادهایمذهبیدرشهرهمدان

چشمبهجهانگشود.پسازتحصیالتاولیهدرزادگاهشو

تحصیالتتكمیلیدرنجفاشرفهمزمانباانقالبمشروطه

بازرگانان و تّجار از جمعی همكاری با و آمده بوشهر به

سبك به دخترانه مدرسة دومین تأسیس مقدمات بوشهری

نویندربوشهررافراهمنمود)مشایخی،110:1394(.

نایب ه.ق 1307 / م 1889 سال در فرانسه دولت

كنسولگریخودرادربوشهرتأسیسكردوهمزمانبهانجام

کارهایاقتصادیوفرهنگیخوداهتمامورزید.فرانسویها

1.Kuti.
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دربندربوشهربههمت»مسیوبراسور«1مدرسهفرانسویزبان

در کرایهای خانهای در مدرسه این کردند. تأسیس را خود

شهرواقعبودوجالبآنکهمعلممدرسهرامترجمکنسول

فرانسهکهیکشیرازیبودقراردادند.

در ارامنه مدرسه نخستین سدیدالسلطنه نوشته اساس بر

بوشهردرسال1304ه.قدایرمیشود:

در  مدرسه ای   پروتستان ها  ه .ق [   1304[ بعد  سال   »در   
بوشهر ایجاد نموده ، شش  ماه  در آن  مدرسه  به  تحصیل  
افتتاح  آن   اعالم   پرداختم . عاقبت  علماء  انگلیسی   زبان  
مدرسه  را وسوسة  ملت  اسالم  دانسته ، احكام  شرع  مطاع  

آن  به  توقیف  آن  صادر شد« )سدیدالسلطنه، 1371: 101(.

1. 2. چاپخانه ها

چاپخانةمظفرینخستینچاپخانهبوشهراستاماآنگونه

کهشیخمحمدحسینسعادتمینویسداولینکسیکهمطبعه

داشتسیدحسینپسرسیدصالحروضهخوانبودهوجزنامی

ازاوهیچاطالعیدردستنیست)سعادت،34:1390(.

این داشت. نام احمدیه بوشهر شهر چاپخانة دومین

چاپخانهتوسطچهارنفرازجملهآقاعلیلبیبالملکمظفری،

سیدعبداهللعلویمعروفبهسیدعبداهللصحافومیرزاعلیآقا

مشهوربهنمکیبهسال1329ه.قتأسیسشد.هنوزچندسالی

ازعمرچاپخانهاحمدیهسپرینشدهبودکهسیدعبداهللعلوی

قسمتیازحروفودستگاهآنراخریداریکرد.وییک

بلدیه حسین سید مرحوم کمک با نیز دیگر مدرن دستگاه

)اولینشهرداربوشهر(ازهندوستانواردکردودر15شعبان

1333ه.قچاپخانهمبارکهعلویرابنیانگذارد.چاپخانهعلوی

چاپی فعالیت قرن یک از بیش سابقهای با حاضر حال در

قدیمیترینوپرسابقهترینچاپخانهایرانوکرانههایشمالی

وجنوبیخلیجفارسبهشمارمیرودوهنوزهم)سال1397(

بهفعالیتفرهنگیخودادامهمیدهد.

1.Brasseur.

1. 3. روزنامه ها

نخسـتینروزنامه2مسـتقلومحلیشـهربوشهر»طلوع«

نـامداشـتکـهبـهمدیریـتوسـردبیریعبدالحمیدخان

ثقفـیملقببهمتینالسـلطنهمنتشـرمیشـد.ایـنروزنامه

ـ.ق/1900م.باخطنسـخوچاپ دراوایـلسـال1318ه

سـنگیهمـراهبـاتصویـروکاریکاتـوریطنزآمیزوضد

اسـتبدادیدرچاپخانـهمظفـریبوشـهربهچاپمیرسـید

.)33 )یاحسینی،1374:

روزنامـه»مظفـری«در17شـوال1901/1319م.در

قطـعخشـتیودر16صفحـهدربوشـهرمنتشـرمیشـد.

ایـنروزنامهباچـاپسـنگیدرمطبعةمبارکـةمظفریبه

چاپمیرسـیدوازسـالچهـارمیعنیازسـال1322ه.ق

باحـروفسـربیچـاپشـد)یاحسـینی،68:1374(.اداره

روزنامـهمظفـریدرمحلـهبهبهانیقرارداشـت.

روزنامه»اصالح«درمحرمسال1327ه.ق/1909م.در

بمبئیهندوستاندرچهارصفحهباخطنسخوچاپسنگی

»محمدرضا بود. بوشهری محمدرضا مدیرآن و منتشرشد

در مشروطه انقالب شروع با بوشهری به معروف دریسی

ایرانبهصفمشروطهطلبانپیوستوفعالیتبسیاریبرای

انجامداد. بوشهر تحققآرماندموکراسیومشروطیتدر

بابهتوپبستنمجلسوشروعاستبدادصغیرازبوشهربه

وی شد. ساکن بمبئی شهر در و کرد مهاجرت هندوستان

جنایات افشای و ایران مشروطه از دفاع برای بمبئی در

محمدعلیشاهقاجاردرمحرمسال1327ه.قاقدامبهانتشار

روزنامهاصالحکرد«)همان،73-74(.

2.بهگمانیمیرزاصالحشیرازیکهدرزمانعباسمیرزانخستین
روزنامهرابانام»کاغذاخبار«درمحرمسال1253ه.قمنتشرکرد
چاپ فارسیزبان روزنامههای با بوشهر بندر در جوانی دوره در
ازپیوستنبهخدمت باشد.»وچهبساکهپیش هندوستانآشناشده
روزنامههای به جوانی آغاز در یعنی آذربایجان، در میرزا عباس
فارسیهنددربوشهر،کازرونوبمبئیآشنایییافتهبودوسپساین
معرفتدراروپاتقویتوتأییدشدهباشد«)طباطبایی،26،1366(.
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روزنامـة»ندایجنـوب«بهصاحبامتیازیوسـردبیری

محمدباقرخـانتنگسـتانیدرتابسـتان1946/1325م.در

بوشـهرمنتشـرشـد.اینروزنامـهیکـیازجرایـدقدیمی

ایرانمحسـوبمیشـودکهتاریخانتشـاراولینشـمارهآن

ـ.ق/1910م.بازمیگردیـد)همـان، بـه21ذیحجـه1328ه

113(.سـیدمحمدعلـیعلویباهمـکاریآقـالبیبالملک

مظفـری،میرزاعلیآقامشـهوربهنمکیچاپخانـه)احمدیه(

راپایهگذاریکرد.در15شـعبان1333ه.ق/1915م.سـید

محمدعلـیعلـویچاپخانهمبارکـهعلویراپایهگذاشـت.

انگلیسیهاوحضورگستردهو بهدنبالدخالتمستقیم

نیرومندآناندرجنوبایران،منطقهبوشهروبنادرازسال

1331ه.ق/1913م.بهبعدفاقدروزنامهونشریهخبریشد.

