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تحوالت سياسی ،اقتصادی و ...

تحوالت سیاسی ،اقتصادی و جمعیتی بوشهر
در كرانه شمالی خلیجفارس
بين سالهای (1920 -1763م  1339 -1177 /ه ق)
دکتر عبدالکریم مشایخی
استاد دانشگاه و مدیر بنیاد ایران شناسی شعبه استان بوشهر

استان بوشهر با مســاحتی حدود  27653کیلومتر مربع،
از شــمال به استان خوزستان و بخشــی از استان کهکلیویه و
بویر احمد ،از شــرق به اســتان فارس ،و از جنوب شرقی به
بخشی از استان هرمزگان و از جنوب و غرب به آبهای خلیج
فارس محدود است .بوشهر از نظر پستی و بلندی به دو بخش
جلگهای و کوهســتانی تقسیم میشــود .ناحیه جلگهای آن،
در امتداد خلیج فارس قرار دارد و هر چه از شــمال و شــمال
غربی به طرف جنوب و جنوب شــرقی پیش میرویم ،تا درة
مند ،عرض جلگه بیشــتر میشود .پس از آن ،جلگه باریک و
کمعرض شــده ،در حد فاصل استانهای بوشهر و هرمزگان،
کوهها مشرف به دریا میشوند( .بدیعی)421 :1368 ،
آب و هوای بوشــهر در نوار ســاحلی ،گــرم و مرطوب و در
بخشهای داخلی ،گرم و خشــک و صحرایی اســت ،در هر دو
بخش ،متوسط دمای ساالنه برابر  24درجه سانتیگراد است که
بیشترین مقدار آن در تابستان ،حدود  50درجه و کمترین آن در
زمستان ،حدود  6درجة سانتیگراد است( .بدیعی)423 :1368 ،
این ناحیة گرمسیری ،دارای سه ویژگی جغرافیایی است:
حاشیة ســاحلی ،تپههای ساحلی و دشتهای درون خشکی.
بیشتر فعالیتهای اقتصادی و سیاســی منطقه ،بر روی این
عارضههای جغرافیایی اســتوار اســت .تمامی حاشیة ساحلی