واسموسدرسال1916م/1334ه.قروزنامه»ندایحق«را

بهسردبیریخودشدربرازجانچاپومنتشرکرد.برخی

افکار ناشر و آلمان ارگاندولت ندایحق که بردند گمان

جنگ نوع یک تا است ایران در آلمان سفارت مسئولین

روانیعلیهسیاستمدارانانگلیسیبهراهاندازد.روزنامةندای

حقبادستگاهتکثیردستیدرچهارصدنسخهدربرازجاناز

سال1334ه.قبهمدتسهسالچاپومنتشرمیشد.

میرزاعلیدشتی1در21رجب1343ه.ق/1923م.با

ارسالنامهایبهوزارتمعارفواوقافوصنایعمستظرفه

میرزا نمود. »خلیجفارس« نام به روزنامهای انتشار تقاضای

به بهدالیلیکههنوزروشننیستهرگزموفق علیدشتی

انتشارروزنامهاشنشد)همان،83(.

1. 4. قرائت خانه ها

ایران، در مشروطه انقالب مهمیچون رویداد وقوع با

وجدانهایبیداروآگاهبهدنبالیکپشتوانهفکریبرای

آحادملتبودند.بوشهرظاهراًپسازشهرهایرشت،شیراز

اوایلدوران و اول اواخرجنگجهانی میرزاعلیدشتیدر .1
رضاشاهپهلویدرشهربوشهردرمحلهشنبدیمکتبداربود.

وتهرانچهارمینشهردرایراناستکهدرآنچنینمرکز

ایران قرائتخانههای کتاب در شد. تأسیس اطالعرسانی

تاریختأسیسکتابخانةاسالمیهراسال1329ه.ق/1911م.

ذکرکردند،امابراساسگزارشهایروزنامةحبلالمتیناین

کتابخانهدرسال1324ه.ق/1906م.دربندربوشهرتأسیس

شد)یاحسینی،146:1386(.

نخسـتینکتابخانهآموزشـیدرسـال1285ه.ش/1324

ه.ق/1906م.درمدرسـهسـعادتمظفریدربندربوشـهر

تأسـیسشـد.اینکتابخانهبههمتشـیخعبدالکریمسعادت

ازچهرههـایروحانـیوفرهنگیبوشـهروپایهگذارتألیف

کتابهـایدرسـیوآموزشـیدرسـطحبوشـهروجنوب

ایـرانبههمراهدیگربرادرششـیخمحمدحسـینسـعادت

گشـایشیافت)همان:155(.سـیداسـداهللصحافباشیدارای

کتابفروشـیوکتابخانـهایبودکهدربندربوشـهردرسـال

ـ.قتأسـیسشـدهبـود.جالـبآنکـهکتابخانهدر 1327ه

بـازاربزازهاواقعبـود)سدیدالسـلطنه،94:1371(.

در نام همین به دبستانی به متعلق فردوسی قرائتخانه

سال در فردوسی دبستان شد. تأسیس بوشهر شنبدی محله

1300بههمتمیرزاابراهیمصدیقدشتیبنیانگذاریشد.

با ابراهیمصدیقدشتیو میرزا بههمت »دبستانفردوسی

کمکمالیمحمودپوررضاوخلیلبهبهانیوجمعیازتجار

وسیاستمدارانمقیمبوشهرتأسیسشد.اینمدرسهدارای

یکقرائتخانهعمومیاست«)یاحسینی،168:1386(.

قرائتخانهنادریدرسال1300ه.ش/1921م.توسط

ایرانپور و پوررضا محمود دشتی، صدیق ابراهیم میرزا

راهاندازیشد.2ازآخرینقرائتخانههایبوشهر،قرائتخانه

2.میرزاابراهیمصدیقیکیازشاعرانومبارزانضداستعماری
بهمرضسلدرگذشت.محمودپوررضا بودکهدرعنفوانجوانی
تحصیلکردهعلماقتصادازآلمانونمایندهمردمبوشهردرمجلس
شورایملیبود.ایرانپورنیزازجملهتجارروشنفکربوشهریبهشمار

میرفت)یاحسینی،168:1386(.
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مراکز عمدهترین از یکی درواقع که بود انگلیس و ایران

بهشمار بوشهر در انگلستان و متفقین تبلیغاتی - فرهنگی

کنسولگری عمومی روابط ابتکار به مرکز این میرفت.

انگلیسوباهمکاریبرخیازمأمورانبلندپایهدولتایران
ازسال1322تاسال1332برپابود.1

1. 5. انجمن ها

شکل مشروطیت انقالب دوران در بوشهر انجمنهای

گرفتند.انجمنایالتی)مجلسملی(وانجمنوالیتی،انجمن

انجمن ملی، داوطلبان انجمن تجار، اتحادیه انجمن بلدیه،

اتحاد انجمن تجارت، انجمن صفا، انجمن اسالمیه، شوکت

اسالمیوانجمنوکالیمدرسهسعادتازجملهانجمنهایی

سالهای فاصلة در بوشهری مشروطهخواهان که بودند

مشروطهوآغازدورهاستبدادصغیردربندربوشهرتأسیس

فعالیت بوشهر بندر در نیز فراماسونری لژ کردند.همچنین

انگلیس قوای بهوسیله بوشهر، اشغال دوران در میکرد.

نظامی لژ یک داد، روی م. 1914-1918 سالهای بین که

فراماسونریدردستک-منطقهایدر14کیلومتریبوشهر-

وجودداشت)رایین،439:1378(.

2. مؤسسات اداری و حکومتی بوشهر در دوره قاجار

بوشهرعصرقاجارباظهورمؤسساتاداریوحکومتی

کهبرخیازآنهادرکشورومنطقهپیشتازبودند،توانستبه

یاریاقتصادیپویاوپشتیبانیوابتکاربازرگانانیازایرانو

حتیخارجیهایمقیمبوشهر،توسعهاینمؤسساتراشتاب

بخشدوبوشهررادرسطحبینالمللیقراردهد.

2. 1. مؤسسات اداری و حکومتی

بندربوشهربادرخششاقتصادیخوددرعصرقاجاربه

واحدیاداریبهنامحکمرانیبنادرخلیجفارستبدیلشد.

اهمیتیافتنخلیجفارسوتجارتدریاییدردورةقاجاریه

1.سالیکهبهدستوردکترمصدقانگلستانکنسولگریهایخود
رادرایرانوازجملهبوشهرتعطیلکرد.

بود، دریا این در استعمارگر نیروهای مداخله با توأم که

دولتوقتایرانرابرآنداشتتاواحدیاداریموسوم

به»حکمرانیبنادرخلیجفارس«تأسیسنماید.مقراینواحد

اداریکهدراواسطدورهقاجاریهبهوجودآمددربندربوشهر،

یکیازمهمترینبندرهایایرانیخلیجفارسدرسراسرقرن

نوزدهممیالدیبود.همچنیندرایندورانعنواندریابیگی

همرواجیافت.دریابیگیدرآغازبهریاستنیرویدریایی

اطالقمیشداماپسازمدتیحکمرانانبوشهروبنادرنیز

بوشهر حکمرانان از یکی میشدند. خوانده عنوان این به

احمدخاندریابیگیبودکهنقشمهمیدرتأسیسنهادهای

ساختمان در بوشهر دارالحکومه محل داشت. بوشهر مدنی

چهاربرجدرمحدودهگمرکقرارداشتکهدرزمانمشایخ

آلمذکورساختهشدهبود.