خلیج فارس ،از زمینهای پست ،لمیزرع و یکنواخت ،پوشیده
شده است.
در قــرن نوزدهــم میــادی ،در آن ســوی بوشــهر،
باتالقهایی وجود داشــت که در حیات منطقة گرمســیر،
نقشــی دوگانه ایفــا میکردند .باتالقها ،محــل زاد و ولد
عوامل بیماریهای ماالریا و حصبــه بودند که گاه و بیگاه،
موجب نابودی روســتاها و بندرهای خطة ســاحلی بوشهر
میشدند ،اما به عنوان خندقهایی طبیعی ،برای بندرهایی
چون بوشهر ،حافظ و نگهبان هم به حساب میآمدند .شیخ
نصر ،از حکمرانان خاندان آل مذکور ،مســیله را به عنوان
مانع و حصاری غلبه ناپذیر علیه دشمن میشمرد( .استفان
رای)16 :1378 ،
در دورة قاجار ،بیشــتر مناطقی که هم اکنون در استان
بوشهر واقع هســتند ،جزو ایالت فارس به حساب میآمدند.
(حسینی فســایی )1319 :1378 ،در  14ذیقعده  1325ه
ق 1285/ه ش بر اســاس قانون ایــاالت و والیات ،ایران به
چهار ایالت تقســیم شد .در این قانون ،وضع بوشهر همچون
بســیاری دیگر از والیات ،مشــخص نشــده بود ،اما به نظر
میرسد که این منطقه ،در محدودة ایالت فارس قرار داشت.
(فریدی)96 :1388 ،
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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بوشــهر در کرانة شــمالی خلیجفارس ،اگر چه از قرنها
پیش ،منطقهای آباد و مســکون بوده ،امــا دربارة این بندر،
خاندانهای حکومتی آن و شــرایط سیاســی و اقتصادی آن،
اطالعات زیادی در دست نیست.
تاریخ جدید بوشــهر ،با پادشاهی نادرشــاه افشار (1148
 1160ه ق 1747 1736/م) شروع میشود( .كازرونی:1368 ،
 )47نادر و سیاست دریایی او در مبارزه با عثمانیها و گسترش
قلمروی دریایی او در خلیجفارس ،ســبب شــد تا شهر بندری
بوشــهر مورد توجه خاصی قرار گیرد .نادرشــاه با گماردن یک
تاجر انگلیســی به نام «جان التن» ،بوشهر را که نام آن به «بندر
نادریه» تغییر داده شده بود ،به صورت یک مرکز کشتیسازی و
پادگان نظامی در آورد( .رایین.)632 :1356 ،
با مرگ نادر ،میراث دریایی او میان حکام بوشــهر و بندر
عباس تقســیم شد .شــیخناصرخان آل مذکور که ناخداباشی
کشتیهای نادر بود ،پس از مرگ او ،کشتیها و ناوگان مستقر
در بوشهر را متصرف شده ،حکومت قدرتمندی پدید آورد که
صد ســال ( 1750 1850م1163 1266 /ه ق) ادامه یافت.
(استفانرای)49 :1378 ،
در دوران حاکمیت خاندان آل مذکور ،بوشهر رو به عمران
و آبادی گذاشت و روابط تجاری و بازرگانی گستردهای با دنیا
برقرار کرد .شــاید به همین دلیل است که مولف کتاب «مرآى
البلدان» ،بانی شــهر جدید بوشهر را شیخ نصر مذکور معرفی
مینماید(.اعتمادالسلطنه)479 :1367 ،
در دوران کریــم خــان زنــد (1193 1164ه ق1751/
 1779م) ،بــا برقراری آرامش و امنیت در ایران و پایان یافتن
هرج و مرج ناشــی از مرگ نادر ،بوشهر وارد مرحله جدیدی
از تاریخ خود شــد .جابهجایی مرکز قدرت ایران از خراسان به
شیراز ،سبب شد تا بوشهر که به شیراز نزدیک بود ،بندر اصلی
بازرگانی ایران شود .در ســال  1177ه ق1763/م ،شرکت
هند شــرقی بریتانیا ،قرارداد معروفی با کریمخان زند و شیخ
سعدون ،نمایندة حاکم بوشهر ،منعقد کرد که در واقع سنگ
بنــای حضور نظامی انگلیس در جنوب ایــران و خلیج فارس
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گذاشته شد( .امین .)88 :1367 ،شرکت هندشرقی انگلیس
با تأســیس کارخانهای در بوشــهر و ترک بندرعباس ،وضع
تجاری و بازرگانی بوشــهر را بهبود بخشــید .بعد از مدتی ،به
دلیل بروز اختالف بین کمپانی هند شرقی انگلیس و کریمخان
زند ،انگلیســیها مرکز مبادالت تجاری خود را از بوشــهر به
بصره منتقل کردند .اما کریمخان زند در  1190ق 1776/م،
بصره را تصرف کرد و انگلیســیها را ناگزیر نمود تا در 1192
ه ق 1778/م ،بوشــهر را مرکز اصلی بازرگانی خود در خلیج
فارس قرار دهند( .پری.)259 :1368 ،
با مرگ کریم خان زند ،کشــمکش میان بازماندگان وی
آغاز شد که چند ســال به طول انجامید .ســرانجام لطفعلی
خــان زند در  1203ق 1789/م ،قدرت را به دســت گرفت.
(گلســتانه .)352 :1356 ،پادشــاهی لطفعلیخان ،مقارن
با ســتیزهای آقامحمدخان قاجار بود که ســرانجام در نتیجة
خیانت حاجابراهیم کالنتر شــیرازی ،لطفعلی خان به کرمان
عقبنشــینی کرد و پس از دستگیری به دستور آقامحمدخان
قاجار ،به قتل رسید.
در روزگار فتحعلی شاه قاجار ،انگلستان نفوذ خود را در هند
و خلیج فارس گســترش داده در ســال  1227ه ق 1812/م،
دفتر نمایندگی سیاسی خود را در بوشهر تأسیس کرد .حضور
فعال انگلستان در بوشهر ،زمینهســاز حضور دیگر دولتهای
اروپایی شد .به دنبال حضور نمایندگیهای سیاسی کشورهای
خارجی و فعالیت بازرگانان ایرانی و خارجی ،بوشهر بندر اصلی و
عمدة سراسر خلیج فارس شد( .فرامرزی )93 :1346 ،برخی از
دولتهای اروپایی در این شهر ،دفتر نمایندگی سیاسی تأسیس
کردند و تجار بزرگ به فعالیتهای بازرگانی مشــغول شــدند.
(فالندن)386 :1356 ،
دولتهای فرانســه ،آلمان و روســیه به ترتیــب در 1306
ق1889/م1315 ،ق 1897/م و  1319ق 1901/م،
کنســولگریها خود را در بوشهر تأسیس کردند( .وادال:1364 ،
 ) 50دولت هلند ،برای سالهای متمادی در بوشهر کنسولگری
داشت و دولتهای نروژ ،ایتالیا و عثمانی هم در بوشهر کنسولگری
داشتند( .سدیدالسلطنه كبابی)627 :1363 ،
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از هنگام به قدرت رسیدن قاجار ،به مدت یک قرن و نیم،
بوشهر مهمترین بندر تجاری ایران بود .از  1215ق 1800/م،
بوشهر رفته رفته از بندری واقع در مسیر کشتیها ،به بندری
ترانزیتی تبدیل شد( .استفان رای)169 :1378 ،
ساالنه نزدیک به صد کشــتی انگلیسی و عربی ،از هند و
مســقط ،برای امور بازرگانی به این بندر میآمدند و روی هم
رفته ،در فاصلة ســالهای  1238 1232ق 1823 1817/م،
سه چهارم کاالهای وارد شده به بوشهر از هندوستان و چین و
یکچهارم دیگر ،از اروپا بود( .عیسوی )124 :1388 ،برقراری
نظم و امنیت ،به راه افتادن راههای کشتیرانی در خلیج فارس

و حضــور ناوگان انگلیس در منطقة خلیج فارس ،زمینهســاز
رشد تجارت در بوشهر شــد ،تا آنجا که در  1232ق1817/
م ،کل واردات از طریــق بندر بوشــهر ،بالغ بر  300هزار لیره
و در  1238ق1823/م 670 ،هزار لیره ،یعنی دو برابر شــد.
(عیسوی )125 :1388 ،به دنبال این تحوالت اقتصادی ،بازار
شــیراز و اصفهان با ورود کاال از راه بوشــهر رو به رشد نهاد.
(الریمر)170 :1379 ،
رشد جمعیت بوشهر که از گسترش بازرگانی و تجاری آن
سرچشمه میگرفت ،شتابان بود .چارلز عیسوی در کتاب خود
در گزارشی دربارة ایران ،به ســال  1867م 1283/ه ق ،به

ارزش تجارت خلیج فارس در سال  1874/1875م ،به هزار روپیه
واردات
3473
مالالتجارة بوشهر
125
خزان بوشهر
3598
کل بوشهر
مالالتجارة بندرعباس
1691
47
خزانة بندرعباس
1738
کل بندرعباس
کلمالالتجارةخلیج فارس 13047
789
کل خزانة خلیج فارس
13836
کل خلیج فارس

کل تجارت
صادرات
2646
446
3092
1459
306
1766
10000
752
10753

تجارت با هند
صادرات
واردات
535
1972
148
50
683
2022
1174
1060
294
24
1468
1084
5039
6210
442
174
5481
6384