جنبش ه.ق 1324 / 1906م. سال در اینکه از پس

و شور با هم بوشهر مردم کرد، کار به آغاز مشروطیت

اشتیاقدربحثوجدلهایسیاسیشرکتکردندوگروههای

عالقهمندانجمنملیتشکیلدادندوتجاریمانندملکالتجار

درآننقشیعمدهایفاکردند.همینکهقانونتأسیسبلدیه

درمجلسبهتصویبرسیدبوشهریهانیزچنینتشکیالتی

رادرشهرخودتأسیسکردند.ازجملهمشکالتپیشروی

کوچکی، بسیار اقلیت که بود این بوشهر در بلدیه تأسیس

حالآنکه و میپنداشتند سرآمد و زبده افرادی را خود

و دانش فاقد جامعه رفاه تأمین و همکاری برای اکثریت

تجربهبودند.ازاینروزنتیجهانتخاباتمورداعتراضواقع

شد)فلور،57:1387(.

پیش 1315ه.ق/1897م. سال از قبل بوشهر گمرک

آن اداره جهت غیره و بلژیکی مدیران دست به اینکه از

ایرانی مباشران و اجارهداران دست به مکرراً شود، سپرده

دستبهدستمیگشت.ازاینتاریخبهبعدبارویکارآمدن

مستشارانبلژیکیودررأسآناننوزبلژیکیتغییراتیمهم

درادارهامورگمرکاتخصوصًاگمرکبوشهردادهمیشودو
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هربارباعوضشدنیکمدیرورویکارآمدنمدیردیگر

داخلی تجار ضرر به و بیگانه تجار نفع به گمرکی قوانین

سختترشدهتاجاییکهچندسالقبلازانقالبمشروطه

تجاربوشهروشیرازجهتاعتراضبهقوانینسختگمرکی

بارهاوبارهابهبستمیروند)دشتی،126:1380(.

نمایندگیوزارتامورخارجهباعنوان»مؤسسةكارگزاری

امور بهویژه بیگانگان، امور به مهامخارجه«برایرسیدگی

حقوقی،تجاریوتنظیمروابطنظاماداریمحلیباآنان،در

مستقل بهطور مؤسسه این آمد. وجود به مختلف شهرهای

مهام »منشی عنوان با ابتدا در آن مسئول و میكرد عمل

حكم با خارجه« مهام »كارگزار عنوان با سپس و خارجه«

تاریخ میشد. گماشته كار به و برگزیده خارجه امور وزیر

وزارت ایجاد تاریخ با مطابق ایران، در اداره این تشکیل

بوشهر،مطابق ادارهدر این تأسیس است.ولی امورخارجه

رسمی کار است. بوشهر در انگلیس قونسولخانه ایجاد با

اینادارهایناستکهاموررسمینمایندگانخارجهوقطع

اداره این توسط بالعکس و ایران رعایای به ایشان دعاوی

انجاممیشود.تادوسالقبل]سال1332ه.ق[،ادارةتذکره

عبورومروربااینادارهبودوبعدضمیمةادارهمالیهگردید

)سعادت،44:1390(.

2. 2. تلفن

سدیدالسـلطنهآمـدنتلفـندربندربوشـهررابهسـال

ـ.قمیدانـد: 1332ه

»حاج رحمت اهلل خان از تهران از طرف شرکت تلفون در 
به بوشهر آمده جاری داشته در  السنه ]1332 ه .ق[  هذه 

شهر آبونه ماهی دو تومان است« )سدیدالسلطنه، 1371: 98(. 

بوشهر در انگلیسی نیروهای که زمانی بوشهر بندر در

اسکانداشتندوبهدلیلنیازارتباطی،خطوطتلگرافوکابل

ازبوشهرتادستکبهمنی)حومهشهر(وازآنجاتابمبئی

درهندوستانبرقرارنمودندوبدینترتیبازبمبئیتالندن

ارتباطبرقرارمیکردند)سعادت،45:1390(.

2. 3. پست و تلگراف

دردورهقاجاروهمزمانبااصالحاتامیرکبیر،وضعیت

چاپارخانههاییکهبهشیوهسنتیفعالیتداشتند،متأثرازشیوه

اروپاییتغییریافت.درزمانصدارتامینالدولهسهبلژیکی

بهنامهاینوز1،پریم2وانگلس3برایادارهگمرکخانههای

ایراناستخدامشدند.نوزرئیسکلگمرکایرانشدودرسال

1321وزیرگمرکوپستگردید؛اما»درزمانمحمدعلی

دست و جدا گمرک از پست اداره فرمانی بهموجب شاه

مستشارانبلژیکیازآنکوتاهشد.بااینوجوددیرینپائید

خود قبلی سرکارهای به بلژیکیها احمدشاه، زمان در که

بازگشتند«)محبوبیاردکانی،1378،ج266:2(.

پستخانههادرایرانبهنوشتهشیخمحمدحسینسعادت

-معلمومدیرمدرسهسعادتمظفریبوشهر-دریکسال

ایجادشدند:

 »پست خانه های ایران عمومًا در یک سال ایجاد گردید و 
در تقدم و تأخر اختالفی ندارند. در بوشهر دو پست خانه 
موجود است. یکی متعلق به دولت ایران و دیگری متعلق 
به دولت انگلیس است. خطوط محلی و پست وارده از 
ُمکاریان  به توسط  ایران  داخله  به  ایرانی  پست  را  دریا 
مخصوص که قاطرهای آنها را در اجاره دارد، حمل ونقل 
می کند و پست انگلیس خطوط و امانات مختصه به خود 
و خطوط و امانات پست خانه ایران را به توسط جهازات 
بخاری به هند و اروپا و امریکا و افریقا انتقال می دهد« 

)سعادت، 1390: 45-44(.

دردورهناصرالدینشاهقاجارپستدربوشهررواجداشت

وامورپستیبازرگانانوتجارراپستایرانبهطورمستقل

انجاممیداد.دوسندبهدستآمدهازدورهناصرینشانمیدهد

قاصدهایپستیدولتیبینبوشهروفارس،امورپستیایرانو

انگلیسراانجاممیدادندوپستبوشهردرآنزمانفعالبود.

ازجملهامتیازهایانگلیسدرایرانامتیازخطتلگرافتهران-

بوشهر،بوشهر-تهران-خانقینبهادارهتلگرافهندواروپ

1.Naus.
2.Prem.
3.Engels.
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]اروپا[درتاریخ17دسامبر1862م./24جمادیالثانی1279

/25آذر1241بود)مشکور،305:1366(.

قرار بوشهر بهمنی محله در انگلیسیها تلگراف اداره

داشت.سدیدالسلطنهدراینبارهمینویسد:

»رشته تلگراف در سنه 1281 رشته سیم کمپانی هند و 
اروپا به بوشهر رسید و به داخله ایران کشیده شد. اداره 
به  نقطه معروف  انگلیس ها در خارج شهر در  تلگراف 
بهمنی و سه میل دور از شهر است. ]در سال 1330 ه .ق[ 
پنج بنگله متعلق به ورثه حاج علی اکبر حاج ابوالقاسم در 

اجاره آنهاست« )سدیدالسلطنه، 1371: 37(. 

تلگرافخانههندواروپادربندربوشهردرخدمتمنافع

و مکالمات سریع انتقال آن هدف و شد تأسیس بریتانیا

نوشتهمحمدحسینسعادتدرسال1334 به بود. مکاتبات

ه.قدربوشهردوتلگرافخانهموجودبود:

ایران  داخله  ممالک  به  فقط  و  ایران  به  متعلق  »یکی 
چهار  الی  سه  از[  ]بیش  شبانه روزی  و  می کند  مخابره 
به  نیست و بیست ساعت دیگر  ساعت مشغول مخابره 
کمپانی  به  متعلق  دیگر  یکی  و  است  انگلیسیان  دست 
بهمنی در  که در  اروپ1 ست  اندین  به  انگلیس موسوم 
چندین عمارت به اسم تلگراف خانه در اجاره این کمپانی 
از  هستند.  مخابره  مشغول  دنیا  تمام  به  دائمًا  و  است 
بندرگاه ریشهر که موسوم به دستک است، سیم تلگراف 
را به داخل دریا انداخته اند و این دستگاه دو شعبه دارد: 
است.  متصل  هندوستان  به  شعبه ای  و  فاو  به  شعبه ای 
سال گذشته یعنی سنه 1333 در بین جنگ حاضر اروپا، 
انگلیسیان در بهمنی ایجاد تلگراف بی سیم نموده اند و به 

نقاط مهمه دنیا مخابره می نمایند« )سعادت،1390: 45(.

بهجای ناصرالدینشاه تصویر با تمبرهایی جایگزینی

استفاده پاكت روی بر روسها و انگلیسیها كه تمبرهایی

میكردندوعضویتایراندراتحادیهجهانیپستدراول

آوریل1877م./15ربیعاالول1294ه.قتحوالتبنیادی

درادارهپستایرانبهوجودآوردتاآنجاكهانگلیسیهارا

بهتجدیدنظردرخدماتپستیخودوادارکرد.انگلیسیهاتا

پایانجنگجهانیاول)19141918م./13321336ه.ق(

1.IndinEurope.

بهفعالیتهایپستیخوددرسراسرایرانوازجملهبوشهر

ادامهمیدادند.سرانجامدراواخرسال1922م./1340ه.ق

برایتعطیلپستخانههایخوددرایران،تحتفشارقرار

كردند موافقت خواسته این با خود میل علیرغم و گرفتند

)مشایخی،352:1386(.در16شهریورماهسال1301سرپرسی

لورنوزیرمختارانگلیسدرتهراندرنامهایبهقوامالسلطنه

ازبرگزاریجلسهایباموضوعتحویلپستخانههایجنوب

بهدولتایرانباحضورنمایندگانیازکشورهایهند،عراق

بندر ایراندر بهدرخواست اینجلسه داد. انگلیسخبر و

بوشهربرگزارشدوبهکنفرانسبوشهرمشهورشد.

سال در ایران هوایی پست قرارداد نخستین همچنین

این بهموجب شد. بسته آلمان یونكرس كمپانی با 1306

و پستی محموالت کیلومتر تا75 هواپیمایی هر با قرارداد

نظر در خطوط از هریک در مجانی مسافر تن یک ماهی

الیحهای ملی شورای مجلس در 1308 سال در شد. گرفته

بهتصویبرسیدکهسرویسپستهواییكرمانشاهبوشهر

امتیازسه این مشهددرانحصاركمپانییونکرسدرآیدكه

شد موقوف 1311 فروردین پنجم در و داشت دوام سال

)محبوبیاردکانی،1378،ج175-274:2(.

2. 4. مؤسسات بانکی

نیازکشور باافزایشصادراتووارداتو بندربوشهر

بهاموربانکییکیازنخستینمراکزیبودکهبانکدرآن

تأسیسشد.»قبلازایجادبانکدربوشهر،عملصرافیو

همه سبب این به و بود یهودیها با بروات خریدوفروش

بانک ایجاد از بعد ولی بودند. مکنت و ثروت صاحب

تهیدستوبیچیزشدند«)سعادت،25:1390(.درسال1306

ه.ق/1888م.انگلیسیهابانکیرادرهندوستانبهنامبانک

جدیدشرقیتأسیسکردندکهشعبهایازآنهمدرتهران

در خارجیان فعالیتهای دوره این در شد. کار به مشغول

ایرانآزادبودوبدونهیچقیدوشرطیفعالیتهایآنان

شرقی جدید بانک اینرو »از مییافت. گسترش ایران در
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بدونتحصیلامتیازاتخاصکارخودرادرایرانآغازودر

اندکمدتشعبونمایندگیهاییدرمشهد،تبریز،اصفهان،

شیرازوبوشهربازکردوباتمامتجاربنایتجارتراگذارد«

)محبوبیاردکانی،1378،ج76:2(.

امتیازبانکشاهنشاهیبه درسال1306ه.ق/1889م.

جولیوسرویترتبعهانگلیسیدادهشدوشعبةآندرسالبعد

دربوشهرافتتاحشد.ازآنجاییکهاینبانکتوانستدرسال

ازدهتومانی امتیازنشراسکناسکمتر 1307ه.ق/1890م.

راازشاهبگیرداسکناسهایجدیدباتصویرشیروخورشید

و دریکطرف ناصرالدینشاه تصویر و فارسی سرلوحه و

سرلوحهانگلیسیدرطرفدیگر،انتشاردادکهبرایجلوگیری

ازارائهاسکناسبهمقدارزیادوورشکستگیزودرسوکسب

بهپولرایجشهردیگردر بههنگامصرفآن بیشتر سود

PAYABLEATBUSHIREرویآننوشتهشدهبودفقطدر

شهرهای در فقط اسکناسها یعنی شد. خواهد ادا ONLY

معینیازجملهبوشهرکهازسویشعبههمانمحلنشریافته

بود،قابلمعاوضهبود)معتضد،332:1387؛دشتی،1393:1380(.

انگلیسیهاعقب از برایآنکه بوشهر بندر روسهادر

نمانندفعالیتهایاقتصادیخودراآغازکردند.»یکسال

به نیز روسها شاهنشاهی، بانک امتیازنامه امضاء از بعد

اینکه برای و برآمدند بانکی امتیاز گرفتن مقام در رقابت

ازروسهایی یکی نباشد، زننده خیلی قضیه ظاهر صورت

راکهبهظاهرمدتهادرخدمتدولتایرانبود،بهگرفتن

نام پولیاکف« »ژاک واداشتند. بانک نام به هم آن امتیاز

شخصیبودکهمدت25سالسمتجنرالقونسولیایرانرا

درتاگانروکوپترزبورگداشت.درسفریکهپولیاکفبه

دعوتناصرالدینشاهوبرایابرازمرحمتشاهانهبهوی،

او پیشنهاد بهطهرانکرد اروپا به ازسومینسفرشاه پس

برایتأسیسیکموسسهاستقراضیموردقبولقرارگرفت«

)محبوبیاردکانی،1378،ج76:2(.