(اقتباس از کتاب« :تاریخ اقتصادی ایران» اثر چارلز عیسوی)
بررسی آمار و ارقام جمعیتی ایران میپردازد و در این گزارش،
به نقل از تامســون معتقد اســت که جمعیت و منابع عمومی
ایران ،معمو ًال بیش از اندازه بر آورد شــده است .او به انتقاد از
ســیاحانی میپردازد که سرتاسر ایران را گشتهاند و اطالعات
جمعیتی متناقضی ارائه کردهاند .تامســون معتقد بود که در
دورة قاجار ،کل جمعیت ایران دو میلیون نفر ارزیابی شده که
از نظر او غلط و اشتباه است .سپس مینویسد:
«ملکم میگوید در نســخهای که از روی نامههای دولتی
نوشته شــده ،میزان جمعیت ایران بیست میلیون نفر برآورد

شده بود .شاردن [در دورة صفویه] تعداد جمعیت ایران را چهل
میلیون نفر تخمین زده و این رقم در آثار دیگر جغرافیایی ،از
نُه میلیون نفر تا پانزده میلیون نفر آمده اســت .حتی «فریزر»
هم که در توصیفاتش صادق اســت ،جمعیت ایران را هشت تا
ده میلیون نفر نوشته است( ».عیسوی)40 :1388 ،
تامســون در ادامة گــزارش خود مینویســد که در زمان
شاهان صفوی و اوایل دورة قاجار ،ایران احتما ًال پرجمعیتتر
از سالهای  1868 1867میالدی بوده است ،اما در سالهای
مطالعات خلیجفارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393
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مورد نظر او ،به دلیل شــیوع وبا و طاعون و بیلیاقتی شاهان
قاجار ،جمعیت ایران کاهش یافت .تامســون در ادامة گزارش
خود ،جمعیــت ایران را در ســال 68ـ  1867میالدی ،پنج
میلیــون نفر برآورد میکند و تعداد نفوس شــهرهای مختلف
ایران را به ترتیب مینویســد .در ایــن گزارش ،آمار جمعیتی
بوشــهر  18000نفر برآورد شــده که در مقایسه با شهرهایی
چون دزفول ،بروجرد ،اردبیل ،زنجان ،کاشان و حتی قم هم،
بیشتر بوده است( .عیسوی)40 – 41 :1388 ،
شــایان ذکر اســت که تعیین تعداد جمعیت بوشــهر در
برهههای زمانی مختلف ،به ثبات و امنیت اوضاع سیاســی و
اقتصادی این شــهر بستگی داشته است .برای مثال ،به مدت
بیش از یک قرن دورهای که کســادی و رونق تجارت را در بر
میگیرد جمعیت این شهر بین ده تا بیست هزار نفر در نوسان
بوده است.
در ســال  1779م 1193/هـ .ق ،بالیــوز (روزنامه نگار)
انگلیســی جمعیت بوشــهر را دههزار نفر برآورد کرد که این
تعداد مورد تأیید «لوریمر» هم قرار گرفت .در ســال 1817
م 1232/هـ .ق ،هیود ،کل جمعیت بوشــهر را دوازده هزار
نفر تخمین زده و در سال  1828م 1243/هـ .ق ،ویلسون -
بالیوز (روزنامهنگار) دولت انگلیس -جمعیت این بندر را بین
 15تا  20هزار نفر برآورد کرد.
تامسون ( )Thomsinدر سال 1867م 1283/هـ .ق ،این
رقم را  18000نفر و «کرزن» در سال  1888م 1305/هـ .ق،
و لوریمر در ســال  1905م 1322/هـ .ق  15000نفر برآورد
کردهاند( .عیسوی.)33 ،1388 ،
در ســال  1901م 1318/هـ .ق ،در تخمینی که از ســوی
کنســول بریتانیا با همکاری مقامات ایرانی انجام شد ،جمعیت
بوشــهر را اندکی کمتر از  25000نفر برآورد کردند( .مؤسســة
مطالعات تاریخ معاصر ایران.)151 :1376 ،
در جریان قرن نوزدهم و بیستم میالدی ،ترکیب جمعیتی
بوشهر ناهمگون و نامتجانس بود و دستخوش دگرگونیهایی
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گردید .در دوران حاکمیت خاندان آل مذکور بر بوشهر (1750
1850م 1266 1163/هـ .ق) ،عنصــر عرب بر ایرانی غلبه