2. 5. مؤسسات پزشکی

بررسـینهادهـایبهداشـتیدرشـمالخلیجفـارساز

تـا قرنطینـهای سیسـتمهای و میسـیونری دواخانههـای

بیمارسـتانهایمـدرننشـانمیدهـدکـهجامعـةقاجـار

سـاکنخلیجفـارسدرمسـیرتنـدتغییـرپارادایـمدرک

طـب بهسـوی خـود سـنتی سیسـتمهای از برداشـت و

پیشـرفتهغربـیبودهاسـت.دربنادروجزایـرخلیجفارس

طـیدورانقاجارسـهسیسـتممشـخصازدانشپزشـکی

درجـوالنبودنـدکهشـاملطـبجالینوسـی–اسـالمی،

طـبتودةمـردموطبالنبـیبود.اینسـهنظامپزشـکی

درایـنسـرزمینباهمهمزیسـتیداشـتندوانتقـالبدون

شـکافیازیکیبـهدیگرینیـزصـورتمیپذیرفت.بار

عمـدةارائـهخدماتسـالمتبـردوششـفاگرانروحانی

اطبـاءجالینوسـی- افسـونگرانومقدسـین( )دعانویـس،

اسـالمیوشـفاگرانسـنتی)ماننـدپیرزنـان،دالکهـاو

.)112 :1386 )نبیپـور، بـود شکسـتهبندها(

م. ایراندرسال1897 بادولت توافقنامه ازیک پس

هندوستان حکومت توسط خلیجفارس قرنطینهای خدمات

پنج صدر در را خود پزشکی متصدیان که میشد تأمین

قرنطینهها این بود. گماشته خلیجفارس قرنطینهای ایستگاه

بندرعباس، محمره، بوشهر، در تجهیزاتضدعفونی دارای

لنگهوجاسکبودند.اعضاییازخدماتپزشکیهندوستان

کادرایستگاههاراتشکیلمیدادندوتوسطپزشک»مقیمی

دولت طریق از آنها حقوق ولی میشدند. نظارت بوشهر«

ایرانپرداختمیشد)همان،102(.

3. وسایل، ابزار صنعتی و فّناوری های جدید

3. 1. عکاسی

تاپیشازحضورعکاساندربوشهر،سفرنامهنویسانخارجی

ازبوشهرومناطقاطرافآننقاشیهاییرابهیادگارگذاشتند

و موریه جیمز دیوالفوا، مادام فالندن، اوژن سفرنامههای که

...ازآنجملهاست.عکاسانخارجینیزدربندربوشهرفعال
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بودند.ازجملهآلبرتهوتزهلندیکهدارایشرکتیبازرگانیبه

نام»هاتسوپسر«دربوشهربود.همچنینعکسهایمنتسب

بهواسموسکنسولآلمانکهبهتازگیدربوشهرمنتشرگردید.

دربندربوشهرمیرزاحسنعکاسباشیوبرادرشمحمدرضا

اولین ه.ق 1312/ 1272 سال در )چهرهنگار( عکاسباشی

عکاسخانةبوشهرراتأسیسکردند)موذنی،130:1392(.

3. 2. سینما )دستگاه شهرفرنگ(

اولیـنآشـناییمـردمبوشـهربـاتصاویـرمتحـرکاز

سـال1891/1270م.آغـازشـد.درایـنسـالودرادامـه

آن،دورهگردهـادرمحلـیبـهنامسـرایمحمدیـان-واقع

درسـمتشـرقیسـربازخانهقدیمـیدورهشـاهعباس-بـه

نمایشتصاویردسـتگاهشـهرفرنگمیپرداختند.دسـتگاه

شـهرفرنگ،دسـتگاهبزرگـیبـودکـهبـانـواریلولهپیچ

ورولهکننـدهتصاویـرمتحـرکنقاشـیرانشـانمـیداد.

درسـال1901/1280م.مـردیفرانسـویبـههمـراهیک

ارمنـیسـاکنبوشـهرجعبـةشـهرفرنگراواردگمـرک

بوشـهرکردنـد.شـهرفرنگپدیـدهایغریببودکـهاجازة

ترخیـصبـهآندادهنشـد.بههمیـندلیلدوغریبـهبرای

جلـبنظرمقاماتگمرکیومردمشـهرشـروعبـهنمایش

شـهرفرنگمیکنند.خبـردهانبهدهـاندرشـهرمیپیچد.

تـااینکهخبـربـهمجتهدیـنوقتشـهرازجملـهآیتاهلل

بـالدیبهبهانـیمیرسـد.حسـبفتـوایاوکهایـنپدیده

راسـوغاتشـیطانخوانـده،عـدهازمتشـرعینمتعصببه

باسـیدونمیدانگمـرکشـهرمیریزندوافـزونبرضرب

وشـتمدوغریبه،دسـتگاهآنانراتوقیفمیکنند.درسـال

1919/1298م.ویـکسـالقبـلازکودتـایرضاخانـی

)درسـال1299(،حـاجیحیـیشـیرازیفیـروزی،صاحب

عکاسـخانهایبـهنـامفیـروزیدربوشـهربـود.وییـک

دسـتگاهآپاراتفرانسـویگاتهازفرانسـهواردبوشهرکرد.

ایـنزمـاندرسـت19سـالازورودسـینمابهایـرانو24

سـالازاختراعاینهنرتوسـطبـرادرانلومییرفرانسـوی

میگذشـت)موذنـی،97:1388(.

3. 3. فرودگاه

ازمحدود بارشدمؤسساتتمدنی بوشهرهمزمان بندر

بوشهر بندر بود. فرودگاه دارای که بود ایران شهرهای

پیشازایندارایمحلیبرایفرودهواپیمابودودرزمان

ازآنسودمیبردند.گزارش انگلیسیها اول جنگجهانی

1919م. سال در بوشهر- در انگلیس کنسول – مسترچیک

حاکیازعزمانگلیسیهابرایتوسعةفرودگاهبوشهراست:

 »سه شنبه 9 دسامبر 1919: امروز به دیدار فرودگاه بوشهر 
گسترش  زمینه  ایجاد  برای  گزارشی  دادن  هدف  رفتم. 
آن است. زمینی که فرودگاه در آن است ابعادی 1000 
یاردی دارد. ما عالوه بر بوشهر در چابهار، بندرعباس 
و بصره فرودگاه هایی برای پرواز هواپیما به هند داریم 
و در بندرهای جاسک، سیری، مغو، دیر، ریگ، دیلم، 
برای  معشور، کویت، محمره و جزیره قشم زمین هایی 

فرود اجباری و اضطراری ساخته ایم« )پرتو، 1393: 91(.