یافت تا آنجا که ســرجان ملکم ،به اشــتباه ساکنان بوشهر را
از نقطه نظر نژادی عرب معرفی کرد( .اســتفان رای:1378 ،
 )33لردکرزن هم در کتابش به تبعیت از ملکم ،همین اشتباه
را تکرار نمود .کرزن نوشــت «تا بیســت سال قبل [ 1830م]
اکثریت [ساکنان بوشهر] با عنصر عرب بود ،گو اینکه تا حدود
زیادی هم از جهت لباس پوشــیدن و هم از نقطه نظر مذهب،
ایرانی شده بودند( ».كرزن)33 :1380 ،
در اینجا باید تصریح نمود که ســاکنان بوشــهر و اطراف
آن ،از نژاد ایرانی بوده و از اواخر دورة افشــاریه به بعد ،تعداد
زیادی از اقوام عرب از کرانههای جنوبی خلیجفارس به بوشهر
مهاجرت کرده و در شــهرهای بندری ایران اسکان یافتند که
برخی از آنان ،ماننــد خاندان آل مذکور و نصوریها ،موفق به
تشــکیل حکومت شــدند .در دورة قاجار ،اقلیتهای مذهبی
متعددی در بوشهر زندگی میکردند که مهمترین آنها ،اقلیت
ارامنه بود .ارامنــه که احتما ًال بعد از غارت تفلیس در ســال
1797م 1211 /ه ق ،دســته جمعی به نقاط مختلف ایران از
جمله بوشهر مهاجرت کردند ،بعد از مدتی از موقعیت متنفذی
برخوردار شــده و برخی از آنان ،از تجار عمدة بوشهر به شمار
میرفتند .اگر چه «اســتفان رای» تخمین دقیق تعداد ارامنة
ساکن بوشهر را دشوار میداند ،اما از «بوکینگهام» نقل میکند
که در ســال  1828م 1243/ه ق ،تعداد تجار ارمنی و ایرانی
برابر بود .همچنین مینویســد که در سال 1827م 1242/ه
ق ،دست کم پنجاه نفر تاجر سرشناس در بوشهر وجود داشت
و این در حالی بود که در ســال  1830م 1245/ه ق ،ده نفر
از تجار طراز اول ،از این گروه به شــمار میرفت (استفان رای،
.)35 :1378
کــرزن ،تعداد ارامنهای که در بوشــهر به شــغل تجارت
مشــغول بودند را یکصد نفر نوشته ،در حالی که لوریمر تعداد
را  35نفر میداند .ارامنه علیرغم تعداد اندکی که داشتند ،از
ثروت و نفوذ زیادی در بوشهر برخوردار بودند .تجار ارمنی ،به
جدیت در دسترسی به اطالعات بازرگانی
علت سختکوشی و ّ
از اوضاع بازار جهانی ،از ســایر تجار در بوشــهر ممتاز بوده و
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عمدهتر به شــمار میآمدند .در ضمن ،به دلیل اینکه خود را
تحت حمایت دولت انگلیــس قرار داده بودند ،بر تجارت هند
هم کنترل داشتند( .استفان رای)36 :1378 ،
از دیگر اقلیتهای ساکن بوشهر در دورة قاجار ،یهودیها
بودند که با وجودی که تعداد آنها از دیگر اقلیتهای بوشــهر،
خاصه ارامنه ،بیشتر بود ،اما دارای نفوذ و اعتبار ارامنه نبودند.
کلیمیها در بوشــهر به کار تجارت و بازرگانی مشغول بودند،
اما تجار محلّی کماهمیتی بودند کــه با هند مراودات تجاری
نداشتند« .استفان رای» معتقد اســت که کلیمیهای بوشهر
در مقایســه با سایر یهودیان ایران ،افراد نسبتاً موفق و مرفهی
بودند( .اســتفان رای )37 :1378 ،آنها در دو محلة بوشــهر
زندگی میکردنــد و دارای عبادتگاه مخصــوص خود بودند.
یکی از کنیســههای آنها در محلة «کوتی» بوشهر قرار داشت.
تعداد کلیمیهای بوشهر در اواخر دهة  1860م 1276/ه ق،
سیصد و پنجاه نفر بودند که این رقم در سال 1900م1317/
ه ق ،به ششصد نفر افزایش یافت.
دیگر اقلیتهای ساکن بوشهر ،پارسیان زرتشتی ،هندوها و
اعراب مســیحی بودند که هیچکدام از آنها در حیات اقتصادی و
سیاسی بوشهر ،دارای نفوذ و اهمیت نبودند.
اگر چه بــه دلیل همجواری با دریا ،تجــارت و بازرگانی،

مهمترین شــغل مردم بوشهر به شــمار میرفت ،اما اکثریت
مردم به شغل کشاورزی و ماهیگیری اشتغال داشتند .تعدادی
از مردم هم به پرورش درخت خرما و نخلداری مشغول بودند.
محلههای ظلمآبــاد ،جفره ،جاللی و شــغاب از دهکدههای
صیــادی بودند .در سرتاســر قرن نوزدهــم میالدی ،صنعت
کشتیســازی در محلة جبری از توابع بوشــهر وجود داشت.
الریمر در کتابش مینویسد که در زمان خدمت او در بوشهر،
هنوز هم روستای جبری به عنوان مرکز کشتیسازی محسوب
میشد( .الریمر)335 :1379 ،
نوســاناتی کــه در بــازار بوشــهر وجود داشــت ،دلیل
قانعکننــدهای برای پذیــرش این نقطه نظر اســت که نظام
اقتصادی وابســته به بازار ،در بوشــهر وجود داشت .در سر تا
ســر قرن هیجدهم و نوزدهم میالدی ،چندین پول رایج برای
مبادله کاال در بوشهر مورد اســتفاده قرار میگرفت .در اواخر
قرن  18میالدی ،تجار ســاکن در پسکرانهها ،در فصل پاییز
و زمســتان ،به بوشــهر میآمدند و پس از آنکه تابستان گرم
خلیج فارس آغاز میشــد ،به داخل فالت ایران و شهرهایشان
مراجعت میکردند.
در تمام فصول ســال ،کاال وارد بوشهر میگردید ،چه ،در
آن موقع این بندر به صورت بندر ترانزیتی در آمده بود و اجناس
از یک وســیلة نقلیه به وسیلة دیگری انتقال مییافت .شرکت

تجارت بنادر خلیج فارس در سالهای  1895 1913م( ،به هزار پوند استرلینگ)

بوشهر (واردات)
صادرات
بندرعباس (واردات)
صادرات
بندر لنگه (واردات)
صادرات
محمره (واردات)
ّ
صادرات