3. 4. هواپیما

که بود بعد به قاجار ناصرالدینشاه نیمهدومسلطنت در

اولین ورود درآمدند. پرواز به ایران آسمان در هواپیماها

اول جهانی جنگ آغاز از پس بوشهر بندر به هواپیماها

بازمیگردد.انگلیسیهاباتوجهبهحضوردیرینهشاندرجنوب

ایرانوخلیجفارستمامیپیشبینیهایالزمرابرایمقابلهبا

شورشهایاحتمالیکهمنافعبریتانیارابهخطرمیانداخت،

انجامدادهبودند.آنهاهمچنیندرصددبودندتافرودگاههای

اضطراریدرسایرنقاطاستانبوشهروخلیجفارسبرپاکنند.

باآغازجنگجهانیاولدرجنوبایراننیروهایانگلیسی

برایایجادرعبووحشتدرمیاناهالیجنوبازاین»عقاب

آهنین«استفادهمیبردند)محبوبیاردکانی،1378،ج52:2(.

3. 5. راه آهن

احداثراهآهنبهدلیلشرایططبیعیوجغرافیاییایران

کاربسیاردشواریبود.همچنینرقابتهایروسوانگلیس

درایرانبردشواریآنمیافزود؛امادربندربوشهرانگلیسیها

بعدازسالهاحضوردرخلیجفارسبهراحتیتوانستندراهآهن

رااحداثنمایند.هرچنداینراهازساحلوزمینهایپرآب
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براثرجزرومددریاومسیلهبوشهرمیگذشتولیاینقدر

بهجانبخرندو اینمختصررا انگلیسیها ارزشداشتکه

به آهنی راه سال1919م. در نمایند. اقدام آن برایساخت

طول50کیلومترازبوشهرتابرازجانتوسطانگلیسهاساخته

شدکهتامدتیهمکارمیکردوهرروزیکقطارمسافربری

بهاحمدیوبرازجانحرکتمیدادولیبهتدریجمتروکشد

وآنراجمعکردندواینهشتمینراهآهنیبودکهدرایران

ساختهشدهبود)همان،337-336(.

کار به منطقه بومی کارگران همراه به هندی کارگران

کار به نظامی استفاده برای آغاز در راهآهن گماشتهشدند.

سوی از قطار مسیر در خرابکاریها هرچند شد. گرفته

انجام استعماری ضد مبارزات عنوان با محلی خانهای

میشد،بههرترتیبچندیبعدبرایجابجاییمالالتجارهو

مسافرمورداستفادهعمومقرارگرفت.درسال1299جنرال

بوشهردستورتوقفکارراهآهن مقیم انگلیس کنسولگری

بوشهرراصادروپیشنهادخریدآنرابهدولتایرانمطرح

کرد.دولتوقتبرایخریدراهآهنموافقتخودرااعالم

بازرگانان و تجار باحضور بوشهرجلسهای بندر در و کرد

راهآهن، خرید کمپانی تشکیل از بعد تجار شد. تشکیل

مشارکتدرخریدآنرامنوطبهتوسعهخطآهنبهاستان

خرید برای مرکزی دولت میل علیرغم کردند. فارس

راهآهنبوشهربهقیمتعادالنهبعدازمذاکرهباانگلیسیها،

متأسفانهدربندربوشهرعزمیوهمتیبرایخریدراهآهن

در انگلیسیها و نپذیرفت ثروتمند،صورت تجار باوجود

همینسالشروعبهجمعآوریخطراهآهنکردهوبهکلی

آنرابرچیدندوازایرانخارجکردند.

3. 6. کارخانه ها

دوران از جدید سیاق و سبک به ایران کارخانههای

ایران امیرکبیرودرزمانناصرالدینشاهقاجاردر صدارت

قاجار بوشهردردوره کارخانههای نخستین از رشدکردند.

در همچنین بود. بوشهر نساجی و ریسمانریسی کارخانة

دورهقاجارپارچههایمنچستریدربندربوشهررواجداشت.

تعرفههای جدید اعالم با قاجار احمدشاه سلطنت زمان در

ازکار اینکارخانههادرکشور، بلژیکی نوز گمرکیتوسط

افتادند.کارخانههایسنتیبوشهرهمچونچادربافیوحتی

عبابافیخوددارایقدمتیدیرینهاست)حمیدی،80:1380(.

3. 6. 1. کارخانه آب سودا

دربنـدربوشـهرپیـشازسـایرشـهرهایایـرانمردم

نوشـابههایگازدارشـیرینورنگیـنمیآشـامیدند.چنـد

فروشـگاهکارشـانتهیهنوشـابهگازداربود،کپسولهایگاز

واسـانسوبطـریمخصـوصنوشـابهازکراچـیوبمبئی

هندوسـتانواردمیکردنـد.بوشـهریانازانـواعبطریهای

نوشـابهگازداربهـرهمیبردنـدکـهبـهنـاملیمونـادنامیده

میشـد)همـان،584(.

3. 6. 2. کارخانه برق

بوشهر بلدیه انجمن ه.ق/1910م. سال1328 درخالل

زد، گستردهای اقدامات به دست خیابانها روشنایی برای

هرچندفعالیتاینانجمندرسالبعدبهدالیلیمتوقفشد.

معابر سایر نوسازی و بازارها بازسازی برای بلدیه انجمن

عمومیوروشناییخیابانهابرنامةگستردهایراطرحریزی

شهر روشنایی درباره سدیدالسلطنه .)82 )کاکس،1377: کرد

بوشهراینگونهآوردهاست:

»اداره بلدیه بوشهر هر شب در شهر صد و هشتاد چراغ 
روشن کنند. در خارج شهر راسته درشکه رو تا به کناره 
مهتابی است هفت چراغ روشن کنند. در شب ماه روشن 
نمی شوند. از هر خانه در شهر ماهی یک قران دریافت 

می شود« )سدیدالسلطنه، 1371: 112(. 

درزمـانحکمرانـیموقرالدولـهدربـارهنصـبچراغ

درکوچههـایشـهرشـرکتیبـهسـرمایهدههـزارتومان

تأسـیسشـدویککارخانهچراغبـرقکمپانیانگلیسـی

بهشـرطآنکـهدارایهـزارچـراغباشـد،مذاکـرهگردید

)سـعادت،46:1390(.
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3. 6. 3. کارخانه یخ سازی

در یخسـازی دسـتگاه ایـران روزنامـة گـزارش بـه

شـب14رمضـان1297ه.ق-کـهازبمبئیسـفارشداده

بودنـد-بـهبوشـهرمیرسـدوصدمنیـختولیـدمیكند

كهسـببشـادمانیمـردممیگـردد)روزنامهایـران،1297

ـ.ق،ش1:428(. ه

3. 6. 4. کمپانی منسوجات اسالمیه اصفهان شعبه بوشهر

شـرکتاسـالمیهها؛شـرکتهایصرفـًاایرانـیبودنـد

کهبـرایمقابلهبـاانحصارگراییتجارتبیگانگانتأسـیس

شدند.اسـالمیههاازسـویروحانیونمتوسـطالحالبهشدت

حمایتمیشـدند.تأسـیسشـرکتهایاز1300ه.قآغاز

شـدودردهةبعدبهاوجرسـیدوهسـتهمتبلـوروقدرتمند

جذبسـرمایههایملیگردیـد)معتضـد،622:1387(.