 1895م
1017
529
477
325
463
511
138
43

 1900م
1323
710
339
103
501
470
202
103

 1905م
762
470
384
152
103
67
224
93

 1909/10م
676
349
340
202
132
194
917
218

 1912/14م
826
602
459
267
180
126
812
313

(اقتباس از کتاب« :تاریخ اقتصادی ایران» اثر چارلز عیسوی)
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هند شرقی انگلیس و امام مسقط (در سال 1786م 1200/ه
ق ،مسقط دارای نمایندگی تجاری در بوشهر بود) کاالهایشان
را تنها در بازار بوشــهر به فروش میرسانیدند( .استفان رای،
)161 :1378
طبقــة تجار و بازاری ،همــواره در جامعة ایران و از جمله
بوشــهر ،نقشی عمده و اساســی ایفا کردهاند و در بسیاری از
جنبشهای سیاســی اجتماعی ،همواره پیشــرو و پیشــگام
بودهاند.
در دورة قاجار و در آستانة انقالب مشروطیت ،تجار ساکن
بوشــهر که بخش عظیمی از ســرمایههای ایران را در دست
داشــتند ،نزد دولتمردان وقت ،از اهمیــت و جایگاه ویژهای
برخوردار بودند.
نقش ملکالتجار بوشــهری ،1معینالتجار بوشــهری 2و
72

حاجخلیل ،تاجر عمــدة بوشــهری ،در پرداخت کمکهای
مالی به دولتهای وقت ،در اسناد و منابع تاریخی عصر قاجار
همواره انعکاس یافته است.
حاجخلیل ،تاجر عمدهای بود که در دهة  1790م1204/
ه ق ،از طریق تجارت با هند ،بســیار ثروتمند شــد« .استفان
رای» مینویســد که او نه تنها به عنوان واسطهای برای فروش
کاالهای تمام شــده (مثــل پارچه) عمل میکــرد ،بلکه در
کارخانههای پارچهبافی هند و خطوط کشــتیرانی سرتاســر
خلیجفارس نیز ســرمایهگذاری کرده بود .در ســال 1801م،
حاجخلیل به عنوان سفیر ایران در هند منصوب شد( .استفان
رای)188 :1378 ،
پینوشتها
 -1محمدمهدی ملکالتجار فرزند محمدحســین در سال
 1277ه ق در شــهر کلکته (هندوســتان) متولــد گردید .تا
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ده ســالگی در آن کشور زندگی کرد .ســپس همراه عمویش
محمدجعفر به بوشــهر آمد .در ســال  1295ه ق محمدعلی
ملکالتجار درگذشــت و چون اوالدی نداشت عنوان و ثروت
سرشــارش به برادرزادهاش محمدمهدی رسید .محمدمهدی
ملکالتجــار از ثروتمندترین بازرگانان دوران ناصری اســت.
درباره اسراف و تبذیر او بســیار گفته و نوشتهاند .عمارتها و
ابنیهای از او به جای مانده اســت که معروفترین آنها عمارت
ملک در منطقه بهمنی بوشــهر اســت .او برای رونق تجارت
در بوشهر شرکتی تشــکیل داد که با نقاط داخل و کشورهای
خارجی از جمله انگلســتان داد و ســتد میکرد .ملکالتجار
مدت یکی دو سالی هم حکومت بوشهر و بنادر و جزایر خلیج
فارس را در دســت داشت و برای اعمال حاکمیت دولت ایران
در سواحل شــمالی خلیج فارس تالش میکرد .محمدمهدی
ملکالتجار در سال  1338ه ق برابر با  1299ه ش درگذشت
و در نجف به خاک سپرده شد.
 -2حاج محمد بوشهری فرزند حاج محمدرحیم دهدشتی
التجار در ســال  1238ه ش در بوشــهر تولّد
ملقب به معین ّ
یافــت .از چگونگی تحصیــل و دوران كودكــی و نوجوانی او
اطالعات چندانی در دســت نیســت .وی از تجار و بازرگانان
معــروف و قدرتمنــد دوره قاجار بود كه در عهــد ناصرالدین
شــاه در تحوالت اقتصادی و سیاســی داخلی نقش به سزایی
داشــت .با آغاز مشــروطیت و افتتاح مجلس شورای ملی وی
نماینده مردم تهران در مجلس اول بود و در مجلس ســوم هم
به نمایندگی از مردم بوشــهر انتخاب گردید .معینالتجار در
تحوالت بعد از مشــروطیت و انتقال قدرت از قاجار به پهلوی
همچنان فعال بود .معینالتجار بوشــهری در دورة رضاشاه در
سال  1312و در سن  74سالگی درگذشت.
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