بنـدربوشـهر وکالـتشـرکتاسـالمیهاصفهـاندر

توسـطحـاجسـیدمحمدرضـاکازرونـیگرفتهشـدهبود:

که  کازرونی  تاجر  محمدرضا  سید  آقا  مستطاب  »جناب 
وکالت اداره محترمه شرکت مبارکه را از راه غیرتمندی 
و نوع دوستی در بوشهر قبول فرموده اند و از اصفهان از 
وکیل خودشان هم معادل سه هزار تومان منسوجات وطنی 
اسالمیه خواسته اند ... خداوند عالم وجود وطن پرستان و 
اسالمیه  )شرکت  دارد  محفوظ  را  اسالمیت  هواخواهان 

اصفهان(« )روزنامه تربیت، 1318 ه .ق، ش 185: 738(.

3. 6. 5. کارخانه آب شیرین کن

ازمنابـعتأمیـنآبشـربمـردمبوشـهر،آبانبـار

قـوامبـودکـهروزگاریرونـقخـاصخـودراداشـت.

بـهگـزارشروزنامـهوقایعاتفاقیهبانـیاصلـیآبانبار،

قوامالملـکشـیرازینبـود،بلکـهقبـاًلآبانبـاربزرگی

بهصـورتمخروبـهدربوشـهروجـودداشـتهکـهدوباره

ایـنآبانبـارمرمـتوبازسـازیشـدهاسـت.آبانبار

قـوامدارای29اتـاقبـودهکـهآبآشـامیدنیشـشماه

مـردمبوشـهرراتأمینمیکرد.سـیدمحمدرضـاکازرونی

ازنخسـتینافـرادیبـودکـهدرسـال1329ق.بهاتفـاق

چنـدتنازتجـاروبازرگانانبوشـهریبـرایرفعمعضل

کمآبـیپیشـنهادتأسـیسشـرکتیجهتنصـبکارخانه

آبشـیرینکنیازآبدریـابـاسـرمایههیـأتمؤسـس

نمـودکهبـهگـزارشروزنامـهیـادگارجنـوبدرموقع

)روزنامـه نمایـد آرد هـم گنـدم میتوانسـت ضـرورت

ـ.ق،ش5:27(. وقایعاتفاقیـه،1271ه

نتیجه گیری

مقـارن ایـران در قاجاریـه سلسـلة آمـدن کار روی

بـاظهـورانقـالبصنعتـیدراروپـابـود.درایـندوره

اروپایـی، بـاکشـورهای اولیـه ارتباطـات برقـراری بـا

در وحکومتـی اداری فرهنگـی، مؤسسـات شـکلگیری

ایـنمؤسسـاتدر ایـرانسـرعتگرفـت.شـکلگیری

شـهرهایمـرزیوآنجاکهرونـقاقتصادیوجودداشـت

بـهیکبـارهصـورتمیپذیرفـت.

بنـدربوشـهردرعصـرقاجـاریکـیازبنـادرمهـمو

تأثیرگـذاردرکرانـهشـمالیخلیجفارسبهشـمارمیرفت

یـا »باباالبـواب« بهعنـوان قاجـار دوره منابـع در کـه

دروازهتجـارتایـرانازآننـامبردهمیشـد.بوشـهردر

دورهنادرشـاه)بنـدرنـادری(کمکـمرشـدکـردوفضای

کالبدیشـهریآنتوسـعهیافت.چنانکهازرأسشـمالی

شـبهجزیرهبوشـهر)باسـیدان(گذشـتودارایمحـالت

متعـددشـدوباغهـاوروسـتاهایحومـهخـودرادربـر

گرفـت.آنچنانکـهدیگـرمیانبندر،شـهروشـبهجزیره

بوشـهرتفاوتـیوجـودنداشـتوهمـهبهصـورتیـک

واحـدجغرافیایـیشـهریدرآمدند.اینرشـدوگسـترش

درسـایهاسـتقرارامنیـتدرداخلوخارجشـهربوشـهر،

رفاهـی، شـرایط ترقـی آن، تجـاری اقتصـاد توسـعه

افزایـشثـروت،زیادشـدنجمعیـتوتنوعبخشـیدنبه

فعالیتهـایاقتصـادیآنمیسـرشـد.چنیـنتحوالتیاز

عصـرنادرشـاهتـاناصرالدینشـاهبهطورمسـتمرصورت

گرفـتوتحقـقیافت.
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بوشـهرعصـرقاجـاربـهسـبببافتسـنتیخـوددر

تقابـلبـامؤسسـاتفرهنگـی،اداریوحکومتـیبوشـهر

دچـارنوعیتعارضناشـیازهمنشـینیبیثباتوشـکننده

نوگراییوسـنتگراییبود.اینتعارضبرخاسـتهازاندیشه

قبایلـیدولـتقاجاریـهبـودکـهدرکصحیحـیازاقتصاد

جهانیوشـرایطآنونیزجامعهبندرنشـیناننداشت.جامعة

بوشـهربهنحـوروزافزونیبهدلیـلپیوندبااقتصـادجهانی

وارتباطـاتوسـیعباهنـدودیگرنواحیبـهنوگراییروی

آورد.ایـننوگرایـیبرخـالفپایتخـت،ماهیـتدولتـی

ودربـارینداشـت.طبقـاتمتوسـطوحتیپاییـننیزدر

آنمشـارکتداشـتند.روزنامه،چاپخانه،تلگـرافوتلفن،

پسـت،برق،یخسـازی،عکاسـی،پارچـهکارخانـهایو...

امکاناتـیبـودکهپیـشازدیگـرمناطقجنوببهبوشـهر

میرسـیدوجامعهشـهریبوشـهربابهرهمنـدیازآنرفاه

ورونـقزندگـیخویشراشـکلمیداد.

تجـارت شـکوفایی و رشـد اقتصـادی، تکاپوهـای

زیرسـاختهای توسـعه بینالمللـی، و داخلـی ابعـاد در

فرهنگـیرادربنـدربوشـهرموجـبمیشـد.حضـورو

مشـارکتطبقاتمختلفمـردمازجملهتجـاروبازرگانان،

روشـنفکران،رجـالوشـخصیتهایادبـیوسیاسـیو

سـایراقشـارجامعـهبوشـهردرآنروزگاردرشـکوفایی

فرهنـگبنـدربوشـهر،حاصـلدوعامـلمهم»ابتـکارو

اقتصـاد«بـود.دیگـراینکهحضـورطبقاتمختلـفمردم

دررونـقفرهنگـیبوشـهربرخـالفدیگـرشـهرها،در

انحصـارافـرادویـااقشـارخاصـینبـودوهمیـنعامل

توسـعهفرهنگـیبوشـهرراشـتابمیبخشـید.مـدارس

یکـیپـسازدیگـریتأسـیسوافـرادتحصیلکـردهدر

اداراتدولتـیبـهکارگماشـتهمیشـدند.تسـامحومـدارا

درمیـاناهالـیبنـدربوشـهرووجـودسـایراقلیتهـای

دینـیمانعیبرایتأسـیسمـدارسارامنهایجـادنمیکرد.

چاپخانههـایبنـدربوشـهربـهفراخـورزمـانخودرشـد

وتوسـعهیافتنـدوقشـرتحصیلکـردهوفرهیختهبوشـهر

عالقهمنـدیخـودرابهآننشـاندادوباکسـبآگاهیاز

مطالـبروزدنیا،برایرسـیدنبـهمطالباتمدنیوسـایر

حقـوقخـودتالشـشرافزونیبخشـید.

روزنامههایبوشـهرسـخنگویوجداناقشـارمختلف

مـردمازکسـبهوبازاریـان،تجـار،رجالوروشـنفکران،

بهواقـعشـرححالروزگارمـردمبوشـهردورهقاجـاررا

بـهتصویـرمیکشـید.ایـنروزنامههانخسـتینخاسـتگاه

بلـوغفکـریواندیشـهمـردمبوشـهربـود.قرائتخانـه

وکتابخانههـایبوشـهروانجمنهایـیکـهیکـیپـساز

دیگـرشـکلمیگرفـت،بـاتوجـهبـهخاسـتگاهعلمـی

درخشـان،رشـدوتوسـعهیافتند.دراینجامدرسـهسعادت

بهعنـوان»مـادرمدارسجنـوب«ایفاگرنقشـیاساسـیو

گردید. مانـدگار

و اداری مؤسسـات ظهـور بـا قاجـار عصـر بوشـهر

حکومتـیکـهدربرخیازآنهادرکشـورومنطقهپیشـتاز

بود،توانسـتبهیـاریاقتصـادیپویاوپشـتیبانیوابتکار

بازرگانانـیازایـرانوحتـیخارجیهـایمقیـمبوشـهر

توسـعهاینمؤسسـاتراشتابببخشدوبوشـهررادرسطح

بینالمللـیقـراردهد.اهمیـتیافتنخلیجفـارسوتجارت

دریـایآندردورهقاجـارکهتـوأمبامداخلةاسـتعمارگران

بهویـژهپرتغالیهـا،هلندیهـاوانگلیسـیهادرایـندریـا

بـود،دولـتوقتایـرانرابـرآنداشـتتاواحـداداری

مسـتقلیموسـومبه»حکمرانیبنـادرخلیجفارس«تأسـیس

کنـدکـهایـنواحـداداریکـهدراواسـطدورهقاجاریهبه

وجـودآمدمقـرآندربندربوشـهر،مهمترینبنـدرایرانی

خلیجفـارسدرسراسـرقرننوزدهـممیالدیقرارداشـت.

بنـدربوشـهردردورهحکومـتناصرالدینشـاهقاجار

شـهریپرجمعیـتبودومرکـزتجارتخارجیانبهشـمار

میرفـت.دراینبیـنجمعیتبوشـهرهـمدرمنابـعدوره

قاجـاربانوسـانزیـادیهمراهبـودبهطوریکهبیـندهتا
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بیسـتهـزارنفرگـزارششـدهاسـت.جنگهـایپیاپی

وبرخـینـاامنیهـاومهاجـرتعوامـلکاهـشجمعیتی

بوشـهرعصرقاجـاربود.بـااینوجـوداینعوامـلمانعی

بـرایتوسـعهمؤسسـاتاداریوحکومتیدربوشـهرنبود

وایـنمؤسسـاتیکـیپـسازدیگـریدربندربوشـهر

گسـترشیافت.سـرانجامبـازوالتجارتدربندربوشـهر

بـاکشـفنفـتورونـقگرفتـنراهآهـندرخوزسـتان،

مؤسسـاتفرهنگـی،اداریوحکومتـیبوشـهرهـمیکی

پـسازدیگریبـهتاریخپیوسـتند.
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قاجاریهباتکیهبرنقشتجاروتجارت.تهران:انتشاراتپازینه.

-رایین،اسماعیل.)1378(.فراموشخانهوفراماسونریدرایران.
تهران:رایین.چاپسوم.

-روزنامهایران.)رمضان1297(.شماره428.

-روزنامهایران.)محرم1308(.شماره726.

-روزنامهتربیت.)محرم1318(.شماره185.

-روزنامهوقایعاتفاقیه.)رمضان1271(.شماره27.

سرزمینهای پیرامون .)1371( محمدعلی. سدیدالسلطنه، -
و تحشیه و تنظیم و استخراج عمان. دریای و خلیجفارس شمالی

تعلیقاتاحمداقتداری.تهران:انتشاراتجهانمعاصر.

-سعادت،محمدحسین.)1390(.تاریخبوشهر.تصحیحوتحقیق
عبدالرسولخیراندیش،عمادالدینشیخالحکمایی.ترجمهمقدمهبه
- مکتوب میراث پژوهشی مرکز تهران: امیری. مصطفی انگلیسی

کازرونیه

ایران. مطبوعات تحلیلی تاریخ .)1366( محیط. طباطبایی، -
تهران:انتشاراتبعثت.

-فلور،ویلم.)1387(.ظهوروسقوطبوشهر.

سرپـرسی ساالنه گزارشهای .)1377( سرپرسی. کاکس، -
تا انگلیسدربـوشهـر)1323ه.ق/1905م. کاکسسرکنسـول
عبدالکریم بکوشش زنگنه. حسن ترجمه م.(. ه.ق/1911 1329

مشایخی.تهران:انتشاراتپروین.

تمدنی مؤسسات تاریخ .)1378( حسین. محبوبیاردکانی، -
جدیددرایران.تهران:دانشگاهتهران،مؤسسهانتشاراتوچاپ

-مشایخی،عبدالکریم.)1386(.خلیجفارسوبوشهر.تهران:موسسه
مطالعاتتاریخمعاصرایران،باهمکاریبنیادایرانشناسیشعبهبوشهر.

آموزشوپرورش تاریخ .)1394( عبدالکریم. مشایخی، -
شهرستانبوشهر.قم:صحیفهخرد.

روزگار از زمین ایران تاریخ .)1366( محمدجواد. مشکور، -
باستانتاانقراضقاجاریه.تهران:اشراقی.

و تجارت تاریخ امینالضرب حاج .)1387( معتضد،خسرو. -
سرمایهگذاریصنعتیدرایران.تهران:البرز.

بوشهر: بوشهر. سینمای تاریخ .)1388( حمید. موذنی، -
انتشاراتشروع.

-مؤذنی،حمید.)1392(.تاریخعکاسیبوشهر.تهران:بامدادنو.

-نبیپور،ایرج.)1386(.پیشدرآمدیبرتاریخپزشکیخلیجفارس.
بوشهر:دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیبوشهر.

-یاحسینی،قاسم.)1374(.صدسالمطبوعاتبوشهر.بوشهر:
ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان.

و نگارش ساله پنجهزار تاریخ .)1386( قاسم. یاحسینی، -
خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بوشهر: بوشهر. در کتابخانه

بهداشتیدرمانیبوشهر


